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ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΝ ΠΑΡΙ2ΙΟΙ2.

ΆριΟ. 1S. Μάρτιος, 1869. Β' Έτος.

0 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΙΑΤΟΡΕΤΟΣ KAI II ΘΥΓΑΤΙΙΡ.

Υιός βαφέως, Ιάκωβος ό 'Ροβούστης, γεννηθείς έν 
ετει 1512, άνεδείχθη ζωγράφος εςοχος, πασίγνωστος 
ύπο την επωνυμίαν Tintoretto, σημαίνουσαν μικρόν 

βαφέα. Καθ’δλον αύτοΰ τον βίον δύο τινά ηγάπησε 
περιπαθώς ό άνηρ ούτος, μο'να πληροΰντα την διά
πυρου καρδίαν καί την ενθουσιώδη αύτοΰ ψυχη'ν την 
τέχνην, καί την θυγατέρα αύτοΰ Μαρίαν· άφοΰ δε καί 
ή θυγάτηο κατέστη ωσαύτως ζωγράφος διάσημος, τά

Ό ζωγράφος Τιντορέτος καί ή θυγάτηρ αύτοΰ νεκρά.

δύο ταυτα θερμότατα φίλτρα, άτινα έως τότε διηρουν 
την καρδίαν του Τιντορέτου, στενώς συνενωθέντα, 
σχεδόν συνεταύτίσθησαν.

Τοσουτον άπο της πρώτης αύτοΰ νεότητος έτρεφε 
προς τήν τέχνην έρωτα, ώστε ό Τιτιανος, πλησίον 
του οποίου έμαθη'τευσεν επί τινας μήνας, καταπλα- 
γεις, ώς λέγουσιν, έκ της φοβέρας του μαθητου τούτου 

Τόμ. Β' Μάρτιοι, 1869. 

έφέσεως καί έπιδόσεως, τον άπέπεμψεν ώς απειλοΰντα 
να ύπερακοντίση τον διδάσκαλον. Οι συμμαθη'ΐαι τον 
άπεκάλουν ΐΐ furioso Tintoretto, un fulmine di 
ρβηθίΐο,ραγδαΐον δηλονότι, ή κεραυνοβολον γρα
φίδα" κατά δε τούς ειδήμονας, ο Τιντορέτος έ.ωγρά- 
φει έκ πρώτης αφετηρίας με άπιςευτον γονιμότητά τε 
καί προπέτειαν· ώστε ούδέποτε ηύδοκιμει εντελώς εις 
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τάς έκκλησιας-ικάς εικόνας, έφ’ών είναι χρεία μετριό- 
τητος έν τοΐς σχήμασι και αγιότητας έν τή συμπερι
φορά· αλλά καί οί αύςηρότατοι των επικριτών όμολο- 
γοΰσι την ίσχυν της τέχνης τού Τιντορέτου· είς τούτων, 
ό Βάσαρις, τον άποκαλεΐ έν τη προς αύτον πικρία 
τρομερώτατον τών ζωγραφικών νόων. Καί αληθώς μέν, 
δέν έφρόντιζε πάντοτε περί τελειότητας, πολλάκις μά
λιστα, αύτοσχεδιάζων, παρίςατο κατώτερος έαυτού, 
άλλ ήδιαφόρει. λα δημιουργη μόνον ήθελε, καί ήμέ- 
λει την τελειοποίησιν. Εύηρεστεΐτο μεγάλως νά πλη
ροί πίνακας, όπου πρόσωπα μέν πλεϊστα, κινήσεις δέ 
άπειροι* καί τοιοΰτος είναι ό πίνας αύτού ό τον Πα
ράδεισον παριστών.

Ως είπομεν, ό Τιντορέτος ήγάπα καί την θυγατέρα 
του τούλάχιστον όσον καί την τέχνην. Η Μαρία 'Ρο- 
βούστη, Marietta Tintorella έπονομασθεΐσα έν Βε
νετία, έγεννήθη έν έ'τει 1560. Έξ αρχής δέ αύτη έ- 
φάνη έπιδίδουσα θαυμασίως εις τήν μουσικήν, έξοχους 
ό'μως εις την ζωγραφικήν, ταύτην ύπό του πατρός δι- 
δασκομένη. Υπό τοιοΰτον ζωγράφον άριστον, ή Μα
ρία προώδευσε γιγαντιαίως. Ο πατήρ δεν την παρη- 
τει ού'τε προς στιγμήν. Μικροτάτην έ'τι, την ένέδυσεν 
ώς αρ^εν, καί λαμβάνων αύτήν άπό της χειρός, την 
είχε πανταχού άχώρις-oy ήριστούργει δέ οσάκις μά- 
λιστα το θυγάτριον τον έ'βλεπε ζωγραφούντα.

Η Τιντορέλλα, ώς ώνόμαζον εκτοτε αύτήν, έκλη- 
ρονόμει την πατρικήν εύχειρίαν καί έπιτηδειότητα, 
προ πάντων έκδιδομένη εις την σπουδήν τού προσώ
που, ήτοι τού ομοιώματος, είς ήν καί ταχέως διέπρε- 
ψεν έκαστος δ’ έφιλοτιμεϊτο νά λάβη την εικόνα του 
δια της χειρός αύτης* καί ούτως ή χαρά τού Τιντορέ- 
του, ώςλέγουσινοί βιογράφοι αύτού, ηυξανε. μετά τής 
φήμης της θυγατρός.

Προς τοΐς ά'λλοις καί ό αρχαιολόγος τού αύτοκρά- 
τορος Μαξιμιλιανού, ’Ιάκωβος Σπάδας, έζωγραφήθη 
ύπό της Μαρίας, καί τόσον ηρεσεν ή είκών του διά την 
έν αύτη τί'/yry, ώστε την προσέφερεν είς τον Μαξιμι- 
λιανδν ώς κτήμα σπάνιον. Τότε έζήτησεν ό αύτοκρά- 
τωρ την Μαρίαν παρά τού πατρός της, θέλων νά την 
κατατάςη μετά τών άλλων δεσποινών της αύληςτου· 
ώσαύτως δε καί ό τής 'Ισπανίας βασιλεύς Φίλιππος ό 
Β ήβουλήθη να προαγάγη την τύχην τής κόρης ταύ- 
της* άλλ’ό Τιντορέτος άπέφυγε ταύτας όλας τάς λαμ- 
πρας προτάσεις, έ'τι μάλλον αγαπών την θυγατέρα 
του ένεκεν αύτών, καί άποδεικνύων αύτη ότι ήτο τω
όντι άςία τού πατρός , ου τίνος ύπερελάμίτρύνε την 
δόξαν.

ΙΙροσθετέον δε ότι ό Τιντορέτος ήδη έγήρασκε, καί 
δεν ήθελε λοιπό/νά στέρηση τούς οφθαλμούς του τού 
μόνου χάρματος αύτών, ή ν’άπομακρυνθή τής μόνης 
ικανής ν ανακούφιση τό βαρύ φορτίον τής γηραιάς η
λικίας του. Την ένύμφευσε μετά τίνος άδαμαντουργοΰ 
έγκαταστημενού έν Βενετία, ύπο την ρητήν συμφωνίαν 
νά μή άποδημη'ση ποτέ αλλαχού. Καί ουτω δέ ή Τιν- 
τορέλλα έςηκολούθησε ζωγραφούσα καί εύρύνουσα αεί
ποτε την φήμην της· ώστε καί είχε παραιτήσει την 
μουσικήν, καίτοι έπιδίδουσα καί εις αύτήν έξ ίσου 
καί παίζουσα όργανα πολλά.

Αιφνίδιος θάνατος τήν άφήρπασεπρίν έ'τι γίνη τρια- 
κοντούτις, εν 1 590. Έτάφη δέ έν τώ ναώ τής Πανα
γίας τής Αγρότιδος (Santa Maria del Orto)· καί 
ό μ.ν σύζυγος έτήρησε το πένθος της έφ’όρου ζωής, ό

δέ πατήρ, καταβληθείς ύπό άπαραμυθήτου λύπης, ά- 
πήλθε μετ’ού πολύ είς έντάμωσίν της, καταβάς έν τοΐς 
μνήμασι τού αύτοΰ έκείνου ναού.

Π εϊκώντήν οποίαν δίδομεν είναι άντιγεγραμμένη 
εκ θαυμαστού πίνακας, ον έζωγράφησεν έν Παρισίοις 
προ μιας εΐκοσιπενταετηρίδοςγάλλοςτις ζωγράφος δια
κεκριμένος (Leon Gogniet). Ο Τιντορέτος παρίς-α- 
ται είς τήν τρομεράν στιγμήν καθ’ήν σχεδιάζει τό έ
σχατον τούς χαρακτήρας τής πεφιλημένης θυγατρός, 
κοιτωμένης έπί τής νεκρικής κλίνης. Όλην τήν νύκτα 
ήγρύπνησε καταγινόμενος είς τό οδυνηρόν τούτο έ'ργον· 
ολην τήν νύκτα οί όφθαλμοίτου ένεπλήσθησαν τής πο
θεινής εικόνας, ήν προσπαθεί νά διαιώνιση έν πίνακι. 
Ηδη φαίνεται τετελειωμένη, καί ό ζωγράφος ατενίζει 

το τελέυταΐυν προς τήν θυγατέρα του· τά όμματά του 
είναι ξηρά, είναι φοβερά· ή όψιςτου αύστηρά καί σκυ
θρωπή· λύχ νος τις όπισθεν τού παραπετάσματος φω
τίζει τήν πένθιμον ταύτην σκηνήν, καί επαυξάνει τήν 
ψύχραν τής Τιντορέλλας ωχρότητα. Τις δύναται νά 
περιγράψη ό,τι αισθάνεται κατά τήν στιγμήν ταύτην 
ή καρδία τού πατρός, καί τίς νά παραστήση τάς συγ
κινήσεις τού ζωγράφου προ τοιαύτης ήγαπημένης μα
θήτριας! Τον βλέπεις, καί διακρίνεις ότι τό παν τε- 
τέλεσται τού λοιπού πρός τον Τιντορέτον. ’Αφού τό 
σώμα τής θυγατρός του καταβιβασθή είς τήν γην, ου- 
τος ό γέρων βεβαίως θά συντρίψ-ρ τήν πυξίδα τών βα- 
φών, καί θ’άπορρίψη τάς γραφίδας όλας, καί θά οίμώξη 
ότι ή Μαρία συναπέφερεν είς τον τάφον όλην τήν καρ
διάν καί ό'λην τήν τέχνην τού γηραλέου της πατρο'ς.

'Ο κόσμος όλος έθαύμασε τον γάλλον ζωγράφον ός- 
τις τοσοΰτον έξαισίως απεικόνισε τήν θέσιν ταύτην· 
ούδείς τών διερχομένων έμπροσθεν τού πίνακας τούτου 
προβαίνει, μή συνεχόμενος προ τοιαύτης θέας ύπό βα- 
θείας κατανύξεως. 'Εχει τι στωϊκόν ό πατρικός οφθαλ
μός εκείνος, ή όψις έχει σοβαράν τινα άπάθειαν εκφρά
ζονταν ολην τήν δριμύτητα τής οδύνης, ήν ό Τιντορέ- 
τος καταπνίγει είς τής καρδίας τά ενδόμυχα.

II BOATAIkll ΣΤΙΙΛ1Ι.

Λέν δυνάμεθα νά έννοήσωμ3ν καλώς τον ηλεκτρικόν 
τηλέγραφον, άν δέν προσθέσωμεν έ'τι ολίγα περί τής 
βολταϊκής στήλης, είς όσα είπομεν έν σελίδι 12 καί 
έφεξής. Γινώσκομεν ότι τινές παρατρέχουσι τό διδα
κτικόν μέρος τών Μυρίων 'Όσων, φρονούντες ότι αύ- 
τό γράφεται μόνον διά τούς παΐδας· άλλ’ άδικοΰσιν 
ούτοι εαυτούς. Δέν άρκεΐ νά έ'χη τις μικράν τινα νύξιν 
περί τού ηλεκτρισμού καί τών άποτελεσμάτεον του■ 
πρέπει νά γινώσκη καί όλίγην θεωρίαν· άλλως, ούδ’ 
οί άμαθέστατοι άγνοούσιν ότι διά συρμάτων ήλεκτρι- 
ζομένων μεταδίδεται εϊδησίς τις έξ άποστάσεως. Οί 
’Οθωμανοί λέγουσι τελλί βουρτού (έπληξε το σύρ
μα)· άλλ’ έρώτησον αύτούς, πώς πλήττεται τό σύρμα, 
καί πώς πληττόμενον μεταδίδει τήν ιδέαν τού έπι- 
στέλλοντος ; Οά σοί άποκριθώσιν ό,τι καί οί πλεΐστοι 
τών καθ’ήμάς, θεωροϋντες ταύτας τάς έξηγήσεις άνα
ξ ίας λόγου.

Αλλά μάλλον ανάξιος λόγου, καί ανάξιος τής συνα
ναστροφής τού πεπολιτισμένου κόσμου είναι ό μή πε- 
ριεργαζόμενος ταύτα καί τά τούτοις όμοια. Δέος μά
λιστα όςτι; φωράται είς τους παρόντας καιρούς όλως

αδαής επιστήμης, είναι εταίρος ανάξιος πρός συνανα
στροφήν ύπό κοσμίων ανθρώπων συγκεκροτημένην, καί 
συνδαιτυμών ανάξιος είς τράπεζαν ύπ’ άνδρών εύμα- 
θών περιες-οιχισμένην, τέλος δέ καί γαμβρός ανάξιος 
πρός κόρην άνατεθραμμένην έπιμελώς.

Πρόσχωμεν λοιπόν ολίγον είς τήν τής βολταϊκής 
στήλης έξήγησιν.

Αύτη μετεποιήθη πολυτρό- 
πως άφότου έπενόησεν αύτήν 
κατά πρώτον ό Βόλτας. Η ςή- 
λη τής οποίας έρχόμεθα νά πε- 
ριγράψωμεν τήν συσκευήν ένο- 
νει έν έαυτή πολλά στοιχεία, 
τών οποίων έκαστον συντίθεται 
ύπό δυο ρευστών καί δύο στε
ρεών. Τα δύο ρευς·ά είναι συνή
θως τό κοινόν άζωτικόν οξύ, 
καί το θεϊίκόν οξύ· τα δύο ς-ε- 
ρεά, ό άνθραξ καί ό ψευδάργυ
ρος (ζίγκος).’ΐδ ού δέ πώς δια- 
τίθενται. Τό άζωτικόν οξύ βάλ
λεται έντός πλατύστομου δο
χείου ϋ(σχ. 8)ύαλίνου, ή έκ 
πηλού φάβεντιανού(faience)* 
ό άνθραξ c, περικεκομμένος είς 
σχήμα κυλίνδρου άνωθεν έως 
κάτω διατρυπημένου, βυθίζε
ται έντός τού άζωτικού οξέος· 
'έν άλλο δοχ εΐον, πορώδες τού- 

-Ζ· 9·νζ. 8.

το, χι,ήτοι έκ γής κεραμικής ήμιεφθου, (όόστε νά εμ- 
ποδίζη μέν τήν σύμμιξιν τών ρευςών, όχι δέ καί τήν 
συγκοινωνίαν αύτών διά των πόρων τού όιαφραγματος) 
περιέχει τό θεϊίκόν οξύ · 
βυθίζεται λοιπόν καί 
αύτό έντός τού άζωτι- 
κού οξέος, έπειδή όπυθ- 
μήντου στηρίζεται είς 
τον πυθμένα τού ύαλί- 
νου δοχείου· τέλος, τό 
φύλλον τού ψευδαργύ
ρου ζ βυθίζεται έντός 
ΰδατος περιέχοντος 1 
δέκατον θειϊκοΰ οξέος. 
Κατ’αύτόν τον τρόπον, 
είσήχθησαν τό έν έντός
τού άλλου· ώστε, έάν έτέμναμεν άνωθεν έ'ως κάτω 
ταύτα όλα τά μέρη έξ ών συντίθεται έν στοιχεΐον τής 
στήλης, βλεπομεν έν τώ σχήματι 9 πώς θά παρουσιά- 
ζοντο είς τήν όρασιν ημών.

ΙΙροσθετέον ότι ό άνθραξ έχει εις τά άν<ο αύτού χαλ-

κούντι περιδέραιου, είς ο προσαρτάται έ'λασμάτι, καί 
τούτο χαλκούν, σημειούμενον δι’ ενός μικρού ςαυρου. 
Τούτο είναι ό θετικός πόλος λεγόμενος· καί παν δέ 
σύρμα ή άλλο μεταλλικόν έ'λασμα τιθέμενον εις συνά
φειαν μετά τού προσαρτήματος τούτου, ή και ένγενει 
μετά τού άνθρακος, καλείται ώσαύτως θετικός πόλος 
τού στοιχείου, επειδή δέχεται τό ύαλογενές ή θετικόν 
αύτού ρευστόν.

’Αλλά καί είς τον ψευδάργυρον προσκολλάται ώσαύ
τως έν έ'λασμα χαλκούν, τό όποιον σημειούμεν διά μι- 
κράςτινος γραμμής—■* τούτο δέ είναι ό αρνητικός 
πόλος τού στοιχείου. Παν σώμα ηλεκτραγωγόν συνα- 
πτόμενον μετά τού ψευδαργύρου καλείται αμέσως και 
τούτο αρνητικός πόλος, επειδή δέχεται τό αρνητικόν 
αύτού ρευστόν, ήτοι τον ρητινίτην ηλεκτρισμόν.

Τώρα· — το σχήμα 10 είκονίζει στήλην συγκεκρο
τημένην έκ δέκα μόνον στοιχείων ψευδαργύρου και αν- 
θράκος* ταύτα δ είναι χρεία νά συνάπτωνται ώς έπο- 
αένως* τό πρώτον νά έ'χη τον θετικόν του πόλον ελεύ
θερον, άλλ’ό αρνητικός πόλος του νά συνάπτεται μετά 
τού θετικού πόλου τού έπομενου, και ούτω καθεξής 
έκας·ον μετά τού πλησιεστέρου του, μέχρι τού δέκατου 
στοιχείου, τού οποίου, κατα συνέπειαν, ό αρνητικός 
πόλος μένει έλεύθερος.

Οί δύο ελεύθεροι πόλοι, ήτοι ό θετικός πόλος τού 
πρώτου στοιχείου καί ό αρνητικός πόλος τού τελευ
ταίου, καλούνται, ό μέν, θετικός πόλος τής στήλης, ό 
δέ, αρνητικός πόλος τής στήλης.

Ούτω δέ συγκροτούνται στήλαι καί έκ τριάκοντα, 
εξήκοντα ή καί εκατόν στοιχείων, ενίοτε δέ καί έκ δισ- 
χιλίων ή τρισχιλίων.

Ας λάβωμεν είς παράδειγμα τήν έκ δέκα μόνον <οι- 
χείων συγκεκροτημένην στήλην. ’Εάν πλησιασης το 
σύρμα τό θετικόν είς τό σύρμα τό άρνητικόν, ή μάλλον 
έάν τά δύο ταύτα σύρματα περάσης τό έν έπι τού άλ
λου ταχέως, βλέπεις εκθρώσκοντα σπινθήρα ες αύτών* 
δεκάκις, έκατοντάκις έάν έπαναλάβηςτό πείραμα τού
το κατά συνέχειαν, ό σπινθήρ πάντοτε παράγεται μετά 
τού αύτοΰ κρότου. 'Αρα ή στήλη είναι λάγηνος πλήρης 
ηλεκτρισμού, ή συγκρότημα βαυκαλίδων λουγδου- 
νικών (ώς όνομάζουσιν αύτάς οί φυσικοί), πάντοτε 
έτοιμον, καί πάντοτε πεπληρωμένον.

Αλλ’ή διαρκής έμφάνισις τού σπινθήρος είναι άπο- 
δειξις ό'τι οί δύο έναντίοι ηλεκτρισμοί ανασυντιθενται’ 

επομένως δέ ή ςήλη έ
χει τήν ιδιότητα νά έμ- 
πλήσκεται άφ’ έαυτής, 
ήτοι νά διαχωριζη ά- 
διακόπως τά δύο ρευ
στά, καί άδιακόπως νά 
στε'λλη τό θετικόν ρευ
στόν είς το εν α^τής α- 
κρον, καί τό αρνητικόν 
είς τό άλλο.

Αύτη δ η συνέπεια κα
θίσταται προφανής καί 
έκτου έξήςπε’.ράματος.

Κάβε στήλην συγκεκροτημένην και εκ δέκα μονον 
στοιχείιυν. Σύναψον τά δύο σύρματα, ή τους δυο πό
λους τής στήλης ταύτης διά σύρματος έκ λευκοχρύσου 
(platine), σύρματος διάμετρον μέν έχοντος ενός τρί
του ή ένός τετάρτου τού χιλιοστομέτρου, μήκος δε



68 ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ. ΜΪΡΙΑ ΟΣΑ. 69

επαρκές. Βλέπεις πάραυτα ότι το σύρμα θερμαίνεται, 
καί δτι όσον σμικρύνης τό μήκος του, τόσον ή θερμό- 
της αυςανει· πρώτον το συρ[χα καπνίζει, επειτα πυρά- 
κτούμενον καταντά κόκκινον βαθύ, έπειτα κόκκινον 
ώς τό κεράσιον, έπειτα λευκαίνεται έκ της ύπερβολι
κής πυρακτώσεως, καί διατηρείται εις την κατάστα- 
σιν ταύτην. ’Αλλ’άν έτι πλέον σμικρύνης τό μήκος 
του σύρματος, ό λευκόχρυσος αναλύεται, καί ρέει ώς 
μόλυβδος εις σταλαγμούς. Τούτο αποφεύγεις εάν δώ- 
σης εις τό σύρμα μήκος επαρκές.

’Άξιον θαυμασμού είναι, ό'τι ό λευκόχρυσος τήκεται 
διά τού ηλεκτρικού πυρός τόσον εύκόλως, ένω αδυνα
τεί νά τόν άναλύση τό δυνατιότερον πυρ τών χυτηρίων 
τού σίδηρου. ’Απόδειξις εκπληκτική της τε φλεκτικης 
δυνάμεως τού ηλεκτρικού ρεύματος καί της άεννάου 
λειτουργίας της βολταϊκής στήλης, λειτουργίας ητις 
είναι καί ό ούσιώδης αύτής χαρακτήρ· διότι άν δώσω- 
μεν εις τό σύρμα ικανόν μήκος, ώς·ε νά μή καταντηση 
εϊς τήξιν, ώρας ολοκλήρους διατηρείται πυρακτωμέ- 
νον. Ο ηλεκτρισμός, αείποτε παραγάμενος, μεταβαί
νει εις αύτό άεννάως.

'Η διαρκής λοιπόν αύτη πυράκτωσις τού σύρματος 
ούδεμίαν επιτρέπει αμφιβολίαν περί της άεννάου πα-

rz. ιι.

ήτοι μή ηλεκτραγωγού, ούτίνος τά δύο άκρα κρατούν
ται ύπό δύο συναρτημάτων μεταλλικών, ών έκαστον 
φέρει άνωθεν καί κάτωθεν εν στέλεχος άνθρακος. Οϊ 
δύο πόλοι τής βολταϊκής στήλης συνάπτονται όπου τό 
η καί τό ρ. Αί άκμαί τών δύο ανθράκων πλησιάζονται 
διά τής ύαλίνης λαβής WI, καί τότε πάραυτα βλέπει 
τις εις το σημεΐον τής συναφής τών δύο άνθράκων φώς 
ζωηρότατον, προς ο δεν αντέχει ό οφθαλμός, ώς δεν 
άντεχει βλέπων τον ήλιον. Επειδή δέ ή θερμότης με
ταδίδεται μέχρι τίνος, τό φώς τούτο έκτείνεται όλί- 

, καί τότε δύναταίτις ν’άνασύρη τόν 
: διά τής ύαλίνης λαβής, καί ν άφίση 

μεταξύ τών ανθράκων διάστημα χι
λιοστομέτρων τινών, ή καί έκατοςΌ- 
μέτρων, έάν έχη στήλην έξ εκατόν 
στοιχείων (σχ· 12). Ούτω διαχω
ρισμένοι οί άνθρακες διαχε'ουσι παν- 
ταχόθεν φώς, τού οποίου ή λάμψις εί
ναι όση ή έκ πολλών εκατοντάδων κη
ρίων. ’Εξακολουθεί δέ τό φώς τούτο 
ένόσω καί τό ηλεκτρικόν ρεύμα· άμα 
άνοιξη τις τήν περιβολήν, παύει* 
άμα κλε ίση τις αύτήν, πάλιν έπανέρ- 
χεται.

Οταν ήναι άποκεχ (ορισμένοι οί 
άνθρακες, ή φλέξις γίνεται εις τά ά
κρα αύτών, καί είναι χρεία νά πλη- 
σιάζωνται ολίγον έκ διαλειμμάτων, 

όντες δέν καταναλίσκονται ταχέως* πάν-

γον κατ’ολίγον, 
επάνω άνθρακα

ΣΖ· 12·

τρομαγνητισμοϋ, ήτοι τής ένεργείας τού ρεύματος έπι 
τών μαγνητών, ήνοιξεν εϊς τάς έξερευνήσεις αύτης νέον 
καί άπέραντον στάδιον.

'Ο Ο’ίρστηδος (καθηγητής τής φυσικής έν Κοπεγ
χάγη,— 1820) πρώτος άπέδειξεν ότι τό σύρμα, ή έν 
γένει πάν ηλεκτραγωγόν σώμα διά τού όποιου διέρχε
ται τό ρεύμα τής βολταϊκής στήλης, επιδρά τά μέγι
στα έπί τών μαγνητικών ρευςών ότι έλκει, αποκρούει 
ή διευθύνει τούς μαγνήτας τόσον ϊσχυρότερον, όσον 
είναι πλησιέστερον προς αύτά.

Από ταύτηςτής άνακαλύψεως ώνομάσθη ήλεκτρο 
μαγνητισμός τό μέρος τής φυσικής 
γος, ίνα ούτω σημαίνη τήν άμαιβαίαν 
ηλεκτρικών καί μαγνητικών ρευστών.

περί ού ό λό- 
έπίδοασιν τών

τής περιβολής άνοιγομένης· πράγμα τό όποιον δύνα- 
ται νά γίνη άλλεπαλλήλως και μετά θαυμασίας τα- 
χύτητος, ώς θά ίδωμεν έκ τού επομένου πειράματος.

Τό σχήμ.α I 5 παριστα ώσαύτως ηλεκτρομαγνήτην, 
άλλά μικρόν, ώς έκεΐνον τον όποιον μεταχειρίζονται 
εϊς τήν ηλεκτρικήν τηλεγραφίαν. Τό τεμάχιον δι ού 
γίνεται ή συνάφεια erf, ό'πλισις του ηλεκτρομαγνή
του ονομαζόμενου ένταύθα, είναι διατεθειμένου εϊς τρό
πον, ώς·ε νά συστέλλεται καί νά διαστέλλεται ώς έλα-ε νά συστέλλεται καί νά διαστέλλεται ώς έλα- 
τήριον. Διά τών δύο κοχλιδίων υ καί ν' ρυθμίζεται ή 

εκδρομών του. ’Εν τη φυσική αύτής κατα- 
ή ό'πλισις ύψούται διά τής έλαςτ- 

ς καί έγγίζει εϊς τό κοχλίδιον ι>, ή μάλλον 
-ό πιεζόμενον ή τανυόμενον κατα τό

ραγωγής ταύτης, η περ 
ηλεκτρισμού.

’Αφού εϊδομεν ότι ή βολταϊκή στήλη δίδει φως καί 
θερμότητα, άς μεταβώμεν εις τινας άλλας επί τού προ- 
κειμένου άξιοπεριέργους διασαφήσεις.

Το ηλεκτρικόν ρεύμα, διερχόμενον μεταξύ δύο ακ
μών άνθρακας, δίδει φως, τό λαμπρότατον τών φώ
των όσαήδυνήθη μέχρι τοΰδε νά παράξη ή τέχνη τού 
ανθρώπου. Εις τό πείραμα τούτο είναι μέν αρκούντως 
επιτήδειος καί ό κοινός άνθραξ, ό’ έκ ξύλου, άλλα τό 
φώς δεν είναι δι’αύτοΰ τόσον ζωηρόν καί διαρκές ό
σον τό διά τίνος άλλου άνθρακος, σκληρού ώς χάλυψ, 
όςτις έξάγεται έκ τών χημικών δοχείων της άτμίδος 
(g'az). Δύο μικρά στελέχη τοιούτου άνθρακος, έ- 
χοντα διάμετρον καί μήκος σχεδόν όσον ό σωλην ενός 
γραφικού πτερού της χηνός, έμπήγνυνται εϊς τά δύο 
μικρά χάλκινα ψέλλια α καί b, τής μηχ ανής ήν παρα
τηρεί ό αναγνώστης έν τώ ύπ’άριθ. 1 1 σχήματι. II 
μηχανή αύτη σύγκειται έξ ενός στελέχους, ν, ύαλίνου

ί της αιωνίου κυκλοφορίας του

Είςάπός·ασιν όντες δέν καταναλίσκονται ταχέως* πάν
τοτε όμως φθείρονται, διότι γίνεται τις μεταβίβασις 
τής ιδίας τού ανθρακος ύλης, έλκομένης άπό τού θε
τικού εις τόν αρνητικόν πόλον.

Διά τοιαύτης τίνος στήλης 50 ή 1 00 ςοιχείων δύ
ναταί τις ν’άναλύση έν μια ςτγμή πολλών χιλιόγραμ
μων άργυρον, χρυσόν ή λευκόχρυσον. Οταν θέλη τις 
νά παραγάγη πυρ πολύ, τότε αντί νά θέση έν τώ ψελ- 

λίω b άνθρακα πελεκημένον εις άκμήν, 
θέτει πλατύν τινα άνθρακα, έχοντα 
έσκαμμένην τήν έπιφάνειαν εϊς σχήμα 
χοάνης (σχ. 1 3). Εν-^ός ταύτης τής 
χοάνης βάλλονται τά τεμάχια τού με
τάλλου ο πρόκειται ν άναλυθή, πλη- 
σιάζεται έπειτα ή άκμή τού άνωθεν 
άνθρακος, μεταδίδεται τό ηλεκτρικόν 
ρεύμα, καί ή τήξις γίνεται έντός ολί
γων δευτερολέπτων. Τότε δέ τό φώς 
είναι έ'τιζωηρότερου, αλλά χρωματί
ζεται ύπό τού καπνού τών μετάλλων, 
άτινα εξατμίζονται, ή τούλάχ ιστόν 
άνέλκονται προς τόν άνωθεν άρνητι- 
κόν πόλον.

Ό σίδηρος καί ό χάλυψ, όχι μό
νον άναλύονται έν τούτω τώ πειρά- 

ματι, άλλα πυρακτοΰνται εϊς τοιούτον βαθμόν, ώστε 
ή έπαφή τού άέρος διεγείρει αυτά εϊς σπινθήρας λαμ- 
προτάτους, έκτινασσομένους πανταχόθεν έν ε’ίδει μι
κρού πυροτεχνήματος.

Τά φαινόμενα ταΰτα τού φωτός καί τής θερμότητας 
ήσαν έπί πολύν χρόνον τά μόνα φυσικά φαινόμενα, ά
τινα ήδυνήθησαν οί φυσικοί νά προάξωσιν έκ τού η
λεκτρικού ρεύματος- άλλ’έν έ'τει 1820 ή επιστήμη 
προε'βη καί εϊς άλλο βήμα' ή άνακάλυψις τού ήλεκ-

ΪΖ. 13.

’Ερχόμεθα νά έξηγή- 
σωμεν γενικώς πως διά 
δύο μόνον πειραμάτων 
ταύτην τήν έπίδρασιν.

Τό σχήμα 14 παρις-α 
ένα ηλεκτρομαγνήτην. 
Είναι δέ όγκώδηςτιςκύ
λινδρος σίδηρους, κεκυε- 
τωμένος εϊς σχήμ.α ίπ- 
πείου πετάλου* σύρμα 
δέ χαλκούν, διάμετρον 
μέν έχον ενός χιλιοστο
μέτρου περίπου, μήκος 
δέ χιλιομέτρων πολλών, 
καί περικεκαλυμμένον 
ύπό μετάξινης κλως-ής, 
περιτυλίσσεται γύρου έ
καστου τών δύο κλάδων 
τού ηλεκτρομαγνήτου, 
ώς γύρω πηνίου ( μα
σουριού), καί ούτω σχη
ματίζονται τά ύπό τών 
φυσικώνούτωσί καλούμεναδύο πηνία τούήλεκτρο- 
μαγνήτου. 'Γά δύο άκρα τού σύρματος τούτου μένου- 
Οιν εΛευυερι 
τών δύο πόλων τής στήλη;

ό

εζτασις τ 
στάσει διακειμένη, 
κότητός της 
εϊς τό έλατήρον τι

σιν έλευ'θερα έν τώ X καί y, όπως συγκοινωνώσι μετά 
;. Καθ’ήν στιγμήν διέρχε- 
σίδηρος καθίσταται μαγνή-ται τό ηλεκτρικόν ρεύμα, ι 

της ισχυρός· έλκει τούς 
ήλους, τά σιδηρά εργα
λεία, παντα όγκον σιδή
ρου· έκαστον δέ τεμά
χιον σιδήρου ούτως έλ- 
κυόμενον καθίς-αται καί 
αύτό μαγνήτης- εϊς τρό
πον ίός-ε όλα όμοΰ σpr- 
ματίζουσι μακράν άλυ- 
σον μαγνητικήν, τής ό
ποιας οί πρώτοι κοίκοι 
προσκολλώνται καί ώσ- 
ανει προσηλούνται έν το' 
τούς δύο πόλους τού ηλεκτρομαγνήτου 
να διέρχεται τό ηλεκτρικόν ρεύμα, 
ή διακοπή ή περιβολή, έκλείπει όλη αύτη ή δύνα- 
μις. Τότε συντρίβονται όλοι οί κρίκοι τής άλύσου, 
τά δέ παντοΐα τεμάχια άποσπώνταικαίκαταρρέουσιν, 
ύπεικοντα εϊς μόνον πάλιν τόν νόμον τής βυρύτητος. 
Καί άρα ό ηλεκτρισμός λαμβάνει τήν δύναμίν του άμα 
κλεισμένης τής περιβολής, καί αποβάλλει αύτήν άμα

μάλλον καί ήττον ύπό 
τού αύτού τούτου κοχλι
διού· όταν όμως ό ήλεκ- 
τρομαγνητης την ελζη, 
τότε παραιτεΐ ταύτην 
τήν θέσιν, καί όρμά προς 
τούς πόλους τούς έλκον- 
τας αύτήν. Διά τού εύ- 
φυούς τούτου μηχανή
ματος ή περιβολή κλείε
ται καί ανοίγεται άφ έ- 
αυτής. Τωόντι, ή μέν 
μία άκρα τού σύρματος 
τού μαγνήτου απολήγει 
εις τό σημεΐον /», ή δέ 
άλλη εις τό ςέλεχος Ζ', 
όν κατεσκευασμένον έκ 
μετάλλου, καί μετρ-δί- 
δον τό ηλεκτρικόν ρεύμα 
καί εις αύτήν τήν όπλι- 
σιν απο τής όπλισεως 
δέ μεταβαίνει εις τό έ

λατήριον, μετά τού οποίου συναπτεται, και απο τού 
έλατηρίου έρχεται εϊς τό ί?, ήτοι εϊς τόν πόδα τού ςε- 
λέχους Ζ, όντος καί τούτου κατεσκευασμένου έκ με
τάλλου* Τιθέμενων λοιπόν τών άκρων ρ η εϊς συγ
κοινωνίαν μετά των δυο πόλων της βολταϊκής ς·ςλης, 

ή περιβολή είναι κεκλει-

νΖ. 15.

σημείοις η καί ύ, ήτο?είς
"Αμα παύση 

ήτοι άμα άνοιχθή

σμένη, καί τό ρεύμα δι
έρχεται- άμα ό'μως ά- 
ποχωρ ίσασα ή ό'πλισις, 
παραιτεΐ τό έλατήριον 
ρ καί διακόπτει τήν πε- 
ριβολήν. ’Αποβάλλοντος 
δέ τότε πάραυτα τού 
ηλεκτρομαγνήτου τήν 
εαυτού ελκτικήν δυνα- 
μιν, ή ό'πλισις άνυψοΰ- 
ται διά τής έλαστικότη- 

■εριβολήν, καί έκ τούτου, , , τόςτης, κλείει έκνεου την π__.,......., —
επακολουθεί νέα έ'λξις, νέα διακοπή, καί ούτως επ 
άπειρον.

"Ωστε ή ό'πλισις δέν δύναται να μένιρ ήσυχος,^ οϋδεν 
έ'χουσα σημεΐον ό'που νά σταθή· ήναγκασμενη να τα
λαντεύεται άδιακόπως ύπό της δυνάμεως ήτΐί γεννά- 
ται καί εκλείπει κατά πάσαν στιγμήν, αποκτά κινησιν 
τής οποίας τό τάχος αποβαίνει τεράστιον* διότι ες 
αύτού προκύπτει ήχος τις, ού τίνος ή όξύτης ένιοτε
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άνταποκρίνεται προς χιλιάδας δονήσεων κατά παν δευ- 
τερόλεπτον.

Ιδού είπομεν ικανά όπως δώσωμεν πρώτην τινά ι
δέαν περί, τής βολταϊκής στήλης, περί του ηλεκτρικού 
ρεύματος καί περί του ήλεκτρομαγνητισμοΰ' ίσιος έξ 
αύτών ό αναγνώστης διεϊδεν ήδη μ.ετά πόσης εύκολίας 
ή νε'α αΰτη δύναμις έλαβε τόσας άξιολόγους έφαρμο- 
γάς, μάλις-α δέ πώς βάλλει εις κίνησιν τάς θαυμασίας 
μηχανάς δι’ιόν ό νους του ανθρώπου κυκλοφορεί εις ά- 
τΐόστασιν εκατόν λευγών διάτων συρμάτων του τηλέ
γραφου, μεθ ό'σου τάχους ό ήχος του λόγου διαδί
δεται εντός θαλάριου εις ολίγων βημάτων άπόστασιν.

Ετι ολίγα δότε νά είπωμεν καί περί του κινδύνου 
του έκ των πειραμάτων του ηλεκτρισμού, καίτήςπρο- 
φυλάξεως από τού κινδύνου τούτου.

Οταν ήναι αί χεΐρες στεγναί, δύναταί τις νά έγ- 
γίση άκινδύνως τον ένα έκ των πόλων τής στήλης έξ 
έκάστης χειρός· το ρεύμα τότε δεν διέρχεται, καί ού- 
δέν αισθάνεται τις, έκτος άν ή στήλη συγκροτήται έκ 
πολλών δεκάδων στοιχείων. ’Αλλ’όταν ήναι ύγραί αί 
χεΐρες, τό ρεύμα διέρχεται, αισθάνεται δέτις κρούσμα 
καί έξ ολίγων στοιχείων. Ού'τω λοιπόν, ή στεγνή έπι
δερμίς τού ανθρώπου είναι ατελέστατος ηλεκτραγω
γός, παραβαλλομένη προς τήν ύγράν, μάλιστα δέ την 
βεβρεγμένην δι’ολίγου όξυδωμένου ΰδατος.

Στήλη ές εκατόν στοιχείων προξενεί κρούσμα κε- 
ραυνώδες, έτι καί διά των φορεμάτων· διά τούτο πρέ
πει να περώνται τα σύρματα εντός σωλ'ήνων ύαλίνων 
ξηρών, όπως άπτηταίτις αύτών άκινδύνως.

Αί εκ 1 5 ή 20 στοιχείων στήλαι είναι ακίνδυνοι* 
τούτων τά κρούσματα δύναταί τις νά αίσθανθή κατά 
διαφόρους τρόπους· είτε κρατών εις έκάστην χεΐρα ογ
κώδη κύλινδρον έκ χαλκού βεβρεγμένον, καί δι’αύ
τών άπτόμενος των δύο πόλων· είτε βάλλων έκαστον 
πόλον εντός αγγείου ΰδατος ολίγον τι όξυδωμένου, καί 
βαπτιζων έπειτα τον δάκτυλον ή καί δλην τήν χεΐρα 
εις έκαστον τών δύο αγγείων είτε πλησιάζων τά αγ
γεία αρκούντως ώστε νά βαπτίση εντός αύτών δύο τών 
δακτύλων τής αύτής χειρός· άλλα κατά τον τελευ- 
ταΐον τούτον τρόπον τό κρούσμα δεν διέρχεται το 
σώμα. Εις όλα τά πειράματα ταύτα βλέπει τις πά- 
ραυτα ο'τι, έάν έντω βαπτιζομένω μέρει συμβη νά έχη 
που ή έπιδερμίς έλάχιστόν τι κέντημα ή αμυχήν, εκεί 
αισθάνεται όξύτατον πόνον. "Ωστε ή έπιδερμίς είναι 
ώς λεπτότατος τις θώρας μή ηλεκτραγωγός, θώραξ 
όμως συντριβόμενος όταν τό ηλεκτρικόν ρεύμα έχη 
πολλήν δυναμιν δια τούτο αί ίσχυραί ς-ήλαι είναι κε- 
ραυνοβόλοι, ένώ αί ασθενείς προξενούσιν ήμΐν ανεπαί
σθητα κρούσματα.

Αλλά τό πράγμα διαφέρει όταν τό ηλεκτρικόν ρεύ
μα πλήξη μέρος τι τού σώματος μή έχον επιδερμίδα· 
τότε καί έν μόνον στοιχεΐον, όσον μικρόν καί ασθενές, 
φέρει δεινόν αποτέλεσμα, έάν, παραδείγματος χάριν, 
οι δυο αυτου πολοι εγγισωσιν εις δυο αργυρά νομί
σματα, τεθειμένα, τό μέν επί τής γλώσσης, τό δέ ύπ’ 
αύτην. Και έτερον δέ περίεργον παρατηρεΐται έν τώ 
πειράματι τούτω, ότι ό μέν θετικός πόλος δίδει γεύσιν 
δυνατού οξειδίου, ό δέ αρνητικός γεύσιν ύφάλμυρον.

Πρώτιστη χάρις τής γυναίκας είναι ή σεμνότης.

Ο ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΠΣ KAI Π ΒΡΟΧΗ.

ΙΙραγματευτής τις έπιστρέφων έκ πανηγύρεως έκά- 
θητο επί τού ίππου του, καί είχεν όπισθεν τό δισάκ- 
κιόν του πλήρες αργυρίου. 'Επιπτεν όμως βροχή ρα
γδαία ήτις διεπέρασε τον άθλιον έως εις τά κόκκαλα, 
καί διά τούτο πολλάκις έμεμψιμοίρει ότι ό θεός έκα- 
μνε τοιούτον κακόν καιρόν έπί τής οδοιπορίας του.

’Ολίγον παρέκει, εϊσήύ.θεν εις δάσος τι πυκνόν ο
ποία δέ φρίκη τόν κατέλαβεν, ότε είδε ληστήν τινα 
ένοπλον ίστάμενον εις μίαν τών πλέυρών τού δρόμου! 
Ο ληςής έσκόπευσε πάραυτα κατ’αύτοΰ διά τού τυ

φεκίου του, καί ή θέλησε νά πυροβόληση· άλλ’επειδή 
ή πυρόκονις είχε βράχή ύπό τού όμβρου, δέν έγινεν 
ή έκπυρσοκρότησις, καί όπραγματευτής τότε, πτερνί- 
σας τόν ίππον, διέφυγενευτυχώς τάςχειραςτούλης-ού.

Αφού έπροχώρησεν αρκετά καί έξήλθε τού κινδύ
νου,— Κύτταξε! είπεν, εγώ ήδημόνουν κατά τής βρο
χής, ένώ αύτή ήτο μάλιςα ευεργέτημα τής θείας Πρό
νοιας. ’Αν ό καιρός ήτο ξηρός καί ώραΐος, τώρα θά 
έκείμην ίσως έντός τού αίματός μου νεκρός, τά δέ τέ
κνα μου θά έπερίμεναν ματαίως τόν πατέρα των. II 
βροχή έσωζε καί τήν ζωήν καί τά χρήματά μου, καί 
εγώ έμεμψιμοίρουν κατ’ αύτής.

ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ.

Προς άπόκτησιν αριθμού τίνος ικανού άνδρών περι
νέων, τών άναγκαιούντων προς τήν εύημερίαν έθνους 
τίνος , πολύ μάλλον πρέπει νά περιζητή ή πολιτεία 
σχέδιόντι ανατροφής τής νεολαίας ή σχέδιον μεταρ- 
ρυθμίσεως. Ε’ίςτινας περιστάσεις, εις μόνος εύπαίδευ- 
τος άνήρ δύναταί ν’άποβή τής πατρίδος σωτήρ. Αΰτη 
είναι γνώμη τού Γ>. Φραγκλίνου.

Κύρος δέ ό βασιλεύς τών ΙΙερσών άνέτρεφεν εκατον
τάδας παίδων, λαμβάνων αύτούς τυχαίως έκ πάσης 
τάξεως τής κοινωνίας, άλλ’ώς έπί τό πολύ μεταξύ 
τών πτωχοτέρων. Τούτους δέ προώριζεν εις τάς πο
λιτικής θέσεις, έκλέγων μεταξύ αύτών τούς νοημονε- 
στέρους καί μάλλον επιδίδοντας. Μακάριος ό τύπος 
τού οποίου ό ήγεμών έχει νά έκλέξη τούς αναγκαίους 
υπουργούς μεταξύ δωδεκάδων πολιτικών άνδρών ά- 
ναντιρρήτου περινοίας καί αρετής!

ΑΑΓΕΡΙΧΑΙ ΙΙΑΡΟΙΜΙΑΙ.

Φέρου προς εμέ ώς προς άδελφόν σου, καί σύν- 
ταττε τόν λογαριασμόν μου ώς τόν τού εχθρού σου.

'Ο μή έχων χρήματα, ούτε σφίγγει, ούτε έναγκα- 
λίζεται.

Ούδείς όμοιος μου προκειμένου περί ύπηρεσίας τής 
οποίας έχω χρείαν.

Ψυχρός σίδηρος, ανωφελής σφυρηλασία.
Ο θεός είπε* κατάβαλλε, ώ δούλε' μου, τάς δυνά

μεις σου, καί έγώ βοηθός.
Ο πρώτος εΰποιών, ούτος γενναιότερος· ό πρώτος 

κακοποιών, ούτος ένοχώτερος.
Λώρον όρνιθα καί άντίδωρον κάμηλον.

’Εν τή πενία καί έν τη αμηχανία διακρίνεται ό φί
λος καί ό εχθρός.

Πας νεόνυμφος έπτά ημέρας σουλτάνος, επτά ή μέ
ρας βεζίρης· έπειτα δούλος διά παντός.

Φίλος δύναταί καί εις τόν παράδεισον νά σέ φέρη, 
καί εις τόν αδην.

’'Αν θέλης νά έκτελεσθή ό πόθος σου, ή νά θεωρηθή 
κατ’ εύχήν ή ύπόθεσίς σου, στείλε έπί τούτω κάποιον 
όςτις ονομάζεται κύρ Άργύριος.

ΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ! ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΕΧ ΕΛΒΕΤΙΑ..
(Ίδε σελ. 35.)
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Τήν επαύριον, οί μαθηταί έξεγείρονται προ τής αυ
γής, καί μετ’ ολίγον έπαναλαμβάνουσι τήν οδοιπορίαν 
μετά ζήλου, τόν όποιον δέν μετριάζει τό ψύχος ή ό κά
ματος. ‘Οσάκις έπί τού δρομολογίου των κεΐνται ση- 
μαντικαί πόλεις, ζητείται παρ’αύταίς περίθαλψις , 
ώσανεί προς ένοπλον στρατόν· καί τότε τά γυμνάσια 
καί οί καθηγηταί τών πόλεων τούτων έςέρχονται εις 
προύπάντησιν τών οδοιπόρων, τούς οποίους δέχονται 
έν τυμπάνοις καί όργάνοις μουσικοΐς, φέροντες τάς ση
μαίας των. 'Υπό τόν σταυρόν τής σημαίας τής πατρί
δος, καί τούς Ελβετούς συνάπτει τάχις-α ή αδελφότης, 
ώς συμβαίνει παρ’ήμΐν καί παρά πάσι τοίς έθνεσι- 
τότε δέ παρέρχονται αί ώραι ποδήνεμοι καί φαιδραί, 
προσκομίζουσαι έκαστη τά παντοία αύτής επεισόδια 
καί τήν διδασκαλίαν. 'Όλοι όμοΰ πορεύονται εις έπί- 
σκεψιν των δημοσίων οικοδομών ή των μουσείων* εκεί 
δέ τοίς δίδεται πάσα έξήγησις, καί γίνεται τών πάν
των περιγραφή- τά οπλοστάσια, τά μεταλλουργεία, 
αί ΐδιαίτεραι έπιστημονικαί καί τεχνικαί συλλογαί, 
όλα τοίς άνοίγουσι τάς θύραςτων· έκαστος δε θαυμά
ζει, σπουδάζει, πυνθάνεται, και λαμβάνει σημειώσεις.

Κοινά συμπόσια πολλάκις συνάπτουσι τα δύο σώ
ματα εις έν· καί έκεΐ δέ πάλιν συζητούνται μυρία όσα, 
καί αί ίδέαι άνταλλάσσονται. Λόγοι πατριωτικοί ά- 
ναμιμνήσκουσι διά παντός σχήματος τα καλα τής χω
ράς εκείνης αποφθέγματα· « ’Εν τή-ενώσει ή δύναμις.»
— « 'Υπέρ πατρίδος πας ήμιον λόγος, πάν εργον! »
— Οΰτω δέ τόπαιδίον, άκοΰον ές άπαλων ονυχών γε- 
ραιρομένας τάς πολιτικής άρετάς, μανθάνει κατα π>- 
σον τιμάται ή φιλοπατρία, ό ηρωισμός, και προσκολ- 
λάται εις τούς εθνικούς θεσμούς αναποσπαστως.

Κατά το παρελθόν θέρος, οί τού λευκαστελλου μα
θηταί κατηυθύνθησαν προς τόν νομόν τού Φριβούργου, 
θελήσαντες ν’ άναβώσιν εις τό όρος Μολεσώνα, τον 
γίγαντα τούτον τών 'Α'λπεων τού αύτού εκείνου νομού. 
Π συνοδίατων λοιπόν, έπιβάσα πριοίαν τινα, εντός 

τού μηνός ΐουλίου, άπό Νευκαστέλλ.ου εις άτμόπλουν 
διαπλέον έν τή όμονύμφ λίμνη, άφίχθη μετά μιαν 
ώραν εις Μόρατον, όπου άποβάσα ήρχισε μετ ολίγον 
νάπεζοπορή. Καί πρώτον έστάθμευσεν ύπογιγαντωδη 
τινά φιλύραν ίςορικήν, ύπό τήν οποίαν οί ομόσπονδοι 
συνήρχοντο ποτέ διά νυκτός, καί συνεσκέπτοντο προς 
αίσίαν έκβασιν τού υπέρ τής ελευθερίας αύτών ιερού 
άγώνος. ΙΙαρέκει, εις μικράν άπόστασιν άπό τίνος χω
ρίου μικρού, ίς-αται μικρός ναός. Ο ναός ούτος ήγέρθη 
εις τήν αύτήν θέσιν όπου, κατά τήν 22 ιουνίου 14 76, vu», ΙΛ.ΙΖ ί, r VC'JUV » «1 » — — - ■ - · ' ■J

ό έλβετικός στρατός γονυπετήσας, έπεκαλέσθη τζν ές I

ύψους βοήθειαν, προ τής ενδόξου μάχης δι’ής κατε- 
βλήθη διά παντός ή δύναμις τού κατακτητού τής χώ
ρας ταύτης. Αύτόθι οί διδάσκαλοι είχαν πολλά νά εί- 
πωσιν, άνατρέχοντες εις τήν ίτορίαν οι δε μικροί πα- 
τριώται, ένθουσιασθέντεςέκ τών άναμνήσειον, πριν πα- 
ραιτήσωσι τόν τόπον τούτον ώμοσαν τρις να γινωσι 
χρείας τυχούσης μιμηταί τώνπρογόνων, χυνοντεςύπερ 
πατρίδος τό αίμα αύτών.

Ό Μαθητής εξέρχεται έκ τών τοιούτων μαθημάτων 
μείζων καί ισχυρότερος· είναι περιττόν νά είπωμεν ότι 
επαναλαμβάνει τόν δρόμον αισθανόμενος έν τή καρδία 
έτι μάλλον άνεπτυγμένήν τήν έθνικήν φιλοτιμίαν· ό 
ήλιος καίει, ή οδός είναι μακρά . . . μακρά, άλλ’ού- 
δείς παραπονείται· μετά τοιαύτας γενναίας και σωτη
ρίους συγκινήσεις, ποιος τολμά να ειπη οτι ό κοπος 
τόν καταβάλλει;

’Αλλ’ιδού το Φριβούργον, πόλις ζιογραφικωτάτην 
έχουσα άποψιν. Η μουσική τού έκεΐ λυκείου έρχεται 
εις προύπάντησιν τών Νευκαστελλανών. Το στίφος 
διέρχεται λαβύρινθον οδών καί πλατειών, καί τέλος 
καταλύει εις τόν ς-ρατώνα. — Συμπόσιον, περίπατοι, 
φιλοφρονήσεις παντοίαι τών πολιτών προς τούς μαθη- 
τάς τού Νευκαστέλλου! Εϊς τήν εκκλησίαν τής μητρο- 
πόλεως λαμπρά δοξολογία μετά μουσουργίας χάριν 
αύτών.

Τήν επαύριον, ή φάλαγξ εύρίσκεται πάλιν εϊς δρό
μον άπό τής αύγής· μέχρι Γρυγ.ιέρας λήγει ή πεδιάς, 
άρχίζουσι δέ οί δύσβατοι τόποι. Ας ακολουθησωμεν, 
άν θέλετε, τούς νεαρούς περιηγητάς. Ηλθεν ή νύς, 
διέρχονται έξωθεν παλαιού τίνος μοναστηριού, καταρ- 
γηθέντος έν ετει 1848, καί μεταβληθέντος έκτοτε εϊς 
έπαυλιν. Αύτόθι θά καταλύσω μεν, και θά κοιμηθώμεν 
πάλιν έπάνω εις τό άχυρον. Δέν έχει στρώματα μα
λακά* έμειναν εις τήν οικίαν τής μαμακας· άλλα 
δέν μάς μέλει· εϊμεθα ’γιερά παιδιά.

Οί νεανίσκοι έπλαγίασαν πεοι τήν δεκατην ώραν , 
καί μόλις έγινε μεσονύκτιον, κ,αι εσημανεν ή σαλπιγζ 
το έξεγεοτήριον τούτο δέ διότι ή κορυφή τούΜολεσω- 
νος απέχει έκεϊθεν ύπέρ τάς πέντε λεύγας, όςτις δ έ- 
πιθυμεΐ νά ϊδη έκεϊθεν τόν ήλιον άνατέλλοντα. — θέα
μα λαμπρόν, — πρέπει νά ύπομεινη τό δριμύ ψύχος 
τής άσεύ.ήνου νυκτός, καί νά περιφρόνηση τους κινδύ
νους κοημνών καί βαράθρων, τα όποια καθ όδον απαν
τιόνται κάτωθεν τής ς·ενής ατραπητοΰ, ήν είναι χρεία 
ν’άκολουθήση άναβαίνων εις το όρος. Προπορεύονται 
όμως οδηγοί, καί ή φάλαγς τών μαθητών επερχεται 
μετ’ αύτούς μηχανικώς, σιωπώσα. Και συνεχώς μεν 
αναγκάζονται νά σταθιοσιν απέναντι προσκομματιον 
δυσυπερβλήτων, ούδείς όμως έκτρέπεται τής γραμμής· 
όλοι φυλάττουσι τήν τάξιν των· οι οδηγοί μέλπουσιν 
έν τή σιγή τής νυκτός μςτά φωνής ήχηράς τό άσμα τού 
βουκολίού (Ranz (les vaches), δημώδες ποίημα, εις 
γλώσσαν διεφθαρμένην τού Φριβούργου, ής έδϊσαμεν 
άλλοτε πλήρη μετάφρασιν μετά τού μέλους έν τοίς 
Μυρίοις "Οσοις. (”1δε τό φυλλάδιον τού άπριλιου 
1868.)

αμεν

Le z’armaillis de Colombette 
De bon matin se san leva.

Ah’. Ah! Ah! Ah!

* ,

• (’Στα Περιστέρια, τά χωριά, 
’Ξύπνησαν οίβοσκοί ταχυά.

”<}, χά ’ ώ, χά ’. κτλ.) %
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Δέν άμφιβάλλομεν ότι ολίγοι τών άναγνωπών ήαών 
έτίμησαν το άσμα τούτο διά τής επιδοκιμασίας των 
άλλ είναι βέβαιον ότι τό « Βουκόλιον» τών ελβετι
κών όοέων έχει έν Εύρώπη φήμην εύρεϊαν. Ύπάοχουσι 
φαγητά, τά όποια λαοί τινες δέν θέλουν ούτε καν ν’ ά- 
πογευθώσιν, ενώ άλλοι είναιπρός αύτάλαιμαργότατοι.

Πρός την αυγήν, ή φάλαγξ τών μαθητών προέβη 
μέχρι τής ξυλοκαλύβης (chalet) του Πλιαναίου, τής 
οποίας ενέπλησεν όλα τά δωυ,άτια, μάλιστα δε τό εύ- 
ρύχωρον μαγειρείου, όπου οί μεγαλόσωμοι ορεινοί ε

Άνά^ασι; είς τό όρος Μολεσώνα.

’Εδώ ακόμη άπαντώνται δένδρα τινά, καχεκτικά 
ό'μως και άτραφή έκ τού ψύχους τά άθλια, καί μο'λις 
διακρινόμενα μεταζύ τών φαιών πετρών· αλλά καί 
αύτα μετ ολίγον παύουσιν όλα διά μιας· αρχίζει δέ 
έκεΐθεν καί έπάνω γη ανώμαλος καί κρημνώδης, χα- 
ράδραι φοβεραί, αφρώδεις χείμαρροι, στρώματα χιό- 
νος μεταζύ τών ποικιλοχρόων ανθών τού βουνού, τέλος 
δέ ή πέτρα ή ξηρά καί ολόγυμνος. II οδοιπορία τότε 
αποβαίνει βραδυτάτη καί επίπονος, πολλάκις δέ οί ά- 
ναβαίνοντες αναγκάζονται νά σταθώσι πρός -ιγμήν, 
όπως παύση ό παλμός της καρδίας είς τά άσθμαίνοντα 
στήθη των.

Αλλ ακούοβται αλαλαγμοί. Οί τολμηρότεροι τής 

κείνοι κατασκευάζουσι τον έν Εύρώπη περίφημον τυρόν 
τής Γρυγιέρας. Ολοι συνάγονται πέριξ τής ές-ίας, ό
που άναφλέγει μέγα πυρ, καί μετά μύστρων ξύλινων 
άντλούσιν άπό τών κάδων τού τυροποιείου γάλα πα- 
χύτατον καί ζεστόν.

Αλλ ό καιρός είναι νεφελώδης, καί ό ήλιος δέν θά. 
φανη άνατέλλων· ώστε ανωφελές τό νά σπεύσωσιν. ’Α
ναπαύονται λοιπόν έπί δύο ώρας, όπως άναλάβωσι δυ
νάμεις οί νεούτεροι, καί άναβώσι μέχρι τής κορυφής ή- 
τις ύψούται έκεΐ επάνω, βραχώδης,καί φαλακρά.

συνοδίας κατώρθωσαν ήδη νά φθάσωσιν είς την ύψίς-ην 
κορυφήν τού ό'ρους, καί ιδού σείουσιν έπ αυτής την ση
μαίαν των. Αύτη ή θέα έγκαρδιόνει τούς άλλους, τούς 
χωλαίνοντας, καί ιδού καί αύτοί προχωρούν, καί τέ
λος έρχονται μέχρι τής κορυφής, τις πρώτος, τίςύς-ε- 
ρος. Η κορυφή τού Μολεσώνος έχει επιφάνειαν μόνον 
ολίγων τινών ποδών- καί άφ’ένός μέν είναι άπότοαος 
όλωςδιόλου ό βράχος, άφ’ετέρου δέ κρημνώδης. ’Ε- 
κεΐθεν τό βλέμμα εκτείνεται είς άπειρον διάστημα· 
βλέπει τις έκεΐθεν τήν σειράν τών χιονοσκεπών "Αλ
πεων, κορυφάς, τήν μίαν κατόπιν τής άλλης, τά ό'ρη 
Ιουρα (Jura) καί τάς λίμνας τής Γενεύης, τού Νευκα- 

κας-έλλου, τής Βριέννης καί τού Μοράτου. « Θεέ μου, 

τί ώραΐον θέαμα! Ωραΐον ώς όνειροπόλησις! » άνέκρα- 
ξεν ό λόρδος Βύρων ότε άνέβη, έν έτει 1816, είς τήν 
κορυφήν ταύτην τού Μολεσώνος. Τόν αύτόν τούτον 
ενθουσιασμόν αισθάνονται καί οί ήμέτεροι νεαροί πε- 
ριηγηταί, καί σύ δ’αύτός, ώ άναγνώστα, θά έζεφώνεις 
ό',τι ό ποιητής, έάν ποτέ συνέβαινε νά θέσης τόν πόδα 
έπί τού γίγαντος τών φριβουργιανών "Αλπεων, καίτοι 
ούτος, παραβαλλόμενος πρός τούς άλλους αδελφούς 
του, φαίνεται ώς παιδίον· έχει μόλις ύψος 2000 πο
δών· ένώ τό 'Ροδόεν Όρος υπερβαίνει τούς 4630 πο- 
δας, τό δέ Αευκόν Όρος τούς 4800.

"Αφιξις είς τήν κορυφήν τού Μολεσώνος.

όμαλυνόμενον καί καλυπτόμενον ύπό πράσινης πόας, 
παρέχει άκίνδυνον στάδιον πρός δρόμον ή παλαιςφαν’ 
παρέκέι πετρών σωροί, μεταζύ τών όποιων βλαστανει 
τό ρόδον τών Αλπεων, μικροί χείμαρροι, μικροί κα- 
ταρράκται, έπειτα δάση, τόσον πυκνότερα, όσον κα
τέρχεται τις πρός τήν πεδιάδα.

’Αλλ’ άς μείνωμεν ύπό' τάς εντυπώσεις τού Μολε
σώνος. Έπιτροχάδην μόνον ύπεδείξαμεν τήν φύσιν και 
τόν σκοπόν τών σχολικών έκείνων εκδρομών αμφιβο
λία δέν υπάρχει ότι είναι αξιομίμητοι, καί ότι θα γε- 
νικευθώσι πανταχού, εύχόμεθα δέκαι έν Ελλαδι όσον 
τάχιστα, — αρκεί ν άποκατασταθή τελεία ασφαλεία·

'Η νεότης δέν αγαπά τόσον τήν θεωρίαν· ταχέως 
λοιπόν τήν βαρύνουσιν οι ήρεμοι σταθμοί’ και επειδή 
πάσα μετακίνησις έπί τού μεταιχμίου εκείνου δύναται 
νάέπιφέρη πτώσιν θανάσιμον, μόλις εμουσουργηθη πα
τριωτικόν τι μέλος διά τών οργάνων, καί οί διδάσκα
λοι διέταξαν τήν κατάβασιν, άλλην οδόν παρα τήν τής 
άναβάσεως λαβόντες.

Μετά τέσσαρας ώρας κατέβη άπασα ή συνοδια δια 
τής Τρεαέτας καί τών νομών τού Ζιαζαυου, διελθούσα 
τοπους, των οποίων η τερπνή ϋεα συνεγει τον ςωγρα- 
©ον είς .παν βήμα. ’Εδώ τό πρανές τής καταβάσεως

—-ίσως ούτω αίαν ήμέραν πραγματοποιηθώ το όνειρον 
τού γάλλου ποιητού Β. Ούγου, λέγοντος·

ί
Και τότε ύψωθήσεται πα; νοϋ:, παν όμμα νέον 
Πρός τήν γλυκεΐαν δέσποιναν, τήν επιστήμην, πνεον 

Γαλήνης ίλαρότητα.
Ούκέτι δέ ανούσιοι ασάφειαι και γρίφοι.
Άπόστολ’οί διδάσκαλοι πρός τά τών παίδων στίφη, 
Έπί τών απαλών ψυχών όά κύπτουν με πραοτητ^, 
Νά ταΐς κυρνούν εις κύλικα άίδιον καί θείαν 
Θεόν, αιθέρα κυανούν, αγάπην, αρμονίαν.
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ΔΙΠΓ1ΙΜΑ. — ΤΟ ΙΙΑΡΑΟΡΟΑ.

(ιδε σε?., -42.)

ΠΙ’ΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ.—Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΛΑΛΕΙ.

Ίί κυρία Γολδος-άρβη μετέφερεν άθορύβως τά πράγ
ματά της εις τό δωμάτιον τό προσδιορισθέν εις αύτήν, 
καί μή άγαπώσα ν άνησυχή κανένα, παρουσιάσθη εύ- 
θύς έπειτα εις τον νέου κύριόν της, διά ν’άκούση τάς 
προσταγάςτου. Ο Βίλδιν τήν έδέχθη, ώς καί χθες, 
εις τό έστιατόριον· μετά δέ τούς συνήθεις χαιρετι
σμούς, έκάθησαν άμφότεροι ■ διά νά συσκεφθώσι περί 
των πραγμάτων τής οικίας.

— Ώς προς τήν τράπεζαν, κύριε, είπεν ή κυρία 
Γολδοστάρβη, είσθε μόνος, ή έχετε καί άλλους;

—’ Αν βάλω είςπράξιν, άπεκρίθη ό βίλδιν, έν σχε
δίου το όποιον μελετώ προ πολλοΰ καιρού, θά έχω 
καί άλλους πολλούς. Ών άγαμος, έπιθυμ.ώ-νά συζήσω 
με τούς υπαλλήλους μου όλους, ώς νά ήσαν μέλη της 
οικογένειας μου· άλλ έως νά βληθή εις πράξιν τούτο 
μου τό σχέδιον, μόνον περί εμού θά φροντίζετε καί 
περί τού νέου συνεταίρου μου· καί αγνοί) μεν ακόμη 
τάς όρέζεις εκείνου, αλλά, τό κατ εμέ, ή τροφή μου 
είναι τακτική, καί ή όρεζις η αύτή πάντοτε.

— Τό πρω’ί, πώς θέλετε τό πρόγευμα ; ήρώτησεν ή 
κυρία Γολδοστάρβη· είξεύρετε ότι άλλοι τό θέλουν τε
λειότερου καί άλλοι εύχαριστούνται μέ μόνον . . .

Διεκόπη καί άφηκεν ατελή την φράσιν της, διότι 
οί οφθαλμοί της έστράφησαν από τού κυρίου της εις 
την άνω της εστίας εικόνα εκείνης της γυναικός . . . 
'Εάν ό Βίλδιν δέν είχε σχηματισμένη·, πεποίθησιν ότι 
ή κυρία Γολδοστάρβη ήτο γυνή σπουδαία καί συνετή, 
θά έξελάμβανεν έζ αρχής τής συνομιλίας ταύτης, ότι 
αύτη έπασχεν έκ διαλειπούσης παρανοίας.

—Προγευματίζω τό πρωί, εϊς τάς οκτώ· έχω έν 
καλόν, κατά τούτο, καί έν κακόν· αγαπώ μόνον καθε- 
κάστην ολίγον λίπος χοίρινον εϊς τήν έσχάραν, αλλά 
τά αύγά επιθυμώ νά ήναι νωπότατα. Ώ ! κατά τούτο 
είμαι πολύ δύσκολος.

Το βλέμμα τής κυρίας Γολδοτάρβης επίτρεψε πρός 
τον Βίλδιν, αλλά καί πάλιν τό πνεύμά της ύπήρ/ε 
διηρημένον μεταξύ τού κυρίου της καί τής είκόνος.

-—θέλω δένά έχω τεϊ, έξηκολούθησε λέγων ύ Βίλ- 
διν, άλλ’ύσάκις τό λαμβάνω πολλήν.ιοραν άφού γίνη, 
καθίσταμαι ίσως ολίγον τι εύερέθιστος, .επειδή είμαι 
νευρικός ... Διά τούτο πρέπει νά ήναι τό τεϊ μου . . .

Τίίρα καί αύτός διέκοψε τήν φράσιν του σιωπησας. 
’Αν δεν έπράκειτοπερίπροκειμένουτοσούτον σπουδαίου, 
όσον ο περί προγεύματος λόγος, αληθώς ή κυρία Γολ- 
δοστάρβη ήδύνατο νά έκλάβη ότι καί αύτοΰ αί ίδέαι 
ήρχισαν νά συγχεωνται.

— Ata τούτο πρέπει νά ήναι τό τεϊ σας 
λαβεν ή οικονόμος έρωτήσασα εύσεβάστως. 

—Ναί· διά τούτο θέλω τό τεϊ μου ... προσέθεσεν 
ό Βίλδιν μηχανικώς. ’Αλλ’ό νούς του άπεμακρύνετο 
επί μάλλον καί μάλλον άπό τού προγεύματος, καί οί 
οφθαλμοί του προσηλούντο περιεργότατοι εϊς τό προ
σώπου τής οικονόμου. — Τό τεϊ μου τό ήθελα . . . 
Παράδοξον, κυρία Γολδοστάρβη· οί τρόποι σας, ή φω
νή σας μ’ ενθυμίζουν τούς τρόπους καί τήν φωνήν γυ- 
ναικός τήν όποιαν εγώ έγνώρισα. Καί ότε κατά πρώ

; ύπέ-

τον σάς είδα μ ’ήλθε τούτο εις τον νουν, άλ ή ά καί τώρα 
πολύ περισσότερον. ΙΙοία νάήτο ! . .. ποία νά ήτο !...

’Αλλά καί αύτη ή ρώτησε ταύτα έχουσα εϊς παν 
άλλο τον νούν. Βλέπων δέ αύτήν ασκαρδαμυκτί ό Βίλ- 
διν, παρετήρει ότι οί οφθαλμοί της περιεσπώντο άδια- 
λείπτως ύπό τών άνω τής εστίας, όπου τής μητρός 
του ή είκών. Συγχρόνως δέ αί όφρΰς τής κυρίας Γολ- 
δος-άρβης συνεσπάσθησαν, ώς γίνεται όταν προσπαθή 
ή μνήμη νά σχηματίση άπό συγκεχυμένου συγκεκρα- 
μένον τι.

— II δυστυχής ή μήτηρ μου, ή προσφιλής μήτηρ 
μου, ή μακαρίτις, τήν είπεν ό Βίλδιν όταν ακόμη 
ήτο είκοσιπενταετής.

II κυρία Γολδοστάρβη άπηύθυνε τότε πρός αύτόν 
νεύμάτι ευχαριστήριον, ότι δήθεν έλαβε τον κόπον νά 
τήν είπη τίνος ήτο ή είκών. Μετά δέ τούτο, τό πρόσω- 
πόν της κατέστη ιλαρότερου, καί είπεν ότι τωόντι 
αύτή ή κυρία ήτο ευειδής.

'() Βίλδιν εις τούτο δεν άπεκρίθη τι, άλλ’ ό νούς 
του περιήλθε πάλιν εις τήν απορίαν ήτις τον κατεΐ- 
χεν άπό τίνος ήδη ώρας, καί έβασάνιζεν άδιακόπως 
τήν μνήμην του. Πού άράγε είδεν άλλοτε τήν αύτήν 
ταύτην μορφήν, καί πού άράγε ήκουσεν άλλοτε τήν 
αύτήν ταύτην φωνήν, ήν άνεμίμνησκεν εις αύτόν ακρι
βέστατα ή κυρία Γολδοστάρβη ;

— Μέ συγχωρεΐτε, τήν είπε τέλος πάντων, νά σάς 
κάμω μίαν έρώτησιν, ήτις δεν έχει κάμμίαν σχέσιν, 
ού'τε μέ τό πρόγευμά μου, .ούτε μ εμέ. ’Ετυχε νά ύ- 
πηρετήσετε ποτέ άλλού, εις θέσιν άλλην παρά τήν τής 
οικονόμου ;

— Μάλιστα, άπεκρίθη ή γυνή· ήρχισα ύπηρετούσα 
εις τό κατάστημα όπου έχουν τα ορφανά τά ’Απάτορα· 
εκεί ώς φύλαξ των.

— Τώρα ήοχισα νά εννοώ! άνέκραξεν ό Βίλδιν ά- 
πωθήσας βιαίως τήν καθέδραν του καί έγερθείς. Οί 
τρόποι σας, τωόντι, μ’ενθυμίζουν τούς τρόπους τών 
έζαιρέτων γυναικών εκείνων.

'Η κυρία Γολδοστάρβη ήτενισε πρός αύτόν έν έκ- 
πλήξει, καί ιοχρίασεν. ’Αλλ’ όμως έκρατήθη, έταπεί- 
νωσε τούς οφθαλμούς της, καί έσιώπησε.

— Τί τρέχει; . . . ήρώτησεν ό Βίλδιν. Σάς παρα
καλώ νά μ είπήτε· κάτι σκέπτεσθε . . .

— Κύριε, είπεν ή οικονόμος ύποτραυλίσασα, νά 
συμπεράνω άράγε έξ όσων μέ λέγετε, ότι εΰρέθητε 
ποτέ εις τά ’Απάτορα όοφανά ;

— ’Αναμφιβόλως! άνέκραξεν ό Βίλδιν. ’Εγώ δέν 
έντρέπομαι νά τό ομολογήσω.

— ΊΙσθε ποτέ μεταξύ τών ορφανών εκείνων; . . . 
ύπό τό όνομα τό όποιον έχετε καί σήμερον ;

—Ναι, Ούάλτερος Βίλδιν . . .
— Καί ή κυρία εκείνη ; . . .
II Γολδοστάρβη διέκοψε τον λόγον της στραφεΐσα 

πάλιν πρός τήν εικόνα. ’Αλλά τώρα τό βλέμμα της 
έδήλωσε προφανέστατα μεγίστην τινά άνησυχίαν.

—Τήν μητέρα μου εννοείτε; ήρώτησεν ό Βίλδιν. 
—'11 μήτηρ σας, είπεν ή οικονόμος, δυσκόλωςπως 

προφερουσα ταύτην τήν λέξήν, ή μήτηρ σας ήλθε καί 
σάς έπήοε άπό τό κατάστημα εκείνο ; Καί τότε ποιαν 
ήλικίαν είχετε, κύριε ;

— ΙΙμην ένδεκα ετών καί ήμίσεος . . . ’Ώ ! ό,τι 
συνέβη εις εμέ είναι τωόντι μυθιστορικόν.

Διηγήθη δέ ό Βίλδιν τήν ί—ορίαν τής γυναικός ήτις

γνωμοσύνης μέχρι τής τελευταίας στιγμής της· πώς 
γίνεται, σεις τώρα να σιωπάτε, νά μή μέ άποκρίνε- 
σθε; Αύτό πολύ μέ λυπεί· αύτο μέ ανησυχεί· δέν 
βλέπετε πόσον μέ ανησυχεί! . . · Ιδού ήρχισαν πάλιν 
νά βομβούν αί άκοαίμου. Τώρα θά μοΰ έλθη ή ζάλη ...

Καί πάλιν έφερεν έπί τού μετώπου τήν χεΐράτου, 
διότι τό αίμα άνέβαινεν όλον εις τήν κεφαλήν του, καί 
άπό κοκκίνου τον καθίστα πελιδνόν.

— Α! κύριε· πώς να σάς είπώ! βαρύ μέ φαίνεται, 
καθ’ήν στιγμήν έμβαίνω εις τήν ύπηρεσίαν σας, νά 
σάς φανερώσω πράγμα, διά τό όποιον είμαι βέβαια ότι 
θά χάσω ολην σας τήν εύνοιαν. Τούλάχ ιστόν σάς πα
ρακαλώ νά σημειώσετε, ούτως ή άλλως, ότι δέν είμαι 
καί έλευθέρα νά μή σάς ύπακούσω. Μέ βιάζετε νά έ- 
ξηγηθώ, ένω ή έπιθυμία μου είναι νά σιωπήσω- καί 
ό,τι λοιπόν έχω νά σάς είπώ, τό λέγω επειδή βλέπω 
πόσον ή σιωπή μου σάς έξάπτει. Εστω, άφού άλλως 
πως δέν γίνεται. ’Οταν ή δυστυχής κυρία, τής οποίας 
βλέπω έκεΐ τήν εικόνα, έμαθεν άπ’έμέ ύπό ποιον ό
νομα είχε βαπτισθή τό παιδί της, έγώ, φανερώσασα 
τούτο, παρέβην όλ.α μου τά χρέη, κύριε· άπό τήν ά- 
θυροστομίαν μου έκείνην προήλθε μέγα κακόν. ’Αλλ’ 
όμως θά σάς είπώ δλην τήν αλήθειαν. Αφού έπέρασαν 
εκτοτε ολίγοι τινές μήνες, μία άλλη κυρία ξένη, ήλθε 
καί αύτή εις τό κατάστημα, έπιθυμούσα νά υΐοθετήση 
εν άπό τά μικρά μας τά άρρενα. Αύτή όμως είχε φέρει 
συγχρόνως καί άδειαν, τήν οποίαν έφρόντισε νά λάβη 
προηγουμένως παρά τών έπιτρόπων. ’Εξέτασε λοιπόν 
πολλά, καί δέν εΰρισκε κάνέν καθώς τό ήθελεν έπειτα, 
παρετήρησε κατά τύχ_ην έν έκ τών μικροτέρων μας, 
καί αύτό άρρεν ... το όποιον έγώ ιδιαιτέρως έπεμε- 
λούμην . . . Σάς παρακαλώ, κύριε, προσπαθήσετε νά 
κοατήσθε άτάραχος . · . Δέν βλέπιο πλέον διατί νά 
κρύψω τήν άλήθειαν ... το θεωρώ ιός μάταιου, άφού 
το πράγμα ήλθεν εις αύτήν τήν άκμήν . . . Τό παιδί 
λοιπόν, τό όποιον έπήρεν ή ξένη κυρία, ήτο τό τέκνου 
αύτής τής κυρίας, τής οποίας τήν εικόνα έχετε.

Ο Βίλδιν άνηγέρθη διά μιας.
— Πράγμα αδύνατον! . . . άνέκραξεν. Αύτό είναι 

τών άδυνάτων αδύνατον! Είναι μύθος αύτό τό όποιον 
μέ διηγεΐσθε . . . Καί δέν παρατηρείτε αύτήν τήν ει
κόνα: Δέν σάς είπα ότι είναι τής μητρόςμου! ...

— Αύτή ή ταλαίπωρος κυρία, τής οποίας τήν εικόνα 
μέ δεικνύετε, όταν ήλθε μετά τινα έτη νά σάς παρα- 
λάβη άπό τό κατάστημα πλησίον της, — έξηκολού
θησε λέγουσα ή κυρία Γολδοστάρβη ,—έγινε καθώς 
καί σείς, κύριε, θύμα ολέθριας τινός απάτης.

<> Βίλδιν έπανέπεσε βαρέως εις τήν καθέδραν του.
— '() θάλαμος νομίζω περιπρέφεται γύρωμου !...

Ώ, ή κεφαλή μου !... 6), ή κεφαλή μου ! . . .
Ολη τεθορυβημ-ένη ή οίκονόμ.ος, έτρεξε προς το ~α- 

ράθυρον καί τό ήνοιξεν· έπειτα δέ πρός τήν θύραν διά 
νά κράξη βοήθειαν· άλλ εύτυχώς, δακρύων χείμαρ
ρος χυθείς άπό τών όμμ.άτων τού Βίλδιν τον άνεκού- 
φισε. Τότε ένευσε πρός τήν κυρίαν Γολδοστάρβην νά 
μή έξέλθη· αύτή δ έπερίμεινε τό τέλος τής πλημμύ- 

: ρας τών δακρύων, έως ού ό Βίλδιν, συνελθ^ν έκ νέου, 
ήγειρε τήν κεφαλήν, ήτενισε πρός τήν οίκονόμίον όρ- 
γίλως πως καί ύπόπτως, καί έν παραλογισμοΐς ίδίοις 
εις ανθρώπους άσθενούς χαρακτήρος, — Πώς, απάτης! 
ποία: απάτης!... άνέκραξε προς αύτήν. ’Απάτης ! ... 
και ’ξεύ;ω έγι» άν σύ αύτή τώρα δεν με άπατας; . . .

η διά τού δακτύλου της τον μικρόν

έφόρει τό κρήδεμνον καί είχεν έλθει εις τό Ορφανο
τροφείου καθ’ήν ώραυ τά παιδία έγεύουτο, ώς καί όλα 
τά μετά τήυ συναπάυτησιυ έκείυην. Τά πάυτα δε είπεν 
έν άπλότητι καί ειλικρίνεια, ώς είχε τήν συνήθειαν.

— 'Η προσφιλής εκείνη μήτηρ, έξηκολούθησε λέ
γων, ποτέ δέν θά μέ άνεγνώριζεν, άν δέν κατώρθονενά 
κινήση εις οίκτον διά τής λύπης της γυναΐκάτινα τού 
φιλανθρωπικού καταστήματος. Π γυνή αύτη τήν ύ- 
πεσχέθη νά έγγίση διά τού δακτύλου της τον μικρόν 
Ούάλτερον Βίλδιν, περιφερόμενη εις τό έςτατόριον ... 
Τοιουτοτρόπως έπανεύρον τήν πτωχήν μου τήν μη
τέρα, ων άφότου έγεννήθην αποχωρισμένος άπ αύτής. 
Καθώς σάς είπα, όταν τήν έπανεύρον είχα ήλικίαν άνω 
τών ένδεκα έτών.

Ίί κυρία Γολδοστάρβη ήκουε μετά προσοχής. II 
χειρ της, ήν είχεν έπί τής τραπέζης, έπεσεν έπί τών 
γονάτων της ψυχρά καί άτονος. Προσήλωσε τά βλέμ
ματα έπί τού νέου κυρίου της, καί νεκρική ώχρότης 
διεχύθη εϊς όλον της τό προσώπου.

— ’Αλλά τί έχετε; άνεκραξευ ό Βίλδιν· σάς βλέπω 
τόσου συγκιυουμένηυ έκ τών λόγων μου . . . Σάς παρα
καλώ· μήπως γινώσκετε καί άλλο τι περί τού παρελ- 
θόντος μου; . . . ’Ετυχεν ίσως νά μεθέςετε εις τινα 
περίστασιν τής ζωής μου, άγνωστον εϊς έμέ ; ’.Ενθυ
μούμαι ότι ή μήτηρ μ’ είχε ποτέ αναφέρει καί περί 
τίνος άλλης φύλακας τού αύτοΰ έκείνου φιλανθρωπικού 
κατατήματος, πρός τήν οποίαν ύπήρξεν εύγνώμων έπί 
ζωής της. "Οτε μετά τήν γέννησίν μου μέ είχε χωρι- 
σθή, παρ’ έκείνης έμαθε ποιον όνομα μ.’ έδωσαν. Τήν 
είχεν εύσπλαγχνισθή καί τη τό έφανέρωσε. Μία φωνή 
μυστική μέ λέγει ότι ή φύλαξ αύτη θά είσθε σείς.

— 'Ο Θεός νά μέ συγχωρήση! άπεκρίθη ή κυρία 
Γολδοστάρβη· ναι, ήμηνέγώ.

— Δ ιατί λέγετε, ό Θεός νά σάς συγχωρήση; άνέ- 
κραξε περιδεώς ό Βίλδιν. Καί τί κακόν έκάμετε εις ε
κείνην τήν περίστασιν; . . . Σάς παρακαλώ νά έξη- 
γηθήτε· σάς παρακαλώ!

— Νομίζω, είπεν ή οικονόμος, ότι κάλλιον θά έκά- 
μναμεν νά έπανέλδωμεν εϊς τήν προτέραν ομιλίαν μας. 
Συγχωρήσετε'με νά περιορισθώ εις τα χρέη μου, κύ
ριε. Λοιπόν, τό πρόγευμά σας τό θέλετε εϊς τάς οκτώ 
τό πρωί . . . ’Εκεί, πρός τό μεσημέρι, δέν συνειθίζετε 
νά τρώγετε τίποτε; . . .

— Προς το μεσημέρι! είπεν ό Βίλδιν.
Τό ερύθημα έκεΐνο τό φοβερόν, τό όποιον καί ό Βίν- 

τρης ίδών χθές είχε φοβηθή τοσούτον, άνέβη έκ νέου 
εις τό πρόσωπον του νέου έμπορου.' Ί) Βίλδιν έφερε 
τήν χεΐρα εις τήν κεφαλήν του. Ήτο φανερόν ότι έ- 
προσπάθει νά συνάψη τάς συγκεχυμένας ιδέας του, ό
πως συντάξη έξ αυτών λόγον τινά.

— A ! κυρία Γολδοστάρβη, κάτι μέ κρύπτετε . . . 
είπε τέλος άνυπόαονος.

— Σάς παρακαλώ, κύριε, κάμετε με τήν χάριν νά 
μέ είπήτε, άν τό μεσημέρι τρώγετε τίποτε . . . έπα- 
νέλαβεν ή οικονόμος.

— Οχι, αύτήν τήν χάριν δέν θά σάς τήν κάμω· 
όχι, κυρία Γολδοςάρβη, δέν είμπορώ νά έπανέλθω εις 
τόπροκείμενον τής όμιλίαςμας, αν δέν μέ είπήτε δια- 
τί μετανοείτε ότι έκάμετε τό καλόν έκεΐνο εις τήν μη
τέρα μου, κατά τήν δεινήν περίστασιν εις τήν όποιαν 
είχεν εΰρεθη, — άνέκραξεν ό Βίλδιν έκτος εαυτού. I! 
μήτηρ μου ώμίλει διά σάς μέ βαθύτατου αίσθημα εύ-
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— Δυστυχώς, άπεκρίθη ή κυρία Γολδοστάρβη, εί
ναι άδύνατον να λανθάνωμαι. Τό διατί, θά σάς τό 
είπώ ό'ταν έλθετε εϊς κατάστασιν νά μέ ακούσετε.

— θέλω τώρα άμέσως! άμέσως! . . . άνέκραξεν ό 
Βίλδιν· χωρίς νά παρε'λθη ούτε στιγμή.

'Η κυρία Γολδοστάρβη είδεν εκ του τρόπου καθ’δν 
τήν έπρόςαζεν ώς απεγνωσμένος νά όμίλήση, ότι σκλη
ρόν πλέον καί άνεπιτήδειον ήτο ν’άφήση αύτόν δια- 
τηροΰντα έλαχίστην ελπίδα. Μια λέξις της τώρα ήρ- 
κει νά εξάλειψη πάσαν αμφιβολίαν του· τήν λέξιν ται- 
την έχρεώστει πλέον νά είπη εις αύτόν.

— Μάθετε λοιπόν, τόν εϊπεν, ό'τι τό παιδί τής κυ
ρίας τής οποίας έχετε τήν εικόνα, τό υιοθέτησε καί τό 
έπήρε μία άλλη κυρία ζε'νη. Τόσον είμαι περί τούτου 
βέβαια, ό'σον είμαι βεβαία ό'τι αύτήν τήν ώραν σάς 
ομιλώ, ’ΐδού μέ αναγκάζετε ακόμη, κύριε, νά σάς λυ
πήσω άκουσίωςμου. ’ Ας έλθωμεν λοιπόν εϊς τό παρελ
θόν, τρεις, μήνας πριν συμβη εκείνο τό περιστατικόν. 
'Ημην τότε ακόμη εις τό Κατάστημα, καί ήτοιμαζό- 
μην, κατά τάς προσταγάς τάς όποιας είχα λάβει, νά 
μεταφέρω τινά τών παιδιών εϊς τό ύποκατάστημα, τό 
όποιον είχαμεν εις τήν έςοχήν. ’Ενθυμούμαι ότι εκεί
νην τήν ημέραν είχε γίνει λόγος, ποιον όνομα νά δώ
σουν εις ένα μικρόν, τόν όποιον μάς είχαν φέρει πρό 
ολίγου. Ημείς, έν γε'νει εις τά μικρά μας εκείνα άγ- 
γελάκια, έδίδαμεν ονόματα τά όποια εύρίσκαμεν τυ- 
χαίως εϊς τόν τυπωμένον αλφαβητικόν κατάλογον δ- 
λων τών κατοίκων τού Λονδίνου. Λοιπόν, εκείνην τήν 
ημέραν, εις τών επιτρόπων τού Καταστήματος, ένώ 
έφυλλολόγει τό κατάστοιχον, είδεν ότι ό μικρός όςτις 
πρό ολίγου είχεν υίοθετηθή, ό Ούάλτερος Βίλδιν, ήτο 
έσβεσμε'νος. « Ιδού, εϊπεν, έν όνομα· δόσετε αύτό εις 
τό παιοι τό όποιον μάς έφεραν, καί ούτω παύει πάσα 
φιλονεικία. » Ωνομασαν λοιπόν τό νέον παιδί Ούάλ- 
τερον Βίλδιν, καθώς εκείνο τό όποιον μάς είχαν πά
ρει. . . Καί αύτό τό νέον παιδί, είσθε σείς, κύριε.

Ή κεφαλή τού Βίλδιν έπανέπεσεν έπί τοΰςήθουςτου.
— Ημην έγώ! . . . εϊπεν.
— Ολίγον καιρόν μετά τήν είσοδόν σας εϊς τό κα

τάστημα, έξηκολούθησεν ή οικονόμος διηγούμενη, έγώ 
τό είχα παρασιτήσει διά νά νυμ.φευθώ. Προσέξετε, καί 
θά ϊδήτε τίνι τρόπω εϊμπόρεσε νά γίνη ή όλεθρία ε
κείνη απάτη φυσικώτατα. Παρήλθαν ένδεκα καίήμισυ 
έ'τη πριν ή κυρία, τήν όποιαν έως τώρα ένομίζετε ώς 
μητέρα σας, να έπανε'λθη εϊς τό Κατάστημα διά νά 
ζητήση τόν υιόν άπό τόν όποιον είχε χωρισθή. Λύτη 
έγνώριζεν ότι τό παιδί ώνομάζετο Ούάλτερος Βίλδιν 
τίποτε όμως περισσότερον δέν είξευρεν· ώστε ή υπη
ρέτρια τήν όποιαν όια τής λύπης της είχε κινήσει εϊς 
εύσπλαγχνίαν, τήν έδειξε τόν μόνον Ούάλτερον Βίλ- 
διν, όςτις εύρίσκετο έντός τού Καταστήματος. Τί νά 
σέ κάμη; δέν έγνώρισεν άλλον. Εγώ, ήτις έγνώριζα 
δλην τήν αλήθειαν τών πραγμάτων, τότε ημην πολύ 
μακράν. Ούτε σημεΐον κάνέν, ούτε υποψία ΰπηοχεν 
ώστε νά έμποδισθη ή φρικτή αύτή άπατη. ’Ω, κύριε! 
ό Θεός γινώσκει πόσον πάσχ ει αύτήν τήν ώραν ή ψυ
χή μου. Έχετε δίκαιον τώρα νά σκέπτεσθε, ότι ύπήρ- 
ξεν ήμε'ρα άποφράς ή ήμερα καθ’ήν είσήλθα εις τήν υ
πηρεσίαν σας. ’Αλλά βεβαιωθήτε, κύριε, ότι έγώ ήλθα 
σιμά σας μέ όλην μου τήν αθωότητα. Καί όμως αισθά
νομαι εϊς τήν συνείδησίν μου ώς νά έ'πραξάτι κακόν. 
Τό μόνον μου πταίσμα είναι ότι δέν ήμπόρεσα νά κρύ

ψω τήν ταραχήν μου, όταν είδα αϊφνιδίως αύτήν τήν 
εικόνα, καί ήκουσα όσα ήθελήσετε νά μ’έμπιςευθήτε. 
Αν είχα τήν φρόνησιν νά σιωπήσω, ποτέ δέν θά έμαν- 

θάνετε αύτά όλα τά θλιβερά πράγματα, καί έως τήν 
τελευταίαν στιγμήν τής ζωής σας ήσυχος, καί χωρίς 
κάνένα έλεγχον . . .

Διεκόπη, διότι ό Βίλδιν άνήγειρε διά μιάς τήν κε
φαλήν καί ήτένισε πρός αύτήν. 'Η φυσική τιμιότης 
του διηγείρετο έν τή ψυχή του διαμαρτυρομένη κατά 
τού τελευταίου τούτου λόγου τής κυρίας Γολδος·άρβης.

■— Καί τί ήγουν έννοεΐτε; τήν εϊπεν· —ότι θά μέ 
τά έκρύπτετε αύτά όλα ; . . . ότι, άν ήδύνασθε, θά μέ 
τά έκρύπτετε διά παντός;

-— Εγώ, κύριε, ήγάπησα πάντοτε νά λέγω τήν α
λήθειαν όταν μ έρωτοΰν, άπεκρίθη ή κυρία Γολδο- 
στάρβη, καί προτιμώ βέβαια νά μην έχω νά κάθηται 
έπάνω εϊς τήν συνείδησίν μου έν μυστικόν ώσάν αύτό’ 
άλλ’έξ άλλου μέρους ή άποσιώπησίςτου θά ήτο πρός 
καλόν σας, διότι τί ώφελεϊσθε τώρα ότε γνωρίζετε έν 
πράγμα τό όποιον σάς σπαράττει τόσον;

—Τί ώφελούμαι; ήρώτησεν ό Βίλδιν άλλ’άν αΰτη 
ή ιστορία ήναι άληθής . . .

—-Αληθής άν δέν ήτο, πιστεύετε ποτέ, κύριε, ότι 
θά σάς διηγούμην αύτά όλα τά πράγματα;

— Μέ συγχωρεΐτε- καί όμως έζηκολούθησεν ό Βίλ- 
διν, πρέπει νά έχετε πρός έμέ συγκατάβασιν. ’Α
κόμη δέν δύναμαι νά παραδεχθώ ώς πραγματικήν τήν 
τρομεράν ταύτην άνακάλυψιν. Ημείς άντηγαπόμεθα 
τόσον φιλοςήργως! (καί τούτο λέγων έδείκνυε τήν ει
κόνα) τόσον βαθέως ήσθανόμην ότι ημην υιός της .. . 
Αφού, σάς λέγω, άπέθανεν εϊς τάς άγκάλας μου· πώς 

νά σάς είπώ, κυρία Γολδοστάρβη ! . . . άπέθανεν εύ- 
χομένη με ώς εύχεται μόνον μία μήτηο. Καί θέλετε, 
μετά τόσα έ'τη, ν ακούω νά μέ λέγουν, « Αύτή δέν 
ήτο ή μήτηρ σου ! »

— Δέν ήτο, κατα δυστυχίαν, εϊπεν ή κυρία Γολ
δοστάρβη· μήτηρ σας δέν ήτο, άλλα σάς ήγάπα . . .

— Δέν εϊζεύρω τί λέγω ! έπέφερεν ό Βίλδιν.
Έξέλιπε δέ πάλιν ή ολίγη καί παροδική δύναμις, 

ήν είχεν ανακτήσει πρό ολίγων στιγμών.
-—Είπα εκείνο τό όποιον είπα, όχι διά τό πένθος 

μου τό δεινόν, άλλ’ άλλο τι, κυρία Γολδοστάρβη, άλ
λο τι πράγμα διανοούμενος . . . Γνωαίσετε ότι οί λό
γοι σας μέ προΧατέλαβαν καί μέ προσέβαλαν ένταύτω. 
Αν δεν λανθάνωμαι, σεϊςλυπεΐσθε ό'τι δέν μέ άφήσετε 

εϊς τήν γλυκεΐάν μου τήν απάτην. ’Αλλ’όχι· προσέ- 
ζετε ποσώς μή συλλάβετε τοιαύτην τινά περί εμού ϊ- 
δε'αν, καί πρό πάντων ποτέ μή μέ τήν έκφράσετε. ’ Αν 
δέν μ. έλέγετε τήν αλήθειαν, θά έπράττετε έγκλημα 
φρικτον. Γινώσκω ότι ό σκοπός σας ήτο αγαθός- τό 
γινώσκω! δέν επιθυμώ νά σάς λυπήσω, επειδή έχετε 
ψυχήν καλήν άλλα σκεφθήτε μάλλον εϊς ποιαν θέσιν 
τώρα εύρίσκομαι. Εκείνη, έν τή ψ-υδεΐπεποιθήσει 
ότι ημην υιός της, κατέλιπεν εϊς έμέ πάν ό,τι είχε. 
Τώρα, δέν είμαι υιός της. Είχα λάβει τον τόπον, είχα 
δεχθή, έν άγνοια μου, τήν θέσιν ενός άλλου άνθρώπου. 
Αύτόν τόν άλλον τώρα είναι έπάναγκες νά εύρω. 'Η 
ελπίς τού να τον άνακαλύψω είναι ή μονή άνορθοΰσά 
με ένοίπιον τών ιδίων μου οφθαλμών, ή μόνη ένισχύ- 
ουσά με έν τώ μέσω της άφορήτου οδύνης μου. Σείς 
πρέπει νά γινώσκετε καί άλλα, τά όποια άκόμη δέν 
μέ διηγήθητε. Ί1 ξένη εκείνη, ήτις είχεν υιοθετήσει 

χωρίς αναβολήν. Δέν θά είμπορέσω νά κοιμ,ηθώ αύτήν 
τήν νύκτα, άν δέν τόν συμβουλευθώ.

Καί πλησιάσας πρό; σωλήνά τινα, εϊς τόν τοίχον 
προσηρμοσμένον, έκάλεσε πάραυτα τινα τών τού γρα
φείου του, κειμένου εις τό κατώτερον πάτωμα.

— Σάς παρακαλώ, κυρία Γολδοστάρβη, εϊπεν εις ■ 
τήν οϊκονόμον, μετά τό μεσημέρι θά ήμαι ήσυχώτε- 
ρος καί μάλλον εις κατάστασιν νά σάς ομιλήσω. Εί
μαι βέβαιος ότι, καί μεθ’όλα αύτά τά διατρέξαντα, 
θά εύχαριστηθώμεν άμοιβαίως. "Ω! σεις τίποτε δέν 
πταίετε. Δότεμε τήν χεΐρά σας, κυρία Γολδοστάρβη. 
Κυττάξετε, είσθε τελεία οικοδέσποινα εϊς τήν οικίαν 
μου . . .

Πορευομένης τής οικονόμου πρός τήν θύραν, παρου- 
σιάσθη ό Ιάρβης εις τό κατώφλιον.

— Στείλε, τον εϊπεν ό Βίλδιν, νά κράξουν τον κύ
ριον Βίντρην· νά τόν είποΰν νά έ'λθη χωρίς αναβολής.

'θ γραμματεύς είχεν άναβή, όχι μόνον διά νά ά- 
κούση πρόσταγμά τι, άλλά καί νά εϊσάξη άλλον τινά, 
ύπό τού οποίου ήκολουθεΐτο· διό καί ανήγγειλε πρός 
τόν προϊστάμενόν του, — Ό κύριος Βενδάλ.

Ό Βενδάλ, ό νέος συνέταιρος τού καταστήματος 
Βίλδιν καί Συντροφιάς, εϊσήλθε λοιπόν.

— Γεώργιέ μου, καλώς ώρισες, είπε πρός αύτόν ό 
Βίλδιν μίαν στιγμήν, σέ παρακαλώ, νά είπώ ένα λό
γον εις τον ’ΐάρβην.— Στείλε, στείλε αμέσως εις τού 
κυρίου Βίντρη, καθώς σέ είπα.

Έξερχόμενος ό Ίάρβης, άφήκεν έπί τής τραπέζης 
μίαν έπιστολήν.— Υποθέτω, εϊπεν, ότι είναι τού έν 
Νευκαστέλλω άνταποκριτού μας, έπειδή φε'ρει χαρτό- 
σημον τού ελβετικού ταχυδρομείου.

ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ.

Αί λέξεις «έύ.βετικοΰ ταχυδρομείου», μεθ όσα είχε 
μάθει ό Βίλδιν έκ τής κυρίας Γολδοστάρβη;, έπηύςη- 
σαν τήν ταραχήν του τόσον, ώστε ό εϊσελθών νέος 
συνέταιρός του έθεώρησεν ώς ανοίκειον τό νά φανή ότι 
δέν εδωσεν εις τούτο προσοχήν τινα.

— Τί συνέβη, Ούάλτερε! έ'σπευσε νά τόν έρωτήση. 
Συγχρόνως δέ περιέφερε βλέμμα περίεργον, ώς ζη

τών ορατόν τι αίτιον τής παραδόξου ταύτης σκηνής. 
Ό Βίλδιν έ'λαβε τήν χεΐρά του.—Καλέ μου Γεώρ
γιό ! . . . είπε πρός αύτόν μέ ίκετικόν βλέμμα.

Καί έσφιγγε τού Γεωργίου τήν χεΐρα, όχι καθώς 
σφίγγομεν συνήθως τήν χεΐρα φίλου, έννοούντες «κα
λώς ήύ.θες», άλλά καθώς όταν ζητώμεν βοήθειαν.

— Καλέ'μου Γεώργιε, έπανέλαβε κατ’ιδίαν- πρός 
τόν συνέταιρόν του, τόσα μέ συνέβησαν, ώστε ποτέ 
δεν θά δυνηθώ πλέον νά γίνω όποιος ημην. Τί λέγω;... 
έγώ, ούτε είμαι πλέον έγώ.

'Ο νέος συνέταιρος, νέος λαμπρός, σχεδόν συνήλιζ 
τού Βίλδιν, ζωηρός καί εύκίνητος, άνέστειλε -Λύς ώ
μους του ώς απορών.

— Πώς γίνεται, είπε, νά παύση τι; τού να ήναι 
αύτό; ο ίδιο;;

— Τούλάχιστον, άπεκρίθη ό Βίλδιν, όέ^ είμαι ό
ποιο; ένόμιζα !

— ’Αδελφέ, τί λέγει;; καί τίς λοιπόν νομίζει; ό'τι 
είσαι;

Εις την έοώτησιν ταύτην τού Βενδάλ ενυπήρχε τόση 
ειλικρίνεια και συ[λπαθεια? ώτε και καρδια πολύ |/.αλ-

τό παιδίον, ποία ήτο ; Τό όνομά της ποσώς δε τό ή- 
κούσετε;

— Ούτε τ’όνομά της ήκουσα ποτέ, ούτε αύτήν έ- 
πανεΐδα έ'κτοτε . . . Τίποτε πλέον περί αύτής δεν έ
μαθα.

— ’Αλλ’όταν ήλθε κ’έπήρε τό παιδί, δέν είπε τί
ποτε ; · · . —άς παρακαλώ, ένθυμηθήτε καλά. Πρεπει 
νά είπε κάνένα λόγον . . .

— "Ενα μόνον λόγον ενθυμούμαι ότι εϊπεν. Ο χει- 
μών κατ εκείνον τόν χρόνον ήτο βαρύς, καί πολλά 
άπό τά παιδία μας είχαν ασθενήσει. Οταν λοιπόν έ- 
πήρεν ή ξένη τόν μικρόν εις τάς άγκάλας της, έγέλασε 
μόνον καί είπε πρός έμε'· « Μην έχη; κάμμίαν φροντίδα 
διά τήν ύγείαν του. θά μεγαλώση εις κλίμα γλυκύτε- 
ρον τού έδικο.ΰ σας. Εις τήν Ελβετίαν. » ’

—Εϊς τήν Ελβετίαν; . . . εϊς ποιον μέρος τής 
Ελβετίας ;

— Αύτό, δέν μέ είπε.
—Μέ μόνον τό άμυδρόν αύτό σημεΐον,. . . μέ μό

νον τόν ασθενή αύτόν μίτον πρεπει νά εύρω τόν δρό
μον μου . .. έψιθύρισεν'ό Βίλδιν· καί τούτο ένώ πα- 
ρήλθεν άπ’εκείνης τής ημέρας μία είκοσιπενταετηρίς! 
Πώς νά κάμω έγώ;

— Ελπίζω, κύριε, νά μή σάς κακοφανη ή ειλικρί
νεια τών λόγων μου, ύπέλαβεν ή κυρία Γολδοστάρβη- 
άλλά, τή άληθεία, δέν βλέπω διατί νά βασανίζεσθε 
το'σον μετά τήν φανέρωσιν αύτήν! Εχετε σκοπόν ν α
ναζητήσετε τό παιδί εκείνο ; Καί πρώτον, τίς οίδε και 
άν ζή; ’Αλλά καί άν ζή, εκείνο βέβαια αγνοεί τί έστι 
δυστυχία. '11 ξένη ήτις τό υίοθέτησεν ήτο γυνή όχι 
πρόστυχος. ’Εκείνη, άν δέν έ'φερεν εις τόν διευθυντήν 
τού Καταστήματος αποδεικτικά, ότι ήτον εις κατά- 
στασιν ν’ άναδεχθή τήν ανατροφήν του, δέν θά έλάμ- 
βανε τήν άδειαν νά τό άπαγάγη. Εγώ, κύριε, άν ημην 
εϊς τήν θέσιν σας, μέ συγχωρεΐτε ότι σάς όμιλώ μέ τό
σην ελευθερίαν . . . θάπαρηγορούμην μέ τήν ιδέαν ότι 
ήγάπησα θερμώς τήν δυστυχή γυναίκα εκείνην έκεΐ 
(καί έ'δειξεν ή οικονόμος τήν εικόνα) ώ; άλλην μητε'ρα 
μου, καί ότι καί αύτή είχε πρός έμέ τήν αύτήν φιλο- 
ςοργίαν, ώς νάήμην υιός της. Μήπως ό,τι και άν σάς 
άφησε, δέν σάς τό άφησεν ύπαγορευομένη εϊς τούτο άπό 
τήν φιλοστοργίαν της αύτήν; Ενόσω έζη, σάς είχεν 
έντός τής καρδίαςτης· καί δέν αμφιβάλλω ότι καί σείς 
θά τήν έχετε έντός τής καρδίας σας, ενόσω ζήτε. Τί 
καλήτερον δικαίωμα απαιτείτε διά νά μείνετε κάτο
χος τών χαρισμάτων της; . . .

—Μή περαιτέρω, μή! άνέκραξεν ό Βίλδιν.
Έν τη τιμιότητι ήν είχεν έ'μφυτον έν τή καρό ία, 

ό Βίλδιν δι έκρινε τό εύσπλαγχνικόν σόφισμα, το ό
ποιον ή κυρία Γολδοστάρβη μετεχειρίζετο πρός παρη
γοριάν του.

— Δέν μέ καταλαμβάνετε" τελείως δέν μέ κατα
λαμβάνετε, εϊπεν· έγώ, έπειδή μάλιςα τήν ήγάπησα, 
νομίζω χρέος μου νάκάμω τώρα εϊς τόν υιόν της ό,τι 
είναι δίκαιον. 'Ιερόν χρέος, κυρία Γολδοστάρβη, ιε
ρόν! Ω! αρκεί νά ζή άκόμη αύτός ό υιός, καί.θά τόν 
άνακαλύψω. "Αλλως τε, άν δέν έίχα τόν διαλογισμόν 
καί τήν παρηγοριάν τού νά βάλω εϊς ένέργειαν αμέσως 
καί μέ πάσαν δραστηριότητα ό,τι ή συνείδησι; μ’’υ
παγορεύει νά κάμω, έγώ άπ’αύτήν τήν ώραν δέν θά 
άντεΐχα εις τοιαύτην τρομεράν δοκιμασίαν. Πρέπει νά 
εύρω, πρέπει νά συνομιλήσω μέ τόν δικηγόρον μου,



78 ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ. ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ. 79

λον έπιφυλαγμένη τής του Βίύ.διν θά ήνοίγετο εις αύ- 
τόν. Αμα λοιπόν ό Βενδάλ προσέθεσεν εις αυτόν ότι, 
καθό σύντροφός του, καί έ'χων κοινά εις το έξης τά 
συμφέροντα μετ’ αύτού, δέν έπίτευε νά έκληφθή ώς 
αδιάκριτος έρωτών αυτόν τί συνέβαινεν, ό Βίλδιν 
πλέον δεν έκρατήθη.

— Ά! Γεώργιε, Γεώργιε! είπε στενάξας καί πε- 
σών εις τήν καθεδραν του. Είδες τί λέγεις; σύντροφος! 
Μέ τοΰτο λοιπόν μ’ένθυμίζεις ότι δεν είχα κάνέν δι
καίωμα νά μετέχω των ύποθέσεων του κατας-ήματος, 
άφού ήμην προς αύτό ξένος. '11 πρόθεσις της μητρός 
μου . . · της μητρός του δηλαδή, ποσώς δεν ήτο νά 
περιέλθη ή περιουσία της εις εμέ, άλλ’άναμφιβόλως 
εϊς αύτό.

— Δεν σέ καταλαμβάνω ... 'Αφες αύτά, άφες αύτά, 
είπεν ό Βενδάλ μετά μικράν τινα σιγήν, πειρώμενος 
δ,τι πάσα φύσις έύσθενής πειράται προς καρδίαν ασθε
νή, ένασμενιζομένη νά έ'λθη προς βοήθειαν τής αδυνα
μίας της. ’Εγώ, φίλτατε Ούάλτερε, είμαι βέβαιος 
ότι, εάν συνέβη τι περί σέ άπευκταΐον, σύ δεν πταίεις 
παντελώς. ’Επέρασα καθήμενος πλησίον σου, εις αύτά 
τά γραφεία, τρία ολόκληρα έτη, υπό τό παλαιόν σύ
στημα τού καταςήματός μας, καί σέ γνωρίζω καλά. 
’Άφες με νά κάμω αρχήν τού συνεταιρισμού μας γινό
μενός σοι κατάτι χρήσιμος. Θέλω νά σε αποδώσω εις 
εαυτόν. ’Αλλά, πρώτον πάντων, εϊπέμοι άν αυτή ή 
επιστολή έ'χη τινάσχέσιν μέ τήν ανησυχίαν σου;

—*Ω, ναί! άπεκρίθη ό Βίλδιν αύτη ή έπις-ολή!.'.. 
’Ακόμη καί τούτο; ... II κεφαλή μου ! . . . ή κεφα
λή μου ! . . · Είχα λήσμονήσει αύτήν τήν επιστολήν 
καί τήν σύμπτωσιν . . . ελβετικόν γραμματόσημου !

— Πώς! είπεν ό Βενδάλ· άλλ’ έγώ βλέπω ότι α
κόμη δέν τήν ήνοιξες· ώστε δεν προέρχεται βέβαια ή 
ταραχή σου έξ αύτής. Προς σέ είναι έπιγεγραμμένη ή 
επιστολή αύτη, ή προς εμέ;

— ΙΙρός τό κατάστημα.
— Νά τήν ανοίξω λοιπόν καί να σέ τήν άναγνώσω, 

διά ν’άπαλλαχθής αύτής σου της ανησυχίας; ’ΐδού, 
είναι απλώς τού έν Νευκαστέλλω άνταποκριτοΰ μας, 
τού κΛιτασκευαστοΰ των καμπανιτών οίνων. ’Ακούσε.

«Φίλτατε κύριε, — ’Ελάβαμεν τήν τιμίαν σας τών 
» 28 παρελθόντος, διά τής όποιας μάς αναγγέλλετε 
» τον συνεταιρισμόν σας μετά τού Κ. Βενδάλ, καί εύ- 
» χόμεθα πάσαν έκβασιν αΐσίαν εις τάς μελλούσας έ- 
» πιχειρήσειςσας. Συγγχρόνως δέ δράττοντες ταύτην 
» τήν εύκαιρίαν, έοχόμεθα διά τής παρούσης νά σάς 
» συςήσωμεν θερμώς τον Κ. ’Ιούλιον ’Οβερράϊζερ...»

— Αδύνατόν! άνέκραξεν ό Βενδάλ· αδύνατον!
Ό Βίλδιν άνήγειρε τήν κεφαλήν άνασκιρτήσας. Άπό 

τής πρωίας ταύτης τά πάντα τον κατεφόβιζαν.
—Τί; ήρώτησε τον Βενδάλ· τί λέγεις ώς αδύνατον;

, —Διά το ό'νομ.α, λέγω, άπεκρίθη ό Βενδάλ μειδιά- 
σας. Τί παράδοξον όνομα! ’Οβερράϊζερ . . . δέν φαί
νεται καί είςσέ; ’Αλλ’ εξακολουθώ . . .

« Νά σάς συστήσωμεν θερμώς τόν Κ. ’Ιούλιον Ό- 
» βερράϊζερ, διαμένοντα εις τήν πόλιν σας (Σόχειος 
» Πλατεία,—-βόρεια πλευρά), τον όποιον καί καθι- 
» στώμεν τού λοιπού τέλειον ήμέτερον πράκτορα. Ό 
» εϊρημένος έ'λαβε μάλιστα τήν τιμήν εις τήν πατρίδα 
» του, τήν Ελβετίαν, νάγνωρισθη μέ τόν Κ. Βενδάλ.»

—Αυτός είν ’ εκείνος! άνέκραξεν ό Βενδάλ, τό δεύ
τερον διακόψας τήν άνάγνωσίν του. Τώρα ενθυμούμαι-

Εις τόν Κ. ’οβερράϊζερ έ'χομεν τελείαν εμπιςοσύ-

ναί, τωόντι, ’Οβερράϊζερ .. . Πού είχα προ ολίγου τόν 
νοΰν μου !

Έξηκολούθησε δέ πάλιν άναγινώσκων. «'Όπου ό Κ. 
’οβερράϊζερ έ'τυχετότεταξειδεύων μέτήν ανεψιάν του.»

— Μέ ποιαν; . . . είπεν ό Βενδάλ. Ό ’Οβερ
ράϊζερ μέ τήν ανεψιάν του ! Τωόντι, τούς άπήντησα 
κατά τήν τελευταίαν αποδημίαν μου εις τήν 'Ελβε
τίαν, καί συνωδοιπόρησα μέ αύτούς δι’όλίγον καιρόν· 
έπειτα δέ τούς είχα άφίσει, καί πάλιν τούς συναπάν
τησα μετά δύο έτη, κατά τήν δευτέραν αποδημίαν 
μου· άλλ’έκτοτε δέν τούς έπανεΐδα. Τίτο λοιπόν α
νεψιά του Οβερράϊζερ! Πιθανόν . . . ’Αλλ’ ας ίδωμεν 
κατωτέρω.

«Εις τόν Κ. ’οβερράϊζερ έ'χομεν τελείαν εμπιςοσύ- 
» νην, καί δέν άμφιβάλλομεν ποσώς ότι θ’ άπονείμετε 
» δλην τήν ύπόληψίνσας εϊς τόν χαρακτήρά του. »

— Καί ύπογράφει τήν επιστολήν Δεφρενιέρος καί 
Συντρ. Πολύ καλά· αναλαμβάνωέγώ τήν φροντίδα νά 
έπισκεφθώ μετ ολίγον τόν Κ. ’Οβερράϊζερ, καί νάμάθω 
τίς είναι. Λοιπόν, Ούάλτερε φίλτατε, ιδού έ'λειψεπερί 
τού ελβετικού γραμματοσήμου πάσα κακή ύπόνοια. 
Κε'γε με τώρα, άπό ποιαν άλλην ένόχλησιν δύναμαι νά 

σέ απαλλάξω· ΙΙέπεισο ότι θά μ εύρης πρόθυμον.
Ό καρδία τού αγαθού, τού χρηστού Βίλδιν ύπερε- 

πλήσθη ευγνωμοσύνης, ότι ό συνέταιρός του έφαίνετο 
τόσον διατεθειμένος νά τόν γίνη χρήσιμος. Σφίγξας 
λοιπόν έκ νέου τήν χεΐρά. του, άρχισε τήν διήγησίν 
του, άποκαλών πανδήμως καί περιπαθώς εαυτόν α
πατεώνα, καί φανερόνων τά πάντα εις τόν Βενδάλ.

— Καί διά τοΰτο ίσως, καθ’ήν ώραν εϊσηρχόμην, 
έστελλες νά κράξουν τόν Βίντρην; ήρώτησε μετάτινα 
σκέψιν ό Βενδάλ.

— Ναί, δι’ αύτό.
— ’’Εχει πείραν ό Βίντρης, ύπέλαβεν ό Βενδάλ, καί 

είναι πολυμήχανος. ’Επιθυμώ ν’ακούσω τήν γνώμην 
του πριν σέ εϊπώ τήν έδικήνμου· άλλ’άδελφέ, καθώς 
κάλλιστα μ’ έγνώρισες, ποτέ δέν αγαπώ νά κρύπτω 
τήν ιδέαν μου" καί σέλέγω λοιπόν άπό τούδε, ότι έγώ 
δέν βλέπω το περιστατικόν τούτο καθώς σύ. Τό ν’ ά- 
ποκαλης τόν εαυτόν σου άπατεώνα, μέ συγχωρεΐς, 
Ούάλτερε μου, νά σέ εϊπώ ότι είναι μωρία! Πώς δύ- 
ναται νά ήναίτι: ποτέ ένοχος διά πταίσμα πραχθέν 
έν άγνοια του, καί τίνος είδους άπατεών είναι ό μή- 
ποτε διανοηθείς νά έξαπατήση ; 'Όσον διά τήν περιου
σίαν σου . . .

— Τήν περιουσίαν μου! είπεν ό Βίλδιν.
—Ταύτην χρεωστεΐς εϊς τήν γενναίαν εκείνην γυ

ναίκα, ήτις καί σ’ έπίςευσεν ώς υιόν της, καί σ’ έβίασε 
νά πιστεύσης ότι ήτο μήτηρσου, επειδή ώς τοιαύτη 
σ’ είχε γίνει γνωστή. Είσαι άράγε βέβαιος, ότι τό 
δώρημά της τοΰτο δέν προήλθεν έκ τής γλυκύτ.ητος 
τής μεταξύ σας στοργής, ήτις τήν κατε'στησεν εύδαί- 
μονα μέχρι τής έσγάτης αναπνοής της; ’Ολίγον κατ’ 
όλίγοχ άφωσιώθης όλος εις αύτήν, καί δέν αμφιβάλλω 
ότι καί αύτή επίσης άφωσιώθη εις σέ. "Ωστε, άποθνή- 
σκουσα, εις σέ προσωπικώς ήθέλησε νά καταλίπη ά
παντα τά δικαιώματα, τά όποια σήμερον, χωρίς κα
νένα λόγον, ελέγχεις έαυτόν ότι έδέχθης.

-—"Οχι, όχι, άνέκραξεν ό Βίλδιν· δύνασαι νά μ 
είπης ότι αύτή δέν μ’έθεώρει ώς έ'χοντα επί τής καρ- 
.δίας της φυσικόν τι δικαίωμα, τό όποιον δέν είχα ;

— Δεν αντιλέγω εϊς τούτο, άπεκρίθη ό Βενδάλ. 

Εϊλικρινώς όμιλών, πρέπει νά τό ομολογήσω. Στοχά
ζεσαι όμως ότι, άν κατά τούς τελευταίους έξ μήνας 
προ τού θανάτου της άνεκάλυπτεν αύτό τό όποιον ά- 
νεκάλυψες σήμερον σύ, θά έξηλείφετο διά μιας εϊς τήν 
ψυχήν της ή εντύπωσις τόσων έτών εύδαιμόνων, τά ό
ποια διήλθε πλησίον σου, καί ή τόση προς σέ φιλο
στοργία της;

— Ά! είπεν ό Βίλδιν, ούδείς συλλογισμός δέν εί
ναι ικανός νά μεταβάλη τών πραγμάτων τήν αλή
θειαν. Τό αληθές θά είναι πάντοτε ότι έγινα κάτοχος 
υπαρχόντων μή άνηκόντων εϊς έμέ.

— 'ίσως καί άπέθανεν εκείνος .·.. είπεν ό Βενδάλ.
— Άλλ’ ίσως καί δέν άπέθανεν, άπεκρίθη ό Βίλδιν 

καί άν ζη, δέν τόν έκλεψα ήδη αρκούντως, άν καί έν 
πάση άθωότητι; άναντιρρήτως. Δέν τού άφήρεσα πρώ
τον όλον τόν εύτυχή καιρόν καθ’ον έχάρην άντ’αύ- 
τού; Δέν τόν έστέρησα τής αρρήτου εκείνης εύφροσύ- 
νης, τής ούρανίου άγαλλιάσεως ήτις ένέπλησε τήν ψυ- 
ψήν μου, όταν ή προσφιλής γυνή έκείνη μ’είχεν εϊπεΐ, 
«’Εγώ είμαι, υίέμου, ή μήτηρσου; » Δέν έσφετερίσθην 
έξ εκείνου δλας τάς ύπέρ έμού θερμάς φροντίδας της, 
όλην τήν ψυχοτερπή ηδονήν, όσην θά ήσθάνετο πράτ- 
των τά χρέη του προς αύτήν καί άνταποδίδων α
σπασμόν αντί ασπασμού καί θωπείαν αντί θωπείας;... 
Ά! ύπό ποιον ούρανόν, καλέ μου Γεώργιε, ύπό ποιους 
ουρανούς νά ζή άράγε αύτήν τήν ώραν όάνθρωπος προς 
δν κατέστην τόσον ένοχος; Τί νά έ'γινεν αύτός; Πού 
είναι, πού είναι ό άνθρωπος τού οποίου έκλεψα . . .

— Τίς οΐδεν; έψιθύρισεν ό Βενδάλ σκεπτόμενος.
— Πώς; ποιος θά μέτόεϊπή; Ποιος θά μέ δείξη 

πού νά κατευθύνω τάς άναζητήσεις μου ; ’Εγώ αύτήν 
τήν έ'ρευναν χρεωστώ αμέσως, χωρίς αναβολής ν’αρ
χίσω. Μία ημέρα δέν πρέπει νά χ,αθή. ’Εγεο εϊς τό εξής 
θά ζώ μόνον έκ τών τόκων τού μεριδίου μου, ή του με- 
ριδ ίου του μάλλον, εϊς τό κατάς-ημα τούτο , καί θά 
τοποθετήσω τά κεφάλαια δι’ αυτόν, "ίσως, άν τόν ευρώ 
μίαν ημέραν, άναγκασθώ νά έπικαλεσθώ τήν γενναιό
τητά του, διά νά μοΰ άσφαλίση πόρον τινά ζωής. . . 
άλλα θ’άποδώσω εις αύτόν όλα. Αύτό θά τό κάμω, 
ώ! αύτό θά γίνη, μάτήν μακαρίαν ψυχήν τής γυναικος 
εκείνης, τήν οποίαν καί ήγάπησα καί έσεβάσθην έξ ό
λης μου καρδίας καί έξ όλης μου ψυχής.

Συγχρόνως δ’έπορεύθη καί ήσπάσθη πανευλαβώς 
τήν εικόνα άνω τής εστίας· έπειτα έκρυψε τό πρόσω- 
πον εϊς τάς δύο του χεϊρας καί έσιώπησεν.

Ό Βενδάλ τότε, έγερθείς, ήλθε ικ’έκάθησε πλη
σίον του· έπειτα θέσας τήν χεΐρα έπί τού ώμου του 
συμπαθώς, τόν είπεν ήσύχως· — Ακούσε, Ούάλτερε, 
έγώ πρό τού ρυμβάντος σου τούτου σ’ έγνώρισα ώς άν
θρωπον εύθυτάτου χατακτήρος, καθαρωτάτης συνειδή- 
σεως, άνεπιλήπτου ψυχής, καί τή άληθεία οφείλω χά- 
ριτας εις τόν Θεόν, διότι μέγα εύτύχημα καί μέγα 
κέρδος θεωρώ τήν συναπάντησίν μου μέ τοιούτον συνέ
ταιρον, όποιος σύ. ’Ενθυμού λοιπόν ότι έγώ ανήκω 
εϊς σέ. Είμαι ή χειρ σου ή δεξιά, καί δύνασαι εϊς έμέ 
να στηριχθής μέχρι θανάτου. Μή με κατακρίνης όμο- 
λογούντάσοι ότι τό αίσθημά μου εϊς αύτήν τήν περι- 
στασιν είναι ακόμη δυσδιάγνωστον. Δύνασαι μάλις·α 
καινά τό θεωρήσης ώς όχι αβρόν, ού'τε φιλοδίκαιον· 
αλλ όμως σέ κάμνω όρκον ότι πολύ πλέον συμπονώ 
τήν πτωχήν έκείνην γυναίκα ήτις ήπατήθη, καί σέ μά
λιστα, άπό τού όποιου άφήρεσεν ή απροσδόκητος ©α

νέρωσις όλην τήν άγαλλίασιν τών αναμνήσεων, παρά 
τόν άγνωστον έκεΐνον άνδρα (άν ύποθέσωμεν καί ότι 
έ'φθασε μέχρις ηλικίας άνδρός) ό'ςτις έστερήθη, χωρίς 
νά τό γνωρίζω, αγαθών τά όποια αγνοεί . . . Καλά 
μολοντούτο έκαμες νά κράξης τόν κύριον Βίντρην. Εί
μαι βέβαιος ότι καί αύτός θά συμμερισθή έν μέρει τήν 
γνώμην μου. Καί μή τρέχης, Ούάλτερε, τόσον κατε- 
σπευσμένως εις μίαν τόσον σπουδαίαν ύπόθεσιν· αύτό 
τό μυστικόν πρέπει νά φυλαχθώ καλώς μεταςύ μας. 
’’Αν διαδοθη έ'ξω ελαφρώς, ένδέχεται καί νά εύρεθούν 

ΐούργοι, ζητούντες νά ώφελη- 
ος ότι δέν θάμάς ελειπαν ού'τε ψευ- 
μηχανορραφίαι παντοΐαι. ’Ακόμη

τό μυστικόν πρέπει 
’’Αν διαδοθη έ'ξω έλαφρα 
άνθρωποι δόλιοι ή ραδιούργοι, 
θούν. "Ω ! έσο βέβαιος ότι δέν θ 
δομαρτυρίαι, ούτε ;
έν άλλο έχω, αδελφέ, νά σ’ένθυμίσω· όταν ήθέλησες 
νά μέ παραχωρήσης μερίδιον εϊς τάς επιχειρήσεις σου, 
το έκαμες διά ν’άνακουφισθής άπό τήν πολλήν εργα
σίαν, έξης έ'παθεν ή υγεία σου. ’Εγώ λοιπόν ήγόρασα 
αύτότο μερίδιον διά νά έργασθώ, διά ν ’άναδεχ,θώ έ'τι 
καί τήν έδικήνσου εργασίαν, καθώς καί έχω σκοπόν νά 
πράξω. Τώρα σύ ησύχασε· ησύχασε.

Ταύτα δέ εϊπών ό Γεώργιος Βενδάλ, έ'λαβε καί έ- 
σφιγξε τήν χεΐρα τού συνεταίρου του- κατέβη δ έπειτα 
εις τό γραφεΐον, καί μετ’ολίγον έξήλθε προς έπίσκε- 
ψιν τού Ιουλίου Όβερράϊζερ.

Εϊσήλθεν εϊς τήν Σόχειον Πλατείαν καί κατηύθυνεν 
ήδη τό βήμα προς βορράν αύτής, ότε τό ήλιοκαές πρό- 
σωπόν του ήρυθρίασε διά μιας. Τό αϊφνίδιον τοΰτο έ- 
ρύθημα ήδύνατο νά παρατηρήση καί ό Βίλδιν πρό ολί
γου, έπειδή είχε φανή τό αύτό εις τό πρόσωπον τού 
Βενδάλ καί καθ’ ήν στιγμήν άνεγίνωσκε τήν έκ Νευ- 
καστε'λλου έπιστολήν· άλλ’ό Βίλδιν ού'τε προσεκτι
κός ήτο εϊς τά τοιαΰτα, ού'τε* καί άν ήτο, τόν άφήκεν 
ή λύπη ύπό τής όποιας κατείχετο υά τό διακρίνη. 
'Ετι δέ καί άλλο τι ήδύνατο ό Βίλδιν νά παρατηρήση · 
ό'τι ό Βενδάλ δέν άνεγίνωσκεν όλας τάς περικοπάςτής 
επιστολής μέ τήν αύτήν σαφήνειαν.

Εις τήν συνοικίαν τήν πέριξ τής Σοχείου Πλατείας 
έκατοίκουν κάτά τόν καιρόν έκεΐνον όλοι σχεδόν οί έν 
Αονδίνω 'Ελβετοί, καλοί τε καί κακοί, πτωχοί τε 
καί πλούσιοι· ώς έσήμανε λοιπόν ό νέος συνέταιρός τού 
καταστήματος Βίλδιν καί Συντροφιάς τόν κώδωνα θύ- 
ρας τίνος, έφ’ής άνεγινώσκετο γερμανικοΐς γράμμασιν 
ή επιγραφή,

ΪΗ. ©Imn'mer.

καί ήνοίχθη αύτη ή θύρα, εύρέ'θη διά μιας έν πλήρει 
'Ελβετία. ’Αντί εστίας έν τή αιθούση όπου είσήχθη, 
είδε μίαν θερμά—ραν έκ λευκού φαβεντιανού (faience), 
το δ’έ'δαφος έστρωμένον διά ψηφιδωτού ξύλων πολυ- 
χρόων, άλλ’εύτελών. Ήτο δέ τό δώμα τούτο αγροί
κου καί ψυχρόν, αλλά καθάριον. Τό πλησίον τού ανα
κλίντρου δάπεδον, τό έπί τού μαρμάρου τής ές-ίας βε- 
λουδον, καί τό επικείμενον ώρολόγιον, καί τά αμφο
τέρωθεν αύτού δοχεία, γέμοντα μεγάλων ανθοδεσμών 
έκ τεχνητών άνθέων, παρίστανον άντίθεσιν προς τά 
λοιπά έπιπλα. ’Εν γε'νει, ή αίθουσα αύτη ίίχ^ν όψιν 
γαλακταποθήκης ελβετικής, μεταπεποιημένης εϊς δώ
μα προς ύποδεξίωσιν ξένων.

Ότε εϊσήλθεν ό Βενδάλ, εύρέθη μόνος· αλλά μετ’ ο
λίγον ήσθάνθη ότι ήγγισέτις τόν άγκώνά του. ’Εξαφ- 
νισθείς εκ τής επαφής ταύτης, -έστράφη διά μιας, καί 
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είδεν ενώπιον του τον ’οβερράϊζερ προσαγορεύοντα 
αύτόν αγγλιστί, και μέ προφοράν μόλις προδίδουσαν 
αύτόν ώς μη Αγγλον. —Πώς έχετε ; Πόσον χαίρω ότι 
σας έπαναβλέπω!

— Σάς ζητώ συγγνώμην, άπεκρίθη ό Βενδάλ· δέν 
είχα ακούσει όταν εϊσήλθετε.

— “12! αύτό δεν σημαίνει^ άνέκραξεν ό 'Ελβετός. 
Καθήσετε, σάς παρακαλώ.

Τέλος πάντων, συνήνεσε νά παραιτήσητά; δύο χεί- 
ρας τού ξένου του, τον όποιον έκράτει μέχρι τούδε έκ 
τών αγκώνων. Είχε συνήθειαν νά σφίγξη κατ’αύτόν 
τόν τρόπον τούς αγκώνας τών ανθρώπων τούς οποίους 
ήγάπα πολύ· έπειτα δ’έκάθησε καί αύτός, λέγων πρός 
τόν Βενδάλ,— Καί ά'λλο δά; Καλά, καλά; χαίρομαι.

Πάλιν 5έ τότε τού έλαβε τούς αγκώνας. Μανία πα
ράδοξος.

— ’Αγνοώ, είπεν ό Βενμάλ, άν σάς άνέφεραν ήδη 
περί εμού οί τού έν Νευκατέλλω καταςν,υ.ατός μας ...

— Μάλιστα, εξαίρετα.
—Καθώς καί περί τού Βίλδιν ;
— Βεβαιότατα.
— Αέν σάς φαίνεται παράδοξον ό'τι έρχομαι σή

μερον νά σάς έπισκεφθώ εις το Αονδίνον ώς άντιπρό- 
σωπος τού καταστήματος Βίλδιν καί Συντροφιάς, καί 
να σάς προσφέρω ώς τοιούτος τά σεβάσματάμου ;

— Καί μιατί, κύριέ μου, παράμοξον; ύπε'λαβεν ό 
Οβερράϊζερ. Τί σάς έλεγα πάντοτε, όταν ώδοιπορούσα- 

μεν εις τά βουνά; Μάς φαίνονται μεγάλα, ό κόσμος ό
μως είναι μικρός- τόσον μικρός, ώς-ε είναι άμύνατον νά 
ζήση τις έντός αύτού καιρόν πολύν μεμακρυσμ.ένος άπό 
τόν άλλον. Τόσον ολίγος κο'σμος εύρίσκεται εις αύτόν 
τόν κόσμον, ώστε, περιερχόμενοι, άδιακόπως συνα- 
παντώμεθα. Ο κόσμος είναι τόσον μικρός, ώστε δέν 
όυνάμεθα ν άπάλλαχθώμεν έξ έκείνων οίτινες μάς ενο
χλούν . . . Δεν εννοώ ότι και άπό ανθρώπους ώσάν υ
μάς έπιθυμεΐ ν άπαλλαχθη τις πώποτε.

— Ελπίζω ό'χι, κύριε ’Οβερράϊζερ.
— Σάς παρακαλώ, εις την πατρίδα σας νά μέ άπο- 

καλήτε Μίστερ. Εκ τούτου καταλαμβάνετε πόσον 
αγαπώ την’Αγγλίαν. “Α! μιατί νά μ.ην ήμαι’Αγγλος, 
άλλ ένας βουν ίσιος! Σείς μέ, ένώ κατάγεσθε έξ ένός 
οίκου διακεκριμένου, συγκατετε'θητε λοιπόν νά δοθήτε 
εις τό έμπόριον; Αλλά σας ζητώ συγγνώμην διά τάς 
εκφράσεις μου ταύτας. Τά κρασιά! φίλτατέμοι, τά 
κρασιά! Αληθινά- εϊς.την ’Αγγλίαν, έμπόριον λέ
γεται αύτό, η έπιτήδευμα; Τέχνη, βεβαιότατα δέν 
είναι.

— Κύριε ’οβερράϊζερ, ύπέλαβεν ό Βενδάλ ςενοχω
ρυόμενος, ημην πολύ νέος, μόλις ένηλιξ, ότε έλαβα 
κατα πρώτον την εύχαρίστησιν νά ταξειδεύσω μέ σας 
και μέ την δεσποσύνην ανεψιάν σας . . . Είναι καλά;

—Πολύ καλά.
-— Ενθυμούμαι ότι διετρέξαμεν όμου ικανούς μι

κρούς κινδύνους, περιφερόμενοι εις τού; παγώνας τών 
υψηλών εκείνων βουνών. Εάν λοιπόν τότε έκ παιδα
ριώδους κενοδοξίας σας έκαυχήθην περί της οικογένειας 
μου, ελπίζω ότι δεν ύπερέβην τό δριον τό όποιον μ’ 
είχε φανη άναγκαΐον, όπως παραστήσω έμαυτόν εις 
τούς οφθαλμούς σας άξιον της συναναστροφής σας. 'Ο
μολογώ ότι τούτο ήτο μικροπρεπές καί κακόζηλον· 
άλλα γνωρίζετε βέβαια τό αγγλικόν απόφθεγμα, — 
« Ο ζών διδασκόμενος. »

— '12, κάθεσθε καί ψηλαφείτε τάτοιαυτα! είπεν ό 
'Ελβετός. Πώς! ή οίκογένειά σας είναι μία πολλά 
καλή οικογένεια.

Ό γέλως τού Βενδάλ απέδειξε τήν αμηχανίαν εις 
ήν περιη'ρχετο άκούων ταύτα.— Ηγάπων πολύ τους 
γονείς μου, είπε. Καθ’δν καιρόν συνεταξειδεύαμεν, ήρ- 
χιζα ν’απολαμβάνω τά. έκ της κληρονομιάς τού πα- 
τρός μου καί τής μητρός. /Ημην νέος, καί ή κεφαλή 
μου είχεν αέρα· έφερόμην λοιπόν τότε ώς παιδάριον 
τωόντι κουφόνουν· όχι όμως καί ύπερήφανον . . · ελ
πίζω τούλάχ ιστόν.

— Οχι, όχι βέβαια, άνέκραξεν ό’Οβερράϊζερ· εί- 
χετε όλην τήν ειλικρίνειαν τού νοός καί τών λόγων. 
Πολύ αύστηρός είσθε προς τόν εαυτόν σας. Αλλως τε, 
έγώ πρώτος σας είχα παρακινήσει να ομιλήσετε περί 
τής οικογένειας σας. ’Ενθυμείσθε τήν εσπέραν καθ’ ήν 
έξήλθαμεν εις τόν περίπατον έκεϊνον έπί τής λίμνης, 
όπου τά. χιονοσκέπαστα βουνά άντικατωπτρίζοντο έν
τός αύτής ώς εις καθρέπτην; Πανταχόθεν βράχοι ύψί- 
κρημνοι καί δάση έλάτων άναπολούντά μου' τήν νεό
τητα, τής όποιας σας είχα κάμει μίαν σύντομον περι
γραφήν. ’Ενθυμείσθε πώς σας έξιστόρησα τό οίκτρόν 
μας άχυρόσπητον, πλησίον ένός καταρράκτου τον 
όποιον έδείκνυεν ή μήτηρ μου εις τούς έκείθεν διερχο- 
μένους περιηγητάς· τήν φάτνην όπου έκοιμώμην πλη
σίον τής άγελάδος· τον αδελφόν μου τον ηλίθιον, κα- 
θήμενον απέναντι τής θύρας καί τρέχοντα προς τους 
διαβάτας, άπό τούς οποίους έζήτει ελεημοσύνην τήν 
αδελφήν μου, αιωνίως κλώθουσαν, σειομένης τής βρογ- 
χοκοίλης1, ήτις έκρέματο ώς μαστός ύπό τήν σιαγόνα 
της· κ’έμέ δέ τόν ίδιον, μικρόν τι πλάσμα έλεεινόν, 
πειναλέον πάντοτε, δερόμενον άπό τό πρωί έως τό 
βράδυ. “Ημην τό μόνον τέκνον έκ τής δεύτερα; γυναί
κας του πατρός μου, γυναικός ήτις αμφιβάλλω καί άν 
ήτο νόμιμος. ' Υστερον άπ αύτά όλα ευρίσκω ώς φυσι- 
κώκατον ότι, παραβάλλων βε'βαια τάς άναμνήσειςσας 
μέ τάς ϊδικάςμου, μ’εϊχετε εϊπεί· «Ε’ίμεθα συνήλι- 
κες· άλλα καθ’δν καιρόν σείς έδέρεσθε, έγώ έκαθήμην 
εις τήν άμαξαν τού πατρός μου, έπάνω εις τα γόνατα 
τής προσφιλούς μοι μητρός, όχούμενος διά των πλου
σίων οδών τού Αονδίνου, περιστοιχιζόμενος ύπο πολυ
τελείας καί στοργής. Τοιαύτη ύπήρξεν ή αρχή τής έ- 
δικής μου ζωής. »

(Τήν συνέχειαν εις τό προσεχές.)

(I) Ή βρογχοχοίλη ή γογγρώνη, γαλλιστί goitre, είναι κοινή 
αχεδόν εΐςτινα τών χωρίων τής βόρειας Ιταλίας καί Ελβετίας. 
Ιό εξόγκωμα τούτο, προερχόμενοι έκ τής ποιότητας του ϋδατο:, 
ό»; λέγεται, μεγάλην προξενεί ασχήμιαν εις τάς εκεί γυναίκας.

ΤΑ Ι11ΌΣ12ΙΙΑ ΤΟΥ ΕΥ ΙΙΑΡΙΣΙΟΙΣ ΣΥΧΕΔΡΙΟΥ.

’Εκ τών πολιτικών έφημερίδων πάντες γινώσκουσι 
τήν μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας ρήζιν, γενομενην 
κατά τόν παρελθόντα δεκέμβριον μήνα ένεκα της νή
σου Κρήτης. '12σαύτως είναι πασίγνωστον ότι αι με- 
γάλαι εύρωπαϊκαί Δυνάμεις, θέλουσαι να προλαβωσι 
τον πόλεμον, συνηλθον δια τών εν Παρισιοις αντιπρο- 
σώπων αύτών είςσυνέδριον (confci’OnCC), καθ ο εςε- 
φερον τήν έπί της διενέςεως γνώμην αύτών.

Π άπέναντι είκών παριστα τήν έν τώ ύπουργειω 
τών έξωτεοικών τής Γαλλίας αίθουσαν, όπου έγένοντο 

αί συνεδριάσεις εις τήν αύτήν ταύτην αίθουσαν, καί 
περί τήν αύτήν τράπεζαν συνεκροτήθη καί ή σύνοδος 
ένθα ύπεγράφη ή μετά τά κριμαϊκά συνθήκη τού 1856.

τον εΐσήχθη εις τό διπλωματικόν στάδιον ώςγραμμα- 
τεύς πρεσβείας έν Στοκχόλμη (1837), έπειτα έστάλη 
επιτετραμμένος εις Περσίαν, άκολούθως διωρίσθη γε
νικό; πρόξενο; εί; Αλεξάνδρειαν, πληρεςούσιο; ει;

Τόμ. Β'.—Μάοτιο;, 1EG9-

Πρόεδρος τού παρόντος συνεδρίου έκλήθη ό έπί τών 
έξωτερικών τής Γαλλίας υπουργός, μαρκήσιος Λαβα- 
λέτης. 'Οάνήρ ούτος έγεννήθη έν έτει 1806- καίπρώ-

Κασσέλην, έκτακτο; απεσταλμένος εις Κωνσταντινού
πολή, γερουσιαστής (1853), πρεσβευτής εις Ρώμην 
(1851), υπουργός τών εσωτερικών (άπό τού 1865 
μέχρι τού 1867), έπειτα ιδιαίτερο; σύμβουλος τής
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αύτοκοατορίας, και τέλος ύπουργός τών εξωτερικών 
( 1868), διαδεχθείς τόν μαρκήσιον Μουστιέρον.

Ό τής ’Αγγλίας ύπουργός λόρδος Ααυονς, έγεννήθη 
έν έ'τει 1817. ’Αποσταλείς εϊς την Αμερικήν ύπό της 
αγγλικής Κυβερνη'σεως, απέδειξε μεγάλην διπλωμα
τικήν ικανότητα συμβιβάσας διένεξιν, έξης παρ’ολί
γον ήρχετο εις ρήξιν η ’Αγγλία μετά τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών, ένεκεν άτμοπλόου τίνος, Τρέντου όνο- 
μαζομένου. Πριν ή κληθή πρεσβευτής εϊς Παρισίους, ό 
λόρδος Ααυονς ύπήρχε τοιούτος έν Κωνςαντινουπόλει.

Ό κόμης Στάκκελβεργ, πρεσβευτής Ρωσσίας και 
ύπασπιστής του αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου, έγεννήθη 
έν έτει 1804. Προβιβασθείς διά τάς έν τοίς Καυκασίοις 
στρατιωτικής ύπηρεσίαςτου, διωρίσθη έπειτα πληρε
ξούσιος έν Ταυρίνω. ’Από του 1868 διεδέχθη τόν Κ. 
Βούδβεργ παρά τη αύλη του Κεραμεικοΰ.

Ό τής αείποτε δυσμενούς πρός τό ελληνικόν έθνος 
Αύςρίας πρεσβευτής πρίγκηψ 'Ριχάρδος Μεττερνΐχος, 
υιός πατρός περίφημου εις τό πολιτικόν στάδιον, έ- 
γεννη'θη έν έτει 1829· διατελεϊ δ’έν τη θέσει ταύτη 
έν Παρισίοις άπό τού 1859. ’Εμαθη'τευσεν εις τήν δι
πλωματικήν παρά τω ίδίω αυτού πατρί, διατρίβοντι 
έν Αονδίνω και έν Βρυξέλλαις. Ούτος φέρει καί τίτλον 
ιδιαιτέρου συμβούλου τού αύτοκράτορος τής Αύςρίας.

Ό κόμης Σόλμης Σοννεβάλ έπετράπη ν άντιπρο- 
σωπεύση τήν Πρωσσίαν, άσθενούντος τού παρά τή γαλ
λική αύλη πρεσβευτοΰ αύτής Κ. Γόλτς. Εκλη'θη δέ 
διά τούτο πληρεξούσιος καί έκτακτος απεσταλμένος. 
"Αγει ηλικίαν ετών 4 8.

Ό ταξίαρχος Νίγρας, ό τής Ιταλίας πρεσβευτής, 
έχει σχεδόν τήν ηλικίαν του πληρεξουσίου τής Πρωσ- 
σίας. Ούτος ύπήρξεν έπί τετραετίαν γραμματεύς τού 
κόμητος Καβουρ, εις ον ή ’Ιταλία οφείλει τήν παρού
σαν αύτης συσσωμάτωσιν.

Ό Μεχμέτ Τζεμήλ βέης, τό δεύτερον ήδη πρε
σβευτής τής Τουρκίας έν Παρισίοις, είναι υιός τού 
περίφημου 'Ρεσσίτ πασσά, εϊς ον οί ’Οθωμανοί όφεί- 
λουσι κατά μέγα μέρος τό σημερινόν ύπέρ αύτών φρό
νημα τής ’Αγγλίας καί Γαλλίας. Είναι άνήρ έ'ως τεσ- 
σαρακοντούτης.

Τόν ήμέτερον κύριον A. Ρ. Ραγκαβήν πάντες γι- 
νώσκομεν. Είναι ό άνήρ δν άπτίτει τών περιστάσεων ή 
κρισιμότης. Υιός ποιητού, ένωρίς παρήτησε τά στρα
τιωτικά, εις ά είχε δοθή κατ’άρχάς, καί πολλούς καί 
καλλίστους έ'δρεψεν έκ τού Έλικώνος στεφάνους. Κα
θηγητής, πρύτανις, άρχαιολο'γος σοφός, βουλευτής, 
ύπουργός τών έξωτερικών έν έτει 1857, πρεσβευτής 
έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις, ένθα έξη'γειρε τόν ύ- 
πνώττοντα φιλελληνισμόν, αγαθή τύχη διετέλει πρό 
ολίγων μηνών πρεσβευτής παρά τή γαλλική αύλή, ότε 
αί Δυνάμεις συνεκρότησαν τό έν Παρισίοις τελευταίου 
συνέδριου. Σεβόμεθα τόν χαρακτήρα τού άνδρός τού
του, ώς ένα τών σπανίων καί δλως άνεπιλήπτων έν 
τώ μικρώ έλληνικώ βασιλείω.

'Η περίπτωσις τής ελληνοτουρκικής διενέξεως, ή 
προκαλέσασα τό συνέδριου, κατέστησε πάγκοινου τό 
καί άλλως έγνωσμένον όνομα τού Κ. Ραγκαβή έν Εύ- 
ρώπη. Οτε ήκούσθη ό'τι ή πρώτη συνεδρίασις τών αν
τιπροσώπων τών Δυνάμεων διεκόπη, άποχωρήσαντος 
τού πληρεξουσίου τής Ελλάδος, έπειδή μόνον φωνής 
όχι δέ και ψήφου δικαίωμα έδίδετο εϊς αύτόν έν τή 
συζητήσει, εύτράπελός τις έφημερίς (le Charivari) 

είχεν είπεΐ ότι, τό συνέδριον έπαθεν όξεΐαν ραγκα- 
β ί τ ι δ α.

Έν γένει ήρεσεν έν τοίς λόγοις καί έν τή μετριοφρο
σύνη αύτού μεταξύ τού κομπαστικού καί αύταρέσκου, 
μεγάλου όμως ένταυτώ καί περιφανούς κόσμου τούτου. 
Είδον έν αύτώ ούδέν έπιπόλαιον, και αληθώς δέ ή 
Ελλάς ή μικρά προφανώς απέδειξε διά του πληρεξου
σίου της τούτου, ότι ούδείς πρέπει νά κρίνεται έκ τού 
αναστήματος.

Τήν όπισθεν εικόνα έπορίσθημεν οΰτω κεχαραγμέ- 
νην δι’ εν τών ένταύθα περιοδικών φύλλων" δέν είναι 
μέν πιστώς έξεικονισμένος ό έλλην πρεσβευτής, φαί
νονται ό'μως ώς έγγιστα τά θεμέλια τών χαρακτηρι
στικών αύτού, καί ή περιφέρεια τού όλου προσώπου.

ΑΙ ΠΗΓΑΙ ΤΟΥ ΧΕΙΛΟΥ. '
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΓ ΑΓΓΛΟΓ ΠΕΡΙΗΓΗΤΟΓ ΣΠΗΚ.

Ίή 27 άπριλίου 1860, ό άγγλος πλοίαρχος Σπήκ 
έπεχείρησε δευτέραν έκδρομήν εϊς τά ένδότερα τής ’Α
φρικής, θέλων νά βεβαιωθή, ό'τι ό Νείλος πηγάζει έκ 
τίνος λίμνης,' Νυάνζας ονομαζόμενης ύπό τών εγχω
ρίων, τήν οποίαν αύτός πάλιν είχεν ανακαλύψει πρό 
δύο έτών, είκάσας έ'κτοτε αύτήν ώς πηγήν τού Νείλου, 
καί προτάξας εϊς τό όνομα αύτής τό τής βασιλίσσης 
Βικτωρίας.

Τή 27 άπριλίου λοιπόν, έφοδιασθείς δι’έπιτηδειο- 
τέρων μέσων προς τήν έκδρομήν ταύτην, κινδυνώδη 
ούσαν καί έπίπονον, έπέβη έκ Λονδίνου εϊς άτμοκίνη- 
τόντινα φρεγάταν, ,άπερχομένην εϊς τό Εύ'ελπι ’Ακρω
τήριου, όπου άφιχθείς παρέλαβε καί τινα έταίρόν του 
καί συστρατιώτην έν τή ’Ινδική, τόν Γράντ, ώς καί 
δέκα Όττεντότους γυμνασμένους εϊς τά όπλα, πρός 
δέ καί ήμιόνους δώδεκα, καί ούτω τή 16 ϊουλίου ά- 
πε'πλευσεν έπί κορβέττας άτμοκινήτου πρός τήν νήσον 
Ζαγγίβαριν (σχεδόν ύπό τόν ισημερινόν κειμένην, πλη
σίον τών άνατολικών τής ’Αφρικής παραλιών) όπου 
καί άπέβη τή 17 αύγούστου.

Τήν νήσον ταύτην κυβέρνα μωαμεθανός ήγεμών α
νεξάρτητος, σουλτάνος καλούμενος καί αύτός, καί 
τού οποίου τό όνομα είναι Σαήτ Μετζίτ. Ούτος προση- 
νέχθη πρός τούς άγγλους περιηγητάς φιλικώτατα. 
Έπροθυμήθη μάλιστα νά συμπληρώση τάς έλλείψεις 
των, δίδων εϊς αύτούς συστατικάς έπιστολάς, ύπηρέ- 
τας, άχθοφόρους καί ύποζύγια, καθώς καί εϊκοσιπέντε 
φύλακας ύπό τήν άρχηγίαν ενός τών υπασπιστών του.

Περιπλέον προσέφερεν εϊς αύτούς νά μεταβιβασθώ- 
σιν εϊς τήν άπέναντι παραλίαν έπί μιας κορβέττας του 
φερούσης 22 πυροβόλα, τής Σεκούνδρα Σάχ· καί 
πραγματικώς δι’αύτής μετέβησαν τη 25 αύγούτου εϊς 
Βακαμόγιον, διαπλεύσαντες τόν στενόν πορθμόν, τόν 
μεταξύ τής στερεάς καί τής νήσου.

Εις τό Βακαμόγιον είχον ήδη προςαλή ικανοί τής 
συνοδίας, μετά τών όποιων έσυμφώνησε περί τού μι
σθού ό άρχιτελώνης τού σουλτάνου, Λαδα Ραμζής κα
λούμενος. Πολλοί έξ αύτών έγίνωσκαν τόν πλοίαρχον 
Σπήκ έκ τής πρώτης έκδρομήςτου, διό καί έδέχθησαν 
τάς νέας προτάσεις άσμενοι. Εις μάλιστα, ό αρχηγός 
του κερβανίου κατά τήν πρώτην έκδρομήν, Σαήτ πίν 
Σαλέμ καλούμενος, μετά πολλής χαράς άνεδέχθη τήν 
άρχηγίαν καί τής δευτέρας ταύτης. 

γον αύτούς είς τό ενδότερον διά νά τούς φάγωσιν άνε- 
νοχλήτως. Τούτο παρεκίνησε τόν πλοίαρχον Σπήκ νά 
προχωρήση όσον τάχιστα, όπως μή γενικευθη ή λει- 
ποταξία.

Τό κερβάνιόν μας, διηγείται ό πλοίαρχος Σπήκ, . 
ώς περιέχον πολλά μοιχεία ετερογενή, δέν ήδύνατο νά 
φυλάςη έντελή τάξιν. Συνέκειτο έκ δέκα στρατιωτών 
Οττεντότων, είς τών οποίων δεκανεύς, έξ εϊκοσιπέντε 
βουλουξήδων τού σουλτάνου, άγομένων ύφ’ένός αρ
χηγού (ζεμαδάρ), έξ ενός καφιλάπαση άραβος, ά
γοντος έβδομήκοντα πέντε άπελευθε'ρους δούλους, έξ 
ενός ιθαγενούς οδηγού (κιραγκο'ζη), άκολουθουμένου 
ύπό εκατόν αχθοφόρων αϊθιόπων, έκ δώδεκα ήμιόνιον, 
έκ τριών όνων καί έξ εϊκοσιπέντε αιγών. Πάντοτε τήν 
εσπέραν, μετά τό δείπνου, ήγείροντο όλοι καί έχό- 
ρευαν καί τότε πανταχόθεν ήκουες κροτούσας τάς χεΐ- 
ρας, ήχούντας τούς κωδωνίσκους, τούς οποίους οί αί- 
θίοπες έκείνοι περιδένουσιν είς τάς κνήμας των ώς ςο- 
λισμόν, καί έπωδάς τινας μονοτόνους καί αίωνίας, έ- 
πεχούσας τόπον ασμάτων’ διότι άσματα κυρίως δέν 
έχουσιν οίαίθίοπες, ούτε ήχους. Καίτοι τό αίσθημα τού 
ρυθμού είναι εϊς αύτούς λίαν άνεπτυγμένον, μέχρι τού- 
δε δέν κατώρθωσαν νά συνθέσωσι καί μουσικόν τι τε- 
μάχιον.

Τή 4 όκτωβρίου άφίχθημεν είς χωρίον ’ίκαμπού- 
ρου, ού τίνος ό αρχηγός φέρει όνομα φοβερόν καλεί
ται Κόμπε-λά-σίμπας, τούτέστι Αέοντος ’Όνυξ. Μό
λις άφίχθημεν, καί μάς έστειλε κάνιςρον-πλήρες όρυ- 
ζίου, αξίας ενός ταλλήρου. Ως άντίδωρον τώ εςειλα 
καί έγώ τεσσάρων μέτρων βαμβάκινον ύφασμα αμερι
κανικόν άλλά μετ’ολίγον μοί τό έπέστρεψε, μηνύ- 
σας ότι « τό δώρον τούτο ήτο κατώτερον έκείνου τό 
όποιον τώ είχον ς-είλει κατά τήν πρώτην διάβασίν μου 
διά τού κράτους του· ωςε ή οίκογένειά του ποτέ δέν ή
θελε πιστεύσει ότι ήρκέσθη είς τούτο, άλλ’ ήθελεν ύ- 
ποπτευθή ότι άπέκρυψε μέρος τού φόρου τόν όποιον 
ελαβε.» Μ’ήλθε νά μή τώ ςείλω τίποτε, άλλ’είς τών 
τής θεραπείας μου, δειλιάσας, συνηγόρησεν ύπέρ τού 
έχθροΰ, έπειτα δέ καί άλλος, καί τέλος άπεφασίσαμεν 
νά ς-είλωμεν καί άλλο βαμβάκινον ύφασμα τής Μασκά- 
της (δαβουάνι), έ'χον πλινθία κυανά καί λευκά, μέ
γεθος δέ 2 μέτρων καί 1 τετάρτου, ώς καί 8 μέτρων 
καλικότιον άμερικανικόν (μερκάνι), καί έν σαχα- 
ρ ί, βαμβάκινον καί τούτο ύφασμα τής Μασκάτης, 
ποιότητος πολύ άνωτέρας τού προειρημένου, και μετά 
πλινθίων κόκκινων, τά όποια προς τάς άκρας εύρύ— 
νονται. Αλλ’ ούχ ήττον ό Ονυς τού Αέοντος απορ
ρίπτει καί ταύτα τά δώρα, ένω έγώ έθεώρουν αύτα ώς 
τόν έσχατον όρον τής πρός αύτόν παραχωρήσεώς μου. 
Τά άπέδωκεν είς τόν άπεσταλμένον μου, καί άπήλθε 
παρωργισμένος καί απειλών, ότι τη επαύριον έ'μελλε 
νά κάμ.η είς τό κερβάνιόνμου τοιαύτην τινά έπίσκεψιν, 
ώστε ν’άφήση είς αύτό ανεξάλειπτου μνήμην.

'Ο απεσταλμένος μου, μόλις μοί ανήγγειλε ταύτα, 
καί ένησχολήθη νά χύση μολύβδινα σφαιρόβολα διά 
το δίκροτον τυφέκιόντου, συγχρόνως δέ διέταξε τούς 
Οττεντότους αου νά γευ-ίσωσι τάς καραμίςίνας των 

άλλ ένταύτώ καί μέ παοεκάλει νά προσθέσω έτι εν ύ
φασμα, διά νά μή έκθέσωμεν είς κίνδυνον τό κερβά- 
νιόν μας ένεκα ολίγων τινών μέτρων ύφάσματος.

Σημειωτέου ότι ταύτα πάντα μάς συμβαίνουσιν 
είς άπόστασιν ^εόλις δώδεκα μιλίων άπό τής παρα-

Δέν ήσαν ολίγα τά φορτία· σχεδόν εκατόν συνέ- 
κειντο δέ, έκτος τών τροφών, σκηνών και άλλων αναγ
καίων διά τήν οδοιπορίαν, έκ παντοίων ύφασμάτων, 
κοσμημάτων ύαλίνων, καί άλλων βιομηχανημάτων, 
χρησιμευόντων είς άνταλλαγάς μετά τών αϊθιόπων έ- 
κείνων τών χωρών.

’Αφού τά πάντα έτακτοποιήθησαν κατ’ εύχήν, καί 
έθεωρήθησαν οί λογαριασμ-οί μετά τού Ααδα, καίτοι 
ήσαν έπιβεβάρυμένοι, διωρίσθησαν δέ καί οί αρχηγοί 
τής συνοδίας, διαιρεθείσης εϊς τμήματα, τή 2 Οκτω
βρίου έβλήθησαν πάντες καθ’οδόν. Ήσαν εκατόν καί 
είς όλοι οί άγωγιάται, άθοφόροι καί φύλακες.

Η χώρα τής ’Αφρικής ή άπέναντι τής νήσου Ζαγ- 
γιβάρεως καλείται Ούζαράμον. 'Η λίμνη πρός τήν ο
ποίαν κατηυθύνοντο οί περιηγηταί κεϊται ’βορειοδυτι- 
κώς τής χώρας ταύτης. Τό Ούζαράμον δέν έχει όρη, 
άλλά σχηματίζει κυρτόν τι πεδίου, είς τό όποιον ά- 
ναβαίνει τις άνεπαισθήτως· ορίζεται δέ αμφοτέρωθεν 
ή χώρα αύτη ύπό δύο ποταμών, τού Κιγγάνου καί τού 
Αουφίγου. Είς τό Ούζαράμον τά χωρία είναι άραιά, 
συνήθως δέ συνίστανται είς δέκα ή δεκαπέντε καλύ
βας, κωνικήν έχούσας τήν·ςέγην. Τούτων οί αρχηγοί, 
φανζέ ονομαζόμενοι, ζώσιν έν γένει παρά τήν παρα
λίαν καί ύποτάσσονται είς τόν σουλτάνου τής Ζαγγι- 
βάρεως· άλλ’άμα ώς άκούσωσιν ότι κερβάνιόντι 
εύρίσκεται καθ’όδόν, μεταφέρουσιν έπί τού δρόμου δι’ 
ού μέλλει νά διαβή τάς κινητάς κατοικίας των, καί 
ύποχρεούσι τούς οδοιπόρους είς φόρου μικρόν ή μέγαν, 
κατά τάς περιστάσεις.

Οί Ούζαραμιται καλλιεργοΰσι τήν γήν, άλλά δέν 
τρέφουσι κτήνη, έκτος ολίγων αιγών, τάς όποιας καί 
έμπορεύονται. Θηρεύουσι δέ ανδράποδα μετά πολλής 
έπιτηδειότητος, καί έκ τούτου κερδαίνουσιν ικανά ώς-ε 
ν άγοράζωσι στολισμούς καί κοσμήματα, άτινα ύπερ- 
τιμήσι" τούτο φαίνεται καί έκ τού τρόπου καθ ον 
πλάττουσι τήν κόμην των, καί έκ τίνος αλοιφής συγ
κείμενης έξ άργιλλώδους τίνος γής έχούσης χρώμα ώ- 
χρας, δι’ής άλείφουσιν δλον τό σώμά των. Τό τόξον 
καί τά βέλη των είναι πάντοτε έν καλή καταστάσει* 
ταύτα αφού βάψωσιν έντός δραστικούτίνος δηλητη
ρίου, φέρουσιν έντός φαρέτρας λεπτότατα έπεξειρ- 
γασμένης.

Η διά τής χώρας ταύτης διάβασις δέν είναι ακίν
δυνος, είμή είς τούς πτωχούς τών οδοιπόρων, διότι οί 
κάτοικοι είναι όλοι άπληστοι λησταί. "Οταν όμως ή 
συνοδίατύχη πολυάριθμος, άν καί αύτήν προσπαθούν νά 
έκφοβίσωσι, τήν παραιτούσιν όμως άνενόχλητον αντί 
καλών τινων λόγων καί ολίγων άσημάντων χαρισμά
των. Πάντοτε δέ μεταχειρίζονται άπεςαλμένους πρός 
αίτησιν τούχόγγου, ήτοι τού φόρου τών διοδίων, 
είτε έξ ύπερηφανίας, είτε καί διά νά φαίνωνται έξ ά- 
ποστάσεως κραταιότεροι.

Τήδε κάκεΐσε, έπί της οδού, παρατηρούνται λευκά- 
ζοντες μικροί σωροί τέφρας, έντός τής οποίας διακρί- 
νονται καί οστά ανθρώπινα άποτιτανωμένα. Ταύτα 
βεβαιούται ότι είναι λείψανα γυναικών, τάς οποίας 
καιουσι λόγω μαγειών.

Εύθύς άπό τής πρώτης ημέρας, καί παρά πάσαν 
προσδοκίαν, δέκα έκτων 36 άνδρών τούς οποίους είχε 
δόσει ό σουλτάνος έδραπέτευσαν, ένεκα τής παραδό
ξου προλήψεως αύτών ότι οί λευκοί άνθρωποι είναι έν 
γενει άνθρωποφάγοι, καί ό'τι οί άγγλοι περιηγηταί ή-
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λίας, καί ό'τι ό αρχηγός ούτος έθεωρείτο ώς χαίρων 
τήν προστασίαν του σουλτάνου της Ζαγγιβάρεως. Ό 
οιωνός δέν ήτο αίσιος. Διά τοΰτο οί περιηγηταί τής 
Αφρικής ζητούν πάντοτε τόν συντομώτερον δρόμον 

προς τόν σκοπόν των, αντί νά έπισκέπτωνται έν άνέ- 
σει τας περιεργοτέρας τών χωρών αύτής.

5 Οκτωβρίου---- 'Η απειλή του Όνυχας του Δέον
τος δέν επραγματοποίη'θη· ήλθεν έπειτα ό φίλος αύτο- 
προσώπως καί έζη'τησεν άνερυθριάστως τήν προσφοράν 
ήν είχεν άπορρίψει. Προχωρη'σαντες δέ εϊς χωρίον Κιζό- 
τον καλούμενον, έδέχθημεν άπεσταλμένον του αρχη
γού αύτοΰ, Μουκιά-ϊά-νιανή όνομαζομένου, τουτέστι 
Πίθηκος Ούράς, ζητούντα τά διόδια τέλη του κυρίου 

tv δαβουάνι, καί ένταύτώτου. Δίδομεν καί εις αύτόν 
τώ παραγγέλλομεν νά 
μή έπανέλθ-Λΐ εις το ς-ρα- 
τόπεδον, άν θέλη νά μή 
όσφρανθή τής πυροκό- 
νεως τήν όσμη'ν. Έμα- 
θον όμως προς τήν έ- 
σπέραν, ότι ό αρχηγός 
του κερβανίου μου, ό 
Σέικ Σαήτ, προσέθεσεν 
έτερα δύο δαβουάνια, 
ών τό εν έξ ιδίων του. 
Ιδού προέβημεν μέχρι 

τουδε έντός του Ούζα- 
ράμου εϊς τρεις σταθ
μούς, καί έκτος τών αρ
χηγών τών χωρίων καί 
τών άπες-αλμένωντων, 
μόλις έ'τυχε ν’άπαντή- 
σωμεν καθ ’ οδόν ένα ή 
δύο κατοίκους.

6 Οκτωβρίου.— Πε- 
ραιτε'ρω άνέβημεν εϊς ό- 
ροπέδιόν τι καλλιεργη
μένου, ό'που το χωρίον 
Κιράγγα 'Ράγγα. Τού
του ό αρχηγός, Μου- 
κούγκου-Παρέ ονομα
ζόμενος , προσηνέχθη 
προς ημάς ήπίως. ’Αν- 
ταμείβοντες λοιπόν τήν 
μετριοφροσύνην του , 
τώ εδωρη'σαμεν εν σα-

δας. Οί αχθοφόροι δέν ήθελαννά προχωρη'σωσι πρόςτό 
ενδότερον, άπαιτοΰντες καθεκάστην, αντί τροφής, έν 
φούντου, ήτοι δέκα περιδέραια ύάλίνων κόκκων, ά- 
τινα ό Δάδας είχεν ύποσχεθή ότι θά τοΐς δίδω μ.ετά 
τον τέταρτον σταθμόν. Ψευδός τούτο, έπειδή ούδείς 
τών περί έμέ ήκουσε περί τοιαύτης συμφωνίας του 
Δάδα. Όπωςδήποτε είδαν ότι δέν δυσωποΰμαι, καί 
έπίτέλους έσιώπησαν, κατά τήναφρικανικήν συνήθειαν.

8 Οκτωβρίου· — Οί αχθοφόροι δέν ήθελαν νά προ- 
βώσιν ότε ήλθεν ή στιγμή τής άναχωρήσεως, διά ν’ά- 
ναγκασθώμεν νά πράξωμεν ώς ήθελαν άλλ’ημείς τούς 
παρητήσαμεν έκεϊ καί προέβημεν ακολουθούμενοι ύπό 
μόνων τών φυλάκουν. Τότε έβαλαν τάς φωνάς· « Ο 
αύθέντης αναχωρεί· τώρα θα ημεθα ύπεύθυνοι εϊς τόν

Χαήτ Μετζιτ, σουλτάνο; τής Ζαγγιβαοεως.
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χαρι, 4 μέτρων μερκάνικαί 8 μέτρων κινίκι (κυα- 
νοΰν τι ύφασμα ινδικόν). Εύχαριςηθείς έκ τής έλευθε- 
ριότητος ταύτης, ύπεσχέθη ότι, εάν μάς έκλέπτετό τι, 
θα έτιμώρει τόν ένοχον παραδειγματικώς. 'Όταν είδε 
τους στρατιώτας μου πυροβολούντας προς τόν σκοπόν 
χαριν γυμνάσεως, έθαύμασε μεγάλως. «Τοιαυτα ό
πλα εχοντες, είπε, δύνασθε νά προχωρήσετε άφόβως 
όπου άν θέλετε.»

Εντεύθεν διακρίνονται πέραν του ποταμού Κιγ- 
γανου λοφοι χαμηλοί δασύτατοι. Ημείς προχωροΰμεν 
έπί τής έντεύθεν όχθης αύτοΰ.

Τή 7 Οκτωβρίου άφίχθημεν εϊς Θούμπα-λέρε, χω
ριών εϊς του οποίου τόν αρχηγόν, μικρόν όντα, έδώσα- 
μεν μονον 3 μέτρων μερκάνι καί 2 μέτρων κινίκι. 
Ηρκεσθη εϊς αύτά. Αλλ ή ακολουθία μου ήρχισεν έκ- 

τοτε να στασιαζη, και πολλαςνά μοίπαρέχη φροντί

Λάδαν διά τά πράγμα
τά του. Σπεύσετε νά 
τον άκολουθησωμεν, δι
ότι, πραγματικός, αύ
τός είναι ό πατήρ ημών 
όλων.» Καί όλοι ήλθαν 
τρέχοντες κατόπιν ή- 
μών, ώςε νά μάς προ- 
φθάσωσι. Πλησίον του 
χωρίου Μουχουγκέ δι- 
η'λθομεν το'που; δασώ
δεις καί καλλιεργημέ
νους, εκεί δέ άπηντή- 
σαμεν μεταξύ χωμά
των κόκκινων πολλάς 
άνασκαφάς προς εύρε- 
σιν κοπαλλίου1. Προσέ
τι δέ συναπηντήθημεν 
μετά τίνος άλλου κερ- 
βανίου κομίζοντος εις 
τήν παραλίαν πλήθος 
ελεφαντόδοντων, εις έ- 
καςον τών οποίων συν
ήθως κρεμάζονται κω- 
δωνίσκοι, έξ ών ακούε
ται μακρόθεν του κερ- 
βανίου ή πλησίασις.

» 9 Οκτωβρίου. — 
Πρώτον ήδη διακρίνο- 
μεν μακρόθεν άπό του 
χωρίου Μουχονιγιέρα, 
προς δυσμάς, σειράν ό- 

πρός τήν ανατολικήν πα-

(pintades) καί έκ τών πρασίνων περιστερών τάς ό
ποιας καθ’οδόν εύρίσκομεν, άλλ’οί Όττεντότοι έ- 
χουσι χρείαν ούσιωδεςάρας τροφής, καί έπειδή ζώσιν 
έκ τών υπολοίπων τήςήμετέρας τραπέζης, θ’άναγκα- 
σθώσιν εις δίαιταν.

10 όκτωβρίου. — Διά νά μή δραπετεύσωσι καί οί 
άλλοι άνθρωποι τού σουλτάνου τής Ζαγγιβάρεως, ή- 
θέλησα νά τούς άναμίξω μετά τών άπελευθέρων, οΐτι- 
νες έπεθύμουν νά μέ άκολουθησωσιν έ'ως εις τήν Αίγυ
πτον, άλλα δέν ήδυνήθην να κατορθώσω τούτο, καί 
ούτως ή συνοδία μου έμεινε συγκειμένη έκ διαφόρων 
σωμάτων. Τήν ήμε'ραν ταύτην άφίχθημεν εις χωρίον 
Σαγεσέραν, εϊς τού οποίου τόν άρχηγόν έδώσαμεν εν 
δάβουάνι καί 4 μέτρα αμερικανικού υφάσματος.

1 1 Οκτωβρίου. —’Αφίχθημεν εϊς χωρίον Μακου- 
τάνιοον. ’Ενταύθα αί άνασκαφαί πρός εξαγωγήν κο
παλλίου παύουσιν, ώς καί οί φοίνικες τού μ, τά με
γάλα δέ καί πολύφυλλα δένδρα τού κατωτέρου οροπε
δίου, τό οποίον διετρέξαμεν, διαδέχονται αί μιμά-

δες (mimosa)· ό κατήφορος ό άνωθεν τού ποταμού 
Κιγγάνου ομαλύνεται βαθμηδόν, καί ούτως εύρισκό- 
μεθα εϊς απέραντου τινα λειμώνα, όπου περιτρέχουσιν 
οί άνθόλοπες, είδος δορκάδων στρεψικέρων, άπαντών- 
ται δε καί έκ διαλειμμάτων ό όναγρος καί ό βούβαλος. 
Αύτόθι άφθονοΰσιν αί μελεαγρίδες.

Τή 12 Οκτωβρίου, άφίχθημεν εϊς Μετάμομπον , 
καί τη 13 εϊς Δεγελαμώραν. ’Ενταύθα έξελθόντες τού · 
λειμώνος εύοέθημεν εϊς τό καρποφορώτατον μέρος τής 
χώρας τού Ούζαράμου. ’Ανεπαισθήτως άναβαίνοντες 
πάντοτε άνήφορον, ύψώθημεν εϊς 500 πόδας άνω τον 
ρείθοου τού ποταμού, καί βλέπομεν ενώπιον ήμώΰ 
σειράν όρέων, τινών έκ τών οποίων αί κορυφαί έ- 
χουσιν ύψος 5 ή 6000 ποδών. Εις τά όρη ταύτα 
κατοικεί φυλή τις ήμιποιμενική καί ήμιγεωργική, ή- 
τις, όπου εύρίσκη ύδωρ, καί όπου ήναι προφυλαγμένη 
άπό τών πολέμων τών μεταξύ τών περίοικων φυλών, 
πολέμων τούς οποίους καταλληλότερου θά ώνόμαζέτις 
άνθρωπΰκυνήγια, σπείρει καί θερίζει άφθόνως. Οί τής

Ό τελώνης Λάοας 'Ραμζής, καθώς ήτο συνήθως ένδεδυμένος έν τώ γραφείωτου.

ρέων ύψηλών, 
ραλίαν, καί προχωρούσαν, προς βορράν μέν, πέραν 
τού ποταμού Παγγάνου μέχρι τής Ουσουμπαρας και 
τού Κιλιμανζάρου, προς νότον δέ, μετά τινα καμπήν 
έπαναφέρουσαν αύτήν πρός δυσμας, έπεκεινα του πο
ταμού Αουφίγου. Εως πού προχωρεί εκείθεν, ούτε έγω 
γινώσκω, ούτε ούδείς Εύρωπαίος μέχρι σήμερον.

Τήν εσπέραν ταύτην, έν ελλείψει άρχηγών άπαι- 
τούντων φόρους, οκτώ τών ανθρώπων τούς όποιους ε- 
δωκεν ήμίν ό σουλτάνος τής Ζαγγιβάρεως έδραπέτευ- 
σαν άπαγαγόντες πρός τοΐς αλλοις και δλας τας αιγας . 
όσας εϊχομεν, δεκαπέντε τόν αριθμόν ζημία μεγίς-η, 
διότι ημείς μέν ζώμεν τρεφόμενοι έκ τών μελεαγρίδων

(1) Τό κοπάλλιον είναι ρητινώδες τι κόμμι σκληρόν καί διαφα
νές, δι’ού κατασκευάζεται τό άριατον τών βερενικίων, χρησιμεΟον 
εις τάς τέχνας.

φυλής ταύτης άνθρωποι, δειλοί όντες καί άγριοι έν
ταύτώ, πενιχρώς δέ ένδεδυμε'νοι καί εχοντες όψιν λι- 
μωττόντων, καταφεύγουσιν, ή όρθότερον φωλεύουσιν, 
εϊς τάς μάλλον άπροσίτους τών κορυφών.' Τά χωρία 
των σύγκεινται έκ καλυβών κωνικών. Επειδή ολίγοι 
είναι εϊς κατάστασιν νά προμηθευθώσιν ύφασματα, οί 
πλείστοι φοροΰσιν ώς τινα φουστανέλλαν έκ χόρτων. 
Ούτοι, όχι μόνον δέν ύποβάλλουσι τά κερβάνια εϊς φό
ρου, άλλα μάλιςα φεύγουσιν ένγένει, ότανίόωσι πλη- 
σιάζον κερβάνιον, καί ούδεμία ύπόσχεσις ή προσφορά 
τούς πείθει νά προσέλθωσιν, επειδή πολλάκις έπροδό- 
θησαν ούτω καί έξανδραποδίσθησαν.

’Ενταύθα παύει ή χώρα Ούζαράμου καί αρχεται 
ή χώρα Ούσαγάρα. Τή 17 καί 18 Οκτωβρίου έδοθη- 
μεν εϊς τήν κυνηγεσίαν. Εύρομεν άγραν άφθονου, ώστε 
όλοι ύπερεχοοτάσθησαν. Πολλοί άπαντώνται εϊς τον 
τόπον τούτον έλέφαντες, ρινοκέρωτες, καμηλοπαρδά- 
λεις, βούβαλοι, άνθόλοπες, όναγροι, λέοντες καί ύαι- 
ναι, άλλα δυστυχώς δέν ήδυνήθημεν νά καταβάλωμεν 
κάνέν έκ τούτων τών κτηνών.

Τή 19 καί 20 όκτωβοίου προέβημεν εϊς χωρίον Κι- 
ρούρου, τή 21 εις χωρίον Δουθούμι, τή 22 εις χωρίον 
Χόζου. ’Επεθύμουν νά σπεύσω τά βήματα, όπως κα- 
ταφθάσωμεν όσον τάχι-α εις Ζουγγόμερον, όπου εΐχον 
χρείαν νά διατρίψω ίκανάς ημέρας, διότι ή'θελον νά 
εξακριβώσω δι’ αστρονομικών παρατηρήσεων τό μήκος, 
τής ανατολικής κλιτύος τών όρέων άτινα άνέβημεν, 
άλλ’ οί αχθοφόροι, τούς οποίους αί άφθονοι τροφαί κα- 
θιστώσιν οκνηρούς, προφασίζονται ότι πολύ τρέχομεν. 
Άπεφάσισα λοιπόν νά προβώ έγώ μετά τών ήμ|όνων 
καί τών βουλουξήδων, καί άφήκα εις δύο τών πιστό
τερων μου τήν φροντίόα νά φέρωσι κατόπιν μου καί 
τούς 'βραδυποροΰντας.

23 όκτωβρίου.—Είμεθα εις τό Ζουγγόμερον, πε- 
ρικυκλούμενον ύπό τερπνοτάτου αμφιθεάτρου όρέων. 
Η χώρα αύτη, διαβρεχομένη ύπο τού ποταμού Ψέτα, 

είναι καρποφορωτάτη, άλλ’ ήραίωσε τούς κατοίκους 
αύτής τό δουλεμπορίου· ώστε οί ανθηροί της κήποι 
μετεβλήθησαν ολίγον κατ ολίγον εϊς χέρσου. Οί σω
ματέμποροι κατερημόνουσι τήν χώραν, εΐδομεν δ’ή-
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μεϊς αύτοί μακρόθεν μίαν συνοδίαν των κατευθυνομέ- 
νην προς τον ωκεανόν, καί άγουσαν έως εκατόν βόας, 
πεντήκοντα αίγας, καί τοσούτους δούλους σιδηροδέ
σμιους.

Τή 27 άνεχωρήσαμεν έκ Ζουγγομέρου, καί τή 28 
άφίχθημεν εις Κιρεγκέ. Χθες, τρεις των αχθοφόρων έ- 
δραπέτευσαν παραιτήσαντες χαμαί τά φορτία των, έ
πεσε δέκαί εις των καλλίστων ήμιόνων. ’Ηλπίζαμεν 
νά εύρωμεν ενταύθα τροφάς, άλλ οί σωματέμποροι 
μάς προέλαβαν. Τό χωρίον είναι δλως έρημον, καί α
νάγκη λοιπόν νά στείλωμεν ανθρώπους εις την χώραν 
την οποίαν παρητήσαμεν, καίτοι θ’άπολέσωμεν ένεκα 
τούτου τρεις ημέρας. Ευτυχώς, ό τόπος είναι ζωγρα
φικός υπέρ πάντα άλλον ον διηλθομεν.

Άπό της 30 όκτωβοίου μέχρι της 5 νοεμβρίου.-— 
Πλησίον τού παλαιού χωρίου Ιμπούϊκα εύρόν τινα φί
λον τού αρχηγού τού κερβανίου μου, εις χεϊρας τού ο
ποίου παρη'τησα τρεις των Οττεντο'των, ασθενείς, καί 
ένα ήμίονον, όπως κάθηνται έπ’αύτού εναλλάξ. Ά- 
φηκα δ’ενταύθα καί την φωτογραφικήν μηχανήν μου, 
επειδή ένεκα τού υπερβολικού καύσονος δεν έχρησί- 
μευεν. Έξ οδοιπόρου τίνος άραβος μαθών, ότι επί τού 
δρόμου τον όποιον ήκολουθοΰμεν, λησταί (βουαχιχί) 
διαβάντες διήρπασαν παν ό',τι εύρηκαν, άπεφάσισα ν 
άλλάξιο δρόμον, κατευθυνόμενος προς τό πολίχνιον 
Ούκόζι, διά νά μή περιέλθωμεν εις τόπους ένθα ένεδέ- 
χετο νά πεινάσωμεν.

6 καί 7 νοεμβρίου. —Εις τά χωρία Μουχάντα καί 
Μυγιόμπο, ά'μα ίδόντες ημάς οί κάτοικοι μακρόθεν, έ- 
τράπησαν εις φυγήν. Κατωρθώσαμεν όπωςδήποτε ν’ά- 
γοράσωμεν παρ’αύτών έδούδιμά τινα, άλλ’ εις τιμάς 
ύπερόγκους· έπειτα δ’έστείλαμεν εμπρός τούς ανθρώ
πους ημών νά πορισθώσι τρόφιμα, παραγγείλαντες νά 
μή μεταχειρισθώσι ποσώς βίαν· άλλ αύτη ημών ή 
πραότης ένεκαρδίωσε τούς χωρικούς ύπέρ τό δέον· <<>—ε 
τώρα απειλούν καί νά έπιτεθώσιν έφ ημών διά νυκτός, 
διότι, ώς λέγουν, ήλθαμεν έχοντες σκοπόν νά διαρ- 
πάσωμεν τά έν ταΐς δΐκίαιςτων καί ν άπαγάγωμεν τά 
τέκνα των. Η φήμη αύτη κατεθορύβησε τό στρατό- 
πεδον, καί πολλοί τών ήμετέρων διανυκτερεύουν γρη- 
γοροΰντες ύπό τά ό'πλα.

12, 13, 14, 15 καί 16 νοεμβρίου.·—-Κατά τάς 
ημέρας ταύτας προέβημεν εις τούς σταθμούς ’ΐμτούμ- 
βι, Ζάνζι, Μανιόγγε καί Ρουμούμα. Διήλθομεν τήν 
16 διά θάμνων ακανθωδών, έπιπόνως μέν προχω- 
οοΰντες, άλλα καί συντέμνοντες ούτω τον δρόμον· μέ- 
τρον λυσιτελέστατον, διότι έλαττοΰνται οί κίνδυνοι οί 
προερχόμενοι ήμΐν έξ ασθενειών, πολέμων, πείνης καί 
στάσεων. Φθάσαντες δέ τέλος τή 1 7 εις ’ΐνέγγε, εις 
τούς πρόποδας τής δυτικής σειράς τών όρέων, καί ά- 
ριθμηθέντες, είδομεν ότι μάς έλειψαν άνθρωποι, βραδυ- 
ποροΰντες ένεκα τού πολλοΰ καμάτου καί της δίύης. 
’Επειδή δέ ό αρχηγός τών Όττεντότων, άπελθών προς 
άναζήτησιυ ένός ήμιόνου τον όποιον άπωλέσαμεν, άπε- 
πλανήθη, ήναγκάσθημεν νά στείλωμεν προς άναζήτη- 
σιν αύτού είκοσιν άνδρας· ούτοι δέ, όχι μόνον αυτόν 
εύρηκαν, αλλά καί έφεραν τέσσαρας αιχμαλώτους, δύο 
άνδρας καί δύο γυναίκας, τούς οποίους ήρπασαν συνά- 
ψαντες πόλεμον προς τούς αύτόχθονας. Τούς έκράτησα 
έλπίζων νά μοί φέρωσι τον ήμίονον καί νά τούς απο
δώσω εις ανταλλαγήν, άλλ’ έπερίμεινα άνωφελώς μέ
χρι τής 20; τότε λοιπόν άπέλυσα καί τούς αΐχμαλώ- 

τους, διότι έσπάνιζαν αί ήμέτεραι ζωοτροφίαι. Δεν ή
θελαν νά φύγωσιν, εύαρεστούμενοι έκ τής διαίτης των 
έν τω στρατοπέδω μου· ουδέποτε είχαν φάγει τόσα 
καλά, καί έλυπούντο ότι έμελλαν νά έπιστρέψωσιν εις 
τον « πιθηκικόν άρτον », ύπό τά παμμεγέθη εκείνα κο- 
λοκυνθόδενδρα έξ ών πορίζονται τήν άδαμιαίαν των 
τροφήν.

II νύς τής 20 προς τήν 21 εύρεν ημάς έσκηνωμέ- 
νους εντός φάραγγος, εις τούς πρόποδας τής μεγάλης 
σειράς τών δυτικών όρέων, καί όχι μακράν τού σταθ- 
μούτού Ούγόγου, όπου λήγουσι τά όρη τής Ούσαγάρας.

Μετά διήμερον διαμονήν, άφίχθημεν εις Ούγογον , 
όπου διετρίψαμεν τήν 23, 24, 25. Η χώρα αύτη έ
χει όψιν άγρίαν οί κάτοικοί της είναι πάντοτε ένοπλοι 
καί ένοχλούσι τον οδοιπόρον διά τής αδιάλειπτου πε
ριέργειας των, διά τών σκωπτικών τρόπων των, καί 
διά τής βαναύσου οικειότητάς των διά τούτο τά κερ- 
βάνια σκηνόνουσιν έν γένει έξω τών χωρίων, ύπό τάς 
συκέας καί τά κολοκυνθόδενδρα (πούκου), έξ ών ό 
τόπος άφθονεΐ. Τό ύδωρ ήτο σπάνιον έν Ούγάγω καί 
έπληοο'νετο όσον ό εγχώριος ζύθος. Καθ’όλην τήν δια
μονήν αύτόθι ήκούσαμεν διηγουμένους περί τών φο
βερών ληστών Βουαχούμπων, καί λέγοντας ό'τι έμελ
λαν όσονούπω νά έμφανισθώσι. Τή 26 άνεχωρήσαμεν, 
καί τή 27, ίδόντες ότι οί ήμίονοι άπηύδησαν, ήναγ
κάσθημεν νά σκηνώσωμεν εις Καγγιεγγέ. Κατ’ εκείνην 
τήν ημέραν, οκτώ τών αχθοφόρων έγένοντο άφαντοι, 
συμπαραλαβόντες τό κάλλιςον μέρος τού φορτίου των.

Συνοδευόμενος ύπό τίνος οδηγού αύτόχθονος, ά- 
πήλθον εις μικρόν τι έλος, οπού ήρχοντο συνεχώς ρινο- 
κέρωτες· ’Εκεί έδέησε νά τούς παραμονεύσω κεκρυμ- 
μένος εις τούς θάμνους μέχρι τού μεσονυκτίου, ότε 
φοβηθείς ό οδηγός μου, αΐφνιδίως έφυγε καί μέ άφηκε 
μόνον. Μόλις είχε φύγει αύτός λαθραίως, καί διέκρινα 
ύπό τό φως τής σελήνης τό ζώον διά τό όποιον έκαθή- 
μην περιμένων. Εφαίνετο άνήσυχον, ώς προαισθανό- 
μενον κίνδυνόν τινα. Έδικαίωσα δέ τόν φόβον ιου, 
διότι προχωρήσας προς αύτό τετραποδιςί, όπισθεν έ
νας αναχώματος τής γης, καί πλησιάσας μέχρις ό- 
γδοήκοντα μέτρων, έκάρφωσα εν μολυβδόβολόν μου εις 
τον αριστερόν ώμ.όν του. Είναι ό πρώτος ρινόκερως ον 
έφόνευσα. Τούτο μ’ένεκαρδίωσε· καί επειδή οί άνθρω
ποί μου είχαν άνάγκην κρέατος, έμεινα έκεέ καραδοκώ ν 
καί άλλον. Τωόντι, μετ ολίγον είδον ερχομένους ετέ
ρους δύο ρινοκέρωτας, καί τούτους άνησύχους πολύ. Έ- 
πλησίασαν προς έμέ πλέον τού πρώτου, άλλα τό φώς 
τής σελήνης δέν ήτο άρκετόν. Είχαν παραλάβει καί 
δύο μικρούς αίθίοπας, οίτινες έφεραν τήν δευτέραν κα- 
ραμπίναν μου. Σκοπεύω λοιπόν προς τόν μεγαλήτερον 
τών ρινοκερότων καί πυροβολώ. Ί ό θηρίον έςράφη περί 
εαυτό βάλλον φρικώδη τινά ύλακήν, καί τότε μοί έ- 
δειςε τάς πλευράς του. Στιγμή άρμοδία νά πυροβο
λήσω καί δεύτερον προς αύτό· άλλα, φεΰ ! οί μικροί 
μου αίθίοπες, οίτινες έκράτουν τό άλλο μου όπλον, ά- 
νερριχώντο ήδη ώς πίθηκες εις δένδρον τι παρέκει κεί
μενον. Συγχρόνωςδέ όρινόκερως,— καί τούτο μ’έσωσεν 
εύτυχώς,—έπράκρινε νά τραπή εις φυγήν, αντί νά όρ- 
μήση προς έμέ. Έφυγεν, ούδέν άφίνων ίχνος αίματος· 
τούθ’οπερ συαβαίνει συνήθως όταν τό τραύμα γίνεται 
διά κωνικού βλήματος.

Το δέ πρωΐ τής έπιούσης, έσπευσαν οί ήμέτεροι ν’ 
άπαγαγωσι τον φονευθέντα ρινόκερων, πριν όσφρανθώ- 

καί έπεστρέψαμεν διά ν’άποκτείνωμεν έν άνέσει καί 
τόν πρώτον βούβαλον, όν άφήσαμεν τραυματισμένον. 
Όδηγηθέντες ύπό τών αιματηρών ιχνών, διεκρίναμεν 
τό ήμέτερον θύμα ό'ρθιον έτι, άλλ’είς έλεεινήν κατά- 
ςασιν · έφαίνετο ώς νά έζήτει νά τό λυτρώσωμεν πλέον 
έκ τών οδυνών. Αυπούμενος, σκοπεύω πρός αύτό· αλλά 
κλαδίον τι αγνοώ πώς αποπλανά τό όπλον μου , καί 
ένώτό βλήμα διασχίζει τόν αέρα συρίζον, ό βούβαλος 
φεύγει καλπάζων, καί φεύγει. Τόν άκολουθούμεν, καί 
μετά δέκα λεπτά έξορμα τό τερατώδες θηρίον aitpvt- 
δίως άπό τίνος άλσους απέναντι μου, καί κατευθύνε- 
ται έπ’έμ.έ. Ούδέν άλλο έβλεπον εΐμή τά φοβερά του 
κέρατα. Εύτυχώς, μεταξύ έμοΰ καί αύτού ή γη tay-r/- 
μάτιζέτινα μαστόν ένώ λοιπόν ήρχετο γύρω, ήδυνή- 
θην, στραφείς καί έγώ ολίγον, νά πυροβολήσω πρός 
τήν πλευράν του. Τόν έτραυμάτισα πάλιν, άλλά τούτο 
δέν τόν ήμπόδισε. Ταχύτερος καί τής διανοίας αύτής, 
εύρίσκεται ένώπιόν μου, όσφραινόμενος ώς ούτως εί- 
πεΐν τούς πόδας μου, καί κερατίζων τό νέφος τού κα
πνού τό όποιον, ξυρίζον έτι τήνγήν, τόν έτύφλονε καί 
τόν έπνιγε. Τόσον πλησίον μου ήλθεν, ώς·ε, άν εϊχον 
πέλεκυν, ήδυνάμην νά τόν αποκεφαλίσω. Εύρισκόμην 
εις κοίσιμον θέσιν, διότι ό Σουλιμάν καί ό Φαρέζ εί
χαν γίνει άφαντοι, φέροντες τά άλλα μου πυροβόλα· 
άλλ’αΐφνιδίως τό ζώον, πρός δ ό καπνός τής πυροκό- 
νεως τίς οίδε πώςέφάνη, — πράγμα ούτε απτόν ούτε 
τρωτόν, — έστράφη περί εαυτό μετά κόπου, καί, ώς 
πεφοβισμένον ύπό φαντάσματος τίνος , άπεμακρύνθη 
πάλιν καλπάζον ομολογώ δέ ότι άπό μεγάλης φρον- 
τίδος ούτω μέ άπήλλαξε.

Δέν ήδυνήθημεν πλέον νά τό ευρωμεν· ήδη δέ καί 
ένύκτονε καί ήρχιζε νά βρέχη. ’Απεπλανήθημεν καί 
άπό τής όδοΰ, καί έπειδή οί δύο μικροί μου αίθίοπες 
μοί έδείκνυον δρόμους έκ διαμέτρου αντιθέτους, άπε- 
φάσισα νά διέλθω τήν νύκτα εις τό ύπαιθρον, βρεγμέ
νος έως εις τά κόκκαλα, πεινών πείναν κυνηγού, στε
ρούμενος σχεδόν πολεμεφοδίων, διότι έκαυσα τήν πυ- 
ρύκονίν μου προσπαθών εις μάτην ν ανάψω πυράν , ή 
πυροβολών εις τόν αέρα όπως άκούση ό Γράντ πού εύ
ρισκόμην άποπλανημ-ένος.

’Εν τώ μέσω τών αστραπών καί βροντών, έξελαμ- 
βάναμεν ένίοτε ότι ό Γράντ έπυροβόλει, καλών ημάς εις 
εις τό στρατόπεδον" άλλά δέν έτόλμων νά προχωρήσω 
πρός τά έκεϊ, φοβούμενος μή άποπλανηθώ πλειότερον. 
Ούτως έκοιμήθημεν έπί τής ύγράς καί ψύχρας γης, καί 
έκτός ένίων τινών ζώων άτινα προσήρχοντο έκ δια
λειμμάτων καί έμύχθιζον εις τούς πόδας ημών, ούδέν 
άλλο διετάραξεν ημών ιόν ύπνον. Τη δ’έπιούση έπα- 
νεύρομεν ώς έκ θαύματος τήν όδόν, καί έπεςρέψαμεν 
εις τά σκηνώματα. Όλοι μέ συνεχάρησαν, ώς μή πα- 

. θόντα ό',τι πολλοί οδοιπόροι άπολανηθέντες εις τάς 
έρήμους ταύτας.

Μετά πολλοΰ κόπου κατώρθωσα νά πείσο/ τόν άρ- 
χηγον τού χωρίου τούτου ν’ άρκεσθή εις τά διόδια τέ
λη άτινα τώ προσεφέραμεν, καί νά μάς άφήση νά προ- 
χωρήσωμεν τέλος, ένώ ήτοιμαζόμεθα εις τούτο, πα- 
ρετήρησα ότι έλειπαν δέκα έκ τών άχθοφάρων^ιου· καί 
έπειδή δέν ήδυνάμην νά παραιτήσω εκεί τα φορτία 
των , ήναγκάσθην νά παραμείνω αύτόθι έτέρας τρεις 
ημέρας, τήν 10, 1 1 καί 12 δεκεμβρίου. Τί δέν έκα
μαν ό αρχηγός τού χωρίου καί ό αντιπρόσωπός του 
διά νά μου άποσπασωσι νέα δώρα, παρεμβάλλοντές

σιν οί ιθαγενείς τό πτώμα, κείμενον μεταξύ τών θά- ! 
μνων. Μόλις όμως ήρχισαν νά τό διαμελίζωσι, καί 
συνέρρευσαν πανταχόθεν οί κάτοικοι τού χωρίου· συνέ
βη δέ τότε σκηνή αποτρόπαιος καί ένταύτώ σατυρική, 
επειδή όλοι ήμφισβήτουν διαρπάζοντες τίς πρώτος τά 
αιμοσταγή κρέατα, καί τρεπόμενοι πάραυτα εις φυγήν 
προς τάς καλύβας των, αφού κατώρθουν νά λάβωσι τε- 
μάχιόν τι, διά τόν φόβον μή διαρπάση αύτό άπό τών 
χειρών των άλλος.

Κατά τάς τελευταίας ημέρας τού μηνός τούτου καί 
τάς πρώτας τού έπιόντος δεκεμβρίου ούδέν μοι συνέβη 
άξιοσημείωτον. Τή 8 έλαβον τό τυφέκιόν μου, καί 
συνοδευόμενος ύπό τών δύο μικρών αίθιο'πων, ών έκα
στος έφερε μίαν καραμπίναν, έπροχώρησα εντός τών 
θάμνων. ’Εκεί, άκούω αριστερόθεν μου, πλησιέστατα 
μάλιστα, τόν μυκηθμόν βουβάλου. Κατευθύνομαι πά
ραυτα προς τόν μυκηθμόν, καί διακρίνω άγέλην πο
λυάριθμον βόσκουσαν έν πάση ησυχία. Πριν έτι νοή- 
σωσι τά θηρία ταύτα τήν παρουσίαν μου, πυροβολώ, 
καί τραυματίζω έν θήλυ. Γεμίζω πάραυτα τό όπλον 
μου, καί πυροβολώ προς ένα ταύρον, όςτις μένει ώς έκ
πληκτος, τραυματισθείς καί αύτός. Όλη τότε ή α
γέλη συνταράττεται· άλλ άγνοούντα τά θηρία πόθεν 
τό κακόν, άλλα μέν έφευγαν, άλλα δέ προσήρχοντο 
αμφίβολα· εγώ δέ, δραξάμενος της εύκαιρίας, φονεύω 
διά τρίτου πυροβολισμού τήν ήδη τραυματισθεΐσαν θή- 
λειαν, έπειτα πυροβολώ πρός τόν ταύρον ό'ςτις ώδή- 
γει τήν άγέλην· ούτος έτράπη τότε εις φυγήν έξηγριω- 
με'νος, καί ή άγέλη ήρχισε νά φεύγη κατόπιν του.

Τρέχω έτι τα ίχνη της καλών πλησίον μου τούς 
δύο μικρούς αίθίοπας. Πυροβολώ δεξιάθεν, αριστερό
θεν, άδιακο'πως, οσάκις διέκρινον μεταξύ τών θάμνων 
ράχιν τινά ύποκόκκινον· καί πολλά μέν τών βλημά
των μου τραυματίζουσιν, άλλ’άνωφελώς, διότι εΰρι- 
σκαν τά οπίσθια· ή δέ πυκνότης τών θάμνων μέ ήμ- 
πόδιζε νά επιχειρήσω στροφήν, καί νά προσβάλω τον 
εχθρόν κατά μέτωπον. ’Αλλ’εις τών βουβάλων, τού 
οποίου συνέτριψα ένα τών οπισθίων ποδών, άναβαίνει 
μετά κόπου εις τινα μικρόν γήλοφον, (συνεχώς δέ ά- 
παντώνται εις τάς χώρας έκείνας τοιοΰτοι, κατασκευα- 
ζόμενοι ύπό τών λευκών μυρμήκων) καί, μόλις δια- 
κρίνας με, όρμα έπάνω μου χαμηλώσας τά κέρατα. 
Μίαν πυροβολώ πρός αύτόν διά τής μιας καραμπίνας, 
καί τόν στρώνω χαμαί· δεύτερον πυροβολώ, καί τόν 
τελειόνω. ’Ανευρίσκω δ’έπειτα τά αιματώδη ίχνη ε
τέρου τραυματίου, καί τούτου χωλήΰ. Πυροβολώ, τόν 
τραυματίζω έκ νέου εις τήν πλευράν. Τότε αύτός κλο- 
νεΐται, έπειτα κρύπτεται εντός τών θάμνων, καί αίφ- 
νιδίως πάλιν έξαρμά πρός ημάς κατ’εύθεΐαν, νομίσας | 
ότι περιεπέσαμεν εις τήν ένέδραν του. Μόλις έπρό— 
φθασα νά σκοπεύσω πρός αύτόν. Η σύγχυσις ημών έ- 
κείνη άπέβη αληθώς κωμική. Ό μέν τών μικρών μου 
αίθιόπων, ό Σουλιμάν, δοθείς ό'λος εις τήν πηθικικήν 
ροπήν του, πηδά καί αρπάζει τόν κλώνα δένδρου τί
νος, τόν όποιον έναγκαλισθείς μένει μετέωρος ύπεράνω 
τού μαινομένου θηρίου· ό δ’έτερος, ό Φαράζ, τρέπε
ται εις φυγήν, μόνον άφήσας μοι έν τυφέκιόν διά νά οι
κονομήσω τά πράγματα ώς ήδυνάμην. Εύτυχώς, τό 
βλήμα μου, καίτοι έπυροβόλησα εν βία, έπληξε τό θη
ρίον μεταξύ τού σπονδύλου καί τής κεφαλής, καί ού
τως έπεσε νεκρόν εις τούς πόδας μου. Τό έσφάξαμεν 
λοιπόν τότ6> κατά τήν συνήθειαν τών μουσουλμάνων,
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μοι δυσκολίας! Το κατώρθωσαν τέλος, άλλ’ύποσχε- 
θέντες μοι δνους τινάς προς άντικατάς-ασιν τών άχ θο- 
φόρων, δραπετευόντων άλεπαλλήλως, καίτοι έδιπλα- 
σίασα τά είς αύτούς ύποσχέθεντα ύφάσματα. Ότεδέ 
τδ πρωΐ τής 13 άπεφάσισα ν αναχωρήσω, είχον άπο- 
λέσει τούς ήμίσεις.

’Εβρεχε ραγδαίως, και έβραδυποροΰμεν· έως ού, 
τη 15, ήναγκάσθημεν νά ςαθώμεν απέναντι τής πλημ
μύρας. Πέντε ήμέρας έμείναμεν έξέπεμψα δέ δυο τών 
άνθρώπωνμου εϊς Καζέχην, κομίζοντας έπιςολάς προς 
δύο φίλους, ούς είχον αποκτήσει εκεί κατά την πρώ- 
την περιήγησίν μου, όνομαζομένους Μούσαν καί Σεήκ 
’ΐσναΰ· τούς παρεκάλουν δέ νά μοί πέμψωσιν εξή
κοντα άνδρας, ών έκαστος νά φέρη τρια'κοντα μερίδια 
σίτου καί ολίγην νικοτιανήν εγχώριον· διο'τι οίά'νθρω-

Κάτοικοι του Ούζαράμου.

Τη 28, μόλις πλέον άπείχομεν ένός σταθμού άπό 
τού χωρίου Γιούβα-λά-Μκόα, όπου ήλπιζαν οί άνθρω
ποί μου νά εύρωσι τόν επίγειον παράδεισον, μετά τάς 
τοσαύτας στερήσεις. Οί πλεΐστοι μάλις-α άφήσαντές 
με έ'τρεςαν εμπρός· εκεί δέ προσετέθησαν καί άλλοι 
τινίς έκ τών δραπετευσάντων, μαθόντες παράτινων ο
δοιπόρων ότι οί έν Καζέχη ήμέτεροι φίλοι ήτοίμαζαν 
νά στείλωσιν εϊς ημάς σώμα αιχμαλώτων δούλων.

Αυτόθι, εϊς Γιούβα-λά-Μκόαν (Πέτραν Στρογγύ- 
λην), διη'λθομεν την πρώτην ’Ιανουάριου 1861. ’Αλλά 
τη έπιούση έλάβομεν ειδήσεις κακάς, έξ ών ημποδί- 
σθημεν έτέρας επτά ημέρας. Οί δούλοι τούς οποίους 
είχε στείλει προς ημάς ό Μουσάς, μη εύρίσκοντες καθ 
οδόν τροφάς, ηναγκάσθησαν νά έπιςφέψωσι. Τά πέριξ 
της Καζέχης έμαστίζοντο ύπό πείνης, ενώ έκεΐ ηλπι- 

ποίμου έμεμψιμοίρουν πρός τοΐς άλλοιςότι έςερούντο 
καί καπνού. Έπεμψα δέ καί όπίσω μου άλλους άγγε- 
λιαφόρους, όπως δώσωσιν ύφάσματα εϊς αντάλλαγμα 
σίτου, άλλ’ ούτοι έπέστρεψαν έχοντες τάς χεϊρας διό
λου κενάς· ούτε σίτον έφεραν, ούτε τά ύφάσματα. Εύ- 
τυχώς, καίτοι ήσαν σπάνια τά άγρεύματα εις τό μέ
ρος τούτο, ό Γράντ ήδυνήθη νά φονεύση ένα όναγρον 
καί ένα άνθόλοπα.

Μετά την πέμπτην ημέραν άνεχωρήσαμεν. Εις ο
κτώ μέρη έσταθμεύσαμεν έκτοτε, 4 έως 5 μίλια καθ’ 
έκάστην διανύοντες μετά κόπου καί μόχθου έντός τών 
ύδάτων, εις τόπον πάντη έρημον. ’Εκεί έξηντλήθη ή 
καρτερία τών πλείστων της ακολουθίας μου. Όλοι οί 
αχθοφόροι μου έλειποτάκτησαν, έκτος τριών, άπαγα- 
γόντες καί τά φορτία των.

ζον νά προμηθευθώ σίτον. Ούτως έχοντων τών πραγ
μάτων, ήτο αδύνατον νά προχωρήσω· άλλ έπεμψα νέ
ους απεσταλμένους μου πρός τον Μουσάν, καί διε— 
σκόρπισα τούς ανθρώπους μου εις τά πέρις χωοία, διά 
νά συνάξωσι καί μοί φέρωσιν άχθοφόρους.

’Εν τώ μεταξύ τούτω, τη 7 ϊανουαρίου, τό ςρατό- 
πεδον ημών άνησύχησε μεγάλως έκ τής αγγελίας, ότι 
αρχηγός τις, Μανούας Σέρας (ό Μέθυσος) ονομαζό
μενος, κατήυθύνετο πρός ημάς άγων τριάκοντα άν
δρας ώπλισμένους μετά τυφεκίων. Αληθώς δ’ ένεφα- 
νίσθη ούτος μετ’ολίγον· άλλ’ίδιον τούς ανθρώπους 
μου καλώς παρατεταγμένους προ τής σκηνής μου, καί 
έχοντας τάς λόγχας έπί της άκμής τών τυφεκίων των, 
έκρινε φρόνιμον ν άπομακρυνθή ολίγον, καί νά στείλη 
πρός έμέ πρεσβείαν άναγγέλλουσάνμοι απλώς τήν έ- 

πίσκεψίντου. Ήλθε τωόντι μετά τίνος συνοδίας, άφού 
έβεβαιώθη ότι θά τόν έδεχόμην φιλικώς. « Μαθών, εί
πεν, ότι ές-ερούμην άχθοφόρων, προθύμως μοί έποομή- 
θευε τοιούτους, άνή'θελον νάέ'λθη μετ’έμοΰ είς Καζέχην, 
καί νά μεσιτεύσω ύπέρ αύτοΰ πλησίον τών έκεΐ Αρά
βων, οΐτινες τόν έξεθρόνισαν καί τόν κατέτρεχαν θα- 
νασίμως, επειδή ήθέλησε νά ύποβάλη καί αύτούς έν 
τώ κράτειτου εις τον φόρον, τον όποιον έλάμβανεν έκ 
τών άλλων οδοιπόρων. » Τού νέού τούτου τό σπάνιον 
κάλλος μ’έκίνησεν εις συμπάθειαν. Ύπεσχέθην νά πρά- 
ξω ό,τι ήδυνάμην ύπέρ αύτοΰ, άν ήρχετο μετ’έμοΰ εις 
Καζέχην. Τότε μοί έστειλεν ένα τών άχθοφόρων μου, 
όν είχε συλλάβει εις τά δάση δραπετεύοντα καί άπά- 
γοντα τό φορτίοντου, συνιστάμενον εϊς ύάλινα κο
σμήματα. Τούτον έτιμώρησεν ό αρχηγός τού κερβα- 
νίουμου δείρας αύτόν διά πεντήκοντα μαστιγώσεων.

Τή 9 καί 10 ϊανουαρίου άφίχθημεν εις Γαραέσβι, 
τη δέ 11,' 12 καί 13 διεμείναμεν είς Ζίμπον, όπου 
ήλθεν ό εις Καζέχην άπες·αλμένος μου, φε'ρων 70 δού
λους, καί έπιςολάς τού Μουσά καί τού Ίσναύ. Μοί έ
γραφαν, άν άπαντήσω τόν Μέθυσον, νά τόν φονεύσω ή 
νά τόν φέρω αιχμάλωτον· διότι, έλεγαν, ήθέλησε παρά 
τάς συνθήκας τού πατρός του νά έπιβάλη φόρον, καί 
ούτε έπέτρεπεν εις τούς ύπηκόους του νά πωλώσι δη
μητριακά εϊς αύτούς· ώςε σχεδόν παρέλυσε τό έμπό- 
ριόντων έμποδίζων τήν δίοδον τών κερβανίων.

Τη 14 καί 15 ϊανουαρίου προέβημεν εις Ίμκόγκον 
Θέμπον (,'Ράχιν ’Ελέφαντος), τη δέ 16 εις Τούραν. 
Τρις ή τετράκις έτι έσταθμεύσαμεν , τό τελευταίου 
έντός δασών, καί άφίχθημεν τέλος εις τήν μεγάλην καί 
εύκαρπον χώραν Ούνιανιεμπέ, κειμένην εις το κεντρον 
τού Ούνιαμουεζί (Γής της Σελήνης), καί μόλις άπέ- 
χουσαν πέντε μιλίων άπό τής Καζέχης, όπου ή με
γάλη καί κεντρική άποθήκη τών ανδραπόδων καί τών 

■ έλεφαντοδόντων.
Μέχρι τής 23 ϊανουαρίου, ήτοι μέχρι τής προτε

ραίας τής άφίξεώς μου εις Καζέχην, αί άπώλειαί μου 
ήσαν αί έξής. ’Απέθανεν είς τών Όττεντότων μου, έ
τεροι πέντε έφυγαν, καί μετ αύτών είς έθελοντής έκ 
τών αυτοχθόνων έτερον εθελοντήν άπεδίωξα. Εκ τών 
36 άχθοφόρων τού σουλτάνου Ματζίτ,25 άνεχώρησαν, 
καί τών 101 άλλων, τούς όποιους είχε μισθώσει ό Λά- 
όας, έδραπέτευσαν οί 98’ πρός δέτούτοις άπώλεσα 1 2 
ήμιόνους καί ένα ονον. ’Αλλ’οί δραπετεύσαντες συνα- 
πέφεραν καί τό ή'μισυ τών πραγματειών μου· ένεκα δέ 
τού λιμού τον όποιον άπήντησα καθ’ρλην τήν χώραν 
τήν όποιαν διηλθον, τά οδοιπορικά έξοδα πολύ ύπερέ- 
βησαν τούς προϋπολογισμούς μου. ’Αδιάφορου· άντί 
τών θυσιών τούτων, καί μετά τεσσάρων μηνών κόπους 
καί μόχθους, διήνυσα τό πρώτον μέρος τής έκδρομής. 
Τού λοιπού παραιτούμεν τάς οδούς όπου έπάτησανπρό 
ημών καί άλλοι Εύρωπαϊοι, καί προχωρούμεν είς αλη
θείς ανακαλύψεις.

(Έπεται συνέχεια μετά χάρτου 
. τών χωρών έκεινων.)

Τών καρδιών μας τάς πληγάς ό χρόνος βαλσαμόνει*
ΕΙς τά πτερά του έκπετουν οί ψυχικοί μας πόνοι.
*0 άνθρωπος γλυκύ γελφ, θρηνεί, και πάλιν χαίρει’
Αιώνια αισθήματα τό στήθος του δέν φέρει. — II. Σούτσος.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ. 

ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΆΣΜΑΤΑ.

Ο ’Αλφόνσος Κάρ, διάσημος ηθικολόγος Γάλλος, 
διηγείτο κατ’ αύτάς τά επόμενα έντινι τών έν Παρι- 
σίοις έκδιδομένων εφημερίδων.

’Από τίνος ήδη καιρού, πολλαί καί πάσης τάξεως 
κόραι μέ παρακαλούσι νά φυλάττω δι’ αύτάς τά γραμ
ματόσημα τών επιστολών καί εφημερίδων αϊτινες μοί 
έρχονται. Κατ’άρχάς μεν ύπέθεσα ότι έπανήλθεν ή 
πρό τινων ήδη ετών έπικρατήσασα μανία τού συλλέ- 
γειν γραμματόσημα πάσης χώρας, καί έξέφρασα πρός 
τάς αϊτούσαςμοι ταΰτα λύπην, ότι δέν εύρισκόμην είς 
τά λουτρά τής Νίκαιας, οπού παντοϊοι συνέρχονται 
ξένοι, πανταχόθεν τήςύφηλίου λαμβάνοντες έπιςολάς· 
έκεΐ δέ θά έκαμνα τοιούτων πραγμάτων άφθονου συγ
κομιδήν.

—Όχι, μοίάπεκρίθησαν, αύτό δέν σημαίνει- πολ
λά μόνον νά ήναι, καί άν καί τού αύτοΰ τόπου όλα, 
έπίσης χρησιμεύουσι.

— Λοιπόν δέν τά θέλετε διά νά σχηματίσετε λεύ
κωμα έκ ποικίλων γραμματοσήμων ;

—"Α ! όχι· χάρις τώ Θεώ, έγώ διέφυγα τήν επι
δημίαν -ταύτην· δέν ήθέλησα ποτέ νά σχηματίσω τοι- 
οΰτό τι λεύκωμα.

— Καλά· άλλ’,ώς γινώσκετε, τά γραμματόσημα 
έρχονται άπεσβεσμένα, ώστε δέν δύνανται νά χρησι- 
μεύσωσι πλέον- άν έκολλώντο έκ νέου είς έπιστολήν, 
θά έτιμωρεΐτο διά βαρέος προστίμου ό ένοχος τής 
πράξεως ταύτης άνακαλυπτόμενος.

—Πόρρω απέχω τοιούτου σκοποΰ* άλλα τα θέλω 
διά μικρούς Κινέζους.

— Ποιους μικρούς Κινέζους εννοείτε ; Γνωρίζετε 
τοιούτους ίσως, καί θέλετε νά τά δώσετε είς αύτούς 
ώς εικόνας; ’Αλλ’έπρεπεν, ώς νομίζω, νά ήσαν ποι- 
κιλώτεραι.

— Όχι, όχι, αλλά ν’ αγοράσω μικρούς Κινέζους.
— Καί πωλοΰν λοιπόν είς κάνέν μέρος μικρούς Kt- 

νέζους;
Απόκρισιν είς τήν έρώτησίν μου ταύτην δέν έλαβον.

Άφοΰ πολλάκις έπανελήφθη ό διάλογος ούτος, ήθέ
λησα μίαν ημέραν νά μάθω τήν λύσιν τόΰ αινίγματος. 
Αί ζητοΰσαί μοι τά γραμματόσημα ήσαν, όλαι σχε
δόν, κόραι δώδεκα έως δεκαέξ έτών. Έπέμεινα λοιπόν 
νά μάθω παρά τής πρώτης ήτις ήλθεν έκτοτε νά μοΰ 
ζητήση τοιαύτα γραμματόσημα τίτάήθελεν αλλά τό 
μυστικόν έτηρήθη απολύτως· καί έτηρήθη διά τόν εξαί
ρετου λόγον, ότι ούτε αύταί τάς οποίας ήρώτων έγί- 
νωσκαν τί.

— ’ΐδού γραμματόσημα, δεσποσύνη.
— Πόσα ; ·
— Θα ήναι καμμια εκατοστή !
—Ώ! σάς εύχαριστώ* τίπολλά! μέ αύτά θά συμ

πληρώσω μίαν χιλιάδα, καί θά έχω ένα μικρόν Κινέζον.
—"Ενα μικρόν Κινέζον άντί χιλίων τοιούτων γραμ

ματοσήμων; Παιγνιδιού τι λοιπόν θά ήναιώ μικρός 
αύτός Κινέζος, ώς φαίνεται.

— Όχι, όχι, άλλ’άληθινός μικρός Κινέζος, μέτούς 
οφθαλμούς αμυγδαλωτούς, καί μέ μίαν πλεξίδα άνω
θεν τής κεφαλής.

— Καί τί θά τόν κάμετε αύτόν τόν Κινέζον;
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— Θά τον μάθω γράμματα, θά τόν αναθρέψω εις 
τήν θρησκείαν τήν ρωμαιοκαθολικήν, καί . . . ίσως θά 
τόν εχω έπειτα ώς ύπηρέτην μου.

—’Αλλά ποιος πωλεϊ αυτούς τούς μικρούς Κινέ
ζους τόσον εύθηνά;

—Δέν εϊξεύρω· ό άγιος εφημέριος *** μ’είπε νά 
συνάγω γραμματόσημα, διάν’άγοράσω μικρούς Κινέ
ζους. 'Οσάκις θά τά κάμνω χίλια, θ’αγοράζω ένα μι
κρόν Κινέζον.

Πρό ολίγων ήμερων, μαθών παράτινος φίλου μου 
ότι έμελλέπου να γευματίση μετά πολλών κληρικών, 
τόν παρεκάλεσα νά δράξη τήν στιγμήν ότε όλοι θά ή- 
σαν εϊς κρασοκατάνυξιν, καί νά ζήτηση τήν έξήγη- 
σιν αύτών τών μικρών Κινέζων.

Όλθε μετά τό γεύμα νά μ’έπισκεφθή.
—Αί! άνεκάλυψες τίποτε;
— Ούδέν άλλο, είμή ό',τι μ’είπαν.
— Τέλος, τί σ’είπαν;
—Μ’είπαν ό',τι δέν θά καταλάβης ού'τε σύ, διότι 

κ’έγώ δέν έκατάλαβα.
—Λέγε όπωςδήποτε ό',τι ήκουσες.
— Συνέβη βέβαια ν’άκούσης έκ τών ίεραπος·όλων, 

ότι οί Κινέζοι θανατόνουν πολλά τέκνα των.
—Ναί, αλλά γινώσκω συγχρόνως, καθώς καί σύ , 

ότι τούτο είνάι μύθος γελοίος καί μοχθηρός.
—’'Αλλοι διηγούνται, ότι μόνον τά άπορρίπτουσιν 

εις τόν δρόμον έ'τι νεογνά.
— Μή δέν συμβαίνει τούτο καί εις τήν Γαλλίαν , 

καί αλλαχού;
—’’Εστω! πρόκειται, όχι ν’ άγοράζωνται οί μικοοί 

ούτοι Κινέζοι, άλλά νά έξαγοράζωνται.
— Καίποία είναι ή διαφορά;
—Μεγίστη ! ’'Αν ήγόραζες τούς μικρούς Κινέζους, 

θά έγίνοντο κτήμα σου, θά τούς παρελάμβανες όπου 
ήθελες· ενώ πρόκειται απλώς νά έξαγορασθώσιν . . . 
άπό τού προπατορικού αμαρτήματος καί άπό της αιω
νίου κολάσεως.

— Λοιπόν οί Κινέζοι, οί πτωχοί, εις τήν αιώνιον 
κόλασιν είναι καταδικασμένοι, καί τόσον μικροί;

—’Αναμφιβόλως· αφού δέν είναι ρωμαιοκαθολικοί.
— Παράδοξον ! χωρίς νά πταίουν τίποτε!
— Συνάγονται οί μικροί Κινέζοι όσοι εύρεθώσιν α

πόβλητοι ή άλιτεύοντες, διδάσκονται δ’έπειτα ύπό 
τών ιεραποστόλων τήν κατήχησιν, βαπτίζονται, καί 
ούτως είναι έξηγορασμένοι.

—’Αλλ’ εις τί χρησιμεύουσι τά γραμματόσημα ; 
Μήπως κολλώνται ώς σφράγίς είςτδ μέτωπον τών σω- 
ζομένων άπό τού κράτους τού Σατανά ;

—’Οχι, άλλ’αύτό δέν δύναται βέβαια καί νά γίνη 
άνεξο'δως· είναι χρεία καταλύματος δια τά παιδία 
ταύτα, ενδυμάτων, τροφής.

— Καί καλά’δια τών άπεσβεσμένων γραμματοσή
μων, μηδεμίαν έχόντων άξίαν, πορίζονται αύτά όλα:

— Φαίνεται ότι έχουν άςίαν τινα . . . ώς εννόησα 
έκ τών κληρικών εκείνων.

— ’Αλλ’οποίαν άςίαν; μή πλύνονται τά γραμμα
τόσημα, καί έξαλειφομε'νου τού έπ’αύτών μέλανος με- 
ταπωλοΰνται ώς νέα ;

—’θχι, δέν στοχάζομαι τούτο, άλλά καί οί κλη·- 
ρικοί ήσαν περί τής αξίας ταύτης άσύμφωνοι. Εις ές 
αύτών μ’είπε περί τών λευκωμάτων, ότι δι’αύτά 
γίνονται συλλογαί τοιούτων . · ·

—Αύτη ή μανία παρήλθε πλέον· άλλως τε, όσα 
γραμματόσημα είχαν αξίαν τινά ήσαν τά σπάνια, τά 
ξένα, ή τά περιελθόντα εις άχρηςίαν τούτων δέ όλί— 
γιστα εύρίσκονται.

— Εις άλλος έλεγεν, ότι όσα είναι κυανά γραμμα
τόσημα, πλύνονται καί συνάγεται ή έξ αύτών βαφή.

— Ω! άλλά θά έχρειάζετο νά πλύνη τις χιλιάδας 
χιλιάδων, διά νά έξάςη δέκα λεπτών βαφη'ν· καί έ- 
πειταδέν ζητούνται μόνον τάκυανα, άλλά καί τ’άλλα.

— Τρίτος τις ήθέλησε νάμ’εϊπή, ότι τινές κολ- 
λώσιν εις τούς τοίχους τά γραμματόσημα ταύτα, σχη- 
ματίζοντες δι’αύτών ολοκλήρου θαλάμου έμπέτασμα.

— 'ίσως εύρίσκονται εις ή δύο άνθρωποι θεωρούν- 
τες τούτο ώς φιλοκαλίαν, άλλά ποτέ δέν πιστεύω νά 
ύπάρχωσι μιμηταί αύτών πολλοί. Τίς δέ συνάγει τά 
γραμματόσημα ταύτα, καί τίς τά μεταδίδει;

—Όλοι τά συνάγουν, έπειτα δέ τά παραδίδουν εις 
έπίσκοπόν τινα, τού οποίου δέν μ’ είπαν τ’όνομα, καί 
ό έπίσκοπος φροντίζει.

— Εγώ, αδελφέ, ς-οχάζομαι, καί μεθ’ όσα μοί λέ
γεις, ότι, έκτος άν τά γραμματόσημα ταύτα πλύνων- 
ται πρός παράνομον χρήσιν, ούδεμίαν έχουν άξίαν, 
άλλ ότι ύπολανθάνει τι μυς·ήριον. Πώς γίνεται νά μή 
λέγουν αί πλεΐσται τών κορών αίτινες μοί έζήτησαν 
γραμματόσημα, ότι θά έξαγοράσουν τούς μικρούς Κι
νέζους, άλλ’ ότι θά τούς άγοράσουν ! Πώς τάς άφίνουν 
εις αύτήν τήν άπάτην !

—"'ίσως διά νά κινήσουν πλειότερον τόν ζήλον των.
— ’Αλλά τίς ό σκοπός ενός ζήλου, αποτέλεσμα τού 

οποίου είναι ή άποκτησις πλήθους πραγμάτων μηδε- 
μιάς αξίας, καί είςούδέν χρήσιμευόντων; ΙΙρόσθες μη
δενικά έπί μηδενικών τί απέκτησες; ’Εν έκατομμύ- 
ριον αχρήστων γραμματοσήμων τοιούτων άν συνάξης, 
δέν αγοράζεις ού'τε έν ζαχαρικόν έξ έκείνων τά όποια 
καλούνται μικροί Κινέζοι.

— Ούκ οίδα· οί δέ κληρικοί μέ τούς όποιους συνέ
φαγα, ή ήγνόουν καί αύτοί ώς έγώ, ή δέν ήθέλησαν νά 
μ’ είπωσιν. Εκατάλαβα μόνον ότι ή ύπόθεσις τών 
γραμματοσήμων είναι κατά τινα τρόπον παράρτημα ή 
κλάδος τής λεγομένης Congregation de la Sainte- 
Enfance (’Αδελφότητος τού 'Αγίου Νηπίου), σκοπού- 
σης ώσαύτως πρός έξαγόρασιν τών μικρών Κινέζων. 
Νομίζω ότι εϊς ταύτην τήν Αδελφότητα συνεισφέρουσι 
τά παιδία έν σολδίον κατά πάσαν έβδοαάδα, καί τό 
σολδίον τούτο στέλλεται εϊς τούς έν Κίνα ιεραποστό
λους, συνάγοντας, κατηχούντας, βαπτίζοντας, καί ένί 
λόγω εξαγοράζοντας τούς μικρούς Κινέζους.

— Τώρα ήρχισα νά εννοώ.
—’Αν ήρχισες νά έννοης, είσαι εύτυχέστερός μου.
— 'Η έξαγόρασις τών μικρών Κινέζων είναι ύπό νέον 

σχήμα ή έξαγόρασις τών ψυχών τού πουργατορ ίου’ 
έπειδή δέ πρός τά παιδία έ'μελλαν ν’άποταθώσιν, έ- 
χρειάσθησαν εικόνας , έδέησε νά δοθή εϊς τήν ύπόθε- 
σιν τό πρόσχημα άθυρματίου·—τά μικρά, βλέπεις, 
Κινεζάκια, αύτά τά φονευόμεναή άπορριπτόμενα, καί 
λυτρούμενα ή στελλόμενα εις τήν Γαλλίαν αντί χι- 
λίων γραμματοσήμων, πάντως κινούσι τό έλεος καί 
τήν μητρικήν τών κορών στοργήν· αύται βλε'πουσι 
καθ’ έκάστην μικρούς Κινέζους ζωγραφημένους έπί 
τών κυμβών τού τείου και έπί τών ριπιδίων τών 
μητέρων των λοιπόν επιθυμούν ν άποκτήσωσι καί

i ζωντανά τά νινία ταύτα. Η ύπόθεσις τού 'Αγίου Νη_ 

πίου, καί ή τών γραμματοσήμων, έχουσιν, ή μέν δι- 
πλοΰν τινα σκοπόν, ή δέ σκοπόν άλλον, δευτερεύοντα 
τούτον, άλλ’άλληλένδετον, — τό νά λαμβάνωνται έ- 
λεημοσύναι, ασθενείς μέν τό φαινόμενον, άλλά διά 
τόν οικουμενικόν αύτών χαρακτήρα σημαντικώταται. 
Συγχρόνως δέ συναθροίζονται έν τή ’Αδελφότητι, καί 
ς-ρατολογούνται οΰτω καί πειθαρχούνται, παιδία, μά
λιστα δέ νεάνιδες, τάς οποίας οί τήν πειθαρχίαν ταύ
την άσκούντες έλπίζουν νάπαρακολουθώσιν έπειτα, καί 
νά έξουσιάζωσιν έφ’ό'ρου ζωής, ό'τε θά ήναι σύζυγοι καί 
ιχητέρες, διαπλάττοντες αύτάς καθώς τας θέλει ό ζυ
γός τής ’Εκκλησίας, ήτοι καθώς τάς θέλει ό πνευματι
κός ό έξομολογών αύτάς, καί ό διευθύνων τας ψυχας 
αύτών (leur directeur).

Είναι δέ προσέτι ή άναζήτησις τών γραμματοσή
μων καί είδος τι παιγνιδιού, ή αθύρματος διασκεδά
ζοντας τάπαιδία, καί φαινομένου ώς έτι μάλλον έλατ- 
τόνοντος τον παρ αύτών ζητούμενον μικρόν έρανον. 
Όταν τοΐς είπωσιν, — έν μόνον σολδίον θά δώσετε 
καί κάμποσα γραμματόσημα μηδεμιάς αξίας, — τά 
μηδεμιάς άξίας γραμματόσημα σμικρύνουν έν τή φαν
τασία των τήν άξίαν τού σολδίου. Τούτο δέ μοί ενθυ
μίζει τό περίφημου εκείνο πετροζούμι, τού όποιου 
παΐδες έτι ήκούσαμεν τοσάκις τήν διήγησιν. Μοναχός 
τις, ψωμοζήτης φραγκισκανός, εισέρχεται εϊς πτωχι
κήν τινα καλύβην, ό'που εύρίσκει μόνα τά παιδία. Οί 
γονείς των, άναχωρήσαντες άπό πρωίας εϊς τό χωρά- 
φιον, τοΐς είχαν παραγγείλει νά μή δώσωσιν εϊς κάνένα 
τίποτε. Ό μοναχός ζητεί παρ’αύτών έλεημοσύνην.

— ’Αλλοίμονον, πατέρα μου! καί ήμεΐς πτωχοί ε’ί- 
μεθα ώσάν έσέ.

—Έκουράσθηκα τόσον ! Νά έχετε τήν εύχήν, τού- 
λάχιστον νά καθήσω διά ν’άναπαυθώ ολίγον.

— Νά καθήσης, γέροντα" κάθησε.
—Ναί, καί νά κάμω καί ολίγον ζουμάκι νά πιω.
— Μέ τί θά τό κάμης, γέροντα;
—’Έχετε εδώ νερόν;
—”Ω! νερόν εχομεν.
—Τίποτε άλλο δέν μέ χρειάζεται, ας έχη δόξαν ό 

Σάν Φραγκίσκος, ό προστάτης μας.
—Τίποτε κλαδάκια δέν έχετε νά μοΰ ανάψετε ό- 

λίγην φωτιά ; Βάλετε εϊς τήν χύτρα ολίγον νεράκι, νά 
μαγειρεύσω τό πετροζούμι μου.

—Πώς γίνεται τό πετροζούμι;
—’Ω, είναι έξαίρετον. 'Ένα χαλίκι εύρετε έξω εις 

τόν δρόμον καί φέρετέμου.
— Αάβε, γέροντα· είναι αύτό καλόν ;
— Είναι πολύ μεγάλον· θά κάμη τό ζουμί πολύ 

παχύ, καί σήμερον είναι τετράδη· ένα μικρότερου 
εύρετε· ά, νά έχετε τήν εύχή!

— Αύτό, γέροντα, είναι καλόν ;
— Πολύ καλόν· ναί, αύτό είναι χαλίκι νηστίσι- 

μον. . . Έζεστάθη τό νερο'ν;
— Βράζει.
—·ΆΪ, βάλετε τώρα μέσα τό χαλίκι . · . Σταθήτε 

πρώτον νά τό εύλογήσω.
Τά παιδία έςύλωσαν πρός τον μοναχόν τα ομματα 

των έκθαμβα. Μετ’όλίγας ςιγμάς, ό μοναχός ζητεί έν 
μόστραν ξύλινου, καί άπογεύεται τό ζωμίον.

— Δέν είναι κακόν ... μόνον τού λείπει ώσάν κάτι 
πράγμα . . . ’Έχετε ολίγον άλατά·/1;

— Αλάτι εχομεν.

— Νά έχετε τήν εύχήν ! ... Καί ολίγον πιπερακι;
Μετάτινα στιγμήν άπογεύεται πάλιν.
— Καλόν γίνεται ... Μήν έχετε καί κάνένα κρομ- 

μυδάκι;
— Εχομεν.
— Καί μέσα εϊς τό περιβόλι κάνένα δύο λαχανι- 

δαις τίποτε, ή κάμμία τομάτα;
— Ναί, έχει.
— ’Ω, εύλογημένα νάήσθε! φέρετε. . . Αγκαλά 

καί χωρίς αύτά είναι καλόν τό ζουμί· όμως έγώ έλαν- 
θάσθηκα’ σήμερον είναι πε'μπτη, καί τόσον μ έκού- 
ρασεν ό δρόμος ό πολύς καί ή ζ.ακοπάθεια, ώστε θ’ά- 
ναλάβω μέ τό καλόν αύτό γεύμα τάς δυνάμεις μου.— 
Κυττάξετε μία φορά εϊς εκείνο έκεΐτό άρμαρι. Ω! ιδού 
καί έ'να καλόν κομμάτι χοίρινον. Φέρετε, μωρέ παι
διά, ένα μαχαίρι· άγκαλά, μή σας μέλη’ έχω τό έδι- 
κόν μου εις τό δισάκκι μου. Παγαίνετε άκόμη ένα χα
λίκι νά μοΰ εύρετε, άκόμη δύο χαλίκια. — Αυτό δα 
πλέον θά ήναι τρυφή, ό'μως ένήστευσα πολύ, καλό
τυχα παιδιά! —Μικρόν, πολύ μικρόν νά ήναι τό χα
λίκι. 'Αμαρτία θάήτον- αύτό τό χαλίκι είναι ακόμη 
μεγάλον. ’Αλλά εύλογητός ό Θεός ! απεφασισα σήμε
ρον νά πέσω ό'λος εϊς τήν αμαρτίαν.

Απογεύεται.
— Εύλογημένον τό όνομα τού Σαν Φραγκίσκου ! το 

ζουμί μου έγινεν έξαίρετον. — Εκείνο εκεΐτο πράγμα, 
μέσα εϊς το άρμάρι, μήν είναι ψωμί;

— Ναί, γέροντα, άλλά μάς είπαν νά μή δώσωμεν 
εϊς κάνένα.

—Όχι ό'μως ού'τε εϊς έμέ.
— Εις κάνένα.
—Εις έμέ δέν τό δίδετε* τό δίδετε εις τόν Σάν 

Φραγκίσκον· τό δίδετε εις τόν Θεόν καί έπειτα, σεις 
δέν το δίδετε, τό παίρνω μόνος μου.

Κόπτει ό καλόγηρος το ήμισυ τού ψωμιού εις λεπτά 
τεμάχια, τά βρέχει εντος·τού ζωμούτου, και δίδει εις 
τά παιδία ν άπογευθώσι.

Τά πτωνά έμειναν έκθαμβα, ότι έζ ένος ή δύο 
, X / ‘ / «ι' V ' *'νχαλικίων ήμπορεσε να γινη τοσον καλόν ·,ωμι. Ε

πειτα ό μοναχός αναλαμβάνει τήν βακτηρίαντου, καί 
αναχωρεί συστήνων εϊς τούς φιλοξενησαντας τον να 
προσεύχωνται εις τόν Σάν Φραγκίσκον πρωί και έσπε- 
οας μέ εύλάβειαν. —

Καί ή άναζήτησιςλοιπόν τών γραμματοσήμων, και 
έξαγόρασις τών μικρών Κινέζων, είναι η ελεημοσύνη 
τού χαλικιού ύπ’άλλο πρόσχημα.

Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΠΣ ΤΟΥ ΜΑΓΑΡΑ.
Εϊς τό· κέντρου τής Βορείου ’Αμερικής, πέντε λί- 

μναι μέγισται, λείψανα θαλάσσης τίνος ύπαρξάσης εϊς 
χρόνους προγενεστέρους τού ανθρώπου, προχέουσιν*εκ 
δυσμών πρός άνατολάς τά άπειρά των υδαταΐδιά τεσ
σάρων πορθμών, μακρών, στενών καί βαθέων, μεταςύ 
τειχών σχηματιζομένων ύπό βράχων ΰψικρήμνων. Ο 
άνατολικώτερος τών πορθμών τούτων ονομάζεται Νια
γάρας· είναι δέ έσκαμμε'νος μεταξύ τής λ(μνης Εριης 
καί τής λίμνης ’Ονταρίου, καί πρός τό μέσον1*τού μή
κους του διακόπτεται ύπό φράκτου παμμεγέθους έκ πέ
τρας έχούσης ύψος απότομον 144 ποδών. ’Από ταύ
της τής πέτρας κατακρημνίζονται όΈα τά ύδατα τά 
προερχόμενα έκ τών εϊρημένων τεσσάρων λιμνών.
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« Άπό τής λίμνης Ερίης, λέγει ό Σιατωβριάνδος, 
μέχρι τού άλματος, ό ποταμός ρέει έντός κοίτης κα
τωφερούς· έπί δέ της πτώσεως του παρίσταται ώς θά
λασσα μάλλον, τής οποίας οί χείμαρροι συσφίγγονται 
είς τό χαΐνον στο'μα της αβύσσου όπου κρημνίζονται. 
Ό καταρράκτης διαιρείται είς δύο βραχίονας, καί σχη
ματίζει καμπύλην οποίαν τό ίππειον πέταλον. Μεταξύ 
τών δύο πτώσεων του προκύπτει νήσος τις, ύπεσκαμ- 
μένη, και ώσανεί κρεμαμένη μεθ’ ό'λων τών δένδρων 
αύτής έπί τού χάους έκείνου τών άφρών. Τό πλή
θος τών ύδάτων, πρός νο'τον, στρογγυλοΰται πρώτον 
κυλινδρικώς, έπειτα δέ καταλείβεται ώςτι χιονώδες 
καταπέτασμα, καί λάμπει προ του ήλιου ύπό παν 
χρώμα· τά δέ πρός άνατολάς χυνόμενα, καταρρέουσιν 
έντός φοβερού σκότους· έκεΐ νομίζει τις ότι βλέπει ςή- 
λην κατακλ.υσμαίου υδατος. Μυρίαι καμπύλαι ίριδες 
διασταυροΰνται ύπεράνω τής αβύσσου. Πλήττον τόν 
τρέμοντα βράχον, τό νερόν άναθρώσκει είς ςροβίλους 
άφροΰ, ύψουμένους καί έκτεινομένους έπί τών δασών ώς 

'Ο καταρράκτης του Νιαγάρα έξ άποστάσεως.

νου περιηγζταί* σήμερον ό'|Λως οί συριγριοί τών άταο- 
κινήτων, φευγόντων παντοίαις διευθύνσεσιν, αί κραυ- 
γαί τών άχθοφόρων καί τών αμαξηλατών, οί κτύποι 
και πολυειδεις θορυβοι των σιδηρουργείων, τώνέργος·α- 
σίων καί τών αγροτικών οικιών καθ ’όλον τού ποταμού 
τό μήκος, καταβάλλουσιν έν τή άποςάσει τόν κελαρυ- 
σμόν τού μεγάλου καί φοβερού άοιδού. ’Επί τής όχθης 
τών ΗνωμένωνΙΙολιτειών εγείρεται σήμερον πόλις,καί- 
τοι καλείται είσέτι χωρίον, κατέχουσα διοε-'τών μα
κρών, ευθειών καί πλατειών οδών, καί διά τών έξ έκ- 
κλησιών και δώδεκα κομψών αύτής ξενοδοχείων, τό 
βραχώδες πεό ιον άπό τού όπο ίου κατακρημν ίζεται ό πο
ταμός. Το παλαιόν δάσος, τό άπάτητον δάσος έκεΐνο, 
μετεμορφώθη είς κήπους καί δάπεδα χλοερά καί βε- 
λουδώδη, ή είς κάνιςρα άνθέων σπανίων. ’Επί τού κα
ταρράκτου σχεδόν αύτού ήγέρθησαν κατά μήκος σιδη
ρουργεία καί μηχανικά πριονις-ήρια, καί χαρτοποιεΐα.

Μόνον τό ή'μισυ τού καταρράκτου ανήκει είς τάς 'Η
νωμένας Πολιτείας, τό δ’άλλο είς τόν Καναδάν, ήτοι 

οί καπνοί εύρείας πυρκαϊάς. Έλάται, καρύαι άγριαι, 
βράχοι άποτετμημένοι είς σχήμα φασμάτων, περικο- 
σμοϋσι τήν σκηνήν. ’Αετοί, ύπό τής πνοής τών ανέ
μων παρασυρόμενοι, καταπετώσι περιδινούμενοι είς 
τό βάθος του χάσματος, τροχοί δέ κρεμάμενοι διά τής 
μακράς ούράςτων άπό τών χαμηλών άκρεμόνων, προσ
παθούν ν’άφαρπάσωσιν άπό τής άβύσσου τά συντε
τριμμένα πτώματα τών άρκτων καί τών άλκών. »

Καθ’ήν εποχήν έπεσκέφθη ό σοφός ούτος Γάλλος 
τούς μεγάλους καταρράκτας, δέν ήτο ακίνδυνος ή έπί- 
σκεψις αύτών, έπειδή τά πέριξ άπέραντα δάση ύπήρ- 
χαν λίαν δυσδιάβατα· αλλά σήμερον έπήλθε καί είς 
αύτά άκρα μεταβολή, άπειρον δέ, όσον άπειρα καί έ- 
κεΐνα τά ύδατα, πλήθος περιηγητών έρχεται καί έπι- 
σκέπτεται κατ’ έτος τόν Νιαγάραν καί τάς πτώσεις 
τών ύδάτων του.

’Αλλοτε, έν τή σιγή τής νυκτός καί τού έρήμου δά
σους, τού καταρράκτου ό βαρύς ρόχθος ήκούετο είς δέκα 
μιλίων άπόστασιν, ώς βεβαιούσιν οί τού καιρού έκεί- 

είς τήν’Αγγλίαν, έπειδή ό Νιαγάρας σχηματίζει αυτόθι 
τό μεθόριον. Η λέζις Νιαγάρα είναι τής γλώσσης τών 
αύτοχθο'νων Είρωκουεσίων (Iroquois), παρεφθαρμένη 
όμως, έπειδή έκεΐνοι έπρόφεραν Όνιακάρρα, σημαί
νον ύδωρ βρονταΐον όνομα αληθώς καταλληλότα
του. Δύναταί τις νά φαντασθή τόν όγκον τού ρόχθου 
έκ τού όγκου τού καταλειβομένου ύδατος· μαθηματι- 
κώς ύπελογίσθη ότι, κατά πάσαν ώραν, καταλείβεται 
ύδωρ 90 εκατομμυρίων κύβων, ήτοι 24,000 όκκά- 
δων κατά παν δευτερόλεπτον.

Ενώπιον τοιούτου θεάματος, ό άνθρωπος ΐσταται 
καταπεπληγμένος, αδυνατών νά έκφραση τήν έντύπω- 
σίν του διά λόγων είναι χρεία νά παρέλθη ολίγη ώρα, 
όπως περιεργασθή τά καθέκαστα τού φοβερού καί με
γάλου έκείνου όλου. ’Απέναντι του έγείρονται ύποκόκ- 
κινοι βράχοι, έκ τού χρώματος τών οποίων τά τού ύ- 
δατος άναδείκνυνταιλαμ,πρότερα· είναι δέτό ύδωρ, έπί 
τής πτώσεως αύτού, έπάνω μέν ύποπράσινον, κατω
τέρω δέ πεποικιλμενον διά φλεβών άργυρόειδών, έπει-

τα δέ χάνεται έντός τή άβύσσου είς όγκους χιονώδους 
άφρού. Μεταξύ τών δύο πτώσεων κεΐται νήσος τις Goat- 
Island-καλουμένη (Νήσος τής Αίγός)---- τήν διακρίνει
ό άναγνώ-ης είς τήν ύπ’όψιν αύτοΰ εικονογραφίαν,— 
καί ό θεατής νομίζει κατά πάσαν στιγμήν ότι τα υ- 
δατα έκεΐνα τά άπειρα καί ορμητικά όσονούπω θα τήν 
παρασύρωσι. Καίτοι έχει έδραιότατα θεμέλια, απο- 
σπώνται όμως άπ’αύτής άπό καιρού είς καιρόν τεμά

Ό καταρράκτης τού Νιαγάρα έκ τοϋ πλησίον.

τής στερεάς. *Η διάβασις τής γεφύρας ταύτης θά ήτο 
φρικώδης, άν έλειπαν μικρά τινα νησίδια βραχώδη, τά 
όποια, ύψοΰντα έξω τών ύδάτων τά κρανία των, φαί
νονται ώς πρόσκοποι τού καταρράκτου, προχωροΰντες 
σχεδόν μέχρι τού βαράρθρου. Το δε παραδοςον είναι 
ό’τι ή νήσος αύτη κατέστη περίπατος· είς το δάσος της 
ήνοίχθησαν χαριέςατοι διάδρομοι, εκατος τών όποιων 
φέρει τόν περιπατητήν ένώπιον άλλης θεάς τερπνής,

χιά, κυλιόμενα είς τά βάθη του ποταμού. Όπωςδή- 
ποτε, ή νήσος αύτη γεμει βλασηματων εύθαλών, και 
σχηματίζει έπί τού καταρράκτου ως στέμμα τι σμα- 
ράγδινον, μεταξύ τών μυρίων ιρίδων τας όποιας γεννώ- 
σιν αί άκτΐνες τού ήλιου, συμπαιζουσαι μετά τών νε
φελών τών ύδάτων.
~ , , , , _ ,, , ’ ' ι 1

Ολίγον ανώτερου του καταρράκτου, οι Αμερικανό 
ές-ησαν γέφυραν ζευγνύουσαν τήνΝήσον τής Αιγος μετά 

πάντοτε άνωθεν τών ρευμάτων, άτινα φαίνονται ώσα
νεί σπεύδοντα νάκατακρημνισθώσιν είς τό παρέκει πε- 
ριμένον αύτά βαθύτατον χάσμα. Μία δέ τεοώ/ ατραπών 
τής νησίδος, έν μέρει μέν έπί τών σκοπέλων έκτεινο- 
μένη, έν μέρει δέ έπί πασσάλων βάσιν έχόντων τάς 
πέτρας τού πυθμένος τού ποταμού, άγει πρός ένα πύρ
γον, κτισμένον έπ’ αύτοΰ τού χείλους τής καναδιανής 
καταπτώσεως. ’Ολίγον άν προσέξη ό άναγνώς-ης, δια
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κρίνει καί τόν πύργον τούτον έν τή ήμετέρα εικονο
γραφία, πρός τά δεξιά. ίΐ! είναι άπερίγραπτον τό 
θέαμα τοΰ κράτους τών ύδάτων εκείνων άπό του ύ
ψους αύτου τοΰ πύργου, διότι ό οφθαλμός έκεΐθεν κα
ταδύει μέχ ρι τής αβύσσου του μέρους του καταρρά
κτου τό όποιον καλείται ϊππειον πέταλον. ’Εκεί 
εύρισκόμένός τις έν τω μέσω της βροντής τών ύδάτων, 
νομίζει ό'τι ή πέτρα σείεται, καί ότι ό πύργος θά κρη- 
μ.νισθή. Ό θαυμασμός ό πολύς φέρει εϊς έκςασιν, καί 
ή έ'κστασις εις ζάλην νοός.

Καί άλλο έχει τις νά ϊδη εκεί περίεργον. — Τί δέν 
κατορθώνουν οί’Αμερικανοί διά χρημάτων καί διά χρή
ματα!—Μακρά κλίμαξ, ςηριζομένη εις τάς πλευράς 
της Νήσου της Αϊγός, άγει εις τούς πόδας αύτούς τού 
καταρράκτου" εκεί άφοΰ καταβη τις, εύρίσκεται πά
των έπ’έξοχης τίνος τοΰ βράχου, ό'ςτις αείποτε βρέχε
ται ύπό τοΰ άφροΰ. ’Επί της αύτής ταύτης έξοχης εί
ναι κατεσκευασμένη μικρά τις καλύβη, ώς φωλεά θα
λασσίου πτηνού, καί έν τή καλύβη κάθηται άνθρωπός 
τις. Ούτος σοί προτείνει νά έπιχειρήσης άν θέλης μετ 
αύτου ένα περίπατον ύπό τόν καταρράκτην. ’’Αν δε- 
χθης την πρότασιν, καθώς πολλοί, σοί περιβάλλει τε
λείαν ένδυμασίαν έξέλαςικοΰ κόμμιος (caoutchouc), 
καί τότε προπορεύεται ώς οδηγός. Υπό τόν ύδατώδη 
θόλον ό'ςτις σχηματίζεται έκ της ορμητικής πτώσεως 
τοΰ απείρου έκείνου ρευστού, ύπάρχουν βαθμίδες, εύ
θραυστοι καί όλισθηραί, προχωρούσαι πρός τά κάτω. 
Καταβαίνεις μετά προσοχής, καί ό οδηγός σέ συμβου
λεύει νά θέσης την χεΐρα προ τού στόματός σου, διότι 
άνευ της προφυλάξεως ταύτης δέν θά ήδύνασο ν άνα- 
πνέης έν τφ μέσω τών περί σέ περιδινουμένων νεφών 
της ύδατίνης ατμόσφαιρας. ’Εκεί τά νερά σχηματί- 
ζουσι προ σοΰ καμπύλην σκέπην ώς έκ κρυστάλλου 
ύποπρασίνου, καί ό'που ήναι περισσότερα μόλις διέρ
χεται ολίγον τι φώς· ώστε πολλαχοΰ μόλις βλεπεις 
πού νά πατήσης ακολουθών μονοπάτιόν τι κεχαραγ- 
μένον κατά τό μήκος τών βράχων, ών μία μόνον ό- 
φρύς έξέχει ύπεράνω της κεφαλής σου. Ούτω λοιπόν 
προβαίνεις μεταξύ διαδρόμου, τοΰ οποίου αριστερόθεν 
μέν ή πλευρά είναι πέτρα υψηλή, δεξιόθεν δέ ύδωρ ά
γριον καί τότε ούδέν άλλο διακρίνεις, καί ούτεν ά- 
κούσης άλλον ήχον δύνασαι, εϊμήτόν φοβερώτατον ρό
χθον της άεννάου τού Νιαγάρα καταπτώσεως.

Φθάνεις δέ τέλος εις μικράν τινα κοιλότητα τής πέ
τρας, ό'που ό αήρ, έμβαλλόμενος καί συμπιεζόμενος ά- 
διαλείπτως ύπό τής άκαθέκτου ςήλης τοΰΰδατος, διε- 
γείρεται εις άνεμον σφοδρόν, έξού καί τό όνομα άντρον 
τών ’Ανέμων, ή τοΰ Αιόλου, καθ ημάς. Εις τήν μικράν 
ταύτην γωνίαν κατακαθήμενος αναπνέεις έλευθέρως, 
καί τότε καθίστασαι ήσύχως θεατής τών άνωθεν σου 
καταρρεόντων ρείθρων, τών ζοφερών καί συγχρόνως 
σπινθηριζόντων. ’Εκεί τό πάχος των είναι μέτρων 6 
έως 8. ’Εάν θέλησης νά προχωρήσης ολίγον παρέκει, 
ό οδηγός σέ κρατεί- ό βράχος προκύπτει ύπεράνω χά
σματος, τοΰ οποίου ούδείς είσέτικατεμέτρησε τό βάθος.

’Αφοΰ έπιστρέψης εις τόν ανοικτόν άέρα καί εις τό 
φώς, ό οδηγός συνήθως σοί δίδει έντυπον μαρτυρικόν 
γράμμα, ό'τι έξετέλεσες τόν περίπατον έκεΐνον, ό'ςτις 
είναι αληθώς κινδυνωδέστατος, έπειδή μικρόν άν ολί
σθαινες, ή ολίγη γή άν έκρημνίζετο ύπό τό βημάσου, 
ή μία πέτρα άν έ'πιπτεν έπί τής κεφαλής σου, σωτη
ρίας δέν ύπήρχεν έλπίς.

’Επί τών ημερών ημών, ΐκανάς μεταβολάς έ'λαβεν 
ή όψις τοΰ καταρράκτου τούτου, ένεκα κατακρημνί
σεων, προερχόμενων έκ τής αδιάκοπου έπενεργείας τοΰ 
ρεύματος εις τάς πε'τρας έκείνας, άδιαλείπτως γλυφο- 
μένας, ώς συμπεραίνει έκαστος, ένώ συγχρόνως σκά
πτεται καί ή βάσις αύτών. Κατά τούς γεωλόγους, ό 
καταρράκτης όπισθοχ ωρεί έπαισθητώς, πλησιάζων πρός 
τήν λίμνην Έρίην- ώστε μίαν ημέραν θά έξαλειφθη ί
σως έντελώς ό φράκτης ό διαχωρίζων τήν λίμνην ταύ
την άπό τής κατωτέρας τοΰ ’Ονταρίου, καί τότε .θά 
σχηματισθη μία μόνη έκ τών δύο.

ΟΙ ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ.

Τό αγγλικόν βασίλειον έ'χει σήμερον 13,500 μι
λιών σιδηροδρόμους έν ένεργεία, μή συγκαταριθμου- 
μένων τών ήδη σχεδιασμένων ή τών έν κατασκευή.’Εκ 
τών έν ένεργεία αγγλικών σιδηροδρόμων συνάγονται 
καθ’εβδομάδα 800,000 λ. ςερλ. κατά μέσον ό'ρον.

Μόλις έν έ'τει 1844 ή αγγλική Βουλή έπέστησε 
σπουδαίως τήν προσοχήν αύτής εις τήν αύ'ξουσαν τών 
σιδηροδρόμων οικονομικήν βαρύτητα- τότε δέ είχε 
διορισθή επιτροπήτις μελετήσασα τό πράγμα καί συν- 
τάξασα δύο άρθρα, εις τά όποια ούδείς έπρόσεξε κατ’ 
έκείνσν τόν καιρόν. Τό μέν τών άρθρων τούτων διε- 
λάμβανεν, ό'τι μετά περίοδον έτών είκοσι καί ενός, τό 
έπί τής οικονομίας ύπουργεϊον άπέκτα τό δικαίωμα νά 
ύποβιβάση τάς έν ϊσχύί διατιμήσεις τών σιδηροδρό
μων, ένεςώτων τε καί μ-ελλόντων, ούτως ώστε τό μέ
ρισμα τών μετόχων νά μή ύπερβαίνη 10 τοΐς 100 
έπί τού κεφαλαίου τό όποιον κατέθεσαν. Τό δ’ έτερον 
παρεΐχεν εϊς τήν Κυβέρνησιν τήν έξουσίαν ν’άγοράζη 
όποιονδήποτε σιδηρόδρομον, μετά είκοσι καί ένός έ
τών έκμετάλλευσιν αύτού, ύπό ό'ρους τινάς διαλαμ- 
βανομένους έν τή αύτή άποφάσει.

Αλλ’έ'κτοτε ή αύξησις τών σιδηροδρόμων καί ό έξ 
αύτής συναγωνισμός ήλάττωσαν μεγάλως τά κέρδη ά
τινα έδιδον έν έ'τει S844- ώστε μετά τά 21 έ'τη, τό 
δικαίωμα τοΰ ύποβιβασμοΰ τών διατιμήσεων άπέβη 
γράμμ,α νεκρόν. Αντί νά δίδωσι μερίσματα 10 τοΐς 
100 αί έταιρίαι, μόλις έδιδον 5, καί ταΰτα έάν δέν 
συνέβαινεν έ'κτακτόςτις ζημία. Διά τοιαύτην ζημίαν, 
προελθούσαν έξ απευκταίου ςτυμβάματος καθ’ δ κατε- 
-ράφησαν πολλαί ζωαί, μία τών εταιριών ήναγκάσθη 
νά πληρώση 70,000 λ. στερλινών εις αποζημιώσεις. 
Η κακή οικονομική κατάς-ασις τών πλείςων εταιριών 

άπέτρεψε τήν αγγλικήν Κυβέρνησιν τοΰ νά ποιήση χρή- 
σιν τοΰ δικαιώματος δ είχε πρός έξαγόρασιν τών έν έ
νεργεία σιδηροδρομικών γραμμών, καί μένουσι λοιπόν 
εϊσέτι εϊς τάς εταιρίας.

Πολύ μάλλον απόκληροι τις τά τέκνα του καταστρέ- 
φων τήν τιμήν, ή τήν περιουσίαν του.

Ούδείς εύαρεστεΐται έξ ανθρώπων εϊς τούς οποίους 
ούδείς εύαρεστεΐ.

0 ΕΧ ΦΑΩΡΕΧΤΙΑι ΜΙΙΤΡ0Ι10ΑΙΤΙΚ0Σ ΧΑΟΣ.

’Επί τής παλιγγενεσίας τών γραμμάτων καί τών 
καλών τεχνών έν ’Ιταλία, όφειλομένης εϊς τήν μελέ
την τών έλλήνων συγγραφέων καί καλλιτεχνών, έζη 
έν Φλωρεντία ό άρχιτέκτων τοΰ αύτόθι σωζομένου ά- 
ξιοθαυμάστου ναού τής Παναγίας (Santa Maria del 
Fiori), ’Αρνόλφος ( Arnolfo di Lapo ) καλούμενος.

άφήκεν ατελές έτι ο Βρουνελε'σκος έν έ'τει 1446- ώς-ε 
ή Παναγία ή.Φλωρεντινή θεωρείται ώς μνημεϊον κοι
νόν τής ιταλικής φιλοκαλίας, έμπνεομένης ύπό τε τής 
ελληνικής τέχνης καί τοΰ ανατολικού χριστιανισμού.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΧ ΧΈΟΒΟΡΑΚΩ·.
Κατά τινα .πρόσφατον στατιστικήν, έν Νεοβοράκω 

καί έν Φιλαδέλφεια τής ’Αμερικής άριθμοΰνται έως 
πεντήκοντα επαγγέλματα έπιτήδεια εϊς γυναίκας. Εϊς 

Ούτος έθηκε τά θεμέλια τοΰ ναοΰ τούτου πρός τό- τέ
λος τοΰ δέκατου τρίτου αίώνος- άλλ έπειδή ή δυτική 
τέχνη έπηρέαζε τότε εϊσέτι τήν αρχιτεκτονικήν, εϊς 
τήν οικοδομήν ταύτην συναπαντώνται αμφότεροι οί 
ρυθμοί, ό',τε γοτθικός καί ό ανατολικός" αλλ ούτος 
φαίνεται έπικρατέστερος.

Τό έ'ργον τούτο τοΰ ’Αρνόλφου έςηκολούθησαν ό 
Γιόττος, ό θαδδαΐός Γάδδης, ό Ορκανίας, τέλος όε

Νεοβόρακον ένασχολοΰνται εις αύτά 24,721 ίργάτι- 
δες, εϊς δέ Φιλαδέλφειαν 30,633. Ούτως όσημέραι 
γενικεύεται ή χρήσις τών γυναικών εϊς τά έργαστήρια 
ό'που απλώς πρόκειται περί πωλήσεως διαφόρων ειδών, 
ώς καί περί κόπων μικράν άπαιτούντων δυναμιν. Ο 
τών εις έργόχειρα καταγινομένων γυναικών Αριθμός, εν 
μέν Νεοβοράκω έχει πρός τόν τών άνδρών αναλογίαν 
ώς 37.1 8 τοΐς εκατόν, έν δέ Φιλαδέλφεια ώς 44.8 1’.
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ΤΑ

Έν Παρισίοις, 15 (27) Φεβρουάριου, 1869.

Στοιχηματίζεις;
Στοιχηματίζεις ότι, αν εις δσα σέ γράφω περί συρ

μοί παρενέβαλλον περισσότερα σπουδαία ή διδακτικά, 
πολλά! τών συνδρομητών τών Μυρίων Όσων θά μάς 
παρήτουν;

’Εγώ στοιχηματίζω, επειδή γινώσκω ότι δέν σέ ο
μοιάζουν πολλαί, 'Ελληνοδίκη μου. 'Ανδρες,—θέλεις 
άλλην άπόδειζιν; — μάς έγραψαν νά καταχωρίζωμεν 
έν τοΐςΜυρίοις 'Όσοις περισσότερον μέρος τερπνόν 
καί όλιγώτερον διδακτικόν. Άνδρες, έπί τών όποιων 
ή πατρίς στηρίζει έλπίδας. Συςελλομένη σέ λέγω, ότι 
περισσοτέρους θά εϊχομεν άναγνώστας άν έξεδίδαμεν 
μόνον παραμύθια· καί έτι πλείονας, άν τά παραμύθιά 
μας δέν ήσαν έκλελεγμένα πρός ηθικήν διάπλασιν μάλ
λον ή πρός διαφθοράν τών οικογενειών.

Αλλ’ εχομεν καί άλλους πάλιν ζητοΰντας μόνον 
σπουδαίαν ύλην μή διηγήματα, μή περιοδίας τερ- 
πνάς, μή άσμάτια, μή εικόνας του συρμού, μή καλάς 
τέχνας· άλλά φιλολογίαν, άρθρα πολιτικής οικονο
μίας, φιλοσοφίαν, έπιστήμας. — ’Αλλά τότε; Οί τής 
όρέξεως ταύτης άνθρωποι είναι τόσον ολίγοι, ώστε ή 
έκδοσις ημών έπρεπε τότε νά έλαττωθή εϊς 200 μόνον 
αντίτυπα δι’αύτούς.

Οχι, όχι· ό σκοπός είναι νά ίκανοποιώμεν καί τάς 
δύο ταύτας άντιθέτους ορεξεις- τοΰτο προεθέμεθα έξ 
αρχής, καί εις τοΰτο έμμένομεν. *Αν ναυαγήσωσι 
ποτέ αί προσπάθεια! μας, γίνωσκε, αδελφή, ότι ούδείς 
θάκατορθώση ό',τι ημείς δέν κατωρθώσαμεν, δαπανών- 
τες μάλις-α τοσοΰτον αφειδώς,—άπό 400 μέχρι 500 
φράγκων κατα μήνα μόνον εϊς εικονογραφίας, ένώ ή 
έτησία συνδρομή ούδαμού ύπερβαίνει τά 30 φράγκα, 
ών πολύ μέρος άπορροφώσι τά ταχυδρομικά.

Δέν σέ λέγω δέ περί τών άλλων ζημιών. Ίσως 
άλλοτε . . .

’Αλλ’έπειδή ό λόγος περί γνωμών αντιθέτων, τάς ό
ποιας είναι ανάγκη νά συμβιβάζη τις, μάθε καί τούτο. 
Ό ένταΰθα ιατρικός κόσμος συνεταράχθη πολύ κατ’ 
αύτάς, ότι άδεία τού έπί τής δημοσίας έκπαιδεύσεως 
υπουργείου συνέστη έν τη ιατρική σχολή καί καθέδρα 
όμοιοπαθείας. Πρός τούς άλλοπαθητικούς ιατρούς 
ή άδεια αύτη είναι απλούς αστεϊσμός (κακός όμως)· 
ένώ πρός τούς όμοιοπαθητικούς είναι έργον δίκαιον, 
άν καί βραδύ. ’ Αν θέλης νά μάθης οποίαν αί δύο αϋ- 
ται σχολαί τής τέχνης τού μή ϊατρεύειν (ώς έπί τό 
πολύ) έχουσι πρός άλλήλας ύπόληψιν, γράψε με νά σέ 
στείλω περίφημόν τινα συζήτησιν, ήτις είχε γίνει πρό 
ολίγων έτών ενώπιον τών δικαστηρίων, μεταξύ τών 
οπαδών τού ραβεντίου καί της συναμικής, καί τών τής 
άπειροστής δόσεως.

Πρός παρηγοριάν τών νοσούντων θά αναφέρω μίαν 
μόνην περικοπήν. Οί όμοιοπαθητικοί λέγουσιν* 
«Οί άλλοπαθητικοί είναι φονεΐς. Κατά βάθος, ή άλλο- 
παθητική ιατρική είναι όλως απατηλή καί μωρά. Οί 
άλλοπαθητικοί θανατόνουσι τούς ασθενείς άφαιμάσσον- 
τες αυτούς καί καθαρίζοντας. Είναι ψεΰσται φοβεροί, 
είναι ύπουλοι, κτλ., κτλ. »

Οί δέ άλλοπαθητικοί άπαντώσιν. « Ο έπιχειρών έ- 
φαρμογήν τής μεθόδου τού Hannemann, πάντως εί
ναι ή άμαθέστατος, ή φρενοβλαβής, ή άθλιος αγύρτης. 
'Η ομοιοπαθητική είναι τό έσχατον τής αφροσύνης καί 
αναισχυντίας. Εϊς Βερολίνον εύρίσκονται τρεις ιατροί 
όμοιοπαθητικοί, ών ό εις άπατεών, καί οί δύο αμαθέ
στατοι.»

Μετά τάς αντιρρήσεις ταύτας βλέπεις, αδελφή, ότι 
τό καλήτερον είναι νά διατηρής όσον εϊμπορείς τήν 
ύγείαν σου.

Η εύτυχεστάτη τών γυναικών, ή τών ανθρώπων έν 
γένει, πάντως σήμερον είναι ή θεατρίστρια Πάτη, ή 
ϊταλίς αύτη ψάλτρια, ήν ή φύσις έπροίκισε διά φωνής 
έξαιρέτως λιγυράς, καί ή τύχη δέν άπεπλάνησεν άπό 
τού προορισμού τής φύσεως· διότι δέν αρκεί νά έχη 
τις δεξιάν φύσιν εϊς τι επάγγελμα, άλλά καί νά μή ά- 
ποπλανηθη εις άλλο, όπου δέν τόν προώρισεν ή φύ
σις. Αυτή εύρίσκεται τώρα εϊς Πετρούπολιν διεγεί- 
ρουσα άπερίγραπτον ένθουσιασμόν. Τριακόσια φραγκα 
πληρόνονται διά πάν θεωρεϊον τού θεάτρου όπου ή 
Πάτη μέλπει· μετά πάσαν πράξιν τού μελοδράματος 
τής « Ύπνοβάτιδος » (Sonnambula), καλείται δεκα- 
πεντάκις ύπό τών χειροκροτήσεων· εϊς τούς πόδαςτης 
τότε ρίπτονται πεντήκοντα ή έκατόν δεσμαι άνθεων 
σπανίων, — καμελίων, παραδείγματος χάρον, ών έ
καστον εις τήν Πετρούπολιν τιμάται φράγκων 4 ! ! 
Είκοσι χιλιάδων φράγκων καμέλια έρριφθησαν μιαν ε
σπέραν εις αύτήν θυσία καί ολοκαύτωμα.

Καί ό κόποςτης ό μόνος είναι να τραγωδή, ήτοι 
αύτή έαυτήν νά τέρπιρ. Θεέ μου, τί κόπος I ! Τή δί
δονται δέ καί 5000 φράγκων δια πάσαν παράστασιν. 
’Αλλ’ έν τούτοις είναι θεατρίστρια.

’Εδώ, αίάποκρεαί έτελείωσανπρό ήμερων ήδη πολ
λών, άλλ όμως παντού έξακολουθεί ό λατινικός κόσμος 
εύθυμών καί χορεύων έν τή αγία καί μεγάλη τεσσα
ρακοστή, άπολαύων καί έν αύτή όλων δσα παρ ή- 
μϊν έπιτρέπονται μόνον κατά τάς άποκρεάς. Τούλαχι- 
στον σείς άκόμη εϊς αύτάς εύρίσκεσθε, χάρις εις τας 
ϊουλιανάς καλένδας, καί θά σάς προφθάσουν λοιπόν τα 
πρότυπα τών ένδυμασιών τού χορού, άτινα θά λάβετε 
μετά τού παρόντος φυλλαδίου. Τό πρώτον αύτών πα- 
ριστά έσθήτα έκ ταφετά λευκού, μέκράσπεδον βραχύ, 
διά χορόν έξωμίδα (tunique) έκ τουλλίου ή ταρλα- 
τανίου, σχηματίζουσαν εϊςτά όπίσω pouff, καθώς έδώ 
το λέγουν—διά τούτο καί σέ τό γράφω μόνον διά 
λατινικών γραμμάτων. Τό περιστήθιον έκ ταφετά, 
τετραγωνικώς περικεκομμένον άνοικτον πολύ. Η 
ζώνη στρογγυλευμένη καί δεδεμένη όπισθεν- βλέπεις 
πώς. Κεκρυφαλίς (coiffure) καλούμενη ’Ωφέλεια (έκ 
τής Oplielie τού 'Αμλέτου).

Δεύτερον πρότυπον. — ’Εσθής μετάξινη. Εφεςρίς 
καλούμενη sortie du bal (έξοδος έκ τού χορού), έκ 
βελούδου χρυσοκεντήτου εις τούς γύρους.

Τρίτον πρότυπον. — ’Εσθής μετάξινη ήμιποδήρης 
(a demi-traine). Τρίχαπτον αγγλικόν (point d 
Angleterre). Κεκρυφαλίς άπλουστάτη, κεκοσμημένη 
διά στεφάνου κυνορρόδων (eglantines).

Βλέπεις όλα τ’άλλα.—Ξεφορτώσουμε! . . .

ή οή Ζ. Π.

ΚΙΤΡΙΑ ®ΖΔ 
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