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Ilspt τό 1 8 2 5  άνέλαβεν ό Μάρκος 
Σεγυΐνος μετά τοϋ αδελφού αύτοΰ τήν  
κατασκευήν τοΰ άπό Ά γ .  Στεφάνου είς 
Αούγδουνον σιδηροδρόμου, έφ’ ου εφήρ- 
μοσεν έν τή άτμαμάξη τόν σ ω λ  η ν ώ- 
δ η λ έ β η τ α .  Τό πείραμα επέτυχε ν 
εξαίρετα* επειδή δέ οί σωληνώδεις λέβη
τες παράγουσι πλείονα ατμόν ή αί άρ- 
χαϊα ι μηχαναί καί παρέχουσιν άνευ κ ίν
δυνου τήν μεγάλην ταχύτητα , έφηρμό- 
σθησαν είς πάσας τάς άτμαμάξας. Ού 
μόνον δέ ό σωληνώοης λέβης συνετέλεσε 
τά  μέγιστα  είς τήν πρόοδον τώ ν σιδη
ροδρόμων, ά λ λ ’ έ'τι καί είς τάς άτμο- 
πλοϊκάς μηχανάς, περί τής ιστορίας τών  
οποίων Οέλομεν διαλάβει ήδη, εύρίσκε- 
τα ι είς μεγάλην χρήσιν.

Πρώτος κατασκευάσας εύμέγεθες άτ-

μόπλοιον είναι ό μαρκέσιος Ζιουφροάς 
κατά τό 1 7 8 2  έν Λουγοούνω. Ή  μετά- 
δοσις τής κινησεως τοΰ πλοίου, ολως 
σύμφωνος μέ τήν ύπό τοΰ Παπίνου έν- 
δειχΟεΐσαν, ώφείλετο είς τήν ενέργειαν 
διπλοΰ κρεμαστήρος άγκιστροφόρου. Ό  
μαρκέσιος Ζιουφροάς έπέτυχε νά πλεύση 
άνά τό ρεΰμα τοΰ ποταμοΰ Ά ραρος έπί 
τέταρτον τής ώρας. Πλήν ό ύπουργός 
Καλλονής, όστις παρεκλήθη νά παρα^ω- 
ρήση 15  ετών προνόμιον, ήρνήΟη, λέγω ν  
ότι ή έν Αουγδούνω γενομένη δοκιμή 
δέν ήτο άποφασιστική καί δέν έξεπλήρου 
πάντας τούς άπαιτουμένους όρους.

Ό  'Ροβέρτος Φ ύλτων ίσως ήθελεν ά- 
ποθάνει άγνωστος καί εις άΟλίαν κατά- 
στασιν, άν δέν έπετύγχανεν άνθρωπον 
πνευματώδη καί δραστήριον, τον εκπρό
σωπον τοΰ έθνους αύτοΰ κ. Λ ιβινστώ να, 
οστις ένεθά^ρυνε καί έβοήθησεν αύτόν 
νά κατασκευάση άτμοκίνητον πλοΐον έπί 
τοΰ Σηκουάνα ποταμοΰ. Ά τ υ χ ώ ς  τό
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πΛοιον ον λ ίαν ασθενές ώστε νά ύποβα- 
στάζη το βάρος χαί τήν ενέργειαν της 
μηχανής, διερράγη είς τό κέντρον και 
έβυθίσΟη. Τοϋτο ϊδών ό 'Ροβέρτος Φύλ- 
τω ν παρεδόθη σχεδόν είς τήν απελπι
σίαν, ώς πας άποτυχών έφευρέτής. Ά λ 
λά ταχέως ή ευφυΐα αύτοΰ καί ό γεν
ναίος καί ένθα^ υντικός τρόπος τοΰ Λ ι-  
βινστώνος έζωογόνησαν αύτόν καί πά- 

. λ ιν . ΤΚίεν δεύτερον πλοϊον έδοκιμάσθη 
περί τά τέλη τοΰ 1 8 0 3  ένώπιον πολλών 
μελών τοΰ ΙΙεντακαδήμου καί πλήθους 
περιέργων. Τήν φοράν ταύτην τό πείρα
μα επέτυχε θαυμάσια καί ή άτμοπλοΐα  
πλέον ήτο εύρημένη !

-εμνυνόμενος δικαίως έπί τή επ ιτυ
χ ία  ταύτη  τής έφευρέσεως έπρότεινε τό
τε ό Φ ύλτων εϊς τήν Γαλλικήν κυβέρνη- 
σιν, έν πολέμω διατελοΰσαν πρός τήν 
’Α γγλ ία ν , νά μεταχεφ ισθή ατμόπλοια  
πρός διαπόρΟμευσιν τής Μ άγχης εναν
τίον ανέμου τε καί πλημμύρας καί άφεύ- 
κτως νά φθάση είς ’Α γγλ ία ν . Α ί προ
τάσεις τοΰ Φ ύλτωνος έφείλκυσαν τήν 
προσοχήν τοΰ Ναπολέοντος, ώς δεικνύει 
ή άκόλουθος επιστολή κάταχωρισΟεΐσα 
είς τόν Τ ύ π ο ν  τής 2 7  ’Ιουλίου 18 4 9 :

« Κύριε δέ Σιαμπανύ,

« Προ μικροϋ άνέγνων το σχέδιον τοϋ πο
λίτου Φύλτωνος, μηχανικοΰ, δπερ μοί απευ
θύνατε λίαν οψέ, κ α θ’ δ σ ο ν δ ύ ν α τ α ι  
ν ά  μ ε τ  α β ά λ η τ ο  π ρ ό σ ω π ο ν  τ η ς  
γ η ς .  'Οπωσδήποτε, έπιθυμώ νά έμπιστευ- 
θητε τήν έξέτασιν εϊς επιτροπήν συγκειμένων 
έκ μελών έκλεγομένων μεταξύ τών διαφόρων

τάξεων τοϋ Πεντακαδήμου. Εϊς τοϋτο ή Ευ
ρώπη εχει νά ζητήση τούς προς λύσιν τοϋ 
ζητήματος τούτου δικαστάς. Μ ε γ  ά λ η, τ  η 
ά λ η θ ε ί α, ά λ η θ ε ι α <ρ υ σ ι κ ή, ψ η - 
λ α ό ν ,  τ ή  π ρ ό κ ε ι τ α ι  τ ώ ν  ο φ θ α λ - 
μ ώ ν μ ο υ. ’Απόκειται λοιπδν εϊς τούς κυ
ρίους αυτούς νά ίδώσ; καί πειραθώσι νά κατα- 
λάβωσιν αύτήν. "Αμα γενομένη ή εκθεσις νά 
σταλί) εϊς υμας, υμείς δε νά διευθύνετε ταύ
την πρδς, εμέ. Προσπαθήσατε νά τελείωση τδ 
πραγμα έντδς 8 ημερών το πολύ, διότι είμαι 
ανυπόμονος. Έν τούτοις, κύριε δέ Σιαμπανύ, 
ικετεύω τδν ιστόν νά διαφυλάττη υμας.

« Έκ τοΰ έν Βολωνία στρατοπέδου μου, 
21 Ιουλίου 180  5·.

» ΝΑΠΟΛΕΩΝ.»

Οί Κ  ύ ρ ι ο ι αύτοί, ώς ώνόμαζεν 6 
Ναπολέων τά μέλη τοΰ Πεντακαδήμου, 
ούδέν ήννόησαν ή δέν ήθελον νά έννοή- 
σωσιν έκ τής έφευρέσεως τοΰ Φ ύλτωνος, 
ήτις  έχαρακτηρίσθη παρ’ αύτώ ν ώς ιδ έα  
π α ρ ά φ ρ ο ν ο ς ,  ώ ς  π α ρ α λ ο γ ι -  
σ μ ό ς ,  ώς  π α χ υ λ ή  π λ ά ν η .  Τό 
γνώρισμα τοΰτο τή ς συστηματικής τυ-  
φλώσεως είνα ι άναμφιλέκτω ς ή φωτεινό  
τέρα έπίκρισις κατά τής αξιω ματικής  
έπιστήμης. "Αποκρουσθείς ό Φ ύλτων ύ 
πό τοΰ Πεντακαδήμου, αείποτε δέ έμψυ- 
χούμενος ύπό τοΰ Α ιβινστώνος, έπάν- 
ήλΟεν είς τά ς  'Η νωμένας Π ολιτείας, 
δπου απέκτησε τήν παράτασιν τοΰ προ
νομίου παρά τοΰ προστάτου αύτοϋ. Κ α
τά τό 1 8 0 7  κατασκεύασεν έν Νεοβορά- 
κω’άτμόπλοιον φέρον μηχανήν τοϋ Ούάτ- 
τη, άποσταλεΐσαν έξ ’Α γ γ λ ία ς , καί κατ’ 
αύτό τοΰτο τό ετος έξετέλεσε Οαλασσο-

πορεΐαν 2 40  χιλιομέτρων μετά δύο Γ άλ
λω ν, τώ ν μόνων τολμησάντω ν νά τόν 
συνοδεύσωσιν. ΈπανελΟών ανήγγειλε  
τήν εύτυχ ίαν του είς τόν Καρνώτον, ό- 
στις  παρά τήν γνώμην τοΰ ύπουργοΰ 
τώ ν ναυτικών Δεκρέ, είχεν ένΟαρρύνει 
αυτόν λέγω ν :

Ά ν  είχον ετι τήν τιμήν νά είμαι υ 
πουργός τών ς·ρατιωτικών, ουδ’ έπί ςΊ γ -  
μήν ήθελον διστάσει νά δώσω είς ύμας  
τά  μέσα πρός έκτέλεσιν τής δοκιμής, ής 
ή πλήρης επιτυχία  είναι αναμφίβολος, 
διότι εννοώ πάντα  τά  μέσα τή ς ένερ- 
γε ίας, καί διορώ τά  έν τώ  μέλλοντι 
άπειρα άποτελέσματα.

Τοιουτοτρόπως, ένεκα τής άντιστά- 
σεως ενός ύπουργοΰ καί τών μελών τοΰ 
Πεντακαδήμου, ή Γ αλλ ία  άπώλεσε τήν 
τιμήν καί τήν ώφέλειαν νά γεννήση αυ
τή τήν δι’ άτμοΰ θαλασσοπορίαν. άπε- 
κρουσε τόν Φ ύλτωνα ώς είχεν αποβάλ
λει καί αποθαρρύνει τόν Κυνιώτον, είς 
τρόπον ώστε άφήκε νά πραγματοποιη- 
θώσι δύο τώ ν ώραιοτέρων νεωτέρων ε
φευρέσεων, ή άτμοπλοΐα καί ή δι’ ά τ 
μοΰ άπό τόπου κίνησις είτε άτμοπορία, 
ύπό τής Α μερ ικής καί τή ς Α γ γ λ ία ς .

(Έκ τοϋ Si&cle.)

Β. Α.

ΦΑΙΔΩΝ κ α ι  ΑΣΤΡΑΙΑ.
(Συνέχεια.)

ΠΑΤΗΡ ΚΑΙ ΥΙΟΣ. — ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΙ ΕΡΩΣ.

Καιρός παρηλθεν. Έν πρωί τοϋ έαρος, « Ι ίέ  μου, 
είπε τοϋ νέου ό πατήρ άπδ τών ενδομύχων 
στενάζων,—  « άκουσον, υίέ, υιέ παρήγορέ μου !
« Θά φύγνις’ (ποιον άκουσμα, ώ Φαίδων !) Έν είχον

« έν μέσφ τών τρικυμιών τοΰ βίου μου αστέρα,
« καί ήσο σύ. Έθρήνησα εϊς συμφοράς μεγάλας'
« τήν δυστυχή σου εκλαυσα ο δύστηνος μητέρα,
« άλλ’ είχον σέ, καί έπαυσα τά  δάκρυα ό τάλας !

« Τήν δυστυχή μητέρα σου ! Ά λλ ’ οχι ! άς μη μάΟη
« ή τρυφερά καρδία σου τ ί κλείουν δύω τάφοι
« ώ ! άς μή μάθνι διατί εϊς αίματα έβάφη
« ή κρεμαμένη, Φαίδων μου, κατάντικρύ σου σπάθη....

« "Υπαγε, τέκνον ! ένδοξον σέ περιμένει μέλλον.
« Σέ χάνω μετά σπαραγμού" πλήν, τέκνον, ή γραφις σου,
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« ή τέχνη ή ουράνιος τών Μιχαήλ ’Αγγέλων,
« ε3ώ δέν αναπτύσσεται  Και  εϊθε η ψυχή σου,

« ευγνώμων, προ τοΰ τάφου μου παράπονα νά χύστι !
« Τής βελξινόης δ πατήρ εις 'Ρώμην σέ προσμένει,
* αύτός ώς άλλο τέκνον του σε θέλει αγαπήσει 
« αύτός » Ά λλά  τον λόγον του ό γέρων δεν περαίνει..

Τον διακόπτουσι λυγμοί. Την στάσιν άνδριάντος 
εχει δ Φαίδων" άκουσμα άνέλπιστον τον πλήσσει.
Τίς ’Εφιάλτου ονειρον, έξαίφνης καταβάντος, 
εΤδε ; Αύτος τήν στάσιν του και μόνος θά νοήση.

Και, « Πάτερ! (συνερχόμενος έψέλλισε,) συγχωρει !
« Νά φύγω ; ώ ! αδύνατον.—  ’Αδύνατον ! α ιτία ;
(είπεν δ γέρων σύνοφρυς.)—  Αίτια ; μια κόρη.
—  « Κόρη! (άντεΐπεν δ πατήρ μαντεύων πως') και ποία;»

« Ώ  πάτερ!— Λέγε!— Σύγγνωθι.*— 'Ομίλει.· Ή Άς·ραία...« 
Καί ήκολούθησε σιγή. Είτα, « Ποτέ ! ο γέρων, 
α ίχ ι,  ποτέ ! ανέκραξε.—  Ποτέ ’Ελπίς ματαία ! » 
είπε, μακράν τοϋ τέκνου του τά βήματά του φέρων.

— « Γογυκλινής, ώ πάτερ μου ! —  Λησμόνησον εκείνην,
« και ύπαγε ! —  Δεν δύναμαι.—  Είμαι πατήρ,—  θεέ μου ! 
— « 'ϊπάκουσον ! —  ’Αναχωρώ, άλλά πικράν οδύνην 
« μακράν της θά αίσθάνωμαι.—  'ϊπάκουσον, υιέ μου ! »

ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ.

’Εντός αιθούσης περιχρύσου 
ύπό κιόνων τεμνομένης, 
έπί καθέδρας εϊργασμένης 
καί κοσμουμένης υπο βύσσου,

άνήρ μεσαίας ήλικίας 
επιστολήν άναγινώσκει, 
καί μέ τους οφθαλμούς βιβρώσκει 
τίς οιδε ποίας άγγελίας.

Βραχύς το σώμα, άετώδες

Εχει το βλέμμα' αί οφρϋς του 
είσί πυκναί, κυρτή ή ρίς του, 
τό μέτωπόν του νεφελώδες.

Άπο τον τοίχον ήρτημένα 
κρέμανται δπλα καί πανοπλίαι, 
Ιν μέσω δέ πολλαί λυχνία ι 
χέουσι φώτα ηνωμένα.

Εις δέ το βάθος τής αιθούσης, 
συνομιλοΰντες σιγαλέως,

1 νέα τις κάθηται καί νέος, 
μορφής άμφότεοοι άνθούσης.

Έλαιοβλέφαρος έκείνη,
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μ,ελανοβόστρυχος δ άλλος' 
ή μέν γλυκύτης, δ δέ κάλλος* 
δ μέν άστήρ, ή δέ σελήνη.

« ’Εράρδε ! λέγει ή νεανις,
« σοί είπον ψεΰδος.—  Λόγοι φίλου, 
είζεν δ νέος, « άντιζήλου.»
Ή νέα είπεν « αμαρτάνεις.»

— « Καί ή συνέντευξις ; ·—  Άστεγον ! 
είπε καγχάζουσα ή νέα.
« Πώς σοί Ιπήλθεν ή ιδέα 
« προδοσιών μου παρομοίων ;

— « Σοί λέγω εχω τάς ενδείξεις.
— « Πώς; Πώς;— Ά λλ ’ άκουσον.— Εϊπέ μου. 
— « Πλήν προσοχή, άγαπητέ μ,ου,
« Μήπως ούδέν μοί απόδειξης,

1— « Ίδου ολίγα καί εννόει!
« ’Εκ τών πολλών θά σ’ ένθυμήσω 
« £ν μόνον.1—  ΠοΤον; —  Χθές δέν ησο 
« έκτος τοϋ οίκου θελξινόη ;

— « ”Ω ! ναί.—  Ποΰ ήσο ; ·—  Εις τδν κήπον. 
— « Καί ήσο μόνη ; —  'Ημην μόνη.
— « Μόνη ! —  Ναί, λέγω.—  Μή λησμόνει ! 
— « Πλήν ήμην μόνη, σοί το εΐπον.

— « Δέν σέ συνώδευσεν δ Φίλων,
« μετά δέ τοϋτον δ Κλεισθένης;
— « Πλήν χθές, ’Εράρδε, δέν ήσθένεις;
— « Ήσθένουν, ναί, πλήν είχον φίλον.

•— « Κατάσκοπόν μου ; —  AT ί περίπου.
•— « Καί ήκουσε ; —  θερμάς εκφράσεις.
•— « ’Άφες αύτάς σου τάς προφάσεις !
« δέν ήτό τις εντός τοϋ κήπου.

— « Πλήν — « θελξινόη μου, ποΰ είσαι;»
Ό τής μεσαίας ήλικίας 
είπεν άνήρ μετά γλυκείας 
φωνής.—  Παρούσα.—  ’Ενθυμείσαι

« οτι πολλάκις τόν άρχαΐον 
« συστρατιώτην μου Νικίαν 
« άνέφερα, καί τήν οικίαν 
« τήν πατρικήν του ; —  Ναί.—  Τόν νέον

« υιόν του πέμπει νά σπουδάση 
« εδώ εις 'Ρώμην ζωγραφίαν.
« Τήν 'Ελληνίδα παραλίαν 
« καί τά πατρφά του τά δάση

« άφήσας, πλέει ϊσως ήδη 
® πρός τήν ώραίαν ’Ιταλίαν,
« καί μετ’ δλίγον τήν ξενίαν 
« υπό τήν στέγην μας θά ίδτι.

— « Χαίρω ! άντεΐπεν ή νεανις.
—  Τ ί; ψιθυρίζει δ ’Εράρδος'
« ζωγράφος ερχεται η Βάρδος ;
« Τούς έραστάς δέν θά προφθάνης !

— « Νά μοϋ κοπή αύτή ή γλώσσα 
« πρός καλλιτέχνην άν λαλήσω,
® πρός ποιητήν άν δμιλήσω ! » 
άντεψιθύρισε γελώσα.

Καί, « πάτερ! » λέγει υψιφώνως,
« δ νέος ούτος πώς κ α λε ίτα ι; »
*—« Φαίδων Πλήν, φίλε, συγχωρεΐτε !
(στραφείς έξαίφνης λέγει') μόνος

« λοιπόν δέν ήμην ! ’Εδώ είσθε,
« ’Εράρδε Πρό μικροϋ.—  Συγγνώμην !
—  ί Συγγνώμην ! (ψηλαφών τήν κόμην, 
είπεν δ νέος') μή λυπείσθε.

·— α Εισθ’ εύγενής.—  Καθό 'Ρωμαίος.
•— « ’Εγωισμός ! ή κόρη κράζει.
« Ίδέ, ϊδέ τον πώς κομπάζει !
— <ι Κομ,πάζω ναί, άλλά δικαίως.»

Καί μετ’ δλίγον δ μέν νέος 
εκ τής οικίας άνεχώρει,
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άπεμονώθη δε ή κόρη, 
και δ πατήρ της νυσταλέος.

Ο ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΗΣ.

« ’Ακταί πατρώαι, χαίρετε !
« ώ γη της γενετής μου 
« καί σείς, ώ δάση εύσκια,
« κοιλάδες προσφιλείς μου !
« Έ λάται προαιώνιοι,
« την κεφαλήν σας οσαι 
« ΰπερηοάνως αίρετε,
« άκρώοειαι γελώσαι,k ι * 7

« χαίρετε !

« Χαρας ήμέραι χαίρετε !
« είς την θολήν φρένα 
« τά  πάντα μαΰρα φαίνονται,
« τά  πάντα τεθλιμμένα.
« Άγρο'ι πατρώοι, χάνεσθε 
« άπο τούς Οφθαλμούς μου,
« άλλ’ ερωμένος φέρεται 
« κατόπιν σας δ νους μου.

« Χαίοετε !ι

« Κα'ι σύ, ΓΡαχήλ, ή κλαίουσα,
« σύ, φίλη της ψυχής μου,
« σύ, της χαρας μου ίνδαλμα,
« είκών της προσευχής μου !
« Ματαίως είς τά  ίχνη μου 
« θά τρέχης τεθλιμμένη,
* και πϋρ ερώτων πνέουσα"
« θά φεύγη,ς, ερωμένη,

« κλαίουσα !

« Μακράν σου τώρα φέρεται 
« το σκάφος, ώ πατρίς μου *
« και νύξ σε κρύπτει μέλαινα,
« ώ χώρα προσφιλής μου !

« ’Αφρίζουσι τά  κύματα,
« βοα πνοή οργίλη,
« το σκάφος τρίζον δέρεται,
« πατρίς καί σύ, ώ φίλη,

« χαίρετε ! »

Αυτά ό Φαίδων είς την πρώραν 
τοΰ σκάφους έλεγε δακρύων, 
άπεχαιρέτα δέ την χώραν 
τών ευτυχών του γενεθλίων.

Και την καλλίκοσμον Άστραίαν 
την ποθητήν του ερωμένην, 
άπεχαιρέτα, τεθλιμμένην 
την φρέναν εχων την άκμαίαν.

Αίφνης το άρμα το άτμώδες 
της μελάνης νυκτος προβαίνει" 
σιωπηλός δ Φαίδων μένει, 
βοα το πέλαγος αφρώδες.

’Ήδη εχάθη ή πατρία 
άκτή, αι φίλαι του κοιλάδες, 
ή πάτριός του παραλία 
καί αί πατρώαι πεδιάδες.

Φώς ίλαρον τών τεθλιμμένων, 
έπάνωθέν του τοΰ Εσπέρου 
το άστρον ελαμπε, προβαϊνον 
έν μέσω δρόμου διαστέρου.

Άπεκοιμήθη" τών ερώτων 
χορεΐαι ήλθον, τών ονείρων 
νά τώ δωρήσωσι το μΰρον 
και το μειδίαμα το πρώτον.

(Ακολουθεί.)

Α
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ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΔΟΙίΤΟΡΟΣ ΣΧΒΑΪΝΦΟΥΡΘ

ΕΝ

τ \1 Ν ιαμ-Ν ιάμ καί των Μομποτον.

(Ί 8 6 8 -18 7 1 ) .

(Σ υνέχεια .—ν1δε Φυλλάδιο ν ΙΖ')

5Α/.ολου0^σο)ΐχεν γοργώ βτ4[/.ατ& ?άς περιη- 
γη σεις αύτοϋ.

Το πρώτον ταξείδιον τοΰ Γεωργίου Σχβάϊν- 
φουρθ εδωρήσατο αϋτώ τήν άναγκαίαν εκεί
νην πείραν, ήτις έστίν έκ τών ών ούκ άνευ είς 
τον περιηγητήν, έκτο; τοϋ οτι έξέμαθε τήν 
καθομιλουμένην καθ’ ίπασαν τήν έπέκτασον 
της Νειλιακής χώρας γλώσσαν. Μόνον τον 
πυρετόν έφοβεϊτο, οστις άπο τοϋ 1 8 5 3 - 1 8 6 6  
προσέβαλε τον σπλήνά του' άλλ’ ή παθολο
γική κατάστασις τοϋ σπλάγχνους τούτου, έ- 
πίστευεν δ Σχβάϊνφουρθ, οτι ήν ή α ιτία  τ ις  
θαυμασίας διασώσεώς του έκ τών μιασμάτων 
τών ελωδών εκείνων χωρών, άτινα καταβάλ- 
λουσιν ευκόλως καί τούς εϋρωστοτέρους καί 
υγιεστέρους περιηγητάς. ’Αρωγόν έχων τήν 
γερμανικήν διπλωματίαν δ Σχβάϊνφουρθ, έ- 
πέτυχε παρά τής κυβερνήσεως τοϋ Κεδίβου 
ούχί άπλάς συστατικάς έπιστολάς, άλλ’ έπι- 
σήμους διαταγάς προς τον γενικόν διοικητήν 
τοΰ Καρτούμ, ϊνα παράσχη αύτώ πασαν -ηθι
κήν ύποστήριξιν διά τάς προπαρασκευάς τοϋ 
ταξειδίου καί ιδίως διά τά  συρ.βόλαια, άτινα  
έπρόκειτο νά συνάψη μετά τών εμπόρων τοΰ 
έλεφαντόδοντος, τών τότε κυρίων πασών τών 
ίδών τής μεσημβρίας καί ών ή προστασία, 
καθ’ άπερ δ ήμέτερος περιηγητής προεΐδε, τώ  
ητο άπολνύτως αναγκαία κατά τήν έν λόγω 
περίπτωσιν.

Έν Σουέζ δ Σχβάϊνφουρθ έμεινεν έπ’ ολί
γον πρίν η καταλείπει τήν κυρίως Αίγυπτον' 
άνεχώρησε δέ είς Ζέδαν τήν 1 8 Αύγούστου 
18 6 8  έπί τίνος άτμοπλοίου τής εταιρίας 
Σουφριέρ προωρισμένου νά μεταφέρν) ύδωρ. 
Έν Ζέδα έπέτυχεν άραβικόν τ ι σ α μ π ι ο ύ κ 
(πλοΐον) δι’ ού έπεραιώθη είς τήν αντίπεραν 
άκτήν, ενθα έτυχε δεξίώσεως καλής παρά τώ  
Αίγυπτίω διοικητή. Προμηθευθείς τάς ανα
γκαίας καμήλους τήν 1 0 Σεπτεμβρίου έτέθη 
είς δρόμον καί διήλθε τά  μεταξύ Σουάκιν 
ορη, ένθα φύονται ή Dracana, ή Euphorbia, 
ή Bucerosia καί άλλα φυτά, καί τάς κοιλά
δας τάς εύοσμους, ενθα ή Pulicaria καί έκα- 
τοντάς άλλων τοιούτων φυτών διαχέουσιν ευ
ωδίαν μοναδικήν.

Ή Σιγγάς είναι μία τών κοιλάδων τούτων 
έν γ) το τέταρτον τοΰ πληθυσμοϋ τοΰ Σουάκιν 
διέρχεται υπο τάς σκηνάς άνά παν έτος τάς 
ημέρας τών κυνικών καυμάτων. Ένταΰθα δ 
Σχβάϊνφουρθ ετυχε τής έγκαρδιωτάτης φιλο- 
ξενείας τοϋ Μουντάς-μπέη, τοΰ καταυλιζομέ- 
νου υπο παχύσκιον ακακίαν, μέχρι τής ·23  
Σεπτεμβρίου. Διήλθεν έπειτα τήν χώραν τών 
Βισχαρίν, τήν λεγομένην Έ τμπάϊ καί φθάς είς 
τήν Νειλιακήν κοιλάδα άφίκετο είς Βερ'οέραν 
τήν 7 ’Οκτωβρίου. Έκεϊθεν άπέπλευσεν είς 
Καρτούμ δπου εφθασε τήν 1 ην Νοεμβρίου.

Ό γενικός τοϋ Σουδάν διοικητής Ζιαφέρ- 
πασας, άνήρ οΰ τής τυχούσης άςίας, δεν πε
ριέμενε τον Σχβάϊνφουρθ νά ελθν) προς αυτόν 
άλλ’ αύτος ουτος υπήγεν προς συνάντησίν του. 
Ύπεσχέθη δ’ αύτώ την καθ’ ολα και προς 
όλα υποστήριξίν του, λέγων, ότι προθύμως ή
θελε γείνει δ β ε κ ί λ, ήτοι δ πράκτωρ τής 
’Ακαδημίας τών Επιστημών έν Βερολίνω καί 
Ιτήρησεν εϋγενώς τήν δοθεΐσαν υπόσχεσιν. 
Χάρις τί} βοήθεια τοϋ γενικοϋ διοικητοΰ καί
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τή συνδρομή τοΰ προξένου Ντούΐίβίργ ό 
Σχβά'ίνφουρθ κατώρθωσε νά συνάψη συμβό- 
λαιον μέ έπωφελεστάτους ορούς μετά τοϋ κό- 
πτου Γκάτας, ένος τών έξ εμπόρων είς ών τάς 
χεΐρας έκειτο τότε τδ μονοπώλειον τών ελε
φαντόδοντων καί κυρίου ούχί δλίγων σ ε - 
ρ ί μ π ε, δηλ. σταθμών, μακράν προς την 
μεσημβρίαν. Ό Σχβά'ίνφουρθ διεκήρυξεν οτι 
άν δέν έπρόκειτο περί τών έλεφαντοδόντων 
χάριν τών οποίων αί τών εμπόρων τούτων 
έκδρομαί έξετείνοντο πάντοτε πλειότερον προς 
μεσημβρίαν, η ίσημερινή Άφρικη δέν ηθελεν 
ακόμη έξερευνηθή. Αί σ ε ρ ί μ π ε τών εμπό
ρων τούτων είσίν αληθείς άποικίαι καί οϋτοι 
άπέβησαν οί τιμαριώται ούτως είπεΐν άπε- 
ράντων γαιών έν τη καρδία της ’Αφρικής. 
Έν ταΐς γαίαις ταύταις της Θήρας τών ελε
φάντων φθάνει τις διά τών ποταμών Μπάφρ- 
ελ-Ι’κέμπελ καί Μπάχρ-ελ-Γκαζάλ. Τδ πλω
τόν μέρος τοϋ πρώτου τών ποταμών τούτων 
εκτείνεται μέχρι Γονδοκόρου (νΰν Ίσμαη- 
λίας)>ένώ ό δεύτερος περατοϋται, ούτως εί
πεΐν, χωρίς ν’ άν.ύρη τις μέρος πλωτόν. Ό 
Σχβά'ίνφουρθ άπεφάσισε νά πορευθή την οδόν 
της Γαζάλ, καί συνεφώνησεν ώστε ό Γκατάς 
έκτος της λέμβου νά προμηθεύση αύτώ άν- 
δρας καί τρόφιμα καί τώ έπιτρέψτ) νά ένωθή 
μεθ’ οίασδήποτε έκδοομής. 'Έξ Νουβοί έδό- 
Οησαν τώ Σχβά'ίνφουρθ.

Τήν 1 ην Ίανουαρίου 18 6 9  δ δόκτωρ Γ. 
Σχβάϊνφουρδ κατέλιπε τδ Κάρτουμ έπιβάς 
λέμβου άνηκούσης τώ Γκατάς καί φερούσης 
πλήρωμα καί στρατιώτας έν ολω 22. Έν τώ 
ποταμώ εκατομμύρια χηνών καί άλλων α 
γρίων πτηνών έπέπλεον' έπί δέ τών όχθών 
πολυπληθή ζώα έβοσκον. Τήν τρίτην ημέραν 
εφΟασε τήν Γκετίναν, τήν δ’ έπιοΰσαν τήν 
Γδδ-Σέλαϊ, τδν τελευταΐον σταθμόν τοΰ ίσλα-

μικοϋ πολιτισμού. Διερχόμενος τή,ν Τούραν ά- 
πήντα πολυαρίθμους ίπποποτάμους τά μα λα 
θορυβοϋντας, ένώ έπί τής όχθης υπήρχον ζώα 
τών νομάδων X α σ α ν ι έ χ. Είς τήν θορυ
βώδη τών ίπποποτάμων πνοήν έκ διαλειμμά
των προσετίθετο ό μεγαλοπρεπής τοϋ λέοντος 
βρυχηθμός' ένώ έπί τής άμμου στρατιαί 
κροκοδείλων έθερμαίνοντο υπδ τδν ήλιον.

Τήν 13  Ίανουαρίου άπήντησε τους πρώ
τους Σ ι λ ο υ κ, μαύρους έξωσθέντας έσχά- 
τως υπδ τών κατακτητών Β α γ κ α ρ α.

(Έπεται συνέχεια.)

Α Β Δ Η Ρ ΙΤ Ο Υ  Φ Λ Υ Α Ρ ΙΑ Ι .

III

—  Τέλος πάντων !..... σέ περιμένω ώς οί
Εβραίοι τδν Μεσσίαν.

—  Διάβολε ! τόσον επιθυμητός κατέστην;
—  Μή τδ πάρης δά επάνω σου' μόνον έ

γώ σέ έπεθύμησα. Ό λοιπδς κόσμος γνωρί
ζεις κάλλιον έμοϋ πόσον σέ ευνοεί. Λοίπδν 
ώς καλοί φίλοι, άς καΟήσωμεν, καί άς εϊπω- 
μεν άλλήλοις δ,τι καινδν (κενδν) γνωρίζει κα
θείς' ί  μάλλον έξακολούθησε τή,ν άφήγιίσιν 
τών άποκαλύψεών σου.

—  Έννοώ τήν άνυπομονησίαν σου πολύ 
καλά' Έννοώ έπίσης καί τήν τών συνδρομη
τών τοΰ Φ ο ίν ικα ς περιέργειαν.... Ά χ !  πόσον 
έπεθύμουν νά ήμην ποιητής ! —“  Τήν κατά- 
ρα μου νά έχη ή φύσις ποΰ δέν μ’ έπροίκι- 
σε μέ τδ πλεονέκτημα τοϋτο ! —  'ίνα τή,ν 
τών αναγνωστών τοΰ Φοίνικος άκμαίαν φαν-^ 
τασίαν ανυψώσω έπί πτερύγων Π ή γ α σ ο υ ,  
μέχρι τοϋ συνεδρίου αύτοϋ τών'Ελικωνιάδων,
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έκεΐθεν δέ μεταφέρω αύτή,ν διά τοϋ Ώκεανοϋ 
είς τήν εύδαίμονα Καλλιφορνίαν καί τοΐς πα- 
ρέξω άφθονον συγκομιδήν χρυσοΰ, ουτινος πάν
τες τήν ϊλλειψιν θρτ,νοϋσι σήμερον, έ'νεκα τής 
έπικρατούσης οικονομικής κρίσεως. ’'Ας μέ 
συγχωρήσωσι διά τοϋτο καί ο φίλος σου έκ
δοτης τοΰ Φ ο ί ν ι κ ο ς  καί οί συνδρομηταί 
του. Έάν ήμην ποιητής, φιλτάτη Κοινή Γνώ
μη, Οά επραττον οτι προεΐπον, έσο βεβαία, 
καί ηθελον παραιτηθή τών όχληρών διηγή' 
σεων άς άπαιτεΐς παρ’ έμοϋ, πρδς βλάβην μου 
πάντοτε. ’ ΙΙΟελον τραπή άλλην δλως οδόν 
μάλλον όμαλή,ν καί χορηγοΰσαν τώ οδοιπορώ 
τέρψιν καί ηδονήν άφατον. ’'Ηθελον άπεκδυ- 
Οτ, άπαζ διά παντδς τδν τοΰ κατασκόπου 
μανδύαν καί ουδόλως ηθελον ζηλεύσει τδν κα
λόν μας Δημόκριτον, ό'στις περιηγείται νύ- 
κτωρ, άπδ σ τ έ γ η ς  ε ί ς  σ τ έ γ η ν ,  τήν 
ώραίαν μας πόλιν. Αύτός όμως, ώς είδες, εί
ναι διακριτικός, δέν λέγει όσα βλέπει.

—  Είναι δειλός.
—  Εύγε λοιπόν έμοϋ τοΰ γενναίου !
•—  ’Άφησε τάς είρωνίας καί μή άπομα- 

κρύνεσαι τοΰ θέματός μας. Μή ζηλεύεις τάς 
επιφυλάξεις έκείνου, αΐτινες θά τδν καταδι- 
κάσωσι είς αιώνιον στασιμότητα. Αύτήν τήν 
τακτικήν ακολουθών αύτδς θά ευρίσκηται 
πάντοτε είς τδ αύτδ σημεΐον, Statu quo, 
καί........

—  Φέξε-μου καί γλύστρησα! Απορώ,
φιλτάτη Κοινή Γνώμη, πώς ακόμη δέν έ- 
στεφάνωσαν ήμας διά τάς γιγαντιαίας προό
δους μας !

—  Έπί τέλους θ’ άφήσης αύτά σήμερον ; 
Τί επαθες; πρώτην φοράν σέ βλέπω τόσω κρι
τικόν.......

—  Ά ς είναι, άφοϋ τδ θέλεις. Ένόμισα 
πρδς στιγμήν ότι ήδυνάμην νά ομιλήσω μα-

σου καί περί πραγμάτων ξένων προς 
τάς άποκαλύψεις μου' άλλά συ, βλέπω, οτι 
δέν θέλεις νά άλλάξης δρόμον. Τδ γ ο υ δ ί 
τ δ γ ο υ δ ο χ έ ρ ι !  Έμπρδς λοιπόν ! εί;;. αι 
ολόκληρος ίδικός σου.

•— Μόνον τήν ένέργειαν τής γλώσσης σου 
χάρισόν μοι.

—  Αοιπδν, φιλτάτη, άρχομαι καί πάλιν 
τής διηγήσεως φαντασιωδών ιστοριών καί μύ
θων. Προσοχή !...... Τδ υπόλοιπον τής άπο-
φράδος ημέρας, καθ’ ί,ν μοί συνέβη ή δυσά
ρεστος έκείνη συνάντησις ή άναγκάσασά με 
νά περιβληθώ σοβαρότητα ίεροκήρυκος καί νά 
ομιλήσω δημοσία, έδαπάνησα τρέχων άσκό- 
πως άπδ τοΰ ενός άκρου τής πόλεως είς τδ 
έ'τερον, μέχρις ου μέ κατέλαβεν ή νύξ. Ευρι- 
σκόμην κατ’ έκείνην τήν στιγμήν έξωθεν με
γαλοπρεπούς ώδικοΰ καφενείου, έν ώ, υ π ο χ ο ί -  

ρήσας είς τήν άκράτητον περιέργειαν μου, εί- 
σήλθον ή άνέβην,—  δπως θέλεις σύ πάρε το, 
διότι υπάρχουν καί ισόγεια, υπάρχουν καί ά~ 
νώγεια.—  Εύρέθην λοιπόν έντδς λαμπρώς φω- 
τιζομένης αιθούσης, ήτις έγεμε θαμώνων άμ- 
φοτέρων τών φύλων. ΓΙέριξ στρογγύλης τρα- 
πέζης έκάθηντο δύο κομψοί κύριοι έν τώ μέσω 
έχοντε; θελκτικωτάτην Γαλλίδα, ής οί οφθαλ
μοί έξέπεμπον άκτίνας εύφυΐας (δώρον γενι
κόν είς τάς τελειόφοιτους τών σχολών Φρύ- 
νης καί Ααί'δος) έκτακτου. Ίίρώτησα, έν τη 
άθωότητί μου, τίνος τών δύω ήτο σύζυγος, 
άλλά, φαντασθήτε, οποία ύπήρξεν ή εκπλη- 
ξίς μου όταν μοί είπον, δτι άνήκει είς άμφο- 
τέρους. Έγνώριζον δτι κατά τινας θρησκευ
τικούς νόμους είς άνήρ δύναται νά λάβγι δσας 
θέλει συζύγους, ούδέποτε δμως ήκουσα δτι 
καί μία γυνή δύναται νά πάρη δύω άνδρας. 
—  Πώς συμβαίνει τοΰτο ; ήρώτησα'— Συμ
βαίνει, δπως συμβαίνει συνήθως, μοί άπεκρί-
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θησαν. Είς αεν τόν ενα άνήκει συνεποία τών 
11)00 λιρών ας τή ττροσ-φέργ] έτησίως, εί; δε 
τον άλαλον ώς έκ τοϋ ερωτος &ν τή ένέπνευσε.
1—  Τότε έννόησα /.ατά βάθος το πραγμα καί 
μειοιάσας έστρεψα το βλέμμα ττέριξ. Έκεΐ 
πλησίον εύρίσκετο άλλο ζεΰγος, οπερ δμως,ώς 
μ’ έπληροφόρησαν, δεν ήτο τής αυτής φύσεως. 
*Πτο vou.iu.gv ζεΰγος συζύγων. —  Λ ιάβολε ! 
άνέκραξα. Πώς είναι δυνατόν νά συναγελά- 
ζωνται ουτω ή ’Αρετή καί ή Κακία ! 1— Έν 
τω 10' αίώνι, μοί άπήντησεν ο πλησίον μου 
ίστάμενος, τοϋτο έστί καί καλείται Συρμός. 
—  Τότε, έπρόσθεσα, είς τόν Ζωολογικόν τών 
Ιΐα^ισίων κήπον υπάρχει πλειοτέρα ασφάλεια. 
Έκεΐ, τήν άΟώαν ’'Ελαφον αποχωρίζουν καί 
κοατοϋν μακράν τών ονύχων τής Τίγρεως. 
Έκεΐ ή Περιστερά δέν φοβείται τόν ’Αετόν. 
Έν γένει δέ τά ισχυρά πλήν άκακα ζώα δέν 
δύνανται νά μεταβληθώσιν είς αίμοβόρα, καθ’ 
οτι δέν συναγελάζονται μετά τοϋ Πάνθηρος, 
τής ’'Αρκτου καί τών όμοιων τούτοις κατά 
τήν θηριωδίαν.

Ό πρός 8ν άπετεινόμην μοί έστρεψε τήν 
ράχιν γελών καί ψιθυρίζων. Βεβαίως μ’ έξέ- 
λαβε διά τρελλόν.

Διηυθυνόμην πρός τήν θύραν ΐνα έξέλθω,δτε 
τής μουσικής ή άντήχησις μέ έκράτησε. Τό 
παραπέτασμα υψώ&η καί μετ’ ολίγον έφάνη 
έπί τής σκηνής γυνή ημίγυμνος, αν όχι τ ε 
λείως γυμνή, ήν οί θεαταί υπεδέχθησαν μετά 
χειροκροτήσεων ραγδαίων. Εύγε ! ειπον κατ’ 
έμαυτόν, άφοϋ τόσον ένθουσιωδώς. υποδέχον
ται τήν άσχημοσύνην, τ ί απομένει τότε διά 
τήν εύσχημοσύνην ;

Καί πάλιν έστρεψα πρός τήν θύραν- φωνή 
δμως μελωδική προσέβαλε τήν ακοήν μου 
καί περιστραφείς στρατιωτικώ τώ τρόπω έπί 
τών πτερνών μου, προσήλωσα τό βλέμμα έπί

τής αναφανδόν χλευαζούσης τήν Εύσχημοσύ-
νην γυναικός.Έψαλλε  καλώς  Μετά τήν
πρώτην δμως στροφήν (τοϋτο δά ύπερέβαινε 
παν δριον) υψώνει τόν δεξιόν πόδα, λαμβάνει 
αύτόν διά τής χειρός έκτοϋ άκρου καί αρχίζει 
νά περιστρέφηται (λίαν έπιτηδείως, όμολογη- 
τίον), είς τρόπον ώστε νά δεικνύη τοΐς περι- 
εστώσιν όσα καί αί έν τώ άκολάς-φ βίω ανα
φανδόν παραδοθεΐσαι γυναίκες διστάζουσι δη
μοσία νά δείξωσι. Άπέστρεψα τους οφθαλ
μούς, έκλεισα τά ώτα, ΐνα μή άκούω τάς 
φοινάς τών έν τή αίθούσϊ) ζητούτων έπιμόνως 
τήν έπανάληψιν τοϋ πρός τήν ηθικήν αύτήν 
καί τήν αξιοπρέπειαν τοϋ ανθρώπου χλευα- 
σμοϋ, καί έξήλθον τής αιθούσης.

’Ήμην έν τή όδώ καί είσέτι δέν ήδυνάμην 
νά συνέλθω έκ τής έκπλήξεως. ι

Ά λλά, φιλτάτη Κοινή Γνώμη, νομίζω οτι 
ή άνάγνωσις όλων αύτών τήν μήνιν τών ά
ναγνωστριών τοΰ Φοίνικος θά προκαλέσωσι 
μάλλον. ’ Ας μεταβώμεν οθεν πρός χάριν των 
είς όλιγώτερον δυσαρέστους σκηνάς.

—  *Ας είναι.
—  νΑκουσον λοιπόν. Έν άποκέντρω τινί 

οίκίσκω, άποκέντρου τής πόλεως συνοικίας, 
δπου εύρέθην χωρίς νά τό έννοήσω, υπάρχει 
γραΐά τις μάγισσα, ή κατά Λουκιανόν γυνή 
Θετταλίς, ή φαρμακεύτρια κατά Θεόκριτον, 
καθ’ ήμας δέ αυτόχρημα άγύρτης. Τό ισχνόν 
τοϋ προσώπου της, τό σκελετώδες σώμά της, 
ή κατάλευκος κόμη της, ή βραγχνώδης φωνή 
της, ταϋτα πάντα δίδουσιν αύτή ΰφος άπαί- 
σιον. Μύσταξ δέ άραιος ύποφυόμενος είς τό 
ύπορρίνιον δίδει αύτή φυσιογνωμίαν κάπως 
ανδρικήν.

Ή νέα αυτη Πυθία, τό Δωδωναΐον μαν
τείαν, ή τό άντρον τοΰ Τρυφωνείου δέν έχει 
ούτε ιυγγα, ουτε βοτάνας, ούτε φάρμακα. Τά
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μόνα αύτής φίλτρα είσίν οί κύαμοι καί τά 
παιγνιόχαρτα.

Άχώριστον αύτής σύντροφον ή χαρτομάν- 
τις έχει γαλήν ής οί οφθαλμοί άπαστράπτου- 
σιν έν τώ σκοτεινω μαγικώ θαλάμω δίκην 
πεπυρακτωμένων ανθράκων.

Διηγοΰνται δέ οι γείτονες δτι καθ’ έκάστην 
νύκτα, ακριβώς τό μεσονύκτιον, κραυγαί καί 
κρότοι άγριοι ακούονται έν τώ οίκίσκω, ώσεί 
οί δαίμονες νά συνεδριάζωσιν έν αύτώ. Συν τή 
πρώτη δέ έπιφωνήσει τοϋ άλέκτορος έπανέρ- 
χεται ή ησυχία.

Έξωθεν λοιπόν τής οικίας εκείνης εύρισκό- 
μην δτε είδον νά άνοίξή ή θύρα κατόπιν συν
θηματικών τινων κτύπων καί νά είσέλθνι γυνή 
τις μετά προφυλάξεως πολλής κρύπτουσα τό 
πρόσωπον. Βεβαίως προσήρχετο είς τήν μά
γισσαν ένεκεν άστάστου τίνος ή άσπλάγχνου 
άνδρός, διεννοήθην.—  Φεϋ ! ή προμήτωρ Εύα 
άπατηθεΐσα, ήπάτησε καί αύτή τόν Άδάμ  
καί έκτοτε ό άνήρ έκδικούμενος τήν όλέθριον 
απάτην, δι’ ήν άπεβλήθησαν τοϋ Παραδείσου, 
απιστεί αείποτε πρός τήν γυναίκα, τήν προ>- 
ταίτιον τοϋ ολέθρου του.

Έπλησίασα σιγά σιγά είς τήν θύραν, έκρά- 
τησα τήν αναπνοήν μου, έγεινα όλος άκοή 
καί ήδυνήθην ν’ άκούσω τά μεταξύ τής γραίας 
μαγίσσης καί τής άγνώστου λεχθέντα.

—  Κυρά Ζαχάρω, δέν μ’ άγαπα πλέον. 
Ό ,τι μοί ζητήσης σοί τό δίδω’ άρκεΐ μόνον 
νά τόν κάμης νά μοί άποδώστι τήν καρδίαν 
του.

Τό βλοσυρόν τής γραίας βλέμμα προσηλώ- 
θη έταστικόν έπί τής άποκαλυφθείσης γυ- 
ναικός.

Ό διαπεραστικός οφθαλμός μου ήδυνήθη 
νά ίδη τούς θελκτικούς χαρακτήρας τοΰ προ
σώπου της. Αύτη δέν είχε βεβαίως συμπλη

ρώσει έτι τάς τριάκοντα άνοίξεις.
—  Ό X.... κυρία μου σέ άγαποϋσε πολύ 

μέχρι πρό ολίγου.
Ούτε ό Λοςίας δέν ήδύνατο νά έπιτύχη 

καλλίτερα.
ΓΗ γυνή έκπληχθεΐσα διά τήν εύστοχον 

μαντείαν, εθεσεν είς τάς χεΐρας τής μαγίσσης 
βαρύτατον βαλάντιον.

1— Είπέ μοι, καλή μου γυνή, τίνι τρόπω 
θέλω κερδίσει έκ νέου τόν έρωτά του ;

—  Νά ρίψω τά χαρτία, νά συμβουλευθώ 
τά κουκιά καί νά ίδωμεν.

—  Γρήγορα λοιπόν.
Κχί ή γραία λαβοϋσα είς χεϊρζς άριθμόν 

τινα παιγνιόχαρτων, έψιθύοισε λέξεις τινάς 
μυστηριώδεις, έφύσησε τρις κατά συνέχειαν είς 
τό κενόν όριζοντίως καί κατακορύφως, άνε- 
κάτωσε καί έπανεκάτωσε τά χαρτία καί ά <ροΰ 
παρουσίασε ταΰτα είς τήν άπέλπιδα πε λά- 
τιν της ΐνα κόψη.

—  Μελέτησον, τή είπε.
Καί έκείνη ύψωσε τό βλέμμα πρός τήν ο

ροφήν τοΰ δωματίου, έλαβε ΰφος σύννουν καί,
—  Έμελέτησα, τή άπεκρίθη.
Τότε ή γραΐα μάγισσα άφεΐσα κατά μέρος 

τά παιγνιόχαρτα, έλαβε τούς κυάμους, ους 
έ χ ο υ χ  ο ύ λ η σ ε  (επιστημονική έκφρασις) 
καί έσκόρπισεν άτάκτως έπί τραπέζης ρυπα- 
ρας καί άριθμούσης άναμφιβόλως διπλάσια 
τής γραία; ετη.

Ή γραΐα συνωρρυώθη, οί δέ οφθαλμοί της 
υπεράνω τών διόπτρων κατεσκόπευον τήν έκ- 
φρασιν τοΰ προσώπου τής άναμενούσης τον 
χρησμόν νέας γυναικός. Μορφάσασα δέ ώθη
σε μετά δυσαοεσκείας τούς κυάμους καί έπα- 
νέλαβε τά παγνιόχαρτα ατινα άναστρέφουσα 
κατέτασσεν επί τής τραπέζης σταυροειδώς 
y-οιτ’ άρχάς, διαγωνίως μετά ταΰτα έπ



τέλους κατά κανόνας είς αυτήν μόνον γνω
στούς καί συνεπλήρωσε εν τετράγωνον.

—  Ιδού ! άνέκραξεν ώς άλλος ’Αρχιμήδης 
η κυρά Ζαχάρω. Τον καλόν σου φίλον τον ξε- 
μΟάλησε μία ξανθή κοπέλλα.Τρελλαίνεται δι’ 
αύτήν. Κύριος οίδε τ! μάγΙα τοΰ εχει κάμει.

—  Καί δεν ήμποροΰμε νά χαλάσωμε τά 
μάγΙα κυρά Ζαχάρω ;

—  Ούμ !
Καί ώς νά ήννόησε την σημασίαν τοΰ ο ύ μ  

αύτοΰ ή νέα, έξήγαγε τοΰ κόλπου της ετερον 
βαρύ βαλάντιον καί έθεσεν αύτό προ της κυ- 
ρας Ζαχάρως. Οι όφθαλμοί τής μαγίσσης ά- 
πήστραψαν έκ χαρας.

—  θά λύσω τά μάγΐχ, άπεκρίθη.
—  Σ’ εύχαριστώ, κυρά Ζαχάρω.
Καί ή γραία διηυθύνθη προς την εστίαν, 

έλαβε κάτι όμοιάζον προς νυκτερίδα, έποίη- 
σεν επ’ αύτοΰ διάφορα σχήματα μ α γ ι κ ά, 
έψιθύρισε διαφόρους έξορκισμούς έκ τοΰ συνα- 
ξαρίου τών μάγων καί το ένεχείρισεν εϊς την 
πελατίν της.

—  Ιδού, λάβε αύτο, τή είπε.
—  Τί νά το κάμω ; ήροιτησεν η νέα.
—  Νά τό θέσης εις το εικόνισμά σου καί 

νά το λιβανίζης έπί τεσσαράκοντα κατά συ
νέχειαν νύκτας, ·—  πάντοτε δμο>ς μετά το 
μεσονύκτιον,·—  καί άκολούθως νά το κάψης. 
Έκ τής στάκτης δέ αύτοΰ νά ρίψης ολίγον 
εις το φαγητόν τοΰ άπιστου έραστοΰ σου. θά  
γείνη άρνάκι. θά  σέ βλέπη στά μάτια καί 
θά προσπαθτ) νά μαντεόγι τάς επιθυμίας σου.

Εύχαριστηθεΐσα, φαίνεται, έκ τής συμβου
λής η νέα ερριψεν έπί τής τραπέζης χρυσά 
Ttva νομίσματα άκόμη καί έξήλθε τοΰ μαγι
κού οίκου τάς έλπίδας της άπάσας έχουσα 
έπί τοΰ Εχτρικοΰ οπερ είχεν ήδη εις την κα
τοχήν της.—  Τήν ήκολούθησα έκ περιεργείας

καί είδον αυτήν είσελθοΰσαν είς οικίαν ούχί 
πενιχράν, άλλά μεγαλοπρεπεστάτην.

Δεν είχον άπομακρυνθή πολύ τής περί ή; 
5 λόγος οικίας, οτε φωναί άπελπιστικαί προ- 
σέβαλον τήν άκοήν μου.

'Η δυστυχής νέα ύφίστατο τήν ποινήν τής 
νυκτερινής έκ τής συζυγικής στέγης λειπο- 
ταξίας.

Έλυπήθην τήν άπόγονον τής Εύας, άλλά 
τ ί ήδυνάμην τά πράξω ;

Έφυγον λοιπόν ταχεΐ ποδί ϊνα μή άκούω.
Έν τούτοις, μεγαλοπρεπής καί φωτοβολος 

άνήρχετο εις το ούράνιον σώμα ή Σελήνη, ως 
φάρος τις νύκτιος, άναρτηθείς απο τοΰ γλαν- 
κοΰ τών αιθέρων φατνώματος, ϊνα φωτίσ?] τήν 
κοιμωμένην γήν.

Ευρισκόμην κατ’ εκείνην τήν στιγμήν έξω
θεν ζυθοπωλείου, έν φ  θόρυβος μέγας, φωναί 
άγριαι, άσματα ζωηρά, αντηχούν.

Εϊσήλθον.
’Αληθές πανόραμα παρουσιάσθη είς τούς 

Οφθαλμούς μου. Ένόμισα δτι ευρίσκομαι έν 
θεάτρω καί δτι είς πλαστικάς εικόνας περιω- 
ρίζετο ή παράστασις τής εσπέρας.

'Ανδρεςκαί γυναίκες τοιουτοτρόπως ευρί- 
σκοντο συμπεπλεγμένοι ωστε άπετέλουν ένα 
δεύτερον γόρδιον δεσμόν, δντινα άμφιβάλλω 
άν ή τοΰ μεγάλου ’Αλεξάνδρου σπάθη θά ή- 
δύνατο νά διαρρήξγ].

Βλέμμα έκθαμβον ρίψας είς τον Ιρμαφρό- 
διτον έκεΐνον δμιλλον, είδον ενα έξ όλων νά 
κ α τ α λ ά β η  το βήμα τής συνελεύσεώς των, δπερ 
δέν ητο άλλο ?] ή τράπεζα πέριξ τής οποίας 
εύρίσκοντο καί μετά φωνής βραγχνώδους νά 
ψάλλγι κακοφώνως τούς έξής τοΰ Λουθήρου 
στίχους :

<ι Τ4ν οίνον i  μή άγαπων, τδν έρωτα xal τήν ώ8ήν

«  Τ ρ ίέλό ςίϊτ ΐ χαί Ι ΐ£ τ» ι χα0' δλην τήν ζω ή ν!

ΦΟ Ι Ν Ι Ξ 329

—  Τό πρωτότυπον! το πρωτότυπον! άνέ- 
κραςαν οί λοιποί οίνοπόται. Έν τή μεταφρά
σει χάνει. Καί ο ψάλτης έπανέλαβε :

« Wer nicht licbt wein, weib und gesang 
« Der beleibt ein narr sein lebelang.

—  Ε ύγε!
Καί κατακλυσμός κραυγών καί γελώτων 

έπλήρωσε τό κενόν.
Έξήλθον.
Άνελογίσθην δτι το μέρος εκείνο δέν μοί 

παρείχε άσφάλειαν. Καθώς επιδημική τις νό
σος προσβάλλει τούς έν πνιγηρά καί μεμολυ- 
σμέννι άτμοσφαίρα ζώντας,τούς άδυνάτους καί 
κακουχοΰντας, οΰτω καί ή διαφθορά παρακο
λουθεί καί κατακυριεύει έκείνους οϊτινες ά- 
φρόνως άκολουθοΰσι τήν άπόκρημνον ατραπόν 
τής κακίας, ήτις ύπέρκειται αβύσσου έν ή 
πίπτων 5 άνθρωπος άπόλλυσι παν εύγενές 
αίσθημα καί πασαν συναίσθησιν τής άποστο- 
λής του.

Κοιλάς συμφορών λοιπον ή οικουμένη,.άνέ- 
κραξα έν παραφορά, καί ό άνθρωπος το οί- 
κτρον θΰμα άρας άμειλίκτου !

Άρκέσθητι, φ ιλτάτη, είς δσα σοί διηγήθην 
σήμερον καί πάλιν έδώ είμαι.

Καί ή Κοινή Γνώμη ήκολούθησε διά τοΰ 
βλέμματος τον φεύγοντα πιστόν αύτής υ
πηρέτην.

Έστεναξε καί έκίνησε θλιβερώς τήν κεφα · 
λήν  «ΟΥΤΙΣ.»

Η 01ΪΗ2ΚΟΤΣΑ ΚΟΡΗ.
(Συνέχεια.)

—  Φάγε, κόρη μου, ολίγα κάστανα, μοί 
είπε, καί πίε καί όλίγον κρασί. Είς τήν λύ
πην το κρασί κάμει καλό.

Έφαγον ολίγα κάστανα καί επιον ολίγον 
κρασί, το όποιον μοί έσκότισεν ολίγον τόν 
έγκέφαλον, καί μέ έφερεν είς εύθυμίαν μι- 
κράν, τήν όποιαν εκείνη έννοήσασα, έπωφελή- 
θη δπο̂ ς προβη είς τήν έκτέλεσιν τοΰ μελε- 
τωμένου σχεδίου της.

—  Ελένη, μοί λέγει, άνάγκη νά σκεφθώ- 
μεν περί τοΰ μέλλοντος σου, διότι είναι κα
κόν πραγμα νά κάθησαι άνευ εργασίας, μά
λιστα δέ ήδη είσαι είς ηλικίαν, καί ή άργία 
ήμπορεΐ νά σέ καταστρέψη, καθώς κατές-οεψε 
τόσας άλλας, αϊτινες ήσαν άεργοι καί άνευ 
προστάτου.’Ανάγκη νά σκεφθώμεν, κόρη μου, 
περί τούτου πολύ, προσέθηκεν μέ τόνον μη
τρικής στοργής.

—  Τί νά κάμω ; είπον. Είς δτι μέ συμ
βουλέυσες θά υπακούσω. 'Υμείς είσθε είς 
θέσιν νά γνωρίζητε κάλλιαν έμοΰ τόν κόσμον.

•— Πίε <5λίγον κρασί άκόμη, κόρη μου' θά 
σοΰ κάμη καλό καί θά σοΰ διασκεδάση τήν 
λύπην τήν όποιαν, κακότυχη, έχεις, έπεΐπεν 
έκείνη.

Καί επιον άκόμη' καί ό οίνος ούτος ήν 
άρκετός νά μέ φέρη είς τελείαν εύθυμίαν.

Ίδοΰσά με ή προστάτριά μου, είς τοιαύτην 
θέσιν είπεν.

—  Τί άπεφάσιζες, κόρη μου, νά κάμτις, 
έάν ευρισκες μέλλον είς άλλον τόπον;

—  νΕφευγα σήμερον είπον άπερισκέπτως. 
θέλω ν’ άφήσω τήν γήν ταύτην τών δακρύων. 
*Ω! ήθελα, έπεΐπον έν ζέσει, νά έφευγα άπ’ 
έδώ καί ά; έγενόμην δούλη.

—  'Ο θεός νά μή τό δώση' έπεφώνησε. 
Καί σ’ άφινα έγώ νά γένη; δοΰλα; Καί ποιος 
σοΰ έβαλε στο μΟαλό σου τέτοια ιδέα ; θά  
ξενοδουλεύω έγώ παρά ν’ άφήσω νά φθάσης 
έ'ως εκεί. ’Ακοΰς ! άκοΰς ! νά ξεστομίσϊ) τέ
τοια λόγ2α ! Κάμε τό σταυρό σου, κόρη μου,
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καί μή μοΰ είπής ποτέ τέτοιαις άνοησίαις, 
γ ια τ ί ή καρδιά μου τό ξέρει πώς ραΐζεται.

Τάς “λέξεις ταύτας ενθυμούμαι άνά μίαν. 
Μ’ έπλησίασεν έν διαχύσει καί μ’ έφίλησε πε
ρ ιπαθέστατα προσθέσασα :

—  Έγώ δεν Οά σ’ άφήσω έρμη' Οά γείνω 
μ τ, τέρα σου.

Συνεκινήθην καί είπον :
—  Ναί, μήτέρ μου, δεν Οά μ’ άφήσης νά 

χαθώ, θά με προστατεύσϊΐς.
Πόσον ήπατώμην! Έπίστευσα είς τούς λό

γου; τής άλώπεκος’ εις τούς συμπαθητικούς 
αύτής λόγους, καί τήν έκάλεσα μητέρα.

Κατανοήσασα αύτη τήν τελείαν πλέον 
πρός αύτήν πίστιν μου, είπεν :

—  Αί ! καί αν έπηγαίναμε στήν ’Αλεξάν
δρεια, τ ί θά έλεγες ;

—  Τί θά ελεγον ; είπον. Νά υπάγωμεν ε
κεί μίαν ώραν ποότερον. Τί ωραίος τόπος ή 
’Αλεξάνδρεια. Μου λέγουν δτι είναι τόσον ω
ραίος, ποΰ ούδείς επιστρέφει πλέον είς τήν 
πατρίδα του.

—  Ναί, κόρη μου. Τί θέατρα, τί παλά
τια, τ ί μουσικαΐς, τ ί καί τί δεν είναι. Ξέρεις 
γράμματα, κεντήματα, είσαι προκομμένη, 
ξέρεις φραντζέζικα καί πιάνο, θ’ άνοίξωμεν 
ένα μικρόν σχολείο για ταΐς άρχοντοπούλαις, 
καί θά κερδίζνις λίρα με ούρά. θά  έχωμεν 
σπήτι ωραίο είς τόν καλλίτερο δρόμο, θά πη- 
γαίνωμεν εϊς τόν Νείλον. *Α ! έκεΐνος ό Νεί
λος ! νά τόν ίδης- πλοία επάνω, πλοία κάτω, 
ταχαμπίαις ποΰ διασκεδάζει 6 κόσμος με 
ταΐς άγαπητικαΐς των καί ταξειδεύει κάνεις 
δσο θέλει, χωρίς νά κουνισθή.

Τήν ήκουον μέ άνοικτόν τό στόμα.
—  "Επειτα σχέσεις μέ τούς μεγάλους, θά 

σε πέρνουν στά σπήτια των νά τρώγης, καί 
5 θεός νά μέ βγάλη ψεύτρα, δέν ήξεύρω μή

σε άγαπήση κάνένας μεγάλος καί τότε θά 
γείντ,ς κυρά καμαρωμένη. Ά χ,Ε λένη μου, θά 
μέ θυμάσαι καμμιά φορά, καί έγώ πάλι θά 
σέ καμαρόνω, διότι δεν εχοι κανένα παιδί’ 
δλα άπέθαναν καί ό άνδρας μου άκόμη δ 
μακαρίτης.

Άφοΰ έσταμάτησεν έπί μικρόν, προσέθηκεν 
έπιπολαίως :

—  ’Έπειτα νά ίδής μπιραρίαις. Τί ώραίαις· 
Έκεΐ βλέπεις άρχοντοπούλαις νά σερβίρουνε 
τούς εύγενικούς ανθρώπους, καί πολλαΐς είδα 
νά γυρίσουν πίσω μέ χρήματα ς·όν τόπο τους, 
η νά υπανδρευθοΰνε με πλουσίους εμπόρους’

—  Καί υπήγες είς τήν Αλεξάνδρεια ; τήν 
ήρώτησα.

—  Άκοΰς δέν έπήγα; Καί τ ί νά σοΰ πρω- 
τοπαραστήσω. Έκεΐ ζή κανένας καθώς θέλει 
άρκεΐ νά συμμορφωθή μέ τόν κόσμο, καί νά 
νοιώση τό συμφέρον του. θά  ίδής σαν θά 
πα με.

Έ  ταλαίπωρος τόσον ένθουσιάσθην, ποΰ έ- 
πέτων άπό τήν χαράν μου. Ή φαντασία μου 
βοηθουμένη άπό τόν οίνον με μετεώριζε είς 
τοιοΰτον βαθμόν, ώστε έλησμόνησα καί θλί
ψεις καί πασαν δυστυχίαν, καί ήρχισα νά 
τραγωδώ. ΓίΙ άθλία !

Έπί τοΰ προσώπου της προστατρίας μου 
θυμηδία έπεχύθη. Τά δίκτυα άπερ έστησε 
συνέλαβον τό θήρευμα, καί χαρωπώς μοί είπε:

—  Μπράβω, κόρη μου- έτσι πάντοτε νά 
στέκεσαι. Μέ τήν λύπη δέν κάνεις τίποτε. 
"Οσα σοΰ είπα θά τά ίδής μέ τά μάτια σου.

Έγώ μεθυσμένη σ/εδόν τήν ήρώτησα.
—  Καί πότε, μητέρα, λέγεις ν’ άναχωρή- 

σωμεν ;
1—  Τίποτε άλλο δεν έχω νά κάμω, άπε- 

κρίθη, παρά νά πωλήσω τά πράγματά μου 
καί νά πάρω δσα περισσότερα χρήματα δυ-
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νηΟώ μαζη μας. Τί νά κάμω τά ροΰ/α είς 
τήν Αλεξάνδρειαν; Έκεΐ άγοράζομεν καινού
ρια, καί βλεποαεν ποία θά ήναι ή τύχη μας. 
Ψαντάσου νά ίδώ τήν Ελένην μου δασκάλα, 
μέ φορέματα της μόδας, καί τό κάτω κάτω 
της γραφής κοκώνα σέ λίγο καιρό. Τί χαρά 
ποΰ θά δοκιμάσω !

’Επειδή δέ μέ κατέλαβεν ύπνος, προσέ- 
θηκε :

—  Βλέπω, δτι νυστάζεις, καί ας άφήσω- 
μεν αύτά άπόψε. Σκέψου ώς αύριον καί νά 
μοΰ πής. Καμμιά φορά ό άνθρωπος άλλάζει 
γνώμην, καί σκέψου βαθύτερα τήν νύκτα 
καί μοΰ λες.

Μέ ώδήγησεν είς τήν κλίνην. "Υπνωσα πά- 
ραυτα καί ονειοα μαγευτικά καθ’υπνους είδον· 
"Εβλεπον δηλαδή δτι είχον μέγα έκπαιδευ- 
τήριον, έκπαιδεύουσα τάς κόρας τών πλου
σίων τής Αλεξάνδρειάς, δτι παρευρισκόμην 
είς συναστροφάς εύπατριδών, οτι, ώς άλλη 
Κλεοπάτρα, έπί λέμβου άναπαυομένη άνέ- 
πλεον καί κατέπλεον τόν Χρυσορρόον Νείλον. 
"Ονειρα δντως τερπνά μέ περιέβαλλον καί η- 
γέρθην μέ καρδίαν εύθυμον τήν πρωίαν άτε- 
νίζουσα είς μέλλον εΰδαιμον. Έννοητέον, δτι 
έγερθεΐσα δέν ήτο άνάγκη νά έρωτηθώ άπό 
τήν θετήν μητέρα μου, προσελθών έγώ αύτή 
τή είπον :

—  Μητέρα, νά φύγωμεν μία ώρα προτ^π 
τεοα. Άπεφάσισα νά έγκαταλείψω τόν τό
πον τοϋτον, καί νά ύπάγωμεν είς τήν Α 
λεξάνδρειαν, δπου ενδόμυχός τις προαίσθησις 
μοί λέγει, δτι θά ζήσωμεν εύτυχώς !

—  Τώρα δέν είναι άνάγκη νά είπάψ.εν 
περισσότερα, είπεν έκείνη. Ά ς  έτοιμασθώμεν 
γρήγορα διότι αν βραδύνωμεν, πιάνει χειμώ
νας καί θά ύποφέρωμεν είς τό ταξεΐδι. Τό 
γοργόν καί χάοιν έχει.

ir \ w » ν t r j u  'ί Ν 'Καί, αμ επος αμ εργον. ητρεςε όεςια 
καί αριστερά έπώλησε τά έπιπλα της οικίας 
της κρατήσασα μόνον τά άπολύτως α να 

γκαία καί τήν εσπέραν έπέστρεψε φέρουσα 
καί τά εισιτήρια τοΰ άτμοπλοίου, οπερ ά- 
νεχώρει τήν μεσημβρίαν τής επαύριον.

Δέν είναι άνάγκη, πάτερ, νά προσθέσω οτι 
κάστανα καί οίνοι δυνατοί καί κατά τήν ε
σπέραν ταύτην δέν μ’ άφήκαν νά σκεφθώ κα
θόλου. "Αλλως δέ αί ζωηραί εικόνες τής προ
στατρίας μου περί μελλούσης ευδαιμονίας, 
τόσον είχον έντυπωθή έν τώ νώ μου, ώστε 
ούδόλως άνελογίσθην, δτι ήχθην άκουσίως ώς 
πρόβατον είς τήν σφαγήν.

Τήν έπαύριον κατήλθομεν ε ίς .....................
έπεβιβάσθημεν είς τό άτμόπλοιον, καί οιηυ- 
θύνθηιιεν είς τόν τόπον τών θαυμάτων, είς 
τήν Αίγυπτον. Έπέτων άπό τήν χαράν μου, 
καί τότε ήρχισα κάπως νά συλλογισθώ, δταν 
6 αήρ τής θαλάσσης έδρόσιζε τό φλογισμένο'/ 
μετωπόν μου, καί ειδον δτι άγνοώ ποΰ πο
ρεύομαι.

Ούτως ή ειμαρμένη ηύδόκησεν !
Πράγματι ήσθάνθην τήν θέσιν μου καί μέ 

κατέλαβε άνέκφραστος μελαγχολία, τήν ό
ποιαν δέν διεσκέδαζον τά πρό τών οφθαλμών 
μου άντικείμενα.

Έστέναζον, καί βαθύ παράπονον ή καρδία 
μου σιωπηλώς έξέφραζεν. "Ολαι έκείναι αί 
φαντασιώδεις εύτυχίαι έν άκαρεΐ άπέπτησαν, 
τά πάντα ζοφερά μοί έφαίνοντο, καί ένόμιζον 
δτι προσέφερον έμαυτήν θΰμα τής μεγίστης 
τών άνοησιών. 'Ρεμβή καί αναίσθητος διεκεί- 
μην, δτε ή προστάτριά μου ίδοΰσά με κατα- 
ληφθεΐσαν ύπό τών οδυνηρών τούτων διαλο
γισμών, μ’ έπλησίασε καί είπε :

—  Καί τ ί συλλογίζεσαι Ελένη ; Έχεις 
δίκαιον άπό τήν αίαν μεριά νά λυπήσαι, διό5-
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άφίνομεν τήν πατρίδα, άλλά άπο την άλλη 
δέν βλέπω καί τον λόγο διά νά σκέπτεσαι. 
"Οπου καί νά ησαι είναι το ίδιο γιά σέ, διότι 
δπου καί νά ποίς είσαι, 'Ελένη μου, μόνη. Μά
λιστα εδώ ποΰ πηγαίνουμε είναι καλλίτερα, 
διότι είσαι ξένη, δέν σε γνωρίζει κανένας, καί 
καθώς σοϋ είπα πολλαΐς φοραΐς, εχεις την 
τύχη μπροστά σου. Μη στενοχωρεΐσαι, κόρη 
μου, γιά τίποτε, καί δλα θά πάγουν καλά, 
μοί είπε παρηγορητικώς.

Δεν άπεκρίθην, άλλ’ ίς-άμην κατηφής. Με
τά χρόνον ή κατήφεια διεσκεδάσθη, τά πα
ρουσιασμένα κατά τον διάπλουν άντικεί- 
μενα βαθμηδόν περιέσπων τον νοΰν εις σκέψεις 
διαφορετικάς, καί μετά ταξείδιον εύχάριστον 
καί διασκεδαστικδν έν μέρει άφίχθημεν είς 
τήν ’Αλεξάνδρειαν, τήν νέαν Βαβυλώνα.

Βεβαίως δέν ήδυνάμην !ή νά αισθανθώ την 
περίεργον εκείνην έντύπωσιν, ητις διεγείρεται 
είς πάντα μόλις άφικνούμενον εις την πόλιν 
ταύτην.

’Άραβες, ’Ιταλοί, Γάλλοι, "Ελληνες, Σύ- 
ριοι, Αρμένιοι, κτλ. προσήλθον είς τδ ά τ-  
μόπλοιον, άλλοι μέν ώς λεμβούχοι, άλλοι ώς 
απόστολοι ξενοδόχων, άλλοι ώς ένοικιασταί 
δωματίων μετ’ έπίπλων, άλλοι ώς διερμηνείς
ώς οδηγοί, ώς, ώς Είς το άτμόπλοιον
έβασίλευεν θόρυβος ακατάληπτος.

Έν τούτοις, χάρις είς τάς γνωριμίας τη; 
ποοστατρίας μου ευρομεν ταχέως λέμβον καί 
άπεβιβάσθημεν είς τήν ξηράν σώαι καί υγι
είς καί δί’ άμάξης κατηυθύνθημεν είς μίαν ί -  
κέλλαν, ενθα μοί ελεγεν οτι άλλοτε ειχε 
κατοικήσει καί έγίνωσκε τήν Padrona καί 
δπου,μοί Ιλεγεν, θά ευρω καί άλλας νέας μεθ’ 
ών διατρίβουσα νά διέρχωμαι τάς ώρας μου, 
καί νά γνωρίσω τδν τόπον.

Δέν μοΰ Ικαμεν ή πόλις κακήν έντύπωσιν'

το μόνον τδ οποίον κατά τήν άφιξίν μου 
μοί ϊκαμε έντύπωσιν ην ή άλληλομαχία τών 
άχθοφορων περί τής παραλαβής τών επίπλων 
μας καί τών Ινηλατών, ε,ΐτινες, δίκην σκεύ
ους, ’'Αγγλον τινά έπ’ ώμου άραντες έκά- 
θισαν έπί ονου.

Βλέπετε, πάτερ μου, οτι ή μνήμη μου μέ 
βοηθεΐ, καί απορώ έν’φ πρότερον άμφέβαλλον 
άν έπιπολαίως θά διηγούμην τά κατ’ έμε πώς 
ή'δη τηρώ συνέχειαν τών ιδεών μου. Δότε μοι 
παρακαλώ, ολίγον ζωμδν άκόμη καί ολίγον 
οίνον, έάν δύνασθε, θά μέ υποχρεώσετε πολύ.

Ό ίατρδς έκάλεσε τήν θείαν Μαριώ καί τη 
έδωκε νόμισμα διά νά άγοράση μίαν φιάλην 
ο’ίνου έκλεκτοΰ 8ν εκείνη έσπευσεν νά φέρη δτι 
τάχιστα, καί δστις έδωκεν νέας δυνάμεις είς 
τήν άσθενή άφ’ οΰ έπιε.

’Εντεΰθεν πάτερ, έξηκολούθησεν η 'Ελέ νη, 
άρχονται τά δεινά μου.

(Ακολουθεί.)

ΛΥΣ1Σ (α) 

τοΰ έν τώ ΙΖ' Φυλλαδίω Αινίγματος. 

’Ά ρ γ υ ρ ο ς  —  Γ Ο ρ ο ς .

ΑΙΝΙΓΜΑ.

Τδ πρώτον μου είν’ άριθμδς
τδ δεύτερόν μου φύλλον, 

σ’ τους κήπους δέ τδ δλον μου
πολλοί ζητοΰν μέ ζήλον.

(α) ’’Επεμψαν τζμΐν λύσεις οί κύριοι Δ. Ilr,- 
γαδίτης, Β. Οίκονομίδης, Ν. Ματαράγκας καί 
Χαϊκάλη;.


