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Της Δανίας πρωτεύουσα ύπήρχε κατά τούς προτέ- 
ρους χρόνους ή πόλις 'Ρωσκίλδη (Roskilde), καί 
αύτη επί της νη'σου Σηλανδίας κειμένη, παράλιος, 
καί όχι πολύ άπέχουσα της Κοπεγχ άγης. ’Εκ τών 27 
της 'Ρωσκίλδης ναών σώζεται μόνος ό μητροπολιτι- 
κός, δν άνήγειρεν έν έ'τει 980 'Αράλδος ό έπιλεγόμε- 

νος Κυανόδους. Ο ναός οϋτος περιέχει, ώς έν Αον- 
δινω ό τού Ούεστμινστερίου καί έν Παρισίοις ό τοΰ 
Αγίου Διονυσίου, τά μνημεία τών βασιλέων της Δα

νίας· είναι δέ μεταξύ αύτών ενταφιασμένος καί Σά- 
ξων ό Γραμματικός. Μεγαλοπρεπέστατα τών μνη
μείων τούτων είναι το τοΰ Χριστιανού Γ? και το του 
Φρηδερίκου Β· άπλούστατον δέ πάντων τδ τοΰ Χρι
στιανού Δ . Εν τώ αύτω τούτω ναώ έτάφή καί ή βα
σίλισσα Μαργαρίττη, ή έπικληθεΐσα ’Αρκτώα Σεμί

ραμις· διότι είχε συνάψει υπό το σκήπτρον αύτής, διά 
της έν Καλμάρω συνθήκης ( 1397) την Νορβηγίαν καί 
Σουηδίαν.

11 'Ρωσκίλδη έχει ση'μερον μόνον 4,000 κατοί
κων, ένω έν Κοπεγχάγη άριθμοΰνται, ώς προείπομεν, 

1 50,000 ψυχών. Λέγεται δτι, εξαιρούμενου τοΰ Λον
δίνου, είςούδεμίαν άλλην πόλιν της Εύρώπης ύπάρχει 
ή κίνησις καί ό θόρυβος της Κοπεγχάγης· τοΰτο δέ 
διότι εις ταύτης τόν λιμένα λήγει το ευρωπαϊκόν έμ*

Ίόμ. IV.—Χζτττέρ.ο,ιο:. 146!’. · 

πόριον, καί είς ταύτης τας δχθας λήγει τό δανικόν 
βασίλειον.

Πόλεις τινες έχουσιν ώς δια τοΰ δακτύλου τοΰ Θεοΰ 
διαγεγραμμένην τήν θέσιν ήν μέλλουν ■ να καθεζωσιν 
έπ’αΐώνας· τοιαΰται ύπήρξαν ή Βαβυλών, ή Νινευή, 
ή Μέμφις, αί Θήβαι τής Αΐγύπτου, ή Ιερουσαλήμ, 
αί ’Αθήναι, ή ’Αλεξάνδρεια, ή 'Ρώμη, ή Βενετία, νΐν 
δέ ύπάρχουσι τό Λονδΐνον, ή Νεάπολις καί οί Παρι- 
σιοι, ή Ρώαη αυτή τοΰ νεωτέρου πνεύματος. Πασών
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δέ τούτων τών πόλεων εύτυχεστέρα κατα τήν τοπο
θεσίαν είναι άναντιρόήτως ή Κωνςαντινούπολις· 
και ή Κοπεγχάγη κέκτηται παραπλήσια πλεονεκτή
ματα. Καθώς ή Κωνςαντινούπολις, κείμενη έπί πορθ
μού, προς άνατολάς της Εύρώπης, κατέχει την θα
λάσσιον δίοδον τοΰ Εύξείνου, ούτω καί η Κοπεγχάγη, 
έπί άλλου πορθμού της Εύρώπης, βορείου τούτου, 
Σούνδου όνομαζομένου, κατέχει την θαλάσσιον δίο
δον της Βαλτικής. Γεωγραφικώς, αύτη ή πόλις παρί- 
σταται ώς αναγκαία πρωτεύουσα μελλούσης τινός 
Σκανδιναυΐας, μόνη ικανή νά συγκόλληση στερεώς τά 
τρία σκανδιναυίκά Κράτη, έάν ποτέ έξεπληροΰτο ή 
ενωσις αύτών. Εκεΐ, είς τήν Κοπεγχάγην, οί κύκνοι 
και οί πελαργοί, αί έλάται καί αί φηγοί, τά πλοία 
καί αί σημαϊαι τών λαών όλων, τα ασματα τών Σκάλ- 
δων (ώς ονομάζονται οί κελτοί άοιδοί), οί Σάγαι καί 
οί Ροΰχνοι (όνο'υιατα τών ιστορικών ή μυθολογικών 
παραδόσεων τών χωρών εκείνων ί, αί λίμναι καί ή 
θάλασσα, ήχολογοΰσι πανταχοΰ. Ολα ταΰτα βλέπει 
τις έπί τοΰ πύργου Χριστιανού τοΰ Δ ίςάμενος, γοη- 
τευο'μενος ύπό τ’ούρανοΰ, τής γης, τών θαλασσοπο- 
ρούντων σκαφών, ύπο τών ίσορικών αναμνήσεων, ύπο 
τών καινών πραγμάτων τής τέχνης καί τής φύσεως.

Γυναίκες καί άνδρες έχουσιν έν γένει ζανθάςτάς κό- 
μας καί γλαύκα τά όμματα. Τα πλήθη συνωθοΰνται 
είς τάς οδούς· αί άγοραί καί άγυιαί γέμουσι λαοΰ. Αί 
οίκίαι είναι ολαι αξιοθέατοι, αί μέν γοτθικαί, αί δέ 
νεώτεραι, ό'λαι κτισμέναι δι οπτών πλίνθων δανικών 
ή διά πετρών μετακομισμένων έκ τής Γερμανίας, καί 
ό'λαι σχεδόν έ'χουσαι τό έρυθρόν χρώμα τοΰ κεράμου, 
ή έλαιόχροον τινά βαφήν, ποοκρινομένην έν Δανία.

Δύο δυώρυγες υδατος ποτίμου ρέουσι παραλληλως 
προς τα τείχη τής πόλεως χυνόμεναι είς τούς ό'ρμους- 
δι αύτών δέ τά πλοία είσπλέουσιν έ'ως είς τάς απο
βάθρας καί τάς άποθήκας τών έμπορων διότι παν 
κατάστημα έμποοικόν έχει έπί τών οχθών τής διώ
ρυγας θύραν μεγάλην, δι’ής εξάγονται ή είσάγονται 
τά έμπορεύματα.

Είς τό Χριστιανόβοργον, εύρύτατον άνάκτορον ό
που διαμένει ό βασιλεύς, συνε'ρχεται καί ή Δίαιτα 
τοΰ βασιλείου. Η οικοδομή αύτη άνηγέρθη ύπό Χφι- 
στιανοΰ τοΰ Δ’ διά δαπάνης άδράς καί πολλοΰ χρό
νου. Τρισχίλιοι έργάται ένησχολήθησαν είς κτίσιν αύ
τής έπί εξαετίαν· πυρκαϊά δέ άπετέφρωσε καί αύτήν, 
άλλ άνηγέρθη κατά τό αύτό σχίδιον ύπόΦριδεοίκου τοΰ 
Δ . ’Επί τών πλευοών τοΰ ανακτόρου τούτου προσκε- 
κολλημένον, ώς λέμβος πλησίον γιγαντώδους πλοίου, 
κεΐται τό μουσεΐόν τό φέρον τό ό'νομα τοΰ Θοοουαλ- 
σένου, περιωνύμου άγαλματοποιοΰ δανοΰ, ον ούδείς 
τών ομοτέχνων τής δυτικής Εύρώπης ύπερηκόντισε 
μέχρι σήμερον.

Τό έπικαταλλακτήριον, καί τοΰτο μεγαλοπρεπή: 
καίκαλλίστη οικοδομή της Κοπεγχάγης, απέχει τών 
ανακτόρων έως έκατοντάδος βημάτων. Το δημαρ- 
χεϊον είναι οικοδομή στερεά μάλλον ή κομψή· υπάρ
χει έπ’αύτοΰ επιγραφή, ή επομένη·
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« Έρεισμδ πόλίω: έστω ό νόμο;. »

Αξιοθέατος δέ είναι καί ό ναός τοΰ 'Αγίου Πέτρου, 
μάλιστα διά τό κωδωνοστάσιόν του, πολύ δέ μάλ

λον ό μητροπολιτικός τής Παναγίας (Fl'iie kil'ke), 
διά τά έν αύτώ έργα τοΰ Θορουαλσένου, έργα θαυμα
στά· καί είς μέν τό αέτωμα αύτοΰ παρίσταται "Αγιος 
’Ιωάννης ό Πρόδρομος, κηρύττων πρός τόν λαόν, έντός 
δέ ό Χριστός μετά τών δώδεκα ’Αποστόλων. Ταΰτα 
τά έργα καί μόναήρκουν ν άπαθανατίσωσι τόν άγαλ- 
ματοποιόν, άλλ’ό θορουάλσενος δέν άπέκαμνε προά- 
γων νέα καί λέγων, «Ούδέποτε θά έπηρκούμην, πλήν 
άν έπραττα άθλους ηρακλείους. » 'Η οξεία κορυφή τοΰ 
ναοΰ τούτου ήτο ώραιοτάτη πρό τοΰ 1807, άλλ’ό 
Νέλσων κατε'στρεψεν αύτήν τότε διά τών αγγλικών 
συιυδοαλίων του.

Το Πανεπιστήμιον κάθηται καί μελετά παρά ταύ
την τήν εκκλησίαν. "Εχει δέ τής Κοπεγχάγης τό 
Πανεπιστήμιον εύρύ τό κράτος, πολύν τόν πλοΰτον, 
μέγα τό ύψος τής επιστήμης καί περινοίας. Τινές 
τών πολυάριθμων αύτοΰ καθηγητών είναι άνδρες έξο
χοι. Καί ίδρύθη μέν ύπό Χριστιανού τοΰ A , κατά 
τόν ιδ’ αιώνα, έπροικίσθη δέ μεγαλοπρεπείς ύπό Χρι
στιανού τοΰ Γ’, δι’ού καί κατέστη τέκνον τής λουθη
ρανής μεταορυθμίσεως. Τοΰτο είναι τό φυτώριον πάν
των τών άνδρών ό'σοι όιέπρεψαν έν τή πατρίδι αύ
τών, γενο'μενοι κατά πάντα λυσιτελείς καί χρήσι
μοι ώς υπουργοί, ώς πρεσβευταί, ώς δικηγόροι, ώς 
ιερείς, ώςδικασταί, ώς μηχανικοί καί ώς ιατροί. Μό
νον οί ναυτικοί καί οί στρατιωτικοί έκπαιδεύονται 
είς ειδικά άλλα σχολεία.

Ύπάρχουσι δ’έν Κοπεγχάγη πλήν αύτών και άλλα 
όργανα έκπαιδεύσεως καί φωτισμού· τρεις δημόσιαι 
βιβλιοθήκατ ή δωρηθεΐσα είς τον δήμον ύπό τίνος 
ς-ρατηγοΰ, ή τοΰ Πανεπιστημίου, καί ή βασιλική, ή- 
τις είναι καί ή πλουσιωτέρα καί τιμιωτέρα πασών, πε- 
ριέχουσα περίτάς πεντακοσίας χιλιάδας τευχών, προς 
δέ καί πολλά χειρόγραφα ισλανδικά τε καί ανατολικά.

Τό έθνογραφικόν Μουσεΐον είναι παγκόσμιον, πε- 
ριέχον τούς ιματισμούς, τά έργαλεϊα, τά βιομηχανή- 
ματα, τάς εφευρέσεις παντόςκαιροΰ, πάσης χώρας καί 
παντός βαθμού νοεράς τών λαών καλλιέργειας. ’Εκεί 
βλέπεις καλύβας έκ δέρματος φώκης, καθώς κατα
σκευάζουν αύτάς οί Γρηνλανδοί, έλκηθρα έπί τών ο
ποίων φορτόνουν τά μονόξυλά των καί τά μεταφέρουν 
έπί τών πάγων έκεϊ είδωλα παντός τόπου καί πά
σης δεισιδαιμονίας· άσκαύλους κατεσκευασμένους έξ 
έλεφαντόδοντος, φαρέτρας βελών δηλητηριασμένων, 
περικεφαλαίας κεκοσμημένας διά πτερών καί θαλασ
σίων χόρτων, περιδέραια έκ πολυτίμων λίθων, ασπί
δας έκ σκύτους βοείου, τάς οποίας ούτε ξίφος, ού'τε 
μο'λυβδος δύναται νά διαπεράση, λόγχαι ών πας ή
λος σημειοΐ τόν θάνατον ενός πολεμίου. Εκεί κύ
πελλα μόρρινα (de porcelaille) έξωθεν συνηρθρω- 
μένα μετά πλέγματος έκ βαμβοκαλάμου, κύμβαι τής 
Κίνας έδραιωμέναι έπί άδαμάντων, σχοινιά έκ χαρ
τιού άρρηκτα, ίαταγάνια έντός θηκών τετορευμένων. 
’Εκεϊ ναοί θεών ινδικών καί κινεζικών, φυλακτήρια 
άπειρα, καί, τό πάντων περιεργότατον, τρίχαπτα έξ 
άνθέων καί ίνών τοΰ δένδρου τοΰ προάγοντος τά άνα- 
νάσια.

Έν τή αύτή οικοδομή εύρίσκεται καί το μουσεΐόν 
τών αρχαιολόγων τοΰ Βορρά, ένθα αί τρεις ήλικίαι 
τοΰ κόσμου, ή τοΰ λίθου, ή τοΰ ορειχάλκου καί ή τοΰ 
σιδήρου, έκπροσωποΰνται διά τών ροπάλων, τών πε- 
λέκυων, τών πριόνων, τών μαχαιρών, τών σπαθών,

τών ειδωλίων, τών νομισμάτων, τών ψελλίων των 
καί λοιπών, μετά ρουνικών έμβλημάτων. Τά έκ χρυ
σοΰ σφυρήλατημένου περιδέραια, άτινα άνεσκάφησαν 
όχι μακραν τοΰ έν Βροχόλμω παλατιού, έν τή νήσω 
Φιονία, θαυμάζονται διά τό βάρος αύτών καί τήν 
καθαρότητα.

'Ολαι αύται αί συλλογαί, ούσαι έμπεπιστευμέναι

τά περί αύτήν υδατα ολίγον βάθος έχουσιν· άναχω- 
ροΰντα δέ διά διωρύγων χύνονται είς τήν θάλασσαν. Η 
νησίς τοΰ ’Αμάκου, μόλις δύο λευγών γαλλικών υ,ήκος 
έχουσα, συνδέεται μετά τής Κοπεγχάγης διά δύο γε
φυρών· καί όμως οί κάτοικοι τοΰ Αμάκου είναι άλ
λος λαός, λαλών ιδίαν διάλεκτον. Π νησίς αύ'τη έ- 
κατοικήθη έν έτει 1515 ύπό αποικίας Φλαμανδών. 
Κατ εκείνον τόν καιρόν, έβασίλευε Χριστιανός ό Βζ 

είς.τήν έπιτήρησιν άνδρών έπιστημόνων, ών ή προθυ
μία πρός τούς ξένους είναι πολλή, όση καί ή αύτών 
έμβρίθεια, περιεργαζόμεναι καί μελετώμεναι σαφηνί- 
ζουσι καί έξακριβόνουσι τήνχρονολογίαν, γεωγραφίαν, 
ιστορίαν, φιλοσοφίαν, ό'λας τάς γνώσεις τοΰ ανθρώ
που, άνοίγουσαι αύταΐς νέους ορίζοντας.

'Η Κοπεγχάγη κεΐται έπί τόπου ελώδους, κΚρ

έχων σύζυγον ’Ελισάβετ, τήν αδελφήν Καρόλου τοΰ 
Ε . Ακούσας αύτήν μίαν ημέραν ό βασιλεύς έπί τρά- 
πε'ζης έπαινοΰσαν τό βούτυρον, τό τυρίον καί τά λα
χανικά τής 'Ολλανδίας, προσεκάλεσεν έζ.εΐθεν γεωρ
γούς μετά τών οικογενειών των . καί έγκατέστησεν 
αύτούς εις τό "Αμακον. ’Αληθώς δέ μετέβαλλον ούτοι 
τήν εύφορωτάτην νησίδα ταύτην είς άλλην Έδέμ· είς 
κήπον τής ποωτευούσης. ’Εκείνων λοιπόν απόγονοι ορ
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σημερινοί αύτής κάτοικοι, καίτοι ήλθον εις συγγέ
νειας μετά τών Δανών, διατηροΰσιν ετι τόν ιδιαίτε
ρον τύπον των, καί ή γλώσσα των είναι ή ολλανδική, 
άναμεμιγμένη μετά της σηλανδικής και της γερμανι
κής. Οί αγαθοί ούτοι άγρόται, μεταβαίνοντες καθ’ 
έκάστην εις την Κοπεγχάγην επί τών αμαξών των, 
μεταφε'ρουσι,ν εις την αγοράν αύτής τά γεωργικά προϊ
όντα των· λαμπρά λαχανικά, ώραΐα όπωρικά. Είναι 
χαρα θεού τό νά βλέπη τις τούς καλούς αύτούς αν
θρώπους ένησχολη μένους εις τά αγροτικά αύτών έργα 
επί της νησίδας των, γεμούσης έπαυ'λεων καί χωρίων. 
Μυκώνται αί δαμάλεις επί τάς νομάς, καί τραγωδού- 
σιν αί κόραι άνακινούσαι τά δε'ματα τοΰ χόρτου τόν 
όποιον θερίζουσιν οί πατέρεςτων διά τόν χειμώνα· ή 
νήσος ό'λη φαίνεται ώς έκ σμαράγδου, καί ώς έκ σαπ
φείρου ή περί αύτην θάλασσα. Διαγελά δέπανταχοΰ 
ή χρησότης, ή εύνομία, ή δικαιοσύνη καί ή ασφάλεια.

Φευ I πότε θά ίδωμεν καί είς τάς χώρας ημών τά 
τοιαΰτα άγαθά ! 'Ημάς ήφάνισεν ή διαφθείρασα δου
λεία, καί αϊ αδιάκοποι μεταβολαί. Παρ’ήμΐν,

Ούδέ'> καλόν εύοδουται* ούδέν καλόν παγιοϋταΓ 
Te φυτευόμενον δένδρον αμέσως άποφλοιουται, 

ΙΙριν καρπός γίνη, πριν άνθος, πριν κάλυξ, φύλλον, βλαστός. (1)

Τό 'Ροζεμβόργον είναι άλλο μέγαρον δανικής καί 
όμοΰ αραβικής ό'ψεως, καί τούτο έργον τών ημερών 
Χριστιανού του Δ’, τοΰ εύκλεεστάτου τών ηγεμό
νων τής δυναστείας τοΰ ’Ολδεμβούργου. Χριστιανός 
ό Δζ, ζηλωτής ούτος τοΰ Γουστάβου ’λδόλφου (περι
ωνύμου βασιλέως τής Σουηδίας), ό ήοως ούτος κατά 
ξηράν τε καί κατά θάλασσαν, ό αδιάλλακτος ούτος 
εχθρός τοΰ οίκου τής Αύστρίας, τοΰ τε γερμανικοΰ 
αΰτοΰ κλάδου καί τοΰ ισπανικού, ό ύπέρμαχος ού
τος τής μεταρρυθμίσεως, ό ναύαρχος, ό στρατηγός, 
ό πολιτικός ούτος άνήρ καί έραστής τών καλών, έ
γραφε διά τών πετρών ποιήματα. 'Η φαντασία τοΰ 
μονάρχου τούτου ήνθη είς παλατια, είς ναούς, είς 
θέατρα, είς τά όποια έδιδε τούς χρωματισμούς τοΰ 
ήλιου τής Ανατολής καί όμοΰ τοΰ βορείου σέλαος. 
Συνανεμίγνυε τήν Βαβυλώνα μετά τής Σηλανδίας, 
καί ένίλόγω, υπήρξε καλίφης της Βαλτικής.

Τούτου αριστούργημα τό 'Ροζεμβόργον, ώς καί τό 
Φρηδεοικόβοργον, κεΐται έντη Κοπεγχάγη. Οίονεί έν- 
διαίτημα τών Νυμφών τοΰ Βορρά περικυκλούμενον 
ύπό ύδάτων, περιέχει τά τιμαλφή πράγματα όλων 
τών βασιλέων όσοι διεδέχθησαν τόν δανικόν θρόνον 
άπό Χριςτανοΰ τοΰ Δ' μέχρι Φρηδερίκου τοΰ Ζ, "Ολα 
τά δώματα τοΰ ανακτόρου τούτου είναι αξιοθέατα. 
Έδώ μέν αί πλουσίως τετορευμεναι όροφαί Φρηδερί
κου τοΰ Γ’, καί ή αίθουσα όπου έγκεκολαμμένοι μαργα- 
ρΐται, άδάμαντες, άνθρακες καί σάπφειροι· έκεΐ δέ τά 
βαρύτιμα τών τοίχων έμπετάσματα, οί καθρέπτατ, 
τά οικόσημα Χρι-ιανοΰ τοΰ F.'· αλλαχού δέ τά αλεξί
πυρα, αί θρονίδες, αί τραπέζαι, αί χρυσοκόσμητοι άγ- 
γοθήκαι, αί άργυραΐ έσχάραι καί άργυρα: πυράγραι 
Φρηδερίκου τοΰ Δ', οί πολυέλαιοί του οί έκ κρυστάλ
λου όρυκτοΰ, τά μόρρινα σκεύη του. Ο έν 'Ροζεμ- 
βοργω θησαυρός τών έπεξειργασμενων μετάλλων είναι 
μέγιςος· ύπερβαίνει κατά πολύ τόν θησαυρόν τών ένε-

(1) Ίδε Έλληνας καί Έλλαδίτας ύπό Ί, Ίσιδωρίδου 
Σκυλίσση, έν τοΐς της 13 (ΐαίου καϊ τής 24 Ιουνίου 1865 φΰλ- 
ζΟ’.ς τής Ή μέρας. 

τικών κρυστάλλων, άτινα είς μόνον δόγης τής Ένε- 
τίας είχε πέμψει πρός Φρηδερϊκον τόν Δ'. Τα πολύ
τιμα κρύσταλλα ταΰτα, κύπελλα, κάτοπτρα, πινά
κια τετορευμένα, φυλάττονται εντός άγγοθηκών, ών αί 
θεσεις ύποβαστάζονται ύπό ώραίων καρυατιδών. Καί 
σημειωτέον ότι όλα τά πλούτη ταΰτα, τα συνηθροι- 
σμένα ύπό τής δυναστείας τοΰ ’Ολόεμβούργου εις έν 
τών ανακτόρων αύτής, μεταβληθέν σήμερον είς μου- 
σεΐον, φαίνονται ήττον εκπληκτικά καί μυθώδη πρός 
τόν όστις είδε τά ανάλογα αύτών είς τινας τών αρι
στοκρατικών οίκων τής Κοπεγχάγης.

Μεταξύ τών κρυστάλλινων δοχείων τού 'Ροζεμβόρ- 
γου σώζεται κύπελλόν τι κυνηγετικόν Χριστιανού τοΰ 
ς·’, χωρητικόν δύο φιαλών οίνου, τόν όποιον ό βασι
λεύς έκεΐνος έπινε 'διά μιας· τό σύνηθες αΰτοΰ ποτή- 
ριον ήτο χωρητικόν μιάς φιάλης. Διηγούνται περί τοΰ 
φιλοινου τούτου μονάρχου, ότι αγαπών περιπαθώςτήν 
γυναΐκάτου, Σοφίαν Μαγδαληνήν, μίαν ήμέραν καθ’ 
ήν αύτη έφόνευσεν έλαφον είς τό κυνήγιον, διέταξενό 
Χριςτανός νά δοξασθη τό κατόρθωμα τούτο δι’ΰμνου· 
τούτου δέ μελπόμενου, έπιε τό μέγα κύπελλόν πλή
ρες οίνου τοΰ 'Ρήνου είς ύγείαν τής Σηλανδής Άρτέ- 
μιδος- έκτισε δέ καί επί τής θέσεως όπου είχε πέσει 
ή έλαφος άνάκτορον, τοΰ όποιου σώζονται έτι τά ε
ρείπια· τό άνάκτορον τοΰ Χιρσοχόλμου!

Εις τό δεύτερον πάτωμα τοΰ 'Ροζεμβόργου εύρί- 
σκεται αίθουσα λεγομένη τών ιπποτών, όπου τελούν
ται αί έορταί καί ή στέψις τών βασιλέων. Ταύτης τά 
έπιπλα είναι μεγαλοπρεπέστατα· πάνταχοΰ τών τοί
χων βλέπει τις έμπετάσματα πολυδαίδαλα, άξια τών 
γαλλικών γοβελλινείων· έκεΐ τάπητες περσικοί, λυ- 
χνίαι καί άναδέκται (consoles) μεγαλοπρεπέστατοι. 
Περί τόν θρόνον ϊτανται τρεις λέοντες άργυροί, παριςών- 
τες τά δύο Βέλτια καί τόν Σοΰνδον, ήτοι τούς μετά 
τόν Καττεγάτην τρεις στενούς τής Δανίας πορθμούς, 
δι’ών διέρχονται άναγκαίως τά πλοία πάσης σημαίας 
είσπλέοντα είς τήν Βαλτικήν ή έκπλέοντα έξ αύτής.

Η Δανία εγέννησεν ικανούς άνδρας άποκτήσαντας 
φήμην εύρωπαϊκήν καί άπαθανατισθέντας. Ο περί
φημος αστρονόμος Τυχοβράχιος ύπήρςε γέννημα τής 
Δανίας, ώς καί ό Οίρστηδος, είς δν οφείλεται ή ήλε - 
τρική τηλεγραφία* περί τοΰ άγαλματοποιοΰΘορουαλ- 
σένου, ήδη είπομεν· δανοί δέ είναι καί ό ζοιγράφος 
Μαγνουσένιος, καί ό Θωμάς Βερθολΐνος καί ό Ού- 
ΐνσλόβιος , δύο μέγιστοι άνατόμοι, καί ό Στενών, 
διάσημος γεωλόγος. Μαλτεβρούνος, ό πασίγνωστος 
γεωγράφος, έγεννήθη έν Δανία· πολλοί δ’ έξοχοι φι
λόλογοι καί ποιηταί είδον έν τη χώρα ταύτη τό φώς. 
Ο Ιγγερμάννος είναι ό Ούαλτερσκώττος τών Δανών. 

Γυναίκες, παιδία καί γέροντες δέν παύουσιν άναγι- 
νώσκοντες αύτόν· τά παιδία μάλιστα τόν λατρεύουν· 
όλα, της τε ήπείρου καί τών νήσων τής Δανίας, κατέ
βαλαν ποτέ έρανον, ίνα προσφέρωσιν είς αύτόν δώρόν 
τι. Παρήγγειλαν λοιπόν καί τοΐς κατεσκευάσθη έν κε
ράς χρυσοΰν, μέγα όσον τό κέρας βουβάλου, είς δ έδόθη 
τό σχήμα τών δι’ών οί παλαιοί Σκανδιναυοί έπινον 
το ύδρόμελι, καί πρόσωπα έτορεύθησαν έπ’ αΰτοΰ 
παριστώντα τας κυριωτάτας σκηνάς τών μυθιστορη
μάτων τοΰ ’ΐγγερμάννου· λαβόντα δ’αύτό, τό προσέ- 
φερον. Λέγεται ότι ούδέποτε ό ποιητης έχυσε δάκρυα 
κατανύξεως γλυκύτερα τών προξενηθέντων αύτφ έκ 
τοΰ τοιούτου δωρήματος.

Πρόθυρα τοΰ ναοΰ τής Παναγίας έν Κοπεγχάγη.
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"Ετερος δημοτικώτατος ποιητής της Δανίας είναι 
ό ’Ανδερσένιος.

'Η δανική Δίαιτα σύγκειται έξ 101 βουλευτών καί 
51 γερουσιαστών. Οί ρήτορες άγορεύουσιν άπό τών 
θρανίων των, ώς έν ’Αγγλία· βήμα δέν ύπάοχει. Καί 
οί ριέν βουλευταί καλούνται έπί τρία έτη, οί δέ γε— 
ρουσιαςαί έπί οκτώ. Επιχορήγησιν έχουσιν όλοι περί 
τάς 9 νέας δραχμάς καθ’έκάστην. Οί μέν βουλευταί 
εκλέγονται διά γενικής καί άμέσου ψηφοφορίας, οί δέ 
γερουσιασταί δι’ έμμέσου ψηφοφορίας δύο βαθμών. 
Οΰτοι είναι χρεία νά έχωσιν ιδίαν πρόσοδον έκ 3500 
δραχμών κατ’ έτος, όπως κληθώσι γερουσιασταί, ένώ 
οί βουλευταί δύνανται νά όκλεχθώσι καί μή έχοντές 
τινα πρόσοδον. "Οσοι τών πολιτών είναι οίκογενειάρ- 
χαι, καί δέν ύπόκεινται εις ύπηρεσίαν άλλου, καί ά- 
ναγινώσκουν, καί είναε τριακονταετείς, τυγχάνουσιν 
έκλογείς.

Η Δίαιτα της Κοπεγχάγης άσκεϊ έν μέρει κυριαρ
χίαν' διότε νόμος δέν δύναται νά θεσπισθή άνευ της 
έπιψηφίσεως αύτης. Ο βασιλεύς είναι συνταγματι
κός· άλλ’ εις τά δουκάτα Σλέσβικον καί Χολστένιον, 
τα πρό τινων έτών άποσπασθέντα άπό τοΰ δανικού βα
σιλείου, εκαςον αύτών έκέκτητο ιδίαν Δίαιταν, ούδέν 
άλλο δικαίωρια έχουσαν η τό της συμβουλής. Έκεί ό 
βασιλεύς ύπήρχε μονάρχης.

Ο στόλος, ό στρατός καί αί έξωτερικαί υποθέσεις 
επιτηρούνται ύπό Συμβουλίου τοΰ Κράτους, διοριζο- 
μένου έπί οκταετίαν.

Τό δανικόν έθνος είναι μοναρχικόν έν τη καρδία. 
Ο τε πρώην βασιλεύς καί ό νΰν, ήγαπήθησαν μέν ύπό 

τοΰ έργατικοΰ και τοΰ αγροτικού λαού θερμώς, ήγά- 
σθησαν δέ ύπό τών πολιτών έν γένει, ούδενός λησμο- 
νοΰντος ότι τό σύνταγμα ύπό τό όποιον ή Δανία δια- 
τελεΐ εύημεροΰσα, οφείλεται είς τόν αδελφόν τοΰ νυν 
βασιλεως, τηροΰντος αύτό μετά πίςεως καί σεβασμού.

Ολαι αί κλάσεις της κοινωνίας έκείνης είναι ίσχυ- 
ραί· ό μέν λαός διά τοΰ πλήθους του καί της άνέσεως, 
οι δέ αστοί διά τών φώτων καί τοΰ πλούτου, οί δέ 
εύπατρίδαι διά της ανατροφής, της έξαιρέτου άγωγής, 
της φιλανθρωπίας καί τών κτημάτων αύτών.

(Τό τέλος προσεχώς.)

ΓΕΑΈΣΙΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑ.
Και μέχρι σήμερον, είς τόν παρόντα αιώνα, πολ

λοί θα εξεπληττοντο εαν επι συμποσίου φαιδρού ήγεί- 
ρετο ο οικοδεσπότης φέρων άνά χείρας τό ποτήριον 
πλήρες οίνου, καί έλεγε τά εξής·

«Κύριοι και κυριαι μου ! ’Εντρέπομαι τη άληθεία 
ότι σάς τό ομολογώ ούτως άπροκαλύπτως, άλλ’όμως 
ή ειλικρίνεια με άναγκαζει νά σάς ε’ίπω, ότι αύτός ό 
κούρκος ό παραγεμιςός, ήδη έφαγώθη δωδεκάκις του
λάχιστον, ότε αύτά τά κάστανα κατεβροχθίσθησαν 
πολλας εκατοντάδας φοράς ύπό ζώων παντός είδους, 
ότι αυτό το κρασί εποτισεν ηδη πλείστους άλλους ς·ο- 
μαχους, και ότι ό καμπανίτης οίνος τόν όποιον μετ’ 
ολίγον θα πίωμεν, ηδη έρροφήθη ύπό πολλών άλλων 
ανθρώπων σίτευες μας αφησαν χρόνους.

» Αλλως τε, ηδύνατο νά προσθέση ό ξενίζων,— 
τοΰτο ούτε ρύπον τινα προξενεί είς όσα πράγματα τρώ- 
γομεν, ούτε δύσπεπτα τά καθιστά· διότι, ώς γινώ- 
σκετε, ενώπιον τήςχημείας ούδέν ύπάρχει άκάθαρτον, 

καί ότι άν τό άμμωνιακόν άλας μάς φαίνεται δυσώ
δες, πταίουσιν οί ρώθωνές μας. ’Εξακολουθείτε λοι
πόν, σάς παρακαλώ, νά τρώγετε καί νά πίνετε. ’Αφού 
παρέλθωμεν ημείς, καί μάς διαδεχθώσιν άλλοι, μή 
άμφιβάλλετε ότι καί αύτοί (η ίσως καί σείς οί ίδιοι 
πάλιν ) θά χωνεύσουν τά φαγητά ταΰτα άκόμη μίαν 
φοράν- έπειδή ούτω προβαίνει ό κόσμος. »

Έρχόμεθα ν’άποδείξωμεν ότι ό λόγος ούτος είναι 
αληθής κατά πάντα, καί ότι όσα πράγματα τρώγο- 
μεν σήμερον, έφαγώθησαν ήδη πολλάκις ύπ’άλλα διά
φορά σχήματα.

’Αλλά, πρώτον, ακούσατε καί άλλην τινα αλήθειαν, 
παράλληλον τής προηγουμένης καί συμπλήρωμα αύ
τής ριζικόν.

Είμεθα σχηματισμένοι έκτης αύτής ούσίας τών όν- 
των άτινα έζησαν έπί τής γης πρό ημών. Αί μυριά
δες μυριάδων ανθρώπων οίτινες έκατοίκησαν τήν σφαί
ραν, έπεσον άλλεπαλλήλως, καθ’ήν ημέραν άπέθανον, 
όλοι πτώματα. Ταΰτα όλα τά πτώματα διελυθησαν, 
καί άπέδωκαν ούτως είς τήν φύσιν τα στοιχεία εξ ών 
ήσαν συντεθειμένα. Αύτών λοιπόν τών πτωμάτων τα 
στοιχεία ενυπάρχουν σήμερον έντός τής σαρκος έκαςου 
ημών καί συναποτελοόν τά ήμέτερα σώματα. Δεν θα 
παρέλθη αιών, καί τά σώματα ημών ταΰτα, τα ση
μερινά, θά διαλυθώσιν ομοίως, καί τά μόρια έξ ών 
συντίθενται θ’άναπνευσθώσιν ύπό τών εν τη σκηνή 
τής δημιουργίας διαδόχων ημών. Εκαστος ημών έ
χει έν έαυτώ μέρος άλλου τίνος όντος νεκρού· αύτος 
μέν έχει έντός τοΰ βραχίονόςτου έν, ίσως δε και πολ
λά, μόρια τού Περικλέους ή τοΰ Αλέξανδρου· εκεί
νος δ’αισθάνεται πάλλον πλησίον τών μηνίγγωντου 
τό σιδηροΰν μόριον τό όποιον διήρχετο δια τοΰ εγ
κεφάλου τού Νεύτωνος, καθ’ ήν στιγμήν άνεκάλυπτε 
τόν νόμον τής βαρύτητος* ό άλλος ροφα μετά τοΰ 
καπνού του σιγαρου του [χοριον τι αναχωρήσαν εκ 
του τάφου του Χριστόφορου Κο7.ό[λβου? ενταφιασθεν- 
τος είς τήν 'Αβάναν. Αυτή φέρει έν τη καρδία της μο
ρίου έλαφρόν ύδρογόνου έκ τοΰ στήθους τής Κλεο
πάτρας· έκείνη φυλάττει έντός τής κόμης της την 
σποδόν τής κεφαλής τής Φρύνης ή τής Ξαυθιππης. 
'Η τελευταία πνοή τοΰ ανθρακικοΰ οξέος το οποίον 
άφήκευ ό Φερραίος Ρήγας άποθνησκων, διήλθεν ηδη 
πλήθος σωμάτων ζώντων. Τα στοιχεία εξ ών συνε- 
κειντο τά σώματα παντός όντος ο έζησεν επι τής γής 
είναι άφθαρτα, καί χρησιμεύουσιν αενναως προς συνθε- 
σιν τών σωμάτων όσα αναδιδονται εις Γην επιφάνειαν 
τής σφαίρας διά τών νόμων τής ζωής.

Οί έν ’Αγγλία ςατιστικοί ύπελόγισαν, ότι οί έζ αρ
χής μέχρι σήμερον γεννηθέντες άνθρωποι μόνον (πλήν 
τώυκτηνών) είναι έως 36,627,843,273,000,000. 
Διαιοουμένου τοΰ άριθμοΰ τουτου δια τοΰ αριθμού τών 
τετραγωνικών λευγών όλης τής επιφάνειας τών ηπεί
ρων τής γής, έξάγεται ότι ή γή έφερεν έπί παντός μι
λίου τετραγωνικού 1,3 14,622,000 όντων ανθρωπί
νων, τούτέστι 1 280 κατοίκους έπί παντός τετραγώ
νου 38 πήχεων, ή τέλος, πέντε ανθρώπους έφ’έ
καστου τετραγωνικού ποδος. Εκτου ως έγγι
στα όρθοΰ ένδοσίμου τούτου προκύπτει αναντίρρητος 
αλήθεια, ότι ή γή άπασα είναι άπέραντόν τι κοιμητή- 
ριον, ώς-ε ούδαμοΰ δυνάμεθα νά θέσωμεν τόνπόδα καί 
νά μή πατήσωμεν .χώμα νεκρών. Έξεστι νά θεωρή- 
σωμεν έκάστην έκτασιν γής έκ 38 τετραγωνικών πή- 

χεων ώς άθροισμα δέκα τάφων συνημμένων, καί ών 
έκαστος περιέλαβεν 128 πτώματα. Δυνάμεθα δέ καί 
να ειπωμεν ότι 128 φοράς ή γή άνεστράφη έν παντί 
μέρει ΐνα ένταφιάση τούς νεκρούς της. 'Η γή απέρχε
ται είς τήν γήν.

Οσα τών στοιχείων έπιδέχονται όμοίωσιν διά τής 
ςωής, και εισέρχονται είς τήν σύνθεσιν τών ζωικών 
όντων, εύρίσκονται έπί τής γής είς ποσότητα ώρισμέ- 
νην, και σχηματίζουσι βάρος τι μή δυνάμενον ού'τε ν’ 
αύξήση ποτέ, ούτε νά έλαττωθή.

Υπάρχει έπί γής ύδωρ μέν τόσου βάρους, αήρ δέ 
τοσου, οξογόνον δέ τόσου, τόσου ύδρογόνον, καί τό
σου ανθρακικόν οξύ. Η ποσότης αυτή μένει αείποτε 
ή αύτή. Παν άτομον τής ύλης ύπάρχει άφθαρτου. 
Αλλα τα ζώντα δέν έχουσι ταύτην τήν ιδιότητα· 

ταυτα αλλοιοΰνται καί άλληλοδιαδέχονται. Σήμερον 
ύπάρχουσιν έπί τής έπιφανείας τής γής 1,288 εκα
τομμύρια ανθρώπων, σωματωθέντων έξ ένός μέρους 
τών εν κυκλοφορία ατόμων. "Ολα τά άτομα ταΰτα 
εξών συντίθενται τά ση'μερον ύπερχίλια εκατομμύρια 
σωμάτων, θα φύγωσιν έξ αύτών έπί τής διαλύσεωςτών 
σωμάτων τούτων, καί, περιαγόμενα έκ νέου ύπό τής 
κυκλοφορίας, τά μέν θ’άναπνευσθώσι, τά δέθά κατα- 
ποθώσι, τά δέ φαγωθοισιν ύπ’άλλων σωαάτων. Οΰ- 
τω λοιπόν, άπό κτίσεως κόσμου τά αύτα άτομα 
τής ύλης εύρίσκονται ενσωματωμένα άλλεπαλλήλως 
εις πλείστους οργανισμούς. Κατ’ έτος άποθνήσκουσι 
33,333,000 ανθρωπίνων κτισμάτων, 91,954 καθ’ 
έκάστην, ήτοι 60 κατά παν λεπτόν τής ώρας· είς άν
θρωπος κ,ατά παν δευτερόλεπτου, ή κατά πάντα παλ
μόν σφυγμοΰ! Τά πίπτοντα ταΰτα πτώματα,92,000 
καθ έκάστην ημέραν, εισέρχονται πάλιν είς τήν κυ
κλοφορίαν τής ζωής.

Καλώς έδραιωθείσης ταύτης τής αλήθειας, άς έλ- 
θωμεν είς ό,τι προηγουμένως έβεβαιώσαμεν· ότι δη
λαδή άλλοι πρό ημών έ'φαγον καίέπιον ό,τι καί ημείς 
σήμερον τρώγομεν καί πίνομεν είς παν γεΰμα.

Και όντως, όχι μόνον τά σώματα ημών συντίθεν
ται έξ ούσιών αϊτινες άνήκον πρώην είς άλλα- όχι 
μόνον ή ζωή ανακαινίζεται έκ γενεών είς γενεάς χρη
σιμοποιούσα τάς αύτάς ποσότητας τής ύλης, άλλά 
καί ζώντων ημών έ'τι, τό σώμα ημών δέν διατηρείται 
τό αύτό καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής ζωής.

Καθ’ έκαστον δευτερόλεπτον άναπνε'ομεν ποσόν τι 
αερος καθαρού, καίάποπνέομεν ίσον ποσόν άέρος έφθαρ- 
μένου, έκφερομένου έκ τών πνευμονών ημών. Τό άν- 
θρώπινον γένος άφαιρεϊ άπό τοΰ άέρος τόν όποιον α
ναπνέει κατ έτος 1 60 εκατομμυρίων μέτρων κυβικών 
όςυγόνον, άντικαθιςόν αύτό δι’ίσου ποσοΰ ανθρακικοΰ 
όςέος. Πας άνθρωπος εχων βάρος 120λιτρών συν
τίθεται έξ 90 λιτρών υδατος, 12 λιτρών όςέων, καί 
18 λιτρών διαφόρων ούσιών, έναίς επικρατεί τό οξυ
γόνου, τό άζωτον, ό άνθραξ, ό σίδηρος· διά τής ά- 
ναπνοής λοιπόν καί τής τροφής άλλοιοΰμεν καθ’έκά
στην τό 25ον μέρος τοΰ όλικοΰ ημών βάρους. Καθ’έ
κάστην μεταβάλλεται τό είκοςόν πέμπτον μέρος τών 
ούσιών έξ ών συντίθεται τό ήμέτερον σώμα ! Τό σώμα 
λοιπόν άδιακόπως ούτως ανακαινίζεται, έπειδή τά 
μόρια τά παλαιά αποβάλλονται, ώς είπείν, ύπό τών 
νέων άπό τών έντός είς τά έζω. Εντός ένός μηνος, έ- 
χομεν ανακαινισμένου όλου σχεδόν τό σώμα· δένδια- 
τηροΰμεν ούδεμίαν σταγόνα αίματος, ούδεμίαν ούγ- 

γιαν τής σαρκος ή των οστεων ατινα.εϊχομεν πρό έ
νός μηνάς.

Ενώ γίνεται είς τό σώμα τό σόν ή ανταλλαγή 
αύτη, όμοιως γίνεται καί είς τό έμόν σώμα, καί είς 
τό τοΰ πλησίον μου. Τήν πνοήν ήν άπέβαλες είς τον 
αέρα, άλλος τήν άνέπνευσε. Τό ανθρακικόν οξύ, τό 
οποίον ανεχωρησεν έκ τοΰ πνεύμονας σου, άπηλθε νά 
θρέψη εκείνο εκεί το φυτόν, έκείνην έκεί τήν σαλά
ταν, έκείνην έκεί τήν σταφυλήν, καί ήδη, ή μετ’ο
λίγον, ή αύ'ριον, ή βραδύτερου, άλλος πάλιν θ’άνα- 
πνευση αύτήν, και τότε θά συνταύτισθη μετ’αύτής < ΰ ' . ■ Τ / \ , ‘ .οπωςοηποτε. Δεν είναι χρεία να περιμενη τις το τέ
λος μιας γενεάς ΐνα ίδη, άτομόν τι είσελθόν άλλεπαλ
λήλως είς πολλά οργανικά σώματα.

Ελθετε τώρα νά συλλάβωμεν έπ’αύτοφώρφ τήν 
φύσιν.

Ας φέρωμεν είς παράδειγμα τούς Παρισίους, όπου 
εύρίσκονται στατιστικαί κατά πάντα ακριβείς. Ση
μειωτέου έν πρώτοις, ότι περί τήν μεγαλόπολιν ταύ
την ύπάρχει ζώνη έκ 300,000 πτωμάτων έν κατα- 
στάσει σήψεως· λέγομενδέ 300,000 κατ’έλάχιστον 
όρον, έπειδή κατ’ έτος ένταφιάζονται ένταύθα 30,000 
ανθρώπων, καί απαιτείται δέκα έτών χρονικόν διά
στημα όπως έντελώς διαλυθώ είς τά έξών συνετέθη 
παν πτώμα. Τών πτιυμάτων λοιπόν τούτων μέρος 
μεν έκδιδράσκει έκ τών νεκροταφείων έν καταστάσει 
αερίου, τό οποίον άναπνέομεν, έ'τερον δέ μέρος έν κα- 
τασταστάσει ύδα.ος, τό οποίον πίνομεν, τό δέ ύπό- 
λο ιπον περιέρχεται πάλιν είς ημάς βραδύτερου.

Επειτα· οί κάτοικοι τών Παρισίων άναλίσκουσι 
κατ’έ'τος άρτον μέν 270 εκατομμυρίων χιλιογράμ- 
μων ( 10 χιλιόγραμμα ΐσοβαροΰσι πρός 8 όκκάδας)· 
τόσον άρτον ήνάλωσαν έν έτει 1868. Σταθμίσατε 
το ποσόν τοΰτο ! Πίνουσι δέ κατ’ έτος καί 400 εκα
τομμυρίων λιτρών ποτά· έξών 570 έκατομμυρίων 
λιτρών οίνους·—τόσον είναι φίλοινοι οί Γάλλοι! — 
Τρώγουσι δέ καί 150 έκατομμυρίων χιλιογράμμων 
κρέατα, 60 χιλιάδων χιλιογράμμων ταρίχη, 58 χι
λιάδων χιλιογράμμων ίχθύας, καί 4 εκατομμύρια 
ώών. (Τό Αονδϊνον αναλίσκει κατ έτος 80 έκατομ
μυρίων λιτρών οινοπνεύματα· όσαπίνονται έν Αγγλία 
ήδύναντο νά σχηματίσωσι ποταμόν πλάτους μέν 5 
μέτρων, βάθους δέ 3, μήκους δέ 9 χιλιομέτρων ! )

Ποΰ απέρχονται ταΰτα πάντα;
'θ 270 εκατομμυρίων χιλιογράμμων άρτος, τά 

160 έκατομμυρίων χιλιογράμμων εδώδιμα, τά 120 
έκατομμυρίων χιλιογράμμων χόρτα, όπωρικά, τυρία, 
όσπρια κλπ., καί τά 400 έκατομμυρίων λιτρών ποτά 
διάφορα καί οίνοι, τά αναλισκόμενα κατ’έ'τος ύπό τών 
κατοίκων τών Παρισίων, τά μεν έσθιόμενα, τά δέ πι- 
νόμενα, διέρχονται διά τών δύο έκατομμυρίων <|νθρω- 
πίνων σωμάτιον άτινα ζώσιν έν τ·7, πόλει ταύτη. Διέρ
χονται δι’ αύτών, παραιτοΰσι τό μέρος τό συνταυτι- 
ζόμενον μετά τοΰ αίματος καί μετά τοΰ άνασχηματι- 
σμοΰ τών ίςών οίτινες καταρτίζουσι τήν σάρκα· έξα- 
κολουθοΰσιν έπειτα τόν δρόμον των, ώς έκα^ος ημών 
γινώσκει, καί πορεύονται . . . ποΰ ; είς τούς άγρούς, 
ήτοι είς τά χωράφια, είς τούς κήπους, εις τας αμπέ
λους, είς τόν άέρα, είς τάς βροχάς, καί, διηρημένα 
είς μόρια άνεπαίσθητα είς τήν άφήν, ανεπίδεκτα α
φής, διασκορπίζονται, αύτό μέν έδώ, έντός χρυσοΰ 
τίνος άστάχυος, τού όποιου τό άλευρον θά είσέλθη
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κατάτδ έπιδν έ'τος είς τδ ψωμίον τής τραπέζης ήμών· 
εκείνο δ’έκεΐ είς τήν σταφυλήν, τής οποίας ό χυμός 
θα σφραγισθή έν Γαλλία είς φιάλας, ώς τι πολύτιμον* 
τδ δ’άλλο άλλα/ου, έν τώ εύχύλω ροδακίνω τδ ό
ποιον θάδαγκάσωσι παρθενικά χείλη· τέλος, τδάλλο, 
είς τδ ρόδου τδ όποιον θά όσφρανθη περιπαθώς ή στη
θική κο'ρη είς αναπνοήν τών ασθενών πνευμόνων της.

Περί δέ τών χρησιμοποιούμενων μερών τών όσα 
πράγματα έσθίομεν, ταΰτα άλληλοδιαδε'χονται καί 
συνωθοΰνται άμοιβαίως, καί έπειτα έκδιδράσκουσι 
πάλιν άλλεπαλλήλως έκ τών σωμάτων, ή διά τής 
πνοής, ή διά τών περιττωμάτων, ή διά τών αθεωρή
των πόρων τής έπιδερμίδος· καί ταΰτα δέ ώσαύτως 
μεταβαίνουσιν είς άλλα όντα, είς φυτά ή είς ζώα, έξ 
ών πάλιν φέρονται είς τόν στόμαχον ήμών, είς τδν 
αέρα, είς τά νέφη, είς τάς πηγάς, είς τά φρε'ατα, είς 
τους ποταμούς, καί πάλιν έξ αύτών έπαναφέρονται 
είς ήμάς καί έμβαίνουσιν έντδς ήμών.

'Ωστε, είτε διά τής άποσυνθέσεως τών νεκρών σω
μάτων, είτε διά τής κυκλοφορίας τής ύλης μεταξύ 
σωμάτων ζώντων, τδ αληθές είναι ότι, κατά πάσαν 
στιγμήν τής ζωής ήμών, διατελοΰμεν σχηματισμένοι 
έξ ούσιών αϊτινες ή'δη ένυπήρχον είς πλήθος άλλων 
κτισμάτων, ώς ανθρώπων, κτηνών καί φυτών. Ώ 
τής μεγάλης τών πλασμάτων άδελφο'τητος! τδ κρα
νίου, ή κεφαλή του νεκρού, ή στερημένη σαρκδς, καί 
τής οποίας βλέπεις τό χαίνον στόμα καί τούς γυμνούς 
όδόντας, προάγει ρόδου κάλυκα! 'Η δυσώδης καί α
φόρητος άποφορά τοΰ σαββάνου άναδίδεται προς τδ 
κρινόλευκου βρέφος, τδ ετι έν τή κοιτίδι! 'Η κωφή ά- 
ποσύνθεσις τών τάφων καί τών κοιμητηρίων άνασχη- 
ματίζει τά κάλλη εκείνα τά ζωηρότατα καί έλκυστι- 
κώτατα τών πόθων καί τών έρώτων !

Πράγμα τοΰτο βιολογικόν άρχεγονον, καί ό'μως 
ούδείς έξ ήμών προσε'χει είς αύτό- ό'λοι φανταζόμεθα 
ήρωϊκώς ό'τι έχομεν τδ σώμα ήμών ίδιον· ότι ούδέν 
κοινόν μεταξύ τοΰ ήμετέρου σώματος καί τοΰ σώμα
τος τοΰ πλησίον· ένφ τούναντίον μεγίστη άλλυλεγγύη 
μάς συνδέει μεθ’όλων τών ό'ντων τής φύσεως. Ό Γα- 
ριβάλδης πίνει είς τήν νήσον του τό αίμα τοΰ πάπα, 
ούδέν περί τούτου γινώσκων, ώς καί μεταλαμβάνει έκ 
τής κοινωνίας του· τό κρίνον απορροφά ήρέμα τάς α
ναθυμιάσεις τής φάτνης τοΰ χοίρου· ή βασίλισσα τής 
’Αγγλίας, ίον όσφραινομένη, αναπνέει μετά πόθου 
τήν τελευταίαν πνοήν τοΰ κακούργου δν άπηγχόνι- 
σεν ό δήμιος.

θεώμενος τδ άβροφυές σώμα τής νέας ταύτης γυ
ναίκας, καί παρατηρών μετά πόθου τδν αλάβαστρον 
ύφ’δν ή ζωή της άναπάλλει, καί αισθανόμενος τήν 
γλυκείαν ταύτην θαλπνότητα τής έπιδερμίδος της, 
καί περιεργαζόμενος τάς αποχρώσεις ταύτας, δι’ών 
τά χείλη άποκτώσι τοΰ ρόδου τήν δροσερότητα, δι’ 
ών τά ό'μματα λαλοΰσι μυστηριώδη γλώσσαν, δι’ών 
ή κόμη, μέλαινα ή ξανθή, φαίνεται πλήρης γαληνών 
κυματισμών, λησμονείς ίσως ν ανατρέξης είς τήν αι
τίαν τών θελξικάρδιων τούτων αποτελεσμάτων, καί 
άρκείσαι έκ μόνης τής ορατής καί απτής πραγματι
κότητας.

Θαύμασε μάλλον ό'τι τδ τοσοΰτον θελκτικόν τοΰτο 
κάλλος έσχηματίσθη έκ τοΰ χώματος τών νεκρών- έξ 
ατόμων, τίς οίδε πόθεν έλθόντων έκ τοΰ πλησιετέ- 
ρου κοιμητηρίου· έκ τίνος κήπου δν ή κοπρία έγονι- 

μοποίησεν· έκ τής άναθυμιάσεως μεθύσου τινός· έκ 
του πτώματος κτήνους τινός! ! ! Βεβαίως, δέν φαί
νεται εύάρεστος ό λέγων πρδς πάσαν ώραίαν τήν αρ
χήν ταύτην τών θελγήτρων της· άλλά θά μάς συγ
χώρηση σκεπτομένη, ότι ταΰτα φανερόνοντες εις αύ
τήν, σκοπόν μόνον έχομεν νά παραςήσωμεν την της 
ψυχής δύναμιν, ήτις βοηθουμένη ύπό τής ζωϊκής 
αρχής, κέκτηται τό θαυμάσιου χάρισμα τοΰ να μετα
μορφώνω ούτω πως είς αρμονικήν ενότητα τά διάφορα 
στοιχεία άτινα άπορροφώμεν διά τής αναπνοής καί 
τής τροφής.

Εκ τών αναντίρρητων τούτων αληθειών'προκύπτει 
είς φώς, ό'τι πρέπει τοΰ λοιπού νά θεωρώμεν τήν φύ- 
σιν ύπδ ό'λως νέαν έ'ποψιν.

Διά τής αναπνοής καί της τροφής, άνακαινίζομεν 
άδιαλείπτως τήν σάρκα ήμών, είς τρόπον ώστε έντός 
ένδς μηνδςδέν έχομεν πλέον τδ αύτό σώμα·

Ε’ίμεθα σχηματισμένοι έκ τής αύτης ούσίας τών 
δντιον άτινα έζησαν έπί τής γής πρό ήμών- ό άήρ δν 
άναπνέομεν, τδ νερδν δ πίνομεν, ή τροφή ήν λαμβά- 
νομεν, είχον ή'δη ροφηθή καί ύπ’άλλων·

'Επομένως, τά διάφορα μόρια έξ ών συντίθεται εν 
ανθρώπινον σώμα, είναι άθροισμα έξ άλλων πολλών 
ανθρώπων, ή ψυχή τών οποίων, έάν ποτέ έπανήρχετο, 
δέν θά ήδύνατο νά εύρη τά έξ ών συνετίθετο τό σώμα 
αύτής, είμή διεσκορπισμένα, ένησχολημένα κατά 
θειον καί άνυπέρβλητον νόμον είς άλλας ύπάρξεις, έμ
ψυχους ή αψύχου:, ζώσας ή νεκράς·

Παγκόσμιός τις αλληλεγγύη συνδέει ό'λα τά όντα, 
άτινα ύλικώς είναι όλα άδελφά, ό'λα έξαρτώνται έξ 
άλλήλων άμοιβαίως. 'Εν δε καί μόνον ίδιον αγαθόν 
κέκτηται ό άνθρωπος δικαιώματι αναπαλλοτρίωτο»· 
τήν άΐδιον αύτοΰ ψυχήν, ήτις κατά τήν διάρκειαν τής 
παρούσης ζωής συναθροίζει είς μίαν ούσίαν οργανικήν 
τά διάφορα στοιχεία έξ ών σχηματίζεται τό μεταβα
τικόν καί έφήμερον σώμα ήμών.

Μόνον τδ ΕΓΩ τδ προσωπικόν μένει, τά λοιπά όλα 
παρέρχονται.

’Εξού καθίσταται πρόδηλον καί αναμφίλεκτου, ό'τι 
τδ μόνον καί αληθινόν μεγαλείου τοΰ ανθρώπου συνι- 
σταται είς τήν νοεράν καί ήθικήν αύτοΰ αξίαν.

Μέ δαιμονίζει, τρελόν μέ καταστήνει!

ASM ΑΓΙΟΝ ΑΕΚΑΤΟΝ.

( ΕποιήΟη ύπό Ί. Ί. Σκυλίσση. 'Ο ή/,οζ συνετέθη έπί τούτω.)

Είς τά φελλώδη τής Ισπανίας ό'ρη, 
ένα καιρόν,

εί, εις χωρίον αγγελική τις κόρη, 
άνθος κορών·

κ’είχαν νά λέγουν, ό άνεμος δν χύνει 
τ’ό'ρος Φελλών, 

πώς δαιμονίζει, πώς πάντα καταστήνει 
τρελόν.

Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
Διάτώννΰν σιδηροδρόμων καί άτμοπλόων δύναταί 

τις νά περιέλθω τδν κόσμον έντός 80 ήμερων, διότι 
απαιτούνται.................................................ημεραι
άπο Παρισίων είς Νεοβόρακον........................II
έκείθεν είς Σάν Φραγκίσκον (σιδηρόδρομος) . 7
έκεΐθεν είς ’ΐοκοχάμαν τής ’Ιαπωνίας (άτμόπλουν) 2 1
έκείθεν είς Χογκο'γκον τής Κίνας (άτμόπλουν) . 6
έκείθεν είς Καλκούταν ( άτμόπλουν) . . . 12
έκείθεν είς Βομβάην (σιδηρόδρομος) ... 3
έκείθεν είς Κάϊρον ( άτμόπλ. καί σιδηρόδρ.) . 14
έκείθεν είς Παρισίους (ώσαύτως) .... 6

’Εν δλοις ήμέραι 80
Μόνον τό μεταξύ ’Αλλαγαβάδου καί Βομβάης διά

στημά ό οδοιπόρος αναγκάζεται νά διανύση άνευ α
τμού- άλλά καί αύτόθι έργάζονται σήμερον πρός κα
τασκευήν σιδηροδρόμου.

Τήν καλλονήν της ίδιον τήν ουρανίαν, 
τήν μαγικήν,

Είχε συλλάβει ό βασιλεύς μανίαν 
έρωτικήν.

Ατοΰ πατέρα, ό άνεμος δν χύνει 
τ’δρος Φελλών.

τδν δαιμονίζει, τρελόν τδν καταστήνει· 
τρελόν!

Περιοδεύων είς το βασιλείου του,
είπε ποτέ

πρός τδν άνεψιόν τε καί πιςτκόν του,· —:
« Αγαπητέ·

«θέλεις νά μάθης, ό άνεμος δν χύνει
» τ’ό'ρος Φελλών,

»πώς δαιμονίζει, τρελόν πώς καταστήνει, 
» τρελόν;
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»Δι’έντης βλέμιεα, δι’έν μειδίαμά της 
» δέν λέγω, πλήν

» και διά μίαν τρίχ’άπό τά μαλλιά της, 
» τρίχα απλήν . . .

» ιδού .. . ακούεις; ό άνεμος δν άνεμος χύνει 
» τ’δρος Φελλών

» Μέ δαιμονίζει- τρελόν μέ καταστήνει- 
» τρελόν!

»’1μφάντη Ρούη, ίμφάντη! είναι άλλο; 
» τό στέμμ’αύτό . . .

» στέμμα καί σκήπτρον ασμένως αποβάλλω 
» καί παραιτώ.

» ’Αφού, σέ λέγω, ό άνεριος δν χύνει
» τ’δρος Φελλών

» μέ δαιμονίζει- τρελόν μέ καταστηνει·
» τρελόν! »

(Κατά τό «I’liomme a la carabine» τον V. Hugo.)

Εις τά φελ- λώ - δη της Ί- σπα-νί - ας δ - ρη, έ - να και -
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ΔΙΠΓΙΙΜΑ. — ΤΟ ΒΑΡΑΘΡΟΥ.
(Ίδεσελ. 10, 42,74, 106, 138, 169, 196, χα1 243.)

Η καταιγίς έβρυχήθη έκ νέου, έπειτα δέ κατηυνά- 
οθη. Αί καταχθόνιοι βοαί τοΰ όρους έκόπασαν, ή 
σελήνη έφάνη παμφαής, η δέ χιών κατέπιπτεν άπα- 
λώς καί σιωπηλώς.

Εκ τοΰ τελευταίου ξενοδοχείου όπόθεν είχον ανα
χωρήσει οΐ δύο οδοιπόροι, έξήλθον δύο άνδρες ακο
λουθούμενοι ύπό δύο μεγάλων κυνών. Οΐ δύο άνδρες 
εβλεπον γύρω των μετά προσοχής, έπειτα δέ ήγειραν 
προς τόν ούρανόν τάς χείρας. Οί σκύλακες έπαιζον 
εϊς την χιόνα.

—Ειμποροϋμεν τώρα νά προχωρήσωμεν, ειπεν ό 
εις τών άνδρών· ίσως εΰρωμεν τούς οδοιπόρους είς κά- 
νέν έκ τών Καταφυγίων.

Έπηρε δέ τότε έκαστος αυτών καί εδεσεν έπί της

Μάταιοι πόθοι, άν καί στεναγμοφόροι 
βασιλικοί· —

« Μεγαλειότατέ μου », ειπεν ή κόρη,
« πέρν άπ έκεί·

» δέν είσαι δένδρον, δ άνεμος ’ποΰ χύνει
» τ όρος Φελλών

» νά δαιμονι'ζη, τρελόν νά καταστήνη,
» τρελόν. »

'Όταν ή Δάφνη ηύρε τον Αίγειρόντης, 
έτη πολλά

έ'ζησ’ευδαίμων, ν’άκού’εϊς τ’δνειρόν της, 
καί νά γέλα,—

«’Εςύπνα, Δάφνη ! ό άνεμος ’ποΰ χύνει 
» τ’δρος Φελλών

» μέ δαιμονίζει· τρελόν μέ καταστηνει·
» τρελόν!»

ράχεώςτου εν καλάθιον, έλαβεν άναχεΐρας μίαν βα
κτηρίαν έχουσαν ακμήν σιδηράν, έτύλιξε περί τόν 
βραχίονα του σχοινίον μακρόν μετά βρόχου εϊς τήν α- 
κραν πρός έτοίμην σύνδεσιν άμφοτέρων, καί άνεχώ- 
ρησαν.

Αίφνιδίως οί σκύλακες διέκοψαν τά άλματά των, 
άνέτειναν πρός τόν άέρα τήν ρίνάτων, καί ήρχισαν να 
ύλακτώσι δι’όληςτων της φωνής.

Τότε οΐ κύριοί των έστάθησαν οί σκύλακες έστρέ- 
φοντο περί αύτούς. ’Άνθρωποι καί κτήνη έβλέποντο 
μεταξύ των μετά ίσης νοημοσύνης.

— Αοιπόν, είπον οΐ δύο άνδοες πρός τούς σκυ'λα- 
κας, τρέξτε ! σώστε! ...

Άλλά τά ζώα, παρά πάσαν προσδοκίαν, έφυγον 
πρός τά όπίσω, πηδώντα μετά υλακών άλλου είδους, 
βαθύτερων καί φαιδρότερων . . . Καί άλλους άράγε 
οδοιπόρους είδον οί σκύλακες ; . . .

Οί δύο άνδρες έμειναν άποροΰντες, άτενίζοντες έν 
σιωπή μακράν αύτών, πρός τήν χιόνα, ύπό τό φώς τής 
σελήνης.

—Παράδοξον! είπον- παράδοξον! . . . άλλοι δύο 
απεγνωσμένοι οδοιπόροι! Τις τούς έφώτισε νά έξέλ— 
θουν μέ αύτόν τόν καιρόν είς τά βουνά ! . . . Είναι 
Όνοι ... καί έξ αύτών ό ένας είναι γυνή.

Οί σκύλακες έκράτουν διά τοΰ στόματός του έκα
στος τα κράσπεδα τής έσθήτος τής γυναικος, αΰτη δ’ 
θώπευεν άπαλώς τήν κεφαλήν άμφοτέρων. Ανέβαινε 

δέ διά τής χιόνος μετά βήματος δηλοΰντος ό'τι ήτο 
ευνειθισμένη είς τά χιονοσκέπαςα βουνά’ άλλ’ό μετ’ 
αύτής σωματώδης άνθρωπος έφαίνετο κεκοπιασμένος, 
και μόλις κατόρθωνε νά προχωρή ένςιγώνιος.

—Καλοί μου οδηγοί, ειπεν ή νεάνις, καλοί φίλοι 
τών οδοιπόρων, είμαι συμπατριώτίς σας. Ήλθαμεν 
νά ζητήσωμεν δύο νέους, οίτινες έπέρασαν σήμερον το 
πρωί τήν κλεισώρειαν, καί έπρεπε νά φθάσουν πρός 
τό εσπέρας είς τό ξενοδοχεΐόν σας.

— Ήλθαν, κυρία, ήλθαν.
—Ήλθαν; Δόξα τώ Θεώ ! άνέκραξεν ή νεάνις· ω, 

οοςα τω θεω!
—Ήλθαν, άλλά δυσυχώς πάλιν άνεχώρησαν μετ’ 

ολίγον, και ίσα δι’αύτούς έκβήκαμεν, νά τούς ζητοΰ- 
μεν- άλλ’ ήναγκάσθημεν ν’άφίσωμεν πρώτον νά πε- 
ράση ή καταιγίς.

— Σάς παρακαλώ, καλοί μου άνθρωποι, ειπεν ή 
κόρη, νά έλθω μαζή σας κ’έγώ. Ό είς έκ τών οδοι
πόρων μοΰ είναι σύζυγος, καί πολύ δι’αύτόν άνησυ- 
χώ! Δέν είμαι κουρασμένη· παρατηρείτε . . . έγεν- 
νήθην χωρική, καί, άν θέλετε, θά σάς δείξω ότι είξεύ- 
ρω νά δεθώ μέ τά σχοινιά σας. Μή σας μέλη καί είμαι 
γενναία. Αφίσετε νά σάς άκολουθήσω, καί άν συνέβη 
κακόν τι είς έκεϊνον τόν όποιον αναζητώ, θά τόν άνα- 
καλύψη ή πρός αύτόν αγάπη μου. Γονυκλινώς σάς ι
κετεύω, καλοί μου, άγαθοί μου οδηγοί. Σάς παρα
καλώ, διά τήν αγάπην τήν οποίαν είχαν καί αί μητέ
ρες σας πρός έκείνους τών οποίων είσθε υιοί.

Οί δύο οδηγοί έλαβον οίκτον πρός τήν γυναίκα 
ταύτην.

— Τέλος πάντων, είπον, ιδού αύτή άληθώς γνω
ρίζει τούς δρόμους τοΰ βουνού, άφοΰ ήμπόρεσε νά έλ
θη έως έδώ ώς έκ θαύματος . . . Διά σάς, κυρία, ύπά- 
γει καλά, προσέθηκαν δεικνύοντες είς αύτήν τόν συνο
δοιπόρον της,— άλλ’αύτός ό κύριος έκεί . . .

—Ζώη ! σέ παρακαλώ, Ζώη μου! ειπεν ή Μαργα- 
ριττη αγγλιστί· μείνε σύ είς αύτήν έκεί τήν οικίαν, 
καί περίμεινέ μας νά έπιστρέψωμεν.

— Νά ήςευρα ποιος άπό τούς δύο σας έξέφρασε πρώ
τος τήν γνώμην αύτήν, άπεκρίθη ό Ζώης βλέψαςπρός 
τούς δύο οδηγούς διά λοξοΰ βλέμματος, μά τήν ζω
ήν μου ! θά τοΰ ταίς έβρεχα καλαίς, καί θά τοΰ έδιδα 
έπειτα καί όσον θά έχρειάζετο διά νά πληρώση τόν 
ιατρόν του. ’Όχι, δεσποσύνη, όχι* δέν γίνεται νά σάς 
άφήσω, ένόσω έχω δυνάμεις νά σάς ακολουθώ, καί άν 
ή'ξευρα πώς θ’άποθάνω . . .

Ήτο άνάγκη νά μή χάνωσι καιρόν, έπειδή ή σελήνη 
ή'γγιζεν είς τήν δύσιν της, οί δέ σκύλακες έφαίνοντο 
άνήσυχοι. Οΐ δύο οδηγοί έσπευσαν νά λάβωσι μίαν ά- 
πόφασιν. Ελαβον ά'λλο σχοινίον, μακοότερον έκείνου 
δι’οΰ ήσαν συνδεδεμένοι, καί ούτως έσχηματίσθη ή 
λεγομένη άλυσος- αύτών μέν τών δύο προπορευομέ- 

νων, τής δέ Μαργαρίττης καί τοΰ Ζώη άκολουθούν- 
των, κατηυθύνθησαν όλοι πρός τό Καταφύγιον.

Η άπόστασις ύπηρχε μικρά- μεταξύ τών πέντε 
Καταφυγίων καί τοΰ ξενοδοχείου μόλις έξετείνετο ή- 
μισεια λεύγη- άλλ αί ατραποί ήσαν σκεπασμέναι ύπό 
τής χ ιόνος. Αφίχθησαν όμως ταχέως είς τό σπήλαιον 
όπου ό Βενδάλ καί ό Όβερράϊζερ είχον ευρει καταφυ
γήν. Καί ήσαν μέν τά ίχνη των έξηλειμμένα ύπό τής 
περιδινισεως τής χιόνος, άλ.λ οί θαυμάσιοι σκύλακες, 
τρέχοντες τήδε κάκείσε, έφαίνοντο όσφραινόμενοι αύ- 
τά. Σταθέντες είς τήν είσοδον όπου ή χιών ήτο βα- 
θυτέρα, οί σκύλακες έσείσθησαν καί ή'ρχισαν νά περι- 
στρέφωνται, ώσανεί παριστώντες ότι εύρίσκοντο είς 
αμφιβολίαν.

Γινώσκοντες οί οδηγοί ότι τό μέγα βάραθρον έκει- 
το πρός τά δεξιά, έστηρίζοντο αριστερόθεν" άφοΰ δ’ 
επροχώρησαν ολίγον, είδον ότι ό είς τών σκυλάκων 
ήρχισε νά σκάπτη τήν χιόνα. Προχωρεί είς τών ο
δηγών πρός τά έκεί, παρατηρεί μήτις οδοιπόρος εύ- 
ρίσκετο έκεί θαμμένος, καίβάλλει φωνήν άλγεινήν... 
Είδεν έντός τής χιόνος αίματα.

Ο έτερος σκυ'λαξ παρετήρει μετά προσοχής τό χεί
λος τοΰ βαράθρου, τανύων τούς πόδας του καί τρέ- 
μων όλος, ό δέ πρώτος έπανήλθεν έπί τών αιμάτων, 
καί τότε ή'ρχισαν άμφότεροι νά τρέχωσιν ωρυόμενοι- 
ώς άπό κοινής δέ σύμπνοιας έστάθησαν πάλιν έπειτα 
είς τό χείλος τοΰ χάσματος, βάλλοντες παρατεταμέ- 
νας ύλακάς.

— Ανθρωπος κείται. πεσμένος είς ,τό βάθος αύτοΰ 
τοΰ χάσματος, άνέκραξεν ή Μαργαρίττη..

— Κ έγώ νομίζω, ειπεν ό πρώτος οδηγός- μείνετε 
σείς όπίσω, καί άφήσετε νά προχωρήσω έγώ νά ίδώ.

Ό έτερος οδηγός ή'ναψε δύο λαμπάδας, τάς οποίας 
είχε φέρει έντός τοΰ καλάθου του· καί ό μέν πρώτος 
έλαβε τήν μίαν, ή δέ Μαργαρίττη τήν άλλην. Παρε- 
τήρησαν μετά πάσης προσοχής, προφυλάττοντες τό 
φώς τών λαμπάδων άπό του άέρος έντός τώνχειρών 
των- άλλά δυςυχώς τής σελήνης ή αίγλη ήλάττονε 
τήν δύναμιν τοΰ φωτός τών λαμπάδων.

Τήν σιωπήν ήτις έπεκράτει διετάραξεν οδυνηρά της 
Μαργαρίττης φωνή·—Θεέ μου, Θεέ μου ! άνέκραξεν ή 
νεάνις . . . Έκεί, κάτω, κάτω ... είς τήν όχθην 
τοΰ χειμάρρου, μέ φαίνεται ότι διακρίνω σχήμάτι 
ώσάν άνθρώπινον . . . ’ίδητε, έκεί όπου σχηματίζει 
ό πάγος ώς ένα τοίχον . . . Βλέπετε;

— Ναι, ναι . . .
—’Εκεί, είς τόν πάγον έπάνω . . . κατ’εύθείαν 

γραμμήν άπό τήν θέσιν όπου στέκονται οί σκύλοι.
'Όλους κατέλαβε πάλιν σιωπή μετά φρίκης. Η 

Μαργαρίττη άπεσπάσθη άπό τοΰ σχοινιού.
— Τά καλάθια . . . καταβιβάσετε τά καλάθια, 

άνέκραξεν ή Μαργαρίττη. Μόνον αύτά τά δύο σχοινιά 
έχετε;

—Μόνον αύτά, άπεκρίθη ό οδηγός- άλλ’είς τό ξε- 
νοδοχείον . . .

— Κα. άράγε νά ζίρ ; . . . Καί, έως νά ύπάγη τις 
είς τό ξενοδοχείον καί νά έπις-οέψη, άν άποθάνη ; . . . 
Σάς παρακαλώ, καλοί μου άνθρωποι, σάς παρακα
λώ .. . ιδού, ίδήτέ με- ίδήτε τάς χείρας μου, καί, 
άν τρέμουν, κρατήσετέ με διά της βίας- άλλ’άν δέν 
τρέμουν, βοηθήσετέ με νά σώσω τόν άνθρωπόν μου, 
τόν άνδρα μου ! . . .
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"Ελεγε, καί συγχρόνως ffizvt τό έν έκ τών σχοι
νιών περί τήν οσφύν της καί τούς βραχίονας· έπειτα 
συνέδεσε τήν άλλην άκραν μετά τής μιας άκρας του 
άλλου σχοινιού· άφοΰ οέ το έπατησε πλησίον τοΰ κόμ
βου καί το έσυρε, διά νά συσφιγχθή ό κόμβος! καλώς, 
έδειξε τόν κόμβον εις τούς οδηγούς, διά νά τόν συ- 
σφίγξωσι καί αύτοί·

—θεόν έχει μεσάτης! έλεγεν ό είς οδηγός πρός 
τον άλλον.

— Δι’άγάπην Θεοΰ! νά τόν σώσωμεν, έκραζε μετά 
σπαραγμού καρδίας ή Μαργαρίττη· εγώ, ώς ελαφρό
τερα, εγώ πρέπει νά καταβώ. Δότε με τήν ρακήν δο
τέ με καί τό κρασί νά καταβώ ... καί άφοΰ καταβώ, 
τότε τρέχει ένας σας εις τό ξενοδοχείου καί ζητεΐ καί 
άλλο σχοινί, δυνατώτερον. "Οταν θά μέ τό ρίψετε 
άπ’επάνω . . . ’ΐδήτε αύτό" τό έδεσα καλά τριγύρω 
μου; . . . Στοχάζεσθε ότι θά δυνηθώ νά τό δέσω καί 
πέριξ τοΰ σώματός του αρκετά στερεά; Νεκρόν ή 
ζώνταθά τόν αναβιβάσω, ήκ’έγώ θ’άποθάνω εκεί, 
πλησίον του. Αύτός . . . είναι ή ζωή μου αύτός . . . 
Τί άλλο θέλετε νά σάς είπώ; Είναι αύτός ή ζωή μου!

Οί οδηγοί έστράφησαν πρός τόν συνοδοιπόρον της 
παραδόξου ταύτης κόρης. Ό Ζωής έκειτο εις τήν χιό- 
να λειπόθυμος.

— Καταβάσετέ με, καταβάσετέ με, άνέκραξεν ή 
Μαργαρίττη λαβοΰσα δύο μικράς ληκύθους έκ λευκο
σιδήρου τάς όποιας είχε φέρει, καί δέσασα αύτάς τρι
γύρω της, — ή άλλως θά ζητήσω νά καταβώ μόνη 
μου, καί άν γίνω έπανω είς τούς βράχους τρίμματα. 
Είμαι κ’εγώ χωρική· καί ούτε φοβούμαι, ούτε μέ ζα
λίζει ό κρημνός· εις τούς οφθαλμούς μου είναι μηδέν 
ό κίνδυνος. Καταβάσετέ με, σάς παρακαλώ, καταβά
σετέ με!

— ’Αλλά, κυρία, τώρα εκείνος θά ήναι ή νεκρός, 
ή θά ψυχομαχή, καί άν δέν άπέθανε.

— Θά ψυχομαχή! Θεέ μου, θά ψυχομαχή! . . . 
Δι’αύτό λοιπόν, διά τούς οΐκτιρμούς τού Θεοΰ, θέλω 
νά τόν ίδώ, νά τόν προφθάσω ! Ν’ άποθεσω τήν κεφα
λήν του επάνω μου. Καταβάσετέ με . . . Εγώ μόνη 
μου θά καταβώ.

Τέλος τήν είσήκουσαν. Ααβόντες δέ πάσαν δυνατήν 
ποοφύλαξιν, τήν έκράτησαν κρεμασθεΐσαν εϊς τό χάος 
εκείνο, καί, ολίγον κατ ολίγον άφίνοντες τό σχοι
νίον, έστάθησαν ότε τήν ήκουσαν άναβοήσασαν έκ τοΰ 
βυθού,

—Έπάτησα! . . .
— Είναι τωόντι εκείνος; . . . Ζή; . . . άνέκραςαν 

άνωθεν τοΰ βαράθρου οί δύο οδηγοί.
— Εκείνος είναι, έκεΐνος! Δέν αισθάνεται .. . 

δέν ακούει· άλλ’ ή καρδιά του ακόμη κτυπα. Καί, 
κτυπά! . . .

— Πού κεΐται πεσμένος;
— Επάνω εις ένα πάγον μυτερόν . . . Κάμετε, κά

μετε γρήγορα ό',τι εΐμπορέΐτε ! "ίΐ! άν άποθάνω έδώ, 
άποθαίνω εύχαριστημένη.

Έτρεξε τότε ό είς τών οδηγών, συνοδευόμενος ύπό 
τών σκυλάκων, ό δ'άλλος έπηξε τάς λαμπάδας εις 
τήν χμόνα καί ένησχολήθη νά έπαναφέρη τόν πτωχόν 
Ζώην είς τάς αισθήσεις του. Αφοΰ τον έτριψεν ικα
νήν ώραν διά τής χιόνος, καί τόν έπότισεν όλίγην ρα
κήν, τόν είδε συνερχόμενου· άλλ ήτο ώς έμβρόντητος 
καί ήγνόει ποΰ εύρίσκετο.

Άπανελθών δέ ό οδηγός πρός τό χείλος του βαρά
θρου,— Κάμε καρδιά! ανέκραξε- κάμε καρδιά! Τώρα 
θά έλθουν . . · ΙΙώς είσαι; . . . Πώς είναι;

— 'Η καρδία του εξακολουθεί νά κτυπα . . . Προσ
παθώ νά τόν θερμάνω εις τάς άγκάλας μου . . . Δέν 
φοβούμαι· μή σας μέλη περί τούτου.

'11 σελήνη ήδη έδυσεν όπισθεν τών ύψηλών κορυ
φών, καί τήν έρημ.ον καί τό βάραθρον κατεκάλυψε τό 
σκότος. Ό οδηγός έβαλε πάλιν πρός τό βάθος τού 
κρημνού φωνήν έλπίδος·—Πώς είσαι; έκεΐνοςπώς εί
ναι; ’Έρχονται . . .

Καί ή αύτή περιαλγής φωνή άνεδόθη άπό τού βυ
θού τών πάγων, όπου έκειτο ή Μαργαρίττη μετά τοΰ 
μνης-ήρός της.

— Εξακολουθεί ή καρδία του νά κτυπα.
Τέλος, αί ύλακαί τών σκυλάζ,ων, μακρυνόν τι φώς 

έπί τής χιόνος διαχυνόμενον, άνήγγειλον τήν προσέγ
γισήν τών βοηθημάτων. Είκοσι άνδρες, φανάρια, λαμ.- 
πάδες, μία κλίνη φορητή, σχοινιά,σκεπάσματα, ξύλα 
όπως άναφθή μεγάλη πυρά, όλα ήρχοντο συγχρόνως. 
Οί σκύλακες έτρεχον πρός τούς άνδρας, ώρμ,ων πρός 
τό βάραθρον, καί έπανήρχοντο οΐονεί παρακαλούντες 
καί αύτοί είς τήν γλώσσάν των να έπισπεύσωσι τάς 
βοήθειας.

Πάλιν κατέβη πρός τό βάθος ή σωτήριος φωνή· 
— Ολα έτοιμα, χάρις τώ Θεώ! . . . Πώς είσαι; 
Ζή; · · ·

II δέ κόρη άπό τοΰ βυθού άπαντώσα,—’Εχώσθη- 
μεν, είπεν, έντός τής χιόνος, καί τό ψύχος κ,αταντα 
άφόρητον. Δέν αισθάνομαι πλέον νά κτυπά ή καρδία 
του. Μή καταβή άλλος, διότι τό βάρος καί μόνων τών 
δύο σωμάτων μας θά ήναι ήδη πολύ. ’Αφήσατε τό 
σχοινί νά καταβή.

Άνήφθη έν τούτοις ή πυρά, καί τά χείλη τοΰ βα
ράθρου έφωτίσθησαν πανταχόσεύπό τών φαναρίων καί 
τών λαμπάδων κατεβιβάσθη δέ καί τό σχοινίον.

’Η γενναία κόρη διεκρίνετο τώρα είς τό βάθος ε
κείνο περιδένουσα τό σχοινίον διά παγωμένων δακτύ
λων περί τό άκίνητον σώμα τοΰ μνηστήρός της.

Καί φωνή ήκούσθη κάτωθεν, έν τω μέσω τής νεκρι
κής σιγής όλων,

— Σύρετε σιγά.
Καί αύτή μέν έμεινε κάτω, ήδη δ’έκείνου τό σώμα 

ήρετο μετέωρον.
Ούδείς έβαλε φωνήν χαράς ότε τό σώμα τοΰτο άπε- 

τέθη είς τήν φορητήν κλίνην. Καί οί μέν τών περιε- 
ς-ώτων ένησχολήθησαν είς θεραπείαν αύτοΰ, οί δ άλ
λοι κατεβίβασαν έκ νέου τό σχοινίον.

Άνεδόθη καί τό έσχατον ή φωνή έκ τοΰ βάθους· 
— Σύρετε !

Αύτήν ότε άνείλκυσαν καί συνέλαβον, όλοι άνέδω- 
σαν είς τήν ηχώ τώνόρέων χαρμοσύνους κραυγάς. Έ- 
κλαιον, ηύχαρίστουν τόν Θεόν, ήσπάζοντο τούς πό- 
δας της καί τά φορέματάτης· οί σκύλακες έκίνουν 
τήν ούράν των καί τής έλειχον τούς κατεψυγμένους 
δακτύλους.

Μόλις άναβάσα, έτρεξε πρός τήν κλίνην, καί πε- 
σοΰσα έπί τοΰ σώματος τοΰ μελλονύμφου της, έπέθε- 
σεν άμφοτέρας τάς ώραίας χεΐράς της έπί τής περιφη- 
λήτου καρδίας, ήτις πλέον δέν είχε παλμούς.

ΠΡΑΞ1Σ ΤΕΤΑΡΤΗ. —ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ.

Νΰν ή σκηνή μεταφέρεται είς Νεοκάστελλον· θάλλει 
δέ άπρίλιος μήν· καί ό μέν εύάρεστος τόπος όπου 
είσάγομεν τόν άναγνώςην είναι έν συμβολαιογραφείου, 
ό δ εύάρεστος άυθρωπος όυ εύρίσκομευ έυτός αύτοΰ 
είυαι ό συμβολαιογράφος αύτός, ώραΐος γέρωυ, ροδο- 
κόκκιυος, ό πρώτιςος τώυ συμβολαιογράφωυ τοΰ Νεο- 
καστέλλου, ό πασίγυωστος είς όλου τόν νομόν εκείνον 
κύριος Ούάκτιος, άνήρ δημοτικώτατος, διάτετό ε
πάγγελμα καί διά τάς προσωπικάς αύτοΰ άρετάς. Ε
πειδή έγένετο χρήσιμος είς όλους, καί έπειδή πολλάς 
είχεν ό άνθρωπος ούτος ιδιοτροπίας περιέργους, έμα- 
θον αύτόν καί τά παιόία τής τερπνής ταύτης ελβε
τικής πόλεως. Ό μάκρος επενδυτής του καί ό μέλας 
σκούφος του άνεγράφησαν μεταξύ τών έγχωρίων θε
σμών- όχι όλιγωτέραν δέ φήμην είχε και ή ταμβακο- 
θήκη του, δι’ήν πολλοί έφρόνουν ότι δέν ύπήρχεν 
είς όλην τήν Εύρώπην άλλη μεγαλητέρα αύτής.

Άλλ’ εις τό αύτό συμβολαιογραφείου εύρίσκεται 
καί άλλος τις άνθρωπος, ήττον εύάρεστος ούτος τοΰ 
Ούακτίου· ό Οβερράϊζερ.

Απείχε τοΰ νά όμοιάζη τό γραφείου τοΰ άγαθοΰ 
Ούακτίου μέ τό σοβαρόν έκεΐνο τοΰ άγγλου συμβο
λαιογράφου, τόν όποιον έγνωρισαμεν έν Αονδίνω· τοΰ
το ήτο κατά τι χωρικόν. "Εκειτο πρός τό βάθος αυ
λής τίνος φαιδράς, καθαρίου, καί ή θύρα του ήνοί- 
γετο έπί τερπνού κηπαρίου πλήρους άνθών. Αίγες έ- 
βλαστοφάγουν παρά τήν θύραν ταύτην, καί μία δά- 
μαλις έβοσκε τόσον πλησίον τής οικίας, ώς·ε ήδύνατο 
τό ήμερον ζώον, δέκα ή δώδεκα έτι βήματα άν έπρο- 
χώρει, νά κάμη συντροφιάν είς τό καλόν γερόντιου. 
Τό γραφείου τοΰ Ούακτίου ήτο μικρόν, φωτεινόν καί 
δλον βερενικωμένον ήσαν γύρω σανιδιομένοι οί τοί
χοι του· τό παράθυρου του έκοσμεΐτο άλλοτε μέν ύπό 
ρόδων, άλλοτε δέ ύπό ηλιοτροπίων, καί άλλοτε ύπ 
άλλων άνθέων, κατά τήν ώοαν τού ένιαυτού. Αί αέ- 
λισσαί του έβόμβουν περΐίπτάμεναι καθ’όλον τό θέ
ρος, είσερχόμεναι άπό τοΰ ενός παραθύρου καί έξερ- 
χόμεναι άπό τοΰ ετέρου, ώς άν ήθελον νά έκμυζήσωσι 
μέλι καί έκ τοΰ γλυκέος χαρακτήρος τοΰ γέροντος. 
Έκ διαλειμμάτων μέγα τι μουσικόν κιβώτιου, έπί 
τής εστίας κείμενον, ήχει αποσπάσματα μελοδραμά
των εύφρόσυνα- άν δέ συνέβαινε νά έλθη πελάτης τις 
κατά τήν ςτγμήν εκείνην, διέκοπτεν ό γέρων τήν μου
σικήν συνέχων τήν μηχανήν της· άμα δέ πάλιν άνε- 
χώρει ό πελάτης, έπανέφερε τόν όιακοπέντα ήχον είς 
τό αρμονικόν οργάνου.

—Α’ί! τώοα, τέκνου, ύπομονή, ύπομονή! είπεν ό 
Ούάκτιος θωπεύων πατρικώς τά γόνατα τοΰ ’οβερ
ράϊζερ. Πλησίον μου τώρα, είς τό γραφεΐόν μου, θ’άρ- 
χίσης νέαν ζωήν, καί τοΰτο άπό τής αύ'ριον.

Μελανοφορών ό ’Οβερράϊζερ, ταπεινός τό ήθος καί 
πειθήνιος, έφερεν έπί της καρδίας του τήν μίαν τών 
χειρών, δι’ής έκράτει λευκόν μανδύλιον.—Έδώ έγ
κειται, κύριέ μου, είπεν, ή εύγνωμοσύνη μου, άλλά 
δέν ευρίσκω λέξεις ίκανάς ώς-ε νά σάς έκφράσω αύτήν.

— ΓΙά, πά, πά! άφες τώρα τήν εύγνωμοσύνην κατά 
μέρος, άπήντησεν ό Ούάκτιος. Έγώ δέν αντέχω όταν 
βλέπω ένα άνθρωπον νά τόν κατατρέχουν. Σέ είδα 
πάσχοντα, φυσικώ τώ λόγω λοιπόν έτεινα πρός σέ 
την χεΐρά μου. Δέν έγήρασα δέ καί τόσον, ώς-ε νά μή 

ένθυμοΰμαι τούς νεαρούς μου χρόνους. Είξεύρεις, τέ- 
κνον, ότι ό πατήρ σου μ’έφερε τόν πρώτον πελάτην 
μου ; Επρόκειτο περί ήμίσεος στρέμματος γής, ήτις 
ποτέ δέν είχε δόσει σταφυλήν. Βλέπω λοιπόν σήμερον 
τόν υιόν του· γίνεται νά μή τω γίνω χρήσιμος : Καλά 
λέγω; Άν λέγω καλά, δός με τήν άδειαν ν’άντα- 
μείψω τήν ρητορικήν μου διά μιας λήψεως ταμβάκου.

Ο ’Οβερράϊζερ έταπείνωσε τούς οφθαλμούς, ώς αι
σθανόμενος ότι ού'τε ν άτενίση πρός τόν τίιζιον άν
θρωπον τούτον ύπήρχεν άξιος.

— Μίαν ακόμη χάριν θά σάς παρακαλέσω, είπε. 
Μή πρός έμέ φέρεσθε ύπό γενναίων όρμων ψυχής. Σείς 
μέχρι τοΰδε άμυδρώς μόνον έγνωρίσετε είς ποιαν εύ- 
ρίσκομαι θέσιν. Πριν λοιπόν μέ προσλάβετε είς τό 
γραφεΐόν σας, παρακαλώ ν’άκούσετε όλους τούς ύπέρ 
έμοΰ λόγους, καθώς καί τούς κατ’έμοΰ, διότι επιθυμώ 
όχι μόνον ή αγαθή σας ψυχή, άλλά καί ή ορθή κρίσις 
σας ν’άκούση τά δίκαιά μου. Ά ! κύριέ μου· βεβαιω- 
θήτε ότι δύναμαι νά έγείρω τό μέτωπον ένώπιον τών 
εχθρών μου καθαρόν· δύναμαι ν’ ανακτήσω ύπόληψιν 
έπί τών έρειπείων εκείνης τήν όποιαν ποτέ είχα καί 
μοΰ άφήρεσαν! . . .

— Άς γίνη κατά τήν έπιθυμίαν σου, είπεν ό Ούά- 
κτιος. "Εχεις εύγλωττίαν. τέκνου. Μίαν ημέραν θά 
γίνης καλός δικηγόρος.

— Δέν έχει λεπτομέρειας ή θλιβερά μου ύπόθεσις 
πολλάς, εξηκολούθησεν ό δολοφόνος· τά δεινά μου 
ήρχισαν μετά τόν κακότυχου θάνατον τοΰ τελευταίου 
συνοδοιπόρου μου, τοΰ δυςυχοΰς μου καί λίαν ήγαπη- 
μένου φίλου κυρίου Βενδάλ.

— Βενδάλ . . . είπεν ό συμβολαιογράφος. Τς.όντι, 
τό όνομα τοΰτο ήκουσα πολλάκις κατά τούς τελευ
ταίους δύο μήνας. Είναι ό δυστυχής έκεΐνος Ά ,γλος, 
όςτις έθανατώθη κρημνισθείς είς τό Σιμπλόνιον όρο.·, 
ότε συγχρόνως είχες πληγωθη καί σύ, τέκνου, καθώς 
μαρτυροΰσι τοΰτο αί δύο σου ούλαί· ή μία εις τόν 
λαιμόν, καί ή άλλη είς τήν παρειάν σου.

— Είχα πληγωθή διά τοΰ ίδιου μου τοΰ μαχαιριού, 
είπεν ό Όβερράϊζ ερ 0C7TTQιχενοζ ^.«biAbMbujv 
τούτων, τρανώς μαρτυρούντων τήν φρικώδη πάλην 
ήν καλώς γινώσκομεν

— Ναι, διά τοΰ ίδιου σου τοΰ μαχαιριού, άγωνι- 
ζόμενος νά σώσης τόν φίλον σου, προσέθεσεν ό γέρων 
συμβολαιογράφος. — Καλά, πολύ καλά . . . Παράδο
ξον! δέν είξεύρω πώς μ’έφάνη ότι είχα πελάτην τινά 
ό όποιος ώνομάζετο Βενδάλ.

— Κύριέ μου, αύτός ό κόσμος είναι τόσον μικρός 
είπεν ό φονεύς.

Άλλα καί έσημείωσεν ένταύτώ κατά νοΰν, ότι ό 
Ούάκτιος είχε ποτέ πελάτην τινα ούτως ονομαζόμενου.

— Σάς έλεγα λοιπόν, έπανέλαβεν, ό'τι μετά θάνα
τον τοΰ μακαρίτου· συνοδοιπόρου μου ήρχισαν τά δει
νά μου. Μετέβην είς Μεδιόλανον, όπου ό Δεφρεσνιέ- 
ρος καί οί συνέταιροί του μέ ύπεδέχθησαν ψυχρότατα. 
Μετ’όλίγον δέ καί μέ άπέβαλαν άπό τοΰ καταστή
ματος των. Διατί; Δέν ήθέλησαν να μέ;είποΰν τόν 
λόγον. Ερωτώ τούς κυρίους αύτούς, μή πρόκειται τι 
κατά τής τιμής μου ; Δέν μέν δίδουν κάμμίαν άπό- 
κρισιν. Ποιας αποδείξεις είχαν εναντίον μου; Τούς 
έρωτώ· πάλιν σιωπούν. Τέλος τούς λέγω, ήγουν τί 
πρέπει νά στοχασθώ περί τούτου. Τότε δέ μόλις άπε- 
κοίθησαν. «Ό κύοιο: ’Οβεόόάι'ζεο είν’έλεύθεσος ναΓ 7 k I » ■ ί ι '

τών απαίσιων σημείων
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στοχασθή περί τούτου ό,τι αγαπά· οί στοχασμοί του 
είναι πρός τούς Δεφρεσνιέρον καί Συντροφιάν αδιάφο
ροι. » Ορίσατε αποκρίσεις!

— Όρίσατε αποκρίσεις! έπανέλαβεν ό γέρων συμ
βολαιογράφος. Καί συγχρόνως έπήρεν άφθόνως έκ του 
ταμβάκου του.

—Ήγουν είναι αύταί αποκρίσεις ;
—’Όχι βέβαια, ειπεν ό Ούάκτιος. Τό κατάστημα 

τών κυρίων Δεφρεσνιέρου καί Συντροφιάς είναι είς 
τήν πόλιν ταύτην εύΰπόληπτον, άναμφιβόλως, άξιο- 
σέβας-ον . . . άλλά τό κατάς-ημα τών κυρίων Δεφρεσ
νιέρου καί Συντροφιάς δεν έχει κάνέν δικαίωμα νά 
καταστρέφη ένός ανθρώπου τήν ύπόληψιν. Άν έλεγαν 
μίαν κατηγορίαν, θά ήδύνασο ν’άπολογηθης- άλλά τί 
ν’άπολογηθή τις πρός άνθρώπους οίτινες δέν λέγουν 
τίποτε ;

—Αύτό είναι καί τό έδικόν μου τό παράπονον. 
Εύγε! δι’ένός καί μόνου λόγου έδώσετε τόν ορισμόν 
τής θέσεως είς τήν οποίαν μ έφεραν. Καί άν αύτό τό 
δυστύχημα ήτο τούλάχ ιστόν τό μόνον ! . . . ’Αλλά 
γινώσκετε καί τάς άλλας συνέπειας του . . .

Ό γέρων έκίνησε τήν κεφαλήν συμπαθώς.— Βέ
βαια, ειπεν ή κόρη εκείνη ή συγγενής σου, τής οποίας 
είσαι κηδεμών, ήγέρθη τώρα καί αύτή εναντίον σου.

—’Ηγέρθη λέγετε! . . . πολύ ήπιαν λέςιν θέλετε 
νά μεταχειρισθήτε. Συνέλαβε πρός εμέ φρίκην ! ’Εγώ 
πλέον δέν τήν έξουσιάζω- υπήγε πλησίον τής κυρίας 
Δόρ, πλησίον τοΰ άγγλου δικηγόρου εκείνου, τοΰ κυ
ρίου Βίντρη, όςτις είδετε τί άποκρίνεται είς τάς εν
στάσεις ημών, προσκαλούντων τήν Μαργαρίττην νά 
έλθη ύπακούουσα . . . Ότι ματαίως κοπιάζομεν.

—Ναι, προσέθεσεν ό συμβολαιογράφος έγείρων 
τήν πλατεΐάν του ταμβακοθήκην, ϊνα ζητήση έγγρα
φόν τι ύπ’αύτήν.— Καί γράφει πρός τούτοις ό κύριος 
Βίντρης, ότιθάέ'λθη άντ’έκείνηςνάσυνομιλήση μ’έμέ.

— Γράφει καί αύτό; άνέκραςεν ό Οβερράϊζερ. Καί 
δηλαδή πώς; Δέν είναι έννομα τά δικαιώματά μου;

—Αϊ! ό'λοι, βέβαια, όλοι, έξαιρουμένων τών εγ
κληματιών, έχομεν τά έννομα δικαιώματα μας.

— Καίτί! μήπως έγώ τάχα είμαι εγκληματίας; 
ήρώτησεν ό φονεύς μετά βλοσυρότητος.

— Κάνεις δέν λέγει τοΰτο· καί, παιδί μου, θά έκα- 
μνες καλά άν έτηρεΐσο ολίγον τι μετριοπαθέστερος είς 
τάς θλίψεις σου. Άν τό κατάστημα Δεφρεσνιέρου έ- 
διδεν απλήν τινα υπόνοιαν κατηγορίας, ότι έπραζές 
τι ... ώ! τότε θά έβλέπαμεν τίνι τρόπω θά έφερό- 
μεθα πρός αύτό.

’Ενφ δ’έλεγε ταΰτα ό γέρων συμβολαιογράφος, 
διεβίβασε τήν σύντομον επιστολήν τοΰ Βίντρη πρός 
τόν ’Οβερράϊζερ, όςτις άναγνώσας τήν άπέδωσεν είς 
τόν γέροντα.

— ’Αφοΰ, ειπεν, ό 
γέλλει, ότι θά έλθη 
σκοπόν ν’άποκρούση 
σίαν μου.

— Στοχάζεσαι;
— Είμαι ύπερβέβαιος

πος ίσχυρογνώμων καί ς-ρεψόΰικος. Αλλ'ειπήτέ μοι, 
κύριε· δύναται νά διαφιλονεικηθή ή έςουσία μου, ενόσω 
ή κόρη αύτή είναι άνήλιζ ;

— Ούδόλως.
— Λοιπόν επιμένω είς τήν διατήρησιν τής εξου

άγγλος αύτός νομικός σας άναγ- 
“ συνομιλήσετε, βέβαια έχει 

επί της Μαργαρίττης έξου-
να 

την

rov γνωρίζω. Είναι άνθρω- 
ψόδικος. Αλλ’είπήτέ μοι,

σίας ταύτης. Θά τήν ύποχρεώσω νά ύποταχθή είς αύ
τήν ! . . . Άλλά καί ταύτην άκόμη τήν ΐκανοποίησιν, 
προσέθεσεν ό Όβερράϊζερ μεταβάς άπό τής άγανα- 
κτήσεως είς τήν πραότητα καί εύπείθειαν,—θα χρεω- 
στώ είς σάς, ό όποιος εύηρεστήθητε νά λάβετε μετά 
τόσης εμπιστοσύνης ύπό τήν προστασίαν καί είς τήν 
ύπηοεσίαν σας ένα άνθριοπον ούτω σκληρώς έξυβρι- 
ζόμενον.

— Αύτά είναι περιττά, έπεϊπεν ό γέρων συμβο
λαιογράφος· πλέον μή τά άναφέρης· καί ούτε εύχα- 
ριστιών πρός εμέ έχεις χρείαν. Αύριον τό πρωί να εύ- 
ρεθής έδώ, πριν έλθη ό έτερος γραμματεύς, μεταξύ 
τής έβδομης καί όγδοης ώρας. Θά μ’ εΰρτις είς τοΰτο 
έδώ τό δωμάτιον, διά νά σέ βάλω έγώ αύτός είς 
τήν σειράν της εργασίας. Τώραδέ, πάγαινε άπ ’έδώ, 
πάγαινε άπ’έδώ! "Εχω νά γράψω έπιστολάς· δέν 
θελιό, δέν έχω καιρόν ν’άκούσω άλλον λόγον.

’Απολυθείς μετά τοιαύτης φιλικής βιαιότητος, ό 
Όβερράϊζερ ούδόλως δυσηρεστήθη έξ αύτής, ώς δη- 
λούσης μάλιστα τήν πρός αύτόν εύμενή διάθεσιν τοΰ 
Ούακτίου· άλλ’ έξελθών, άνεπόλει τόν λόγον αύτοΰ έ- 
κεΐνον, ότι έλαβε κατά καιρόν πελάτην τινά ονομα
ζόμενου Βενδάλ.

— Ποιος νά ήτο άρά γε αύτός ό Βενδάλ! έλεγε 
κατά νοΰν, καθήσας είς έδώλιόν τι τοΰ κηπαρίου. Εγώ 
τήν Αγγλίαν έγνώρισα ήδη αρκετά· αύτό τό όνομα 
έκεί είναι σπάνιον. Πρό έκείνου, δέν άπήντησα κανένα 
άλλον φέροντα αύτό . · .

Καί άκουσίως έρριψεν όπίσω εν βλέμμα ΰπεράνω 
τοΰ ώμου του.

— Είναι άράγε ό κόσμος τόσον μικρός τωόντι, ώς-ε 
ούτε μετά θάνατόν του νά μή δύναμαι ν ’ απομακρυνθώ 
άπ’ αύτοΰ ; Είς τάς τελευταίας στιγμάς του έζωμολο- 
γεΐτο, ότι μοί έπρόδιδε τό μυςικόν άλλου τίνος, καί 
τούτου τελευτήσαντος . . · ανθρώπου όςτις κατείχε 
περιουσίαν μή άνήκουσαν είς αύτόν ... καί μ’έλεγε νά 
συλλογισθώ. Τί νά συλλογισθώ ! Μ’έλεγε ν’ απομα
κρυνθώ ολίγον, διά νάμέ ίδή καλήτερον, καί κάτι νά 
ένθυμηθή βλέπων με κατά πρόσωπον ! . . . Εκ τοΰ 
προσώπου μου λοιπόν θα ένθυμεϊτο ; . .. Εμέ λοιπόν 
ένδιέφερεν ή άκατανόητος αυτή έξομολόγησίς του ; 
Πολύ καλά ένθυμουμαι ότι μ ειπεν αύτούς τούς λό
γους . . . τούς ακούω άκόμη ήχοΰντας είς τά ώτά 
μου . . . Καί άν τώρα τούς παραβάλω μέ όσα μ’ εί
χεν είπεΐ πρό ολίγου καί ό εύήθης αύτός γέρων συμ
βολαιογράφος ... Ό! άν αύτό ήτο, καί τί καλήτε
ρον ! . . . νά λάβω μίαν περιουσίαν, καί ένταύτω ν’ 
άμαυρωθη έκείνου ή ύπόληψις! Διατί τωόντι κατ έ
κείνην τήν νύκτα, είς τό ξενοδοχεΐόν τής Βασηλίας, 
έπέμενε νά τόν εϊπώ τας παιδικάς άναμνήσεις μ.ου; 
Βέβαια είχε κάποιαν αιτίαν ! . . .

Διετέλει σκεπτόμενος ταΰτα, ότε τά δύο μέγιστα 
τών προβάτων τοΰ Ούακτίου, δύο κριοί, ήλθον καί τόν 
έκεράτισαν, ώσανεί έκδικούμενα διά τό άσεβές έπίθε- 
τον τό όποιον άπέδωκεν είς τόν κύριόν των. Τπεχω- 
ρησε λοιπόν ενώπιον τών έχθρών τούτων, καί άπήλθε 
πρός περίπατον είς τήν λίμνην, μόνος, έχων τήνκεφα
λήν κεκλιμένην έπί τοΰ στήθους, καί όλος βυθισμένος 
είς τάς σκέψειςτου.

Τήν έπιοΰσαν, παρουσιάσθη είς τό συμβολαιογρα
φείων μεταξύ τής έβδομης καί όγδοης ώρας πρωινής. 
’Εκεί εύρε τόν Οόάκτίον περιμένοντα αύτόν καί τακτο- 

ποιοΰντα έγγραφα τά όποια χθες είχει λάβει. Ό γέ
ρων δι ολίγων τινών λέξεων άπλουστάτων έβαλεν αύ
τόν είς τήν σειράν τών συνήθων έργασιών του συμβο
λαιογραφείου καί τών χρεών άτινα άνετίθεντο είς αύ
τόν. Ήτο δέ ώρα όγδοη πλήν πέντε λεπτών, ότε ή
γέρθη τό αγαθόν γερόντιον, λέγον είς τόν νέον αύτοΰ 
γραμματέα, ότι πρός τό παρόν δέν είχεν άλλας νά τώ 
δώση ό&π γίας.

— Θέλω τώρα, προσέθεσε, νά σέ δείξω καί τά τής 
οικίας· αλλα στάσου πρώτον νά φυλάξω αύτά τά έγ
γραφα, τά όποϊΛ έλαβα έκ τοΰ διοικητηρίου, καί χρεω- 
στώ νά τά βάλω είς ασφαλές μέρος.

Ο Οβερράϊζερ έπέστησεν δλην τήν προσοχήν του, 
έπειδή έμελλε νά ϊδη ποΰ έφύλαττεν ό προϊστάμενός 
του τά ιδιαιτέρά του έγγραφα.

— Δέν ειμπορώ νά σάς απαλλάξω αύτοΰ τοΰ κό
που ; είπε προς τόν Ούάκτιον. Είπήτέ μου ποΰ, καί 
δότε με έγώ νά τά βάλω καθ’ήν τάξιν θέλετε.

Ο συμβολαιογράφος έμειδίασεν. ’Εκλεισε τόν χαρ
τοφύλακα ένθα περιείχοντο τά πολύτιμα έγγραφα ταΰ
τα, καί τον ένεχείρισεν είς τόν νέον γραμματέα του.

— Δοκίμασε! τώ ειπεν όλα τά σπουδαία έγγρα
φα μου είναι έκεί μέσα ! . . .

Καί έδειξε διά τοΰ δακτύλου του πρός τό βάθος 
τοΰ γραφείου βαρεΐάν τινα θύραν ξυλίνην, έκ δρυός, 
έσπαρμένην ύπό κεφαλών μεγάλων καρφιών. Ο Ό
βερράϊζερ έπλησίασε πρός αύτήν φέρων τόν χαρτοφύ
λακα· άλλά παρατηρήσας, είδεν έν άπορία ότι ή θύρα 
αυτή, έξωθεν τουλάχιστον ούδένα τρόπον είχε ν’ά- 
νοιχθη. Ούτε κρίκον, ούτε λαβήν τινα, ούτεκλεΐθρον, 
καί ούτε κλεϊθρίαν.

— θά έχη καί άλλην θύραν τό δωμάτιον, ειπεν. 
—’Οχι,καμμίαν άλλην, άπεκρίθη όγέρων. Ζήτησε.
—Λοιπόν κάνέν παράθυρον.
—Ναι, άλλά κτισμένου διά πλίνθων οπτών. Η 

μόνη είσοδος είναι δι’αύτής τής θύρας· άλλ’άνοιξέ 
την . . . Δέν είμπορεϊς ! άνέκραςεν ό γέρων θριαμβευ- 
τικώς. Δοσε λοιπόν τώρα άκρόασιν, καί είπέ με άν 
έντός τής θύρας άκούης τι νά κτυπα.

Ό Όβερράϊζερ ήκροάσθη καί ώπισθοπόρησεν έκ
πληκτος.

— Α! ειπεν, είξεύρω τί είναι. Ηκουσα περί τού
του ότε έμαθήτευα πλησίον ένός ώρολογοποιοΰ. Λοι
πόν κατώρθιοσε τέλος πάντων, ώς φαίνεται, ό Περρϊ- 
νος τό περιβόητον έκεϊνο άσφαλιςτκόν ώρολόγιον, καί 
τό ήγοράσατε σείς;

— Εγώ τό ήγόρασα, ναι, τέκνον. Αύτό είναι τό 
α'σφαλιςτκόν ώρολόγιον περί τοΰ όποιου ήκουσες. Καί 
γελούν ! όλοι έδώ γελούν διά τάς παιδαριώδεις, ώς 
λέγουν, ορέξεις τοΰ γέροντος Ούακτίου. Α.φες νά γε
λούν ! Ούχ ήττον είναι βέβαιον ότι όλοι του κόσμου 
οί κλέπται άν έλθουν, δέν θά ήδύναντο νά μοΰ άφαι- 
ρέσουν τά κλειδιά μου. Σέ λέγω, φέρε κριούς, φέρε 
καταπέλτας όσους θέλης· βάλε, άν θέλης, ένα βαρέλι 
πυρόκονιν καί δοσε φωτιά· αύτή ή θύρα ούτε θά δια- 
σεισθνί. Ο μικρός μου φύλαξ ό έντός αύτής, ό μικρός 
μου φίλος αύτός τόν όποιον άκούεις καί κάμνει, Τίκ, 
Τίκ, μόνον έμέ ύπακούει, όταν τόν εϊπώ, «άνοιξε ! » 
Λύτη ή βαρυτάτη, ώς βλέπεις, θύρα είς άλλον κανένα 
δέν υπακούει, είμή είς τόν Τίκ, Τίκ’ αύτός δέ ό μι
κρός ό Τίκ Τίκ, είς άλλον κάνένα δέν ύπακούει, είμή 
είς έμέ καί μόνον . . . καί ιδού τί έπενόησεν ό ξανα- 

μωραμένος αύτός γέρων Ούάκτιος, διά νά βάλουν είς 
τό κρασί των νερόν όλοι οί κλέπται τής χριστιανωσύ- 
νης. Σέ ήρεσε;

— Δύναμαι νά ίδώ τό ώρολόγιον αύτό είς κίνησιν; 
ήρώτησεν ό γραμματεύς.—Μέ συγχωρεΐτε διά τήν 
περιέργειαν μου. Γινώσκετε ότι άλλοτέ ποτέ είχα φή
μην έπιτηδείου εργάτου ώρολογοποιοΰ.

— Ναι, θά τό ιδής είς κίνησιν, άπεκρίθη ό Ού'ά- 
κτιος. Τώρα τί ώρα είναι; . . . Όκτώ πλήν λεπτού. 
Προσοχή ! Μετά έν λεπτόν, θά ίδης τήν θύραν ν’άνοι
ξη μόνη της.

Μετά έν λεπτόν, ήσύχως, βραδέως, άθορύβως, καί 
ώς υπό αοράτου χειρός προσωθουμένη, ή θύρα ήνοίχθη, 
καί δι’ αύτής έφάνη σκοτεινόν τι δωμάτιον. Τούτου 
οί τρεις τοίχοι είχον άνωθεν έως κάτω θέσεις διά σα
νίδων, καί έπί τών θέσεων έκειντο κατά τάξιν μικρά 
κιβώτια ξύλινα, φέροντα όλα διά γραμμάτων χρω
ματισμένων καί φαντασιωδών ονόματα· τά τών πε
λατών τοΰ συμβολαιογράφου. Ό Ούάκτιος ήναψεν έν 
κηρίον.

— Τώρα θά σέ δείξω τό ώρολόγιον, ειπεν ύπερη- 
φάνωςπως· ειμπορώ νά καυχ,ηθώ ότι έχω τό περιερ- 
γότατον τών τοιούτων πραγμάτων τής Εύρώπης . . . 
καί σημείωσε ότι δέν τό δεικνύω είς τόν καθένα. ’Ε
πειδή είσαι ό υιός τοΰ καλού κάγαθοΰ έκείνου άνδρός, 
τοΰ πατροςσου, κάμνω διά σέ έξαίρεσιν. Παρατήρησε 
έκεί επάνω, δεξιά, πρός τήν θύοαν.

— Βλέπω έν ώρολόγιον σύνηθες! ειπεν ό γραμμα
τεύς. Ά, όχι! μέ τήν διαφοράν ότι έχει ένα μόνον ώ- 
ροδείκτην.

— Αύτό, τέκνον, το ώρολόγιον σύ τό λέγεις σύνη
θες· άλλά δεν είναι σύνηθες. Αύτός ό ώροδείκτης, μό
νος τωόντι, τρέφεται γύρω τών ώρών άλλ’ όπου τόν 
βάλω έγώ, διά τής χειρός μου, διορίζεται ή ώοα καθ’ 
ήν ή θύρα χρεώσειν’άνοιχθή, καθώς είδες, μόνη της. 
Βλέπεις· ό δείκτης είναι επάνω είς τάς όκτώ. Είδες 
λοιπόν ότι θύρα ήνοίχθη ακριβώς κατά τήν όγδόην 
ώραν.

— Καί άπαξ μόνον τοΰ ήμερονυκτίου ανοίγεται, ή 
καί πολλάκις άν θελήση τις;

—’Άν θελήση τις! Οίοςδήποτε άλλος πλήν έμού 
άν θελ.ήση, ό φίλος μου ό Τίκ, Τίκ δέν ύπακούει· έγώ 
όμως άν θελήσω, ανοίγει οσάκις άν τον προστάξω ... 
Αρκεί έγώ νά τόν προστάξω. Παρατήρησε έκεί ύπό 

τόν δίσκον τών ώρών· βλέπεις αύτό τόχαλύβδινον η
μικύκλιον, τό όποιον εισχωρεί είς τόν τοίχον ; ’Εκεί 
εύρίσκεται βελόνη τις όνομαζομένη γνώμων· ό γνώμων 
λοιπόν στρέφεται γύρω τοΰ δίσκου τών ώρών, καθώς 
έγώ θελήσω, διά τοΰ δακτύλου μου. Παρατήρησε έπί 
τοΰ ήμικυκλίου τούς αριθμούς ύπό τών όποιων οδη
γούμαι. Ό αριθμός 1 σημαίνει ότι ό φίλος μου ό Τίκ, 
Τίκ πρέπει ν’ άνοιξη άπαξ μονον έντός τών είκοίτιτεσ- 
σάρων ώρών· ό αριθμός 2 σημαίνει ότι πρέπει ν’άνοιξη 
δίς, καί ούτω καθ’εξής μέχρι τέλους. Καθ’έκάστην 
πρωίαν θέτω τόν γνώμονα όπου είναι χρεία, άφοΰ άνα- 
γνώσω τάς έπισολάς όσας έλαβα, καί μάθω πόσην έρ- 
γασίαν θά έχω είς τό διάστημα τής ημέρας”, θέλεις 
τώρα να ίδης πώς θά τόν θέσω; ’ΐδού... ποιαν ήμέραν 
έχομεν σήμερον; . . . Τετάρτην της έβδομάδος. Σή
μερον θά γίνη δημοσία οπλασκία τής καραμπίνας· έρ- 
γασίαν δέν έχω πολλήν μέχρι της τρίτης ώρας μετά 
μεσημβρίαν θά δυνηθώμ,εν νά κλείσωμεν τό γραφεΐόν.
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’'Ας κλείσωμεν λοιπόν πρώτον τον χαρτοφύλακα μετά 
τών έγγραφων τοΰ διοικητηρίου ... ’ΐδού αύτδ έγινε ! 
Στοχάζομαι δτι δεν είναι χρεία νά ένοχλήσωμεν τόν 
Τίκ, Τίκ έως αύριον το πρωί, είς τάς οκτώ ώρας. Φέ
ρω λοιπόν τον γνώμονα όπίσω μέχρι του αριθμού 1, 
και κλείω την Ουράν, καί πριν σημάνη αύ'ριον ή όγδοη 
της πρωίας, άν δυνηθή άνθρωτιος νά την άνοιξη, θά 
τόν είπώ μέγαν ηρώα.

Ό Όβερράϊζερ έμειδίασεν. Είδε τό ασθενές μέρος 
της τοσοΰτον ύπό τοΰ γέροντας συμβολαιογράφου θαυ- 
μαζομένης έφευρέσεως· έγνω πώς ήδύνατο τό ώρολό- 
γιον τούτο νά προδώση· τόν Οΰάκτιον, παραδίδον τά 
έγγραφά του είς την διάκρισιν τοΰ γραμματέως του.

— Κύριε Ούάκτιε I ανέκραξε καθ’ήν στιγμήν ό συμ
βολαιογράφος έσυρε την θύραν ίνα την κλείση· μ’ε- 
φάνη δτι κάτι έσάλευσε μεταξύ τών θηκών όπου έχετε 
τά έγγραφα.

Ο γέρων έστράφη ί'να παρατηρήση.
Εντός μιας στιγμής, ό ταχύχειρ Οβερράϊζερ έ- 

πρόφθασε νά προσωθήσ/ι τόν γνώμονα άπό τοΰ αριθ
μού 1 είς τόν αριθμόν 2· ούτω δέ, αν ό γέρων δέν διέ- 
κρινε την μεταβολήν ταύτην, ή Ούρα έμελλε ν άνοιχθή 
κατά την όγδο'ην εσπερινήν ώραν.

—Δέν βλέπω νά σαλεύη τίποτε, εΐπεν ό συμβο
λαιογράφος· ίσως τό φώς έκαμέ τινα παλμόν όταν ή- 
νοιξεν ή Ούρα, καίσ’έφάνή δτικάποια θήκη έσάλευσεν 
η είμπορεΐ καί κάμμία πεταλούδα νά πτερυγίζη με
ταξύ τών μυστηρίων τοΰ γέροντος νομικοΰ . . . Αλλ 
άκούω τόν συνάδελφο'ν σου, τόν άλλον γραμματέα, 
καί ήλθεν είς τό γραφεΐον. Εργον λοιπόν, έργον ! Σή
μερον, τέκνον, θά βάλης τόν πρώτον θεμέλιον λίθον 
της νέας τύχης σου.

Προσώθησε δέ τόν νέον έξω τοΰ σκοτεινού δωμα
τίου, καί πριν η σβέση τό κηρίοντου, ρίψας τελευ- 
ταΐόν τι φιλόστοργον πρός τό ώρολόγιόν του βλέμμα 
(μη διακοίναν τήν μετάθεσιν τοΰ γνώμονος), έκλεισε 
την δρυίνην θύραν όπίσω του.

Κατά τήν τρίτην ώραν μετά μεσημβρίαν, τό γρα
φεΐον ήτο κλειστόν. Ό Ούάκτιος, οί γραμματείς καί 
οί ύπηρε'ται άπηλθον είς τήν οπλασκίαν. ’Αλλ’ο Ό
βερράϊζερ προσεποιήθη δτι δέν είχε διάθεσιν νά παρευ- 
ρεθή είς τήν δημοσίαν ταύτην πανήγυριν ούτω δέ 
άπήλθε καί πλέον δέν τόν είδε κανείς. 'Υπέθεσαν δτι 
έπορεύθη είς ερημικόν τινα περίπατον.

Μόλις άνεχώρησαν όλοι έκτης οικίας, καί, ένδοθεν 
ιματιοθήκης τίνοςύψηλής, κείμενης εις τό συμβολαιο- 
γραφεϊον, έξήλθεν ό Όβερράϊζερ· καί πρώτον μέν ή- 
νοιξεν έν τών παραθύρων καί έβεβαιώθη δτι ήδύνατο 
νά φύγη έκεΐθεν χωρίς νά παρατηρηθή έκ του κήπου, 
έπειτα δ’έκάθησεν είς τήν θρονιδα τοΰ γέροντος προϊ
σταμένου του. Επρεπε νά περιμείνη πέντε ώρας.

’Ενησχόλησε τόν καιρόν ώς ήδύνατο, ότέ μέν άνα- 
γινώσκων βιβλία καί εφημερίδας, ότέ δέ περίπατων 
καί σκεπτόμενος, έωςού έδυσεν ό ήλιος. Εκλεισε δέ 
τότε τό παράθυρον έπιμελώς πριν ή άνάψη φώς, καί 
δτε ήγγισεν ή ό>ρα, έξέφερε τό ώρολόγιόν του καί τό 
έκράτησε βλέπων είς αύτό καί καραδοκών τήν κίνησιν 
τής δρύινης θύρας.

Τήν όγδόην ώραν, ήσύχως, βραδέως, άθορύβως και 
ώς ύπ’άοράτου χειρός προσωθουμένη, ήνοίχθη ή θύρα.

Ό Όβερράϊζερ άνέγνωσεν δλα τά ονόματα δσα ήσαν 
Ύενοαν.αένα έπί τών ξυλ.ίνων κιβωτίων. Τό ονου,α τό ί ι Γ » ι Ί » 

όποιον έζήτει έλειπεν! Όπισθεν τών κιβωτίων τούτων 
ήσαν αλλα, παλαιότερα ταΰτα, τινά μάλιστα καί βε- 
βλαμμένα. Τά πρώτα τέσσαρα έφερον ονόματα γε- 
γραμμένα γαλλιστί καί γερμανιστί* τοΰ πέμπτου τό 
όνομα ύπήρχε λίαν δυσανάγνωστον. Τούτο λαβών, τό 
μετέφερεν είς τό γραφεΐον διά νά τό έξετάση έν άν - 
σει . . . Ώ τοΰ θαύματος! ύπό στρώμα παχύ κηλί- 
δων, προξενηθεισών ύπό τού κονιορτοΰ καί τής παλαι- 
ότητος, άνέγνωσε*

ΒΕΝΔΑΛ.

Τό κλειδίον έκρέματο έπί τοΰ κιβωτίου διά κλω
στής. ’Ανοίγει, εξάγει τέσσαραέγγραφα· άποθέτει αύ
τά έπί τής τραπέζης του, καί άναγινώσκει.

Προχωρεί, καί αίφνιδίως κυριεύεται δλος ύπό δε.- 
νής ανησυχίας. 'Η ωχρά του οψις έμφαίνει έκπληξιν 
τινα θανάσιμον. Φέρει τάςχεΐρας είς τήν κεφαλήν του, 
μένει σκεπτόμενος, καί τέλος αποφασίζει· αντιγράφει 
έν τάχει τά έγγραφα ταΰτα, τά άποθέτει πάλιν είς το 
κιβώτιόν των, έπαναφέρει τό κιβώτιον τοΰτο είς τήν 
θέσιν του, έντός τοΰ σκοτεινού δώματος, κλείει πάλιν 
τήν δρυίνην θύραν, σβύνει τόφώς, καί φεύγει άπό τοΰ 
παραθύρου.

Ενω ό κλέπτης καί ό φονεύς ύπερεπήδα τόν τοίχον 
τοΰ κήπου, ό γέρων συμβολαιογράφος, συνοδευόμενος 
ύπό τίνος ξένου, ήλθε καί έστάθη πρό τής θύρας τής 
οικίας του, φέρων άνά χεΐρας τό κλειδίον της.

— Σάς παρακαλώ, κύριε Βίντρη, έλεγεν άφοΰ ήλ- 
θετε μαζή μου έως είς τήν θύραν τής οικίας μου, κά
μετε με τήν τιμήν νά είσέλθετε. Η πόλις σήμερον έ
χει σχεδόν εορτήν . . . όλοι λείπουν είς τήν οπλα
σκίαν . . . άλλα μετά μίαν ακόμη ώραν, δλοι θά έπι- 
στρεψουν είς τά ίδια . . . Κατά παράδοξον συγκυρία, 
άπετάθητε ίσα πρός έμέ, έρωτών τόν δρόμον τοΰ ξενο
δοχείου σας . . . Καθησετε λοιπόν νά φάγωμεν, νά 
πίωμεν είς τήν οικίαν μου, καί έπειτα αναχωρείτε.

— Οχι απόψε, άπεκρίθηό Βίντρης· σάς εύχαρις-ώ. 
’Αλλά δύναμαι νά σάς ένταμώσω αύριον τό πρωΐ κατά 
τάς δέκα;

— Μετά χαράς· καθόσον μάλιςνχ έπιθυμώ όσον τά
χιστα τήν διόρθωσιν τής ήθικής προσβολής τήν ο
ποίαν έπαθεν έξ ύμών ό δυστυχής πελάτης μου. Μέ 
συγχωρεΐτε, άλλα βεβαίως σείς δέν γνωρίζετε . . .

— Γνωρίζω, γνωρίζω, κύριε Ούάκτιε, εΐπεν ό Βίν
τρης πρός τόν αγαθόν συμβολαιογράφον. Μόνον ένα 
λόγον θά σάς είπώ είς τό ώτίον . . .

Καί κύψας, είπε λέςεις τινάς χαμηλή] τη φωνή· έ
πειτα δ’έξηκολούθησε τόν δρόμον του.

Ότε έπέστρεψεν είς τήν οικίαν ή θεράπαινα τοΰ γέ
ροντος συμβολαιογράφου, εύρεν αύτόν έτι όρθιον έξω 
τής θύρας, κρατούντα τό κλειδίον καί ακίνητον.

(Τήν συνέχειαν είς τό προσεχές.)

ΟΥ ΔΟΚΕΙΑ, ΑΛΑ’ ΕΙΧΑΙ ΤΙΜΙΟΣ.
Ένθυμοΰ ότι πολλοί διατηρούνται τίμιοε, όχι φι- 

λοΰντες αύτήν καθ’έαυτήν τήν τιμήν, άλλα φοβούμε
νοι Try έξ άτιμου τίνος πράξεως προξενηθησοοιένην 
άφευκτον ζημίαν είς τά συμφέροντά των, ηθικά τε καί 
ύλικά. Ό φόβος ούτος προφυλάττει μέν τούς μετ’ αύ
τών διατελοΰντας ε·ς σχέσεις, άλλα δέν είναι ασφα
λής έγγύησις. Οταν ό έκ συμφέροντος καί ό ι έξ άρ;-

τής τίμιος νομίση ότι δύναται λάθρα καί άθορύβως νά 
πράςη κατάχρησιν ατιμωρητί, τήν πράττει.'Πολλών 
ανθρώπων ή γνωστή έπιφώνησις, « Δέν τό έχω είς τήν 
τιμήν μου νά κάμω τοιαύτην τινά πραξιν I » σημαί
νει κατά βάθος, «Δέν είναι τό όφελος τόσον, ώστε ν’ 
αποφασίσω', τοιαύτην τινά πράξιν !» Ό γνήσιος τί
μιος, και άν όλοι τοΰ κόσμου οί θησαυροί περιήρχον- 
το είς τήν διάκρισιν του άνεξελέγκτως, δέν' θά έπέ-

Πεςροφαν Όςτις άνέγνωσε βιβλία γαλλικά η συν- 
ανεστράφη 1 άλλους, πάντως είδε καί ήκουσεν έπαι- 
νουμένους τούς Τρώκτας (truites) ώς έκλεκτόν' φα- 
γητόν· φαίνεται δε ότι έχουσι δίκαιον. Τούλάχιστον 
όΊρώκτης είναι ιχθύς καθαριώτατος καί ό μόνος δν 
δυνανται να έχωσιν είς τήν τράπεζάντων οί κάτοικοι 
τών ορεινών τόπων, έπειδή εύρίσκεται είςτά ψυχρά καί 
διαυγή ΰδατα τών χειμάρρων, εύαρεςούμενος νά διαι- 
ταται όπου άμμος άνευ βορβόρου, ή όπου λεπτά χα- 
λικια.

Ο Ίρωκτης γνωρίζεται ευκόλως έκ τών έρυθρών 
και μελανών στιγμάτων άτινα είναι διεσπαρμένα είς 

Τόμ. Β'.—Σεπτέμβριος, 1869. 

βαλλε χειρα έπ αύτών, έχων μάρτυρα τόν εαυτόν 
του καί μόνον τον εαυτόν του.

0 ΤΡΑΚΤΠΣ.
, θ* γαστρίμαργοι λαλοϋσιν ένθουσιωδώς περί τοΰ 
ιχθύος τούτου, όν ή κοινή ημών γλώσσα άποκαλεΐ

τά πλάγια αύτοΰ- έχει δέ τήν κεφαλήν.μικράν, ώς καί 
τά ομματα. *

Συλλαμβάνεται κατά τόν επόμενον τοόπον. Στε- 
νοΰνται αί διέξοδοι τοΰ χειμάρρου διά πετρών, καί 
είς έκάστην διέξοδον δένεται κρεμαζομένη μεγάλη τις 
κάλαθος αραιά ή δικτυωτή, έχουσα τό στόμα έστραμ- 
μένον πρός τό ρεϊθρον. Ούτω δέ, όσοι Τρώκται κα
τέρχονται άνωθεν τοΰ όρους μετά τοΰ ρεύματος, χυ- 
νόμενοι μετ’ αύτοΰ είς τάς καλάθους, κρατούνται 
ύπ αύτών.

18
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27 'ι ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ.

ΑΙ ΠΠΓΑΙ ΤΟΥ ΧΕΙΛΟΥ.
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ 1ΙΕΡ1ΗΓΗΤΟΥ ΣΙ1ΗΚ.

( Συνέχεια. Τδε σε).. S2, 111 21Λ χαΐ 229.)

28 και 29 νοεμβρίου. — ’Εννοήσας έκ τινων λόγων 
πλαγίων, ότι ό Βουαζεζε'ρου έπερίμενεν έξ έμού μι
κρόν τι δώρον, δια την θέσιν ήν κατέχει εις το βασι
λείαν , τώ έστειλα πάραυτα έν μάλλινον έφάπλωμα 
καί 75 ύαλίνους κόκκους μεγάλους, κυανούς, τού; ο
ποίους έδέχθη ιός μέγα τι. Ο δέ βασιλεύς εντούτοις, 
φιλοφρονέστατος πάντοτε προς ημάς, έ-ειλε τούς μου
σικούς του να μας διασκεδάσωσι. Τά όργανά των εί
ναι έκ καλάμου, καί έχουσι σχήμα τηλεσκοπίου· τα 
δέ τύμπανα κρούονται συγχρόνως κατά ρυθμόν. Καί 
πρώτον οΐ μουσικοί ήρχισαν περιφερόμενοι καί ένταύ- 
τώ παίζοντες, έπειτα δέ ολίγον κατ’ολίγον έσφόόρυναν 
τάς κινήσεις των. ’Αφού προσεφέραμεν καί εις αύτούς 
ύαλίνους τινάς λεπτούς κόκκους, καί άνεχώρησαν, ήλ- 
θεν ό Ιννανάγης νά μάς παραλάβη προς κυνηγεσίαν 
εις τά όρη, άνω της λίμνης· έφερε δέ καί δύο των υιών 
τού βασιλέως μετά πολλών άλλων άνδρώι καί πέντε 
η έξ κυνών. ’Ενώ άνεβαίνουεν εις το χλοερόν εκείνο 
βουνόν οί βασιλόπαιδες, νέοι, την κράσιν αθλητι
κοί, έπεδείκνυον την έπιτηδειότητά των εις το το- 
ξεύειν, καί αληθώς ουδέποτε είδα τοσαύτηνεύς-οχίαν. 
Τά βέλη των, ύπερακοντίζοντα την κορυφήν τώνύψη- 
λοτάτων δένδρων, έπλητταν τον σκοπόν θαυμασίως έκ 
μεγάλης άποστάσεως. ’Αλλά δεν άπηντήσαμεν δυσ
τυχώς κατ εκείνην την ημέραν θηράματα, έκτος άνθο- 
λόπων τινών νάνων, εις τούς όποιους δεν ήδυνηθημεν 
νά πλησιάσωμ.εν.

Επιστρέψας περί την εσπέραν εις τά σκηνώματα 
μου, έθαύμασα τάς ύψηλάς καί κωνικά; κορυφάς τών 
όρέων της 'Ρουάνδας, τάς παμφαεΐς κατ’ εκείνην την 
ώραν ύπό τάς ακτίνας του δύοντας ήλιου. ’Ενθυμήθην 
δέ τότε όσα οΐ ’Άραβες μοί διηγούντο άμυδρώς περί 
θαυμαστού τίνος όρους αιωνίως κεκρυμμένου εις τά νέ
φη, καί αείποτε χιονοσκεπούς. Είδον δέ ότι τωόντι 
ή σειρά εκείνη τών όρέων διήρει τά υδατα τής κεντρι
κής Αφρικής, ών τά μέν χύνονται εντεύθεν εις την 
Μεσόγειον, τά δέ έκεΐθεν εις τον ’Ατλαντικόν ’Ωκεα
νόν. Αί περί τούτου γεωγραφικαί πληροφορίαι τών 
αύτοχθόνων τού Καρακαίου δέν φαίνονται έπιδεκτικαί 
αμφιβολίας τινός· αμφιβάλλω δέ μόνον περί τής έκ- 
τάσεως τών δευτερευουσών λιμνών τής χώρας ταύτης, 
καί ϊδιως περί τής Αούτας Ίνζιγέ, περί ή; έμαθαν ότι 
εύοίσκεται άλας επί τών οχθών της, ώς καί επί μιας 
των νησίδων της. Μ είπαν οί αύτόχθονες ότι ήδυνά- 
μην να διαπλεύσω τήν λίμνην ταύτην εντός μιας ε
βδομάδας, ένώ ή μεγάλη λίμνη Βικτωρία Αυάνζα μό
λις διαπλέε ται δι άκατίου εντός τριάκοντα ημερών. 

■ Υπολογίζω ότι τά όρη τά κωνικά τής Ρουάνδας, τά 
σχηματίζοντα τό άθροισμα Τμφούμπιρον, προβαίνου- 
σ.ν εις ύψος έως δεκακισχιλίων ποδών, καί, ώς μέ 
βεβαιούσιν οι αύτόχθονες, τά Ορη τής Σελήνης δέν 
έχουσιν ύψηλοτέρας τούτων κ.ορυφάς.

30 νοεμβρ. — Είναι βέβαιον ότι εις τον Κατσού- 
τσου ανετέθη ή φροντίς όπως άναγγείλη την- έλευσιν 
ημών εις τον βασιλέα τής Ούγάνδας Ιμτέζαν, μετά 
μεγάλων συ τάσεων τού Ρουμανικά, έγγυωμένου κατά 
πάντα υτερ ήμων, ώς αν ήμεθα τέκνα του. Καί επειδή

έπρεπε νά πέμψω μετά τής αγγελίας ταύτης είς τον 
’Ιμτέζαν καί δώρόν τι, είπαν εις τον Ρουμανίκαν ότι 
είχαν σκοπόν νά τω δώσω την πολύκροτου καραμπιναν 
μου.— Οχι, είπεν, αύτό νά μή τό κάμης, διότι εν
δέχεται να φοβηθή ό Ίμτέζας έκ τοιούτου όπλου ά
γνωστου εις αύτόν, έκλαμ-βάνων αυτό ως μαγικόν τι 
καί επιβλαβές πράγμα, καί νά μή σάς δεχθη κατ 
ούδένα τρόπον εις τό Κράτος του.

’Ίίπεαψα λοιπόν αντί τής καραμπινας τρία κομμά
τια βαμβακίνου ύφάσματος, και μετά την άναχω- 
ρησιν τού Κατσούτσου, θέλων ν αποδειζω προς τον 
Ρουμανίκαν τήν εύγνωμοσύνην μου, τώ προσεφερον, 

ώς άξια νά καταταχθώσι μεταξύ των περιεργοτέρων 
πραγμάτων τού θησαυροφυλακίου του, εν μαχαιριδίου 
έχου τρεις λεπίδας, χαρτία πολυποίκιλα, ένα καλα- 
μοδέκτηυ ελεφάντινου, καί άλλα τιυά. Αφού ήρωτησε 
περί τής χ ρήσεως ενός έκάστου αύτων όλων τών πραγ
μάτων, τά κατέθεσεν έπιμελώς εις τήν μεγαλην θη- 
κην τήν έκ σιδήρου κασσιτερωμένου, ην τω ειχον δω- 
ρήσει, καί τήν οποίαν θεωρεί ως τό τιμ.αλφεστατον 
πάντων. ’Εδώρησα δέ καί εις τον Ινναναγην μιαν κα- 
λύπτραν έξ ύαλίνων κόκκων, άνθ’ενός τυφεκίου το ό
ποιον μοί έζήτησεν εύχαριστηθείς δε, μοι ανταπε- 
δωκεν ένα νέον βουν και πολλά αγγεία πλήρη ζύθου, 
έξ ών οί άνθρωποί μου πάλιν κατεμεθύσθησαν. ,

3 δεκεμβρίου.— 'θ 'Ρουμανίκας ήθέλησε, καθ’ήν 
τώ έξέφρασα έπιθυμίαν, να μοι δειζη επί τών τόπων 
αύτών πόθεν ό ποταμός Κιταγγ'ούλας δεχεται τα υ- 
δατά του. Άναχωρήσαντες λοιπόν περί τήν αύγήν, 
αυτός μέν προέβη διά ξηράς, εμέ δε συνεβούλευσε νά 
προβώ προς τήν αυτήν όδον δι ακατιου, το οποίον μ.ο 
περιέμενεν εις τήν όχθην τής λίμνης. 1 ά ακάτια ταυτα 
είναι τόσον μικρά, ώστε μόλις μετά τους δύο κωπη- 
λάτας των ύπάρχει θεσις δι άλλους δυο επιβατας. 
Καί πρώτον μέν διεπλεύσαμεν μετά κοπου τους πυ- 
κνοτάτους καλμώνας έξών γέμει τό μέρος τούτο τής 
λίμνης, άλλ’άφοΰ άνήχθημεν, ε’ίδομεν ενώπιον ημών 
μεγαλοπρεπές τωόντι θέαμα. Ίων περις βουνών αί 
κορυφαί σκεπάζονται ύπό πυκνού χορτου, και τήδε 
κάκεΐσε άνυψούνται αθροίσματα ακακιών, ών αικομαι 
έχουσι νεφελώδη, ώς είπεΐν, σχήματα· ανωτέρω δέ 
καί άπωτέρω φαίνονται ωραία τινα δένδρα α ,ομεμο- 
νωμε'να, έν οίς διακρίνομεν τήν γιγάντειον άλοην, τήν 
χρήσιμον εις τήν φαρμακοποιίαν. ,Αφιχθ-ντος δε εί, 
δευτέραν τινά λίμνην, παρά πόδας του ορούς Μογα 
Χαμιρίνζι, έξήλθομεν εις τήν ςερεάν, όπου μάς περιέ- 
μ.ενον θεαταί πολλοί, όλοι παρατεταμενοι μετά σεβα
σμού, και προ αύτων όλων ό Ινναναγης. Απέβην ά,.ο 
τού άκατίου μετά σοβαροτητος βασιλική- εις του, 
ήχους μουσικής τίνος θορυβώδους, ήτιςμ εςεκωφαινε· 
ταύτης δέ προηγουμένης επορεύθημεν εις τον Ρουμα
νίκαν, περιμένοντα ημάς εις το επι τών μεθορίων ά- 
νάκτορόν του. Μάς ΰπεδέχθη με ιδιών κατά τό σύνη- 
θες, περιβεβλημένος δέρματα συνερραμμένα άνθόλο- 
πος, καί πάραυτα παρετέθη τό γεύμα, συγκείμενον εκ 
βανάνων οπτών καί ζύθου· μετά δε τούτο εδόθν,σαν 
ήμϊν καπνοσύριγγες μετά έςαιρέτου νικοτιανής. Μεγά- 
λην χαράν φαίνεται έχων ο Ρουμανίκας οτι θά κατα
στήσω τό ονομά του γνωστόν εν Ευρώπη διά τής εκ- 
δόσεως τού ημερολογίου μου. Μέ παρέλαβε λοιπόν έ
πειτα, καί, παραιτησαντες τήν λίμνην, μετεβημεν εις 

'τήν όχθην ποταμού, όπισθεν του αύτού ορούς, ό

που έθαύμασα έπανευεών τά αύτά άκάτια. Ό ποτα
μός νότος, καλούμενος Ινζέζι Καγέρα, είναι βαθύς- 
χύνεται δέ καί αύτός μετά πολλών άλλων εις τον Κι- 
ταγγούλαν, καί μετ’αύτού εις τήν Βικτωρίαν Νυάν- 
ζαν* ώτε όλα ταύτα τά ύ'δατα, καταρρέοντα άπό τών 
όρέων τής Σελήνης, σχηματίζουσιν ούτω πού μέν λί- 
μνας, μικοοτέρας τής Νυάνζας, πού δέ ρύακας καί 
ποταμούς.

Αί ανακαλύψεις αύται μ’έπλήρουν χαράς· καί έ- 
πειδή τάς έχρεώστουν εις τον 'Ρουμανίκαν, έσκεπτό- 
μην τίνι τρόποι νά τώ αποδείξω τήν εύγνωμοσύνην 
μου. ’Ηρώτησα περί τούτου τον Κιγεγκον, αύτός δέ 
μ. είπεν ότι, άν έδώρουν εις τον βασιλέα τήν πολύ- 
κροτον εκείνην καραμπιναν, ήν ήθέλησα νά ςείλω εις 
τον Ιμτέζαν, πολύ θά τον ύπεχρέωνα, διότι ύπερεπι- 
θυμεί ν ’ άποκτήση τό όπλον τούτο, άλλα δέν τολμά 
νά μοί έκφράση τον πόθον του, αϊδούμενος. Τούτο μα- 
θών, άπήλθον νά παραλάβω τήν καεαμπίναν, ένώ ό 
Ρουμανίκας διέμενε παρά τον τάφον τού πατρός 

του, καί έμελλε νά διανυκτεοεύση έκεΐ, όπως τήν ε
παύριον θυσιάση ίνα βουν.

\ δεκεμ.βρ.— Ο Ρουμανίκας έπέστρεψεν οίκαδε 
έντός τού πομπικού οχήματος του, ήτοι μεγάλου τί
νος καλάθου έσκεπασμένου, καί κρεμαμένου άπό δύο 
μακροτάτων καμάκων, τούς οποίους φε'ρουσιν εις τούς 
οάμους των οί τής συνοδίαςτου. Δεν περιγράφεται ή 
χαρα του ότε τώ προσεφερον τήν καραμ,πίναν μετά 
καί ικανών πολεμοφοδίων. ΙΙλπιζε διά τού όπλου 
τούτου νά καταβολή τού λοιπού πάντα έ/θρόν καί πο
λέμιον, μάλις-α δε τον αδελφόν του Ρόκερον. ’Εκά- 
θησε καί μοί έξεμυς·ηρεύθη όλους τούς σκοπούς του καί 
όσα είχεν άπόρρητα. Φαίνεται ότι, ότε άπέθανεν ό Δα- 
γαρας, τό πτώμα του, ώςκαί τα τών προκατόχων του 
όλων έν γένει, έρόάφη έντός δοράς^δαμάλεως, καί ού
τως έτέθη έντός άκατίου, έγκαταλειφθέντος έπειτα εις 
τά υδατα τής λίμνης. ’Αφού δέ παρήλθαν μετά τούτο 
τρεις ήμεροι, καί ήοχισεν ή σήψις του πτώματος, ές-ά- 
λησαν άνθρωποι νά ζητήσωσι τρεις σκιόληκας έκ τού 
πτώματος τού βασιλέως, σκώληκας τούς όποιους έκό- 
μισαν εις τό άνάκτορον καί παρέδωκαν εις τον διάδο
χον, φυλάξαντα αύτούς. ’Αλλ’οί σκώληκες, άντί νά 
μείνωσιν ώς είχαν, ό μέν μετεμορφώθη εις λέοντα, ό 
δέ εις πάρδαλιν, ό δέ τρίτος εις ράβδον. Τότε λοιπόν 
το σώμα τού βασιλέως μετεκομίσθη εις τό όρος Μόγ'α 
Ααμιρίνζι, όπου ό λαός, άντί νά τό ένταφιάση, κατε- 
σκεύασεν έπ αύτού καλύβην, όπου, είσάξας διά της 
βίας πέντε κόρας καί πεντήκοντα δαμάλεις, εφραξεν 
όλος τάς έξόδους στερεώς, καί άφήκε παρθένους καί 
κτήνη ν’άποθανωσι τής πείνης έντός αύτής.

Επελθόντος δέ μετά ταύτα τού ζητήματος περί 
διαδοχής τού θρόνου μεταξύ τών τριών μ.νηστήριον, 
Ρουμανικά, ’ίννανάγου καί Ροκέρου, οί παρακατέ- 

χοντες τήν βασιλικήν αρχήν έφεραν έν τώ μέσω μι
κρόν τι τύμπανον συμβολικόν. Καί τούτο μέν ήτο έ- 
λαφρότατον ώς πτερόν, άλλα πληρωθέν φυλακτηρίων 
κατέστη τόσον βαρύ, ώστε ουδείς ήδύνατο νά τό ση- 
κώση άπό χαμαί, εκτός εκείνου τον όποιον τά Πνεύ
ματα προηροΰντο ώς νόμιμον διάδοχον τού τελευτή- 
σαντος βασιλέως. Τούτο λοιπόν κατώρθωσεν έκ τών 
τριών λφών ό Ρουμανίκας· ένώ οί έτεροι δύο μάτην 
κατέβαλαν δλας τάς δυνάμεις, αύτός τό άνεσήκωσεν 
άκόπως, μάλιστα δέ εις τά άκρα τών δακτύλων του.

*0 σοφός Κιγέγκος, είκασα; ότι όλα ταύτα τά θαύ
ματα δέν ήρκούν προ; ημάς ν άποδείξωσι τήν νομι
μότητα τού βασιλέως του, έμυθολόγησεν έπειτα καί 
άλλα. Διηγήθη ότι, μετά τήν δοκιμήν του τυμπάνου,* 
οί τρεις μνηστήρες προσεκλήθησαν νά καθήσωσιν άύ.- 
ληλοδιαδ όχως εις τόπον τινά, ένθα ή γή έν τ·ρ περι- 
στάσει ταύτη, ύψουμένη καθ’όν τοόπον άνοίγεται τό 
τηλεσκόπιον, φέρει τον έπ’αύτής καθήμενον μέχρι 
τού ουρανού- έκεΐθεν δ έπειτα καταβαίνει ό ύπό τών 
ΙΙνευμάτων έπικυρούμενος ώς βασιλεύς, βαθμηδόν ύ- 
ποχωρούσης πάλιν τής γ'ής, καί ούδένα διατ ρέχει κίν
δυνον. 'Άλλως, εάν τα Πνεύμ.ατα άρνηθώσι τον άνα- 
βάντα, ώς άνάξιον τής βασιλείας, ή κορυφή της γη'ΐ- 
νης στήλης, έλαστική καθιςαμένη, κλίνει διά μιας, 
καί ό άναβάς έπ’αύτη; κρημνίζεται καί πολλάκις θα- 
νατούται.

’Επιβεβαιών τούς λόγους τού διδασκάλου, ό 'Ρου
μανίκας ώμολόγει ότι τωόντι τήν έγλύττωσεν εύ- 
θηνήν. Τον ηρώτησα μετά σοβαρότητας, αν εί; τάς 
ύψηλάς έκείνας άτμοσφαιρικάς χώρας ήσθάνθη ψύχος 
πολύ. ’Εγε'λασε διά τό παράδοξον τής έρωτήσεώς μου, 
έπειτα δε άπεκρίθη ότι αληθώς ήσθάνθη μέγα ψύχος. 
Τότε τον παρεκάλεσα νά. μοί έξηγήση, διατί άρά γε ό
σον άναβαίνη τις ύψηλά εύρίσκει ψύχος περισσότερον ; 
Ίΐ έρώτησις αύτη ένέβαλεν εϊ; αμηχανίαν, όχι μόνον 
τον βασιλέα, άλλα καί τον σοφόν του, όςτις διακρί- 
νας τήν ειρωνείαν μου, καί θέλων νά διοοθώση τήν ο
μολογίαν τού βασιλέωςτου, «"Οχι, είπεν· έξ έναντίας 
μάλιστα, όσον ανέβαινες, τόσον περισσοτε'ραν θά ή- 
σθάνεσο θερμότητα, έπειδή έπλησίαζε; προς τον ή
λιον. »

Προς τήν εσπέραν, ό 'Ρουμανίκας παρεκάλεσεν έμέ 
καί τον Γράντ νά παρευρεθώμεν εις τήν γενησομένην 
τελετήν τής άνατο/.ής τής νε'ας σελήνης. Αύτη τελεί
ται καθ’έκαστον μήνα, διά νά βλέπη ό βασιλεύς τί- 
νε; τών ύπηκόων τηρούσι τήν προς αύτόν πίστιν άμ- 
φίβολον. Εϊσελθόντες λοιπόν εις τον περίβολον τών 
άνακτόρων, πρώτον ε’ίδομεν πεφυτευμένον εις τό έδα
φος έν κέρας άνθόλοπος, τό όποιον ό Κιγέγκος έμπλή- 
σας κονεως μαγικής είχε στήσει, προσεχών ώς·ε ή βά- 
σις νά ήναι έστραμμένη προς τό μέρος όπου διέμενεν ό 
Ρόκερος. Εις δέ τήν δευτέραν αύλήν εύρομεν τριακον- 

ταπέντε τύμπανα κείμενα χαμαί κατά γραμμήν, ό
πισθεν δ’έκάστου αύτών ΐστατο είς άνήρ φέρων άνά 
χεΐρας δύο ραβδία έχοντα κεφαλήν. Εκεί μάς περιέ
μεναν οί βασιλόπαιδες καί οί μεγάλοι άςιωματικοί, 
έτοιμοι νά μάς συνοδεύσωσιν εϊ; τον τρίτον περίβο
λον, όπου έκάθητο ό 'Ρουμανίκας χαμαί, είς τό κα- 
τώφλιον τής μεγίστης τών καλυβών του. Αμέσως τον 
διεκρίναμεν έκ τής πάντοτε μειδιώσης προς ημάς φυ
σιογνωμίας του. ’Εφόρει είς τήν κεφαλήν του τιάραν 
έξ ύαλίνων κόκκων, ήτις άνωθεν τού μετώπου-χυ είχε 
λόφον έκ πτερών κόκκινων· άπό τών μηνίγγων του δέ 
έκρε'μαντο δύο πλατεϊαι ταινίαι, καί αύται ές ύαλί
νων κόκκων, αΐτινες περιετυλίσσοντο περί τον λαιμόν 
του σχηματίζουσαι ώςτινα λεμοδέτην. Ενευσαν λοι
πόν εις ημάς νά καθήσωμεν χαμαί πλησίον τού'’ίννα
νάγου, έκτελούντος χρέη τελετάρχου, καί τών μεγά
λων άξιωματικ,ών, καθησάντων ύπότά πρόθυρα. Τότε 
έκρούσθησαν όλα έκεΐνα τά τύμπανα κατά ρυθμ-όν ά- 
κριβέστατον, καί αφού έπαυσαν, διεδέχθη αύτά ορχή
στρα τις εύαριθμοτέρα, έκ τυμπάνων πάλιν, αλλά φο-
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ρητών τούτων, και έξ αύλών καλάμινων. Ήλθε δέ ή 
ορχήστρα αΰτη και έστάθη ενώπιον ημών.

’Αφού άπηύδησαν οί αύληταί φυσώντες, ήρχισαν 
•αί έπίσημοι τελεταί. "Εκαςος των νομαρχών τοΰ βα- 
σιλέως προσήλθεν εις αύτον κατά σειράν καί έως μεν 
νά προσέλθη, ήκροβάτει επί της ακμής τών ποδών, έ
πειτα δέ ΐστατο καί συνέσπα το σώμα του κατά παν- 
τοίους παραδόξους τρόπους, ακολούθως δ’έπλησίαζε 
διά μικρών πηδημάτων, έκτείνων τούς βραχίονας καί 
συστρέφων αύτούς ώς άν ήθελε νά τούς έςαρθρώση. 
Καθ όλην δέ ταύτην την παντομιμίαν έφεραν ούτοι άνά 
χεΐρας ραβδία τυμπάνων, η κλάδους δένδ ρων, καί διά 
κραυγών μανιωδών άνεκη'ρυτταν τον ύπέρ τού βασι- 
λέως ζήλον καί την προς αύτον πίστιν, παρακαλούν- 
τες νά τούς άποκεφαλίση εάν ποτέ ιώπισθοχώρουν α

πέναντι των πολεμίων του. Τέλος δέ, γονυπετησαντες 
παρά τούς πόδας του, έτειναν προς αύτον τα ραβδία 
καί τούς συμβολικούς κλάδους, όπως άςιώση αύτούς 
της επαφής του. Ούτως, δτε μέν έγίνετο ή γονυκλισία, 
ή μουσική έκόπαζε, μετά δετήν γονυκλισίαν έπανελαμ- 
βάνετο η μουσική εναλλάξ. Ήλθαν δ έν τω μετας,ύ 
καί έχόρευσαν καί νεάνιδες, ών τά αδαμιαία όλως 
σκιρτη'ματα δεν περιγράφονται.

6 καί 7 δεκ. —Μή δυνηθείς ό 'Ρουμανίκας νά μέ 
προσλάβη αρωγόν των θανάσιμων σχεδίων του κατα 
τοΰ 'Ροκέρου, μου ζητεί τέλος φίλτρων τι ικανόν νά 
παρατείνη την ιδίαν του ζωήν. Διά ν’άπαλλαχθώ της 
έπιμονής του εϊς τούτο, τώ έδωσα έν έκδόριον (νό- 
sicatoire), είπών ότι αύτο θά τον καταστήση μα- 
κρόβιον. ’Επειτα μέ ήρώτησε περί κτίσεως κόσμου.
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αύτός έλαβεν αύτό ώς δώρον, άπεποιηθην το πεαγμα, 
είπών ότι « ημείς φιλοτιμούμεθα νά μη άποχωριζο- 
μεθα ποτέ οίουδήποτε πράγματος, δωρηθέντοςύπο φί
λου τινός. » Τούτο- εύηρέστησεν εις αύτον τά μέγιςα, 
καί ύπεσχέθη νά φυλάξη διά παντός παν δ,τι έλαβεν 
έξ εμού.

8 καί 9 δεκ.—Παραγενόμενος εις έπίσκεψιν τού 
βασιλέως, τώ έδώρησα ένα φάκελλον πεζοχάρτων, τά 
όποια πάραυτα κατέταξε μεταξύ τών κειμηλίων του. 
Τον ήρώτησα τί εύαρεστότερον εθεώρει άν τώ έφεραν 
οι μέλλοντες εύρωπαίοι περιηγηταί; Χρυσοΰφαντόν 
τι, είπεν, η άργυροΰφαντον περίβλημα· αλλά προ 
πάντων αθύρματα παιδαριώδη, ώς νευρόσπαστα, νάρ
θηκας έξ εκείνων ένδοθεν τών όποιων" ριπτάζονται έξ
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απροόπτου διάφορα γελοία η φοβερά ξόανα, στρα- 
τιώτας μολυβδίνους, δαγύδας, ζώα διάφορα, αμάξια, 
κτλ. Υπάρχουν άμερικανά τινα ώρολόγια εις σχήμα 
ανθρώπου, φέροντος έπί της κοιλίας του τάς ώρας καί 
άνακυκλοΰντος τά ό'μματα· τοιούτο τι θά εθεώρει ώς 
μέγα θαύμα.

14 δεκ. — Μετεβην εις έπίσκεψιν μιας νύμφης τού 
βασιλέως, διά νά σπουδάσω έκ τού πλησίον τό φαινό
μενων της ύπερσαρκίας, περί ού προανέφερα. ’Εκ τού 
πολλού πάχους, περιεπάτει καί αυτή ώς τετράπουν. 
θέλων νά την παρακινήσω όπως μέ άφήση νά μετρήσω 
ακριβώς τάς περ_ιφερείας τών μελών της, τη έδειξα 
τούς βραχίονας μου γυμνούς, καθώς καί τάς κνημας 
μου. ’Έβλεπεν έκστατιτικη την λευκότητα των· έ-

'II βασιλική ορχήστρα έν Καρακαίω.
*Η ανατολή τής σελήνης, εορταζόμενη ενώπιον τού βασί/εως ‘Ρουμανικά.

καί αληθώς δεν έπίστευα νά δώση εϊς τοιαύτα ζητή
ματα τοσαύτην προσοχήν. ’Εφάνη σπανίας νοημοσύ
νης ό άνθρωπος, έρωτών τας αιτίας καί τα αποτελέ
σματα. ’Ηθέλησε νά μάθη καί πόθεν ή παρακμή των 
βασιλείων. «Τό βασίλειον τού Καρακαίου, είπε,περιε- 
λάμβανέ ποτέ τάς χώρας Ούρούντιον, 'Ρουάνδαν, Κι- 
σχάκκαν· εκαλείτο δέ τότε βασίλειον τού Μερού, καί 
έκυβεονάτο υπό μονού ενός ήγεμόνος. Πόθεν λοιπόν ή 
σημερινή άλλοίωσις; »

Άποκρινόμενος εις την έρώτησιν ταύτην, προσεπά- 
θησα νά τώ παραστήσω την ΐσχύν της χριστιανικής 
διδασκαλίας προς την μονιμότητα καί την δύναμιν 
των κυβερνήσεων, καί τον είδα πειθόμενον καί κατα- 
νοοΰντα έκ της σειράς της ομιλίας ότι ό λόγος υπερέ

χει των όπλων, καί ότι αί ατμοκίνητοι μηχαναί, ό 
ηλεκτρικός τηλέγραφος, κτλ. είναι κατά πολύ υπέρ
τερα των θαυμάτων όσα ποτέ ήκουσε.

Μοί προσέφερε λαμπρά δώρα έξ έλεφαντόδοντος, 
άλλάτά άπεποιηθην όσον εύγενικώτερον ήδυνήθην, εί
πών ότι όσοι των συμπατριωτών μου περιηγούνται χά- 
ριν ψυχαγωγίας, ούδέν επιδιώκουν εις τούς άγνώςους 
τόπους κέρδος Ολικόν ό'τι επίσης τιμαλφές θά μοί έ- 
φαίνετο, άν μοίέδιδεν εύτελέςτι πράγμα άςιον απλής 
πεοιεργείας· παραδείγματος χάριν, το κέρας μιας δα- 
μάλεως. Πάραυτα ό βασιλεύς έλαβε καί μοί έδωσεν έν 
τοιούτο κέρας μέγιστον. Ηθέλησε δέ νά μοί δώση 
καί περίβλημά τι εκ δορών άνθολόπων, δορών έπιτη- 
δεεότατα συνερραμμένων αλλ επειδή είπεν ότι καί 

πειτα ήλθε καί αύτή εις τό μέσον της καλύβης, καί 
άφέθη άνευ δυσκολίας εις τάς καταμετρήσεις μου. Οί 
βραχίονες της έχουν περιφέρειαν ενός ποδός καί 1 1 δα
κτύλων· ή όσφύς, 4 ποδών καί 4 δακτύλων ό μηρός 
2 ποδών καί 7 δακτύλων τό γας-ροκνήμιον, ενός πο
δός καί 8 δακτύλων· τό ύψος τοΰ αναστήματος, 5 
ποδών καί 8 δακτύλων (1). ’Επί τής καταμετρή- 
σεως, έκάθητο έκεϊ πλησίον ή θυγάτηρ της, κόρη δε- 
καεςαετής, όλη γυμνή, καί έπινε γάλα κατά μικρά ρο
φήματα, ύπό τά βλέμματα τού πατρός της, κρατούν
το? άνά χεΐρας ραβδίον καί έτοιμου προς τιμωρίαν 
της, ώστε νά βιάζεται ούτως ή κόρη, φοβούμενη τον 
δαρμόν, νά πίνη έκ διαλειμμάτων. Τούτο απαιτεί

(1) Ό άγγλιχό; ποΰ;, συγκείμενος έ* 1'2 δακτύλων, είναι ΐ- 
σο; πρά; 30 εκατοστόμετρα καί 4 χιλιοστόμετρα γαλλικά. 

ό συρμός εις την χώραν ταύτην· αί γυναίκες θεωρούν
ται ώς δυσειδείς, άν δέν καταντά ή ύπερσαρκία των 
μέχρι τερατωδίας.

1 7 δεκ. —’ Έμαθον παρά τίνος κατοίκου τής Ρου- 
άνδας, ότι οΐ Βουιλγιαμβάντου είναι άνθροΑτοφάγοι· 
τούτο δέ μοί έπεβεβαίωσε καί ό Ρουμανίκας. Προτι- 
μώσι τό άνθρώπινον κρέας ώς άνώτερον πάσης άύ.λης 
τροφής. Κατοικεί δέ ή φυλή αύτών εις τάς αύτάς 
χώρας όπου καί ή τών Νιάμ Αιάμ. ’Αναγνώσας ότι 
εϊς την χώραν ’Αμάραν, κειμένην άνω τής λίμνης Νυ- 
άνζας, οί κάτοικοι έπίστευαν εις Χριστόν, ήρώτησα 
περί τούτου Αμαραΐον τινά έκ τών υπηρετών τοΰ Καμ- 
ραση, βασιλέως τού Ούνιγιόρου, καί παρ’αύτού ιδού 
τι μ.όνον έμαθον. Οί συμπατριώταί του τρυποΰν τά 
δύο χείλη των καί τούς λοβούς άμφοτέρων τών ώτίιον,
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καί έξ αύτών ζρέμάζουσι κρίκους όρειχαλκίνους. Αί 
κατοικίαι των είναι κτισμέναι καλώς. Οσάκις θυσιά- 
ζωσι δάμαλίν τινα, γονυπετοΰσιν ώς έν προσευχή, συν- 
άπτοντες τάς χεΐρας καί ς-ρέφοντες τάς παλάμας πρός 
τον ούρανόν· συγχρόνως οέ προφέρουσι τήν μονοσύλ
λαβον λέξιν Ζού. ΙΙερί της λέξεως ταύτης ούδέν ένί- 
νωσκεν ό έρωτώμενος. Σημαίνει άραγε τό όνομα τοΰ 
Ιησού; Μ’είπε μόνον ότι είς τήν πατρίδα του είναι 

άγνωστος ή περιτομ-ή, καί ότι ούδεμίαν ιδέαν έχουσιν 
οί συμπατριώταί του περί Θεού ή αθανασίας τής ψυ
χής. Φυλή τις λευκοδέρμων ανθρώπων, όνομαζοαένων 
Βουακουαβί, σχεδόν όμοιων μετ’έμοΰ, επιχειρεί συν
εχώς έπιδρομάς διά τών ύδάτων, καί αρπάζει τά κτή
νη τών έγχωρίων κύριον δέ όπλου έχει ρομφαίαν τι- 
νά δίστομον (σιμέ). Οί’Αμαραΐοι (Βουαμάρα) πολ- 
λάκις απεσοβησαν τούς εχθρούς τούτους μέχοι πόλεώς 
τίνος όνομαζομένης Κιζιγουϊζί, οί κάτοικοι τής ό
ποιας φορουσι χιτώνας έρυθοούς. Είς τήν συνομιλίαν 
μου ταύτην είχον διερμηνέα τόν Ρουμανίκαν αύτόν, 
όςτις έφαίνετο ούχ ήττον έμοΰ περίεργος νά μάθη.

’Από τής 19 μέχρι τής 22 δεκ. — Ό Γράντ, α
σθενών προ πολλοΰ ήδη, δέν δύναται δυστυχώς ν’ά- 
ναλάβη. Μετέβην μόνος μετά τοΰ βασιλέως καί τών 
υιών του πρός άγραν έπί τής λίμνης, ιδίως δέ περί τό 
νησιδίου Κόντι, όπου πλεονάζουσιν , ώς έ'μαθον, οί 
ιπποπόταμοι. Εκεΐ εύρομεν πολλούς κροκοδείλους 
θερμαινόμενους ύπό τον ήλιον, άλλ’ ούδένα ϊπποπό- 
ταμον· άπέδωκαν δέ οί βασιλόπαιδες τήν απουσίαν 
αύτών είς μαγείαν τινά, άλλ ύπεσχέθησαν νά τούς 
άναγκάσωσι νά ελθωσι διά τών έξόρκισμών των. 
Το βέβαιον είναι ότι, προσκληθέντες κατά τινα τρό
πον, ένεφανίσθησαν πέντε ιπποπόταμοι, ών τέσσαρες 
γέροντες καί είς νέος. Ελυπούμην νά πυροβολήσω κα
τά τών άθλιων ζώων, βλέπων αύτά τόσον πειθήνια καί 
άκακα, άλλα παρακινηθείς ύπό του βασιλέως έσκό- 
πευσα κατά τοΰ ενός, όςτις άμα τραυματισθείς έχάθη 
είς τά ύδατα, καί ού'τε άνεφάνη. Ό Κιγέγκος έξήγησε 
τοΰτο ώς δυσαρέσκειαν τών δαιμόνιων τοΰ ΰδατος, έ- 
πέιοή είσήλθον είς τό κράτος των χωρίς νά προσφέρω 
προηγουμένως θυσίαν τινά. ’Ελθών είς αστρονομικήν 
τινα φιλονεικίαν, ήρωτήθην παρά τοΰ βασιλέως άν ό 
αυτός ήλιος άνε'τελλε καθ έκάστην, καί τίνος ένεκα ή 
σελήνη μεταβάλλει σχήματα ; Ό βασιλεύς φρονεί ότι 
ή σελήνη ούτω περιγελά τήν απλότητα τών θνητών.

Τινές κάτοικοι τής χώρας Κίδης, κομίζοντες έλε- 
φα^τάδοντας, ήλθαν νά προσκυνήσωσι τον βασιλέα. 
Έρωτών αύτούς, έ'μαθον ότι είς τόν τόπον των είδαν 
ποτέ ανθρώπους ομοιάζοντας μετά τών Αιγυπτίων 
μου, αλλά καίτοι ήσαν «οπλισμένοι διά τυοεκίων, έ- 
φονεύθησαν όλοι ύπό τών συμπατριωτών των. ’Εκτου 
λόγου τούτου έβεβαιώθην, ότι διά τοΰ Νείλου δυναν- 
ται ν’άναπλεύσωσιν οί αύτόχθονες έμποροι μεχοι τής 
Κίδης, κείμενης άνω τής λίμνης Νυάνζας· καί όμως 
ό Ρουμανίκας θέλει νά μέ άποτρέψη τοΰ νά ζητήσω 
διέξοδον διά τών χωρών αϊτινες κεΐνται πρός βορράν 
τής Ούγάνδας καί τοΰ Ούνιγιόρου, λέγων ότι μόνον διά 
τοΰ δρόμου τόν όποιον έλαβον δύνανται οί Εύρωπαΐοι 
νά προχοορήσωσιν έως είς τό βασιλείαν του, καί ότι 
έπέκεινα τής Ούγάνδας καί τοΰ Ούνιγιόρου, τών ο
ποίων οί βασιλείς έ'χουσιν είς αύτόν πάσαν εμπιστο
σύνην, όλοι οί ζένοι έθανατώθησαν. Ο 'Ρουμανίκας 
είναι βέβαιος ότι πάλιν θά διαβώ διά τοΰ κράτους του 

έπιστρέφων είς τήν ’Αγγλίαν, καί οσάκις λέγω ότι θά 
ευρώ δρόμον πρός βορράν, αύτός γέλα,

ίές δείγμα τών ηθών τοΰ Καράκαίου αναφέρω το 
επόμενον. Δύο ανδρες, σύζυγοι μιας καί τής αύτης γυ
ναίκας, αντιποιούνται τό έξ αύτής γεννηθέν παιδίον, 
έκαστος ώς ίδιον. Ό Βαράκας έλυσε τήν φιλονεικίαν 
κληθείς ώς κριτής, καί άποδόσάς τό παιδίον είς εκεί
νον τον όποιον ένόμισεν ώς έ'χοντα ομοιότητά τινα 
μετά τοΰ βρέφους. Ίί άπόφασις αύτη ένεκρίθη ύπό 
πάντων καί έκίνησεν άσβέσταυς γέλωτας.

29 καί 30 δεκ.— Καθώς καταλαμβάνω, ό γάμος 
εις τήν χώραν ταύτην είναι άπλή κερδοσκοπική έπι- 
χείρησις. Ό πατήρ, δίδων τήν θυγατέρα του λαμβάνει 
είς αντάλλαγμα το'σας δαμάλεις, τόσα πρόβατα καί 
τόσους δούλους· άλλ’άν ο σύζυγος δέν ευάρεστη είς τήν 
γυναίκα, αύτη δύναται ν’απαλλαγή άποδίδουσα ό
σα φέρνα έ'φερεν ό γαμβρός, ή τό ισότιμον αύτών. 
Άλλως τε δέ οί Βουαχούμα, καίτοι έ'χουσι δούλας, καί 
ενίοτε νυμφεύονται αιθιοπίσσας γνήσιας, δέν δίδου- 
σιν όμως τάς θυγατέρας των είς άνόρας άλλης φυλής, ■ 
μή θέλοντες νά διαφθαρή ή γενεά των, δι’ήν σεμνύ- 
νονται τόσον, ώστε είς τό Καρακαΐον ούδείς τιμωρεί
ται διά θανάτου, ούδ’άν έ'πραξε φόνον ή έσχάτην προ
δοσίαν. Τά εγκλήματα ταΰτα, ώς καί πάν άλλο, τι- 
μωσούνται διά ποοστίικων αναλογών, συνιστααένων 
είς πολλας ή όλίγας δαμάλεις γαλακτοφο'ρους.

3 1 δεκ. — ΪΙμίλουν μετά τοΰ Ρουμανικά πεοί 
θεολογίας, καί τόν ήρώτησα διατί, ένώ δέν γινώσκει 
Θεόν, ού'τε ζωήν μέλλουσαν, θυσιάζει κατ έτος είς τόν 
τάφον τοΰ πατρός του μίαν δάμαλιν ;—’Αγνοώ διατί, 
άπεκρίθη γελάσας· άλλα μοί φαίνεται ότι πράττων 
ούτω θά θερίσω καλητέρους καρπούς. Δι αύτό τοΰτο 
παραθέτω καί ενώπιον μεγάλου τινός βεάχου τοΰ ό
ρους ικανήν ποσότητα σίτου καί ζύθου, ένω γνωρίζω 
ότι ή πέτρα δεν τρώγει, ούτε πίνει τίποτε. Όλοι α
νεξαιρέτως οί ’Αφρικανοί πιστεύόμεν είς τήν δύναμιν 
τής μαγείας καί τών φυλακτηρίων. ’Εάν πορευόμενος 
είς πόλεμον ήκοιον τήν φωνήν άλώπεκος, πάραυτα 
θα επέστρεφα μέ τα στρατεύματα μου όπίσω, διότι ό 
οιωνός είναι κακός. Καί άλλα δέ πολλά ζώα, καί μά
λιστα πτηνά, έχουν αιτίαν ή άπαισιαν έπήρειαν.

Ιίθελησα νά τόν πείσιο ότι, άν είχεν έναντίον του 
πολέμιους μή πιστεύοντας είς οίιονούς, στηριζομενους 
δέ μόνον είς τήν ιδίαν των άνδρίαν καί τακτικήν, θά 
τόν έζημίουν πολύ αύται αί δεισϊδαιμονίαι. ,Έδωσεν 
είς τούς λόγους μου τούτους πολλήν προσοχήν, καί 
έπείσθη ολίγον κατ ολίγον περί τής υπεροχής τών λευ
κοδέρμων ανθρώπων «’Αφού, είπε, καί οί ’Άραβες 
αύτοί ομολογούν, ότι έκτης γής τών Βουαζούγγου μάς 
έρχονται οί ύάλινοι κόκκοι καί τά καλα ύφάσματα. »

I, 2 καί 3 ίανουαρίου 1862. — Τό νέον έτος.ήρ- 
χισεν ύπό αισίους οιωνούς. Έξ όλων τών φαινομένων 
πειθόμεθα ότι ό άγγλος περιηγητής Πεθέρικος έρχεται 
προς συναπάντησιν ημών, αναπλέουν τόν Νείλον άπό 
τής Αίγυπτου. Ό βασιλεύς τοΰ Ούνιγιόρου, Καμράσης 
ονομαζόμενος, θε'λων μάλλον νά καυχηθή ότι και αύ
τόν ήλθαν νά έπισκεφθώσι ξένοι, άνήγγειλε τοΰτο πρός 
τόν Ρουμανίκαν, προσθέσας ότι αληθώς μέν οί ξένοι 
είσέτι δέν άφίχθησαν είς τήν αύλήντου, άλλ’όμως 
εΰρίσκοντο είς τήν Γάνην, χώραν ύποτελή τοΰ Ούνι
γιόρου, άναπλεύσαντες τον Νείλον έως έκεΐ* ότι οί κά
τοικοι τής Γάνης προσέβαλαν αύτούς καί τούς άπέ-
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κρουσαν έναντίον τών πυροβόλων των, καταφανισάν- 
των τά δένδρα έπί τής όχθης τοΰ ποταμοΰ, ή'ρπασαν 
δε καί πολλά έμπορεύματά των, μέρος τών οποίων έ- 
κομίσθη είς τόν βασιλέα, καί ότι μαθών ταΰτα πάντα 
ό βασιλεύς, επεμψε διαταγήν ν άφεθώσινοί ςένοι 
νοι ανενόχλητοι, διά νά ελθωσι μέχρις αύτοΰ.

Ο Ρουμανίκας μ ύπεσχέθη νά συστήση τον συμ
πατριώτην μου πρός τον βασιλέα Καμράσην, όςτις εί
ναι γαμβρός του· άπεφάσισα δέ κ’έγώ νά πε'μψω προς 
αύτόν μετά τών απεσταλμένων του τινας τών άνθιώ- 
πουν μου ύπό τόν Βαράκαν.

5 καί 6 ΐανουαρ. — Περί τών Βουαχούμα έ'μαθον 
παρά τίνος όςτις ήχμαλωτεύθη ύπ αύτών καί ήχθη 
είς το Βουαλάμον (παρά τά μεθόρια τής Άβυσσινίας), 
ότι είς τά μεγάλα συμπόσιά των πίνουσιν αίμα ήνω- 
μένον μετά γάλακτος, καί ότι οί βοές τής πατρίδος 
του έ'χουσιν ύπερμε'γη κέρατα.

7 ΐανουαρ.—’ίνδόςτις, πορευθείς είςέπίσκεύιν τοΰ 
βασιΰ.έως τής Ούγάνδας καί έπιςφέψας μετά πλουσίων 
δώρων, συνιςαμένων είς έλεφαντόδοντας καί δούΰ.ους, 
άνήγγειλεν είς ημάς ότι ό Ίμτέζας έστειλεν αξιωμα
τικούς του διά νά μάς όδηγήσωσιν όσον τάχιστα με- 
χρις αύτοΰ. 'Η καλή αύτη είδησις μάς άνεπτέρωσεν, 
ούχ ήττον δέ καί τάς ελπίδας τοΰ 'Ρόυμανίκα, βλέ- 
ποντος ήδη τήν ’Αφρικήν ήνεωγμένην, καί τό όνομά 
του άπαθανατισμένον λυπεΐται δέ μόνον ότι δέν δέ
χομαι νά ανακούφιση έξ ιδίων του τάς ύπερόγκους 
δαπάνας τής οδοιπορίας μου. Τό αληθές είναι ότι ή- 
γόρασα έκ τών Αράβων καί άλλα ύάλινα κοσμήματα, 
πληρώσας είς αύτούς ύπέρ τάς τετρακοσίας λίρας ςερ- 
λίνας, διότι άνευ τούτων δέν ήδυνάμην νάεξέλθωτής 
Ούγάνδας καί νά προχωρήσω μέχρι τοΰ Γονδοκόρου.

(Τήν συνέχειαν προσεχώς.)

ΟΧΟΜΑΤΛΝ ΔΙΟΡΟΙΙΣΪΣ.
(Ίδε ζαΐ σελ. 248.)

’Αννέζα. — Ιΐοΰ.ύ φοβούμαι μή τό όνομα τοΰτο 
παράγεται, όχι έκ τοΰ Αννα, άλλ έκ τοΰ ιταλικού 
Agnese, έχοντος ρίζαν τό λατινικόν AgUUS, ση
μαίνον αμνός, έκ τοΰ «αμνού τού αίροντας τας α
μαρτίας τοΰ κόσμου. » Καταλαμβάνει δέ καί έκ τού
του πας τις τήν αθλιότητα είς ήν κατήλθομεν έπί τών 
αίουνων τής δουλείας, παραδεχόμενοι τοιαΰτα ονόμα
τα ετερόγλωσσα.

'Ός·ε τό ιταλικόν όνου,α Agncse (ταύτό τοΰ γαλ
λικού Agnes), άπαντώμενον έν τη ιστορία, δέν πρέ
πει νά μεταγλωττίζηται παρ ήμΐν Αγνή, ώς ένομι- 
ζετο, άλλ’Άμνάς. Τοΰτο μή φανη παράδοξον, διότι 
έχει ή καθ’ ημάς έκκλησία τροπάριον, έν ώ άποκα- 
λοΰνται καί αμνάδες αί όσιαι γυναίκες· « II άμνάς 
σου, ’Ιησού, κτλ». ’Αλλά δέν συμβουλεύομεν κανένα 
πατέρα νά όνομάση τήν θυγατέρα του ’Αμνάδα. Είς 
τήν όνομαςνκήν, ή ’Αμνάς ’ίσως δέν θά ήχει λίαν δυσ- 
αρέστως έν τη άκοή τών γαμβρών· είς τήν γενικήν 
(τής ’Αμνάδας), ίσως θά ήτο πάλιν ανεκτή· άλλ’άν 
ή χυδαία γλώσσα, ή συνήθως τήν αιτιατικήν τών πε
ριττοσυλλάβων μεταχειριζομίνη άντί ονομαστικής, 
άναφέρουσα αύτήν έλεγεν, ή ’Αμνάδα,—τό πράγ
μα θά ήτο αφόρηταν!

Μάς ήρώτησε φίλος τις περί τής Άμερσουδας, άν
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έπρεπε νά μετονομασθή Μυρσίνη, άφοΰ παράγεται έκ 
της μυρσίνης τό όνομα αύτής. Οί άρχαΐοι είχον ό
νομα Μυρτώ, καί είναι κάλλιστον.

Αγγερού, ή Κερού, κατα συγκοπήν έκ τοΰ 
’Αγγελική, ώς εικάζω, τρεπομένου τοΰ λ είς ρ, καθώς 
έχομεν ποΰ.λά παραδείγματα. 'Εν στοιχείου άρκεΐ νά 
μεταμορφώση τόν κόλακα είς κόρακα.

Φραντζέσκος καί φραντζέσκα, έκ τών άλλο- 
τρίων Francesco, Francesca, καθώς Αινάρδος 
καί Αιναρδής έκ τοΰ Leonardo, καί Φλώρος, 
Φλώρα, Φλώριος. ’Αποσκορακίσατε, πρός Θεοΰ ! 
άποσκορακίσατε μοι!

Μ ικες, έκ τοΰ ιταλικού Michele, Μικέλες, Μικές. 
Είναι ό Μιχαήλ.

’Αλεβΐζος, έκ τού Loiso.
Κοζής, έκ τοΰ Cosimo, σημαίνον Κοσμάς.
Τυπάλδος, έκ τού Teobaldo· ώστε όρθότερον 

θά έγραφέ τις Τηπάλδος, ή Θεοβάλδος.
Κουρνέλια, έκ τοΰ Cornelia, ή Κορνηλία. Καί 

τοΰτο άλλότριον όνομα.
Ο είς ίτσα ύποκορισμός τών θηλυκουν ονομάτων 

δέν ύποφέρεται. Τ προ τοΰ Σ, ή Τ προ τοΰ Ζ είς τήν 
ελληνικήν γλώσσαν δέν δύναται ποτέ νά γραφή (καί 
ού'τε Μ ή Ν προ τοΰ Π είς τήν άρχην λε'ξεως). Ώ 
σείς, ών τά ονόματα ή τά έπίθετα έ'χουσι Τ προ τοΰ 
Σ ή Τ προ Ζ,ή άρχονται άπό ΜΙΙ, ΓΚκαί NT, μετα
βάλετε τά στοιχεία ταΰτα, ένόσω φιλότιμεισθε νά λέ- 
γεσθε "Ελληνες καί όχι άλλότριοι· διότι, αδελφοί, 
είναι τεκμήρια ταΰτα, ή άναλγησίας, ή ά.μαθείας, ή 
άφιλοκαλίας.

Αλλ’ έπανε'ρχομαι είς τόν είς ίτσα ύποκορισμόν 
τών θηλυκών ονομάτων. Οί ΙΙελοποννήσιοι, οΐ Επτα- 
νήσιοι καί οί Στερεολλαόΐται ύποκορίζουσιν είς ούλα· 
καί τοΰτο κακο'ηχον. Πώς δύναται νά τέρπη τήν ά- 
κοήν κατάληξις όμοία εκείνης ή'τις δίδεται χυδαϊστί 
είς τήν πανώΰ,ην! Κλείσατε τά ώτα, διότι θά προφέ- 
ρωμεν τήνλέξιν . . , σκουρδοΰλα, λέξιν ό'χι μόνον 
αποτρόπαιου, αλλά καί κατάπτυστου.

Είχου οί άρχαΐοι, είχου κ έκεΐνοι ύποκορισμούς, 
άθ.λ’ήσαυ γλυκύτατοι· έλεγου τήν μικράν κόρην, κο
ρασίδα, καί τήν μικράν νέαν, νεάνιδα· έ'λεγον τήνΓλυ
κερίαν Γλυκέριον καί τήν Ελένην Έλένιον, ούδετερο- 
φανή τρυφερά, καθώς τά παρ’ήμΐν χυδαϊκά καί ανά
λατα Ελενάκι, Μαριγάκι· προέταττον όμως εκείνοι, 
άντί τοΰ ουδετέρου άρθρου «τό», τό θηλυκόν «ή», 
λέγοντες ή Γλυκέριον, ή Ελένιον. Είς τών άρχαίων 
ποιητών τής 'Ρώμης σατυρίζει τήν νεολαίαν τής πα
τρίδος του ώς άναμιγνύουσαν λέξεις καί φράσεις έλ- 
ληνικάς είς τάς συναναστροφάςτης, ώς ημείς πράττο- 
μεν σήμερον κακοζηλως, μεταχειριζόμενοι γαλλικάς 
καί άγγλικάς· άφοΰ δε ψέξη τούς ρωμαίους νεανίας 
ότι τήν pulchra (μελαγχροινήν) άπεκάλουΙ « μελί- 
χρουν », προσθέτει ότι, έάν τίνος ή έρωμένη ήτο λει- 
πόσαοκος, τήν έκολακευε λέγων αύτήν ελληνιστί 
«λαμπάδιον» ή «ισχνόν έρωμένιον».

Κατηντήσαμεν σήμερον νά πιθηκίζωμεν ημείς τά 
ήθη καί νά ψιττακίζωμεν τήν γλώσσαν άνθρώπων, ών 
οί πρόγονοι έπιθήκιζον καί έψιττάκιζον τά τών ήμε- 
τέρων προγόνων.

"Αλλοτε ποιήσωμεν λόγον καί περί τών καθ’ ήμας 
έπωνύμων.
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0 ΟΦΙΣ ΚΡΟΤΑΛΙΑΣ.

Κροταλίας ώνομάσθη ό δφις ούτος, διότι έχει εϊς 
τήν ούράν αύτου μικρά τινα κωδωνοειδή θηκάρια κερά
τινα, συνηρθρωμένα κατά σειράν, καί βαθμηδόν σμι- 
κρυνόμενα μέχρι τής ακρας τής ούράς. "Οτε τό έρπε- 
τόν προβαίνη, τα κρόταλα ταύτα ήχούσιν ελαφρώς, 
καθώς τά ξηρά φασήλια έν τη θήκη των, ειδοποιεί
ται δ’ έκ τοΰ ήχου αύτών ό άνθρωπος περί τής προσ- 
εγγίσεως τού φοβερωτάτου έχθροΰ τούτου· διότι δεν 
είναι μέν πολύ δυνατός ό ήχος, άλλ’άκούεται μέχρις 
άποστάσεως τριάκοντα βημάτων.

Ο Κροταλίας κατοικεί εις τήν ’Αμερικήν- απαντά
ται δέ εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας καί εϊς τό Μεξικόν. 
Τό μήκος του προβαίνει ένίοτε μέχρι δύο μέτρων, ή
τοι τριών πήχεων. Χρώμα έχει έπί τήςράχεώς του 
φαιον υποκίτρινου, και σειράν μελαίνων κηλίδων, γύ- 
ρωθεν λευκών. Η 
κεφαλή του είναι 
πεπατημένη , οί 
οφθαλμοί σπινθη
ροβολούν', τό ςό- 
μα ανοίγεται πο
λύ, καί ή γλώσ- 
σά του έξέρχεται 
διχασμένη καί 
μέλαινα. Οί δύο 
όδόντες διά τών 
όποιων δάκνει εί
ναι μακροτατοι, 
καί κεϊνται εις τα 
έμπροσθεν τής ά
νω σιαγόνος. Τής 
μέν ράχεως τα 
λέπη είναι πολλά 
καί ωοειδή, τής 
δέ κοιλίας μεγά
λα, κατέχ οντα ό
σον τό πλάτος 
τοΰ σώματος εις 
μίαν σειράν.

Όφι; Κροταλίας.

Τρέφεται δέ ό Κροταλίας έκ ζωυφίων, μας·οφόρων 
τε καί ερπετών, ένεδρεύων αύτά έν υπομονή, καί έφορ- 
μών καθ’δλον τό μήκος τού σώματός του, άμα ώς 
πλησιάσωσι.

Γεννά ώά, τά δέ μικρά του, αφού παρέλθη μετά τήν 
έκκόλαψίν των ολίγη ώρα, εύρίσκουσι καταφύγιου εν
τός τού στόματος τής μητρός των.

’Εν ώρα θέρους, ό Κροταλίας διατελεϊείς τά ό'ρη τά 
πετρώδη, τά ακαλλιέργητα ή σκεπασμένα ύπό αγρίων 
δασών- συνήθως δ’έκλέγει τά θερμότερα μέρη, τά 
χείλη πηγής τίνος ή ρυακίου, όπου έρχονται νά πίωσι 
τά μικρά ζώα. ’Αγαπά δέ καί νά διαμένη ύπό τόν κα- 
τακείμενον κορμόν γηραλέου τινός δένδρου. Ό Αύ- 
δ ιυβών, περίφημος περιηγητής καί φυσιολόγος άμερι- 
κανός, λέγει ό'τι συνεχώς άπαντώνται οί Κροταλίαι 
συνεσπειρωμένοι περί εαυτούς καί νεναρκωμένοι ύπό 
τού ψύχους.

Φυλαί τινες άγοίων ανθρώπων τής ’Αμερικής σέβον
ται τόν Κροταλίαν- γινώσκουσι δέ ούτοι πώς νά τόν 
άπομακρύνωσιν από τών κατοικιών των χωρίς νά τόν 
φυνεύωσι. Λέγεται ότι τό τρομερόν τούτο έρπετόν δέν

άναισθητεΐ προς τήν μουσικήν. Ο περιώνυμος Σατο- 
βριάνδος έγραψε τάδε περί αύτού.

« Κατά ϊούλιον τού 1791, έτυχα όδοιπορών εϊς τήν 
’Άνω Κανάδαν μετά τινων αγρίων οικογενειών τού έ
θνους τών Ούνουτάγνων. Κατελύομεν έντός πεδιάδος 
παρά τήν όχθην τού ποταμού Γενεδίου, ότε είσήλθεν 
εις τά σκηνώματα ημών εις Κροταλίας. Μεταζύ η
μών εϊχομεν καί τινα Καναδιώτην, ό'ςτις έπαιζεν αύ- 
λόν. Θελήσας ούτος νά μάς διασκεδάση, έπροχώρησε 
προς τόν όφιν, ούδέν άλλο φέρων ό'πλον ή τόν αύλόν 
του. Τό ύπερήφανον έρπετόν, άμα ίδόν αύτον πλη- 
σιάζοντα, έλισσεται περί εαυτό, πλατύνει τήν κεφα
λήν του, έμφυσα τάς παρειάς του, συστέλλει τά χείλη 
του, άποκαλύπτον τούς δηλητηρίους του όδόντας καί 
τόν κόκκινόν του λάρυγγα· ή διχαλωτή γλωσσά του 
περισπάται ταχέως έςω τού στόματος· οί οφθαλμοί 
λάμπουσιν ώς άνθρακες πεφλεγμένοι, τό σώμα του 

έξοιδαινόμενον ύ
πό τής λύσσης 
κλίνει καί άνορ- 
θούται ώς φυση
τήρων- τό δέρμα 
του,γέμον λεπών, 
διατέλλεται, καί 
ή ούράτου, άπαι- 
σιωςπως ηχούσα, 
σείεται μετά τό
σης βίας, ώστε 
φαίνεται ώς έλα- 
φρός τις ατμός. 
Τότε ό Καναδιώ- 
της αρχίζει νά αυ
λή,· ό όφις μένει 
ώς άπορων· φέρει 
τήν κεφαλήν του 
προς τά όπίσω, 
καί ολίγον κατ’ 
ολίγον κλείει τό 
φλογερόν στόμα 
του. Καθόσον τόν 
καταπλήττει τό 
όμματά του στε-μαγικόν αποτέλεσμα τού αύλού, τα 

ρούνται τής βλοσυρότητος, αι δονήσεις τής ούράς του 
βραδύνονται, καί ό κρότος αύτής έξασθενεΐ καί βαθμη
δόν εκλείπει. Οί έλιγμοίτου πλατύνονται, καί ταπει- 
νούμενοι προς τήν γήν πίπτουσιν έπ αύτής εις κύκλους 
ομοκέντρους· πίπτουσι δέκαί τάάνορθωθένταλέπητου 
καί άνακτώσι τήν ςτλπνότητάτων. Στρέφει έπειτα τήν 
κεφαλήνήρέμα, καί μένει άκίνητρν, ώς προσέχον εϊς τον 
ήχον καί ύπ’αύτοΰ κατακηλούμενον. Προβαίνει τότε 
ό Καναδιώτης ολίγα βήματα, βάλλων άπό τού αύλοΰ 
του ήχους βραδείς καί μονοτόνους, τό δ’έρπετόν κλίνει 
τόν λαιμόν του, διανοίγει διά τής κεφαλής του τα λε
πτά χόρτα, καί αρχίζει νά έρπη κατόπιν του αύλητοΰ 
παρασύροντος αύτό, ίστάμενον άμα αυτού ίςαμένου, 
και πάλιν ερχόμενον επί τά ίχνη του άμα αύτοΰ απο
μακρυνόμενου. Ούτως ήχθη ό Κροταλίας έςω τών ή- 
μετέρων σκηνωμάτων έν μέσω πλήθους θεατών, α
γρίων τε καί Εύρωπαίων, οίτινες καί βλέποντες ταύτα 
δεν έπίστευον εις τούς ίδιους των οφθαλμούς. »

"Ολοι έκ συμφώνου άποφαίνονται δτι ό Κροταλίας 
ουδέποτε προσβάλλει τον άνθρωπον, εϊμή προσβαλ-

λομενος ύπ’αύτού· άλλ’όπωςδήποτε ό όφις ούτος εί
ναι επικίνδυνος γείτων, καί οί άνθρωποι έπενόησαν 
παντοιους τρόπους απαλλαγής άπ’αύτοΰ. Ό χοίρος 
είναι θαυμάσιος πρός τούτο. Πρός δυσμάς καί προς 
νοτον τής Αμερικής, οσάκις έμφανισθή τό θανάσιμον 
τούτο ερπετόν εις άγραν ή εις έπαυλίν τινα, σπεύδουν 
να φερωσιν έκεΐ θηλυκόντινα χοίρον μετά τών σκύμνων 
του· έντος ολίγου δε ό χοίρος έξαλείφει έκεΐθεν τρώ- 
γων παν έρπετόν. Είναι γενικώς παραδεδεγμένον ότι ό 
χοίρος δέν βλάπτεται ύπο τοΰ δηλητηρίου, ένεκα τού 
λίπους του· άλλωςτε δέ κυνηγεΐ τόν Κροταλίαν μετά 
παράδοξου λαιμαργίας. Ο δόκτωο Ίωναθαν Φραν- ~ ί. .. . 1 ,... 1 'κλινος όιηγειται, οτι όταν ο χοίρος ιδη τοιοΰτον ό- 
φιν, κροταλίζει τας σιαγόνας του καί άνορθόνει όλας 
του τας τρίχας, ό δέ όφις τότε συσπειροΰται ετοιμα
ζόμενο; νά προσβάλη τόν έχθρόντου- άλλ’ό χοίρος 
πλησιάζων άφόβως, 
δέχεται τό τραύμα 
τοΰ όφεως εϊς τάς λι- 
παράς πτυχάς, αί'τι- 
νες κρέμανται εϊς τά 
πλάγια τής σιαγόνος 
του· πατεΐ δ’έπειτα 
δι’ ένό; τών ποδών 
του τήν ούράν τού ερ
πετού, καί διά τών 
όδόντων κατακόπτει 
τήν σάρκα του, ήν καί 
τρώγει μετά γρυλλι- 
σμών εύφροσύνης.

Οχι δέ μόνον τόν 
χοίρον μεταχειρίζε
ται ό άνθρωπος κατά 
τών όφεων έκείνων, 
αλλα καί όρνεά τινα, 
ιδίως δέ τό όνομα- 
ζόμενον ’Οφιοφόντην 
(Secretaire ή Ser- 
peutaire), διαιτώ- 
μενον εις τάς Άντίλ- 
λας νήσους.

Περί τής φρικτής 
δραςτκότητοςτοΰ δη- 
λητηριουτών Κροταλιών διηγούνται πολλά οί περιη- 
γηταί. Κύων δαγκασθείς ύπό Κροταλίου έχοντας μή
κος ενός μέτρου, άπέθανεν έντός 15 λεπτών, καί έτερος 
μετ αύτον έντός 2 ώρών, καί τρίτος έντός 4 ώρών. 
Μετά τέσσαρας ημέρας, ό αύτός όφις έδάγκασεν έτερον 
κυνα,επιζήσαντα μόνον 30 δευτερόλεπτα, καί μετ’ 
αυτόν άλλον κύνα έκπνεύσαντα μετά 4 λεπτά. Μετά 
δε τρεις ημέρας έδάγκασε βάτραχον έκπνεύσαντα μετά 
2 δευτερόλεπτα, καί έπειτα όρνιθα έκπνεύσασαν μετά 
8 λεπτά.

Αμερικανός τις είχε κομίσει εϊς τήν Γαλλίαν τρεις 
Κροταλίας ζώντας· καίτοι τούς έπροφύλαττεν άπό 
τού ψύχους, ό είς αύτών έτελεύτησεν· έφερε τότε ό 
Αμερικανός τό κλωβίον τό περιέχον τούς άλλους δύο 

πλησίον τής θερμάστρας, καί τούς ήρέθισε διά ραβδί— 
δίου, δια να ίδη πώς διέκειντο. Επειδή δέ ό είς έξ 
αυτών δέν εκινεΐτο ποσώς, ό Αμερικανός έλαβεν αύ
τον εκ τής κεφαλής καί έκ τής ούράς, καί έπλ.ησίασεν 
εις το παράθυρον όπως βεβαιωθή άν καί αύτός έτε- 

Όςιοφαγο, ή Όφιο?οντη; (Serpentaire ή Secretaire.)

λεύτησεν. Αλλά τό θηρίον, στρέψαν πάραυτα τήν κε
φαλήν, έδάγκασε τόν δυστυχή άνθρωπον εϊς τά έξω 
τής άριστεράς του χειρός. Τρέχει εύθύς προς τό κλω- 
βίον διά νά έγκλείση πάλιν εϊς αύτό τόν Κροταλίαν, 
καί δάκνεται έκ δευτέρου εϊς τήν παλάμην τής αυτής 
χειρός.

«Ιατρόν! ιατρόν! » άνέκραζεν ό άθλιος, καί έξελ- 
θών τής κατοικίας του έλαβεν από χαμαί πάγον, τόν 
έτριψεν έπί τής χειρός του, καί μετά δύο λεπτά πε- 
ριέσφιγξε τόν καρπόν τής χειρός ταύτης διά σχοινιού. 
Ο ιατρός ήλθε μετά 1 5 λεπτά καί έκαυτηρίασε τάς 

πληγάς, άλλ’ άνωφελώς πλέον. Πάραυτα έφάνησαν 
έπί τοΰ ’Αμερικανού τά δεινά συμπτώματα· αί λειπο- 
θυμίαι, ή κοπιώδης αναπνοή, ή έκλειψις τοΰ σφυγ
μού, αί ακούσιοι έκκενώσεις. "Επειτα έκλείσθησαν οί 
οφθαλμοί του, αί κόραι των συνεστάλησαν, τά μέλη 

άναισθήτησαν καί τό 
σώμα άπεψύχθη. Ό 
πασχών άπέθανε με
τά έννέα ώρας.

Εϊς τήν Γαλλίαν, 
ή Κυβε'ρνησις απαγο
ρεύει εις τούς θηριο- 
τροφους τό νά έχωσι 
Κ ροταλίας, έπειδή τό 
κλίμα τής Γαλλίας 
είναι σχεδόν όποιον 
καί τό τών 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών, καί 
άν έδραπέτευέ ποτέ 
τοιοΰτος όφις Xfpry, 
καί άλλος θήλυς, ή- 
δύναντο νά διαδώσω- 
σι καί έν Ευρώπη τό 
σπέρμα των· άλλ’είς 
τό έν Παρισίοις Μου- 
σεΐον τής φυσικής ι
στορίας εύρίσκονται 
καί δύο ή τρεις Κρο- 
ταλίαι ζώντες, κα
λώς ό'μως φυλαττό- 
μενοι έντός διπλού 
κλωβούσιδηρού.’Αλλ’

εϊς τήν Αγγλίαν δέν ύπάρχεί τοιαύτη άπαγόρευσις, 
καί συνέβη έκεΐ ένεκα τούτου κατά ϊούλιον τοΰ 1867 
τό έπόμενον κακόν.

’Εξ Αμερικής είχον κομισθή εις Αιβερπώλην οκτώ 
Κροταλίαι, τούς οποίους ήγόρασέ τις θηριοτρόφος, ο
νομαζόμενος Μάνδερσος, καί έγκλείσας εϊς στεοεώ- 
τατον κλωβόν σιδηροΰν κατέστησε θέαμα εϊς διαφό
ρους πόλεις τής Αγγλίας, χρηματισμοΰ ένεκα. Μετα- 
βάς εις Τουμβριγίαν τής Ούαλλίας, έκεΐ μίαν τών ή
μερων ένησχολεΐτο νά θερμάνη τούς όψεις του, βάλλων 
προς αύτό τούτο ύπό τόν κλωβόν των έντός πλατείας 
τινός χύτρας νερόν, καί ύπό τήν χύτραν φωτψαν. Ε
πειδή δέ το νερόν άνέβρασε πολύ, ό Μάνδερσος, σπεύ- 
σαςν’άποσύρη τήν φωτιάν, άφήκεν έν τω μεταξύ 
τούτω τόν κλωβόν ήμίκλειστον. Επιστρε'ψας δέ εϊς 
αυτόν, είδεν ότι εις τών οκτώ οφεων, δραπετεύσας, 
έσκίρτα έν τώ μέσω τού θηριοτροφείου, 
άνορθών τήν κεφαλήν άπειλητικώς.

Ό Μάνδερσος έσπευσε τότε νά κλείση

συοίζων καί

τού κλωβού
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διά συριγμών οξέων. Το δέ σρνεον κατά τήν στιγμήν 
ταύτην αναπτύσσει τήν μίαν τών πτερύγων του καίτήν 
φέρει έμπρός του, σκεπάζον ούτως ώς όι άσπίδος τας 
κνήμας καί τά κάτω τού σώματός του. Τότε, ό μέν δ- 
φις εξακοντίζεται κατά τού όονέου, αύτό δέ πήδα, 
κτυπα, οπισθοχωρεί, καί έπανέρχεται δι’αλμάτων 
παντοίων, κωμικωτάτων προς πάντα θεατήν, έχων 
πάντοτε τήν αμυντικήν πτέρυγά του ές-ραμμένην προς 
τον ίοβόλον όδόντα τού πολεαίου. Ένώ δέ ό δφις έζ- 
αντλεΐ άνωφελώς τό δηλητήοιόν του δάκνων τά άναί- 
σθητα τού όρνέου πτερά, αύτο καταφέρει διά τής έ- 
τερας πτέρυγάς του επί τού ερπετού στιβαρά κρού
σματα. Ό δφις τέλος ζαλίζεται, ίλυγγια, πίπτει χα
μαί, καί τότε τό δρνεον τόν αρπάζει έπιτηδείως διά 
τού ράμφους, καί τόν ρίπτει προς τ ανω έπανειλημμέ- 
νως, μέχρις ού έξηντλημε'νον καί άνίσχυρον πλέον τόν 
κτυπα είς τήν κεφαλήν; τού συντρίβει τό κρανίον, καί 
ούτω τόν καταπίνει άκέοαιον, έκτος άν ήναι υπερμε
γέθης· τοιούτον δντα, τόν διαμελίζει ύπό τούς δακτύ
λους του καί τόν τρώγει. Είναι τεραστία ή πεπτική 
δύναμις τού στομάχου τούτου τού ορνέου.

τήν θύραν, καί έκραζε πάραυτα τούς άλλους φύλακας, 
ένασχολουμένους κατ’ εκείνην τήν στιγμήν προς κα
θαρισμόν τών άλλων κλωβών καί τών φατνών. Ολοι 
όμως κατελήφθησαν ύπο πανικού φόβου, έκτος του 
πρεσβυτέρου αύτών, όνομαζομένου Γοφρήδου, δςτις 
ένθαρρυνας καί τούς άλλους, ώπλίσθη μετ αύτών δι 
άξινών, πτυαρίων καί ριοχλών, καί ούτως όλοι όμοΰ 
έπανήλθον κατά τού ερπετού. Καί πρώτον έρριφαν ε
πάνω του ένα σάκκον, έλπίζοντες ούτω νά το περιτυ- 
λίξωσιν άλλ’αύτό άπηλλάγη καί κατηυθύνθη προς 
το μέσον τού θηριοτροφείου βάλλον φοβερωτάτους 
συριγμούς. Πέριξ τού αύτού εκείνου δώματος ήσαν 
κεκλεισμένα εις κλωβούς παντοίων εΐδόυν άλλα θηρία· 
ό Κροταλίας διήλθεν έμπροσθεν των χωρίς νά προσέ- 
ζη· αλλά φθάσας ενώπιον μεγάλου τίνος βουβάλου, 
1600 όκκάδων βάρος έ'χοντος, έστάθη διά μιας, είσ- 
επήδησεν εις τον κλωβόν τού βουβάλου, τον έδάγκα- 
σεν είς τούς ρώθωνας, καί έπειτα έςηλθεν είς τήν αύ- 
λήν. ’Εκεί, άλλοι ύπηρέται τού Μανδέρσου έφόρτω- 
νον έφ’ άμάξης άχυρον, είς δέ τήν άμαξαν ήτο έζευγ- 
μένος ίππος· ό όφις ώρμησε προς τον ίππον τούτον 
καί τον έκέντησε. Τό τετράπουν ζώον, άμα ώς ήσθάν
θη τό κέντημα, έσείσθη σφοδρώς, τώρα μέν άνορθούμε- 
νον είς τούς εμπρόσθιους, τώρα δέ είς τούς οπισθίους 
του πόδας, έρριύε το έρπετόν χαμαί, καί τότε κατα- 
πατών μανιωδώς τό κατεσύντριψεν.

’Αλλά μετ’ όλίγας στιγμάς, ό λαμπρός ούτος γεωρ
γικός ίππος άρχισε νά τρέμη όλος, καί τα όμμ.ατά 
του έξεχώσθησαν· έβαλε χρεμετισμούς τινας θρηνώ
δεις, καί μετ’ολίγα λεπτά έξέπνευσεν εν άγωνίαις 
φρικταΐς.

Συγχρόνως καί ό βούβαλος, δςτις είχε δαγκασθή 
προηγουμένως, διέκειτο σφαδάζων τρομερώτατα, έως 
ού έπεσε χαμαί βαρέως, καί έζέπνευσε καί αύτός.

Σημειωτέον δτι οί Κροταλίαι, καί νεκροί είναι κιν
δυνώδεις. Τού ερπετού τούτου οί όδόντες διατηρούσι 
τήν δηλητηριώδη ιδιότητά των καί άπεσπασμένοι 
άπό της σιαγόνος του. Είς τό έν ΙΙαρισίοις Μουσεΐον 
τής φυσικής ιστορίας άπεδείχθη τούτο έκ πολλών δο
κιμών. Κροταλίου προ δύο ήμερών νεκρωθέντος eve— 
πη'χθη είς τών όδόντων είς τό στήθος περιστερών, καί 
δλαι έθανατώθησαν μετ όλίγην ώραν. Διά τούτο οί 
φυσιολόγοι προσέχουσι πολύ μή κεντηθώσιν οσάκις 
έχωσιν άνά χεΐρας Κροταλίου σκελετόν, έςω καί άπό 
πολλών έτών ήδη φυλαττόμενον, ή ψαύωσι τοιούτόν 
τινα νεκρόν δφιν , διατηρούμενον έντός του οινο
πνεύματος. Είς τάς ’Αντίλλας νήσους έδαγκάσθη τις 
ύπό Κροταλίου είς τόν πόδα διά τών υποδημάτων 
του· καίτοι δέ ήσαν τά υποδήματα έκ τών δυνατω- 
τέρων, άπέθανε καί ούδείς ένόησε πόθεν έπηλθεν ό θά
νατος είς αύτόν. 'Υποδεθείς ακολούθως τά υποδήματα 
ό υιός του, ήσθένησε καί άπέθανε καί αύτός. Τά ύπο- 
δήματα ταύτα διεδέχθη ό αδελφός του· άπαξ δέ τά 
έφερε, καί άπέθανεν ώσαύτως. Τότε' οί ιατροί, έρευ- 
νώντες πόθεν όλοι ούτοι οί θάνατοι, έλαβον καί τά ύ- 
ποδήματα, καί έξετάσαντες αύτά έκ τού πλησίον, εύ- 
ρον τόν όδόντα Κροταλίου έμπεπηγμενον είς τό σκύ- 
τος, καί τότε μόνον έγνων τήν αιτίαν τού κακού.

Αέγεται ότι ουδέν περιεργότερον τής πάλης Όφιο- 
φάγου μετά Όφεως. 'Όταν τό έρπετόν προσβληθή 
ύπό τού όρνεου, ίσταται, όρθούται κατά τού εχθρού, 
έξοιδαίνει τόν λαιμόν του, καί έκδηλοΐ τήν οργήν του

ΤΟ ΑΙΙ1ΑΣ11Α ΓΥΑΑΟΑ.
Ολίγοι έτι παρ’ήμΐν γινώσκουσι τί ονομάζεται 

γύανον (guano) ύπό τών γεωργών τής δυτικής Εύ- 
ρώπης. Είναι κοπρία τις γονιμωτάτη, τήν οποίαν 
μυριάδες θαλασσίων πτηνών άοίνουσιν έπί τών έρη- 
μων νήσων τού Ειρηνικού ’Ωκεανού, καί ιδίως είς τάς 
νήσους Κίγκας (Chinchas). ’Εκεί, έπί τών οροπε
δίων τών νήσων τούτων, εύρίσκονται αποτεθειμένοι 
σωροί τοιούτων περιττωμάτων μέγιστοι, ύπολογιζό- 
μενοι είς 10 εκατομμύρια τόννων ώς έγγιστα (800 
όκκάδων ό τόννος)· άνασκάπτουσιδέ τήν ύλην ταύτην, 
καί φορτόνουσιν αύτήν είς αγγλικά καί γαλλικά πλοία 
οί Ινδοί κατά τόν επόμενον τρόπον.

Τά πλοία άγκυροβολούσι παρά πόδας τών άποτό- 
μων καί υψηλών βράχων άνω τών οποίων κεΐνται οί 
σωροί τού γυάνου. Είς έν έκ τών έξεχόντων χ ειλεών 
τού βράχου τίθεται μέγατι χωνιον ζύλινον, είς τήν 
άζ.ραν τού οποίου δένεται μάκρος καί πλατύς σάκκος 
πάνινος άνευ πυθμένος, προχωρών μέχρι τού -κύτους 
τού πλοίου, δπου κατακρημνίζεται τό γύανον, ριπτό- 
μενον διά πτυαρίων έντός τού χωνιού.

Διαρκούσης τής φορτδισεως, έζεγειρεται κονιορτός 
τοσούτον δριμύς καί είς τον λάρυγγα διερεθιστικός, 
ώστε οί ναύται οί καταβαίνοντες είς τό κύτος τού 
πλοίου διά ν’άπλώνωσι τό κατακρημνεζόμενον γύα
νον, δέν δύνανται νά ύποφέρωσιν ύπέρ τά είκοσι λεπτά 
τής ώοας· άλλ είναι ανάγκη νά τούς διαδέχονται άλ
λοι. Το έντός τού περιττώματος εκείνου άμμωνιάκόν, 
άναδιδόμενον είς τά πέριξ, κνίσσει τούς ρώθωνας καί 
φέρει δάκρυα είς τούς οφθαλμούς.

Σήμερον γίνεται σημαντικόν έμπόοιον έκ τού λι- 
παντικού είδους τούτου, διότι κατ’ έτος κομίζεται είς 
τήν Εύρώπην 500,000 τόννων γύανον· άλλ’δσον άν 
άφαιρήται, πάλιν άναπληρούται ύπο τών’απειραρίθ
μων έκείνων πτηνών, περιοδικώς ερχομένων είς τάς 
είρηαένας νήσους' διηγούνται ότι οί βράχοι δλ.οι σκε
πάζονται ύπό τό λευκόφαιον τών πτηνών τούτων 
πτέρωμα.

'Ότε, έν έτει 1804, ήχθησαν κατά πρώτον είς τήν 
Εύρώπην δείγματα γυάνου, ή ύλη αύτη δεν έθεωρήθη 
ώς αρκούντως χρήσιμος είς την γεωργίαν, καί άπερ- 
ρίφθη. Δέν είναι δέ τούτο μοναδικόν φαινόμενου, διότι 
ακόμη έως σήμερον είς πολλάς εύρωπαϊκάς χώρας δέν 
γίνεται χρήσις πολλών καί καλών πραγμάτων, προα- 
γομένων αλλαχού. 'Η Γαλλία, παραδείγματος χάριν, 
δεν τρώγει ώοτάριχον, ούτε χαβιάριον, ούτε τά ρεβίν- 
θια, ούτε τήν σταφίδα καί τά σύκα της ’Ανατολής, 
τά τόσον ζητούμενα ύπο τής Γερμανίας, τής ’Αγγλίας 
καί τής Ρωσσίας. Μετά παρέλευσιν 30 έτών ( 1810) 
πάλιν μετεκομίσθησαν είς τήν Εύρώπην τόννοι τινές 
γυάνου, καί τότε άνεγνωρίσθη τό λίπασμα τούτο ώς 
πολύτιμον. Εν έτει 1842 έκομίσθη πρώτον είς Βορ- 
διγάλλην ολόκληρον φορτίον γυάνου.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ.

ΣΙΜΟΣ ΕΜΠΑΙΖΟΜΕΝΟΣ.

Τό πράγμα συνέβη είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας 
τής ’Αμερικής.

Δύο συς-ρατιώται, έκ-τών σταλέντων εσχάτως προς 
καταδίωξιν τών ’Ινδών, κατέστησαν εχθροί θανάσι
μοι, έπειδή ό είς έξ αύτών είπε τόν άλλον σιμόν (πλα- 
τομύτην). Καί ήτο μέν σιμός τωόντι ουτος, άλλ ώς 
φαίνεται, δέν άνείχετο νά λέγωσι τό ελάττωμα τής 
ρινός του κατά τού προσώπουτου- δθεν θεωρήσας τού
το ώς έσχάτην ύβριν, είπεν είς τόν συστρατιώτην του 
ότι τόν προσεκάλει είς μονομαχίαν διά πιςολίου πο
λύκροτου.

— Θά έδεχόμην τήν πρότασίν σου, άπεκρίθη ό έ
τερος, άν ό κίνδυνος ήτο ίσος καί προς τούς δύο μάς.

— Πώς I κατά τί είναι άνισος;
—Είναι άνισος καθότι, άν είς έκ τών μόλυβδων 

σου διέλθη μεταξύ τού στόματός μου, καί τού μετώ
που, θά πάρη, τήν μύτην μου, ένώ άν είς έκ τών μό
λυβδων μου λάβη προς σέ τήν αύτήν διεύθυνσιν, δέν 

1 τίποτε.
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ίς σε τήν αύτήν διεύθυνσιν, δέν
θά εύρη νά σου πάρη

'Η άγανάκτησις τού σιμού έφθασεν είς τόν ύπέρτα- 
τον βαθμ,όν 
θανάτου, 
τόν οποίον προσδιώρισαν.

Πίμ! πάμ! πίφ! πάφ!
_ _  . ....... ' «Ά '

Συνεφωνήθη να μονομαχήσωσι μέχρι 
’Απήλθον λοιπόν άμφότεροι είς τόν τόπον

Πίμ! πάμ! πίφ! πάφ! Επυροβολήθησαν τεσσα- 
ρες μόλυβδοι, καί όλοι έπέφερον τραύμα. Έπεσον άμ- 
φότεροι οί μονομάχοι τετραυματισμενοι βαρέως.

Τούς μετέφερον λοιπόν είς τό στρατιωτικόν νοσο- 
κομεΐον, όπου τούς ήπλωσαν είς δύο κλίκας, κειμένας 
πλησίον ή μία τής άλλης. Εκεί, έπί οκτώ ημέρας 
διέκειντο μέσον ζωής καί θανάτου.

Συνελθών ό σιμός προς στιγμήν, έρωτα ένα τών ύ- 
πηρετών τού νοσοκομείου,

— Δέν μέ λέγεις, άπέθανεν, ό συστρατιώτης μου;
— Οχι, είναι αύτός ό πλησίον σου, καί ασθενεί 

βαρέως.
Ό σιμός καταβάλλει τάς δυνάμεις του, ανεγείρει 

ολίγον τήν κεφαλήν του, καί βλέπει παρέκει τόν εχ
θρόν του ώχρότατον καί είσέτι άναισθητοΰντα.

—Νά σέ δείξω εγώ! είπε- μήν άποθάνης, καί πά
λιν έξαναρχίζομεν.

Συνεπεία δέ τής δυνάυ,εως ήν είχε καταβάλει, έ- 
λειποθύμιησε.

Παρήλθε μήν. ’ Ηδη άπό τινων ήμερών οί δύο ς-ρα- 
τιώται έβλέποντο καί συνωμίλουν.

— Και πότε στοχάζεσαι, ήρώτησεν ό σιμός, ότι 
θά είμπορέσης νά σταθής είς τά πόδια σου;

— Φοβούμαι μήπως πέραση ακόμη καιρός, έπειδή, 
καθώς είζεύρεις, τό μ,ολΰβι μένει ακόμη μέσα είς τόν 
γόμφον μου. Τραβάς πολύ χαμηλά. ’Έλεγα ότι μόνον 
ή μύτη σου δέν ήταν καλή, άλλά βλέπω ότι καί τό 
’μάτι σου δέν αξίζει τίποτε.

— Καλά, όταν ελθωμ,εν έκ νέου ό ένας απέναντι 
τούάλλου, τότε θά προσέξω να σημαδεύσω υψηλότερα.

— Καί επιμένεις λοιπόν νά έζαν αρχίσω μεν;
— Εννοείται!
— Βγουν ς-οχάζεσαι ότι, άν μέ σκοτώσης, μέ τού

το ή μύτη σου θά διορθωθή ; Φίλε μου, ό,τι έγινες, έ
γινες. Ό ελέφαντας γεννάται μέ τήν προβοσκίδα του’ 
έγώ, καθώς καί όλος ό κόσμος, έγεννηθημεν μέ τήν 
μύτην μας, άλλά σύ έγεννήθηκες πλάκα ... νά! 
σιμός. Ούτ έγώ πλέον, ούτε σύ, ούτε ό ελέφαντας είμ- 
ποροΰμεν τίποτε.

—’’Ακούσε νά σέ είπώ;
—τί;
—Ζητούμεν νά μάς φέρουν δύο πιστόλια, καί νά 

κτυπηθούμεν έδώ, καθώς εύρισκόμεθα;
—Έδώ; Μέ τέτοιον νουν νά κοιμάσαι! Καί ποιος 

μάς δίδει έδώ όπλα, άν ζητήσωμ.εν ;
— Έν τούτοις, είναι ανάγκη νά σέ ξεπαστρεύσω.
— Τούλάχιστον, περίμεινε νά ίατρευθώ.
—Πότε θά ίατρευθής ! είξεύρω κ έγώ πότε θά ία- 

τοευθής; Δέν είμπορώ νά περιμένω. ’’Αν θέλης, μ’έρ
χεται ένας στοχασμός.

— ΓΙοΐος;
—Νά παίξωμεν έ'να παιγνίδι χαρτιά, καί όποιος 

χάση, νά χάση καί τήν ζωήν του. Χαρτιά, πιστεύω 
ότι μάς δίδουν έδώ, άν ζητήσωμεν.

— Καί πώς θά τήν κάμη τήν ζωήν του νά χκθη ε
κείνος δςτις θά χάση;

—Αύτό συλλογίζεσαι; ’Αποσπά τούς επιδέσμους 
άπό τάς πληγάς του, καί άφίνει όλον του τό αίμα νά 
Ζυθ'ί·

— Μωο’εύγέ σου! Μόνον ένας σιοιός είναι άζίος να 
επινόηση μίαν ωσάν αύτην ιοέαν.

— Τώρ’άφες αύτά . . . Δέχεσαι; είπεν ό σιμός, 
ολος αναφλεχθείς.

— Δέχομαι, έπειδή, νά σέ είπώ τήν αλήθειαν ; μ’ 
είναι άνυπόφορον να ζώ έδώ τόσον καιρόν, είς τό πλα- 
γι ενός ανθρώπου δςτις προσποιείται τάχα· ότι έχει 
μύτην καί αύτός. 'Όμως πρόσεξε καλά . · . δέν έχει 
προφάσεις. Συ ή έγώ . . .

— Τί προφάσεις, αφού σέ λέγω είς τήν τιμήν μου !
— Ελα λοιπόν.
Έφερον είς αύτούς παιζόχαρτα. 'Όσοι τούςϊει- 

δον συμ.παιζοντας, ένώ άμφότεροι επασχον δεινώς, 
καί ήσαν άσθενέςατοι, τούς ένόμισαν συμφιλιωθέντας.

Δέν παρετάθη πολύ το παίγνιον.
— Ποιος έκέρδησεν; ήρώτησεν ό ύπηρέτης Έου νο

σοκομείου.
— Εγώ άπεκρίθη ό σιμός.
Τήν επιούσαν εύρέθη είς τήν κλίνην του νεκρός, αι- 

μ.ατόφυρτος. Είχεν άποσπάσει τών τραυμάτων τούς 
επιδέσμους.
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ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΙ1ΡΟΣΣΟΚΙ1ΤΟΣ.

*Εν Κοννεκτικούτη τής ’Αμερικής, άνήρ τις φιλή
συχος καί εύλαβής ένυμφεύθη γυναίκα λίαν φιλόνει- 
κον καί διεστραμμένων, έγνωσμένην ύπό πάντων ώς 
ςρυφνού χαρακτήρος. Όλοι λοιπόν ήπόρησαν διά τήν 
εκλογήν του, άλλ’ εις τούς όσοι τόν ήρώτησαν άπεκρι- 
θω, ότι επειδή όλίγας ανησυχίας έ'λαβεν έντίί παρούση 
ζωη, έφοβήθη μήποτε προσκολληθή εις τά εγκόσμια, 
καί ότι μάλλον ήδύνατο νά σωθτί έν τώ) μελλουση 
παραλαμβάνων ένα πειρασμόν πλησίον του, όςτις να 
τόν τυραννή. Τό άστεΐον είναι ότι, ακουσασα τον λα
γόν τούτον, ή σύζυγος δυσηρεςήθη μεγάλως, καί διά 
νά εκδικηθώ τόν άνδρα της, κατές-η ή αγαθότατη τών 
γυναικών, λέγουσα ότι δέν είχε την ανοησίαν να χρη
σιμεύσω εις τόν άνδρα της ώς γέφυρα άγουσα αύτόν 
είς τόν ούοανόν. Τίς άλλη νομιμωτέρα ταύτης εκ- 
δίκησις;

ΜΑΚΡΟΒΙΟΙ ΑΑΌΡΩΙΙΟΙ.
’Αννίβας ό επονομαζόμενος Καμού, έ'ζησεν 121 έ

τη· ούτος ήτο οίνοπότης καί έτρωγε δύσπεπτα φαγη
τά. ΙΙολοτίμανος ό χειρουργός άπέθανεν άγων ηλικίαν 
ετών 140’ ούτος τήν προτεραίαν τοΰ θανάτου επρα- 
ξεν έγχείρησιν καρκίνου μετά πλείστης εύχειρείας· 
ού'τε μίαν ημέραν δέν είδον τόν άνθρωπον τούτον νη- 
φοντα εντελώς. Η χωρική Όψτ, άπέθανεν ε’.ς ηλικίαν 
ετών 155· αύτη είργάσθη είς τούς αγρούς μέχρι της 
εσχάτως ώρας της, πίνουσα συνήθως δύο ποτήρια ρα- 
κής καθ έκάστην.

Σημαίνουσιν άράγε τά παραδείγματα ταΰτα ότι ή 
μεθώ παρατείνει τήν ζωήν; Όχμ· διότι άλλη τις γυ
νή, ή Ελεονόρα Σπίσερ, ούδέποτε άπογευθεΐσα πνευ- 
ματώδές τι ποτόν, έ'ζησεν έτη 121, καί άλλος τις ά- 
νήρ, Γράνδης καλούμενος, καί ζήσας I 2G έ'τη, ούδέ- 

’ V Τ X «7 5. / »/.,ποτέ επιεν οίνον και ετερος, Ιωάννης τις, Εφιγγαμ 
τό έπώνυμον, προέβη μέχρις 144 ετών, μόνον ές ό- 
ψεως γινώσκων τά ποτά.

Διονύσιός τις 1'ινάρδος, όςτις άπέθανεν ετών 123, 
έκατοίκει είς σπήλαιον. Δραχακεμβέργος τις, ζήσας 
ούτος 146 έτη, είχε συλληφθή ύπό πε.ρατών καί υ
ποφέρει τά πάνδεινα έπί δεκαπενταετίαν. Ο Ιωάννης 
Λαφίττως, άποθανών είς ηλικίαν 136 ετών, συνείθι- 
ζεν έκ νεότητάς του νά λούεται δίς ή τρις τής έβδομά- 
δος, καί ούτως εξακολούθησε πράττων έφ όρου ζωής. 
’'Αλλος τις Ιωάννης, επιλεγόμενος Κώζωρ, άπέθανεν 
137 έτών, πίνων γάλα πολύ. Καί άλλος τις Ιωάννης, 
Δουτέγρος. προϊών μέχρις έτών 14 6, έτρέφετο ές α
ραβοσίτου καί λαχάνων. Ο θωμάς Παρ άπέθανεν 
152 έτών καί 9 μηνών. Διηγούνται περί αΰτοΰ, ότι 
άγων ηλικίαν έτών 101, εϊλκυσεν είς εαυτόν νέαν τι- 
νά, ές ής καί έλαβε τέκνον. Ούτος καθ όλων του τήν 
ζωήν έτρέφετο δι’άρτου, παλαιού τυρού, γάλακτος 
καί έλαφρού ζύθου. Τέλος δέ ό Πέτρος Ζορτάν, άπέθα
νεν 185 έτών, ώς λέγουσι, τρεφόμενος έξ οσπρίων 
μόνον.

(Έκ τον γαλλικού περιοδικού Cosmos.)

Τήν φιλίαν γεννά πολλάκις ό φόβο; καί ή έρημία.

ΑΙ ΜΦ6ΣΤΙΒΑΔΕΣ.

Αί νιφοστιβάδες (avalanches) είναι μάστιξ δει— 
νοτάτω προς τους κατοίκους καί οδοιπόρους τών χιο
νοσκεπών όρέων. Δεινότεραι μέν αύτών είναι αί εκρή
ξεις τών ηφαιστείων, άλλα σπάνιαι, ένώ αί νιφοστι- 
βάδες κατά πάν έτοςκατας-ρέφουσιν άνθρωπίνας ζωάς.

Πώς σχηματίζονται αί νιφοστιβάδες; ’Εν ώρα χει
μώνας, ή χιώνήτις πίπτει έν αφθονία είς τα όρη τα 
ύψηλ,ά τής γης, σκεπάζει τούς βράχους· πίπτει έπειτα 
καί άλλη, καί άλλη, καί ούτω σχηματίζονται έπί τών 
κορυφών έκείνων ςρώματα παχύτατα καί βαρύτατα, 
συμπηγνύμενα ένεκα τού ψύχους, καί πολλαχου προέ- 
χοντα ή κρεμάμενα ύπεράνω τών κρημνών. Ότε δέ 
πνεύση ό έαρινός άήρ, καί ή χιών ή ό πάγος άρχιση 
νά τήκεται, οί όγκοι εκείνοι τούς οποίους έπεσώρευσεν 
ό χειμών κρημνίζονται πρός τά χαμηλότερα κατωφε
ρή μέρη, κυλιόμενοι δέ ούτως αύςάνουσι κατά μέγε
θος, καί τέλος, εξακολουθούσες τής γλυκείας πνοής τοΰ 
έαρος, κατακρημνίζονται πρός τό βάθος τών κοιλά
δων μετά φοβέρας σφοδρότατος. Τότεδέ, ισχυρότεροι 
καί τών χείμαρρων, όχι μόνον δένδρα έκριζο'νουσιν, - 
άλλ’έ'τι καί βράχους, τούς οποίους παρασύροντες, προ- 
χωροΰσι, διέρχονται ούτω χωρία, τά πάντα κατας-ρέ- 
φοντες, καί καταλείποντες όπίσω των ίχνη φρικτής 
έρημώσεως. Τόση είναι ή ορμή των, ώστε όχι μόνον, 
τά τυχόντα έπί τής πορείας των, άλλα καί τά πλη
σίον αύτής ζημιουνται. Πολλάκις τωόντι άνετράπησαν 
καλύβαι καί κατηδαφίσθησαν ή συνετρίβησαν δένδρα 
μέγιστα ύπό μόνου τοΰ σφοδροΰ άέρος τόν όποιον προ
ξενεί κατακρημνιζομένη ή νιφοστιβάς.

Εύτυχώς, αύτη προαναγγέλλεται· ή γη ακούεται 
ώς βρυχομένη, καί τρέμει· πάντοτε δέ προηγείται τής 
νιφοστιβάδος πάταγος όμοιος μέ τήν βροντήν, ώστε 
πολλοί μέν προφθάνουσι τότε νά προφυλαχθώσιν, αλλ 
ούκ ολίγοι εύοίσκονται εκτεθειμένοι. Διάτοΰτο. καθ 
ήν ώραν αί χιόνες αναλύονται, άποφεύγουσιν οί κάτοι
κοι τών χωρών έκείνων τούς μάλλον απειλούμενους 
τόπους, τούς όποιους καλώς γινώσκουσιν ύπαρχουν 
δέ καί είς τά δάση φυσικά τινα καταφύγια. Οί προ
βλεπτικοί τών ορεινών κτίζουσι τάς καλύβας των παρα 
τούς πόδας παμμεγέθους τίνος βράχου, ή επί κορυφής 
τίνος έπιτηδείας· οί δέ οδοιπόροι, ή άναβάλλουσι τήν 
οδοιπορίαν είς άλλην εποχήν,ή, αν επείγονται ύπο τών 
ύποθέσεών των, προσλαμβάνουσιν οδηγούς έμπειρους, 
καί ύπακούουσιν άπαρεγκλίτως εις τάς συμβουλάς τών 
ιθαγενών. Λέγεται ότι συμβαίνει νά κλονισθή ή ετοι
μόρροπος νιφοστιβάς, καί ν’άποσπασθή και να πέσω 
έξ άπλοΰτίνος συριγμοΰ, ή έκ τοΰ ήχ_ου τών κωδωνι- 
σκων τούς οποίους φέρουσι τά ύποζύγια, ή και εκ μιας 
φωνής μεγάλης· διά τοΰτο δέ, πριν διέλθωσι το.κινδυ
νώδες μέρος οί οδηγοί, πυροβολούσι διά πιστολιού, 
ώστε νά πέσωσιν οί όγκοι τήςχιόνος ή τού πάγου, 
έάνύπάρχωσιν ετοιμόρροποι κατ’έκείνην τήν ςτγμήν. 
’Αλλ’ή έπιστήμη θεωρεί τούτο ώς πρόληψιν, ή τού- 
λαχιστόν ώς ύπερβολην· διότι οσον ΰυνατη και αν 

I ύποτεθή μία τις φωνή, δέν δύναται νάδιασειση τόν α
έρα πρός τοιοΰτο αποτέλεσμα· μόλις δέ κρότος κανο
νιού θά έπέφερεν ισχυρόν τινα παλμόν, ικανόν να κλο
νίσω τούς έκκρεμεϊς πάγους.

Οσάκις οί συνοδοιπόροι ήναι πολλοί, διαιρούνται 
I είς τμήματα, καί προχωροΰσιν άφίνοντες διαστήματα 

μεταξύ των, ώτε, άν συμβή τι άπευκταΐόν, νά έλθω- 
σιν οί διασωθέντες είς βοήθειαν τών άλλων.

Ενταύθα είναι χρεία άκριβες-έρας τίνος έξηγήσεως.
’Εν γένει, όσοι ή'κουσαν περί νιφοςιβάδων, φρονού- 

σιν έσφαλμένως ότι μικρός τις όγκος χιόνος κυλιόμε
νος έπι κατήφορου, καί τούτου χιονοσκεπάςου, αύξά- 

έπειδή δέ ούτω διανοίγεται διάστασίςτις, τό στρώμα 
τής χιόνος άποσπάται καί ολισθαίνει έπί τών χλοε
ρών κατήφορων είς τούς οποίους ήτο πρότερον προσ- 
κεκολλημένον. Όλισθαΐνον λοιπόν δλον έκεϊνο τό βά- 
ρύτατον στρώμα, παρασύρει καί όλα όσα άπαντά κα
τωτέρω, μετ’αύτών δέ καί τάς πέτρας, τά δένδρα, 
καί τάς οικίας |ύτάς. Ύπόθες ότι άκέραιον στρώμα 
γής άποσπάται καί κυλιέται έκ τών άνω βουνού τίνος 

νει καθόσον κατέρχεται. ’Αλλ’άν τό πράγμα περιω- 
ρίζετο είς τοΰτο καί μόνον, τ’αποτελέσματα θά ήσαν 
πολύ όλιγώτερον καταστρεπτικά, Ιδού ακριβώς τί 
συμβαίνει. 'Όταν έν ώρα έ'αρος ή χιών άρχίζη, ώς εί- 
πομεν, ν αναλύεται, τά κατασταλάζοντα ύδατα ρέου- 
σι μεταςύ τής γης καί τής χιόνος ήτις τήν σκεπάζει· 

πρός τά κάτω, καί ούτως αποκτάς τήν ιδέαν τής φο
βέρας ταύτης οργής τής φύσεως.

Ύπάρχουσι τόποι τινές, όπου κατά πάν έτ»ς έπα- 
ναλαμβάνεται τό φαινόμ.ενον περί ού ό λόγος ώς έκ 
τοΰ σχηματισμού αύτών, ένώ άλλοι τόποι παρέκει εί
ναι πάντοτε προπεφυλαγμένοι.

Οί περιηγηταί όσοι απέρχονται είς έπίσκεψιν τών 
όρέων τής.'Ελβετίας καί της Σαβαυδίας έν ώρα θέρους,
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οϋδένα τοιούτον διατοέχουσι κίνδυνον. Βλέπουσι καί 
ούτοι νιφοστιβάδας, αλλά θερινά;, κατερχομένας έκ 
των ύψηλοτάτων κορυφών εις φάραγγα; ακατοίκητους 
καί άβατους. Ό διατρέχουν τά; κοιλάδας των Ανω 
Αλπεων, σπάνιον είναι νά μή κατας-ή αύτόπτζ,ς τοι- 
ούτου τινός μεγάλου θεάματος·

Οί μεγάλοι ούτοι χιονώδεις όγκοι, αναλυόμενοι α
κολούθως, σχηματίζουσι τούς ποταμούς 'Ρήνον, Ρο
δανόν καί ’Αθεσιν, ών τά έφετεινά υδατα προέρχον
ται έκ των περυσινών χιόνων των Αλπεων. Πάλιν δ 
αί αύταί χιόνες θ’ άναβώσιν ύπδ το σχήμα νεφελών 
πέυιξ τών ύψηλών άκρωςειών άπο των οποίων κατέβα
σαν, έφελκυόμεναι ύπ αυτών, καί ούτω πληροΰται 
ό αιώνιος κύκλος ον διέγραψεν ή χειρ τού των πάν
των Δημιουργού.

θαυμάζουσιν οί οδοιπόροι άπαντώντες πολλάκις 
εις τδ βάθος των κοιλάδων, καί [ζεχρι τέλους τού θέ
ρους, σωρούς χιόνων καί πάγων, τούς οποίους ό ήλιος 
δεν έποόφθζσε ν άναλύση· ταύτα είναι λείψανα νιφο- 
ς-ιβάδος τίνος περιτοιχισμένης ύπδ βράχων, δένδρων 
καί ερειπίων παντοίουν, καί ήτις κατάκειται έκεΐ ώς 
μαχητής τελευτήσας μεταξύ πολεμίων, τούς οποίους 
κατέβαλε ψυχορραγούν. ’Εάν συμβη νά πέση ό όγκος 
ούτο; εντός χειμάρρου, φράττει τά ΰδατάτου, έως ού 
πάλιν αυτά διανοίξωσιν έξοδον καί τότε μένει ό πά
γος μεθ όλων όσα περιέχει έκκρεμή; ύπεράνω των 
ρείθρων, ώς γέφυρα διά τής οποίας διέρχονται πολλά
κις οί οδοιπόροι άφόβως τον χείμαρρον. 
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ΧΕΩΤΕΡΛ
ΤΩΝ ΕΙΙΙΣΤΙΙΜΩΝ, ΤΕΧΝΏΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ.

’Εν Παρισίοις κτίζεται, πλησίον τού ναού τής Πα
ναγίας καί τού παλαιού νοσοκομείου Ηόΐθΐ I)n?u, 
NEON ΝΌΣΟΚΟΜΕΙΟΝ, πολύ εύρύτερον τούτου καί 
λαμπρότερου. '11 οικοδομή αύτη, έν τω κέντρω τής 
πόλεως εγειρόμενη, έδωκεν αφορμήν εις τάς έπομένας 
παρατηρήσεις, έξ ιόν άποδεικνύεται ότι συμφέρει εις 
την υγείαν των τε κατοίκων οίαςδήποτε πόλεως καί 
των νοσηλευόμενων, νά κήνται τά καταστήματα ταύ
τα εις τούς ΑΓΡΟΥ-, ’Επί 2,089 άτοτομών γινο
μένων έν τοΐς νοσοκομείοις τού Λονδίνου, τού ’Εδιμ
βούργου καί τού Γλασκόβου, έπήλθε μετά τήν χειρουρ
γικήν έγχείρησιν θάνατος εις 825· ένω επί 2,038 ά- 
ποτομών γενομένων εις άγροτικάς κατοικίας, ό θάνα
τος έπήλθεν εις 223 πάσχόντας. Εκ τούτου βλέπο- 
μεν, ότι εις τά μεγάλα νοσοκομεία άπέθανον περι- 
πλέον 599 πάσχοντες. Εις 37 7 άποτομάς χειρδς έν 
τοΐς άγροΐς, ό θάνατος έπήλθεν ώς I προς 188, ένω 
εις 244 άποτομάς χειρδς έν τοΐς νοσοκομείοις άπέθα
νον 1 προς 6· τουτέστι τριακοντάκις πλείονες άπέθα
νον εις τά νοσοκομεία των πόλεων. Εις 301 άποτο- 
μ.άς σκέλους έν τοΐς νοσοκομείοις, άπέθανον 1 96, του- 
τέστιν 1 προς 1,5, ένω εις 3 1 3 άποτομάς σκέλους έν 
τοΐς άγροΐς άπέθανον 80, ήτοι 1 πρός 4. Η στατι
στική αυτή έχει χρείαν σχολίων. Τά μεγάλα νο
σοκομεία τού Λονδίνου, έκτος τριών, συντηροΰνται-έξ 
αύτοπροαιρέτων συνδρομών των κατοίκων καίέξ ιδιω
τικών αφιερωμάτων· σήμερον, οί πλεΐτοι των φιλαν- 
θρώπων τρέπουσι τάς συνδρομάς πρός τά μικρά νοσο
κομεία, πολλαπλασιαζόιζενα καθ’έκάστην εις τούς α

γρούς· φαίνεται δέ ότι τά των πόλεων μεγάλα μέλ
λουν βαθμηδόν ,νά έκλείψωσιν.

— Οί χρονογράφοι τού μεσαιώνος, περιγράφοντες 
τάς πανοπλίας δι’ιόν έσκεπάζοντο οί μαχηταί τού και
ρού εκείνου καί οί 'ίπποι των, έθαύμαζον διά τό πλή
θος τού σιδήρου. Τί θά έλεγον σήμερον, άν έβλεπον 
ότι καί οίκοι εγείρονται σίδηροι, καί πλοία, καί προ
μαχώνες ! Τά φρούρια τής Κρονστάτης έσκεπάσθησαν 
ύπδ σιδηρών πλακών. Όλα όμως όσα κατεσκευάσθη- 
σαν μέχρι τού νύν έκ τής ύλης ταύτης υπερβαίνει τό 
προ μικρού έπινοηθέν ΣΙΔΠΡΟΥΝ ΧΑΡΤΙΟΝ. Μετά 
τήν έφεύρεσιν των σιδηρών γραφίδων έμελλε νά εφευ
ρεθώ καί σιδηρούς χάρτης, καί μόλις εφευρεθείς, εύρεν 
ανταγωνιστήν τον χαλύβδινου. 'Η ’Αγγλία προκρίνει 
του χαλύβδιυου καί ή ’Αμερική του σιδηροΰυ. Τωόντι, 
βιομηχανικού τι κατάστημα έν ’Αγγλία κατασκευάζει 
χάρτην τινά χαλύβδινου, λεπτόν όσον τδ χιλιοστόν 
οκτακοσιοστόν μέρος ένδς άγγλικού δακτύλου· έν άλ- 
λοιςλόγοις, απαιτούνται 1800 φύλλα τοιούτου χάρ
του, ίνα σχηματισθή τδ πάχος ένδς δακτύλου άγγλι- 
κού, ένω μόνον 1 200 φύλλα έκ τών λεπτοτάτων τού 
συνήθους χάετου άρκούσι προ; σχηματισμόν τού αύ- 
τού πάχους. Ταύτα βέβαιοι ή έφημερίς τού Λονδίνου 
« Xρόνος ».

— Κατά τήν « ’Εφημερίδα τής 'Ρώμης», ή προσε
χώς συγκροτηθησομένη παπική σύνοδος, πρός τοΐς άλ
λοι; ποοτίθεται νά κανονίση τήν ΜΟΥΣΙΚΗΝ τής δυ
τικής ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ώστε νά ήναι πανταχοΰ ή αυτή, 
έπειδή υπάρχουσι πολλαί έζ.δόσεις τής μουσικής ταύ
της, όλαι διαφέρουσαι. Αναφέρουσα τούτο μία τών 
Παρισιανών εφημερίδων (1θ Siecle), προσθέτει τά 
επόμενα. «'Ό,τι καί άν γίνη, ή έκκλησιαστική η
μών μουσική έσται πάντοτε πενιχρά σειρά ήχων άρ
ρυθμων, μονότονος μέχρι πτώσεως τής σιαγόνος, βα- 
ναύσως άδομένη ύπδ ψαλτών τούς οποίους ό άκρ,οώμε- 
νος νομίζει μιμούμενους τά μέλη τής βοείας νεολαίας.»

Ας παρηγορούμεθα διά τδ έρρινου τών ψαλμωδών 
τήςκαθ’ήμάς εκκλησιαστικής μουσικής.

— Ό ΖΥΘΟΣ, τό πικρόν τούτο ποτδν, τό όποιον 
διά τής βία; πρώτον καί τής έξεως ακολούθως καθίς-α- 
ται επιθυμητόν ώ; ό καφές, τδ τεΤον καί πλεΐστα 
άλλα περιττά, διαδίδεται όσημέραι έκπληκτικώς. Υ
πολογίζεται ότι ή Ευρώπη αναλίσκει 5 χιλιάδων ε
κατομμυρίων λιτρών ζύθον κατ’έτος, δαπανώσα δι’ 
αυτόν 2Q0 εκατομμύρια ταλήρων. Εις τήν Γερμανίαν 

•γίνεται τό μέγα κακόν επειδή έκεΐ ό οίνος είναι σπά
νιος, οί κάτοικοι κατέφυγον εις τδν ζύθον, ώς οί μή 
έχοντε; σίτον καταφεύγουσιν εις τήν κριθήν καί όμως 
σήμερον καί οί τόποι οΐτινες άφθονούσιν οίνου, έζή- 
λευσαν ώ; εϊπεΐν τδν ζύθον. ’Εν ετει 1864 έξήχθη 
έκ τής Γερμανίας, πρός τήν Γαλλίαν μεν 43,000κεν- 
τιναρίων ζύθος, προς τήν Ολλανδί αν δε 4 0,000, πρός 
το Αμβούργου 32,000, προς τήν Βελγικήν 28,000, 
καί πρός τήν Ελβετίαν 22,000. Πίνει δέκατα μέσον 
όρον πας κάτοικος τής Ευρώπης, έν Βαυαοία μέν 1 3 ί 
λίτρας, έν ’Αγγλία δέ 1 13, έν Βυρτεμβέργη 104, έν 
Βελγική 80, έν Βρουνσβίκη 68, έν Θουριγγία 60, έν 
Αυστρία 22, εν Ελβετία 20, έν Πρωσσία 19. 6, έν 
Γαλλία 15, έν Σουηδία 1 1 , έν Ισπανία 2, έν Ρωσ- 
σία καί Ιταλία 1. ίίστε οί Βαυαροί«ίναι οί βασιλείς 
τών ζυθοποτών. Ε’ίησαν άνεκθρόν.στοι!

— II διαφορά τής επιφάνειας τών ύδάτων τής Ε- f 
ΡΥΘΡ ΑΣ θαλάσσης καί τής ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, διαφορά ■ 
περί τη; όποιας διεφώνουν άπ’ αιώνων οί επιστήμονες, : 
καί ήτις ήπάτησεν έπ’έσχάτων τούς ύπολογισμούς τών ι 
άγγλων μηχανικών, έξηκοιβώθη τέλος μαθηματικώς. 
Δεν ύπερβαίνει τεσσαράκοντα έκατοτά ενός γαλλικού 
μέτρου! Ιδού έλύθη καί τό μέγα τούτι? πρόβλημα έπί 
τών ήμερων ήμίον.

— Εις τάς έλληνικάς έφημερίδας άνέγνωμεν, ότι έν 
Χαλκίδι ήχθησαν εσχάτως εις τήν ΑΑΙΜΗΤΟΜΟΝ 
όκτέ» κακούργοι, καταδικασθέντες εις θάνατον έπί λη- 
ς-εία. ’Αναμφιβόλους απαιτείται αύστηρά καταδίωξις 
καί παραδειγματική τιμωρία πρός τού; ένοχους τού 
καταμαστίζοντος τήν 'Ελλάδα δεινού τή<ς ληστείας, 
καί ούδείς αντιλέγει. Ό νόμος πρέπει νά έφαρμο- 
σθή εις τούτο άμειλίκτως, σήμερον μάλιστα, ότε έ- 
πλεόνασε τδ κακόν. Αλλ ούδέποτε περιγραφή έκτε- 
λέσεως θανατικής τιμωρίας ένεποίησεν εις ημάς όσην 
φρίκην ή τής έν Χαλκίδι ταύτης. Τό άποτοόπαιον όρ- 
γανον τής θανατώσεως, εις τήν χώραν όπου τό πάλαι 
ό θάνατος έδίδετο διά κώνειου, κατέστη, διά τήν α
χρειότητα τής κατασκευής του, οργανον μιαρόν απάν
θρωπου στρεβλώσεως. ’.Αποκαλοΰμεν θηριώδη καί θεο- 
στυγή τήν καταφανεΐσαν αναλγησίαν τών αρχών εις 
άς ανατίθεται ή περί τούτων φροντίς. Τό νάπίπτη δίς 
καί μέχρις όκτάκις τό φάσγανον τού δημίου έπί μιας 
καί τής αυτής κεφαλής, άνευ τελείας έκκοπής, καί νά 
βλέπωσι τον έπανειλημμένον σφαγιασμόν τούτον, τον 
ςυγερώτατον, καί άλλοι κατάδικοΐ μέλλοντες μετ ο
λίγον νά ύποκύψωσιν εις τήν αύτήν τιμωρίαν, είναι 
τάρβος τό όποιον ύπερβαίνει πάσαν κόλασιν. Κατα- 
βοζ αγανακτούσα ή άνθρωπότης· καταβοώμεν δια- 
μαοτυρόμενοι κατά τού ονείδους τό όποιον προσήψεν 
εις τήν ελληνικήν πολιτείαν τδ άνεξίλαστον τούτο ά
γος, τό άνεξίκμαστον τούτο αίμα !

Μετέτρεψε τούς ειδεχθείς κακούργους εις μάρτυ
ρας. ’Αμφιβάλλομεν δέ άν ταύτα σωφρονίζωσι τάς I 
μοχθηρά; φύσει;· τουναντίον, φοβούμεθα μή έζαγρι- ' 
ούσι μάλλον αύτά;.

Καί έν τούτοι; είναι ανάγκη νά τιμωρώνται τά κα
κουργήματα· άλλ’άν λαιμητόμον δέν δύνασθε νά έ
χετε χρήσιμον, πώς δέν ζητείτε άλλον τινά μάλλον 
άνόδυνον τρόπον τιμωρίας τών ένοχων θανάτου; Τδ 
πάλαι έγίνετο χρήσις κώνειου· σήμερον πώς νά μή γί
νη χρήσις τού χλωροφορμίου;

Καιρός, καιρό; είναι πλέον νά έννοήσωσιν οί έν τοΐς 
πράγμασι τοΐς 'Ελλάδος, ότι παν βήμα αύτών ραιβδν 
καί πάσα πράξιςοϊκτρά σχολιάζονται ύπδ τής Δύσεως 
όλεθρίως πρός τά συμφέροντα τού έθνους όλου· όλου 
λέγομεν, διότι διά τάς ατασθαλίας καί τά σφάλματα 
τής αύτονομουιζένης μικρά; μερίδος, καταδικάζεται 
αδιακρίτως καί ή ά/.λη αυτού, ή μεγάλη, καί ίσως 
ύγιεστέρα.

— ’Εσχάτως περιεφέοετο εις τάς οδούς αγγλικής 
τίνος πόλεως χωρικό; πωλών ορνίθια, άτινα έκοάτει 
από τών ποδών, τάς κεφαλά; πρός τά κάτω. Απαν- 
τήσας αύτδν κύριός τις, μέλος τής Κτηνοφίλου Εται
ρίας, τδν είπεν ότι τά ορνίθια, ούτω κρατούμενα, έπα- 
σχον δεινώς, καί τον προ έτρεψε νά λάβη οίκτον, καί. 
νά τά κρατήση άλλως πως. ’Εγέλασεν ό χωρικός, καί 
προέβη κοατών τά ορνίθια ώ; τά έκράτει. Τότε ό κύ-

ριος τδν ένεκάλεσεν εις τδ ειρηνοδικείου ώς τυραννούν- 
τα τά κτήνη, ό δέ εΐρηνοδίκης κατεδίκασε τδν χωρι
κόν μόνον εις πρόστιμου 2 σελινίων καί 2 δηναρίων, 
είπών ότι, άν καίήτο βέβαιος περί τού δεινού άλγους 
τδ όποιον ύπέφερον τά ορνίθια, ή συνήθεια όμως τού 
νά κρατώνται ούτω πως ύπάρχει δυστυχώς συνηθε- 
στάτη καί άρχαιοτάτη.

— ’Εν τη Illustration, έφημερίδι ένταύθα έκδι- 
δομένη, έξεδόθη κατ’αύτάς ή επομένη γελοιογραφία, 
μαρτυρούσα ότι ή περί διορυγής τού ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ 
ΙΣΘΜΟΥ ιδέα είναι διαδεδομένη έν τω εύρωπαϊκω 
κόσμου.

'Υπό τήν γελοιογραφίαν ταύτην άναγινώσκονται 
τάδε γαλλιστί· «’ΐατρικαί επισκέψεις. Ό Κ. Αεσέψ 
χειρουργός.—Ήλθα, κύριε, διά τον ισθμόν μου. Πά
σχω, καί θά σάς παρακαλέσω νά μού τδν σχίσετε.»

ΤΑ

Wi?
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ.

Έν Παοισίοις, 17(29) αύγούστου, 18G9.

Προ; Θεού, άγαπητή μου αδελφή, βάλε γνώσιν εις 
τήν φίλην σου! . . . Είπε την νά φυλαχθή τού νά 
στείλνι τήν θυγατέρα της εις τι τών ένταύθα Παρθενα
γωγείων, διά ν’άποκτήση «τελείαν, ώς λέγει, γαλ
λικήν προφοράν, καί τούς γαλλικούς τρόπους, όχι έξ 
ακοής, άλλ έξ ό'ψεως. » Εις μεγάλην άπάτην εύρίσκε- 
ται. Οί καλοί γαλλικοί τρόποι, τούς όποιους φθονεί, 
θά ήναι πάλιν πλαστοί καί διδαγμένοι, ταύτό εΐ- 
πεΐν πλήρεις έπιτηδεύσεως, ή δέ τελεία γαλλική προ
φορά δεν άποκτάται, είμή έξ απαλών ονύχων, ότε θυ- 
σ'άζεται άφ’ετέρου ή τής μητρικής γλώσσης προφο
ρά. Τί έκατάλαβε, νά ομιλη τήν γαλλικήν γλώσσαν 
ή θυγάτηρ της ώς Γαλλίς, ή τήν αγγλικήν ώς ’Α^λίς, 
καί έπειτα νά προφέρη τήν μητρικήν της γλώσσαν, αυ
τήν ήτις έχει τό ρ τό καθαρόν, καί τδ ι τδ γλυκύ, 
καί γ τό αγάπης έμπλεον, καί τό χ τό ενδόμυχον, 
μετά τόνου καί ρυθμού καί ύποτραυλισμάτων γαλλι
κών ή άγγλικών ; Θά γίνη οίκτος, άν όχ ι γέλως ή θυ
γάτηρ της, εΐπέ την.

Καί εΐπέ την· όσον διά τού; τρόπους, όλα εδώ είναι 
σχήματα θεατρικά, καί όχι όρμών ψυχής άφελούς*καί 
σεμνής καί αίδήμονος ακούσιοι φοραί, παραστήματα 

' θελξίνοα, άξ'Λ τής γλυφής τού Πραξιτέλους καί τής 
γραφίδος τού ’Απελλοΰ ... όχι, μά τήν ζωήν μου, όχι! 
’Αν ή^άν τοιαύτα, θάείχον οί γλύπται τής Γαλλίας 
τήν πρωτίστην φήμην μεταξύ τών έν Εύρώπη όμοτέ-

>
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χνωντων, ένωάντ’αυτών έχουσιν, ώς βλέπεις, τήν 
πρωτίςην φήμ.ην αί ράπτριαι καί αί κομμώτριαι τών 
ΙΙαρισίων, αί 'Εςπάδες αύται τήςθεάς ’Επιτηδεύσεως.

Εΐπέτην, βεβαίωσε'την, ότι είς τό ’Αρσάζειον δί
δεται ανατροφή, όχι μόνον πρεπωδεστέρα προς Ελ- 
ληνίδας, άλλα και ΰγιεστε'ρα καί έλευθεριωτέρα, ήτοι 
άπηλλαγμένη τών προλήψεων καί ύποκρισιών τοΰ λα
τινισμού. Είδα , είδα καί συνανεστράφην μαθήτριας 
τοΰ ’Αρσάκειου, καί είδα ξένους ϊδόντας τοιαύτας καί 
έπαινοΰντας, καί εξ αύτών σέ ομιλώ. Τί κακόν έπάθε- 
τε νά ζητήτε άλλοτρίαν συμπεριφοράν είς τάς κο'ρας 
σας, καί μάλιστα εντός σχολείων όπου ό πάπας καί 
τά τοΰ πάπα προσκυνοΰνται ώς ό Χριστός και τα τοΰ 
Χρίστου;

Δύο παρθεναγωγεία μεγάλα καί περιώνυμα ενταύ
θα, τό μέν καλούμενον dll Sucre Cceur, τό δέ des 
Oiseaux, διευθύνονται άμφότερα ύπό καλογραιών, 
κυρίαν πρόθεσιν έχουσών νά καθιστώσι τας μαθήτριας 
μάλλον θρησκομανείς ή πεφωτισμένας καί ανδρείας. 
Είς τά δύο ταΰτα παρθεναγωγεία, όπο'θεν εξέρχονται 
είς τήν κοινωνίαν πολλαί τών κυριών τοΰ έπιφανες-ε- 
ρου κόσμου τών ΙΙαρισίων πιστεύουσαι ό'τι ή ψυχή δέν 
σώζεται, άν δέν ηναι catholique romaine, καί ότι 
ή άληθής είς Χριστόν πίστις έγκειται έν τοΐς δόγμασι 
τής ρωμαϊκής εκκλησίας, κόραι άλλων θρησκευμάτων 
ευτυχώς δέν είναι δεκταί, είμή ύπό τον όρον τοΰ νά 
κατηχηθώσιν είς τά τοΰ παπισμού. Φίλης μου τίνος 
Έλληνίδος αί θυγατέρες εύρίσκονται είς εν ές αύτών 
τών παρθεναγωγείων. Σπεύδω νά σ ε’ίπω ότι, επειδή ό 
πατήρ των είναι λατϊνος, έδωκε τό θρήσκευμά του είς 
τάς θυγατέρας του. ’Απούσης τής μητρόςτων, αγαπώ 
νά τάς έπισκέπτιομαι άπό καιρού εις καιρόν. Ειςεύρεις 
τί υ.’είπαν μίανήυ,έοαν; Τά ονόματα των, ελληνικά 
ό'ντα, ήλλάχθησαν έν τώ καταλόγω τών μαθητριών 
τοΰ Παρθεναγωγείου· ή Εριτίμη μετωνομάσθη Ερνε- 
στίνη, καί ή Μελίβοια, Ματθίλδη· διατί ; διότι ’Ε
ριτίμη καί Μελίβοια ήσαν ονόματα άνη'κοντα είς ειδω- 
λολάτρας (paiens)!

νΑφες τώρα κατά μέρος τόν φανατισμόν· άλλ’είς 
αύτό βλέπει τις καί αμάθειαν. Είς τούς ειδωλολάτρας 
τών πρώτων χριπιανικών χρόνων, βαπτιζομένους, διε
τή ροΰντο τά ονόματα άτινα ήδη έ'φερον. I ότε ό ΐε- 
ρεύς, λέγων « βαπτίζεται ό δούλος τοΰ Θεού ’Ακύ- 
λας » ένο'ει, « ό δοΰλος τοΰ Θεού, ό (ήδη όνομαζο'με- 
νος.) ’Ακύλας, βαπτίζεται είς τό όνομα τοΰ Πατρός, 
καί τοΰ Υίοΰ, καί του 'Αγίου Πνεύματος· » διότι ή 
λέξις βαπτίζομαι δέν σημαίνει ονομάζομαι, ώς 
οί λατϊνοι έκλαμβάνουσιν, άλλ απλώς λαμβάνω τό 
χριστιανικόν βάπτισμα οίονδήποτε όνομα καί άν φέ
ρω, ελληνικόν ή εβραϊκόν, ή καί μωαμεθανικόν, ων 
καί μέ τοΰτο χριστιανός τέλειος, άφοΰ είς Χριστόν έ- 
βαπτίσθην, βαπτισθείς μάλιστα, καί όχι μόνον ραντι- 
σθείς. ’Αλλά ταΰτα έν παρόδω· ό δέ λόγος περί τής 
θυγατρός τής φίλης σου.

’Εάν ή φίλη σου έπιμένη νά στείλη είς παρθεναγω- 
γεΐόν τι τών Παρισίων τήν θυγατέρα της, θά τη ύπε- 
δείκνυα είς τό Pare de Neuilly (παρά τά πρόθυρα 
τών Παρισίων) έν παρθεναγωγεϊον διευθυνόμενον ύπό 
δύο χρηστών καί πεπαιδευμένων γυναικών, άμφοτέ- 
ρων διαμαρτυρομένων, τής μέν Γαλλίδος, Mlle Creis- 
seil, τής δέ ’Αγγλίδος, Miss Hooper, πλησίον τών 
οποίων στέλλουσιν έξ Αγγλίας πολλοί γονείς τάς θυ

γατέρας των, ί'να διδαχθώσι καλώς πρός τοϊς άλλοις 
καί τήνγαλλικήν γλώσσαν. ’Αντί φράγκων I 200 κατ’ 
έτος (τό όποιον δέν είναι πολύ) μάλιστα δέ αντί 
φράγκων 800 (έάν ή μαθήτρια δέν έχη έ'τι ηλικίαν 
12 ετών) είς τό παρθεναγωγεϊον τοΰτο αί μαθήτρια·, 

κατοικοΰσι, λούονται, τρέφονται, καί διδάσκονται τάς 
γλώσσας γαλλικήν, αγγλικήν καί γερμανικήν, ιστο
ρίαν, γεωγραφίαν, αριθμητικήν, σχεδιογραφίαν, μου
σικήν οργανικήν καί φωνητικήν, και χορόν. Βλέπεις 
ότι ή ελληνική γλώσσα λείπει· διδάσκεται όμως καί 
αύτή, άν ό γονεύς πληρώση ιδιαιτέρως διά διδάσκα
λον ελληνα, έ'ξωθεν ερχόμενον. Πρός τούτοις δέ ση- 
μείωσον, ότι έάν οί γονείς δέν παραλάβωσι τάς θυγα
τέρας των κατά τούς δύο θερινούς μήνας, ότε γίνον
ται αί διακοπαί, οφείλουν νά προσθέσωσιν είε τά εί- 
ρημένα δίδακτρα ολίγα τινά έτιπρός διατροφήν αύτών 
έν τώ καταστήματι κατά τούς δύο τών διακοπών μή
νας. Είς τό Παρθεναγωγεϊον τοΰτο εύρίσκονται κατά 
προτροπήν μου πέντε ήδη έλληνίδες μαθήτρια·., καί 
πέποιθαότι, άν ό αριθμός τών Ελληνίδων αύξήση, αί 
είρημέναι διευθύντριαι θά προσλάβωσι καί τακτικόν 
διδάσκαλον τής ελληνικής γλώσσης.'Ας σκεφθή λοιπόν 
ή φίλη σου, καί άς κάμη ό,τι τήν φωτίση ό θεός.

Μή μου ζητήσης σήμερον πληροφορίας περί συρ
μών· καί τόπος δέν έμεινε, καί νέον τι δέν έ'χω νά σοί 
αναγγείλω, πλήν τής έπιτεινομ-ένης μανίας τοΰ νάκα- 
τακοσμώνται, τά οπίσθια μάλιστα τών έσθήτων, διά 
παντοίων πετασμάτων τουθ’ όπερ έ'δωκεν αφορμήν 
είς τήν έπομένην οίκοδομητικήν γελοιογραφίαν, ήν 
άπήντησα έν τω ενταύθα έκδιδομένω περιοδικώ φύλλω 
Univers Illustre.

«Είς τόν καιρόν μου — λέγει ή γραία, βλέπουσα 
διαβαίνουσαν κυρίαν τινάνέαν, — είς τόν καιρόν μου, 
κατεγινόμεθα νά στολίσωμεν τόν νουν τώρα . . . »

Τώρα . . . καλήν νύκτα 'Ελληνοδίκη μου.

Ζ. Π.

Υ. Γ. Πισεύεις ότι είσέτι ικανοί τών συνδρομητών 
ημών καθυστεροΰσιν, ένώ παρήλθον μήνες έννέα άπό 
τοΰ ίανουαοίου; ’Αλλά πώς εύγενικώτερον να παρα- 
καλέσωμεν αύτούς, ί'να είσακουσθώμεν! δέν μ’ερμη
νεύεις σύ ;


