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ΦΙΝΟΝ
"Εν πραγμα Άλλως τε ήτο άναμφιοβήτη- 

τον. Οί νέοι πληρεξούσιοι δεν έξεπλάγησαν ευ- 
ρόντες τον Δελφίνον κοιμώμενον την 9 οιραν 
και υπέγραψαν την αίτηθεϊσαν υπό τοϋ Σίμω- 
νος άπόδειξιν παραλαβής' τήν εσπέραν έκείνην 
ονδεμία δποψία.

’Αλλά τήν έπιοϋοαν, &μα έξύπνησαν, τα 
πράγματα ήλλαξαν' ώφειλον νά εξετάσουν το 
παιδίον, νά δμιλήσουν μετ’ αύτοϋ' ή άντικατά- 
στασις Ανεκαλύφθη.

Τί νά γίνη ; Που νά τρίξουν. ΙΙοϋ θά εΰ- 
ρισκυν τό»· Σίμωνα ; Είς ποιον ν’ άναφέρωσι 
το γεγονός; Ji’ro! είχον υπογράψει πλέον τήν 
άπόδειξιν τής παραλαβής τοϋ Δελφίνου καί έ- 
πομένως αυτό! ήσαν οί ένοχοι.

Τότε ήναγκάσθησαν νά περικλείσουν το αιχ
μάλωτον παιδίον εντός τοϋ δωματίου του, έ»'ΐός 
μιας τρώγλης «διευ πυράς καί ρ ωτάς, ώς ί- 
γραψέ τις, φωτιζομένης μόνον υπό τίνος φα
νού κρεμαμμένου προ τών κιγκλίδων».

Αλλ' έπιτρέπεται νά πιστεύσωμεν δτι τοι- 
αύτη προφύλαξις, δι’ έν παιδάριον, έλήφϋη 
άνευ τής άδειας τοϋ Σωμέττου, τοϋ μόνου υπευ
θύνου ; Διότι ή θνρα ήτο κ α ρ φ ω μ έ ν η 
ν· αί βιδωμένη και μόλις ήδύναντο νά 
ΐδωσι τό παιδίον διά μικροϋ τίνος κιγκλιδώμα
τος, <5ι ου τώ έδιδαν καί τήν τροφήν..............

J πι/ρχε Ανάγκη τόσης σπουδής ώστε ν’ άπο- 
φασίοουν καί ίκτελέσουν εντός τής ημέρας και 
να Αποπερατώσουν ύπό τό φως τών φα
νών τήν ίργασίαν ταύτην;
, Τήν αυτήν εσπέραν (20 ’Ιανουάριου) οί 

τέσσαρες φυλακές του παρέδωσαν τήν φύλαξιν 

εϊς'τέοσαρας άλλους, οΐτινες μόνον διά τών 
κιγκλίδων ε'ιδον τό παιδίον είς το βάθος τοϋ 
σκοτεινού δωματίου. Και άπό ή μέρας είς ή μέ
ραν, έπ'ι έξ μήνας οί φύλακες ήλάοσοντο οϋτω, 
μή βλέποντες τό παιδίον,έγκαταλελειμμένον,ώς 
έγραφεν ή Αδελφή τον, άνευ άλλης βοήθειας 
εκτός τίνος κώδωνος κατεστραμμένου ρυπαρό
τατου, καί έχον ώς συντρόφους τάς Ακαθαρ
σίας του, στερούμενοι· άέρος καί φωτός, τοΰ

Ο ΣΙΜΟΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΟΝ ΔΕΛΦΙΝΟΝ
(Είκών wj Boilly) 

μόνου ύπάρχοντος παραθύρου φραχθέντος διά 
σανίδων, και τής θύρας καρφωθείσης.

ΊΙ ο’κτρά αυτή ζωή διήρκεσε μέχρι τής 10 
Θερμιδώρ (2S ’Ιουλίου)! Και δμως οΰδεις 
έκ τών τόσων χρηματισάντων φυλάκων — ή-
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λάοσοντο καθ’ εσπέραν οί τέσσαρες δι*  ετέρων 
ίσαρρϊθμων έπί 190 ημέρας — ούδεϊς Αφήκε 
μίαν λέξιν, έν Ανέκδοτον, δυνάμενον να μας 
διαφώτιση επί τών σχέσεων ας μετά τοΰ φυ
λακισμένου είχον. Ούδεϊς τδ εϊδεν άλλως ή δια 
τοΰ κιγκλιδώτατος, ούδεϊς τφ Απηύθυνε τόν 
λόγον ή έλαβεν Απάντηοιν Αξίαν νά γραφή είς 
W Ιστορίαν, ούδεϊς τών Απλοϊκών τούτων 
Παρισινών ίσχε τήν φιλευσπλαγχνίαν ή την 
περιέργειαν νά πλησιάση τόν Απόγοι ον τόσων 
βασιλέων! Αναμφιβόλους το οημεΐον τοΰτο 
τής περιπετειώδους τούτης υποθέσεως, εϊνε 
το πλέον απίθανοι·.

Ό Σιμών και ή σύζυγός του κατφκησαν είς 
εν μικρόν οίκημα περιβαλλόμενοι· ύπό τίνος 
περιφράγματος. ’ΙΙγνόουν παντελώς τί Λπέγι- 
νεν <5 Δελφίνος. Τό άμάξιον δπερ ώδήγει <5’0- 
ζαρδίας, ένόμιζεν δτι διηυθύνθη πρός τήν οδόν 
Φελιπώ, αλλά δεν ήσαν βέβαιοι. 'Εκείνος δε 
οστις Ανωνύμως, καί μ ή γνωσθείς κατ’ ούδένα 
τρόπον, ύπήρξεν ό οργανωτής τής δραπετεύ ■ 
σεως, είχεν έκτελέσει τό έργον κατά τοωΰτον 
τρόπον ώστε να μή γνωρίζη κανείς τό μυστι
κόν. Αλλά καί δν τό έγνώριζον δ καιρός δέν 
ήτο κατάλληλος ούτε διά νά βγάλουν λέξιν ούτε 
διά νά ζητήσουν ανταμοιβήν. Πλήρης τρομο
κρατία έβασίλευε καί σχεδόν πάντες οΰς έγνω- 
ρίσαμεν Απεχωρίοθησαν τών κεφαλών των. Ό 
Έβέρτος Απεκεφαλίσθη τόν Μάρτιον, ό Σω- 
μέττης Ανήλθε τήν κλίμακα τής λαιμητόμου, 
χωρίς νά κατέλθη πλέον τόν έπόμενον μήνα. 
Ιόν ’Ιούλιον είς τά θύματα τής γυλοτίνης 
συγκατελέχθη ό Σωμέττης καί μετ’ ού πολύ δ 
Κόχεφερ, <5 Λεγκράν καί <5 Λαανιέρ. Ό Λο- 
ρινέ άγνωστον τί Απέγινε "Οσον αφορά ιόν 
Σίμωνα και τόν Οζαρδίαν θα τους έπανίδωμεν.

Τήν 10 θερμιδώρ (28 Ιουλίου} δ Βορράς 
Αντιλαβών τήν διοίκησιν τής Παρισινής φρου
ράς ήρχιοεν Από τής αυγής τήν έπιθεώρησιν. 
Φθάοας περί τήνεκτην πρωινήν ώραν ιίς τό 
Τέμπλον, αφήκε τό έπιτελεων του είς τήν αν- 
λήν καί Ακολουθούμενος μόνον υπό τοΰ Δέλμα 
Ανήλθεν ιίς τήν τρώγλην τοΰ καλουμένου μ ι· 
κ ρ ο ΰ Κ α π έ τ ο υ.

Είς τάς ’Αναμνήσεις του, τάς δποίας τόσον 
λεπτομερώς περιγράφει, πολύ έπιπολαίως δια
φέρει τά τής έπισκέψεώς του είς τό Τέμπλον 
Ότι εν τή βιαστική συναντήσει του μετά τοΰ 
φυλακισμένου δέν ονιέλαβε καμμίαν ύποψίαν 
επί τής ταυτότητας τοΰ παιδίον εϊνε πιθανόν. 
Είχεν άλλοτε συναντήσει τοΰτο κατά τήν επο
χήν τών Βερσαλιών καί τοΰ Κεριιμεικοΰ; Είς 
τάς .11 αμνήσεις του δέν αναφέρει τοιαύιην 
επίσκεψη·. Ουδεμίαν παρουσίασή· του είς βα
σιλικόν τι πρόοωπον Αναφέρει. ’ Ητο πολύ φυ
σικόν νά μή Αναγνώριση τόν ψευδή Δελφίνον. 
Τήν 11 τοΰ μηνάς τοποθετεί παρά τφ παιδίφ 
ουτινος υπολογίζει νυν Τ»μ· άμετροι· Αξίαν, τόν

Λαυρέντιον, έμπιστόν του άνθρωπον, οστις μέ
χρι τής θυελλώδους νυκτός τής 9 Οερμιδτ'ορ 
δέν έγκατέλειφε τήν θέσιν του.

ΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗΝ
Ό νέος φύλαξ Λαυρέντιος, ήτο αύτό- 
χθων τις τής Μαρτινίκας 23 Ιτών, δίγα

μος ζών μετά δύο θείων του.
Δέν δυνάμεθα δέ νά παραδεχθώμεν δτι δ 

άνθρωπος ουτος, οστις έζη μετά τοΰ φυλακι
σμένου, τόν έπεμελεϊτο καί συνωμίλει Από πρω
ίας μέχρις εσπέρας, δέν Λντελήφθη εύθυς έξ 
Αρχής δτι τό παιδίον τοΰτο δέν ήτο <5 Δελφίνος.

Έν τοιαύτη περιπτώσει δύο είκασίαι προκύ
πτουν. ’ II δτι δ Λαυρέντιος έκρυψε τό μυστι
κόν ή δπερ πιθανώτερον, τό ένεπιστεύθη εις 
τόν προστάτην του Βαρράν 'Αλλά καί ουτος 
τί νά κόμη ; Νά διακήρυξή έπισήμως τήν 
δραπέτευση· τοΰ Δελφίνου ; Άλλ' οΰτω θά ώ- 
μολόγουν τήν απώλειαν τοΰ μόνου ένεχείρου 
δπερ έκράτουν κατά τοΰ έξωτερικοΰ, κατά τών 
βασιλικών και τής Βανδαίας.

Τό φρονιμώτερον λοιπόν ήτο νά κρύψουν 
τόν δυστυχή Αντικαταστάτην τοΰ Λουδοβίκου 
Λ Ι // μέχρι τής ήμέρας καθ’ ήν Ακινδύνως 
θά ήδύναντο νά τό απελευθερώσουν ώς τόν 
αληθή Δελφίνον, έν μέσω τών βασιλικών, οϊ- 
τινες θά έγνώριζον ποιος ήτο <5 Αληθής βασι
λεύς των. Μένει λοιπόν δ μόνος φύλαξ τοΰ 
Δελφίνου καί τής Αδελφής του δ .Λαυρέντιος, 
δστις, εϊνε γνωστότατοι·, ήτο κάλλιστος τον 
χαρακτήρα, ευαίσθητος καί ευγενής. Έπεμε
λεϊτο ώς μήτηρ τό παιδίον, τοΰ έκοπτε τά 
μαλλιά, τώ κατεσκεύαζε καινουργή ενδύματα 
καί δμως αυτός <5 τόσον καλός, δ Απόλυτος 
κύριος τοΰ ’Τέμπλου, καίτοι εχων διαταγήν 
από τόν Βαρράν «νά έπιτρέπη εις τους δύο 
η υλακισμένους τόν περίπατον τήν τε πρωίαν 
καί τήν εσπέραν, έν τοάτοις Απέφυγε πάσαν 
συνάντηση· κατά τάς ώρας τής Αναψυχής 
μεταξύ τών δύο Αδελφών. Έκ τούτου μία 
μόνη εικασία εϊνε πιθανή, δτι έφοβεϊτο τήν 
τυιαύτην συνάντηση·, διότι ήξευρεν οτι δέν ήτο 
ό Δελφίνος τό φυλακισμένοι· παιδίον. Ούδένα 
άλλως τε ίδέχετο παρουσία τούτων έκτος τοΰ 
Λιενέρδ, οικονόμου τοΰ Τέμπλου, διοριοθέν- 
τος ταύτοχρόνως μειά τοΰ Λαυρέντιου καί 
τοΰ Βαράν, παιδιού όπηρετοΰντος εις τό μα
γειρείου αΑφοσιωμένης καί καλής καρδιάςΌ.

Πρός τούτοις, κατά τόν Λαυρέντιον, ή 
Α η ω ν ί α τοΰ παιδίον ήτο σχε
δόν π λ ήρ η ς. Οέ·δεμίαν στιγμήν τής ήμέ
ρας ήκούετο φλυαροΰν ή γελών. ’Π έξάμη- 
νος φυλάκισις κατασυνέτριψε τελείως τύ όυ- 
σινχές, Αφοΰ μάλιστα Ασθενές καί Ατροφικόν 
είοήχθη είς τό Τέμπλον.

Είς ταΰτα πρέπει νά προοθέσωμεν άτι 
κατά τήν εποχήν τούτην ή φύλαξις τοΰ Τέμ
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πλου δέν εϊνε πλέον αυστηρά, ζΐί θύραι εϊνε 
άνοικταί καί οΐ εισερχόμενοι παμπληθείς. 
Πρός τούτοις <5 κλειδοΰχος Ιερώνυμος, ώς 
συχνίκις μεθών, Αντικατεστάιθη ύπό τοΰ Βα
ράν, Αφοοιωμένου φίλου τοΰ Λαυρέντιου.

>—<
ΕΥΤΕΡΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Αΰτη έξετελέοθη, Αφού έξησφάλισεν δ 

Λαυρέντιος δλας αύτάς τάς συμπτώσεις, 
δι’ εύφυοΰς δέ τρόπου. Ένηργήθη φρονίμως. 
'ΙΙτο δύσκολον βεβαίως νά έξαχθή δ μικρός 
αιχμάλωτος, εϋκολον δμως ήτο νά εισαχθή δ 
Αντικαταστάτης. Κατ’ Αρχάς λοιπόν, Απεφάσισε 
ιά μείνη ευχαριστημένος μέ τήν εκτέλεση· τοΰ 
κατορθώματος τούτου. Κατά τό σχέδιόν του 
λοιπόν ώφειλε νά τοποθέτηση έν άλαλον χα- 
μίνιον εις τό δωμάτων τοΰ φυλακισμένου, 
τοΰτον δέ νά κρύψη εις έν μέρος τών υπο
γείων τοΰ Τέμπλου, δπου κανείς δέν είσήρ - 
χετο. Τώρα άν ή Αντικαιάστασις διήρχετο 
Απαρατήρητος, θά προσεπάθη νά Απελευθέ
ρωση τό παιδίον, δπερ ήδη ήτο ήμισωσμένον.

ΊΙ Απόπειρα φαίνεται έγένετ τάς τελευ
ταίας ήμέρας τοΰ ’Οκτωβρίου ή τάς ποώτας 
Νοεμβρίου 1904, καθόσον έκ τίνος έπιστολής 
τοΰ Λαυρέντιου, χρ<>> ολογουμένης Από τής 7 
Νοεμβρίου, καταφαίνεται σαφώς τό σχέδιον 
τής Ανιικαταστάσεως. ’Αλλά εϊνε Αμφίβολον είς 
ποιον Ατευθΰνεται αΰτη, Ιστορικοί δέ τινες 
Λμφιοβητοΰοι τάς τοιαύτας έπιστολάς τοΰ Λαυ
ρέντιου (διότι υπάρχουν καί άλλαι). λέγοντες 
δτι <ιν υπάρχουν τά πρωτότυπα τών έπιστολών 
τότε θά έπίστευον τήν ΰπαρξιν αυτών καί τήν 
ιστορίαν τής Λντικαταστάσεως τοΰ Δελφίνου 
δι’ ενός Αλάλου. Έξ άλλου δμως έτεροι ισχυ
ρίζονται δτι εϊνε Αληθείς καί διι εχουσι και 
πολλάς περί τούτου Αποδείξεις.

>»<
ΣΤΓΧΓΣΙΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ
7ο άλαλον λοιπόν παιδίον Αντικατέ
στησε τόν ί·πό τοΰ Ό,αρόία καί τοΰ 

Σίμωνος τεθέντα παίδα Αντί τοΰ Δελφίνου. 
Τήν 8 Νοεμβρίου Ανέλαβε καί έτερος την 
φύλαξιν, καλούμενος Γκωμέν, καλός ίίνθρω- 
πος, Αλλ’ εκιάκτως δειλός, διατελών πάντοτε 
ύπό τόν φόβον Ιπικρεμαμενου τίνος κινδύνου. 
Ό Λαυρέντιος υποδεχόμενος τόν νέον του 
σύντροφον Ανησυχεί διά τά συμβησϋμενα, 
φροντίζει δέ κατά πρώτον νά μάθη ίάν είχεν 
ίδή ό Γκωμέν τόν πρίγκηπα άλλοτε. Έπί τή 
Αρνητική δέ τούτου Απαντήσει, ό Λαυρέντιος 
προδιαθέτει τόν νεήλυδα. δτι όηλαδί; θά επε ■ 
ρίμενε πολύ Γως δτου Ακούση μίαν λέξιν τοΰ 
φυλακισμένου. Οΰτω φρονίμως επρϋλαβε πά
σαν έκπληξιν τοΰ νέου σωματο / ύλακος. Ειτα 
τόν ώδήγησεν είς τό δωμάτων τοΰ παιδιού, 
ερριψαν fv βλέμμα επ’ αίτοΰ. και έφυγον 
διότι ίφαίνετο κοιμώμενον. ΊΙ περίοδος αΰτη 

εϊνε κάπως μυστηριώδης. Οι’όείς εύρέθη, ώς 
έκ τών υστέρων φαίνεται, δστις νά Ανακάλυψη 
τό πάθος τοΰ μικροΰ. Τό βέβαιον δμως εϊνε 
διι ό Λαυρέντιος εύφυώς ίδικαιολογήθη εις 
κάποιον δημόσιον Απεσταλμένοι·, είπών διι «<5 
Δελφίνος Λρνεΐιαι πλέον ν’ Απάντηση καί όμι- 
λήση, Αφ' δτου τόν Απεχώρησαν τής μητρός 
του τι. Χάρις λοιπόν εις τήν πρόφασιν αυτήν, 
τά πράγματα βαίνουσιν όμαλώς έπί δύο έτι 
μήνας. Δυστυχώς ήμέραν τινά τοΰ ’Ιανουάριου 
1795 τρία μέλη τοΰ Συμβουλίου τής Κοινής 
Σωτηρίας παρουσιάσθησαν είς τόν Πύργον 
καί διέταξαν ν’ Λνοιχθή τό δωμάτων τοΰ φυ 
λακισμένου. Έξ αυτών <5 Άρμάνδος όέ-^Ια- 
Μέζ άφησε σπουδαιότατοι· έγγραφον περί τής 
Ιπισκέψεως ταύτης, έν τώ δποίω εκθέτει τά 
τής συναντήσεως μετά τοΰ υποτιθεμένου ζίελ- 
φίνου καί τήν σιγήν Γμ· έκράτει -’ς πάσαν τους 
εριότησιν.

«... Τόιε Ιπανέλαβα τάς προθέσεις μας, 
ώς έξης : Λ ιμβάνω τήν τιμήν, κύριε, νά σάς 
έρωτήπο» άν θέλετε ένα αλογάκι, ένα σκυλάκι, 
πτηνά, παιγνίδια, ένα ή καί άλλους συντρό - 
φους τής ήλικίας σας . . . άι· θέλετε νά κα
τέλθετε είς τόν κήπον . . . αν θέλετε πισκότα 
καί γλυκύσματα ....

\1Π’ οόδεμίαν Απάντηση· έλαβον. ούδέν 
σημεΐον, Άν καί είχε τήν κεφαλήν εστραμμένην 
πρός με καί τους δφθαλμούς προσηλωμένους, 
δεικνύων μέγα ένδιαφέρον ... .τι

Τέλος έρωτήσαντες τούς εν τώ Πύργω 
Λαυρέντιον καί Γκωμέν, ίπληροφορήθ ησαν 
δη ή ίπιμονή αΰτη τοΰ τ’ Αρνι/ται πάσαν 
Απάντηση·, χρονολογείται Από τής ήμέρας 
καθ' ήν Απεσ.τάσθη τής μητρός του. Ώς βλ·- 
πομεν, οί Απεσταλμένοι τής Κυβ ρνήσεως έλα
βον παρ' δλων τών έν τώ Τέμπλ.ω τήν αυτήν 
διαβεβαίωση' περί τής Αφων'ας τοΰ Δελφίνου, 
κατά τό σχέδιον δπερ ή φαντασία τοΰ Λαυ
ρέντιου συνέλαβε. Πώς τοΰτο ; ΊΙ πιθαιω- 
τέρα έξήγησις εϊνε δτι <5 μΰθος ουτος λεχθείς 
άμα τή είσόδω τοΰ Γκωμέν, διαδοθείς όί 
δλίγον κατ’ όλίγοι·, έγένετο Ανεπαισθήτως πι
στευτός. λησμονηθείσης καί τής προελεύσεώς 
του. Οϋτα> καί αύτάς υ Γκωμέν έρατηθείς 
έπιστοποίησε τήν πληροφορίαν τούτην, έξ 
δπλότητο·,, ίσως έξ έπιπολαιότητος, Αλλά πιθα
νόν καί έκ ηώβυυ.

'Λλλ.ά ή έπίσκεψις έσχε καί άλλα έπακό- 
λουθα. Οί Απεσταλμένοι μετά τ!·ν πρίγκηπα 
Ανήλθον είς τό τρίτον διαμέρισμα πρός επί
σκεψη· τής Αδελφής του. Αί πρώτα! της λέξεις 
φυσικά ήσαν περί του Αδελφού της.

Jir ϋ,ΉΐντιιζόμιΤΤιι, γ< <ί;,>ίΐ A 'Ayom-Aoc., υτι ,'ι ΚΐΊνή
Σ··ιτιηίιι βό ϊξήωαι τ>/>· ;(>ύ.1»ίι>· των Αύι· πιιιΑ!·.ο·,
ΙΟ\·(ΙΙ Τι~ βιι^'ΰη (·ι· I i|[<li< V V” <"'/ ν·'ι β.Ιί-
π«>ντ·ιι. Κυγίιι, ιιπικγιθιυ·, Αίνιαθι ν<ϊ τό·· ι'ΑΓ/τι·.
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Ουδε'ις δμως Αγνοεί 

ϋτι ή ΰπόοχεαις αΰτη 
τών Απεσταλμένων και 
η διαταγή τί)ς Κοινής 
Σωτηρίας ουδέποτε έςε- 
τελέσδη, καί) όσον ό 
Λαυρέντιος γνωρίζων 
τί ήΰελε ουμβή αν 
Ιπτ/ρχειο συνάντηοις τής 
Αδελφής τοΰ Δελφίνον 
μετά τοΰ φυλακισμένου 
φενΛο-Δελφίνον, Απε- 
<1 άσισε να μ ή νπακού- 
α}].

Κίς τήν δευτεραν του 
επιστολήν,— τρεις είτε 
ιό διαμφιαβητοΐ-μεναι 
ίπιστολα) τοΰ Λαυρέν
τιου προς τόν οτ ρ ατ η- 
γ ό ν του— εκφράζει 
τας στενοχώριας του, 
τους φόβους και τήν 
Απελπισίαν δια τήν Α-
ντικατάοταοιν ήν εϊχον 
Αρχίσει, ζητεί δέ οδηγίας.

'Ομολογονμένως δε τδ πράγμα ήτο δυσκο- 
λώτατον. Να Αντικαταστήσουν τόν άλαλον δι ’ 
άλλου όμιλοΰντος Αλλ' Ασθενούς ήτο λίαν κιν
δυνώδες- ί)α δμι'λει βεβαίως-Αλλα τί ϋα Ι'λεγε;

(επεται τδ τέλος)
ΑΝ-ΠΡΙΝ

0 ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΛΦΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΤΟΥ
ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΤΩΑΝΝΕΤΑΣ

είνε σταλαγματιά νερού 
σέ ποτάμιου την άκρη.

>—<

Είνε χαλάζι σέ βροχή 
φωτιά ’ς τον πάγο σβύνει, 
φτωχή αγάπη μόνη της 
είνε σβυστό καμίνι.

.Λ

ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ
Γιατί νά μένης άφωνος 
ς’ τον τόσον μου τον πόνο, 
μέ μίσησες γιά συμπόνια 
αύτό μοϋ δίνεις μόνο.

Γιατ\ ς’ τους τόσους πόνους μου 
ς’ τά τόσα δάκρυα μου, 
γιατί. ς’ τούς φλογερούς καϋμούς 
πού χύνει ή καρδιά μου,

>-*κ

Νόι μένης άφωνος έσί· 
αναίσθητος καί κρύος, 
είνε ή πλάνη της ζωής 
ό έρωτας ύ θείος.

>♦<

Είνε, μά τί είνε δι’ έσέ 
μίανής καρδιάς τό δάκρυ,

Είνε γιά σέ ό τρως μου 
της νύκτας τό σκοτάδι, 
είνε παοάπονο πικοόV V
κλειστό σέ μαϋρον “Αδη.

>—<

Εινε γιά σέ ό έρως μου 
χιόνι ποϋ δέν παγώνει, 
μήπως το πϋρ, τήν παγωνιά 
δέν τήνε κρυσταλλώνει;

>*·

Μήπως δέν ληόνει τή χιονιά 
μήπως δέν καίει τήν πλάσι.
ώ ! δι ’ έσέ ό έρως μου 
ποτέ δέν 0’ άποστάση.

Σοόί<· Κ. ΟΐκοΦυιιίόο

Ούπό του ΣπυρίδωνοςΤρικούπη έπικήδειος
λόγος είς τόν Βύρωνα, άποθανόντατη 7 

’Απριλίου 1824,έξετυπώθη διά τοΰ οποίου 
παλαιοτέοου γαλλικού πιεστηρίου, διά τοΰ 
έξεδίδοντο κ.α\ τά «Χρονικά» μέχρι τής 16 
’Απριλίου 1824. 'Επομένως μέχρι τής ήμέ- 
ρας ταύτηςτό αγγλικόν πιεστήριον δέν ήτο 
άκόμτ. έτοιμον πρός έργασίαν, και τό Πολί
τευμα έξεδόθη μετά τήν ήμερομηνίαν τού
την. Τό δέ δτι ή έκδοσις αΰτοϋ έμελετΰτο 
ήδη πρό τής άναχωρήσεως το"' Στάνχωπ 
έκ Μεσολογγίου κατά Φεβρουάριον μήνα 
1823, πείθει ήυας, δτι ή πρός έκτύπωσιν 
τοΰ Βιβλίου έργασία ήρχισεν αμέσως μετά 
τήν τελείαν έγκατάστασιν τοΰ αγγλικού 
πιεστηρίου περί, τήν 20 ’Απριλίου 1824 
δτι είναι τούτο τό πρώτον έργον αΰτοϋ, έν 
τοιαύτη δέ περιπτώσει έχομεν τόν Μεσθε- 
νέα εΰθυς έξ άρχής έργαζόμενον έπϊ τοΰ 
πιεστηρίου, τούτου και είς τήν έκτύπωσιν 
τών «Χοονικών» άπό τού ύπ’ αριθμόν 32 
φύλλου διαδεχόμενον τόν II Πατρίκιον. 
Και άλλο τι έτι βιβλιάριον υπάρχει προϊόν 
τοΰ αγγλικού τυπογραφείου και φέρον τό 
όνομα τού Μεσθενέως, πρός τούτοις δέ και 
χρονολογίαν, τού οποίου τόν δυσαναλόγως 
πρός τόν όγκον τού φυλλαδίου μακράν τί
τλον αντέγραφα είς τήν βιβλιοθήκην τής 
ενταύθα Ιστορικής και έθνολογικής εται
ρείας, ήτοι- « Ιστορική καί κριτική Σύνο- 
φις τών έν Κρήτη διατρεξάντων άπό τής 
πτώσεως τού πρώτου διοικητού ταύτης ίπ- 
πέως Άφεντούλιεφ μέχρι τής σήμερον. Έν 
η ώς πρόλογος μέν χρησιμεύει ή γνωστο- 
ποίησις τού γενικού και μερικού χαρακτή 
ρος τού κοητικού λαού και τών θριάμβων 
τούτου άφ’ δτου καθωπλίσΟη μέχρι τής έκ- 
πτώσεως τού όηθέντος Άφεντούλιεφ, ώς 
έπίλογος δέ έκείνιι τού περί έλπίδος καί 
τρόπου τής άνοοθώσεώς του έκ τών ένε- 
στώτων αΰτοϋ δεινών. Ύπό .·. Π. Νικο- 
λαίδου, γράφαντος τό τέταρτον έτος τής 
ελληνικής ανεξαρτησίας και κατά μήνα 
Μάϊον φθίνοντα. Μεσολόγγιον. Έκ τής τυ
πογραφίας Δημητοίον Μεσθενέως. 1821» 
8ον ’σελ. 20.—Τό όηθέν «γράφαντός κατιί 

μήνα Μάϊον» αίρει πασαν 
τυχοϋσαν αμφιβολίαν, διότι 
κατά τόν μήνα τούτον έξετυ- 
πούντα και τά «Χρονικά» 
διά τού αύτοϋ τυπογρα
φείου, έπομένως καί ύπό 
τού αύτού τυπογράφου Δη- 
μητρίου Μεσθενέως. ’Αμφι
βολία τις θά έχώρει μόνον 
διάτό έτος 1824. Άπο τού 
Ίανουαοίου 1821» εισέρχο

νται τά «Χρονικά» είς τό δεύτερον έτος αΰ- 
τών, καί έκτοτε είς τό τέλος έκάστου φύλ
λου υπογράφονται ό συντάκτης I. I. Μάγερ 
καί ό τυπογράφος Δ. Μεσθενεύς. Και κατά, 
τούτο τό έτος έξεδόθησαν ύπό τού Μεσθε- 
νέως δύο βιβλία, ήτοι- θεωρία, γενική τών 
διαφόρων διοικητικών συστηιιάτωνκαί έξαι- 
ρετως πεοϊ τού κοινοβουλευτικού, μεθ’ ήν 
επεται πραγματεία σύντομος περί τών εί- 
οηνοπειών καί ορκωτών κριτών τής ’Αγ
γλίας, κατά τούς άρίστους Γάλλους καί 
Άγγλους συγγραφείς, ύπό Α. Πολυζωίδου. 
Τύποις καί άναλώμασι Δ. Μεσθενέως. Έν 
Μεσολογγίω. 1825, Ιθον σελ. πδ', 62 (ίδέ 
11 Λάμπρου Κατάλ. Γ, άρ. 232).—Καί, τό 
άλλο· Ύμνος είς τήν ελευθερίαν έγραφε 
Διονύσιος Σολωμός Ζακύνθίος τόν Μάϊον 
μήνα 1823. Ιππο alia Liberia Dionisio 
Solomo da Zacinto scrissc il Mose di 
Maggio 1823 —Volgarizzato in I’rosa 
Italiana da G. Grasselti Prof, di Let- 
lore Italiano e Latino in Zante Edizionc 
III.— Έν Μεσογγίω έκ τής τυπογραφίας Δ. 
Μεσθενέως 1825, 8ον σελ. 67 · ελληνιστί 
και γαλιστί (αντέγραφα έν τή ’Εθνική Βι
βλιοθήκη).— Κατά τό τρίτον έτος 1826 
έπήλθεν ή καταστροφή ήν ανωτέρω περιέ
γραφα.

Άς έπαναλάβωμεν έν συντόμωτήν ιστο
ρίαν τής έν Μεσολογγίω τυπογραφίας. Τό 
πρώτον πιεστήριον έκόμισεν έκεϊ (/Αλέξαν
δρος Μ ιυροκορδατος κατά τόν Μάϊον τοΰ 
1822, καί, δή τό γαλλικόν, διά τού όποιου 
ιΐχεν έκτυπωθή ή πρώτη έκδοσις τού Προ
σωρινού 1 Ιολιτεύματος έν Κορίνθω κατέι 
τον Μάρτιον τού 1822 ύπό τού I. Φιλήμο- 
νος. Έν Μεσολογγίω έξετυπώθησαν δι' 
αΰτοϋ ύπό τού Π· Ιίατοικίου τιί « Έλλη- 
νηκά Χρονικά» άπό 18 Δεκεμβρίου 1823 
μέ'(<ρι 16 ’Απριλίου 1821. καί. τοϋ Σπ. Τρι- 
κουπη Λόγος επιτάφιος είς τόν λόρδον Βύ
ρωνα. Άπό τής 20 Απριλίου 1824 άρχε- 
ται έργαζόμενον ύπό τόν Δ. Μεσθενέα νέον 
αγγλικόν τυπογραφεΐον. κομισθέν ύπό τοϋ 
Λ· Στάνχωπ, διά τοϋ όποιου έτυπώθησαν 
τά «’Ελληνικά Χρονικά» άπό τοϋ αριθμού
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32 τοΰ έτους 1824 υέχρχ της καταστροφής 
κατά Φεβρουάριον 182(5, ένώ τό γαλλικόν 
πιεστήριον ρετεκομίσΟη έκ Μεσολογγίου 
κατά τόν ’Απρίλιον 1825 είς Ναάπλιον.

Αί λεπτομέρειαι αύται τής ιστορίας τής 
πρώτης έν Μεσολογγίω τυπογραφίας δέν 
ησαν γνωσταί μέχρι τοϋδε, ώς άποοεικνύε- 
ται καί έκ τής· έσψαλμένης επιγραφής σί
δηρου τίνος πλαισίου τυπογραφικής μη
χανής, σωζομένου έν τώ Μουσείω τής εν
ταύθα Ιστορικής· καί ’Εθνολογικής 'Εται
ρείας και τό όποιον διηρμηνεύθη όντως· 
Τμήμα τοΰ πρώτου είς τήν ’Ελλάδα κοιιι- 
σθέντος πιεστηρίου, δωρηΟέντος ύπό τοΰ 
Φιρμίνου Διδότου κατά τόν αγώνα, δι’ ού 
έξετυποΰτο υπό τοΰ I. Μάγερ ή έφημερίς 
τών a'Ελληνικών Χρονικών» έν Μεσολογ
γίω. ΊΙ επιγραφή αΰτη σφάλλεται κατά 
πρώτον είς τόν προσδιορισμόν τυΰ πιεστή · 
ρίου τούτου ώς πρώτου κομισΟέντοτ είς τήν 
Ελλάδα, διότι τήν Οέσιν ταύτην κατέχει, 
ώς άλλοτε απέδειξα, τό ύπύ τυΰ Δ. Ύφη- 
λάντου έκΤεργέστης κομισΟέν είς· Καλάμας 
τώ 1821 καί άπολεσθένέν ΚορίνΟω τώ 1822. 
Κατά δεύτερον δέ σφάλλεται είς τό δτι τό 
είς Μεσολογγίου κομισΟέν πιεστήριιν ήτο 
δώρον τού Διδότου. Τό ύπό τοΰ μεγάλου 
έν ΙΙαρισίοις φιλέλληνας δωρηΟέν τυπογρα- 
φεϊον δεν έκομίσθη είς Μεσολόγγιον, άλλ' 
είς "Υδρ ιν, δπως είς ιδιαιτέραν μελέτην 
θέλω έκΟέσει. Ή έν λόγω επιγραφή δέον 
κατά τήν γνώμην μου νά οιορθωθη ούτως- 
Τμήμα τοΰ ύπό τοΰ Λ. Στάνχωπ είς τήν 
Ελλάδα κομισθέντος πιεστηρίου, δωρη- 

Οέντοςΰπό τοΰ έν Λονδίνω κατά τόν αγώνα 
φιλελληνικοΰ Κομιτάτου, δι’ ου... κτλ.

θά έξετάσωμεν τώρα τί άπέγιναν τέι 
άλλα τρία πιεστήρι ι τού Στάνχωπ. Δι’έπι- 
στολής του άπό 7 Ίανουαοίου 18 Μ προ
σφέρει τό έτερον τυπογραφείων είς τήν Γε
νικήν Διοίκησιν τής 'Ελλά 5ος, ϊνα είς τήν 
έδραν αυτής Ιδρυθή έφημερίς, δηλοϊ δέ δτι 
άπηυθύνθη ήδη πρός τόν έν Άθήναις κύ
ριον Ί'ύλλαν, δπως ουτος άναλάβη τήν 
σύνταξιν αυτής. ΊΙ δέ Κυβέρνησις, διά τής 
έκ Κρανιοίου άπό 17 τοΰ αύτοϋ μηνός 
άπαντήσεώς της· σελ 290), αποδέχεται μέν 
ευχαρίστως τήν προσφοράν, χαρακτηρίζει 
δέ ώς καταλληλότερου συκτάκτην τόν Θεό
κλητον Φαρμακίδην, τόν όποιον έγνωοίσα- 
μεν ήδη ώς συντάκτην τής έν Καλάιιαις 
'Ελληνικής Σάλπιγγος. ’Εν ιώ μεταξύ άπέ- 
στειλεν ό Στάνπωχ τά τρία άποαείναντα 
πιεστήρια ύπό τήν οδηγίαν τοΰ Γερμανού 
ίατροΰ Bojons έκ Μεσολογγίουείς Ναύπλιον 
έπιστ. 11 Μαρτ. ’24 και άπολογισμός σελ 

231), ό ίδιος δέ καθ’ όδόν άλλαξε οιεύθυν- 
σιν καϊ-άντΐ είς τήν^έδραν τής Κυβερνή- 

σεως έφθασεν είς ’Αθήνας, όπόθεν τή 8 
Μαρτίου δηλοϊ. δτι ένεκα τής διχονοίαςτής 
Κυβερνήσεως αδυνατεί νά συντελέση είς 
τήν ϊδρυσιν τής έφημερίδος παρ’ αυτή, 
διατάσσει δέ τήν άποστολήν άπασών τών 
άποσκευών είς ’Αθήνας, δπου άπεφάσισε νά 
έκδοθή άνεξάρτητός τις έφημερίς. ’Αλλά 
αί άποσκευαί κατεσχέθεσιν έν Ναυπλίω υπό 
τοΰ Κολοκοτρώνη, καί έδέησε ύ Στάνχωπ 
νά μεταβή αυτοπροσώπως έκεϊ καί ενερ
γήσω τήν άπελευθέρωσιν αυτών. Έκ Ναυ
πλίου δέ αναφέρει τή 9 ’Απριλίου 1821, 
δτι σκοπεύη νά στείλη τό μέν τυπογραφι
κόν πιεστήριον εις Αίγιναν πρός χρήσιν 
τών ’Αθηναίων, τό δέ έν λιθογραφικόν νά 
δώση πρός χρήσιν τοΰ Νομοθετικού σώμα
τος. τό δέ έτερον νά στείλη είς 'Γαρα.

ΙΙρός έξήγησιν τών άποφάσεων τούτων 
παραθέτω έν Συντόμω τινά περί τής πο
λιτικής καταστάσεως. Λήγοντος τυΰ 1823 
ύπήοχον έν Έλλάδι δύο καταπολεμούντα 
άλληλα. κόμματα, και δή τό τών στρατι
ωτικών αρχηγών, έπί κεφαλής έχον τον 
Θ. Κολυκοτρώνην, καί τό τών προκρίτων 
ύπό τόν Α· Μαυροκορδΰτον και Γ- Κουν- 
τουριώτην. ΊΙ έν Άστρει Β' ’Εθνική Συνέ- 
λευσις είχε διορίσει τόν Κουντουριωτην 
πρόεδρον τοΰ Έκτε?.εστικοΰ καί τό Ναύ- 
πλιον έδραν τής Κυβερνήσεως. Άλλ’ο Κο- 
λοκοτρώνης κατέχων στρατιωτικώς τήν 
πόλιν ταύτην, Λμπόδισε τήν είς αύτήν εί
σοδον τών δύο τής Κυβερνήσεως σωμάτων, 
τοΰ τε Εκτελεστικού καί τοΰ Βουλευτικού, 
τών όποιων δέν άνεγνώριζε τήν νομιμό
τητα. Είς τήν κοματικήν ταύτην έριδα 
έμεινε μέν ουδέτερος ό Στάνχωπ, διέγνωσε 
δέ δτι ύπό τοιαύτας παριστάσεις ήτο αδύ
νατον νά λειτουργά ανεξάρτητος τύπος 
πλησίον Κυβερνήσεως, ή όποια δέν είχεν 
άναμφισβήτητον κύρος παρά τοϊς συμπο- 
ταις αυτής. Καί ούτωςάπεφασίσθη ή ϊδρυ- 
σις τής έφημερίδος έν Άθήναις ύπό τήν 
διεύθυνσιν τού Γ. Ί’ύλλα.

Ί'ό πρώτον φύλλον τής « Εφημερίδας 
’Αθηνών », ής πλήρες σώμα σώζεται έν τή 
Βιβλιοθήκη τής Βουλής, έξεοόθη τή 20 
Αύγούστου 1821, τό δέ δεύτερον μετάπα- 
ρέλευσιν τριών εβδομάδων τή (> Σεπτεμ
βρίου.
Τό δεύτερον τούτο φύλλον φέρει έν τελεί 
μεγάλοις γράμμασι «Τύποις ’Αθηνών», 
έπί κεΦαλής δέ έδιιιιοσιεύθη δικαιολογία - -- · _ , ,της οιακοπης, λεγουσα· «όντας εως τωοα 
τραβιγμέναις είς τήν Σαλαμίνα.. . άπεφα
σίσθη νά μετακομισθούν έδώ είς τήν ΓΪα- 
τοίδα των».

(’Ακολουθεί).

II"■ α.Ι<ιμΙ1άνομιν ίκ. τηΐ ·Ι)1<! Woohe· την κατωτίγω 
.σ«;;4γ·>«φι)>· Γ<ιυ μιγαΛητί',ον ~ο.1ε<ιικοΐ· τον κό- 
ι μου, τον κο,Ιοσσιιίον · ’drpo,i>»)ro»11 .)<«>-
ivihxfifiovoav ή/><ω ώς >·<ιυτι*ό»·  κρότοι; και fit; 
ίττοχίιν καθ' ην δ.Ιων κνς ό rove, tlve ίστ«αμ/'έ- 
roe είς τήν ά)”<1'<?ίορ;*ά>*ωσιν  Ζίΰ ο&ζηοιν τοΰ Έ- 
HvixoV μ«ς Στόκου.

Σ
υγκέντρωσις τήςδυνάμεως! Ή άρχη αΰτη 
παρουσιάζεται απέναντι ημών ώς χαρα
κτηριστικόν σημείου τής έποχής μας είς 

τάς διαφόρου; χώρας καί έν πν./.ΐλγ μορφή κατά 
τόν σχημκτισμ.όν μεγάλων Τραπεζών, μεγάλων 

έφοπλιστικών καί εμπορικών οίκων ώς κζί κατά 
τήν διζτήςησιν τών νεωτερων γιγαντιωδών 
στρατευμάτων καί είς τά σχέδια τών εθνών διά 
τήν στρατηγικήν των προετοιμασίαν προς πό
λεμον ενδεχόμενον· κζί έν τή πολιτική βλεπο- 
μεν πώς τζ έθνη νϋν πρός συμμζχίζς συνδέονται 
περισσότερον ή κζτζ τούς παρελθόντζς τελευ
ταίους χρόνους, ινα έν δεδομένη στιγμή τήν έκ- 
πλήρωσιν τών σκοπών των με τήν ίσχυρζν φζν- 
τζσιωδώς δύναμ.ιν δύνανται νά προασπιζωσιν. 
—Ούδζμοϋ έν τούτοις εύρίσκετζι έπί ζνζλόγω: 
περιωρισμέν/,ς έκτάσεως, μ'.ζτόσω επώάλλουσζ 
ένσάρκωσις τής άρχής τζύτχς, οσον είς τζ νεω- 
τζτζπ/.οΐζ τής γρζμμής. Άφοϋ κζτζ τόν Ι’ωσ- 
σο-Ίζπωνικόν πόλεαον κζτεδε'.χΟη, ότι ζί μελ- 
λουσζι νζυμζ/ίζι ζποκλειστ'.κώς κζτζ κζνονζ. 
ώ; μονομζ.χίζι πυροβολικού Οζ διεξάγωντζι ές 
ζποστάσεως σχεδόν 1 γερμζνικοΰ μιλίου, κζι 
ότι τζ μεγάλζ πυροβολζ τήν οριστικήν λεςιν Οζ 
λέγωσιν, ήρξκτο ή Άγγλίζ ολως σιωπζλώς τν,ν 
κζτζσκευήν τοΰ ulh'Cad nought» 1 δπερ ζντί 
τών μέχρι τοϋδε έν χρήσει -4 μεγάλων κζνον.ων 
τών πύργων, 10 τοιζϋτζ είς 5 πύργους φερει.

Οί σωλήνες τών γινζντιζ'.ων τούτων κανο
νιών ζυγϊζουσι 58,000 χιλιόγρζμμζ,ή δέ βολή 
των 385,5 χιλιόγ.

’Επειδή συ/χρόνως ό προστατευτικός Θώρζς 
τοΰ βαρέος πυροβολικού κζί τοΰ υφάλου μέρους 
ζρκετόν ζυγϊζουσι, έπρεπε τόνεον πλοίον, όπως 
ολον τούτο τό βάρος δύνζντζι νζ φέργ„ μέγεθος 
άγνωστον μέχρι τοϋδε νζ λάογ,. Ένώ ή προτε-

'· Oread nought αγγλιστί σημιΐνϊΐ χτρόμητος. 

λευτζίζ κλζσις τών αγγλικών πλοίων τής γρζμ~ 
μής έχει 1(1,700 τόννους ΰδζτος έκτόπισμζ. τ0 
«Dread nought» φθάνει τούς 18,200. Ώς 
σύγκρισις έστω, ότι έν μέγζ έξοπλισμενον Γερ
μανικόν πλοϊον τοΰ τύπου τής Pomniem μό
νον 13,200 τόννους έκτοπίζει, ήτοι σχεδόν 
κζτζ '/2 μικρότερου ή τό «Dread nought».

Αί εικόνες δίδουσιν ού μόνον μίαν καλήν γε
νικήν ιδέαν περί τών μεγάλων διζστάσεων τού 
«Dread nought» τοΰ νέου τούτου Λεβιάθαν. 
άλλ’έπίσ·/ις πολλά; ένδιζφερούσζς κζί εν μ-ρει 
νέας λεπτομέρειας κζθιστώσι γνωστά;. Εκ
πλήσσει κατά πρώτον ή εύρεϊζ, μεγζλοπρεπζς 
πρύυ.νν;, ύπό τήν οποίαν αί ζποκλειστικώς δι ’ 
. έλιν-οειδών) ένζλλζκτικών μζχζνών έλικες 
έργάζονται. Ό περίπρυμνος έξώσττ,ς, ζφ ’ ου 
αλλαχού ό τοϋ στόλου διοικητής τά τήν ναυ
αρχίδα άκολουΟοΰντζ πλοία ζνέτως ήδύνατονά 
έπισκοπή, ολίγον κζτ ’ ολίγον χαμηλώνει, διότι 
έπί τής «Dread nought» ό ναύαρχος κζί οί 
αξιωματικοί τό οπίσθιον μέρος τ Λ πλοίου είς 
τό πλήοων.ζ,ώς τόπον διαμονής άφησαν, κζί τά 
'.ύ'.ζζ των ζζτζΛυ^.κτζ ζοζετζ εσ.προς εςελεςζν, 
ώστε νά είναι είς μικιάν άπόστζσιν από τής γε- 
■ούοας τών διαταγών κζί άπό τών έν καιρώ πο
λέμου θέσεων των.

ΊΙ πρωία έχει καταπληκτικόν ύπερ την θά
λασσαν ύψος δι ’ ού τό πρόσθιον μέρος τοΰ πλοίου 
κατά τήν θζλασσοπορείαν ξηρόν όσον τό δυνα
τόν μένει. ΊΙ ύύηλή αΰτη πρώρα δέν έκτεί- 
νετζι πολύ πέραν διότι άλλως τό πεδ'.ον βολής 
τών έπί τών πύονων τηλεβόλων κατά την πυ- 
ςοβόλησιν θά έβλζπτε. Τά θζνζτηφόοζ τζύτζ 
όπλα, τά όποια ακόμη είς τήν παρά τήν Λίσσζν1 
ναυμαχίαν ένα αποφασιστικόν ρόλον έπαιζαν, 
ένεκζ τού κινδύνου, ον ή χρήσις των διά τήν 
έπίτιθευ.ένην νζΰν συνεπάγεται, μ.όλι; έτι εις 
τάς υ.ελλούσζς ναυμαχίας θά χρησιμοποιη,θώσι, 
ένώ ή δια τορπ’-λλών έςόπλισις είς όλα τα πο
λεμικά πλοία κζνονικώς είσήχθη·

Τό «Dread nought » δύνζται μέέξ μεγάλα 
κανόνια έκ τών έμπροσθεν κζί με 8 άλλα οπι-

Νήσος τοϋ Δχλμζτικοΰ αρχιπελάγους ίΑόστρίχ)
έν τή Άδριιτική. περιώνυμος διά τήν νζυμ«χ;«ν τοϋ
1800, καθ’ οί Ίτζλσί ένικήΟν,σαν ύπό τών Δϋστρ'.ϊκών.
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σΟεν από έκαστη; πλευρΧ; νά πυροβολεί. Αί υ
ποψίας οτι κζτά τήν χρήσιν μιάς ολοκλήρου 
πλευράς, οί έσωτερικοΐ δεσμοί τοΰ πλοίου θά 
ύφίστζντό τι, άπεδείχθησζν άβάσιμοι. Τά μι
κρά κανόνια έκτώ. π' Λ
διάμετρον 7,6 έκζτ. κζΐ είναι 
διά τήν άμυναν κατά τών 
επιθέσεων τών τορπιλοβό
λων. Πολυάριθμοι προβο
λείς, έπΐ τής γεφύρα; τών 
διαταγών καί επί τοΰ ΐδι- 
ζζούσης κατασκευή; υ.έ 3 
πόδζς ίστοΰ κζΐ έπΐ άλλων 
τοΰ καταστρώματος θέ
σεων τοποθετημένοι, κζτά 
τήν νύκτα τήν άμυναν 
νά διευκολύνωσι μέλλου- 
σι κζτά τών μετά λυσ
σαλέα; τζχύτητος έπερ- 
χομένων μικρών τούτων / 
εχθρών. Άλλ’όκίνδυ- / 
νο; ούχ’ ήττον μένει, / ; 
ό έχθρός δηλ. τήν ό- / 
λεθρίζν υποβρύχιον / 
“ολην του νά έπι- 
τύχζ, έκ μζκρζ; ζ- A 
ποστζσεω; κατ' ED& 
ευθείαν έπΐ τοΰ θώ fib

τοΰ πλοίου fin 
νά έξζποστείλη. jfi

ΙΙρό; άμυναν tgBHX
τουτου είνζι 
τα ζποκρου- 
'i-.'.f.x. τών 
τορπιλλών δ; 
κτυα ώρισυ,έ 
νζ,ζτινχ εΐ; 
τά άκρα τών 
συνανηκόν- 
των σπειρών 
στερεώνον
ται, κζΐ τό
κατώτερον 

μερο; τοΰ 
σώματος τοΰ 
πλοίου ώς 
κρινολίνου πε 
ριβάλλουσι 

κζΐ τά; τορ- 
πίλλα; εΐ; 
ασφαλή από 
τοΰ πλοίου 
εκρζγνυντχι. 
μέν 
χρόνον ζ

τών πυιγων τοποθετημένα έγουσι 
κυρίως ωρισμενζ

τών ελίκων περιπλεχθώσιν, άλλα, διαρκούσης 
τής πορείας, τό δίκτυον δέν είναι τόσον αναγ
καίου, όσον εί; τό αγκυροβολημένου πλοίον, δπερ 
φυσικώ; εύκολώτζτζ οΰτω πρός τόν εχθρόν είναι 
έκτεθημένον.

ΙΙρό; τήν ισχυρήν επιθετικήν κζΐ αμυντικήν 
δύνζμιν τοΰ «Dread 
nought» ζντιστοιχοϋσιν 
ζί δαπάναι τής κατα
σκευές, άνελθοΰσαι ύπέρ 
τζ 43 εκατομμύρια μάρ
κων.

Κζΐ όμως πίσαι αί 
μεγάλαι κυται θζλάσ- 
σιζι δυνάμει; κζΐ τήν 
Γερμανίαν έκαμαν νά 
άποφασίση τό παράδειγ
μα τής 'Αγγλία; νά μι- 
μηθή. κζΐ έξ ίσου με- 
γάλα,έτι μάλιστα υ.εί- 

ι ζονα πλοία έκτοπί- 
\ σαχτο; 22000τόννων 
\ νά κχτασκευάση.Εύ- 
\ τυχω; δύναταί τι; 
\ έν τούτοι; νά δε- 
\ ’/θ'? &τν ''· νΰν πχ~ 

1 ρατηρουμενη προ- 
\ σπζθεια οπω; ύ- 
\ περβ-7. ή μία τήν 

I \ άλλζνχώρακζ- 
Χ τά τό έκτόπι- 

■ 1 σματών πλοι-

ΤΗΝ ΑΡΣΙΝ'ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ•‘ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ.· ΚΑΤΑο

χπόστζσιν 
Τα δίκτυα 

νζ μενωσι 
νζΰς ίν

ζίσπεϊρχι είς τό χνατ

ένθα κζΐ 
όύνχντζι 

καθ’ δν 
σκετζι, διότι

κρατώσιν
τζϋτζ δέ» 

ροσκεκολλζμένζ, 
πορεία ευ. 
:υσσόμενον ρεΰμζδέν άντέ-

χουσι κζΐ κίνδυνος έπίκειτζι, {/.·< τά δίκτυζμετά

του επετζι, οτι το 
πλοίο·/ ένζντιον τοΰ 
απώλεια; κατά τά; συγκρούσεις, 
κζΐ κατά τάς εκρήξεις τορπιλλών
έξ ίσου είναι ήσφχλισμένον ώς παν άλλο μικρόν 
πλοίον.

μεγίστου 
κινδύνου

ων έχει φθά- 
ση εις τό ΰ- 
ψιστον ση
μείου. Ύπάρ 
χουσιν ωρι- 
σμευζ όρια 

τεθειμένα 
διά τών ~'r:r, 
θυνομένων δυ 
σκολιώ·/ τής 
έκτελέσεως 
γυμνάσιων έν 
συνδυζσμω 

κκ> ιδία τη; 
προφυλαχτι
κής πορεία; 
κχτζ τήν νύ
κτα.

Έκ τού- 
γιγαντιζϊον 
τη; ολική; 

έξοκέλσει; ώ; 
κζΐ υπονόμων

Δύναταί τι; δθεν δικαίως 
νά δεχθί!, οτι τήν προτίμη- 
σιν τής σήμερον διά τά γι- 
γάντεια πλοία τοΰ τύπου τοΰ 
«Dread nought«, θά ακο
λουθήσει ή έπιστροφή πρόςτύ- 
πον μικρότερου μετρίως ισχυ
ρόν έν όλίγω χρόνω.

Γ. Κ. Γεωογαλάς ό-ό-ε-

ΤΟΓ1ΟΘΕΤΗΣ1Σ 

ΤΟΝ ΑΠΟΚΡΟΥΣΠ- 

_ ΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΝ ΤΩΝ 

ΤΟΡΠΙΛΛΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΛΣ ΠΛΕΥΡΑΣΔΕΝ ΤΑ ΘΓΜΑΣΑΙ ΤΑ ΦΙΛΙΑ,
ΠΟΥ ΕΔΩΣΕΣ Σ’ ΕΜΕΝΑ ’,

Jir πί Κυμσσσι π'ι yi.j’u, .το® μο?ΐωσίς, π-φΑι-σ, 
ιοί ίρωεΛ: /<ο» roic .τ<ι.}ιωί·<:, τ' «ΐ>·σσΓη·<ϊ;·«>·ιπί ·<οι·; 
’£;-ώ Ηι·<<οΐι/<"1 .τ<·7 »’σϋ iyi.Ιησίι: i/iiru
-ο.Ι.Ιί·; >(>ορίι.',.Τ;'ίν πσχπι·>·«ϊί':· '.ι"·!~'ίτ',ά.τύ χοιτσ ιων.'

Α'·ιί τά οτιγμι'ι ,τσ8 ΐ/Γ'ο'ί ;·|·";ρΓ0 >■« γ.^.κ^ΐυΐιιι 
(«>7· ιιπίι. )·>ά >·ά σ’ ιϊρι.τω. >·σ ;<>( <;i .ίι/··><ο>·ιίσ,·ι 
‘Oimxic ι”σ·.·ι; f’cvi'» ;’2'< ·'*  <ι>·τιι;<ω^υ~ι·ι.
<'/ι· Γ'ί }><·Ο'· Χ"ί ,σω'.τκ >·« ■ ' !

/ ΊΓ-ύ χ’ »']■<·> ΰ.Ύν ΐόω^Ηι'ι ·ι·ν;·ω /'<« ;
χ’ ιΐ<; <'»·■■; .line |«<χ·.ι·>·/ ι'ά ’.τ·<;·<·> >■« ςι/?«/< '·· 
<·*ηι.  r<< xe^»'<r><, tftv*  fir « Ζχ»Γ τι. <<.
.ΐσ|,ΐΐ;-0;.’σ χ’’ ΰ>■«."«ι·σι εύν -το>·ο j'Of ι·« σ'/έσω

’χΐ.ΐ.ί*  ϋ.τοι· eljiui Χ1’ό>· σηιΗω <τγμ>· ·<χ; κι row seei'or. 
X’’ <ί>· ΰ'ριι, <>'ίι·>; χ' ΐρηΐ“ί<: |Ό>·«.ν01: ίΐ'ίΓρήγω,
"Λχ! (?ά 9ι>μίί/<ζι τά yi.hu, .τώ) ><οΐ'άωσι<;, <ο ;(·ΰί< ,
χαι »ίέ Λρμό, ytv ! ιϊ·ίχον<ι ~ά ptircii ροι· ,ή^.ν* 0·

Γιατϊ |«ι<η ηΐ>· Jv.Tip· μου <·τό>· «Ι;.όρω- j<ov £*<ι  σ»..ω, 
iai ror ΐ ωτα ϊ.τ^ύόωσίι χ' ϋ;·νιί'*Ί';

χαΐ σοΰνί «ίώΰ^ισι*,  ίί» Γι'/>· Ιωι/r <<σι·
irui <ϊ·"ό -Το.ίΰ ^ώ·; /»)·<»—’

πο? 0ά [u JaearKovfi, ir<3 Η<ΐ ςΰ <<χ<’>/«>), 
β’ άπιχτντοΰι- τά<: σχίι'-ικ. υοι· χσί rvrt rt r«i <·ε; «ι’·ΐ|'-', 
or«r πιθιίνω χ«ΐ ooS *πο~>·  "<'7 /<’ 1".ιά·ιι>· στύ ,γ<3|·«:
Κ’ ixiir-i γ<1 ρ/νχΰ ·ρι.Ιιζ /ι» μάεισ ώ<Χ;·ιχΓ''«>·<<
Λι (k'/ofWiJ,;, .τογ.Μχι (ίον. .του ίι’ωυις' σ’ ijiirn '

...... Γ2—X—07.
Κ.

Καί ό<ιω<:, χόρΐ|, οί .τΊ.Ι/<οί, ·<ί μοο υΧί/,υις,
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rΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΓΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΟΥ
( Συνέχεια )

ΑΥΛ διήλβομεν τέσσαοζς έπιμήκεις πλευράς 
των υπογείων κρυπτών τοΰ Πανθέου, ό ο

δηγός μας συλλαμβάνει αίφνης ένα έξ ημών έκ 
τχς χειρός και λεγων μας νά τόν άκολοΰβήσω- 
>ζεν, μάς φέρει εις ήμικυκλοτερή γωνίαν, οπού 
σταμ/.τήσας, ανέκραξε μεγαλοφώνως :

— -To suis qui suiset ma’ voix qui fait 
echo !....

Ή δέ ηχω, ήχήσζσα τήν φρζσιν, τήν ζντζ- 
“έδωκε τρις ζνά τά κενά των έναντι στοών, 
έ/.πλήξασα πζραδοξως τά ήμέτερα ώτα. Καί 
τότε κοΐ ημείς δοκιμζζοντες έξεβάλζμεν φωνάς 
διαφόρους, ζς οί νεκροί, ζς εϊπομεν ουτω, διά 
τήν έν ταΐς κζτοιζίζις των ασέβειαν -/.ας άντζ- 
πεδωκζν -,ρομζκτικώς.

ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ ΤΡΟΚΑΔΕΡΟ
’'Jxoi'./oirt,, »>· I’m /X'7(i i-i rijc ,1 puac .-.?«ri,m. ,-<»ΐί licuii- 

Λέως τής Ρώιιης. '£’»· ,,ίεω ίπϋ.χι, ,.Fric, 
fffpi.lu/tfr'tiri-ira «*>νη··<. 6’j-Uimt,,; άνή,ώπωΓ.
'Ο φύλζξκαί οδηγόςμζς τότε έσπευσε τρέ

χων πρός τό βάθος τών υπογείων κζΐ έιτζ ή'ρ- 
ξζτο ζνερχόμενος πετρόκτιστον κλίμζκζ, ακο
λουθούμενος ύπό τών επισκεπτών όλων άνευ 
χρονοτριβής. Ήγνοοΰμεν δέ που μάς ώδήγει, οτε 
αίφνης ανοίγει βαρεϊζν Ουράν, κζΐ ζπροσδοκήτως 
γενομένου ζπλέτου τής ημέρας φωτός,εύρέθημεν 
εκτός τού Πανθέου,

Έγελζσαμεν πάντες δια τό τέχνασμα του 
κζΐ πζρελάσζντες πρό ζύτοΰ, παραδίδοντες 
συνάιζκ ζύτώ κζΐ τό σύνηθες τοϊς γάλλοις φι
λοδώρημα (pour boir) άπήλθομεν έκεΐθεν,τ-ρζ- 
πέντες πρός τήν οδόν Αγίου Μιχαήλ, ήν παρζ- 
κζμψζντες έφθάσζμεν πρό τού Σηκουάνα πο- 
τζ;ζο0, οστις διασχίζει τούς Πζρισίους έν τώ 
;ζεσ<.», έχοντες πρό ημών τόν περιφημον ιστορι
κόν ναόν τής Παναγίας τών ΙΙαρισίων, ον τόσοι 
ποιητζί, ιστορικοί καί λογογράφοι εξύμνησαν. 
ΈντζΰΟζ έστέφθη ό Μέγας Ναπολέων. ενταύθα 
ετελεσθησαν οί περίφημοι γάμοι του, έντζΰΟζ 

διεδραματίσΟησζν τά σπουδαιότερα τής γαλλι
κής ιστορίας γεγονότα, ένταΰΟζ έγένοντο ζί 
μεγαλοπρεπέστερα, βάσιλικαί και ήγεμονικαΐ 
τελεται κζι ενταύθα πάντοτε προσέτρεχον οί 
κζτζδιωκόμενοι απόκληροι και έςωΟι αυτού σω
ρηδόν άπέβνησκον οί έξ επιδημιών. επαναστά
σεων και πολιορκιών καταφεύγοντες. Καί νΰν 
ό περίδοξος ούτος ναός των ΙΙαρισίων, ό περι- 
συλλέξζς τάς προσευχάς, οΐμωγάς, θρήνους κζΐ 
κοπετούς, μετζνοίζς καί δάκρυα έκατομμυρίων 
ψυχών, νΰν κείται δίκην αρχαιολογικού μνημείου 
ως παγετώδης όγκος, περίεργον αντικείμενον, 
εκκλησιαστικόν μουσεΐον τών ξένων επισκεπτών.

Η διασκευή κζΐ αρχιτεκτονική του είναι όν
τως Οαυμασίζ, γοτθικού όλως ρυθμού μέ απει
κονίσεις ωραίων τεχνικών προεξοχών Άγιων 
και ’Αποστόλων, έσωθι δέ διάφοροι εικόνες οσίων 
εις φυσικόν μέγεθος καί αρκετοί βωμοί διακο- 
σιζοΰσι τάς τρεις πλευράς τού εσωτερικού μέ- 

ρους του νζοϋ. ΈντζΰΟζ ύπάρχει κζΐ ιδι
αίτερον Ουσζυροφυλζκειον τοΰ ναοΰ τής 
Παναγίας τών I Ιζρισίων,οπερ φημίζεται 
ώς πλουσιώτζτον κζΐ λίαν ενδιαφέρον,κα
θόσον περιλαμβάνει αφιερώματα ποικίλα 
πολυτάλαντων καί δή εστεμμένων κε
φαλών επιτρέπεται δέ ή είσοδος εις 
ζύτά εις ώρισμένας ώρας κζΐ μόνον έπΐ 
πληρωρή κζΐ δι ’ εϊσητηρίων.

ΊΙ μεγαλοπρέπεια κζΐ ή εσωτερική 
ύιάταςις τών τοΰ νζοΰ προκζλοΰσιν όν
τως συγκίνησιν κζΐ θαυμασμόν παντΐ τω 
είσερχομένω, ή δέ άπόλυτος ησυχία κζΐ 
έπικρζτοΰσζ ήδη αφασία διεγε’ίρουσιν 
απορίαν καί συγκίνησιν διά τήν αδιαφο
ρίαν καί αποχήν τοΰ παρισινού λαού. Καί 
φευί.,.έν άπάσγ σχεδόν τή Γαλλία δεν 
ύπάρχουσι πλέον θεοσεβείς, καθόσον ό 
Χριστός έλησμονήθη, οί δέ άγιοι έγκζ-

τελείφθησαν.
Κζΐ βλέπομεν μετά λύπης έρημον τόν ναόν τών 

χριστιανών κζΐ μόνον ύπό περιέργων τινών α- 
ραιώς έπισκεπτόμενον, κατά τάς έορτάς δέ 
καί Κυριακής ελάχιστοι κζΐ μεμετρημέ- 
νοι είσΐν οί προσευχόμενοι εύλαβώς πρός προσ
ευχήν ή ν ’ άκροζσΟώσι τής θείας λειτουργία;. 
·> Γάλλος έξετοπίσθη δυστυχώς καί όπως ό 
Ίτζλός περιφρονεϊ τήν 'Ρώμην ένεκα τής άμζ- 

Οείζς κζΐ ακηδίας τού σημερινού κλήρου, ουτω 
κζΐ ό Γάλλος καταδιώκει αύτόν άπηνώς. Δυ
στυχώς διεςέφυγε τής Διευθύνσεως ή μόρφωσις 
τών κληρικών κζΐ ενόσω οί λαοί βλέπουσι με- 
γζλας πολυτελείς κηδείας, χρημζτολογικάς 
πομπής και δεήσεις, ύποκλίσεις κζΐ ταπεινώ
σεις αρχιερεών καί ιερέων πρό τοΰ αναστήμα
τος τιτλούχων, βαθμοφόρων καί πολιτικών καί 
οπαδούς μάλλον τοΰ Διαβόλου ή τοΰ Χριστού, 
περιποιούμενους τούς πολυτάλαντους, ερποντα. ✓

?Λελπομενη ,Κολτβα
SAiKATEPINH ύΚ>ΟΛΤΒΑ
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πρό τοΰ χρήμζτος καί περιφρονοΰντζς κζι προ
πηλακίζοντας τούς πένητας, φυσικώς ούτοι ζν 
δρούμενοι κζΐ μορφούμενοι ζποδιόουσι τα ισζ 
καί δή χείρονα τω κλήρω.

Ό κλήρος δέν αντιπροσωπεύει πλέον τον 
Χριστόν έπουσιωδώς καί ενόσω δέν κατανοεί 
ούτος τήν Οέσιν του καί τόν πραγματικόν προο
ρισμόν του, ό λζός, οστις άναγινώσκει το εύζγ- 
γέλιον δέν βλέπει πλέον τόν αντιπρόσωπον τοΰ 
Χριστού μεταξύ ζύτοΰ έν τή πενία του κζΐ τή 
δυστυχία του, αλλά τουναντίον εις τάς τρζ- 
πέζζς και τά σαλόνια τών πλουσίων, τον ανευ
ρίσκει συνζγελζζοντα, έκσαρκούμενον κζΐ Οη- 
σαυρίζοντζ,' έν τέλει συμμετέχοντζ κζΐ τών 
ζ.οινών.

Τοιαύτη περίπου τ, κζτζπτωσις τοΰ χρι
στιανικού καθήκοντος εις τά μέρη τζΰτζ, ού
τως ώστε καθίσταται απρόσιτος κζι ζπογοη- 
τευτική ή προσέλευσις τοΰ ανεπτυγμένου χρι
στιανού εις τοιούτους περικζλε’.ς κζι ωραίους 
ναούς- ενώ τουναντίον κζΟ ’ εζ.άστην κζΐ οση- 
μέρζι βαίνει αναπτυσσόμενος έν τή κακία κζι 

τή πονηριά, έν τώ έγκλήμζτι καί τή ηβική 
κζτζπτώσει.

Έξελβόντες του ωραίου τούτου τής Πανα
γίας τών ΙΙαρισίων ιερού ιδρύματος, ο.τερ μόνον 
πρός θέαν καί θαυμασμόν έφζνη ήμϊν τό γε νΰν 
έχον προσιτόν, μετέόημεν πεζή εις διαφόρους 
7.εντ ρικάς οδού:, οπού πληθώρα μεγάλων έμπο- 
ρικών καταστημάτων,κζτζλήξζντες εις τό μέγα 
πρατήριου Pi intempS, οπού ήγορζσζμεν ζντι 
κείυ.ενζ τινα. Είναι μέγα εύρυχωρον εκτετα
μένου καί πολυόροφου κζτζστημκ, ένθα πω- 
λοΰνται πλεΐστα όσα είδη προσωπικής κζΐ οι
κιακής ανάγκης Μέγας αριθμός ύπαλλήλων 
άμφοτέρων τών φύλλων έξυπηρετεϊ τό πολυά
ριθμον κζΐ άδιζκόπως προσερχόμενον κοινόν, 
έ'νζι δέ όντως είδος ωραίας πζνηγύρεως τό Οε- 
αμζ τών διαμοιβομένων άγοραπωλησιών ώς και 
ή άτελεύτητος παρέλασις ζνά τούς διαδρόμους 
τοΰ πελωρίου τούτου καταστήματος των απερ
χομένων πελατών μετά τών ύεματιων άνα 
χεΐρζς. (Ακολουθεί)

Φ. Π.
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Η
 ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ.Πρό 
μηνάς περίπου Εγέ- 

νοντο έπισημώτατα τά έν- 
καίνεια νέας θαυμασίας Εκ
κλησίας, άμιλλομένης καί 
σχεδόν διαμφισδητούσης τά 
πρωτεία, ώς πρός τήν άρ- 
μονικήν καί καλλιτεχνικήν 
ΰφιν της καί τόν πλοισιώ- 
τατον διάκοσμον έσωτερί- 
κώς καί έξωτερικώς Τό σχέ- 
διον τοΰ ναοϋ τούτου Εγέ- 
νετο άπό τόν Μάρτιον τού 
1881 μετά τόν θάνατον τοΰ 
αύτοκράτορος Αλεξάνδρου 
II, κατά τήν ληφΟεΐσαν ά- 
πόφασιν όπως άνεγερθμ Εκ
κλησία είς τόν τόπον τής 
δολοφονίας. Έξ όλων τών 
μερών της Ρωσσίας συνε- 
λέχΟηάαν είσφοραί, μόλις 
δέ έφέτος κατωρθώθη ή άπο- 
περάτωάις αύτοϋ. Τό έξω- 
τερικόν καί οί Οόλοι εΤνε 
πεποικίλμένοι διά λίθων

Ο
 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ Κατά

τό θερινόν ταξείδιόν του ό Λμέτε- 
ρος Βασιλεύς, ώς γνωστόν, διερ- 

χόμενος Εκ Παριόίων πάντως μεταβαίνει είς 
τήν γ-εννέτειράν του. Κατά τό έφετεινόν 
του δέ ταξείδιόν έλήφθη καί ή παοατιθε 
μένη φωτογραφία, είς ΰν φαίνονται ό Βασι
λεύς ήμών. ό άδελφός του τής Δανίας Βα
σιλεύς καί,όπισθεν,ό Πρίγκηί^ Γεώργιος τής 
’Ελλάδος, μετά τήν άναγγελθεΐσαν έν ΓΙαρι- 
σίοις μνηστείαν του μετά τής ποίγκηπίσσης 
Μαρίας Βοναπάρτου.

·»

SS? J · λ έ*θ αν6ω™!ω'ί χρωμάτων, είς τά όποια ό δΰων ήλιος προσδίδει φασμα-
νο C ππηΜτη ήϊηη A KV C T.nv.cofAv τών *Υ·«™*<«·>ν.  έκτος τοΰ Λύτοκοατορικοΰ ζεύ-

"έ ε· ? ζ·0 -ατ·ΐω.τΐ,:0,:“ντ0υ0η:0ς· ”?·^τοι μεγιστάνες καί ποίγκηπες, όλοι σχεδόν
ε‘κόνοσ’εΐνε ίύποι^ ’:α? η έκε* ευί)τ',·ζ?μέν'“,^ε'·» Λ?ών άνασσα. Δεξιά καί άοιστε.ιμ τής 
εικόνος είνε τιποι ίκ της περίφημου αντοκροτορικής φρουράς καί μουσικής.
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΒΝ’Α 
ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ

Μ
 ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ. II παρατι-

Οεμένη είκών είνε τοΰ ζεύγους, ούτι- 
νος κατ' αύτάς αί ενρωπαίκαί Εφημε

ρίδες άνήγγειλον τους γάμους, τοΰ ΙΙρίγκηπος 
τής Σουδερμανίας καί τής Μεγάλης Δουκίσσης 
Μαρίας ΙΙαυλόδνας. Ό Πρίγκηψ τής Σουδερμα- 
νίας είνε δευτερότοκος υιός τοΰ Διαδόχου τής 
Σουηδίας, υποπλοίαρχος τοΰ ναυτικού. 'Ll 
δέ σύζυγός του, είνε μία Ρωσσίς ΙΙριγκήπιά- 
σα, Ουγάτηρ τοΰ Μ. Δουκός Παύλου καί—κατά 
τάς ξένας Εφημερίδας— Έλληνίδος ΙΙριγκη- 
πίσδης.

Πράγματι, Ιδού δ·ατί μας Ενδιαφέρει Λ είκών 
τοΰ χαριτωμένου αύτοϋ ζεύγους. Ή Μαρία 
Παυλόβνα είνε θυγάτηρ τής άειμνήστου Βασι
λοπούλας μας ’Αλεξάνδρας, ης Λ καλλονή καί 
τά λαμπρά προτερήματα ύπό πάντων Εξυ
μνούνται. Ώς γνωύτόν ή πολνκλαυστος Έλ- 
ληνίς πριγκήπισσα άφήκε καί έτερον, άρρεν 
τέκνον.

1
ΠΠΟΚΙΝΗΤΟΝ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ. Περίεργος 
αυτοκίνητος σχεδία εύρίόκεται έπί 
τοΰ Μυσσισσιπή ποταμού τής ’Α

μερικής. Έπί τοΰ πρωτογενούς τούτου 
πλοίου οι ίπποι χρησιμοποιούνται ώςείς 
τά μαγγανοπήγαδα. Στρεφόμενοι 
δηλαδή μέ κλειστούς οφθαλμούς θέτου- 
σιν είς κίνησιν δύο μεγάλους τροχούς 
δι’ών κινήται τό πορθμεϊον άπαράλλα- 
κτα ώς έκινοΰντο τά πρώτα άτμόπλοια 
6t0 τροχού.

Τοιαύτην αύτοκίτητον σχεδίαν, κατά 
παράδοξον σύμπτωδιν συνάντησαν είς 
τόν δρόμον των τά διαγωνιόθέντα αυτο
κίνητα Εσχάτως είς τόν μεταξύ Πεκί- 
νου-Παριόίων άγώνα.

Η
ΦΡΕΝΟΒΛΑΒΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΗ Δΐ' ΕΓ
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Κατά τόν έν Λονδίνφ ια
τρόν Χολενδερ, ή φρενοδλάδεια δέν 
συνεπάγεται πάντοτε τήν πλήρη άσθένειαν 

τού Εγκεφάλου, άλλά δνναται πολλάκις νά 
περιορίζεται αΰτη είς ώριάμένον μόνον μέρος 
αύτοϋ.

Έκ τών πεντήκοντα περιπτώσεων, δς έξή- 
ταάεν ό ίδιος, είτε μελαγχολίας, είτε διανοη
τικής καταπτώσεως, ειρεν, ότι ή άσθένεια 
είχε προσβάλει μόνον μέρος τού Εγκεφάλου, 
τούς είκοδιπέντε δέ έξ αύτών ένεχείρηόε μετ 
Επιτυχίας, ούτως ώστε οι πάσχοντες έπανέ- 
κτησαν τήν φυσιολογικήν προτέραν αύτών 
διανοητικήν κατάστασιν.

Τραυματισμοί τμήματος τού Εγκεφάλου Εγέ- 
νοντο αιτία μανίας τινός,άλλα τμήματα τραυ- 
ματισθέντα κατέληξαν είς κλεπτομανίαν καί 
είνε άξιοπερίεργον λέγει, ότι σχεδόν είς 
όλας τάς περιπτώσεις μετά τήν άπομάκουν- 
σιν τοΰ παθολογικού τμήματος, πάντες οί 
πάσχοντες έπανήλθον είς τήν πρώτην αύτών 
φυσιολογικήν κατάστασιν διανοητικώς.

Δεκαεξαετής τις νεανίας, είχε ροπήν είς τό 
κλέπτειν καί ζιεύδεσθαι Εχ παιδικής ιϊλικίας, 
σΰν τοϊς άλλοις δέ ήτο καί φοόεο»ς φιλόμα- 
χος καί Εκτός τής νεαρας του Λλικίας είχε 
καταστή τό φόδητρον τής οίκογενείας του, έν 
τέλει δέ έξ άφορμής μιας Εγκληματικής πρά- 
ξεώς του έφθαδε μέχρι τού κακουργιοδικείου- 
τούτο έγένετο άΦορμή νά τόν προσαγάγουν 
είς’τόν Χολένδεο πρός έξέτασιν, δστις κατό
πιν Επιόταμένης έξετάσεως τών τοπικών 
συμπτωμάτων του, εύρεν ότι μικρά ταινία 
έπί τοΰ Εγκεφάλου είχε παλαιόν τι τραύμα 
προξενηθέν έξ οσταρίου τού κρανίου του.

Έκτοτε παρήλθον τρία Ετη καί ύ πάσχων 
διατελεϊ διανοητικώς είς φυσιολογικωτάτην 
κοτάσταάιν.
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II ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΟΪΑΓΕΖ
I

T Τ' αθ*  έκάστην περί την ογδόην πρωινήν 
ώραν, μία νεόκτιστος οικία μεμακρυσμέ- 

1 τίνος συνοικίας τών Παρισίων. έγέμι-

1 ΈνΟχ ί, -ϊΐ-στττχι χνίρ/ύα:·?-/, si; τ-,ύς
■/ύ;χ·?'-·>; χχ! βχστχζί,αίνη ΰπ·. τ./ι,τ,ς χγ-μλιο·/. τών 
-'Ζιυ'< δίν ^Χ'.ατχ! "x_sx αύ'ν.ν ή κΐίχ'ζ.ή.

ζεν από φωνάς καί εύθυμους γέλωτας, οΐτινες 
Αντηχούν εύκρινώς έν τη έρημίη. τής κλίμακος.

— Μπαμπά, μή λησμονείτε ταίϊς νότες μου.
— Μπαμπά, τό νήμα τού πλεξίματος.
— Μπαμπά, νά μάς φέρης φραντζολάκια.
Καί τοΰ πατρός ή φωνή, οστις έφώναζε. κά

τωθεν :
— Γλάγία, κατέβασε μου λοιπόν τόν χαρτο

φύλακα μου.
— Έ'. καλό, έλησμόνησε τόν χαρτοφύ

λακα του... .
Και τοιουτοτρόπως ήρχιζον μέ εΰθυμον 

προθυμίαν και καθ' ολας τάς διευθύνσεις τής 
οικίας, τά τρεξίματα τών ζωηρών εκείνων κο
ρανίων. με τά ποια μένα έκ τοΰ ύπνου πρό
σωπα και τά άνακατευμένα ιιαλλ’ά, τά όποια 
είς ήμίσειαν δωδεκάδα συμποσοομενα, κύ- 
πτοντα έπΐ τών κιγκλίδων τής κλίμακος, άπηύ- 
θννον τούς χαρμόσυνους των χαιρετισμούς είς 
ένα βραχύσωμοι· και ηλικιωμένοι· κύριον, τοΰ 
όποιου τό έριθροΰν πρόσωπον καί τό βραχύ 
ανάστημα έχάνοντο είς τήν περιστροφικήν κλί
μακα. Ό κ. Ζοναγέζ ίπήρχετο είι τό γρα- 
φεΐον του. Τότε δλον τό σμήνος έκεϊνο Ανήρ- 
χετο ταχέως είς τό άνω πάτωμα καί Αφού έ- 
κλείδωνε τήν Αύραν συνηθροίζετο είς τό Ανοι
κτόν παράθυρον ένα ίδη μίαν ακόμη φοράν 
τόν πατέρα.

Ό ανθρωπάκος εοτρέφετο· Ασπασμοί Αντηλ- 
λάσσοντο μακρόθεν και μετά ταΰτα τά παρά
θυρα έκλείοντο' ή καινουργής και έρημος οι
κία Ιπανελά/ιβανε τήν ήσυχίαν της έκτος τών 
επί τών Αυρών κρειιαμένων ένοικιαστηρίων, 
τά όποϊα έξηκολούθουν τόν τρελλόν χορόν των 
ύπυ τό φύσημα τοΰ Ανέμου, ώς παρασυρθέντα 
καί αυτά ύπό τής τόσης ευθυμίας.

’Από τής οδού Αγίου Φερδινάνδου μέχρι 
τής τραπέζης Εμμερλιγκ ό κ. Ζουαγέζ είχε 
δρόμον τριών τετάρτων νά διανύση. Έβάδιζε 
με τήν κεφαλήν υφηλά ώς αν έφοβεϊτο μήπως

χαλάση τόν ώραϊον λαιμοδέτην καί μετακίνηση 
τόν πίλον του τόν οποίον τοΰ ειχον φορέσει at 
θυγατέρες του. Καί όταν ή πρωτότοκος, πάν ■ 
τότε Ανήσυχος καί προβλεπτική, τοΰ έσήκωνε 
τό περιλαίμιου τής δεδιγκότας του,ΐνα τόν προ- 
φυλάξη Από τό κατηραμένον φύσημα τοΰ Ανέ
μου, έστω καί άν ή Ατμόσφαιρα είχε θερμο
κρασίαν θερμοκηπίου, δ κ. Ζουαγεζ δεν τόν 
κατεβίβαζε μέχρι τον γραφείου.

Χήρος, Από τινων ετών, δ Αγαθός ούτος 
άνθρωπος, δέν έζη παρά μόνον διά τά τέκνα 
του, δέν έσυλλογίζετο παρά μόνον αύτά, διήρ- 
χετο τόν βίον του περιστοιγούμένος υπό τών 
ξανθών κεφαλών αΐτινες έπέιων πέριξ αυτού 
συγκεχυμένως ώς αί τών Αγγέλων κεφαλαι είς 
εικόνα τινά τής Κοιμήσεως 1

ΙΙιϊσαι αί έπιθυμίαι του, πάντα τα σχέδιά 
του άπέβλεπον τάς «δεσποινίδας» αύτάς, διότι 
δ κ Ζουχγέζ ήτο άνθρωπος καταπλησσούσης 
καί γονίμου φαντασίας. Αί ίδέαι του διεδέ- 
χοντο άλλήλας μέ μεγάλην ταχύτητα. Εις τό 
γραφεϊόν τον οί αριθμοί μέ τήν θετικήν διεξα
γωγήν των τόν έκαμνον νά προσηλοΰται έπ’ 
αυτών Αλλ’ έξω τό πνεΰμά του έξεδικεϊτο τό 
Αδυσώπητου τούτο έπάγγελμιι. ΊΙ ταχύτης τοΰ 
βαδίσματος, ή συνήθεια τής όδοΰ τής δποίας 
έγνώριζε καί τάς έλαχίστας λεπτομέρειας έδι- 
δον Απόλυτον έλευθερίαν είς τήν έπινοητικήν 
δύναμίν του. Τότε έφεύρ'σκε παραδόξους πε
ριπέτειας ίκανάς νά παρέξωσιν νλην διά δώ
δεκα μυθιστορήματα εφημερίδων. "Αν π. χ. 
ό κ. Ζουαγέζ Ανερχόμενός τό δεξιόν πεζοδρό
μων τοΰ προαστείυυ τοΰ άγιου Όνωρίου — 
έπήγαινε πάντοτε από το δεξιόν —βαρύ τι άμά- 
ξιον τό όποιον έβαινε ταχέως, συρόμενοι' υπό 
πλυντρίας τίνος, τής δποίας τό τέκνον καθή- 
μενον έπΐ δέματος Ασπρορρούχων έταλαν- 
τεύετο ολίγον. «.Τό παιδί», άνέκραζεν δ Α
γαθός άνθρωπος τρομαγμένος, «προσέξατε 
τό παιδί»■ Η φωνή του έχάνετο είς τόν θό
ρυβον τών τροχών καί ή προειδοποίησές του 
είς τό μυστικόν τής ίίρονοίας. Τό Αμάξιον 
διήρχετο. Τό παρηκολούθει επί τινας οτιγμάς 
διά τών οφθαλμών καί έπανήρχετο είς τόν 
δρόμον του. Αλλά τό έν τή διανοία του άπαξ 
Αρξάμενον όραμα έξηκολονθει εκτυλισσόμενοι· 
μετά μυρίων περιπετειών . . . Τό παιδίον έπι
πτε . - . οί τροχοί θά διήρχοντο διά τοΰ σώ
ματός του. Ο κ. Ζουαγέζ έρρίπτετο, έσωζε 
τόν μικρόν έκ τοΰ θανάτου. ’Αλλ’ δ ρυμός ευ
ρίσκει· αυτόν τόν ίδιον έν ττμ μέσω τοΰ στή
θους καί έπιπτεν αίμόφυρτος.

Τότε έβλεπε νά τον δδηγοΰν εις τό φαρμα
κείου έν μέσιρ τοΰ συνηγμένου πλήθους. Τόν
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έθετον επί φορείου και τόν έφερον είς τήν οι
κίαν του· ήκουε τάς σπαρακτικός κραυγάς τών 
προσφιλών θυγατέρων του, οτε τόν έβλεπον είς 
τήν κατάσταοιν αυτήν. Καί τήν Απέλπιδα εκεί
νην κραυγήν ήτις έπληττε τόσον καιρείως εις 
τήν καρδίαν, τήν ήκουε τόσον εύκρινιος, τόσον 
βαθέως. «Μπαμπά .... Αγαπητέ μου μπα
μπά»' (όσιε τήν Ιπαναλάμβανε καί δ ίδιος 
έν μέση δδώ πρός μεγάλην έκπληξιν τών δια
βατών, μέ φωνήν τραχεϊαν ήτις τόν Αφύπνιζεν 
έκ τοΰ φανταστικού του εφιάλτου. ’II έν ένερ- 
γεία πάντοτε φαντασία αΰτη έδιδε εις τον κ. 
Ζουαγέζ παράδοξον φυσιογνωμίαν, πυρετώδη, 
έξημμένην, Αποτελούσαν αντίθεση· πρός τό 
ευπρεπές έξωτερικόν του, μικρού γραφειοκρά
του' διότι έν μια. ήμέρα έζη υπό διαφόρους 
καταστάσεις.

Ή ανθρώπινη φυλή έχει παλυαριθμοτέοους 
παρ’ οσον δέν φαντάζεται τις, τοιούτου είδους 
ίξύπνους-κοιμωμένους παρά τοΐς δποίοις ό 
πολύ περιωρισμένος βίος καταστέλλει τάς έν 
αχρηστίμ [ήρωϊκάς ταύτας δυνάμεις .... 7 ο 
όνειρον εϊνε ή οπή έκ τής δποίας πάντα ταύτα 
εξατμίζονται μέ τρομερούς κοχλι .ιμούς ώς 
Ατμός καμίνου, όμοια πρός εικόνας ίπταμένα; 
καί έξαφανιζομένας πάραυτα. Έκ τών δρα
μάτων τούτων, οί μέν έξέρχονιαι Ακτινοβο- 
λοΰντες, οί δέ άθυμοι καί τεθορυβημένοι έπα- 
νευρίσκοντες εαυτούς είς τήν καθημερινήν ευ
τέλειαν καταοτάσεως καί ιδεών. Ό κ. Ζουα- 
δέζ ήτο έξ αυτών ανεοχόμενος είς ϋη<η έκ τών 
οποίων δέν ήδύνατό τις παρά νά κατέλθη ολί
γον κουρασμένος ώς έκ τής ταχύτητος τοιού- 
τον ταξειδίου.

II

Μίαν πρωΐη· λοιπόν. Αφού δ «φαντασιώ
δης» μας έγκατέλιπε τήν οικίαν του κατά τήν 
συνήθη ώραν καί υπό τάς συνήθεις πτριστα- 
σεΐζ. ήοχισεν είς τήν καμπήν τής ό<5οΰ Αγίου 
Φερδινάνδου ί ν Απυ τά ίδικά του μυθιστο- 
ρήα.ατα.

Τό προσεγγίζον τέλος τοΰ έτους, ίσως δ 
κρότος ξυλίνου τίνος παραπιφγματος εκεί πλη
σίον κατασκευαζομένου τόν έκαυ.αν ιά σκεφθή 
«δώρα .... πρωτοχρονιά». Καί πάραυτα ή 
λέξις, φιλοδώρημα, υπήρξε τό πρώτον βήμα 
πρός δημιουργίαν παραδόξου ιστορίας.

Κατά τόν [Δεκέμβριον ολοι οί υπάλληλοι 
τοΰ "Εμμερλιγκ έλάμβανον διπλοΰν μισθόν, 
καί γνωρίζετε οτι είς τά μικρά νοικοκυριά 
μύρια φιλόδοξα καί ευάρεστα σχέδια βασίζον
ται επί τών Απροόπτων τούτων κερδών, ώς 
διάφορα δώρα,’έπιπλόν τι πρός ι’ιντικαιάσια- 
σιν, ποσόν τι πρός φύλαξιν έν τώ έρμαρίω δια 
πάν ενδεχόμενον. Διότι δ κ· Ζουαγιζ δεν »μο 
πλούσιος. ΊΙ σύζυγός του μία δεσποινίς έξ 
άγίυι· ’κϊμάνό, καιεχυμένη υπό Ιδεών μεγα
λείου καί φίλη τής κοσμικής ζωής είχεν ίδρΰ-
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σει τό νοικοκυριό της ίπι σαθρών βάσεων καί 
Από τριών ίτών, Αφ’ δτου είχεν Αποθάνει, ή 
μητεροϋλα — όπως έπωνομάζετο ή μεγαλει- 
τέρα τών δεσποινίδων τού Ζουαγέζ — διεχει- 
ρΐζετο τά τής οικίας μετά πολλής φρονήσεως' 
έν τούτοις δέν ήδυνήθησαν Ακόμη νά συλλέ- 
ξωσιν οικονομίας τινας, τόσον τό παρελθόν 
ήτο δυσχερές.

Αίφνης δ Αγαθός ά,νθρωπος διενοήθη οτι 
κατά τό έτος τούτο τό φιλοδώρημα θά ήτο με- 
γαλείτερω· ένεκα τής αΰξήσεως τής εργασίας 
τήν όποιαν ειχον διά το δάνειον τής Τννιδος. 
Τό δάνειον τοΰτο Απετέλει υπόθεση· ουμφέ- 
ρουσαν διά τούς προϊσταμένους, πολύ συμφέ- 
ρονσαν μάλιστα, καθόσον ό κ. Ζουαγέζ είχε 
τολμήσει νά είπη έν τ(ϊ> γραφείω 'ότι τήν φο
ράν αΰτίρ· δ Εμμερλιγκ καί υιός «ειχον κου- 
ρέγει τόν Τούρκον πολύ βαθειά».

Ασφαλώς ή έπιχορήγησις θά διπλασιαοθή. 
έσκέπτετο ό φαντασιώδης μας ένώ έβάδιζε. 
Καί ήδη έβλεπεν εαυτόν, μετά ένα μήνα Απυ 
τοϋδε, ανερχόμενον μετά τών συναδέλφων 
του, διά τήν έπίσκεφη· τής πρώτης τοΰ έτους, 
τήν μικράν κλίμακα ήτις (όδήγει είς τό γρα- 
φεϊον "Εμμερλιγκ.

Ουτος τοΐς Ανήγγελλε τήν ευχάριστοι· εΐδησιν 
καί μετά εκράτει τόν κ. Ζοναγέζ ιδιαιτέρως. 
Καί Ιδού οτι δ προίστάμενος ουτος, δ συνήθως 
τόσον φυχρός έγένετο έξαφνα ευμενής, πατρι
κός. ευπροσήγορος. "ΙΙΘελε νά μάθη πάσας 
θυγατέρας είχεν δ κ. Ζουαγέζ. Έχω τρεις ... 
δχι δηλαδή τέσσαρας, κύριε βαρώνε . . τάς 
συγχέω πάντοτε. II πρωτότοκος εϊνε τόσον 
σώφρων»■ Ηθελε νά μάθη έπίσης τί ηλικίαν 
ειχον «ΊΙ *.-1λέν  ε’νε ε’κοσιν ετών, κύριε βα
ρώνε, εϊνε ή πρωτότοκος .... μετά έχομεν 
τήν Έλίζαν ήιι: εϊνε δέκα όκτώ ετών . . . . 
ή Έριέττα δεκατεσσάρων καί τέλος ή Ζάζα ή 
Γιάγια ή όποια εϊνε δώδεκα έτών.» Το μικρόν 
τούτο δνομα τής Γιάγίας διεσκέδαζε υπερβο
λικά τόν κ. βαρώνον οστις ήθελεν έπίσης νά 
μάθη ποιοι ήσαν οι πόροι τής ένδιαφερονσης 
ταύτης Οικογένειας. Ό μισθός μου κ. βα
ρώνε, τίποτε άλλο .. . ειχον κατά μέρος ολίγα 
χρήματα, άλλ’ ή Ασθένεια τής δυστυχούς συ
ζύγου μου, αί σπουδαί τών δεσποινίδων...... 
— Οτι κερδίζετε Αγαπητέ Ζουαγεζ δέν ι’ιοκεϊ. 
Σάς Αναβιβάζω είς χίλια φράγκα κατά μήνα. 
—Ί>, κύριε βαρώνε εϊνε πολύ....» ’Αλλά μο
λονότι έπρόφερε τήν τελευταίαν ταύτην φράση· 
μεγαλοφώνως είς τήν οάχιν ένός αστυφύλακας 
οστις έκύτταζε μετά δυσπιστίας τόν βραχύσω
μοι· αί'τόν άνθρωπον χειρονομοΰντα καί έγεί- 
οοντα τήν κεφαλήν, δ δυστυχής φαντασιώδης 
δέν τιφυπνίσθη.

Έθαύμααε τον 'εαυτόν του έπιστρέφοντα 
είς τήν κατοικίαν του, αγγέλλοντα τήν εΐδησιν 
εις τάς θυγατέρας του, οδηγών αύτάς τήν έσπέ-
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ραν εις τό θέατρον, δια να έορτάσωσι την ευ
τυχή έκείνην ήμέραν.

θεέ μου, τί ώραΐα ποΰ ήσαν είς τό έμπρο
σθεν μέρος τοΰ θεωρείου των αί δεσποινίδες 
Ζουαγέζ, δποία Ανθοδέσμη θαυμασίων κε
φαλών !

Καί έ'πειτα τήν Ιπαύριον Ιδού at δύο μεγα- 
λείτεραι ζητούμενοι είς γάμον ύπό . . ■ Αδύ
νατον νά μάθη διότι δ κ. Ζουαγέζ εύρέθη αί- 
φνιδίως ύπό τήν στοάν τοΰ μεγάρου “Εμμερ- 
λιγκ, ένώπιον τής όρθανοίκτου θύρας τής φε- 
ρούσης Ανωθεν αΤαμεΐονΠ χρυσούς γράμμα- 
σιν. «Θά είμαι λοιπόν πάντοτε δ ίδιος» είπε 
καθ' εαυτόν, μειδιών καί φέρωντήν χεϊρα έπί 
τοΰ μετώπου έκ τοΰ όποιου ό ίδρτο; Ανέβλυζε.

’Αρκετά καλά διατεθειμένος ύπό τής χίμαι
ρας του, ύπό τοΰ σπνθηρίζοντος πυράς κατά 
μήκος τών κιγκλίδων τών γραφείων, τών τόσω 
σιωπηλών ύπό τό ψυχρόν φώς τοΰ ισογείου, 
δπου ήδύνατό τις ν’ Αρίθμηση τά χρυσά νο
μίσματα χωρίς νά θαμβώνη τους οφθαλμούς 
του, δ κ. Ζουαγέζ έχαιρέτισεν εύθύμως τους 
άλλους υπαλλήλους καί έφόρεσε τόν έπενδύτην 
τί/ς εργασίας του και τόν έκ μελανός βελούδου 
κοΰκκόν του· Αίφνης ίσφύριξαν άνωθεν, καί 
ό ταμίας προοκολλ.ήοας τό ους του είς τό κε
ράς, ήκουσε τήν χονδρήν φωνήν τοΰ "Εμμερ- 
λιγκ, τοΰ μόνου, τοΰ Αληθούς " Εμμερλιγκ,— 
δ άλλος, δ υιός, ήτο πάντοτε Απτόν—δστις 
έζήτει τόν κ. Ζουαγέζ.

Πώς/ Μήπως ίξηκολούθει τό υνειρον ; 
ΊΙσθάνθη εαυτόν πολύ συγκεκινημένον’ άνήλ- 
θε τήν μικράν εσωτερικήν κλίμακα τήν όποιαν 
πρό δλίγου Ανήρχετο τόσον εύθύμως, καί εύ· 
ρέθη εις τό γραφεΐον τοΰ τραπεζίτου, στενόν 
δωμάτων, μέ υψηλήν οροφήν, έπιπλωμένον 
μόνον μέ πράσινα παραπετάσματα καί μέ πε
λώριας πολυθρόνας έκ δέρματος έν αναλογία 
μέ τήν τρομακτικήν περιφέρειαν τοΰ Ιδιοκτή
του τοΰ οίκον, Αυτός ήτο έκεΐ, καθήμενος είς 
τό γραφέϊύν του, τό όποιον ή κοιλία του ήμ- 
πόδιζε νά πλησιάζη, παχύσαρκος, λαχανιασμέ
νος καί τόσον κίτρινος ώστε τό στρόγγυλυν 
πρόσωπόν του μέ τήν γρυπήν ρίνα έφαίνετο 
ώς φώς εις τό βάθος τοΰ μελαγχολικοΰ καί 
έπισήμου εκείνου δωματίου. Ί’.τό τάς βαρείας 
βλεφαρίδας του μετά κόπου Λνοιγομένας τό 
βλέμμα του έλαμψεν έπί εν δευτερόλεπτο)' δτε 
δ λογιστής είσήλθε’ τοΰ ένευοε νά πλησιάση 
καί, βραδέως, διακόπτων διά τής σιγής τάς 
βραδείας φράσεις του, Αντί τοΰ «■ Κύριε Ζουα
γέζ, πόσας θυγατέρας έχετεκ είπε τοΰτο’ 
«.Ζουαγέζ, /τολμήσατε νά κατακρίνητε είς τά 
γραφεία τάς τελευταίας πράξεις μας έπί τής 
αγοράς τής Τύνιδος. Περιττόν νά νπερασπι- 
οθήτε. Οί λόγοι σας μοί Λνεφέρθησαν λέξιν 
πρός λέξιν. Καί έπειδή δέν εννοώ νά τούς πα
ραδεχθώ έκ στόματος ενός υπαλλήλου μου, 

σάς ειδοποιώ,δτι Από τό τέλος τοΰ μηνός τού
του. παύετε άποτελοΰντες μέλος τοΰ οίκου μου».

Κύμα υίματος Ανήλθεν έπί τοΰ προσώπου 
τοΰ λογιστοΰ, κατήλθε και έπανήλθεν έκ νέου 
φέρων συγχρόνως είς τά ώτα τον συγκεχυμέ
νοι· βόμβον, καί είς τόν εγκέφαλόν του κυκε
ώνα σκέψεων καί εικόνων.

Αί θυγατέρες του.
Τί θά άπεγίνοντο.

("Επεται τό τέλος)ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
2ί. Αϊνινμα.

Τίποτε δέν είμαι, φίλε, 
δπως είμαι αν μ’ Αφήσης 
άλλά πάλιν καί μηδέν 
μή νομίσης δτι είμαι.

>-<
"Εχω αμιάΐ) κ' έγώ Αξίαν 
άλλ' άν ενα γράμμ' άλλάξης 
τότε κάτι πειό καλό 
καί ώφέλιμο θά φΐάξης.

2 S . Γρίφος
Οί κάλοι είμαι ΡΑΦ 1 ΕΤΕ.

21». Φ ύ ρ δ τι ν — Μ ί γ δ η ν
ά-αγαιρε — Αισωπηκο

ΚΙΣ ΣΟΣ
2 7. Πρόβλιιμα

Πώς δύναται νά διζτεθν; εντός τετραγωνι
δίων πολλών (όσωνδήποτε) ·ή φράσις :

Ή εργασία είναι μήτηρ τής δόξης 
οΰτω; ώστε νά άνζγινωσκεται αΰτη παντζ/ό- 
Οεν ζπειρζζις.

Σημ. Φ. Εις τόν διά κλήρου εύνοηΟησό[χε- 
νον λύτην δοΟήσεται ώς δώρον άντίκείυ.ενον 
ε ΐ κο σιπενταδρκ/ [ΧΟυ ζ ξί ζ ς.

’Εστάλη ύπό τοΰ έν Ι’οστοβίω Σε£. φίλου 
κ. Σωκρζτους Ί*.  Σβορωνου.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΪΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ*ΛΕΩΝΗ

' 1«4'.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
5 — 6 ΤΕΥΧΟΥΣ

1G. Άντιστρέψζτε τήν εικόνα κζΐ Οά εΰ- 
ρετε τόν αριθμόν 12 έπί τοΰ (ipz/ίονός του. 17. 

Αργος — 'Γ — όλη — ον = Άργοστόλιον. 18. 
Οί τε/νίτζι τής βιομηχανίας είναι ψυχή. 19. 
’Εθνικός Στόλος.

Λνται. : Σπ. Λευκίδης έξ Αθηνών ί, Δρα- 
πέτης βασιλεύ; έκ Πατρών 2, Μαρίκκ Φιλιπ
πίδου έκ Πειραιώς 4, Αικ. Κυρίζου έκ 11ει- 
ρζιώ: I, Μζϋρος Κύκνος έκ Σύρου 2, Ρ. ΙΙζν- 
τελκκη; ές ’Αθηνών 1, Π. Θωμόπουλος έκ 
Σύρου 4, Διομ. Βέρνης έζ Κέρκυρας 3, ΆΟζν. 
Σίνης έζ Τριπόλεως 2.


