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ΙΝΕ, νομίζομεν, τοϊς 
πάσι ήδη γνωστόν, οτι 
ό’άνευ σύρματος τηλέ
γραφος βασίζεται έπί 
τής διαδόσεως άνά τό 

■ κενόν των χερτσιακών 
ηλεκτρικών κυμάτων και 
τής παραλαβής τούτων 
παρά μικρού σωλήνος, 
εις άκρον εύαιοθήτου, 
άνακαλυφθέντος ύπό 
τοΰ ΐταλού τηλεγραφη- 
τοϋΜαρκόνι, περιέχον- 
τοςδέ ρινίσματα μετάλ
λου, κατά τό σύστημα 
τοϋ Βρανλή.Ήτοι,όπό
ταν μεταβιβάζονται ή- 
λεκρικά κύματα (ρεύμα 

ηλεκτρικόν) είς τό κενόν, έπενεργούσι ταΰτα 
εις τά εντός τού σωλήνος ρινίσματα, άτινα 
ενώ εΰρίσκονται διεσπαρμένα, συσσωματοΰν- 
ται ήδη εις ένιαΐον σύμπλεγμα, άποκαθιστά- 
μενα ά γ ω γ ό ν σώμα, δι ’ ού άποτελεΐται 
κύκλωμα, έφ ού συνεπώς διέρχεται τοπικόν 
ηλεκτρικόν ρεύμα.Μόλις δέ τούτο διέλθη, μι
κρόν σφυρίον πλήττει τόν σωλήνα καί τά 
ρινίσματα άποχωριζόμενα, επανέρχονται είς 
τήν προτέραν αύτών θέσιν. Ούτω φυσι
κός ή μικρότερα άντίστασις έπί τών ρινι
σμάτων τοΰ σωλήνος δύναται νά έμποδίση 
τήν διέλευσιν τοϋ ρεύματος. Έπί τής αρχής 
ταύτης έρειδομενος ό Μαρκόνι έτοποθέτησε 
μηχανήν τηλεγραφικήν έπι τοΰ κυκλώματος 

> τοΰ σωλήνος καί απέκτησε τά πρώτα τηλε
γραφικά σημεία.

Εσχάτως φυσικός τις έν ταϊς 'Ηνωμέναις 
Πολιτείαις, ό -Φρειδερίκος Κολλέν, έφαντά- 
οθη, ότι ό μικρός έκ ρινισμάτων σωλήν δύνα
ται ν’ άντικατασταθή ύπό τοΰ εγκεφάλου, 

διότι τά ηλεκτρικά κύματα, μεταφέρόμένα είς 
άπόστασιν, δρώσιν έπί τών λεπτών κυττάρων 
τοΰ εγκεφάλου, τών παρά τών φυσιολόγων 
επονομαζόμενων «νευρώναι» άτινα τίθενται 
εις συνεπαφήν καί άφίνουσι νά διέλθη τοπι
κόν ηλεκτρικόν ρεύμα. Τοποθετοϋντες δέ εις 
άπόστασιν χιλιοστομέτρων τινών έν τώ έγκε- 
φάλω δύο’σύρματα, συνδεδεμένα πρός τινα 
στήλην καί τηλέφωνόν τι,τό τηλέφωνον λει
τουργεί, όπόταν τά κύματα φθάσωσιν είς τόν 
έγκέφαλον.

Ό κ. Κολλέν κατ’ άρχάς έπειραματίσθη 
έπί τοΰ εγκεφάλου γαλής καί ειτα έπί άνθρω- 
πίνου εγκεφάλου, πρό μικρού άποχωρισθέντος 
άπό τοΰ σώματος ή δέ μεταβίβασις υπήρξε 
τελεία. ’Ακολούθως έσχε τήν ιδέαν νά πει- 
ραματισθή έπί δύο ανθρώπων, έξ ών τόν ένα 
μετεχειρίσθη διά.τήν μεταβίβασιν καί τόν έ
τερον διά. τήν παραλαβήν. Άμφότεροι ύψω
σαν τούς βραχίονας διά νά διενκολύνωσι τήν 
είσοδον καί τήν έξοδον τών ηλεκτρικών κυ
μάτων. Ό πρώτος ήτο συνδεδεμένος μετά 
τής μεταβιβαζούσης μηχανής, ή δέ κεφαλή 
του δευτέρου [ζετά τής άποδεχομένης μηχα
νής, ούτω δέ ό έγκέφαλος τούτου μετεβιβα- 
ζεν ώς ό περιέχων τά ρινίσματα σωλήν τά 
τηλεγραφήματα.

’Εγκέφαλος ζώου,συνδεδεμένος μετά τηλε
φώνου δρα ώστε ν” άντηχή τοΰτο, όπόταν 
ένσκήπτει καταιγίς. ’Εγκέφαλος δε γαλής δι ’ 
ισχυρού ήχου άνήγγειλετήνπροσέγγισιν κατ- 
αιγίδος καί κεραυνού.

Ό κ. Κολλέν εξηγεί τό φαινόμενου έκ τής 
επιδράσεως τών φυσικών ενεργειών έπί τοΰ 
οργανισμού τού ανθρώπου και τών ζώων,

Άλλά πάντα ταΰτα είσί ν άπλόύστατα φαι
νόμενα καί δέον κατά βάθος νά εξέταοθώσιν 
ύπό τών επιστημόνων, όπως έξακριβωθή άν 
ό εγκέφαλος'δύνάτάι νά έπηρεάάθή ύπό τών 
ηλεκτρικών κυμάτων καί -τότε νά καθορισθή 
ή Χρηοψάποίησις τής-ένεργείας, αύτοϋ εν Τή 
συγκοινωνία. φ. π.



162 Η ΦΤΣΙΣ

Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΥ3ΙΔΟΣ

Ή ώραία πόλις Άμάλφη έώρτα<7ε κατ ’ 
αύτάς τήν ΙξακοοΊετηρίδα πολίτου τίνος, 
φλάβίου Τζόγια, δν έπιδεικνΰει ώς έφευ - 
ρέτην τής ναυτικής πνξίδος- Είναι άλη- 
θές δη ή πρώτη έφεύρεσις τής πνξίδος 
άναφέρεται γενικώς είς τούς Σίνας, άλλ ’ 
οί κάτοικοι τής Άιιάλφης διαμαρτύρον
ται, προάάγοντες ώς έπιχείρημα. δτι οί 
Σ{ναι ιστορικοί διαφωνοΰσιν ώς πρός τήν 
χρονολογίαν τής έ^ευρέσεως άνάγοντες 
αύτήν άλλοι είς τόν 8ον καί άλλοι είς τόν 
ιγον αιώνα π. χ. Οί ’Ινδοί καί “Αραβες 
πάλιν άναφέρουσι τήν έφεύρεσιν είς ’Ιν
δόν τινά Σαρσδάνα. δστις φαίνεται ζήσας 
τδν ιον από Χριστού αίώνα, ένώ άφ ’ ε· 
τέοου οί Άγγλοι διεκδικοΰσι τήν δόξαν 
ταύτην ύπέρ τού ίδτκόΰ των Βάκωνος. 
’Απέναντι λοιπόν δλων τούτων τών έρί- 
δων ή Άμάλφη προβάλλει αξιώσεις ύπέρ 
έαυτής, ίδού τί ίσχυριζομένη. Ό Φλά- 
βιος γεννηθείς τό ι3ο*  μ. X. ήτο δερμα- 
τουργός πτωχός, άλλά τόσον εύθυμος, 
ώστε οί ονμπολΐταί του τφ προσέδωκαν 
τό έπώνυμον «Gioja», δπερ ίταλιστί ση
μαίνει «Χαρά»· Τοιούτος ών ό Φλάβιος, 
Λράσθη τής ώραίας Άνιόλας, θυγατρός 
άλιέος τινός, δστις είχε τήν στερράν ά· 
πόφασιν νά μή τήν δώσμ είμή είς ναυ
τικόν ώς αύτός.

— Θά γείνω ναυτικός ! είπεν ό έρω- 
τόληπτος.

— Σύ ; ήρώτησεν ό πατήρ Λοιπόν 
κωπηλάτησε έως είς τό Καστελέττο καί 
τότε βλέπομεν.

Τό Καστελέττο είναι νησίδιον βραχώ
δες έν τώ μέσφ τής άχανούς θαλάσσης, 
τού όποίου τήν προσέγγισιν άπαγορεύ- 
ουσι σφοδρότατα ρεύματα, ύποβάλλων δέ 
ό γέρων λύκος τής θαλάσσης τόν Φλά- 
βιον εις τόν άθλον τούτον, ένόμιζεν, δτι 
ζητεί παρ’ αύτοϋ άκατόρθωτόν τι. ’Αλλ’ 
ήπατήθη, διότι ό Φλάβιος, $γνωάτον πώς 
γνωρίζων τάς ιδιότητας τού μαγνήτου, 
κατεσκεύασε πυξίδα έκ χάλυβος,ήν προση- 
λώσας έπί τεμαχίου φελλού άφήκε νά 
έπιπλεύση έντός τοϋ ύδατος. Τήν έπιοϋ- 
σαν παραλαβών τό έφεύρημά του έπέβη 
λέμβου ιστιοφόρου, διακηρύξας δτι διευ
θύνεται είς Καστελέττο χωρίς νά λοξο
δρόμησή. Τόν έξέλαβον ώς παράφρονα, 
δταν τό είπε, καί ώς ηάγον δταν έκέρ^ 
δησε τό στοίχημα. Καθ’ δλον τό διάστη
μα τούτο ό ’Ανιόλα έσταυροκοπεΐτο,άλλά 
κατόπιν ό γηραιός πενθερός ήναγκάσθη 

νά συναίνεση είς τούς γάμους τών δύο 
έρωτολήπτων,'οϊτινες έτελέσθησαν μετά 
πάροδον ενός μηνός. Ούχ ήττον έπαυσε 
φρονών δτι ό διάβολος έπαιξε σπουδαΐον 
πρόσωπον είς αύτό τό παιγνίδιον.

0 my ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ
Ώς γνωστόν, ουνεπεία των γενομένων 

πειραμάτων έν τζ| Νέα Γή, ό πολύς Μαρκόνι 
είχεν άναλάβει τήν κατασκευήν, δύο τηλε
γραφικών σταθμών, τοϋ ενός εν τή ανατο
λική ακτή, «αί τοϋ ετέρου έν ’Αγγλία κει
μένου, δι*  ων έμελλον νά συγκοινωνώσιν άνωθι 
τοϋ ’Ατλαντικού. Λέγεται δε ήδη. ότι ό μέν 
εις σταθμός τοΰ Cap-Breton έν τή Νέα Σκω
τία σχεδόν έπερατώθη, ό δε έτερος έν Cap- 
Code τής Μασσαχουοέτης, οτι ριώκώς κατε- 
στράψη έσχάτως, ένύ κατεσκευάύετο, συνέ
πεια λαίλαπος μετά σφοδρότητος ένσκήψαν- 
τος πρό τινων μηνών.

Ό έν C^p-Brelon σταθμός άποτελεΐται έκ 
τεσσάρων ξυλίνων πύργων jo μέτρων ύψους 
κειμένων είς τάάκρα τετραγώνου καί περιλαμ
βανόμενων είς άπόοτασιν 6ο μ. κατά πλευράν. 
Οί πύργοι δέ ούτοι ένοϋνται είς τήν κορυ
φήν των διά τεσσάρων ιστών, βασταζόντων 
μέγαν άριθμόν εναερίων καλωδίων, καταλη- 
γόντων εις-τό .έδαφος είς έν κεντρικόν ση
μεΐον, είδος κοινού δοχείου. Άπό τοϋ δο
χείου δέ τούτου έτερον καλώδιον άποσπώμε- 
μον καθέτως διευθύνεται έντός τοΰ κτιρίου, 
όπου ό τηλεγραφικός σταθμός εύρίσκεται 
μετά τών αναγκαίων συσκευών καί μηχανη
μάτων.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, εσχάτως 
έπεσκέφθη τόν σταθμόν τούτον εΐς άμερικα· 
νός δημοσιογράφος, όν διεβεβαίωσεν ό κ. Βι- 
βιάν, μηχανικός καί διευθυντής τοΰ στάθμου 
τούτου, οτι ή έγκατάστασις αύτη ήτο πολύ 
ίσχυρά διά τήν αποστολήν καί παραλα
βήν χερτσιακών κυμάτων απλώς μεταξύ τής 
Βορείου 'Αμερικήςκαί τής ’Αγγλίας, δηλαδή 
τοσαύτης μικρας άποστάσεως !... καί ότι διά 
τοιούτου σταθμού θά ήδύναντο εύκόλως ν’ 
άνταποκρίνονται μέχρι τής άρκτώας ’Αφρι
κής!

Ώς φαίνεται, αί σοβαρότητες μετετράπη- 
σαν πλέον-είς αστειότητας και άπό τούς βοη
θούς τοϋ Μαρκόνι καί έφεξής δέον ν’ άμφι- 
βάλλη τις πρός πάσας τας εύρωπαϊκάς ανα
κοινώσεις.

Η’ ΦΤ1}Ι1

ΤΟ ΓΑΛΑ
Η 0ΥΧ1Ϊ ΤΟΥ· — ΑΙ ΝΟΘΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΕΒΑΙΩΣ τό γάλα, 
ούτινος οί χαρακτή
ρες, φυσικοί τε καί 
ό ρ γανολεπτικοί 
(γεΰσις, όσμή) είνε 
εΐς πάντας γνω
στοί, είνε, δύναται 
τις ειπεϊν, το προ
ϊόν εΐς δ θριαμβεύ- 
ουσιν οί επιδεξιό
τατοι νοθευταί τής 

εποχής μας, οϊτινες μάλιστα δύνανται νά κερ- 
δίσωσιν αν ή άπατη των άποβή αληθής βιομηχα
νία. Αύτη δέν είνε πλέον ίδιον μικρών βιομηχάνων 
αλλα πλουσίων εμπορικών εταιριών,εμπείρων των 
επιστημονικών, εις τάς έπί τών νοθεύσεων ανα
ζητήσεις. Έχουσι σχεδόν πάντοτε είς τήν υπη
ρεσίαν των χημικούς, διαπρεπείς ένίοτε, άδιακό- 
πως άναζητοΰντες νέαν μέθοδον νοθεύσεωο, γνω
ρίζοντας καλώς δ,τι πρέπει διά νά άπατώσι τόν 
αγοραστήν καί νά έμποδίζωσίν ci ίδιοι τάς ανα
λύσεις τής μεταποιήσεως. Οί άθλιοι ούτοι βιο- 
μήχανοι, δελεαζόμενοι άναμφιβόλω; ύπό κέρδους 
εύκόλου καί αθεμίτου, δέν διστάζουσι νά διακυ- 
βεύωσι καί αύτήν έτι τήν υγείαν τών τέκνων καί 
τών έτειμοθανάτων, τών ύποβαλλομένων εΐς γα- 
λακτοΰχον δίαιταν καί ήττον μεριμνώντες περί 
τής υγείας αύτών.

Ή φύάες τοϋ γάλακτος. Άν έξετάσητε 
διά τοΰ μικροσκοπίου σταγόνα γάλακτος καθαρού, 
θά παρατηρήσητε πληθύν μικρών διαθλαστικών 
σφαιριδίων βουτυρώοους φΰσεως ή λιπώδους, δια
μέτρου 1 έως 20 χιλιοστομέτρων· ταΰτα είνε τά 
γα-ΙαχτοσεραΐρΙδια, δίδοντα είς τδ γάλα τό λευκόν 
χρώμα. Κατά τήν άποψιν ταύτην, τό γάλα είνε 
έν αληθές γαλάκτωμα του παρασκευαζομένου εί
δους εν τοΐς φαρμακείοις ύπό τό όνομα γάΛατων 
άμνγύάΛων.

Τά γαλακτοσφαιρίδια ταΰτα συνίστανται έξ 
ΙΛά^νης, μαργαρίνης και στεατΙνης.

Πάντες γνωρίζετε, δτι τό γάλα άφιέμενον έπί 
24.ώρας, αποχωρίζεται εΐς τό έπιπολάζον άν~ 
ΟόγαΛα (καϊμάκι) καί εΐς γάΛα άπηνθισμίνον; 
λοιπόν, τό ανθόγαλα εχει σχηματισθή ακριβώς 
διά τής συνενώσεως τών λιπαρών γαλακτοσφαι- 
ptoitov, άτινα, ένούμενα διά τής πήξεως, θά σχη · 
ματίσωσι τό βούτυρον.

Ώς πρός τό άπηνθισμένον γάλα, τοΰτο σχη
ματίζεται, ξυστόν, θολόν, ύποκύανον, δπερ είνε 
τό έστερημένον τών σφαιριδίων του γάλα. Πε
ριέχει ούσίαν τινα λευκοματοΰχον έν διαλύσει, 
όμοίαν προς τό λεύκωμα του φοΰ, τήκ τυρίνην, 
εΐτα μεταΛΛικά αΛατα, ών τό ούσιοδέστερον εινε

τό φωσφορικόν άλας τής ασβέστου, τό απαραί
τητον στοιχεϊον τής συστάσεώ?-τών οστών, τέ
λος δέ τήν σάκχαριν τον γάΛακτος.

Ή τυρίνη είνε πηκτική διά τής πυτιάς (πυ
τιά), διά τών οξέων,άλλ’ ούχί δια τής θερμό
τητος· διά τοΰτο τό γάλα βράζον δεν πήγνύΤαι. 
Τό γάλα άν τις θέσει ούσίαν τινα .πηγνύουσαν 
την τυρίνην, όξυκόν όξύ λ.χ. θά δώσγ, τον τυ
ρόν τον γάΛακτος έν τφ οποίφ ή τυρίνη, πυ- 
γνυμένη, περικλείει τά λιπαρά σφαιρίδια δπως 
τοΰτο συμβαίνει άλλως τε'διά τήν πήξιν θρόμ
βου αίματος.

Τό ρευστόν, δπερ μένει μετά τόν σχηματι
σμόν τον τνρον τοϋ καλείται ορρός ή
τυρογαΛα- είνε ρευστόν κιτρινωπόν, ολίγον γλυκύ, 
συγκείμενον έκ σακχάρεως τοΰ γάλακτος καί έκ 
μεταλλικών αλάτων, άφ’·ού τά σφαιρίδιά καί ή 
τυρίνη έξ-ηφανίσθησαν πρός σχηματισμόν τοΰ τυ
ρόν.

Άνακεφαλαιοΰμεν τάς απαραιτήτους ταύτας 
προεισαγωγάς διά νά γνωρίσωμεν ταύτας ή άνα- 
πολήσωμεν. Τό φυσικόν γάλα σχηματίζεται εξ ΰ- 
δατος, ηνωμένου μεθ’ ετέρων τινών, τών έξής· 
της τνρΐνης, τον βουτύρου, της σακχάρεως, τον 
γάΛακτος, καί τινων μεταΛΛικων άΛάτων.

Τό μίγμα τοΰτο τών διαφόρων θρεπτικών ύλών 
κάμνει τό γάλα στοιχεΐον πλήρες καί πλούσιον, 
έπιτήδειον πρός διατήρησιν τής ζωής έπί πολλούς 
μήνας καί νά άποκαταστήση τούς νεαρούς ιστούς 
τών παίδων καί τών μικρών μαστοφόρων/ "

Λαμβάνομεν τδ γάλα τής άγιλάδος, δπερ είνε 
πλουσιώτατον εΐς θρεπτικός ούσίας· ή άνάλυσις 
μιας λύτρας ή 1000 γραμμαρίων δίδει.

'Γδωρ . ..................................... 871
τυρίνην . . . ..... . .34 
βούτυρον  ............................ 40
σάκχαριν . . ....................... ..... . 53
άλατα ............................................... 2

Έν όλφ 1000
ΙΙαρατηροΰμεν έκ τούτου δτι τό γάλα, σύγ- 

κειται άποκλειστικώς έξ ύδατος· τοΰτο δέν πρέ
πει νά μάς έκπλείττη, διότι τό πλεΐστον τών 
οργανικών ουσιών σύγκειται πάντοτε έξ ύπερμέ- 
τρου ποσότητος ύδατος.Ουτω, τό ήμέτερον αίμα 
ένέχει πλείον τών 900 έ,πί τοΐς 1000 ύδατος 
καί ύπολογίζεται δτι ανθρώπινον σώμα βάρους 
60 χιλιογρ. δέν θά έζύγιζε πλεϊον τών 12 χι- 
λιογρ. αν ήτο έντελώς άπεςηραμένον.

Έξακολουθοΰμεν τήν άνακεφαλαίωσιν μας. Τό 
άπηνθιομίνον γάΛα περιέχει (ύδωρ, τυρίνην, 
σάκχαριν, άλατα.)

'Ο τνρ&ς τον γ&Ιάκτος προερχόμενος εκ τής 
πήξεως τής τυρίνης περιέχει (βούτυρον, τυρίνην).

Τέλος τϋΙάνθύγαΛα ή ορρύς περιέχει τό υπό
λοιπον, δηλαδή (ύδωρ, σάκχαριν, μεταλλικά ά
λατα).



Η ΦΤΣΙΣ Η ΦΥΕΙΣ

Σταγίον γάλακτος νο&ενμίνου δι’ ΰδατος
Ένθυμούμεθα, τέλος, ίτς τό γάλα είνε άλ· 

χολικόν καί δτι ή πυκνότης του ήτοι τό ειδικόν 
του βάρος ποικίλιι μεταξύ 1,029 και 1^033.

At νοθεύσεις του. Έρχόμεθα νΰν εις τάς 
νοθεύσεις &ς ΰφισταται τό γάλα καί εις τά μέσα 
Τής άποχαλύψεως τούτων.

θά συναντήσωμεν πλήθος βευστών σωμάτων 
καί στερεών, άτινα ουδόλως αναμένετε: κατ ’ άρ- 
χάς τό ΰύωρ' εινε τό γνωστότερον στοιχεΐον καί 
τό ήττον επικίνδυνον τής νοθίύσεως, μέ τήν «α
φοράν πάντοτε, δτι τοΰτο δέν περιέχει μικρόβια, 
άπερ δυστυχώς, θά συναντήσωμεν πολύ κατω
τέρω. Ά» ^ίψωμεν ύδωρ είς φυσικόν γαλα,τούτο 
6α καταστή έλαφρότερον καί ακολούθως ή πυ
κνότης του θά έλαττωθή.

*Ινα γνωρίσωμεν ασφαλώς τήν απάτην, αρκεί 
νά προσδιορίσωμεν τήν πυκνότητα τοΰ γάλακτος 
τή βοηθείφ οργάνου άτλουστάτου, πωλουμένου 
έν τή άγορφ έπί μετρίφ τιμή, μετά εύκολου εξη
γητικού καταλόγου, πνκτσγαΛακτομέτρον τον 
Quevense.

Πρέπει νά φροντίζωμεν νά λογαριάζωμεν τήν 
θερμοκρασίαν τοΰ γάλακτος, δταν μεταχειριζώ- 
μεθα τό δργανον τοΰτο, διότι ή πυκνότης πάν
των τών ξυστών ποικίλοι, έ'νεκεν τής θερμότη
τος· ούτω τό γάλα δεικνύει διαφοράν πλείω ή 
ελάσσω εις ίκάστην μεταβολήν 5 βαθμών τοΰ 
πυκνογαλακτομέτρου.

Άλλ ’ ό μάλλον συνήθηςτρόπος τής απάτης τοΰ 
αγοραστού συνίσταται εις τον αποχωρισμόν άπό 
τοϋ γάλακτος μέρους άνθογάλακτός, ύποθέτωνό 
έμπορος δτι ό αγοραστής έχει τήν αγαθότητα νάτό 
κρατήση τότε I Έν τή περιπτώσει ταύτη, ή α
πάτη καθίσταται καταφανής διά τοΰ πνκτογα- 
Λαχτομέτρον ή κάλλιον διά τοΰ γαϊάκτομίτρον, 
καλου|Ι<νου τότε ανθμγαΛακτομάτρον:

Δύναται καλώς νά μετρφ τις'' τήν πλου- 
σιοτητα τοΰ -γάλακτος έι’ς τό άνθόγαλα. Δέν πρό
κειται ένταΰθα νά περιγράψωμεν τό δργανον 

τοΰτο, δπερ ώς τό*πρότερσν,  καλείται μετά πρα
κτικής διδασκαλίας πολύ σαφούς. Άρκοΰμαι νά 
είπω δτι τό καθαρόν γάλα πρέπει νά παρέχη αρ
κετόν ανθόγαλα διά νά^δεικνύει όλιγώτερον τών 
10 βαθμών τοΰ άνθογαΐαπτομέτρον μία στιγμή 
κατωτέρω θά είνε ασφαλές τεκμήριον τής νοθεύ- 
σ·ως. Νομίζεται επίσης δτι ή αναλογία τοΰ άν- 
θογάλακτος βαίνει αύξανομένή καθόσον ό μαστός 
κενοΰταΓ ούτω εις τό τέλος τοΰ άμίΛγματος τό 
ανθόγαλα δύναται νά φθάση 18-21 *-%)·

Άλλά, συνεχίζομεν τήν έξέτασίν μας καί 
βλέπομεν πώς δυνάμεθα ν*  άποκαλύψωμεν τάς 
σκοτεινός ονοίας άς μεταχειρίζονται οι κατασκευ
αστή τοΰ ψευδογάλακτος ή -τοΰ γάΛακτος χω
ρίς γάλα.

Ό κυριώτερος σκοπός τοΰ νοθευτοΰ είνε νά 
παρουσίαση ώς φυσικόν τό ανθόγαλα τοΰ γάλα
κτος, δπερ άπήνθισεν (έπήρε τό καϊμάκι)· τού 
δίδει τήν φυσικότητά του δι'δλων τών ειδικών 
ούσιών ήκιστα επαγωγών καί πολλάκις πολύ επι
βλαβών. Μεταχειρίζονται: ■',·

(α'.) Τό άμνΛον (νισεστές) τό αΛενρον, τήν 
δρνζαν έγχυμά τι πιτύρον, κριθήν, γαλάκτωμα 
σπόρων κανάβείΰς' ταΰτα πάντα ΐνα καθιστώσι 
πυκνόν τό γάλα και άποδίδωσι’αύτφ τήν πορώδη 
θέαν του. ■ -'·:

(β',) ΆμνΛΙνην, αραβικήν γόμάν τραγα· 
κάνθινον, ίχθνόχοΑΛαν πηχτήν, σάκχαρον ακα
θάριστον, Λεύκωμα ώ&ν' ταΰτα πάντα ΐνα’βάκ- 
χαρώσωσιν καί αύξήσωσιν τήν πυκνότητά τού.

(γ'.) ΈκχύΛισμα κιχωρίσν (^χοίκίού)', χυ
μόν γΛυκορίζης, ποΛτόν βανκίου (καρρότου), 
κρόκους, κύπεριν (ειδος·εύόσμου. φυτοΰ) διάλυ- 
σιν πετάλων Χρυσανθέμων κλπ.' κλπ.'ΐνα ·χρώ- 
ματίσωσι τεχνητώς τό βούτνρον -περί όυ
θά εεπωμεν κατωτέρω.' ' ·!'·<\' -

• ; (o'.) Τέλος όί νοθευτεί: προέβησαν μέχρι.’τόΰ 
νά κατασκευάζώσι πάντα: τά «δή τοΰ τεχνητού 
γάλακτός δι ’ ύδατος καί μυελών τών ζώων, ώς 

μυελού ίππου, προβάτου, μόσχου, ΐνα παχύνωσιν 
τό γάλα ώς θά ήτο φυσικώς 1 όποιον φρικώδες 
μίγμα I I

Ευτυχώς δι’ ημάς ότι ή χημική ανάλυσες καί 
ή μικροσκοπική εξέτασες έπέφερε είς τούς δυστυ
χείς αγοραστός νικηφόρου βοήθειαν, κατωρθώ- 
σασα νά έννοώμεν τήν παρουσίαν τών διαφόρων 
τούτων ούσιών καΐ τάς άναγνωρίζωμεν.

’Ιδού τά μάλλον απλά καί πρακτικά μέσα ;
Άρχόμεθα πρώτον διά πειραματισμού τό 

πλεΐστον εύκόλου είς τήν άντίληψίν τών αν
θρώπων, διά τής μικροσκοπικής εξετάσεως καΐ 
πρός τοΰτο μεταχειριζόμεθα μικροσκόπια συστη
μένα υπό τής διευθύνσεως τοΰ δημοσίου εργα
στηρίου.

Ή εικών 1 παρουσιάζει σταγόνα γάλακτος 
καθαρού. Βλέπει τις έν αύτή πλήθος μικρών κε- 
χρωματισμένων σφαιρών διά κίτρινου χρώματος, 
πεπνιγμε'νων έν οπαλλίφ £ευστφ : τά σφαιρίδια 
ταΰτα, ύπερβολικής λεπτότητος, καλούνται γα· 
λακτοσφαιρίδια.

Όταν τό γάλα προέρχεται έξ ύγειοΰς ζώου, 
λέγει ό κ. J. Chape, τά γαλακτοσφαιρίδια ταΰτα 
είνε τελείως κανονικά, έν έναντία οέ περιπτώσει 
διαφόρων σχημάτων. Τά μάλλον ογκώδη είνε 
διαμέτρου μόλις 25 χιλιοστών τοΰ χιλιοστο
μέτρου- ό αριθμός των εινε τόσον μέγας ώστε έν 
κυβικόν χιλιοστόμετρου περιέχει σχεδόν 1 εκα
τομμύριου,

Έν τή 2α είκόνι βλέπετε μόριον γάλακτος 
νοθευμένου δι’ύδατος καί αύξηθέντος κατά 350 
φοράς. Δύναταί τις ένταΰθα νά άποδείξη τήν ά- 
ραίωσιν τών σφαιριδίων ή τήν έλάττωσιν τών 
θρεπτικών συστατικών τού γάλακτος. Τέλος, αί 
δύο έ'τεραι μικρογραφικαί απόψεις παρουσιάζου- 
σι σταγόνα γάλακτος νοθευμένου οιά τής προσθή
κης αλεύρου και αμύλου γεωμήλων.

Όταν πρόκειται περί προσθέσεως τεμαχίων 
μυελού τών ζφων.(δπερ σπάνιον) υπόμνημά τι 

τοΰ κ. Gauthier de Claubry, δήμοσιευβέν έν τφ 
όελτίω τής ‘Ιατρικής ’Ακαδημίας, λέγει δτι ανα
γνωρίζει τις τούτο, έκ τών συνήθων σφαιριδίων, 
τής παρουσίας τεμαχίων λευκών ούσιών, σμικρβ- 
τάτων, ^ικνών (σκεβρομένων), ανωμάλων, καί 
προσέτι, έξ όγκων ιδιορρύθμου σχήματος καί κατά 
ηνωμένων 10, 20 καί 30 σφαιρίδια καί ακόμη 
περιπλέον.

’Ενίοτε επίσης τεμάχια κατά τό μάλλον ή 
ήττον μεγάλα τούτων τών αποσπασμάτων έχουσι 
χρώμα ερυθρόν αίματος βεβρεγμένου. Βλέπε: τις 
επίσης πλέοντα συντρίμματα πλησίον, ή αρκετός 
ινας νευρωδών υφασμάτων αρκετά ευδιάκριτων.

"Αν τώρα ρίψητε όλίγας σταγόνας διαλύσεως ίο- 
δίου έντός γάλακτος περιέχοντος τάς αμυλώδεις 
ουσίας ύψηλότερον (έγχυμα, άμυλον, αλευρον 
κτλ.) θά λάβητε άμέσως χρωματισμόν κυανουν 
ίοειδή αρκετά ορατόν, χαρακτηριστικήν ένδειξιν 
τοιούτου μίγματος.

Όζος ή οξικόν οξύ |ιπτόμενον είς τοιοΰτον 
μίγμα ΰάπύξη τήν τυρίνην, ήτις κρατεί κεκλει- 
σμένον τό αμυλον τοϋ νοθευμένου γάλακτος.

Όπως αυτή ή δοκιμή δύναται νά οώση χρήσιμα 
δείγματα έπί τής ποιότητος τού γάλακτος έπι- 
μείνωμεν ολίγον.

Γάλα φυσικόν παρέχει, μετά παρέλευσιν τριών 
ή τεσσάρων λεπτών τής ώρας, πεπηγμένον κα
θαρόν γάλα (γιαούρτι) καλού λευκού ομογενούς 
χρώματος διά τής δράσεω; τοΰ οξικού όξέωςή τής 

ί

πιτιας.
Άν ό χρόνος τής πύξεως είνε διάφορος.τών 

τεσσάρων λεπτών καί άν τό οξύγαλα (γιαούρτι) 
παρουσιάζεται θαμβής όψεως, τοΰτο σημαίνει δτι 
τό γάλα είνε ύποπτον.

Όταν αΰτη γίνη ταχέως (όλιγώτερον τών 2 
λεπτών) το γάλα περιέχει ουσίας ξένας ή μικρο
οργανισμούς, οΐτινες ήδη τδ προσέβαλον·. πρέπει 
τότε άνευ τίνος δισταγμού νά. έπιρρίψωμεν δ- 
μοιον γάλα. — Συνεχίζομεν τάς αναζητήσεις μάς.
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"Αν τό άν&όγαλα 'ή ορρός άποβή έπαισθητως 

θολόν πρόσθέτοντες οινόπνευμα, άποοείκνυται δτι 

ΐδ γάλα σας περιέχει άμυλίνην καί γόμαν .Άν πε
ριέχει πηκτήν (πιτιάν) θά έχητι κατακάθισμά 

Τι ρίπτοντες εις τό ανθόγαλα έγχυμα κηκίοων 

(κηκηοιών).

Τό γάλα περιέχον σάκχαριν κοινήν έν αύτφ 

αντί τής .φυσικής ΰπαρχούσης θά έχη ιδιάζουσαν 

γεΰσιν διάφορον τής συνήθους' προσέτι, θά με- 

τασχηματισθή ευκολότατα βν διαστήματι 1 ή 3 
ώρών εις θερμοκρασίαν 25°, δπερ δέν συμβαίνει 

είς το καθαρόν- γάλα, δπερ μετασχηματίζεται 

μετά παρίλευσιν 30 βώς 38 ώρών πηγνύμενον. 

Προκύπτει τότε απόθεμα πεπηγμένου γάλακτος 
(γιαούρτι), ΰπε'ράνω τής οποίας μένει τό ανθό

γαλα· τό φαινόμενου τοϋτο άλλως’τβ εινε πολύ 

γνωστόν είς τάς οικοδέσποινας μας. .

"Αν διϋλύσήτε αύτό τοϋτο τό νοθευμένου 

γάλα και άν τό ανθόγαλα δπερ διέρχεται αφήνει 

άπόχρωσιν βαίλέως κίτρινου, σημαίνει δτι τό 
γάλα εινε νοθευμένου διά καραμέλας ή διά δια- 

λύσεως πετάλων χρυανθίμων διά ^ούκου κλπ.

Τέλος, ώς έλέγομεν ανωτέρω, πρέπει νά κα- 

ταφεύγωμεν είς τήν μικροσκοπικήν βζέτασιν, αν 

διστάζωμεν και βπ ελάχιστου έπί γάλακτος πα

ρασκευασμένου διά μυελών ζφων τότε, τό ψευ
δές άν&όγαλα η οιά νά είπωμεν κάλλιον, ή άφέ- 
ψησις τών μυελών, δέν ·θά παρουσιάζη, έξετα- 

. ζομένη διά τοϋ μικροσκοπίου, τό στρωματίδιον 

τοϋτο τών στριγγύλων διαθλαστικών σφαιριδίων 

θά ίδωμεν, άπ’ εναντίας, πολύ άνωμάλως τά 

τεμάχια τών κερματισμένων κυψελών.

• ’Απάτη τις άρκετά δύσκολος είς άποκάλυψιν, 

άλλ’ εύτυχώς δύσκολος καί είς τήν εφαρμογήν 

συνίσταται είς τήν άντικατάστασιν τοΰ άνθογά- 

λακτος ηιά χυλίσματος έλαίου μετά κρόκων 

φών ενταύθα, ή δυσκολία τής μίξεως τής λυ- 

παράς ουσίας παρέχει ασφαλή ενδειξιν έπί τής 

νοθεύσεως ταύτης.

Raoul Θρασύβουλος Βληϋίδης 
Φοιτ. φνοικων.

Τό έν Ούααιγκτωνι στατιστικόν τμήμα ελ.·. 
έδωκεν εσχάτως έκθεσιν,περιέχουσαν έν^ιαφε- 
μούσας πληροφορίας έπι τής βιομηχανικής και 
εμπορικής τών Ηνωμένων Πολιτειών κινή- 
σεως.

Κατά τάς πληροφορίας ταύτας, ή επιφά
νεια τών Ηνωμένων Πολιτειών καλύπτει τά 
γ εκατοστά τής όλης γης, ό δέ πληθυαμός 
τών πολιτειών τούτων άποτελεΐ τά 5 τοϊς 
έκατόν τοϋ πληθυσμοϋ τοϋ όλου κόσμου. Τάς

Ηνωμένας Πολιτείας ύπερτερουσι κατά τόν 
πληθυσμόν τρία άλλα κράτη ή Κίνα, ή έχου- 
σα τό τέταρτον τοΰ πληθυσμού τοϋ όλου κό
σμου, ή Βρεττανική αυτοκρατορία, ή έχουσα 
περίπου ίσον προς τήν Κίναν πληθυσμόν καί 
ή Ρωσσία. · -

Ύπό έποψιν καλλιεργουμένου εδάφους, αί 
'Ηνωμένοι ΠολιτεΤαι έχουσιν υπεροχήν, είς 

τήν όποιαν όφείλουσι πρωτεία έν τή γεωρ
γία. Έν τή παγκοσμΐω παραγωγή σίτου, τό 

παράγουσιν αί Ηνωμένοι ΠολιτεΤαι. Αϊ 
ΠολιτεΤαι αύται παράγουσι τά 4/3 αραβοσίτου 
καί.τό βρώμης τής Παγκοσμίου παραγω
γής. Άλλαι χώραι ύπερτερουσι κατά τήν πα
ραγωγήν όρύζης, κριθής και οικάλεως. Έκ 
τής παγκοσμίου παραγωγής βάμόακος, τά 3/4 
δίδουσιν αί Ηνωμένα! ΠολιτεΤαι. Εις τά είδη 
όμως κάννάόεώς καί λινού υπολείπονται! Έκ 
τής ολικής παραγωγής ζακχάρεως δίδουσι τά 
8 % καί τά 3γ % τής ολικής παραγωγής 
καπνού, τό ι °/0 παραγωγής οίνου, τά ι ο °/0 
παραγωγής οινοπνευμάτων καί τά ιφ 0/q πα
ραγωγής ζύθου. Έχουσι τό 1/4 τών έν τώ κο
σμώ ϊππων καί κερασφόρων. Προβάτων έχουσι 
τά j °/0 τών έν τώ κόσμω καί ύπό τήν επο- 
ψιν ταύτην υπολείπονται τής Αύστραλίας, 
’Αργεντινής καί Ρωσσίας. Έχουσι τά % τών 
χοίρων τοΰ κόσμου· έχουσιν είς κρέατα τό 
1/3 τήί παγκοσμίου παραγωγής, εις τό αύτό 
ποσόν έξικνεϊται καί ή έκ τής αλιείας παρα
γωγή. Εις είδη γαλακτερών δίδουσιν αί 'Η
νωμένοι ΠολιτεΤαι τής παγκοσμίου παρα
γωγής καί έν συνόλω αί ΠολιτεΤαι αύται δί
δουσι τά 2 3 °/0 τής όλης έν τώ κόσμω γεωρ
γικής παραγωγής.

Τήν αύτήν περίπου έν τώ κόσμω θέσιν κα- 
τέχουσι καί διά τής βιομηχανίας των. Πάρά- 
γουσι τό Vg τών βαμβακερών εμπορευμάτων, 
τό ήμισυ τοϋ καταναλισκομένου χόρτου, τό 
Vp τών ύελικών καί έπί τούτοις σίδηρον καί 
χάλυβα κατά ποσά μεγαλείτερα οΐασδήποτε 
άλλης χώρας. Έν γένει εις βιομηχανικά είδη 
αί Ήνωμέναι ΠολιτεΤαι δίδουσι τά 3φ θ/φ ή
τοι τό '•/j τής παγκοσμίου βιομηχανικής πα
ραγωγής. Παράγουσι τά 29 °/0 τοΰ κατανα- 
λισκομένου πετρελαίου, τά 3ι % τού έξο- 
ρυσσομένου χρυσού, τά 3ι θ/θ τοϋ άργύρου 
καί τά 56 θ/θ τοΰ χαλκού. Έν συνόλω δί- 
δουσιν αί Ήνωμέναι ΠολιτεΤαι τά 38 °/0 τής 
έν τώ κόσμω έξ ορυκτών παραγωγής.καί κατά 
φο °/φ ύπερτεροΰσι: τόν λοιπόν κόσμον κατά 
τό μήκος τών σιδηροδρομικών γραμμών. Έπί 
πλέον όλοι οί πόροι τής χώρας ταύτης δέν 
είναι εΐσέτι έν πλήρει έκμεταλλεύσει.

Σ. X.

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΕΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ
(Συνέχειαν Ιδε προηγ. φύ-Ι-Ιον)

Μεγίστην χαράν ήσθάνθησαν έπί τή άπροσδο- 

κήτφ εμφανίσει μου καί αμέσως μετά πολλοΰ ενδια

φέροντος μέ ήρώτων διά νά μάθουν τά νεότερα τών 

’Αθηνών.Ή κυρίαΆθηνα ιδίως νοσταλγεί διά τήν 

πόλιν τοϋ Κέκρωπος καί έχει δίκαιον, καθόσον τάς 

πρώτας αύτής σκηνικάς δάφνας έδρέψατό έκεΐ καί 

ήδη άπό καιροϋ αποδημούσα είς τό εξωτερικόν, με- 

γάλην επιθυμίαν έχει όπωςέλθη εις Αθήνας καί 

συνέχιση τήν πρός τήν τραγωδίαν κλίσιν της, είς ήν 

έπιδοθεΐσα παιδιόθεν, διαπρέπει μετά πολλής επι

τυχίας καί χάριτος.

Τούς ευρον καταγινομένους μετά τής εφορίας 

τής κοινότητας εις τήν προετοιμασίαν καί τόν καλ

λωπισμόν τοϋ έκεισε μικροί» θεάτρου, όσον τό δυνα

τόν εύπρεπέστερον, διά τήν ύπέρ τών σχολείων δι- 

δομένην τό εσπέρας έκεϊνο εύεργετικήν παράστασιν 

ύπό τοϋ θιάσου τοϋ κ. Κορδοβίλη. Ό δε τής έφθ- 

ρίας κ. Πελ. Άναστασιάδης καί αυτοπροσώπως 

κατεγίνετο δι’ΐδ'ων άνθίων έκ τοΰ κτήματός του 

νά στολίση έπί τά κρείττω τήν πρόσοψιν τής πενι- 

χρας σκηνής καί διά σημαιών νά προσδώση τώ θεα- 

τρφ έθνικώτερον χαρακτήρα.
Οί ομογενείς μας έν Σμύρνη είσι πολυάριθμοι καί 

καλοί, ώς έπί τό πλεισιονδέ τόν κερδώον Έρμήν 

έξυπηρετουντες, έξ’ ών διακρίνονται έπι πατριω- 

τισμώ καί φιλοπαιδεία οί κ.κ- Γ. Πίρίδης ΰποδιευθ. 

τής ’Οθωμανικής Τραπέζης, έκ Κύπρου καταγό

μενος, ό κ.Ά. Ψυχόπουλ.ος, μεγαλέμ.πορος καί κτη 

ματίας, ό κ. Π.Βελμάχος έμπορος αποικιακών και 

θιασώτης τών πατρίων εθίμων καί παραδόσεων, ό κ. 

Χαρ. Χαλκιόπουλος τραπεζίτης, δ κ. Στ. Μαραδε- 

λίδης κάλλιστος καί εύγενέστατος ομογενής, δ κ. 

Στυλ. Στασινόπουλος έμπορος σιτηρών καί φιλό

τιμος πατριώτης, ό κ. Έ. Άϊδονόπουλος. τραπέζι 

της καί πολύ φιλόμουσος νέος, ό κ. Άλέξ. Βερρό- 

πουλος έμπορος, καί πολλοί άλλοι, οΰς δυστυχώς 

ελλείψει χρόνου δέν ήδυνήθην καί προσωπικώς νά 

γνωρίσω.

Μετά πενθήμερον διαμονήν έν Σμύρνη, απήλθον 

3ιά τοΰ ώοαίου άτμοπλοίου «Μ. ’Αλέξανδρος» τοΰ 

κ. Κουρτζή είς Μιτυλήνην, ένθα μετά ώρα’ον πεν

τάωρον πλοΰν αφί^θημεν αισίως.

Ή Μιτυλήνη είναι ώραια ρωμαντική καί δροσε- 

ρωτάτη κατάτό θέρος νήσος,ένθα πολλαί οικογένεια! 

έκ Σμύρνης παραθερίζουσιν. 'Τπάρχουσιν ώραϊαι 

οίκοδομαί καί καταστήματα αξιόλογα, έξοχαί δέ καί 

τοπεΐα ρωμαντικώτατα. ’Ενταύθα συνήντησα καί τόν 

τρομερόν Μαριδάκην, τόν πολύν θιασάρχην τών 

αψύχων ανδρεικέλων, οστις τήν Εύρώπην καί ’Α

νατολήν περιελθών, εύφήμως άπήλαυσεν τής κα- 

λειτέρας τοΰ είδους του αξίαν. ’Ακούραστος αεικί

νητος, έμπειρος, πολυμαθής, φιλόμουσος καί φιλο

πρόοδος κατέστησε τόν άψυχον μικρο-θίασόν του, 

έμψυχον από σκηνής κοινωνιολόγον.

Πολύ έχάρησαν έπί τή απροσδοκήτφ α- 

φίξει μου καί ηΰχαριστήθην καί έγώ πολύ οτι 

εΰρον .ι έκεΐ γνωστήν καί διασκεδαστικήν δμήγυ- 

ριν. Κήπος ωραίος*καί  είς θέσιν παρά τήν παρα

λίαν μαγευτικωτάτην αήρ καθαρός και υγιεινός, η 

έκλεκτοτέρα κοινωνία τής πόλεως, μουσική τελείως 

κατηρτισμβνη και ό μακρόκοσμος τοϋ πολυπραγμω- 

νος Μαριδάκη μέ τάς περικόμψους του πλαγγόνας 

καί τάς όντως ωραίας παραστάσεις είναι διά τούς 

διερχομένους έκεϊθεν ξένους μία απόλαυσις αιφνί
δια. Ούδέποτε ήλπιζον οτι έν Μιτυλήνη διασκεδά- 

ζουσι τόσφ καλώς καί ουδέποτε έπίστευον νά εϋρω 

έκεΐ ορχήστραν τοσούτφ τελείαν και τόν κ. Μαρι- 

δάκην, τόν νεώτερον ήρωα τώνευροσπάστων,έν μέσφ 

τής φιλομούσου καί φιλοπροόδου κοινωνίας τής ω

ραίας καί πλούσιας ταύτης νήσου. Ή Μιτυλήνη με 

τόν δραστήριον καί φιλότιμου δήμαρχόν της κ. Κα- 

βέτσον προοδεύει όλονέν. Οικήματα καί^έξοχικά"μέ

γαρα εκτίσβησαν έπί τών ήμερων του αρκετά, οδοί 

καί πλατεΐαι κατασκευάζονται ήδη, κήπος δημοτι

κός μετά δένδρων καί φυτών εκλεκτών καί έν τφ 

μέσφ συμβολικόν άγαλμα παριστών τήν Άν- 

δρίαν άντικαθιστώσαν τόν κροκόδειλον έν τώ Νέίλφ 

στολίζει πάνυ έπιτυχώς αύτόν, λέσχη καλλίστη εν 

καταλλήλφ παρά τή παραλίφ οίκήματι μετά βιβλι

οθήκης καί αναγνωστηρίου ίδρύθη ύπ’ αύτοΰ, παν- 

τες δέ οί φιλότιμοι κάτοικοι συμπράττοντες ύποβοη- 

θοΰσι τό προοδευτικόν καί αναμορφωτικού έργον του.

Έπί τή ολιγοημέρω έκεΐ διαμονή μου, έπε- 

σκέφθην τούς καλειτέρους τής πόλεως, οίτινες τυγ- 

χάνουσι καί συνδρομηταί τής «Φύσεως». Τόν κ. 

Άχιλ. Βουρνάζον, εύγενέστατον καί πρόκριτον τής 

νήσου, τόν κ. I. Γεωργιάδην μεγαλέμπορον και 

κτηματίαν, τόν κ. Άπ. Γριμάνην έργοστασιάρχην, 

τόν^κ. Καβέτσον δήμαρχον καί μεγαλοκτηματίαν, 

τόν κ. Γ. Στεφάνου μεγαλέμπορον, τούς κκ. Άντ. 

Σαμάραν, θ· Έλευθιριάδην, Γ. Τριανταφυλλίδην, 

Δ. Καραβίαν, θρ. Μελανδρινόν κτλ.,! ώς καί τάς 

διαφόρους λέσχας των, ναούς κτλ.

TO NATATION ΜΑΖ

Τήν έπομένην ήμέραν Πέμπτην 22 7)6ριθυ άπο- 

φασίσας ν’αναχωρήσω διά Κωνσταντινούπολή, έπ- 

εβιδάσθην μεγάλης τρικυμίας οΰσης μετά πολ- 

λοϋ κόπου τήν 9 ώραν τής νυκτός έπί τής 

Έλ-Καχίρας τής Κεδιβιέ, ήτις ήρχετο έξ ’Αλε

ξάνδρειάς καί Πειραιώς.

Περί δέ τήν Ιθην ώραν άπάραντες έκ Μιτυλή- 

νης έπλέομεν μετά βορειοδυτικού άνέμου μέτριας 

έντάσεως, διαρκώς κατά τάς ημέρας ταύτας έπι- 

κρατοϋντος. Ή Έλ-Καχίρα, ατμόπλοιου καλής 

κατασκευής καί ικανής αντοχής καί ταχύτητες, ύπε- 

ρηφάνως διέσχιζε τόν πρό αύτής συρίζοντα άνεμον 

καί τήν ύπ’ αύτήν μαινομένην θαλασσαν, οτε μετά 

ήμισείας ώρας πλοΰν άπομακρυνθεντες αρκετόν τής 

νήσου, σχεδόν πάντες οί έπιβάται κατηρχόμεθα πρός 

ύπνον, ύπό τό κατάστρωμα.
Διώκει μέχρι τής ώρας ταύτης ό πλοίαρχος ,κ. 

Άντερλιτς, αυστριακός τήν καταγωγήν, παρελάμ- 

βανε δέ ό υποπλοίαρχος κ. Ρίετζ, άγγλος τήν κα

ταγωγήν. Ό πρώτος ήν πεντηκοντούτης περίπου, 

μ.ειλίχιος τούς τρόπους, αγαθότατος και εύγενής, 

ό δέ τριακονταπενταετής σχεδόν, στρυφνός καθ όλα 

απρεπής καί λίαν αντιπαθής.

Έπλέομεν ουτω ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ δευτέρου
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τούτου πλοιάρχου'όλοταχώ;, οτε περί τήν 11 Va 

ώραν ή λειτουργία τής μηχανής αίφνιδίως σταματά 

καί αμέσως διατάσσεται ή έτι τά όπισθεν πορεία 

του σκάφους. Δέν ειχον έτι παραδοθή είς τάς άγ · 

κάλας το5 Μορφέως' θορυβηθείς*δέ  ύπό τής κινή- 

σεως ταύτης, ένόμισα οτι εύρισκόμεθα πρδ· συγκρού
σεις. Ήγέρθη·/ έν τφ άμα’,αυθωρεί δέ τδ πλοϊον 

ίστη, ύποκώφως και βαρέως καρφωθέν έπι τοϋπυθ- 

μένος τής .θαλάσσης. Τήν νυκτερινήν περιδολήν 

φερων, ανέρχομαι έπί τοΰ καταστρώματος, οπόθεν 

έν μέσφ του σκότους και τής ανεμοζάλης επισκοπώ 

τα πέριξ. Ή Θάλασσα πρδ έμοΰ και δεξιόθεν τοΰ 

σκάφους έμαίνετο, τά δέ κύματα έσκορπίζοντο πα- 

φλάζοντα έπι τής έναντι ακτής. Ό συνταξειδιώ- 

της μου κ. C. Bunand έντρομος έρχεται και έρωτα 

τί τρέχει.

— Έξωκείλαμεν, τφ απαντώ πικρώς.

Είς δέ ναύτης διερχόμενος έν σπουδή πρδ έμοΰ 

κατ’ εκείνην τήν στιγμήν, όπως παρατηρήσω τήν 

θέσιν τήν πρύμνης, μοι έπανε'λαβε τδ αύτδ έν συγ

κινήσει. ’Επέστρεψα τότε είς τήν κλίνην μου όπως 

ταχέως ένδυθώ, όταν ό άνωθεν ταύτης μ’ έρωτα 

καί αύτδς τί συμβαίνει.

— Έπέσαμεν έξω, τφ λέγω, τί κάθεσαι;

Άμέσως εγείρεται, ώς καί πάντες οί τής Β' θέ- 

σεως έπιβάται, καί μετ' ολίγον εΰρισκόμεθα έπί τοΰ 

καταστρώματος ολοι, τεταραγμένοι, έντρομοι, ημί

γυμνοι,· καί μετά δέους επικαλούμενοι τήν Θείαν 

αρωγήν. ΙΙλήρωμα καί έπιβάται έπί τοΰ τέως ΰπε- 

ρηφάνως άψηφοΰντος τήν άντίστασιν τοΰ άνεμου καί 

τών ΰδάτων καί ήδη οίκτρώς καταβεβλημένου πε

λωρίου σκάφους, οίκτρώς κατακείμεθα έπικαλούμε- 

νοι τήν εύσπλαγχνίαν των. Ή ανθρώπινη αδυνα

μία ένταΰθα άναφαίνεται έν όλητή γυμνότητί της. 

Ατμός, σιδηροΰν σκάφος, λέμβοι, σωσίβια, κάλφ, 

ιστοί, ρυμουλκοί, τά πάντα ήδη ώς πτώματα πρδ 

τής δυνάμεως οίκτρώς και ακίνητα κεϊνται. Έπα- 

νειλημμένως διατάσσεται ύπδ του πλοιάρχου ή οπι

σθοδρόμησή τοΰ πλοίου, ό άτμδς και ή έλιξ ένερ- 

γοΰσι δραστηρίως, άλλ’είς μάτην, ή υπερήφανος 

Έλ-Καχί ρα, ή τοσάκις διασχίσασα τήν Μεσό

γειον καί έν νηνεμία καί έν χαλεπωτάταις περιστά- 

σεσι καί μεθ' ής καί έγώ πολλάκις άλλοτε έταξεί- 

δευσα, ήδη κρατείται ίσχυρώς δέσμια, αδυνατοΰσα 

.έντελώς νά κινηθή.

Οί ναυτικοί κανονισμοί άπαιτοΰσι τήν έπίκλησιν 

πασης βοήθειας έν όμοια περιστάσει καί αμέσως 

αρχονται τα δύο τηλεβόλα τοΰ πλοίου βροντωδώς 

νά κροτούν και νά καίωνται πυρόκροτα είς τά δψη. 

Τότε . ή συγκίνησίς μας κορυφοΰται, μερικοί έτι κοι- 

• μώμενοι έπιβάται εγείρονται, ίδια γυναίκες, άς καθ

ησυχάζομε·/ λέγοντες οτι δέν διατρέχομεν κίνδυνον 

καί τενες σπεύδουν εις τά σωσίβια. Ό κ. ’Αλβέρ

τος ΓΙιλυώρ έκ Καίρου περιεδλήθη ήδη ταΰτα καί 

τον εμποδίζομε·/ να πράξη τδ απονενοημένο·/ κίνη

μα. Ό οΰρανδς έν τούτοις ήτο καθαρώτατος καί οί 

αστέρες έσπινθηροβόλουν μετά ζωηρότητος. Ή Θέ- 

σις ημών ητο κατ’ εκείνην τήν στιγμήν κρισιμω- 

τάτη' ούδείς έγνώριζεν επακριβώς ποΰ εύρισκόμεθα 

ουδ’ αύτδ τδ πλήρωμα τοΰ πλοίου, οπερ συχνάκις 

ύφ ’ ημών έρωτώμενον ούδέν ήδύνατο νά βεβαίωση. 

Μετ’ ού πολύ τέλος έξηκριβώθη, ότι εύρισκόμεθα 

παρα τδ νησίδιον Τομάρι καί οτι δ υποπλοίαρχος 

κ. Ρίετζ, πλανηθείς, τις οιδεν έκ τίνος αιτίας, ώ- 

δήγησε τδ σκάφος δυτικώς πρδς τήν Μιτυλήνην, 

αντί νά τδ φέρη άνατολικώς πρδς τήν άσιατικήν 

άκτήν. Πάντες άπορουσι διά τοΰτο, μηδ’αύτοϋ τοΰ 

πλοιάρχου εξαιρούμενου, ένώ καί αύτόί οί άρκτικώς 

καί μεσημβρινώς κείμενοι φάρο: κάλλισια. διευκρι- 

νίζουσι τήν δδδν τών έκεΐθεν διερχομένων πλοίων.

Μέχρι τής 41)2 πρωινής ώρας, οτε ήρξατο νά 

ύποφώσκη τδ φώς τής αύγής καί άπεστάλη ή με

γάλη λέμβος τοΰ πλοίου εις Μιτυλήνην μετά τοΰ 

τρίτου πλοιάρχου κ. Βράουν γερμανοΰ τήν κατα

γωγήν, όπως τηλεγραφήση είς Σμύρνην καί Κων] 

πολιν ν’.αποστείλουν πλοία πρδς σωτηρίαν μας, ή 

αγωνία μας ήτο μεγίστη καί μόνος ο έκ Σμύρνης κ. 

Εύστ. Λουϊζος διά τοΰ όντως άνδρικοΰ θάρρους και 

του άτρομήτου χαρακτήρός του άπδ καιρού είς και

ρόν ένεθάρρυνε πάντας.

Έλθούσης καί τής χαραυγής, έπεφάνη έναντι ή- 

μών ή άκτή, ομαλή είς άπόστασιν 50 μέτρων. Μικρά 

προεξοχή ξηρας μετά μικρού έρειπίου κτιρίου έπ’ 

αύτή, δεξιόθεν "μικρά νήσος, είς τδ βάθος κολπί- 

'σκος καί πέραν πρδς τδν ορίζοντα σειρά μικρών ό- 

ρέων. Αριστερόθεν ήμών ή συνέχεια τής νήσου Μι- 

τυλήνης.

Πώς εύρίθημεν έκεϊ; Πάντες μετ’ άπορίας διη- 

ρωτώμεν άλλήλους καί μόνη ή έκθεσις τοΰ πλοιάρ

χου διευκρινίζει έν τφ ήμερολογίφ του τδ ζή

τημα. Έν τούτοις πολλά τα έκτροπα λέγονται.

ΙΙερί τήν 8 1 ]2 π. μ. διακρίνομεν τδ Σ ε ν ε γ α

λί έν τών Γαλλικών Διαπορθμευσεων διερχόμενον 

μακρόθεν καί μεταβαϊνον έκ Κωνσταντινουπόλεως είς 

Σμύρνην, οτε ό πλοίαρχός μας καλεϊ άμέσως αύτδ 

δια κανονιοβολισμών, όπως σπεύση είς βοήθειαν μας. 

Άμέσως τοΰτο διευθύνει πρώραν πρδς ήμας' μετά 

ήμίσειαν ώραν ί'σταται απέναντι ήμών είς 500 μέ

τρων απόστασιν καί αρχονται οί δύο πλοίαρχοι νά 

συνεννοώνται διά του νέου διεθνούς σηματολογικοΰ 

συσ.ήματος. Τά σήματα ανέρχονται καί κατέρχον

ται άπδ τών ιστών τών δύο πλοίων' μετά συγκινή- 

σεως πάντες παρατηροΰσι τήν κίνησιν ταύτην τών 

μικρών σημαιών καί έναγωνίως άναμένουσι τδ απο

τέλεσμα.

Εύρίσκομαι πλησίον τοΰ πλοιάρχου έξωθεν του 

γραφείου του, έχοντας πρδ αύτοϋ τδ σηματολογικδν 

λεξιλόγιό·/ του. έξηγοΰντος τά σήματα του γάλλου 

πλοιάρχου καί λαμβάνοντος άμέσως έκ τών θυρίδων 

τά ανάλογα τών άπαντήσεων σήματα, τά όποια έ- 

πανειλημμένως ρίπτει άνωθεν αύτοϋ είς τήν γέφυραν 

καί άπερ αυθωρεί ό υποπλοίαρχος αναβιβάζει έπί 

του ίστου. Ή χαρά του διακρίνεται κατ ’ άρχάς είς 

τδ πρόσωπόν του, αλλ’ ειτα μετά λύπης άφίνει τδ 

τελευταϊον άποχαιρετιστήριον σήμα, οπερ έκράτει 

καί μοί λέγει;

—Il ne veut pas nous donner son assistance
(Δέν θέλει νά μάς βοηθήση.)

Καί τδ Σενεγαλιέν ήρξατο νά φεύγη.

— Διατί; τδν ερωτώ.

— Τον εμποδίζει ή θέσις καί ό άνεμος.

(ϋπεται συνέχεια)

ΕΠ1ΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝΊ1ΑΙΓΝΙΟΝ

ΚΟΧΛΙΑΣ ’

Λαμβάνετε μίαν Σινικήν μολυβδίδα (κραγιόν:)» 

καινουργεί, βσώ τό δυνατόν έπιμηκεστέραν (άΐ Σι*  

νικαί μολυβδίδες προτιμώνται διότι δέν είνε βερνΓ 

κομέναι, έπειτα δύο φελλούς, έπτά καρψίδας, δύο 

μικρά ποτήρια καί μίαν γραφίδα.
Τοποθετείτε τόν φελλόν Α είο ύψος 2 ή 3 έκα- 

τοστομέτρων, έπί σανίδος τινός Κ (είκ. ι) καί τόν 

φελλόν G έπί τής τραπέξης, είο έπόάτασιν άπό τοΰ 

έτέρου όλ'ίγον τι μικροτέραν τοΰ μήκους τής μολυβ- 

δίδος D. Κάμνετε είο άμφοτέρους τούς φελλούς ό- 

πάς ούτως ώστε νά δύναται ή μολυβδίς D νά διέρ- 

χηταί δι’ αύτών καί νά περιστρέφεται έλευθέρως. 
Μία καρφίς Ε χρησιμεύει διά τήν περιστροφήν’ δύο 

έτεροι Γ καί G έμπεπηγμέναι είς τήν μολυβδίδα, έ- 

μποδίξουσι αύτήν νά έςέρχηται τών υποστηριγμάτων 

της ή τών φελλών, δηλαδή νά ταλαντεύηιαι.
Δύο καρφίδες Η καί I είνε έμπεπηγμέναι είς τήν 

τράπείαν, διά μέσου τών φελλών, ΐνα στερεώ- 
σωσι τούτους. Τοποθετείτε Sv ποτήριόν ύέλινον 

J έπί τής σανίδος, καί ίτερον Κ έπί τήςτραπέζης 

πρός τό έτερον άκρου. Τοΰτο θά εϊνεόλίγον τι 
χαμηλότερον τοΰύψους τής μολυδδίδος. Είς τδ δο

χείου J τοποθετείτε πυρεΤον L κεκαμμένον είς δύο 

•δπερ πρέπει νά είνε έν ή δύο χιλιοστόμετρα τοΰ 

πάχους τής μολυβδίδος.
Εϊτα, λαμβάνετε γραφίδα στρογγύλην ής κόπτετε 

τό άκρου διά ψαλίδος ώς φαίνεται έν τή είκόνΓ έμ- 
πήγνυτε τότε τήν γραφίδα ταύτην Μ, διά τοΰ άκρου 

τούτου μετασχηματισθέντος είς περώνην,είς τήν μο
λυβδίδα,ύπεράνω τοΰ δοχείουΚ καί όλίγον είς τήν 

πλευράν τής μολυβδίδος, ώς τούτο δεικνύει τό 

σχέδιον.
"Ας πληρώσωμεν νΰν τό δοχείου Κ ύδατος κε- 

χρωματισμένου ΐνα τό καταστήσωμεν. δρατόν καί ή 

μηχανή μας θά είνε έψωδιασμένη, έτοιμη νά λει- 
τουργήση, δηλαδή νά δυνηθή ν’ άνυψώση τό ύδωρ 
τοϋ δοχείου Κ μέχρι τοϋ δοχείου J. Πρός τοΰτο λαμ- 

βάνομεν ένα χρωστήρα(πινέλο)βεβρεγμένον έν τώ 

δοχείφ Κ καί διαγράφομεν έλικοειδή γραμμήν περί 
τήν μολυβδίδα, άρχόμενοι άπό τοϋ μεταξύ τών όδόν- 

των τής γραφίδος καί περατούντες ύπεράνω τού 
πυρείου L, έλικοειδή γραμμήν, ήτις φυσικώς θά βαίνη 

έξ αριστερών πρός τά δεξιά. Ήδη, περιμένοντες 

νά είνε ξηρά ή γραμμή αυτή, στρέφομεν άπλώς διά 

μέσου τοΰ στοφάλου τήν μολυβδίδα έκ τών δε- 
■ξιώνπρόςτ ’ ά ρ ι σ τ ε ρ ά καί θά ίδωμεν τό έξης: 

ή γραφίς έμβαπτίξεται είς τό ύδωρ, λαμβάνει μίαν 
σταγόνα, άνερχομένη τήν θέτει έπί τής γραμμής, ήν 

,ήσταγών όφείλει νά άκολουθήση μέχρι τοΰ άκρου, 

όπου, τέλος, προσκόπτει έπί τοϋ πυρείου, δπερ τήν 

καταθέτει έν τώ ποτηρίφ. Συνεχίίοντες τήν στρο
φήν, μία σταγών εύρίσκεται έπί τής έλικος καί αί στα
γόνες κατέρχονται άνευ διακοπής, Μέ όλίγην ύπο- 

ίμονήν θά έξαλείψητε τό ύγρόν έν τώ ποτηρίφ Κ 

καί μέ έτι μεγαλειτέραν θά άποξηράνητε μίαν. . . 

λίμνην 1 ! I
Ίνα καταστήσητε τήν έκτέλεσιν μάλλον κομικήν, 

δύνασθε νά προσθέσητε είς τό έτερον άκρον της 

μολυβδίδος έπί τής σανίδος Β άνθρωπάριόν τι χάρτι
νο ν Ν ουτινος αί άρθρώσεις τών βραχιόνων καί τών 
κνημών νά διαπερασθώσι διά καρφίδων. Μία καρ- 

φίς μετεσχηματισμένη είς γωνίαν θά διαπερά τάς 
χείρας του καί ούτω τό άνθρωπάριόν θά έχη τό δαι- 

μόνιον.. . διά τούς δυσιδαίμονας νά στρέψη τήν μη
χανήν. Τό πείραμα, ήττον περίπλοκου κατόπιν 

ταύτης τής περιγραφής, είνε τερπνότατον καί έκ 

τοΰ άποτελέσματος ώραιότατον.

Emile Unger &. Σ. Β.φ. φ.

Wi 1ATJ1EB SOUS ΙΚΑΕΤΟΤΕ
ΠΑβΗΣΙΣ ΤΟΝ ΟΤΛΝ

Πολλάκις συμβαίνει εις τίνος άγαθάς μητέρας, έν 

περιπτώσει καθ’ ήν παιδίον τών τι πάθη έξ έκροής 

ύγροϋ τίνος έκ τών ώτων. ν’ άποψαίνονται άμέ
σως μετά τής χαρακτηριζούσης αύτάς άπλότητος 

καί πεποιθήσεως.
— Είναι εύτύχημα δπου τό κακό ξεθυμαίνει. 

Αύτό θά τοΰ κάμη καλόν.
Καί άψίνουσι τήν εστίαν τοΰ κακοϋ έλευθέραν νά 

προχωρή, όπόταν ή θεραπεία καθίσταται δυσχερής.

Τήν έκ τών ώτων έκροήν υγρού αύτομάτως οέον 

νά ίιαταπολεμώμεν άμέσως ώς έξής:
Λάβετε ύδωρ βοριούχον ή καί άπλοΰν θερμόν 

προχείρως καί ένεργήσατε δίς ή τρις τής ήμέρας δΓ 

αύτοϋ πλύσεις τοϋ ώτός. έν.άνάγκη δέ καί πλείο- 

νας τή βοηθείφ σίφωνος έξ ελαστικού (σχήματος 
απιδιού1) μετά μαλακής αιχμής καί ούχί ώς συνή

θως όστείνης ή ξύλινης.
Δέον ή αίχμή τού σίφωνος νά μή διευθύνεταιά- 

κριβώς πρός τό κέντρον τού ώτός, ‘όίως ώστε τό 
ύδωρ νά εισχωρώ πλευροειδώς, καθόσον τό τύμ

πανου τοΰ ώτός άποτελεΐται έκ λεπτοτάτης μεμ
βράνης καί τό ύδωρ δέν πρέπει νά τό προσβάλη

Ήδή'μ'ετά τήν πλύ&ιν τοΰ ώτός λάβετε ύδρόψι- 

λον βάμβακα, (ouate d’ hydrophile) καί όλίγην κό· 

νιν Poudre d’Aristol, ήν έμφυσάτε έν τφ ώτί. έν 

έλαχίστη δόσει, διά μικρού κω -οειδούς χάρτου καί 
ειτα σπογγίζετε. ’Εν άνάγκη καλεΐτε τον ιατρόν.

J
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Θ ΕΙΤΙΦΥ-Δ.-ΑΤΣ

AΚΟΛΟ YOH ΣΠ Μ ΕΝ AY ΤΟ ΝJ

HENRYK SIENKIEWICZ

(Συνέχεια· Ίδε προηγ. φύλλον)

Έν τώ ρέβω των σκωμμάτων τοϋ πλήθους 
έφαίνετο βεβυόισμένος έν ρεβασμοΐς, μακράν 
των ό^ίων τοϋ κόσμου τούτου, ώς άποσπα- 
οθεις εκ τής γής, ώς'κωφεύων εΐς τάς κατα- 
κραυγάς τοΰ μίσους καί διακεχυμένην έχων

Λ»·προς τιμήν χ« μ' έβίράπίυ«ε I 

έν τή αίγλη τής μορφής του τήν συγχώρησιν, 
. ύπερβαίνουσαν τά άρια τής ανθρώπινης συγ- 

χωρήσεως, τόν οίκτον, ύπερβαινοντα τά ό
ρια τής ευσπλαχνίας, αΐγλήεις ήδη έν τώ σ
πείρω, πολύ ύψηλά, άνω τών γήινων κακ&ν, 
γλυκύς καί πασχών έκ τής μεγάλης οδύνης 
τοϋ κόσμου όλου!

— Είσαι ή ’Αλήθεια ! — έμορμύρισαν τά 
φρίσσοντα τής Άνταίας χείλη.

Ή συνοδεία ευρίσκετο κατά τήν στιγμήν 
' ταύτην, πληοιέτατα τοΰ φορείου καί μάλιστα 
πρός στιγμήν έστη,ϊνα δύση καιρόν τοΐς στρα-

θ τιώταις τής έμπροσθοφαλακής, ν’ άνοίξωσι 
δίοδον διά τής βίας. Ή Άνταία έβλεπε νΰν τόν 
Ναζωραίον βήματά τινα άπ’ αύτής. "Έβλεπε 
τήν αύραν παίζουσαν μετά τής κόμης του, 

3 καί τάς ερυθρός ανταύγειας τοΰ χιτώνος του 
πιπτούσας έπί τοΰ προσώπου του, ώχροΰ καί 

, διαφανούς.
ί Τό πλήθος, δπερ έφόρμα πρός αύτόν, ατε

νώς περιεκύκλωσε τούς στρατιώτας. διαρκώς 
τείνοντας τά τόξα των, ϊνα τόν κατάδικον 

. προφυλάξωσιν έκ τής μανίας τού όχλου. Παν
τού άνωρθοϋντο γρόνθοι έσφυγμένοι. Έφαί- 
νδντο οφθαλμοί έξω τών κογχών,όδόντες στιλ- 
βοντες, γενειάδες άτακτοι, χείλη σιελίζοντα, 
άφρίζοντα καί άράς έκχέοντα.

‘Εκείνος έρριψε κυκλοτερές βλέμμα ώσεί 
έρωτών: «Τί λοιπόν σάς έπροξένηοα ; Εΐτα 

'τούς οφθαλμούς ύψωσε πρός τόν ούρανόν καί 
προσηύχετο.

— Άνταία!' Άνταία! άνεψώνησεν ό 
Κίνναο.

Άλλ’ αύτη δέν έφαίνετο άκούουσα. Δά
κρυα χονδρά έρρεον έπί τών παρειών της. 
Έλησμόνησε τά δεινά της. Έλησμόνησεν 
ότι άπό ήμερων καί ήμερων δέν έγκατέλειπε 
τό φορεΐον αυτής. Άνυψώθη, καί, δλη φρίο- 
σουσα, ώς έξ οίκτου μεθύουσα, έξ ελέους καί 
καί έξ άγανακτήαεως πρός τό παράφορον τοΰτο 
πλήθος, ήρξατο άνασπώσα υακίνθους καί άνθη 
μηλέας καί σκορπίζουσα ταΰτα πρό τών πό
θων τοϋ Ναζωραίου. Σιωπή διεχύθη αμέσως. 
"Ολος ό ανθρώπινος όγκος καθηού^άσεν, ίδών 
τήνεύγενή Ρωμαίαν, σέβας προσφερουσαν τώ 
καταδίκω.

’Εκείνος έχαμήλωοε τό βλέμμα ,του έπί 
τής ώχρας μορφής τής ασθενούς καί τά χείλη 
του έκινήθηοαν διά μίαν εύλογίαν.

Ή Άνταία άφέθη τότε νά πέση.έπί τών 
προοκεφαλαίων τοΰ φορείου της. ’Ησθάνθη 
έαυτήν κατακλυσθεϊσαν υπό χειμάρρου φω
τός, άγαθότητος, έλπίδος καί ευτυχίας καί 
μίαν έτι φοράν έμορμύριοεν.

— Είσαι ή ’Αλήθεια !
Εΐτα έκ νέου τά δάκρυα έπλημμύρισαν τούς 

οφθαλμούς της.
Ό κατάδικος ήδη είχε διέλθει καί έφθασε 

μέχρι τοΰ μέρους, ένθα έντός ορύγματος βρά
χου εύρίσκοντο τρεις πάσσαλοι,ϊνα τούς σταυ
ρούς ύποστηρίξωσι. Πρός στιγμήν έκρύπτετο 
ύπό τοΰ πλήθους, άλλ’ επειδή ό τόπος τής 
σταυρώσεως ητο υψηλότερος, ή Άνταία είδε 
μετ’ ολίγον τήν ώχράν μορφήν του, καί τόν 
άκάνθινον στέφανον.

Οί στρατιώται διά τών δοράτων διηνεκώς 
έκράτουν εις άνάλογον άπόστασιν τό πλήθος, 
διότι αί έτοιμασίαι τής θανατώσεως ήμποδί- 
ζοντο. Έθεσαν τούς δύοληστάς έπί τώνπλα- 

γιων σταυρών. Είς τήν κορυφήν τοΰ έν τώ 
μέσω σταυρού ήτο έκτεθημένη είς τήν δέάκρι- 
σιν τοΰ άνεμου λευκή πινακίς.

Όταν δέ οί στρατιώται έπλησίασαν τόν Να
ζωραίον καί τόν έξέδυσαν τών ενδυμάτων αύ- 
τοΰ, φωναί ήκούσθησαν μεταξύ τών θεομέ- 
νων.

— Βασιλεύ, βασιλεύ ! Μή τοΰτο έπιτρέ- 
πης, βασιλεύ, 1... Ποΰ λοιπόν οί λεγεώνες 
σου !... 'ϊπερασπίσθητι σαύτόν, βασιλεύ !... 
Ταΐς ώρυγαΐς ταύταις συνεμίχθησαν εκρή
ξεις γελώτων. Ήδύνατο τις νά εϊπη ότι 
ολη ή βραχώδης γή έδονεΐτο ύπό τρομερών 
σαρκασμών.
Έν τούτοις έρριψαν τόν κατάδικον χαμαί, ϊνα 
τάς χεΐρας του καρφώσωσιν έπί τής οριζόντιας 
δοκού τού Σταυρού. Τήν στιγμήν ταύτην άν
θρωπός τις καθήμενος ούχί μακράν τοΰ φο
ρείου καί ένδεδυμένος χιτώνα λευκόν, τήν κε- 

• ψαλήν κρατών, έφώναξε διά φωνής ήχηράς καί 
απεγνωσμένης :

— Λεπρός ήμην καί μ*  έθεράπευσε ! Τού
τον λοιπόν σταυρούτε ;

Ή Άνταία έγένετο ώχρα ώς οθόνη.
— Τόν έθεράπευσεν . . . ’Ακούεις Γάΐε !
— Θέλεις ίσως νά έπιστρέψωμεν; 
Ήρώτησεν ό Κίννας.
— Όχι! μένομεν !
Άπελπησία άμετρος, άγρια, κατέλαβε τόν 

Κίνναν, έπί τή σκέψει ότι δέν θά ήδύνατο 
νά καταφυγή είς τόν Ναζωραίον, ϊνα τήν σύ
ζυγόν του σώση.

Άλλά, κατά τήν στιγμήν ταύτην, οΐ στρα
τιώται έτοποθέτησαν τούς ήλους έπί τών χει- 
ρών τοϋ καταδίκου καί ήρξαντο κτυπώντες 
τούτους διά τής σφύρας.

Ήκούετό ό έξησθενημένος ήχος τής συγ- 
κρούσεως τού σιδήρου έπί τοΰ σιδήρου, ειτα 
δέ κατέστη ευκρινέστερος, οτε πλέον ή αι
χμή τών ήγλων διήλθε τάς σάρκας καί είσέ- 
δυσεν έν τώ ξύλω.

Τόπλήθος έσιωπησεν έκ νέου διά ν’άπο- 
λαύση τών οίμωγών τάς όποιας τό.άλγος 
ώφειλεν’ άποσπάση έκ τών χειλέων τού Να
ζωραίου. Άλλ’ ούτος έμενεν άφωνος καί 
δέν ήκούετο ή ό άποτρόπαιος κρότος τής 
σφύρας.

Τέλος, οτε πλέον ή έργασία αυτή έγένετο, 
τό σώμα τού θύματοςάνυψώθη μετά τοΰξύ
λου. Διά φωνής ψαλμώδους καί μονοτόνου 

. ό έκατόνταρ^ος έδωσε διαταγάς καί τις τών 
στρατιωτών ήρξατο καθηλών τούς πόδαςτοΰ 
Ιησού έπί τού πασσάλου.

Τά νέφη άτινα άπό πρωίας ήσαν συσσω- 
ρευμένα, ήδη έπεσκίασαν τόν ήλιον. Ή τυ- 
φλωτική λάμψις έξ ής έφλέγοντο οί μακρυ- 
νοί λόφοι καί οί βράχοι, έσβέσθη έξαίψνης.

Τό φώς έπεσε. Σκιά ζοφερά, έρυθροχαλκό- 
χρους, έσκέπασε τήν χώραν ολην καί έπυ- 
κνούτο, καθόσον ό ήλιος είσεχώρει έπί πλέον 
εΐς τα βάθη τών νεφών.

Εΐπον οτι κάποιος διέσπειρεν έκ τού ύψους 
σκότη καταθλιπτικά. Φλογερά τις πνοή δι- 
ήλθε μίαν δύο φοράς καί ειτα έστη. Ή ά- 
τμόσφαιρα κατέστη άνυπόφορος έκ τής βα- 
ρύτητος.

Κ«ί άπσοηώσα α'ιΟη μηλέας και ΰ«κΚ6«ν<. . ·

Αίφνης τό ύπέρυθρον φώς έσκοτισθη καί 
τοΰτο. Τά νέφη κατηφή ώς ή νύξ, διεχύθη- 
σαν, σφοδρού άνέμου πνεύσαντος έπ’ ολί
γον, άνωθι τού λαού καί τής έκτεταμένης 
γής. Ή καταιγις έπλησίαζε . . . Πάντα διέ- 
χεον άδημονίαν.

— Έπιστρέψωμεν—εΐπεν έκ νέου ό Κίν
νας.

— Θέλω Αΰτόν νά βλέπω άκόμη—άπε- 
κρίθη ή Άνταία.

Τό σκιόφως έκάλυπτε τά .έπί τών σταυ
ρών σώματα, ό δέ Κίννας έδωσε διαταγήν 
νά μεταφέρωσι τό 'φορεΐον εγγύτερον τοΰ 
σταυρού.

ι

(eaixat σντέχεια)
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MARY KARTELL CATHERWOOD

. o imsioi τκ sijmsj nar
Τήν10 Ma^tiov τοΰ 1837 ό ’Ιγνάτιος Helot άπέ&ανεν έν tj) νήσι» Μαχινάκ τής ‘Ισλανδίας έν ήλικίΐ} 93 ετών. Ό γέραή>, τέταρτος υιός εκ μ η too; Άγγλίδος καί πατρός Γάλλον, παρέλαβε πολλά άγνωστα διηγήματα τών Βορειοδυτικών τής Αγγλίας. Ήτο διηγηματικότατος' ώμίλει ώς να ήσαν τά λεγάμενα ενεστώτα' έν αρχή δέ τής διηγήσεώς του ήγείρετο καί οΐήμεροι όφ&αλμοί τον μετ’ αγωνίας προ- οηλοϋντο έπί τοϋ άκροατοϋ καί συνωφρυοΰτο. ‘Η έξις τον λέγειν «Ώ I &εέ, ναί /» «Ό ! 9εέ, δχι,α δέν ήτο διόλου άνευβλαβής, άλλ ’απλώς ήπιος τρόπος, έν χρήσει έπί τής άγ- γλικής νήσου.Ένφ λοιπόν τό ΰδωρ έλειχε τήν πρό τής έέΰρας του δεκτήν καί ό άμυδρός ήλιος έκτυπα έπί τών στενών δρομί- οκέον, διηγείτο τό εξής συμβάν, είς τάς παγερός έκτάσεις, καί ή ακροατής του άπηλλάγη τής ανυπομονησίας, προϊ- ούσης τής διηγήσεώς.

ΡΟΚΕ1ΤΑΙ νά όδηγήσω τήν Δδα 
Ροζαλίαν,ή^χισεν ό ’Ιγνάτιος,άπό 
Machinae εις Cheloygan περί τά 
τέλη Μάρτιον χαί δτ*  ό άνεμος ϊ- 
χει μεταβληθή άπό ανατολικού είς 
δυτικόν. ’Εξέρχεται τι; τήν πρωίαν 
μέ ανατολικόν άνεμον διά νά φέρη 
ξύλα από τό Boblo ή νά άλιεύση 
χαί τηννύχτα δένδύναται νά έπα- 
νέλβγι εις τήν έχ πάγου οικίαν διότι 
ευθύς ώ; ό άν, άνεμος τοΰ Μαρ
τίου μεταβάλλεται είς δυτιχόν, ό 

τεμαχίζεται.

X

Δέν φοβούμαι διά τον εαυτόν μου, άνθρωπον μέγαν, 
υψηλόν χαί μέ οφθαλμούς διήχοντα; μαχράν*  δύναμαι 
να σηκώσω βάρος πλέον άπό χάθε άλλον, έξ εκείνων, 
οίτινες πηγαίνουν μέ τά πλοία είς τόν Πράσινον Κόλ
πον' δύναμαι να κολυμβώ, νά παγοδρομώ, νά περάσω 
δύο η τρεις .ήμερα; χωρίς νά φάγω. 'Ενίοτε αί παγο- 
στιβάδες μέ φέρουσι μιλιά μαχραν, διότι όλαι κατέρ
χονται εξ ανατολών δταν εχκοπώσιν φερόμεναι ύπό 
τοϋ ανατ. άνέμου χαί μέ άποβιδκζουσι'μαχράν είς τό 
Drqipmovul. — Άλλ’ δταν εχετε γυναίκα μαζύ σας— 
"Q θεέ, ναί, διαφέρει.

X

Τοϋτο συνέβη ώ; έξης· έφερα τό ταχυδρομεΐδν έξ 
Άγ. ’Ιγνατίου μέ τό έλκυθρόν μου μέ τούς χύνας. Τό 
γνωρίζετε' είνε δμαλόν καί μόνον πρός τά έμπρός χε- 
χαμμένον. Καί λαμβάνω τό έλχυθρον, διότι εινε επι
κίνδυνος'ή δδοιπορία μέ ίππον έπί τών πάγων. Ό 
άνεμο; εενε δυτικός χαί τά στενά καμπύλα χαί πολύ 
ολισθηρά. Πάγος δύο δακτύλων πάχους θά έχάλυπτεν 
άνθρωπον καί χύνας’ αλλά τήν νύκτα τήκεται.Έχω 
ελθη απο άγ. ’Ιγνατίου ενωρίς τό απόγευμα χαί ένψ 
όλοι γαυριώντε; λαμβάνουσι τάς έπιστολάς των, ιδού ή 
Δίς Ροζαλία φωνάζουσα νά ύπάγη εις Cheloygan 
διότι ή κυρία της είχε φθάσει έκεΐ ασθενής καί τής 
εχει στείλει πρό έβδομάδος επιστολήν έκεϊθεν. Αί φ(- 
λαι της τής λέγουσιν : «Εινε πολύ αργά νά ύπάγη; 
σήμερον καί τα στενά εινε επικίνδυνα».

— Αύτή λέγει’ «θά κάμω έν δέμα καί θά πηγαίνω: 
Πρέπει νά πηγαίνω, άφοΰ ή κυρία μου είνε ασθενής 
καί ό σύζυγός τη; ό λοχαγός είνε μακράν, αυτή δέ 
ε^ει ανάγκην έμοΰ».—Αί φίλαι της φλυαροΰσι καί 
αυτή φωνάζει, τρέχει χαί χάμνει μιχρον δέμα έν τή 
οίχίμ καί έξέρχεται έτοιμη νά/υπάγη είς Cheloygan' 

ούδείς δύναται νά τήν έμποδίση. Νησιώταί τινες κα
τάγονται έξ εΰγενών Γάλλων άλλ’ ούδείς έξ αύτών εχει 
ταξειδεύσει ώς ή Ροζαλία μέ τήν σύζυγον τοΰ αξιω
ματικού εις ’Ινδίας καί Σικάγον. Αύτή είνε ώς έγώ 
Γαλλίς.Αί κόραι συνηθίζουσι νά στρέφωσι τάςκε- 

φαλάςτωνκαί νά μέ βλέπουν, οσάκις πηγαίνω εις τήν 
λειτουργίαν αλλ’ ούδέποτε προσέχω τόσον είς αύτάς 
καθώς είς την δεσποσύνην Ροζαλιάν, ίίακις έξέρχεται 
επί τών πάγων έκείνων.

X
Δέν αισθάνομαι διόλου, λησμονώ, ότι μήτηρ, αδελφοί 

καί άδελφαΐ εξαρτώνται άπό εμέ. Τρέχω πρός τήν 
Δδα Ροζαλίαν, εκβάλλω τόν πίλον μου καί ύποχλί- 
νομαι εδαφιαίως, ώς θά επραττέ τις ένχορω. θά.τήν 
όδηγήσω εις Cheloygan μέ τό έλκυθρόν μου. ”Ω Θεέ, 
ναί ! Καί γελώ διά τά ύγρά ίχνη,'άτινα το έλκυθρόν 
χαράσσει καί κτυπώ ελαφρώς τού; χύνας μου χαί 
λέγω δτι δέν εινε κουρασμένοι. Τήν περιτυλίσσω έν 
τή μηλωτή,, καί αύτή μέ ευχαριστεί καί τρέμει κα! 
με βλέπει δειλά μέ τούς μεγάλους μέλανα; οφθαλμούς 
της' εν τοσούτιρ είμαι έτοιμο; να ύπαγω χατω εις 
τά στενά. Οΐ άνθρωποι εις τήν ακτήν ζήτώκοαυγά» 
ζουσι, χαίτοι μερικοί.φωνάζουν δυνατά διά να μάς ά- 
ποτρέψουν. «Ό πάγος είνε σχισμένος άπό· τής άκρας 
Mission μέχρι τής καμπή; τής Στρογγυλής Νήσου, 
’Ιγνάτιε Πελότε».— «Τό ξεύρω», λέγω, «καλημέρα 
σας xuptot».

X ,

Τό σχίσμα'άπό τής άχραςίΜίεείοη μέχμι τής κα
μπής τής Στρογγύλης Νήσου άρχεται να φαίνεται 
καί ήδη κρατώ τήν αναπνοήν μου μεταξύ τών ό- 
δόντων μου, έν ω δδηγώ τούς χύνας κατά μήκος αύ· 
τοϋ. Ό πάγος τρίβεται, τό ΰδωρ ακολουθεί τό έλκη
θρου, άλλ’ ό ήλιος ευτυχώ;, είνε τόσω μακράν χα
μηλά εις τά ΝΔ. καί σκέπτομαι: «ό άνεμος θά γείνρ 
ψυχρότερος’ ή πραγματική τήξις δέν θά συμβή προ 
τής auptov». "Οταν έφθάσαμεν είς την σκιάν τοΰ 
Boblo, εΐμεθα κατάψυχροι άπό υγρασίαν, πολύ χει- 
ροτέραντοΰ καθαρού διαπεραστικού άνέμου, οστις πνέει 
από Καναδά. Βαδίζω εξω τοΰ ελκήθρου καί δέν απο
μακρύνω τούς οφθαλμούς μου τής είς Cheloygan όδοΰ, 
έκτος αόνον δτι παραρηρώ τάς κυανά; φαίνομένας νή
σους Ααί τό προώρως έξαπλούμενον σκότος. Ό ΐδρώς 
καταρρέει’του προσώπου μου,αισθάνομαι εκείνον τόν 
άνεμον διά μέσου τών μάλλινων φορεμάτων μου, καί 
χαίρω διά τό μεταξύ Boblo καί Στρογγ. Νήσου κατα- 
φύγιον, διότι τά στενά εξω θα εινε χείριστα.

X
’Ιδού ινδικόν νεκροπέδιον, έπι τής εκτεταμένη; ταύ

της χώρας ύπεράνω τής αύτής πλευράς τής Στρογ
γύλης Νήσου. Παρατηρώ πότε θά περάσωμε» τό πυ
κνόν δάσος, είς τό άκρον οδτινος πρέπει νά φαίνε
ται ή δύσις."Οτε βλέπω σκελετόν ώς όλισθαίνοντα προς 
τά κάτω τοϋ λόφου άπό τοΰ νεκροπεδίου πρός τήν 
άχτήν. Δέν κινείται καί κρέμαται άτενίζων πρός με. 
Δέν δύναμαι νά έχφρασθώ τί τοϋτο μοΰ προξενεί. 
Γελώ, διότι εινε Αστεΐον, άλλ’ έντρέπομαι ώς έαν 
βλέπω τόν πατέρα μου καί ή Ροζαλία δύναται τόν 
ιδη. Έάν δέν τόν σχεπάσω’πάλιν θά είμαι δυστυχής. 
Σκέπτ-μαι νά περιμένω μέχρι; άλλης τινός ήμέ- 
ρας, δτε δύναμαι, νά έπιστρέψω άπό Ch.e)oyg*n'  διότι 
τι θά εΐπη ή Ροζαλία, έάν σταματήσω τό έλκηθρον, 
έν ψ εχομεν τόσω{μακρόν ταξιίδιον.νά κάμωμεν καί 
πλησιάζει ή νύξ καί τά στενά 'εινε σχεδόν έτοιμα να 
διαρραγώσιν. Οΰτω χτυπώ τήν μάστιγα, άλλ*  ή ιδέα 
τοϋ σκελετού μέ εμποδίζει καίδέν δύναμαι νά προχω
ρήσω ! Διανοούμαι, «τό ίδαφοςείνε παγωμένο» πώς ή- 

μπορώ νά σκεπάσω εκείνον τόν σκελετόν χωρίς κανέν 
πτυάριον ή πέλεχυν διά νά σκάψω τήν γήν ;» Τέλος 
αποφασίζω νά σταθώ.

X

«Τί τρέχει;» λέγει ή δεσποσύνη Ροζαλία καί εξέρ
χεται τοΰ ελκήθρου μόλις αύτό σταματά- Δέν ήξεύρω 
τί νά άποκριθώ, «λλά τή λέγω: εχω ια κόψω ράβδον 
διά νά διορθώσω τόμαστίγιόν μου. Σκέπτομαι: θά 
κόψω ράβδον καί θά μαζεύσω ολίγον χώμα έπί τοϋ 
σκελετού διά νά τόν σκεπάσω και θά έλθω άλλην ήμέ
ραν μέ πτυάριον καί θά σκάψω νέον τάφον. Οί κύνες 
κατακλίνονται άσθμαίνοντες καί αύτή μέ παρατηρεί 
δειλά μέ τούς μεγάλους οφθαλμούς της, ώς έάν μέ 
παρακαλή νά σπεύδω. Αλλα δεν υπάρχει χίδυνοςνα 
ΐδη αύτόν τόν σκελετόν.

Ή νήσος φέρει πρό; τά άνω έναντι τοΰ βορρά ύψωμα 
καί χωρίο» έν τω μέοιρ του κόλπου καί τό Mission άνα- 
τολικώς πλησίον τοΰ κρημνού. "Ολα δμως φαίνονται 
κινούμενα ί Τρε'χομεν κατάμήκος τής ακτής τής Στρογ
γύλης Νήσου καί τότε βλέπομεν τόν μεταξύ έκείνης 
καί Boblo πορθμόν επίσης κινούμενον χαί τόν πάγον 
δμοιον μέ μέγα κάθυγρον τεμάχιον σαχχάρου χατατρι- 
βόμενον. Άκούομεν βρυγμού; τινας μακράν, όμοιους μέ 
πυροβόλου δταν οί Άμεοικανοί ερχωνται εις την Νή
σον. Ή κεφαλή μου κλονίζεται, λοξοδρομώ καί ανα
γνωρίζω ότι δ σκελετός γλιστρά καί πάλιν άπό τόν 
λόφον διά νά μέ συμβουλεύσει καί οΰτω έμποδίζομαι 
καί παλιν να προχωρήσω κατα μήκος τής ακτής.

X

Ένώ εχομεν ίδει τό Machinae, στρέφομεν πρός τή. 
άλλην πλευράν καί βλέπομεν τά Ν. καί ΝΑ. πρό; τό 
Cheloygan. Παντού συμβαίνει τό αύτό. Ό πάγο; κι
νείται εξω τών στενών.«Ναυαγοΰμεν έπί τήςνήσουταύ- 
της» ψιθυρίζω καί λέγει ή Rosalin, «ώ ! τί θά κά
μωμεν ;— Τή; αποκρίνομαι, δτι καλλίτερον νά εΐμεθα 
φυλακισμένοι έπί τής Στρογγύλης Νήσου ή επί τεμα
χίου πάγου είςτα στενά, διότι εχω δοκιμάσει αύτά καί 
γνωρίζω, «θά σταματήσωμεν καί θά άνάψωμεν πυράν 
εις τόν κόλπον απέναντι τοΰ Machinae,» λέγω. «Ή 
μήτηρ και τά παιδιά θά Γδουν τήν λάμψιν καί θά 
βεβαιωθούν, δτιείμεθα σώοι.»—«Έκαμα άδικον,» λέ
γει αύτή, «έαν χάσετε τήν ζωήν σας είς τό ταξείδιον 
τούτο τό λάθος εινε ίδιχόν μου » ”Ω θεέ, οχι! τής λέ
γω' δεν πρέπει να στενοχωρεϊσαι διότι ούδείς υπάρ
χει κίνδυνος. Έχω πλεύση πολλάκι; ένώ τά στενά θραύ- 
ονται καί τώρα ή έπιδερμί; μου είνε ξηρότερα άπό 
κάθε άλλην φοράν, ώστε πολύ ταχέως θά τακοΰν οΐ 
ογκόπαγοι. Θα σταθώμεν μόνον έπι τής Στρογγύλης 
Νήσου μέχρι; ου ουνηθώμεν να αναχωρήσωμεν. 
—«Καί πόσον θά διαρκέση αύτό ;» μέ έρωτφ. Συστέλ
λω τους ώμους μου. Ουδέ» δύναμαι να ειπω.’Ενίοτε 
τα στένα καθαρίζονται ενωρίς, ενίοτε άχι. Δυνατόν 
να παρελθουν δύο, τρεις ήμέραι!

X
'Η Ροζαλία κάθηται έπί λίθου. Τής λέγω, δτι δυ· 

νάμεθα νά σταματήσωμεν καί νά κάμωμεν σημεία 
είς Machinae καί όταν δ πάγος έπιτρέπη, πλοΐον θά 
μάς στείλουν. Αύτη όμως φωνάζει, καί τής λέγω, ότι 
ή κυρία της θά εινε χαλά' δέν είνε χρεία νά ύπάγη 
είς Cheioygan ούδαμώς, διότι έβίουάς ήδη παρήλθεν, 
άφότου ή κυρία της εττειλε δι’ αύτήν.—Άλλ’ αΰτη 
επι^όνως φωνάζει, καί σκέπτομαι ότι επιθυμεί να την 
άφησω μόνην, όθεν τής λέγω, ότι θά συλλέξω ξύλα. 
Καί αποζευγνύω τους χύνας, καί τρέχω κατά μήκος 
τής ακτής, ίνα σκεπάσω έκεΓνον τόν σκελετόν πριν 
νυκτώση. Παρατηρώ, άλλ’ ούδόλως δύναμαι νά τόν 

εΰρω Όθεν άναβαίνω είς τό νεκροπέδιον και παρα
τηρώ κάτω. Ούδαμοΰ υπάρχει σκελετός I Έχω ίδει τό 
κρανίο», τάς πλευράς, τού; βραχίονας καί τάς κνήμας 
του, δλα καί γλιστρούν άπό τόν λόφον άλλ ήδη ε- 
χάθη !—Τό σκότος μάς αποκλείει έπί τής Νήσου καί 
δεν ήξεύρω τί νά σκεφθώ,— λοξοδρομώ δίς καί τρις 
χαΐ επιθυμώ νά ει^ομεν άποβιβασθή είς Boblo, αντί 
τής Στρογγύλης Νήσου, καίτοι έπ’ άμφοτέρων ύπάρ- 
χουσιν άγρια θηρία.

X

Άλλά δέν εινε καιρός νά φοβήταί τις άπό'όλισθαινον- 
ιας σκελετούς καί έξαφανιζομένου;, διότι ή Ροζαλία 
πρέπει να εχη τό κατάλυμά τη; διά νά κοιμηθή.Έ
καστο; άνθρωπο; είς τά πλοία συνηθίζει νά εχη τό 
προσάναμμά του (τσακμάκι), τό μαχαιριάν του καί 
τόν καπνόν του· εχω καί μηλωτάς ! τά; στρώνω έν τώ 
έλκήθρφ καί καθίζω έκεΐ τήν συνοδοιπόρον μου.Εχομεν 
άφθονο» κρέας και τραγωδώ, ένώ άνάπτω πυράν. Σω
ρεύω έπί τής άκτής κορμούς δένδρων καί άναπτω πυ
ράν καί τήν προφυλάττω μέ κλάδους δένδρων απο τοΰ 
άνέμου, διότι ήδη εινε χειμών. Ύπάρχουσι παντα- 
χοΰ πυκνά δάση έπί τής Στρογγυλή; Νήσου- μό
νον είς τετράποδα προσιτά. Ένώ άνάπτει ή πυρά 
συναθροίζω πρασίνους κλάδους δια. καταφύγιον' τής 
Ροζαλία. διότι ή νύξ είνε δριμεΐα χαί ή Ροζαλία τρέ
μει. Καλύβη μας είνε τό στερέωμα, τό σκότος-χαί τά 
νέφη. Άλλ’ είμαι εύτυχής. ’Εκφορτώνω άηό τοΰ έλ
κηθρου και ώηνω τό κρέας· οί χύνε; πλησίον ανοιγο- 
κλείουν τους οφθαλμούς των χαί λείχουσι τα προσ- 
φερόμενα αυτοΐς τεμάχια πλησίον τής πυράς.Ή Ρο
ζαλία γελά και έγώ, διότι μυρίζει ώς καλόν μαγη- 
ρεΐον καί καθήμεθα χαί τρώγωμεν ούδέν άλλο η ψη
τόν κρέας καλλίτερο» άρτου καί λίπους, άπερ εχετε 
όταν έξέρχεσθε μέ πλοία. Τέλος δίδω τροφήν εις τού; 
χύνας χαί αύτή περιπατεΐ μαζύ μου πρός τό ακρον τοϋ 
ύδατος και πίνομεν μέ τάς χεϊρά; μας.

X

"Οταν έκαΟήμεθα έπί τής μηλωτής πλησίον τής πυ
ράς, ένομιζον ότι είμαι είς τήν οικίαν μου’ είμαι τόσον 
ευθυμος, ώστε επιθυμώ τό βιολίον μου. ’Επιθυμώ να 
διαρκή ώς δνειρον ότι ή Ροζαλία καί έγώ χατοικοΰμεν 
όμού έπί τής Στρογγύλης Νήσου. Δέν εχετε αναγχην 
νά ύπάγετε είς τόν ούρανόν,δταν εκείνη,περί ης πάντοτε 
σκέπτεσθε ϊσταται πλησίον σας I άλλ’ έ^ω μητέρα καί 
αδελφούς! "Ω I έάν δέν είχον άλλον τινα προστάτην ε
κτός έμοΰ ! Οΐα χαρά 1 Άλλ’ οΰδένα ήδη άλλον έκτος 
έμοΰ αυτοί έχουσιν. Άνάπτω τήν καπνοσύριγγα μου, 
ένψ αύτή μειδιμ, οί μεγάλοι τη; οφθαλμοί βλέπουσι μα
χραν προς τό Macbinah καί στρέφω χαί βλέπω τα μι
κρά άπομεμαχρυσμένα φώτα του.

X

«Ήξεύρουν, ότι είμεθα έπί τής Στρογγύλης Νή
σου δμοΰ,» λέγω δια να την εμψυχώσω ενώ αυτή απο
σύρεται πρός τό άχρον τή; μηλωτής της. Τέλος λέ
γει «καλήν νύκτα,» καί εγείρεται καί πηγαίνει εις 
τόν μέ χωνοειδή στέγην καί έκ φρυγάνων περιβαλλό- 
μενον οίκον της καί έγώ έγείρομαι επίσης καί άπλόνω 
έκεΐ δι’ αΰτην τήν μηλωτην καί τότε μόνον αποσύρό- 
μαι, άφοΰ αύτή κάμη θύραν έκ κλάδων χαί κρυφθή 
έκεΐ ώς σκίουρος. Αισθάνομαι ότι χορεύω^έκ χαράς, 
διότι έχω αύτήν εί; τόν σταθμόν μου ύπό την προ
στασίαν μου.

Άλλά τί πάλιν σημαίνει τοϋτο; “Αίΐ Γυνή, ήτις ®ω· 
νάζει 1 ’Εννοώ ήδη διατί είνε τόσον άπελπις" δέν εχω 
γνωρίσει πολλά περί γυναικών, αλλ’ εννοώ τί αισθά
νεται. Δέν είνε ή κυρία της ή τό σκότος ή ή τήξις
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(

τοΰ πάγου η τδ ψυχο;’ δεν είχε δ ’Ιγνάτιο; Πελόττ, 
άλλ’.εινε ή ιδέα,ότι εόρίσκεται αιχμάλωτο; έπί τή; 
Στρογγυλής Νήσου μέ άνδρα,μέ^ρι; ού δ πάγο; ίξέλθη 
τών στενών. Έντρέπεται τόσον,ώστε θέλει νάάποθάιη. 
’Εάν φωνάξη μίαν φοράν ακόμη σκέπτομαι νά πνιγώ 
καί τότε τί θά.άπογείνουν ή μήτηρ μου καί τά τέ
κνα τη; ; .

X
Είνε ήδη ήσυχωτέρα’ κάθημαι μή δυνάμενος νά 

καπνίσω καί οί κύνες μέ οίκτείρουσιν. Ό Γέρω-άγριος 
θέτει τήν ρίνα του έπί τοΰ γόνατό; μου. Δέν λέγω λέ- 
ξιν εΐς αΰτόν, άλλα τδν χτυπώ ελαφρά καί συνεννο
ούμενα δια τών οφθαλμών καί τδ λαμπρόν φώς τοϋ πυ- 
ρδ; δεικνύει εις έχάτερόν τι δ έτερος λέγει.

Γέρω-άγριε,ν τφ λέγω, «δέν είμαι χαλδς άνθρωπο; 
ώ; ίερεύ;. "Εχω έξέλθει μέ τά πλοία καί είς.τά; 'Ινδι
κά; πεδιάδας χαί δέν ετυχεν έν τώ βίψ μου νά συζευ- 
χθώ διότι εχω μητέρα καί τά τέκνα της, άλλ’ είξεύ- 
ρεις, Γέρω-άγριε, τ! εχω αίσθανθή διά τήν Ροζαλίαν 
απδ τριών έτών !»—Ό Γέρω-άγριοςκτυπά τήν ουράν 
του έπί τοΰ έδάφους καί αποκρίνεται ότι ήξεύρει,— 
«Τήν έχω αγαπήσει ώ; κύων, μή τολμών νά λείχη 
την χε?ρά της. Καί ήδη μέ μισεί, διότι εύρισκόμεθα 
αποκεκλεισμένοι δμοΰ έπί τής Στρογγυλής Νήσου, 
ένώ τήκεται ό πάγος. Δέν είμαι καλό; άνθρωπος, άλλ’ 
είνε σχεδόν σκληρόν νά τδ έπιβεβαιώνη τις,»—*0  
Γέρω-άγριος κτυπα τήν ουράν του έπί τοΰ εδάφους 
και λέγει, «"Εχει καλώς.»—Ακούω ήδη τδ ύδωρ έπί 
τών αμμοχαλήκων ρέον καί πρέπει ταχέως νά εκκι · 
νησωμεν,

X
Αίφνης ίδου άνακίνησίς τις τών φρύγανων καί δ ά

γριο; καί οί σύντροφοί του ιρρικιώσι καί προτείνουσι 
τοΰ; όδόντας των. Ή Ροζαλια έξέρχεται μετά κραυ
γή; πρδς τήν έτέραν πλευράν τής πυράς —Οΰδέν έ
τερον έκτος τοΰ μαχαιριού μου εχω, λαμβάνω 
δςϊδα ά-ημμένην και πηγαίνω εί; τήν οικίαν της. Νο
μίζω ότι διακρίνω πρασίνους οφθαλμού; καί έχω έγ- 
γίσει δέρμα α’ιλούρου,—Λαμβάνω όλου; τού; κλάδους 
εκ τή; καλύβης χαί άνθρακας, τούς θέτω έπί τής πυ
ράς καί πλησίον τήν μηλωτήν. Κάθημαι μακράνμε- 
ταξύ αυτής και τοϋ μέρους δθεν έρχεται δθόρυβος.βΤί 
τρέχει ;» έψιθύρισεν αΰτή.

X
Τή; λέγω" «εινε ίσως άποπλανηθείς τις λύκος· οί 

λύκοι δεν τρώγουσιν ανθρώπους, δεσποινίς έκτο; δταν 
κατα στίφη κυνηγούν τινα. Ήξεύρετε τί δ Κος Li
bia λεγει περί λύκων, οΐτινες τδν κυνηγοϋσιν, δσάκις 
παγοδρόμε? είς Cheloygan ; — Έρχεται είς μέγα 
πλατύ σχίσμα πάγου, τδ πηδά Χ“ί παγοδρόμε? κατ’ 
ευθείαν εμπρός· οί λύκοι δρμώντε; πρδς καταδίωξίντου 
πίπτουν έντός τοΰ σχίσματος. Μετά δύο ήμέρας έπι- 
στρεφει εις αΰτδ τδ μέρος’ έν τώ μεταξύ δ Ά. άνε
μος έχει πνεύση καί εχει παγώσει έγκαρσίως έκε?νο 
το σχίσμα" καί ιδού okat αί ούραί τών λύκων έμπε- 
πηγμέναι άκαμπτοι κατά σειράν έπί τοΰ πάγου’ τά; 
άποκόπτει διά νά τάς φέρη εις τήν οικίαν του, καθ’ 
δδδν όμως τάς χάνει, καίτοι δεικνύει τδ μαχαιρίδιον, 
St’ οΰ τάς άπεκοψεν I» — ·Τδ έχω άκούση,» λέγει ή 
Ροζαλια, «νομίζω ότι ψεύδεται ί» — Άμφότεροι γε- 
λώμεν διά τδν Κον Labte, καί αΰτή κύπτει πρδς τήν 
πυράν, ώστε αί παρειαί της γίνονται ρόδινοι.— Ήδη 
χαίρω, διότι αΰτή αρχίζει νά φαιδρύνεται καί διαρ
κώς εχω την χε?ρα μου έπί τοΰ μαχαιριδίου μου, καί 
τδ ψύχος καταψυχραίνει τήν ράχίν μου, όπου δ πει
ναλέος αίλουρος θα έμπήξη τούς δνυχάς του, έάν πη- 
δήση κατ’ επάνω μου, δεν τολμώ δμως νά τρέξω πέ
ριξ καί τδν άντιμετοπίσω, διότι ή Ροζαλια νομίζει, 

ότι δέν εΐνε τίποτε παρά άχοειός τις λύκος, δστις ίσως 
καί νά έφυγεν ήδη. — Ό Γέρω-Άγριος εινε ανήσυ
χος καί έρχεται πρδς έμέ μέ προτεταμένους τούς άνο
ιάς του, άλλά τδν σύρω όπισθεν καί άκροώμαι τα 
ανασυόμενα δπισθέν μου φρύγανα.

X

«Τραγφδησέ μας τίποτε, λεγει ή Ροζαλια, Κύριε 
Πελότε». —"Ω Θεέ, θά εινε ευχολον, σκέπτομαι, νά 
τραγφδή; μέ αίλουρον άγρυπνοΰντα έφ’ ήμών έξ 
άλλου ;

—«Άλλ’οΰδέν ήξεύρω έκτος ναυτικών άσμάτων.»
—«Τραγώδει ναυτικαλοιπόν. Οΰτω, τραγωοώ ώς 

έν πλοίω πλήρ.ει ταξειδιωιών, καί ή ήχώ τοΰ σκότους 
καί έκε?νος δ αίλουρος πρέπει νά έκπλήσσονται. "Οταν 
δέν σάς μέλη τί θά γίνετε, καί ή κεφαλή σας εινε 
ζωηρά καί ή καρδία τας ώς λίθος στερεά, δέν σχέ- 
πτεσθαι α’ιλούρου; έπί τής ακτής, άλλά γελάτε χαί 
άδετε.— Τέλος παραχαλώ τήν Rosalin νά τραγωοηση 
χαί αύτή, χαί τότε τραγωδέ? τδ «Malqionii» ώς ό 
πατήρ της τής τδ εμαθεν εν Kelet. Μέ παραχαλε?, 
καί αναγνωρίζει τούς οφθαλμούς της επικινδυνωδεστέ- 
ορυς δι’ έμέ τών τοΰ'αίλούρου. Πρέπει νά μέ κατα- 
ξεσχίση. έάν λησμονήσω τήν μητέρα καί τα τέκνα 
της. —Πρέπει τις νά εινε συνετός εν τή θέσει μου· 
άλλ’ έγώ δέν στέκομαι νά τδ λογαριάσω, δυστυχής 
τρελλός. — Ώ Θεέ, όχι ! Λέγω πράγν-ατα, άτινα ου
δέποτε προύτιθέμην να είπω. δπως έξέρχονται του 
στόματός μου. Όταν ή καρδία πονή εισέτι έχρύγνυ- 
ται ταχεία ώς δ πάγος.

X

«’Ιδού ό Poul Pepin ! τής λέγω. «Εΰτυχής άνθρω
πος, δέν ταράττεται οΰδόλως διά κανένα. Ό πατήρ 
του αποθνήσκει. Ούτος άφίνει τήν μητέρα του νά φρον- 
τίσηδι’ έαυτήν. Νυμφεύεται σύζυγον, μαλώνει μέ αυ
τήν καί τήν αποπέμπει μέ δύο τέκνα. Ό ίερεύς δέν 
είνε ικανός νά τδν φοβίση' καπνίζει καί τρώγει καί 
απολαμβάνει τής ζωής. Έάν ήμην Pou! Pepin δέν 
θά ήμην δυστυχής.

— «Άλλα δεν εισθε δυστυχή;,» λέγει ή Ροζαλία 
«Πας τις όμιλε? καλώς περί υμών». —«’Ώ θεέ, 
ναί ! » τής λέγω « αλλα δεν ζή τις εις το στή
θος τή; πλησίον του. Είμαι 30ετής καί εχω 
φροντίση διά μητέρα αδελφούς καί άδελφά; αφ’ 

ότου ήμην Ιδετής. Δέν τδ έκαμα, άν καί ήδυνά- 
μην νά τούς εγκαταλείπω, ώ; δ Poul Pebin. Λυτός 
νυμφεύεται, οΐαν τοΰ αρέσχη. Έγώ ουδόλως δύναμαι 
νά νυμφευθώ.»

— «’Αλλά διατί θέλεις νά νυμφενθής,» λέγει ή Ρο
ζαλία, ώ; έάν τοΰτο τήν εκπλήττει. Καί τής λέγω. 
«Διότι έχω Γδη τήν Ροζαλίαν» καί αυτή γελμ. «Είμαι 
30ετης καί οΰδέν εχω ηό,τι δύναμαι νά κάμω μέ τά 
πλοία καί τδ ίλκυθρόν μου’ ή μήτηρ μου έξαρτάται 
απ έμοΰ. καί τα τέκνα τη; δέν έμεγάλωσαν ε’ισέτι’» 
Καί χάμνω προτάσεις εις γυναίκα καί αύτή γέλα. μέ 
έμέ.

X

Άλλα δέν βλέπω ενώ τραγιροοΰμεν καί φλυαροΰ- 
^εν,ότι ή πυρά καίει άμυδροτέρα, καί'ό Γέρω Άγριος 
αποσύρεται πλησίον τών φρυγάνων. — Τοΰτο δίδει 
τέρμα εις δλην μου τήν αβροφροσύνην καί τήν θέτω 
κατα μέρος’ δέν έχω πλέον σχοπδν νά’κολακεύω διό
λου. — Ό Poul Pepin, σκέπτομαι λαμβάνει γυναίκα 
απδ τοΰ πώγωνος καί τήν «σπάζεται εί; τά χείλη, 
καί αί γυναδκες δέν γελώσι μέ αΰτόν, άν καί είνε τό
σον αγρο?κος. Είμαι τόσον δυνατό;; όσον καί αυτός, 
αλλα φοβούμαι να βλάψω. Υποχρεούμαι νά φροντίζω
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δι’ ότι έχω ανάγκην έμοΰ, καί ειμα: δεσμευμένος «ίς 
πράγματα, άτινα αγαπώ — ακόμη και εις τήν νήσον 
— ώστε δέν δύναμαι να φύγω·

X
«Δεν εχω ανάγκην νά νυμφευθώ» λέγει ή Ροζαλια> 

και τήν βλέπω άνασείουσαν τήν κεφαλήν της πρδ^ 
έμέ. «Οΰοόλως σκέπτομαι περί αύτοϋ».— «Δεσποινίς» 
τή; λέγω, «δέν εχετε ϊρμήν τινα ώς έγώ, ήτις νά σάς 
βασανίζη έπί τρία ήδη έτη».—«Πώς τδ ήξεύρει;;ο 
μέ έρωτα. Καί τότε ή μορφή τη; γίνεται σοβαρα και 
αναπήδα άπδ τής μηλωτής· νομίζω ότι τδ πεδίον πε
ριστρέφεται περί έμέ — ολα, μηλωτή, οφθαλμοί, ό
νυχες καί όδόντε; — καί δέν ήξεύρω τί καμνω, διότι 
οί κύνες όλοι εινε έπάνω μου, όλολύζοντες : Καί τότε 
ίσταμαι χαί τρυπώ διά τοΰ ξίφους μου, διότι δ αί
λουρο; καί ό "Αγριος εχουσιν έφορμήση κατ’ άλλή- 
λων, καί τέλος παρατηρώ αμφοτέρους νεκρούς, καί 
δύναμαι πλέον νά βοηθήσω τδν Άγριον. —Σπαράσ- 
σεταί τις άπδ τοιαΰτα πράγματα, όπου υπάρχει θόρυ
βος, καί οπού όλολύζοντα πλάσματα άνακάθηνται καί 
οσφραίνονται τδν πέριξ άέρα, οίωνεί θέλοντα νά ανα
στήσουν τδν σύντροφόν των. Είμαι ασθενή; άφ’ ένδς 
διά τδν θάνατον τοΰ Γηραιού μου κυνός, χαί ύπερη- 
φανως άφ’ ετέρου, διότι εχω φονεύσει τόν αίλουρον, 
καί σπογγίζω το μαχαιριάν μου επί τοΰ δέρματός του, 
άλλ’ αίσχύνομαι ότι δέν τδν έκρυψα σύρων αυ
τόν μέ^ρι τοϋ πεδίου. Τέλος ή Ροζαλία μέ περιβάλλει 
πεοί τον λαιμόν διά τών βραχιόνων της καί μέ φίλε?.

X
Παρήλθον, λέγω, πολλά έτη άφότου ή Ροζαλία ε- 

πραξε τοΰτο. Άλλ’ ερωτευμένη θα ήρνεΐτο ότι εινε 
αληθώς. Μόλις τής ειπον ότι θα θέσω τέρμα είς τήν 
αβροφροσύνην μου πρδς αύτήν, αρχίζει ταύτην ή 
ιδία, εν ω πρότερον. ήτο πείσμων χαι άκαμπτος, χαί 
τήν διατηρε? μέχρι τή; έκ τή; Στρογγύλης Νήσου ά- 
πομακούνσεώ; μας, δτε ένυμφεύθημεν. —Οί όγκόπα- 
γει δέν τρέχουν πλέον τόσον ταχε?ς δσον τότε. Ή σύ
ζυγό; μου λέγει ότι παρήλθε πολύ; καιρός άφότου έ- 
γνωρίσθηαεν τδ πρώτον μέχρι τοΰ γάμου μας. — Άλλ’ 
όπόταν αποβλέπω είς τδ παρελθόν, μοί φαίνεται το 
μικροτερον χρονικόν διάστημα, δπερ ποτέ εζησα — δύο 
μόνον ήμέραι !

X
"Ω θεέ, ναί I καί δμως τρία ετη παρήλθον πριν η 

νυμφιυθώ τήν γυν*?κα,  ήν δέν έπιθυμώ πλέον νά εχω 
καθόλου. Τέλος οι αδελφοί μου έμεγάλωσαν καί δύναν
ται νά φροντίζουν δι’ έαυτούς, καί αύτή έλπίζει δτι θά 
άφοσιωθώ καί θά φροντίζω διά τήν μητέρα μου.

X
Όταν ό υιός ^,ου Γαβριήλ έρχεται οΓκαδε άπδ τόν 

πόλεμον νά άποθανη, βλέπω πάλιν τδν Σκελετόν έπί 
τής Στρογγύλης Νήσου. Είμαι πάλιν βέβαιος δτι έξε- 
τάφη, καί πηγαίνω να τδν ενταφιάσω, αλλ’ αυτός 
έξαφανίζεται. Ούδείς δέ μέχρι τοΰδε πλήν έμοΰ, τδν 
είχε ίδη ποτέ. Τέλος καί προ τοΰ θανάτου τής Ρο
ζαλία έξελθών αέ τό παγόπλοιον τδν βλέπω καί πάλιν 
καί μέ προειδοποιεί περί τούτου. Ήξεύρω τί έννοε?· 
άλλά δέν δύνασθε πάντοτε νά άποφεύγετε τήν δυστυ
χίαν. Λοξοδρομώ δέ καί πάλιν, μόλις τδν βλέπω θέλω 
να άποφύγω τήν παρουσίαν του.—Ήτο βεβαίως ή 
ψυχή τοΰ πατρός μου έλέγχουσα καί συμβουλεύουσα 
με έκάστοτε !

(Μετάφρασις έκ τοΰ αγγλικοί)
□.Λ. Παπαθανασίου
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’Ανδρσγυνΰν τι έν Αμερική, δπερ διαρκώς 
εν διχονοία συνέζει χαι δπερ δμως ένεφορεϊτο 
ύπδ άληθοΰς πρακτικού πνεύματος, άπεφάσισε 
νά μή καταλήξη εις διαζύγιον, προσήλθε δέ 
έσχάτως αύθορμήτως πρός τινα συμβολαιογρά
φον καί έζήτησε τήν σύνταξιν συμβολαίου, έν ω 
άνενέωσαν τάς τοϋγάμου των επαγγελίας άΛ.Ια 
τήν φοράν ταύτην μετά τών δεουσών λεπτομε
ρειών, ώς αρμόζει είς συζύγους γνωρίζοντας τόν 
κόσμον χαι έχοντας τήν τε διάθεσιν χαι θέλησιν 
νά ζήσώσιν εν πλήρει αρμονία καί άνευ παρεξη
γήσεων. Και δή ή μεν γυνή ύπεχρεώθη διά τής 
νέας ταύτης πράξεως νά τιμά, ΰπακοΰη, άγαπα 
τδν σύζυγόν της κτλ. ν’ άγρυπνα έπί τής κα- 
Οαριότητος τής οικίας,νά επιμελείται τών τέκνων 
της κτλ. Άλλά Sir είναι μόνον ταΰτα είς ά ΰ- 
ποχρεοϋται, άλλ’ ΰπεσχέΟρ έτι.

Ιον Νά μή εξέρχεται τής οικίας μετά τήν έάόό- 
μην ώραν τής έσπέρας άνευ τής συγκαταθέσεως 
τοϋ συζύγου της καί χωρίς νά σννοόεύηται υπό 
τούτου-

2ον Νά μή προσκαλή ούάένα παρ ’ αύτή. ούτε 
άνόρα, ούτε γυναίκα άνευ τής συγκατα,θέσεως 
έπίσης αύτοϋ.

3ον Νά μή πίνη ούάενδς είδους οινόπνευ
μα, οίνον, ζύθον, ούισκι, κτλ. άνευ τής θελή- 
σεως τοϋ συζύγου της.

άον Νά μή έζοάεύή διά στολισμόν τοΰ ατόμου 
της.

5ον Νά μή έντείνη τήν ^>ωνήν περισσότερον 
τοΰ συζύγου της,.ει ποτέ ήθελον περιέλθρ είς έ-

Μεθ’ ο έπανήλθον περιχορεϊς άμφότεροι οίκοι, 
άκολουθοϋντες τό παλαιόν ρητόν, «οί καλοί λο
γαριασμοί κάμνουν τούς καλούς φίλους» πεπει- 
θότες δτι θά ζήσουν ευτυχείς. Καί έάν δέν τδ 
κατορθώσουν, δπερ τδ πιθανώτερον, θά γνωρί
ζουν δμως τδ διατί,

ΚΤΠΑΡΙΣΣ01

«Πνίξε μέσ’ στά στήθη σου κάθε κρυφό πόθο» 
Μοΰ είπε φωνή άγνωστη είς τδ όνειρό βίου. 
Ξύπνησα, τδν έπνιξα, κ^’ άπδ τότε νειώθω 
Μακρυα πώς έφυγα άπ’ τδν έαυτό μου.

«Φέρνε σ’ άσυνά|θειστο δρόμο κάθε βήμα» 
Μοΰ είπε φωνή άγνωστη σ’ άλλο δνειρό μου, 
Ξύπνησα τήν ακόυσα...και εύθύ; σέ μνήμα 
Σκοτεινό μέ Ιφερε βήμα τδ στερνό μου.

Έπεσα στά βάθη το·> γλυκά νά πεθάνω 
Αλλά δέν ήσύ^ςασα.,.Μιά σκοτεινιασμένη 

Νύχτα, γέλοια ακόυσα.στό κορμί μου έπάνω 
Σαν νά σκούζαν διάβολοι χίλιοι κολασμένοι. 
Τή φωνή ποΰ άκουγα εΐς τά άνειρά μου 
Τώρα τήν έγνώρισα...Νά μέ. ξεσχεπάση 
Έρχονταν στά ήσυχα κ^’ έκε? χώματά μου 
Καί αφοϋ μέέβλεπε πτώμα... να γελάση. 
21J9J902 Κωνσταντίνας Μεσμηλίδης 
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ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 
tss αμααμαζ ι HAmora

{συνέχεια lie ηροτ,γ. tpwJ^er)

— Μά νομίζεις τον Λέγω, οτι μπορεί ra πι- 
στεύσονν. αύτά τά πράγματα;

— "Αμα έπιμείνης χαί τά είπής καΛά, θά τά 
πιστέψουν. Νά προσέζής νά μή σέ πιάσονν'και 
τά Λες μΐά Ιτσι χαί μιά έτσι.

Ένφ ό ληστής μοΰ έλεγε ταΰτα, ταύτοχρόνως 

μέ έκύτταζε μετά προσοχής, άντιληφθείς δέ, οτι 

έδίσταζα νά δεχθώ νά ε"πω οσα μοΰ έλεγεν, έβγαλε 

τδ γ’αταγάνι τον καί μοΰ λέγει:

— Τδ βΛέπεις αύτό, σοΰ ορκίζομαι ώς Πανό- 
πουΛος, ότι θά σε χάμω Κομμάτια, ar δέν εί· 
πής ό,τι σον Λέω. Μή νόμισες, ότι άμα έ- 
Λευθερωθρς θά μπόρεσης νά μου ζεφύγης. θά σε 
εΰρω όπου χάί άν πας. θά έχδικηθώ δέ όχι μόνον 
εσένα, θά βάΛω δυναμίτιδα νά πετάζω στον 
αέρα τό σπίτι σον μέ όΛη τήν οικογένειαν.

Ή όψις τοΰ ληστοΰ λέγοντος ταΰτα ήτον απαί

σια. Όλα τά κακούργα ένστικτά του, τά όποια έπι- 

μελώς εκρυπτεν ύπδ τήν ήρεμοϋσαν συνήθως φυσι

ογνωμίαν του καί τούς θρησκολήπτους λόγους του 

άνεχάνησαν. Τρόμον ένέπνεεν ή μορφή του κατ’ ε

κείνην τήν στιγμήν καί ήσθάνθην ρίγος διατρέχον 

δλον τό -σώμά μου.

Ό Ρουμελιώτης τότε έπεμβαίνων λέγει :

— Μή θυμώνεις, καπετάνιο. Τό παιδί θά χά- 
μγ ό,τι τον Λές.

Έγώ περιδεής έκλινα τήν κεφαλήν εις σημεΐον 

καταφάσεως.

Ό αρχιληστής έβαλε τότε τδ γιαταγάνι στή θή

κη του..

— "Ετσι γε2ά σον. Σκέψου τώρα χαί σύ πώς 
θά τά είπής χαΛΛίτερα.

Κατάπληκτος έκ του φόβου ήρχισα νά σκέπτω- 

μαι τότε τίνα λόγον να εΰρω, δπως δικαιολογήσω 

τήν κάθοδόν μου είς τήν παραλίαν, συμφώνως πρδς 

τήν οδηγίαν τοϋ Πανοπούλου καί έσκέφθην τότε 

να εϊπω, οτι καΤήλθον διά νά ειδοποιήσω τδν κυ

βερνήτην τοΰ κοττέρου μου, ί’να έτοιμασθή διά τα- 

ξείδιον τήν έπιοΰσαν.

Ό Πανόπουλος μέ άφήκε σκεπτόμενον καί έ- 

ξήλθε τοω σπηλαίου,. Γνα παρασκευάση τά του φα

γητού.

Ό Πανόπουλος ανήσυχος.
Τήν μεσημβρίαν, όταν εφάγαμεν τδ έκ σούπας 

καί βραστού κρέατος συνιστάμενον φαγητόν μας, 

παρετήρησα, δτι ό Πανόπουλος διετέλει είς μικραν 

νευρικήν ταραχήν, τήν όποιαν έν άρχή απέδωσα 
είς ειδήσεις τινάς δυσάρεστους καί άνησύχησα, κα

τόπιν όμως είδον, ότι παρ’ολην τήν ταραχήν του ό 

αρχιληστής ούδέν έλάμβανεν έκ τούτου μέτρον πρδς 

καλλιτέραν κατόπτευσιν τών πέριξ, απέδωσα 5έ ταύ

την εις τήν άρχομένην αδημονίαν του περί τής επι

τυχίας τής καταβολής τών λύτρων, αδημονίαν, ύφ’ 

ής συνήθως πάντες καταλαμδανόμεθα έφ ’ όσον έγγί- 

ζει ή ώρα νά έκτελεσθή σπουδαία τις ύπόθεσις 

ήμών και ύφ’ ής άλλως και έγώ κατειχόμην.

Παρ’ δλην δμως τήν ταραχήν του ταύτην ό αρ

χιληστής έκοιμήθη μέχρι τής 4ης μ. μ. ώρας.

Ό ΰπνος δέν συνετέλεσεν ώστενά έξαλειφθή άπ’ 

αύτοϋ πάσα ταραχή και διά τοΰτο ό λήσταρχος καθ’ 

ολην τήν μεταμεσημδρίαν τής Κυριακής ήτο εύθυ- 

μοτατος, έπέβλεψεν ώς πάντοτε είς τήν παρασκευήν 

τοϋ φαγητού, έρριπτε πανσιέντσες άπδ τάς όποιας 

έμεινεν ευχαριστημένος καί έτραγούδησε μερικά άπδ 

τά συνήθη του τραγούδια.

Έγώ άνέγνωσα καί πάλιν μέρη έκ τής Συνό- 

ψεως είς έπήκοον καί τοΰ Ρουμελιώτου, δστις ώς 

πάντοτε, ειχεν εντείνει τήν προσοχήν του.
Τδ υπόλοιπον τής Κυριακής διήλθεν άνευ ούδε- 

νδς άξιοσημειώτου επεισοδίου. Ό Πανόπουλος άνέ- 

γνώσεν ώς συνήθως τάς έφημερίδας, έπεδόθη δέ 

μετ’ ολίγον είς ρεμβασμόν, κρατών είς χεΐρας του 

τδ μεταξοκέντητον μανδήλι, τδ όποιον, ώς έλεγεν, 

ητο προσφιλής είς αύτόν άνάμνησις.

Δέν ήτο δυνατόν, βλέπετε, παρά νά έχη ό λη

στής ερωμένην, έπί τή άναμνήσει τής οποίας συ

χνά ανεστέναζεν.

Ή δωδέκατη καί δεκάτη τρίτη ημέ
ρα τΛς αιχμαλωσίας μου.
Ή δευτέρα ή και δωδεκάτη ημέρα τής αιχμα

λωσίας μου, διήλθεν άνευ ούδενδς αξίοο λόγου επει

σοδίου. Ή δέ έπιοϋσα Τρίτη ήτο ή ώρισμένη διά 

τήν άναχώρησιν τών ληστών, οί οποίοι θά μετέβαι- 

νον πρδς παραλαβήν τών λύτρων.

Καθ’ δλην τήν πρωίαν ό αρχιληστής έπανελάμ

βανε τάς κατ’ έμοΰ άπειλάς, έν ή περιπτώσει ήθε- 

λον μαρτυρήσει, οτι αύτδς μέ ήχμαλώτισε’μου άνέ- 

φερε μάλιστα και διάφορα περιστατικά περί τοΰ πώς 

έξεδικήθη οσάκις τοϋ έδωσαν και τήν έλαχίστην 

αφορμήν.

Το γεύμα ύπήρξεν, ώς συνήθως, πλούσιον. Μετ’ 

αύτδ ο αρχιληστής έκαμε τήν συνήθη του κατόπτευ- 

σιν, μεθ ’ δ έκοιμήθη ολίγον.

"Οταν έξύπνησεν δ Πανόπουλος ήλθε καί μοι έ

δωσε τδ σχέδιον τής πρδς τούς κομιστάς τών λύ

τρων επιστολής μου, τήν όποιαν θά έδείκνυον οιλη- 

σταί πρδς αύτούς, συμφώνως πρδς το σχέδιον τής 

καταβολής τών λύτρων. Τήν επιστολήν ταύτην αν

τέγραψα έγώ, είχε δέ οΰτω :

’Αριστείδη Πιτσιγκώνη, Σπΰρο Άζαρία ή ό
ποιοι άΛΛοι είσθε είς. τόν κομιστήν τής παρού- 
σηςμον δώσατε τά Λύτρα χωρίς νά κάμετε καμ- 
μια .κουβέντα·. Πάσα δνσκοΛία βΛάπτει. Είμαι 
καΛά. Τώρα με περιποιούνται καΛήτερα.

Τήν 3ην μ. μ. τής Τρίτης ό Ρουμελιώτης καί ό 

Τσελέπης ήσαν έτοιμοι όπως άναχωρήσωσι διά τήν 

παραλαβήν τών λύτρων, καί ό μέν Ρουμελιώτης εί- 

χεν αλλάξει ροΰχα, τοΰ δέ Τσελέπη μέ ύπεχρέω- 

σαν καί του έδωσα τά ίδικά μού ώς και τδν πίλον 

μου καί τήν ράβδον μου δια να εινε έντελώς άγνω

στος.
Οΰτω έν τώ Σπηλαίφ έμεινε μόνος ό Πανόπου- 

λυς μετ ’ έμοΰ. Καθ ’ δλον τδ δπόλοιπον τής ημέρας 

και νύκτδς άπδ τής άναχωρήσεως τών άλλων λη

στών ό Πανόπουλος δέν έκλεισε μάτι.

ΚαταβολΗ τών λύτρων.
.. Έφθασεν οΰτω καί ή Τρίτη, δεκάτη τρίτη ήμερα 

τής αιχμαλωσίας μου, κατα τήν έσπέραν τής ο

ποίας, ώς ειχεν όριοθή, θά κατετίθοντο τά λύτρα είς 

τδ Μεγάλο ’Αμπέλι τοΰ Μ. Σπηλαίου.

Καθ ’ ολην τήν ημέραν αύτήν ό Πανόπουλος ήτο 

έν νευρική ταραχή, ανυπόμονων να μαθητήν αίσίαν 

έκδασιν τής ύποθέσεως. ’Εννοείται, οτι και ή τα

ραχή ή ίδική μου δέν ήτο μικροτέρα.

— "Ακούσε, Σπΰρο, μον εΛεγεν ό άρχιΛρστής, 
άν ό πατέρας σον ήθέΛησε νά μας παίζη καμμία 
δουΛειά, είσαι χαμένος άνθρωπος. Α'εν πιστεύω 
νά ήτο τόσον κοντός, ώστε νά ειδοποίησε τάς 
Άρχάς, ή νά μή στείΛη σωστά τά^Λύτρα. θά 
σε στείΛω κομμάτια σ' αύτόν.

Καί ή μορφή του λήσταρχου, ένφ έλεγε ταΰτα, 

έλάμβανε καί πάλιν τήν άπαισίαν της οψιν τήν έπι- 

μελώς συνήθως, ώς ειπον καί ανωτέρω, κρυπτό- 

μένην.

— θά ιδοΰμε τά χαράμματα που θά ?Λθΐ} ° 
γέρος, τίμαντάτα θά ιρέρη, μον προσέθηκε. Κάμ^ 
τό σταυρό σον νά φώτιζε ό θεός τόν πατέρα σον 
νά ίκαμεν ό,τι τον έγράψαμε.

— Μά άμφιβάΛΛεις, ότι άν μπόρεσε θά τό 'εί
χαμε; Βέβαια δεν θά μέ άφήση νά χαθώ, άν τον 
περνά άπό τό χέρι.

— θά ίδοϋμε, μον προσθέτει ό Λήσταρχος.
Το υπόλοιπον τής ήμέρας διήλθε μέ τήν αύτήν 

αγωνίαν’ δ άρχιλησεής δέν έπαυε κάθε στιγμήν να 

μέ απειλή διά θανάτου, ώς καί τήν οικογένειαν μου 

έν ή περιπτώσει έμαρτύροον τι κατ’ αύτοϋ.

Έπετάθη όμως ή αγανάκτησις τοΰ άρχιληστοΰ 

κατά τήν νύκτα. Εις πάντα θόρυβον έτεινε προσεκτι

κόν τδ ούς αύτοϋ. . .

Περί τδ μεσονύκτιον έξελθών παρέλαβε τά τρό

φιμα καί συνεννοήθη μετά τοΰ τροφοδότου, επανήλθε 

δέ έν τφ σ-ηλαίφ οπού ρυτε-έπι έν λεπτόν έκοι

μήθη. , ,

’Αφ’ ετέρου καί· ή ίδική μου άγωνία ήτο μεγί

στη. Διότι έγνώρίζον, δτι έάν οί άποσταλέντες λη- 

σται δέν ,έπανήρχόντο ή έπανήρχοντο ανευ τών λύ

τρων, θά έπιπτον άμέσώς θΰμα τής έκδικητικής μα- 

χαίρας τοΰ άρχιληστοΰ. Καί έτεινον καί έγώ τδ ούς 

είς πάντα θόρυβον., ■

Ή ηαραλαβίτ τών λύτρων.
Έπί τέλους τήν πρωίαν τής Τετάρτης, ένωρί- 

τατα, έπανήλθεν ό Ρουμελιώτης μετά τοϋ Τσελε- 

πη, Ό .πρώτος τούτων εφερεν . άνηρτημένα άπδ 

του ώμου, του -δύο' τράστά, έντδς τών όποιων περι- 
είχοντο τα σ,ακκιδια τά περίέχόντα τδν χρυσόν, έκυ

πτε δέ ύπδ το βάρος αύτών. ■

"Αμα ό . Πανόπουλος είδε τούς συντρόφους του 

έπάνέλθόντας ύγιεϊς καί μέ τά λύτρα, ή οψις του 

έφαιδρύνθη. ’Εσφιγξε τά δύο χέρια τοΰ Ρουμελιώ

του γεμάτος χαρά καί' τέμειπε:

—Γειά σου, γέρο μον, πώς πήγε. καΛά·, 
—Σάν θέΛρ ό θεός, άπήντησεν ούτος- 
Συνενοήθησαν κατόπιν μεταξύ των έπ*'  όλίγην 

ώραν, ήδυνήθην δέ νά εννοήσω, δτι ό Πανόπουλος 

έζήτησε παρά τοϋ Ρουμελιώτου πληροφορίας στερί 

τής παραλαβής τών λύτρων. Έκ τών πληροφοριών 

δέ τούτων ηύχαριστήθη έτι μάλλον.

Καί ένώ οί λησται τοιαύτην έδείκνυον εύχαρί- 
στησιν, έν έμοί έγεννώντο άντίθετα συναισθήματα. 

Ή αγωνία, τήν όποιαν ειχον μέχρι τής στιγμής 

τής άφίξεως τών ληστών, έξηλείφθη καί ίήρχισα 

τώρα ν’ άγανακτώ, διότι ό σκοπός τών -ληστών 

ήλθε τόσον αισίως είς πέρας, ένφ μέχρι πρδ όλίγόυ 

έδεόμην καί έγώ, όπως έπιτύχη ούτος καί σώσω 

τήν ζωήν μου.Καί έβλεπον μέ ομμα πλήρες έκτάσεώς 

και περιφρονήσεως τούς άνάνδρους ληστας τούς 

πανηγυρίζοντας, διότι τόσον αισίως έτελείωθαν τήν 

ύπόθεσίν των.
Ώς ειπον ανωτέρω, ό αρχιληστής Πανόπουλος 

καί ό Ρουμελιώτης, εύθύς ώς έλαβον τά χρήματα 

ήρχισαν νά μετρώσι ταΰτα. Παρετήρησα, ότι ο 

Πανόπουλος είχε μεγάλην εύχέρειαν είς τδ μέτρημία, 

ένώδ Ρουμελιώτης έδυσκολευετο πολύ.

Το μέτρημα διήρκεσεν ύπέρ τήν ώραν, εύρέθη 

δέ έν τέλει, οτι ελειπον έκ του δλου αριθμοΰ των 

5000 ναπολεονίων δγδοήκοντα εξ.

*Η οργΠ τον Πανοπούλου.— 'O .ido- 
λογιΟρός τΛς τραπεζης — Αί ά« 
πειλαί τον περί θανάτου ρουέ
Τρέμει άκόμη έκ τοΰ φόβου ή χειρ μου καί αδυ

νατεί νά περιγράψη τήν οργήν ήτις κατέλαβε τδν 

λήσταρχον έπί τή άποκαλύψει ταύτη.

Θά μοί μένη πάντοτε ζωηρά έν τή μνήμη μου 

ή φοβερά αυτή στιγμή, ώς ή κρισιμωτέρα τοΰ 

βίου μου.
"Επρεπε νά ϊδη τις κατά τήν στιγμήν εκείνην 

τδν φοβερόν λήσταρχον, διά νά πεισθή περί τών 

αγρίων καί κακούργων αύτοϋ ένστικτων, να πεισθή, 

δτι ύπδ τήν μορφήν τοΰ θρησκολήπτου καί ηθικοδι

δασκάλου, έκρύπτετο μία τών μάλλον κακούργων 

Ψ»χή· , , ,,
Διά δευτέραν ήδη φοράν απεκαλυπτετο πλέον 

πρδ έμοΰ ποϊος ήτο ό Πανόπουλος πραγματικώς. 

Διά δευτέραν ήδη φοράν έρριψε πλέον τδ προσωπειον 

καί παρουσιάζετο πρδ έμοΰ οίος πράγματι ήτο ό 

αιμοχαρής ληστής.

— ΤΙ εινε αυτά, ώρέ, Σπΰρο. μον Λέγει. Έ- 
νόμισεν ό πατέρας σον, ότι μπορεί νά παίζρ με 
έμέ. Ξέρω γιατί τό έχανε αύτό, ο^ι διά νά κερ
δίση τά 86 ναποΛεόνια, ά.ΙΛά δια νά μάς δείζι/ 
τάχα, οτι δέν εύρήκεν δ.ΛΛο χρυσάφι, διότι έφο- 
βήθηκε μήπως τον ζητήσωμεν καί άΛΛα χρήματα, 
θά τον δείζω όμως έγώ, ότι ό ΠανόπουΛος δέν 
κοροϊδεύεται.

— Μά νομίζεις τώ Λέγω, ότι εύρΐσκεται ενκοΛα 
τόσος χρυσός ; ■

— 'Ας τα αντά. Έγώ όπον έγραψα, ήζενρα, 
τί έζητονσα. Κύτταζε έδώ. Αυτός είνε ό ίσοΛο· 
γισμός τής ’Ενικής Τραπεζης, κντταζε τί από
θεμα εις χρυσόν έχει, άφησε τώρα χαι τάςάΛ- 
Λας Τραπέζας. '
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Και ο λήσταρχος jaos επίδείξε τήν εφημερίδα, τήν 
περιέχουσαν τον ισολογισμόν τής ’Εθνικής Τραπέ- 
ζης, έν ή έμφαίνεται και το είς χρυσόν απόθεμα.

Ή οργή τοΰ ληστου ηυξανεν άντί να ελαττωθή 
και έκρινα καλόν νά σιωπήσω.

— θά μοΰ τό π2ηρώση ό πατέρας σου αύτό 
το παιγνίδι- Άρον ήθέΛησε νά μοΰ κόψη 86 να· 
πόΛεόνια θά τόν κάμω νά μοΰ στεί.Ιη άΛΛαις 
πέντε χιΛιάδες ναποΛεόνια. Καί γιά νά παι
δέψω καί σένα καί εκείνον τό γράμμα θά τό στεί- 
Λω ύστερα άπό δεκαπέντε ημέρες.

Έντρομος ήκονσα τά λεχθίντα ύπδ τοΰ άρχι- 
ληστοΰ. Ήδυνάτουν να πιστεύσω είς τα ώτά μου. 
Πέντε νέαι χιλιάδες ναπολεονίων; Δέκα πέντε νέαι 
ήμέραι βασάνων καί αγωνίας; Διηρώτων έμαυτόν, 
έάν ό.λήσταρχος είπε ταΰτα αληθώς ή ήμην θΰμα 
φρικώδους ώταπάτης ; Καί προσεπάθουν νά μαντεύσω 
έπί τής φυσιογνωμίας του ληστοΰ, έάν σοβαρώς έ
λεγε ταΰτα ή ήστιεύετο.

— Τί μέ κυττάς ώρέ, έτσι,μοΰ Λέγει τότε ό Πα- 
νόπονΛος. Νομίζεις πως αστειεύομαι; Όχι- θά 
μοΰ στείΛη ό πατέρας σον ΑΛΛαις πέντε χιΛιά- 
δες ναποίεόνια καί τότε θά πας ζωντανός.’ Α,Ι- 
Λως θά σέ 'στε'ιΛω κομμάτια.

— Μά καΛά, έτόΛμησα να διακόψω, διατί νά 
περιμένωμε 15 ημέρας ;

— Γιά νά τόν παιδέψω! Νά τόν κάνω νά πι· 
στεύση, ότι σέ έσκοτώσαμεν και νά σέ κΛαύση 
ζωντανόν.

Καί, λέγων ταΰτα ό αρχιληστής, έξήλθε πλήρης 
οργής τοΰ Σπηλαίου, ακολουθούμενος ύπδ τοΰ Ρου- 
μελιώτΟύ." ' ' -
"Οπόν ό Ρονμβλεώτης μέ ένθαρρύνει.

— ‘0 Πανόπουλος απειλών νά μέ 
φονενάη.
Ή συνομιλία τοΰ άρχιληστοΰ μετά τοΰ Ρουμε

λιώτου διήρκεσε μίαν ώραν, ήκουον δέ ζωηράν φι- 
λονεικίαν μεταξύ των χωρίς νά διακρίνω τί έλεγον. 
Ή ήμίσεια αΰτη ώρα μοί έφανη ολόκληρος αιών, 
διότι ήννόουν, οτι ή συνδιάλεξις τόί» άρχιληστοΰ 
μετά τοΰ πρωτοπαλληκαριοΰ του αφεώρα εμέ καί 
ότι σπουδαίαν θά είχεν επιρροήν έπι τής τύχης μου. 
Άφοΰ έτελείωσεν ή συνομιλία, ο Ρουμελιώτης έλ- 
θων έκάθησε πλησίον μου καί μοΰ είπε τά εξής:

— Σκούρα τά πράγματα, ωρέ Σπϋρο. Ό κα
πετάνιος είνε ροβερά Θυμωμένος' θέΛει νά σέ σκο- 
τώση. Μέ τό στανιό τόν κρατώ' άν δέν σέ σκο· 
τώσρ Λέει θά ζητήσρ άΛΛαις πέντε χιΛιάδες να- 
ποΛεόνια άπό τόν πατέρα σον καί &ν δέν τοϋ 
τά στείΛρ θά σέ σκοτώστ/. Μην απελπίζεσαι όμως 
εχειό θεός' άρνσε νά ίδοΰμε τΐ θά γείνρ, όταν 
θά ζεθνμώση.

Οΐ λόγοι τοΰ Ρουμελιώτου, αντί νά μέ ένθαρρύ- 
νωσι, τουναντίον μοί ένέπνευσαν μεγαλείτερον φό· 
6ον, διότι έπείσθην, δτι όντως ό αρχιληστής έμελλε 
νά μέφονεύση. Έθλεπον, άλλως τε, ou ή οργή αύ
τοΰ αντί νά καταπραυνηται, ηυξανε. Τδν έδλεπον 
περιφερόμενου πρδ έμοΰ άπειλητικώς, μέ τδ χέρι ’ςτδ 
γιαταγάνι, ύδρίζοντα και άπειλοΰντα τδν πατέρα 
μου καί έμέ καί ψυχρός ίδρώς μέ περιέλουεν.

— Αέν παίζουνε μέ τόν Πανόπονλον, έπανε- 
λάμδανε σνχνάκις. Όποιος θελήσρ νά παίζρ με
τανοεί γλήγωρα. θά δείζω οτσν πατέρα σου μέ 
ποιόν έχει νά κάμρ.Έτσι μοΰ έρχεται νά βγάλω 
τό γιαταγάνι να σέ κάμω κομμάτια καί νά τοϋ 
τά στείλω σέ ένα τράστο.

’Ενώ δέ έλεγε ταΰτα έθετε τήν χεϊρα έπι τοϋ 
γιαταγανιού, δεικνύων είς έμέ, οτι^δέν θά έδίσταζε 
καί πολύ νά πραγματοποιήση τάς άπειλάς του.

Έγώ έντρομος ειχον συσπαιρωθή είς γωνίαν τοΰ 
Σπηλαίου, άφίνων νά παρέλθη ή θύελλα τής οργής 
τοΰ Πανοπούλου.

(έπεται τό τέλος)

ΤΟΙΣ ΝΕΟΝΥΜΦΟΙ!
ΙΩΑΝΝΗΐΚίΙ ΜΑΡΙΑ*  ΔΟΑΝΙΔΟΤ

Πέρνει μέσ’ ’στην αγκάλη του δ Έρωτας μία μέρα 
Δύο ψυχές, ποΰ εννο^ωσαν πλνγγή τοΰ δοξαριού του 
Καί σχίζει μέ τα.ρόδινα φτερά του τδν αιθέρα 
Γ^α τοΰ Ύμεναίουΐτδ ναό, τοΰ γλυκεροΰτοϋ,γυιοΰτου.

Σαν φτάσαν ’στο παλάτι του ό 'Υμέναιος προβαίνει 
Ό ώμορφος τοΰ Έρωτα γυ’ός, τής Ευτυχίας πατέρας, 
Καί λάμπει δίπλα του ή χαρά ή πολυαγαπημένη 
Σαν τήν δροσοΰλα τής Αυγής, σάν λάμψι τής ημέρας.

Γΰρω-τρυγύρω“χύνεται μία εύωξιά αίθέρ’α 
Καί αντηχούνε θεϊκά τραγούδια πανουράν’α
Κι’άγγελοι, π’άνάβουνε ’στον ουρανό τάστέρία 
Λαμπάδες ‘.γάμου άνάδουνε και πλέκουνε στεφάνια.

Κα! τραγουδούν οί άγγελοι, π’ τή γλυκερή τή Μοίρα 
Που σμίγει τοΰ Ηλ>οΰ τδ φως μέ αίγλη τής Σελήνης 
Και ’στδν ήχδ τδ θεϊκό τής μελωδίας εκείνης 
’Αντιλαλεί ή λύρα μου ή ταπεινή μου λύρα :

«Ή ευτυχίαι’στο δρόμο ροδόφυλλα νά στρώνη 
«Ναν’ ή ζωή σας φίλημα αιώνιο αγγέλων 
«Άπανωθέ σας τα φτερά δ Έρωτας νάπλώνη
«Καϊ σύννεφο νά μή φανή 'στο ρόδινο σας μέλλον I» 

Λαύρων Γιώργος Ν. βωμαΐδης

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ

Στοΰ παραθύρου τδ γυαλί πού ήταν αχνισμένο, 
έν όνομα σχέδιασα γλυκό αγαπημένο 
πριν ύστερα ό "Ηλιος μέ χάρι,ποϋχε ψέξει, 
διέλυσε διά παντός τήν ακριβή μου λέςι.
Καί εις τά χιόνια χάραξα τό όνομα αύτό, 
τό δι’ έμέ μονάκρυβο καί τόσο λατρευτό, 
άλλά έχιόνισε 'ξανά, θαφτήκαν στήν σειρά 
τά γράμματα ποϋ χάραξα μέ τόση μου χαρά.

Τότε κι’έ^ώ μέσ’στήν καρδιά μ’ ά-^άπη τώχα γράψει 
έχει βαθεια τό έκρυψα, έχει τό εχω θάψει 
δπου θά μέν’ αιώνια μέ πόνο φυλαγμένο 
τό άνομα ποϋ ’λάτρευσα και εχω ’γαπημένβ.

Βραΐλα Mestei-Μαηοΐ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΕΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 
ΥΠΟ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ X. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ 
(συνέχεια· ίδε προηγοΰμενον ψύλλον)

Πίναζ των άναΛδγων άξιων των φθογγοσήμων

Μακράν
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Ήμίμακρα
2

Βραχέα
4

Χρώματα
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Γνωρίζομ-ιν πρός τούτοις δτι ή στιγμιαία δια
κοπή τών φθόγγων, οηλοϋνται διά τών οιαφο- 
ρων παύσεων.

Έκαστον φθογγόσημον εχει τήν ισοδύναμόν 
του παΰσιν. Οΰτω τό μακρόν εχει τό σημεΐον 

τό ήμίμακρον —, τό βράχύ το, £ τό χρώ
μα τό ά, τό είχρωμον τό τό τρίχρωμον τό | 
τό τετράχρωμον τό |.

Μεταχειριζόμεθα ενίοτε σημεΐον τι αξίας έκ 
τοϋ αρχαίου τονισμού, τοϋτο οε είναι τετράγω
νον. ΐσοουναμούν μέ δύο μακρά.

Τό τετράγωνον εινε τδ βρυχύ τοϋ αρχαίου το- 
νισαοϋ. Εις τήν αξίαν τοΰ τετραγώνου υπάρ
χει άνταποκρινομένη παΰσις τής οποίας εχο
μεν ωσαύτως καί τήν διπλασίαν ήτις ητο 
παΰσις τοΰ αρχαίου μακροΰ. Μεταχειριζόμεθα δέ 
ταύτην εις τήν θέσιν δύο τετραγώνων, ήτοι τεσ 
σάρων μακρών.

Τήν παΰσιν πολλών πεδών δηλοϋμεν ή διά δύο 
παραλλήλων γραμμών, σημειοΰντες δμως άνωθι 
δι’ αριθμών τό σΰνολβν τών προς παΰσιν ποοών.

Στιγμή τις κατόπιν φθογγοσήμου τίνος αυξά
νει τδ ημισυ. Οΰτω μακρόν τε μετά στιγμής ισο
δύναμε! με εν μακρόν καί ήμισυ ή μέ τρία ήμί
μακρα. Ήμίμακρον τι μετά στιγμής ΐσοδυναμεΐ 
μέ έν ήμίμακρον και ήμισυ ή μέ τρία βραχέα, 
ουτω καί περί τοϋ λοιπ.οΰ φθογγοσήμου..Φθογγό- 
-σημόν τι έστιγμένον, δύναται νά διαιρεθη ψυσι- 
κώς είς τρία. Δυ.νατέννά παρακολουθήσουν φθ;γ· 
γόσημόν τι καί δύο σειγμαί ή καί τρεις. Έκ τού

των ή δευτέρα ΐσοδυναμεΐ μέ το ήμισυ τή; πρώ
της, ή δέ τρίτη μέ τό ήμισυ τής δευτέρας. Οΰτω 
μακρόν τι παρακολουθούμενον υπό δύο στιγμών 
ΐσοδυναμεΐ μέ έν μακρόν, έν ήμίμακρον καί έν 
βραχύ. Αΐ στιγμαί πρός τούτοις εφαρμόζονται 
καί έπί τών παύσεων. Τό ούς εκτός τής διάδικής 
διαιρέσεως προσδιορίζει καλώς καί τήν τριαδικήν 
διαίρεσιν.

Σύμπλεγμά τι τριών ισοδυνάμων φθογγοσή
μων, ίσων μέ τήν διάρκειαν απλής τενος αξίας, 
ονομάζεται τριόλιον.

Ή αύτή γραφή τών διαιικών μορφών εφαρ
μόζεται καί εις τά τριόλια, μέ τήν διαφοράν 
οτι άνωθεν πρδς διάκρισιν θέτομε·/ τον άριθμον 3. 

’Απλή άξια J ή αυτή διαίρεσις J
»

τριαδ. διαίρεσες * * * δεαδ. διαίρεσες f

τρώλιον
Παρατηροΰμεν έν τφ τριολίφ, δτι έκαστον 

χρώμα αύτοΰ είναι τδ τρίτον τοΰ βραχέος. Δυ
νατόν έκάστη αξία τοϋ τριολίου νά διαίρεθή εΐς 
ούο ήμυσι μέρη· τότε έξάγομεν σύμπλεγμα έξ 
έξ Ισοδυνάμων φθογγοσήμων.

Αί παύσεις εισέρχονται καί εις τδν σχηματι
σμόν τών τριολίων καί τών ύποδιαιρέσέών αύ-

?.Vr.ri

/&»τ«ι οννίχεια)
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ! ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

ΑΙνχγιιά

Άν ώς κεφαλήν μον θέσης 
κ&τχ 4π’τάς ΰποθέσεις, .

άν ώς πόδας μοΰ κολλύσμς 
άντωνυμικόν έπίσης 

κ’ έπειτα., άν τά συνδέσμς 
μ' ϊνα γράμμα, μία λέξις 
δκ τοΰ κόσμου τών άνθέών 
θά φυτρώβή τών ώραίων

99. Γρίφος.

Ό νν σός Αν θ έως
30. Γϊφος. —

Η ππν α ή ΝΕΟΛ αιθρία

ΛΪ2ΕΙ2 ΜΧΕΓΜΛΤΙΚΩ^ ASKIISW
7 κ»1 8ου ΤΕΎΧΟΥΖ

21, Μέλ»»-χολν*Μελαγχολία

Έλυσαν αύτδ ή Δίς Αντιγόνη Πρίντεζη εξ ’Αθη
νών, ή Δίς Σοφία Δημακοπούλου έξ ’Αθηνών, δ χ. 
Παναγ. Παπαθανασίου «χ Πατρών, ό χ. Άλέξ.Μίχαη- 
λίδης έξ Αθηνών, χαί δ Μιχ. Παπασταύρου έξ Άθή- 
ιών.

22· ’·· χ*ρ*  *̂ νί έφήμ*ρ<·«
Έλυσαν αυτό ή Δίς ’Αντιγόνη ΙΊρίντεζή εξ ’Αθη

νών, ή Δίς Σοφία ΔημτςπυπΒύλου εξ Αθηνών, δ χ- 
Άλεξ. Μιχαηλίέης έξ Αθηνών, ό χ. Παν. Α, Παπα
θανασίου χαί ό χ. Μ Παπασταύρου έξ ’Αθηνών.

ΑΡΜΟΝΙΑ- Έξεδόθη τδ 8ον τεύχος, περιέχον τάς 
' έξης μελετάς. ©. Ν·. Φιλαδελφέως ό Μοροζίνης. Ρ.

Βούρου Τα τοϋ βίου τών φυτών. Ν. Γιαννοπούλου 
Έχθεσις αρχαίας έχδρομής άνά τδν δήμον Σχοτούσης ·- ·■ G. Caye Πώς κατασκευάζονται οί άεροφόροι σωλήνες.
Μελέται περί’ χωνώπων έχ τοϋ Γαλλικού. 

’Εκδότης ΜΠΑΡΤ.

ΔΗΛΩΣΙΣ “ΦΥΣΕΠΣ».
Γνωρίζομέν τοΐς ήμετέροις σννδρομηταΐς 

ϊτιό Κωνσταν. Θωμόπουλος, ούδεμίαν ΰέ- 
σιν εχει εν τφ γραφεία) μας, ούτε είνε πλέον 
εισπράκτωρ.

MAISON AU -TREFLE»

Passage Youssonf K 8 

R- I- ANASTASIADIS 
SMYRNE

Florial-Rulbs goner and American Uines 
Imbort-Ekporl.

ΚΠΝΣΤ. ΤρΑΜΜΕΜΔΗΣ 

ΠΑΡ/ΓΓΕΛΙΟδΟΧΟΣ 
δλων έν γένει τών ειδών 

χονδριχ&ς
- Εισαγωγή καί έξαγωγΰ οινοπνευματωδών 

ποτών κ; τ. λ.
2$. Φ&ρος-Πάρος

Έλυσαν αύτδ ή Δίς ’Αντιγόνη Πρίντεζη.έξ ’Αθη
νών, ή Δίς Σοφία Δημακοπούλου έξ ’Αθηνών, ή Δίς 
Πολύμνια Παπαδοπούλου έξ ’Αθηνών, δ κ. Πάν. Πα
παθανασίου έχ Πατρών καί δ κ. ’Αλίξ. Μιχαηλίδης.

24- Χϋρα-ήρως
Έλυσαν αυτό ή Δίς ’Αντιγόνη Πρίντεζη έκ Τήνου, 

ή(Δίς,Σοφία Δημακοπούλου έξ,’Αθηνών, ή Δίς Πολύ
μνια Παπαδοπούλου έξ ’Αθηνών χαί δ χ. Άλέξ. Μι- 

ίδης έξ ’Αθηνών.

wmm arm
Π· ΒΕΔΜΑΧΟΥ ΚΑΙ 2Α1

ΔΙΟΔΟΣ ΟΜΗΡΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΚΕΑΣ ΛΕΣΧΗΣ 

UN SMYPHHi

Κ0Ν1ΑΚ χαί ΟΙΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑΙ Δ. Παυλίδου. 
ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ Σύρου. 
ΈΛΑ1ΑΙ Καλαμών.

' ΊΛΕΛΓ Ύμητοΰ χαί'’4®ινίου. ’
\.ΚΟΛΟΝΙΑ χαί διατορα μυρωδικά Σ. Συράχου 
\"ΒίΦΗ μαύρη, ξαν4ή; χαι καστανιά.

ΒΕΡΝΙΚΙΑ δι’ ύ,ποδηματα εγγυημένα διά τήν στίλ- 
βώσίν χαι διάτήρήσιν τοΰ δέρματος

ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΑΚΑΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΣ

ΕΝ ΠΤΡΓα-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΔΠΛ£&Ι2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΝΤΑ

‘Απδ της άρχής της ίδρνσεως τον ίξόχου 
τούτον φωτογραφείου, αΐ πλάκες διετηρηθησαν 
φυλαχθεΐσαι χαι άριθμηθεϊσαι,ϊνα κατόπιν χρεια- 
σθώσιν, ζητηθέϊσαι ύπδ τών· κτητόρων αυτών. 
"Ηδη τδ ποσδν αύτών άνηλθε τάς 15,000 και 
ίπειδη ννν τακτοποιείται καί μεταρυθμίζεται τδ 
φωτογραφείου, ή διεύθυνσις αύτου δηλόΐ, οτι αι 
φωτογραφικοί πλάκες τίθενται ήδη εις την διά- 
θέσιν τών κτητόρων αυτών.

Τοιουτοτρόπως παρέχεται μεγάλη εκδούλευσις 
τοΐς φωτογραφηθεΐσιν, οίτινες δύνανται ήδη να 
άνανεώσωσι παλαιάς των φωτογραφίας. Προ
πάντων δμως ή εύκαιρία εινε καλή δι' Ικείνους 
οίτινες εσχον μέλη της ρίκογενείας των ή συγγε
νείς φωτογραφηθέντας είς τδ φωτογραφείου 
τόμτο, άποθανόιτας δε' κατόπιν, διότι ήδη δύ
νανται να κάμωσιν και. ώραίας μεγεθύνσεις, δς 
τόσον επιτυχώς εργάζεται τδ καλλιτεχνικόν φω- 
το· ραφεΐον τών άδελφών Κάντα.

4*  Έν Άθήναις έκ τοϋ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνίβτη Κων«ταντινίδου «ί»


