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Ο Γ Α Γ Ι Β Α Λ Η Σ 

Αι Αθήναι τόν είδον ένα πρωί μιας ή-
μέρας άλησμονήτου περιαγόμενον έν θρι-
άμβω ανά τάς οδούς της και έπευφημού 
μενον από τά συνοδεύοντα πλήθη. Ό 
θρίαμβος αύτός άπλοΰς, χωρίς συστημα-
τικήν διοργάνωσιν είχε κάτι τό πολύ 
κοινόν προς εκείνους τούς οποίους πά-
λε ποτέ οί προγονοί του Ρωμαίοι έτέ-
λουν προς τιμήν των μεγάλων τοϋ Κα 
πιτωλίου προμάχων. Είχε τό κοινόν ώς 
προς τήν έκδήλωσιν, αλλ' ώς προς τό 
αίτιον τό προσκαλέσαν αυτόν ήτο πολύ 
ανώτερος. Ούτε κατάκτησις χωρών, ούτε 
ύποδούλωσις λαών αλλ' ούτε και κατα-
στροφή του άπειλοΟντος τήν πάτριον έ-
στίαν έχθροϋ άπετέλουν τήν άφορμήν τοΰ 
θριάμβου. Ό μέγας τής 'Ιταλίας πολί-
της περιήγετο έν πομπή διότι ήρχετο ε-
πίκουρος τής έλευθερίας τών λαών της 
μεγάλης αυτής θρησκείας, τήν οποίαν ό 
Βρούτος καθιέρωσε διά τοΰ αίματος του 
και τήν οποίαν ό πατήρ του τόσον μεγά-
λην έν τή ιδία πατρίδι άνέδειξεν. Ό άν-
θρωπος δεν ίσταται υπεράνω τής άνθρω-
πότητος ειμή διά τής άρετής. Ό άπλοϋς 
εκείνος καθ' όλα άνθρωπος, ό τόσον φυ-
σικός και απέριττος, ό μέγας τοϋ μεγά-
λου πατρός του υιός ό μετέχων κατά πα-
ράδοξον τινα τρόπον τής θεωρίας τοϋ 

Πλάτωνος έν τή άντιλήψει και τή συναι-
σθήσει τοΰ ιδεώδους καλοΰ και τής πείρας 
τής πράξεως τοΰ Θρασυβούλου άπελευ-
θεροΰντος έκ τής τυραννίας λαόν ελεύθε-
ρον, άπέδειξεν έαυτόν ομολογουμένως διά 
τής μεγάλης του άρετής υπεράνω τής 
άνθρωπότητος μέ απλότητα και αύτα-
παρνησίαν, ήτις θά έχαρακτήριζε τον 
Κιγκινάτον. Κα ίβλέπομεν είς τόν άνθρω-
πον αυτόν συμπηχθέντα έξ όλων τών 
άρχών και δογμάτων τής 'Ελληνικής και 
Ρωμαϊκής πολιτείας και τών δικαίων, ά-
τινα αί μεγάλαι κινήσεις τών νεωτέρων 
χρόνων άνεγνώρισαν και άπέδωκαν τή 
άνθρωπότητι κάτι τό όποιον έν τή όψει 
τής έκδηλώσεώς του φαίνεται άκατάλη-
πτον και παράδοξον, 

Το 1897 υπήρξες ατυχες δια τήν Ελη-

λάδα αλλά μεθ' όλον τό όδυνηρόν αύτοΰ 
θά εχωμεν όταν θά παρέλθη τό τραχύ τών 
εντυπώσεων, ζωηράς ζωηροτάτας άντι-
λήψεις καΐ συγκινήσεις από τήν μεγάλην 

κίνησιν ύπέρ τής 'Ελλάδος και άπό τά 
παραδείγματα τών ανθρώπων έκείνων οί 
όποιοι μεθ' όλας τάς ύλικάς και χαμαι-
ζήλους τοΰ αιώνος άρχάς γνωρίζουν ακό-
μη και είναι πάντοτε πρόθυμοι νά άπο-
θνήσκωσιν υπέρ τών μεγάλων εύγενών 
και γενναίων άρχών. Ή πολιτική τοΰ 
Μεττερνίχου δύναται κάλλιστα νά δια-
κωμωδη όλα αύτά μέ τό πρακτικόν και 
φαΰλον της πνεύμα, δύναται νά έξουδε-
τερώνη διά τής υλικής βίας τοΰ αιώνος ό-
λας τάς μεγάλας διαθέσεις και ενεργείας 
άδιάφορον τό έργον τών άποστόλων τής 
άνθρωπότητος, oποιov πρόδιεγράφη υπό 
τοΰ Ναζωραίου, παραμένει πάντοτε μέγα 
και ιερόν και δι' ολλης αίγλης έξαστρα-
πτούσης περιβεβλημένον. 

Εϊς τάς μεγάλας και άγνάς συμπα-
θείας μετά τήν εύτυχίαν τής άπολαύσεως 
παραμένων όπως λέγει ο υιός DumaS ή 
ευτυχία τής άναμνήσεως· τήν εύτυχίαν 
αυτήν τής άναμνήσεως, καθ' όλα άντα-
ξίαν τοΰ εις όν αναφέρεται, θά αισθάνε-
ται πάντοτε ή 'Ελλάς διά τόν Ριτσιώτην 
Γαριβάλδην. 

Γ . Νέ. Καλλισπέρης. 

Τ Α Δ Ι Ο Π Τ Ρ Α 

Ουδεμία έκ τών πέντε αισθήσεων δι' ων 
έπροικίσθημεν είναι τόσον πολύτιμος ό-
σον 

ή όρασις, ούδέ ύπάρχει άλλη αίσθη-
σις παρά τε τοις πρεσβυτέροις και τοις 
νέοις ήτις τόσον βλάπτεται όσον ή όρα-
σις, τών έλλείψεων αυτής έμφανιζομέ-
νων και άναπτυσσομένων ταχύτερον και 
ένωρίτερονή έν ταΐς λοιπαις αίσθήσεσιν 
ημών, τής άκοής π. χ. τής οσφρήσεως, 
τής άφής ή τής γεύσεως. Διά τής ύγείας 
τών όφθαλμών ημών διατελοΰμεν όλως 
ανεξάρτητοι έν άντιθέσει προς τούς άτ-
σθενεΐς τήν όρασιν και εύφραινόμεθα βλέ-ποντες παν τό έν βίω ώραΐον καi ευ-
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φροσυνον. Δέν όφειλομεν νά είμεθα επι-
βαρυντικοί ούτε εις τούς φίλους μας ού-
τε εις εαυτούς. Ή τελεία ή ή μερική τυ-
φλότης είναι τυχαία και δύναται πάντας 
ήμας νά καταλάβη έν τούτοις πόσον οί 
πλείστοι έξ ήμών παραμελοΰμεν τάς μι- -
κράς άσθενείας ή τάς έλλείψεις τών ό-
φθαλμών μας και πόσον ολίγον προσπα-
θοΰμεν νά προφυλάττωμεν αυτούς όσον 
τό δυνατόν καλλιτερον! Μετά τό έλάχι-
στον σύμπτωμα άσθενείας τινός έν τω έπι-
λοίπω σώματι μας ζητοΰμεν τά κατάλλη-
λα φάρμακα, έν τούτοις λίαν συχνάκις ά-
ναβάλλωμεν νά προστρέξωμεν εις έπιστή-
μονα όφθαλμίατρον έως ότου έκ τής α-
ναβολής ταύτης έπισκήψη καθ' ήμών α-
νεπανόρθωτος ζημία εις τούς οφθαλμούς 
μας. Οί επιτήδειοι οφθαλμίατροι και έμ-
πειροι οπτικοί λίαν έτελειοποίησαν τά 
μέσα και τάς συσκευάς χάριν τής άτελοΰς 
οράσεως, τά όποια ήσαν όλως άγνωστα 
εις τάς παρελθούσας γενεάς. Έκ τούτων 
τών μέσων τά δίοπτρα είναι τά γνωστό-
τατα εις ημάς, τά όποια οί αρχαίοι ου-
δέποτε έχρώντο. Μετά τήν τεσσαρακον-
ταετή ή 45τή ήλικίαν οί φακοί τών όφθαλ-
μών γίνονται κατά τό μάλλον ή ήττον 
έπίπεδοι και ένεκα τούτου ή θλαστική αύ-
τών δύναμις έλαττοΰται και ή όρασις 
αισθητώς άμβλύνεται. Η γνωστή αύτη 
έξασθένησις τής οράσεως έκδηλοΰται όταν 
τά παρατηρούμενα άντικείμενα όπως γί-
νωσιν ήμΐν έναργώς όρατά άπαιτοΰσι νά 
εύρίσκωνται όσον το δυνατόν μακρότερον 
(πρεσβυοπία). Ή ελαττωθεΐσα διαύγεια 
τοΰ μέσου τοΰ όφθαλμοΰ εΐναι βαθμιαία 
άλλά φανερά ενέργεια* και έκ ταύτης οί 
όφθαλμίατροι δύνανται άκριβώς νά γνω-
ρίσωσι την ήλικίαν τών πελατών των. Ό-
ταν ή όξύτης τής οράσεως παρά τιν έ-
λαττωθή, άκόμη και κατά μικρόν ποσόν, 
ούτος οφείλει άνευ άναβολής νά προσ-
δράμη εις τόν όφθαλμίατρον, ούχί δέ εις 
τόν όπτικόν, όπως μάθη όποια και πόσον 
ισχυρά δίοπτρα πρέπει να φέρη. 

*Αν λάβωμεν ύπ* όψιν τήν κατασκευ-
ήν τών όφθαλμών ήμών, τούς λεπτοτά-
τους ιστούς και τούς εύαισθήτους αυτών 
φακούς, εύκόλως θά έννοήσω. εν ότι μόνον 
οι ειδικοί οφθαλμολόγοι τ ι ς δυσχεροΰς 

οπτικής έπϊστήμης είναι κατάλληλοι να, 
θεραπεύσωσι τας άτελείας και τάς άσθε-
νείας αύτών. Τό μέτρον τής οράσεως δέν 
είναι άμετάβλητον: τοΰτο εϊνε μάλλον 
σχετικόν ή άπολυτον* δύο άνθρώπωV οί 
οφθαλμοί δέν είναι παρόμοιοι και άκόμη 
οί δύο οφθαλμοί ένός ατόμου συγνάκις 
διαφέρουσιν. 'Εκ τούτου γίνεται δήλον ότι 
πολλά και διάφορα δίοπτρα άπαιτοΰνται 
όπως άνταποκρίνωνται εις διαφόρους ο-
ράσεις, διότι άν ή όρασις έπιβαρύνηται 
παρά τό μέτρον διά τών άκαταλλήλων διό 
πτων, αύτη ένωρίτερον βλάπτεται η όταν 
λαμβάνωνται εγκαίρως τά προφυλακτικά 
μέτρα. Τά φακοειδή δίοπρα έχουσι τρεις 
κυρία; ιδιότητας, — ταΰτα μεταβάλλουσι 
τήν κλίσιν τών άκτίνων τοΰ φωτός τών 
πιπτουσών επί τοΰ κεράτινου ίστοΰ ή του 
μήλου τοΰ οφθαλμού* ταΰτα μεταβάλλου-
σι τό ποσόν τοΰ φωτός και τά χρώματα, 
ύπάρχουσι πολλά είδη φακοειδώνύέλων έν 
γρήσει και προς επιστημονικούς σκοπούς 
και άντί διόπτρων. 

Ώς παν έτερον έν τω αιώνι τούτω τής 
προόδου, τά δίοπτρα ταχέως έτελειο-
ποιήθησαν ού μόνον ώς πρός τήν προιό-
τητα τών ύέλων των άλλά και ιδιως ώς 
πρός τά πλαίσιά των. Τά βαρέα πλαί-
σια έκ κοκκάλων, κέρατος, ή χελώνης τά 
όποια μεταχειρίζοντο οί προπάτορές μας 
είναι όλως αντίθετα προς τά καλλιτε-

χνικά και έλαφρά πλαίσια τών σημερι-
νών διόπτρων. Οί σημερινοί κατασκευα-
σταί τών διόπτρων διά πλαισίων έκ τοΰ 
λεπτοτάτου χάλυβος ή έκ τοΰ έλαφρο-
τάτου χρυσοΰ καθιστώσιν ήττον βαρυν-
τικήν τήν χρήσιν τών διόπτρων παρά 
κατά τούς παρελθόντας χρόνους. 

"Οταν τις, κατά διαταγήν τοΰ ϊατροΰ, 
θέλει νά φέρη δίοπτρα, οφείλει να προσέξη 
εις τήν έκλογήν τών διόπτρων ού μόνον 
μετά καταλλήλων ύέλων άλλά και μετά 
έλαφρών πλαισίων. Ώς γινώσκομεν, τό 
άνω μέρος τής ρηνός διαφέρει παρά τοις 
άνθρώποις κατά τό πλάτος, και ή μεταξύ 
τών όφθαλμών άπόστασις σπανίως είναι 
ή αύτή παρά δύο άτόμοις. Εις τό περιστα-
τικόν τοΰτο έφαρμοστέον τήν προσοχήν 
τών άγοραστών· διότι άν τά δίοπτρα δέν 
έφαρμόζωνται καταλλήλως, ή εστία αυ-
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των γίνεται ατελής και ενεκα τουτου 
βλάπτεται ό οφθαλμός· αντί δέ τά τοι-
αύτα δίοπτρα νά συντελέσωσιν εις την 
τελείοτέραν δρασιν των άντικειμένων, ή 
ατέλεια αύτών δύναται νά ένισχύση την 
άσθένείαν, αν ύπάρχη ή νά προξενήση 
τοιαύτην. Δυσκόλως έξηγεΐται ή Αδια-
φορία τινών προς τους οφθαλμούς των. 
Βλέπομεν δίοπτρα μετά στραβών πλαι-
σίων και ύέλους άμαυρωθέντας έκ της 
διαρκούς χρήσεως και άκούομεν τούς φέ-
ροντας τοιαύτα παραπονουμένους διά 
την έλάττωσιν τής οράσεως ήτις προέρ-
χεται κυρίως έκ τοΰ, οτι οι ατυχείς ού-
τοι από καιρού εις καιρόν δεν συμβου-
λεύονται έπιστήμονά τινα όφθαλμίατρον. 
Ή αμέλεια αυτη γίνεται πηγή κινδύνου 
εις τούς κατέχοντας δημοσίαν τινα ύπη-
ρεσίαν. Ή αρχική αιτία πολλών συγ-
κρούσεων άτμοπλοίων και σιδηροδρόμων 
πολλάκις αποδίδεται εις τήν ασθενή δ-
ρασιν του προηγοϋ ή του μηχανικού τοϋ 
μη δυνηθέντος νά ίδη τά σημεία έν τή 
όδώ. Β. Α. 

0 Φ0Ν0Σ Κ Α Ι ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΝ 
( Δ ι ή γ η μ α ) 

ΚΕΦΑΛ. Α'. 

Μία των θλιβερωτέρων καί παθητικωτέρων 
δικών αφ* οσας είδον ενεργών δικαστικά χρέη 
έν 'Ιταλία, περί τάς αρχάς της γαλλικής αυτο-
κρατορίας, ΰπήρξεν ή τοϋ ευγενούς Νεαπολίτου 
Μοντεφίορ. ΤΗτον ούτος άνήρ άναστήματος θεω-
ρητικού καί φυσιογνωμίας αξιοπρεπούς. Η δέ 
κεφαλή του, πολιά έκ τής ήλικίας, άποκατέ-
σταινεν έκφραστικώτερον τό σταθερόν καί άγέ-
ρωχον βάδισμα του. 

Μόλις έπαρουσιάσθη είς τό άκροατήριον τοϋ 
όποίου προεδρεύον δικαστηρίου τών Συνέδρων, 
ψυθυρισμός συμπαθείας ήκούσθη άφ' ολα τά μέ-
ρη τοϋ ακροατηρίου, τό όποιον μάλιστα ήγνόει 
τά περιστατικά τά όποια διά τής ανακρίσεως 
εΐχον άνακαλυφθή. Καί εγώ δέ ήδυνήθην νά 
μήν αισθανθώ Θαυμασμόν τινα, παραττηρών τόν 
σεβαστόν αΰτόν γέροντα οστις μέ βήμα σταθε-
ρών έβαινεν είς τήν εδραν τών κακούργων. Έ-
φαίνετο οτι είχεν ήλικίαν τουλάχιστον εβδομή-

κοντα ετών. 'Ρίψας έκ νέου_τούς οφθαλμούς μου 
είς τήν επιγραφών τοϋ ενώπιον μου ευρισκομέ-
νου φακέλλου, ό νέγνωσα τάς λέζεις ταύτας. ι-

ωάννης Φαλκώνης, μαρκήσιος τοϋ Μοντεφίορ, κα-
τηγορούμενος επί φόνω κατά τοϋ μονογενοϋς 
υίοϋ του, τοϋ κόμητος 'Ερρίκου Δεζαμπιέρη. 

"Υψωσα τούς οφθαλμούς. ΤΗτο δυνατόν υπό 
τοιαύτην ευγενή μορφην νά κτυπά καρδία φο-
νέως ! Τόν παρετήρησα προσεκτικής καί διέκρι-
να οχι χωρίς φρίκην τό άνήσυχον και τεταραγ-
μένον εκείνο βλέμμα τό όποιον προδίδει τήν 
άδημονίαν ψυχής κατασπαραττομένηε άπό φρικ-
τόγ τι συμβεβηκός. 

Έπεθύμουν ν' αποσυρθώ· αλλ' έμποδιζόμε-
νος άπό τά χρέη μου, εμαθον τά έξής περιστα-
τικά, τά οποία θέλω εκθέσει, έφ' οσον δύναμαι, 
γυμνά τών δικαστικών αυτών διατυπώσεων. 

Είς μίαν άπό τάς ρομαντικωτέρας θέσεις τών 
Άβρούζ κείται ό πύργος τοϋ Μοντεφιό-. Ό πε-
ριηγητής, διερχόμενος τήν χώραν ταύτην, βλέ-
πει μετ' έκπλήξεως κτίριόν τι πάλαι μέν με-
γαλοπρεπές καΐ καταλλϊλον ν' άντισταθη είς 
τάς προβολάς τοϋ χρόνου, ήδη δέ ήφανισμένον, 
μεμονωμένον, ερημον καΐ χρησιμεϊον μόνον εις 
τό νά κρύπτη κατατρεχόμενόν τινα ληστήν η νά 
προσφέρη καταφύγιον είς δυστυχή τηνα αποτλα-
νηθεντα τής όδοϋ του. Ό πύργος ουτος πληροϊ 
θάμβους και περιεργίας τήν ψυχήν τοϋ ξένου ο-
στις επισκέπτεται τους Άβρούζ, μόλις δυναμέ-
νου νά πεισθη ότι ή δεισιδαιμονία και η θλιψις 
εγκατέλειψαν ουτως είς τάς προσβολάς τών 
στοιχείων οικοδόμημα, τό όποιον πρό ολίγου η-
τον ή υπερηφάνεια καί ή δόξα τοϋ μέρους τού-
του τής 'Ιταλίας. 

Διά νά σαφηνισωμεν τήν τοιαυτη τών πραγ-
ματων καταστασιν, είναι ανάγκη να άνα'τρεξω 
μεν είς τό φθινόπωρον τοϋ 1869 έτους Ό ή-
λιος ητο περί τήν δύσιν του, ό ουρανός ητο κα-
θαρός και λαμπρός, ώρα δέ ώσεί ήμίσεια πρίν 
τής νυκτός, καθότι είς τάς χώρας έκείνας τό λυ-
καυγές εΐναι άγνωστον. πλήθος δέ φαιδρών χω-
ρικών ητο συνηγμένον έπΐ τής πρασιας ήτις έξε-
τείνετο ενώπιον τοϋ πύργου. Έφόρουν ούτοι εν-
δύματα έορτης, καθόνι έπερίμενον μέ άνυπο-
μοντησίαν τήν άφιξιν τοϋ κόμητος 'Ερρίκου Δε-
ζαμπιέρη, μονογενούς υιού τοϋ Μαρκησίου τοϋ 
Μοντεφιόρ, ευγενούς καΐ πολυαγαπτίτου κυρίου 
των. 

Έν τούτοις ό Μαρκήσιο; ητον άρχων άλαζων 
και άκαμπτος. Έπεριφρόνει μεγάλως τήν, ώς 
αυτός συνείθιζε νά ονομάζη, νέαν αϊρεσιν ητις 
λέγεται ΐσότης. Καταγόμενος άπό οϊκον τοϋ ό 
ποίου ή ευγένεια άνυψοϋτο μέχρι της ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας, δέν ήδύνατο νά έπιφέρη τήν α-
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νεξαρτησίαν εκείνης τοϋ φρονήματος ήτις κατα-

γελα την εύγενειαν και τους τίτλους, οσάκις ού-
τοι δέν είναι, ή ανταμοιβή πολεμικών άνδρα-
γαθημάτων ή επισήμων πράξεων τοϋ απολαμ-
βάνοντος αυτούς. "Αν ό τρόπος ούτος του σκέ-
πτεσθαι συνετέλει είς το νά στερνί αΰτόν τής ά-
γάπτης των χωρικών του, φ' ετέρου μυρίαι ά 
ρεταί τόν άποκατέστα νον είς αυτούς άκριβόν. 
Ή δικαιοσύνη ή πλέον άμερόληπτος, ή πρός 
τούς γέροντας γλυκύτης αί πρός τούς ασθενείς 
και νοσοϋντας περιποιήσεις, ή πρός τούς άδυνά-
τσυς ποοστασία ησαν πλεονεκτήματα τά έποϊα 
καθ' έκάστην έξήσνει ό ευγενής κύριος τοϋ πύρ-
γου τοϋ Μοντεφιόρ, οστις είς τήν περϊ ής ό λό-
γος έποχήν ένήργει δικαστικά χρέη είς τήν έ-
παρχίαν, η, καθώς κοινότερον λέγουσιν οί Ίτα-
λοί, είς τό βασιλειον τών Άβρούζ. 

Οί χωρικοί, καθώς πρό ολίγου ειπον, ήγάπων 
καΐ έσέβοντο τόν Μαρκήσιον, συγχρόνως όμως 
ήσθάνοντο πρός αΰτόν καΐ φόβον τινά, ένώ αί 
καρδίαι το ν ήσαν ολοτελώς άφωσιωμένι είς έ-
κεινον τόν όποιον έπερίμενον, είς τόν κόμητα 
Έρρϊκον, όστις εΐνεν άνατίαφή έν μέσω αυτών, 
συνδιεσκέδαζε μαζή των καΐ έμεσίτευϊ τόσον 
συχνά υπέρ αυτών είς τέν πατέρα του. Τέσσα-
ρα περίπου ετη πρίν τής στιγμής άφ' ής ίρχί-
ζομεν τήν διήγησίν μας ό εΰγενής νέος είχεν αί-
φνης εγκαταλείψει τήν πατρικήν στέγην διά νά 
καταγραφή είς εν σύνταγμα Γάλλων λογιστών. 
Διακριθείς δέ συχνάκις διά τής άνδρείας του, 
διαρκούντων τών μετά τής Αύστρίας πολέμον, 
είχε λάβει είς τό πεδίον τής μάχης τό παράση-
μον τής λεγεώνος τής τιμής, διάκρισις ήτις κα-
τά τήν έποχήν έκείνην ητον έπίφθονος. Ή πε-
ριουσία του, ή κοινών κή του θέσις και οί τρό-
ποι του είχον ελκύσει τήν καρδίαν πολλών κομ-
ψών γαλλίδων άλλ' άτρωτος ών εξίσου καΐ εις 
τόν πόλεμον καί είς τον έρωτα, ήτον ήδη έγγύς 
νά ΐδή πάλιν τούς προσφιλείς τόπους είς τούς 
οποίους είχε διατρέξει τάς εΰτυχεϊς τής νηπιό-
τητός του ήμέρας, ή δέ χαρά του ητον απεριό-
ριστος. 

Διά να πανηγυρισθη ή επιστροφή του είχεν 
ετοιμασθή συμπότιον είς τό όποιον ήταν προσ-
κεκλημένοι όλοι οί ιποτελεΐς τοϋ πύργου, Νέοι 
καί γέροντες ή ηχοντο μετά σπουδής νά προσφε-
ρωσι τάς υποκλίσεις των είς τόν μέλλοντα κύ-
ριόν τω' καί νά τιν πείσωσι περί τής ηδονής 
τήν όποίαν ήσθίνοντο, βλέποντες αΰτόν μετά 
τόσον μακράν άπουσίαν. Ή επιθυμία ελαμπεν 
είς όλων τά πρόσωτα. 

Είς τήν αΐθουσαν τής υποδοχής τοϋ πύργοι 
ευρίσκετο εκείνη είς τήν όποίαν άπέβλεπον αί 
μόναι έλπίδες τοϋ 'Ερρίκου· εκείνη ήτις είχε 
συγχρόνως υπάρξει ή αίτια τής αίφνιδίας ανα 

χωρησεως του και της προ πολλού ποθούμενης 
επιστροφής του. 'Αγνή Μοντεβελλου ητον Ουγά-
τηρ ευγενοϋς τινος Σικελιανού, τού όποιου η 
σύζυγος απεβίωσε δίδουσα είς τό φώς τά βρέ-
φος αΰτό, τόν μονογενή κληρονόμον των. Ό πα-
τήρ της έχων άπειροι πλούτη, τήν είχεν ανα-
θρέψει μέ ολας τάς φροντίδα; αϊτινες ανήκον 
εις την κατάστασίν της καί εiς το λαμπρον μέλ-
λον τό οποίον ένώπιόί της ήνοίγετο. 

'Αλλά μόλις αύτη εισήλθε είς τό δέκατον 
τέταρτον έτος τής ηλικίας της, ό θάνατος, έλ-
θών, ήρπασε τό μόνον υποστήριγμα τά όποιον 
τή; έμενεν. Ό πατήρ της είς τάς τελευταίας 
στιγμάς του, τήν ένεπις τεύθη είς τόν άρχαιό-
τερον καί καλλίτερον φίλον του, τον Μαρκήσιον 
τοϋ Μοντεφιόρ, άπό τόν όποιον ή κόρη έκ τής 
στιγμής ταύης δέν έμακρύνθη έκτοτο δέ είχον 
περάσει έπτά ετη. Ή 'Αγνή λοιπόν δέν είχεν 
ίδείείκοσι καμίαν φοράν τό έαρ καθ'ήν ςιγμήν 
αρχίζει ή παρούσα ιστορία, έποχή τήν όποίαν 
έκ βάθους ψυχής έπόθησε καί ή οποία εμελλε 
νά ηναι τό τέρμα τής έκουσίου τού νέου κόμη-
τος έξορίας. Είς αύτήν μόνην ήτο γνωστή ή 
αίτια τής κατεσπευσμένης τού νέου αναχωρή-
σεως, είς αΰτήν μόνην αΰτός τήν έφανέρωσεν. 
Ανατραφείς μετ' αΰτής διά πολλά έτη, ο ίΕρ-
ρϊος δέν ήδυνηθη νά ίδη ακινδύνως τά θέλγη-
τρα καί τήν γλυκύτητα τής ωραίας Σικελία-
νής, καί αΰτή δέ έθέλχθη άπό τά εΰγενή προσόν-
τα τοϋ υιού τοϋ προστάτου της. 'Αγνοούσα 
τάς ψευδέίς καί συχνάκις απατηλάς αρχάς, αϊ-
τίνες διαφθειρουν τήν αγνότητα καρδίας ήτις 
άναμιγνύεται είς τάς ματαιότητας τοϋ μεγά-
λου κοσμου, ήγάπα μέ ολην τήν θερμότητα τού 
πρώτου πάθους, ένω ό κόμης δέν ήδύνατο ν' ά-
κούση τό όνομά τής έρωμένης του χωρίς τό διά-
πυρόν του βλέμμα νά μή προδώση τήν ταραχήν 
τής καρδίας του. 

Ό άληθής ουτος έρως δέν ήτο δυνατόν νά 
διαφύγη τά βλέμματα πατρός καί κηδεμόνος 
τοσον άγρύπνου όποιος ητον ο Μαρκήσιος τοϋ 
Μοντεφιόρ. 

Μολονότι ή συμπάθισα αύτη ητο σύμφωνος 
καθ' όλα μέ τάς έλπιδας του, καί μολονότι ηυ-
χετο συχνάκις είς τόν θεάν ώστε ό υίός του νά 
γείνη σύζυγος τής κόρης τού αρχαιοτέρου φίλου 
του, μολαταύτα αϊσθημά τι άξιοπρεπείας τόν 
εμπόδιζε, καθο κηδεμόνα, νά υπόθαλψη τοιού-
τον πάθος τό όποιον ήθελε παριξει τόν γάμον 
τής κηδεμονευμένης του μετά τού μονογενούς 
υίοϋ του, γάμον τόν όποίον ήθελον πιθανώς εκ-
λάβει οί άνθρωπο ώ; αποτέλεσμα κερδοσκοπι-
κού ύπολογισμοΰ ενεκα τοϋ άπειρου πλούτου τής 
νέας Σικιλιανής. Είς μόνην τήν ίδέαν τής μι-
σητής ταύτης υποθέσεως έκεντάτο η άλαζονία 
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του. Ή υπερηφανεια προσέτι ήτις ένυπάρχει 
πάντοτε εις άνθρωπον υψηλής καταγωγής, ώς 
εκ τής οποίας ό υιός τοϋ Μαρκησίου έφοβεϊτο 
καΙ τόν ελάχιστον ελεγχον τοΰ κοινοϋ, είχεν ά-
ναγκάσει αυτόν νά εγκατάλειψη τήν πατρικήν 
στέγην και νά ζήση εις άλλο κλίμα, μέχρις ο-
του ή 'Αγνή, ήλικιωθεϊσα, δυνηθή άφ' έαυτης 
νά εκπληρώση τήν διακαεστέραν τών ευχών του 
νά μηδένιση τήν προσφιλεστέραν τών ελπίδων 

του. 
Ή 'Αγνή ει/εν υποστή τήν δοκιμασίαν ταύ-

ητν,χωρίς ό έρως της νά έλαττωθή, πεπεισμένη 
οτι ώσαύτως άντηγαπάτο. Διά τοΰτο ήσθάνθη 
αρρητον άγαλλίασιν οταν είδεν έαυτήν εις τάς 
αγκάλας εκείνου οστις δέν θά τήν εγκατέλειπε 

πλέον και τοΰ οποίου άνέμενε τόσον τήν έπι-
στροφήν. 

Ειναι ήδη ανάγκη νά λαλήσωμεν περί άλλου 
τινός μέλους τής οίκογενείας, κατοικοΰντος και 
τούτου εις τόν πύργον. Τό πρόσωπον τοΰτο ητο 
νέος τις έκ τής Γερμανίας, τοϋ όποιου ή μήτηρ 
ητο στενή συγγενής τοΰ Μαρκησίου. 'Ανατρα-
φείς μέ τάς αλληγορικάς ιδέας τών γερμανικών 
γυμνασίωνς άναγνώσας τους ενθουσιώδεις και 
προληπτικοϋς ποιητάς τής άρκτου, πλούσιος ών 

και έξ ευγενών καταγόμενος, ό 'Ιούλιος Μορΐ-
νος είχε συνειθίσε· ν' άφίνεται είς τάς πρωτας 
εντυπώσεις του, χωρίς ποτέ νά άποπειραθή νά 

καταδαμάση τά σφοδρά πάθη του. Ήδύνατο 
λοιπόν νά ίδή τήν ώραίαν κληρονόμον καΐ να 
μείνη άπαθες; όχι ετρώθη βαθέως άπό τά θέλ-
γητρα της. Άγνοών δέ οτι είχεν αντεραστήν 
αφέθη ελευθέρως εις τόν έρωτά του, έλπίζων δ-
τι οταν τόν έξωμολογεϊτο ήθελεν ευρει άντα-
πόκρισιν. 

Τοιαύτη ητον η κατάστασις τών τοΰ πύργου 
καθ' στιγμήν ήτοιμαζετο τό συμπόσιον δίά 
νά πανηγυρισθη ή έπανοδος τοϋ νέου κόμητος· 

άπό τήν περίοδον δέ ταύτην άρχίζομεν την διή-
γησίν μας. 

Εις υγε'αν τοΰ κόμητος Ερρίκου ! έφώναξεν 
ό Μαρκήσιος και όλοι οί συνδαι τυμόνες ήγέρθη-
σαν. Αι κραυγαί τών χωρικών οιτινες έπινον 
πρό τών παραθύρων τής αίθιύτης, επί τής εις 
τους πρόποδας τοϋ πύργου έκτεινομέντς πρα-
σιάς, άνήγγελον αρκούντως πόσην ηχώ ευρισκεν 
εις τήν καρδίαν των ή πρόποσις αυτη. Άφοϋ 
δέ εκένωσαν τά ποτήρια, ο πατήρ μέ καρδίαν 
αγαλλίωσαν έπρόσθεσε·. "Ας μή προπίωμεν πο-
τέ πλέον μέ τά ίδια ποτήρια είς ίνειαν ηττον 
άξίαν ! Ταϋτι δ' αύτοΰ είπόντος, έκαστος συν-
δαιτυρών έρριψε το ποτήριόν toυ εις τό μαρμά-
ρινον έδαφος, καί ό κρότος άντήχησεν εις ολας 
τάς πλησίον αίθούσας. Ό Μαρκήσιος τότε έ-
μειδίασε, βλέπων την άγάπην μέ τήν όποίαν 

υπεδεχοντο τον υιολ του, και χαρας δακρυ ε-
λαμψεν είς τους οφθαλμούς τής 'Αγνής. 

Έν τοσούτω εν μέσω τής γενικής ευθυμίας 
υπήρχεν άνθρωπός τις οστις μακράν τοϋ νά τήν 

συμμερίζεται, ήσθάνετο οτι διεπέρα ξίφος τήν 
καρδίαν του οσάκις έβλεπε βλέμματα τρυφερό-
αητος άνταλλασόμενα μεταξύ τοΰ κόμητος και 
τής 'Αγνής. Άγνοών αυτός τά διατρέξαντα πρό 
τής αναχωρήσεως τοϋ Ερρίκου' κατηρατο τήν 
είμαρμένην ήτις, κατ' αυτόν, τοΰ άπεδείκνυεν 
όλονέν οτι εκείνη τήν οποίαν έλάτρευε δέν ητον 
ειμή γυνή φιλάρεσκος. Πώς άλλως ήδύνατο ό 
'Ιούλιος νά εξήγηση τά σημεία ταΰτα τής άν 
ταποκρίσεως ; Πρόδηλον ήτο οτι ή καρδία εκεί-
νη τής οποίας τήν κατάκτησιν αυτός έθεώρει 
βεβαίαν άφίνετυ ήδη άπροφυλάκτως είς τήν ή-
δονήν τήν οποίαν τής έπροξένει ό θαυμασμός τοΰ 
κόμητος, και τήν οποίαν τά πυριλαμπή της 
βλέμματα δέν έπροσπάθουν ουδόλως νά κρύψω-
σιν. 

Ή κατήφεια και ό αφηρημένος, οΰτως είπεΐν, 
τρόπος τοϋ Ιουλίου δέν διέφυγον επί πολύ τούς 
συνδαιτυμόνας. Μ' ολους τούς διά τοΰτο άστεϊ-
σμούς τοΰ Μαρκησίου και τάς παρατηρήσεις τής 
'Αγνής, ή σιωπή του ηΰξησεν έτι πεοισσότερον. 
Άκούσας δέ έπΐ τέλους λέξεις τρυφερότητος 
άπο μέρος τών δύο έραστών πρός άλήλους, και 
μή δυνάμενος πλέον νά κράτηση τόν είς τήν ψυ-
χήν του συσσωρευθέντα θυμόν) ήγέρθη όρμητι-
κώς και εξήλθε παραχρήμα άπό τήν αΐθουσαν 
τοϋ συμποσίου, άφοΰ προηγουμένως έλάλησε λέ-
ξεις τινάς εις τό ώτίον τοϋ υπηρέτου του. Έ-
καστος τών συνδαιτυμόνων έξεπλάγη μεγάλως, 
και πολλοί άπέδωκαν εις αίφνιδίαν τινα κακο-
διαθεσίαν τήν άπότομον τοΰ 'Ιουλίου άναχώ-
ρησιν. Ο υπηρέτης, πλησιάσας μετ' όλίγον είς 

τό κάθισμα τοϋ 'Ερρίκου, τοϋ ώ μίλησε μέ χα-
μηλήν φωνήν, ούτος, εγερθείς, παρεκάλεσε νά 
συγχωρήσωσι πρός ολίγον τήν άπουσίαν του καΐ 
ήκολούθησε τόν υπηρέτη ·. 

Είς τόν σκοτεινόν διάδρομον φωτιζόμενον άπό 
ένα μόνον λύχνον, τοΰ οποίου τό φως δέν εφθα-
νεν είς ολα τά αντικείμενα, ό Εαμπιέρης εδρε 
τόν συγγενή του μεγάλως τεταραγμένον, και 
όδεύοντα μέ μεγάλα βήματα καθώς τόν πρό 
μικροΰ διά πρώτην φοράν περιορισθέντα λέοντα. 

Εκτυπα δέ κατά καιρόν μέ θυμόν τόν πόδα 
του Ιπί τοΰ μαρμαρίνου έδάφους, και μέ τήν 
χειράν του έσφιγγε δυνατά τό στήθός του. Μό-
λις ένόησε τήν εΐσοδον τοϋ Ερρίκου, οστις είσ-
ελθών, τόν ήρώτησεν οποία αιτία τόν ήνάγκα-
σε νά έγκαταλείψη τότον εξαίφνης τό έστιατό-
ριον. 

Ό Μορένος. τεθείς αντικρύ τοϋ άντέραττο! 
του, έρριψεν είς αΰτόν εν βλέμμα βαθείας περι-
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φρονήσέως και άπητησεν αΰθωρεί νά μάθη διατί 
ετόλμησε ν' άπευθύνη λέξεις τρυφερότητος είς 
τηv Άγνήν Μοντεβέλλου. Ό νέος κόμης, οστις 

δέν ητο συνειθισμένος έίς τοιαύτας δεσποτικάς 
απαιτήσιις, καΐ δέν έπεθύμει νά φιλονεικήση είς 
τήν οίκίαν τσϋ πατρός του, υπέθετε δέ συγχρό-
νως οτι ό οίνος είχε ταράξει τόν έγκέφαλον τοΰ 
νέου Γερμανού, έπροσπαθησε ν' άποκριθη ήσύ-
χως. Νομίζω οτι αστειεύεσαι- ό ξένος του πα-
τρός μουδέν ήθελα βέβαια νά έκφρασθή σοβαρά 
κατ' αυτόν τόν τρόπον. Αί άναθυμιάσεις τοΰ 
οίνου έταραξαν βέβαια τό λογικόν σου. Αΰριον 
θελουν αναλάβει τήν συνδιάλεξιν ταύτην.*Οχι, 

οχι, έκραύγασεν ο Ιούλιος παράφορος, σήμερον, 
τώρα θά μ' άποκριθής !—Πο\λύ καλά, έπρόσ-
θεσεν ο Ερρίκος, άποφασίσας τά πάντα νά ΰπο-
μείνη, μολονότι τοϋτο ητο θυσία· άφοΰ είναι 

τοιαύτη ή διάθεσίς σου, πρέπε·. νά σ' άφήσω 
μεχρις ού έξηγηθώμεν είς άλλην παρά τήν στέ-
γην ταύτην. Ταΰτα δ' είπών, έκίνησε ν' άφήση 

τόν διαδρομον. 
Ό 'Ιούλιος έμπόδισεν είς αΰτόν τήν διάβα-

σΐν και είπεν έπαιρόμενος. Αν αυτό ηναι τό 
σχέδιων σου έμάντευσα δικαίως οτι είσαι άναν-

δρος· και ταυτοχρόνως έκαμε χειρονομίαν διά 
νά κτυπήση δήθεν τόν κόμητα. Ή υπομονή τοΰ 
τελευταίου τούτυυ εξηντλήθη πλέον, τά ξίφη 
εσταυρώθησαν, ό δέ υπηρέτης, ακούσιος μάρτυς 
τής συγκρούσεως,ώρμησε μετά σπονδής και κραυ 

γωv μεγάλων είς τήν μεγάλην αΐθουσαν ζητών 
βοήθειαν. 

'Η συμπλοκή δέν διήρκεσεν επί πολύ· αϊ θύ-
ραι τοΰ διαδρόμου ήνοίχθησαν ορμητικώς, ή δέ 

:Αγνή, άκολουθουμένη άπό πολλούς συνδαιτυ 
μόνας οΐτινες έκράτουν λαμπάδας, έρρίφθη έν 
μέσω τών δύο αντιπάλων διά νά τους χωρίση. 

Σφίγξασα σπασμωδικώς τόν Έρρίκον, έβεβαιώ-
θη δτι δέν είχε πληγωθή, θλίβουσα ο' αΰτόν 

Εις τήν καρδίαν της, έκλαυσε πικρώς. 
— Δέν αίσχύνεσαι, φανερόνουσα κατ'αΰτόν 

τόν τρόπον τό πάθος σου δι' εκείνον οστις μό-
λις έφθασε, και τόν οποϊον μόλις γνωρίζεις; υ-
πέλαβεν ό 'Ιούλιος μετά πικρίας. 

.— Νά αίσχυνθώ ! έκραύγασεν ή 'Αγνή, άρί-
νουσα τόν έραστήν της καΐ έγείρουσα τήν κε-
φαλήν αξιοπρεπώς άμα και εΰγενώς· έγώ μά-
λιστα σεμνύνομαι, κηρύττουσα πανδήμως δτι ό 
Ερρίκος λεζαμπιέρης είναι μνηστήρ μου ! 

— Μνηστήρ της! έπανέλαβεν ο 'Ιούλιος,τότε 
είμαι χαμένος ! 'Ρίψας ο' άμέσως τό ξίφος του, 
έρρίφθη μετά σπουδής έξω τοΰ διαδρόμου,'ά-
φίνων πάντας έκπεπληγμένους διά τοιούτον συμ 
βεβηκός. 

Ή έξήγησις τήν οποίαν πρό όλίγου ήκουσεν 
ο 'Ιούλιος έσύντριψε τήν καρδίαν του, διότι δι' 

αυτής είδε διαλυομενα ως ονειρον τά ερω-
τικά του σχέδια· δυσηνεσχέτε·. δε και διά τήν 
θέσιν είς τήν οποίαν ετέθη απέναντι τοϋ Μαρ-
κησίου και τοϋ υίοϋ του. 

Τήν επαύριον λοιπόν μέ πρόσωπον τεθλιμμέ-
νων και μεταμέλειαν έμφαΐνον, επήγεν εΐς τόν 
νέον κόμητα, παραναλών αΰτόν νά λητμονήση 
στιγμιαιαν παρεκτροπήν, τήν όποίαν ή άγνοια 
τών πραγμάτων ήδύνατο κατά διαφόρους τρό-
που; νά δικαιολογήση. Ό Ζαμπιέρης ήσθάνθη 
συμπάθειαν διά τόν δυστυχή άντίζηλόν του και, 
άρπάζων μετά προθυμίας τήν χεϊοα τήν οποίαν 
ουτος τοΰ ώρεγεν, ώρκίσθη άδιαφθορον φιλίαν 
είς τόν Ίούλιον Μορένον. 'Αλλ' ή δαλλαγή αυ-
τή δέν ικανοποίησε ποσώς τόν Μαρκήσιον, οστις 
ήγανάκτει διότι ο υιός του απεφάσισε νά σύρη-
τό ξίφος έναντίον έκείνου τόν όποιον χάριν φι-
λοξενίας ώφειλε νά ΰπερασπισθή. "Εχων δέ τήν 
ψυχήν ματαιόφρονα και πλήρη εσφαλμένων ι-
δεών ώς πρός τήν τιμήν, πειθίμενος δέ δια τοϋ-
το δτι τό παράσημόν έστιγματίσθη διά πράξιν 
τής οποίας απέφευγε ν' άκούση τά προηγούμε-
να, δέν συγκατετίθη κατ' οΰδένα τρόπον νά 
δεχθη τό υίόν του πρός έξήγησιν. 

Ή 'Αγνή άφ' έτέρου δέν ηδύνατο νά πει-
σθη οτι ή διαλλαγή τών δύω άντιζήλον ητον 
ειλικρινής· έν νεύμα, εν βλέμμα ήδύνχτο πάλιν 
ν' άνάψη τό πΰρ τοΰ θυμοΰ των, και· νά διε 
γείρη μέ νέαν όρμήν πάθη δυσκόλως καταστα-
λέντα. Παρεκάλει διά τοϋτο είς τό προσκυνη-
τήριόν της ένθερμως τόν θεόν όϋστε νά φθάση 
ή στιγμή τής άναχωρήσεως τοΰ 'Ιουλίου ή'τις 
είχε ποοσδιορισθή τήν τρίτην ήμέραν μετά τήν 
άφιξιν τοϋ κόμητος, πριν συμβεβηκός άπρόβλε-
πτον όιαταράξη πάλιν τήν είρήνην τοΰ πύργου 
τοΰ Μοντεφιόρ. 

Τοιαϋτα αίσθήρ,ατα έτάροττον τους κατοί-
κους τοϋ φρουρίου τούτου κατά τήν 6 Σεπτεμ-
βρίου 1809, παραμονήν τής άναχωρήτεως τοΰ 
Μορένου. Ή θερμό της τής ημέρας είχε παρέλθει 
ή σκιά τών δένδρων και τών λόφων βαθμηδόν 
έπεξετείνετο, δροσερά δέ αύρα, φυσώσα έλαφρά 
είς τό πρότωπον τής ωραίας Σικελιανής, ά-
νήγγελε τήν εΰώδη έκείνην στιγμήν τής έσπέ-
ρας, ήτις είς τήν Ίταλίαν μόνον απαντάται. 
Πλησίον τής έρωμένης του έκάθητο έκεϊνος δστις 
δι' αΰτήν μόνην εζη, θλίβων μέ τρυφερότητα 
είς τήν χεΐρά του τήν χείρα της, ήτις πρό μι-
κρού έπληττεν ασκόπως τάς χορδάς Ισπανικής 
κιθάρας. Τό καθαρόν και διαυγές της βλέμμα, 
ητο προσηλωμένον είς τό ίδικόν του, και εΰ-
δαιμονίας δάκρυ έλαμπεν είί τούς οφθαλμούς 
της ήδια δέ διανοούμενη, δέν ήδύνατο, δέν ή 
θελε ν' άποτπασθη άπό τάς σκέψεις της φοβου-
μένη μήπιως ίδη Ολιβερόν τι, διότι άνεξήγητος 
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προαίσθησις τήν έβασάνιζεν. Ή κεφαλή της ή-

τον ήδυπαθώς κεκλιμένη έπΐ τοΰ ώμου τοϋ 
'Ερρίκου, όστις ηϋχήθη τότε νά καταβυθισθή ό 
κόσμος διά νά μήν ίδη τό τέλος τής μεθυστι-
κής ταύτης ήδύτητος. 

Μή δυνάμενος επί τέλους νά περιστείλη πλέον 
εαυτόν, τήν εθλιψε ζωηρώς εις τήν καρδίαν του 
Ή 'Αγνή, προσποιουμένη αληθή γυναικός ίδιο-
τροπίαν, τόν άπώθησεν ελαφρά, καί άποφασί-
σασα νά κατευνάση τά σφοδόν πάθος του, τόν 
ήλεγξε διά τήν παραφοράν τοϋ έρωτός του, μο-
λονότι δι' αυτό έσεμνύνετο καί δέν ήθελεν οί 
άνθρωποι νά βλέπωσι τόν ερωτά του ολιγώτε-
ρον σφοδρόν. — Δέν πρέπει νά σέ παρασίρη κατ' 
αΰτόν τόν τρόπον ή φορά τών αισθημάτων σου, 
είπεν. Ό πατήρ σου ευρίσκεται ακόμη παρωρ-
γισμένος έναντίον σου. Διατί διά τοϋ ορμητι-
κού σου τρόπου νά υποπτεύεται ότι 'έσφαλες είς 
τήν μετά τοΰ 'Ιουλίου φιλονεικίαν; Μοϋ κακο-
φαίνεται, και πρέπει νά φέρεσαι τοϋ λοιπού με-
τριώτερον ταύτα δέ λέγουσα ή αγνή, προσ-
επαθη νά λάβιρ τόνον σοβαρότητος. 

— Είς τήν ζωήν μου, άπεκρίθη ο Ζαμπιέρης, 
δέν ήδυνήθην νά κρατήσω τόν έαυτόν μου. Ή 
παρουσία σου, τό βλέμμα σου διήγειραν ώσεί 
τρικυμίαν είς τήν καρδίαν μου ποτέ, όχι ποτέ 
δέν ήγάπησέ τις καθώς εγώ σ' άγαπώ" ομνύω 
δέ αίωνίαν πρός σέ πίπτιν καί άφοσίωσιν, καί 
ομολογώ έμαυτόν ένοχον μέ τό μαρτύριον 
τούτο· καί ταυτοχρόνως ήσπάσθη τήν παρειάν 
τής μνηστής του. Ή 'Αγνή άπεμακρΰνθη ζωη-
ρώς μέ τόν αέρα εκείνον τής σκυθρωπότητος καί 
δυσαρεσκεΐας, τόν τόσον φυσικόν είς τήν φιλα-
οέσκειαν τών γυναικών, τόσον είς τούς αγρίους 
Άβρούζ καθώς καί είς τούς μάλλον πολιτισμέ-
νους κύκλους.—Πόσον διαφέρει ό έρως τής γυ-
ναικός, έφώναξεν, άπό τό άχαλίνωτον πάθος τού 
άνδρός ! Άρπάσασα δ' άμέσως τήν χαμαί ευρι-
σκομένων κιθάραν, ήρχισε νά ψάλλη τάς έξης 
στροφάς. 

<<Οταν ή γλυκεία αύρα τής εσπέρας διαχέει 
»τήν θελκτικήν της ένέργειαν, ήρεμούσι τότε τά 
»σφροδρά πάθη, καί ή καρδία δίδεται όλη είς 
»τήν εΰτυχίαν καί είς τάς ερωτικάς έντυπώσεις 
»είς τάς ηδονικά; δέ ταύτας στιγμάς έξασκεϊ 
»ολην αυτού τήν ίσχύν ό έρως τής γυναικός. 

((Τοϋ δ'άνδρός ό έρως στιγμιαία μόνον δια-
>>σκέδασις είναι, διότι τά άλλος ή ή φιλαμέ-
>>σκεια δεσπόζουσι τής ψυχής του. Είς τήν γυ-

«ναΐκα απεναντίας άγνωστος είναι ή αστάθεια· 
»ό έρως της, άγνός ώς ό ουρανός ωραίας ήμέ-
»ρας τοϋ Μαίου, διαρκεί όσον καί ο βίος. Προο-
>>ρισμος τής γυναικός είναι δ έρως.» 
— Αδικεΐ; τόν φίλον μας, έκραύγασεν ί 

"Ερρίκος, αφού ή 'Αγνή έτελείωσε τα ασμά της. 

Ισως φερομεθα ούτως εις την ασταθη νεανιδα 
ήτις τόν έρωτά μας μεταχειρίζεται πρός δυστυ-
χίαν μας* "Αχ ! άν ημπορούσες ν' άναγνώσης 
είς τήν καρδιαν μου, δέν θά έκρινες τόσον άστό-
χως ώς πράς τό έφήμερον τών αισθημάτων 
μα;. Λαλών δέ τοιουτοτρόπως, είχε λάβει τήν 
χείρα τής φίλης του χωρίς άντίστασιν. 'Η ω-
ραία Ίταλίς είχεν άφεθή, ελκυομένη, αρκετά 
πλησίον τοϋ εραστοϋ της, διά ν' άκούση τό φύ-
σημα τής αναπνοής του καί νά αίσθανθη τούς 
παλμούς τής καρδίας του, οπόταν υπηρέτης τις, 
έξαίφνης έλθών, τους έκάλεσεν είς έαυτούς· χω-
ρίς ο' αΰτός νά δείξη, ό'τι ήνόητε πόσον ητον κα-
τάλληλο; ή παρουσία του, άνήγγειλεν είς τόν 
κόμητα ότι ο 'Ιούλιος, ώπλισμένος ών, τόν ά-
νέμενεν. 

Ή 'Αγνή έκραυγασε, καί ρηθείσα ένώπιον 
τνΰ έραστοϋ της, έζήτησε μετά ζωηρότητας τήν 

εξήγησιν τών λόγων τού-ων.—Μή συγχίζεσαι 
φιλτάτη μου. Ό 'Ιωσήφ θέλει σοϋ ειπεί ότι τό 
πρω ανεκαλύψαμεν είς τά πέρις τοϋ φρουρίου 
πολλου φασιανούς καί έν γένει κυνή γιον. Ό έ-
ξάδελφο, μου καί εγώ δέν ήδυνήθημεν νά τούς 
κτυπήσωμεν έπειδή ο' αΰτός καυχάται ότι γνω-
ρίζει μίαν μέθοδον τοΰ κυνηγεϊν ίδιαιτέραν είς 
τήν πατρίδα του, έπεθύμουν να μή μας αφήσει 
μέ τήν ίδέαν ό'τι ημείς δέν είμεθα επιτήδειοι 
καί επιδέξιοι ώς αΰτός. 

— "Οχι, οχι, μέ άπατας, διέκοψεν ή 'Αγνή. 
— 'Ομνύω είς τόν θεάν, άνέλαβεν δ 'Ερρί-

κος, ό'τι αληθώς έλαλησα, αλλ' άν οπωσδήποτε 
άνητυχης, θέλω έκονσίως θυσιάσει τήν εΰχαρί-
στισιν τήν όποίαν προητοιμάσαμεν, μολονότι 
φρονώ ότι θά δυσαρεσ τηθή ίσως δ εξάδελφος 
μου αποδίδων τήν παραίτησίν μου είς τήν όλί-
γην πρός αΰτόν φιλίαν μου. "Οπως ποτ' άν η, 
προτιμώ νά φανώ κατά τι έλλειπής είς τόν φί-
λον μου παρά νά προξενήσω είς σέ τήν έλαχί-
στην άνησυχίαν. 

— Eiναι περιττόν, 'Ερρίκε μου, ιδού έγώ ή-
σύχασα· άτλοϋς παιδαριώδης φόβος, συγχωρη-
μένος είς μίαν νέαν, μ' έκαμε νά σ' άποτρέψω 
άπό τά σχέδϊόν σου. "Υπάγε φίλτατέ μου, άλ-
λα πρόσεχε καλά μήπως φιλονεικία τις η λό-
γος διεγείρη νέαν σΰγκρουσιν. Ό πατήρ σου 
είναι πάντοτε ώργισμένος, οί δέ άνθρωποι ήθε-
λον σέ κρίνει μέ αΰστηρότητα. Είσθε αμφότεροι 
ώπλισμένοι, ώστε μία μόνη στιγμή δύναται νά 
φέρη τρομερϊς συνεπείας. 'Αγνοώ διατί, άλλ' 
αίσθανομαι όλονέν παραδόξους προαισθήσεις· καί 
ταύτα λέγουσα, ή Άγνή προσήλωσεν έν βλέμ-
μα πλήρες τρυφεράς μερίμνης επί τοΰ μνηστή-
ρας της. Βλέπουσα δ' έκ τού προσώπου του ότι 
ήρχισεν αύτός νά σκέπτεται, έσπευσε νά πρόσθε-
ση,· άρκεϊ πλέον, εσφαλα' ή πολλή πρός σε τρυ-
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φερότης μου φοβίζει μέ ματαίους φόβοος τήν 
ψυχήν μου. "Υπάγε καί ένθυμοϋ ότι αί εΰχαί-
μου σέ καλούν ενταύθα. Χάριν δέ τού έρωτος 
εκείνης ήτις θυσιάζει διά σέ τήν ζωήν της έσο 
έμφρων καί ατάραχος. Ό Ζαμπιέρης ητον εγ-
γύς νά παραιτηθη τοϋ κυνηγίου καί ήτοιμάζε-
το νά έξηγηθη, άλλ' ή Άγνη άπεμακρύνθη α-
μέσως. Ό κόμης ένευσεν είς τόν 'Ιωσήφ νά τόν 
άκολουθήση καί μετ' ολίγον οί δύω έξάδελφοι 
ευρέθησαν μακράν -του φρουρίου, έν μέσω άγρο-
τικής πεδιάδος, ήτις τούς περιεκύκλωνε. 

— Δέν ήξεύρέις μέ πόσην δρμήν καί βίαν 
φθάνει είς τήν χώραν ταύτην ή θύελλα, είπεν ο 
κόμης πρός τόν Ίούλιον· άς σπεύσωμεν λοιπόν 
άπό τούδε νά ζητήσωμεν σκέπην, διότι πρίν 
παρέλθη ημίσεια ώρα θά έκραγή έπί τών κεφα-
λών μας. 

— Καί πώς; ν' άφήσωμεν τό κυνήγιόν μας 
χωρίς νά φέρωμεν μαζή μας τρόπαιόν τι πρός 
άπόδειξιν τής έπιτνιδειότητός μας ; Είς τά 
πείσμα τής θυέλλης, θέλω νά δείξω είς τό φρού-
ριον ό'τι δέν έξήλθομεν άπρακτοι. Βλέπεις είς 
αΰτόν τόν λόφον έκείνην τήν δορκάδα. 

— Ναι, άλλα πολύ φοβοϋμαι ότι είναι μα-
κράν βολής. Μολυβδοβόλον μόνον ήδύνατο νά 
τήν φθάση. Απέχει τουλάχιστον διακόσια βή-
ματα. 

— Νομίζεις οτι δέν τήν φθάνει ή συνή-
θης βολή ; 

— Νομίζω. 
— Στοιχηματίζω τόν ΐππον μου μέ τά άγ-

γλικόν τουφέκ όν σου δτι τήν φθάνω. 
— Τό δέχομαι, άφοϋ δεικνύεις τόσίν πε-

ποιθησιν είς τήν βολήν σου. 'Ενώ ο' έλάλουν 
τοιουτοτρόπως, ο Ιούλιος είχεν ήσύχως κενώ-
σει άπό τήν πυρίτιδα τά τουφέκιόν του καί έ-
βαλε σφαΐραν. Πρίν ο 'Ερρίκος τελείωση τήν 
τελευταίαν λέξιν του, δ 'Ιούλιος έσημάδευσε τήν 
δοκάδα, καί μετά μίαν στιγμήν τό σώμά της 
έπήία έκ τοΰ υψους τοϋ αποτόμου λόφου έπί 
τών άκρων αΰτοϋ, μέχρις ού εσταμάτησεν είς 
βάτον τεσαράκοντα περίπου βμάτων άνω τών 
κεφαλών των. Ό Ερρίκος, έκπλαγείς, έπείσθη 
δτι ό άρχηκυνηγός 'Ροβέρτος εΰρίσκετο ένώπιόν 
του. 

— Ποτέ δέν είδα καλλιτέραν βολήν, είπεν· 
την ένόμιζον αδύνατον. Τό άνδραγάθημα αΰτό 
άξίζει βέβαια τόν κόπον τής διηγήσεων· άφοΰ 
έπιστρέψωμεν είς τόν πύργον, θέλομεν πίει είς 
τήν επιδεξ'ότητά σου, ήδη δέ άς σπεύσωμενν' 
άποφύγωμεν τήν έπαπειλοϋσαν ήμάς ραγδαίαν 
βροχήν. 

— Καί νομίζεις ό'τι θά εγκαταλείψω ουτως 
τήν λείαν μου, τήν άπόδειξιν τής αληθείας της 
διηγήσεώς μου ; Δέν θά συγκατατεθώ ν' άφη-

σω έκεϊ τήν δορκάδα ταύτην, τής όποιας τό ή-
μισυ μοϋ ανήκει. Είναι πολλά πλησίον καί ευ-
κόλως θέλω τήν ευρει. Προχώρησον, και οσον οΰ-
πω σέ φθάνω. 

— "Οχι, δέν συμφωνώ, άπεκρίθη δ κόμης· 
καλέσας δέ χωρικόν τινα όστις κατ' έκείνην 
τήν στιγμήν διέβαινεν, ΰπεχρέωσε τόν έξάδελ-
φόν του ν' άφήση αύτόν νά ευρη τά πτώμα τού 
ζώου καί να τό φέρη είς τόν πύργον, αυτοί δέ 
νά άποφύγωσιν αμελλητί τήν θύελλαν. Διά 
νά τόν εΰχαριστήση λοιπόν, έβγαλεν ό 'Ιούλιος 
τόν βαλάντιόν του καί προσφέρων είς τόν χωρι-
κόν χρυσοϋν τι νόμισμα, τοϋ είπε νά ζητήση 
άν θέλη, τήν δορκάδα καί νά τήν φέρη, είς τό 
φρούριον τοϋ Μοντεφιόρ. Ό χωρικός ήρνήθη τήν 
πρότασιν, λέγων οτι, επειδή είχε πρό ολίγου 
συντριβή τά σκέλος του, ητον είς αΰτόν αδύνα-
τον ν' άναβή λόφον οστις ήτον επικίνδυνος 
καί διά τόν τολμηρότερον κυνηγόν.- Ο 'Ερρίκος 
ήτοιμάζετο ν' άνανεώση τάς παρακλήσεις του, 
άλλ' δ 'Ιούλιος στραφείς πράς αυτόν, τοϋ είπε 
μειδιών Καθώς σ'έκαμα απαξ, θά σέ κάμω 
πάλιν νά θαυμάσνις. "Υπάγε, άκριβέ μου έξα-
δελφε, έπίστρεψον είς τόν πύργον καί στοιχη-
ματίζω άκόμη μίαν φοράν τόν ΐππον μου μέ 
τήν κύνηγίτικήν πήραν σου οτι, μ' ό'λον ιό διά-
στημα οποϋ σοϋ παραχωρώ, θά φθάσω πρώτος 
έχων τήν κεφαλήν τής δορκάδος είς τήν χείρα 
μου, έμπρός λοιπόν καί οί δύο, άλλως θά πι-
στεύσω ό'.ι είσαι βραδύς ώς ρωμαίος. Καί άμέ-
σως δ νέος γερμανός εκίνησε ν' άναβή τόν ΐππον 
του, μήν άφίνων εις τόν έξάδελφόν του άλλην 
έκλογήν ειμή νά έπανέλθη είς τό φρούριον διά 
ν' άποφύγη τήν θύελλαν ήτις ήρχίσε νά μυ-
κάται έν μέσω τών πιτύων έκ τών οποίων ήσαν 
σκεπασμένα τά πλησίον δρη. 

Ή θύελλα είχεν φθάσει μέ τήν μεγαλει-
τέραν δρμήν. Ανεμοστρόβιλοι, σχηατιζόμενοι 
είς τάς οικίας τής περιφερείας τοϋ πύργου, έκ-
τύπων τούς τοίχους είς τροπον ώστε έκαμνον 
τά θεμέλια νά τρέμωσιν. Ή νύξ είχε καί αυτή 
διά μιας έκτυλίξει τόν πέπλον της έπί τών πε-
διάδων, διά νά καταστήση, ένεργιτ.κωτέρας 
τάς άναριθμήτους άστραπάς α οποΐαι διέσχι-
ζον τά νέφη. Κεραυνό; ειχε πρό ολίγου συν-
τρίψει, μέ μεγαν θαυμασμόν τών προληπτικών 
οίκετών τοϋ πύργου, δρϋν, ήτις έξέτεινε τούς 
έκατοντούτεις κλάδους της υπεράνω, τής κυρίας 
εισόδου, προκαλούσα τάς -προσβολάς τών άνε-
μων καί τών τρικυμιών. 

(άκολουθεϊ) 



0 1 Τ Η Σ Σ Ι Β Η Ρ Ι Α Σ Α Ι Χ Μ Α Λ Ω Τ Ο Ι 

(Δ ι ή γ η μ α) 

(Συνέχεια. "Ιδε αριθ. φυλ. 8.) 

Δι' αύτούς (ώς ταχέως έμάθομεν) κατάδικος έν 
ελευθερία έσήμαινε μέγα πραγμα, ώς τι διαβατήριον 
κάι τοΰ όποιου έκαστος άκωλυτως δύναται να ταξι-

δευη κατα βούλησιν. Τινες έξ αύτών είχον έλθει μα-
πρόθεν, έκ τών ορυχείων τοΰ Νερτσίνσκ καί της Βα-

ικαλικής λίμνης. Οι δύο ήσαν κατάδικοι εν της εύ-
ρωπαίκής Ρωσσίας. Οί πλείστοι έξ αύτών, συμπερι-

λαμβανομένων και τών γυναικών, έγεννήθησαν έν 
τοίς χωρίοις τών μεταναστών έν τη 'Ανατολική Σι-

βηρία, άλλ' έβαρύθηνσαν τοΰς αυστηρούς νόμους τής 
Ρωσσικής αυτοκρατορίας. Ό άρχηγός αύτών, πωγω-

νοφόρος άνήρ οστις εν τη άρχή μας ένεθάρρυνεν είχε 
διατρίψει έπί πολλά έτη έν Σαχαλίνη καί τώρα ώ-
δήγει τοΰτον τόν δμιλον των ανθρώπων είς άποικίαν 
τινα αύτης. Έννοήσαμεν οτι ούτος θέλει να παρα-

φίνη ένταΰθα παρά τήν παραλίαν άναμένων πλοϊόν 
π έκ Σαχαλίνης το οποΐον να άπιβιβαση αυτούς έ-
χεΐσε διαπλέον τον στενόν πορθμόν. 
'Εξ άρχής ούτοι δέν άμφέβχαλον είς τήν μετ' αύ-

τών άπέλευσίν μας· Ας γυναίκες, άκόμη δε και τα 
παιδια περιεκύκλωσαν ήμας, παρετήρουν τα έσχι-

σμένα καί ρυπαρά ήμών ένδύματα και μετα συμπα-
θείας έλεγον οτι τόσον πολύ έμελανώθημεν έκ τοΰ 
ρύπου και φέρομεν τόσον μακράν κόμην. Μετ' ολί-
γον τινές έξ αυτών ήνοιξεν τά σκευη των και μας ε-
δωκαν καθαρά, ρωσσικά μαλλινα άσπρόρουχα, γού-
νας, πανταλόνα καί δερματίνους π.'λους καθώς φέ-

ρουσιν οί Σιβήριοι. 
Λαβίντες μετα πολλής καί θερμής εύχαριστήσεως 

τα ένδύματα έξήλθομεν κεί απορεύθημεν είς τον δρ-
μov κατά ήμισυ μίλιον μακράν καί έπλύθημεν έν τω 

θαλασσίω υδατι άποπλύνοντες τήν κόνιν τών ανθρα-
κων, ήτις είχε σχηματίσει ολόκληρον στρώμα έπΐ 

τοΰ σώματός μας. Άλλα παρήλθον μήνες εως οτου 
ή κομης καί ό ρύπος έξίλθωσιν έκ τής έπιδερμιδος 

μας. Τα ΰδωρ ήτο λίαν ψυχρόν, άλλά τοΰτο πολυ 
μας ώφελησεν. Ότε δε ενεούθημεντα τά θερμά καί κα-
θαρά ενδύματα ήσθάνθημεν οτι είμεθα καί ήμεΐς άν-

θρωποι.Τότε έπεστρεψαμεν εις τήν οίκίαν καί μία 
γυνή δια τής ψαλλιδος μας άπέκοψε τήν κόμην μας. 
Κατα πρώτην φοράν μετα δύο έτη εύρομεν τήν εύ-

καιρίαν να κτενισώμεν. 
Δι ήμϊς άνέκφραστος ήδονή ήτο να γευθώμεν 

θερμήν και νοστιμον τροφήν, ίδία ώπτον κρέας και 
γεώμηλα, όποιαν τροφήν ούδεις έξ ήμών έφαγεν επΐ 
δύο έτη. Οι νεοι φιλοι ήμών πολύ εχαίροντο βλεποντ-

τες οτι τόσον ήρεσεν είς ήμας ή τροφή των· αί γυ-
ναίκες ένίοτε εγέλων και έκίνουν τάς κεφαλας των 
εις σημειον μεγαλης συμπαθείας. 

Ό Πετάν, ο αρχηγος καί αλλοι τινές εγνώριζον 
διατι εκλιομεν δiα τών χειρών τούς όφθαλμούς μας. 

Έν Σιβηρία, ένθα τόσον πολλοί ανθρωποι είργασθη-
σαν έν τοις όρυχείοις, ή επρροή τοΰ ήλιακοΰ φω-

τος μετα ,μακρόν διανομήν έν τωσκοπει είνε γνωστή. 
Ό Πιεταν μας συνειβουλευς να καλύπτωμεν διαp-

κώς τούς οφθαλμούς μας διότι άλλως δϊατρέχομεν τοv κίνδυνον ν' άπολέσωμεν τήν δρασιν. 
'Υπήρχον έξ παιδία έν τη όμάδι τούτων τών με-

ταναστατών και μετα τών μεγαλειτέρων ταχέως συνή-
ψαμεν φιλίαν. 

*Αν έγνωρίζομεν τήν Ρωσσικην διαλεκτον θα συ-
ναναστρεφώμεθα λίαν εύκύλως μετ'· αύτών, τούτων 
τών καλοκαγάθων έξορίστων, οΐτινες κατ' ονομα ήσαν 
έξόριστοι· πράγματι οί ηύραν θύματα τών αυστηρών 
ποινικών νόμων. Θαυμάσιοι εινε οί κάτοικοι τής Σι-
βηρίας. Ό Πέννη καί εγώ ταχέως έννοήσαμεν δτι 
ούτοι άνησυχοΰσι διά τινα αΐτίαν και έκ τών βλεμ-
μάτων τα oοποία εστρεφον ούτοι προς τήν θάλυσσαν 
καϊ τών σημείων τα οποία έποίουν ολίγον κατ' ολί-

γον έννοήσαμεν οτι ούτοι πολύ άνησυχοΰσι δια τήν 
βράθυνσιν τής έλεύσεως τοϋ άνχμενομένου πλοίου. Ό 
Πιετάν συχνάχις κατήρχιτο είς τήν θάλασσαν άλλ' 
επέστρεφε περίλυπος. 

'Ημείς διήλθο εν τας πλείστας ώρας έστραμμένοι 
οντες είς τήν σκοτιινοτεραν γωνία ν τοΰ Αογχάουζ. Ό 

Πιετάν μας είπεν δτι σήμερον είνε ή 21 "Απριλίου. 
Τής νυκτός έπελθούσης ο Πιετχν, οστις έφαίνετο λί-
αν έμπειρος αρχηγός, έθεσε τας γυναίκας έν τω ό-
πισθινω δωματίω, τους 17 άνδρας συμπεριλαμβανο-
μένων και ήμών έν τω έμπροσθινω. Οί άνδρες εΐχον 
πυροβόλα καί πολύκροτα και δέν έφαίνοντο εμφοβοι 
εκ τίνος κινδύνου άλλ' έδείπνησην εύθύμως. Τότε 

τινές έξ αύτων έκαπνιζον και τάς προ τοΰ μεσονυ-
κτίου ώρας τής νυχτός διήλθον ήσύχως. 'Αλλ' ο κίν-

δυνος έπήλθεν έξαίφνης. Ήκούσαμεν ύλακας κυνών. 
Ό Πιετχν άμέσως ήγέρθη καί έξήλθε. Περιεκυκλώ-
σαμεν αύτόν καί ταχέως έμάθομεν οτι οι κύνες δι-
ευθύνονται προς τήν κατοικίαν ήμών καί ο Πιετάν 
εδωκε δι' ήρεμου φωνής μίαν διαταγήν. Οί Σιβήριοι 
είσήλθον είς τον οικον χωρίς να δεικνύωσιν οτι φο-
βοΰντα.· ελαβον τα πυροβόΛα των καί παρετηθησαν 
είς το άκρον τοΰ δωματίου απέναντι τής θύρας. 

Τότε ο Πιετάν 'έκλεισε τήν θύραν χωρίς να θελή-
ση να τήν κλείδωση. Ούτος έθεσε τό έπανωφόριόν 
του ώς παραπέτασμα επί τοΰ παραθύρου καί ηνοιξε 
τήν θυρίδα τής θερμάστρας κατά τρόπον ώστε το φώς 
τοϋ πυρος νά αντανακλαται έπί τής θύρας. 

Η θύρα ήτο βαθεΐα καί έστρέφετο έπί βαρέων 
σιδηρώ. μοχλών. Ούτος μας διέταξε νά λάβωμεν 
τούς δύο πελέκεις τούς οποίους ειχον φέρει οί Σιβή-
ριοι δια τας άνάγκας των καί να σταθώμεν όπισθεν 
τής θύρας δια να κρυφθώμεν άπο τούς νέους έπισκέ-
πτας. Τότε καί ούτος μας έπλησίασε καί διο σημείων 
μας έδήλωσεν οτι οί ύλακτουντες χύνες είνε σιδηρι-
κοί αίμοχαρεΐς κύνες ανήκοντες είς το έν Δρουη όρυ-
χείον. Ητο φανερον οτι ούτοι άνακάλυψαν τήν δρα-
πέτευαν μας και έθεσαν τούς κύνας νά ζητήσωσι τα 
ίχνη ήμών. Το περιστατικόν τοΰτο πολύ μας έφοβι-
σε, διότι ο κivδuvoς τής συλλήψεως ύπο τών κυνών 
μόλις τώρα παρέστη είς ήμας έναργώς. Πολύ έλυπού 
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μεθα έπί τοΰ οτι ή παρουσία ήμών έξέθηκεν εις κίν-
δυνον τούτους τούς αγαθούς ανθρώπους, οίτίνες άλ-

λως θά έξέφευγον τον κίνδυνον χωρις να άνακαλυ-
φθώσιν Ό Πέννη ήρώτησεν αυτούς άν θέλωσιν όπως 
έξέλθωμεν και άφήσωμεν τήν συντροφίαν αύτών. Ό 
Πιετάν έγέλασεν, αλλ' εκλινε τήν κεφαλήν του και 
έδειξεν δτι πρέπει νά σταθώμεν έχει οπου είμεθα καί 
νά έργαζώμεθα μετά τών πελέκεων ύπείκοντες είς 
τάς διαταγάς αύτοΰ. 

Έν τω μεταξύ αί ύλαχαί των χυνών ήκούοντο 
πλησιέστερον καί μετ' ολίγον οί χύνες ήλθον είς τήν 
θύραν ύλακτοΰντες άγρίως. Μετά μόλις άκουομένης 
φωνής ο Πιετάν διέταξεν ήμας νά έσταμεθα ήσύχως 
είσήλθεν είς τό δωμάτιου τών γυναικών τάς οποίας 
ένεθαρρυνε πιθανώς ειπών αύταίς νά μή φωνάζουσι 
και κλαίωσιν ούδέ να άφίνωσι τα παιδια νά κλαίω-
σιν. Οί κύνες έξηκολούθουν νά ΰλακτώσιν, ήμεΐς δε 
είμεθα έτοιμοι να μεταχειρισθωμεν τά οπλα μας. 

Νομίζω δτι παρήλθεν ήμίσεια ώρα 'έως δτου ήκού-
σαμεν βήματα καί τήν ΰψηλήν χαί τραχεΐαν φωνήν 
((Ενδουρ, Ενδιουρ)). Ό Πιετάν διά κινήσεως τής κε-
φαλής υπέβαλε σιωπήν καi έπί τινα δευτερόλεπτα ού-
δέν ήκούσθη. Επειτα ήκολούθησε δευτέρα διαταγή 
συνοδευομένη διά χτύπου έπί τής θύρας καί μετ' αύ-
τήν τρίτη, ύστερον δέ εις ώθησε τήν θύραν ήτις 
αμέσως ήνοίχθη. Τρεΐς στρατιώται μετά πυροβόλων 
είσήλθον συνοδευόμενοι ύφ' ένός άξιωματικοΰ κρα-
το ΰντος γυμνδν το ξίφος του. 

Έπί μίαν στιγμήν καί ο! τρεΐς ήτένισαν είς το φώς. 
Ανευ κρότου καί ώς νά ένήργει εις, οι Σιβήριοι πε-
ριεχύχλωσαν αύτούς μετά τών πυροβόλων των καί 
'έκλεισαν τήν θύραν. 

Ό αξιωματικός είδεν οτι περιέπεσεν είς παγίδα, 
άλλά δέν έθορυβήθη ούδέ έδειλίασεν. Ούτος ήν άνήρ 
ήραχλείου αναστήματος έχων μαύρην ούλήν κόμην 
καί μύστακος καί φέρων έρυθρόν έπανωφόριον ύπερα-
σπίζον άπό τής βροχής έπί τής στολής τοΰ ύπολοχα-
γοΰ, ήτις έδιδεν είς αύτόν πολλήν χάριτα. Ούτος 'έ-
στρεψε τήν μάχαιράν του οπως ιδη αν ύπάρχη τό-
πος πρός χρήτιν αύτής, έχώρησε τολμηρώς είς τα 
έμπρός καί έφώνησεν, ώς άκολούθως εμαθον, ((παρα-
δοθήτε κακοΰργοι, έπ" ονόματι τοΰ Αύτοκράτορος». 

— Σύ παραδόθητί, έφώνησεν ο Πιετάν κρατών έν-
τή χειρί το πυροβόλον. 

— Κάτω τά πυροβόλα έφώνησεν ο άξιωμχτατικός 
μετά τοΰ αύτοΰ προσταχτικοΰ τόνου' άλλ" ο Πιετάν 
είδε τούς τρεις στρατιώτας τρέμοντας έκ τοΰ φόβου. 

— ((Ρίψατε τά πυροβόλα σας)) ειπεν είς αυτούς ο 
Πιετάν ήρέμως ((δέν θάσας βλάψομεν)). 

Οί τρεις στρατιώται κατέθεσαν τάς μπερδάνκας 
των μετά τόσης προσοχής ώς αύται νά ήσαν ύέλιναις 

— «Μυσαροί, δειλοί, έφώναξεν ο αξιωματικός μετ' 
οργής, θά σας δείξω δια τής μαστίγου διά ταύτη· 
τήν άναιδή πραξιν σας>>. 

Ούτος ϊστατο εχων έστραμμένα τά νώτα προς ή 
μας. Κρατοΰντες τούς πελέκεις έφωρμήσαμεν κατ 
αύτοΰ άλλ' έπέσαμεν καί oι τρεις κατά γης. Πρί' 
ή' μέ εγκλείσωσιν είς τό όρυχεΐον θά ήμη' ίσως τό 
σον ισχυρός οσον καί ο άξιωματικός, ένώ τώρα άμ-
φότεροι έγώ καί ο Πέννη, δέν ήδυνάμεθα να κατα-
βάλωμεν τόν γίγαντα. Τή βοήθεια οπως τριών Σιβη-
ρίων συνελάβομεν αύτόν όστις έπνευστία τής οργής 
χωρίς νάδύνηται νά κραυγάση. Τότε δ Π.ετάν ε 
κλείσε τούς τρεΐς στρατιώτας εν τω γειτονικω δω 
ματίω καί έθεσε τέσσαρας Σιβηρίους προς φρούρησιν 
αύτών. Εφερον εν σχοινίον εκ τών δεμάτων καί ε-

δεβαν εις τα οπίσω τάς χείρας τοΰ αξιωμιτικου οστι 
άνθίστατο. Ό Πιετάν εδείχνυεν εν τη σοβαρά ταύτη 
περΐστάσει θαυμάσιον καί άτρόμητον ΰφος. Τά προ-
στάγματά του έδινε μετά χαμηλής καί ήρεμου φω-
νής. Οτε οί Σιβήριοι έδεσαν τόν άξιωματικόν ο Πιε-
τάν έλαβε το πολύκροτον αύτοΰ μετά τής θήκης 
τών σφαιρών καί είπεν είς αύτόν νά σηκωθή. Ό νέ-
ος γίγας ύπήκουσε μετά βλέμματός πλήρους θηριώ-
δους μίσους. Έπειτα ο Πιετάν διέταξεν είς τούς Σι-

βηρίους νά φονεύσωσιν, άνοίγοντες τήν θύραν, τούς 
κύνας οΐτινες εισέτι ύλάκτουν. Oi κύνες ήσαν ισχυρά 
ζώα είθισμένα είς τήν καταδίωξιν καί ευρεσιν τών 
δραπετών. Μετά ταΰτα εξήγαγον έκ τής οικίας τόν 
άξιωματικον καί προσέδεσαν αΰτόν έπί τοΰ ενός στή-
λου οπου προσέδενον τούς ίππους. Τότε μεταξύ αύτοΰ 
καί τοΰ Πιετάν αντηλλάγησαν λέξεις τινές τών οποί-

ων ή σημασία άκολούθως μοι εδηλώθη. 
((Ρώσσε, τί έχεις νά είπής;)) ήρώτησεν ο Πιετάν. 
((Τοΰτο, ώ κύων τών φυλακών. Τοΰτο, οτι διά 

ταύτην τήν ατιμόν σου διαγωγήν πρός έμέ σύ καί ή 
ή σπείρα σου θά άπέλθητε είς τά έν Νερτσίνση χαλ-
κορυχεΐα)). 

— «Νομίζεις ότι θά μας γνωρίσεις μετά ταΰτα καί 
θά μαρτυρήσης καθ" ήμών, ετσι αϊ! ήρώτησεν ό Πι-
ετάν. 

— «Ναι, όλους σας θά σφάξω» εκραύγασεν άγρίως 
ο αξιωματικός. 

— «Τότε άπλοποιεΐς τά έργον μας)) είπεν ο Πιε-
τάν. «Δέν τρέφω μίσος κατά σοΰ. Αυποΰμαι μόνον 
διότι ευρίσκεσαι ένταΰθα. Αλλ' ώς γνωρϊζεις μόνον οί 
νεκροί δέν δύναντοι νά μαρτυρήσωσι. Παρέχω σι διο-
ρίαν οπως προσευχηθής καί δύνασαι νά αύτοχειριάσης 
αν νομίζης οτι είνε άτιμος ο θάνατος ο επερχόμενος 

δια τής χειρός τοΰ έξορίστου)). 
Ούτος ώμελει χαμηλοφώνως καί ο άξιωματιχός η-

χούσε την καταδίκην του τόσον άδιαφόρως ώστε έγώ 
καί ο Πέννη δέν ύπεθέτομεν τότε οτι πρόκειται περί 

θανατικής καταδίκης. 
Έν τω μεταξύ εις φέρων σιβηρικά ένδύματα ε-

πλησίασεν είς τήν οικίαν έν ή εστάμεθα καί έζήτησε 
τόν Πιετάν. Ούτος ήν εις ναύτης τοΰ πλοίου τοΰ ελ-
θόντος έκ τής Σαχαλίνης καί άγκυροβολήσαντος έν 

τω δραω τω κειμένω πρός βορράν έν άποστάσει τεσ-
σάρων μιλίων. Τινές έπρότεινον να άναχωρήσωμεν ά-
μέσως άλλ' ο Πιετάν ανέβαλε τήν άναχώρησιν τών 
γυναικών καί τών παιδίων μέχρι τής αύγής, διότι 
τώρα ήτο μεσονύκτιον. Οί πλείστοι άνδρες ήγρύπνουν 
άλλ' έγώ καί ο Πέννη λίαν καταβληθέντες έκ τής 
πορέίας καί τών περιπετειών τοΰ παρελθόντος έκοι-
μήθημεν βαθύν ΰπνον έπί τρεΐς-τέσοαρας ωρας έν 
τω δωματίω έν τω οποίω ήσαν κεκλεισμένοι οί στρα 
τιώται. Είς πυροβολισμός ήκοόσθη και ήμείς έξηγέρ-τ 
θημεν. Εΐδομενοτι οί τρεΐς στρατιώται εσταντο ένω-
πιον τοΰ Πιεταν οσις μετά ζήλου ώμίλει πρός αύ-
τούς, οί δέ δύο Σιβήριοι εσταντο ώς περίπολοι παρά 
τήν θύραν. 

Ούτος έλεγεν είς τούς στρατιώτας οτι προτιμώτερον 
δι* αύτούς είνε νά άναχωρήσωσιν είς Σαχαλίνην παρά 
νά έπιστρέψωσιν είς Διουή 'ένθα άναμένουσιν αύτους 
βαρείαι τιμωρίαι διότι παρεδόθησαν καί εγκατέλειπον 
τόν άξιωματικόν των. Οί στρατιώται καταπειαθέντες 

ωρκίσθησαν καί έλαβον τά έντόπια σιβηρικά ένδύματα 
Ούτοι άπεξεδύθηηαν τήν στρατιωτικήν των στολής t 
Την οποίαν εκαυσαν καί ταχέως ένεδύθησαν ώς ήμεΐς. , 
Τό περιστατικον τοϋτο έφαίνετο ώς εΐρηνικον τέρμα · 
τών συμβάντων, άλλ' εξελθόντες εκ τής οικίας παρέ-
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στημεν προ θεαματος το οποίον επληρωσεν ημάς φρί-
κης. Τό άπνουν σώμα του αξιωματικού αιωριετο από 
τοϋ κλάδου του δενδρoυ. 'Ο θάνατος επήλθεν εξ αυτο-
κτονίας. Ό ατυχής αξιωματικός είχε μόνος του εκ-
κενώσει τά πυροβόλον είς τό στήθος του. 

— Βινίλδε, είπεν ο Πέννη, να άφήσωμεν τούτους 
τους ανθρώπους αμα παρουσιασθή ευκαιρία. Δέν δύ·-
ναμαι να επιδοκιμάσω τοϋτο. τό έργον αύτών. 

— Καλώς—άμα ήμπορέσωμεν, είπον, άλλ' ήτο 
φανερόν οτι έπρεπε να διατρίβωμεν μετ' αύτών έπί 
τινα χρόνον. 

('Επεται τά τέλος) 

ΑΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΠΕΝΑΙ 

Ό καθηγητής Βοϋτκε εν τινι συγγράμματί 
του λέγει ((οί άνθρωποι τών χρόνων ημών γι-
νώσκουσι τήν γραφήν, ώς έτοίμην καί τελείαν 
τέχνην, έν τούτοις ή άρχή τής γραφής ανάγεται 
είς τούς χρόνους περί. ών ολίγας μόνον ειδήσεις 
έχομεν» Κατ'αρχάς άπεικόνιζον οί άνθρωποι 
τά άντικείμενα. Μετά ταύτα ήρχετο ή γραφή 
διά χωριστών λέξεων καί επί τέλους τό δυσχε-
ρέστατον ή γραφή μετά συλλαβών καί γραμμά-
των. Πράς γραφήν άπητοϋντο υλικόν καί έργα-
λεϊον. Τά πρώτα σημεία άπεικόνιζον έπί σκλη-
ρών πετρών καί λίθων. "Επειτα ήρχισαν επί ξύ-
λων, δερμάτων, παπύρου καί έπι τέλους επί 
τού χάρτου διά τής πένας. Το πρώτα σπέρμα-
τα τής εικονικής γραφής, κατά τόν Βούτ-
κε, εξηγούνται έκ τών θρησκευτικών ιδεών τη 
στίζειν τό σώμα παρίσταται κατά τόν αΰτόν 
ώς δρατόν σημεϊον τοΰ άνήκειν είς ώρισμένην φυ-
λήν. Ή έπιθυμία τού νά φυλάττωσί τι έν τΐ 
μνήμη των ήνάγκαζε τούς ανθρώπους νά κατα 
φεύγωσιν είς διάφορα στιμεϊα γλύφοντες αύτο 
έπί ξυλίνων τεμαχίων ή πλακών έπί τούτω τί 
σκοπω οί 'Ινδοί έφερον δερματίνας ζώνας, οί δε 

περουανοί Γβήνος σχοινία είς τά όποια έδενο· 
κόμβους, Παρά τοις Άτούσοις έν Μεξικω ο 
'Ισπανοί εύρον ίερόγλυφα τά όποία είς τούς αΰ 
τόχθονας τής Καλλιφορνίας άντικαθίστων τή' 
γραφήν. Κατά τό 60C) μετά χριστόν οί Κινέζο 
ήρχισαν νά γράφωσι κατά τόν σημερινόν τρόπον 

Ως είνε γνωστόν παρ' αΰτοίς δι' έκάστην λέ 
ξιν υπάρχει ίδιαίτερον σημεϊον καίτοι ουτος ο 
τρόπος λίαν δυσχεραίνει τήν έκμάθησιν τής γρα-
φής ομως ταύτην τήν ΰπεροχήν ό'τι είνε έξ ίσου 
κατάλληλος είς ολας τάς διαλέκτους αίτινες έ-
μορφώθησαν άκολούθως κατά τήν άνάπτυξον 
τών πολιτειών. Τοιουτοτρόπως έκαστον κινεζι-
κόν βιβλίον έν ολη τη χώρα είνε καί έξ ίσου εΰ 
ανάγνωστον, καίτοι υπάρχει διαφορά έν τη προ-

φορά έν ταΐς διαφόροις έπαρχίαις. Τά κινητά 
στοιχεία έφευρέθησαν υπό τού Κινέζου σιδηρουρ-
γού Τίγγ 400 έτη πρό τής εφευρέσεως τού 
Γουτεμβέργου. 

Οί αρχαίοι Έλληνες καί οί Ρωμα οι ώς γρα-
φικήν ϋλην. μετεχειρίζοντο πλάκας καλυπτομέ-
νας διά κηρού έπί τών οποίων. έχάρασσον διά 
μεταλλικών βελονών. Ούτοι έπισης έκ πλακών 
λευκοσιδήρου άπέκοπτον στοιχεία τά όποια παρά 
τοις "Ελλησιν εκαλοϋντο ϋπόγραμμα παρά δέ 
τοις Ρωμαίοις laminae interrasiles. Ώς αναφέ-
ρει ό Κβιντιλιανός, οί Ρωμαίοι έχρώντο τούτων 
τών πλακών κατά τήν διδασκαλίαν είς τούς 
παΐδας τής αναγνώσεις καί τής γραφής. Κατά 
τόν μεσαίωνα ή γνώσις τής γραφής έκαλεϊτο ars 
clcricalis καί ή κλήσις <<συγγραφεύς» ην συνώ-
νυμος τη ιερατική τάξει. 

'Από τοϋ 639 μ χ. άφ' ής εποχής γίνεται 
μνεία τής γραφής μέχρι τών τελευταίων χρόνων 
αποκλειστικώς ήσαν έν χρήσει χήνια πτερά τά 
όποια έν διαστήμανι ύπερχιλίων έτών έξυμνο 
θησαν υπό τίνων ποιητών. 'Επί τέλους τό χή-
νειον πτερόν αντικατεστάθη υπό της χαλυβδί-
νης πένας. Δυσχερώς προσδιορίζεται ό χρόνος 
τής εφευρέσεως τής πρώτης χαλύβδινης πένας. 
Εν Βιρμιγχάμη τω κέντρω ταύτης τής βιομη-

χανίας πολλαί άρχαιολογικαΐ έρευναι δέν εφε 
ρον θετικάν άποτέλεσμα. Οί πλείστοι ισχυρίζον-
ται οτι ήδη κατά τό δεύτερον ήμισυ τού πα-
ρελθόντος αιώνος ύπήρχον χαλύβδιναι πέναι. 
Τά προνόμιον (patent) δοθέν είς τόν Δζήμς Πέρ-
ρη τη 21η 'Απριλίου 1830 πρός κατασκευήν 
τών πενών άνήκει είς τά αρχαιότατα προνόμια 
έ'ν 'Αγγλία ταύτης τής παραγωγής. Ό Μπίδουρ-
γερ τώ 1838 διδάσκαλος τής καλλιγραφίας, ά-
νήγγειλεν οτι «παρασκευάζει τάς τελειοτάτας 
γραφίδας» έκ μετάλλου, αλλά δέν έπέτυχεν είς 
τοϋτο τό έργον καί απέθανε πένης. Μεγάλην έκ-
δούλευσιν είς τήν τελειοποίησιν καί τήν διάδο-
σιν τών χαλυβδίνων πενών παρέσχεν ό 'Ιωσήφ 
Γίλλοτ έν Βιρμιγχάμη. Οδτος είργάζετο έν ένί 
εργοστασίω σιδηρών έργαλείων έν τω όποίω κα-
τεσκευάζοντο καί χαλύβδιναι πέναι, άλλα μό-
νον διά τών χειρών, ένεκα δέ τούτου αί πέναι 
ήσαν λίαν άκριβαί καί δυσαναλωτοι. Ό Γίλλοτ 
άπεμάκρυνε ταύτην τήν δυσχέρειαν. Κατ' αρ-
χάς ούτος συνήντησε πολλά κωλύματα καί έ-
πολέμησε πολλάς προλήψεις. Οί τραπεζίται καί 
οί έμποροι δέν ήθιλον έν τοις γραφείοις των 
τάς χαλυβδίνας πένας, πολλοί δέ άκόμη ένθυ-
μοΰνται οτι έν τοις σχολείοις δέν έπετρέπέτο ή 
χρήσις τών πενών. 'Ακόμη έν γραφείοις τισί 
τής Γερμανίας αί πέναι δέν είναι έν χρήσει. Αδ-
ται αί δυσχέρεισαι δέν άπεθάρρυνον τόν Γίλλοτ 
πρός επίτευξιν τοϋ επιδιωκομένου σκοπού- τα-
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χέως τό έργον τόσον προώδευεν ώστε ούτος 
είσήγαγε τόν άτμον έν τω έργοστασίω του 
πρός ταχειτέραν καί τελειοτέραν κατασκευήν 
τών πενών. Μετ' ολίγον τούς άτρύτους αΰτοϋ 
κόπους έστεφάνωσε πλήρης έπιτυχία. Ή έκζή-
τησις τών μεταλλικών πενών ήτο τόσον μεγάλη 
ώστε έν τω έργοστασίω τοϋ Γίλλοτ εΐργάζον-
το εκτός τών άνδρών καί υπέρ τάς 600 γυναί-
κες καί ουτος δέν ήτο είς θέσιν νά ίκανοποιήση 
τάς άνάγκας τού γράφοντος δημοσίου. Τότε ήρ-
χισαν ήδη νά εργάζονται καί άλλα έργοστάσια. 
Πράς κατασκευήν μιας πένας άπαιτεΐται χρό-
νος 2—3 έβδομάδων πρίν ή αύτη έξέλθη τού 
έργοστασίου διέρχεται διά τών χειρών 12—15 
έργατών. Έν τω άγγλικώ τμήματι τής τελευ-
ταίας έν Παρισίοις παγκοσμίου έκθέσεως είχον 
εκτεθεί πολλαί είκονογραφίαι παριστώσαι τόν 
τρόπον τής κατασκευής τών πενών εκ μακρών 
χαλύβδινων έλασμάτων. Κατ' άρχάς τά έλα-
σμα λεπτύνεται, έπειτα αποκόπτεται, οξύνεται 
είς τό έν άκρον καί διατέμνηται, έπειτα αί πέ-
ναι τίθενται έν ήμικυκλίω, λειοϋνται, σκληρύ-
νονται καί τίθενται είς κυτία. Διά ταύτην τήν 
έργασίαν υπάρχουσιν ίδιαίτεραι μηχαναί. Έν 
τη εκθέσει ό γνωστός εργοστασιάρχης Πέρρη έ-
ξέθηκεν αρχαίας πένας έκ τών όποίων ή πρώτη 
είχε κατασκευασθη τω 1826. Έκ τών πενών 
τούτων δύναται τις έναργώς. νά άκολουθήση ό-
λους τούς βαθμούς τής αναπτύξεως καί τής τε-
λειοποιήσεως τούτου τοϋ κλάδου τής βιομηχα-
νίας. Ό 'αριθμο τίνε Β υ ι και. κατασκευα -
ζομένων πενών είναι μέγας καί ανέρχεται εις 
50 περίπου έκατομμύρια τήν εβδομάδα. 

0Ι ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΒΑΘΥΠΛΟΥΤΟΙ 
'Εν τω περιοδικώ ((Cornhill Magazine» έδη-

μοσιεύθη σειρά ένδιαφερουσών περιγραφών έν 
ταϊς όποίαις γίνεται λόγος περί τής μορφώσεως 
τών μεγάλων αμερικανικών περιουσιών. Ή άρ-
χαιοτάτη οικογένεια τών 'Αμερικανών άρχιε-
κατομμυριούχων είνε ή Βανδερβίλειος. Ό γε-
νάρχης αύτής πρό έκατόν έτών ήλθεν είς Νέαν 
Ίόρκτην 16ετής τήν ήλικίαν έχων 100 δολλάρια 
έν τώθυλακείωτου, τά προϊόν τώνμαθητικώντου 
οικονομιών. Διά τούτων τών χρημάτων ούτος 
άγοράσας λέμβον έκόμιζεν όπώρας είς τήν Νέ-
αν Ίόρκην. Εικοσαετής ένυμφεύθη τοιαύτην οί-
κονόμον καί φιλόπονον παρθένον εξακολουθών 
τό έργον του, τής συζύγου του συντηρούσης έν 
μικρόν ξενοδοχείο". Μετά τρία έτη οί σύζυγοι 
όμοϋ συνήθροισαν 10,000 δολάρ. καί έκτοτε ή 
περιουσία των ήρξατο νά αΰξάνηται τόσον τα-

χέως, ώστε ήδη έπί τοϋ υπέρ τής άνεξαρτησίας 
πολέμου ό Βάνδερβιλτ ήδυνήθη άνευ πολλής δυ-
σκολίας νά άφιερώση εις τήν Άμερικανικήν δη-
μοκρατίαν έν μέγα πολεμικόν πλοϊον άξίας 
800,000 δολαρ. "Οτε ό Βάνδερβιλτ έγένετο έ-
βδομηκοντούτης τά έκατομμύρια τής περιουσίας 
του ίσοδυνάμουν πρός τόν άριθμόν τών έτών του. 
Ή μόνη κηλίς έν τώ λαμπρώ όρίζοντι τού βίου 
τούτου τού εκατομμυριούχου ήτο δ πρεσβύτερος 
αΰτοϋ υιός τόν οποϊον ο γέρων Βάνδερβιλτ έθε-
ώρει όκνηρόν, μωράν και άνίκανον. Ούτος άπέ-
στειλεν αΰτόν είς μίαν άπομεμακρυσμένην έ-
παυλίν του. 'Οποία δέ ήτο ή έκπληξεις του οτε 
έμαθεν έξαίφνης οτι ουτος ο υιός, τόν οποϊον 
ούτος έθεώρε· ώς μωρόν, έκέρδισεν έντός βραχέ· 
ος χρονικού διαστήματος δι' έπιτηδείου κερδο-
σκοπίας 500,000 δολάρ. Ή χαρά τοϋ γέρον-
τος τούτου τοϋ συλλέκτου τών έκατομμυρίων ή-
το άπερίγραπτος Ούτος έδέχθη τόν έξόριστον 
έν τή οίκία του καί άνέθηκεν είς οΰτόν τήν δι-
οίκησιν ολης τής. περιουσίας του. 

"Απαντα τά λοιπά πλούτη έν 'Αμερική δεν 
έχουσιν άρχαίαν καταγωγήν, άλλά προέκυψαν 
επίσης έκ τών άϊημάντων οικονομιών καί οι ι-
δρυταί τών κολοσσιαίων περιουσιών ώς έπί τό 
πλεϊσιον έν τη παιδική καί τη νεανική των η-
λικία ΰπέφερον μεγάλην δυστυχίαν. Τινές έκ 
τούτων τών πλουσίων π. χ. ο Λελάνδ Στάν-
φορδ καί ο Δζόν Ρόκφελλερ έγένοντο έπάξιοι 
τής άμέτρου εΰγνωμοιύνης των συμπολιτών των 
διά τής μεγαλοδωρίας των είς τά έργον τής έκ-
παιδεύσεως τοϋ λαοϋ. "Οτε ο Στάνφορδ καί Ρό-
φελλερ αφιέρωσαν δεκάδας έκατομμυρίων πρός 
ίδρυσιν πανεπιστημίων. Τό πανεπιστήμιον τοϋ 
Γσικάγου οφείλει τήν ΐδρυσιν καί τόν πλουτι-
σμόν του είς τόν Δζόν Ρόκφελλερ. Άπαντες οί 
'Αμερικανοί πλούσιοι όσον καί άν διακρίνωνται 
άπ' άλλήλων κατά τά προσωπικά των προσόντα 
καί τήν ένέργειαν, έκδηλούσιν ομως πολλά κοι-
νά ψυχολογικά χαρακτηριστικά. "Απαντες ού-
τοι προσπαθούσι νά ίδρύσωσι δυναστείαν καί είς 
τοϋτο περικλείεται άπασα αΰτών ή φιλοδοξία. 
"Απαντες οί 'Αμερικανοί έχατομμυριοϋχοι ο 
πως άποφύγωσι τήν κατάτμησιν τής περιουσίας 
των προσδιώρισαν έν τή οίκογενεία των τό δι-
καίωμα τοϋ πρεσβυτέρου καί ίδρυσαν πραγμα-
τικά μαγιοράτα. Ό πρεσβύτερος υίός παρ αυ-
τοϊς κληρονομεί τά δύο τρίτα τοΰλάχιστον τής 
περιουσίας τοϋ πατρός καί έν τισιν οΐκαγενεί-
αις ώς π. χ. τοϋ Γοϋλδ, οΰδέν τέκνον έχει τό 
δικαίωμα νά συνάψη γάμον άνευ τής συγκατα-
θέσεως τών άδελφών του καί οΰδείς δικαιούται 
νά κληροδοτήση είς άτομον μή άνήκοντα είς τινα 
οίκογένειαν καί ελάχιστον μέρος τής περιουσίας. 
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OΙ ΣΠ Ο Γ Γ Ο I 
Οί επιστήμονες εισέτι φιλονεικοΰσι πρός αλ-

λήλους περί τής κατατάξεως τών σπόγγων είς 
τό ζωϊκόν η φυτικόν βασίλειον. Έν τούτοις οί 
πλείστοι παραδέχονται οτι οί σπόγγοι είναι τά 
κατώτατον είδος τοϋ ζωικού βασιλείου. Ύπάρ-
χουσι δύο είδη σπόγγων. Ό μικρότατος είναι 
ώς τό ώόν, δ δέ μέγιστος έχει μήκος ενός πε-
ρίπου μέτρου. 'Υπάρχει μεγάλη διαφορά με-
ταξύ τοϋ νεκρού σπόγγου καί τοϋ ζώντος. Πολ-
λά είδη αύτών έχουσιν ώραϊα χρώματα καί ά-
παντα τά είδη καίτοι δέν δύνανται νά μετα-
τοπίζονται άφ' έαυτών είναι πάλιν λίαν ενερ-
γά όντα. 

Ό σπόγγος πάντοτε ζή ίν τω αύτώ τόπω 
καθ' ολην του τήν ζωήν κρατών τόν βράχον ή 
τό κογχύλιον έπί τοϋ οποίου κατά πρώτον έτέ-
σεν. Ενίοτε ούτος κολλά έπι κογχυλίων ζώντων 
ζώων, έπί καρκίνων οΐτινες μεταφέρουσιν αυτόν 
κατά βούλησιν. Τό ζωίκόν μέρος τοϋ σπόγγου 
είναι μία μαλακή ύλη κεκαλυμμένη δι* άκαν-
θωτοΰ δικτυωτού τό οποΐον άντικαθιστά τά ο-
στά αυτού. Τό περίεργον τοϋτο ζώον ουδέν άλ-
λο ποιεί παρά νά ροφα τό θαλάσσιον ΰδωρ διά 
τών χιλιάδων του όπών καί νά συγχρατή τό 
άναγκαίον αύτώ υλικόν, τό δέ έπίλοιπον απορ-
ρίπτει διά τών μεγαλειτέρων οπών. Έν τή θέ-
σει ταύττι ό σπόγγος παριστά λίαν περίεργον 
θέαμα. Ούτος αποσύρεται άπό τής χειρός ήτις 
θέλει νά συλλάβη αυτόν καί έχει τήν δύναμιν 
νά άπορρίψη τά μέρη τά όποια άπό καιρού είς 
καιρόν αποκόπτονται εξ αύτοΰ. 

Κατά τό εαρ έπί τοΰ σπόγγου εμφανίζονται 
πολυάριθμα σφαιρικά λευκά η κίτρινα ώά. Έκ 
τούτων τών ωαρίων εκκολάπτονται μικρά τε-
μάχια τά οποϊα αιωρούνται εν τω άέρι έπί μίαν, 
δύο ημέρας καί τότε πίπτουσιν είς τόν πρώτον 
κατάλληλον τόπον τόν όποιον εύρον καί έκεϊ έ-
ξακολουθοΰσιν αναπτυσσόμενα είς σπόγγους ώς 
ή μήτηρ των. 

•Υπάρχουσιν εκατοντάδες είδη σπόγγων. Ό 
μέγιστος είναι γνωστός υπό τό όνομα 
«Ποσειδώνιον ποτήριον>> καί ευρίσκεται έπί μιας 
ακτής τής Μεσογείου. Ούτος αύξάνεται εις μή-
κος ένός μέτρου καί είναι κενός είς τά έντός ώς 
τό ποτήριον. Τό είδος τοΰτο άνωθεν ομοιάζει 
πρός άνώμαλον φλοιόν η πρός ππόγγον. Ούτος 
είναι σκληρός καί ελαστικός ώς έν γένει οί συνή-
θεις σπόγγοι. "Ετερον είδος σπόγγου καλείται 
ένεκα τοΰ σχήματός του «Μερμειδίνειον χειρό-
κτιον». Ούτος αυξάνει είς μήκος ημίσεως μέ-
τρου καί είναι ακανθώδης καί ανώμαλος κατά 
τήν άφην. 

ΠΩΣ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΝΕΦΗ 
ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΙΠΤΕΙ Η ΒΡΟΧΗ 

Ό καθηγητής Λέων Έρρέρα έν Βρυξέλλαις 
ανακοινεϊ τό έπόμενον ενδιαφέρον καί άπλοΰν 
ιείραμα έκ τοϋ όποιου λιαν εναργώς φαίνεται ο 
τρόπος τοΰ σχηματισμού των νεφών καί τής 
ττώσεως τής βροχής έν τή άτμοσφαίρα ήμών. 
Εν δοχείω ΰελίνω έχοντι πλάτος 10 καί ύψος 

20 ΰφεκατοστομέτρων θέτομεν έως είς τό ήμισυ 
τοΰ δοχείου ισχυρόν οίνόπνϊυμα (92 ο)ο ), κα-
λύπτομεν αύτό διά μεταλλικού τρυβλίου, βυ-
θίζομεν τά δοχεϊον έως είς τά 2)3 τοΰ ύψους 
του εντός θερμοϋ ύδατος καί θερμαίνομεν αύτό 
ίως οτου τό οινόπνευμα αρχίσει νά βράζη. Μετά 
ταΰτα έξάγομεν τό δοχεϊον έκ τοΰ θερμού ύδα-
τος θέτοντες αύτό έπί τραπέζης. Μετά τινα 
λεπτά τοϋ τριβλίου άποψυγέντος, εν τω ΰελίνω 
δοχείω σχηματίζονται νέφη έκ τών ατμών τοΰ 
οινοπνεύματος τά οποϊα εφαπτόμενα τοΰ μεταλ-
ικοΰ τριβλίου συμπυκνοϋνται εις σταγόνας καί 
αδιακόπως πίπτουσιν είς τό οινόπνευμα έν είδει 
λεπτής βροχής. Ή πτώσις τής έξ άτμών τοΰ 

οινοπνεύματος βροχής εξακολουθεί έπί ήμίσειαν 
περίπου ώραν. Μετά τήν τελείαν άπόψυξιν τοΰ 

τριβλίου οί άτμοί τοϋ οινοπνεύματος άρχίζουσι 
να συμπυκνοϋνται φθάνοντες περί τό μέσον τοΰ 

δοχείου, τό δε άνω μέρος τοΰ δοχείου διαμένει 
τελείως διαφανές. Εν τή περιπτώσει ταύτη έ-

χομεν νέφη άνευ βροχής. "Αν δέ, όταν έξάγωμεν 
τό δοχεϊον έκ τοϋ θερμού ύδατος, καλύψωμεν 
αύτό διά ψυχρού τριβλίου, ή συμπύκνωσις τών 
άτμών τοΰ οινοπνεύματος γίνεται τόσον ταχέως 
ώστε έν τω δοχείω συμβαίνει μικροσκοπική ι-
σχυρά θύελλα. Ό σχηματισμός τών νεφών, τής 
θυέλλης καί ή πτώσις τής βροχής συμβαίνει κα-
τά τόν αύτόν τρόπον, μόνον οτι τό δοχεϊον αντι-
καθίσταται υπό τής ήμετέρας γής, τό οινόπνευμα 
υπό τών έν τή έπιφανεία υδάτων, τό τριβλίον 
υπό τών υψηλών ψυχρών στρωμάτων τοΰ άέρος 
τό δέ βράζον ύδωρ υπό τοϋ ήλίου. 

ΑΡΑΓΕ ΟΙ IXθYΣ AKOYOΣIN ; 

'Από τών Αρχαιοτάτων χρόνων είνε γνωστόν 
οτι οί ίχθΰς είνε άφωνα πλάσματα καί δέν δύ-

νανται νά έξάγωσιν ηχόν τινα. Άλλά δεν είχεν 
ευρύθη συγχρόνως οι ιχθυς είνε και κωφοί. 
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μέν υπέθετον οτι οί ίχθΰς είνε κωφοί, άλλοι 
οτι ούτοι ού μόνον άκούουσιν άλλά καί έχουσι 

λιαν ανεπτυγμένα τά ακουστικά των όργανα. 
Πρός λύσιν τούτου τοϋ ζητήματος έγένοντο έπ' 

εσχάτων τά ακόλουθα πειράματα τά όποια έ-
καστος ευκόλως δύναται νά έπαναλάβη καί τά 

οποϊα κατέδειξαν οτι οί ιχθύς ολως στερούνται 
Γής ακοής. Έν δωματίω έν τω όποίω έντός έ-
νός υελίνου ιχθυοτροφείου έζων διαφόρων ειδών 
'χθΰς παρήχθησαν διάφοροι μουσικοί τόνοι καί 
πολύς κρότος. Οί ιχθύς διεμενον όλως ήσυχοι 

χωρίς νά ένδείξωσι τήν έλαχίστην άνησυχίαν. 
"Οτε ομως ο κρότος παρήγετο διά τοΰ κτύπου 
έπί τών τοίχων τοϋ ιχθυοτροφείου, οί ίχθΰς διά 
μιας έτρόμαζον. Έν τή τελευταία ομως περι-
πτώσει οί ίχθϋς έτρόμαξαν ούχί διότι ήκουσαν 
τόν παραχθέντα κρότον άλλά διότι ήσθάνθη-
ταν αύτόνδιά τοΰ αισθήματος τής άφής (ήτις 
εινε λίαν ανεπτυγμένη παρ' αύτοΐς} έκ τοΰ τριγ-

μού τών πληγέντων ΰελίνων τοίχων οστις με-
τεδόθη είς τό σώμα αύτών υπό τοΰ ύδατος. Έκ 
τούτων των πειραμάτων έξάγεται οτι οί ίχθΰς 
τελείως στεροϋνται τής άκοής, καί έχουσι λίαν 
άνεπτυγμένην τήν άφήν. 

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α 

Νέος τις καλούμενος 'Ιωσήφ Ρ. πρό δέκα 
περίπου ένιαυτών ένοικίασεν είς τήν πόλιν τής 
Γαλλίας, Φοντενεβλώ, καφεπωλεΐον· εύδοκι-
μών δέ είς τήν έπιγείρησίν του· συλλογοσθη 
οτι ώραΐά τις γυνή ήδύνατο νά λαμπρύνη καί 

ν' αύξήση έτι μάλλον τά κέρδη τοϋ καταστή-
ματός του· ένυμφεύθη λοιπόν παρευθύς τήν Κ. 
Κλαρίσαν τής όποιας τό θαυμαστόν κάλλος δέν 
έβράδυνε νά προσελκύση τήν νεολαίαν άπάσης 
τής πόλεως. 

Ή συρροή ομώς αύτη δέν ηρεσε κυρίως εις τόν 
'Ιωσήφ 'Ρ. τοϋ όποιου ή ζηλοτυπία έσκότισε 
τόν ούρανόν τής οικίας, καί έκάλυψεν άπό μαύρα 
νέφη καί αύτήν τήν σελήνην τοϋ μέλιτος. Διά 
τούτο μετά τινας λογομαχίας, αΐτινες διεδέχθη-
σαν τάς μέχρι τούδε γλυκείας έσπέοας των, δ 
όργίλος σύζυγος άφήκε τήν συζυγικήν κατοικί-
ον, καί λαβών μεθ' έαυτοΰ άπαν -.τό χρηματι-

κόν του άνεχώρησε. 
Τήν δ' έπιοΰσαν ήμέραν περί τόν όρθρον άλι-

κυς τις εθρεν οχθην του ποταμου Ση-

κoυανα πλησίον του Καλβίνου φορέματα αν-
θρώπου καί φιάλην κενήν, είς τήν όποίαν ητο έγ-
γραφον τά έξής διαλαμβάνον. 

«Ήπατήθην νυμφευθείς τήν Κλαρίσαν. Μετα-
<<ξύ ήμών δέν υπάρχει ούδεμία συμπάθεια. Ή 
<<κοινή συμβίωσίς μας είναι αδτης· καί έπειδή 
((είς μόνος τρόπος δύναται να διάρρηξη τήν ά-

((λυσόν μας, τόν μετεχειρίσθην καί αποθνήσκω 
ϊδιά τήν έν τή οικία μου διχόνοιαν. 

'Υγίαινε. 
Ιωσήφ V . )) 

Τά φορέματα άνεγνωρίσθησαν ώς άνήκοντά 
ποτε είς τόν καφεπώλην. τό δέ έγγραφον έπεβε-
βαίωσε τήν ϋποψίαν τής αύτοκτονίας· άλλ' αί 

εξετάσεις πρός άνεύρεσιν τοΰ σώματος του υπήρ-
ξαν ανωφελείς. 

Καίτοι δέ μικράς ούσης τής μεταξύ τών δύο 
αύτών συζύγων διαφωνίας, ή γυνή τοΰ 'Ιωσήφ 
άμα ήκουσε τόν τραγικόν τούτον θάνατον ε-
δειξε θλίψιν άπαραμύθητον· έπενθηφόρεσε καί 
εξηκολούθησε διοικούσα τό κατάστημα· άλλ' 

είς τάς ανικάνους χεΐράς της τά κέρδη ήλαττώ-
θησαν, ώστε ήναγκάσθη νά πωλήση τό καφε-
νεΐον. 

Μετά πολλά έτη ή νέα χηρα, κατοικίσασα είς 
Παρισίους, έζητήθη είς γαμον ΰπό τίνος τών 

πρώτων σακχαροπωλών τής συνοικίας Chauesee 
d' Antin. Τόν ένυμφεύθη λοιπόν κατά τάς αρ-
χάς Φεβρουαρίου 1848 καί έπειδή η δευτέοα 
συμβίωσις τή ήρεσκεν ανέλαβε τήν διεύθυνσιν 
τοϋ καταστήματος. 

'Ενώ δέ χθές τό έργαστήριον αύτό Ακτινο-
βολούν άπό καθρέπτας, χρυσώματα, άνθη καί 
νεάνιδας, ήτο πλήρες αγοραστών συγκαλουμέ-
νων άπό τά θαυμάσια σακχαρωτά καί ήδιστα 
ποτά. Κύριος τις, κομψώς ένδεδυμένος, ο δποϊος 
τήν στιγμήν έκείνην είχεν αγορασμένα διάφορα 
έκ τούτων, άπετάθη πρός τήν διευθύντριαν διά 
νά πληρώση τό τίμημά των άλλ' αΐφνης ανα-
βοα καί αρχίζει νά προσβάλη παραλόγως τήν 
διευθύντριαν, τής όποιας τό πρόσωπον ήλλοιώθη 
και ήρξατο νά έκφράζη άλληλοδιαδόχως άμη-
χανίαν καί φρίκην, ώστε καί δέν έβράδυνεν ή 
ιδια νά περιπέση είς λειποθυμίαν. 

Ό σύζυγός της έδραμεν εύθύς καί ηθέλησε νά 
εξώστι τόν αύθάδη αγοραστήν. — Τήν γυναικά 
μου υβρίζεις ! τώ έφώναξεν. — Τήν γυναικά 
σου άπικρίθη ο άλλος· είπέ τήν ίδικήν μου. 
— Είσαι ψεύστης. 
Συγχρόνως δέ κρατερά πάλη ηρχισε μεταξύ 

τών δύο ανθρώπων, καί μεγίστη σύγχισις τήν 
παρηκολούθησεν εντός τοϋ έργαστηρίου. Τότε δέ 
επελθόντες καί χωροφύλακες, άπήγαγον άμφο-

τερους μαχητες εις της αστυνομιας τη 
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κατάστημα. Αυτόθι εξης ηθη ολη η υπόθεσις .Ό 

Ρ. άηδιάσας τόν γάμον του, καί θέλων νά ά-
παλλαχθή άπό τήν γυναικά του, ύπεκρίθη οτι, 
ηΰτοχειριάσθη. 'Αφού δέ κατέθηκεν επϊ τής ο 

χθες τοΰ Σηκουάνα τά φορέματα του και τήν 
ρηθεϊσαν φιάλην, περιήλθε τήν Γαλλίαν ώς ύπη-
ρέτης είς τά καφεπωλεϊα τών κυριοτέρων πόλε-
ων καί τελευταΐον συνέστησεν έμπορικόν κατά-
στημα είς Παρισίους. Έπιθυμών δέ νά προσφέ-
ρη φιλοδωρήματά τίνα, τήν πρώτην τοΰ νέου 
έτους, ήλθε κατά τύχην είς τό εργαστήριον τό 
παρά τής γυναικός του διευθυνόμενον. "Αν δέ 
καί ητο χορισμένος άπ' αυτήν πρό δέκα έτών, 
άμέσως τήν άνεγνώρ'.σεν, ώς και αΰτόν εκείνη. άλλων. 
Ή περίεργος αυτη διγαμία, οποίας ϊσως δέν υ-
πάρχει παράδειγμα, έγεινεν ΰπόθεσις ανακρίσε-
ως καί έπέμφθη είς τόν Είσαγγελέα τής Δη. J 
μοκρατίας. 

ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ 

Ή Κυρία Καρασταμάτη, ής τήν εικόνα δημοσιευομεν 
άνωθι, είναι ή μόνη εργοστασιάρχης, ή'τις άνέπτυξεν, έ-
τίμησε καί άνύψωσε τήν «Ελληνικήν βιομηχανίαν τής 
έγχωρίου λεπτοϋφαντοηργικής είς τό ύψιστον σημεϊον 
της τέχνης.Τά προϊόντα τοΰ εργοστασίου της έκτιμη-
θένταΰπό τής εΰρωπαϊκής μεγαλοφυίας ετιμήθησαν 
υπό χρυσού μεταλλίου έν τη 'Εκθέσει τών Παρισίων 
τώ 1889, πάντες δ' οί έπισκεπτόμενοι τόν τόπον 
μας υψηλοί ξένοι προμηθεύονται ποσοτήτας έργων ιης 
έκάστοται έκ τών λεπτοϋφαντουργικών καί έπιδαψι-
λεύουσιν αΰτή τάς κολακευτικωτέρας φιλοφροσύνας. 

Η Κα Καρασταματη επλουτισεν ηδη το ερ-
γοστασιόν της δι' άτμοκινητηρίων μηχανημά-

των εξέτεινεν αΰτό συνωδά τή έπεκτάσει τών 
εργασιων της, πλείστοι έργάται καί έργάτριαι 
ευρισκουσι διαρκή εργασίαν, άδυνατεϊ δέ καί ή-

δη να κανοποΐήση τήν αδιαλείπτως αύξανο-
μενην αθρώαν έν τώ έξωτερικω και έσωτερικώ 

λαταναλωσιν τών άριστων προϊόντων της. 
Διατελεΐ προμηθευτής τής ημετέρας Βασι-

λισσης τοΰ Πρίγκιπος καί τής Πριγκιπίσσης 
της Ουαλλίας, τής Α. Υ. τοΰ Πρίγκιπος τοΰ 
Saxe Meningen, τής Α. Υ τής Μεγάλης Δου-
κισσης Αναστασίας τοΰ Μεκλεμβούργου καί αλλων. 

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ 

Μετά πολλής εΰχαριστήσεως άγγέλλο-
μεν τοις κ.κ.Συνοδρομηταϊς τής «Άστρα-
πής» οτι μεταξύ τών πολλών διαπρε-
πών συνεργατών τής «'Αστραπής» 
προσετέθη καί ό διαπρεπής καί αγα-
πητός υφηγητής τοΰ 'Εθνικού Πανε-
πιστημίου κ. εώργ. Καλλισπέρης ό ώς 
πρόεδρος τής 'Ακαδημαϊκής Λέσχης 
τοσαύτας υπηρεσίας παρασχών είς τόν 
Ένθϊ· όν ημών αγώνα κατά τήν άφιξιν 
τών φιλελλήνων έθελοντων, οΐτινές διά 
τών κόπων ους κατεβαλλε άπεκόμισαν 
τάς άρίστας τών εντυπώσεων περί τής 
'Ελλάδος καί περί τών 'Ελλήνων φοι-
τητών. Δέν άμφιβάλλομεν οτι οί κ. κ. 
Συνδρομηταί άπληστοις θέλουσϊ ανά-
γνώσωσι τά πστημονικά καί κοίνω-
νικά τού κ. Καλλισσέρη άρθρα άτινα 
τακτικώς θελομεν δημοσιεύει έν ταΐς 
στήλαις τής «'Αστραπής». 

Παρακαλοΰμεν τούς ενταύθα τούς έν 
ταϊς έπαρχίαις κάί έν τώ έξωτερικώ κκ. 
συνδρομητάς ημών οπως άποστείλωσι 
την συνδρομήν των. 

Λουτρά Μεθάνων 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΙΩΑΝ ΑΡΝΙΩΤΟΥ 

Είς τους έπιθυμοΰντας vά μεταβώσι εις τα 
λουτρά τών Μεθάνων, συνιστώμεν τό λαμ-
προς και υπό πασαν εποψιν ξενονοχεϊον του 
περιποιητικοτάτου κ. I. Άρνιώτου. Δωμά-
τια ευάερα καί εύθηνότατα ώς καί τροφήν 

'άρίστην θελουσι ευρη οί μεταβαίνυνες εκεί. 
Τυποις ΑΣΤΡΑΠΗΣ Β. ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ. 


