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Ηερίήγησ'.ς είς τάς ’Ά λπεις ύπό

II. Κ. Do Saussurc.

Κ ατά τάς έν ώρα νειμώνος γινομενας 
διαβάσεις τών ’Ά λπεων άξιοι προσο
χής είναι οί αγαθοί ουτοι μοναχοί ετεει- 
γόμενοι νά οε^Οώσι τούς περιηγητας, 
νά τούς θερμάνωσι, νάτούς ξενισωσι 
καί νά περιπόιηΟώσίν αυτούς έκ τοΰ 
ψύχουςκαί του κόπου έξαντληθεντας 
η άσΟενήσαντας. Περιποιούνται μετά 
τής αυτής προθυμίας συμπατρίωτας 
και ξένους, άνευ διακρ^^ως ταξεως, 
φύλου ή θρησκεύματα’ χωρίς νά Οε- 
λήσωσι μάλιστα νά μάΟωσι τήν π α 
τρίδα ή τήν θρησκείαν του ύπηρετου- 
μένου* ή άνάγκη ή ή οδύνη είναι οί 
μο'νοι τίτλοι οί έχοντες δικαίωμα πε- 
ριποιήσεως πλησίον αυτών. IIρό πάν
των δέ έν καιρώ του χειμώνος και 
του εαρος ή προθυμία αύτών είναι 
ύπεράνω παντός επαίνου, Οιοτί εκ
τίθενται είς μεγίστους κόπους καί 
φοβερούς κινδύνους. Έ κ  τοΰ Νοεμ
βρίου μέχρι του Μαΐου είς υπηρέτης 
τή ς  εμπιστοσύνης, πορεύεται μέχρι 
τοΰ μέσου τής όδοΰ και υποδέχεται 
τούς ταξειδιώτας, συνο&υομεγος

παρ’ ένός ή ούο μεγάλων σκύλων, οι 
όποιοι είναι προορισμένοι νά άνευ- 
ρίσκωσι τήν οδόν είς τό σκότος τής 
πυκνής ομίχλης, είς τάς τρικυμίας 
καί τάς πολλάς χιόνας και νά άνα- 
καλύπτωσι τους περιπλανηΟεντας οια- 
βάτας. Ηολλάκις αυτοί ουτοι οί μ ο 
ναχοί έκτελοΰσι την υπηρεσίαν ταυ- 
την h a  παρέχωσιν είς τους τα ξε^α )- 
τας cjuvSpo{///]v χατα7νΧηΛον και ά
μεσον· Τρέχουσ&ν €&ς βοήθειαν αύτών 
οσάκις ό ύττηρετ^ς δεν αρκεϊ ρ,όνο* 
ινα τούς σώση και τους όοηγοΰσι, 
τούς ύποστηριζουσι, πολλακι; μά
λιστα καί τούς σηκώνουσιν εις τους 
ώμους των μέχρι τής μονής. Ενίο
τε άναγκάζονται νά μετέρχωνται εί
δος βίας πρός τούς ταξειδιώτας, οϊ- 
τινες, άποναρκωμένοι ύπό τοΰ ψύ
χους καί έξηντλημένοι έκτή ς κοπώ- 
σεως,ζητοϋσιν έπιμόνως νά τοις συγ- 
χωρήσωσι νά άναπαυθώσιν ή νά κοι- 
μηθώσι μικρόν έπί τής χιόνος. Α 
νάγκη νά τούς κινώσι τότε επα
νειλημμένους νά τούς αποσπώ σι 
τοΰ προδοτικοΰ τούτου ύπνου, ό ό
ποιος θέλει τούς κατα^ηξει καυτούς 
επιφέρει τόν θάνατον διότι δι’ άπαύ- 
στου μόνον κινήσεως Βύναται τό σώ
μα νά διατηρή άρκοΰσαν θερμότητα 
ώστε νά άνθίσταται είς τήν ύπερβο
λικήν δριμύτητα τοΰ ψύχους. *0-



ταν οί μοναχοί είναι υποχρεωμένοι 
νά μένωσιν υπό τήν επήρειαν τών 
μεγάλων παγετών, καί ή ποσότης 
τής χιόνος έμποδίζει αυτούς νά πε- 
ριπατώσιν άρκετά ταχέω ς ινα θερ- 
μαίνωνται, κτυποΰσιν άδιακόπως τάς 
χειρ ας καί τούς πόδας των μέ ρά
βδους τάς οποίας φέρουσι πάντοτε 
μεθ’ εαυτών, άνευ τοΰ όποιου μέσου 
τά άκρα αύτών άποναρκοΟνται καί 
πήγνυνται χω ρίς νάτό έννοήσωσι.

Καί εντούτοις ένώ τοιαύτας φρον
τίδας καταβάλλουσι, δέν παρέρχεται 
χειμών χωρίς περιηγητής τις νά ά- 
ποΟάνη ή νά άφιχθή είς τόν ξενώνα 
μέ πεπηγότα μέλη. Ή  χρήσις τών 
οινοπνευμάτων είναι παρά πολύ 
επικίνδυνος κατά τάς περιστάσεις 
ταύτας, καί επιφέρει πολλάκις τόν 
θάνατον είς τούς ταξειδιώτας. Π ι- 
στεύουσιν οτι θερμαίνονται πίνοντες 
οινόπνευμα, τό όποιον πρός ώραν ά- 
ληθώς τοις δίδει θερμότητά τινα καί 
ζωηρότητα, άλλά κατόπιν τήν βε- 
βιασμένην αυτήν εντασιν διαδέχεται 
άτονία, καί κόπωσις αθεράπευτος.

Ε π ίσ η ς κατά τήν άναζήτησιν τών 
δυστυχών διαβατών, οί όποιοι παρε- 
χώθησαν εκ τών κατερχομένων άπό τά 
ύψη χιο'νων, άναφαίνεται έν όλη τη 
μεγαλειότητι αύτοϋ ό ζήλος καί ή δρα- 
στηριότης τών άγαθών μοναχών. 
"Οταν τά θύματα τών δυστυχημάτων 
αύτών δέν κατεχώσθησαν είς τά έγ 
κατα τών χαράδρων, οί σκύλοι τής 
μονής άνακαλύπτουσιν αύτά* άλλά 
τό ένστικτον μή όδηγούμενον υπό 
τής όσφρήσεως όταν οί δυστυχείς 
εύρίσκωνται είς βάθη τοιαΰτα δέν δύ- 
ναται νά τοίς χρησιμεύση πλέον. Τό
τε, άμα παρατηρηθή ότι έλλείπου- 
σί τινες εξέρχονται οί μοναχοί φέ- 
ροντες σταλίδας (ράβδους μακράς) 
καί έρευνώσι βήμα πρός βήμα τά μέ
ρη· ή άντίστασις τήν όποιαν δοκιμά
ζει ή σταλίς αύτών τούς οδηγεί νά 
έννοήσωσιν έάν άπήντησε βράχον ή 
σώμα. Έ ν τή τελευταία δέ ταύτη I

περιστάσει, άφαιροΟσιν αμέσως τήν 
έπικαθημένην χιόνα, καί λαμβάνουσι 
πολλάκις τήν εύχαρίστησιν νά σώ- 
σωσιν άνθρώπους οιτινες άνευ τής 
γενναίας συνδρομής αύτών δέν ήθε- 
λον ούδέποτε ίδεί τό φως τοΟ ήλιου. 
"Οσοι τών άνευρισ*ομένων εΐναι πλη
γωμένοι ή άκρωτηριασμένοι υπό τοΟ 
ψύχους μένουσι παρά τή μονή, και 
θεραπεύονται μέχρι τής εντελούς ά- 
να^ρώσεώς των. Έ γώ  αύτός συνήν- 
τησα, ύπερβαίνων τάς * Αλπεις, δύο 
Ελβετούς στρατιώτας, οιτινες, τό 
προηγούμενον ετος, πορευόμενο: κατά 
τό εαρ είς συνάντησιν τών ταγμάτων 
αύτών έν Ίτα λ ίρ , έπαθον τάς χείρας 
έκ τοΟ παγετοΰ, καί διέμειναν έκεΓ 
έπί εξ έβδομάδας θεραπευόμενοι καί 
περιποιούμενοι, χωρίς νά άποτίσωσιν 
ούδεμίαν αμοιβήν τοίς μοναχοίς.

Φ Π ΙΚ Η  Ι2Τ0ΡΙΑ .
ΤΑ  ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΦΥΤΑ.

Μεμονωμένον έν μέσω τοΟ Ιν δ ι
κού ’Ωκεανού, παραδερόμενον υπό- 
τών κυμάτων πολλάκις τό πλοιον, 
ταλαιπωρούμενον υπό τής πείνης, 
κινδυνεύει νά άπωλεσθή όταν αίφνης 
ό πρωρεύς παρατηρεί δάση φυκών· 
βλαστάνοντα είς τά βάθη τής θα
λάσσης. Τά φύλλα των, κυκλοτερή; 
καί πλατέα, είναι διάτρητα καί άφί- 

νουσι νά διέρχηται τό αλμυρόν ύδωρ* 
άλλά τά όρμενα καί αί ρίζαι αύτών 
προσφέρουσι τροφήν πολύτιμον καί 
σωτηριώδη. Ε ίς τήν θέαν ταύτην, τό 
πλήρωμα αισθάνεται άναγεννωμένας 
τάς δυνάμεις του καί δρέπει τά  φυτά 
ταυτα, τά όποΐα ή θεία πρόνοια τώ  
προσφέρει. Τό θ ά ^ ο ς  του άναζωπυ- 
ροΰται, ή έλπίς έπανέρχεται είς τάς 
καρδίας ρλων, καί, χάρις είς άσθε- 
νές τι φυτόν, έπαναστρέφει είς τήν 
πεφιλημένην του πατρίδα 6  ταλα^τ 
πώρος νβούτης, < ·

Ε θ  Ν I Κ Η

Ό  ’Ωκεανός δέν κοσμείται μόνον 
άπό δάση εχει έπίσης τούς κήπους 
του καί τά άνθη αύτοΰ· έν μέσω τών 
πινηκών κογχών καί τών κοράλλι
νων δενδρυλλίων ύψοΰνται σεμνώς 
τά  χρυσόχροα φύλλα τοΰ θαλασσίου 
ίου καί ή ύοροχαρής ροδή εστεμμένη 
μέ άνθη ώς ή ροδή τών κήπων ημών. 
’Αλλά μεταξύ τών Οαυμασίων δεν
δρυλλίων τά όποΐα κοσμοΰσι το κρά
τος τών ύδάτων, ούδέν μεγαλςπρέ- 
στερον τών γιγαντωοών φυκών τών 
οποίων τά στελέχη φαίνονται κατα- 
μετρώντα τάς άβύσους τάς οποίας 
σκιάζουσιν. ’Ενίοτε ή τρικυμία θραύει, 
άποσπα καί ώθεί ολόκληρα τά δάση 
ταΰτα, μετά τών πο’λυαρίΟμων κα
τοίκων αύτών έν τώ μέσω τών με
γάλων θαλασσών. Τότε όμοια τά δά
ση ταΰτα πρός δίκτυα, παρασύρουσι 
παν τό προστυχόν κατά τήν οιάοασιν 
αύτών. Ιίερικεκαλυμμένα εις τάς 
χλοεράς ταύτας νήσους, τά κογχύ- 
λια, οί ίχθΰς τά έντομα, εποχούνται 
εις τάς μεμακρυσμένας Οαλάσσας ό
που ίδρύουσι νέας αποικίας. ’Αρχαίοι 
κάτοικοι τών αχανών αύτών λαβυρίν
θων, περιέρ/ονται ύπο τό αυτό φύλ
λωμα, άναπαύονται ύπό τό αυτό κα- 
ταφύγιον όπου τό πρώτον εί3ον τό 
φώς, καί ταξειδεύουσι χωρίς νά έγ- 
καταλείπωσι τήν πατρίδα των.

L. Aime-Martin.
»··<

Χ Α Ρ Α Κ Τ Ή Ρ Ε Σ .
Ό  Ε γω ισ τής (*)

Παρατηρήσατε τον οΙτ,ι/.ατίαν αυτδν 
Ανητβν τ^ν ύπερόπτην της κοινωνίας 
δεσπότην. Αδιακόπως πασαν πε* 
ρίστασιν είς ·έκάστην φράσιν το έ γ ώ  
βασιλ:ύει εις τ* χείλη του το έ γ ώ  
δεσπόζει είς τήν ψυχιίν του.

Δελλίλης.

*0 Σενσομών έγένετο τεσσαρά
κοντα έτών χω ρίς νά έννοήση αί-

(*) Ε ις  τ ί  Ιξής 6έλομ.εν άφιερώσει [λίαν ή δύο 
«τ^λας Γν* ίίδωΐΛίν «ίς τους αναγνώστας >(- 

τήν «ξεικόνισιν τών διαφόρων χαρακτήρων 
όΐϊό μεγάλων συγγραφέων ώί w  MBruydre, 

Le B run  κτλ.

αΟη[/.ά Tt ξένον ε?ς εαυτόν ίνα άλη-
θεύση ότι

. ·* , , -  ■· >Tb s γ ώ  εις το στο[J.i s/,ει iseptMsτ^ρας των
Sus συλλαβών. t

Φροντίζει πάντοτε όμιλών νά θε
τή τήν άντωνυμίαν έ γ ώ ,  δι’ η ι έ ,  ι ι ο ϋ ,  

έν τή άρχή έκάστης φράσεως· οέν 
γνωρίζει άλλα δυστυχήματα εκτός 
εκείνων τά όποια αισθάνεται, δέν εν
νοεί άλλας ευχαριστήσεις εκτός τών 
όσων άπολαμέάνει. Έ άν εύρίσκεται 
περιπατών καί άρχίση βροχή είναι 
ύπερβέοαιος ότι πίπτει μόνον δι’ αύ
τόν· έάν βαδίζη πεζός κατηγορεί τήν 
άστυνομίαν ή όποία άφίνει νά περι- 
τρέ/ωσι τήν πόλιν άμαξαι· έάν εύ- 
ρίσκεται εντός άμάξης μέμφεται τήν 
μετριότητα τών νόμων, οιτινες δέν 
συγ/ωροΰσι νά καταπατώσι τούς πε
ζή βαίνοντας. "Ολαι αί πράξεις όλαι 
αί σκέψεις του είναι έρωτήσεις είς 
τά ζητήματα ταΰτα· « τί δύναμαι νά 
ωφεληθώ έγώ έκ τούτου·, τί δύναται 
νά προκύψη δι’ έ μ έ ;  είς τί δύναται νά 
μοί χρησιμεύση; «

Ό’ Σενσομών εχει φήμην είς τόν 
κόσμον τιμίου άνθρώπου* εις τών φί
λων του έρχεται έσπέραν τινά καί 
τώ λέγει ότι τήν έπαύριον τήν έβδό- 
μην ώραν τής πρωίας έχει άνάγκην 
αύτοΰ δι1 ύπόθεσιν έκ τής έπιτυχίας 
τής όποιας έξαρτάται ολόκληρος ή 
περιουσία, ή ευτυχία αύτοϋ καί τής 
οίκογενείας του, έν οέ μόνον τέταρ
τον τής ώρας έάν παρέλΟη τά πάν
τα καταστρέφονται. *Η συνέντευξις 
ορίζεται καί ό Κ. Σενσομών υπόσχε
ται νά ήναι άκριβής· άλλά δυστυχώς 
έγείρεται τακτικώτατα είς τάς έννέα 
ώρας καί κινδυνεύει νά άδιαθετήση 
νά χάση τήν δρεξιν του έάν έγερθή 
κατά εν τέταρτον ένωρίτερα. Ε ίς τάς 
οκτώ λοιπόν, τήν ημέραν τής συν- 
εντεύξεως, αύτός εύρίσκεται άκομη 
είς την κλίνην του· ο φ^*ος του έρ
χεται’ τόν βιάζει, τόν παρακαλεΐ· ε
γείρεται έπί τέλους, άλλά συνήθως 
δέν έξέρχεται τοΰ οίκου νήστίς, διότι 
ό ιατρός του τώ  άπηγόρευσε τοΟτο



έπ? χινδύνφ κεφαλαλγίας^ όχληράς* 
έννέα ώραι σημαίνουσιν είναι ένδεδυ- 
μένος θερμότατα, έφορεσε τα διαβα- 
θρα του * (claguee γαλότσια), τεμά- 
χιον φανέλλας έπί τοΰ στομάχου 
του, όλίγον βαμβάκιον είς τά ώτά 
του. ’Αναχωρεί οΰτω καλώς προπε- 
φυλαγμένος, άναβαίνεί είς άμαξαν, 
φθάνει είς το όρισθέν μέρος* άλλ’ 
ή ύπόθεσις προ δύο ωρών έτελείωσε 
καί ό ταλαίπωρος φίλος χατεστρά- 
φει π α ντελώ ς.— ’Αδίκως μ’ εκαμε, 
ανακράζει, νά έγερθώ τόσον ενωρίς!

De Jouy.

ΦΤ22ΙΚΗ.
Τό βο'ρειον σέλας.

— 00----

Έπιστρέφων έκ τής Στοκόλμης, 
είδον εν τών περιεργοτέρων θεαμά
των* τό βόρειον σέλας. Εύρισκόμην 
μετά τίνος συντρόφου τών περιηγή
σεων μου καί έθαυμάζομεν τό καθα
ρόν τό σελήνης φέγγος κατά τά μέ
σα τής νυκτός, οτε  αίφνης παρετη- 
ρήσαμεν αμφίβολόν τινα καί ύπόλευ- 
χον λάμψιν έξαπλουμένην έπί τοΰ 
στερεώματος* τό κατ’ άρχάς έρωτή- 
σαμεν άλλήλους έάν ήτο νέφος φω- 
τιζόμενον ύπό τής σελήνης* άλλ’ 
ήτο τι όλιγώτερον πυκνόν καί περισ
σότερον άόριστον νέφους* ήθελε τις 
υποθέσει ότι ήτο ό γαλαξίας ή μακρυ- 
νόν τι πολύαστρον (nebuIeuse)(*).’Evtj) 
έδιστάζομεν είσέτι, γραμμή τις φωτει
νή έσχηματίσθη, έξηπλώΟη άμφιβό- 
λως πως, καί διεκρίναμεν αίφνιδίως 
μεγίστους πυροπήδακας, μακράς ξι
φοειδείς άκτίνας χαί πύραυλα άπειρα 
έπί του ούρανοΰ· μετ’ όλίγον πάντα

(*) Κ,αλοΰβι nebuleuses e S fo ta a a  άστίρων λ ίαν 
άπο[(.«|Ααχρυ(ΐμ.ίνων 4ιμΰν καί τώ ν ίπο ίω ν tk  <ρώί 
«ιναι ώχρόν. Ο Γαλαξίας συνίαταται ϊ χ  μ ιγ4λβυ  
4j;̂ u.oO ~ϊ’.ή-ινΊ o'jo*i?iuy iittpwv.

ταΟτα τά σχήματα συνεχωνεύθησαν, 
καί, είς τήν θέσιν αύτών, έπεφάνη 
©ωταυγές τόξον, έξ ου κατέπιπτε 
βροχή φωτεινή· ό,τι συνέβαινεν ένώ- 
πιον ήμών δέν δύναται νά παραβλη
θώ) πρός ούδέν· ήσαν φαινόμενά τινα 
δια^ρέοντα, ανεπίδεκτα περιγραφής 
καί τά οποία ό οφθαλμός μόλις ήδυ-. 
νατο νά προφθάση, τοσοΰτον διεδέ- 
χοντο άλληλα, ήνοΰντο, έχάνοντο 
ταχέως· ήτο αδύνατον νά προίδη τις 
προ ενός δευτερολέπτου ο,τι έμελλε 
νά προσφέρη είς τήν όψιν τό ούρά- 
νιον φαινόμενον. Ό ,τ ι  ένόμιζέ τις ότι 
παρατηρεί είχεν άφανισθή, ένώ άκό
μη τό έζήτει ίνα λάβη ιδέαν ευκρινή 
αύτοΰ. Τό θαυμάσιον θέαμα έφαίνετο 
άφανιζόμενον καί έπαναρχίζον καί ήτο 
άδύνατον νά προφθάση τις τόν μετα- 
χρωματισμόν αύτοΰ. Δέν έφαίνετο 
έπί τοΰ ούρανοΰ, καί παρευθύς εύρί- 
σκετο έκει ώς νά μή ελλειψε παντε
λώς. Έ ν όλίγοις, ούδεμία περιγραφή 
'δύναται νά δώση εικόνα πιστήν τοΰ 
ευκινήτου, τού ίοιοτρόπου, τοΰ άκα- 
ταλήπτου των περιλαμπών αύτών 
παιγνιδίων τοΰ νυκτερινοΰ τούτου φω
τός, τό οποίον έζημιοΰτο καί πως 
παρά τοΰ φέγγους τής πανσελήνου. 
"Ενεκα ταύτης, τό φως τοΰ βορείου 
σέλαος ήτο ώχρόν καί ύπόλευκον, ή 
δ’ άλλως τούς μετασχηματισμούς 
ήθελον συνοδεύει οί μεταχρωματι- 
σμοι, αί έρυθραί, πράσινοι, διάπυροι 
άνταύγειαι, αίτινες δίδουσι συνήθως 
είς τά βόρεια σέλα τήν οψιν φοβερών 
πυρκαιών καί τό ήμέτερον όμως δέν 
άπελείπετο πολύ έκείνων ήτο έκ τών 
ώραιοτέρων καίπλουσιωτέρων. Διήρ- 
κεσε δέ πολλάς ώρας, άνανεούμενον, 
μεταβάλλον θέσιν, μετασχηματιζό- 
μενον άδιακόπως καί ειπον ήμίν ότι 
πρό τριάχοντα έτών δέν έπεφάνη ω- 
ραιότερον είς Στοχ^λμην,

J. J. Ampere.1 

»■■■-

Ο Τ Ι Λ Ι Α .
Δ ΙΗ Γ Η Μ Α .

S . Μ Λ Ρ Μ ΙΕ .
(Συνέχεια tSs «υλλάδιον 2 ον)

Ως έμεινε (/-όνος ό συνταγματάρχης 
έρρίφθη έπί τίνος ανακλίντρου μέ ο μμα 
πεπλανημένον, μέτωπον ώχρόν καί καρ- 
ίία ν  κατεχομένην καί κατατρυχομένην 
ύπό θανασίμου δειλίας.

—  « At! λοιπόν! έλεγε καθ' εαυτόν, 
ή ολέθρια στιγμή εφθασε τέλος j τό μέγα 
οικοδόμημα τό όποιον μετά τοσαύτης 
υπομονής άνήγειρα εύρίσκεται έν τώ κα- 
ταρρέειν; Ωφειλον νά ϊδω βυθιζόμενον 
εντός τής αβύσσου πλούτον, δύναμιν, 
τιμήν, τριακονταετή φιλοδοξίαν, τρια
κονταετή παραδειγματικήν ζωήν, Καί 
εντούτοις ημην τόσον ήσυχος τόσον 
ευτυχής πρό ολίγου. Διατί ή αιφνίδια 
αύτη άνέγερσις φοβέρας άναμνησεως \ Λια- 
τ ί  ή αγωνία αύτη εις τήν προσέγγισιν 
ανθρώπου τοσοΰτον ταπεινού καί τοΰ ό
ποιου τό όνομα μοί είναι παντελώς άδιά- 
φ ο ρ ο ν ; .. .  Μήπως δέν είναι τό αληθές 
όνομα του*5 £2 θεέ μου, όταν τόν παρατη
ρώ, τό αίμα παγώνει εις τάς φλέβας μου... 
άναμιμνησκομαι . . .  Πρέπει νά τελειώσω 
μετ' αύτοΰ. Ούδεμία ανθρώπινος δύναμις 
όύναται νά ύποφερν) τοιο!;τον μαρτύ
ριαν

Είς τους λόγους τούτους ό κόμης έ- 
γερθείς βιαίως, εκρουσε τόν κώδωνα καί 
είπε τώ ύπηρέττ,* —  Ας εμβη ό έπιλο- 
χίας αυτός.

Ο συνταγματάρχης έστάθη ένοίπιον τής 
θερμάστρας, τήν κεφαλήν κρατών υψνιλά, 
τό βλέμμα υπεροπτικόν, είς θέσιν μεγιστά
νας, δστις καταδικάζεται νά δεχθνί τήν 
έπισκεψιν όχλτ,ρου τίνος

0  Φίλιππος Οΰάϊς έπροχώρνισε μετά 
σεβασμού φέρων τήν χεΐρα έπί τοΰ πίλου 
του. Αλλ άμα ό είσαγαγών αύτόν υπη
ρέτης έζήλθε καί έκλεισε τήν Θύραν, τό 
πρόσωπον των δύο τούτων άνδρών, ο ιτι- 
νες τ^σθάνοντο έαυτούς μόνους έν τνΐ α ι
θούση μιτεσχνιματίσθη τταρευθύς* ό  κό

μη: επaσyεv είδος σπασμώδους τρόμου, 
ή δέ μορφή τοΰ έπιλοχίου είχε φρικίόδη 
έκοοασιν.I ι

ΔιευΟύνΟν) τα /ΰ ς  πρός τόν συνταγμα
τάρχην καί τώ είπε μέ φωνήν καταχθο
νίου έκφράσεως.

—  ]ίγώ είμαι!
—  Συ . . .  τις . . . τ ί σημαίνει; . . . 

έτραύλησεν ό ϋέρνιχ.
— ■ Εγω, ό Λυγουστος Αάουερ, άπε

κρίθη ό Οϋάΐς κατα/Οόνιον γελών, ό ίδιος 
Λυγουστος Αάουερ τοΰ 1 8 1 2  ό όποιο; 
παρεγένετο είς τόν θάνατον εκείνου, μετά 
τοΰ σήμερον φέροντας τόν τίτλον τοΰ κό- 
μητος Κέρνιχ. Λ ! Λ ! μέ αναγνωρίζεις 
έπί τέλους, καί παύει πλέον εδώ διαφορά 
βαθμού καί διαφορά πλούτου. Πρόκειται 
δέ μόνον πε^ί δύο γηραιών συναδέλφων 
οΐτινες tkyov τά  αύτά συμβεβηκότα καί 
πρέπει νά λάβωσι καί τήν ίδιαν τύχην.

Ε ί/ε  λεχθή. Τό φρικώδες πρόβλημα 
έλύθ/,. 0  συνταγματάρ/ης δέν προσεπά- 
Οησε μάλιστα ουδέ νά άντιλέςτ( είς τήν 
άνακοίνωσιν, ητις έκρήγνυτο ενώπιον αύ
τοΰ ώς κεραυνός’ άπελιθώθη.

—  Ουτε λέξιν περισσότερον, είπε, τί 
θέλεις*,

—  Αϊ! Αί! ύπέλαβεν ό Ούάϊ; καγχάζων 
τ ί απαιτώ ; είναι άπλούστατον* νά κάμω
τήν τύχην μου όπως καί σύ.

—  ί!ς έγώ, άπεκρίθη ό Βέρνιχ προ- 
σπαθών νά "λάβ'/j τήν συνηθη αύτώ ψυ
χρότητα* —  θριαμβεύεις, διότι μέ νο
μίζεις είς τούς γρίφους σου, άλλ1 ά π α τα - 
σαι. Τό κρίμα τό όποιον γνωρίζεις δέν
ύο ίστατα ι. . .

*

-—  Ολίγον ώφελοΰσιν αί διασαφήσεις 
τάς οποίας θέλεις δοκιμάσει νά κάμγ,ς, 
άπεκρίθη άγροίκως ό Οΰάϊς. Ο ,τι γνωρί
ζω, είναι ότι κρέμασαι άττό τήν εχεμύ
θειάν μου. Ο ,τι γνωρίζω είναι ότι σύ έ- 
γεννηθης είς τάς τάζεις τοΰ λαοΰ, καθώς 
εγώ, είναι ο'τι ημεθα άμφότεραι άπλοι 
στρατιώται ύπό τάς διαταγάς τοΰ αλη
θούς κόμητος Βέρνιχ. Δέν θέλω εϊπει πε- 
ριπλέον, έάν ή πρός με διαγωγή σου δει- 
χθ/, δπο>ς πρέπει, έάν όμως όχι, δυστυχία 
είς σέ. Πρό πολλών έτών σέ αναζητώ, 
πρό ένός δέ μόλις έτους ή ειμαρμένη μέ 
έθεσεν έπί τά  ίχνη σου, πρό ένός έτους 
σέ κατασκοπεύω, σέ παρατηρώ, * a l, ·ΐ$η 
οτε σέ άνεκάλυψα, μοί χρειάζεται αμοιβή.



22 B I B  A I Ο β  Η  K IT.

—  Ακούσε, Λάουερ, έτραύλισεν 6 συν
τα γμ α τά ρχη .

—  Δέν θέλω τίποτε νά ακούσω* ήμ- 
πορώ νά σιωπήσω, άλλά θέλω ή σιωπή 
μου νά πληρωθνί.

—  Καί τ ί ζητείς;
—  Πρό; στιγμήν, τά ; έπωμίδας τοΰ 

ΰπολοχαγοΰ καί αμέσως. ’Αργότερα, βλέ- 
πομεν. Τγίαινε. Μακάριζε έαυτόν διότι 
είσαι συνοδεμένο; μέ συνένοχον τόσον 
μέτριον.

Αέγων ταΰτα έζήλθεν. ό  δέ Βέρνιχ 
Ιμεινεν ακίνητος, σιωπηλός καί ώς άπολι- 
θωμένος.

ΠΙ

Τήν έπαύριον τής σκηνής ταύτης & 
δούξ ήτο έν τώ  γραφείω του μετά τοΰ 
άρχιγραμματέως Φενερβέργ ό όποιος τω 
υπέβαλε τήν ήμερήσιον εργασίαν.

—  Είναι δλα·, ήρώτησεν, άφοΰ υπέ
γραψε διάφορα διατάγματα.

—  Ο χι, υψηλότατε, ίδοΰ ακόμη έν 
προκληθέν παρά τοΰ υπουργείου τών στρα
τιωτικών ΐνα προβιβασθή είς τόν βαθ
μόν άνθυπολοχαγοΰ ό έπιλοχίας Φίλιππος 
Ούάϊς.

—  Πώς υπάρχει θέσις κενή ·,
—  Δέν πιστεύω.
—  Τότε διατί ή πρότασις αυτή;
—  ό  συνταγματάρχης Βέρνιχ ζητεί 

τόν προβιβασμόν αύτόν.
—  Τότε αλλάζει, ό  συνταγματάρχης 

δέν είναι δυνατόν νά κάμη τήν πρότασιν 
ταύτην άνευ λόγων καλών καί νομίμων, 
ί χ ω  πλήρη έμπιστοσύνην είς αύτόν καί 
υπογράφω, ό  υιός του θέλει παρουσια- 
σθή σήμερον είς έμέ. Αμα έλθη τόν εισ
άγετε.

0  άρχιγραμματεΰς άπεσύρθη. ό  πρίγ
κηψ ήγέρθη γελών καί έβημάτιζε κατά 
μήκος τοΰ δωματίου του. Μετά τά  κα
θήκοντα τοΰ ήγεμόνο; γλυκύ ονειρον ι
διώτου κατείχε τήν διάνοιάν του.

« —  Ανυπομονώ, έμονολόγει, νά ϊδω 
όποιον αποτέλεσμα θέλει φέρει ή επ ι
στολή μου καί τό έγκλειστον δώρον. 
Kiv ή αισθηματική αλληλογραφία μου 
οέν έπιτυχτι θέλω έπινοήσει άλλο τ ι 
μέσον. Η γραία μοί φαίνεται κάλλιστα 
διατεθειμένη . . .  ή ανεψιά είναι τρόμε*

ρά δύσκολος* άλλ’ όποία άγγελική μορ
φή ! όποιον θελκτικόν βλέμμα! άφ’ ου 
χρόνου τήν εΐδον δέν δύναμαι πλέον νά 
τρέψω άλλαχοΰ τόν νοΰν μου. Πρέπει νά 
μέ άγαπήσ·/ι· ΝαΙ, διά νά τύχω Εν συμ- 
παθέ; μειδίαμα, Ινα λόγον γλυκΰν έκ 
τών ώραίων χειλέων της, είμαι Ετοιμο; 
νά κάμω πασαν θυσίαν.

6  μονόλογο; ουτος τοΰ πρίγκηπο; διε* 
κόπη έκ τής άφίξεως τοΰ Ερρίκου.

<■ —  Σας περιέμενον, τώ  ειπεν ό δούξ 
μετά τοΰ γλυκυτέρου τρόπου’ επιθυμώ, 
ώς τό γνωρίζί,τ;, νά σάς λάβω είς τήν 
υπηρεσίαν μου ώς ίδιαίτερον γραμματέα. 
Τό δνομα τοΰ πατρός σας είναι δ ι’ υμάς 
ή καλλίτερα δι’ έμέ σύστασι; καί άφ’ δ ,τ ι 
£μαθον περί τή; έν τώ  πανεπιστημίφ 
προόδου, τοΰ πνεύματος καί τοΰ χαρα- 
κτήρος σας, έλαβον ζωηρόν ενδιαφέρον 
δ ι’ υμάς. ΠρΙν ή σάς καλέσω είς υπηρε
σίαν εντελώς έμπιστεύτικήν, ήθέλησα 
νά δώσω είς υμάς συνέντευξιν, δ ιά  νά 
βεβαιωθώ έγώ αυτός έάν δύναμαι νά 
περιμένω παρ’ υμών οχι λειτυυργείαν 
δουλικήν άλλά συνεργάτην άφοσιωμένον 
καί νοήμονα. Καθήσατε καί εΐπατέ μοι 
έλευθέρως όποϊαί τιν'ες είναι αί ίδέαι 
σας έπί τοΰ υπουργήματος υμών πλησίον 
έμοΰ.

0  νέος καί εύγενής ’Ερρίκος έπεθύμει. 
μεγάλως νά λάβν) τήν θέσιν τοΰ ιδιαιτέ
ρου συμβούλου, τήν όποίαν ένόμιζεν ώς 
τό βεβαιότερον μέσον τό εύκολύνον τήν 
μετά τη ; ’Οτιλία; ένωσιν αύτοΰ* άλλά 
δέν ήθελε πάλιν νά άποκτήσνι ταύτην δι’ 
αισχρά; κολακεία; ή διά περιορισμοΰ δει- 
ναμένου νά ύποληφθνί ώς υποκρισία.

*0 πρίγκηψ τόν προσεκάλει νά έξηγη- 
θνί άνευ περιστροφών, ίπήκουσε. Μέ τόνον 
λοιπόν πλήρη σεβασμού, ήσυχον καί θε
τικόν έξέθεσεν δπως ήννόει τά  καθήκοντα 
λειτουργοΰ τίνος πλησίον τοΰ ήγεμόνος 
αύτοΰ.

όταν  έτελείωσε τήν Ικθεσιν τών σκέ
ψεων καί τών θεωριών αύτοΰ, ό νεαρός πρίγ
κηψ τόν έθεώρησε μειδιών καί τ<ο είπε.

—  Σάς εύχαριστώ, κύριε Βέρνιχ. 1*- 
πάρχουσιν έν τνί όμολογία τής πίστεως 
υμών άρθρα τινά έπί τών δποίων δέν συμ
φωνώ εντελώς μαζύ σας καθώς καί τινα 
σχέδια τά  όποΐα δέν βλέπω εύκολα νά 
ένεργηθβσνν {fra; ύμ*ϊς τά  νομίζετε* άλλ’ (

Κ θ Ν Ι Κ Η

9.1 ίδέαι σας είναι νοό; άνεπτυγμένου, φύ- 
σεω; τ ιμ ία ; καί ανθρώπου αίσθανομένου, 
καί αύξάνουσιν έν έμοί τόν σεβασμόν 8ν 
ειχον συλλαβει έξ άρχή; δ ι’ υμάς καί τε
λευτών σάς υπόσχομαι ό'τι θέλετε λάβει 
τήν θέσιν ταύτην τήν όποιαν τοσοϋτον 
έπαξίως θέλετε καθέξει. θέλομεν έπανέλ·· 
θει έπί τούτου ταχέως" εύελπιστεΐτε είς 
έμέ.

Ό  Ερρίκος ήτο εύτυχής διότι ήδυνήθη 
νά γίννι άρεστός είς τόν ηγεμόνα χωρίς 
νά παρεκλίνη τών άρχών του* έ'ολεπεν ά- 
νοιγόμενον είς αύτόν στάδιον εύρΰ Ϊνα ύ- 
πηρετήσν) τήν πατρίδα του καί ήλπιζε 
συγχρόνως ή εΰνοια τοΰ πρίγκηπος νά 
τόν βοηθήσν) νά ύπερνικήστ) τήν άντίστα- 
σιν τής οίκογενείας του έπί τοΰ μετά τής0  9 |  *?

τιλίας συνοικεσίου αύτοϋ. Ετρεξεν πλη
σίον τής Ο τιλία ; πλήρης χαράς ΐνα τή 
ανακοίνωση τήν επιτυχίαν του, καί οί δύο 
έρασταί διήλθον όμοΰ ώρας πολλά; οίκο- 
δομοΰντες εναέρια δώματα έπί τών χρυ
σών νεφελών τοΰ μέλλοντος.

Πολλαί ήμέραι παρήλθον κατόπιν τής 
έντέξευσεως τοΰ πρίγκηπος μετά τοΰ Ερ
ρίκου άλλ’ ούδεμία πρόσκλησις τοΰ έγέ- 
νετο* πολλάκις μάλιστα συναντόμενος μετ’ 
αύτοΰ είς τόν κήπον ό πρίγκηψ έλάμβα- 
νεν άλλην όδόν.

'Ο περιφερόμενος άγνωστος τό έσπέ- 
ρας υπό τά  παράθυρα τής ’Ο τιλία; ήτο 
αύτός ό πρίγκηψ. Αφοϋ υπό ψευδώνυμον 
έλαβε πολλάς μυστικά; συνεντεύξεις μετά 
τής γραίας Κ. Ούάϊς, ή όποία τόν ένόμιζε 
ώς τινα πλούσιον καί ελευθέριον εύπατρί- 
δην έπιθυμοΰντα νά νυμφευθ?) τήν ανε
ψιάν της, άφοΰ προσεπάθησεν εις μάτην 
νά μαλάξη τήν νεάνιδα διά τής μεσολα- 
βήσεως ή νά τήν σαγηνεύσ») διά τών δώ
ρων, ημέραν τινά είσήλθεν είς τόν οικί- 
σκον αύτής καί τνί έξεμυστηρεύθνι τόν έ
ρωτά του.

0  ό τ ιλ ία  ή όποία τόν είχε γνωρίσει 
εΐς τινα δημοτικήν πανήγυριν τόν άνε- 
γνώρισε παρευθύς άλλά χωρίς νά ταρα
χθεί ένεκα τϋς έπισκέψεώς του, τώ είπε 
μετα τελείας αζιοπρεπείας οτι δέν ήδύ- 
νατο να δεχθεί τά δώρά του ούτε νά προ
σέξω ούδ έπ’ ολίγον είς τάς παρακλήσεις 
καί υποσχέσεις αύτοΰ. *0 πρίγκηψ όμως 
έπανελάμβανε μετά περισσοτέρας θερμότη- 
,τος τάς προσφοράς καί τάς υποσχέσεις τον.

 ̂—  ’Ακούσατε, πρίγκηψ, τώ  ειπεν έπ ί 
τέλους, δέν μοί είναι δυνατόν νά σάς α
κούω περισσότερον χωρίς νά παρχβώ αί
σθημα ιερόν τον όποιον μοί είναι τό φίλ- 
τερον ό'λων. Εχετε ψυχήν δικαίαν καί εύ- 
γενή και διά τοΰτο θέλω σάς τό εϊπει: 
αγαπώ και άγαπώμαι, άγαπώ καί είμαι 
ήρραβωνισμένη. 1

 ̂ —  Σεϊς; άνέκραξεν ό δοΰς· καί μετά 
τίνος; θέλω νά το |»Λ0(ο.

Δεν φοβούμαι να σα; τό όμολογή- 
σω. Τόν ’Ερρίκον Βέρνιχ.

—- Τόν ’Ερρίκον Βέρνιχ ! ή Οείχ σου μοί 
τό ειπεν άλλά δέν ήθέλησα νά τό π ι- 
στευσω. Είναι δυστυχημα δ ι’ αύτόν οτι 
σας έγνώρισε καί σάς αγαπά, ί ’γίαινε. 
Δέν θέλω έπανέλθει πλέον.

’Εντούτοις ήλθε καί έπανήλθε πολλά
κις, η δε νεα ορφανή ταραττομένη έκ τών 
προσληπαρησεων αύτοϋ καί έπιΟυμοϋσα 
να άπαλλαχθή άπεφάσισε νά διηγηθνί είς 
τόν Ερρίκον τά  διατρέχοντα.

Πρέπει νά άναχωρήσωμεν, άνέκία- 
ξεν ο Ερρίκος μ,ετα την άναχ,οίνωσιν ταύ
την, πρέπει νά νυμφευθώμεν καί νά άνα
χωρήσωμεν. Πρέπει νά καταφύγωμεν άλ
λαχοΰ. Εκεί δε θελω ζητήσει έργον τ ι 
προσφέρον υμϊν τά  τής ύπάρξεως χρειώ
δη. θέλω προσπαθήσει νά διορισθώ καθη
γητής είς τό Πανεπιστήμιον, ό'που ήμην 
φοιτητής οπου εχω φίλου; πολλούς. Θάρ
ρος, φίλτατον τέκνον, ό θεός έρχεται πάν
τοτε είς βοήθειαν τών βουλωμένο^ν νά βα- 
δίσωσι την όδόν τής τιμής καί τών κα
λών αισθημάτων’ θελω εΰρει τόν πατέρα 
μου και έλπίζω νά μή άντισταθή πλέον 
είς τάς παρακλήσεις άφοΰ ΐδεΐ τό δύσκο- 
λον τής θέσεώς μ,ου.

Αί δύο άγαπώμεναι καρδίαι έτειναν 
τήν χεϊρα άμ,οιβαίως μετ’ εύγενοΰς έμπι- 
στοσύνης καί προσέβλεψαν μετά τοΰ αύ
τοΰ θρησκευτικού αισθήματος είς τόγ ου
ρανόν.

Ό δέ συνταγματάρχης είς τόν όποιον 
ό Ερρίκος ήθελε νά ανακοινώσει τήν άπό- 
φασιν αύτοΰ δέν εύρίσκετο πλέον είς κα- 
τάστασιν νά τόν άκούσν). Μετά τήν έπί- 
σκεψιν τοΰ Φιλίππου Ούάϊς, ό χαρακτήρ 
του, αί έξεις του τά πάντα μετεβλήθησαν 
έν αύτώ. Αί θυγατέρες του τόν παρετή- 
ρουν μετά ψυχικής λύπης, ή γυνή του τόν 
ήρώτα συχνά π;ρί, τής καταστάσιως του



ταύπης καί ι$ζ»ν* ττ,ν αγωνίαν του.'
*0 φοβερός ΟύάΣ; άδιακόπως τόν έπ ι- 

σκέπτετο άπαΐ'Γ'ητικώτερος καθ έκαστον 
φαινόμενος' δέν εισι^ρχετο πλέον ώς κα· 
τώτερος πρός άνώτερον άλλά μέ^ κεφαλήν 
ΰπερήφανον καί βλέμμα έταστικόν, τό ό
ποιον συχνά μάλιστα έρριπτεν έπί τής 
μεγαλνιτέρας τοΰ συνταγματάρχου θυ- 
γατρό;’.

ί ΐ  επ ιτυ χ ία  τώ ν πρώτων δ ιαβημάτω ν 
αύτοΰ τ,ΰξνισε τήν φιλοδοξίαν του. Κύριος 
απορρήτου ά π ό . τοΰ οποίου έζ'/ιρτάτο ■/) 
x fr n  τοΰ πρώ^ιν συνάδελφου του ’’ Ο &λε 
νά έπωφελτ,θ·?] δσον τό  δυνατόν τούτου. 
’Ε πε ιδή  ό Βέρνιχ νίτο πλούσιος καί εύγε- 
νής έπεθύμει καί ουτος νά γίννΐ τοιοϋτος. 
'Ο Βέρνιχ συνήψε μ ετ ’ εΰγενοϋς ο ΐκογε- 
νείας γάμον έπεθύμει καί ουτος νά συ- 

νάψή.
ή  μέραν τινά ειπε πρό; τόν συνταγμα

τάρχην οτι έπεθύμει να λαβ'/ι δίπλωμα
εύγενείας.

—  Αδύνατον! άνέκραζεν δ Βέρνιχ.
—  ’Α δύνατον! έπ α νέλ α β εν  ό άνιλεής 

Ούάϊς. Τ ίπ ο τ ε  δέν  ε ίνα ι δύσκολον εις τό ν  
κα τέχοντα  Οέ^ιν ώς σύ. Αύνασοα νά [xol ά - 
ποδώ σ ης πραξιν  τ ιν ά  μ εγά λ ω ν , ο τ ι δτ ,λα δή  
σοί δ ιέσω σα ά λ λ ο τ ε  τή ν  ζω ή ν  κ α ί έξ ευ
γνω μοσύνης μ ε  ά ντα μ ο ίβ ε ις .

*0 δυστυχής Βέρνιχ δέν ήδύνατο νά 
άντισταθνί, εύρίσκετο εις τους χαλύβδι
νους όνυχας θτ,ρίου σκλτ,ρου υπεσχέθνί 
καί πράγματι Ιλαβε τοιοΰτον παρά τδϋ 
πρίγκνιπος μετά μεγάλου κόπου καί πολ
λών δ ικαιολογημά των.

(έ'πεται τό τέλο;).

Λ λ ’ Κ Κ Λ Ο Τ Λ .

— 00—

Οί μεγιοτάνες τής αυλής τής 
Βιέννης έζήτησάν ποτέ παρά τοΰ 
Ιω σήφ II νά έπιφυλάξη τόν περίπα
τον τοΰ Πράτερ είς τούς όμοίους 
των μόνον, διότι ό λαός καί οί μι- 
κρευγενεΐς τούς ήνώχλουν.

—  Έάν δέν έπεθύμουν, άπεκρίθη 
ό αΰτοκράτωρ, νά βλέπω παρά  μο'νον 
τούς όμοιους μου, επρεπε νά κ λ « -

σθώ είς τά ύπογεια τών Καπου^ίνων 
οπού αναπαύονται οί προγονοί μου. 
’Α γαπώ  τούς ανθρώπους άνευ δια- 
χρίσεως, καί προτιμώ  τούς έναρέτους 
καί φρονίμους άπό τούς έχοντας μο'
νον τήν δόξαν νά άριθμώσι πρίγκη . 
πας μεταξύ τών προγόνων αυτών.

Νομάρχης τις  παρεπονείτο εις φί
λον του διά τά παρεμβαλλόμενα αύ- 
τφ  προσκόμματα παρά τοΰ δημάρ-·

χ ° υ *—  Δέν πιστεύω, άπίκρίθη ό φί
λος του, νά ήναι τόσον πονηρός ενώ, 
συνωμολο'γησον μεταξύ μας, δτί 
φαίνεται μάλλον άχύρινος δήμαρ
χος.

—  *Α! πα! άχύρινος δήμαρχος! 
άνέκραξεν δ νομάρχης, καί πιστεύεις 
οτι τόσονκαιρόν ήθελε ξεφύγει τά 
δόντια τοΰ οημοτίκοΰ συμβουλίου!

Σύζυγος τις  παρεπονείτο κατά 
τοΰ συζύγου της διότι έφέρετο κακώς 
πρός αύτήν.

—  Καί έν τούτοις πρό όλίγου ά
κόμη ήγαπάσθε τρυφερώς τή ειπέ 
τ ις .

—  Ναι ειν’ άληθές άπεκρίθη αύ
τη· ά λλ ’ οί καιροί έκείνοι πέρασαν 
γρήγορα. Το'τε άμα μέ εβλεπεν έ
κτυπα ή καρδία του καί τώ ρ α .........
κτυπά φοβερά ή ράβδος του.

Παιδίον τι πονηρόν παρατηροΟν 
τήν κόμην τής μητρός του την ήρώ- 
τησε.

—  Καλέ, Μ αμδ, διατί έχεις πε
ρισσότερα μαλλιά είς την πο'λιν παρά 
είς τήν εξοχήν *


