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’Έαρ, τί άν άναθάλλης;
Τί άν κήπους και αγρούς

’Άνθη νέα περιβάλλης 
Kat άδάμαντας ύγρούς;

Φευ! παρέρχονται τά έτη 
Μέ πίκραν διαδοχήν,

Κ’ εις την όψιν μίαν έτι 
Μου εύρίσκεις αμυχήν.

Σ’είχα χάριν έάν ήσο 
Αιωνίως ριετ έμοΰ·

Έάν πάντοτ’έτηρεϊσο, 
Κ’ή νεότης μου όμοΰ.

Τώρα, άνοιξις γλυκεία, 
Άλλων έγινες συρμός·

Πρός με είσαι εΐρωνία·
Προς σέ είμαι οίκτιρμός.

’Εκ τών ανεκδότων Ί. Ίσιδωρίδου Σκυλί σση.

ΤΟΪ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Επί μακρούς αιώνας, ό άνθρωπος ένόμισεν ότι αύ- 
τος ήτο ό μόνος σκοπός της δημιουργίας· έθεώρησε την 
μέν γην ώς το κέντρον τοΰ σύμπαντος· τούς δέ αστέ
ρας ώς άπλουν κονιορτόν μ,αρμαίροντα. Διά μόνον τόν 
άνθρωπον παρη'γοντο τά ούράνια φαινόμενα. Οί κόμη" 
ται καί αί εκλείψεις ούδέν είχον φυσικόν άλλ’ήσαν 
σημεία άτινα ό θεός έν τή οργή του, ενίοτε δέ καί έν 
τη εύσπλαχνία του, κατέπεμπεν είς ημάς.

'Η άςρονομία άποκαλύπτουσα ήμίν τούς μεγάλους 
νόμους ο'ίτινες διέπουσι τό σόμπαν, μας έδίδαξε νά 
γνωρίσωμεν ημάς αύτούς καλητερον. Μάς έθεσεν είς 
τήν αληθή ημών θέσιν. Ένα καιρόν ήρώτων πολλοί 
είς τί χρησιμεύει ή αστρονομία, καί άλλοι άπήντων 
είρωνικώς μειδιώντες, ότι ένω ήγνοοΰμεν πλεΐστα έτι 
τών έπί γης, ήρευνώμεν τά είς τόν ούρανόν. ’Αλλ ό
μως είς τήν άςφονομίαν χρεωστοΰμεν τήν γνώσιν, ότι 
ή γή είναι μία στιγμή έντός τοΰ απείρου δια-ήματος· 
αίωνία δέ θά περιβάλλη τήν αστρονομίαν δόξα, ώς ά- 
ποδείξασαν ότι ό ήμέτερος πλανήτης είναι είς τών πο- 
ταποτάτων της κτίσεως, καί ότι, έπέκεινα τών δεκα
οκτώ χιλιάδων ήλιων έξ ών σχηματίζεται ό Γαλαξίας, 
ύπάρχουσι κόσμοι· καί έπέκεινα τών κόσμων τούτων, 
άλλοι πάλιν κόσμοι.—Τό διάστημα είναι αχανές· 
ούρανός έν αύτώ δέν υπάρχει· ό ούρανός είναι τό άπει
ρον έντός τοΰ οποίου κυμαινόμεθα, αίωρούμενοι μεθ’ 
άπαντος τοΰ ήμετέρου συστήματος, περικυκλούμενοι 
ύπό αστέρων, καί στεφανούμενοι ύπ’ άλλων αστέρων 
αναρίθμητων !

Έλθετε ν’άναπολήσωμεν τά πρώτα συστήματα, ή 
μάλλον τάς πρώτας θεωρίας τών ανθρώπων.

Η γή, ακίνητος ούσα, έθεωρήθη κασ’άρχάς ώς έ- 
πιφάνεια επίπεδος, ύπεράνω τής οποίας έξετείνετο έν
αστρος θόλος. Τότε ήμέλουν έτι οί άνθρωποι νά έξε— 
τάσωσι τί ήσαν άράγε αύτά τά άστρα, τά όποια ώς 
άδαμάντινα καρφία κατεκόσμουν αύτόν τόν θόλον τόν 
ούράνιον.—Τούτο ήν τό φρόνημα τών Αρειανών.

Μετά πολλούς αιώνας, έσκέφθησαν τέλος έπί τίνος 

πράγματος άράγε έστηρίζετο ή γή. Εύρηκαν δέ τότε 
ότι ή γή άνεπαύετο έπάνω είς δώδεκα στήλας.

Βραδύτερόν προήχθη ή έρώτησις· —άλλ’ αί δώ
δεκα αύται στήλαι έπάνω είς τί έστηρίζοντο ; Τοΰτο 
κατήντα αδιακρισία· οί ιερείς εκείνου.τοΰ καιρού άπε- 
κρίθησαν ότι αί δώδεκα στήλαι άνεπαύοντο έπί τών θυ
σιών, καί ότι άν έπαυον αί θυσίαι, ή γή δέν θά είχε 
πλέον θεμέλιον.

Επήλθον αΏα διάφορα συστήματα, ακολούθως δ 
αί άρμονίαι τοΰ Πυθαγόρου, το σύστημα τοΰ Πτο
λεμαίου, τό τοΰ Κοπερνίκου, καί τέλος οί περίφημοι 
νόμοι τοΰ Κεπλέρου, καθ’οΰς οί πλανήται κινούνται 
περί τόν ήλιον, άκολουθοΰντες ελλειπτικήν τινα, μίαν 
τών εστιών τής οποίας κατέχει ό ήλιος. Χρεία νά εϊ- 
πωμεν ένταΰθα, ίνα καλώς έννοήση ό αναγνώστης μέ
χρι τίνος βαθμού αί θρησκευτικαί πίστεις έτροποποιή- 
θησαν ύπό τών άστρονομικών ανακαλύψεων, ότι χρό
νους πολλούς ή άς-ρονομία, πολλάκις συγχεομένη μετά 
τής αστρολογίας, έθεωρήθη ύπό τοΰ κλήρου ώς επι
κίνδυνος.

Πάντες σχεδόν γινώσκουσι τίπροέκυψεν έκ τής άνα- 
καλύψεως τοΰ Γαλιλαίου, είπόντος ότι ή γή περιστρέ
φεται, καί όχι ό ήλιος, καί διά τοΰτο καταδικασθέν- 
τος (1633)· άλλ’δ,τι όμως άγνοοΰσι πολλοί, είναι ή 
σύμβασις είς τήν οποίαν ήναγκάσθησαν οί τής Γαλλίας 
έπιστήμονες ύπό τοΰ κλήρου. Είς τό έν Παρισίοις πα- 
νεπιστήμιον, τό λεγόμενον τής Σορβόννης, έν τώ δια- 
στήματι ενός καί ήμίσεως αίώνος, έπετρέπετο μέν να 
διδάσκηται τό σύ-ημα τοΰ Γαλιλαίου, άλλ ώς «ύπό- 
θεσις εύχεοής» (hypothese commode), καί ύπό 
τόν όρον νά κηρύττεται συγχρόνως ώς « έσφαλμένη υ
πόδεσις» (hypothese f'ausse).

Έτι καί σήμερον ό λατινικός κλήρος δέν ανέχεται 
τάς επιστημονικός αλήθειας, οσάκις άντιβαίνωσι πρός 
τάς παραδόσεις αύτοΰ. Έν έτει 1805, ό περικλεής 
Ούμβόλτος διηγείτο έν Ρώμη είς τινα -καρδινάλιον 
περί μεγάλου τίνος αερολίθου, πεσόντος κατ έκεινας 
τάς ημέρας είς μίαν τών επαρχιών τής Γαλλίας. Ο 
καρδινάλιος, δςτις έδιδάχθη νά θεωρή τήν γήν ώς τον 
μόνον πλανήτην, διετείνετο ότι .οί αστρονόμοι ήπα- 
τώντο, καί ότι αύτό τό πράγμα, τό όποιον έξελαμβα- 
νον ώςάερόλιθον, ήτο άπλοΰν τι τεμάχιον κρυς·άλλου, 
άποσπασθέν άπό τοΰ ούρανίου θόλου, καί πεσόν διά τοΰ 
ίδιου βάρους του έπί τής έπιπέδου έπιφανείας τής γής!

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ.

Η ηλεκτρική τηλεγραφία έλυσε τοΰτο τόπρόβλημα· 
πώς δύνανται νά γίνωσι σημεία διαδεχόμενα τό εν τό 
άλλο τόσον ταχέως, όσον αί λέξεις, καί μεταβιβαζό
μενα είς τάς μεγίστας αποστάσεις. Έλθετε νά έξηγή- 
σωμεν διά βραχέων τά μέσα δι ών κατορθοΰται τό 
θαΰμα τοΰτο.

'Ο ηλεκτρισμός μεταδίδεται μέ τήν αύτήν ταχύ
τητα τής αστραπής· διότι καί ή αστραπή είναι ηλεκ
τρικόν ρεύμα.

Άφοΰ σχηματισθη μία τις περιβολή (καί τί έστι 
περιβολή ήδη έμάθομεν), τό νά βάλωμεν τό όέΰμα τής 
βολταϊκής στήλης νά διέλθη δι’αύτης, τό νά διακό- 
ψωμεν αύτό τό ρεύμα ένω διέρχεται, ή νά τό τρε'ψω- 
μεν είς τήν έναντίαν διεύθυνσιν, είναι πράξεις ούτε

’τηλεγραφικού κάλου δςτις συνάπτει τήν πόλιν Δο'βε- 
ρον τής ’Αγγλίας μετά τής πόλεως Καλαΐσου τής Γαλ
λίας. ’Ο κάλος έδώ (σχ. 16) παρίσταται τετμημένος 
ώς διά μαχαίρας·—σημ.ειωτέον δέ ότι τό ήμέτερον 
σχήμα έχει τό ήμισυ τής περιφερείας τοΰ κάλου ττερί 
ου ό λόγος.— 'θ αναγνώστης διακρίνει είς τό κέν
τρον αύτοΰ τά 4 χάλκινα σύρματα, τά περιεχόμενα

καιρόν άπαιτοΰσαι πολύν, ούτε δύναμιν. ’Αρκεί νά 
θέση τις τόν δάκτυλόν του έπάνω είς ός-άριά τινα (tou
ches) ώς τά τοΰ κλειδοκύμβαλού ή άλλου τίνος μου
σικού οργάνου, τοΰ ταχυπαικτοτάτου.

"Ωςε δύνανται τά σημεία νά μεταδοθώσι μέ τό τά
χος τής άστραπής, καί νά διαδέχωνται τό έν τό άλλο 
μέ τό τάχος τής τών δακτύλων κινήσεως.

’Αλλά τό σύρμα,τό σχηματίζον τήν περιβολήν,πρέ
πει νά ήναι καθ’όλην τήν έκτασίντου άπεμεμονωμέ- 
νον διότι έάν ήγγίζοντο μεταξύ των δύο τινά μέρη 
τοΰ σύρματος, ή περιβολή θά έκλείετο είς τό σημείον 
δπου ή συνάφεια, καί τότε τδ ρεΰμα δέν θά έπροχώρει 
περαιτέρω τής συνάφειας, είμή λίαν έςησθενημένον. 
Έάν δέ τά σύρματα, καί μη συναπτό μ? να, είχον με- 
ταξύ των συγκοινωνίαν ηλεκτρικήν, είτε διά λεπτοτά- 
του τίνος κάρφους μεταλλικού, είτε διά νάματος υ- 
δα τος, είτε καί δι’ύγρασίας, έπειδή καί ή συγκοι
νωνία αυτή παρέχει δίοδον είς μέρος πολύ ή ολίγον 
τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος, πάλιν αύτό θά έξησθένει είς 
τό έπίλοιπον μέρος τής περιβολής. Τέλος, έάν τά σύρ
ματα, καί μή συγκοινωνοΰντα μεταξύ των αμέσως,· 
συνεκοινώνουν μετά τής γής άμφότερα, έςω καί είς μέ
ρη αύτών λίαν άπέχοντα άπ’άλλήλων, ή έξασθένησις 
θά έγίνετο, καί πλειοτέρα μάλιστα, έπειδή ή γή είναι 
καλήτερος ηλεκτραγωγός.

Είναι χρεία λοιπόν ν’ άπομονόνωνται έπιμελές·ατα 
τά σύρματα· πράγμα τό οποίον κατορθοΰται κατά δια
φόρους τρόπους. Άλλον τρόπον μεταχειρίζονται έάν ή 
περιβολή ήναι έναέριος, άλλον έάν ήναι ύπόγειος, καί 
άλλον έάν ήναι ύποβρύχιος.

Είς τήν έναέριον περιβολήν, ήτις είναι παραδεδεγ
μένη έν γένει είς τήν Γαλλίαν, ’Αγγλίαν καί Ηνωμέ
νας Πολιτείας, τά σύρματα κρεμάζονται είς ύψος 3 ή 
4 μέτρων, δενόμενοίέπί πασσάλων στερεώς έμπεπηγ- 
μένων είς τήν γήν, καί άπεχόντων 50 μέτρα άπ’ άλ- 
λήλων· διαφόρων δέ σχημάτων κεφαλάρια, έξ ύάλου ή 
μορρίνης (πορσελάνης) ή καί έλαστικοΰ κόμμιος, έμ- 
ποδ ίζουσι τό σύρμα τοΰ νά άπτεται τοΰ πασσάλου, καί | 
ένταύτω είναι τεθειμένα ούτως, ώστε νά μή προσβάλη 
ή βροχή τό μέρος των άπό τοΰ όποιου κρατείται τό 
σύρμα· είς πάσαν δέ άπόστασιν 500 μέτρων ϊς-ανται 
οί έλκτικοί χάρακες (poteaux de traction), εφοδια
σμένοι διά μικρώντινων μηχανών, αίτινες παρέχουσιν 
είς τά σύρματα αρμόδιον βαθμόν έντάσεως.

Είς δέ τήν ύπόγειον περιβολήν, τήν έν γένει παρα- 
δεδεγμένην έν Γερμανία, τά σύρματα είναι κεκρυμ- j 
μένα ύπό τήν γήν, όχι βαθέωςπολύ· άλλ ούτως ή ά- 
πομόνωσις γίνεται δυσκολώτερον κατορθοΰται ένδυο- I 
μένων τών συρμάτων καθ δλον τό μήκος των είς παχύ I 
ένείλημα ελαστικού κόμμιος. Έπενοήθησαν δέ καί ( 
εύφυεΐς τρόποι πρός άνακάλυψιν τών μερών όπου, άπό | 
καιρού είς καιρόν, συμβαίνει τις ρήξις, είτε τοΰ κόμ- ί 
μιος, είτε καί τοΰ σύρματος αύτοΰ.

Τέλος, είς τήν ύποβρύχιον περιβολήν, έπειδή τά 
σύρματα.αναπαύονται είς τόν πυθμένα τής θαλάσσης, 
έδέησε νά προφυλαχθώσι πολύ άσφαλέστερον άπό της 
έπαφής τοΰ ύδατος, ού τίνος ή διαβρωτική ένέργειααύ- 
ξάνει αύτόθι έκ τής μεγάλης αύτοΰ πιέσεως, πρόςτού- 
τοις δέκαί άπό πολλών άλλων απευκταίων, προερχό
μενων έκ τοΰ σάλου τώνύδάτων καί έκ τυχαίων περι
στάσεων.

Τά σχήματα 1 6 καί 1 7 δίδουσιν ακριβή ιδέαν τοΰ

Σχ. 16. Νχ· ΙΕ

έν τώ κάλω- έκαστον αύτών έχει τό ένείλημά του έκ 
κόμμιος· έν άλλο μίγμα άσφαλτώδες καί έλαστικόν 
σχηματίζει δεύτερον ένείλημα, ,ένόνον καί προφυλάτ- 
τον τά πρώτα τέσσαρα· τέλος δέ, 10 πατ/ία. σύρματα 
έκ σιδήρου γαλβανισμένου , περιεστραμμένα έλικοει- 
δώς καί ςενώτατα συνεσφιγμένα (σχ. 17), άλλα κατ’ 
ούδέν χρησιμεύοντα είς τήν ηλεκτρικήν κυκλοφορίαν, 
παρέχουσιν είς τόν κάλον έπαρκή άντίστασιν, καί έν- 
ταύτώ εύκαμψίαν τινά άναγκαίαν, διότι άνευ τούτου 
δέν θά ήδύναντο νά τόν μετακομίσωσι καί καταβυ- 
θίσωσι.

Τό πρώτον τοΰτο δείγμα τών υποβρυχίων τηλεγρά
φων έχει μήκος μέν30χιλιομέτρων, βάρος δέ 1 80,000 
χιλιόγραμμων. Δύναται τις νά φαντασθή τόν κάλον 
κείμενον έν τώ βυθώ τής θαλάσσης, ώς άν ήτο έρριμ- 
μένος επί τών δυσβατοτάτων καί άποκοημνοτάτων ό
ρέων τής Ελβετίας, διότι καί ό πυθμήν τοΰ είρημενου 
πορθμού τοιαύτας άνωμαλίας λέγεται έχων.

Εάν τά ύδατα είχον πανταχοΰ ικανόν βάθος, ώστε 
νά μή προχωρή μέχρι τοΰ πυθμένος ό σάλος τής έπι
φανείας των, ό κίνδυνος τοΰ νά συντριβή ό κάλος θά 
ήτο πολύ όλιγώτερος' άλλ άναπαυόμενος έπάνω είς 
κορυφάς βουνών πετρώδεις καί οξείας, καί βασανιζό
μενος ύπό τοΰ κυματισμοΰ τής θαλάσσης, δέν δύναται 
ό κάλος ούτος ν άντέχη χρόνον πολύν, καί είναι χρεία 
ν άντικαθίσταται ύπ άλλου νέου· έργον επίπονον καί 
λίαν δαπανηρόν.

Σχ. 18.

’ΐδού χάριν περιέργειας ύποβάλλομεν ύπ όψιν τοΰ 
αναγνώστου (σχ. 18) καί εν τμήαα τοΰ άπό Εύσο/πης
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είς ’Αμερικήν τηλεγραφικού κάλου. 'Η είζών αυτή τον 
παριστα έντός τοΰ πυθμένας τοΰ Ατλαντικού ’Ωκεα
νού, μετά τών θαλασσίων φυτών άτινα ό χρόνος προσ- 
κολλα επ’αύτοΰ άδιαζόπως. ’Επ’ αύτοΰ σπόγγοι, έπ’ 
αύτοΰ φύκη , έπ’αύτοΰ παντοΐα ζωόφυτα, όστρακα, 
μαλάκια, μηδεμίαν ιδέαν έχοντα της θαυμασίας τοΰ 
πράγματος τούτου λειτουργίας, διαβιβάζοντας την διά
νοιαν τοΰ ανθρώπου από ηπείρου είς ήπειρον ! Ούδέν 
μέλλουσιν είς αύτήν δλην την φύσιν τά διά τοΰ ςηρίγ- 
ματός των διερχόμενα μυστικά τών ανθρώπων. Τόσα 
προσκολλώνται έπι τοΰ κάλου παράσιτα τοιαΰτα πράγ
ματα έντός της θαλάσσης, ώστε τόν περικαλύπτουσιν 
έντελώς, τριπλασιάζοντα η τετραπλασιάζοντα τόν όγ
κον του. Είναι δέ αύτά τό ώκεάνειον ένδυμά του.

’Ανάσυρέ τον τότε από τοΰ πυθμένος εκείνου, χιλιά
δων μέτρων βάθος έχοντος, θέλων νά τόν έπισκευάσης" 
απαιτείται κόπος μέγιστος, καί πολλάκις μάταιος. 
Πας σάλος τοΰ πλοίου δύναται νά τόν συντρίψη. Τό ί
διον βάροςτου προστιθέμενον είς τό τών θαλασσίων τε 
ράτων τά όποια τόν σύρουσι πρός τά κάτω, έπιφέρει 
την ρήξιν. Τό μέρος τό άποκοπέν πίπτει πάλιν έντός 
τοΰ Ωκεανού, καί πάλιν αρχίζει νά θάπτεται, άφοΰ 
έπί μίαν στιγμήν διαταράςη διά της πτώσεώς του την 
ηρεμίαν τών ύποβρυχίων έρήμων. Όπόταν ή έργασία 
τών αιώνων μεταβάλη έξ όλοκλη'ρου τόν μικρόν τού
τον ημών πλανη'την, καί ό μέν πυθμήν τών θαλασσών 
γίντι όρος, τό δέ όρος, κεκμηκός έκ τοΰ άέρος, βυθισθή 
είς τόν ’Ωκεανόν όπως άνανεωθή, οί διάδοχοι του αν
θρώπου θ άπορώσιν άνακαλύπτοντες νέου είδους ορυ
κτόν, λείψανον πολιτισμού τίνος, βυθισθέντος καί τού
του είς ήν λη'θην έβυθίσθησαν καί οί τών οποίων έξετά- 
ζομεν ση'μερον τά άμυδρότατα ίχνη.

Αί ήλεκτρικαί περιβολαί όλαι αί έν γένει, ένυδροι 
τε καί χερσαΐαι, σύγκεινται έκ χαλκού κοκκίνου η έκ 
σιδήρου- καί είς μέν τόν χαλκόν δίδεται διάμετρος μό
νον 4 χιλιοστομέτρων, ώς έγγιστα, διότι ή ύλη αύτη 
τιμάται περισσότερον, είς δέ τόν σίδηρον, 5 έως 6 
χιλιοστομέτρων, διότι ή τοΰ σίδηρου διαβιβαστική 
ίδιότης είναι σχεδόν έξάκις άσθενεστέρα της τοΰ κοκ
κίνου χαλκοΰ.

'Όταν θέλουν νά κάμωσι χρησιν της διαβιβαστικής 
ίδιότητος τής γής, είς έκαστον τηλεγραφικόν σταθμόν 
σκάπτουσι φρέαρ· τοΰτο δέ είς τόπους ένθα εύρίσκον- 
ται άφθονα ύδατα. Είς τόν σταθμ-όν δςτις έκδίδει τό 
τηλεγράφημα, τό σύρμα συγκοινωνεί μετά τοΰ ένός 
τών δύο πόλων τής βολταϊκής στήλης· π. χ., μετά 
τοΰ θετικοΰ πόλου· άφοΰ φθάση είς τόν ακόλουθον ςαθ- 
μόν, διέρχεται τήν μηχανήν ήτις έκτελεΐ τά σημεία, 
καί άπ’αύτής βυθίζεται είς τό ύδωρ τοΰ φρέατος, μετά 
τοΰ οποίου ύδατος συγκοινωνεί διά πλατείας τίνος πλα- 
κός μεταλλικής· κατά τόν αύτόν τρόπον τό φρέαρ τοΰ 
πρώτου σταθμοΰ συγκοινωνεί μεϊά τοΰ άλλου πόλου 
τής στήλης, ό'ςις ένταΰθα είναι ό αρνητικός· καί τότε 
τάύδατα τών δύο πόλων, ήλεκτρικώς συνδεόμενα, είτε 
δι’υπογείων λιμναζόντων ύδάτων, είτε δια τών ποτα
μών καί τών θαλασσών, είτε καί διά τών στερεών καί 
μεταβιβαστικών μερών τοΰ έδάφους, συμπληροΰσι τήν 
περιβολήν, ώς θά έγίνετο διά δευτέρου σύρματος, είτε 
τεθαμμένου είς τήν γήν, είτε κρεμαμένου έπί τών πασ
σάλων. Καί έπειδή ώςέπί τοπλεΐςον ή γή είναι αγωγός 
πολύ καλήτερος τοΰ σύρματος, τό ρεύμα τό διερχόμε- 
νον διά τοΰ σύρματος καί δια τής ^ήςεχει έντάσίν δι

πλάσιάν τής έντάσεως τοΰ διερχομένου διά τών δύο 
συρμάτων.

Καί ταΰτα μέν περί τών περιβολών· ας ίδωμεν δέ 
τώρα πώς αύταί χρησιμεύουσι πρός τήν έξαποστολήν 
καί τήν παραλαβήν τών τηλεγραφημάτων.

Πρός έπίτευξιν τούτου έπενοήθησαν πολλών ειδών 
συστήματα, άλλ’άς περιορισθώμεν είς τήν περιγραφήν 
ένός έξ αύτών, τοΰ τηλεγραφικού γραμματοδεί- 
κτου τοΰ Βρεγέτου (cadran de Bregaiet).

’Εν τούτω τω συστήματι, ή σαφέστερον, έν ταύ- 
τη τή μηχανή διακοίνονται δύο τινά κύρια όργανα· ό 
διαχειρις-ής (manipulateur), ήτοι τό έξαποςέλ- 
λον τότηλεγράφημα, καί ό αποδέκτη ς (recepteur).

Καί πρώτον άς έξηγήσωμεν τον μηχανισμόν τοΰ 
αποδέκτου.—Προσοχή είς τά στοιχεία.—“Εμπρο
σθεν τών δύο έναντίων πόλων α καί b τοΰ ηλεκτρο
μαγνήτου (’Ίδε σχ. 19.) ύπάρχει πλάξ έκ μαλακού 
σιδήρου, ήτις, έκκρεμής ούσα, καθίσταται κινητή είς 
τά δύο αύτής σημεία dd'· αύτη ή πλάξ έχει ένα άνα-
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φορέα /’, τοΰ οποίου ή έπάνω άκρα έχει έν πασσαλιον 
g. Τούτο τόπασσάλιον (goupille) έπεμβαίνει μεταξύ 
μικρού τίνος διχαλωτού σιδήρου h, προσηρτημένου είς 
ένα μοχλόν λίαν εύκίνητον, τόν i i . Ο μοχλός ούτος 
ϊ ί ’ φέρει ώσαύτως καί δύο πτερύγια, X καί y, κρεμά- 
μενα έκαστον κατ’άλλην ·$λίσιν, και τών όποιων ή 
διάστασις είναι ίση πρός τό ήμισυ τοΰ μήκους έκαςου 
όδόντος τοΰ οδοντωτού τροχού k, περιστρεφομένου 
μετά πολλοΰ τάχους, οσάκις τά πτερύγια τόν άφίνωσιν 
άνεμπόδιστον. ’Εκ τούτου ή κίνησις τοΰ τηλέγραφου 
είναι ανάλογος πρός τήν τοΰ ώρολογίου· και όντως όέ, 
όπισθεν τοΰ πίνακος είς τόν όποιον στηρίζονται ταΰτα 
πάντα ύπάρχει ώρολογική μηχανή, δίδουσα εις τον 
τροχόν k Try ταχεΐαν στροφικήν κίνησιν, ήτις όμως 
συνέχεται, ώς είπόμεν, ύπο τών πτερυγίων.

’Ερχόμεθα είς τήν έφαρμογήν. Ο άναφορευς f έλ- 
κεται άδιαλείπτως ύφ’ένός έλατηρίου, /, τανυσμένου 
μέχρι βαθμού διά κλωστής μετάξινης, τυλιγμένης επι 
γόμφου, έξω τής μηχανής· ώστε όταν το ηλεκτρικόν 
ρεΰμά δεν ήναί μεταβΐβάσμένον είς1 τόν ήλεκτρόμα-

Ϊνήτην, ή πλάξ C κρατείται μεμακρυσμένη από τών 
ύο πόλων, είς μικράν όι/.ως άπόστασιν άμα δέ ώς 

μεταβιβασθή τό ρεύμα, ή πλάξ, κρεμαμένη από τών 
δύο σημείων dd'^ έλκεται καί πλησιάζει πρός τούς πό
λους, όχι όμως μέχρι συνάφειας μετ’αύτών. "Ωστε αί 
έκτροπαί τής πλακός ταύτης, είτε πρός τά έκεΐ, είτε 
πρός τά έδώ, περιορίζονται είς μικρότατόν τι διάστη
μα· ήμίσεος χιλιοσομέτρου περίπου. Δύναται τις λοι
πόν μεταξύ τούτων τών ορίων νά δώση είς τήν πλάκα 
ταύτην παλμούς κατά τό μάλλον ή ήττον ταχείς, με- 
ταδ ίδων ή άφαιρών άπ’αύτής τάς ήλεκτρικάς συγκοι
νωνίας· δηλαδή, κλείων ή άνοίγων τήν περιβολήν ώς 
δέ γινώσκομεν ήδη, τοΰτο δύναται νά γίνη έναλλάξ 
μετά μεγίστης ταχύτητος. ,

Οί παλμοί τής κρεμαστής πλακός, εύρυνόμενοι διά 
τοΰ άναφορέως /’, μεταδίδονται είς τό πασσαλιον μ, 
αύτό δέ πάλιν τούς μεταδίδει είς τό διχαλωτόν σιδή- 
ριον Λ, και επομένως είςτόν μοχλόν i i' καί είς τά πτε
ρύγια X καί y. Δεδόσΰω ότι ή μηχανή αναπαύεται, 
καί ότι ό άναφορεύς f, ύπείκων είς τήν διάτασιν τοΰ 
έλατηρίου του, έφερε τό πασσαλιον g πρός τά πρόσω, 
καί ότι τό πτερύγιον y συνέσχε τόν τροχόν, καί τον 
έμποδίζεε τοΰ νά περιστραφή' τότε λοιπόν- τό άλλο 
πτερύγιον, τό X', διατελεΐ έλεύθερον έπί τά πρόσω τοΰ 
τροχού καί πρός τό μέρος τοΰ θεατού τούπαρατηροΰν- 
τος το σχήμα. 'Ωςδ’έλθη τό ηλεκτρικόν ρεύμα, ή μέν 
κρεμαστή πλάξ πλησιάζει πρός τούς πόλους, ό δέ ά
ναφορεύς f καί τό πασσάλιον g έπενεργοΰσιν έπί τοΰ 
μοχλού i i , καί ούτως έλευθερούμενον τό πτερύγιον y 
μεταβαίνει όπισθεν τοΰ τροχού· τό όδόντιον τότε δια
βαίνει, άλλα διαβαίνει κατά τό ήμισυ. αύτού, επειδή 
ή αύτή κίνησις ήτις αποβάλλει τό y, παρενθέτει τό 
X, καί τότε τό αύ$ό τούτο όδόντιον παρεμποδίζεται 
ύπο τοΰ δευτέρου πτερυγίου. Ή κρεμαστή πλάξ ανα
παύεται, διακοπείσης τής περιβολής, καί τό μέν X ά- 
ποβάλλεται, τό δέ y παρεμβάλλεται, ή έν άλλοις λό- 
γοις προχωρεί καί παρεντίθεται είς τόν δρόμον τοΰ έ- 
περχομένου όδοντίου, διά νά τό έμποδίση. Κατ’αύτόν 
τόν τρόπον έξέφυγε καί τό άλλο ήμισυ τοΰ όδοντίου· 
έπομένως, είς πάσαν μέν επακολουθούσαν κλεΐσιν τής 
περιβολής διαβαίνει τό πρώτον ήμισυ ένός όδοντίου, εις 
πάσαν δέ άνοιξιν το δεύτερον ήμισυ, καίουτω καθεξής.

Ω-ε, έπειδή ή περιβολή κλείεται ουτω καί ανοίγε
ται έναλλάξ καί ταζτικώς, ό τροχός λαμβάνει στρο
φικήν τινα κίνησιν, τακτικήν μέν, άλλα συγκοπτομέ- 
νην καί πηδώσαν άνά παν ήμισυ θδό ντ»ν.

Παρατηρητέον ότι ό τροχός έχει 1.3 οδόντια· πρέ
πει λοιπόν νάκλεισθή ή περιβολή 13 φοράς, καί ν’ά- 
νοιχθή άλλας 13, ώστε νάγίνη πλήρης ή περιστροφή 
τού τροχού" παρατηρητέον πρός τούτοις ότι ό τράγος 
έχει είς τον άξονάτου μίαν βελόνην στρεφομένην μετ’ 
αύτοΰ, καί διατρέχουσαν ένα κύκλον, έπί τοΰ όποιου 
είναι σημειωμένα 26 χωρία (σχ. 20)· καί είς μέν τό 
ανώτατον χωριον φαίνεται σταυρός, τόν όποιον όνο- 
μάζουσι τό τελικόν (final)· είς δέ τ’άλλα 25 εί
ναι έγγεγραμμένα κατά τάξιν τά είκοσιπέντε στοιχεία 
τοΰ γαλλικού αλφαβήτου. Αρκεί λοιπόν νά κρατηθή 
μίαν ς-ιγμήν περισσότερον ή βελόνη έπί τών διαφόρων 
ς-οιχείων έξών συντίθεται ή λέξις, τήν όποιαν θέλει τις 
νά μεταβίβαση είς τόν πρός δν στέλλεται τό τηλεγρά
φημα, όπως διά τής μικράς άναπαύσεως ταύτης, μόλις 
διαρκούσης τό τρίτον ή τέταρτον ένός δευτερολέπτου, 

έπιστήση τήν προσοχήν του είς μόνα τά στοιχεία ά
τινα πρέπει νά σημειώση. Κατ αύτόν τόν τρόπον ή 
βελόνη τοΰ άποδέκτου γράφει, ώς είπεΐν, έπί τοΰ πί
νακος τήν διάνοιαν τοΰ στέλλοντος τό τηλεγράφημα.

Μετά πάσαν λέξιν, ή βελόνη έπαναφερεται είς τό 
τελικόν προ της ένάρξεως τής ακολούθου λέςεως· τοΰ
το είναι διά πολλούς λόγους έπάναγκες, μάλιστα δέ 
πρός αποφυγήν συγχύσεως τών λέξεων.

Η περιγραφή τοΰ διαχειριστοΰ θά έξηγήση ή- 
μΐν πώς δύναται ν’ άνοιγοκλείεται τόσον ταχέως ή 
περιβολή, καθώς καί τάς αναπαύσεις άς απαιτεί ή έκ- 
φρασις τής διανοίας. Τα σχήματα 20 καί 2 1 παρις-ώ- 
σι τόν διαχειριστήν· ούτος φέρει κυκλοτερώς γεγραμ- 
μένα τά στοιχεία καί τούς αριθμούς, καθώς καί ό α
ποδέκτης. Είς τό κέντρον τοΰ κύκλου είναι συνηρ- 
θρωμένος στρόφαλός τις m, διατρυπημένος ουτω, διά 
νά φαίνωνται καί τά ύπ αύτόν γράμματα. Καθώς εί
ναι τώρα τοποθετημένος, βλέπει τις ύπ’αύτόν τό τε
λικόν σημεϊον, ήτοι τόν σταυρόν καί τό μηδενικόν.

-χ· 20.

νζ. 21.

Ό γύρος τοΰ στρογγύλου τούτου πίνακος έχει μικοας 
γλυφάς, ών έκάστη άνταποκρίνεται μεθ ένος τών χω
ρίων άτινα περιέχουσι τά στοιχεία. Αί γλυφάι αϊται 
δέχονται έντόςτων μικρόν τινα γόμφον, τον όποιον ε- 
χει ό στρόφαλος υποκάτω του· ό γόμφος πιέζεται έν
τός τής γλυφής μίαν στιγμήν (έν τρίτον ή τέταρτον 
τοΰ δευτερολέπτου), όταν ή χειρ τοΰ τηλεγραφοΰντος 
φερη τόν στρόφαλον είς τό γράμμα τό όποιον θέλει. 
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Ουτω, θε'λωντις νά διαβίβαση τήνλέξιν ΧΑΙΡΕ, λαμ
βάνει τον στρόφαλον από τής λαβής του, τόν'σύρει ο
λίγον πρός εαυτόν, όπως άπαλλάξη τόν γόμφον από 
της γλυφής, καί, άναχωρών από του τελικού, τόν ς-ρέ- 
φει πρός τά δεξιά, ταχέως μέν, άλλ’όχι άτάκτως, μέ
χρι του στοιχείου X, όπου απαιτείται νά τόν άνα- 
παύση μίαν στιγμήν (έν τέταρτον δευτερολέπτου)· έ- 
κεΐθεν μεταφέρει ομοίως τόν στρόφαλον είς τό στοι
χείου Α, έπειτα είς τό 1, είς τό Ρ, είς τό Ε (πάντοτε 
έζ αριστερών πρός τά δεξιά στρέφουν), καί συμπληρώ- 
σας τήν λέξιν, επαναφέρει τον στρόφαλον έπί τοΰ τε
λικού. ’ΐδού όλη ή εργασία τοΰ τηλεγραφοΰντος.

Αλλα πώς ή βελόνη τοΰ αποδέκτου, ήτις άπεχει 
εκέιθεν λεύγας πολλας, αισθάνεται τάς αύτάς κινήσεις, 
καί πώςτας επαναλαμβάνει συγχρόνως μετά τόσης α
κρίβειας, ώς άν εύρίσκετο προσκεκολλημένη είς τόν 
αύτόν άξονα τοΰ στροφάλου; Τοΰτο άπολίπεται νά έ- 
ξηγήσωμεν, ή, άν κατωρθώσαμεν νά δώσωμεν είς τόν 
αναγνώστην νά έννοήση τά μέχρι τοΰδε, ίσως εξηγεί 
ήδη καί αύτός.

Υπο τόν στρογγύλον πίνακα του διαχειοιστοΰ εύ- 
ρισκεται δίσκος μεταλλικός, όπου υπάρχει έσκαμμ,έ- 
νη έλικοειδής αύλαξ. Ταύτην κατεστήσαμεν όοατήν 
σχίσαντες μέρος τοΰ πίνακας. Παρατηρητέον ότι έκά
στη κυρτότης τής αυλακος συμπίπτει μετά τοΰ μέσου 
ενός τών χωρίων, ήτοι ένός τών γραμμάτων· έκάς-η δέ 
κοιλότης συμπίπτει μετά τοΰ μέσου τών παρεμβαινόν- 
των χωρίων ή γραμμάτων. Μοχλός τις, ό acb, κινού
μενος περί τό σημεΐον C, φέρει πλησίον τής άκρας τοΰ 
α προσάρτημά τι I κπώϊήγΝ είς μικρόν τι κώλυμα, 
έμβαΐνον είς τήν αύ'λακα καί μ.ή άφίνον αύτήν. 'll κί- 
νησις του στροφάλου m στρέφει τόν δίσκον έπί τοΰ ο
ποίου είναι κεχαραγμένη ή αύλαξ, καί κατά συνέπειαν 
σαλεύει τόν μοχλόν ab. ’Εάν, δι'έν ς-οιχεΐον τοΰ άλ- 
φαβήτου όποιονδήποτε, τό κώλυμα εύρίσκεται εντός 
κοιλότητας, τό α κινείται πρός τ’ αριστερά- διά τό α
κόλουθον δέςοιχεΐον, τό κώλυμα εύρίσκεται έντός κυρ- 
τότητος , καί αρα τό α ωθείται πρός τά δεξιά, καί 
ουτω καθεξής’ κατά συνέπειαν δε καί ή άκρα b έκτε- 
λεί τάς αύτάς κινήσεις. Άλλ’αυτή ή άκρα b εύρίσκε
ται μεταξύ δύο ελατηρίων· οσάκις πιέζη τό έν έξ αύ
τών, κλείει τήν περιβολήν- οσάκις πιέζη τό έτερον, 
τήν διακόπτει· ώστε ό στρόφαλος, μεταβαίνων από 
γράμμ.ατος είς γράμμα ανοίγει ή κλείει τήν περιβολήν. 
Ουτω λοιπόν, τό τελικόν συμπίπτει μετά μιας δια
κοπής τής περιβολής· τό Α μετά μιας συνθέσεως αύ
τής· τό Β μετά μιας διακοπής, κτλ. Τότε δέ τό η
λεκτρικόν ρεύμα, διαδιδόμενον σιγμηδόν καθ’δλην τής 
περιβολής τήν έκτασιν, στιγμηδόν καί εισέρχεται είς 
τά τυλικτάρια τοΰ ηλεκτρομαγνήτου τοΰ αποδέκτου, 
είς οίανδήποτε άπόστασιν· καί τότε ή βελόνη τοΰ α
ποδέκτου, αναχωρούσα καί αύτή άπό τοΰ τελικοΰ, με
ταβαίνει είς τό Α μετά τοΰ στροφάλου, είς τό Β διά 
τής διακοπής, είς τό C διά τής συνθεσεως, κτλ.· ό 
τρόφαλος διαμένει έπί έν τέταρτον τοΰ δευτερολέπτου 
είς τό X, ή βελόνη τοΰ αποδέκτου διαμένει καί αύ
τή όσην ώραν αύτός. Ιδού τό μυστήριον τής άκρας 
συμφωνίας ήτις έπικρατεί μεταξύ τών βελονών καί τών 
δύο πινάκων. ’Εν τώ συστήματι τό όποιον περιεγρά- 
ψαμεν, έκαστος σταθμός πρέπει νά έχη ένα διαχειρι
στήν, ένα αποδέκτην, ένα κωδωνίσκον προσκλητήριον 
καί μίαν βολταϊκήν στήλην. Ησυχούντος του τηλε

γράφου, μόνος ό κωδωνίσκος εύρίσκεται έντός τής πε- 
ριβολής· εύθύς καθώς άκουσθη σημαίνων, στρέφεις μό
νον κομβίον τι, ό κωδωνίσκος μένει έξω. τής περιβο- 
λής, ό διαχειριστής εύρίσκεται έντός αύτής, καί τότε 
δίδεις τό σημεΐον, τόάναγγέλλον έκσυνθήματος ότι εί
σαι έτοιμος· έπειτα ςρέφεις έν άλλο κομβίον διά τοΰ 
όποιου τίθεται έν τη περιβολή μόνος ό αποδέκτης, καί 
περιμένεις τό τηλεγράφημα. ’Αλλά θέλεις τούναντίον 
νά λάβης σύ τόν λόγον; Θέτεις τήν βολταϊκήν στήλην 
έν τη περιβολή, καί σημαίνεται ό κώδων τοΰ άλλου 
σταθμού- άφοΰ δέ λάβης τήν άπόκρισιν, θέτεις έν τή 
περιβολή τόν τε διαχειριστήν καί τήν στήλην, καί με7 
ταδίδεις τό τηλεγράφημα.

Ομολογοΰμεν ότι, διά νά έννοηθώσι καλώς ταΰτα 
πάντα, δέν αρκεί ή διά λόγων ή καί σχημάτων παρά- 
στασις, άλλ απαιτείται καί ολίγη τις πράξις· μάλι
στα δέ διότι ήναγκάσθημεν νά δώσωμεν ονόματα νέα 
είς πράγματα πρός τούς πολλούς άγνωστα.

ΠΕΡΙ ΒΑΘΥΙΙΑΟΥΤΩΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

Προ τεσσαράκοντα έτών, οί έχοντες είς τάς χώρας η
μών έν έκατομμύριον γροσίων ήσαν πτηνά σπάνια· 
ομοίως σπάνιοι ήσαν τότε, καθώς πληροφορούμεθα, 
καί έν Γαλλία οί κεκτημένοι έν έκατομμύριον φράγ
κων. «Τό έκατομμύριον, λέγει συγγραφεύς γάλλος, 
ήτο κατ’έκεΐνον τόν καιρόν πεοιουσία τοσοΰτον άπέ- 
χουσα τών άλλων, ώστε τό πλήθος ούδεμίαν έποίει 
όιακρισιν μεταζυ του εχοντος εν μονον και του εχον- 
τος τοιαΰτα πολλά· διά τοΰτο άπεκάλει άμφοτερους 
εκατομμυριούχους (millionnaires).» ’Ενόμιζον 
δέ ότι, άφοΰ άπαξ προήγετο ό άνθρωπος είς τοσοΰτον 
πλούτον, ήδύνατο ν’απόλυση πλέον έαυτόν είς πάσαν 
άσωτείαν, καί ότι, παρευρισκόμενος είς γάμους ή είς 
βαπτίσεις, ώφειλε νά κενώνη τά έργαστήρια τών ζα- 
χαροπλαστών είς τά μανδύλια τών γυναικών καί τών 
παιδιών.

Αύται αί ίδέαι διεσκεδάσθησαν άπό δέκα ή εϊκοσιν 
ήδη ετών’ τάς διεδέχθη δέ κρίσιςτις πολύ διάφορος· 
σήμερον φαίνεται ώς ένγένει παραδεδεγμένον, ότι πας 
άνθρωπος νοήμων, πας άνθρωπος τοΰ καλού κόσμου, 
χρεως-εΐ νά ήναι ή νάγίνη πλουσιώτατος- άλλως, θεω
ρείται ώς μικρόνους. Τόσοι βαθύπλουτοι, τόσοι εκα
τομμυριούχοι έζεφύτρωσαν διά μιας, βοηθηθέντες ύπό 
περιτάσεων εύτυχών, τας οποίας πολλάκις αύτοί ούδό- 
λως προωκονόμησαν, ώστε σχεδόν έλησμόνησεν ό κό
σμος τόν μόνον βέβαιον τρόπον τού πλουτεΐν, τόν 
δημοκρατικώτατα άποκείμενον είς όλους καί είς ένα έ
καστον- τήν οικονομίαν!

Οί σιδηρόδρομ,οι, αί πρός κατασκευήν νέων οδών 
εύρυχώρων καί εύθειών άγοραί τών ιδιωτικών οικιών 
καί μεταπωλήσεις τών οικοπέδων είς τιμάς άσυγκρί- 
τως άνωτερας, πλήθος ανθρώπων μετριωτάτης κατα- 
στάσεως μετεμόρφωσαν καθεύδοντας, ώς είπεΐν, είς 
έπιτελεΐς του άρχοντος Εκατομμυρίου- άλλους δέήδη 
πλουσίους, είς μ.εγαλοσταύρους του μηδέν εχοντος ίπ- 
ποτικόν τάγμ,ατος τών αργυρίων. Εύστοχοι ή έπιτή- 
δειαι κερδοσκοπικαί πράξεις έπηύξησαν διά λοξοδρο
μιών άκατονομάς-ωντόν λεγεώνα τών έκλεκτών ή κα- 
τάκτησις τού έκατομμυρίου, γε'ρας δρόμου καί τούτου 
καθώς τά μήλα τής Αταλάντης, έφάνη γινομ-ένη μετά 

τόσης εύκολίας έντός τοΰ σταδίου τών έπιχειρήσεων, 
ώστε έκίνησεν όλου τοΰ κόσμου σχεδόν τήν ό’ρεξιν.

Δέν είναι.τοΰ παρόντος ή έξέτασις, άν ό μέγας ούτος 
πόθος τοΰ πλουτησαι ήναι καλόν ή κακόν- θέλομεν μό
νον νά καταδείξωμεν τήν έπί τών νέων γενεών γοητείαν 
τοΰ θεάματος τών έν ολίγοικαιρώ άναδεικνυμ.ένων πλού- 
των, καί νά πειραθώμεν ίσως σχηματίσωμεν όρθοτέ- 
ραν τινα κρίσιν περί τής αληθούς τών πραγμάτων κα- 
ταστάσεως.

Τά ταχύφυα πλούτη, τά ύπό τών γονέων θαυμαζό- 
μενα καί φθονούμενα ένώπιον τών νέων, προέρχονται 

.πάντοτε έξ έκτάκτου συνδρομής σπανίων περιςάσεων* 
ό φρόνιμος λοιπόν καί προνοητικός πατήρ , έαν και 
αύτός δέν αισθάνεται έν τη καρδία τόν όδόν,τατοΰ δαί
μονας τών έκατομμυρίων, χρεωστεΐ να μ,ετρή τας εκ
φράσεις τοΰ θαυμασμού του δτε ποιεί λόγον περί επι
τυχίας τίνος θαμ.βούσης τούς περί αύτόν οφθαλμούς· 
ν’άφαιρή τήν περί αύτήν απατηλήν αίγλην, νά ανέρ
χεται είς τάς αιτίας, καί έξ αύτών νά πορίζηται πάν
τοτε σωτήριόν τι δίδαγμα. Ουτω παρέχει έφόδιον κρί- 
σεως ορθής είς τήν φαντασίαν τών τέκνων του, ρεπόν- 
των πρός τάς μυθιςορικάς τύχας. Εχει πάντοτε περί 
αύτόν άφθονα παραδείγμ-ατα διδακτικά. Πλησίον ένός 
όψιπλούτου, όφείλοντος τήν έπιτυχίαν είς ιδέαν τινά 
εύστοχον καί είς τάς περιστάσεις, θά εύρη δύο δυστυ
χείς, έφευρετάς ή κερδοσκόπους, τελευτήσαντας έν τη 
πτωχεία* καί πλησίον ένός άτυχους κερδοσκόπου αύ- 
τοχειριασθέντος, θά έχη νά δείξη έκατόν γενναίους έρ- 
γάτας ασφαλίζοντας, διά τής έπιμονής έν τη οικο
νομία, τόν πλούτον όςτις ήγαγε τόν άνυπόμονον είς 
όλεθρον.

’Ανάγκη πάσα νά καθοδηγώνται οί νέοι είς τό δια- 
κρίνειν τά περί αύτούς άμυδρώς καί σιωπηλώς και ώς 
έν άποκρύφω συμβαίνοντα. Ο προσέχ ων είς αύτα εκ
πλήττεται παρατηρών όπόσαι τύχαι οικοδομοΰνται 
ολίγον κατ’ ολίγον, μικρόν έπί μικρού, λεπτόν επι λε
πτού, διά τής οικονομίας καί τής επιμελείας. ’Ενώ ή 
συσσώρευσις αύτών ή συνεχής διαφεύγει το επιπολαιον 
βλέμμα, ό χρόνος γονιμοποιεΐ αύτήν θαυμασίως διά 
τής τοΰ τόκου άνασυνθέσεως. Ομοίως δεν διακρίνει ό 
οφθαλμός τήν βελόνην τού ωρολογίου, ενω αύτή προ
χωρούσα άπαύστως σημειοΐ δευτερόλεπτα, λεπτά, ώ- 
ρας, ημερονύκτια, έτη, καί τέλος δλην ζωήν.

Σύ, δςτις ρίπτεις ώς τίποτε έν πεντάφραγκον επι 
τής τραπέζης τού χειροκτιοπώλου, απέχεις τοΰ να σκε- 
φθής τάς πίκρας στερήσεις άς ανέχεται έν ύπομονη, 
τούς σκληρούς χαλινούς δι’ών συνέχει τας αδιάλει
πτους αύτοΰ άνάγκας, εκείνος δςτις, δέκα λεπτά καθ 
ήμ,έραν άποθησαϋρίζων, μίαν ήμ,έραν ίσως θά έχη τήν 
άνεσιν τής οποίας σύ θά στερηθης.

Τοιαύτη έν γένει ή μοίρα τοΰ προνοητικού εργά
του. Τά πέριξ τών Παρισίων κατοικοΰνται ύπό μι
κρεμπόρων παραιτησάντων τό έργαστήριον μετά τεσ
σαράκοντα έτών πόνους καί μόχθους. Τα βουνά τής 
Ελβετίας βρίθουσι παλαιών έργατών παντός είδους, 
χειρωνάκτων, ύπηρετών, άναχωρησάντων είς τό χω- 
ρίον των άφοΰ έσχημάτισαν μικρόν τι κειμήλιον. Οί 
μέν έχουσι πέντε ή έξ χιλιάδων φράγκων προσόδους 
( ταύτό είπεΐν εκατόν χιλιάδων κεφάλαιον), οι δε 
δύο, οί δέ τριών χιλιάδων. Καί πρός τούτους μέν, χι- 
λίων φοάγκων πρόσοδος είναι πλούτος· προς έκεινους 
δέ καί πεντακόσια φράγκα φαίνονται επαρκέστατα, 

προστιθέμενα είς τήν μικράν κ,ληρονομ,ίαντων. Ερώ- 
τησον όλους αύτούς, καί θ’ άκούσης ότι ούδείς εϊδεν 
έκτακτόν τινα τύχην, άλλ’ ότι είς μόνην τήν άδιάλει- 
πτον αύτών οικονομίαν όφείλουσι τήν αναπαυσιν ταύ
την καί άνέξαρτησίαν. Ναι, ρινίζων δέκα ή δεκαπέντε 
λεπτά καθ’έκάστην έπί τοΰ μισθαρίουτου, ό άνθρω
πος τών πεντακοσίων φράγκων κατόρθωσε ν απόκτη
ση έν καταφύγιον.

Είς τήν άνωτέραν δέτάζιν, ό τών τρισχιλίων φράγ
κων τήν πρόσοδον κεκτημενος πώς έκαμνεν ; Ούτος έ
βαλλε κατά μέρος εν ή έν καί ήμισυ φράγκον καθ’έκά
στην. Έρώτησέ τον άπό πόσων πραγμάτων ήδέων ή- 
νάγκαζεν έαυτόν ν’άπέχη- έρώτησέ τον, τί ύπέμενε 
γινόμενος άδυσώπητος φύλαξ έαυτοΰ! Εν ποτήρΐον 
ρακής περισσότερον, έν κάθισμα είς τό κ,αφενεΐον, τήν 
κυριακήν, έν ξεφάντωμαάν άπεφάσιζε, θάέςέλλοντο 
είς τούς κόρακας δσα ώκονόμησε καθ δλην τήν εβδο
μάδα· τά λεπτά δέν θά έγίνοντο φράγκον, τό φράγκον, 
λοδοβίκιον χρυσοΰν, τό λοδοβίκιον τό χρυσοΰν, χαρ
τονόμισμα άξίας έκατόν φράγκων !

Μεγάλως λανθάνονται οί φρονοΰντες ότι οί τολμη- 
τίαι, ότι οί έφευρεταί καί οί κερδοσκόποι μ.όνοι εύνο- 
ουνται ύπό τής θεάς Τύχης* τούναντίον, καθίστανται 
δούλοι τών φαντασιών αύτης. Είς τούτους αυτή επιφυ- 
λάττει τά αβέβαια, τούςάπελπισμούς, τας πτώσεις· έαν 
δ’έκ διαλειμμάτων χορηγη καίτινας αίσιας έκβασεις, 
έκπληττούσας διά τής αίγλης αύτών τό πλήθος, τοΰτο 
είναι έξαίρεσις έπίβουλος. Ποιους δέ ή Τύχη δέν φενα
κίζει ποτέ; μόνους τούς όσοι τήν άκολουθουσι δια τών 
τραχειών οδών ένθα έπικρατεί ό κάματος και ή έκού- 
σιος ςάρησις. Πρός μόνους αύτούς ιδιοτροπίας δέν 
ού'τε άστασίας. ’Ηναγκασμένη νά ύπείκη είς τούς οι
κονόμους καί τούς μετριοπαθείς ανθρώπους, ή Τύχη 
πρός αύτούς καθίσταται δούλη πιστή καί αχώριστος.

01 ΜΕΑΙΣΣΙΤΑΙ.

• Οί Μελισσΐται είναι μικρότατα καί ωραιότατα 
πτηνά, τοΰ γένους τών Ποικιλανθίδων, ών έδώσαμεν 
εικόνα μετά περιγραφής έν τω πρώτω τόμω τών Μυ- 
ρίων "Οσων (έτος 1868, σελ. 292 — 294). 
Η διάφορά ριεταζύ τών ΠοιζιλανθιΛων και τών Με- 

λισσιτών είναι, ότι έκεΐναι μέν έχουσι τό ράμφος το
ξοειδές, ούτοι δ ευθυ* αλΰ. ομ.ως αμφοτερα κεκτηνται 
κοινούς τινας χαρακτήρας- ώς τό μήκος τού ράμφους, 
τό σχήμα τής γλώσσης, τήν θέσιν τών ρωθώνων, τών 
ποδών τήν μικρότητα κτλ. Καθώς τών Ποικιλανθί- 
δων, ουτω καί τών Μελισσιτών τά χρώματα είναι 
λαμπρά, χρυσίζοντα είς τό φώς, καί άμφότερα τά γέ
νη ταΰτα είναι έν Εύρώπη γνωστά υπό τ’ όνομα κο- 
λίβρια. «

‘ Xx ν ~ “ X’ Υ 'Σπανιώτατον μεταςυ αυτών είναι το επονομα,ομε- 
νον Σαπφώ, ένεκα τοΰ σχήματος τής ούράς του, τής 
οποίας αί δύο άκραι παρεμφέρουσι πρός τάς τής αρ
χαίας βαρβίτου. Οί φυσιολόγοι τό άπεκάλεσαν ούτως 
είς μνήμην τής βαρβίτου τής αρχαίας ποιητίιαςΐτής 
Αέσβου.

Τό άρρεν τοΰ πτηνού τούτου είναι πολύ ωραιότεοον 
τού θήλεος- έχει έπί τοΰ στήθους καί του τραχήλου 
του λαμπρόν τι χρώμα πράσινον ώς τό τού σμαρα- 
γδου, έκτεινόμενον μέχρι τής κοιλίας'■ «ίς δέ 
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για του τράχηλου, από του ενός εις το άλλο ώτίον, υ
πάρχει στευη τις ταινία χρυσοειδεσέρου πρασίνου. Τά 
επάνω του σώματος, πάλιν είναι πράσινα, άλλα δια
φόρου τίνος χ ρυσοειδούς στιλπνότητος, ώς μεταλλι
κής. Τά πτερά της ούράς είναι αίθά πορφυροειδή, τά 
δέ του όρροπυγίου, γλυκυτάτου τίνος πορφυρού χρώ
ματος. Η ούρα συντίθεται έκ δέκα έρετμοειδών πτε

Ό Μελισσίτης ϊαπφώ, εις φυσικόν μέγεθος.

ται τοιαΰτα, νεκρά μέν, διατηρούντα δέ δλην τών χρω- 
ριάτων την λαμπρότητα.

ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΠΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ.

‘Εξ άρχαΐαι πόλεις, κτισθεΐσαι ύπό Σελεύκου τού 
Νικάτορος—ςρατηγού τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου καί 
οδηγού τών ελεφάντων του , λαβόντος εις το μερί- 
διόν του την Βαβυλωνίαν καί Μηδίαν, έπειτα δέ προσ- 
κτη'σαντος την Συρίαν, Αρμενίαν, Μεσοποταμίαν καί 
μέρος της Κιλικίας, — ες άρχαΐαι πόλεις έκλη'θησαν 
Σελεύκειαι, έκ τού ονόματος αύτοΰ. Άλλ’ή περί τών 
ερειπίων της οποίας προτιθέμεθα ση'μερον νά είπωμεν 

ρών ’ίσου πλάτους, ςρογγύλων. είς τάς άκρας, όπου το 
χρώμα ριεταβάλλεται εις μέλαν. Αΐ πτέρυγες μόλις ύ- 
περβαίνουσι την βάσιν της ούράς καθ’ένα δάκτυλον.

Είναι αδύνατον νάπεριγράψη τις διαλόγων το κάλ
λος των και διά την ριικρότητα αύτών χαριεστάτων 
πτηνών τούτων. Εύρίσκονται ριόνον εις την Γουϊάνην 
και εις την Βρασιλίαν, άλλ όλα τά μουσεία κέκτην- 

ολίγα τινά, είναι ή επί τού Όρόντου ποταμού, πρω
τεύουσα της Σελευκίδος έν τη Συρία.

Αριστερόθεν αύτης ύψούται το όρος Κάσιον, πολύ 
ύπερέχον τών άλλων της Συρίας’ τούτου ή κορυφή ε
γείρεται ώς ούρανομηκης πυραμίς βράχων ύπεράνω βα
θύτατων κοιλάδων καί φρικτών βαράθρων. Ό Πλί— 
νιος δίδει είς αύτο τεσσάρων μιλίων ύψος κατά κάθε
τον* ύπερβολη συνήθης είς τούς αρχαίους, οσάκις πε- 
ριγράφωσι καταρράκτας, όρη, η ποταμούς. Το όρος 
Κάσιον είναι φαλακρόν, άλλ’έν ταύτη τη γυμνότητί 
του θαυμαστότερον η άν έσκεπάζετο ύπό πυκνών δα
σών, ώς τά περί αύτο άλλα· ότε δέ μάλιστα αί ακτί
νες τού ήλιου χρυσώνωσι την μονη'ρη καί ξηράν κορυ
φήν του παριστα αληθώς μεγαλοπρεπές θέαμα.

Είς τάς άκτάς τής Σελεύκειας, βλέπει τις πολλαχού 
διεσπαρμένα ερείπια’ εκεί δείκνυται έξ αρχαίας παρα- 
δόσεως είς τον περιηγητήν ό τόπος ένθα ό απόστολος 
Παύλος έπιβάς, άπέπλευσεν είς άγνωστον γην, στελ- 
λόμενος ύπό τών πατέρων τής έν Αντιόχεια Εκκλη
σίας. Καί ή μέν θέα τής χώρας είναι καί σήμερον ή

δέ θάλασσα κατακτώσα καθ’έκάστην τά λείψανα τού 
άρχαϊκού μεγαλείου, πλήττει καί άποπλύνει μετά 
φλοίσβου τού όρους τούς πρόποδας.

Τά περί την Σελεύκειαν ερείπια τόσον είναι κατα- 
πεφραγμένα, ώστε παρίςανται σχεδόν ώς άπρόσιτα. 
Δίδομεν τήν εικόνα ενός τών κοιμητηρίων τής αρχαίας 
πόλεως. Εκεί, έπί τής κλιτύος τού όρους, βλέπει τις

αύτή ώς τότε· το όρος Κάσιον ομοίως άδενδρον κα 
ξηρόν· ό ποταμός ’Ορόντης ρέων περίτήν βάσιν του* 
άλλα πού ή Σελεύκεια μετά τών ναών, τών στοών καί 
τών μεγάρων αύτής; Μόνος καί ενταύθα ό βοσκός κεϊ- 
ται μεταξύ έρειπίων, αγρυπνών επί τού ποιμνίου του, 
περιζητοΰντος έπί τής παραλίας άθλίαν τινά νομήν, ή

κρύπτας πολλάς, όπου ετίθεντο κατά τούς αρχαίους 
καιρούς εκείνους λάρνακες καί σαρκοφάγοι, ώςείςάσυλον 
οίονεί εκκρεμές μεταξύ ουρανού καί γης’ ώς είς’μονήν 
ειρήνης καί μελαγχολίας, όπου άλλο δεν άκούεται, εί- 
μή ό κρωγμός τών όρνεων καί ό ρόχθος τών κυμά
των, καί τών άνέμων ό συριγμός.

'Όλοι ούτοι οί τύμβοι, οί μεγαλοπρεπείς καίύπύχει-
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ρών έντεχνων έξειργασμένοι, έπιμαρτυροΰσι τον πλού
τον τής Σελεύκειας καί την παλαιάν τοΰ τόπου λαμ
πρότητα· διακρίνονται δέ καί ’ίχνη της πέτρινης κλί
μακας δι’ής, κατά τούς ιστοριογράφους, κατέβαινον 
οΐ κάτοικοι άπο τοΰ ό.ρους είς την βαθυτάτην φάραγγα 
όπου εκειτο ή πόλις, καί εικάζεται ότι αύτόθι ήτο ή 
έν τω βράχω έσκαμμένη τεχνητή διώρυξ, δι’ής ή πό
λις συνεκοινώνει μετά τής θαλάσσης.

ΔΠΙΓ1ΙΑΙΑ. — ΤΟ ΒΑΡΑΘΡΟΧ.

(ϊδε σελ. 74.)

Ό Όβερράϊζερ ήτο νέος, τήν μέν κόμην εχων μέ- 
λαιναν, τήν δέ ό'ψιν ζωηράν άλλ’ ή έπιδερμίς του, ώς 
ήλιοκαής, ούδέποτε ήτο επιδεκτική έρυθήματος, ούτε 
στιγμιαίου. Συγκινήσεις αϊτινες θά καθίςων καταπόρ- 
φυρον τήν παρειάν παντός άλλου, εις τήν τοΰ ’Οβερ
ράϊζερ μόνον έλαφρόν τινα σπασμόν έπροςένουν, μόλις 
ορατόν καί τοΰτον, ώσάν ή μηχανή ήτις βάλλει είς κυ
κλοφορίαν τό αίμα καί αναβιβάζει αύτό εις τήν κεφα
λήν διεβίβαζεν είς τάς φλέβας του άλλο τι ρευστόν, 
καί τοΰτο έξηντλημένον. Ήτο έν τούτοις εύρωστότα- 
τος, καί καλήν είχε τήν αναλογίαν τών μελών, καί ω
ραία τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου· άλλ’ έλειπεν 
έξ αύτών αρμονία τις, καί δυσκόλως ήδύνασο νά εΐ- 
πης πώς άν μετεβάλλετο ολίγον ό σχηματισμός των 
θά διωρθοΰτο αύτη ή έλλειψις. Καί πρώτον έφαίνετο 
ό'τι τά χείλη του έπρεπε νά ήσαν όλιγώτερον παχέα 
καί ό λαιμός του λεπτότερος. Οπωςδήποτε, ταΰτα ή
σαν άνεκτά· άλλά τό μάλλον άπαρέσκον έν τή φυσιο
γνωμία του, ήσαν οί οφθαλμοί του, τούς οποίους έσκέ- 
παζε πάντοτε ώςτι νέφος άλλόκοτον, προφανώς έξα- 
πλούμενον έπ’ αύτών διά τής θελήσεώςτου· καί τότε 
τό βλέμματου καθίς-ατο άνεξήγητον ή έν αύτω διαρ
κής ομίχλη παρεϊχεν είς αύτό ήθος τι δυσανασχετού- 
σης προσοχής, αποτεινόμενης όχι μόνον πρός δν ήκουεν 
όμιλοΰντα, άλλά καί πρός όλον τόν κόσμον, καί πρός 
εαυτόν, πρός τούς ίδιους αύτοΰ διαλογισμούς, παρόν- 
τας τε καί έσομένους- —είδος έπιτηρήσεως ανήσυχου 
καί φιλύποπτου, ήν ήσκει έπί τοΰ έαυτοΰ του καί έπί 
τών περί αύτόν, ούδέποτε άναπαυόμενος. ,

Τοΰτον λοιπόν τόν πέπλον είχε ρίψει έπί τών ο
φθαλμών του ό ’Οβερράϊζερ καί έπί τής παρούσης συνο
μιλίας του.

— Περιττόν νομίζω, είπεν ό Βενδάλ, νά σάς εΐπω 
τόν σκοπόν τής έπισκέψεώς μου ταύτης· ήλθα νά σάς 
διαβεβαιώσω περί τής αγαθής φιλίας τοΰ καταστήμα- 
τος Βίλδιν καί Συντροφιάς, ώς καί περί τής ύγιοΰς πι- 
στώσεως ήν έχετε παρ ήμΐν, καί τής έπιθυμίας τοΰ νά 
σάς φανώμεν ωφέλιμοι έν πάση περιστάσει. Έλπίζο- 
μεν νά λάβωμεν τήν εύχαρίστησιν νά σάς δεχθώμεν 
έντός ολίγου είς τήν οικίαν μας, άμα τήν τακτοποιή- 
σωμεν· ό Βίλδιν καταγίνεται είς άναδιοργάνωσιν αύ
τής· κωλυόμενος δέ καί ύπότινων ιδιαιτέρων αύτοΰ υ
ποθέσεων, έλειψε της έπισκέψεώς ταύτης. Τόν Βίλδιν 
δέν πιστεύω ακόμη νά έγνωρίσετε·

—Όχι, δέν τόν γνωρίζω.
—*Ω, θά εύαρεστηθή πολύ έκ τής γνωριμίας σας. 

Προ πολλοΰ ή'δη είσθε είς τό Λονδ ϊνον καταστημένος, 
κύριε ’Οβερράϊζερ ;

—Όχι, προ ολίγου.

— Καί ή δεσποσύνη ανεψιά σας . . . ένυμφεύθη 
έκτοτε;

— Οχι, είναι έτι άνυμφος.
'θ Γεώργιος έρριψε. περί αύτόν βλέμμα αναζητούν 

ίχνος τι τής παρουσίας τής νεάνιδος.
—Σάς συνώδευσεν είς τό Αονδΐνον ; ήρώτησεν.
— Είναι είς τό Αονδΐνον.
— Πότε λοιπόν καί ποΰ δύναμαι ν’άξιωθώ τής τι

μής να έπαναφέρω έμαυτόν είς τήν μνη'μην της;
Απέβαλεν ό ’Οβερράϊζερ τό νέφος του, καί πάλιν 

συνέλαβε τόν Βενδάλ από τών αγκώνων.
—Μεταβαίνομεν έπάνω, τόν είπεν.
Ως ανέτοιμος ό Γεώργιος πρός τοιαύτην έπίσκεψιν, 

καίτοι έπεπόθει αύτήν έξ όλης ψυχής, συνεταράχθη 
μέν ολίγον, άλλά καί ήκολούθησε τόν ’Οβερράϊζερ ά- 
ναβαίνοντα ήδη τήν κλίμακα.

Είς ένα τών θαλάμων τοΰ άνωτέρου .πατώματος, 
κο'ρη τις έκάθητο πλησίον ένός τών παραθύρων έκεΐ 
καί γυνή' τις πρεσβυτέρα αύτής είχε τό πρόσωπον έ- 
στραμμένον πρός τήν θερμάστραν, καίτοι πΰρ δέν ύ- 
πήρχέν άναμμένον, επειδή ήτο θέρος. Η γυνή έκράτει 
καί έκαθάριζε χειρόκτια· ή νέα ένησχολεΐτο είς κεντή
ματα. Είχε πλουσίαν, βαρύτιμον κόμην ξανθήν, χα- 
ριέντως διαμεμερισμε'νην είς πλεξίδας, λευκόν δέ καί 
στρογγύλον μέτωπον, άληθώς ελβετικόν. ’Αλλά καί 
τό πρόσιοπόν της ήτο ςρογγυλότερον συνήθους άγγλι- 
κοΰ προσώπου, ή δ’έπιδερμίς έξαισίου καθαρότητος, 
καί τά ώραΐά της όμματα, τά γλαυκά, άνεμίμνησκαν 
τόν αίθριον ούρανόν τών ορεινών τόπων. Καίτοι ήτο 
ένδεδυμένη κατά τάς Άγγλίδας, έφόρει έτι ίδιότυπόν 
τινα στηθόδεσμον, περικνημίδας δέ έρυθράς είς τάς 
γωνίας, καί πέδιλα μετά πορπών αργυρών,,πράγμα ό- 
λως ελβετικόν. Περί δέ τής πρεσβυτέρας, αύτη, έχουσα 
τούςπόδας διεσταλμένους καί πατούντας έπί τής βά- 
σεως τήςθερμάςρας, έκαθάριζεν, ώς είπομεν, τρίβουσα 
τά χειρόκτιά της μετά πλείστης όσης προσπάθειας, 
καί ούδέν είχε βρετανικόν έν αύτη έβλεπες έναργε- 
στατατήν 'Ελβετίαν αύτήν, τήν ζώσαν Ελβετίαν, τήν 
γηραιάν 'Ελβετίαν. Είχεν ή ράχις της τό σχήμα καί 
τό πλάτος προσκεφαλαίου καλώς παραγεμισμένου. Δέν 
λέγομέν τι περί τών σεβασμίων κνημών της· ήσαν ώς 
δύο βουνά. Περί τόν λαιμόν καί τό στήθος της έφόρει 
μανδύλιον έκ βελούδου πρασίνου, καλώς ή κακώς σκε- 
πάζονος τόν πλούτον τοΰ πάχους της, μεγάλα δ’ένώτια 
ές έπιχρύσου χαλκού, καί έπί τής κεφαλής πέπλον έκ 
γάζης μελαίνης, ήπλωμένον έπί τίνος είδους έσχάρας 
έκ σιδηρού σύρματος.

— Δεσποσύνη Μαργαρίττη, είπε πρός τήν άνεψιάν 
του ό Όβερράϊζερ, ένθυμεΐσαι τήν εύγενίαντου ;

— Νομίζω, άπεκρίθη ή νεάνις μετά συστολής έγει- 
ρομένη, καί πως τεταραγμένη· νομίζω ό'τι είναι ό κύ
ριος Βενδάλ;

—-Νομίζω κ’έγώ, τωόντι, ότι είναι αύτός ό ίδιος, 
έπρόσθεσεν ο Όβερράϊζερ τραχέωςπως. Επιτρέψατε, 
κύριε Βενδάλ, νά σάς παρουσιάσω είς τήν κυρίαν Δόρ.

Η γηραιά δέσποινα, ήτις είχε περάσει τήν άρις-εράν 
τηςχεΐρα είς τό έν τών χειροκτίων, ήγέρθη τότε όρθια, 
είόεν ύπεράνω τών πλατέων της ώμων, έπειτα δ’ έ- 
κάθησεν είς τήνέδοαντης, καί πάλιν ήρχισε νά τρίβη.

— 'Η κυρία Δόρ, είπε μειδιών ό Όβερράϊζερ, έχει 
τήνκαλωσύνην νά έπιμελήται τά τριβόμενα καί τά κη- 
λιδούμενα της οικίας. Χάρις είς τήν κυρίαν Δόρ, ή ά- 

κρίμένην, από ένα περιφανή οίκον, κατεδέχθη, ώς βλέ
πεις, νά δοθη είς τό έμπόριον, είς τό ταπεινόν ημών 
έργον, τό όποιον άληθώς εξευγενίζεται συγκαταλεγό
μενων εις αύτό τοιούτων άνθρώπων, όποιος ό κύριος 
Βενδάλ. Τό δυστύχημα, τωόντι, τοΰ εμπορίου καί ή 
χυδαιότης του προέρχονται έκ τοΰ ό'τι πάς άνθρωπος 
μηδαμινός . . . ημείς, λόγου χάριν, πτωχοί έκεΐ χω- 
ριάται · . . διδόμενοι είς αύτό, δυνάμεθα παντού δι’ 
αύτού ν·/ προχωρήσωμε'1. Κύτταξε τώρα, φίλτατε Βεν
δάλ· ό πατήρ τής δεσποσύνης Μαργαρίττης, ό πρε- 
σβύτερο; τών έκ τής πρώτης γυναικός αδελφών μου, 
ό'ςτις, άν έζη σήμερον, θά είχε τό διπλάσιαν τής ηλι
κίας μου, άνεχώρησεν άπο τά βουνά μας ρακενδύτης 
καί άν πόδητος, καί έθεώρησεν έαυτόν εύτυχή ότι εύ- 
ρήκεν ύπηρεσίαν είς έν ξενοδοχεϊον, κάτω είς τήν κοι 
λάόα, ό'που έτρωγε μέ τούς σκύλους καί τά μουλάρια. 
Εκεί, έγινε κατ άρχάς ιπποκόμος, έπειτα ύπηρέτης 

τής τραπέζης, έπειτα μάγειρος. Τότε έπήρε κ’έμέ, 
καί μ’έ'βαλε νά μαθητεύσω πλησίον ένός περιφήμουώ- 
ρολογοπο’οΰ, γείτονας του. Η σύζυγός του άπεθανεν 
έπί εού τοκετού, γεννώσα τήν δεσποσύνην Μαργαρίτ- 
την. Ούδ’αύτός έπέζησε πολύν καιρόν. Άφησε τήν 
Μαργαρίττην, ού'τε άνήλικον, ούτε ένήλικον. Κατά 
τας τελευταίας στιγμάς του, έσύστησε τήν θυγατέρα 
του είς έμέ, καί προφορικώς μ’είπε τήν διαθήκην του· 
« Όλα είς τήν Μαργαρίττην, καί τόσα κατ έτος είς 
σέ, μέ είπεν. Είσαι νέος, άλλ’έσο ό κηδεμώντης· 
ποτέ μή ύπερηφανευθής δι’ό'σα έχης, ή δι’ό'σα άν ά- 
ποθησαυρίσης. Γνωρίζεις καί τών δύο μας τήν κατα- 
γωγήν καί οί δύο έγεννήθημεν χωρικοί ασήμαντοι καί 
άθλιοι· τούτο πάντοτε νά ένθυμήσαι.» Καί άληθώς τό 
ένθυμούμαι πάντοτε. Χωρικοί λοιπόν έγεννήθημεν, 
καθώς καί όλοι μου οί συμπατριώται, οί'τινες σήμερον 
έπαγγέλλονται τό έμπόριον είς τήν Σόχειον Πλατείαν. 
Χειρώνακτες! . . . όλοι χειρώνακτες! ...

Καί έβαλε τούς γέλωτας, σφιγγών ένταύτώ τούς 
βοαχίονας τού Βενδάλ.

— Βλέπετε λοιπόν; ανέκραξε· βλέπετε όποιον εύ- 
τύχημα, όποια δόξα τού εμπορίου, ό'ταν αύτό άναδει- 
κνύεται ύπό ένός εύγενούς, όποιος είσθε !

—Τό κατ’έμέ, δέν κρίνω ούτω τά πράγματα, ΰ- 
πέλαβεν ή Μαργαρίττη έρυθριώσα καί άποφεύγουσα τό 
βλέμμα τοΰ Βενδάλ περιδεώςπως· έγώ νομίζω ότι τό 
έμπόριον ποσώς δέν ατιμάζεται πραττόμενον ύπό άν- 
θοούπων καταγωγής άφανοΰς, καθώς είναι ή καταγω
γή μας.

— Προσοχή! δεσποσύνη Μαργαρίττη, προσοχή! 
είπεν ό Όβερράϊζερ· λησμονείς ό'τι όμιλεΐς έντός τής 
αριστοκρατικής Αγγλίας!

— Εγώ δέν έντρέπομαι λέγουσα τοΰτο, ύπε'λαβεν 
ή νεάνις, ήσυχωτέρα καί μεταςτρέφουσα τό κέντημα 
είς τάς χεΐράςτης. Άγγλίς έγώ δέν είμαι· μάλλον δέ 
σεμνύνομαι ούσα Ελβετίς, καί θυγάτηρ ανθρώπου ορε
σιβίου μάλιστα. Πολύ καλά τόλέγω, καί τό κηρύττω, 
ότι ό πατήρ μου ήτο χωρικός.

Είς τάς τελευταίας λέξεις ταύτας, τόσον προφανή 
διεδήλωσεν ή κόρη πόθον όπως παύση ό γείοΐο^ ούτος 
λόγος, ώς-ε ό Βενδάλ δέν ήθέλησε νά ύπερασπίση περαι
τέρω έαυτόν κατά τών ύποκεκρυμμένων σαρκασμών τοΰ 
Όβερράϊζερ. Γούτο μόνον είπεν — ’Εγώ, δεσποσύνη, 
συμμερίζομαι τήν γνώμην σας, ώς έλεγα καί είς τόν Κ. 
Όβερράϊζερ προ μικρού· δύνασθε νά τόν έρωτήσετε.

μέλεια καί ή ακαταστασία μου δέν άποφαίνονται· άν 
μέ βλέπετε καθάριον καί όπωσοΰν κόσμιον, είς ύτήν 
τό χρεωστώ.

Συγχρόνως δέη κυρία Δόρ, έγείρασα τούς οφθαλ
μούς, καί παρατηρήσασα κηλΐδά τινα έπί τοΰ Όβερ
ράϊζερ, ήρχισε νά τόν τρίβη τάχιστα.

Ό Γεώργιος Βενδάλ έλαβε θέσιν πλησίον τοΰ έργα- 
λείου τής δεσποσύνης Μαργαρίττης, καί πρώτον πάν
των έρριψε βλε'μμα κλοπιμαϊον έπί τοΰ χ ρυσού ς-αυροΰ 
δςτις έφαίνετο δύων είς τής κόρης τό περιστήθιον ού
τως, έπραττεν ό Βενδάλ κατά διάνοιαν ό,τι πράττει 
προσκυνητής δςτις, μετά μακράν οδοιπορίαν, άφίχθη 
τέλος ένώπιον τοΰ αγίου, καί ένώπιον τού ίεροΰ.

’Εκάθησε δέ τότε καί ό Όβερράϊζερ έν τω μέσω τοΰ 
θαλάμου, καί βαλών τούς άντίχειρας έντός τών θυλά
κων τοΰ έσωκαρδίούτου, έπανε'λαβετήν συνήθη νεφέλην.

— Προ ολίγου ό θεΐός σας μ’έλεγε, δεσποσύνη,— 
ήρχισε λέγων ό Βενδάλ, ό'τι τόσον μικρός είναι ό κό
σμος, ώστε οί παλαιοί γνώριμοι ανευρίσκονται παν
τού, καί δτι είναι άδύνατον ν’άποφεύγωμεν άλλήλων 
τάς συναπαντήσεις· είς έμέ όμως ό κόσμος έφαίνετο 
αχανής άφότου σάς είχα ί&η κατά πρώτον.

— 'Ωδοιπορήσετε πολύ έν τούτω τω μεταξύ; ήρώ
τησεν αύτόν ή Μαργαρίττη· άπήλθετε πολύ μακράν ;

—Όχι τόσον μόνον έως είς τήν Ελβετίαν κατ' 
έτος μετέβαινα . . . Καί άληθώς, πολλάκις έπεθύμησα 
νά ήτοό μικρότατος ούτος κόσμος έτι μικρότερος, ώς-ε 
νά συναπαντώμαι συνεχέστερον μετά γνωρίμων πα
λαιών ...

Ό εύειδής Μαργαρίττη ήρυθρίασε, καί πρός τό μέ
ρος τής κυρίας Δόρ έρριψεν έν βλέμμα.

— Άλλ’έπί τέλους ιδού μάς έπανευρίσκετε, κύριε 
Βενδάλ, είπεν. ’'Εχετε δέ σκοπόν νά μάς άφίσετε έκ 
νέου ;

— Δέν πιστεύω· ή παράδοξος σύμπτωσις εξής μ’έ- 
δόθη νά σάς έπανίδω, μοί παρέχει έλπίδα περί του έ- 
ναντίου.

— Καί ποία είναι αύτή ή σύμπτωσις ;
Η απλή αύτη έρώτησις, γενομένη μετά τής εγχω

ρίου προφοράς, καίτινος τόνου δηλωτικού συγκινήσεως 
καί περιεργείας, έγοήτευσε τόν Γεώργιον. Αλλα συγ
χρόνως συνήρπασεν ό οφθαλμός του καί λοξόν τι βλέμ
μα τής Μαργαρίττης πρός την κυρίαν Δόρ. Τοΰτο τό 
βλέμμα, καίτοι ώς ή αστραπή ταχύ, τόν ανησύχησε, 
καί έκτοτε παρετήρει μετά προσοχής τήν πρεσβύτιόα.

— Η τύχη, είπεν, ήβουλήθη νάγίνω συνέταιρος ένός 
έμπορικοΰ καταστήματος τοΰ Λονδίνου, πρός τό ό
ποιον έσυστήθη σήμερον ό Κ. Όβερράϊζερ ύπό τίνος 
άλλου καταστήματος έμπορικοΰ έν 'Ελβετία, μετά τοΰ 
όποιου έχομεν κοινά συμφέροντα. Δέν σάς είπε περί 
τούτους

—Όχι, δέν τήν είπα· άνέκραξεν ό Όβερράϊζερ, 
είσελθών έκ νέου είς τήν ομιλίαν· τώρα δέ άνευ τοΰ νέ
φους του. — Δέν ήθέλησα νά τήν είπώ, διότι ό κόσμος, 
ώς έλέγαμεν, είναι τόσον μικρός, καί τόσον μονότο
νος, ώστε κάλλιαν είναι ν’άφίνη τις είς τούς ανθρώ
πους τήν σπανίαν τέρψιν τοΰ νά βλέπουν έξ απροόπτου 
τα ευχάριστα πράγματα. Είναι εύχάριστον πράγμα 
η άπάντησις απροόπτου τίνος είς τόν δρόμον τής κα
λότυχης αύτής ζωής. Ναι, δεσποσύνη, τά πράγματα 
συνε'βησαν καθώς σέ είπεν ό κύριας Βενδάλ. Ό κύριος 
Βενδάλ, δςτις κατάγεται άπο μίαν οικογένειαν διακε-
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’Αλλ’ ό Όβερρά’ίζερ έμεινε σιωπών.
Ό Βενδάλ δέν έπαυε παρατηρών την κυρίαν Δόρ. 

Τά νώτα της τά πλατέα έφείλκυον προ παντός άλλου 
την προσοχήν του, και έν τώ τρόπω καθ’ον έτριβε τά 
χειρόκτια, έβλεπε παράδοξόν τινα παντομιμίαν. ’Ενό
σω ρ.έν αύτός συνωμίλει μετά τής Μαργαρίττης, ή κυ
ρία Δόρ έμενεν ήσυχος· ά'μα όμως ό κύριος Όβερράϊ- 
ζερ ηρχισε νά λέγη περί τών χωρικών, ή καλή γυνή έ- 
πανε'λαβε την τριβήν ώς μαινομένη, καί ώς επικρο
τούσα είς τούς λόγους του. Τό χειρόκτιόντης άνυψοΰτο 
τότε πρός τ’άνω, καί τόσον καλώς περιες-ρέφετο, ώς-ε 
άπαξ ή δίς συνέλαβεν έξ αύτού ό Βενδάλ την ιδέαν, ό'τι 
έν τώ άλλοκότω τούτω παιγνιδίω ύπήρχεν ίσως τη
λεγραφική'τις συνεννόησις- μάλιςα δ ’έπειδή ό Όβερ- 
ράϊζερ, ένώ έφαίνετο μή δίδων είς τήν γραίαν κάμ- 
μίαν προσοχήν, ούδε'ποτε ές-ρεφε πρός αύτήν τά νώτα.

’Αλλά καί ό τρόπος διά τού οποίου ή Μαργαρίττη 
άπέτρεψε τήν δυσάρεςον ομιλίαν, ήν δίς είχον ανοίξει 
ενώπιον της, έφάνη είς τόν Βενδάλ ούχ ήττον άξιος 
περισκέψεως. Ο τόνος τής νεάνιδος, άποτεινομένης 
πρός τόν κηδεμόνα της, διεδήλου ώς τινα κεκρατημό
νην πρός αύτόν μονίαν· ώς τινα ορμήν βιαίαν ψυ
χής, συνεχομενην είσέτι ύπό φόβου. Ούδέποτε ό Ό- 
βερράϊζερ προση'ρχετο πρός τήν Μαργαρίττην, καί ου
δέποτε τή άπε'τεινε τον λόγον, χωρίς νά πρόταξη τήν 
λίαν λειτουργικήν λέξιν «δεσποσύνη », καί τούτο πάν
τοτε μετάτινος είρωνίας. "Ωστε ό Βενδάλ έσυμπέρανε 
περί τοΰ ανθρώπου τούτου ό'τι ήτο επιτήδειος σκώ- 
πτης, καί τότε έξη'γησε παν ό,τι εύ'ρισκεν άνεξήγητον 
με'χρι τοΰδε είς αύτόν.

'Ωσαύτωςδέ ηρχισε καί νά έννοή, ότι ή Μαργαρίττη 
διετέλει έντός τής οικίας ταύτης ώς αιχμάλωτος· τού- 
λάχιστον δέν είχε τήν θέλησίν της έλευθε'ραν· καίτοι 
δέ άνθίστατο πρός τούς δύο δεσμοφύλακάς της διά αό- 
νης της ζωηρότητας τού χαρακτηρός της, βεβαίως ό
μως δέν θά ύπερίσχυεν αύτών πάντοτε.

'Η πέποίθησις αύτη ότι ή κόρη κατεδυναστεύετο 
καί έκρατεΐτο μέχρι βαθμού τίνος ήχμαλώτισμένη, 
φυσικώ τώ λόγιο ηύξησε τήν έπί τοΰ Βενδάλ δύναμιν 
τών θέλγητρων της. ’Αληθώς τήν ήγάπα· αληθώς διέ- 
κειτο περιπαθέστατα πρός τήν νέαν καί ευειδή ταύτην 
'Ελβετίδα· είχε δέ πάσαν άπόφασιν νά δράξη τήν πρώ- 
την παρουσιασθησομένην εύκαιρίαν, καί νά έκφραση 
ό,τι ήσθάνετο.

’Αλλά πρός τό παρόν περιωρίσθη παριστών έν όλί- 
γαις λέξεσι τήν χαράν ήν θά έλάμβαναν έντός ολίγου 
οί Βίλδιν καί Συντροφιά, παρακαλοΰντες καί τήν δε
σποσύνην Μαργαρίττην να τίμηση τό καταστημάτων 
διά τής παρουσίας της. Τούτο δέ, είπε, διότι ή οικία, 
ώς παλαιά, ήτο άξιοπερίεργος, άν καί έστερεΐτο πολ
λών πραγμάτων τής άνε'τεως, καθώς πάσα οικία κατοι- 
κουμένη ύπό μόνων άνδρών.

Δέν παρέτεινε δέ πλειότερον τήν έπίσκεψίν του, 
αλλά καταβαίνων, καί συνοδευόμενος ύπό τού Όβερ- 
ράϊζερ, είδεν είς τήν αύλήν ανθρώπους πολλούς απαί
σιας μορφής, ρυπαρούς, καί ένδεδυμένους καθώς οίΈλ- 
βετοί συνήθως* τούτους δέ άπιόθει έμπροσθεν του ό Ό- 
βερράϊζερ άποτόμως, λε'γων όλίγας τινάς λέξεις είς τήν 
χυδαίαν γλώσσαν τής πατρίδος των.

— Συμπατριώταί μου, είπε· πτωχοί συμπατοιώ- 
ταί μου, ύπό εύγνωμοσύνης άφοσιούμενοι είς έμέ ώς 
κΰνες, διά μικράς καί ασήμαντους εύεργεσίας μου πρός

αύτούς. Λοιπόν χαίρετε, κύριε Βενδάλ· ελπίζω νά βλε- 
πώμεθα συνεχώς. Εχω πολλήν εύχαρίστησιν . . .

Καί συγχρόνως έσφιγξε πάλιν δίς τούς αγκώνας τοΰ 
Γεωργίου, δςτις έξήλθε τέλος είς τήν οδόν.

’Ενώ κατηυθύνετο πρός τήν Πλατείαν τών Κουζου
λών, έφαίνετο προ τών όμμάτων του ώς αεροβατούσα 
καί προπορεΰομένη ή Μαργαρίττη ένώπιον τού έργα- 
λείου της· άλλ’ έβλεπε συγχρόνως καί τόν πλατύν ώ
μον τής κυρίας Δόρ τηλεγραφούσης. Εύρήκε δέ τόν 
Βίλδιν κεκλεισμε'νον μετά τοΰ δικηγόρου Βίντρη. Αΐ 
θύραι τής οίνοθήκης ήσαν άνοικταί. ’Ανάπτει ό Βεν
δάλ εν κηρίον, καταβαίνει είς τόύπόγειον, καί προχω
ρεί ζητών τινα. Η χαριτωμένη μορφή τής Μαργαρίτ- 
της προεπορεύετο πάντοτε έμπροσθεν του, τώρα όμως 
ανευ τών νώτων τής κυρίας Δόρ.

Οί θολοί τής οίνοθήκης ταύτης ήσαν εύρεΐςκαί παμ
πάλαιοι, έκεϊ δ υπήρχε καί τις κρύπτη περιεργοτάτη· 
διότι κατά τινας μέν ή οικοδομή αύτη ήτο άλλοτε' 
ποτέ μοναστήριον, κατ’άλλους δέ ναός. Ό βαρύς έ- 
κεΐνος αήρ, ή χωμάτινη οσμή τοΰ εύρωτιώντος έδά- 
φους καί τών τοίχων, ό έκ τοΰ κυλίσματος τών όχη- 
μάτων κρότος ύπεράνω τής κεφαλής του, όμοιος πρός 
βροντήν, πάντα ταΰτα συνεφώνουν μετά τών έντυπώ- 
σεων τοΰ Γεωργίου, φανταζομένου τήν Μαργαρίττην 
άδιακόπως μεταξύ τών δύο δεσμοφυλάκων της καί άν- 
θις-αμένην. Αφού προέβη ικανά βήματα πρός τό βάθος 
βλε'πων ένθεν καί ένθεν τάς τάξεις τής σκοτεινής οίνο
θήκης, άπήντησε πλαγίαν τινά, θολοσκεπή καί ταύ
την, δίοδον, όπου διέκρινε φώς όμοιον πρός δ έφερε 
καί αύτός.

— Ζώη, είσαι σύ; ήρώτησεν.
— Εγώ έρωτας άν ήμαι; Σέ μάλλον έπρεπεν έγώ 

νά έρωτήσω, κύοιε Γεώργιε, άν ήσαι ή αύθεντιάσου. 
Εδώ είναι τό έργον τό έδικόν μου, καί ό'χι τής αύθεν- 

τιάς σου.
— Α’ί, σιώπα! μή μαλώνης.
—Έγώ δέν μαλώνω, άλλ’άν μαλώνη κάνεις μέσα 

μου, είναι τό κρασί όπου αναπνέω, καί ποτίζομαι ά
διακόπως άπό όλους μου τούς πόρους. Ήγουν βεβαιοί- 
σου, νά έμενες εδώ ακόμη κάμποσην ώραν, ώστε νά σέ 
ζαλίση ή άναθυμίασις, θά είχες νέα νά μέ είπής . . . 
’Αλλά, μέ τό καλό· έμβήκες λοιπόν, κύριε Γεώργιε, 
τακτικά πλέον είς τάς ύποθέσεις τοΰ καταστήματος ;

—Τακτικά, Ζώη, ναί· καί ελπίζω αύτό νά μή σέ 
ήναι δυσάρεστον πώς;

— Ο Θεός νά μέ φυλάξη ! 'Όμως τό κρασί όπου 
ροφώ άπό τούς πόρους, καί είναι μουρμούρικο, μέ λέ- 
γει ότι είσθε πολύ νέοι. Είσθε καί οί δύο πολύ νέοι.

— Τί νά γίνη, Ζώη ! αύτό είναι δυςύχημα, τό ό
ποιον θά ευρωμεν τρόπον νά διορθώσωμεν μίαν ημέραν.

—"Ω, βε'βαια· έγώ όμως δςτις ευρίσκω τόν τρόπον 
πώς νά γερνώ κάθε χρόνον, δέν θά φθάσω νά σάς ίδώ 
φρονίμους, καθώς χρειάζεται.

Καί ό Ζώης, τόσον εύηρεςήθη έκ τής άπαντήσεώς 
του, ώστε έβαλε τούς μεγάλους του γέλωτας.

—Τό λυπηρόν είναι, έπρόσθεσεν έπειτα, ότι ό κύ
ριος Βίλδιν, άφότου διευθύνει τό κατάστημα, ήλλαξε 
τήν τύχην του· καλά νά στοχασθης αύτό όπου σέ λέγω. 
Η τύχη τοΰ καταστήματος ήλλαξε. Θά τό ς-οχασθής 

καί ό ίδιος. ’Εγώ έδώ μέσα κατέτριψα δλην τήν ζωήν 
μους καί είξεύρω τί σέ λέγω. ’Εμέ ποτέ δέν ήπάτη- 
σαν όσα παρετήρησα άπ’έδώ κάτω. Γνωρίζω καί πότε

Ήτο ή χειρ τοΰ Γεωργίου. Μέγας τις όγκος έκ τών 
αιματωδών εκείνων μυκήτων είχε πέσει, καί τόν έ- 
κτύπησεν ακριβώς είς τό μέσον τού ςη'θους· μετέπεμ- 
ψε δέ τόν όγκον άκουσίως έπί τού Ζώη. Επειτα, οί 
μέν μύκητες έπεσαν χαμαί ώς βαρύς σπόγγος, τό δέ 
έδαφος έπλήσθη κοκκίνου τίνος ζωμού.

Έρς-άφησαν τότε οί δύο άνδρες, καί είδεν ό είς τόν 
άλλον μετά σιωπηλού φόβου· άλλ’ήσαν ήδη πλησίον 
τής άναβάθρας τού υπογείου, καί έβλεπαν τής ημέρας 
τό φώς.

Ό Βενδάλ άνέστειλε πάλιν τούς ώμους του. — Αύ- 
ταί, είπε, Ζώη, αΐ ίδέαι τάς οποίας έχεις είναι προ
λήψεις, καί νά τάς στείλης έξω άπ’ έδώ.

’Ανέβη δ’ εύθύμως τάς βαθμίδας τής κλίμακος.

θά βρέξη, καί πότε θ’άλλάξη ό καιρός, καί πότε θά 
σηκωθή άέρας, καί πότε ό ούρανός επάνω καί ό ποτά- · 
μός έξω θά καλωσυνεύσουν. Ομοίως λοιπόν γνωρίζω 
καί άν πλησιάζη ν’άλλάξη ή τύχη μας.

—Συντείνουν άράγε είς τάς προφητείας σου, Ζώη, 
καί αύτά τά φυτά, τά φυτρωμένα είς τούς τοίχους 
σου; ήρώτησεν ό Βενδάλ, στρέψας τό φώς του πρός 
αμαυρούς τινας σωρούς παμμεγέθων μυκήτων, κρεμα- 
μένων είς τούς θολούς, αληθώς δυσάρεστων καί αηδών 
τήν δψιν.

—Μάλιστα, κύριε Γεώργιε, άπεκρίθη ό Ζώης όπι- 
σθοχωρήσας δύο βήματα· καί αύτά συντείνουν είς τάς 
προφητείας μου· καί, άν θέλης ν’άκούσης τήν συμβου
λήν μου, πρόσεξε, μή βάλης χέρι είς αύτά τά αχρεία 
μανιτάρια 1. '

Ό Βενδάλ είχε λάβει άπό τών χειρών τοΰ Ζώη σχί
ζαν τινά μακράν, καί έπαιζε ψαύων δι αύτής τά πε
ρίεργα ταΰτα φυτά.

—Τωόντι, είπε, νάμή τά έγγιζω; Καί διατί;
—’Ερωτας διατί; Διότι αύτά γεννώνται άπό τάς 

αναθυμιάσεις τοΰ κρασιού, καί άπ’αύτά είμπορεΐς νά 
καταλάβης τί έμβαίνει είς τό σώμα ένός αθλίου δςτις 
κάθηται καί ύπηρετεΐ έδώ μέσα τριάντα έτη ολόκλη
ρα· πρώτον· καί δεύτερον, διότι θά πέσουν έπάνω σου 
κάποια βρωμερά σκωλήκια, τά όποια είδα νά σαλεύουν 
μέσα είς αύτάς τάς παχείας πήττας τής μούχλας,— 
προσέθηκεν ό Ζώης κρατούμενος είς άπόςασιν— άλλ 
είναι καί ένας τρίτος λόγος, κύριε Γεώργιέ μου .. .

—ΙΙοΐος ;
—Είς τήν θέσιν σου, έγώ δέν θά έπαιζα μέ αύτήν 

τήν σχίζαν* καί τήν αιτίαν θά σέ τήν είπώ, άν θέλης 
νά έξε'λθωμεν άπ’έδώ μέσα. Παρατήρησε τό χρώμα 
αύτών τών μανιταριών, κύριε Γεώργιε.

— Τό βλέπω.
• —"Ελα! το καλόν όπου σού θέλω, κύριε Γεώργιε, 

παγαίνωμεν έξω άπ’έδώ.
Απεμακρύνθη δέ τότε μετά τού λύχνου του, και ό 

Βενδάλ τόν ήκολούθησε μετά τοΰ κηρίου.
— Λέγε με λοιπόν, Ζώη· αύτό τό χρώμα τών μα- 

νιταριών; . . .
— Ομοιάζει ωσάν τό αίμα, κύριε Γεώργιε.
— Εχεις τωόντι δίκαιον . . . Καί έπειτα ; . . .
— Καί έπειτα , κύριε Γεώργιε, λέγουν ότι . . .
— Ποιοι λέγουν;
—Δέν είξεύρω ποιοι τό λέγουν, ύπέλαβεν ό γέρων 

Ζώης δυσθυμήσας έ>. της άλογου ταύτης έρωτήσεως. 
— Ποιοι θέλεις νά είποΰν; Λέγουν . . · νά, ό κό
σμος . . . όλος ό κόσμος τό λέγει. Πώς θέλεις νά σέ 
είπώ έγώ ποιος, άφοΰ ή αύθεντιά σου δέν τόν εννοείς;

— Έχεις δίκαιον, Ζώη, έχεις δί'Ζαιον. Λοιπόν;
— Λέγουν ό'τι, άν τύχη νά κτυπηθη άνθρωπος άπό 

έν ’ ν τών μανιταριών έπάνω είς τό στήθος του, 
καταλαμυ άφεύκτως θ’άποθάνη δολοφονημένος.

Ό Βενδάλ έστάθη δπου εύρίσκετο, γελών, καί ήτέ- 
νισε πρός τον Ζώην άναςέλλων τούς ώμους· άλλ’ό γέ
ρων κλειδοκράτωρ τής οίνοθήκης είχε προσηλωμένους 
κατ έκείνην τήν στιγμήν τούς οφθαλμούς του είς τόν 
λύχνον του. Αίφνης, αισθάνεται ό Ζώης εν κτύπημα.

—Τί είναι; κράζει.

(1) Όχι μόνον είς τά; χατωτέρα; τάξει; τών κατοίκων τής πε
φωτισμένη; Εύρώπη;, άλλα καί εΐ; τά: άνωτάτα; διατηρούνται έτι 
πχρα&ξω; πμοΡ.ή^ει;·τοιαΰταιάτολλαί, άγνωστοι παμήμιν.

» ΕΞΟΔΟΣ ΒΙΛΔΙΝ.

Τήν έπιούσαν, έξήλθεν ό Βίλδιν λίαν πρωί μόνος, 
άφήσας διά τόν γραμματέα του γραμμάτιου διαλαμ- 
βάνον τά επόμενα· —

« Έάν ό Κ. Βενδάλ μέ ζητήση, ή ελθη είς έπίσκε- 
» ψίν μου ό Κ. Βίντρης, είπητε ό'τι όπήγα είς τό ’θρ- 
» φανοτροφεΐσν τών ’Απατο'ρων. »

Ούτε τοΰ Βενδάλ αί προτρόπαί, ούτε τοΰ Βίντρη αί 
συμβουλαίήδυνήθησαν νά μεταβάλωσι τό φρόνημα καί 
τήν άπο'φασιν τοΰ Βίλδιν, όςτις μόνον τοΰ βίου του 
σκοπόν προέθετο τοΰ λοιποΰ τό νά εύρη εκείνον, τοΰ 
οποίου έσφετερίσθη τήν θέσιν καί τήν ιδιοκτησίαν. 
Πρώτον πάντων λοιπόν ώφειλε νά πορευθή είς τό ’Ορ
φανοτροφείου, όπου ίσως άνεκάλυπτέτι φώς, ίσως εΰ- 
ρισκέ τινα οδηγίαν βάλλουσαν αύτόν είς τά ίχνη τού 
ζητουμένου.

Η όψις τοΰ κτιρίου τούτου, όψις ήτις μέχρι τοΰδε 
έφαίνετο είς αύτόν εύάρεστος, μετεβλήθη σήμερον ένώ- 
πιόν του, ώς καί ή είκών ήν, έχων είς τήν οικίαν του, 
έβλεπε μετά βαθυτάτης φιλοστοργίας ώς εικόνα τής 
μητρός του. ’Εκόπη τοΰ λοιποΰ ό δεσμός όςτις τόν 
συνε'δεε μετά τοΰ τόπου τούτου, τοΰ*στεγάσαντος αύ
τό δυστυχές νήπιου, καί όπου μίαν ημέραν είχεν έλ
θει προς αύτόν αιφνίδιος ή εύτυχία. 'Η καρδίατου 
κατεκλύσθη είς πέλαγος πικριών, ότε έξέφρασεν είς 
τήν θύραν τοΰ καταστήματος έκείνου τόν σκοπόν τής 
έλεύσεώςτου. Μετά παλμών άπεριγράπτων έπερίμεινε 
τον Οικονόμου, ον ύπήγαν νά ζητήσωσι, καί δέν τόν 
εύρισκαν. Ήλθε δέ τέλος ό κύριος ούτος, καί ό Βίλδιν 
φοβερόν κατέβαλε κόπον διά νά περιστείλη τήν τα
ραχήν τής ψυχής του καί νά όμιλήση ήσυχος.

Ό Οικονόμος τόν ήκουσε μετά μεγάλης προσοχής, 
άλλ’ή φυσιογνωμία του όλίγην ύπέσχετο προθυμίαν, 
άν καί πολλήν εύπροσηγορίαν.

, καί συνήθως δέν 
έρωτώντας ημάς έπί

—’Εμέ όμως μή θεωρήσετε, παρακαλώ, <ί>ς ξένον, 
διότι υπήρξα έκ τών οίκοτρόφων σας· εύρέθην παιδίον 
άπάτορ καί έγώ.

Ό Οικονόμος άπεκρίθη εύγενικώτατα ότι, τωόντι, 
ή περίστασις αυτή τόν έφαίνετο έξαιρετική* ότι ανοί
κειον αληθώς ένόμιζε τό νά μή χαρισθίί είς ένα πα
λαιόν οίκότροφον τού Καταςηματος, άλλα καί ώφειλε

'—-··-.......... * ν · I ι

—Είμεθα ήναγκασμένοι, άπεκρίθη είς τόν Βίλδιν, 
νά προσέχωμεν πολύ είς τά τοιαΰτα, ··“'· 
δίδομεν εξηγήσεις πρός ξένους 
τοιούτου προκειμένου.

)
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να μάθη έπί τίνι σκοπώ έζητοΰντο παρ’αύτοΰ αί τοι- 
αΰται πληροφορίαι. Τότε ό Βίλδιν διηγήθη Skry τήν 
ιστορίαν του· καί τότε ό Οικονόμος, έγερθείς, τον ώ- 
δη'γησεν εις την αίθουσαν όπου ήσαν τά κατάστοιχα 
του ’Ορφανοτροφείου.

—Ιδού, τον είπε, τά κατάστοιχα δ)α είς την διά- 
θεσίνσας· φοβούμαι όμως μήποτε άρ-υδράς μόνον εύ- 
ρετε εντός αύτών οδηγίας, μετά τόσων ετών παρε'λευσιν.

Σπασμοί ανυπομονησίας έκυρίευσαν τον Βίλδιν ά
μα λαβόντα είς χεΐρας τά βιβλία ταΰτα. Εΰρηκε δέ 
τα έπόαενα·ι

«3 μαρτίου 1836.—Υίοθετηθη καί παρελήφθη 
» από του ’Ορφανοτροφείου παιδίον αρσενικόν, Ουάλ- 
» τερος Βίλδιν τό όνομα. — "Ονομα καί διαμονή 
» του υΐοθετήσαντος. 'Η κυρία Μίλλερ, κατοικου- 
» σα εις Lime Tree Lodg'e, έν Γρουμ,βρίγγη Ούαλ- 
» λία.— Εγγυηταί. Ό αιδεσιμότατος κύριος ’ΐωάν- 
» νηςΧάρκερ, κατοίκων είς Γρουμβρίγγην Ούαλλίαν 
» καί οΐ ΚΚ. Γίλης 'Ιερεμίας καί Γίλης, τραπεζΐται 
» είς την οδόν Λομβαρδίας. »

—"Αλλην κάμμίαν οδηγίαν παρά ταύτας ; ήρώτη- 
σεν ό Βίλδιν. Δεν έτυχε, κύριε Οικονόμε, νά ίδήτε 
μετά ταΰτα την κυρίαν Μίλλερ ;

—Όχι. διότι αν άλλο τι έμανθάναμεν, θά εύρί- 
σκετο καί αύτο εδώ σημειωμένον.

— Επιτρέπεται ν αντιγράψω ταύτας τάς σημει
ώσεις ;

— Αναμφιβόλως- αλλά σάς βλέπω συγκεκινημέ- 
νον πολύ· έγώ σάς τάς αντιγράφω, κύριε.

—Μόνην βλέπω ελπίδα , νά μάθω πού κατοικεί 
ση'μερον ή κυρία Μίλλερ, καί νάζητήσω τούς έγγυητάς.

—Τωόντι, αύτήν μόνην βλέπω την ελπίδα, άπε- 
κρίθη ό Οικονόμος* έπεθύμουν νά ήδυνάμην όπως σάς 
γίνω χρησιμότερος.

Ό Βίλδιν έξήλθε προς έξίχνευσιν τών άναφερομέ- 
νων προσώπων καί πρώτον κατηυθύνθη πρός τούς τρα- 
πεζίτας τής οδού Λομβαρδίας.

Δύο μέν τών συντρόφων τού καταστήματος είχαν 
ασχολίας κατ έκείνην την στιγμήν, καί ήτ ο αδύ
νατον νά τον δεχθώσιν· ό δέ τρίτος έφάνη δυσχεραί- 
νων, άντέταξε μυρίας δυσκολίας πρός τήν έρώτησιν του 
νέου εμπόρου, έπί τέλους δ’ έπέτρεψε νά έξετασθή τό 
κατάστοιχον τό φέρον ς-οιχεΐον Μ. ’Εκεί εύρε'θη ό λο
γαριασμός τής κυρίας Μίλλερ· άλλ’ή σελίς αΰτη ήτο 
εσβεσμένη διά δύο γραμμών έγκαρσίως σεσυρμένων 
μετά υδατώδους μελανός, καί είς τά κάτω αύτής ύ- 
πήρχεν ή έξής σημείωσις*

«Λογαριασμ-ός εξοφληθείςτη 30 σεπτεμβρίου 1837.»

Ούτως είδεν ό Βίλδιν έκλείψασαν τήν πρώτην ελ
πίδα του. Ησθάνετο υπέρ πάντα άλλον τάς δυσκολίας 
τού έργου τό όποιον άνέλαβε, καί,—Τρόπος ούδείς!... 
Τρόπος ούδείς! . . . — έλεγε καθ’έαυτόν.

"Εγραψεν είς τον συνέταιρόν του, ειδοποιών αύτόν 
ότι ενδεχόμενον ήτο νάπαραταθη έπίτινας ώρας ή α
πουσία του, καί έπειτα μετέβη είς τον σιδηρόδρομον, 
καί άνεχώρησεν είς Γρουμβρίγγην Ούαλλίαν, όπου διέ- 
μενεν ή κυρία Μίλλερ.

Παιδία καί μητέρες συνωδοιπόρουν έπί τού αύτοΰ 
σιδηροδρόμου ! Παιδία καί μητέρες άπηντώντο έπί τής 
όδοΰτου, ότεάποβάςτής άμάξης, καί μεταβαίνων από 

οικίας είς οικίαν καί από εργαστηρίου είς έργαστήριον, 
ήρώτα περί τής κυρίας τήν οποίαν άνεζήτει. Ό ή'λιος 
ήτο φαιδρός- αί μητέρες έκειναι τον έφαίνοντο περιχα
ρείς καί σεμνυνόμεναι, τά δέ παιδία περιχαρές-ερα καί 
αύτών τών μητέρων. Πανταχοΰ άπήντα πράγματα 
πικρώς άναμιμνήσκοντα είς αύτόν τον κόσμον εκείνον, 
τον ύπό μυρίων τερπνών ονειροπολήσεων καταβαυκα- 
λιζομενον, και έν τη καρδία του έξεγερθέντα οδυνη
ρός' τα παντα τον άνεπόλούν έκείνην ή'τις πλέον δεν 
ύπήρχεν , έκείνην ή'τις έξέλιπεν άφήσασα αύτόν δύσ- 
θυμον καί σκυθρωπόν, ώς καθρέπτην άπό του όποιου 
άφηρέθη τό φως. Ηρώτησεν, εξέτασε πάντας. Ούδείς 
έγίνωσκε που έκειτο ή οικία Lime Tree Lodge. ’Εν 
τή απελπισία του, είσήλθεν είς τό χραφεϊον ενοίκια- 
ς-ικοΰ τίνος κατας-ήματος. — Ιΐοΰ κεΐται, παρακαλώ, 
οικία τις όνομαζομένη Lime Tree Lodge;

Ο διευθυντής έδειξεν είς αύτόν διά του δακτύλου, 
έκεΐθεν της οδού, οικίαν τινά οίκτράς όψεως, πλεΐστα 
εχουσαν παράθυρα, ώς άν αύτη ήτο ποτέ έργοστάσιον, 
τώρα δέ ξενοδοχεΐον.

— ’ΐδού, κύριέ [χου· αύτη εκεί η οικία έφερε προ 
δέκα έτών αύτο τό όνομα, είπεν ό ενοικιαστής.

Απώλετο καί ή δευτέρα ελπίς. Καί εδώ τρόπος ού
δείς ! . . .

Απελίπετο νά εύρη τον κληρικόν εγγυητήν Χάρκερ. 
Εισέρχεται είς 1ν βιβλιοπωλεΐον, καί έρωτά εάν έγίνω- 
σκαν που έκατοίκει σήμερον ό αιδεσιμότατος. Ό βι
βλιοπώλης έφάνη άπορήσας, συνέσπασε τάς όφρυςτου, 
καί έμεινε σιγών. "Ελαβεν έν τούτοις άπό του γραφείου 
μικρόν τι.βιβλίον πολύτιμον, έτεινεν αύτο προς τον 
Βίλδιν ήνεωγμένον είς τήν πρώτην σελίδα, καί ό Βίλ- 
διν άνέγνωσε τά εξής·

ΤΟ ΜΑΡΤΓΡΙΟΝ

ΤΟΥ ΛΙΔΕΣΙΜΟΥ 1UANNOY ΧΑΡΚΕΡ

έν τή'Νέα Ζηλανδία.

— Σάς ζητώ συγγνώμην, είπεν ό Βίλδιν.
Ο δέ βιβλιοπώλης άπεκρίθη δι’απλής τίνος ύπο- 

κλισεως, καί ό Βίλδιν έξήλθεν είς τήν οδόν.
’Απώλετο καί ή τρίτη καί τελευταία ελπίς. Τρόπος 

ούδείς! τρόπος ούδείς ! ’Εδέησε νά έπιστρέψη είς Λον- 
δινον άλλο εδώ δέν είχε τί νά πράξη. ’Επανέλαβε τον 
σιδηρόδρομον τής έπις-ροφής. Καθ’οδόν, ερριπτεν’έκ 
διαλειμμάτων τό βλε'μμα του είς τήν ανωφελή ση- 
μείωσιν, ήτις τον έχρησίμευεν ώς οδηγός, ήτοι είς το 
άντίγραφον τό έξηγμένον έκ τού καταστοίχου τών Ά- 
πατόρων ’Ορφανών. Τον ήλθε νά τήν απόρριψη ώς ψευ
δή καί απατηλήν, άλλα πάλιν τήν έκράτησε.

—Τίς οίδεν! είπε κατά νουν δύναται άκόμη νά 
χρησιμεύση· θά τήν φυλάξω ενόσω ζώ, καί οί εκτελε
στά! τών τελευταίων διαθέσεων μου ας εΰρωσι καί αύ
τήν ενσφράγιστον μετά τής διαθήκης μου.

Τής διαθήκης του! . . . Καί διατί νά μή σύνταξη 
αύτήν ; Η ιδέα αυτή τον έκυρίευσεν αμέσως δλον. ’Α- 
πεφάσισε νά γράψη τήν διαθήκην του, καί άνευ άνα- 
βολής, ώς πρώτην ανάγκην. Καθ’όλην δ’έπειτα τήν 
οδόν, άναλογιζόμενος τό μάταιον τών άναζητήσεών 
του, έλεγε καθ εαυτόν —Πάσα ελπίς απώλετο ! . . . 
Τρόπος ούδείς! τρόπος ούδείς ! . . .

Αί τελευταΐαι λέξεις ήσαν του Βίντρη, ό'ςτις εύθύς

πόν μετά τοΰ κυρίου Βίλδιν, ότι άπό καιροΰ είς και
ρόν θά δημοσιεύωμεν διά τών εφημερίδων μίαν είδο- 
ποίησιν εύστόχως συντεταγμένην, είδοποίησιν προσ- 
καλοΰσαν πάντα ό'ςτις δύναται νά δώση πληροφορίας 
περί τοΰ παιδιού τοΰ υίοθετηθέντος καί ληφθέντος άπό 
τοΰ Ορφανοτροφείου τών Απατόρων, νά παρουσιασθή 
είς τό γραφεΐόν μου. Υπεσχέθην είς τον κύριον Βίλδιν 
νά δημοσιεύω τακτικώς έκ διαλειμμάτων ταύτην τήν 
είδοποίησιν. Μαθών δέ παρ’ αύτοΰ ότι έ'μελλα νά σάς 
συναπαντήσω έδώ κατ’άύτήν τήν ώραν, ήλθα, κύριέ 
μου, ό'χι πλέον διά νά δώσω γνώμην, αλλά διά ν’ α
κούσω του κυρίου Βίλδιν τάς διαταγάς. "Εχω πάσαν 
διάθεσιν νά σεβασθώ τάς έπιθυμίας του, καί νά συμ- 
πράξω πρός αύτας, άλλα σημειώσετε, παρακαλώ, ότι 
τούτο δέν σημαίνει καί ότι παραδέχομαι κατά πάν
τα τά μέτρα είς τά όποια συναινώ. Συμπράττω μέν, 
αλλά δέν τά έπιδοκιμάζω, τελείως ίσως, καί έν πάση 
περιπτώσει δέν έννοώ ποσώς νά έκληφθή ή προθυμία 
μου πρός τό νά τον εύχαριστήσω ώς ή γνώμη μου ή έξ 
έπαγγέλματος.

Οΰτω λαλών ό Βίντρης, άπετείνετο πρός τε τον Βεν
δάλ καί πρός τον Βίντρην αύτόν. Είς τον Βίντρην έ
φαίνετο απίστευτος ή τοσαύτη άφιλοκε'ρδεια· έθεώρει 
τον δογκιχωτισμόν τοΰ έμπορου νεανίου τούτου τόσον 
άστεΐον, όσον καί σπάνιον. Διά τοΰτο ύπεμειδία ό- 
μιλών.

—Ό,τι είπετε, κύριε Βίντρη, είναι σαφέστατον, 
είπε στενάξας ό Βίλδιν. Είθε καί αί ίδέαι μου νά ήσαν 
τόσον εύκρινείς!

—Τό άναβάλλομεν, τό άναβάλλομεν . . . άν αί- 
σθάνεσθε ότι σάς έπανέρχεται ή ζάλη ! άνέκραξεν ό Βίν
τρης φοβηθείς. Δέν βλάπτει· άλλοτε σκεπτόμεθα.

— Όχι, ό'χι, μή φοβήσθε, άπήντησεν ό Βίλδιν.
—Σάς παρακαλώ· δέν πρέπει νά έρεθίζεσθε! έπρόσ- 

θεσεν ό νομικός.
—Όχι, είμαι ήσυχος, καί πρός άπόδειξιν θά σάς 

κάμω μίαν πρότασιν. Στοχάζεσθε ότι ύπάρχει τι έμ- 
πο'διον άν καταστήσω σάς καί τον κύριον Βενδάλ έκ- 
τελεστάς τών τελευταίων θελήσεών μου ;

—Ούδέν έμπόδιον, άπεκρίθη ό Γεώργιος Βενδάλ.
— Ούδέν! έπρόσθεσεν ό Βίντρης, καίτοι ήττον πρό

θυμος τοΰ Βενδάλ.
—Σάς εύχαριστώ καί τους δύο. Αί όδηγίαι μου εί

ναι άπλούσταται, καί ή διαθήκη μου συντομωτάτη. 
Δύνασθε, κύριεΒίντρη, νάτήν συντάςετε, καί άμε'σως, 
άν εύαρεστήσθε. Αφίνω τήν πραγματικήν καί προσω
πικήν περιουσίαν μου δλην, άνεζαιρέτως καί άνεπιφυ- 
λάκτως, είς σάς τους δύο θεματοφύλακας καί έκτελε- 
στάς τής διαθήκης μου, ύπό τον όρον ν’ αποδώσετε πά
λιν αύτήν όλην είς τον άληθή Ούάλτερον Βίλδιν, άνδυ- 
νηθήτε νά τον ανακαλύψετε καί νά βεβαιωθήτε περί 
τής ταύτότητός του έντός δύο έτών μετά τον θάνατόν 
μου. ’Εάν δέ προ τής λήξεως τής προθεσμίας ταύτης 
δέν άνεκαλύπτετο, νά παραδώσετε τήν παρακαταθή
κην ώς κληροδότημα καί ό(όρημα είς τό Όρφανοτρο- 
φεϊον τών ’Απατόρων . . . Τί λέγετε;

—Αύταί είναι δλαι αί παραγγελίαι σας; ήρώρ·ησεν 
ό Βίντρης μετά μακράν σιωπήν, καθ ήν ούδείς τών 
τριών έτόλμησε ν άτενίση πρός τους άλλους.

—Αύταί είναι όλαι.
— Καί ή άπόφασίς σας αύτή είναι οριστική;

• I —'Οριστική καί αμετάθετος.

άπό τής πρώτης συσκέψεώςτου μετά του Βίλδιν είχεν · 
ανακράξει, τωόντι· «Τρόπος ούδείς! » Εκατοντάκις ι 
δ’ έπί τής συνομιλίας, ό οξυδερκής ούτος άνθρωπος, ' 
σείων τήν κεφαλήν καί κρούων χαμαί τον πόδα, εις : 
σημεϊον ό'τι τό πράγμα ύπήρχεν άνοικονόμητον, είχεν - 
έπαναλάβει, « Τρόπος ούδείς ! ... τρόπος ούδείς!... » '

—Κατά τάς πεποιθήσεις μου, έλεγεν ό Βίντρης, 
ούδέν δυνάμεθα νά έλπίσωμεν μετά τόσων έτών παρέ- ■ 
λευσιν· ώστε ή γνώμη μου είναι, κύριε Βίλδιν, νά μεί
νετε ήσυχος κάτοχος τών αγαθών τά όποια σάς έκλη- 
ροδοτήθησαν.

Ό Βίλδιν είχε κράξει νά φέρωσι καί άλλον οίνον 
του Πόρτου, έκ του παλαιού έκείνου τών σαρανταπέντε 
έτών. Ό Βίντρης καλά τον εΰρισκεν έξαίρετον, καί 
καλά τον έπινε κατά τό σύνηθες,· άλλ δσόν ό παμπό
νηρος έβλεπε διά τοΰ χρυσοειδοΰς ποτού τήν οδόν ήν 
έπρεπε ν’άκολουθήσωσι, τόσον έπέμενε λέγων ό'τι 
ούδέν ήδύνατο νάγίνη- καί είτε πληρών, είτεκενόνων 
τό ποτήριόν του, έπανελάμβανε,— Τρόπος ούδείς!... 
τρόπος ούδείς! . . .

Τώρα δέ, τίς ήδύνατο ν’άρνηθή ό'τι τό σχέδιον τοΰ 
Βίλδιν, τοΰ νάσυντάξη τήν διαθήκην του όσον τάχις-α, 
δέν προήλθεν ωσαύτως έκ τής ύπερβαλλούσης εύσυνει- 
δησίας του (καίτοι κατά βάθος ησθάνετο και άνακού- 
φισίντινα ακούσιον, διανοούμενος ό'τι έ'μελλεν οΰτω να 
κληροδοτήση τήν αμηχανίαν του είς άλλον· έπειδή ό 
σκοπός του ήτο αυτός); Επεδίωξε λοιπόν άνενδότως 
τήν έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου του, καί διά νά μή χάση 
καιρόν, έστειλε νά παρακαλέσωσι τον Γεώργιον Βεν- 
δάλ καί τον Βίντρην νά έλθωσιν είς τήν οικίαν του.

’Αφοΰ συνήλθον καίοί τρεις, καί καλώς έκλείσθησαν 
αί θύραι, λαβών τον λόγον ό Βίντρης, καί προς τον 
Γεώργιον άποτεινόμενος, είπε μετά τόνου πανδήμου-

~Πρό πάντων, πριν έτι ό φίλος ημών (καί έμός 
πελάτης) διαπιςευθή είς ημάς τάς μελλούσας θελήσεις 
του, έπιθυμώ νά διατυπώσω σαφώς τήν γνώμην μου, 
μετά τής οποίας, άν καλώς ένόησα όσα μ είπετε, συμ
φωνεί καί ή γνώμη ή έδική σας, κύριε Βενδάλ, καί πι
στεύω ό'τι καί πας φρόνιμος άνθρωπος θά έσυμφώνει 
μεθ’ήμών. ’Εσυμβούλευσα τον πελάτην μου νά τηρήση 
αύτήν τήν ύπόθεσιν μυστικωτάτην. Δίς ήδη συνωμί- 
λησα μέ τήν κυρίαν Γολδοστάρβην- πρώτον, παρόντος 
τοΰ κυρίου Βίλδιν, καί δεύτερον, άπόντος αύτοΰ. Άν 
δυνάμεθα νά έμπιστευθώμεν εις τινα (καί πάλιν, τούτο 
έχει χρείαν ένός μεγάλου ΑΝ), έγώ στοχάζομαι ότι 
είναι αύτή. ή κυρία. Παρέστησα ήδη είς τον πελάτην 
μου, ότι πρέπει νάπροσέξωμεν μή διεγείρωμεν μυρίας 
άνυποστάτους αξιώσεις, καί ότι άν δέν τηρηθή άκρα 
έπί τοΰ προκειμένου έχεμυθία, θά κινήσωμεν τήν λαι
μαργίαν ό'λων τών αισχροκερδών τοΰ βασιλείου. Τώρα, 
άκούσετέ με, κύριε Βενδάλ. Ό ήμέτερος φίλος (καί 
έμός πελάτης) δέν έννοεΐ ν’άπαλλοτριωθη τής περιου
σίας ής θεωρεί εαυτόν ώς θεματοφύλακα, άλλα τού- 
ναντίον, θέλει νά τήν καταστήση καρποφόρον πρός ο- 
φελος τοΰ ανθρώπου τον όποιον θεωρεί ώς νόμιμον κύ
ριον αύτής. ’Εγώ όμως δέν δύναμαι νά θεωρήσω ύπό 
τήν αύτήν έποψιν ένα άνθρωπον, ό'ςτις ένδέχεται καί 
νά ήναι ίσως μία σκιά, καί θαύμα θά, μ έφαίνετο 
έάν, μετά πολλών έτών έρεύνας, τον άνεκαλύπταμεν. 
Όπωςδήποτε, ό κύριος Βίλδιν καί έγώ συμφωνοΰμεν 
κατά τοΰτο· ότι δέν πρέπει νά έκθέσωμεν τήν περιου
σίαν ταύτην είς ανωφελείς κινδύνους. Συμφωνώ λοι
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— Απολίπεται λοιπόν νά συ.ταχθή μόνον ή δια
θήκη κατά τούς τύπους· άλλά διατί τόση σπουδή; 
ανάγκην κάμμίαν δέν βλέπω. Πιστεύω ότι δέν εχετε 
σκοπόν νά μάζ άφήσετε ταχέως εις την παοοΰσαν ζωήν.

— Κύριε Βίντρη, είπεν ό Βίλδιν· ούτε σείς, ουτ’ 
έγώ γινώσκοριεν την ώραν τοΰ θανάτου- έπιθυμώ δέ 
ν’άνακουφισθώ άπο τηςόουνηράς ταύτης μερίμνης μου.

—Κάμετε ώς αγαπάτε, άπη'ντησεν ό Βίντρης. ’Ε
πανέρχομαι λοιπόν εις τά νομικά μου καθη'κοντα. *Αν 
αγαπάτε, σήμερον οκτώ, νά συνέλθωμεν έκ νέου, θά 
τό γράψω είς τό σημειωματάριού μου.

Η ήμερα συνεφωνήθη, καί οί τρεις άνδρες συνήλθαν 
κατ’αύτήν. ’Αναγνωσθεΐσα δέ τότε ή διαθήκη, γε- 
γραμμένη κατά τούς τύπους, καί σφραγισθεΐσα καί 
προσυπογραφεΐσα ύπό τών μαρτύρων, κατετέθη είςχεΐ- 
ρας του Βίντρη- ούτος δ’έπειτα τήν έθεσεν έντός μι
κρού σίδηρου κιβωτίου, έσφραγισμένου καί φέροντος έπί 
πλακός τό όνομα τοΰ διαθέτου, κατέταξε δέ καί αύ
τό μετά πολλών άλλων τΟιούτων, άτινα είχεν είς 
σειράς γύρω τοΰ γραφείου του, όμοιάζοντος κατά τοΰτο 
πρός κατακόμβην. ΙΙερί δέ τοΰ Βίλδιν, ήσυχάσαντος 
έκτοτε τοΰ πνεύματός του, άνέλαβε θάρρος, καί έδόθη 
είς τάς συνη'θεις ασχολίας του.

Καί πρώτον έφρόντισε νά βάλτ, είς πράξιν τήν πα
τριαρχικήν ζωήν ήν ώνειροπόλει· τόν έβοήθησε δέ κατά 
τοΰτο καί ή κυρία Γολδοςάρβη, καθώς καί ό Βενδάλ, 
δςτις είχε καί ίδιον τι συμφέρον νά γίνωσι τά πράγ
ματα όσον οίόν τε κοσμιώτερα- διότι έσκέπτετο ότι, 
άφοΰ εύτρεπισθή καλώς ή οικία, ήδύναντ» καί νάπροσ- 
καλώσιν είς γεύμα τόν ’Οβερράϊζερ μετά τής ανεψιάς 
αύτοΰ.

Ανε'τειλε τέλος τοιαύτη τις ημέρα χαρμόσυνος· ή 
κυρία Δόρ συμπεριελήφθη είς τήν πρόσκλησιν όλης τής 
οικίας ’οβερράϊζερ- καί ητο μέν ήδη συμπαθής ό Βεν
δάλ πρός τήν καλήν Μαργαρίττην, άλλ’από του πρ<·>- 
του έκεινου γεύματος έχασε πλέον τόν νοΰν. Ιδιαιτέ
ρως δμω, δέν άπέτεινε τόν έλάχιστον λόγον πρός τήν 
-νεάνιδα. I! ζρουσιάσθη πολλάκις κατ’εκείνην τήν εσπέ
ραν εύκαιρία νά εϊπη ό,τι ήθελεν είς τό ώτίοντης, 
άλλά πάραυτα εύρίσκετο παρών ό Όβερράϊζερ, σφιγ
γών τούς αγκώνας του μετά τού νέφους εκείνου είς τούς 
οφθαλμούς, ή ό πλατύς ώμος της κυρίας Δόρ, παρεμ
βαλλόμενος αίφνιδίως μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ έμψύχου 
φωτός, δηλαδή τής Μαργαρίττης. Ούδ’άπαξ, εκτός 
έπί τής τραπέζης, ήδυνήθη τις νά ίδη κατά πρόσωπον 
τήν σεβασμίαν ταύτην δέσποιναν, τήν σιωπηλήν ώς τά 
όρη όπου έγεννήθη, όρη τών οποίων υπήρχε πιστότατη 
εϊκών. 'Άμα έγερθεΐσα τής τραπέζης, όπου καλά έγέ- 
μισε τήν κοιλίαν της, καί μεταβάσα μεθ’ όλων τών 
άλλων είς τήν αίθουσαν της συναναστροφής, ό τοίχος 
κατέστη τό μόνον τής όράσεώς της άντικείμενον.

Καί όμως, καθ’δλας τάς τέσσαρας ή πέντε ώρας 
ταύτας, τάς γλυκείας άν καί τετυραννημένας, ό Βεν
δάλ ήδυνήθη καί νά βλε'πη τήν Μαργαρίττην, καί νά 
τήν άκούη, καί νά έρχεται πλησίον της, καί νά έγγίζη 
τήν. έσθήτά της. ’Ενώ περιήρχοντο τάς οίνοθήκας του 
ύπογείου, τάς σκοτεινάς, τήν έκράτει διά χεερός, ώς 
οδηγός της- καί ότε μετά τό δεΐπνον έτραγώδησεν έν 
τη αιθούση, όρθιος αύτός πλησίον της, έκράτει τάχει
ρόκτια άτινα αύτή είχεν αφήσει. Τί δέν θά εκαμνεν ό 
Βενδάλ, διά νά φύλαξη ταΰτα τά χειρόκτια ! θά έ'δι- 
δεν είς ανταλλαγή·*. ;κ?.1ίνρήνΐ τελευταίων όανίδα τοΰ 

παμπαλαίου οίνου τοΰ Πόρτου, οίνου πέντε καί τεσ- 
σαρακονταετοΰς· έ'ς-ω· θά τόν έδιδε, καί άν πέντε καί 
τεσσαρακοντάκις ήτο παλαιότερος τών έννέα πενταε- 
τηρίδων του, καί άν πέντε καί τεσσαρακοντάκις πέντε 
καί τεσσαράκοντα λίρας στερλίνας ή'ξιζεν έκάς-η φιάλη 
αύτοΰI

Αφοΰ δέ άνεχώρησεν ή Μαργαρίττη, καί έπανήλθεν 
είς τήν αύλήν τών Κουζουλών ή άχλύς τής μοναξίας 
καί ακηδίας, δλην τήν νύκτα ό Γεώργιος έσκέπτετο- 
— Γινώσκει άράγε ότι τήν θαυμάζω; Γινώσκει άρά 
γε ότι τήν λατρεύω; Ένοησεν άράγε ό'τι κατέκτησεν 
δλην μου τήν ψυχήν; Καί άν ένόησε τοΰτο, τήν μέλει 
άράγε ώστε νά δώση έλαχίστην είς αύτό προσοχήν ; 
Ώ τής άθλιότητος τών περιπαθών καρδιών! Παράδο
ξον, τή άληθεία, ό'τι- τόσαι καί τόσαι μυριάδες άνθρώ- 
πων κοιμωμένων αύτήν τήν ώραν, άπο πολλών έτών 
ήδη μεταβεβλημένων είς μομίας, ήγάπησαν ώς ημείς 
οί ζώντες! ότι τάς αύτάς καί έκεΐνοι ήσθάνθησαν α
γωνίας, ό'τι τάς αύτάς κ’έκεΐνοι έ'πραξαν άφροσύνας, 
καί δτι μετά ταΰτα πάντα εύρηκαν τρόπον νά κατα- 
ςαθώσιν ατάραχοι καί ήσυχοι!

—Είπέ με, Γεώργιε, τόν ήρώτησεν ό Βίλδιν τήν 
έπιούσαν, πώς σέ φαίνεται ό κύριος’οβερράϊζερ; Όσον 
διά τήν δεσποσύνην Μαργαρίττην, περί αύτής δέν σ’ 
ερωτώ.

—Νά σέ είπώ τήν άλήθειαν, άπεκρίθη ό Βενδάλ , 
άκόμη περί αύτοΰ τοΰ ανθρώπου δέν ήδυνήθην νά σχη
ματίσω κρίσιν.

— Είναι άνθρωπος μέ γνώσεις, καί εύφυής πολύ.
— ίΐ, βέβαια, ευφυέστατος.
— Καλός μουσικός.
Σημειωτέου ό'τιό ’οβερράϊζερ είχε τραγωδήσει κατ’ 

εκείνην τήν νύκτα.
—’Εξαίρετος τωόντι μουσικός, άπεκρίθη ό Βενδάλ.
—Καί είδες πόσον καλά συνδιαλέγεται;
—Ναι, συνδιαλέγεται πολύ καλά, άλλ’είξεύρεις 

τί, φίλτατε Βίλδιν; μέ φαίνεται ό'τι αύτός ό άνθρω
πος νάόμιλή μέν είξεύρει, νά σιωπά όμως δέν είξεύρει.

— Πώς! είπεν ό Βίλδιν· είς έμέ δέν έφάνη μέχρις 
όχληρίας πολύλογο:.

— Δέν έννοώ τοΰτο- άλλά θέλω νά είπώ δτι, όταν 
σιωπά, βάλλει τον άνθρωπον μετά τοΰ οποίου συνδια
λέγεται είς αμηχανίαν τινά. Η σιωπή του διεγείρει ά- 
μ,έσως δυσπιστίαν τινά πρός αύτόν ίσως δμως καί ά
δικον. Παραδείγματος χάριν, βάλε κατά διάνοιαν ένα 
τινά φίλον σου, όποιονδήποτε· έ'να άνθρωτον τόν όποιον 
αγαπάς . . .

— Δέν μ’είναι δύσκολον νά ένθυμηθώ τοιοΰτόν τι- 
να, είπεν ό Βίλδιν είσαι σύ.

— Σ εύχαριστώ· πίστευσε ό'τι δέν προεΐδα ποσώς 
ότι θα προεκάλουν ταύτην τήν χαριλογίαν σου, είπεν 
ό Γεώργιος. Άλλ’έ'ς-ω- λάβε έμέ ύπ’όψιν, καί σκέψου. 
Δέν είναι άληθές ότι ή κλίσις σου πρός τό συμπαθητι
κόν μου τό μούτρον προέρχεται, προ πάντων, έκ τού 
ήθους τό όποιον έχω ένω σιωπώ; Καί όντως· έπειδή 
τό ήθόςμου τότε μένει δλως φυσικόν, όλως άτεχνές καί· 
άνεπιτήδευτον, δύναται νά θεωρηθη ώς ό άληθής κα- 
θρέπτης τής ψυχής μου.

- -—Νομίζω ότι τούτο είναι άληθές.
—Αύτό καί έγώ πιστεύω. Αοιπόν, ό λόγος περί 

τοΰ Όβερράϊζερ· οσάκις αυτός ό άνθρωπος άμιλή, καί 
άμιλών έξηγή αύτός έα.ύτον, ά^οτελεΐ·καλήν έντύπω- 

σιν άλλ’όσάκις σιωπά, καί άφίνη μόνην τήν σιωπήν 
του νά τόν έξηγή, εμπνέει ανησυχίαν. Διά τούτο είπα, 
ό'τι όμιλεΐ μέν καλά, νά σιωπά όμως δέν είξεύρει παν- 
τάπασιν.

—Ναι, ώ! τοΰτο είναι βέβαιον είναι άληθέστα- 
τον ! είπεν ό Βίλδιν, καί αύτός τώρα γελάσας.

(Τήν συνέχειαν προσεχώς.)

II ΚΙΌΧΣΤΛΓΙΙ.

11 Κρονστάτη είναι κτισμένη έπί νήσου αμμώδους, 
σχηματισθείσης υπό τών χωμάτων άτινα ό ποταμός 
Νέβας, έκβάλλων είς τόν κόλπον τής Φιλλανδίας, κυ
λίει έντός τών ναμάτιυντου. Η Κοονστατη είναι άλη
θώς ό λιμήν τής Πετρουπόλεως, ώς καί ό πρώτιστος 

Οψις τής Κρονστάτη;.

μόν 1 φρούριον καλείται τού Ριεσπάγκου. Τό ύπ α- 
ριθ. 2, καλούμενον Κρονσλότ, έκτίσθη ύπό τοΰ Μεγά
λου Πέτρου. Τό ύπ’άριθ. 3, ύπο Πέτρου τού A , ού 
τίνος καί φέρει τό όνομα. Τό ύπ’άριθ. 4 , καλείται τού 
Αλεξάνδρου. Τό ύπ’άριθ. 5, τοΰ Κωνσταντίνου. Τό 
ύπ’άριθ. 6, τοΰ Μενζικώφ. Τό ύπ’άριθ. 7, είναι τό 
έξωτερικόν περιτείχισμα τών πολεμικών πλοίων. Το 
ύπ’άριθ. 8, ενδότερον περιτειχισμάτων αύτών. Υπ 
άριθ. 9 , σημειοΰται τό έρκος τό άπο Κρονστατης 
είς Αισινσόην, καί ύπ’άριθ. 9, είς άπόστασιν, δια- 
κρινεται ή Πετρούπολις.

Τά πάντα έσχεδιάσθησαν έντώ πίνακι τούτω καθώς 
παρίστανται είς τό όμμα ιπταμένου πτηνού.

'Η Κρονστάτη τέμνεται ύπό δύο πλατειών διωρύ
γων, διαχωριζουσών τήν πόλιν άπο τών ναυστάθμων, 
καί ούτω σχηματιζουσών ώς δύο πόλεις. Άμφοτέρων 
δέ αύτών οϊ κάτοικοι είναι μεταβατικοί· διότι, κατά 
μέν τό θέρος, πολλοί έ'ρχονται αΰτόσε έκ Πετρουπό- 

Τόμ. Β'. — ’Απρίλιος, 1869.

τών ναυςάθμων του ρωσσικού ναυτικού έν τή Βαλτική 
θαλάσση- κεΐται δέ έπί τής νοτιοανατολικής τής νή
σου ταύτης άκρας, καλουμένης Κοτλίνης· καί έπειδή 

•μόλις απέχει είκοσι περίπου μιλιών άπο τής Πετρου
πόλεως, έ'ξεστιν είπεΐν ότι ή Κρονστάτη είναι ή κλείς 
ταύτης τής πρωτευούσης.

Διά τούτο ή ρωσσική κυβέρνησις ούδέν ήμέλησε 
πρός όχύρωσιν αύτής. Καί πρός βορράν μέν, ή θά
λασσα είναι τόσον άβαθής, ώστε μόνον μέτριου μεγέ
θους πλοία δύνανται νά διαπλεύσωσι· πρός νότον δέ, 
ή διώρυξ ήτις άγει είς Κρονστάτην καί είς Πετρούπο- 
λιν, στενή οόσα, άβαθής δε καί αύτή, δυσκόλως δια- 
περάται- μία μόνη ύπάρχει δίοδος βαθεΐα, καί αύτη 
προφυλάττεται ύπό φοβερών κανονοστοιχιών, άμφο- 
τέρωθεν αύτής έγειρομένων.

Ό πίναξ ημών δίδει είς τόν αναγνώστην ακριβή ι
δέαν τών οχυρωμάτων τής Κοονστάτης. Τό ύπ’ άριθ-

λείος -κατά δέ τόν χειμώνα, άλλοι δεν διαμενουσι, 
πλήν τών ναυτών, τών φρουρών, καί τών εργατών τού 
πολευ.ικοΰ ναυστάθμου, είμή έμποροί τινες· ώστε όλι- 
γιστοι τών κατοίκων τής Κρονστατης έχουσι σταθεράν 
έν αύτή διαμονήν.

'Ως είπομεν, ουδέν παρέλειψεν ή 'Ρωσσία πρός ό- 
χύρωσιν ταύτης τής κλειδός τής αυτοκρατορίας" τα 
πάντα έν Κρονς-ατη μαρτυρουσι μεγαλουργιαν και με
γαλοπρέπειαν. Οΐ λιμένες, τά ναυπηγεία, τά νέώρια, 
όλα είναι αξιοθαύμαστα, καί τινα αύτών ή Εύρώπη 
θεωρεί ώς πρότυπα τοιούτων καταστημάτων.

‘Ο έαπορικός λιμήν έχει πολλήν εύρυχωρίαν, επειδή 
τά δύο τρίτα τούλάχ ιστόν τών έζαγωγιμων .εμπορευ
μάτων τής άρκτώας 'Ρωσσίας διέρχονται διά τής’Κρον- 
στάτης- ή δέ πόλις, ώς νεόδμητος, είναι κτισμένη κα
λώς, έχουσα όδούς εύθείας καί κανονικάς· άλλ’έξαι- 
ρουαενών τών δημοσίων οικοδομών, καλλιστων την 
άρχιτεκτονικήν, αί ίδιωτικαί είναι μικραί, μόνον μιάς



114 ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ. ΜΥ’ΡΙΑ ΟΣΑ. 1 !5

οροφής, και ξύλιναι. Δημόσιαι όμως άρΛθμούνται ΰπέρ 
τας εκατόν εξήκοντα.

Μετά τον πόλεμον του 1855, τά οχυρώματα της 
Κρονστατης ένισχύθησαν έτι μάλλον, κατά τάς άνάγ- 
κας τάς όποιας ύπέδειξέν ή τελειοποίησες τών πυρο
βόλων καί ό τών πολεμικών πλοίων σίδηρους θωρα
κισμός.

Αί ΠΗΓΑΙ ΤΟΥ ΧΕΙΛΟΥ.
ΑΑΑΚΑΑΓΨΕΙΣ ΤΟΓ ΑΓΓΛΟΓ ΠΕΡΙΗΓΗΤΟΓ ΪΠΗΚ.

( Συνέχεια. — Ίδε σελ. 82.)

Τη 24 ίανουαρίου 1861, έν Καζέχη.— Πιστεύω 
ό'τι ή χώρα Ούνιαμουέζη, ήτοι Χώρα της Σελη'νης, ύ- 
πήρξέποτε βασίλειον έκ τών άξιολόγων της ’Αφρικής· 
άλλα ση'μερον διαιρείται εις πολλά κρα'τη μικρά. Οί 
κάτοικοίτης, Βουανιαμουέζοι καλούμενοι, έκδοτοι ον- 
τες εις τό έμπόριον, έξ ού καί παρορμώνται πρός την 
παραλίαν, διέκειντο πάλαι ποτέ είς σχέσεις μέ τούς 
’Ινδούς, έξ ού προήλθαν αί συγκεχυμέναι έκεΐναι γεω- 
γραφικαι παραδόσεις, αί άπό τών πρώτων αιώνων με
τά Χριστόν άναφε'ρουσαι περί ύπάρξεως είς τό κέντρον 
της Αφρικής σειράς τίνος όρε'ων, ονομαζόμενων ’θ- 
ρέων της Σελη'νης.

Ο Μουσάς ήλθεν είς προϋπάντησιν ημών καί πολ- 
λας προσήνεγκεν είς ημάς περιποιήσεις καίύποσχέσεις· 
ένω δ ήτοιμάζετο ν’άναχωρήση είς Καρακουέ, ανέβαλε 
χάριν ημών την αποδημίαν του καί ήθέλησε νά μάς 
συνοδεύση. Διηγηθη ό'τι, μετά την προλαβούσαν 
συναπαντησίν μου μετ’αύτου, έρρίφθη είς φυλακήν 
καί έπαθε πολλά, έπειδή οί άλλοι “Αραβες τής Καζέ- 
χης, φθονήσαντες αύτόν ώς εύνοούμενον ύπό τοΰ Μα- 
νούα Σέρα, τόν κατηγόρησαν ώς προμηθεύοντα είς τόν 
ηγεμόνα τούτον πυρόκονιν.

Μόλις άφίχθην είς τά ενταύθα, καί ήλθεν είς έπί- 
σκεψιν μου ό σεήκ Ισναΰ, ώς καί όλοι οί άραβες έμ
ποροι, λεγοντές μοι ότι ή'δη ώπλισαν διά τυφεκίων 
τετρακοσίους δούλους, τούς οποίους θά ςείλουν είς κα- 
ταδιωξιν τοΰ Μανούα 2έρα, ώς ληστεύοντος τά κερ- 
βανια των καθ’ οδόν. Ματαίως ήθέλησα νά τούς πείσω 
είς συνθη'κας είρη'νης μετ’αύτοΰ· ό ’ΐσναΰ κατ’ούδένα 
τρόπον έπείθετο, άλλ’έγερθείς μετά σπουδής, είπεν ό'τι 
ολα τά τής έκστρατείας ήσαν ήδη έτοιμα, καί ώφειλε 
ν αναχωρήση. Πρός ανταμοιβήν τών παλαιών υπηρε
σιών του, ένεχείρισα τότε είς αύτόν χρυσοΰν ωρολό
γιο*, τό όποιον μετά καί άλλων τοιούτων χρεωστώ είς 
την έλευθεριότητα τής άγγλοϊνδικήςΚυβερνήσεως. ’Α
ληθές είπαν άράγε οί 'Αραβες, ότι είχαν αναβάλει την 
εκστρατείαν ταύτην περιμέ'νοντε'ς με; Τούς πιστεύω 
κατα τοΰτο, έπειδή, άφοΰ μ’ές·ειλαν δαμάλεις καί αί
γας, ώς και σάκκους τινάς όρυζίου, άνεχώρησαν κατά 
τήν αύτήν έκείνην εσπέραν τής άφίξεώς μου. “Εχουν δέ 
σκοπον, άφοΰ κατατροπώσωσι τον Μανούαν Σέραν , νά 
προχωρησωσιν εις Ούκόκον, όπου έκρατοΰντο τά κερ- 
βανια τών ομοεθνών των, άναγκαζομένων είς ύπερόγ- 
κους δασμούς ΰπ’έκείνων οίτινες τάήμπόδιζαν.

25 και 26 ιανουαριου. — Οσοι τών Αράβων δέν 
έξεστράτευσαν μετά τών άλλων, ήλθαν νά μέ χαιρε- 
τη'σωσιν ώς άντιπρόσωπον τοΰ ήγεμόνος των, ό'ςτς εί
ναι ό σουλτάνος τής Ζαγγιβάρεως. Ουτοι συμφωνοΰσι 

μετ’έμου, ό'τι ώφελιμωτέρα τής έκστρατείας ταύτης 
τού λίαν ορμητικού ομοφύλου των ’Ισναΰ, θά ήτο κα
λή τις συνθήκη ειρήνης.

Προσπαθώ νά λάβω έξ αύτών γεωγραφικάς τινας 
γνώσεις, όπως οδηγηθώ είς τήν περιήγησιν ήτις μέ ά- 
πασχολεΐ, άλλ’ό μέν Άβδουλλάς, είς τών παλαιών 
μου φίλων, έμμένει είς όσα καί άλλοτε μοί διηγήθη 
περί τού πλοός της Νυάνζας, ό δέΜουσάς προσέθεσεν, 
έξ όσων ήκουσεν έξ ανθρώπων έρχομένων άπό βορρά, 
ότι έπί τής αύξήσεως τών ύδάτων τής Νυάνζας, τόσον 
σφοδρόν γίνεται ρεύμα, ώτε έκριζόνει τάς νήσους καί 
τας συμπαρασύρει.

Ταΰτα μ έφερον είς απορίαν, έπειδή ήγνόουν ότι τό 
όνομα Νυάνζα δίδεται ού μόνον είς τήν λίμνην καί είς 
τόν Νείλον, άλλά καί είς όλα έν γένει τά λιυ,ναΐα υ- 
δατα.

Οί Αραβες της χώρας ταύτης, Ούανιανιεμπέ, όνο- 
μαζομένης, κατέστησαν άπό πραγματευτών αγρονό
μοι καί κτηνοτρόφοι· καλλιεργούσι μεγάλας έκτάσεις 
γής, καί έχουσι φάτνας εύρυχώρους είς τά πέριξ τής 
Καζέχης, ένω τών ιθαγενών τά χωρία είναιοίκτρά, καί 
οί κάτοικοι αύτών καταμαστίζονται ύπό τής πείνης.

27 καί 28 ίανουαρίου.— Διένειμα είς τούς άνθρώ- 
πους μου ό,τι δίκαιον πρός αμοιβήν τών ό'σαύπέφεραν 
κατά τήν διάβασιν τής ερήμου, άλλά καί δέν τοΐς 
άπεσιώπησα ό,τι έφρόνουν περί τής άνηλεοΰς κλο
πής των. Καταγίνομαι είς σύλλεξιν νέων αχθοφόρων 
καί στρατιωτών, όπως προχωρήσω είς τό ένδότερον, 
άλλά τοΰτο αποβαίνει δύσκολον ένεκα τής έκςρατείας 
τοΰ Ισναΰ, παραλαβόντος όλους τούς διαθεσίμους 
άνδρας.

29 καί 30. — Ό Ζαφού, έτερος έμπορος Άραψ, 
πρώην σύντροφος τοΰ Μούσα, έπιστρέψας μετά δεκαή
μερον περιοδείαν πρός εΰρεσιν δημητριακών, διηγείται 
πράγματα θλιβερώτατα· ότι ολοι οί περίοικοι λαοί ά- 
ποθνήσκουσι τής πείνης, καί ότι φοβείται μήποτε δέν 
δυνηθώμεν νά διέλθωμεν τήν χώραν Ούζούην, ής ό αρ
χηγός, Σουβαρόρας, περιβόητος έπί διαρπαγαϊς, μέλ
λει νά μάς έκδάρη ζωντανούς· ώστε προτιμότερον 
είναι νά περιμείνωμεν τό τέλος τοΰ πολέμου. Παρεκά- 
λεσα έν τούτοίς τον Μούσαν νά στείλη μηνυτήν τινα 
πρός τόν 'Ρουμανίκαν, βασιλέα τής χώρας Καρακουέ, 
καί άναγγέλλων είς αύτόν τήν προσεχή ημών έπίσκε- 
ψιν, νά τόν παρακαλέση συγχρόνως ό'πως διευκολύνη 
τήν διά τής Ούζούης έλευθέραν ημών πορείαν, μετα- 
χειριζόμενος έπί τούτω δλην του τήν ίσχύν.

Σημειωτέον ότι ή Ούζούη έξαρτάται έκ τοΰ Καρα
κουέ διά δεσμού ομοσπονδιακού, καί ό'τι μέρος τών όσα 
διαρπάζει ό τρομερός Σουβαρόρας μεταβαίνουν είς τάς 
χεΐρας τοΰ βασιλέως τοΰ Καρακουέ, δςτις όμως χαίρει 
παρά τοΐς ςένοις άγαθήν ύπόληψιν. Ό Μούσας τούλά- 
χιστον τόν έπαινεΐ μεγάλως· συνέβη ποτέ νά σώση ό 
Μουσάς τόν Ρουμανίκαν άπό τίνος ανταρσίας, ήν είχε 
διεγείρει κατ’αύτοΰ ό άδελφόςτου 'Ρόκερος, καί έκ- 
τοτε ό βασιλεύς φαίνεται διαδηλών πρός τόν Μουσάν 
τήν εύγνωμοσύνην του.

31 ίανουαρίου.—Σήμερον άνεχώρησε καί ό Ζαφού, 
άγων έκατόν δούλους είς τόν 'Ισναΰ, διά νά συμπολε- 
μήσωσι καί ουτοι* έχουν δέ σκοπόν, όχι μόνον ν’άνα- 
κτήσωσε τούς έλεφαντόδοντας οίτινες ήρπάγησαν έξ 
αύτών, άλλά καί νά ύποτάξωσι τάς χώρας Χόκον καί 
Ούζεκχέ, ν’άνοίξωσι δίοδον είς τά κερβάνια άτινα

σπευσα πρός αύτούς- άλλ άνεχώρησαν φρΟνίμως ποιή- 
σαντες, καί άφήσαντες είς έμέ τά ήμίση τών θηραμά
των των.

Άπό τής 25 φεβρουαρίου μέχρι τής 1 3 μαρτίου.— 
Επανελθών είς Καζέχην μετά τού Γράντ, καί μή έχων 

είς τί άλλο νά ένασχοληθώ, έζήτουν πληροφορίας περί 
τών άπωτέρων χωρών όπου μέλλομεν νά προβώμεν 
ηύξανον δέ συγχρόνως τάς ζωολογικάς συλλογάς μου, 
καί είς μακράς έδιδόμην άς-ρονομικάς καταμετρήσεις. 
Ταΰτα μέχρι τής 1 3 μαρτίου, άποφράδος ημέρας, μέγα 
πένθος έπενεγκούσης. “Ολη ή πόλις τής Καζέχης θρη
νεί σήμερον. Δοΰλοίτινες έλθόντες διά νυκτος, μόλις 
καί μετά βίας διά τών δασών διασωθέντες, έφεραν τήν 
θλιβεράν αγγελίαν, ότι ό ’Ισναΰ, ό Ζαφού καί έτεροι 
πέντε Άραβες μετά πολλών έκ τών δούλων των έφο- 
νεύθησαν. Κατ άρχάς είχαν νικήσει* είς τήν πρώτην 
μάχην είχε πέσει ό αρχηγός τού Χόκου, καί πλεΐστοι 
τών ύπηκόων του είχαν αίχμαλωτευθή- μετ’αύτών δέ 
οί Άραβες είχαν άρπάσει καί πλεΐστα κτήνη, ώς καί 
τούς πολυτίμους των έλεφαντόδοντας. ΙΙροχωρήσαν- 
τες δ’έκυρίευσαν καί τό Ούζεκχέ, τό όποιον έπειτα έ- 
πώλησαν είς τούς κατοίκους άντί πολλών λύτρων. 
Αλλ’ακολούθως, μαθόντεςό'τι ένκερβάνιονφε'ρον 5000 

ταλλήρων διεκόπη καθ’όδόν ύπό τών κατοίκων τής 
’ΐμζάνζας, χώρας μικράς, κείμενης πρός βορράν τοΰ 
Ούζεκχέ, διήρεσαν δυστυχώς τόν μικρόν στρατόν των 
είς τρία τμήματα, ών τό μέν ώφειλε νά μεταφέρη είς 
Καζέχην τά λάφυρα, τό δέ νά σχηματίση εφεδρείαν 
είς Ιμταπούρου, έπί τοΰ ανατολικού μεθορίου τής ε
ρήμου, τέλος, τό τρίτον, διοικούμενον ύπό τοΰ Ισναΰ 
καί τοΰ Ζαφού, νά προβή κατά τής’ΐμζάνζας. Κατ 
άρχάς, οί δύο άραβες αρχηγοί ήνδραγάθησαν- άλλά με- 
θυσθέντεςύπό τών έπιτυχιών, ήμέλησαν πάσαν άναγ- 
καίαν προφύλαξιν. ' Εν σώμα τής φυλής Βαχούμπα 
έτρεξεν είς βοήθειαν τών έχθρών, καί έπεξελθόν μετ 
αύτών αίφνιδίως κατά τών μέχρι τοΰδε νικητών, τους 
κατεσκόρπισε. Καί όσοι μέν έξ αύτών ήσαν ταχύποδες 
διέφυγαν τόν θάνατον, οί δ’ άλλοι έπεσαν ανεξαιρέ
τως ύπό τάς λόγχας τών αύτοχθόνων. Καί περί 
μέν τοΰ Ζαφού, ούδείς έγίνωσκε πώς έπεσε- περί δέ 
τοΰ Ισναΰ, ούτος έπεχείρησε πρώτον νά φύγ-ρ- έπειτα 
δ’ έκάλεσεν ένα τών δούλων του, καί έγχειρίσας είς αύ
τόν τό τυφέκιόντου, « ’Εγώ είμαι γέρων, είπε, '/.αι δεν 
είμπορώ νά τρέξω ώς σύ- λάβε τό όπλον μου τοΰτο να 
μ’ένθυμήσαι- έγώ έδώ θά εξαπλωθώ, καί πλέον ό,τι 
θέλει ό Θεός! » Άπ’έκείνης τής ςτγμής, δέν τόν έπα- 
νεΐδαν. Οί άγγελοι τών απαίσιων τούτων ειδήσεων 
διηγούντο πρός τούτοις, ότι είς Κικουέ άπήντησαν 
φεύγον τό πρώτον απόσπασμα, ήτοι τό απαγαγόν τα 
λάφυρα τού Χόκου, έπειδή ό Μανούας Σέρας, ένεδρεύ- 
σας αύτό καθ’ οδόν μετά τριακοσίων ή τετρακοσίων 
άνδρών χωρίου τίνος οχυρού, έπέπεσε κατ αύτρρ αίφ
νιδίως. “Εμενε τό άλλο απόσπασμα, τό τοΰ ’ΐμταπου- 
ρου, τό όποιον έμελλε ν’άπέλθη είς βοήθειαν τών κερ- 
βανίων άτινα έκοατούντο είς Κανιγενγέ, άλλ εύρι- , ‘ / C ' / ~ ’[ V 'σκέτο απομ-είΛονωμενον υπο των κατοίκων της Ια,αν- 
ζας, ή μάλλον είπεΐν ύπό τής ανταρσίας όλήξ τ-Ας χω
ράς τοΰ Ούκόκον. Τέλος, ό Μανούας Σέρας, πανταχοΰ 
νικητής ών, ήπείλει καί αύτήν τήν Καζέχην.

Οί Άραβες, μετά τούς θρήνους των δια τας μεγά- 
1 λας ταύτας συμφοράς, ήλθαν πάλιν εις εμε όλοι εν 

σώματι, παρακαλοΰντες νά τούς βοηθήσω , να τους

κρατούνται είς τό Ούκόκον, καί τέλος, άφοΰ συγκεν- < 
τρώσωσι μετά ταΰτα τάς δυνάμεις των, νά έκστρατεύ- < 
σωσι καί κατά τής Ούζούης, διά νά ύποτάξωσι καί αύ- ■ 
τήν. Κατόπιν τού Ζαφού έξήλθε καί ό Μουσάς.

7 φεβρουαρίου.— Εκ τοΰ θεάτρου τού πολέμου ήλ
θαν ειδήσεις. Ό ολίγος στρατός τοΰ σεήκ ’Ισναΰ, περι- 
ζώσας τόν Μανούαν Σέραν είς καλύβην τινά τού χλω
ρίου Τούρα, δπου έμενε κεκρυμμένος, άπήτησε τήν 
παράδοσίν του παρά τοΰ ιδιοκτήτου τής καλύβης· ού
τος όμως έζήτησε καί έλαβε προθεσμίαν μιας νυκτος* 
ό δέ Μανούας ήδυνήθη κατ’έκείνην τήν νύκτα νά δρα- 
πετεύση, καί οί ’’Αραβες, όργισθέντες έκ τούτου, όχι 
μόνον τόχωρίον κατέςφεψαν, άλλά καί τά πε'ρΐζ κατη- 
φάνισαν, θύσαντες καί άπολέσαντες. Αλλ ενώ αύτοι 
έςελλαν είς Καζέχην τάς γυναίκας, τά παίδία καί όλα 
τά κτήνη όσα συνέλαβαν, ό Μανούας Σέρας, καταφυ
γών είς χώραν καλουμένην Δάραν , συνεμάχησε μετά 
τού άρχηγού αύτής, τού Κιφούνζα, καί ήπείλει τούς 
“Αραβας ό'τι έμελλε νά προσβάλη τήν Καζέχην, καθ’ήν 
ώραν οΐ πλεΐστοι τών κατοίκων της αναχωρούν συνή
θως πρός άναζήτησιν έλαφαντοδόντο^ν είς τήν περί— 
χωΡον· - , .

“Ωστε δλη ή πόλις είναι τώρα ανήσυχος, και οί Α
ραβες ήλθαν νά ζητήσωσι τήν συμβουλήν μου περί τού 
πρακτέου. "Ολοι με'μφονται τήν διαγωγήν τού ’Ισναΰ, 
καί μέ παρακαλούσι νά μεσιτεύσω μεταξύ αύτών καί 
τοΰ Μανούα Σέρα. Καθώς δμως κατήντησαν τά πράγ
ματα, ή μεσιτεία μου θά άπέβαινεν ανωφελής· τοΰτο 
καίέξέφρασαείςαύτούς. «’Εγώ, τοΐς είπον, άπετρεψα 
τόν Ισναΰ άπό τού νά έπιχειρήσ·/) τήν έκστρατειαν 
ταύτην, άλλά δέν μέ ήκουσε- τώρα λοιπόν, αύτος μέν 
δέν έπιςρέφει καί άν τον παρακαλέσετε, εγώδεπαλιν, 
άν δέν συμφωνήσετε οί “Αραβες όλοι, δέν δύναμαι νά ε
πιχειρήσω μεσιτείαν, ήτις βεβαίως δέν θά είχεν αποτέ
λεσμα. > ’Όλοι οί παρόντες άπεκρίθησαν μια φωνή, ότι 
οί πλεΐτοι τών συμπατριωτών των έμεναν εν Καζεχη, 
ότι όλοι θέλουσι τήν ειρήνην, τήν οποίαν και δέχονται 
ύπό όποιουςδήποτε όρους έγώ θά έκρινα ώς δίκαιους.

“Επεμψα τότε είς τόν Μουσάν άπεςαλμενους, όπως 
τόν ειδοποιήσω περί τών διατρεχόντων, μάθω δε και 
αύτοΰ τήν γνώμην, άλλ’οί απεσταλμένοι έπεστρεψαν 
χωρίς νά τόν ευρωσιν. ’Ακολούθως ήλθεν, αφού πολ- 
λαχοΰ συνεπλάκη μετά τών αύτοχθόνων ούδέν ωφε
ληθείς. Κατά τόν Μουσάν, ό Μανούας Σέρας δεν θα ε- 
πίστευε πλέον είς τόν όρκον των Αράβων, ούτε άν «η- 
νωναν μέ τό αίμά του- το αιμάτων. »,Τούτο δε πρατ- 
τεται άληθώς είς τάς χώρας ταύτας έπί συνθηκών· τά 
δύο συμβαλλόμενα μέρη άνοίγουσι διά μαχαίρας μέρος 
τι τής κνήμης των, καί ουτω συνάπτουσι τά αίματά 
των είς έπισφράγισιν τών συμφωνηθέντων.

Άπό τής 18 μέχρι τής 25 φεβρουαρίου. — Έξήλ- 
θονείς κυνηγεσίαν μετά τοΰ Γράντ, έπειδή μάςύπεσχέ- 
θησαν ότιέπί τής άριστεράς όχθης τοΰ ποταμού Νουλ- 
λάχ Ούαλέ, ολίγον εντεύθεν άπέχοντος, άπηντώντο 
άνθο'λοπες μελάνες, έξ ών κανένα δέν είχον ίδή μέχρι 
τοΰδε. Δυς-υχώς, εδέησε νά καταλύσωμεν είς έλώδεις 
τόπους, όπου ό σύντροφός μου, προσβληθείς ύπό πυ
ρετού, δέν ήδύνατο νά μέ ακόλουθή* αλλ. έγώ, καιτοι 
έντός τής ίλύος μέχρι τών μηρών επι πολλάς ώρας, μό
λις είδον ένα μόνον άνθόλοπα μέλανα, τον όποιον ούτε 
ήδυνήθην νά φονεύσω* είχεν έλθει πρός έμε φευγων 
τούς λέοντας, τών οποίων άκούσας τους ώρυγμους ε-
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σώσω, ώς έλεγαν, άπό τού παντελούς ολέθρου των. 
Άπεκρίθην ότι μ.’ ήτο αδύνατον νά πράξω τι, ότι κ’ 
έγώ είχον χρέη, ώς αύτοί, καί ότι μετά δύο ή τρεις 
ημέρας έμελλον .ν’ αναχωρήσω.

. Άπό τής 14 μέχρι τής 17 μαρτίου. — Οί άνθρω
ποι τού Μούσα μοι έφεραν έκ 'Ρουγκούας 39 αχθοφό
ρους· ώς λέγουσι δέ, είχαν συνάξει 120" άλλ’είς άπό- 
στασιν δέκα μιλίων άπό τής Καζέχης διεσκορπίσθη- 
σαν οί λοιποί, άκούσαντες καθ’όδόν τάς συμφοράς τών 
Αράβων καί τάς άπειλάς τοΰ Μανούα Σέρα. Όπωςδή- 

ποτε, άπεφάσισα ν αναχωρήσω είς 'Ρουγκούαν, παρα- 
λαμβάνων όσα τών πραγμάτων μου δύνανται νά φέ- 
ρωσιν οί άνθρωποί μου. Ενα έξ αύτών, ον έγνώ.ρισα 
πιστόν έκ πείρας, Βομβάην όνομαζόμενον, θ’ άφήσω 
πλησίον τοΰ Μούσα, διά νά φέρη τά ύπόλοιπα άμα ώς 
εύρω νά τώ ςείλω αχθοφόρους. Προσέφερα είς τον Μού
σαν καί τό τελευταϊον χρυσοΰν ώρολόγιον δ είχον έκ 
τής Κυβερνήσεως τών ’Ινδιών, καί παρήγγειλα είς τον 
σεήκ Σαήτ νά έπιστρέψη είς τήν παραλίαν, φέρων τάς 
έπιστολάς μου καί όσα συνέλεξα καθ’ οδόν δείγματα· 
έπειτα δέ προέβην πρός βορράν μετά τοΰ Γράντ καί 
τοΰ γενικού άρχηγοΰ τοΰ κερβανίου μου, Βαράκα, καί 
όλων τών άνδρών οίτινες έστερξαν νά μέ άκολουθή- 
σωσιν, έν-οΐς καί τινες άνθρωποι τοΰ Μούσα, ικανοί νά 
μοί προμηθεύσωσιν αχθοφόρους καθ’όδόν.

Άπό τής 17 μέχρι τής 24 μαρτίου.—Μασαγγέ, ■ 
Ίβίρι, μεθόρια τής Ούζαγάρης, Νουλλάχ.—Είς 
’ΐβίρι, έπί τών μεθορίων τοΰ Ούνιανιεμπέ, άπαντώμεν 
απεσταλμένους τοΰ Ιμκισιούα, φυλάρχου αύτόχθονος, 
συμμάχου τών Αράβων, καταγινομένους νά ςφατολο- 
γήσωσιν άνδρας κατά τοΰ τρομερού Μανούα Σέρα. Είς 
τούς το'πους τούτους, οί ςφατολόγοι συνήθως περιφέ
ρονται κρούοντες κώδωνας καί κηρύττοντες μεγάλη τη 
φωνή, ότι «εάν μέχρι τής δεινός ημέρας δέν συνα- 
χθώσι τόσοι άνδρες έκ τών κατοίκων τοΰ χωρίου, ό 
αρχηγός αύτοΰ θά εξανδραποδισθή, καί θά δημευθώσιν 
αί φυτεΐαί του πρός ό'φελος τοΰ ήγεμόνος. »

22 μαρτίου. Χωρίον Ούγκούκου. — Εόρισκό- 
μεθα είς τήν χώραν Ούζαγάρην, είς τήν οικίαν Σιγκι- 
νία, τοΰ άρχηγοΰ τών Ούνιαμπεουά. Ούτος είναι απών 
είς εκστρατείαν, άλλ’ή σύζυγός του μάς όποδέχεται 
φιλοφρονέστατα.

23 Ούζέντα. — Είσήλθομεν είς χώραν Ούκούμ- 
πην. Οί κάτοικοι χωρίου τίνος, έκλαβόντες ημάς ώς 
πολεμίους των, έτρεξαν καθ ’ ημών προτείνοντες τάς 
λόγχαςτων καί τά τόξα. Τά γελοία σχήματά των καί 
όί φρενιτικοί φοβερισμοΐ κατετρόμαξαν τινάς τών α
χθοφόρων μου, οίτινες ρίψαντες χαμαί τά φορτία έ- 
τράπησαν είς φυγήν. Άλλ’έπέρχεται ή ησυχία, καί ά- 
φίχθημεν είς Ούζένταν, μικρόν έμπορείον μικτογενοΰς 
τίνος αίθίοπος, όνομαζομένου Σαγγόρου, όςτις οεφή— 
σας ένταΰθα τόν μέγαν γυναικωνίτην του, άνεχώρησε 
καί αύτός πρός βορράν, προτιθέμενος νά συνδέσνι έμ- 
πορικάς σχέσεις μετά τής χώρας Καρακέ- άλλ’άδεται 
ότι καθ’όδόν έκρατήθη ύπό του Σουβαρόρα, φυλάρχου 
τή; Ούζούης, θελήσαντος νά μεταχειρισθή τούς τυφε- 
κιστάς οίτινες τόν συνώδευαν κατά τών Βουατου'τα, 
φοβερών ληστών περιφερόμενων αείποτε, καί ζώντων 
ές αρπαγής τών κτηνών όλων τών περίοικων φυλών.

24 μαρτίου. Μιγινίγκα.— Δάση, καί έναλλάξ 
γαιαι καλλιεργημένα'.. Διερχόμεθα καρποφόρους πε
διάδας, όπου άφθονεί' ό φοΐνιξ ό έπιλεγόμενος άμόρα 

(άρτος άρωματίτης). Ό μέγας άνήρ τοΰ τόπου τούτου 
είναι παλαιός τις έμπορος πτωχεύσας, νΰν δέ αγρονό
μος, Σιρπόκος καλούμενος, δςτςκαί μάς φιλοξενεί έξαι- 
ρέτως. Κατ αύτόν, οί Βουατούτα έλεηλάτησαν πρό 
μικρού τήν Ρουγκούαν , καί καλώς θά έπραττον έάν 
έμενα είς τήν χώραν ταύτην, όπου εύκόλως δύναμαι 
νά εΰρω αχθοφόρους. ’Επειδή δέ καί οί άνθρωποι τοΰ 
Μούσα όμοφρονοΰσι κατά τοΰτο, άπεφάσισα νά δια
μείνω ενταύθα πρός καιρόν. 'Η άπόφασις μου παρή- 
γαγε χαράν μεγάλην είς τήν μικράν ακολουθίαν μου. 
'θ Σιρπόκος καλλιεργεί είς τάς έκτεταμένας ιδιοκτη
σίας του τό όρύζιον πρό παντός άλλου δημητριακοΰ 
προϊόντος, επειδή οί αύτόχθονες, ούδόλως όρεγόμενοι 
τήν τροφήν ταύτην, δέν τήν κλέπτουσιν.

Άπό τής 25 μέχρι τής 2 άπριλίου. — Σήμερον έ- 
πέςρεψαν οί άνθρωποι τοΰ Μούσα, φέροντές μοι τρια- 
κοσίους άχθοφόρους, τούς οποίους καί εςειλον παραυτα 
είς Καζέχην μετ’έπιστολών καί διαφόρων δειγμάτων. 
Γράφω είς τόν Μούσαν καί τόν Βομβάην νά έλθωσιν είς 
ημάς όσον τάχιστα. ’Εν ταύτη μου τη προσδοκία, είς 
τών δούλων τοΰ Σιρπόκου, σιδηροδέσμιος, προσήλθε 
καθικετεύων με· «'Άϊ, πάνα ούάγγι, πάνα ού- 
άγγι! (Ώ αύθέντη μου, αύθέντημου!) εύσπλαγχνί- 
σου με, έλεγε πρός έμέ. *Εγώ σέ είδα άλλοτε είς τήν 
Ούβίραν, είς τάς οχθας τής λίμνης Ταγγανίκας, οτε 
ήμην ελεύθερος* ακολούθως έπληγώθην ύπό τών Βουα
τούτα καί έπεσα είς τό πεδίον τής μάχης ημιθανής. 
’Εκεί μ’εύρηκαν έπειτα κάτοικοι τής Ούζίζης, καί αύ
τοί μ’έπώλησαν είς τούς ’Άραβας . . . Σώσέ με, πάνα 
ούάγγι, καί νά μ’έχης πιστόν σου δοΰλον έφ όρου 
ζωής!» Τόν ήλέησεν ή ψυχή μου, καί παρεκάλεσα τόν 
Σιρπόκον νά τόν άπελευθερώση πάραυτα, ύποσχόμε- 
νος νά τόν αποζημιώσω. Τοΰτο καί έγινεν ώνόμασα 
δέ τόν δοΰλον τοΰτον Φερχάν (τούτέστι Χαράν), καί. 
τόν κατέταξα μετά τών έθελοντών μου. Ηρώτησα τόν 
Φερχάν, άν ή φυλή Βουαπεμπέ, είς ήν άνήκεν, έπι- 
στευεν είς τόν Μωάμεθ ούσα ένταύτώ καί άνθρωποφα- 
γος, καθώς έλέγετο. Καί περί μέν της μωαμεθανικής 
πίστεώς της , μ’ είπεν ότι τοΰτο είναι αληθές* ήρνήθη 
όμως τό δεύτερον, καίτοι είναι βέβαιον ότι είδαν πολ- 
λάκις τούς Βουαπεμπέ τούτους ανταλλάσσοντας μετά 
τών γειτόνων των αίγα ύγιά αντί παιδιού ασθενούς ή 
καί ψυχορραγοΰντος, διά νά τό φάγωσι, προτιμώντες 
τό άνθρώπινον κρέας ύπέρ παν άλλο. Άλλ’ούδεμίαν 
άλλην φυλήν είς τούς τόπους τούτους ήκουσα κατηγο- 
ρουμένην έπί άνθρωποφαγία* άλλως τε, οίΜασάοι,και 
όσαι φυλαί έχουσι κοινήν μετ’αύτών τήν καταγωγήν 
(ώς αί Βουαχούμπα , Βουατατούρου , Βουακαζάγκε , 
Βουανιαράμπα), καί αύταί δέ αϊτών Βουακόκο καί 
τών Βουακίμπου, πρεσβεύουσι κυρίως τα τοΰ ισλα
μισμού.

Άπό τής 2 μέχρι τής 30 άπριλίου ήναγκάσθην νά 
περιμένω ένταΰθα ςενοχωρούμενος. Διεσκέδαζον συμ- 
πληρών τάς συλλογάς μου έκ πραγμάτων τής φυσικής 
ιστορίας, άχυρόνων τά πτηνά όσα έφόνευον, σχεδιο- 
γραφών, κτλ. Τη 15 άφίχθη ό Βομβάης, κομίζων μοι 
όσα είχον αφήσει όπίσω μου, πρός δέ καί έμπορεύ- 
ματά τινα τοΰ Μούσα. Άλλ’ούτος δέν έφάνη είσέτι, 
καί, κατά τινα έπιστολήν τοΰ σεήκ Σαήό, οί Άραβες, 
έπις-ρέψαντες είς Καζέχην μετά νέαν καί νικηφόρον έκ- 
στρατείαν κατά τοΰ Μανούα Σέρα, τόν ήμπόδιζαν τοΰ 
νά έλθη πρός έμέ, και κατεγίνετο είς πώλησιν τών
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κτημάτων του ’ΐσναύ καί του Ζαφού διά πύ.ειστηρια- 
σμού. Κρυφίως όμως, ό Μούσας μοί διεβίβασε την εϊ- 
δοποίησιν ότι, εύθύς μετά την συγκομιδήν τού όρυ- 
ζίου, θά έλθη νά μ’εύρη εις Καρακουε'· Ό Σαήτ προο- 
θε'τει έν τή έπιστολήτου, νά σπεύσω την άναχώρησίν 
[χου προς τό ενδότερον, επειδή οί 'Αραβες μέ κατηγο
ρούν ώς συνωμοτήσαντα μετά τού Μανούα Σέρα, καί 
ότι έμελε'των να έκστρατεύσωσι κατ’έμοΰ, έλπίζοντες 
να μέ προφθάσωσιν ενταύθα.

’Εγραψα εις τον Μούσαν, δυσηρεστη μένος δια τάς 
άναβολάςτου, νά έ'λθη πάραυτα προς έμέ, κατά τάς ύ- 
ποσχέσειςτου. Θά άνεγώρουν δέ καίάνευ αύτού, άλλ’ 
οί αχθοφόροι οίτινες έφεραν τά πράγματα δσα είχον 
αφήσει όπίσω μου, δεν ήθελαν νά μέ άκολουθήσωσι μέ- 
Ίρι τής Καρακουε'. Ακολούθως έςειλα καί τον Βαράκαν 
εις την Καζέχην, διά νά προσφέρη εις τον Μούσαν , 
αντί πεντήκοντα άνδρών ώπλισμε'νων διά τυφεκίων, τό 
ισότιμον πεντήκοντα ανδραπόδων, υποσχόμενος νά 
δίδω εις τούς άνδρας τούς οποίους έζήτουν παρ’αύτού 
μισθόν όσον έ'διδον καί εις τούς ακολούθους μου. Λα
βών την άπάντησίντου μόλις σήμερον, καί βλέπων ότι 
σιωπά εντελώς περί τής προτάσεώς μου ταύτης, άπε- 
φάσισα νά έπις-ρέψω πάραυτα εις Καζέχην, καί νά εξη
γηθώ προφορικώς μετ αύτοΰ καί των ομοφύλων του.

’Εντούτοις, έν πολλή ανησυχία διακείμενος, άπε- 
φασισα ν άποσείλω καί τούς απολειπόμενους μοι τε'σ- 
σαρας Όττεντότους, επειδή δεν τούς ωφέλησε τό κλί
μα, καί οί άθλιοι κατήντησαν κίτρινοι ώς ό κηρός, 
έκτος ένός μόνου, ός"ΐς, μέλας ών έκ φύσεως, διατηρεί 
το χρώμά του. Άποχωριζόμενος αύτών, πολύ έλυπή- 
θην ότι τούς έφερον εις τόσην άπόστασιν άλλ ώφει- 
λον νά λάβω το μέτρον τούτο χάριν τής ζωής των.

1 καί 2 μαίου. Επάνοδος εις Καζέχην.—"Ε- 
μαθον παρά τού Μούσα, ότι ό Βαράκας άνεχώρησεν ού- 
δένα άνδρα δυνηθείς νά παραλαβή, επειδή όλοι οί δού
λοι φοβούνται τούς Αραβας" λέγεται δέ συγχρόνως 
καί ότι ό Σουβαρόρας ήγειρεν εις τά μεθόρια σειράν ο
χυρωμάτων, άπόφασιν έ'χων να φονεύση πάντα όςτις 
ήρχετο έκ τής παραλίας καί έπεχείρει νά είσδύση εις 
τήν Ούζούην. Ταύτα μέ φέρουσιν εις μ.εγίστην άθυ- 
μίαν, διότι, ώς φαίνεται, δεν θά δυνηθώ νά προσλάβω 
εις τήν συνοδίαν μου φύλακας, αλλά θ’άναγκασθώ νά 
προβώ μετά μόνων τών αχθοφόρων.

’Από τής 3 μέχρι τής 13 μαίου.— Ό Βαράκας έ- 
πέστρεψε, μαθών καθ’ύδόν ότι εύρισκόμην πάλιν έδώ. 
Οί 'Αραβες μέ καταπολιορκοΰν έκ νέου διά παρακλή
σεων, όπως μεσιτεύσω πλησίον τού Μανούα Σέρα, ,ός- 
τις διέκοψε τήν οδόν τών κερβανίωντων φρονούν ότι 
ή σωτηρία των έξαρτάται έςέμού, καί υπόσχονται, αν 
κατορθώσω τά πράγματα κατά τούς πόθους των, νά 
μοί δώσωσιν όσους άν θέλω ένοπλους.

’Ενέδωσα τέλος εις τάς ικεσίας των, καίτοι θεωρών 
τό διάβημα ώς ματαιοπονίαν, καί συντάςας συνθήκην 
τινά ειρήνης, καί λαβών τήν εις αύτήν συγκατάθεσίν 
των, έ'στειλον πρεσβείαν έξ ανθρώπων μου μετά τού 
Βαράκα, νά διαπραγματερθώσι μϊτά τού Μανούα Σέρα 
τήν ανακωχήν. "11 πρεσβεία έπέδρεψε τή 6 μετά δύο 
επιτετραμμένων τού Μανούα Σέρα,— ών τον ένα, μο- 
νόφθαλμον όντα, θά ονομάζω Κύκλωπα,— καί δύο έ- 
τέρων πρεσβευτών άλλου τίνος φυλάρχου, όνομαζομε'- 
νου Κιτάμπη (Μικρόν Κυανούν Ρούχον), συμμάχου 
τού Μανούα Σέρα. Καί λοιπόν οί δύο παντοδύναμοι j 

κύριοι ύπεδέχθησαν, ώς φαίνεται, τούς απεσταλμέ
νους μου μετά πολλών τιμών, φρονούντος τού Μανούα 
Σέρα ότι, άνευ τής μεσιτείας μου, ούδέποτε θά ήδύνα- 
το νά έπανέλθη εις τον θρόνον του. "Όθεν πιστεύων εις 
τον Πάνα ’ΐμζούγκου (τον Λευκόν Αύθέντην,— εις έμέ 
δηλαδή), άπεφάσισενά έκθέση τούς πληρεξουσίους του. 
’Απαιτεί δέ νάγίνη ή δραπραγμάτευσις τής ειρήνης εις 
Ούνιανιεμπέ, έπειδή θεωρεί ώς ανάξιον εαυτού τό νά 
έ'λθη εις συνθήκας αλλαχού ή έν τώ κράτει τών προ
πατόρων του. Πρόςτούτοις, θέλει ΐνα τά προοίμια τών 
διαπραγματεύσεων γίνωσιν έν τή οικία τού Μούσα.

Τήν έπιούσαν, 7, έν πλήρει συνελεύσει τών Αρά
βων, καί έπί παρουσία τών άνθρώπων μου, ό Βαράκας 
απήγγειλε πανδήμως τάς προτάσεις τής ειρήνης έν ό- 
νο'ματί μου. Καί οί μέν "Αραβες έδωσαν άμε'σως τήν 
πλήρη συγκατάθεσίν αυτών όδέΚύκλωψ μετά τούτο, 
μετ’ εύγλωττίας άςίας τού ήμετέρου πρωθυπουργού, 
συνεκεφαλαίωσε πρώτον τάς αίτιας τού πολέμου. Εί- 
πεν ότι ό κύριόςτου είχε προς μόνον τον ’ΐσναύ έχθρο- 
πάθειαν· έπειδή δέ ούτος έφονεύθη, ό Μανούας Σέρας 
έπιθυμεΐ τού λοιπού τήν ειρήνην. Οί "Αραβες άπε- 
κρίθησαν εις ταύτα εύπρεπώς, άποδόσαντες τήν άγα- 
νάκτησίν των εις τινα αϊσχράν υβριν τού Μανούα Σέρα 
προς τήν θρησκείαν των· «’Αλλά δίδομεν τάπάντα εις 
λήθην, αφού ό Μανούας Σέρας θέλει είλικρινώς τήν 
συνδιαλλαγήν. » Ηλθομεν έπειτα εις τό άκροσφαλές 
ζήτημα, περί τής χώρας τής άποδοθησομένης εις αύ- 
τόν. ’Εσυμπέραινον ότι ό Μανούας Σέρας θά έζήτει ό- 
λον τό Ούνιανιεμπέ· αλλά παρά πάσαν προσδοκίαν 
μου, ό Κύκλωψ ευχαριστείται καί έξ όλιγωτε'ρου, ε
πειδή ύπήρχεν ήδη τό βασίλειον τούτο διηρημε'νον.

Εϊπον ότι περί τούτου έπρεπε νά ομιλήσω ιδιαιτέ
ρως μετά τού Μανούα Σέρα, καί ότι τον παρακαλώ μά
λιστα νά έλθη όσον τάχιστα, έπειδή βιάζομαι ν’ ανα
χωρήσω. Ο Μούσας όμως αμφιβάλλει έτι άν θά μέ ά- 
κολουθήση· τούλάχιστον όχι έπέκεινα τών μεθορίων 
τής Ούζούης, φοβούμενος μήπως, όταν καταβή εις τήν 
παραλίαν, καταστήσωσιν αύτόν ύπεύθυνον διά τάς με- 
γάλας διαρπαγάς, τάς οποίας μέλλουν νά ύποστώσι 
τά πράγματά μου. Είναι δέ καί ασθενής, καί άδιακό- 
πως λαμβάνει καταπότια, όπως δυνηθή νά μέ συνο- 
δεύση άναχωροΰντα. Τί δέ είναι τά καταπότια του ; 
άπλοι κάλυκες ρόδων άπεξηραμμένοι εις τον κλίβανον 
ένα τοιοΰτον καταπίνει, καί έναλλάζ ένα βώλον απο
κρυσταλλωμένης ζαχάρεως.

’Εν τώ μεταξύ τούτω (άπό τής 10 προς τήν 12), 
ήλθεν ήμΐν απεσταλμένος έξ Ούζούης, εύτυχία άνέλ- 
πις-ος. Τούτον έςειλε μέγαςτις ίμκάγκας, ήτοι μά
γος, ονομαζόμενος Κιγέγκος, παλαιός φίλος τού Μού
σα, όςτις, ών σήιχερον διευθυντής κερβανίων, έπεθύμει 
νά δώση έλεφαντόδοντας αντί καλών τινων ύφασμά- 
των, καί τούτο όσον τάχιστα, έπειδή καταγίνεται νά 
συγκέντρωση όλα τάκερβάνια, προς έπιχείρησιν μα- 
κράςτινος οδοιπορίας εις τήν χώραν Ούγάνδαν. Η εύ- 
καιρία είναι άρίστη· θέλω, αντί τινων δώρων μου προς 
τον άνθρωπον τούτον, νά φιλιωθώ μετ’αύτοΰ, ώς ικα
νού νά χρησιμεύση τά μέγιστα εις τούς σκοπούς μου. 
Άλλ’ό Μούσας μέ άποτρέπει. Μοί λέγει νά φυλαχθώ 
τού νά τώ ςείλω τι, έπειδή ό πρεσβευτής του θά κρά
τηση, δι’έαυτόν παν δώρόν μου, καί έπειτα θά προσ- 
παθήση παντοίοις τρόποις νά μ έμποδίση του νά ίδω 
τον Κιγέγκον. Σγχρόνως σχεδόν ήλθε καί έκ τού Σου-

πράγματα όσα ανήκαν εις αύτόν έξ ού καί έννόησα ότι 
δέν πρέπει ποσώς πλέον νά έλπίζω ότι θά τον έχω συν
οδοιπόρον μου. Νέαι λοιπόν δυσκολία·., άλλ’όπωςδή* 
ποτέ έπρεπε ν’ αναχωρήσω όσον τάχιστα, έπειδή αί 
ζωοτροφίαι μου ήλαττούντο όσημέραι. ’Εν τούτοις, 
διαδοθείσης φήμης τίνος απαίσιας, μίαν νύκτα μάς 
άφήκαν καί οί άνθρωποι όλοι τού Μουσά, λαθραίως 
άναχωρήσαντες.

Άπό τής 22 μέχρι τής 31 μαίου.—Κατώρθωσα 
τούλάχιστον νά ευρώ ένα κιραγκόζην, ήτοι οδηγόν, 
Ιουγκουρουέ όνομαζόμενον, δ έςτ μεθερμηνευόμενον, 

Χοιρίδιον. 'Ο άνθρωπος ούτος ώδήγησε καί άλλα πολ
λά κερβάνια εις τήν όδόν ήν μέλλω ν’ άκολουθήσω, 
λαλεΐ δέ καί διαφόρους διαλέκτους τών χωρών τού
των. Άλλ’έκ τού Μουσά ούδεμία είδησις, καίτοι ήρ- 
χοντο συνεχώς άπεςαλμένοι του καί έζήτουν προς χρή- 
σιν αύτοΰ οίνον φοινίκων, όςις τώ έφαίνετο καταπαύων 
τήν αδυναμίαν καί τόρΐγόςτου. 'Η ανάγκη τού νά προ
βώ εις τό ένδότερον καθίςατο όσημέραι μάλλον κατε- 
πείγουσα , καταναλισκομε'νων τών ζωοτροφιών μου’ 
οί άνθρωποί μου, τούναντίον, εύρηκαν έδώ τήν άνάπαυ» 
σίντων, τρώγοντες δι’έξόδωνμου καί συμμετέχοντες 
εις τάς εύθυμίας, εις τάς οποίας παρέχει άδιαλείπτως 
άφορμήν ή κατασκευή τού έγχωρίου ζύθου (πομπέ). 
Πάσα καλύβη μεταβάλλεται κατά σειράν εις ζυθοποι- 
εΐον· καί τότε συνάγονται εις αύτήν όλοι τού χωρίου 
οί κάτοικοι, ηγουμένου πάντοτε τού αρχηγού των, διά 
νά πίωσι κατά κόρον, έντός κυφίων κατεσκευασμένων 
έκ ψιάθης πλεκτής, κενόνοντες άκεραίους μεγάλους 
πίθους, τεθειμένους κατά γραμμήν γύρω τών τοίχων. 
Ό ζύθος ούτος κατασκευάζεται έκ κέγχρου τίνος τής 
Αφρικής, τον όποιον οί αύτόχθονες καλούσι σόργον. 
Εκεί, γελώσι καί βαττολογοΰσι πίνοντες· καθόσον δέ 

πληρούται ό στόμαχος καί καπνίζεται έξ αύτοΰ ή κε
φαλή, αί φωναί, ό θόρυβος αύξάνουσιν εις τό μή περαι
τέρω. Καί τότε παρουσιάζονται πολλοί μετημφιασμέ- 
νοι γελοιωδέστατα, οί μέν φορούντες καλύμματα έξ 
ούρων ονάγρων, οί δέ σαλπίζοντες διά μακρών τινων 
κεράτων όλαις δυνάμεσιν. Οί μορφασμοί, αί χειρονο
μία·. καθίστανται έπί μάλλον καί μάλλον γελοιώδη 
καί αισχρά, όπως αύξήσωσι τον βλακώδη θαυμασμόν 
τών θεατώντων, άποκτηνωμένων έκ τού πότου. ’Αφού 
δέ κενωθώσιν όλοι οί πίθοι, πέντε τύμπανα διαφόρου 
μεγέθους καί ήχου, κατά σειράνκρεμάμενα έπί μακρού 
ξύλου όριζοντείως τεθειμε'νου, δίδουσι τό σημεΐον τού 
χορού κατά τινα μανιώδη τρόπον · καί τότε άνδρες, 
γυναίκες, παιδία, κυριευόμενοι διά μιάς ύπό φρενίτι- 
δος, όλας ώρας όρχούνται άναμίξ ώς δαιμονισμένοι.

Άπό τής 1 μέχρι τής 3 ϊουνίου. Νουν τα.— Ά- 
ναχωρήσας τέλος άπό ’Ιμπίζου, εύρηκα ένταύθα τον 
Γράντ, καταλύοντα πλησίον τού αρχηγού Υουκουλί- 
μα, ανθρώπου άπολαύοντος σεβασμού παρά Πάντων, 
διά τάς σπανίας άρετάς του καί τήν μεγάλην ηλικίαν 
του. Καί αληθώς μέν βλέπει τις έμπεπηγμένα εις τούς 
πασσάλους τούς περί τήν οικίαν του τάς χεΐρας καί τά 
κρανία τών δυστυχών οσους έθανάτωσε $ρός παρά
δειγμα τών λοιπών, άλλά κατά βάθος είναι άνθρωπος 
άχολος, γενναίος έν τή φιλοξενία, μονάρχης ύπεραγα- 
πώμενος ύπό τών ύπηκόων του καί τών πεντακοσίων 
γυναικών του, ών αϊ τέσσαρες νεώτεραι έφέροντο προς 
τήν πρεσβυτέραν πασών μετά βαθυτάτου σεβασμού,

Αύτόθι άφήσας τον Γράντ καί τόν Βομβάην μετά μι

βαρόρα έτερος απεσταλμένος, διά νά μάθη παρα τού 
Μούσα, άν αληθώς οί "Αραβες συνεμάχησαν μετά τών 
Βουατούτα. Ζητεί λοιπόν να τώ ς·είλωσι πρεσβευτας, 
όπως τον βεβαιώσωσι ρητώς περί τούτου, καί ότι ου- 
δένα τρε'φουσιν έχθρικόν σκοπόν έναντίοντου- να τώ 
στείλωσι δέ καί ένα αίλουρον. Πάραυτα ένεχειρίσθη 
εις τον πρεσβευτήν εις λαμπρός αίλουρος μέλας, και 
έπιστολή τού Μούσα άφηγουμένη πάντα όσα έ'πραξα 
προς συνομ-ολόγησιν τής ειρήνης. Καί διά νά μέ ύπο- 
δεχθή καλώς ό Σουβαρόρας, προσέθηκεν έν τή επιτολή 
ό Μούσας, ότι ή πρεσβεία ήν έπεθύμει, θ άπέλθη εις 
τήν Ούζούην μετ εμού.

Περί τήν εσπέραν, έπέςρεψαν οί άνθρωποί μου μετά 
τού Κύκλωπος, έλθόντος έκ μέρους τοΰ(κυρίου του νά 
ε’ίπη, -ότι αυτός μέν έπιθυμεΐ πάντοτε τήν ειρήνην, 
αλλά δέν δύναται νά έλθη εις ημάς, άν πρότερον δέν 
άποφασισθώσι τά περί έκθρονισμού τού Ίμκισίβα, αν
θρώπου τον όποιον αύτοί είχαν ένθρονίσει είςτό κράτος 
του· καί έπειδή σήμερον θεωρεί αύτόν ώς αιχμάλω
τόν του, δέν έννοεΐ νά συμμερισθή τήν χώραν όπωςδή- 
ποτε μετ’ αύτοΰ- τούναντίον μαλιστα, έχει σκοπον να 
τον καταδιώξη καί νά τον φονεύση ώς άγριον θηρίον.

’Εκ τούτων έννοήσα ότι ή συνθήκη πάλιν έματαιώ- 
θη· τό δ’άς-εΐον είναι, ότι ό Κύκλωψ έφυγε διάνυκτός 
κρυφίως, τοξεύσας όπισθεν αύτοΰ έν βέλος, κατα πα
ραγγελίαν τού Μανούα Σέρα, ώς σημεΐον τών φονικών 
προθέσεων του κατά τού ’ίμκισίβα, δν έθεώρει ώς άρ- 
παγα. Οί ’Άραβες έμειναν πάλιν τεταπεινωμένοι, καί 
τού Μουσά ή νόσος έπεβαρύνετο. Βλέπων όλαςταύτας 
τάς βραδύτητας, άπεφάσισα ν’αναχωρήσω πάλιν μό
νος, αφού έπεφόρτισα τον σεήκ Σαήτ νά φερη εις τήν 
παραλίαν τούς 'Οττεντότους μου. Επί τής άναχωρή- 
σεώς μου, ό Μουσάς ύπεσχέθη νά έλθη τή έπαύριον κα
τόπιν μου, έστω καί ήμ,ιθανής, φε'ρων μοι τούς πρε- 
σβευτάς τούς όποιους έζήτει ό Σουβαρόρας, αλλά δεν 
τον έπίστευσα ποσώς. Άν αληθώς είχε τοιαύτην ά- 
πόφασιν, θά ήρχετο μετ έμοΰ έντός φορείου, καθώς 
τον είχον παρακινήσει νά πράξη.

Καθ’ ήν ώραν έγώ άνεχώρουν, οί Άραβες καί ό Ίμ- 
κισίβας έδιδαν εις τούς ανθρώπους των «νά φάγωσι 
βοΰν» · τούτοσημαίνειπαρ’αύτοΐς, ότι ήτοιμάζοντο εις 
έκς-ρατείαν· καί κατά τίνος; κατά τού Μανούα Σέρα, 
όςτις, συνάξας μικτού τινα στρατόν έκ Βουαρόρων, 
Βουακόκων καί Βουασακούμων. είχεκατευθυνθή έκνέου 
προς τό Κικουέ. Είναι δέ άξιοσημείωτον ότι οί λαοί 
έκεΐνοι είχαν πεποίθησιν εις αύτόν, ώς κεκτημε'νον μα
γικόν τι χάρισμα, διά τού οποίου κατέστρεφε τά ς-ρα- 
τηγήματα τών Αράβων.

Τή 1 9 μαίου άφίχθην εις Μιγινίγκαν, όπου έπανεύ- 
ρον μετά χαράς τον Γράντ άνακτήσαντα σχεδόν τήν υ
γείαν. μ.ετά δύο δέ ημέρας, βλέπων ότι ούδείς αχθο
φόρος ήρχετο έκ Ρουγκούας, παρεκάλεσα τον Γράντ 
νά προχωρήση μέχρι τής Ούκούνης μετά τών άνθρώ
πων οίτινες μέ συνώδευσαν άπό τής παραλίας, ένώ 
έγώ ώφείλον νά περιμείνω τούς δούλους τού Μουσά, 
ώστε μετ’αύτών καί 22 αχθοφόρων τούς οποίους ήδυ- 
νήθην νάσυνάξω, νά μεταφέρω τά έπίλοιπα πράγματα.

20 καί 21 μαίου. ’ΐμπίζου.— Μετά δύο ημέρας 
ήλθαν οί τούς όποιους έπερίμενον, άλλ’ οί άχθοφόροι 
δέν ήθελαν νά μέ άκολουθήσωσιν έπέκεινα τών δύο 
ς-αθμών, φοβούμενοι τούς άνημέρους Βουατούτα. Προς 
τούτοις δέ, ό Μουσάς τούς διέταξε ν’άφήσωσιν έδώ τά
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ρους των έμπορευμάτωνμου, έξ άνάγχτ,ς, διότι iyfio- 
φόρους δέν είχον ικανούς, παρέλαβον τά καλήτερα έξ 
αύτών, και τον Βαράκαν μετά τοΰ Χοιριδίου, και προ
έβην είς Φουνζέ, όπου ήναγκάσθην νά όιατρίψω τρεις 
ήμε'ραςδιά τάς αιωνίους δυςροπίας τών ακολούθων μου.

7 ίουνίου.— Ο πτωχός άρχηγός μικροΰ τίνος χω
ρίου, όπου έστάθμευσα μ.ετά τήν δευτέραν ημέραν της 
οδοιπορίας μου, Ι’ίγια καλούμενος, προσεφέρθη πρός 
εμέ εύγενικώτατα. Έπέμενε παντίοις τρόποις νά μοί 
πωλήση εύειδεστάτην τινά νεάνιδα, ήτις είχε φήμην 
ώς ή ώραιοτάτη τοΰ τόπου. Περιττόν τό νά ε’ίπω ό'τι 
δέν ήδυνήθημεν έπί τοΰ προκειμένου νά συμφωνήσω- 
μεν άλλ’ηύχαριστήθη μεγάλως φυλλομετρών το βι
βλίου ένθα είχον τά σχεδιογραφήματά μου, ώς καί ή
κουσε μετά περιεργείας καί ζήλου τόν σκοπόν της ο
δοιπορίας μου, καλώς έννοών ότι, άν κατώρθουν νά 
καταπλευσω. τον Νείλον, αί δχθαι της λίμνης Νυάν
ζας έ'μελλον νά κατασταθώσιν, ώς ή παραλία τηςΖαγ- 
γιβάρεως, έμπορεϊον μέγα προς ανταλλαγήν τών γεωρ

‘Ραβδισμός τού κέγχρου έν τΤ; χώρα Ούνιαμουέζη. (Πδε σελ. 119.)

νιαμουέζην, άλλά σπανίως άπαντώνται ύπο τοΰ οδοι
πόρου, επειδή ούτοι είναι ποιμένες, καί όσον τό δυ
νατόν άποιεακρύνουσιν άπό τών καλλιεργημένων τό- 
πων τάς νομαδικας καλύβας των. Καί οί μέν νοτιώ- 
τεροι τών Βουαζίνζα έχουσιν ομοιότητα μεγάλην πρός 
τούς Βουανιαμουεζί, οί δέ βόρειοι, έπειδή ό τόποςτων 
είναι ορεινός, φαίνονται ζωηρότεροι καί εύκινητότεροι. 
Αμφότεροι διαιτώνται είς χωρία έκ καλυβών έστεγα- 

σμένων διά βρύων, άλλά τά μεν τών νοτίων περικυ- 
κλοΰνται ύπο προπυργίων οχυρών, άτινα όνομάζουσι 
πόμα, τά δέ τών βορείων άφίνονται άπροφύλακτα.

Τη 12 ίουνίου έπροχωρησαμεν μέχρι τοΰ δυτικού 
μεθορίου της Ούκχάγκαε, ανατολικού μερίσματος της 
Ούζίνζας. ’Εντεύθεν έβλέπομεν πρός τά κάτω τό Σο- 
ρόμπον, μικρόν νομόν κυβερνώμ,ενον ύπό τίνος άρχηγοΰ, 
Μακάκα όνομαζομένου, περιβόητου διά τάς ληστεύ- 
σειςτου. Τό μέγαρόντου κεΐται έπί της οδού μου, άλλ’ 
ούδεμίαν έχων επιθυμίαν νά τον έπισκεφθώ, ύπεσχέθην 
είς τό Χοιρίδιον ότι θά προσέθετα είς τον συμφωνη- 
θέντα μισθόν του καθεκάστην δέκα περιδέραια, έάν μέ | 

γικών προϊόντων της χώρας αντί ύαλίνων στολισμά
των, ύφασμάτων παντοίων, καί όρειχαλκίνου σύρμα
τος. Αύτόθι ελαβον την αγγελίαν, ό'τιάπέθανεν ό Μου
σάς, καί ότι ό Μανούας Σέρας έπέμενεν έ'τι έν Κικουέ 
είς τάς απαιτήσεις του. ’Αποκρινόμενος είς τον σεήκ 
Σαητ, έζήτησα νά μοί στείλη τούς όσοι τών δούλων 
τοΰ άποθανόντος ήθελαν νά έ'λθωσιν είς την υπηρεσίαν 
μου- διότι, κατά τό Κοράνιον, μετά θάνατον τοΰ κυ
ρίου των οί δούλοι καθίστανται απελεύθεροι.

Έπί τινα είσέτι μίλια, άπηντήσαμεν τήδε κάκεΐσε 
χωρία τινά, άλλ’έ'πειτα διεδέχθη αύτά απέραντος πε- 
διας ακαλλιέργητος, πλήρης θάμνων, όπου μόνον άν- 
θόλοπες απαντιόνται καί ρινοκέρωτες. Ενταύθα είναι 
τά μεθόρια της μ.εγάλης Χώρας της Σελήνής μετά τοΰ 
βασιλείου της Ούζίνζας.

Ο δέ τόπος όπου είσέβημεν τη 10 ίουνίου κυβερνά- 
ται ύπό δύο αρχηγών Βουαχούμα, φυλής άλλοτρίας, 
πιθανώς δέ άβυσσινής* εύρίσκονται μέν άνθρωποι της 
φυλής ταύτης σποράδην καθ’ άπασαν την χώοαν Ού- 

ώδηγει διά τίνος όδοΰ έπί της .όποιας δέν θά άπηντώ- 
μεν αρχηγούς. Αλλ’ ό μοχθηρός, αγνοώ διά τίνας σκο
πούς, ηθέλησε τότε μάλλον νά μάς άποπλανήση, καί 
ουτω μάς έ'φερεν είς Κακουέ, δηλαδή είς τούς όνυχας 
ύπαρχηγοΰ τίνος τοΰ Σορόμπου, όςτις, αφού μέ άπε- 
δεκάτισε βαρβαρότατα δι’ίδιον του λογαριασμόν, μ.έ 
προσεκάλεσεν άπό μέρους τοΰΜακάκα έπιτακτικώς καί 
κατεπειγόντως νά πορευθώ καί πρός εκείνον «Αύτός, 
είπεν, είναι ό πρώτος αρχηγός της έπαρχίας, καί απαι
τεί δικαιωματικώς νά ύπάγω, έπειδή δέν είδε ποτέ 
λευκόν άνθρωπον, καί ήτο άνυπόμονος νά μέ ίδή. » 
Προσέθεσε δέ ότι, άν ύπήκουον είς τήν έκείνου επιθυ
μίαν, θά μ έδιδεν οδηγούς διά νά μέ φέρωσιν είς τον 
Σουβαρόραν, τόν ίμκάμαν, ήτοι τον βασιλέα όλης 
τής χώρας. Ούτος ό τρόπος τοΰ λαλεΐν δέν μ’ήτο νέος· 
γινώσκων δέ όλην αύτοΰ τήν βαρύτητα, έπρότεινον νά 
στείλω διά τοΰ Βαράκατό δώρον ο άπητεΐτο πρός πα- 
γίωσιν τής φιλίας ημών. Δυστυχώς, ή προσφορά μου 
δέν έγινε δεκτή· « Ό Μακάκας έμελλε βεβαίω ς νά δε- 
χθή τό όφειλόμενον αύτώ δώρον, άλλά προ πάντων έ-

πεθύμει νά ίδη τον ’ΐμζούγκου.» Οί άνθρωποί μου 
έφαίνοντο λίαν συγκινούμενοι ύπό τών τοιούτων εύγε— 
νικών καί φιλοφρονητικών λέςεων, καί έπειδή είδον ότι 
ούδείς αύτών είχε διάθεσιν νά σαλεύση άπό τοΰ τόπου 
του, έάν έγώ έδοκίμαζον νά εξακολουθήσω τήν οδόν 
μου, ήναγκάσθην νά κλίνω τον αύχένα, ήτοι νά χάσω 
δέκα μιλίων δρόμον πρός έκτέλεσιν τής άνωτέραςπροσ- 
ταγής. Φθάσαντες είς τό παλάτιον τοΰ Μακάκα, έλά- 
βομεν ώς κατάλυμα τό.προαύλιου μιας φάτνης του, 
σκιαζόμενον ύφ’ ένός δένδρου- καί έπειδή οί κάτοικοι 
διετάχθησαν νά μή μάς πωλήσωσι τίποτε πριν η κανονι- 
σθη τό «δώρον τής φιλίας», ήναγκάσθημεν νά κοιμη- 
θώμεν κατ’έκείνην τήν νύκτα έχοντες κενόν όλωςδιό- 
λου τόν στόμαχον. Τά ήθελαν καί τά έ'παθαν οί άν
θρωποί μ,ου ένεκα τής παρακοής των.

Κατασκευή τοΰ ζύθου έκ τοΰ^κοπα-.ίθ(χ:νου κέγχς.ου, έν Ούνιαμουέζη. (Τδε σε?. 119.)

θά εύρισκεν ένα δεολέν μεταξύ τών ιδίων του πραγ
ματειών. » ’Αληθώς, είχεν αγοράσει ένα τοιοΰτον ές 
ιδίων του είς τήν παραλίαν, αντί 8 ταλλήρων. ’Αφού 
πλέον το ώμολόγησεν; άπέβη ανωφελής πάσα άντίτα- 
σις, καί ό Μακάκας ήρπασε τόν δεολε'ν. Αλλά μόλις 
λαβών αύτόν έζήτησε καί άλλον. «Πώς γίνεται, είπε, 
λευκός άνθρωπος, καί να μή έ'χη ύφάσματα βαρύτιμα; 
Η κάμνουν καί οί λευκοί καθώς οί "Αραβες, οίτινες 

όλοι έν γένει λέγουν ότι είναι πτωχοί, ένω κερδαίνουν 
απειρα έκ τοΰ εμπορίου ; »

Κατ εκείνην τήνεσπέραν, ούδένάλλο ήθέλησανάπα- 
ραχωρήσω· έπέμεινον άλλά τήν έπιοΰσαν, ό Βαράκας 
συνεπλήρωσε το φιλικόν δώρον άφήσαςείς τόν άπλη- 
στον τοΰτον άρπαγα, πρώτον έν δαβουάνι, έ'πειτα έν 
σαχαρί, έπειτα έν παρσάτι, έπειτα έν κιζούτου, καί

Τήν έπιοΰσαν, ήρχισεν ή περί χόγκου διαπραγμά
τευσή. Ο Μακάκας άπέβαλλεν αύθαδώς τά συνήθη ύ- 
φάσματα, όσα προσέφερεν είς αύτόν όΒαράκας, ώς μι
κρά καί ασήμαντα πρός αύτόν. ’Απήτει νά τώ δώσω- 
μεν ένα δεολέν, ήτοι μετάξινον ύφασμα τής Σουρά- 
της, έχον βασιν πρασίνην ή κιτρίνην, ή καί κόκκινην 
πράγμα αξίας έως όγδοήκοντα ταλλήρων. Είχον τρία 
τοιαΰτα, άλλά κεκρυμμένα έπιμελώς είς τό βάθος τών 
κιβωτίων μου· ταΰτα άγοράσας παρά τοΰ Μουσά, έ
καστον πρός τάλληρα 40, έφύλαττον διά τούς βασι
λείς τού Καρακουέ καί τής Ούγάνδας. Αοιπόν έξεφώ- 
νουν διατεινο'μενος ό'τι όλα τά καλάμου ύφάσματαδι- 
ήρπασαν οί λησταί, ότε διηρχόμην τήν έ'ρημον. 'Η φι- 
λονεικία διήρκεσεν ώρας, έως ού έφυγεν άπό τών χει- 
λέων τοΰ Βαράκα ό λόγος, « ό'τι ίσως άν ήρεύνα καλώς 

έπί τέλους, όκτώ μέτρων μερκάνι, καίτοι άνθιστάμε- 
νος ό ταλαίπωρος είς έν έκασον τόσον, ώστε άκούων 
την φιλονεικίαν μακρόθεν μόλις συνεϊχον έμαυτο'ν. Ο 
Μακάκας τότε, μετά τήν άπο'κτησιν τοΰ τελευταίου ύ- 
φάσματος ίλαρυνθείς, μάς είπεν ότι, άν ό δεο^-ές τώ 
έδίδετο μάλλον προθύμως, όέν θά ήναγκαζόμεθα είς τά 
τόσα άλλα· «Διότι, έπρόσθεσε, κατά βάθος δέν είμαι 
άνθρωπος κακός, καθώς καί θά το ίδήτε.»

Είχον τό Χοιρίδιον άφ’έτέρου νά μοί λέγη, άς-εί- 
ζόμενον δήθεν πρός καταπράϋνσιν τής άδηρίονίι^ςμου, 
« 12 ! ακόμη τί είδες ; όλοι αύτοί οί άγριοι ομοιάζουν, 
καί, έως νά φθάσωμεν είς Ούγιοφού, μέλλομεν καί άλ
λους τοιούτους ν’ άπαντήσωμεν· έκεΐθεν όμως θ’άο- 
χίσουν τά μεγάλα. ’Εκεί έχεις νά λογαριασθης μέ τον 
Σουβαρόραν. Αύτοί τί είναι; αύτοί είναι άπλοι άξιω-
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ματικοίτου, κλέπτοντες έμμέσως, πάλιν διά λογαρια
σμών εκείνου. »

Έν τούτοις, δεν είχαν έτι κρουσθή τά τύμπανα είς 
σημεΐον δτι έτελείωσεν ή συνθήκη τών δώρων, Ό Μα
κάκας ήθελε ν’άποδώσωσι πρότερον οί άνθρωποί μου 
τόν βασιλικόν χαιρετισμόν διά τυφεκισμών, διότι, ελε- 
γεν, άλλως δέν θά διέττατε νά κρουσθώσι τά τύμπανα. 
Οΰδε'ποτε ήσθάνθην έμαυτόν τόσον τεταπεινωμένον, 
όσον καθ’ήν στιγμήν διέταζα πυρ πρός ίκανοποίησιν 
ταύτης τίς άπαιτήσεως* άλλ’ έπροσπάθησα νά μη τό 
αποδείξω, και κατέπια έκών άκων καί ταύτην την έ- 
χιδναν. Έξεφώνει αύτός τό πρόσταγμα εϊς τούς αν
θρώπους μου πρό έμοΰ, μη δίδων καιρόν είς αύτούς νά 
γεμίσωσι. « Καί πάλιν, καί πάλιν ! Γρήγορα, γρήγο
ρα I Ϊ2! καί είς τί είμποροΰν αύτά νά χρησιμεύσουν;» 
έ'λεγε δεικνύων τά τυφέκια· «’Αλλοίμονον! έως νά τά 
ετοιμάσετε σείς, ημείς θά σάς ήφανίζαμεν μέ τάς λόγ- 
f ας μας... Ταχύτερα, λέγω, ταχύτερα!... » Ό δέ 
Βαράκας προφασιζόμενος, άπεκρίνετο ό'τι έμέ τον πά-, 
ναν έπερίμεναν νάδιατάξω, καί διά τούτο έβράδυναν· 
καί ό'τι, ά'λλως τε, ό τυφεκισμός ούτος δέν έγίνετο 
απέναντι εχθρών, κτλ.

Μετά τούς τυφεκισμούς, είσήλθεν ό αρχηγός είς την 
σκηνη'ν μου , ό'που τω προσέφερα την καθέόραν μου- 
μετενόησα ό'μως, ίδιον ό'τι πάραυτα μού την ένέπλησε 
κηλίδων μελανών, επειδή, αφούπεριεζώσθη έν τών παρ- 
σατίων μου, έστοχάσθη ότι θά τό καθίστα στιλπνό
τερου άλείφων αύτο διά βουτύρου τινόςδυσώδους· άλλ’ 
η βαφη τού ύφάσματος δέν ήτο στερεά, καί είχε γίνει 
ελεεινόν.

Κατά τ’άλλα ό'μως ήτο ωραίος άνήρ, καί έως τρια- 
κοντούτης. Είς τήν κεφαλήν του έφόρει ώς διάδημα τό 
κάτω μέρος μεγάλης τίνος θαλασσίου κογχύλης, κυ- 
κλοτερώς περικεκομμένης, καί περί αύτήν μικρά κέ
ρατα άνθολόπων πλήρη μαγικής κόνεως, προφυλακτι- 
κής δήθεν άπό τής βασκανίας. Οί άνδρες τής ακολου
θίας του έφέροντο δουλοπρεπέστατα ενώπιον του, καί 
οσάκις έπτερνίζετο έκροτάλιζαν τούς δακτύλους των 
ό'λοι όμοΰ. Μοί έφεραν ώς δώρον έν μοσχαριού, άντί 
τού οποίου τώ έ'δωκα καί άλλοπαρσάτι· μετά δέ τούς 
προσήκοντας φιλοφρονητικούς λο'γους, τόν ήρώτησα τί 
εϊδενό'τε είχε πορευθή είς τήν χώραν Μαζάην. Μέ διε- 
βεβαίωσεν ό'τι έκεΐύπήρχαν δύο λίμναι άντί μιας· δι
ότι, μεταβαίνουν άπό Ούζόκας είς τήν είρημένην χώ
ραν, διήλθε πορθμόν τινα ίκανώς μέγαν, συνδέοντα 
τήν μεγάλην Νυάνζαν μετά μιας άλλης, μικροτέρας, 
κειμένης πρός τήν βορειοανατολικήν άκραν τής πρώ
της. «Τώρα, έπρόσθεσεν, ό'τε άπεκρίθην είς τάς έρω- 
τήσειςσου, δείξε'μου όλα σου τά πράγματα· θέλω όσα 
άν έχης νά τά ίδώ, φιλικώς δηλαδή. Έγώ, κατά τήν 
πρώτην ήμε'ραν δέν σ’ έφιλοφρόνησα, επειδή ήθελα 
πρότερον, ώς είσαι ξένος καί άγνωστος, νά βεβαιωθώ 
διά τού μαγικού μου κέρατος άν ή παρουσιάσου δέν 
θά μέ φέρη κάνέν κακόν· αλλά τώρα δύναμαι νά σέ 
είπώ, ό'τι όχι μόνον ούδένα φόβον έχω έκ σοΰ, αλλά 
καί ό'τι θά κατευοδοθης αίσιώτατα έκεΐ ό'που ύπάγεις. 
’Αληθώς σέ λέγω, μακαρίζω τόν εαυτόν μου'ό'τι σέ 
είδα, επειδή ού'τε ό πατήρ μου, ούτε κάνεις τών προ
πατόρων μου ήξιώθη τής τιμής νά συνανας-ραφή μετ’ 
ανθρώπου λευκού. »

’Όλα τότε, καί τυφέκιά μου, καί ύφάσαατα, καί 
παν δ,τι είχον, έξηοευνήθη μετά πλείςης όσης μοχθη- 

ράς άδιακρισίας. ’Ηθέλησε δέ νά ίδη καί τά βιβλία έν 
οίς είχον έζωγραφημένα παντοΐα ζώα, πτηνά ή φυτά. 
Τά πτηνά τώ ύπερήρεσκαν καί λέγων ότι έφαίνοντο 
ώς ψηλαφητά, έπειράτο νά τά τρυπήση διά τών ονύ
χων του, ονύχων έχόντων μήκος βασιλικώτατον, ή 
κινεζικώτατον. Οΰτω δέ τρέφουσιν οί αρχηγοί τών χω
ρών τούτων τούς δνυχάςτων, είς σημεΐον ότι αύτοί μό
νοι έχουσι τό προνόμιον τού τρέφεσθαι διά κρέατος. 
Είς τήν θέαν παντός πτηνού, ό Μακάκας έ'βαλλεν έπι- 
φωνήματαχαράς, καί άπεκάλει αυτό εξ ονόματος. Τό 
κλεπτοφάναρόν μου τοιούτους τώ ένέπνευσε πόθους, 
ώστε μ’έφεραν είς άγανάκτησιν άκράτητον αί φορτικώ- 
ταται ενοχλήσεις του. Ακολούθως έκολλήθη ή ψυχή 
του είς τά φωσφορικά πυρεία μου, τόσον ώστε, διά 
ν’απαλλαχθώ, ήναγκάσθην νά τώ δώσω έν μαχαίριον 
άντί μιας πυξίδος τοιούτων , ώς άναγκαιοτέρων είς 
έμέ· άλλα δέν έ'στερξε, λέγων ότι είχε μεγάλων χρείαν 
τών πυρείων διά τάς μαγείας του. ΐδών ότι ή φιλο- 
νεικία κατήντα άτελεύτητος, τόν έξέβαλλον τέλος τής 
θύρας μου παραχωρήσας είς αύτόν τά οικιακά πέδιλά' 
μου (παντούφλας), είς τά όποια είχε χώσει τούς λα
σπώδεις του πόδας άνευ τής άδειας μου. Θελήσας δέ 
νά τώ δώσω νά έννοήση κατά πόσον μέ δυσηρέστησε, 
δέν έκράτησα ού'τε τό μοσχάριόντου· άλλά καί αύτός 
τότε είπεν, «ότι δέν θά βάλη νά κρούσωσι τά τύμ
πανα, άν δέν τώ χαρίσω μίαν έτι μερίδα ύφασμάτων, 
αξίας ίσης πρός τήν τοΰ δευτέρου δεολέ, έπειδή, 
κατά συνείδησιν, είπεν, ολίγα τώ είχον δέσει, καί έ
πρεπε νά προσθέσω καί αύτα. »

Σπουδαίως ήρχισα τότε νά σκέπτωμαι, άν δέν έ- 
σύμφερε μάλλον νά διατάξω τούς ανθρώπους μου νά · 
τυφεκίσουν τόν άφόρητον τούτον αίθίοπα, όχι μόνον 
γινόμενος οΰτω τιμωρόςτών προδοσιών καί τής τυραν
νίας του, άλλά καί πρός παράδειγμα σωφρονιστικόν 
τών όμοιων του- τόΧοιρίδιον ό'μως διετείνετο, ότι καί 
οί "Αραβες ύπέκειντο είς τά αύτά, εύπειθώς ύποτασ- 
σόμενοι. Μάλιστα, μοί έ'λεγε, δέν έπρεπε νά έπι- 
στρέψω τό μοσχάριον, άλλά μάλλον νά δώσω καί τ’ 
άλλα όσα ό Μακάκας έζήτει. ’Αφ’έτέρου, είχον τόν 
Βαράκαν λέγοντα· «Αν θέλης, αύθέντη, τόν φονεύο- 
μεν· άρκεΐ νά προστάξης . . . άλ.λά στοχάσου ότι ά- 
φήσαμεν όπίσω μας τόν Γράντ , καί ότι, άν άρχίσης 
πόλεμον, θά χρειασθή νά τόν έξακολουθήσωμεν καθ ’ ό- 
λον τόν δρόμον, όσον έ'χομεν ακόμη νά διατρέξωμεν 
όλοι οϊ αρχηγοί είς τό έξής θά μάς γίνουν θανάσιμοι 
έχθροί. »

Έπέτρεψα είς αύτούς νά συμβιβάσωσι τήν ύπόθε- 
σιν μόλις δέ έγινεν ή παραχώρησις, καί έκρούσθησαν 
τά τύμπανα πανταχόθεν. Ο Μακάκας, περιχαρήςτότε 
καί ίλαρώτατος, ήλθεν αύτοπροσώπως νά μ’εϊπη, ότι 
ήμην έλεύθερος πλέον ν αναχωρήσω όταν ήθελον, καί 
ό'τι ήλπιζε νά τώ χαρίσω τώρα κ’έγώ πρός άνταμοι- 
βήν έν τυφέκιον καί μίαν πυξίδα πυρείων. Αί άδημο- 
νίαι τάς όποιας έλάβομεν έκ τοΰ ανθρωπάριου τούτου, 
είς μέν τόν Βαράκαν έγένοντο έπί τέλους πρόξενοι πυ
ρετού, είς έμέ δέ ναυτίας, Τώ άπεκρίθηνλοιπόν, «ότι 
άν άλλοτε άναφέρη, είτε περί τυφεκίων, είτε περί πυ
ρείων, ή έ'ρις θά έλύετο διά τών όπλων, έπειδή έγώ 
δέν ήλθον είς τήν χώραν του διά νά ύποταχθώ είς 
τού τυχόντος τάς κομπορρημοσύνας καί τούς φοβερι- 
σμούς. » Τότε περιωρίσθη παρακαλών με νά έπιτρέψω 
είς τούς ανθρώπους μου, όπως έτι άπαξ πυροβολήσω-

σιν ένώπιον τής κατοικίας του, τούτο δέ διά νά. δείξη 
είς τούς Βουατούτα — όντας, ώς φαίνεται, οχυρωμέ
νους ό'πισθεν σειράς τίνος πετρωδών λόφων, ήτιςδιε- 
κρίνετο πρός τήν δυτικήν άκραν τής έπαρχίαςτου— 
ότι, χρείας τυχούσης, είχε ν’άντιτάξη πρός αύτούς 
τοιαύτην τινά δύναμιν. Υπομονή· έπέτρεψα καί τού
το’ άλλά τό πράγμα παρήγαγεν όλως έναντίον απο
τέλεσμα. Τωόντι, κατ’ αύτήν έκείνην τήν νύκτα, κα- 
τέβησαν οί λησταί Βουατούτα, καί προσέβαλαν τά 
χωρία του, ό'που έφόνευσαν καί τρεις τών υπηκόων 
του· ίσως δέ τό κακόν θάέδεινούτο καί περισσότερον, 
άν οί άνθρωποί μου, βλέποντες προσερχομένους τούς 
ληστάς, δέν έπυροβόλουν είς τον άέρα ικανούς τυφεκι
σμούς, πρός έκείνους τρέχοντες. Αγαθή τύχη, οί λη
σταί άπεχώρησαν φοβηθέντες, οί δέ ήμέτεροι έπές-ρε- 
ψαν κομπορρημονοΰντες, κατά τό σύνηθες, έκαστος δι’ 
ίδιόντι ανδραγάθημα.

(Τήν συνέχειαν είς τό προσεχές.) 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ.

Ολέγ ώνομάζετο ό ήγεμών τοΰ μόλις περί τά μέσα 
τοΰ έννάτου αίώνος συγκροτηθέντος ρωσσικού κράτους· 
είχε πρωτεύουσαν τήν Κιοβίαν. Λέγεται ότι ούτος έξε- 
στράτευσε κατά τών Βυζαντινών έπί Λέοντος, καί ότι 
έπεχείρησε καί κατ’αύτής τής Κωνσταντινουπόλεως 
έφοδον, ήν άπε'τρεψεν ό βασιλεύς· άλλά τά περί τού
του πολλά θρυλλούντα χρονικά τών 'Ρώσσων δέν εί
ναι άποχρώντως άξιόπιςα. “Οπως δέ καί άν έχωσι τά 
περί τής έκστρατείας ταύτης, βέβαιον φαίνεται ότι 
πολλή εμπορική συναλλαγή ύφίστατο τότε μεταξύ 

Ρώσσων καί Βυζαντινών, καί ότι ούτοι ύπήρξαν το- 
σούτον άσθενεϊς, ώστε νά ύποκύψωσιν είςέπονειδίςους 
συνθήκας πρός έχθρόν, δν εύχερώς ήδύναντο νά κατα- 
τροπώσωσι. Τό νεωστί έπιφαινόμενον καί τότε πρώ
τον μνημονευόμενου έντή ίςορία έθνος τούτο φαίνεται 
συγκείμενον ού μόνον άπό Σλαυικών, άλλά καί άπό 
Σκανδιναυικών ςοιχείων· τούλάχιστον ή ϊδρυσις τοΰ 
ρωσσικού κράτους συνδέεται μετά τών έπιδρομών τών 
Σκανδιναυίων έκείνων τυχοδιωκτών, οίτινες ένέβαλον 
καί είς τήν άνατολικήν Εύρώπην, καθώς είς τήν δυ
τικήν, καί έφερον είς τήν πρώτην τό τών Ούαριάγων 
όνομα. Οί τολμηροί ούτοι πολεμισταί κατέκτησαν 
περί τό 860 τήν μεταζύ τών ποτάμιον Δουίνα (Ρού- 
βωνος τού Πτολεμαίου) καί’Οκα κάί τής Λευκής θα
λάσσης χώραν, καί, ένωθέντες μετά τών Σλαύων αύ
τών κατοίκων, άπετέλεσαν έθνος ισχυρόν, προσλαβόν 
τό τών 'Ρώσσων όνομα- έξαπλωθέντες δ’έπειτα καί 
πρός μεσημβρίαν, περί τόν Δάναπριν ποταμόν, ήπεί- 
λησαν έντεΰθεν τό τε Βυζαντινόν κράτος καί τήν πρω
τεύουσαν αύτοΰ. Τοιουτοτρόπως παρήχθησαν κατ άρ- 
χάς δύο ρωσσικά κράτη, ών τού ενός μέν έςία ύπήρχε 
τό Νουογόροδον (δέστι Νεάπολις), τού δ’ετέρου, ή 
Κιοβία· ό πρώτος μέγας Κνιάζος, ήτοι ήγεμών Νουο- 
γορόδου, ύπήρξεν ό 'Ρούριχ, είς τών κυριωτέρων άρ- 
χηγών τών έμβαλόντων Ούαριάγων, ό'ςτις λέγεται άρ- 
ξας άπό τοΰ 861 μέχρι τού 879. Ό Ρούριχ κατέλι- 
πεν υιόν άνήλικον, τόν Ιγώρ, δν έπετρόπευσεν ό ’θ- 
λέγ, διαφυλάξας τήν αρχήν μέχρι τού θανάτου (91 2). 
Ο ’Ολέγ καθυπέταξε καί τό έτερον ρωσσικόν κράτος, 

μετέθεσε τήν έδραν τής κυβερνήσεως είς Κιοβίαν (892),

έπεχείρησε τήν προμνημονευθεΐσαν κατά Κωνσταντι
νουπόλεως εκστρατείαν (907), καί, όπερ βεβαιότε- 
ρον τής έκς-ρατείας ταύτης, συνωμολόγησε, μικρόν 
πρό τοΰ θανάτου τοΰ Λέοντος, εμπορικήν πρός τούς Βυ
ζαντινούς συνθήκην· ό δέ ύπ’αύτού έπιτροπευθείς καί 
διαδεξάμενος αύτόν ’ΐγώρ, ήρξε μέχρι τοΰ 945, κα- 
ταλιπών υιόν άνήλικον, άνθ’ ού μέχρι τού 964 έκυ- 
βέρνησεν ή τού Όλέγ σύζυγος, όνομαζομένη “Ολγα.

Ο ΚΑΛΑΜΟΣ ΒΟΜΒΟΧΑΐΟΜ.

Τό βομβόναξον είναι είδος καλάμου λεπτού, ά- 
φθονούντος είς τούς πεδινούς τόπους τής Περουβίας, 
τού Ισημερινού, καί έπί τοΰ ποταμού τών ’Αμαζόνων. 
Η λέξις βομβόναξον σημαίνει είς τήνγλώσσαν τών 

χωρών έκείνων άχυ ρον πρός σκιάδια, διότι τόφυ- 
τόν είς δ δίδεται τό όνομα τούτο χρησιμεύει πρός κα
τασκευήν σκιαδίω^, τών λεγομένων τής Πανάμας· έπί 
πολύν δέ χρόνον τό έμπόριον αύτών μόνον είς τήν Πα- 
νάμαν έγίνετο. Σήμερον, ό'τε τά παναμαΐα σκιάδια εί
ναι τοΰ συρμού καί έν Εύρώπη, ώς έν Αμερική, οΐ έμ
ποροι, άντί ν’άγοράζωσιν αύτά έν Πανάμα, άνατρέ- 
χουσιν είς τήν πηγήν αύτήν τής κατασκευής των, άνα- 
καλύψαντες ότι ταΰτα πλέκονται ύπό δύο τινών ιν
δικών φυλών, εύρισκομε'νων είς τά πέριξ τής Μογια- 
βάμβας.

“Ολοι σχεδόν οί κάτοικοι τών έκεΐ χωρίων, άνδρες, 
γΟναΐκες καί παιδία, νέοι καί γέροντες, καταγίνονται 
είς ταύτην τήν εργασίαν· τούς βλέπει τις όλους καθη- 
μένους είς τό κατώφλιον τηςκαλύβηςτων, έχοντας είς 
τό στόμα τό σιγάρον, καί ύφαίνοντας τό άχυρον.

Τό βομβόναξον ομοιάζει μέ τό βρύλλον, ή βοΰρλον, 
τό όποιον απαντάται εις τά έλη τών ήμετέρων χω
ρών είναι πράσινον καί αύτο κατ’άρχ άς, καί ύψοΰται 
μέχρις 60 ή καί 80 έκατοστομέτρων. Πρέπει δέ νά 
κοπώσι τά φύλλα του πρό τής τελείας αύτών άναπτύ- 
ξεως, καί ν’ήφαιρεθώσιν έπειτα έξ αύτών τά παχύτερα 
νεύρα, καί τέλος νά βρασθώσιν έντός ζέοντος υδατος 
έως νά λευκανθώσιν έντελώς.

Μετά τήν πράξιν ταύτην, ξηραίνεται έκας-ον φυτόν 
άποκεχωρισμένον τών άλλων έντός θαλάμου λίαν θερ
μού έπί δύο ή τρεις ημέρας, ό'τε τό άχυρον καθίςαται 
λευκότατον καί έπιτήδειον είςέργασίαν ή δέ άρμοδιω- 
τέρα στιγμή πρός πλοκήν του είναι τό πρωί. ’Αρμό- 
διαι δέ είναι καί αί βροχεραί ήμέραι, έπειδή απαιτεί
ται άτμοσφαΐρα ύγρά* άλλως, όταν ό καιρός ήναι ξη
ρός, τό άχυρον συντρίβεται εύκόλως, καί είς πάσαν 
συντριβήν σχηματίζονται κόμβοι, έξ ών έκπίπτει ή 
άξια τού σκιαδιού κατά πολύ.

'Η ΰφανσις τού άχύρου είναι έργον μακρόν καί πολ- 
λήν απαιτεί προσοχήν καί λεπτότητα· δι’ε^ κοινόν 
σκιάδιον καταβάλλονται δύο ή τρεις ήμέραι έργασίας, 
ενώ δι’έκαστον καλόν, τής άρίστης ποιότητος, απαι
τούνται όλοι μήνες.

Πάς ’Ινδός, αφού κατασκευάση μίαν δωδεκάδα 
σκιαδίων, απέρχεται είς τόν τόπον ό'που‘διαμένει ό 
αγοραστής αύτών έμπορος, προσέχων νά παρουσιασθή 
είς αύτόν περί λύχνων άφάς, διά νά μή διακρίνωνται 
τά έλαττώματα τοΰ έμπορεύματός του· διότι οί’Ιν
δοί τής Μογιαβάμβας είναι πανουργότατοι. Κρύπτουσι 
τά σκιάδια ύπό τά φορε'ματά των, καί παρουσιάζουσιν
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αύτά άνά έν [/.όνον, ζητοΰντες δι’αύτό τιμήν ύπέρογ- 
κον. "Έπειτα, άπαναινομένου τού έμπορου, ύποβι βά- 
ζουσι τήν τιμήν ολίγον κατ’ολίγον· αφού δέ πληρω- 
θώσι, παρατηρούν καλώς το άργύριον, φοβούμενοι μή 
ήναι κίβδηλου. Τότε παρουσιάζουσι καί δεύτερον σκιά- 
διον· μετά δέ την πώλησιν καί τούτου, τρίτον, καί 
ουτω καθ’έξής· ώσε μόλις δύναταίτις ν’άγοράση είκοσι 
σκιάδια καθ’έκάσην, ένεκα ταύτης της βραδύτητος.

’Απαιτείται λοιπόν νά διατρίψη τις εις τον τόπον 
έκείύον τρεις η τέσσαρας μήνας, όπως σύναξη δισχίλια

Ίνδοΐ σνλΐέγοντες βομβόναξα πρός ζατα,ζενήν σχιαδίων.

ταφορά των είναι εύκολος, επειδή διπλόνονται εις 
τέσσαοα, τυλίσσονται κατά δωδεκάδα, καί ουτω σχη- 
ματίζουσι δέματα. Διακρίνονται δε τά παναμαΐα τών 
άλλων ψιαθίνων σκιαδίων καί καθότι είναι μονομερή, 
ε'λαφρότατα καί εύκαμπτότατα. Τα τυλίσσεις καί τά 
βάλλεις εντός τού κόλπου σου, ούδόλως φοβούμενος μή 
συντριβώσιν. Η βροχή τά άμαυρόνει, άλλ’εύκόλως 
πάλιν καθαρίζονται πλυνόμενα διά σαπωνίου καί ύ- 
δατοε.

Προ ολίγων έτι ετών είχον ύψηλήν καί δυσπρόσιτον 

σκιάδια, αξίας 20,000 φράγκων περίπου. Σημειω- 
τέον δέ ότι αί άγοραί γίνονται, όχι μόνον διά χρημά
των, άλλά καί διάπαντοίων προϊόντων βιομηχανικών 
της Εύρώπης, χρησίμων εις τούς αγρίους εκείνους.

Τά σκιάδια της Πανάμας προτιμιόνται τών άλλων 
ψιαθίνων, επειδή ταύτα δεν φθείρονται ύπό τού καύ- 
σονος, ούτε ύπό τών εντόμων, άτινα ύπό τον ήλιον 
τού ισημερινού είναι παμφάγα· μόνη ή ύγρασία τά 
βλάπτει, άλλά καί τούτο μετά πολύν καιρόν, διότι 
διαοκούσιν όκτάκις πλέον των της ’Ιταλίας. Καί ή με- 

εις τον τυχόντα τιμήν σήμερον αποκτώνται αντί 15 
η 20 φράγκων, άλλά τά τών αρίστων ποιοτήτων, έν 
Βρασιλία, ε’ν Αίμα καί έν ταΐς νησοις ’Αντίλλαις τι
μιόνται έτι καί σήμερον 160, 250 καί μέχρι 500 
φράγκων έκαστον. Εκ τούτων φαίνεται ή μεγάλη πο
λυτέλεια τών βαθυπλούτων αγρονόμων εκείνων τών 
χωρών. Διά τής αύτής ψιάθης κατασκευάζονται καί 
σιγαροθήκαι λεπτόταται καί έλαφρόταται, πολλαί 
τών οποίων τιμώνται μέχρις 150 φράγκων.

Η είκών ημών παριστα την σφριγώδη βλάστησιν

τών διακεκαυμένων κλιμάτων όπου φύονται τά βομ- 
βόναξ α· οΐ Γάλλοι έπειράθησαν εσχάτως νά μεταφυ- 
τεύσωσι τον κάλαμον τούτον καί εις την ’Αλγερίαν.

ΛΑΜΑΡΤΙΛΌΣ 0 ΓΑΛΛΟΣ Ι1011ΙΊΊΙΣ.

’Ετελεύτησε κατ’ αύτάς καί ό άνήρ ούτος, φήμην 
μεγάλην καταλιπών, πρώτον ώς ποιητής εκ τών κο
ρυφαίων τού παρόντος καιρού, μόνον τον Βίκτορα Ού- 
γον έχων έφάμιλλον έν Γαλλία, καί δεύτερον, ώς σώ- 
σας την Γαλλίαν από τής αναρχίας δι’εύστοχου τίνος 
λόγου, δν, κινδυνεύσας την ιδίαν του ζωήν, άπηύθυνε 
προς τον άφηνιάσαντα λαόν τών Παρισίων, επί τής έ-

Άλφόνσο; Λαμαρτΐνος, γά).).ος ποιητής.

Ο Αλφόνσος Λαμαρτΐνος, γεννηθείς έν έτει 1790, 
ήτο τριακοντούτης δτε έξέδωκε τά πρώτα αυτού λυ
ρικά ποιη'ματα, τάς « Ποιητικάς Μελετάς», καταθελ- 
ξάσας το δημόσιον διά τήν έν αύταΐς διακεχυμένην 
γλυκεΐαν μελαγχολίαν, διά το ύψος τών εννοιών καί 
τήν άβίαστον στιχουργίαν. Μετά πέντε έτη έξέδωκε 
τον «θάνατον τού Σωκράτους », κάλλιστον ποίημα ε
πικόν, τό όποιον νεανίαι πρωτόπειροι εϊς τό γράφειν 
μετεφράσαμεν εϊς τήν καθ’ήμας γλώσσαν κακώς· διότι 
δεν αρκεί τό νά κέκτηταίτις ποιητικήν ροπήν έκ φύ- 
σεως, άλλά καί νά κατέχη τήν γλώσσαν έξ ής, μάλις-α 
δέ τήν γλώσσαν εις ήν μεταφράζει· άλλ’ ημείς, μόλις 
έξελθόντες τών σχολείων, έδίδομεν παρατόλμως εϊς 
τύπον ό,τι έχρεωστούμεν νά ύποβαλλωμεν εϊς τήν αύ- 
στηροτάτην έξέλεγξιν τών διδασκάλων ημών. Καί 

παναστάσεως τού 1.848· διότι τυγχάνων τότε μέλος 
της προσωρινής Κυβερνήσεως, « Συμπολϊται! — ανέ
κραξε μίαν τών ημερών προς τό πλήθος το συναθροι- 
σθέν περί τό Δημαρχεϊον καί φέρον μετά κραυγών α
γρίων καί απειλών φονικών τήν κοκκίνην σημ-αίαν τής 
λαιμητόμου’ — Συμ.πολΐται I ταύτης θέλετε τον θρί
αμβον τής σημαίας, ήτις μόνον τήν πόλιν ημών περι
ήλθε συρόμενη έντος αδελφικών αιμάτων, ή τής άλλης 
εκείνης, τής τριχρώμου, ήτις περιηγήθη ένδόξως τήν 
Εύρώπην άπασαν ;» Ό λόγος ούτος συνέςειλεν ώς διά 
μαγείας τήν άλλως άχαλίνωτον ορμήν τών ταραξιών, 
καί ούτω δεν προέβησαν τά πράγματα, ώς ήπείλουν, 
μέχρι τής τρομοκρατίας ήτις ήρξεν έν Γαλλία άπο τού 
1 789 μέχρι τού 1793.

■

προσθετέον ό'τι ή μετάφρασις έκείνη δεν ήτο τό χείρι- 
στον τών άλλων έργων τής ημών νεο'τητος.

Ολίγον δε μετά τήν έκδοσιν τού «Θανάτου τού Σω
κράτους» , ό Λαμαρτΐνος έξέδωκε τό «Τελευταίου άσμα 
τού 'Λρόλόου » , ήτοι συνέχειαν καί τέλος τών τυχών 
τούτου τού μυθιστορικού ήρωος, έν ώ έξεικόνισεν εαυ
τόν ό απαράμιλλος άγγλος ποιητής λόρδος Βύρων. 
Ακολούθως έξέδωκε τόν «’ίοκελΐνον», άνθηρότατον 

έργον, έπειτα τάς «'Αρμονίας» καί άλλα πολλά.
Εθαυμάσθη δέκαίώς ίσοριογράφος έξαίρετος, μετά 

τήν έκδοσιν της « ΙςΌρίας τών Γιρονδίνων»^ διψήν έ- 
γένετο μέλος της γαλλικής ’Ακαδημίας, καί ώς μυθι- 
ς-οριογράφος δοκιμώτατος, γράψας τήν « Γρατιέλλαν».

'Ο Λαμαρτΐνος έγραψε δύο περιηγήσεις αύτού εϊς 
τήν ’Ανατολήν- άλλά τής δευτέρας αί κρίσεις καί’τά 

I
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συμπεράσματα άντιφάσκουσι πρός τά τής πρώτης· 
επειδή κατά την δευτέραν, γενομένην μετά την φήμην 
του ώς σωτηρος της Γαλλίας, ετυχε τιμών μεγάλων 
καί δωρεών έν Κωνσταντινουπόλει. Τόν είχομεν ίδή 
τότε έν Σμύρνη- ευρισκόμενος έν τη πόλει τοΰ Μελιση- 
γενοΰς Ομηρου, ηρώτησεν έάντις τών έκεί έτύγχανε 
καλλιεργών τάς Ελικωνιάδας. Τώ είχον δείξει λοι
πόν την στέγην ημών, καί μίαν τών ημερών εϊδομεν 
άπροσδοκη'τως τό ύψηλόν του άνδρός άνάτημα καί τό 
ϋπερήφανον μέτωπον πρό τών έκπεπληγμένων οφθαλ
μών ημών.

Εγινώσκομεν ότι ό Λαμαρτΐνος εύρίσκετο εϊς Σμύρ
νην, καί τόν έμαντεύσαμεν. Εκάθησε γλυκύς καί α
γαθός, καί μετά μακράν συνομιλίαν περί της ελληνι
κής ποιη'σεως καί τών σωζομένων αρχαίων ερειπίων, 
παρεκάλεσε νά τώ μεταγλωττίσω μεν τινά τών ευτε
λών ποιητικών ημών έργων. Συνωδεύσαμεν ταΰτα διά 
μιας πρός αύτόν ωδής, την οποίαν έπήραν έ'κτοτε οϊ 
αέρες· ού'τε σώζεται άντίγραφον αύτής παρ’ήμΐν, ούτε

Βλέπεις το άνθος τούτο;
ΑΪΜΑΤΙΟΝ ΟΓΛΟΟΝ.

(ΙΙοιηθέν ύπό Ί. Ί. Σκυλίσση έπί τοΰ ήχου Prendi Panel, τοΰ μελοδράματος 
Sonnambula, μελοποιηθέντος ύπό Bellini.)
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Βλέπεις τό άνθοζ τοΰτο; Πώς είναι μαραμμένον, 
Πώς ετυχε βρεγμε'νον

Δέν θέλει σέ είπεϊ· ι

(*) Αοων τήν δεντεράν στροφήν, μή προβής περαιτέρω τού σημείου τούτου.

ένθυμούμεθα, είμή τούς έξης δύο στίχους, γραφεντας 
πρός τό τέλος αύτης·

"Ομως λάβε, άφοΰ θέλεις, χάλικας και όχι πλέον 
Έπεα αδαμαντίνης φύσεως και καλλονής . . .

Άπέθανε πτωχός, σχετικώς πρός τόν όλβον έν ώ 
έζησε μέχρι του 1850. Τόν δημοκράτην έπαγγελλό- 
μενος, καίτοι αριστοκράτης έπλάσθη, δέν έ'στερξε νά 
λάβη μέρος εις τά πράγματα της πατρίδος του, μετά 
τήν ίδρυσιν τής αύτοκρατορίας- άλλά κυρίως ή πτω
χεία του προήλθεν έκ τής άκρατη'του έλευθεριότητός 
του· έδαπάνα καί ήλε'ει ήγεμονικώς. Ό αύτοκράτωρ 
τών Γάλλων ήθέλησεν ί'να ή κηδεία τοιούτου άνδρός 
γένηται μεγαλοπρεπής, δημοσίαις δαπάναις· άλλ’ό 
τεθνεώς είχε παραγγείλει νά θάψωσιν αύτόν έν άπλό- 
τητι είς Saint Point, χωρίον ό'που έ'κειτο ή αγροτική 
του οικία, πλησίον τοΰ Macon, πόλεως ένθα είχε 
γεννηθή.
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Διήλθε καταιγίδα δακρύων διαπύρων 
Και στεναγμών άπειρων 

’Αφοΰ είχε κοπή* 

Δός τω τοΰ μαρμάρινου ςη'θους αύτοΰ τήν δρόσον, 
Τήν παγετώδη τόσον, 

Μικρόν νά αίσθανθή.

Τό ταπεινόν μου άνθος ίσως παλμόν κίνηση· 
Ίσως ζωογόνηση

' Αν ζωογονηθή.

ΕΥΤΡΑΙΙΕΛΑ.

ΧΑΡΙΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΖ.

Δύο νέαι 1'αλλίδες, αΐτινες υπήρξαν συμμαθήτριαι, 
συναπηντήθησαν μετά παρέλευσιν πολλοΰγκαιροΰ εις 
χορόν δημόσιον.—Είσαι εύτυχής; ηρώτησεν ή μία 
τήν άλλην.—Ναι, άπέκτησα καλόν σύζυγον. — Καί 
πόσα σέ δίδει πρός στολισμόν σου; — Δεκακισχίλια 
φράγκα.— Ολίγα* άλλά καί μέ όλίγην οικονομίαν... 
— Είς σέ δέ ό σός; — Ό έμός, φίλη μου, είναι άν
θρωπος φιλάργυρος. Ιδού, έκεΐνος έκεΐ, ό παχύς μέ 
τά κόκκινα γένεια, ό'ςτις μέ βλέπει κλείων τόν ένα του 
οφθαλμόν.—Καί διατί σέ βλέπει μέ μόνον τόν ένα 
οφθαλμόν; — ΆΙ φίλη μου· χάριν οικονομίας.

ΤΑ

ΚΑΙ ΑΑΑΑ ΔΙΑΦΟΡΑ.

Έν Παρισίοις, 15 (27) άπριλίου, 1869. 

Πολλοί τωόντι 'Ελληνόπαιδες εύρίσκονται έν Παρι
σίοις σπουδάζοντες, ολίγοι όμως σπουδάζουσιν αλη
θώς, διότι είς ταύτην τήν πρωτεύουσαν, καθώς συμ
περαίνεις, οί πειρασμοί είναι πολλοί, καί συνη'θως οί 
πειρασμοί δέν κάθηνται μέ τάς χεΐρας έσταυρωμένας, 
άλλά περιφέρονται καί πειράζουν, μάλιστα δέ τούς 
τών πλουσιωτέρων υιούς. Πίστευσε λοιπόν ό'τι, όσοι 
τών 'Ελληνοπαίδων προκόπτουσι περισσότερον είναι 
οίπτωχότεροι, αισθανόμενοι ότι, άν άμελη'σωσιν, έλπίς 
δι’ αύτούς δέν ύπάρχει, μή περιμένοντας κληρονομιάν 
τινά πλουσίαν έκ πατρός ή μητρός. Καί είπα μέν ότι 
πολλοί είναι ένταΰθα οί έλληνες σπουδασταί, άλλ’ό'χι 
όσοι ήσαν άλλοτε, προ είκοσι ή τριάκοντα έτών παρα
δείγματος χάριν. Τώρα, οί πλεΐστοι λαμβάνουσι τον 
δρόμον τής Γερμανίας, φρονιμώτατα οΰτω ποιοΰντες, 
διότι έκεΐ καί αί διασκεδάσεις είναι όλιγώτεραι, καί ή 
διδασκαλία ύγιεστέοα, καί αί δαπάναι μικρότερα1..

Ισως θά έπραττα υπηρεσίαν πρός πολλούς γονείς, 
αν έδιδα είς αύτούς νύξιν τινά τής 5α πάνης ητις άπαι* 
τεΐται προς διατροφήν ενός νέου έν Παρισίοις. Ούδέν 
μ’εμποδίζει είς τοΰτο. ’Άν μαλώσω μέ τινας τών ή- 
μετέρων σπουδαστών, φανερονουσα είς τούς κηδεμόνας 
αύτών τήν άλήθειαν τών πραγμάτων, δέν μέ μέλει· 
διότι είμαι βεβαία ότι μίαν ημέραν θ’ άγαπήσωμεν, 
καί ότι τό πρώτον βήμα τής συνδιαλλαγής πάλιν έξ 
αύτών θάπροέλθη, όταν άνδρωθέντες, καί γενόμενοι 
καί αύτοί πατέρες, αίσθανθώσιν ότι έπ’ άγαθώ καί αύ
τών καί τών γονέων των είπα τήν αλήθειαν. Άλλωςτε,

πρέπει νάσκεφθώσιν, ότι πολλοί γονείς μέτριων πόρων, 
δειλιώντες πρό τής μεγάλης δαπάνης ήν φαντάζονται 
ότι απαιτεί ή διατροφή τοΰ υίοΰ των έν Παρισίοις , 
στεροΰσιν αύτόν τής εύρωπαϊκής έκπαιδεύσεως. Ίΐ εύ- 
γνωμοσύνη λοιπόν ήν θ’αποκτήσω έκ τών έλευσομέ- 
νων; ίσως ύπεοτερήση τήν αδημονίαν τών ήδη ένταΰθα 
διαμενόντων, καί οΰτω σχηματισθη ύπέρ έμοΰ στρα- 
τόπεδον ίσχυρότερον τοΰ τών έναντίων. Άς σαλπισθη 
λοιπόν τό έμβατήριον, άς κρουσθώσι τά τύμπανα, καί 
δεΰτε στρατιώται φίλοι! cn avant! marche!

Εν Παρισίοις δύναταιτις νέος, ταλαιπωρούμενος 
όμως, νά ζήση δαπανών όχι πλείονα τών όσα έδαπάνα 
ζών έν Άθήναις ή έν Κωνσταντινουπόλει· άλλά δέν 
πρόκειται περί τοιαύτης ανάγκης· πρόκειται νά ε’ίπω- 
μεν πόσα άρκοΰσι πρός διατροφήν ενός νέου έν άνέσει, 
καί όχι έν διαίτη στενοχώριας καί άθλιότητος, έξης 
θά έπασχε καί ή ύγεία.

Άοχομαι άπό τοΰ καταλύματος.
Πρ ς θάλαμον, μεθ’όλων τών άναγκαίων έπίπλων 

καί σκευών, είς συνοικίας μή άπεχούσας τών επιστη
μονικών σχολών, απαιτείται μηνιαΐον ένοίκιον άπό 
1 5 μέχρις 70 φράγκων, κατά τήν θέσιν τοΰ θαλάμου, 
άλλά πρό πάντων κα^ά τήν εύρυχωρίαν αύτοΰ καί τόν 
πλοΰτον τών έπίπλων καί τήν άλλην πολυτέλειαν. 
Εγώ θά έ'βαλλα πολύ καλά τόν υιόν μου νά κατοίκηση 

είς θάλαμον 35 φράγκων.
Διά τόν καφέν τής πρωίας μετά γάλακτος, άρτου 

άφθονου καί ένός ώοΰ βραςοΰ ή τηγανητοΰ, άρκεΐ, όχι 
έν τω ξενοδοχείο) του, άλλ έντισι γαλακτοπωλείοις 
άτινα έδώ ονομάζονται Cr0meries,—ήμισυ φράγκον. 
Διά δέ άριστόντι μικρόν έν τώ διαστήματι τής ημέ
ρας, άριστον διά το όποιον δέν είναι χρεία νά έξέλθη 
τοΰ θαλάμου του, έάν έ'χη μικράν τινα προμήθειαν έξ 
άρτου, τυροΰ ή άλλου τινός προσφαγιού καί καφέ, άρ
κεΐ έτερον ήμισυ φράγκον. Τέλος δέ, διάγεΰμα τέλειον 
πρός τό έσπέρας, γεΰμα άφθονον, έκ ζωμοΰ κρέατος, 
τριών φαγητών, όπωρικοΰ καί ολίγου οίνου, 3 έτερα 
φράγκα δέν fivai ολίγα. 'Ωστε όλη όμοΰ ή πρός τρο
φήν 5α άνη μιας ημέρας απαιτεί φράγκα 4, ήτοι 120 
κατά μήνα.

Διά λύχνον καί πλύσιν, φράγκα 15 κατά μήνα εί
ναι αρκετά. Καί ιδού φράγκα 135 κατά μήνα, διά τά 
τής πρώτης ανάγκης· τούτε'ςι φράγκα 1 620 κατ έτος.

Άλλ’ είς τήν Γαλλίαν, πράγμα άπίςευτον! ή παι
δεία δέν δίδεται δωρεάν, ώς είς τήν 'Ελλάδα· πληρό- 
νονται περί τά 50 φράγκα κατά τριμηνίαν, τέλη έγ- 
γραφής έκάστου τακτικοΰ σπουδαστ.οΰ είς τούς κατα
λόγους· τούτέστι περί τά 200 φράγκα κατ’έτος. Γί
νονται φρ. 1820.

Άπολίπεται τών φορεμάτων καί υποδημάτων ό υ
πολογισμός· άλλ’ούΥος είναι προαιρετικός· έξαρτάται 
έκτής ποιότητος τών πραγμάτων, ένίοτεδέκαί έκτής 
φήμης τοΰ ράπτου ή υποδηματοποιού είς ούς άαραγ- 
γέλλονται. Δύναταίτις νά πληρώσρ ή 10, ή 80 φρ. δι’ 
έν ζεύγος υποδημάτων· τό αύτό καί περί φορεμάτων. 
Ό Πολύμοχθος φορεΐ ύποδήματα φράγκων 20, καί δέν 
είναι κακά· παρουσιάζεται μετ’αύτών είς συνανας-ρο- 
φάς· έκτος δέ ένός μόνου ιματισμού, παραγγελλο4μένου 
έπίτηδες είς ράπτην διά τάς επισήμους παρουσιάσεις 
— ιματισμού διαρκοΰντος έπί έ'τη , — ό οικονόμος 
σπουδαστής άγοράζει έτοιμα φορέματα, εύπαρουσίαςα 
καθ’έκάστην, καί πολύ συμφερωτέρας τιμής*
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Πέποιθα ό'τι 300 φράγκα άρκοΰσι κατ’έ'τος δια φο
ρέματα καί ύποδήματα. Καί ουτω γίνονται 2120 τά 
φράγκα. Μέχρι των 2200 έλλείπουσιν 80 φργκα- 
ταΰτα ας δώσωμεν διά βιβλία, χάρτην κλπ.

Όσα πλείονα θέλει νά δώση είς τόν υίο'ν του ό γο- 
νεύς, έστω βέβαιος ό'τι δίδει αύτά πρός διασκέδασίν 
του. Είναι λοιπόν κύριος νάπρόσθεση είς το ποσόν τών 
2200 φράγκων ό'σα άν θέλη. Τοΰτο τό πράγμα δέν ε
πιδέχεται ό'ρια, είμή τά ύπό τών φρονίμων γονέων 
τιθέμενα. Τών σπουδαστών οί πλεΐστοι θεωροΰσι τόν 
καιρόν της μαθητείας, τόν καιρόν της επιστημονικής 
σπουδής καί τών πρώτων εφοδίων του βίου, ώς καιρόν 
διασκεδάσεως καί νεανικών παρεκτροπών· άπούσης 
λοιπόν τής πατρικής έπιτηρη'σεως είναι χρεία ν’ αντι
καθιστά αύτήν χαλινός τις· καί τον χαλινόν τούτον 
βλέπω μόνον έντός άνυπερθέτου τίνος προϋπολογισμού.

Έλληνοδίκημου, είσαι μ.ήτηρ καί είμαι μη'τηρ· είς 
τόν υιόν μου θά έδιδα διακόσια φράγκα κατά μήνα, καί 
θά τώ έλεγα· — «Παιδί μου, δι’αύτών έχεις έν 11α- 
ρισίοις καί αναγκαία καί περιττά· μόνον σπούδαζε. 
Σπούδαζε, διότι οίονδη'ποτε επάγγελμα άν έκλέξης, 
ό κόσμος ση'μερον, ό κόσμ.ος τοΰ λοιπού θάκαταφρονή 
τήν αμάθειαν. Εγινες έμ.πορος, ηύτύχησες νά πλουτή- 
σης; οί έχοντες ανάγκην έκ του πλούτου σου θά φανώσιν 
ό'τι σέτιμούν θάσέ τιμούν έλπίζοντες νάσοί πωλήσωσι 
τάς υποκλίσεις καί τιμάς αντί χρημάτων σου- οί μή έ
χοντες τήν ανάγκην σου, θά φανώσι καί αύτοί ό'τι σέ 
τιμούν· θά σέ τιμούν, ή φοβούμενοι μ.ήποτε σέ χρεια- 
σθώσιν, ή μή είδότες μέχρι τίνος είσαι αμαθής. Ό 
έγκρατής υγιούς παιδείας καί ένταύτώ πλούσιος, ούτος 
φοΐνιζ· ούτος μόνος δύναται νά βασιλεύση έν τή κοι
νωνία τής ση'μερον, όχι μόνον κατ’έπίδειςιν, όχι μόνον 
προ τών όμμάτων, άλλάκαί έν ταϊς ψυχαΐς, τό όποιον 
είναι τό ά'ωτον τής δόξης καί τής εύδαιμονίας.»

’Έρχομαι είς άλλο προκείμενον.
Έμαθες τήν είδησιν, ό'τι ή 'Ρώμη κατ’αύτάς έσω- 

σεν ήμΐν άπό τού βυθού τών τεσσάρων αιώνων τής δου
λείας έ'να εύγενή , ένα Αάσκαριν; Ναι, άν δε τό έμα
θες, νά σέ το είπώ, διά νά αίσθανθής άγαλλίασιν, καί 
νά χρεως-ής χάριν είς τόν Πάπαν τής 'Ρώμης, άποδεί- 
ζαντα καί έκ τούτου πο'σον άγαπα τήν ισότητα μεταςύ 
τών ανθρώπων, καί πόσον έξακολουθεΐ νά θέλη τό κα
λόν μας, άν καί δέν έδέχθημεν τήν πρόσκλησίν του είς 
τήν προσεχή αύτοΰ σύνοδον. Γίνωσκε λοιπόν ό'τι ή ρω
μαϊκή Γερουσία ανέγραψε κατ’αύτάς έν τη χρυσή βίβλω 
τών πατρικίων άνθρωπόν τινα κάτοικον τοΰ Ταυρίνου, 
ό'ςτις ονομάζεται ’Αντώνιος Αάσκαρις "Αγγελος Φλά- 
βιος Κομνηνός ( ό'λα αύτά όμοΰ ), άναγνωρίσασα αύ
τόν ώς «μόνον καταγόμ.ενον άπ’εύθείας γραμμής έκ 
τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων καί τοΰ. τελευταίου τών 
προτού 1789 γνωστών Λασκάρεων. »· Ό Αάσκαρις 
ούτος (ό λατΐνος πλέον, έννοεΐται, καί αρνητής τοΰ 
δόγματος τών προπατόρων διότι άλλως, πώς θά τον 
άνεγνώριζεν ή 'Ρώμη;) τιτλοφορεί έαυτόν καί ανα
γνωρίζεται ώς «Μέγας Δούξ ’Ηπείρου, Λαρίσσης, Μη- 
δίαςτε καί Μακεδονίας (ώσανεί όλα ταΰτα μας ύπέ- 
σχετο ή Ρώμη, άν ώμολογοΰμεν τήν κυριαρχίαν της) 
Πρίγκηψ Πελοπόννησου καί παντοτεινός, κατά κληρο
νομιάν είς τέκνα τέκνων, ανώτατος ταξίαρχος τοΰ ύ- 
πάτου κωνς·αντινιανοΰ τάγματος τών ιπποτών τοΰ Α
γίου Γεωργίου. »

' Ρ ~ , ί) , 5· < ~ ' \ /

Ας κρυδωσι τωρχ ο σοι ες Τϊίχων φερουσι τον τι- 

τλον πρίγκηπος (όλοι έκ μεταφράσεως τοΰ τίτλου 
βέη), θολεροί αστέρες απέναντι τοιούτου τηλαυγούς 
φωστήρος. Ο απόγονος τοΰ περιφανούς οίκου έκείνου 
έζη άσημος καί άγνωςος έν τώ Πεδεμοντίω, ό'τε πρωίαν 
τινά τόν έφώτισεν ό λογισμός νά έρευνήση ποΰ εύρί— 
σκοντο τά χρυσόβουλλά του, καί νά ικηση τά ά- 
παράγραπτάτου δικαιώματα. ’Επειδή εις έκ τών κλά
δων τοΰ οίκου τών Αασκάρεων (διότι εύρίσκονται καί 
έν Ρωσσία άλλοι Αασκάρεις, έκφέροντες ώσαύτως χρυ- 
σόβουλλα) κατελέχθη ποτέ μεταξύ τών ρωμαίων εύπα- 
τριδών, τό σωζόμενον έκείνου έρνος άπετάθη προς τήν 
ρωμαϊκήν Σύγκλητον· αύτη δ’έξετάσασα τούς τί
τλους, καί όμολογήσασα αύτούς γνησίους, κατά τάς 
έν τοΐς άρχείοις παρακαταθήκας, ανέγραψε τόν άναδύ- 
σαντα Αάσκαριν ώς Αάσκαριν άΰ.ηθή, καί ώς δικαιού- 
μενον ν άποκαταςαθή έν ό'λοις αύτοΰ τοΐς προνομίοις.

Ωτε ετοιμάζεται αύτός ση'μερον νά μετοικήση άπό 
Ταυρίνου είς Ρώμην, καί λέγεται ό'τι κέκτηται καί 
καλήν τινα περιουσίαν, ώς καί μίαν θυγατέρα νέαν καί 
ώραίαν, ή'τις μόνη είχε μεταβη είς τήν πρωτεύουσαν 
τής δυτικής Εκκλησίας, καί μόνη είχε συνηγορήσει 
ύπέρ τών τίτλων τοΰ πατρός αύτής.

Δυστυχώς, ό συρμός ένταΰθα φαίνεται έπί μάλ
λον καί μάλλον απομιμούμενος τόν τής έποχής τών 
Αοδοβίκων ΙΔ', ΙΕ' καί Ις·'· όσημέραι τωόντι κλί- 
νουσιν αί ΓΙαρισιαναί πρός τόν ίμ.ατισμόν τής περιβοή- 
του κυρίας Πομπαδούρου, πρός τάκαλαθώδη τής τότε 
έζακουσμένης χορεύτριας Καμαργοΰς, πρός τό πλήθος 
τών ταινιών, πρός τάλωμόπτυχα (jabots) τα έκτρι- 
χάπτων, πρόςτά έ'μπροσθεν μυτηρα επιθωράκια (COI’S- 
sage), marquises λεγόμενα, καί τ’άλλα κωδω- 
νατικά πράγματα, ό'λως απομακρυνόμενα τής αρχαιο
ελληνικής χάριτος, ήτις μέχρι τοΰδε έπεκράτει έν μέρει 
είς τάς έσθήτας τών γυναικών. ’Αναλόγως δέ τών έξογ- 
κωμένων πραγμάτων τούτων γίνεται και ή τριχοστα- 
σία, προβαίνουσα είς μέγα ύψος. Προσθες εις τα δυσά
ρεστά ταΰτα ό'τι έπανέρχεται καί ή βασιλεία τής παι- 
πάλης (πούδρας).

Έν γένει, οί έπί τών έσθήτων προσραπτόμενοι "ο
λισμοί τίθενται είς τρόπον ώστε νά σχηματίζωσιν, είς 
τά έμπρός μέν, ώς τινα ποδίαν, είς τά όπίσω δε, μέγα 
τι φούσκωμα, ύπό τοΰ οποίου φαίνεται βασταζόμενη 
ή ποδία.

Αί συνηθέστεραι ταινίαι είναι έκ γάζης, μέ σειράς 
άτλαζίνας· βλέπω δέ ήδη καί τινας κυρίας νά φορούν 
είς τόν χορόν αορτήρας (6cliarpes), αί μέν περί τήν 
όσφύν, ώς ζώνας, αί δέ άπό τοΰ ώμου είς τήν πλευράν. 
Είς τόν κόμβον τοΰ άορτήρος πλαγίως, ή τής ζώνης 
ό'πισθεν, τίθενται άνθη· δαλίαι π. χ. ή καμελιαι. 
Παντού γίνεται χρήσις άνθέων.

Τί δέ νά σέ ε’ίπω περί τών καπελλίνων ; έξακολου- 
θοΰν νά ήναι έλλειπτικώτατα· τίθενται ό'μως ύψηλά 
έπί τοΰ μετώπου, ώς διαδήματα, τα μέν στολιζόμενα 
διά λόφων έκ πτερών, τά δέ διά στλεγγίδων, τα δέ 
δι’ολοκλήρων κλάδων φορτωμένων ές ανθεων.

"Ωστε βλέπεις ό'τι τείνομεν πρός όγκον καί ύψος· 
ταΰτα θά ήναι ή βάσις τοΰ έφετεινοΰ συρμοΰ, τη προσ
θήκη πάντοτε τής μακράς ούράς, μεθ’ήν δός μοι τό
πον νά ύποσημειωθώ,

ή βή Ζ. ΪΙ.


