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ΟΛΙΓΑ ΕΚ ΠΟΛΛΩΝ

Αίνιγμα σημαίνει ζήτημα, πρόβλημα, 
φράσιν έπιτετηδευμένην είς ασάφειαν, άπο- 
κρύπτουσαν τό νοούμενον. Λόγον, τέλος σκο - 
τεινόν και κεκρυμμένον. Τά αινίγματα ώς καί 
οί γρίφοι ήσαν έν μεγίστη χρήσει καί παρά 
τοΐς άρχαίοις. Παρά τοΐς Έλλησι, τοιαϋτα 
αινίγματα προύβάλλοντο συνήθως κατά τά 
συμπόσια, άτινα έχρεώστουν οί συμπόται νά 
ευρωσΐ: και προς μέν τούς λύσαντας τό αί
νιγμα, έδίόοντο στέφανοι, ταινίαι, πλακούν
τες καί εύφημίαι, τούς δέ άμαρτάνοντας καί 
μή λύσαντας προσέταττον νά πίωσι ποτή- 
ριον αεράτου οίκου, μεθ’ ού πολλάκις έμί- 
γνυον καί άλμην, ώς περί τούτου δ 'Αθη
ναίος λέγει: «Λεκτέον ήδη καί τινα κόλασιν 
»ύπέμενον οί μή λύσαντες τόν προτεθέντα 
» γρίφον έπινον ούτοι άλμην παραμισγομέ- 
»νην τω αυτών ποτω και εόει προσενεγκα- 
»σθαι το ποτήριον απνευστί.» (’Αθην. 4 0, 
457. Πρβλ. Λουκ. Αεξιφ. καί Πλουτ. Συα- 
ποσ. 3, 3.) Έκ δέ τής Θείας Γραφής άνα- 
φέρομεν τό εξής: Ό Σαμψών κατήρχετο μετά 
του πατρός καί τής μητρο'ς του έκ ΘαμναΟά, 
τοϋ λαβεΐν γυναίκα έκ τών αλλοφύλων τών 
άπηριτμήτων καθ’ δδόν δέ έξέκλινεν είς αμ
πελώνα καί ίδών σκύμνος φόντων ώρυόμενος 

είς άπάντησιν αύτοϋ. Τούτον δ Σαμψών cis- 
σπασεν ώσει διασπάσαι έριφον αιγών. Έπι- 
στρέψας δέ μεθ’ ημέρας έξέκλινεν ίδεΐν τό 
πτώμα τοϋ λέοντος, καί ιδού συστροφή με
λισσών έν τώ στο'ματι τοϋ λέοντος καί μέλι 
ήν. Καί έξεϊλεν αύτό είς τό στόμα αύτοϋ καί 
έπορεύθη πορευόμενος καί έσθων. Τό κατόρ
θωμά του τοϋτο δ Σαμψών προέβαλε
τούς τριάκοντα άνδρας τής ΘαμναΟά, έν αί- 
νίγματι άπεκδεχόμενος παρ' αύτών τήν 
σιν έντός επτά ημερών, έπί στοιχήματι 
δώση αύτοΐς, έάν τό εύρωσι, τριάκοντα σίν- 
δόνας καί τριάκοντα στολάς Ιματίων. «Καί 
»ειπεν αύτοΐς Σαμψών προβάλω δέ ύμΐν 
«■πρόβλημα. Καί ειπεν αύτοΐς έκ τοϋ έσθον- 
»τος έξήλθε βρώσις, καί έξ ίσχυροϋ έξήλΟε 
»γλυ<ύ. Καί είπαν αύτώ οί άνδρες τής πό- 
»λεως τή ημέρα τή έβόόμη, πριν δϋναι τόν 
»’ήλιον τί γλυκύτερου μέλιτος, καί τί ίσχυ- 
»ρότερον λέοντος.» (Κριτ. κεφ. ΙΔ'. 8, 14, 
48.) Διαφέρει δέ τό αίνιγμα τής αλληγορίας, 
δτι ή μέν αλληγορία άμαυροϋται ή κατά λέ
ξιν, ή κατά διάνοιαν το δ' αίνιγμα καθ’ έ- 
κάτερον οιον, κασίγνητοι οιτταί είσιν άλλ’ 
ούχ δμοΐαι*  ή μέν μία τίκτει τήν έτέραν, 
άλλ’ ή τεκοϋσα ύπ’ ο:ύτής τεκνουται*  τό αί
νιγμα τοϋτο, ώς πας τις εύκόλως Γνοεΐ, ύπο- 
δηλοΐ τήν άλληλουχίαν τής ημέρας καί 
νυκτός. 40
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δμοιον, κατ’ εναντίον, κατάσυμβεβηκός, καθ’ 
ιστορίαν, καθ’ δμωνυμίαν καί κατά γλώσ
σαν*  καί καθ*  δμοιον μέν γίνεται, ώς Ανδο
κίδης δ ΠυΟαγορικδ; έλεγε, γαμψώνυχας μή 
τ:έφε:ν, αντί τοϋ άρπαγας φεύγειν μαχαίρα 
πϋρ μή σκαλεύειν*  τούτέστι, θυμουμ-νον άν
θρωπον λόγοις μή έρεθ.ζειν*  κατ’ εναντίον δέ, 
ώς τά τοϋ Κλεάρχου, άνήρ κούκ’ άνήρ*  δ ευ
νούχος*  ορνις κούκ" δρνις, ή νυκτερις, άπτερος 
γάρ καί πετωμένη*  λίθος δέ καί ού λίθος, ή 
κίσσηρι; (έλαφρόπετρα*)  κατά συμβεβηκος, 
ώς το, είσι μοι δύω κασίγνητοι, οί ούω μοϋ- 
vor όφρα μέν ούν ζώωσι τον ήλιον ούκ έσο- 
ρώσι καί άλλήλοις μάχονται*  ενταύθα υπο
νοείται ή επικρατούσα δοξασία περί τών δύω 
αγγέλων, τών συνοδοιπορούντων τώ άνθρώπφ 
κατά τον βίον αύτού, τού μέν αγαθού τού δέ 
πονηρού*  καθ’ Ιστορίαν, οΐον Τριταγένειαν τήν 
"Αθήναν λέγει δ Όμηρος, ότι έν Τρίτωνι πο- 
ταμω Αιβύας έγεννήθη, ή κατά Καλλισθέ- 
νην, τον άδελφιδούν τδν φιλοσόφου Αριστο- 
τέλους, έν τρίτη μηνός*  καθ’ δμωνυμίαν, ώς 
έχει δ δεδομένος χρησμός Αλεξάνδρφ Μο- 
λοσσώ, φυλάξασθαι τον κηρόεντα*  καί δ μέν 
Αλέξανδρος ώετο τον έν Ιταλία ποταμό'., 
ήν δ" έτερον*  πρεσδοθέντος δέ αύτώ ποτέ π.- 
νακιοίου κεκηρωμένου, τούτο άναγινώσκων 
εοολοφονήθη*  κατά δέ γλώσσαν, όταν τήν 
θάλασσα? Εύρυγάστορα δ Όμηοος λέγει, 

οέ Αθήναν μαρμαρώπιν καί τδν κύκνον 
δολιχόδειραν, ήτοι μακρολαίμην.

Εν προσέχει φύλλφ θελου,εν οιαλάβει ο
λίγα τινά περί τών όμο-ιδών τοις αίυίγμασι 
γρίφων, ώς καί περί τη; σχέσεως αύτών άμ- 
φοτέρων πρδς τάς αλληγορίας.

Δ, Θ· Καλεμης

ίΩΑΝΝΗΣ ΦΩΝΤΑΝΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

Σννέχ. και τέλος Wa τεϋχ. II '.

Έπί τέλους δ άρχιτέκτων Φωντάνας κρα
τών έουθράν σηααίαν, μελανά δέ ένδεδυχέ- 
νο; έπροχώρησε διά σταθερού βήματος προς 
τήν κηγκλίδα τήν πρδς τήν πλατείαν άπο- 
βλέπουσαν*  μεγάλη ώχρότης έπεκράτει έπί 
τοϋ προσώπου του.

Ατενίζων πρδς τδν οβελίσκον, έκίνησεν 
τήν σημαίαν ήν έκράτε*.*  πάραυτα μεγάλη 
δόνησις τού μεγάλου κώδωνος αντήχησε, τδ 
πλήθος δ5 άπαν προσέκλινε καί έν σιωπή 
βαθεια συνεστάλη.

Τήν στιγμήν εκείνην νεαρά κόρη όιασχ ί
σασα τδ συνοστιθέν άπειρον τοϋ λαού κύμα, 
έστη απέναντι τοϋ αρχιτέκτονας, δστις συναν- 
τήσας τά ανήσυχα καί τεθλιμμένα ταύτης 
βλέμματα, τήν διεβεβαίωσε διά τίνος σχή
ματος*  ή νεάνις αύτη ήν ή προσφιλής αύτώ 
μνηστή του, ή ώραία Αντωνία.

Ό Φοντάνας έκίνησεν έκ νέου τήν ση
μαίαν του.

Ήχος κώδωνος ήκούσθη τήν δέ μεγαλο
πρεπή ταύτην σκηνήν διεδέχΟη έτέρα.

Τδ παν έκλονίσθη καί έτέθη είς κίνησιν*  
,ργάται, ίπποι, μηχαναί.

Νέα κωδωνοκρουσία, βαθύτατη έπήλθε 
σιγή. Ό οβελίσκος ήδη άνυψώθη πόδας τινάς, 
δ δέ άρχιτέκτων παρατηρήσας έπί στιγμήν 
προσεκτικώς αύτόν, άνε ρ χήθη έπί τών κλι
μάκων όπως βεβαιωθή περί τής στερεότητας 
τών τε κάλων και τροχαλιών, καί κατήλθε, 
πάλιν χαριης καί ένθουσιώδης.

Ή Αντωνία τδν προσέβλεψε στενάζοσα· 
ίνα δ' απόκρυψη τήν συγκίνησίν της έκ τοϋ- 
πλήθους κατεβίβα ε τον πέπλον της.

Τά πάντα ήσαν έν τάζει. Ό Φοντάνας έ- 

κίνησε καί πάλιν τήν σημαίαν του καί ή κω
δωνοκρουσία έπανελήφθη*  πάντα όπως καί 
έν τή πρώτη φορά έτέθησαν είς κίνησιν, δ δέ 

οβε/άσκος άνηγέρΟη έτι πλειότερον.
Τά αύτά συνθήματα τεσσαρακοντάκις, ά- 

νευ διακοπής έπανελήφθησαν*  δ οβελίσκος 
είχε σχεδόν άνεγερθή, άλλ’ έμενεν έτι όπως 
καθεσΟή έπί τής κρηπίδας του.

Οί Οεαταί έν μ γίστη άγωνία εύρίσκοντζ 
άλλ' όποια υπήρξεν ή χαρά των οτε ειδον 
νενικημένην τήν μεγίστην ταύτην δυσκολίαν.

Ό οβελίσκος άνυψώΟη μεγαλοπρεπών, ά
ν ευ ουδενός άπευκταίου.

1 Ιεντηκοστήν φοράν δ κώδων άντήχη re 
ό υπερμεγέθης όγκος εύρίσκετο παρά τήν κρη
πίδα του, έδει όμως ν’ άνυψωθή καί κρεμά- 
μενος έν τώ αέρι νά καθεσΟή καθέτως έπί τού 

κύβου του.
Έκ νέου δ κώδων ήκούσθη, δ δέ κολοσ

σός έκρεμάσθη έν τώ άέρι εικοσάδα ποδών ύ- 
περάνω τοϋ έδάφους.

Ανέκφραστος έπεχύθη χ,αρά έπί τού προ
σώπου τή; Αντωνίας, βλεπούσης τόν μνη
στήρα αύτής πλήρη έλπίδων. Αλλά, καθ’ 
ήν στιγμήν αύτη είς γλυκυτάτας παρεδίδετο 
ονειροπολήσεις, έπανέπεσεν αίφνης είς σκλη
ρόν ταραχήν, ίδοϋσα τον νεανίαν ώχριοϋντα 
καί τήν σημαίαν πίπτουσαν έκ τών τρεμου- 
σών χειρών του.

Εξαλλος έρρίφθη είς τους βραχίονάς του 
μετ’ οφθαλμών δακρυβρέκτων.

III

Ή άνωτέρω συγκινητικωτάτη σκηνή, κα
κήν παρήγαγεν έντύπωσιν έπί τών θεατών.

Γηραιός τις τέκτων, ευρισκόμενος παρά τφ 
άρχιτέκτο^ι τώ είπε χαμηλοφώνως.*

— Κύριε, ήννοησα τήν ύπόθεσιν τά σχοι
νιά ύποχωροϋσι, φοβεισθε δέ μή έκκοπώσι και 
ναυαγήση ή έπιχείρησις. Ακούσατέ μοι*  ό

πισθεν τής Μητροπόλεως είς ίππος σάς πε
ριμένει*  φύγετε ! σώσατε τήν ζωήν σας ! . .

— Ούχί, άπήντησεν δ Φοντάνας δι’ α
σθενούς φωνής*  ύπεσχέθην, θά κρατήσω τον 
λόγον τής τιμήο μου*  μένω όπως άποθάνω.

ΙΙώς δύναται νά περιγραφή ή άκρα τής 
Αντωνίας απελπισία, βλεπούσης, άφ’ ένός 
μέν, παρ’ αύτή τόν μνηστήρα της ώχρότατον 
καί καταβεβλημένο'? καί έν μεγίστη ταραχή 
διατελοϋντα, άφ’ ετέρου δέ, τόν φοβερόν δή
μιον, δς μετ' ολίγον 0’ άπετελείου τήν απε
ρίγραπτου ταύτην αγωνίαν; Κατεπτοημένη 
καί έξαλλος, μή γινώσκουσα τίνι τρόπω νά 
έπαναφέρη εις έαυτόν τόν καταβεβλημένου 
φίλον της, έκραξε σχεδόν μηχανικώς:

— Ύδωρ ! ύδωρ ! . . .
Πάραυτα, αιφνίδιος έμπνευσις, ηράκλειο; 

ουναμις, άπεόωσε τφ άρχιτέκτονι άπασαντήν 
ένέργειάν του.

Ανεγερθείς έκραξε γεγονυϊα τή φωνή*
— Ύδωρ! φέρετε ύδωρ! βρέξατε τά 

σχοινιά ! . . .
"Εσπευσαν νά έκτελέσωσι τήν διαταγήν 

ταύτην, έξ ής ή τε Αντωνία καί δ γέρω-τέ- 
κτων έξεστηκότες έμειναν. Βυτίναι υδατος 
προσήχθησαν οί έργάται υδρίας κρατούντες 
άνερριχήθησαν έπι τών κλιμάκων καί έποτι- 
ζον τά σχοινιά*  δ δέ Φοντάνας κύριος πλέον 
εαυτού γενόμενος, παρίστατο πανταχοϋ, δια- 
τάσσων μετά παραδειγματικής γαλήνης, 
μετά τής έτοιμότητος εκείνης τοϋ πνεύματος, 
τής χαρακτηριζούσης τούς έξοχους νόας. 
Ρίψας συμπαθητικόν έπί τής άγαπητής του 
βλέμμα, έκίνησε διά τελευταίαν φοράν τήν 
σημαίαν του, πρός ήν άπήντησεν δ ήχος τού 
κώδωνος, καί έν σμικρφ δ οβελίσκος έκαθέ- 
σθη μεγαλοπρεπώς έπι τής βάσεώς του.

Ό άρχ ιτέκτων έστη έπί τινας στιγμάς έκ*·  
πληκτος, μή δυνάμενος ν’ άρθρώση ούδέ 
λέξιν

Ή δέ Αντωνία, πλήρης χαράς, γονυπε^
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τήσασα, υψου τάς χείρας καί έδέετο . . . .

IV

Στιγμάς τινας άργο'τερον, έρυθρά σημαία 
έκυμάτει έπί της κορυφής τού οβελίσκου, σν- 
νάμα δέ δ κώδων του Καπητωλίου άνεμί- 
γνυε τήν λιγυράν αυτού φωνήν μετά τών 
μεγάλων κωδώνων τών άλλων έκκλησιών.

Παρατεταμένα» του απείρου πλήθους ζη- 
τωκραυγαί, «Ζήτω δ Φοντάνας ! ζήτω δ 
άρχιτέκτων! συνανεμίγνυντο.

Έν μέσω δέ τής άγαλλιάσεως ταύτης 
του πλήθους, ήκούσθη φωνή τις* —?ΐδού δ 
I Ιάπας ! δ Πάπας! και τά βλέμματα του 
πλήθους έστράφησαν προς τήν Μητρόπολιν.

Σίςτος δ Ε'. έπί του έξώστου τής Μητρο- 
πόλεως, φέρων έπί κεφαλής μεθ’ όλης τής 
μεγαλοπρεπείας έκείνης τής ποντιφικής δυνά- 
μεως, τήν τιάραν, έξέτεινε τάς χεϊρας αύτου 
έπί τού γονυπετούς πλήθους καί εύλόγησεν 

» _ r αυτό.
Συγχρόνως κανονιοβολισμοί έρρίπτοντο έκ 

τού φρουρίου τού Αγίου Αγγέλου.

Ότε τά πάντα έτελείωσαν, δ λαός άνέ- 
r κραςεν:
— Είς το Βατικανόν ! άγωμεν τον μαέ

στρο Φοντάνα είς το Βατικανόν ! . . .
Ιίαρά τήν θέλησίν του, δ νεαρός άρχιτέ- 

κτων ήχθη θριαμβευτικώς έν τοίς βραχίοσι 
τών κατενθουσιασμένων συμπολιτών του, αέ- 
χρι τού Βατικανού.

‘Ο Φοντάνας εισερχόμενος έν τώ ένδιαιτή- 
ματι τού Πάπα, έγονυπέτησεν*  άλλ*  δ Σίςτος 
άνενείοας αύτόν μετά καλοκάγαθίας καί τεί-

1 ? ' ‘ | 
να; τήν χείρα τω είπε:

— Αςίως έκπληρώσας τό καθήκον σου, 
άνταξίως θέλω σέ ανταμείψει. Από σήμερον 
είσαι ιππότης ρωμαίος, έπι πλέον οέ έξεις 
σύνταξιν χιλίων δουκάτων. Εύρήσω μέσον 

όπως καί πάλιν βάλλεις είς πράξιν τήν ευ
φυΐαν σου.

Ό Φοντάνας, ύποκλινάμενος άπεσύρθη τής 
άκροάσεως τού Αγ. Ιίατρός έν καταστάσει 
απερίγραπτο).

V

Μετά μίαν εβδομάδα, ένυμφεύετο τήν ώ- 
ραίαν Αντωνίαν.

Ηλιας X. Ραπτοποτλος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ ΙΚΑ

Ο ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΪ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

1ΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΟΣ ΚΑΛΩΣ

Συνέχ. ίδε Τεύχος ΙΓ'.

’Ο ύπερμεγέΟης ούτος αγωγός έπερατώΟη 
τή 4 7 Μαίου 4865 μετ’άδιάκοπον έργα- 
σίαν 8 μηνών.Τή δέ 9 Ιουλίου Κρεάτ-Υστερν 
φέρον τό ύπέρογκον αύτού βάρος, ήτοι 
24350 τόνους, άφικνείτο είς Ιρλανδίαν συν- 
οδευόν.ενον ύπό τής KaoolLvac, άταοπλοίου 
κομίζοντος τάν παράκτιον κάλων. ’Εκεί πε- 
ριέμενον δύο άλλα ατμόπλοια δ Τρομερό? 
καί ή Σφίγζ, άτινα ώφειλον νά συνοοεύσωσι 
τό Κρέατ-Υστερν μέχρι τής Λ’έας Γΐ\ς μ.-*  
τήν κατάθεσιν τού κάλω-

Ή κατάθεσις τού παρακτίου κάλω συνε- 
τελέσθη αυθημερόν άνευ πολλών δυσκολιών 
Μετά δέ τούτο τή 4 4 Ιουλίου συνήρμοσαν 
έπί τής ΚαροΛίνας ττρ άκραν τού κάλω 
τούτου μετά τού γιγαντιαίου ύπερωκεανείου,. 
συνεχή δ’ άντηλλάγησαν τηλεγραφήματα 
μεταξύ τού πλοίου τούτου καί τού έπί τής 
ξηράς τηλεγραφικού σταθμού, όπως βέβαιο*·

Οώσι περί τής τού κάλω έντελείας. Ύπελεί- 
π;το ήδη τό όυσκολώτερον μέρος τής έπιχει- 
ρήτεως, ή κατάθεσις τού Κρεάτ "Γστεον ύ- 
π-ρωκεανείου κάλω. Ό γίγας ούτος τών θα
λασσών, αφού άντήλλαξε χαιρετισμούς μετά 
τών περιβαλλόντων αύτόν πλοίων, άπήρεν 
αύΟημερόν κατευΟυνόμ/νος είς Νέαν Pty’ 
μετά τού Τ^αι^ερον καί τής Σφνγγό^.

‘II άνέλιςις τού κάλ^ καθ’ όλην τήν η
μέραν υπήρξε κανονική. Τή έπκύριον περί τήν 
τρίτην πρωινήν όήοαν, ότε ειχον άνελίξει περί 
τά 154 χιλιόμ. κάλω, τό γαύνβάνομετρον 
τού Τόμσον (*),  δι’ ού έξήλεγχον τήν αγω
γόν τού κάλω δύναμιν, ήρξατο δεικνύον έλα-

Κ*)  Τό δργανον τούτο, σήμερον έν χρήσει εν τε 
τω ύπερωκεκν^ίω καί πάντα; έν γένει τού; ύ- 

ποβρυχίου; τκΑεγράφου;, υπερέχει κατά τούτο 
τών λοιπών τηλεγραφικών συστημάτων καθ’ οτι 

επαυξάνει και καθίστησιν έπαισΟητα; καί τά; 

έλαχίστα; κινήσει; τού ηλεκτρομαγνήτου τού 
δείκτου. Προ; τούτο ο ήλεκτρομα ζνητη; ούτος, 
τετμημένος έν σχήμα τι βελόν/.ς φέρει ’έμπροσθεν 

προσηρμοσχ,ένον μικρόν κάτοπτρον, ών άμφοτέ- 

ρων τό βάρος έστί 5 εκατοστόγραμμων, τούτε- 

στι τό εκατοστόν μόλις τού βάρους ενός φράγκου. 

ΤΙς εκ τού μικρού αυτών βάρους η τε βελόνη καί 
το κάτοπ ρ;ν τίθενται εύκόλως είς κίνησιν ύπό 

την ενέργειαν καί τού έλαχίστου ηλεκτρικού ρεύ

ματος τού οιερχομένου τό περιειλημένον περί 

αύτό έν είόει περιθωρίου υ.ετάλ),ινον σύοαα. Ή 

κίνησις ζυτ/; έκσελεϊται κατά διάοοοον δ ευθυνσιν 
συμφώνω; προς την φύσιν τού διαβιβαζόμενου η

λεκτρικού ρευστού θετικού η αρνητικού. ^Ινα εκ- 

τιμησωσ κάλλιαν τάς κινήσει; τούτα; ρίπτου- 

σ.ν έπί τού κατόπτρου τάς φωτεινά; ακτίνας 
οτζθερας τίνος ύ.υχνίας, ούτως ώστε ή είκών αύ- 

τού άντανακλκται έπηυζημένη έπί πίνακας κει- 

«;έ>αυ είς άπόστασίν τινα όπισθεν. Καθόσον η 
ε’κών αύτη κινείται δείια λ αοιστεοα ώοισυ.-ζναυ 

σ<μείου έπιτυγχ ά.ναυσι δύο ειδών συνθήματα ζ- 

ναλοΥούντκ προς τάς Υοαμμάς καί τά σημεία 

νίστην ΰπαρξιν ρεύματος, δπερ έσήμαινεν α
πώλειαν ηλεκτρισμού.

Μετά τήν έν τω κάλω άναγνώρισίν τού 
ίλαττώματος τούτου ασύνεταν ήν νά έξακο- 
λυυθήσωσι τήν πορείαν. Ό μηχανικός Κά- 
\ιγκ προέτεινε νά άνελκύσωσι τό άνελιχθέν 
μέρος τού κάλω, ίνα ύποβάλωσιν αύτό είς 
λεπτομερή έρευναν καί εύρωσι τό βεβλαμ- 
μένον μέρος. Αλλ’ άπήντησαν ένταύθα α
νήκουστους δυσκολίας. Μόλις ήδύναντο τή 
βοήθεια ιδίας έπί τούτω μηχανής έστημέ- 
νης κατά τήν πρύμνην ν' άνελκύσωσιν έν 
χιλιόμ. καθ’ ώραν.

(1) "1^ πρ'/,γ- Τίΰχοί.

Τή 43 Ίου^νίου περί ώραν 9 καί 45 λεπ · 
τής πρωίας άνελκυσθέντων 85 χιλιόμ. κάλω

τον τηλεγράφου τού Μορσου καί παεισσώντα τά 
νρζυ.ίζατα τού αλφαβήτου.Mil ι *

Εύνόητον ότι η μόνη ύπο/ειπομένη δυσκολία 

έγκειται έν τη τελεία άποκαταστάσει της συγ_ 

κοινωνίας τ>ύ σύου.ατος καί τών πόλων της ή. 

λεκτρικ στηλη;· Την εργασίαν ταυτ.ςν έκτε, 

λεί κατάλληλον χ ε ι*ρ  ι σ τ ηρ ι ο ν.
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άνεχαλυφθη το έλαττωμα. Σιόηροΰν σύομα 
ουο δακτύλων μήκους όλίγον κεκυρτωμένον 
και οξύ κατά τήν άκραν, ώσεί είχε κοπή έπί 
τούτο διά λαβίόος, διήρχετο άπό άκρου έως 
άκρου τον κάλων. Είχεν είσδύσει διά τοΰ έκ 
γουταπέρκας περιβλήματος μέχρι τού κεν
τρικού σύρματος, δπερ έπέφερεν άναγκαίως 
τήν έν τή θαλασσή απώλειαν τοΰ ηλεκτρι
κού ρευστοΰ.

Έκαψαν τό βεβλαμμένον μέρος, έπήνεγ- 
κον νέαν συγκόλλησιν καί εξακολούθησαν 
πλέοντες.

Η ημέρα διήλθεν άνευ επεισοδίου. Αλλά 
^ρός τό έσπέρας νέα διακοπή έπήλθε προκα- 
λοΰσα γενικήν άθυμίαν. ’Αληθώς τό πάν ά- 
πώλετοί Οί μηχανικοί απελπίζονται, ό δέ 
Κΰ;ος Σιέλ διερωτάται άν τό έργον αύτοϋ δέν 
ήναι χιμαιρικόν. Ευτυχώς ή τοΰ γαλβανο
μέτρου μαγνητική βελόνη μετ’ όλίγον κινεί
ται, τά σημεία καθίστανται εύδιακριτώτερα, 
ή οέ συγκοινωνία άποκαθίσταται. ‘Οποίος 
θρίαμβος!

Ό πΑοΰς έξηκολούθησεν. Ατό της 44 
μέχρι τής 17 Ιουλίου ούδέν συνέβη έπεισόδιον. 
Έν τούτοις κατά τήν 1 ώραν μ. μ. ή συγ
κοινωνία αύθις διακόπτεται. Είχον άνελιχθή 
1311 χιλιόμ. κάλω, τό δέ κατά τό σημείον 
τοΰτο βάθος τής θαλάσσης ήν3700 μέτρων. 
Καί μολαταύτα έδει καί πάλιν ν’ άρξωνται 
τής άνελκύσεως.

Τή επαύριον δύο μίλια καί τέταρτον είχον 
μόλις άνελκυσθή. Τό βεβλαμμένον μέρος εύ- 
ρέθη, άλλ’ οία ή έκ τούτου έντύπωσις.

Ή αύτή έπανάληψις τού προ τεσσάρων 
ημερών έπε.σοδίου. Σιδηροΰν σύρμα τοΰ αύτοϋ 
μεγέθους είχε βιαίως έμπαγή έν τω έκ γου
ταπέρκας περιβλήματι ούτως ώστε διήρχετο 
άπό. άκρου έως άκρου τόν κάλων.

Μή κακούργος χειρ ένέπηξε τόν σίδηρον 
τούτον, μή δ ύπερωκεάνειος τηλέγραφος εί
χεν αμείλικτους έχθρούς ;

Μεθ’ όλας τάς διαμαρτυρήσεις τών έν τή 
υπηρεσία έργατών κατά τόν χρόνον τής δια
κοπής άντεκατέστησαν αύτους, είναι δέ περί
εργον, ως άναφερει ό κ Β. Ρούσσελ έν τώ 
περί τού υπερωκεανείου τηλεγράφου πονήματι 
αύτού, ω όφείλομεν τάς τής ενδόξου ταύτης 
έπιχειρήσεως λεπτομέρειας, ότι τό τρίτον ε
πεισοδίου, περί ού θα διαλάβωμεν καί όπεο 
έπήνεγκε το ναυάγιον τής έπιχειρήσεως, έ- 
πήλθεν άκριβώς οτε οί αύτοι έργάται ήσαν 
έν τή υπηρεσία.

Τή 21 Ιουλίου, δ'τε είχον άνελιχθή περί 
τά 2244 χιλιόμ. κάλω εύρίσκοντο δέ εί; 
βάθος θαλάσσης 3600 μέτρων, έπήλθεν ή 
τρίτη αυτή διακοπή ! Τήν φοράν ταύτην ή 
άνέλκυσις ήν είπερ ποτέ έπίπονος, άλλ" όμως 
ούδέν άλλο υπελείπετο μέσον πρός έπανόρθω- 
σιν τού κακού. ΤΙρξαντο δθεν αύτής, άλλά 
μόλις είχον άνελκυσθή περί τά 3 χιλιόμ. δ 
κάλως ώς έκ τής μεγίστης τάσεως έθραύ- 
σθη είς άπόστασιν δέκα μέτρων άπό τής πρύ
μνης καί βαρύς κατέπεσεν είς τήν θάλασσαν.

Ειοον αύτόν έξαφανιζόμενον είς τά αχανή 
υδατα χωρίς νά δύνηνται νά τόν κρατήσωσιν. 
’Οποία απελπισία ! Τόσαι προφυλάξεις, τό
σοι άγώνες έν μια στιγμή έξαφανιζόμενοι! 
Και ν’ άποτύχωσιν άκριβώς δτε ήλπιζον ν’ 
άγάγωσι τήν έπιχείρησιν είς αίσιον πέρας.

Απεφασίσθη έν τούτοις ν*  άναζητήσωσι 
καί άνελκύσωσι τόν άπολεσθέντα κάλων. 
Ούδ-ποτε παρομοία έργασία έγένετοείς βάθος 
τοιοϋτον.

Σιδηρά άρπάγη έρριφθη ούχ ήττον είς 
τήν θάλασσαν έξαρτωμένη άπό σιδηράς ά- 
λύσσεως έχούσης μήκος 4600 μέτρων. Μετ’ 
έπανειλημμένας άναζητήσεις ή βελόνη τού 
δυναμομέτρου καί ή τάσις τής άλύσσεως κα- 
τέδειξαν οτι ή άρπάγη συνέλαβε τον κάλων. 
Δύναται τις νά φαντασθή μεθ’ δπόσων προ
φυλάξεων προέβησαν είς τήν άνέλκυσιν.

Ήδη είχεν άνελκυσθή τό ήμισυ τούλά-

---—ru——----- ------------------------  
χ ιστόν τής άλ’χου, οτε εις τών κρίκων αύ
τής έθραύσθη ! Είς έπίμετρον πυκνή δμίχλη 
/ρξατο κα?ώπτουσα τό πέλαγος, σφοδρά οέ 
μετ’ού τολύ ένέσκηψε τρικυμία. Μόλις εσχ,ον 
τον καιοον να καταβιβάσω-ιν είς τήν θάλασ
σαν σημαντήρά τινα (σαμαδούραν) όπως δυ- 
νηθώσι ν" άνεύρωσιν είτα τόν τόπον τής τού 
κάλω καταόύσεως.

Είς μάτην μετά τήν κατεύνασιν τής τρι
κυμίας τά πλοία έπανελθόντα μετά τρεις η
μέρας είς τό αύτό σημεΐον, έπεχείρησαν έ- 
πανειλημμένας άναζητήσεις πρός ευρεσιν και 
άνέλκυσιν τοΰ άπολεσθέντος κάλω. Δίς ούτος 
συνελήφθη έν ταΐς σιδηραΐς άρπάγαις, δίς δ’ 
έπανέπεσεν έν τώ βυθώ θραυσθείσης τής κρα- 
τούσης αύτόν άλύσεως.

Μετά τάς άναζητήσεις ταύτας, τά πλοία 
αφού κατεβίβασαν έπί τόπου καί δεύτερον 
σημαντήρ α, ήναγκάσθησαν ν’ άποπλεύσωσιν 
είς τά ίδια. Ούτως έληξεν ή κατά τό 4865 
γενομένη τρίτη άπόπειρα άποτυχοΰσα, ούχί 
διά τήν ατελή κατασκευήν τοΰ κάλω, άλλά 
διά τήν μή λήψιν τών άναγκαίων προφυ- 
λακτ.κών μέσων, τήν έλλειψιν ίδια ισχυρών 
μηχανών πρός άνέλκυσιν, καί ίσως ίσως τήν 
κακοβουλίαν τών άνθρώπων.

¥ ¥
Είσερχόμεθα είς τήν έξιστόρησιν τής τε

λευταίας καί εύτυχοΰς άποπείρας τοΰ 1866. 
Μετά τό δλοσχερές ναυάγιον τής τρίτης ά- 
--οπείρας, δ υπέρ τής έπιτυχίας είπερ τις καί 
άλλος συντελέσας Κύρος Σιέλ έστευσε νά έ- 
τανέλθη εις Αγγλίαν, ίνα παραγγείλη τήν 
καταοζε’-ήν \έου κάλω, παρασκευάση οέ 

τά δέοντα πρός άνέλκυσιν τοΰ άρχαίου, ον 
αξιωματικοί τού ναυτικού έζήτουν ν? άνεύ- 
ρωσιν είς τά βάθη τού Ωκεανού.

Έπρόκειτο ήδη νά συστήσωσι δύο τηλε- 
γραφικάς γραμμάς άντί μιας μεταξύ τών δύο 
κόσμων! Αλλ’ είχον άνάγκην χρημάτων.

Μετοχαί έξεδόθησαν έκ 45 εκατομμυρίων 
φράγκων, ών τό τρίτον κατέβαλον δύο πλού
σιοι κεφαλαιούχοι· άφ’ετέρου δέ τό κατασκευ- 
άσαν τον κάλων τού 4865 έργοστάσιον ήρ- 
ξατο τής κατασκευής τού νέου κάλω, άνευ 
ούδεμιάς προπληρωμής. ’Επειδή ύπελείποντο 
2000 χιλιόμ. έκ τού κάλω έκείνου, κατα
σκεύασαν άλλα 3500 χιλιόμ. δπως έπαρ- 
κέσωσιν άμφοτέραις ταις γραμμαΐς.

‘Ο νέος κάλως δέν διέφερε τού άρχαίου ή 
καθότι ήν έλαφρότερος καί έλαστικώτερος έ
κείνου ΤΙ διάμετρος αύτού ήν 27 χιλιόμ. 
τό βάρος 865 χιλιόγρ. ή δέ κατά τής διαρ- 
ρήξεως άντίστασις 8250 χιλιόγρ. Προς τού- 
τοις έτέρα ποσότης κατεσκευάσθη παρακτίου 
κάλω, είς ον έδοθη όγκος δύο φοράς και ή- 
μίσειαν μείζων τοΰ συνήθους. Ο κάλως ου- 
τος ώρίσθη διά τάς άκτάς τής Ιρλανδίας και 
Νέας Γής.

Τό ύποδειχθέν διά τήν κατάθεσιν πλοιον 
ήν καί τήν φοράν ταύτην τό Κρεάτ *Υστερν,  
δπερ τοσοΰτον θαυμασίως προσηνέχθη κατά 
τήν προ ενός έτους άπόπειραν. ΈπιοιορΓωσζις 
τινές μόνον έγένοντο έν αύτώ. Ούτω δια μη
χανήματος τίνος κατέστησαν ά'/εξαρτητους 
άλλήλων τούς δύο τροχούς, ώστε το πλοιον 
νά δύνηται έν άνάγκη νά στρέφηται ταχέως 
περί εαυτό ώς περί άξονα, ήλάττωσαν δέ 
τάς διαστάσεις τών τροχών τούτων, όπως 
μειώσωσι τήν ταχύτητα τοΰ πλοίου, ήτις 
κατά τό παρελθόν έτος έφάνη βλαβερά είς 
τήν κατάθεσιν. Ιίλην τουτου έβελτιωσαν την 
κατά τήν πρύμνην άτμοκίνητον μηχανήν, 
τήν χρησιμεύουσαν είς τήν τοΰ κάλω άνελ- 
κυσιν, έοωδίασαν δέ τό πλοιον δι’ ισχυρών 
αρπαγών και στερεών άΛυσεων, όπως αν;,/.- 
κύσωσι τόν άπολεσθέντα κάλων καί χρησι- 
μοποιήσωσιν έν περιπτωσει νέας όιάρρηςεως.

^Επεται τό τέλος)
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01 ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΣΟΦΟ
Συνέχ. καί τέλος. *1δε  τεύχος ΪΓ'.

Παρ’ ήμΐν παρατηρούνται έλέφαντες κρούον- 

τες το μέγα βαρβαακδν τυμπανον. Τό παρελ
θόν έτος παρετηρήθη έν Φολυ Περζέρ έλέφας 
«τής πριγκηπέσσης Σεχεραζάδας», φυτών μετά 

δυνάσεως φύσης σιδηρουργείου έν κέρατι αναλο
γώ τώ τών τροχιοδρόμων, έξάγοντα φωνήν ούχ 

ήττον ήχηράν σύριγγος έκ μετάλλου, και ένώ 
άνέπνεε και έφυσα άλληλοδιαδόχος, παίζοντα 

μικρόν τινα αύλόν ομοιον πρός τόν τοϊς παισι 
διδόαενον.

Οί Ρωμαίοι ήγάπων πολύ τάς της ισορρο
πίας άσκήσεις και πολλάκις σχοινοβάται έλέ- 

φαντες άνερριχώντο έπι επικλινών σχοινίων τε
ταμένων μεταξύ τού εδάφους και της κορυφής 
οικοδομής τίνος. Έπι τών σχοινίων τούτων έ- 

ποίουν κινήσεις έχούσας ώς έπι τό πλεϊστον πο
λεμικόν χαρακτήρα πλάστης πάλης ή μάχης. 
Άναφέρεται ότι έν μ.ια τών στρατιωτικών τούτων 
κινήσεων, είδον έν τώ άμφιθεάτρω της Ρώμης 

ελέφαντα ποιούντα την άνάβασιν τού τεταμέ

νου σχοινιού και φέροντα άνθρωπον έπι της ρά- 
χεως αύτού.

Είς τό ύπό τού Γερμανικού δοθέν θέαμα τών 
μονομάχων, ειδον ελέφαντα χορεύοντα τόν πυρ- 

ρύχιον και έκτελούντα συνάμα ισορροπίας α

σκήσεις έπι τού κεκλιμένου σχοινιού, τέλος δε 
έκτελούντα την έπικίνδυνον άναπηδησιν

Πρό τινων μηνών άγέλη ελεφάντων προσα- 
χθέντων έν τώ Ίπποδρομίω έδειξεν, ούτως είπεΐν, 
παν ο,τι δύναται τις νά σημείωση ώς ασκή

σεις περιέργους διά τά ζώα ταύτα.

Αί άσκήσεις αύται, έλεγε τό πρόγραμμα, αί 
έκτελεσθεΐσαι ύπο δύο έλεφάντων, Ζόκ και Ζέννυ, 

παρουσιασθεντων ύπό τού κ. Σάμ. Σοκάρ ήσαν 
αί έξης:

Οί δύο έλέφαντες ηρχοντο μόνον, ο είς παρα- 

πλεύρως τού ετέρου και κρατούντες δΓ έκάστου 
άκρου της προβοσκίδος των άνά μίαν άκραν 
τού μαστιγίου τού δαμαστού. Περιεφέροντο ου
τω, οτε παρουσιάσθη δ δαμαστής. ^Αμα τή

«©ε

πιταγή οί ελέφαντες κατεκλίνοντο ώς νεκουί, ο 
δέ δαμαστής άνέβαινε είτε έπι τού σώαατος, 

είτε έπι της κεφαλής ενός αύτών.
Τού ενός τών ελεφάντων κατακειυ.ένου, δ δα

μαστής έκρέματο έκ της προβοσκίδος του ή κα- 
τεκλίνετο έν τώ μέσω τών μεγίστων αύτού 
ποδών.

‘U Ζόκ έκάθητο έπι είδους σκολύθοου έκ ααο- > ι » 
μάρου, κρατών τούς έμπροσθίους πόδας άνυψω- 
μένους, τό σώμα κάθετον, ή δέ σύντροφος αύτού 
Ζέννο διηυθύνετο πρός τδ μέρος του, έστήριζε 

τούς έμπροσθίους πόδας έπί τής ράχεώς του, 

ώθει αύτόν καί έλάμβανε την έπί ~ού σκολύ- 
θρου Οέσιν.

Μεταξύ τών ύπό τών έλεφάντων τούτων έκ- 
τελεσθεισών άσκήσεων της ισορροπίας, δυναταί 

τις νά σημείωση τάς εξής: Άναβαίνοντες έπί 
είδους τίνος καθίσματος, ϊσταντο όρθιοι έπί τών 
οπισθίων ποδών, ισταντο έπί τών έμπροσθίων 
ποδών στηριζόμενοι έπί της προβοσκίδος, έκρά- 
τουν δύο διαγ ονίους πόδας άνυψωμένους.

Ό είς αύτών περιέστρεφε κύλινδρον στηρίζων 
έπ*  αύτού τούς έμπροσθίους πόδας, ειτα άνα- 
βαίνων έντελώς έπί τού κυλίνδρου ώθει αύτόν 

πρδς τά πρόσω κρατούμενος συνάμα έν ισορροπία 

έπί τού άνω μέρους.
Ή υ.ζλλον αξιοπερίεργος ύπό τών ζώων τού

των έκτελεσθεΐσα άσκησις της ισορροπίας ήν ή 
της αιώοας. eH αιώρα αύτη συνέκειτο έκ δοκού 
έφ’ ή; ήν τεθειαένη δριζοντείως σανίς εκατέρω

θεν ταλαντευόμενη.
Είς τών έλεφάντων άνερριχζτο έπί της σα

νίδας ταύτης καί άφικνούτο μέχρι τού μέσου, δτε 
ή σα-ί; έλκμβανεν δριζόντειον διεύθυνσιν δ έλέ- 

φκς αφού ιστατο έπί τινα στιγμήν άκίνητος, 
έποίει εν βήυ.α πρδς τά πρόσω, η σανις έκλινεν, 
ήγγιζε τδ έδαφος του ετερου μέρους και ο έλε- 

οας κατέβαινε.
Οί ίύο έλέφαντες άνέβαινον έπι τ·ης σανίδας 

ταύτης, και έταλπντευον αύττ,ν άλληλαδιαίό- 

χως, ότέ [Λεν προς τό b, ότε & πρός τό έτερον 
ριέρος δι’ άπλΫ,ς ρ.ετατοπίσεως τοΰ κέντρου 
τ’Ζί βαρύτητας αύτών, ώς οί παϊόες έν τ·ρ έ- 
ξο/τ) ίιασκε^άζουσιν αίωρούιζενοι τ·7) βοηΟείκ 

σανέίος στηριζοριένης έπέ τίνος έξέχοντος σώμα

τος, οΐον λίθου, κορ;ζοΰ δένδρου κτλ.
Κατά δεδου,ένην στιγμήν άμφότεροι οί ε)ν£- 

φαντες μένουσιν άκίνητοι, κρατούμενοι έν ισορ
ροπία έπί της δριζοντείου σανίδος.

ΕΪς τών έλεφάντων περιεπάτει έπί φιαλών, 
αιτινες φυσικώς ησαν ξύλινοι κύλινδροι καί ίσχυ- 

ζως έπί παχείας σανίδος προσηρμοσμέναι· οί 
κύλινδροι ούτοι ειχον τδ σχήμα φιάλης, τδ δε 

στόμιον αυτών ην κεκκλυμμένον δια πλακδς σι

δηράς δύο χειρών πλάτους, έφ’ ών ό έλέφας έ- 
τείθει τδν πλατύν αύτού πόδα. Έν τη πρώτ/j 

ασκήσει, ό έλέφας περιεπάτει έπί δύο σειρών φι
αλών τεθειμένων πκρκλληλως, ει τα δμως διέ— 

βκινεν έπί μιας μ.όνης σειράς, τούθ’ οπερ δΓ όγ

κον ώς δ τού έλέφαντος μέγαν, ην διάβασις 

λίαν στενή.
Ό έλέφας ούτος έλάμβανε θέσιν πρό τίνος 

Βκρβαρικού μουσικού όργάνου, ουτινος έλάμβανε 

καί έστρεφε διά της προβοσκίδος τόν κρούστην 
κινών την μεγάλην αύτού κεφαλήν. Προηγουμέ

νως τώ έθετον έπί της ρινδς υπερμεγέθη διό

πτραν καί ένώπιόν του άνελόγιον, έφ’ ου εύρί- 
σκετο είδος τετραδίου μουσικού, ούτινος έστρεφε 
τά φύλλα ζητών δήθεν τδ έκτελεσθησόμενον τε- 

μάχιον. Κρούων τδ δργανον έκτύπα συνάμα εύ- 
ρύθμως τδν πόδα έπί ποδιού, δι*  ού έκρούετο έ

τερον τύμπανονί
Ένώ δέ δ πρώτος έκρουε τά δύο όργανα, 

δ έτερος -εις τούς έμπροσθίους πόδας τού δποίου 
ειχον προσδέσει ψέλλια μετά κωδωνίσκων, έχό- 
ρευε ύψών έναλλάξ τούς πόδας καί άκολουθών 

σχεδόν τού ύπό τού συντρόφου του σημαινόμε- 

νον μέτρον.

Τό γεύμα διεσκέδαζε πολύ τούς θεατάς. Οί 

ελέφαντες περί τόν τράχηλον έχοντες τραπεζο- 
μάνδηλον έπληιίαζον τράπεζαν, πρδ της δποίας 
έγονυπέτουν διά τών οπισθίων ποδών ένώ τούς 

έμπροσθίους έκράτουν τεταμένους. Την θέσιν ταύ
την φαίνεται ότι οί έλέφαντες λαμβάνουσιν εύ- 

κόλως. Τότε έπί δύο δίσκων τοις έφερον άρτί- 
σκους, ούς έλάμβανον διά της προβοσκίδος, καί 
άνακατεβρόχθιζον. ^Οτε δ δίσκος έκενούτο, δ είς 
αυτών λαμβάνων κωδωνίσκον έσημαινε σφοδρώς

μέχρις ού τοϊς προσφερωσι τι έκ νέου. Είς το 
τέλος τού γεύματος δ δαμαστής παρουσίαζε 

τώ ένί αύτών μέγα φύλλον χάρτου, σημείωσιν 
δηλ. τών πληρωτέων ουτος έξέφερε γρυλλισμόν 

διχμαρτυρησεως, έπισύροντα την ίλκρότητα τού 
δηαοσίου, έλάμβανε πεντόφραγκά τινα εύρισκό- 
μενα έν τώ θυλακίω τού τραπεζομανδήλου, κα'ζ 

έθετεν αύτά έπί δίσκου.
Κατά τούς τελευταίους μήνας της έν τώ 

Ίτποδρομίω διαμονές τού κ Σοκζρ κζί τών έ
λεφάντων αύτού, δ εις τούτων έξετέλει γυμνά
σιων λίαν περίεργον, περίπατον έφ*  άμάξης.

Τδ άαάξιον τούτο ειχεν είς τούς έμπροσθίους 
τροχούς δύο πλατέα ποδεΐα, έφ’ ών δ έλέφας 

έθετε τούς έμπροσθίους πόδας· ειτα φέρει τδ βά
ρος τού σώματός του έναλλάξ, δτε έπί τού ενός 

δτε δέ έπί τού ετέρου, έκίνει τούς στρεπτηρας, 
έστρεφε τούς τροχούς, καί έκίνει τδ άμάξιον 
μετά τοσαύτης ταχύτητος, ώστε τδ συνοδεύον 
αύτδν πρόσωπον ήναγκάζετο νά τρέχη. Οί δύο 

αύτού οπίσθιοι πόδες άνεπαύοντο έπί δύο σανί

δων συνηρμοσμένων έπί τού άξονας τών οπισθίων 
τροχών. Αί άλλαγαί της δ’.ευθύνσεως έδίδοντο 

ύπδ τού δδηγού, οστις έπί τούτοις έκίνει κοχ
λίαν άλλάζοντα τδν παραλληλισμόν τών τροχών.

Τδ θέαμα τού έλέφαντος τούτου φέροντας έπί 
της κεφαλής κάλυμμα ταχυδρόμου, άλλ’ άνά- 
λογον πρδς την ογκώδη αύτού κεφαλήν, καί 
στηριζομένου μετά μεγάλης εύκινησίας καί ένερ- 
γείας έπί τών ποδείων τής άμάξης, ήν περιερ- 

γότατον καί διασκεδαστικώτατον.

EHISTHMOHIHB EHIiEHHilS

Συνέχ. καί τέλος ιδε τεύχ. ΙΓ'.

— ’Ορκίζεσαι ;
— ‘Ορκίζομαι.
Τό τρίτον παιδίον εκεί το έν τή πλησίον 

κλίνη· είναι ένναετές, ούδέποτε παθον έκ νευ- 
ρώσεως, έκ καλής καί εύπβρου οικογένειας, 
εύρίσκεται έν θεραπεία ένεκα πλευρίτιδας και 
ύπόκειται είς ύποβολήν.

— “Ηκουσας καί σύ; τό έρωτα ό ίατρο'ς.
41
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Μετά τ'.νας στιγμάς δισταγμού.
— Δεν ένθυμοΰμοι καλώς, είτε. 
Ό κ. Βερνάϊμ έπαναλαμβάνει.
— Μή φοβήσαι, δύνασαι νά δμολογήσης 

έάν ήκουσας.
Συσταλλ.ίς, άπήντησε:
— Είναι αληθές, ήκουσα.
— ΙΙότε;
— Την πρωίαν ταύτην, περί την έβδόμην 

και ήμίσειαν.
— Είσαι βέβαιος; πρό μικρού έτι έδί- 

σταζες· θέλω νά μοί εϊπής μόνον έκεϊνα, περί 
ών είσαι βέβαιος.

— Μαλιστα, κύριε, είπον την αλήθειαν.
Τήν έπομένην δ I.. . άπήρχετο τοΰ νο

σοκομείου. ΙΙρό τής άναχωρήσεός του, δ κ. 
Βαρνάϊμ καλέσας αύτόν έν τφ 8γραφείω του, 
τφ λέγει:

— Ήμεθα μόνοι, φίλε μου· λοιπόν εΐπέ 
μοι τήν αλήθειαν ήθέλησες νά άστεϊσθης 
χθες μετά του ιατρού κ. Σμίθ, κατηγορήσας 
αύτον ότι σ’ έδειρε καί σ’ έκλεψε;

— Κύριε, σάς δρχίζομαι καί πάλιν ότι 
είπον την άλήθειαν έν τη πλατεία τής ‘Α
καδημίας άφοΰ μ’ έκτύπησε διά τής ράβδου 
του, μοί άφήρεσε τά χρήματά μου έκ τού 
θυλακίου, δέκα λεπτά.

Τοιουτοτρόπως, δ μέν I... ήτο Ικανός νά 
όρκισθή οτι έδάρη καί έγυμνόθη· τά δέ τρία 
παιδία ώσαύτως, ότι τόν έκλεψαν καί τον έ- 
σειρον κατά τήν έβδόμην καί ήμίσειαν ώραν.

"Ωστε απλήν τινα ιδέαν θέτοντες έν τφ ύ- 
ποθετικφ αύτών έγκεφάλω, τοσούτον αύτη 
στερεοΰται, ώστε αδύνατον δλως αποβαίνει τό 
νά μετατρέψωμεν ταύτην. Τρομερόν πράγ
ματι! Τά λοιπά παραδείγματα τά ύπό τοΰ 
κ. Βερνάϊμ παρουσιαζόμενα, είσίν ώς καί τό 
άνωΐέρω λίαν παράδοξα, άναφερόμενα εις 
πρόσωπα, άτινα ούδεμίαν πρός μανιακήν ή 
νευρικήν κράσιν, σχέσιν έχουσι. Τινές μέν έξ 
αύτών είναι τρ.ακονταετεϊς, άλλοι γυναί

κες ή άνδρες, εικοσαετείς ή εϊκοσιπενταετεΐς. 
Ιίάντες ούτοι είσί τιμιότατο:, έχουσι φυσιο
γνωμίαν καί χαρακτηριστικά εκφραστικό
τατα, διηγούμενοι δέ τι είσίν ικανοί νά κα- 
ταπε-ίσωσι τον ακροατήν.

Ή σπουδαιότης των άνω περί τών παρα
δειγμάτων τοΰ κ. Βαρνάϊμ λεχθέντων, πρέ
πει φιλοσοφικώς νά ληφθή ύπ' δψε·, ύπό τε τής 
κοινωνίας καί τών δικαστών. Δέον τοΰ λοι
πού νά βλέπωμέν άλλως πως τόν κόσμον, 
παρ’ όπως μέχρι τοΰδε τον βλέπομεν.

Ό δικαστής έν τφ άνακριτηρίφ αύτοΰ ή- 
δύνατο έν άγνοια του νά ένεργή έξ ύποβολής 
άπατων τον κατηγορούμενον.

Οί μάρτυρες ώσαύτως πιθανόν νά ύπέ- 
κειντο εις ύποβολήν. 'Ενός έξ αύτών, διηγου- 
μένου Οαρρούντως ύπόθεσίν τινα κατά βούλη- 
σιν, οί άλλοι παραδέχονται τά λεγόμενά του, 
καί σχηματίζοντες έν τφ έγκεφάλω αύτών 
παρομοίαν τινά εικόνα, διηγούνται π.; ι ταύ- 
της ώσεί συνέβη. Πανταχού βλέ— η..· πλη
θών τοιούτων ύποβολών εξ ένός μόνου ατό
μου, πανταχού τέλος τά τοιαύτα συμβαίνου- 
σι, καί δέον οί αρμόδιοι καλώς περί αύτών νά 
κρίνωσιν. Κατά τάς τελευταίας ταύτας ή- 
μέρας, έν τή πολυκρότφ δίκη τού Πρα,τζίνη, 
είχαν σχηματίσει τήν ιδέαν όπως καταφύ- 
γωσιν εις τόν οι’ ύποβολής ύπνωτισμον καί 
τοιουτοτρόπως έξάξωσι πλειοτέρας λεπτομέ
ρειας· άλλά φοβούμενοι μήπως περιπέσωσιν 
εις τρομερόν τι λάθος, παρητήθησαν ταύτης. 
Δυνατόν ένεκα τούτου δ κατηγορούμενος νά 
έδιηγεϊτο λεπτομέρειας κρίματος, τοΰ όποιου 
ήτο δλοτελώς αθώος.

Ιίόσαι τύψεις συνειδότος θά παρήχθησαν 
άρά -. ε, έκ τών λεγομένων τούτων τοΰ κα- 
θηγητοΰ τής Νανσύ ; Εύτυχώς όλας ταύτας 
τάς προηγουμένας δυσκολίας, δυνάμεθα έν 
τφ μέλλοντι νά μετριάσωμεν, ν’ άποφύγω- 

ί μεν. Αόγου χάριν, έν τφ άνω παραόειγματι, 
ήδύνατο δ έρωτών ν’ άτ.ηύθυιεν εις τόν έρ ω-

___________
τόμενον μετά τήν πρωτην δήλωσήν τά εξής: 

-— Είπες ότι όταν δ I . .. σοί άφήρεσε τά 
χρήματά σου, έπεσαν έκ τής χειρός του τινά 
νομίσματα καί τά συνήθροισε. ’Ενθυμείσαι 

τούτο;
’Εάν δ έρωτωμενος άπήντα καταφατικώς, 

ή ύπόθεσις θα τγπ άφ’ έαυτής δεδικασμένη. 
’Άλλως τε, ή μαρτυρία οπισθενεργού παρα- 
λογισμού, παρουσιάζεται τότε μόνον, όταν 
άπ’ εύθείας ψέγεται ύπό τοΰ έρωτώντος. Ό 
υποβαλλόμενος άπαντα, άμα τις τόν θέση 
έπί τής ύποθέσεως- άλλως ούδέν θά έλεγε, 
θά συνεβάδιζε δέ μετά τοΰ ύποτιθεμένου κλέ
πτου, χωρίς ποσώς νά σχηματίση τήν πα- 
ραμικράν ιδέαν. Άλλ’ έκτος τούτων, υπάρχει 
καί ή ιατρική έξέτασις. "Ολοι έν γίνει, οΰς δ 
κ. Βερνάϊμ ώς παραδείγματα παρουσιάζει, εί
σίν ύπνωτικοί καί εύκολοι πρός ύποβολήν, έν 
καιρφ τοΰ ύπνου ώς καί έν καιρφ τής έγρη- 

γόρσεως.
Τοιούτους κατά τό μάλλον καί ήττον, 

πολλούς έν τοϊς κόλποις τής κοινωνίας δυ
νάμεθα ν’ άπαντήσωμεν, αύτούς δέ έν καιρφ 
τω δέοντι πρέπει νά ύποβάλλωμεν εις ιατρι

κήν έξέτασιν.
Έν ένί λόγφ, αί παρατηρήσεις τοΰ κα- 

θηγητοΰ τής Νανσύ, έάν έχονται αλήθειας, 
παρέχουσιν ήμΐν τήν μεγίστην έκδούλευσιν, 
αναγκαζόμενοι έξ αύτών όπως δίδωμεν πλειο- 
τέραν προσοχήν έπί τών καθ’ έκάστην τοιού
των φαινομένων, άνοίγουσι νέους βρίζοντας 
σπουδαιότητος διά τε τήν ψυχολογίαν καί 
τήν κοινωνίαν. Ιίάντες έννοούσι τήν έπιση- 
μοτητα τών συνεπειών αύτών, άλλά κρά- 

| τιστον μέσον όπως τεθή τις έκτος τοΰ κινδύ- 
I νου τούτου, έστί τό έννοήσαι προηγουμένως 

I αύτόν καλώς.

Η ΠΑΧΑΙΝΑ
ΔΙΗΓΗΜΑ ΠΡΩΤϋΤΥπΟΝ

Συνέχ. και τέλος. ’Ίδε τεϋχ. ΙΓ'.

— Θεόδωρε! φεύγεις! ρε ήρώτησεν ε- 
χείι η άτοα^ασθείσα τώκ ύ]·χα.ίώ>· μου, 
καί ^ύί ονσα δάκρυα πικρά.

Άπεκρίθιρ- κινήσας τϊρ· κεφαλήν μου: 
— Ναι Παν.ΐίι α! φεύγω, σέ άφίι ω 

μόυηυ, ά.Ι.Ια θάεπανέ.ίθω! Ήούχει.
Και εδωκα αυτί] τίρ· έπιστοΛΐρ' τον 

πατρός μου, ήι· άναγνόνιαηα μοί είπε:
— Θά έπανέΜ^ς! τό β.Ιέπω! Ώς ύ 

κατάδικος άναρέι ει την της ε.Ιενθερίας 
τον ώραν, Θεόδωρε, οντω καί ή Παν.Ιίνα 
τήν επάνοδόν σου θά άναρένη. Περιττόν 
νά σοί εϊπω ότι ή ^ν^ήρον, τρ ρέ.Ι.Ιον 
ρου είσαι σύ! "Αν Λέυ επα νέ,Ιθης θά ά- 
ποθάνω!

•— Παν.Ιίνα! τί ,Ιέγεις; ανέκραζε 

τρέρων.
— Τήν ά.Ιήθειαν! Έφθάσαρεν π.ίέον 

εις τό ρή περαιτέρω, έφθάσαρεν εις τήν 
θέσιν εκείνην καθ' ήν ό χωρισρός είναι 
θάνατος, Θεόδωρε! διότι σέ άγαπω έμ- 
ρανώς, διότι σε άγαπω ώς ΐιγαπϊι γννή, 
καί ή γννή γνώριμη νά άγαπϊι. "Γπαγε 
εις τονς γονείς σον! Φί.Ιησον αύτούς εκ 
μέρους μου! 'A.LV επάνελθε, έπάνε.ίθε, 
Θεόδωρε, διά νά ρή άποθάνη ή πτωγι'ι 
σον Παν.Ιίνα! "Οταν έζέρχησαι ρόνος 
τήν πρωίαν τεΐνον τό ονς σον εις τά κε- 
Λαίδήρατα τής άηδόνος, θά σοίψά.Ι.ϊητό 
ίδικόν ρον παράπονου, θά σοί διηγήται 
πανό,τιεγώ ϋτοφ'.ρ ν,κ ιί ότανε.Ιθη και
ρός πικρόςδι έμε, καθ' όν ή παρουσία 
σον θά ροί είναι ^ρήσιρος, θά πέράω avj
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τήν, ητις Θά έΛθη, πετώσα νά καθήση 
εις τό παράθυρου τοϋ ρικροϋ σου κοιτώ- 
νος, διά νά σοί είπη:

—· Έπάνε.Ιθε, Θεόδωρε! έπάνεΛθε τα
χέως.

Λυγμοί διέκοψαν αύτήν νά έζακοΛου- 
θήση.

— ΚΛαίεις, ΠαυΛίνα! κΛαίεις γΛυ- 
κεία ρου φί.Ιη! Ή τρυφερά σου ψυχή 
άμφιβάΛΛει δι έμέ; 'Ησύχασαν πρός 
Θεού! κάθησον, είσαι κουρασμένη πως 
ήΛθες ;

— Έμαθον ότι ήΛθες ζητών ρε. Έ
μαθον ότι φεύγεις και έτρεζα αμέσως νά 
σέ ϊδω και σέ άποχαιρετήσω.

— Ευχαριστώ σε, ΠαυΛίνα.
"Ηρην τρεΛΛός 'εκ χαράς και Λύπης. 

ΈβΛεπον την ΠαυΛίναν γεΛώσαν πεν- 
θίμως και ένόμιζον ότι η άγνή της ψυχή 
ήν έζωγραφισμένη επι τοϋ γΛυκοϋ της 
μετώπου^ Ή ώραία αύτής καστανόχρους 
κόρη, άνα δεδεμένη κατά τόν γοητευτι- 
κώτερον τρόπον, έκάΛνπτε ώτα μικρά 
και ροδόχροα. Οί μικροί της όδόντες 
Λευκοί ώς ή ορυζα, στιΛπνοί ώς οί μορ- 
γαρίται, έστιΛβον κάτωθεν δύο ροδο- 
γρόωχ χειΛέων τοϋ ρικροϋ καί ώραίου 
στόματός της. Τό έζογκωμένον αύτής 
στήθος έπαΛΛεν εϋφροσύνως και ηδυπα- 
θώς. Οί βαθέως κυανού χρώματος γΛυ- 
κείς όφθαΛμοί της π Λέοντες μέσω δα
κρύων μαργαριτοειδών, έζετόζευον πύρινα 
βέ.Ιη. 3Ητο θεά άΛΛη έΛΟοϋσα νά κόσμη
ση τό μικρόν μου δομάτιον.

Τήν έβΛεπον παραφορως ! Μέ εθΛεπε 
ρειδιώσα.

Έκάθισα πΛησΙον της έπιθυμών νά α
ναπνέω τόν άέρα, οστις έζήρχετο τοϋ 
άβροϋ στόρατός της. "Εθεσα τόν βραχί- 
ούά:ρου περί την όσφύντης, αύτη δέ 
"έκαμψπ τό σώμα αύτής καί έπεσε έπί τοϋ 

πάΛΛοντος στήθους μου, ώς πίπτει με· 
μαραμένος κρίνος, όταν φυσήση άήρ 
δυνατός.'Ήδη ή πνοή της άνεριγιύετο 
τή έμή μυροβόΛος, θωπευτική. Αί τρίχες 
της ώραίας αυτής κόρης έγαργάΛιζι V 
τάς παρειάς ρου . . . Έφρικίασα . . . 
Ήτο στιγμή παράφορου ηδονής και μα
γείας! Αί ροδιναί αύτής παρειαί πρού- 
κά.Ιουν φιΛήματα . . . ΠαΛΛούση τή 
καρδία έκυψα τήν κεφα.Ιήν μου, έκυψ’α 
αύτήν όΛίγον έτι, καί τά χεί.Ιη μου έπι- 
καθήσαντα έπί τών παρειών της, άφή- 
καν γΛυκύν ασπασμόν . . .

Ρίγος ήδονής ρέ κατέΛαθε! μέ κατείχε 
φρικτή σκοτοδείνη. "Εκυψα νά άσπασθώ 
αύτήν καί δεύτερον, άΛΛά κραυγήν έρ- 
ρηζα τρομερόν και ήγέρθην.

Ή ΠαυΛίνα έΛιποθύμει. . .
■— Τί έχεις, ΠαυΛίνα! έψιθύρισα, τί 

έχεις ;
Αύτη ώχρα καί τρέμονσα έρρίφθη είς 

τάς άγκάΛας μου, άσπαζομένη με παρα- 
φόρως.

— Σέ αγαπώ! έψιθύρισεν, έναγκαΛι- 
ζομένη με θερμότερου. |

Καί άσποζομένη με συνεχώς έψιθύριζε 
Λέζεις ήδείας. ’Απώθησα όμως αύτήν ί- 
σχυρώς φοβηθείς καί έστιν απέναντι της 
ώς ή.Ιίθιος.

— Τί έχεις; ρέ ήρώτησεν έντρομος.
— ΠαυΛίνα! φύγε! ό δαίμων ποθεί 

νά μάς καταστρέψη. 'Ώ! φύγε ΠαυΛίνα.
— Φοβείσαι Λοιπόν σύ αυτά; ήρώτη

σεν έκείνη.
— Σέ αγαπώ, έψιθύρισα! Καί ό έ

ρως είναι παιδιού. Δέν ακούει τοϋ Λογι
κού συμβου.Ιάς, ά.ΙΛά τής καρδίας' ώ! 
φύγε ΠαυΛίνα!

— Μέ διώκεις; Ένθυμοϋ ότι αύρων 
φεύγεις.

■— Ένθυμοϋ ότι καί σύ είσαι γυνή και 
ότι άγαπάσαι.

— ~Εστω! σέ άφίνω! Ό Θεός μετά 
σοϋ! ΈπάνεΛθε ταχέως. "Εχω πίστιν 
είς σέ! Ύγίαινε!

Έσφιγζε τάς χεϊρας ρου θερμώς.
— Ύγίαινε τή είπον. ΠΛήν στάσου! 

ΘέΛεις νά άρραβωνισθώρεν;
— "Αν ΘέΛω ; . . .
— ΈΛΘέ Λοιπόν.
Τήν ώδήγησα προ τής κΛίνης ρουβ 

"Ανωθεν τοϋ προσκεφαΛαίου μου ήτο ά- 
νηρτηρένη ή είκών τής Παναγίας.

’Ηρραβωνίσθημεν έκεΐ όρκισθέντες άμ- 
φότεροι, ότι θά μείνη έκάτερος πιστός είς 
τόν έρωτά του.

ΔΤΣΤΓΧΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ

ΔΥΣΤΥΧΗΣ ΕΠΑΝΟΔΟΣ

Μετά πέντε ήρέρας άφ' ότου ήρραβω- 
νίσθην εύρισκόμην έν ΚωνήπόΛει. Έν 
τώ μεγάΛω τούτω Λαβυρίνθω, όν ό ΠΛά- 
στης έκόσρισε διά τών μεγαΛοπρεπεστέ- 
ρων αύτοϋ φυσικών καΛΛονών, έν τή ώ- 
ραία Λέγω Κωνσταντιτ ουπόΛει, ριφθείς 
ήοθανόρην έραυτόν ώς έν φυ.Ιακή άπο- 

μεμονομένον.
ΈνηγκαΛιζόρην μετά στοργής τήν 

γραίαν μανοϋΛάν ρου καί τόν γέροντά 
μου πατέρα, προσπαθών έν ταΐς άγκά- 
Λαις αύτών τούΛάχιστον νά εύρω άνα- 
κούφισιν οΛίγην.

Πώς παρήΛθον αί δίρηνοι διακοπαί 
έρατινή ροι καί γΛυκεία άναγνώστριά 
ρου, είναι αδύνατον νά σοί παραστήσω. 
Φαντάσου πτηνόν ενθυρον καί ζωηρόν 
μόνην του εύχαρίστησιν αισθανόμενου 
νιι γ.Ιυκοασπάήηται εύφροσύνως τό τέρι 
του, συΛαμβανόρενον αίφνης καί κΛειό- 

μενον σκΛηρώς έντός κομψοτάτου κΛω- 
βοϋ καί θά έχης έμέ τόν 'ίδιον απέναντι 
σου. Ώς τό πτηιόν έκείνο, καί έγώ μό
νος έκΛαιον καί μόνος έθρήνουν . ... 
Έν τοϊς δάσεσι βραδυπορών έβάδιζον, 
καί μό νος ότε εύρισκόμην, άφινον τά 
δάκρυά ρου έΛεύθερα νά ρέωσιν, έν ώ 
στοναχή πικρά έζήρχετο τοϋ νεαρού ρου 
στήθους.

— ΠαυΛίνα ! ΠαυΛίνα ! έφώναζον ... 
ή δέ ηχώ τών δασών άνταποκρινορένη 
άπήντα πενθίρως.

— ΠαυΛίνα ! ΠαυΛίνα ! . . .
Ώμοίαζον ρέ τήν τάΛανα 'Ηχώ, ήτις 
άπηΛπισρένη είς δρυμούς άβάτους 

βάτους
όπου τήν φέρει φεύγει σκυθρωπή 

ροπή
πυκνά γηρεύει νά διασκεδάση 

δάση
Τό βαρύ τό άΛγος τό αύτοκτονοϋν 

τόν νοϋν (*)

(*) Έκ τώ·? τοϋ 1. Καρασοότσχ.

ΤάΛαςέγώ! ’ΈβΛεπον τάς ήρέρας 
παρερχορένας βραδέως καί έθΛιβόρην 
καί έκΛαιον ! Τόπάν ροι ήτο σκοτεινόν 
καί πένθιμου! . . . 77 καρδία ρου τήν 
ΠαυΛίνα έζήτει! καί ρόνον έκείνην

Ήρέραν τινα ρετέβην καί πάΛιν είς 
δάσος πυκνόν, έν τώ ώραίω προαστείω 
τών θεΛζιθύμων Θεραπειών. Ό ήΛιοςρα- 
γευτικός έμειδία τοϊς πάσι χαρίζων έΛ- 
πίδας καί ρεΛΛούσας εύτυχίας. Κάτω
θεν ύψηΛής πΛατάνου καθεσθείς έμέθυον 
τά τερετίσματα άκούων τών πτηνών καί 
τό μοΛάγχοΛον ψιθύρισρα, οπερ μέ τά 
φύ.ΙΛα τών δένδρων ό Λεπτός arjp παί- 
ζων προύζέεει.—Λϊφνΐ)ς άρμονία ουρά
νιος, άρρητος μουσική διετάραζ τα ρύ- 
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χια τής καρδίας μου καί έστησα τδ ούς 
μου νά ακούσω.

Τρεις ΦιΛομήΛαι, τρείς γΛυκεΙαι άη- 
δόνες καθήμευαι έπί κΛάδου τιι ο ,· ύψη- 
Λής πΛατάνου έκεΛάδουν, καί τά μ,ε.ίω- 
δήματά των ώς προσευχή ουράνιος έπέ- 
των πρδς τδν ΠΛάστην. Έταράχθην α
μέσως καί ένεθυμήθην την ΠαυΛίναν. 
Προαίσθημά τι κακόν, μοί έΛεγεν δτι τή 
στιγμή εκείνη ή ΠαυΛίνα ϋπέφερε, καί 
έντρομος άφήκα τδ δάσος, στενάζων καί 
θρήνων μέχρι της άφίξεως της τρισποθή- 
του ημέρας, καθ' ήν έπεβιβάσθην τοΰ ά- 
τμοπΛοίου καί άνεχώρησα . . .

"Οτε ό καθαρδς τής θαΛάσσης άήρ με 
έδρόσισε τδ φ.Ιέγον μέτωπόν μου, ήσθάν
θην έΛαφρυνόμενον τό στήθος μου έπαι- 
σθητώς . . .

— "Α ! πόσον θά χαρή, έΛεγον κατ' 
εμαυτδν, ή μικρά μου ΠαυΛίνα· θά ρι- 
φθή είς τάς άγκάΛας μου, καί θά μέ ά- 
σπασθή ήδέως μειδιώσα . . .

Έκοιμήθην μέ τά τερπνότερα Λικνι- 
σθείς όνειρα.—Ήτο πρωία οτε είσήΛθο- 
μεν είς τδν Λιμένα τοΰ Πειραιώς. Δροσερά 
καί ωραία ημέρα μία τώ·· σπανιωτέρων 
επί καΛΛονή ήμερων έχαιρέτησε τήν ά- 
φιξίν μου. ΆΛΛ’ έγώ δέν έβΛεπον οΰδέν, 
άποΛύτως οΰδέν !

ΈξήΛθου πΛήρης χαράς τοΰ άτμο- 
πΛοίου, έπάτησα τήν τρισπόθητον ξηράν, 
και φορτώσας μέ τά ένδύματά μου άμα
ξαν μετέβην είς Αθήνας.—Τδ παν έ- 
γέΛαΙ τδ παν έμειδία! 'Ήμην περιχαρής.

— Θά Ιδω τήν ΠαυΛίναν! έψιθύριζον 
και τδ όνομα εκείνης εις τά χείΛη μου 
έχων, άφήκα τά ένδύματά μου ε'ίς τι ξε
νοδοχείου και έπιβιβασθείς άμάξης έ
σπευσα νά φθάσω είς τήν όδδν Α . . -

Πόσα δέν ύπέφερες πτωχή μου καρ· 
δία ! Πόσους παΛμούς δέν ήσθάνθης τήν 

στιγμήν καθ' ήν έπί τής ούδοΰ τής θύ
ρας έθεταν τδν τρέμοντά μεν πόδα ;

Πριν ή κρούσωτήν θύραν, έστάθην διά 
νιι Λάβω τήν αναπνοήν μου. Ήιην ω
χρός έκ τής ταραχής. Ή ιδέα οτι θά έ- 
πανέβΛεπον τήν ΠαυΛίναν μέ κατεΐχεν 
έξ όΛοκΛήρου.

ΤέΛος έκρουσα! . . .
Ή θύρα ήνοιξε και γραΐά τις έπαρου- 

σιάσθη.
Τδ πρόσωπόν της μοί ήν άγνωστον ό- 

Λως διόΛου.
Ή καρδία μου ένόμισα δ ι διερράγη, 

έμεινα ά,ΛαΛος παρατηρών τήν άγνω
στον εκείνην μορφήν, διστάζων έάν 
πρέπει νά έρωτήσω. Τδ γηραιόν καί έρυ- 
τιδωμένον 'εκείνο πρόσωπόν μοί έφάνη 
ώς ά.ΙΛο πρόσωπόν τοϋ σατανά, τής κο- 
Λάσεως. Έμειδία πονήρως καί ό μόνος 
αυτής οδούς, όμοιάζων πρδς άραβόσ ι:ον 
κρεμάμενον έπί οροφής παΛοιίς άπα· 
θήκης, έφαίνετο καταμέΛας, αγριωπός 
καί άπαίσιος.

— Τί ξητας, άρχοντόπουΛό μου ; μέ 
ήρώτησε.

— Μέσα είναι ό κυρ Διονύσιος καί ή 
κόρη του ;

—Είναι ένας μήναςποϋ έφυγε άπ’ έ- 
δώ, παιδί μου.

— Ποιός ;
— Τδ κορίτσι τοϋ μακαρίτη κυρ Διο- 

νύση· έμεινε ορφανό τδ τσαμένο καί πήρε 
τών δμματιών του.

Τδ όνειρόν μου διεΛύθη, τδ δέ οικοδό
μημά μου άπανέν μια στιγμή καταρρεύ- 
σαν, ήφανίσθη.

— Τί; άπέθανε ό κυρ Διονύσης, εί
πες; ήρώτησα καί πάΛιν άμφιβάΛΛωυ 
άν ήκουσα καΛώς.

— Ναι, δηΛαδή έσφάΛιξε τά μάτια 
του καί τδν θάψανε. Αύτά έχει ό παΛηό- 

κοσμος ! . . . Καί 'μείς θ’ άποθάνωμεν.
Καί ή απεχθής αύτη γραία έμειδία 

αίσχρώς· μοί ή.ίθεν ορεξις νά θραύσω τδ 
κρανίον της.

— Μέγαιρα ! έψιθύρισα καί . . . έφυ
γαν.

Πυΰ νά υπάγω; Πώς ν’ άνε''ρω την 
ΠαυΛίναν; ποϋ νά τήν ζητήσω Λοιπόν; 
Ώ! Θεέ μαυ! Θεέ μου βοήθησαν με! 
Ας τήν έπανεύρω καί άς αποθάνω αμέ

σως. "Ω Παυ.ίίναΙ ΠαυΛίνα! ταΛαίπω- 
ροςκόρη! ποϋ πΛανάσαι άστεγος και 
ίσως πεινώσα, άνευ χρημάτων καί βοή
θειας, άνευ συντρόφου καί άρωγοΰ ! 
Ποιον μέρος τής γής σέ φιΛοξενεί; Ί ίς 
τούς στεναγμούς σου ακούει; Ίσως ά- 
πέθανεν ή δυστυχής, έψιθύρισα τέ.Ιος, 
'ίσως έν τή άπεΛπισία αύτής ηυτοχει- 
ριάσθη ! . . .

Ή σκέψις αύτη μέ έκαμε νά ριγήσω 
σύσσωμος.

— Τί ; ηϋτοχειριάσθη ! διεΛογίσθην· 
ώ ! Θεέ μου! είσαι Λοιπόν τόσον κακός I 
Σύ τδν όποιον Πανάγαθου άποκαΛοΰσιν ! 
Σύ, δστις ποΛυιύσπΛαγχνος ονομάζεσαι, 
τί έκαμες τήν ΠαυΛίναν;

Παράφρων έκ τής Λύπης μετέβην είς 
τό ξενοδοχείον.

Τήν άκόΛουθον ήμερα/ έζήτησα αύ. 
τήν πανταχοΰ! ά.1.1' είς μάτην! Ή Παυ
Λίνα έχάθη! Μην παρήΛθεν ό.ΙόκΛηρος 
καί ή ΠαυΛίνα ήτο άφαντος.—'ΠθέΛησα 
νά παρηγορήσω έμαυτόν, καί έν τή με- 
Λετη έζήτων παρηγοριάν ! ΆΛΛ' άδύνα- 
τον ! ΊΙ ένθύμησις τής ΠαυΛίνας δέν μέ 
αφήκε έπί στιγμή/ ήρεμοΰντα! ΠαρήΛ
θεν έτος, ή ΠαυΛίνα δέν έφαίνετο! Πα
ρήΛθεν δεύτερον ! ΠαρήΛθεν τρίτον, ά.ΙΛ 
ή ΠαυΛίνα ήν αφανής.

— Άπέθανεν ή ταΛαίπωρος κόρη! 
διεΛογίσθην δακρύων, καί μεταβας είς 

τήν έκκ.Ιησίαν, παρεκάΛεσα τούς Ιερείς 
νά τεΛέσωσι μνημόσυνου ύπέρ τής ψυχής 
τής ταΛαίνης μου φίΛης.

"Εκτατέ έθρήνουυ τδν θάνατόν της. 
’Απαρηγόρητος καί μόνος αείποτε έχυ
ναν δάκρυα πικρά, άναΛογιζόμενος τήν 
γ.ίυκείαν έκείνην ΠαυΛίναν! . . .

ΝΑΤΑΠΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΙ2

Είχον Λάβει τδ δίπΛωμά μου καί ά- 
νηγορεύθην διδιικτώρ τής Ιατρικής 
ΆΛΛ’ όμως τά φιΛόδοξά μου σχέδια, ά
παντα είχον πΛέον καταρρεύσει άφοΰ ή 
ΠαυΛίνα ειχεν άποθάνει! . . . ΜεΛανεί- 
μω/ πάντοτε καί διά τδν θάνατον τής 
ΠαυΛίνας, ώς και διά τδν τών γονέων 
μου, οΐτινες άμφότεροι είχον άποθάνει 
καί ζών διοι τής έργασίας μου μόνον μή 
ποθών νά έγγίσω τήν κΛηρονομίαν, ήν 
ό πατήρ μου άποθνήσκωυ μοί άφήκΐ, α- 
πεφάσισα νά εύρω μέρος ήσυχο/, ένθα 
κατοικών νά Λησμονήσω τδ κατατρύχον 
με πάθος. - Έπεβιβάσθην Λοιπον ά'μο- 
πΛοίου καί άνεχώρησα . . ■ ά.ΙΛτι τρικυ
μία φοβεριι ήρξατο μαστίζουσα τδ πΛοΐον 
μαύρη καί άπαισία ή θάΛασσα ήν έτοιμη 
νιι μάς καταπόντιση ... Το δέ πΛοίον 
έκυμαίνετο ύέρόμε/ο/ άνηΛεώς.

01 Ιστοί αύτοΰ έθραύσθησαν, καί 
ό πΛοίαρχος τήν ζωήν τοϋ πΛηρώματος 
περί πο.ΙΛοΰ ποιούμενος, έκρινε εύΛογον 
νά προσορμισθή είς τήν ξηράν.

ΜόΛις μετά ποΛΛάς ώρας έν κακή κα- 
ταστάσει έφθάσαμεν είς ξηράν τινα και 
άκατοίκητον νήσον, ένθα καί άπεβιόά- 
σθημεν. θεωρώ περιττόν νά σας διηγηθώ, 
ώραία μου καί συμπαθής άναγνώστρια, 
πώς έζησα έπί τρεις όΛοκΛήρους μήνας 
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ρετά δεκαπέντε άΙΛων συντρόφων, τών 
Λοιπών άποθανόντων επί της ίηράς ε
κείνης καί άφιΛοζένου χώρας.

θά άπεθνήσκομεν εκεί, εάν δέν διήρ- 
_γετο έκείθεν εμπορικόν άτμόπΛοιον με- 
ταβαΐνον είς ΚωνσταντινούποΛιν. Διιι 
διαφόρων χειρονομιών έδώκαμεν νά έν- 
ι οήση δ πΛοίαρχος, ότι είχομεν τήν α
νάγκην αύτού, έπεμψεν δθεν Λέμβον καί 
έν χαρά γενική άνίβημεν μετά τινα Λε
πτά έπι τοϋ πΛοίου.

Οί έπιβάται τοϋ πΛοίου μας παρετή- 
ρονν περιέργως. Ρακενδϋται, γυμνοί σχε
δόν άγριοι έκ της αύζηθείσης άτημεΛή- 
του γενειάδος μας και τής άφθόνου κό
μης ήμών, ήτις έσκ^παζε τό πρόσωπόν 
μας, δΛοι ένεπνέομεν φρίκην και οίκτον 
συνάμα. Ευτυχώς ό πΛοίαρχος διέταζε 
πρός μεγάΛην ήμών χαράν, οϊτινες εΐ- 
χομεν τρεις μήνας δΛους νά φάγωμεν 
κρέας και ζωμόν, νά μας παρατεθή τρά
πεζα". έφάγομεν δέ ζωμόν βωδινόν, δστις 
ήτο αμβροσία. Ποτέ φαγητόν δέν μάς έ- 
φάνη γΛυκύτερον. Έπίομεν συνάμα καί 
οίνον, δστις μάς άνεζωογόνησεν ούκ 
ό.Ιίγον, και έκοιμήθημεν ήδέως και άνα- 
παυτικώτατα . . . Κατόπιν κουρευς έν 
τώ άτμοπΛοίω ευρισκόμενος, μεταβαίνων 
τις οίδε ποϋ, μάς έζυράφισε, μάς έκτέ- 
νισε καί μάς έΛουσεν δΛους, μετ’ ον ποΛύ 
δέ έντε.Ιώς μεταμορφωθέντες άνεΛάβομεν 
τήν άνθρωπίνην ήμών μορφήν. Ητο ά- 
στειον, αγαπητοί άναγνώσται, νά βΛέ- 
πητε ανθρώπινα πΛάσματα παρεμφερή 
πρός ουραγκοτάγκους άγριους. Οί δνυ- 
χρς μας είχον μεγαΛώσει, αί δέ κόμαι 
μας πΛήρεις φθειρών ώμοίαζον μέ σώ
ματα ακανθόχοιρων.

Οτε εύρέθημεν άρκούιτος έν καΛή 
καταστάσει, ανέβημεν έπί τοϋ κατα

στρώματος, ένθα μάς περιέμενε τό περί
εργον πΛήθος τών επιβατών, οίτινες καί 
μάς περιεκύκΛωσαν καταζαΛίζοντές μας 
μέ πο.Ιυπ.ΙηθεΙς ερωτήσεις, βτε κραυγή 
ήκούσθη όζεία καί γδούπος καταπίπτον- 
τος σώματος.

Μεταζύ τών 'επιβατών υπήρχε καί 
μουσικός τις γερμανικός θίασος μεταβαί
νων είς Κων]ποΛιν. "Ο.Ιος ό θίασος Λοι
πόν ούτος, ωρμησε πρός τό μέρος όθεν 
έζήΛθεν ή κραυγή καί ήρζατο περιποι
ούμενος νεάνιδά τινα μέΛος τοϋ θιάσου 
άπαρτίζουσαν.—Ή νεάνις αύτη ήτο ή 
κραυγάσασα και πεσονσα έπι τοϋ κατα
στρώματος Λιπόθυμος. Ή καστανόχρους 
καί πΛονσία αύτής κόμη Λυσίκομος, 
είχε κρύψει τό πρόσωπόν τής κόρης 
άπό τών όφθαΛμών μας. Τό ώράον καί 
μεγαΛοπρεπες σώμά της ιφαίνετο μεγα- 
Λοπρεπέστερον νϋν . . . Ήσθάνθην είς 
τό στήθος μου παΛμούς άορίστους, καί 
έκ προαισθήσεως ώρμισα πρός τήν Λιπό
θυμου κόρην, και άπεκάΛυψα τό πρόσω
πόν της, άπό τήν καΛύπτουσαν αύτό 
κόμην . . .

"Ερρηζα τότε κραυγήν τρομερόν . . . 
Τό πΛήθος άγνοώυ τί συνέβαινε, μάς 
περιεκύκΛωσεν άμφοτέρους. Γονυπετής 
έγώ πρό τής Λιποθύμου 'εκείνης κόρης, 
έβ.Ιεπον αύτήν ώς ήΛίθιος μειδιών. Οί 
όφθαΛμοίμου έσκοτοδεινίουν παραδόζως. 
Τό στήθος μου ήν έτοιμον νά έκκραγή 
είς δάκρυα, πΛήν ήδυνάτουν νά κΛαύσω. 
"ΕβΛεπον μόνον τήν νέαν, καί ώς ιχθύς 
έτρεμον δΛος . . .

"Εκυψα καί ήσύχως έναπέθηκα γΛυ- 
κύν έπί τοϋ μετώπου αύτής άσπασμόν- 
Κατόπιν ήγέρθην, έρριψα βΛέμματα περί 
έμαυτόν άπΛανή καί έγέΛασα παραδό- 
ζως, έν ω τό πΛήθος σεβόμενου τήν 

σιγήν μου, έθιγα έπίσης. Ήκούετο μό
νον ό φΛοΐσβος τής θαΛάσσης φΛοισβί- 
ζων ποιητικώτατα.

Έσταύρωσα τάς χείράς μου καί ήρ- 
χισα πΛέον νά κΛαίω. Τότε ώς έκ θαύ
ματος συνήΛθον έκ τής άΛΛοκότου 'εκεί
νης συγκινήσεως, καί έγονυπέτησα πά- 
Λιν καί κατασπασθείς τό Λιπόθυμου τής 
νέάνιδος σώμα..

— ΠαυΛίνα / ίφώνησα, γΛυκεΙα μου 
ΠαυΛίνα.

— Γνωρίζονται, έψιθύρισε τότε τό 
πΛήθος.

Ταύτοχρόνως ή νέα ήνοιγε τούς ό- 
φθαΛμούς της.

— Σείς είσθε καί άφήκεν υπόκωφου 
στεναγμόν.

ΣυυεΛθοϋσα δέ ήγέρθη, έΛαβε τάς 
χείράς μου καί βΛέπουσά με κατά π^ ό- 
σωπον:

— Ζής ! Ζής ! Θεόδωρε ! άνέκραζε.
— ΠαυΛίνα ! είσαι σύ ; ήρώτησα τμέ- 

μων.
Δ'ν μοί άπήντησεν, άΛΛά ριφθείσα είς 

τόν τράχηΛόν μου μέ ήσπάζετο παρα- 
φόρως.

Ο ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΠΟΣΙΣ.

Μετϊι δέκα Λεπτά άπαν τό πΛήθος 
τών έπιβατών έγνώριζε τήν Ιστορίαν μας. 
Ή ΠαυΛίνα άπαιΛέσασα τόν πατέρα αύ
τής, καί μή έχουσα πόρον ζωής, έγέ- 
νετο διδασκάΛισσα είς μίαν καΛήν οικο
γένειαν έν Πάτραις διά δέ των καΛών 
αύτής προτερημάτων, καί τής καΛής ά- 
νατροφής της, έζησε μετά τής οικογέ
νειας ταύτης τέσσαρα όΛόκΛηρα έτη, 

Διδάσκουσα καί διδασκομένη ταύτοχρο- 
νως βάρβητον, κατώρθωσεν έντός όΛίγου 
νά γείνη μία τών καΛών βαρβιτιστριών.

"Ακριβώς τότε, άποθανόντος τοϋ πα- 
τρός τής καΛής έκείνης οικογένειας, 
ή ΠαυΛίνα μή ποθούσα νά μένη βάρος 
ήναγκάσθη νά προσκοΛΛηθή είς μουσι
κόν τινα θίασον διά νά κερδίζη τά πρός 
τό ζην. ’Ακριβώς τότε ό γερμανικός θία
σος ούτος, άνιιγκην έχων βαρβιτιστρίας, 
εύχαρίστως έδέχθη τήν ΠαυΛίναν, άφ' 
ής ήν εύχαριστημένος αρκετά.

Μή Λησμονούσα δμως τήν ύπόσχεσίν 
της ή ΠαυΛίνα, ώς καί τόν δρκον αύτής, 
έμεινε σταθερά είς τόν 'εραστήν της.

Τό πΛήθος τών έπιβατών άκοϋσαν τής 
Ιστορίας ήμών, παρεκάΛεσε νά παρευ- 
ρεθή είς τήν στέψιν μας, ό δέ πΛοίαρ- 
χος άνήρ εύγενέστατος, έπρότεινε νά 
γείνη παράνυμφόςμας, δπερ καί έδέ- 
χθημεν μετ’ εύχαριστήσεως.

Έν τή μεγάΛη καί ώραία έκκΛησία 
τών Πατριαρχείων έν Κων\πόΛει, πΛή
θος άπειρον είχε συρρεύσει. Έπρόκειτο 
νά τεΛεσθώσιν οί γάμοι ένός ποΛυπα- 
θοϋς άνδρός, ώς έγραφεν ημερήσιόν τι 
φύΛΛον, μετά χαριτοβρύτου νέάνιδος, 
ήτις έχει βΛέμματα μαγευτικά, κιρκασι- 
ανόν σώμα καί άνάστημα ήμεμονίδος.— 
"Απαντες Λοιπόν έτρεχον νά παρευρε- 
θώσι, έπερίμενον δέ τήν άφιζιν τών ευ
τυχών μεΛΛονύμφων.

Μετάτινας στιγμάς έπιβαίνουσιν ά- 
μάζης ή ΠαυΛίνα καί ό γαμβρός μετά 
τοΰ πΛοιάρχου, και άκοΛουθούμενοι ύπό 
τών έπιβατών δΛων, έφ άμάζης καί τού
των, είσήΛθομεν είς τήν έκκΛησίαν.

Ή ΠαυΛίνα εύθυμος καί ζωηρά, έγέ.Ια
42
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ζαί ώρί^ει πο.Ι.Ιά, εγώ δέ έσφιγκον έζ 
έρωτος την μικράν αυτής χείρα.

ΤέΛος δ ϊερενς έτέ.Ιεσε το μυστήριον, 
μετά δε ταΰτα μετέβημεν άπαντες είς 
Κεάτ-Χα νέ, οπού κάτωθεν τών μαγευ
τικών δασών, και έπί τής πρασίνου χ.ίόης 
έστρώθη τράπεζα μεγα.Ιοπρεπής και εύ
θυμος.

"Οτε ό οίνος ήρχισε νά ζαΛίζη τάς 
κεφαΛάς, ό πΛοίαρχος έγερθείς είπε:

— Προπίωμεν ύπερ τών νεονύμφων ! 
είπε.

Παρατεταμμένα ήκονσθησαν ού ρ ρα 
και χειροκροτήσεις ζωηραί. Τότε ήγέρθη 
ή IJavMva και διά φωνής τρεμούσης 
ίψέΛΛισε:

— Προπίνω ύπερ άναπαύσεως τής 
ψυχής τού γέρο-Διονύση, πατρός μου,και 
ύπερ τής ύγείας ό.Ιων τών άνυπάνδρων, 
εύχομένη νά εύρωσι τήν αύτήν σταθερό
τητα έκ μέρους τών εραστών των, τήν 
όποιαν εύρον έγώ.

------------ ιιη ► ► 4 —j-------------------- --

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ
Πατήρ τις, περιφρονσύμενος παρά τών τριών 

υιών του, είς τιώς οποίους είχε διανείμει προη
γουμένως την περιουσίαν του πάσαν, δπως τδν 
περιποιώνται, έσοφίσθη την έζης πανουργίαν, δ
πως τάχη τοϋ ποθουμένου του.

Καλέσας παρ’ αύτώ τον μ.εγαλά,τερόν του 
υίον τώ είπε:

— Υίέ μου, καίτοι διένειμα πρδς υμάς την 
περιουσίαν μ.ου πάσαν, έφύλαξα όμως δυνατόν 
τι ποσδν χρημάτων πρδς εςασφάλησιν τών γει- 
ρατείων μου. Άλλ’ επειδή βλέπω δτι δέν είμαι 
εις κατάστασιν νά τά μεταχειριστώ δεόντως, 
και πρδς τούτοις εύρίσκομαι εις τάς τελευταίας 
ν,υ,έσας τοΰ βίου μου, άπεφάσισα νά ανακοινώσω 
μόνον είς σέ, οστις χαίρ'ΐς τά πρώτιστα έν τη 
οίκογενεία δικαιώματα ώς πρωτότοκος, ταΰτα:

Την Ημέραν καθ’ ·ην δέν θέλω εύρίσκεσθαι 
πλέον έν τοΐς ζώσι, νά είσέλθης, έν άγνοια τών 
λοιπών άδελφών σου, έν τώ δωματίω μου τούτω 
και νά έρευνησγς ύπδ τδ προσκεφάλαιόν μου, 
οπού θέλεις ευρει τδ ρηθέν ποσόν. Πρόσεςον, 
υιέ μου. νά μεταχειρι-.θης αύτά καλώς, δπως

ημέραν τινά μοι εύλογος· και τδν άπέπεμψε.
Μετά την άναχώρησίν του, έκραξε τδν δεύ

τερον υιόν του, έν άγνοίοι βεβαίως τοΰ πρώτου, 
καί τώ έξεμυστηρευθη, δ,τι και τώ πρώτω.

— “Ύπαγε, παιδί μου, τώ είπε' την ί,μέ- 
ραν καθ’ ην άποθάνω, θέλεις γείνει και συ πλού 
σιος και εύτυχης ! . . .

Περιχαρής άνεχώρησε και ούτος· ειτα δέ 
τδν διεδέχθη ό μικρότερος, ποδς τδν όποιον ό 
πονηρός πατήρ, άφοϋ πρώτον διεκοίνωσε τδ 
γνωστόν ηδη μυστικόν, είπε:—Είς σέ μόνον υίέ 
μου, εις σέ, οστις είσαι ό Βενιαμίν της κασδίας 
μου, διάκοινώ ταΰτα. Πρδς πείσμα τών λοι
πών άδελφών σου, μετά τδν θάνατόν μ.ου θά 
εύτυχησ/ς ! . . .

Έκτοτε οί τρεις υιοί έ προθυμοποιούν το τίς 
πρώτος νά λάβη παρ’ αύτώ τδν πατέρα, έκ τοΰ 
οποίου έκρεματο ή έν τώ μέλλοντι εύτυχία των, 
και νά τώ έπιδαψιλεύση τάς πρώτας τών περι
ποιήσεων. Ώ ! χρυσίον ! πόσον παντοδύναμον 
είσαι !

Έπι τέλους ηγγικε τδ της ζωής τοΰ πατρδς 
τέρμα.

Άνυπομόνως οί τρεις υιοί θάψαντες τδν πα
τέρα των, εδραμ ον συγχρόνως πρδ τοΰ μυστι
κού δωματίου. Άλλ’ ούδείς έζ αύτών έ τόλμα 
νά είσέλθη διά τον φόβον τών συνεπειών. “Όθεν 
έκαστος έκαραδόκει την στιγ'μην, καθ’ ην νά 
μείνη μόνος.

Άλλ’ έπι τέλους ό μικρότερος ύπ’ άνίας κα
ταληφθείς: — Αδελφοί μ.ου, είπε, θά σάς εΓπω 
έν μυστικόν, δπερ ό πατήρ μας πρδ τοΰ θανά
του του μοί διεκοίνωσε . . . Καί τοΐς έδιηγηθη 
δ, τι περί τοΰ «κρυμμένου θησαυρού έγίγνωσκε.

— Παράδοξον ! έφώνησεν δ είς· καί είς έμέ 
τά αύτά είπε ! . . .

Ό,οΰ λοιπόν καί οί τοεΐς ώρμησαν είς τδ δω- 
μάτιον . . .. Άλλά πρδς μεγάλην των έκπλη- 
ξιν, άντί τού καραδοκουμένου θησαυρού, εύρον έν 
τώ προδειχθεντι τόπω, τμήμα χάρτου, έπί τοΰ 
όποιου ησαν γεγραμμένα ταΰτα:

«'Όστις πρδ τού θανάτου του, διανέμει τοΐς 
»υίοΐς αύτού την περιουσίαν του, είναι δ άνοη- 
»τ4τερος τών ανθρώπων».

Έκθαμβοι οί τρεις άδελφοί προσέβλεύαν άλ- 
ληλους . . .

— Έχει δίκαιον, έφώνησαν, ό πατήρ μας ί 
Προσέξωμεν λοιπόν καί ημείς, ινα μη πάθωμεν 
τά αύτά ! . .

Ηλιας Χ· Ραπτοποτλος.

Ο ΕΠΑΙΤΗΣ

ΥΠΟ

J1aia Χ· £>απτοποτλοτ

Συνέχ. καί τέλος ίδε τεΰχ. ΙΓ'.

Τό πράγμα πΛήυ κοινότατου· τόν άεργ' οστις βΛέπει 
'ρωτά.—«Συ δέν έργιιζεσαι; δέν είναι εντροπή σου; 
ε νεις δαό χέρια στιβαρά! ... νά κάθησαι δέν πρέπει. ..» 
Κι άν τις είπή—«Δός μοι δου.Ιειά»—τοΰ Λέγει—«Μ ! 

[κρημνίσου !»

τά σκεύη όπου ή φωτιά σ’ τήν πείνα της έφείσθη, 
’σ τήν αποθήκην κοίτωνται τοϋ πα-Ιαιοπω.Ιείου ! ...
Και τώρα δέ άδυνατεί. . άχ! πώς νά έμποδίση 
τόν θάνατον ποϋ προχωρεί; σ’ τά σπλάγχνα τοϋ άθΛίον'

”Ω, ανυπόφορος ζωή! Πο.Ι.Ιάκις τό έσκέφθη 
νά δώση πέρας είς αύτήν! ώ! ναι, νάύτοκτονήσιγ 
Ά.1.1’ αύτοκτόνος άνανδρος θά ήτο· κ’ ήμποδίσθη 
ζνύΛάχιστον γιά τά παιδιά, ώ! έπρεπε νά ζήση!

Πίήν έστω δέν άπέθανε διά αυτοκτονίας!
•ΑΛΔά μεγά.Ιοις βήμασιν ό θάνατος προβαίνει.
’Η Πείνα κόρη γνήσια δέν είναι τής Πενίας;

. Αυτή σ' τόν οικον τοΰ πτωχού μέ δρέπανου έμβαίυει!

ΊΑού! τά τρία δυστυχή «.Πατέρα! τοϋ φωυάζουν
Πατέρα μας κρυόυουμε! πειυοϋμε! ώ, Λιγάκι 
ή·ωμί! ι/τωμί, άχ, φέρε μας! ΤάσπΛάγχνα του σπαράσσουυ 
μέ δύο μόυου Λέζεις τωυ—«Πατέρα μας ψωμάκι!»

Δ'·

«Πεινούμε και χρυόνομεν·» αί δύο αύται Λέζεις 
τήν φρίκην περιέχουσι, τόν τρόμον, τήν πενίαν!
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ώ/ έν αύταίς ενέχονται, ποΛΛαί al διενέξεις, 
χαί ο’ίμοι, φεϋ! αύταί δηΛοϋν την πΛήρη δυστυγίαν!

Εξαίφνης ό Ευθύμιος, ωσάν άποφασίσας
—«ψ·ωμί, παιδιά μ’, έκραύγασε,θενά σάς φέρω τώρα!» 
καί μέ τι βήμα σταθερόν, πρΐς τήν ό(5ό>· όρμήσας, 
ώς άστραπή διεφυγε, σ' τοϋ σκότους τήν πΛηθώρα.........

Πάραυτα πίπτουν κατά γής ή μήτηρ, τά παιδία- 
καί δάκρυ χύνοντα πικρόν, θερμοπαρακαΛούσι 
«—Πάτερ ημών ουράνιε! 'σ τη θεία Σ' ευσπΛαγχνία 
τυπήσου μας τά δύστυχα εδώ ποϋ Σ' εϋΛογοϋσι I

Σύ όστις τά πετούμενα, ιχθύας τής θα.Ιάσσης, 
μικρόβρια κι άμφίβιι μέ πανσοφίαν τρέφεις 
και μ’ έν Σου νεύμα δύνασαι τής φύσεως άπάσης 
εκ ρίξης τά θεμέΛια έν άκαρεί νά τρέπης!

ίΐ! στεΐ.Ιε μας τον άγγεΛον τής θείας Σ εύσπΛαγχνίας 
'Λίγο ψωμί ’σ τά δύστυχα άχ! στείΛε ποϋ πεινούμε!
Θεέ! Λυπήσου, σώσον μας, άπό τής δυστυχίας!
Θεέ! ώ, δίκαιε Θεέ! φριχτόν νά δυστυχούμε !

ΠοΛΛαί στιγμαί κατέρρευσαν, στιγμαί αγωνιώδεις, 
ότ αίφνης ό Ευθύμιος είσήΛθε κρατών σάκκον. 
Και «φύγετε!» έκραύγασε μία φωνή ήχώδης, 
έξάγων έκ τοϋ σάκκου του, συν άΛΛοις ένα άρτον.

«ΝαΘ φάγετ έπανέΛαβε ψωμί ’Λεημοσύνης !! 
Αφού al χεΐρές μου αυτοί άΛΛοϋ δέν ώφεΛώσι 
Καί υστερούνται τό γ.Ιυκύ ψωμί δικαιοσύνης, 
Αί .., τότε .., τότε, ήμποροϋν, αυτό νά έπαιτώσι !! I

«! Επαίτης.r έργον απεχθές! ώ! φρίκη η)ς πενίας! 
'Οσάκις φέρω κατά νοΰν, πώς μίαν στιγμήν μόνον

’Επαίτου χείρα έτεινα έκ τής άπεΛπισίας ! ...
ΆΛΛ’ είναι φάρμακον πικρόν κατά τών άΛγηδόνων !

Ε'·
’Ενώ δέ ό Ευθύμιος, τοιαϋτα έξεφώνει ...
Ή σύζυγος ή άτυχης—«Εύθϋμι! Εύθϋμι!» τοϋ φωνάξει. 
ΈΛΘέ έδώ πΛησίον μου! Αισθάνομαι οι πόνοι 
τοΰ στήθους μ’ έπερίσσευσαν .., ό χάρος πΛησιάξει! ...

«’Εντός όΛίγου άψυχη καί άπονη θά κείμαι.
Εύθϋμι τά παιδάκια μας, καΛά νά τά. προσέχης!
Κι άν χωρίς μάννα μένωσι .. . άχ! ορφανά, άς μή εϊνα1 
Άφοΰ σύ ό πατέρας των, κοντά των θενά στέκης!

Γυρνά δέ τότε στά παιδιά, ποϋ 'σάν τά άγγεΛάκια, 
Μέσα στά ’μμάτια κύτταξαν, τήν άτυχή τους μάννα 
Καί Λέγει μέ τά δάκρυα—«.’Αθώα μου παιδάκια 
‘Γώ φεύγω είς τον ουρανό! Δέν θά ‘χητε πΛιά μάννα!

ΠΛήν θά,ναι ό πατέρας σας μαξή σας καθ’ ημέρα 
’σ αύτόν νά ύπακούητε, ποτέ μή ’πήτε ψεϋμα ! . . .
Μέ δακρυσμένα μάτια ή δύστυχη μητέρα
άφοΰ τά έσυμθούΛευσε . . . Παρέδωκε τό πνεϋμα! . . .

Τίνος ξωγράφου κάΛαμος, ’μπορεί νά ξωγραφίση . . . 
εικόνα τόσον ΘΛιβεράν! συγκινητικωτάτην!
Τό πένθος πόίος συγγραφεύς, 'μπορεί νά Ιστορήση 
παιδίων πού άπώΛεσαν, μητέρα, φεϋ ! φιΛτάτην !

Τήν σύγχυσιν δέ τοϋ πτο>χοϋ 'εκείνου ένθυμήσου 
τοϋ βΛέποντος μέν άφ’ ενός νεκράν τήν σύζυγόν του! 
κάί άφ' ετέρου τά παιδιά . . . Τίς δύναται τ’ άθΛίου! 
νά παραστήση τά δεινά τών μαύρων σκέψεων του! . .

Κ’ ένω τά τρία τά μικρά, πΛησίον εις τό σώμα 
τό μητρικόν ώδύροντο καί έ.Ιεγαν'—«Μητέρα! » 
άχ! πΛιά γιατί δέν μάς μιΛας ! ώ! άνοιξε τό στόμα, 
καί μίΛησέ μας! άνοιξε τά ’μμάτια σου, μητέρα!

Μητέρα! τά παιδάκια σου ποιος τώρα θ’ άγαπήση! . . . 
«—Παιδιά μ’ υπάρχει ό Θεός ! » —μία φωνή άντείπε, 
«Αυτός μέ στέΛΛει σήμερον. . . κϋ αυτός θά σαςφυΛάγη! 
Καί ό Γεννάδας πάραυτα μέ σεβασμόν είσήΛθε.
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-—Πως ; Σείς έδώ ! ό Φθύμιος, άνέκραζ’ ίδών άμα 
τδν ευεργέτην.·—Σιωπή! διέκοψεν ό Γέρων.
"Ηαην εκεί . . . έγνώρισα . . . πώς καίριον τδ τραύμα 
Ή τύχη σάς κατέφερε πόνους μεγά.Ιους φέρον! ...»

ΆΛΛά υπάρχει ό Θεδς, ό έπιβΛέπων πάντα !
Αϋτδς μάς θέτ εις δοκιμήν, ΐνα μάς δοκιμάση 
άν έχωμεν Υπομονήν . . . Κι Αύτδς μεθ’ δ.Ια ταϋτα 
'επιθυμεί τής δοκιμής τδ θύμα ν’ ήσυχάση . . .

ΣΤ".
Δέκα ημέρας ύστερον, τών άνω γεγονότων 

τά τρία τ' άγγε.Ιάκια έπάνω εις τδ μνήμα 
τής μάννας των ώδύροντο γονατιστά τδ πρώτον. 
—αΜανοϋΛα I έΛεγαν μαζή μ' εμάς δέν είσαι! κρίμα !. .

Μητέρα γιατί θέΛησες νά έμβης ε’ις τδ χώμα 
έδώ σ' αντδν τδν κρυερδ, τδν έρημώδη τόπον ;
Μητέρα ! πώς σέ ήρεσε τδ κρύο αντδ στρώμα 
μέσα'στά μαύρα μνήματα, μακράν και τών ανθρώπων!

Άχ ! σήκω τά παιδάκια σου, μητέρα μας Λιγάκι 
νά τά ιδής και νά σέ ίδούν, γΛυκά νά τ' άγκαΛιάσης 
είναι πικρή ή δρφανιά, ποΛύπονο φαρμάκι, 
σήκω, μητέρα, απ' αντδ, σύ νά μάς προφυΛάζης!

"Ενα χαμόγεΛο γΛυκύ, μητέρα μας, ’δικό σου 
ήταν τά πάντα δι ημάς, τδ φώς και ή ψυχή μας. 
Παρηγοριά μας είχαμε τδ βΛέμμα τδ γΛυκό σου 
τήν άγκαΛιά σου στήριγμα, τό φίΛημα ζωή μας!

ΠΛήν τώρα, φεΰ! σάν ΛούΛουδα 'πού ή.Ιιος δέν βΛέπει 
νερδ δέν έχουνε νά πιουν κάνεις δέν τά ποτίζει!

'Έτσι κ' έμείς έχάσαμε τδν ή ΐιο μας .. . δέν τέρπει 
τήν ακοήν μας ή φωνή τής μάννας και κοιμίζει. . .

Καίτοι μας έστειΛ' ό Θεδς τής θείας τ’ εύσπΛαγχνίας 
τδν αγαθόν του άγγεΛον, τδν εύγενή προστάτην 
και δι αυτού έμάκρννεν ημάς τής δυστυχίας . . .
Π.Ιήν τ’ δρφανδ δέν Λησμονεί μητέρα, άχ! φιΛτάτην !

Η0Ι111Ι1
ΤΩι ΑΡΙΣΤΩι ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ!

Έν οικιακή έφεσπερίδι.

Τοϋ Φοίβου παίζεις τον αυλόν 
μ’ ανέκφραστου μαγείαν, 

ώς πλάνος Έρως και θεός 
λαλεϊς εις τήν καρδίαν.

Μόνον εις Χώραν Ένδοξον 
σκιάν τοϋ Φοίβου είδα, 

Άλλ’ ώς πιστεύω τήν αύτήν 
θά έχετε πατρίδα.

"Οτι μολπάς τό οργάνου 
εκφέρει θεσπεσίας, 

ώς άηδόνων άσματα 
έαρινής πρωίας.

Ωχρά σκορπφ νεκράνθεμα 
και όόδα τού Μα'ι'ου, 

Σελήνην διαδέχεται 
άκτ'ις θερμοΰ Ήλιου.

Κ’ έν μέσω στάνών κ: t λυγμών 
οδύνης καί πικρίας, 

Γλυκεία αύρα φέρεται 
σ’ τά φύλλα τής καρδίας,

Έχει μυρίας καλλονάς 
απείρους σαγινεύσεις, 

Αγνών ’Αγγέλων προκαλεΐ 
Θερμάς εκμυστηρεύσεις.

Καί τήν ψυχήν ήτις τιμά 
τήν τοϋ καλοϋ λατρείαν, 

εισάγει είς τήν άγνωστον 
τοϋ Πλάστου κατοικίαν.

Θεόπνευστον κρατείς αύλόν 
τής ύλης ΰπερβαίνης, 

Χαΐρε, ώ τέκνον, προσφιλές 
πατρίδος πεφιλμένης.

Έν τω Πέραν ’Ιανουάριος 18 88.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕΛΩΝΗΣ

I

ΖΗΛΕΥΩ

Ζηλεύω τήν ανέφελη αυγή ’στό μέτωπο*  
[σου 

κι' άλλος νά ζή δέ χαίρομαι στο κόσμο τό 

[δικό σου· 
τό ντροπαλό σου χάραμμα καί τό δροσάτο 

[άγέρι 
σάν παίζει στά δυό χείλη σου, ζευγαρομένο 

, ( , ,
Ζηλεύω τό χαμόγελο καί τή γλυκειά μα- 

[τιά σου, 
ζηλεύω τήν αγάπη σου, τόν ήλιο τής καο- 

[διάς σου· 
κάθε χαρά σου, μά κι’ αύτή τή Ολίή-t σου 

[ζηλεύω, 
στο πόνο σου θέλω νά ζώ, τή κόλασι γυ- 

[ρεύω.

Δέ θέλω νιάτα ζηλευτά καί κάλλη μυρω- 
[μένα 

τό στεναγμό σου χάριζε τούλάχιστον σ’ έ- 
[μένα 

"Ενα πικρό παράπονο μιά σκέψι φονικιά σου· 
ένα σου δάκρυ καί παλμό είδα άπ’ τήν καρ- 

[διά σου*  
έν όνειρο άπ’ τής ψυχής τήν άβυσσο βγαλμένο 
χλωμό λουλούδι άπ’ τοϋ Μαγιού τόν κήπο 

[θερισμένο . . .
Μιά τρέλλα σου νάναι κι’ αύτή σέ λύπαις δι

πλωμένη
Ώ! ς τήν πικρή μου χάρισε ζωή μου καί 

[θλιμμένη.
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ΠΟΙΚΙΛΑ
Ή Αμαλία έν ταϊς δημοσίαις έξετάσεσιν, 

έξητάζετο περί τής έννοιας τών μακαρισυών,
— Ποιοι, κόρη μου, λέγονται ε’.οηνοποιοί ;

— 'Όσοι άγαποΰν και κάμνουν την Ειρήνην. 
— Τί είναι ειρήνη ;
— Ή διδασκάλισσά μας.

Φίλε μου, έλεγεν όδοντοϊατρός τις προς τον 

πελάτην του, τοΰ οποίου έμελλε νά έκβάλλν; 
τον όδόντα. Πρέπει άφεύκτως, νά πίης τό ύ- 
πνωτικόν αύτό και ν’ άποκοιμηθης διά νά εκ
βάλλω άνευ δυσκολίας και πόνων τόν όδόντα 
σου.

Ό πελάτης άρπάσας πολύκροτον και δει- 

κνύων αύτό τω ίατρώ:
— Πρόσεξον καλώς ! έάν δεν έξυπνήσω !

Διάλογος μεταξύ νεανιών χαρτοπαικτών.

— Φθάνει πλιά, φίλε μου, τό καθησιό . . . 
Πάμε νά ζητήσουμε καμμιά δουλειά.

'Ο έργατικώτερος αύτών, άπαντα:
— Κάθησε, βρ’ άδελφέ ! 'Όποιος έχει άνάγ- 

κην άπό άνθρώπους ’μπορεί νά ’λθή νά μάς ζη- 
τήστ;, άφοΰ θά τόν δουλεύσωμεν ημείς !

Μεταξύ απελπισμένων.
— Φίλε μου, άπεφάσισα νά δώσω τέρμα εις 

τήν άνυπάφορον αύτήν ζωήν μου.
— 'Ωσαύτως κ’ έγώ. Άλλ’ έάν οί κρηταί 

τοΰ άλλου κόσμου δέν μέ δεχθοΰν και μέ στεί- 

λουν όπίσω πάλιν είς τήν ζωήν ;

Κύριός τις era παστρικό τζανάκι, άφοΰ 
τόν έβαρύνθησαν πλέον, ένεκα τών πολλών κα

τορθωμάτων του οί χωριανοί του, άποφασίζει 
έπι τέλους νά τούς άφήση ήσύχους κκί νά ύπά- 
γή εις άλλο τι χωρίον. Άλλά πρός άναχώρησιν 
έχρειάζετο tv πιστοποιητικόν παρά τών συμ

πατριωτών του.
Πρόθυμοι τότε ούτοι, έδράξαντο τοΰ καλάμου, 

κκί κατεκάλυύαν δι’ ύπογραφών τόν χάρτην, 
όπως ξεφορτωθώσιν άπό τό άτομον τοΰτο.

— Μά τήν πίστιν μου, ειπεν ό φίλος, άφοΰ 
έβαλε ’στο χέρι τό πιστοποιητικόν· άφοΰ μέ 

έκτιμοΰν τοσοΰτον καλώς οί συμπατριώται μου, 
διατί νά φύγω ; Μένω.

γνώσιν άπ’ δλας τάς γλώσσας

ΑΒΛίϊΓΜΑ. 1Γ.

Έσχετίσθην μετά τίνος νέου 
εύκινήτου κομ·|οΰ καί λεπτοΰ, 

μέ διάφορον ύλην πλασμένου 
τή βουλήσει τοΰ Πλάστου αύτοΰ.

’Εξ ένδς άκρου, τρέχει εις τ’ άλλο 
μεταδίδει παν δ,τι τοΰ ’πής

κι’ εχει
κ/ άπ’ αύτής τής σανσκριτικής.

Προσκαλείται αύτδς είς συσκέψεις 
θεολόγων, ’Ιατρών, Νομικών

κι’ είς διαφόρων έπιστημονων 
Φιλολόγων τε κΐ’ στορικών.

Οί Φιλόσοφοι καί ’Αστρονόμοι 
υπουργοί, δταν θ’ άναγκασθή

κι’ ’Αρχιστράτηγοι πάντες τδν κράζουν 
ί'να μαζύ των συνεργασθή.

Άρξαμένης τής τε έργασίας 
δ αύτδν θέλων πριν τδν δωρεΐ 

μ’ έσχισμένην κι’ έκεΐνος γλώσσαν 
όπου δει τρέχει κι’ έξιστορει.

Συγγενεύει μέ Δήμητραν κι’ "Άρην 
μ’ -Αφροδίτην καί μ’ άλλων τινών 

τών έν τφ κόσμω εύρισκομένων 
διαφόρων μοί λέγει πτηνών.

Ήτο φίλος τοΰ Κάδμου τ’ Όμηρου
Πυθαγόρου κι’ αύτοΰ τοΰ Φρανδζή 

ηλικίαν μετράει αιώνων 
κι’ έπ’ αιώνας είσέτι θά ζή.

Τδν ’ρωτώ πώς σοί λέγουν, ώ φίλε ;
τριγενής ειπαι, λέγει εύθύς, 

κι’ εις κάθε γένος όνομα έχω 
πλήν γιά νά μ’ ευρης, δει νά σκεφθής.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Β3ΤΛΓΑΡΗΣ


