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*ϊ*πά ουρανόν κεκαλυμμένον πάν
τοτε άπό πυκνά νέφη, ύψοΰνται εκτε
ταμένα καί σκιερά Βάση, όπου τό φως 
τή ς  ήμερας εΐσδνει μετά δυσκολίας 
καε δεσπόζει έν αύτοις ή φρίκη, ή σι
γ ή  και τό σ/.ότος. Έ κ ε ΐ  εγείρονται 
οένορα τόσον γηραιά δσον και ή γ ή  
ητις τά  φέρει, καί συσσωρεύονται, 
ούτως εΐπεΐν, άτά/.τως τά μέν επί τών 
δέ, ώστε οί πυκνοί καί συμπεπλεγμ,έ- 
νοι κλάδοι των μόλις άφίνουσι σκο- 
λ ιάς άτραπούς, τάς  οποίας πάλιν βά- 
τοι έμφράττουσιν. Έ κ ε ι καταπίπτου- 
σι μετά πατάγου at ούρανομήκεις κο- 

υφαί τών δένδρων τούτων, ύπό τό 
άρος του χρο'νου ή τής ορμής τών α

νέμων, έπί τών άρχαιοτέρων κορμών, 
τώ ν  κειμένων πρό τών ριζών αύτών 
καί έπικειμένων άλλων ήμισεσηπο'- 
τω ν. Ε ις  τά ς  τρομεράς ταύτας έρη- 
μ ίας, είς τά ς  τραχείας καί άγρ ιας  
ταύτας χώ ρας, δέν ακούει τ ις  ή τά ς  
βραγχώδεις καί πένθιμους φωνάς 
τ&ν σαρκοβόρων όρνέων καί τούς

ούρλισμούς τών άρκτων άναζητου- 
σών βοράν. Ό  κρότος χειμάρρου κα- 
ταπ ίπτοντος έξ άποκρήμνου βράχου, 
και τοΰ οποίου τά  ύδατα άνέοχονται 
είς άτμούς, προξενεί μεγίστην βοήν, 
έπαναλαμβανομ,ένην άπό τήν ή χ ώ  
τών άκαλλιεργήτω ν αύτών τόπω ν, 
ή ό δουπος τών βράχω ν κυλειομέ- 
νων ύπό τή ς  χειρός τοΰ χρόνου έν 
μέσω τών άντηχούντω ν δασών!

Έ ν  τα ις  χώ ρα ΐς  ταύτα ις  ζώσςν 
άνθρωποι απηνείς, άγριοι, αδάμα
στοι, κατοικοΰντες έντός καλυβών, 
τρεφόμενοι έκ τ ή ς  Θήρας καί πινον- 
τες  α?μα έντός τοΰ κρανίου τών 
εχθρών αύτών. "Οταν 6 χε ιμώ ν έπέλ- 
Οη καί άπλώση τούς π ά γο υς  του κα- 
λύπτων διά τή ς , ώ ς κύματα σαλευο- 
μένης, χιόνος τούς τρα χε ίς  αυτούς 
τόπους· οταν τά  ΰδατα πηγνύμενα 
άκινητοΰσι καί οί ποταμοί μεταβάλ
λονται είς σωρούς συμπαγείς, δυνα- 
μένους νά ύποβαστάξωσι καί τά  μ ά λ 
λον δυσβάστακτα βάρη καί δταν ή 
θάλασσα παριστόί έκτεταμένην καί 
τραχειαν πεδιάδα πάγου σκληροΟ 
καί συμπαγοΰς, το'τε οί άγριοι ©υτοί 
άνθρωποι, εξέρχονται άπό τά ς  τρώ - 
γ λ α ς  των.
Γ ΠανταχοΟ το'τε πορεύονται* έπί 
τή ς  θαλάσσης, έπί τών ποταμώ ν εύ- 
ρίσκουσι οδούς άσφαλεστέράς, συν-



τομαρνέρας καί όλιγώτερον άδιαβά- 
τους τών διατεμνουσώ^τά δάση οδών! 
Τό |5όπαλον ιΐς  τήν μίαν χ«φα xal 
τήν άξίνην ε ΐ ς 'rijv ^τέραν κρατοΰν-, 
τες, απέρχονται μακράν είς άγραν 
ζώων πρός τροφήν αυτών καί είς λα
φυραγωγεί*»/ χωρίων όλοκλήρων iya 
ταΟτα χρησιμεύσωσιν είς τώ άγρια 
δείπνα των. ΙΙορεύονται νά δώσωσι τόν 
θάνατον ή νά εΰρωσιν αύτόν. Στενο- 
χωρούμενοι έκ τής πείνης, ωθούμε
νοι έκ τής θηριωδίας, πλήρεις εύτολ- 
μίας καί δυνάμεως, ζωογονούμενοι 
άπό τήν άνάμνησιν τών παρελθου- 
σών νικών αύτών, προσπαθοΟντες νά 
λησμονήσωσι τόν κίνδυνον, όστις 
τούς απειλεί, άνακράζουσιν ύψηλο- 
φώνως έκφράζοντες τά βαθέα καί 
τρομερά αισθήματα τω ν ! κραυγάζου- 
σιν, άνυψοΰσι όσον δύνανται περισσό
τερον τήν φωνήν αύτών προσπαθοΰν- 
τες νά πληρώσωσι δι’ αύτής τούς 
έρημους τόπους, τούς όποιους δια- 
τρέχουσιν. ’Ισχυρός ένθουσιασμός κυ
ριεύει τάς ψυχάς των καί ψαλμός 
άγριος καί βάρβαρον ασμα έξέρχεται 
του στόματος αύτών άναμεμιγμένον 
μέ λόγους δηλοΟντας τόν θάνατον 
καί τήν σφαγήν.

Lacep0de.

Ο ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ Τ Η Σ  ΕΡΗΜΟΥ.

6 8ψις τϋς «ριίμου πλίΐροϊ τήν ψυχήν 
φ4βου. Εχιΐ ή φύσις f  έριι τΰπβν θνμβΰ 
έκδ:κήσΐως.

Delhine Gay.

Ό  οδοιπόρος άσθμαίνων εκ τοΟ 
κόπου καί τής δίψης, τόν λαιμόν 2- 
χων άπεξηραμένον, άναπνέων μετά 
δυσκολίας αέρα πεπυρωμένον, κατα- 
βιβρώσκοντα αύτόν, έλπίζει νά άνα- 
κτήση δυνάμεις μετά στιγμιαίαν ά- 
νάπαυσιν. "Ισταται, βλέπει βαδίζον
τας τούς συνοδοιπόρους του, τών ό
ποιων είς μάτην επικαλείται τήν βοή
θειαν. Ή  δυστυχία άπεσκλήρννεν ο-

λας τάς καρδίας! "Εκαστος βαδίζει 
σιωπών χωρίς νά στρέφε όπίσω τήν 
κεφαλήν, άλλά προσολέπων άΐενώς 
τά ίχνη τόΟ προηγουμένου ΛύτοΟ. 
Πάντες παρέρχονται, πάντες φεύ- 
γουσι· τά μέλη νεκρωμένα καί βε- 
βαρυμένα υπό τής επιπόνου ύπάρξεως 
καταπίπτουσι, καί δέν δύνανται νά 
έμψυχωθώσιν ούτε έκ τοΟ κινδύνου 
ούδ1 εκ τοΰ τ ρ ό ^ υ . Ή  συνοδία διήλ- 
6εν· άΰτη δέν είναι πλέον διά τόν δυ 
στυχή αύτόν παρά σειρά κυματίζουσα 
είς τόν ορίζοντα, Μετ’όλίγον φαίνεται 
ώς σημειον, και τό σημεΐον τούτο με
τά μικρόν άφανίζεται· είναι ή τελευ
ταία άμυδρά λάμψις έλπίδος σβενο- 
μένης* τά πεπλανημένα βλέμματά 
του ζητοΟσιν, άλλά δέν άπαντώσι 
πλέον ούδέν προσβλέπει εαυτόν καί 
μετ’ όλίγον κλείει τούς όφθαλμούς 
ινα άποφύγη τήν θέαν τοΰ φρικώδους 
κενοΟ, όπερ τόν περικυκλοΐ* δέν άκούει 
πλέον παρά τούς στεναγμούς· ή δέ 
μένουσα είς αύτόν ϋπαρξις ανήκει είς 
τόν θάνατον. Μόνος, εντελώς μόνος 
είς τόν κόσμον μέλλει νά άποθάνν] 
χωρίς ή ελπίς νά ελθη έπί μίαν ς-ιγ- 
μήν πλησίον τής κλίνης τοΰ θανά
του· καί τό πτώμά του καταβρωθέν 
έκ τής ξηρασίας τής γής δέν θέλει 
άφίσει έντός όλίγου ή τά  λευκανθέν- 
τα  δστά, άπερ θέλουσι χρησιμεύσει, 
ώς όδηγός εις τήν άβέβαιον πορείαν 
τών ταζειδιωτών, οιτινες ήθελον τολ
μήσει νά άψιφήσωσι τήν αύτήν τύχγ(ν,

Denon.

ΙΔΙΟ ΤΡΟ ΠΙΛΙ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΑΝΔΡΟΝ.

*

Ή  βασίλισσα ’Ελισάβετ άποθα- 
νοΟσα άφήχε τρεξς χιλιάδας έσθή- 
τας διαφόρων ειδών* έπί μακρόν Μ 
χρόνον, κατά τά  τιλευταΓα Ιτη τής 
ζωής τη ς , δέν ή$υν&το νά ύποφβρΐ} 
τήν θέαν κατόπτρου), φρ^ρυμένη μή-r

πω ς κατοπτρισθώσιν έν αύτω τά δυ
σάρεστα ίχνη τοΰ χρόνου.

Ό  μέγας φιλόσοφος Δεσκάρτ 
προσήχεν ιδιαιτέρως τάς φεννάκας 
(περροΰκας) αύτοΰ καί είχε πάντοτε 
τέσσαρας κατά μέρος είς τό σπου- 
δαστήριόν του.

Ό  Ναπολέων I ένασμενίζετο βλέ- 
πων τόν μικρόν ποδα του.

Ό  Καρδινάλιος Φ ισχελιέ έδίδετο 
πολλάκις μετά τούς κόπους τής πο
λιτικής είς γυμνάσια σφοδρά· ό κό
μης Γραμμών εύρεν αύτόν ημέραν 
τινά συναγωνιζόμενον μετά τοΰ υ
πηρέτου αύτοΰ είς τά πήδημα.

Ό  σοοός Π . Πετώ συνήθιζε, κατά 
δύο ώρας, νά στρέφη, τήν έδραν του 
κατά διαφόρους διευθύνσεις έπί πέντε 
λεπτά.

'Ο  Μωΐσής Μεντελσών, έπανομα- 
ζόμενος Σωκράτης τών ’Ισραηλιτών, 
διεσκέδαζε μετά τάς παρατεταμένας 
μελέτας αύτοΰ μέτρων έκ τοΰ πα
ραθύρου του τάς κεράμους τών γε ι
τονικών οικιών.

Ό  μυΟιστοριογράφος Κοΰπερ άνέ- 
τρεφε λαγωούς καί κατεσκεύαζε 
κλωβία.

Ό  Σέλλεϋ ησΟάνετο άνέκφραστον 
ήδονήν νά θέτη τεμάχια χάρτου είς 
σχήμα πλοιαρίων έπί τοΰ μικροτέρου 
ποσοΰ τοΰ ύδατος, τό όποιον εΰρι- 
σκεν είς τά πέριξ τής κατοικίας του* 
υπάρχει δέάκόμη είς Hanchstead-Healh 
λίμνη μικρά, έν τή όποία συνήθως έ
θετε τά χάρτινα πλοίά του· διηγούν
ται μάλιστα ότι ποτέ κατεσκεύασεν 
άπό χαρτονόμισμα πεντήκοντα λιρών 
πλοιάριον έν έλλείψει άλλου χάρτου.

II  Ο I I I  Σ  Έ 1 Σ .
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Ο Γ Ε Ω Ρ Γ 0 3 .

Εις τάς πόλεις όπόταν ώογος
i'\ \ ' < W * ·ι) πολιτης και αφροντις μεν^ 

Ο πτωχοΰ του άγροϋ γεωργός 
Μέ Ιδρώτας τά χώ ματα  ραίνει.

Λ/W W W V *

Εχει βλέμμα  βαρυ και νωθρήν 
Του άροτρου κατόπιν βαδίζων . . .  

Ενθυμείται τον πρώτον καιρόν 
Οταν έψαλλε στάχεις θερίζων . .  .

vwvwww

— « ώ ! βαΟεως στενάζων φωνεΤ,
» Ποιαν εχω γελώσαν έλπίδα !

» ΐί Πατρΐς δι’ έμέ δ |ν πονεί
» Εν ψ  τρέφω έγώ τήν Πατρίδα. »

WVWWW

« Οί Τ αμ ία ι γελούν αν £ιγώ*
— «Φ:ρε κράζουν’ί  του Κράτους τάς χρείαςΓλ 
»  Εν ω ε ιαα ι τοΰ Κράτους έγώ 

» 6  μεγάλος και πρώτος ταμιίας* »

« ό  άχόρταστος ^ δ η ς  αυτός
» II τρανή τών τρανών μ,ας κοιλία 

» Ζωντανούς Οά μ,ας φάγν), εκτ^ς 
» Λν μ,ας αώον) άντίλνιψις 6εία. *

WWVWWV

« Πάντα έριδας, λόγους, φωνάς,
» Μαίίητάς, και σαφούς διδασκάλους \ 

» K at κάνεις δέν 'ρωτ£ άν πεινάς ί 
» Τ ί  τους μέλλει αύτους διά άλλους!

V W W U V W

« Επλημμυρησ* 6 κόσμος Ιατρούς,
» Δικηγόρους, ίατρους, Δικηγόρους, 

» θέλουν χρήματα ουτοι σωρούς . . .
» Καί συ άθλιε πλήρονε φόρους ! »

W W W V W

« Κάθε άρρωστος βχιι έπτά ,
» Πας πελάτης $ητόρων δεκάδα*

» Πλήν θαρρώ ά π ’ αυτά κΓ α π ' αυτά 
»  Πώς Οα πνίξ* 6 θεος τήν Ελλάδα,

v w w w v ^

« Και κάνεις των δέν είπε π :τέ
» Λς ίδώμεν πώς ζώσι κ  οί σκάπται 

»  Πάντες εΓν’ ή θεαται,
» U ΙΙατρίδ&ς σκληροί νεκροΟάπται. »

)VV\/WV/VV>

Αυτά λεγει 4 τάλας πεινών,
Εν ώ δάκρυ τ& ομμα του βρεχτ^

Τον λυπεΐτα ι τ '  άΟώον πτηνών
Και τον κλαίει ό £ΰαξ πού τρέχει.

Νοέμβριος τοΰ 1850.

θ .  Γ. ΟΡΦΑΝΙΔΠε.
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Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΤΕλΩΝΟΥ.

Δ Ι Π Γ Ι Ι Μ Λ .

(Σ υν ίχ ιι*  scat τέλ«()·

Δεκάτιι ώρα! δεκάτην ώραν έστ'μαινε τό 
ώρολόγιον τής πλησίον Κώμης* άλλά πώς 
νά άναρριχηθ"8, έν καταστάσειέν ■?) εύ- 
ρίσκετο, άπηυδημένη καί καταπεπηγυΐα, 
την απότομον ταΰττ,ν καί κινδυνώδη ά- 
τραπόν; παρετ^ρησε κύκλω έάν υπήρχε 
διέξοδος βραχεία άλλοθι, ϊνα μή κατα- 
σταθ$ ανωφελές τό διάβημά της, δέν ύ- 
πΫρ^εν ούδέν άλλο μέσον* « 6  έδμόνδος 
κινίυν:ύει! » είπε καθ' έίυτν,ν, δπως, τρό
πον τινά, άντλήβν) νέας δυνάμεις έκ τών 
μαγικών αύτών λέξεων. Προβαίνει λοιπόν 
είς τήν φρικώδη ταύτην όδόν* Σταγόνες αί
ματος κηλιδοΰ<« την χιόνα κατά παν βήμα 
τη ;, πλησσομίνων τών ποδών της έπί τών 
άκανΟών τών κυνοσβάτων καί τών κοκκυ- 
μηλίών, τών φυομένων μεταξύ αυτής καί 
τής αβύσσου.

Φθάνει έπί τέλους εις τό μέρος, οπού 
ή όδός του δρους συμπίπτει μετά τής 
άτραποΰ. Εκεΐθεν ήδύνατο νά εΐδοποιήσν) 
τους λαθρέμπορους εγκαίρως ϊνα άπομα- 
κρυνθώσι τοΰ χωρίου Χεν/άουζεν. Εντού
τοις ό άνεμος πνέει μεθ’ όρμής φοβέρας 
καί πήγνυσι τό πρότωπον τής δυστυχοΰς 
Μαρίας. Είχε θερμανθή άναβαίνουσα τόν 
ανήφορον, και δέν ήδύνατο νά μεί//) έκ- 
τεθΐΐμένη εί; τό παγετώδες τοΰτο ψΰχος. 
ΛΙικρόν τ ι παρέκει έφύοντο μικραί τινες 
δρεις μέ ξηρόν πλέον φύλλωμα' βαδίζει 
λοιπόν τρέμουσα πρός τό μέρος τοΰτο 
καί παρακάθηταν υποκάτω δένδρου, διότι 
(.1 πόδες της εκάμπτοντο πλέον* έκεΐ, 
γονυπετής ενώνει τάς αιμοσταγείς χεΐράς 
της και προσεύχεται εις τόν θεόν μετά 
ζίσεως.

V.

0  Ιίδμόνδος καί οί συνεταίροι αύτοΰ 
άφίχΟησαν εις Κώβην διά διαφόρων όδών 
καί κατά διαφόρους ώρας, ϊνα μή έξεγεί- 
ρωσι τήν προσοχήν τών τελωνοφυλάκων.

Ο Ι’κοϋρος ειχεν «φιχθή πρώτος, καί, 
επειδή 6 χρόνος τοΰ έραίνετο μικρός,

είσήλθεν £?ς η  καπηλεΓον, ίπ ό ν  Ιπινεν 
ΐιοχ ϊίλή  ποτήρια έπί ποτηρίων έκ τοδ 
άρίστου οίνου τ ί ς  Κώβης.

,Παρικάθηντο έκεΐ δέ καί άλλοι τινές, 
οϊτινες πιόντες τό ποτήριον τοΰ οΓνου 
των άνεχώρησαν* Είς μόνος παρέμεινεν, 
πορθμεύς τις, τό όποιον ή κακία καί ή 
μέθη κατήντησαν νά ζ*7ί. έκ τοΰ καθημε
ρινού κόπου του, έν ω είχε ποότερον πε
ριουσίαν αρκετά καλήν.. ■,.

0  άνθρωπος ουτος ύπωπτεύθη δτι 6 
Σκοΰρος εΐχεν αιτίαν ίνα μέν·/| τόσον 
έξώρας είς Κώβην* γνώριζαν αύτόν ώς 
κομπαστήν καί ύπερηφανευόμενον, άπε^ 
φάσισεν νά'μάθϊ) παρ’ αύτοΰ τόν σκοπόν 
τοΰ ταξειδίου του, ινα έπωφεληθ?! δσον 
ήδύνατο έκ τούτου* έπλησίασε λοιπόν 
αύτόν άναφωνών*

—  Ζητω ό γέρων λαθρέμπορος, δστις 
πάντοτε παρεξέτρεψε τής όδοΰ των τούς 
τελωνοφύλακας!

0  Σκοΰρος έμειδίασεν ύπερηφάνως καί 
ύπέλαβε.

—  Πρέπει νά έγείρωνται ένωρίτερα 
έάν θέλωσι νά μέ συλλάβωσι.

—  Λέγουσι πραγματικώ; δτι σύ κατέ
χεις μαγικήν τινα δύναμιν διά νά επ ιτύγ
χανες πάντοτε’ ιδού τώρα τόσα έτη όποΰ 
μετέρχεσαι τό επάγγελμα τούτο, καί 
ούδέποτε ήδυνήθτ,σαν νά θέσωσι χεΐρα 
έπί σοΰ.

—  Ανόητε! ή έπιτηδειότης καί ή πο- 
νηρία δέν εΐναι μαγεία.

—  Τοΰτο είναι δυνατόν* άλλά μ^πως 
ό'λος ό κόσμος δέν είναι έπίσης έπ ιτή - 
δειος ώς σύ . .  . ίίχεις ανάγκην βον,θοΰ 
σήμερον; επιθυμώ νά κερδήσω κάτιτι.

—  0 χ ι σήμερον, δχι* διότι είμεθα έ'ξ 
ήδη* άλλά εις πρώτην περίστασιν θέλω 
σ’ ένθυμηθή·

—  Οί σύντροφοι έκέρδησαν χαλά τήν 
τελευταίαν φοράν*,

— · Κάλλιστα* έσ/,έφθην νέον τινά 
δόλον.

- λ ΐ
—  Ναι* τούς ένίδυσα μέ λευκά Ιμά- 

τια* ώστε οΐ τελωνοφύλακες δέν είδον. .  ·
—  Εντελώς λευκά! διάβολε!. ώραία 

ιδέα . , , δέν Ιβλεκον μ£ ’ τόν χιονώδη 
αύτόν καιρόν παρά λευκά* βεβαίως καί 
σήμερον θά μδταχειρισθήτε το ϊδιον στρα

τήγημα j

. ■—  Διάβολε-, τώρα $ ποτέ* διότι 
μετ’ όλίγον δέν θά ύπάρχ·/·, πλέον χιών 
εις τόν Αγιον ίωάννην.

—  Αληθές τοΰτο . . .  πρέπει νά ε /η -
τε έμπορεύματα άξίας διά νά ησΟε £ ; /

.  *
—  Μικρά πραγματα· ολίγα μεταξω

τά  καί τρ ίχαπτα , τά  όποια θά φορέστ, 
αυτί) Ίι αυτοκρατόρισσα.

—  Ουτω πηγαίνει ό κόσμος αυτό;" 
κοτηάζομεν ημείς, έκΟέτομεν τήν ζωήν 
μας, καί κατόπιν οί πλούσιοι οί μεγάλοι 
πάντοτε ωφελούνται έκ τούτου . . .  λ ο ι
πόν θά κερδίσετε καλά σύντροφε*,

— * Ω βέβαια ελπίζω* έκαστος ημών 
θέλει σηκώσει πράγματα άξίας δέκα γ  ι- 
λ ιά ίω ν Φράγκων.

—  Αδιάφορον* εΐναι άρτος μέ ίδρωτα 
κερδιζόμενος. Πόσος κίνδυνος! διότι είναι 
-τόσον ευκολον νά σπάσγ κανείς τον πό- 
δα  του η τ^ν χειρά του τρέχων επί τ*ίς 
χιόνος μέχρι της Λανκεσάϊτ.

—  Δέν εΐναι ό δρόμος μας αύτός σή
μερον.

—  Εντούτοις εΐναι ό συντομώτερος.
—  Λόγος ισχυρότερος διά νά μη τόν 

άκολουθησωμ,εν* έχεις πίστιν παρατηρώ 
εις τούς τελωνοφύλακας* θέλομεν διευ- 
θυνθή πρός τό Χενχάουζεν διά τοΰ λα
τομείου. Καί ένώ ό'λος ό κόσμος διέρ/ε- 
τα ι τήν νύκτα του έορτάζων τό νέον ετος, 
οί δέ τελωνοφύλακες πίνουσιν όλίγον π ε 
ρισσότερον τοΰ συνήθους, θέλομεν τελειώ
σει τό εργον μ,ας

—  Αλλά πώς θέλετε διέλθει τόν πε- 
πηγότα ί»ηνον είς μέρος δπου δέν υπάρ
χε ι ατραπός πεπατημένη-,

—  Τά πάντα προεβλέφΟησαν, γέρον
τα  μου" εχομεν ολοι πέδιλα μέ ήλους σι- 
δηρούς καί ράβδους μυτηράς, ώστε δέν 
υπάρχει, ώς βλέπεις, κίνδυνος.

ή  συνομιλία ένταΰθ* διεκόπη έκ της 
άφίξεως νέων προσώπων καί Ιλαβε άλλην 
μορφήν. Μετά ήμίσειαν ώραν, ό Σκοΰρος 
όέν ενθυμείτο πλέον δτι εΐχεν άνακοινώ- 
σει τό σχέδιόν του όλόκληρον είς τόν συ
νομιλητήν αύτοΰ* ούδέ ύπωπτεύθη ποσώς 
αυτόν άπομακρυνθέντα. Μετ’ όλίγον δε 
άπεκοιμ^θη ϊνα έγερΟη πρό; τό έσπέρας.

Μόλις, τό πρόσωπον τό τοσοΰτον έπι- 
τηδείως έρο>τησαν τόν Σκοΰρον περί τών 
σχεδίων αύτοΟ, έξ*?ιλθε τοΰ καπηλειού, 
&τ?ρεψεν τΛώτον είς τήν οικίαν του ίνχ εν*

δυΟνί 0:ρμότερ*, κα ί κα τόπ ιν  έπορεύθη 
κ α τ’ ευθείαν είς τό χωρίον Σαίντ-Κόαρ, εις 
τήν οικίαν τοΰ ύποτελώ νου, μ ετά  τοΰ 
όποιου ε ίχε  καί ά λλοτε τοιούτου είδους 
υποθέσεις διαπραγματευΟη.

—  Τί τρέχει·, ήριότησεν ό ύποτελώνης.

—  Λαμπρά δημευσις, κύριε. Μ έταξα 
καί τρ ίχα π τα  διευΟυνόμενα είς Παρισίους.

—  Λλη')ώ: *,
—  Αληθέστατα* οί λαθ:ε»Λποοοι τήςy I k i

Β χκχαρά^η;, ες τόν αριθμόν, οέοουσι τά  
οεμ ατα . Γν(ορί^ω εντελώ; τόν τόπον κα ί 
τήν ώραν* τ ί μέ δίδεις*,

—  Είκοσι οράνκα.. ι 1
λ ! μάλιστα" πολύ καλά έάν έπρό- 

κειτο διά καφέ καί σάκχαριν* άλλά συλ- 
λογίζεσΟε δτι είναι τρίχαπτα , μεταξωτά 
υφάσματα καί ισ<ος πολυτιμότερα άκόμη 
πράγματα;

—  Τεσσαράκοντα λοιπόν φράγκα, ά 
θλιε’ άλλ’ ουτε λεπτόν περισσότερον.

—  Πολύ καλά τεσσαράκοντα* άλλά 
δέν λέγω τίποτε έάν δέν £μβν) τό άργύ- 
ριον είς τό θηλάκιον.

—  'Ο Γάλλο; έπλήρωσεν αύτφ τό άρ- 
γύριον τής προδοσίας* ό δέ τώ διηγηθη 
ο,τι εμαθε παρά τοΰ Σκούρου.

'Ο ύποτελώνης εΐχεν άκόμη καιρόν νά 
προλάβη τό πραγμα, καί τόν ειδομεν ά- 
φιχΟέντα είς τοΰ Βάουερ εί; Βακχαράχην.

Τήν έννάτην, οκτώ τελωνοφύλακες ένέ- 
δρευον είς τήν σκοπιάν τοΰ δρους ένς> 
πολλοί άλ>οι, είς αποστάσεις τρεάκοντα 
βημάτων τοποθετημένοι, ίσκόπευον παν- 
ταχοΰ* είς ισην άπόστσιν μεταξύ τοΰ φυ- 
λακείου τής δχθης τοΰ £ήνου καί τής 
κλιμακο>τ?ίς γραμμής έπί τής ράχεως τοΰ 
ορούς, έκάθητο δυστυχής τις κόρη, ν{τις, 
κλαίουσα καί τρέμουσα έκ τοΰ ψύχους, 
έτεινεν ους πεφοβισμένον είς τόν έλάχι- 
στον θόρυβον, τόν όποιον ό άνεμος τφ 
εφερε.

VI.

Δεκάτην έσ^μανε, δτε ό Σκοΰρος είσήλ- 
θεν είς τήν οικίαν τοΰ εμπόρου, δπου ειχον 
συνίλθει καί οί σύντροφοι αύτοΰ, καί ένε- 
δύθησαν πάντες τά λευκά Ιμάτιά των.

*0 Βρουνέτος τόν έπέπληξε διά τήν 
βραδύτητά του, καί οσον άλλοτε βαρέως 
Ιφερ: τάς ^πιιτλήξεις, τοσοΰτον τώ^α ί -
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μείνε σιωπηλώς, διότι ή συνείδη^ίς teu j 
τόν Ιτυπτεν. ένεδύ^η αμέσως, Ιβαλε τά 
σιδηρόχαρφα πέδιλά του, Ιλαβε τήν σι
δηράν βάβδόν του χ«ί κ ά ν η ς  έζεκίνηβαν, 
φέροντες έπί τών ώμων προσηρτημένα τά  
δέματα* ό δέ έμπορος ηυχετο αύτοΐς θερ
μώς ευτυχές κατε^όδιον. „

Παρήλθον τάς όλίγα; οΙκίας τοΰ Μά- 
νουεκ, άφίχθησαν έν σιγ$ παρά τήν δχθην 
τοΰ Φήνου καί ήρζαντο νά διαβαίνωσιν 
έπί τοΰ «αγετοΰ.

—  Δέν υπάρχει παντελώς φώς έπί τής 
σκοπιάς τών τελωνοφυλάκων, έψιθύρισεν 
6 Εδμόνδος είς τό ου; τοΰ προπορευομέ- 
νου Σκούρου.

—  Εορτάζουσιν άναμφιβόλω; τόν Α
γιον Σίλβεστρον, καί καλλίτερα ήμών, 
βεβαίως, διότι χαίνει ψύχος δριμύ καί ό 
άνεμος μοΰ παγώνει τήν δεζιάν παρειάν. 
Πό-ιον ώραΐον είναι τώρα πλησίον τοΰ πυράς 
p i έν χαλάν άγγεΐον οϊνου τής Κώβης!

—  Σοΰτ I έψιθύρισεν ό Βρουνέτος, δστις 
έβάδιζε πρώτος.

Διότι ήτο κανών νά φυλάσσηται ή βα
θύτερα σιωπή κατά την έκδρομήν.

Διήλθον τόν ποταμόν καί έπλησίαζον 
τήν δημοσίαν όδόν. Κύπτοντες μέχρι τής 
γής, έβάδιζον άνευ θορύβου καί μετά τό
σης φρον/,σϊως, ώστε οί τελωνοφύλακες, 
οί ένεδρεύοντε; έν τί) σκοπιά, δέν παρε- 
τήρησαν τίποτε, άν καί κατεσκόπευον τήν 
έλαχίστην κίνησιν.

Μετά τής έπιτηδειότητος, τήν όποίαν 
δίδει μακρά συνήθεια, καί τής κοινές α 
ταραξίας εΐς τά  τέκνα τών όρέων, άνέ- 
βησαν τά  απότομα υψη καί διευθύνοντο 
προς τά λατομεΐον. Η όδάς ήτο είς άκρον 
δύσκολος άλλά τνί βοηθεία τών σιδήρο- 
φόρων πεδίλων καί ράβδων αύτών έπρο- 
χώρουν, χαί μετ’ όλίγον έφθασαν εΐς τήν 
στενήν ατραπόν, ή όποία διέρχεται άνω
θεν τοΰ βράχου τοΰ λατομείου. έβάδιζον 
τότε 6 είς κατόπιν τοΰ άλλου άναγκαίως, 
έκαστος θέτων τόν πόδα έπί τά  ίχνη τοΰ 
άρχτ,γοΰ, δστις είχε τήν φροντίδα νά έρευ
να τά έδαφος διά τής ράβδου του.

Πρά πολλοΰ ή Μαρία τους περιέ
μενε καθημένη έκεϊ που* έκάστην στιγμήν 
ή καρδία τνις έπασχε πλειότερον, διότι 
ήρχοντο εΐς τό πνεΰμά ττ,ς αί παραδο- 
ζώτεοαι υποθέσεις. Οί κεκρυμμένοι τελω
νοφύλακας το;ς συνέλαβον »οαγε·, είς τήν

[δέαν ταύτην Ιφρισσεν έκ τοΰ τρόμου; 
Μικρόν κατά μικρόν δέν ή«θάνετο σχεδόν 
πλέον τά δριμΰ ψύχος, a t ίδέαι της συν- 
εχέοντο, καί ^σθάνετο άκατβνίχητον έπ*.- 
θψίαν νά χοιμηθφ. έντούτοις κατά στιγ- 
μάς διεττρει άκόμη τάς αίιθ/βεις τΐις.

Εΐς μίαν τών στιγμών αύτών ήγέρθη 
έξαίφνης, άναμιμνησχομένη &τι 6 ύπνος 
χαί ή νάρκωσις αυτή είναι οί πρόδρομοι, 
τοΰ θανάτου xal άπεφάσισε νά μή 
xaMr/i πλέον* άλλά τοσαύτη ήτο ή 
κόπωσις αύτής, ώστε επανακάθησε καί 
πάλιν.

Μετ όλίγον ·?κουσε βήματα τρίζοντα 
έπί τ ις  χιόνος, καί ήσθάνθη έα-ατήν έμ- 
ψυχουμένην υπό νέας ζωής* παρετήρησεν 
ατενώς πράς τό μέρος δβεν ήρχετο 6 θό
ρυβος, καί, πραγματικώς, δέν άργησε νά 
παρατήρησή καθαρώς φαντάσματα λευκά 
προχωροΰντα βραδέως χαί μετά προφυ * 
λάςεως. £$*.ψε τότε τήν σι νοώ να μεθ’ ής 
τ,το π*ριβεβλημένη, Τνα μή παρατηρηθή 
άνωθεν έκ τής σκοπιάς τών τελωνοφυλά
κων, χαί έπροχώρησε ένώπιον τών λ α 
θρεμπόρων.

0  Βρουνέτος δστις έπροπορεύετο, έρευ- 
νών τό ίδαφος είς ίκαστον βήμα, προσέ- 
βλεπεν ατενώς έπί τής γής. Αίφνιδίως 
παρετήρησέ τ ι μελανόγχρουν ένώπιον αύ
τοΰ, δψωσε τού; όφθαλμούς καί άνεγνώ- 
ρισε μετά φρίκης άνθρωπίνην μορφήν.

—  Προδοσία! άνεβόησεν, Προδοσία 1 
στρέψατε όπίσω αδελφοί·

Αλλ’ έπιστρεφόμενοι, χαταπεπληγμέ- 
νοι ύπό τοΰ αίφνιδίου τρόμου, έλησμόνη- 
σαν τήν όδόν, έπ ί τής όποίας Ιβαινον καί 
πάντες κατεκυλίσθησαν είς τήν άβυσσονί..

0  Μαρία μάρτυς τοΰ φρικαλέου τούτου 
θεάματος, ίπεσεν άπνους έπί τής χιόνος.

VII.

ώ  1η ίανουαρίου 1 8 1 0  μοί *ϊνα* ϊτ» 
νωπή «ίς τήν μνήμην ώς ή χθές* Επεχρά* 
τει είς Βακχαράχνιν ανησυχία όμοίαν τής 
όποίας δέν ένθυμοΰμαι δτι «ίδον ποτέ* 
πανταχοΰ υπήρχον αθροίσματα ανθρώπων 
έν ταις όδοϊς, καί πάντα τά  πρόσωπα έζέ- 
φραζον βαθεΐαν λύπην. Πλησίον ήμών, έν 
τή οικία τοΰ έδμόνδου χαί έν τή  π«ρ»“ 
πλεύρω ταύτης, χατοιχία τοΰ τελωνοφΰ* 
λακος Βάουερ, ν,χούον-ο· κλαύματα ‘Λ*ί
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θρήνοι* πάντες δέ εϊκαζον δτι δυστύχη
μά τ ι συνέβη.

Επί τέλους ήλθε φίλος τις τοΰ πατρός 
μου. οστις άφοΰ μάς έπηυχήθη έκ καρδίας 
νά διέλθωμεν ευτυχώς τόν νέον έτος.

—  Έμάθετε τό φρικώδες συμβάν j 
μας ήρώτητεν.

Επειδή δέ ό πατνίρ μου άπήντησεν άρ- 
νητικώς, ό φίλος του έξηκολούθησε.

—  Τήν νύκτα ταύτην, περί τήν ένδε- 
κάτην, ό Βρουνέτος εκρουσε πολλάς θύρας 
ζητών βοήθειαν καί λέγων οτι συνέβη 
μέγα δυστύχημα. Πάντες ΰπωπτεύθησαν 
αμέσως δτι έπρόκειτο περί τίνος δυστυ
χήματος συμβάντος είς τους λαθρέμπο
ρους, καί πολλοί ήκολούθησαν τόν Βρου- 
νέτον, 6 όποιος είχε καί αύτός τό προ- 
σωπον καταπληγωμένον καί αιμοσταγές, 
ίΐδήγησεν αύτοΰς είς τό βάθος τοΰ λατο
μείου, δπου ευρον πέντε ανθρώπους έςη- 
πλωμένους, τών όποίων ό είς είχεν άπο- 
θάνει οί δέ λοιποί ησαν καιρίως πληγω
μένοι. Πά/τες ουτοι μετηνέχθησαν έν βα- 
θεί<« σιγγ, τά  δέ εμπορεύματα έτέθησαν 
έν άσφαλεΐ* άφήκαν δ’ έκεΐ τόν άποθανόν- 
τα , δστις είχε τήν κεφαλήν τεθραυσμένην.

—  Καί τις είναι ά νεκρός; ήρώτησεν 
ό πατήρ μου άνησύχως.

—  Είναι ό ίϊδμόνδος, ό υίός τής γεί- 
τονός σας, άπεκρίθη ό συνομιλητής του 
κλαίων.

0  εϊδησις αΰτη συνεκίνησεν ήμάς ζωηρώς. 
ΐίγώ , παιδίον τότε δωδεκαετές, ήρχισα 
νά κλαίω καί ό πατήρ μου έπίσης δέν ή- 
δυνήθη νά κρατήσν) τά  δάκρυά του.

—  Δέν είναι ταΰτα μόνα έξηκολούθη- 
σεν ό φίλος μας. 01 λαθρέμποροι έπροδό- 
θησαν, χαί ή ώραία Μαρία Βάουερ, ήτις 
ήγάπα τόν έδμόνδον έναντίον τής άπα- 
γορεύσεως τοΰ πατρός της, γνωρίζουσα 
άναμφιβόλως τάς λεπτομερείας τής έκ- 
δρομής, ήθέλησε νά ειδοποιήσω τάν Εδ- 
μόνδον δτι οί τελωνοφύλακες έφύλασσον 
τά  ΰψη τοΰ δρους πρά τοΰ χωρίου Χεν- 
χάουζεν. Δυστυχώς ό Βρουνέτος δέν τήν 
άνεγνώρισεν δτε έπροχώρησε πράς αυτόν, 
άλλ’ έκλαβών αυτήν ώς τελωνοφύλακα 
έπεστράφη καί ώθησεν άκουσίως τόν έ δ 
μόνδον είς τήν άβυσσον, δπου κατεκυλίσ- 
θη αύτός οδτος προσπαθών νά κρατήσνι 
έκεΐνον. 01 λοιποί τέσσαρες ί»πό πανικοΰ 
καταληφθέντες τρόμου έρρίφθησαν καί
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ουτοι είς τά  βάθη τής φάραγγος. Κατά 
τήν στιγμήν εκείνην ή Μαρία άπώλεσε 
τάς αισθήσεις τη :, καί ό'τε οί τελωνοφύ
λακες κατέβησαν άπο τά  ΰψη ευρον αυ
τήν άπνουν κατακειμένην έπί τής χιόνος* 
ό πατήρ τη; έν άπελπσ ία  τήν έπανέφερεν 
αμέσως είς τήν πόλιν" άλλ' ό ιατρός ά - 
πεφάνθη οτι άπέΟανεν έκ τοΰ ψύχους.

VIII.

Δύο φέρετρα μετηνέχθησαν τήν επαύ
ριον είς τό κοιμητήριον.

Οπισθεν τοΰ πρώτου έβάδιζε κλαίουσα 
πτωχή τις γραία μήτηρ’ ό'πισθεν τοΰ 
δευτέρου, τελωνοφύλαξ τις ώχρός ώς ό 
θάνατος, άλλά τοΰ οποίου οί οφθαλμοί 
ήσαν στεγνοί.

Πασα ή πόλις ήκολούθει τήν έκφοράν, 
καί ουδέποτε έπένθησε περισσότερον οΰτε 
έπέδειξε μεγαλητέραν συμπάθειαν ή πό
λις ή κατά τήν περίστασιν ταύτην.

Τά δύο φέρετρα κατεβιβάσθησαν έν τω  
αύτω λάκκω, καί ό θάνατος ήνωσεν έκεί- 
νους, οΰς ή ζωή είχε τοσοΰτον σκληρώς 
χωρίσει.

0  Βάουερ παρνιτήθη τής υπηρεσίας χαί 
άπεσύρθη είς τήν πατρίδα του ’Αλσάσην. 
0  μήτηρ τοΰ Έδμόνδου δέν ήργοπόρησε 
νά άκολουθήση τόν υίόν της.

Οί λαθρέμποροι έγένοντο άφανεΐς έπί 
τινα καιρόν. Μετά τρεις δέ μήνας έπεφάνη- 
σαν έπί τέλους ό εϊ; μετά άλλον' άλλ’ ό- 
πόσον ειχον μεταβληθη! Πάντες είχον τό 
πρόσωτ^ον πλήρες πληγών καί τινες έμει
ναν ήκρωτηριασμένοι διά παντός. Ούδέ- 
ποτε πλέον εϊδέ τις τόν Σκοΰρον μει- 
διώντα.

Τό δ’ έπόμενον Sap εύοσμοι βοδιαί ήν- 
θησαν έπί τοΰ τάφου τών δύο έραστών, 
άπό άγνωστον χεΐρα φυτευθεΐσαι.

(Κατά μίμησιν τοΰ Wilhelm OErtel 
υπό fidouard Scheffter.)

Τ Ε Λ Ο Σ .
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Γάσκων τις ελβγεν —■ α Ε χω  το 
ψβος τοσοΰτον πολεμικόν, ώστε τρέ
μω έμαυτόν, _όσάκίς έμολέπω είς 
κάτοπτρον.

— 00—

Π ώς εχετε; ήρώτησέ τίς  τινα, 
επιστρεφοντα έκ τοΟ νεκροταφείου,ο
πού έθαψε τήν σύζυγον του, —  ’Αρ
κετά καλά; άπεκρίθη, ό μικρός αύτός 
περίπατος μέ ώφέλησεν· δέν γνωρί
ζω τίποτε υγιέστερον τοΰ άέρρς τής 
έξοχες.

*—οο—

"Οτε ή δούκισσα τοΰ Βρουνσοίκ 
ήτο είς ΙΙοσδάμην, ό βασιλεύς Φρι- 
οερΐκος II έδορησεν είς τόν μέγαν 
αύτοΰ σταυλάρχην ταβαχιέραν χρυ
σήν, ^δοθεν τοΰ σκεπάσματος τής 
οποίας ύπήρχεν όνοςέζωγραφισμένος* 
ΐή ν  επαύριον κατά το πρόγευμα ο 
κόμης σταυλάρχης έθηκε τήν ταβα- 
κιέραν του έπί τής τραπέζης. Ό  βα
σιλεύς, όστις ήθελε νά διασκεδάση 
τήν δούκισσαν, εκαμε λόγον περί 
τοΰ δώρου του, τόν όποιον ένεχείρισε 
τή δουκίσση. —  Έντελεστάτη, εντε
λώ ς όμοία! τή άληΟεία, αδελφέ μου, 
Ιδού είκών ή όποία σ<2ς ομοιάζει εντε
λώς. Ό  βασιλεύς εύρέθη είς δύσκολον 
θέσιν, ό άστεϊσμός τοΰ έφάνη κάπως 
χονδρός· ή δούκισσα Ιδωκε τήν τα- 
βακιέραν εις τόν γείτονα της, ό ό
ποιος εξέφερε τούς ίδιους θαυμα
σμούς* τά δώρον διήλθε ουτω διά 
τών συνδαιτημόνων, οΓτινες έθαύμα- 
ζον τήν ομοιότητα τής είκόνος πρός 
τόν βασιλέα. Ό  βασιλεύς δέν ήξευρε 
πλέον τί νά κάμη, τ ί νά είπη περί 
τής σκηνής ταύτης. Έ π ί τέλους πε
ριήλθε καί είς τάς χειρας αύτοΰ, καί 
άνεγνώρίσε μετά μεγάλης έκπλή- 
ξεως, τήν ιδίαν αύτοΰ εικόνα, τήν 
όποίαν ρ κόμης σταυλάρχης Ιθεσεν 
έν τή ταβακιέρα του άντί τής είκό
νος τοΰ ονου* εννοεί έκαστος δτι καί

ό ΦριδερΓκος έγέλασε τότα. διά τ ί
παιγνίδιον τρΰτο. ·** -

. ... . ' - »' j— 00—  ·.
Δυο νεανία? τής μόδας διήρχοντο 

ήμέραν τινα τίλησίόν γυναιχός τίνος.
— · Ιδού , βίπεν ό είς τών δύο με

γαλοφώνως, ιδού ή ωραιότερα γυνή 
τήν όποίαν είδον.

Τότε ή γυνή έπιστραφεϊσα καί εύ - 
ροΰσα αύτόν άσχημότατον.

—  Έπιθύμουν, κύριε, άπό ευγνω
μοσύνην νά ήδυνάμην νά ειπω τό 
αύτ,ά δι’ υμάς.

—  Ά !  κυρία ύπέλαβεν ουτος, 
πώς γνωρίζετε νά ψεύσθήτε καθώς 
έγώ ;

— 00—

Π ολλοί τών συζύγων έχουσι τήν 
άνόητον συνήθειαν νά όμιλώσι κάθε ■ 
στιγμήν περί τής συζύγου τω ν  γυνή 
τις λοιπόν εύφυεστάτη, τήν όποίαν ή- 
νώχλουν οί έπαινοι τοΰ συζύγου της, 
ειπεν ήμέραν τινά είς αύτόν* —  Μή 
όμιλής, σέ παρακαλώ φίλε μου, έν 
τή συναναστροφή περί έμοΰ* διότι 
άν λέγητε καλά δέν θέλουσι σάς π ι- 
στεύσει, έάν δέ είπήτε κακά θέλουσιν 
εύκόλως σάς πιστεύσεΐ. λ

-—00—
Ό  Πιρων εύρισκόμενος μίαν ε

σπέραν είς τήν "Οπεραν πλησίον κυ
ρίας τινός υπόπτου φήμης» προσ- 
έολεπεν αυτήν άπό καιροΰ είς καιρόν* 
έπί τέλους ή κυρία δυσχνασχετήσα- 
σα έστράφη πρός τόν ποιητήν καί 
τώ εϊπεν όργίλω ς—  «Νομίζω, κύριε, 
ότι άρκετά μέ έξετιμήσατε λ. .— · Σάς 
παρατηρώ, κυρία μου, άπεκρίθη δ 
Πιρων, άλλά δέν σάς εκτιμώ! λ

— 00·—
Έ λ ε γ έ  τ ίς  είς τόν ΒολταΓρον. —  

Πόσον πρέπει νά ήσθε, Κύριε, εύχα- fa 
ριστημένος έκ τών fργων σας! —  
Ναί* άπεκρίθη οδτος, είμαι ώς δ σύ
ζυγος φιλάρεσκου τινός κυρίας, τήν 
δποίαν δλος 6 κόσμος χαίρβται Ικτός 
αύτοΰ,


