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Φ ρντξ Μύλ).ερ τ,το έ/.έω θεοΰ 
: ·^  δϊ,μ.αρχο; τής έν Γερμανία χώρτ,ς 

Μαρσο οργής. Μικραι τινες ε π ι σ τη μο νι χ α ι γνώσεις 
ιντ,μη ανεπίληπτες καί τις εύσαρκία ούχί άμικτος 
μεναλοπρεπειας άνέοειξαν αύτόν "άςιον τής έςό- 
'/ου ταυτης υπηρεσίας, καί τον ανύψωσαν επ ι κε
φαλής τ/]ς κοινοτητός του, ήτις συνέχει το έκ δε
καεννέα οικιών, διακρινομένων πρό πάντων 'δια 
τους ωραίους κήπους των, υφ’ ών περιεστοιχίζον. 
το και οΐτινες είχον ώς ιδιάζοντα στολισμόν 
πληΟύν λαμπρό*/-όων λειο ίων.• I ί  « ι  |

Τα λειριά ταΰτα και ό Μάστερ Μύλλερ άπε. 
τ ίλουν τήν δόξαν τής Μαρσβώρνης, και ήταν τό 
καύχημα τών κατοίκων της· καθώς δέ αύτά υ- 
ψωνον ύπερηφάνως τάς κατα στιλπνούς καί πο. 
λυχρόους κεφαλάς των, ουτω και ό Μάστερ Μύλ- 
λερ Υ,ςευρε νά επιδεικνύει τήν αρχοντικήν πολυ
σαρκίαν του, ώς κα ινά  ινΟρονίζ/,ται εις τήν κα . 
Oiopav του απαράλλαχτα καθώς &ύ:ά έλαμπον εις 
τό χλοάζον έδαφος· και καθώς τά λειριά τής 
.Μαρσβό'ρνης έφημίζοντο ώς τά ωραιότερα μετά . 
ξύ-τών λοιπών άνΟέων, ουτω και ό Φ :άντζ ιΜύλ- 
λερ εχαιρε φήμην τοΰ καλυτέρου δ/,μάρχου.

Και όντως, κάνεις άλλος ο'εν έγνώ :ιζε νά δια. 
λ-'ω "άς διαφοράς, αιτινες άνεφύοντα ρεταξΰ τών

οι οικουμενών του, νά προλαμβάν/, τάς διενέξεις 

και τάς κρισολογίας, νά διευκολύνω τάς περ*,- 
πλοκάς, νά εξομαλύντ, τά εμπόδια, να έπαυξάνη 
τ ά ;  προσόδους τής<κοινότητάς του και νά έπυ.ιε- 
λ ήτα*, ταύτοχρόνως τά υλικά συμφέροντα καί τάς 
ηΟικάς υποχρεώσεις τοΰ μικρού του βασιλείου, ό
σον ό δήμαρχός Ψράντζ Μύλλερ.

νΛλλω ς τ ε ,  ό Μάστερ Φράντζ ή γά π α  έλον τόν 
κόσμον και ά ν τ η γ α π ίτ ο  παρά π ά ν τ ω ν  και ι ις  

τοσοΰτον βαθμόν, ώστε ενόμιζε τ ις  οτι ή ίσοτ/ς 
κα i ή  σύμπνοια, ές^ρισΟεΐσαι άπό τά λοιπά μέ- 
j//j τ/^ς γ ζ ς ,  κατεφυγον ε*.ς τήν ώρα.αν κώμην 
Μαρσβόρνην.

Γοιαύτη η το ή σκηνγρ εφ1 ής εκτυλίσσεται ή 
αληΟης αυτη Ιστορία, , οτε εφΟασεν ή πρώτη I- 

ανουαρίου τοΰ Ι75ί) σωτηρίου έτους, Ι.Άεοα σ υ * -• * ι «
φίλιώσεως περιζήτητου και άσπαστης πα ρ ’ άπά- 
σ^ς τής Χριστιανωσύνης, καίτοι παραγνωρίζομε* 
νης υπό πολλών ονόματι μονον Χριστιανών. Τήν 
ήμέραν ταύτην ήτο συνήθεια ώ στε ή νεολαία τών 
δύο φύλων τής Λίαρσίόρνης· νά συνέρχεται εις τήν 

οικίαν τοΰ δημάρχου διά νά λά^ρ μέρος είς μ ία ν  
παράδοξον τελ ετή ν , καΟιερωΟεΐσαν πρό άμνηαο. 
νεύτων χρόνων ΰ -ό  τής συνήθειας. ‘ Η τ ε λ ε τ ή  

αυτή, τής όποιας ή πρώτη αρχή π η γά ζε ι βεβαίως 
έκ μυθολογικών δοξασιών, κ α θ 'α ς  ,οι οφθαλμοί, 
τοΰ Οεοΰ Ερωτος ε ισ ΐ κεκαλυμμένοι υ ί  τα ιν ία ν , 

συνιστατο εις το συγκροτεί/  αύτοσχεοίως είδος 

τ ι γαμήλιου τυφλομυιας, ε;:τελουμεν,;ς κατά πα
ράδοξον τρόττον.



Ε 1 Ι Τ Α Λ Ο Φ 0 Σ

μ  / w b -j *“·λ  j '»> i _ ' % r · ■ .  .
οισσοϋ τό έπίΟετον δ σ κ ε π τ ι κ ό ς .  “Ολοι τόν υπανδρείαν. , . , , ,
έτίαων καί τόν έ«βοντο, διότι ή λ ίαν θελκτική ‘Ο παράοοξος ουτος δια τυφλορ ,ιας υμέναιος

Β .

νεάνιδα, ητις καί αύτή τώ έξετόξευεν εκ δια-| τερών των, 
λειμμάτων 'λαΟραΐόν τ». βλέμμα· προτρσΟάνετο δέ 
δτι, μ*δλον τό μεταξύ αύτού καί τοϋ φωτός πα-Ι 
ρεμβληθέν έμπόδιον, δέν θέλει βραδύνει νά φθά-

ψηλαφητί πρός τον επιθυμητόν σκοπόν του. I Τρία παρήλθον εκτοτε ετη, καί έπήρχετο ήδη 
“Αμα έσήμανεν ή ώρα τής ένάρξεως τοΰ δυ-|ό χειμών. 

σκόλου τούτου έργου, μέγας γέλω ς, άντηχήσαςΙ ‘Ο χειμών έπανήρχετο μέ τάς χιόνας καί μέ 
άπανταχόθεν τής αιθούσης, κατεπλήρωσεν αύτήν I τούς πάγους του, μέ τάς τέρψεις καί έορτάς του 
θορύβου. 40  Φράντζ Μύλλερ,ιςδρθιος πλησίον τήςΙδιά τούς μέν, καί τάς βασάνουςτου διά τούς άλ- 
έστίας του, μετά κόπου ήδύνατο νά δΐατηρήστ,|λους· Έ πίσης έπανέφερε τήν περιοδικήν τυφλό-
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μυίαν τού υμεναίου, τού καλού καί αρχαίου τού
του φίλου, δστις έμειδία υπδ τήν χρυσήν χλόην 
του, βλέπων χιλίους τών φίλων του τού παρελ
θόντος έτους στενάζοντας ήδη μετά τόν μήνα 
τού μέλιτος, τόν τόσον έναγωνίως περιμενόμενον 
καί τόσον ταχέως τ .αρερχόμενον.

‘Οδοιπόρος τ ις , ένδεδυμένος κυανήν έσθήτα φέ- 
ρων δέ είς τήν κεφαλήν πίλον φαιόν καί είς τήν 
χ ε ΐ:α  όζώδη δάβδον, προωρισμένην διά νά ύπο- 
ό'οηθτί τό ταχύ βάδισμά του, ήκολούΟει τήν οδόν 
τή ; Μορσβόρνης συνοδευόμενος ύπό κυνός, δστις 
σαίνων καί αλλόμενος προεπορεύετο τού κυρίου του. 
Φθάσας δέ πλησίον είδους τινός περιφράγματος, 
ένειρομένου έν τώ μέσω λιβαδιού, δ'.ακρινομένου 
υπό τής μεγάλης όδού, έσταμάτησε διά νά αφή. 
στρ έλευθέραν τήν δίοδον είς μικρόν τ ι ,ποίμνιον 
προβάτων, δπερ ήρχησε νά παρατηρώ μέ είδος 
μηχανικής προσοχής.

— <c Αί! φ ίλε, έκραξε πρός τόν όδηγόν τού 
σκιρτώντος ποιμνίου, μέ κάανεις τήν χάριν νά 
μέ ειπτ,ς είς π Ί :ν  ανήκουν τά ζώα ταύτα ;

— Είς τόν άγρονόμον τής Χούβης, αύΟέντα.
— Καί τ ί πράγμα είνε αύτή ή Χούβη;
— *Η μεγάλη εκείνη έπαυλις, τής δποίας 

βλέπετε εντεύθεν καπνίζουσαν τήν εουΟράν κα- 
πνοδόχην.

— Καλά· δ κύριός σου φαίνεται δτι γνωρίζει 
κάλλιστα τήν τέχνην του, καί δέν-φείδεται ού- 
δενός μέσου διά νά παχύν^ τά πρόβατά του, καλ- 
λιεργών συγχρόνως καί τάς* γαίας του· μά τήν 
π ίστιν μου, πρέπει νά γ,νε δραστήριος εργάτης.

‘Ο ποιμήν ύψωσε τήν κεφαλήν ε ίς  <*χήμα ά- 
νανεύσεως,. καί άπεκρίΟη μέ τό άποφΟεγματικόν 
και θρηνώδες έκεΐνο ΰφος, τό όποιον λαμβάνουσιν 
οί άγρόται οσάκις άνακαλύπτουσι τάς άδυναμίας 
-τών άνωτέρων των.

— ‘Ο Μέϊνερ Κάρλ; Βάν νΙρεν εΐνε τό άφρό- 
γαλα  τών ανθρώπων, φίλε· καί ποτέ βέβαια δέν 
επιθυμώ νά φορτόνω τήν συνείδησίν μου μέ μ ι
αν συκοφαντίαν έναντίον του· ά λλ ’ ισα ίσα όιότι 
ονομάζομαι Βέρνερ καί ό' άγιος Ιωσήφ δ Πάγ
καλος είνε δ προστάτης μου, δέν ήμπορώ νά ύ- 
ποφέρω ώστε Ενας τίμιος άνθρωπος ως τήν ευ
γενίαν σας νά άφίνεται νά περιπίπτει είς π λά 
νην ώς έκ τών φαινομένων, καί νά νομίζτρ τόν 
Μέϊνερ Κάρλ Βάν "Ιρεν ώς φιλόπονον καί δρα7 ή- 
fiov εργάτην.

— Πλήν, τέλος πάντων. . . .
— Δέν έχει π λ ή ν  καί ά λ λ ά · · · ·  Τό μό

νον άληθές είνε δτι ή κυρία μας —  Ενας ά γ . 
γελος τού ουρανού, σάς τό βεβαιώ έγώ όΙωσήφ 
ϋέρνερ, — αφανίζεται άπό τόν πολύν κόπον, έ

νφ  δ σύζυγός της άπερνα τάς ήμέρας του είς τό 
νά κρυτσανίζτ) τό βιολίοντου άντί νά δδηγτί τ ί  
αροτρον του, καί δτι άνευ τής καλής μας Κυρίας 
ή Χούβη καί δλαι αί ίδιοκτησίαι της ήθελον πρό 
πολλού ύπάγει νά ένωΟώσι μέ τούς ή/ους, τούς 
όποίους δ Μέϊνερ Βάν νΙρεν παίζει έπί τής ξύ
στρας του.

— Λοιπόν, δ Κύριός σου είνε μουσικός; ήρώ
τησεν ό άγνωστος, κυριευθείς ύπό περιεργείας 
ούχί άμίκτου άληΟους τινός ενδιαφέροντος.

— Καθώς λέγουν τουλάχιστον, άπεκρίΟη δ βο
σκός· διατείνονται μάλιστα δτι είνε έξοχος είς τό 
είδός του. Τό κατ'έμέ, εχω διά βέβαιον δτι είνε· 
ό μεγαλύτερος οκνηρός τοϋ χωρίου, καί δτι ή σύ
ζυγός του είνε μία άγια γυναίκα, ήτις υποφέρει 
εδώ τό μαρτύριόν της. f . . ‘ Γγίαινε, φ ίλε! »

Είς τόν τίτλον τοϋ »ίλου, δν τώ άπένειυ,ε διά* . * *
δευτέραν φοράν δ ελευθερόστομος καί αφελής 
χωρικός, έλαφρόν καί παράδοξον μειδίαμα όιέ- 
στείλε τά χείλη τού άγνωστου, δστις έφαίνετα 
πολλά ολίγον συνειθισμένος νά εύρίσκ^ έαυτόν 
άντικείμενον παρομοίας οικειότητας.

Έν τούτοις i  χορικός εσπευδεν δλαις δυνά- 
μεσι νά προφθάσ^ τό ποίμνιόν του, δπερ δέν έ
λαβε τήν ύπομονήν νά περιμείν^ τό τέλος τής 
συνομιλίας, ήν περιεγράψαμεν. ‘Ο δέ οδοιπόρος, 
άφοϋ έσκέφθη επί μίαν στιγμήν, διευθύνθη.πρός τήν 
έπαυλιν τής Χούβης, ένώ λάμψις εύχαριστήτεως 
καί πέριεργείας έφαίδρυνε τήν εμφρονα φυσιογνω
μίαν του, ούχί άμικτον σπάνιας τινός εύγενείας 
μ'δλην τήν χονδρότητα τών ενδυμάτων του.

Φθάσας είς τό προαύλιον τής χωρικής έπαύ- 
λεως, έστάθη αίφνης ώς καρφωθείς είς τήν θέ
σιν του, άκούσας τούς ήχους βιολιού τινός, φθά- 
νοντος μέχρις αύτού καί άναπέμποντος τόνους 
πλήρεις μελφδίας καί θείας τινός ήδύτητος.

Άναμφιβόλως Οά ήτο προσευχή τ ις , ήν δ τε- 
χνίτης άπηύθυνε πρός τήν Μούσαν του. Λίέκρινέ 
τις έν αύτν) τάς δρμάς ενθουσιαστικής τινός ζέ- 
σεως, τάς συστολάς μιας ψυχής παραφερομένης 
ύπό τής πνοής τής ούρανίας έμπνεύσεως, καί 
τάς μαρμαίυγάς τοϋ ίερού πυρός τοΰ θερμαί- 
νοντος τήν περιφέρουσαν τό τόξον έπ ί τών δονι- 
στικών χορδών τού οργάνου χεΐρα.

‘Η υπεράνθρωπος αυτη μουσική διεπέρα τήν 
περικεχυμένην πάχνην, ώς άκτίς ήλίου έν ώρα 
νυκτός· δ άήρ ταρα^τόμενος έφαίνετο έκχέων θλι
βερόν τι παράπονον, καί θρηνών έξ αγωνίας ύπό 
τάς παντοδυνάμους προσπαθείας τοΰ μουσικο- 
διδασκάλου.

— Πρός θεού! άνέκραξβν δδδοιπόρος, τοιοΰτος 
μαργαρίτης δέν είνε πρέπον νά μένιρ τεθαμμένος



έντός μιας έπαύλεως! τοιαύτη φαντασία οέν 
πρέπει τ:οσώς νά κατατήκεται, ξηραινομένη ε ι; 
τού; κονιορτούς τών πεδιάδωνί Θέλω ώστε το δ. 
νοαατοϋ τεχνίτου νά* έςΐσωθ'/i κατά τήν λαμπρό
τητα μέ την διάνοιάν του.

(Έ πεται το τέλος).

II Ζ Ι Ι Λ Ο Τ Ϊ Ι ίΙ Λ ·

(Συνέχεια και τέλος).

Ι ο  Μ πίρας, κατά τό δποΐον ή παραΤά- 
τρ'.α έμελλε νά εμφάνισή  οιά τελευταίων βοράν 
g ς ~'j (χελόοραμα, έκαΛλωπίσΟ/j εις το ιοιον τ/(ς 
μέγαρόν έμπροσθεν τού Ιουλίου, τοΰ ζωγράφου, 
τόν όποιον γνωρίζεις· 7,το οέ έτοιμη πλέον, και 
έυελλε να παρουσιασΟΐ εΐς τί,ν σκ/,ν’Λν διά νά4 · ·
παραστήσγ, τήν βασίλισσαν τής Βαδυλώνος Σε- 
«κοσίΑΐδα· Τόσον ώ^αία ποτε άλλοτε οέν ε ίνεί I *1 · ( '
φανή εις τόν τεχνίτην! ‘Ο στέφανος προσηρμοζετο 
επί του μετώπου της ώ ; ό ήλιος εις τόν ουρανόν, 
τά οέ δύο μεγάλα ομματά της έσπινθηροίόλουν 
ύπό τά ; μελαίνας βλεφαρίδας των ώς άδάμαν. 
τες προσκεκολλημένοι εις γ α γ ά τη ν  ή λάμπουσα 
κόμη της διέγραφεν έπ ι τών ώχρών παρειών της 
καμπύλην γραμμήν, τήν όποιαν ένόμιζες δτι αύ
τό; ο ‘Ραφαήλ έσχεδίασε· μειδίαμα άφατο ν έπ . 
εκάΟητο έπί τής ερυθρά; ταινίας τών χειλέων 
της· τά πάντα εν ένί λόγψ ήσαν χάρις καίποίη . 
σ ι; έν αύττί. ‘Ο Ιούλιος, βλέπων τήν Σορσίνην, 
δέν ήτο πλέον κύριος εαυτού.. . .  ΙΙόσα βλέμμα
τα εμελλον νά τήν ιο ω ιι ΐ .  . .  Διατί νά μήν εχτ, 
ήδη τά αναγκαία τή ; τέχνης του, ώστε νά πα- 
ραστήστ; έν τώ αμα διά γραφίδος τό διαθρυλ- 
λούμενον κάλλος; . . . .  θέρμη, κατέλαβεν αύτόν, 
ή διπλή θέρμη τής ζηλοτυπίας και τοϋ ζωγρα
φικού οίστοου, τό Φοικώδες τοϋτο νόσημα, δπε:| t · ί . 1 1
χάανει τόν άνθρωπον νά μεταίάλλτι τήν φύσιν 
του καί νά γ ίνετα ι ημίθεος ή δαίμων.

— Ά λ λ ’ ό ’Ιούλιος;
(( — Είσαι ιδική μου πλέον! τ^ είπεν. 
g — ’Ολίγη υπομονή δμως, ’Ιούλιε! τώ άπε- 

κρίθη αυτη· σέ ζητώ μίαν ήμέραν άκόμη!. . . σέ 
Ικετεύω!

oc — Μίαν ήμέραν άκόμη; Πόσον ματαιόφρων 
είσα ι, Σορσίνη, νά άποέ'λέπιρς μάλλον είς τήν 
δόξαν σου παρά είς τήν αγάπην μου!

<e — Διατί, Ιούλιε, μέ όμ ιλεί; κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον; Ναι, χάρισόν με άκόμη καί αύτήν τήν 
ήμέραν, ήτις είνε ή τελευταία τοϋ ενδόξου στα

δίου μου. Έ ;ω τα  τόν λόγον μου είς τό κοινόν 
καί πρέπει νά τον φυλάξω· άφοϋ δέ παραστήσω> 
είμαι πάντ^ ίοική σου.

<c *Ονεο; εμεινεν άλαλος, έφερε δέ μόνον τήν 
χείρα έπ ί τοϋ μετώπου ώς ύπό αίφνιδί/ς φω- 
τισΟεις ιοεας.

cc — ίΐηγαίνομεν; ήρώτησεν ή νέα· άλλ ’ ού~ 
δεμία άπόκρισις.

(c ‘1); αυτόματα δέ κατέ>ησαν άα^ότε:οι τήν ̂ » 1 * I I *
κλίμακα. Ά μαξα  ΐττατο παρά τήν Ουράν τού με
γάρου· καθ' ή/ δε στιγμήν είσήρχοντο ε ί ;  αυ
τήν, ό Ιούλιος έ ψιθύρισε λέξεις τ ινά ; ε ί; τό ούς 
τού αμαξηλάτου, καί τά όχημα εκυλίσθη έπί τοϋ 
λιθοστρώτου μέ ταχύτητα πτηνοϋ.

cc —· Ά λλά  ποϋ μέ πηγα ίνεις, ’Ιούλιε; ave- 
βόησεν ή Σορσίνη μετά ταραχής. Λυτό; ό δρό
μο; δέν φέρει ε ί ; τό Οέατρον! δλη ή πόλι; μέ 
προσμένει έ/.εί, καί ήμ εί; ενμεΟζ s i ; τήν οδόν 
τού Ποπεστάτου, πλησίον τοϋ εργοστασίου σου.

gc ‘Ο ζωγράφος εμεινεν άφωνο;· οτε δέ εστάΟη 
τό όχημα, μετέφδίε τήν μέ άνθη καί πολυτί
μου; λίθου; κεκοσμημένην ταύτην γυναίκα έντός 
π ε νιχρο ύ δωμ ατ ί ου.

(C — Καί τώρα τ ί λέγουν ε ί; τά θέατρον, θ ε έ  
μου! ά νέκρας εν ή παραστάτρια. Τί θά είπτ, όλη 
ίι Βρεσκία; τ ί Οά ειπν) ή Βολωνία, ή Νεάπολις; 
Ά χ , ’Ιούλιε! μοί άφαιρεί; τόν καρπόν δεκαετούς 
κόπου!

<£ — Ά λλά  τί χρειάζονται, Σορσίνη μου* αύ- 
ταί αί ματαιοδοξίαι; Τρεις χ ίλια3ε; χείρε; έμελ
λαν νά σέ ν·ειοοκ:οτήσωτιν άπό*!/ε και νά ’ σοί 
V/ψωσι στεφάνου;· καί έγώ , . .  έγώ ό δυστυ'/ής 
νά παραδέρω δλην τήν νύκτα είς τήν κλίνην 
μου! Τόσοι άλλοι νά μεθυσθώσιν άπό τά μ αγευ -
* , ι  Τ \ i

τικά θέλγητρά σου, και έγώ . . . .  ‘ii ζηλοτυπία 
νά μου κατασπαράττ^ τά σπλάγχνα! . . . .  Κίτ_ 
ταξε, κύτταξ-, Σορσίνη. Έ π ί τού ύκρίδαντο; τού
του κείται μία ατελείωτο; ζωγραφία, τό μαρ
τύρων τής ‘Αγίας Κικηλίας· οΐ δήμιοι καί τά 
βασανιστήρια έγειναν, άλλά λε ίπ ει ή παρθένος. 
Πρέπει σύ, Σορσίνη, * νά γ ίντ ,; αύτή ή παρθένος, 
καί Οά σε κάμω νά ζ^ ; διά. παντό ; επάνω είς 
αύτήν τήν εικόνα, εσέ καί αύτά τά μεγάλα μαύ
ρα όμμάτιά σου καί αύτά τά  άνθη σου.

« — Λανθάνεσαι δμως,’ Ιούλιε· σύ χρειάζεσαι 
αγ ίαν, καί οχι γυναίκα τοϋ θεάτρου· έχεις α
νάγκην άπό παθήματα καί άπό φωνάς, και έ γ ώ  
όμοιάζω τό άγαλμα τής ήδυπαθείας μέ αύτά τά 
άνθη καί τούς άδάμαντας.

«  — Αύτά νά ^νε τά μόνον έμποοιόν μας. . - 
Εύθύς, κάτω αύτός ό χρυσός καί αύτοί οΐ στέ
φανοι!

< — Ά λλ*  εγώ καί πάλιν δεν είμαι ή Χρι. 
ντ ιχ νή  παρθένοςΙ Κύτταξε αύτήν τήν βασιλικήν 
πορφύραν... . είμαι ή σύζυγος τού Άσσυρίου.

« —  Κάτω λοιπόν καί αύτή ή πορφύρα, αύ- 
τα ί α ΐ καρφίδες, αύτή ή αδαμαντίνη πόρπη, καί 
αύτή ή χρυσή ζώνη· κόψε τόν σφιγκτήρα καί τάς 
Οηλύας!

α: Καί α ί χειρές του έςετέλρυν βαναύσως τήν
ιδίαν του διαταγήν.

σ — Ά λ λ ά  μήπως διά τοϋτο θά τρμαι όλΐ- 
γώτερον κοσμική; μήπως θά ομοιάζω περισσότε 
ρον τήν μάρτυρα σου;

(C — Οι δήμιοι ερ/ονται με δλα των τά βασανι
στήρια· πόσον ωραία θά φαίνεσαι βασανισμένη!

<c — Ιίλήν ή πνοή τής ψυχή; μου, ’Ιούλιε, 
δέν πετα ε ί; τόν ούρανόν, ά λλ ’ είς τήν σκηνήν 
τοϋ θεάτρου.

cc — IΙρέπει λοιπόν νά τήν μεταφέρ^ς εις τόν 
Χοιστόν ιδού οίδήαιοί! συλλογίσου δτι είνε αύ-k - I 1
τοϋ εμπρός σου· έξάπλο)σε καί τά ; δύο σου χεΐ- 
cας διά νά σέ αλυσοδέσουν. . . Στάσου! τώρα ΟάI 1 I
σέ προσηλο>σουν είς αύτόν τόν στύλον.. . . Φω
νάζεις; κλαίεις; Τό άλ α 5 άστρινο ν σου σώμα κοκ
κινίζει άπό τάς μάστιγά ; των; . . . νΛ| πότον 
ώραία είσαι τοιουτοτρόπως, πόσον ωραία!

— Μη την εοεσε τψοντι; ήρώτησε μετ εκ. 
πλήςεως ό λοχαγός ‘Ερόίκος.

— Ό χ1. μόνον· τήν εδεσεν, αλλά καί τήν έ- 
μαστίνονε σκληρώς· · καί τοιουτοτρόπω; τήν έζω. 
γράφει ταύτο/ρόνως, ωχρός ώς ό θάνατος, έχων 
τάς τρίχα; τ/]; κεφαλής ώρθωμένας καί έκτο; 
εαυτού έκ τής παραφροσύνης του.

— Άθλία γύναι! άνέκραξεν ό άξιωματικός.
— Είπέ μάλλον, α: άθλιε ζωγράφε! λ Έ πα- 

σχεν ό δυστυχή; χειρότερα άπό αύτήν. Τήν είχε 
κάμει μάρτυρα, άλλά καί ό ίδιος έν τί) παραφο
ρά του μετεδλήθη εις υπηρέτην τοϋ Έπάρχου 
τή ; ‘Ρώμης, καί ύπελάμβανε πραγματικώς τήν 
Σορσίνην ώ ; αγίαν Κικηλίαν. <r Ευθύ;, έφώνα- 
ςεν, όμολόγησον δτι ό Καίσαρ είνε θεό; καί άρ. 
νήσου τόν Ναζωραίον, ή μέλλει; νά άποθάντ,; με 
σκληρόν θάνατον! . . . Ιδού, ήναψαν τό πύρ. . . 
έ κοκκίνισαν τά σίδη ρα. . .  . ζωντανήν' θά σέ καύ- 
σουν!. .  . Άρνήθητι τόν ’Εσταυρωμένον. . . άλ- 
λ ω ;, Οά σέ διαμελίσωσιν ε ί; τέσσαρα! λ

« ‘11 δε νέα έκειτο ώ ; αναίσθητος άπό τε τών 
άλγηδόνων καί τή ; αγωνία ;.

α — Ποτέ δέν σέ είδον τόσον ώραίαν, Σορσί
νη· άλλά πόσον ώραιοτέρα θά τ,σαι όταν σέ 7*υ- 
ρώσουν! Θά παρασταθτ,; ώ ; τεράστιον φαινόμενον 
τή ; τ έχ νη ς ... Ε ί; τόν σταυρόν λοιπόν άμέσως, 
ε ί ;  τό# σταυρόν!

c Ελεος, Ιούλιε! είπε μετά έκλειπούσης
φωνής ή λ«ιποθυμοϋσα Σορσίνη.

* ΟχιΙ 7τοσώς ελεος! Είς τόν σταυρόν, είς 
t iv  σταυρόν! λ

Καί ε’κ  την φο6·ράν ταύτην εξαψιν, ή μάλλον 
τήν λύσσαν τής παραφροσύνης του, λαβών σφυ
ράν καί ήλονς, Ικάρφωσ·ν ανηλεώς τάς χεΐρας 
καί τούς πόδας αύτής επί τίνος σανίδος.

— Ά ρκίϊ, πρός Θεού! Τί τρομεράς Ιστορίας μέ 
διηγείσαι, άνθρωπε! · άνέκραξεν ό αξιωματικός· 
ψυχρός δέ ίδρώς έρ^εεν άπό τοϋ μετώπου του.... 
Είσαι πνεύμα τής αβύσσου, καί ήλθες νά ταρά- 
ξ$ς τήν φαιδρότητα, τήν όποίαν μέ έπροξένησες 
με αύτό τό ποτόν σου;

—  Περί μείνε νά άκούστ,ς τήν λύσιν τοϋ 5λου 
δράματος.

— "Οχι! αςμή γίντ^ πλέον λόγο; περί τής υ- 
ποθέσεως ταύτης· ή ψυχή μου είνε περίλυπος 
εως θανάτου. Τ11λθον έδώ νά διασκεδάσω ολίγον, 
καί σύ μού επλήγωτας τήν καρδίαν.

— Δέν θέλεις λοιπόν νά μάθ^ς πώς ή Σορσί· 
νη έρόίφθη είς τήν θάλασσαν;

— Πώς! τ ί είπες;
— Ναι, ναι! ούτως έσταυρωμένην, αίματόφυρ· 

τον καί σχεδόν πνέουσαν τά λοίσθια έχων εμ . 
προσθέν του τήν Σορσίνη ν ά ’Ιούλιος, τήν έζ<ο. 
γράφει μέ τραγικήν καί έξαλλον χαράν, έκ οέ

ζ ; παραφοράς του ένόμιζενν δτι αί χείρες αύ
τοϋ έπέτων. "Εμελλε ' νά κάμ7) άριστούργημα· 
ώς καί αύτήν τήν τελευτα ίαν πνοήν της, τήν 
έπι θάνατον αγωνίαν της έπρο.σπάθει νά παρα- 
στήσγ, διά τής γραφίδος. Άφού δέ μετά άδιάκο- 
πον εργασίαν έτελείωσε τό μαρτΰριον τή ςΆ γ ία ς  
Κικηλίας‘ 6 ’Ιούλιος, τήν μέν ζωγραφίαν εστει- 
λεν είς τό Μουσεΐον τής Βρεσκίας άνυπόγραφον, 
τό δέ σώμα τής Σορσίνης καταβιβάσας άπό του 
σταυρού τό έθεσεν ε ίςτά  πλάγια  τοϋ ίππου του, 
καί φέρων αύτό κατ* εύθείαν τό έρριψεν είς τό 
Άδριατικόν πέλαγος.

— Τό φονικόν πνεύμα τού Σαιξσπήρου δέν ή 
δύνατο νά φαντασθί} τοιαϋτα τεράστια πράγμα
τα. Αύτός 6 Ιούλιος πρέπει νά ήτο ανθρωπό- 
μορφον θηρίον!

— Π.έπει μάλλον νά τόν ταλανίζη ; διά τήν
* t J ι . 'άθλίαν του παραφροσύνην.

— Καί δεικνύεις συμπάθειαν είς τ  οι ο ϋ τον 
τέρας;... , ·,

— Τόν λυπούμαι τωόντι.
— Και ι απεγεινεν αυτός εκτοτε;
— Ά !  είνε διά νά τόν κλαίτρ τ ις . Κατ’ άρχάς 

έδόθη είς άλλοκότους τρέλλας· μέ αίμα ψυχρόν 
καί απαθές, άλλο έργον δέν είχεν είμή νά ζητ:£
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έν γένει τάς τραγφδιστρίας του θεάτρου· βΐς δ
η ■> rst \ * ___·__  Τ ,Λ

-πάντοτε εμπροσυεν των οφθαλμών 
οαίνετο άπαραλλάκτως τοιαύτη ως ητο εις το 
έογοστάσιόν του. . . · "Εχεις δμως δίκαιον, λο- 
*/αγέ· α ; άφήσωμεν πλέον αυτήν την τρομεραν
Ιστορίαν, και άς πίωμεν.

— "Ο/ι! δέν εχω πλέον -δρεξιν νά π ιω . Α ι
σθάνομαι μεγάλην άτονίαν εις τό σώμα. . . . ή 
Ιστορία σου μέ ένέκρωσεν. Αύτός ό ζωγράφος 
πού νά τ,νε άρά γε τώρα;

— Και αύτός έ ίδιος άγνοεΐ· πρέπει δμως νά 
ν,νε παντού, δ^ου εύρίσκεται ή άνάμνησις ή πράγ- 
μά τ ι της Σορσίνης.

— Φρικώδη πράγματα και αλλόκοτα!
—- ’Αλλόκοτα τωόντι. "Ακουσον δμως καί τό

Ιδικόν μου έπεισόδιον. Ειπον μίαν Ημέραν ε ις  
τόν πτωχόν ’Ιούλιον δτι, cc Εκείνος, τόν όποιον ή 
Σεμίραμις σου έπροτίμησεν εις τό άγροκήπιον 
Μοντεφιάσκον, ελαβεν άπό αύτήν £ν άνθος και 
εν δακτυλίδιον, τό όποιον έχει έκτοτε κρέμα - 
σμένον ώς φυλακτόν είς τό στήθος του. »  ’Από 
έκείνης δέ τής ώρας ό τεχνίτης ούτε στιγμήν 
δέν έχασε τόν άνθρωπον εκείνον, ό όποιος τψ  
έ στέρησε τήν εύτυχίαν του.

Ταΰτα δέ είπεν ό τόν μέλανα έπενδύτην φο- 
ρών μετά τρεμούσης φωνής, και άγρια εξακοντί
ζω ν βλέμματα πρός τόν άξιωματικόν. Πάραυτα 
δέ ό μέχρι τοΰδε περικαλύπτων τόν άξιωματικόν 
πέπλος άφιρρέθη, και μετά λύσσης οΰτος άνιστά- 
μενος άμέσως,

(c Είσαι λοιπόν ό φονεύς τής Σορσίνης; άνέκρα- 
ξεν· είσαι ό ’Ιούλιος! Τέσσαρα ετη ό μέλας ε
πενδυτής σου μέ ’ιχνηλατεί ώς όλέθριον φάντα
σμα· άλλ’ ήλθεν ή ώρα νά λυτρωθώ άπό τό πο
νηρόν αύτό πνεύμα. Ειπέ είς τούς άνθρώπους 
τοΰ καφενείου νά σοί φέρωσι μίαν σπάθην!

Ά λ λ ’ ό ’ Ιούλιος μετ’ άπεριγράπτου γαλήνης, 
α "Ας ζητήσωμεν καλήτερον, είπε, καί άλλην 
φιάλην, καί ας πίωμεν άκόμη, λοχαγέ!

— Δέν σέ φθάνει δτι είσαι φονεύς, άλλά θέ. 
λ  εις νά δείξγ,ς δτι είσαι καί άνανδρος; Τό α ί
μα τής Σορσίνης βοίρ κατά σοΰ, καί δέν ήξεύ- 
ρω τ ί μέ εμποδίζει του νά χύσω ταύτην τήν 
στιγμήν μέ αύτήν τήν σπάθην καί τό ίδικόν σου! 
Ήσο λοιπόν Ικανός νά θανατώσγ,ς τό άθώον έ
κεΐνο πλάσμα, καί το>ρα δέν θέλεις νά κτυπη- 
θώμεν;

— Νά κτυπηθώμεν; είπε μετά σαρδωνίου γέ
λωτος ό ’Ιούλιος, νά κτυπηθώμεν! ειπέ μάλ
λον νά συγχωρηθώμεν. ‘Ο οίνος, τόν όποιον άπό

δύο ώρών πίνομε ν, εινε φαρμακευμένος.............
Και δύο ψυχορ6αγοΰντα σώματα εκτάδην ε . 

κειντο. έπί τοΰ εδάφους, κινοΰντα έφ’ Ικανήν ώ
ραν τόν οίκτον καί τόν έλαιον τών διαβαινόντων.

Γ. Δ. Λ.

ΕΦΕΥΡΕΘΕΙ* ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

(Ε ρ α ν ίσ μ α τα  έκ διαφόρων π η γ ώ ν ) . 

ΑΜΑΞΑΙ.

άμαξα εινε μία έκ τών άρ/αιοτάτων 
εφευρέσεων, χρεωστουμένη είς τούς άρχαίους 
σΕλληνας· φαίνεται δμως δτι δέν ήτο τόσον πο. 
λύχρηστος κατά τήν έποχήν εκείνην, διότι οί όω_ 
μαλέοι πόδες τών ήρώων έκείνων ήσαν πολύ 
καλά είς θέσιν νά μεταφέρωσιν αύτούς παντοΰ 
δπου ήθελον καί άνευ τής βοήθειας άμάξης.

Μεταγενεστέρους δυνάμεΟα να θεωρήσωμεν τήν 
καταγωγήν τών αμαξών προερχομένην ές .’Ιταλίας. 
‘ II πρώτη κρεμαστή άμαξα, περίής γ ίν ετα ι λό 
γος έν τ^ Ιστορώ, ήτο ή τής Ισαβέλλας έκ Βαυ- 
αοίας, δτε τώ Μ05 είσήρνετο πανηγυοικώς ειςI * I / * ■ · ι*
Παρισίους. Μέχρι τής εποχής ταύτης αί γ υ να ί
κες, καί ίδίως αί βασίλισσα»., έφέροντο έπί φο
ρείων, δταν δέν έπέβαινον ΐππων ώς οί άνδρες 
ή δέν έκάθηντο όπισθεν τών ΐππων μετ’ αύτών, 
δπερ ήτο τότε τοΰ συρμού. Έ π ί Φραγκίσκου Α' 
τρεις αμαξαι ύπήρχον μόνον είς Παρισίους, τής 
βασιλίσσης, τής πρώτης Κυρίας τής τιμής 
καί τοΰ Στρατάρχου Μποά-Δωφέν, δστις, καθό λ ί 
αν πολύσαρκος, έπειδή ούτε νά ίππεύσ^ ούτε 
πεζός νά περιπατ-ξ ήδύνατο, έχειροκρότησε διά 
τήν έφεύρεσιν ταύτην, καί ύπήρξεν ό πρώτος 
συνεργήσας εις τό νά έπεκτανθτί ή χρήσις τών 
αμαξών. Τφ Ί G10 ό Χριστόφορος Θού, πρώτος 
πρόεδρος τοΰ Κοινοβουλίου τών Παρισίων, προσ
βληθείς ύπό ύπερβολικής άρθρίτιδος, παρήγγεί- 
λε τήν κατασκευήν άμάξης· εινε δέ ό πρώτος Ιδι
ώτης, είς ον έπετράπη τοιαύτη πολυτέλεια, ένφ ή 
γυνή  του ήκολούθει έφιππος δπισθεντοΰ οχήματος.

Τφ 1586 οί Κύρο». καί αί Κυρίαι τής αύλής 
‘Ερρίκου τοΰ Γ' ήρχοντο είς τό Λοΰβρον έφιπποι, 
‘Ερρίκος δέ ό Δ' μίαν μόνην άμαξαν είχβ οι’ ε
αυτόν καί τήν σύζυγόν του, καί μίαν ήμέραν δ
τε έπεσκευάζετο δέν ήδυνήθη νά μεταβ^ είς το 
όπλοστάσιον διά νά ΐδ^ι τόν φίλον του Σουλλύ

«άσχοντα. Κ) Δούξ τοΰ Έπερνων &πήρξ«ν ό πρώ
τος, δστις τφ  -1607 είσήλθεν έ » ’ άμάς/,ς βίς τδ 
Λοΰβρον· «μ ή , ήτις βραδύτερον άπενεμήΟ/) καί 
εις τον Σουλλύ Ενεκα τής πασχούσ/)ς υγεία? του.

Ά λ λ ’ ή κατασκευή τών αμαξών τούτων ήτο ά- 
ΦλΙα καί ώμοίαζε μέ τήν τών ταχυδρομικών, άντί 
δέ ΰάλων είχον αυλαίας καί είς τήν Αύραν δερ- 
μάτινόν τ ι παραπέτασμα, το όποιον επρεπέ τις 
νά κ α τ  αβιβάσ^ διά νά είσέλθ^· δταν δέ ό και
ρός ήνάγκαζε νά κλείσωσιν αύτά, έπεκράτει σκό
τος ψηλαφητόν. Τοιαύτη Οά ήτο άναντιρ^ήτως 
καί ή άμαξα, έντός τής όποίας ‘Ερρίκος ό Δ' έ- 
Φονεύθη. ’Επί δέ τής βασιλείας Λουδοβίκου τοΰ 
Δ', ό στρατάρχης Βασσομπιέρ^ος πρώτος κατε
σκεύασε μικράν άμαξαν μέ ύάλους. Πλην καί 
ουτω ή χρήσίς των δέ είχε κατασ^ή κοινή, καί 
έπ ί Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ' τφ  1658 ήριθμοΰντο είς 
Παρισίους μόλις τριακόσια*, αμαξαι, οί δέ αυ- 
λικοί οί μή πάσχοντες * έξηκολούθουν νά μετα. 
βαίνωσιν είς τάς έπισκέψεις καί είς τό παλάτιον 
έφιπποι. Έ π ί δέ τής έποχής τοΰ βασιλέως του- 
του, έπο'/ής τής πολυτελείας καί ήδυπαθείας, ό 
άριθμός τών αμαξών ηύξήθη μεγάλως, και τά 
οχήματα ά π έ β η σ α ν  άληθή οικτματα, συρόμενα 
ύπό τεσσάρων ή εξ ΐππω ν. *Εκτοτε δε όλονέν 
προέβη είς αΰξησιν ή χρήσις αυτών, έως ου σή
μερον εφθασεν είς τό μήπεραΐτερω· οιοτι εις μέν 
τούς Παρισίους έν διας-ήματι είκοσιτεσσάρων ώρών 
έκάστη ν τών κυριωτέρων όδών διέρχονται 10,000 
ό'/ήματα παντός σχήματος, εν δε τ·ζ Α γ γ λ iqi 
άριθμοΰνται ύπέρ τά 800 καθ’ώραν τά διερχόμε- 
να τήν όοόν τοΰ βασιλικού θέατρου, και 15,000 
τήν ήμέραν τά διεοχόμενα τήν γέφυραν τοΰ 
Λονδίνου..
• ‘II τών ’Ασιανών πρός τάς άμάξας αποστροφή 
έπ ί πολύν χρόνον ήτο άνίκητος. Οτε τφ  17 15 ό 
π ρ έσ β υ ς  τής Ιίερσίας ήλθεν εις Γαλλίαν, επέμε
νε νά εισέλθτβ είς Παρισίους έφιππος· έδέησε δέ 
σ'/εδόν νά μετα'/ειρισθώσι βίαν οια να τον θέ- 
σωσιν έντός ά μ ά ξ/ ς βασιλικής μεθ’ένός Στραταρ. 

γ ο υ  καί τοΰ είσηγητοΰ τών πρέσβεων ελεγε δέ 
δτι ή θρησκεία του τφ  άπηγόρευε νά έγκλεισθί, 
έντός ένός κ ι β ω τ ί ο υ  και μαλιστα μετα Χρι
στιανών. "Αλλος δέ τις πρέσβυς Ιΐέοσης τήν αύ. 
τήν άποστροφήν ώμολόγει διά τάς άμάξας· δταν 
δέ ήναγκάσθη νά εισέλΟΐβ ώς τοιούτος εις Λον. 
οίνον έφ1 άμάξης, έλεγεν δτι ή είσοδός του ώμοι. 
«ζ*  μάλλον μέ τήν άφιξιν δέματός τίνος πραγ. 
ματειών παρά μέ ύποδοχήν πρέσοεως.

‘Ρ.·

-ηΓΟΟV C m -

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ TUN ΑΡΧΑΙΑΝ ΠΟΛΙΝ 

ΤΗΣ ΠΑΜΦΓΛΙΑΣ ΠΕΡΓΗΝ.

ΑΣ τις, καί μικράς εχων γνώσεις τής γ ε .  
Μ>γραφίας, ήκουσε συνεχώς άναφερόμενον τό έν 
τ^ Μικρφ Άσί(* Παμφυλιον πέλαγος, άπό τής 
όμωνύμου έπαρχίας Παμφυλίας, ήτις, κειμένη 
μεταξύ Κιλικίας καί Λυδίας, ε ίνε μία τών περι- 
φημοτέρων τής Μικράς ’Ασίας επαρχιών διά τά 
πολλοΰ λόγου άξια ερείπιά της. Τό πάλαι ήκ. 
μαζεν ή έπαρχία αΰτη, δεκαπέντε έχουσα άξιο. 
λόγους πόλεις. Ά λ λ  ήδη έκ πασών τούτων μό
νον ή παραθαλάσσιος’Αττάλεια άκμάζει, κέντρον 
ούχί εύκαταφρονήτου έμπορίου καί άρκετά πολυ. 
πληθής· αί δέ λοιπαί ή μετεβ*λήθησαν εις εύτε . 
λεΐς καί ταπεινάς κωμοπόλεις, ή κεΐνται κατε. 
ρειπωμέναι ύπό τοΰ καταστρεπτικού δρεπάνου 
τοΰ χρόνου. ' . . . . .

Εε^ιζόμενόςποτε είς Α ττάλειαν, ήθέλησα μ ί. 
αν τών ήμερών νά έπισκεφθώ τήν άρχαίαν πό . 
λ ιν Πέργην, κειμένην επί τοΰ Κέστρου ποταμού, 
σχηματίζοντος παρ’αύτήν μικρόν λιμένα Π υ ρ γ ί  
λεγόμενον σήμερον.· °0 ,τ ι δέ μέ παρεκίνησεν είς 
τήν επιχείρησιν τής μικράς ταύτης εκδρομής, ή .  
το δπως έπισκεφθώ τά έρείπια τοΰ πάλαι ποτέ 
περίφημου ναοΰ τής Περγασίας Άρτέμιδος.

Τής άποφάσεως γενομένης, έκινήσαμεν πέντε 
ήμεΐς οι φιλαρχαιολόγοι, δλοι έφιπποι καί ύπό 
δύο συνωδευμένοι' ύπηρετών, όδηγούντων >ιμίονον 
φέρουσαν μικράν σκηνήν καί τάς ζωοτροφίας μας. 
Έτο ή 9 Απριλίου τοΰ 1850 έτους, ήμέρα Δευ. 
τέρα. Εις δέ έκ τών τής συνοδίας ήμών, καθό 
έ/ων ίδικήν γνώσιν τών μερών έκείνων, προεπο. 
οεύετο, μυών ήμάς ε ίς  ττάν. δ,τι προσέβαλλε τήν 
περιέργειάν μας, καί οΐον κικέρωνος ή ξεναγού 
έκπληρών καθήκοντα.

01 κήποι τών προα,στείων τής Ά τταλεία ς δ ι. 
αρκόΰσι μίαν ώραν τοσαύτην κατηναλώσαμιν 
έως οΰ άπό τής χλοηφόρου οδού, ήν μέχρι τοΰδε 
ήκολουθοΰμεν, έξήλθομεν είς τήν άνειμένην π ε
διάδα. ‘Ωδεύομεν πάντοτε πρός άνατολάς, εχον. 
τες έκ'· δεξιών μέν τήν έλαφρώς κυματίζουσαν 
θάλασσαν, άριστερόθεν δέ τάς χιονοσκεπάστους 
κορυφάς τοΰ Ταύρου.

Έξηκολονθοΰμεν όδεύοντες έπ ί δύο ή τρΈΐς ώ 
ρας έντός τής πεδιάδος ταύτης, χωοις άλλο νά 
βλέπωμεν είμή άγέλας βοών καί ποίμνια προ
βάτων, κάποτε δέ ήλιοκεκαυμένην τήν δψιν έχού- 
σας ποιμενίδας. Άνεπαισθήτως ή ξηρά καί γ υ 
μνή πεδιάς ήμών έφάνη καταστόλιστος ύπό μ ι-



κ>ρών οενδριδίων, κα! μετ’ ολίγον είσηρχόμεθα 
είς συνηρεφή δενδρώνα κα! καλαμώνα. Ά λ λ ’α ΐ-

I  , »

σθημα φόδου ήνωμένου μ ε τ ’ έκπλήξεως, δπερ |Α6 
κατέλαβεν είς τήν αίφνίοιον θέαν απέραντου ΰ- 
οατος, άπλουμένου δπισθεν του σωρού εκείνου 
τών δένδρων

(C Τί είνε τούτο; ήρώτησα· έγώ ένόμιζον δτι 
άφήσαμεν όπίσω ήμών τήν θάλασσαν, κα! τήν 
εύρίσκομεν αίφνης!

— Είνε δ ποταμός Κέστρος, μοί άπήντησεν έ 
όδηγός μου.

— Τί λέγεις; έκραξα· άλλ ’ αύτό δέν λέγετα ι 
πλέον ποταμός· αύτό καταντ$ είδος θαλάσσης! »

Καί τωόντι, αν ήτο τρόπος νά άφεθώσιν έντός 
αύτοΰ μεγάλα πλοία, Οά έπλεον άνέτως. Κα·. 
τόν ποταμόν τούτον επρεπε νά διαβώμεν ήμεΐς. 
• ΙΙαρελΟόντές πρός μίαν ακτήν, ευρομεν τήν 
αρχήν τής πρός τούτο χρησιμευούσης γεφύρας, 
έργου παμπαλαίου, άναγομένου άναμφιβόλως είς 
τάς έποχάς τών πρώτων αποικιών, 500 έτη π . Χ.  
ή κα! άρχαιότερον. Δέν ήδυήνθην νά αριθμήσω 
ακριβώς τάς άψίδας, έξ ών συνέκειτο ή γέφυρα 
εκείνη, ά λλ ’ άναμφιβολως Οά υπ.ερέβαινον τάς 
έοδομήκοντα.

‘ 11 πελώριος αυτη γέφυρα δέν είνε έκτισμένη 
κατ’ ευθείαν γραμμήν, άλλ ’ έλικοειδώς στρέφε
ται καθ’δλας τάς διευθύνσεις τού ποταμού, πολ- 
λαχού οέ είνε ετοιμόρροπος. ΙΙρίν έτι φθάστ) ή 
συνοοία ήμών είς τό μέσον τής γεφύρας, ούδέν 
ούτε έμπροσθεν ουτε όπισθεν έβλέπομεν, είμή 
πανταχού υδωρ διαυγές, έχον χρώμα ύποκίτρι. 
νον, χαρακτηριστικόν αχανούς βάθους· ήμεΐς δέ, 
περιπατούντες και σύροντες ήρεμα τούς ίππους 
μας, στρεφόμενοι καί περιστρεφόμενοι, ένομίζο- 
μεν τρόπον τινά δτι έπεριπατοδμεν έπί τού υ
γρού έκείνου καΟρέπτου.

*Ως έκ τής μετά κρότου διαβάσεως ήμών οί 
αθώοι κάτοικοι τού υγρού έκείνου κόσμου, κατα- 
Οορυβηθέντες, έτρεχον άνά μυριάδας είς διαφό
ρους διευθύνσεις, καί άλλοτε μέν βυθιζόμενοι καί 
αφανείς γενόμενοι, άλλοτε δέ πάλιν τολμώντες 
νά έςέλθωσι τής λείας έπιφανείας, μάς ύπενθύ- 
μιζον τούς έξής στίχους τού φιλτάτου ποιητού» 

Ένίοτε ιχθύς τις πεπλανημένος . 
έκ τών ύδάτων τών ομαλών πετ?., . 
ά λλ ’ έκ τού έξω κόσμου έκπεπληγμένος, 
τόν άργυρόν του δεικνύει καί άσμένως 
*1ς τόν υγρόν καθρέπτην πάλιν σκιρτά.

‘ il βοή εκείνη έξηκολούθει αύςάνουσ* έλονέν, 
καί ήμεΐς δέν εΐχομεν φΟάσει είσέτι είς τό μέ
σον τής γεφύρας* είς τρόπον ώστε, ούτε τό μή
κος ούτε τό πλάτος τού ποταμού εΐμεθα είς Οέ. 
σιν νά ύπολογίσωμεν. ‘Ο ποταμός ούτος δέν έχει 
ποσώς οψιν ποταμού. Κίνε αξιοπερίεργος ή 0?α 
τ^υ· ή διάβασίς του μάλιστα έχει τι έμπνέον 
θρησκευτικόν σέβας πρός τό ύψος τής δημιουρ
γ ία ς  τού άκαθέκτου εκείνου στ:ι/είου.

(C Δέν είνε ολίγα ι φοραι, είπεν ό όοηγός, καθ’ 
&ς ό γ ίγα ς ούτος έπαπείλησε νά πνίςν? δλους 
τούς κήπους καί τά προάσ:ειλ τής ’Λ τταλείας. 
‘Η τελευταία του πλημμύρα ήτο κατά τό IS5 4 
έτος, δτε ε ί; πολλά; συνοικίας έοιάσθησαν νά 
έχωσιν οι άνθρωποι άκάτια πρός συγκοινωνίαν.

Έν τούτοις έρΟάσαμεν είς τό μέσον τής γ έ 
φυρας. Τό (ΐέαμα ενταύθα ήτο ώραΐον ό ρούς 
τού ποταμού ήτο τόσον άφθονος καί όομητικος, 
ώστε, χωρίς πλέον νά ακούεται ό μακρόΟεν ή- 
χολογών κρότος, τό υδωρ έτρεχε λεΐον καί ά- 
Οόρυοον κατ’ έκεΐνο τό μέρος, ο δέ ή/ος έπανε- 
λαμβάνετο έκεΐθεν τής γεφύρας εκπληκτικώτε- 
ρος. Έβεβαίουν δτι είς τήν όρμήν εκείνην τοΰ 
γεύματος πεντήκοντα κάμηλοι νά έπιπτον έξ α 
προσεξίας ήτο άδύνατον νά σωθώσι. Δέν ήθέλησα 
νά ν,μαι έπ ί πολύ θεατής είς δράμα άξιον μέν 
προσοχή.;, έπί έδωλίου δμως τοσουτφ επικινδύνου.

νΗδη διηρχόμεθα πλέον τήν γέφυραν, εχοντες 
έκαστος εις τήν οψιν του έζωγραφημένον τά α ί 
σθημα τού μετά φόβου θαυμασμού, τού όποίου 
ούδέν άλλο καταφανέστερον διάγνώσμα παρά ή 
πολυέκφραστος θρησκευτική σιωπή. Όλοι έσιγώ- 
αεν, καί δμως είμ ί βέβα-ιος οτι έκαστος διενο- 
εΐτο τό μεγαλεΐον τ$ύ στοιχείου καί τήν σμί- 
κρότητα τού άνθρώπου.

ΟύοεΙς τών νιωτέρων Εύοωπαίων πεοιην^τών» \ I 1 I 1
ποιείται μνείαν τού αξιοπερίεργου ποταμού τού
του ούτε περί τής ο.αβάσεως αύτού, ένφ ό Στρά
βων έν τ·ξ λέξει Π α μ φ υ λ  ί α  περιγράφει τά 
πράγματα όπως είσί τήν σήμερον, μή παρατρέ- 
χων ουδέ τό μ α κ ρ ύ Ο ε ν ά κ ο ύ ε σ Ο α ι  τ ό ν  
ψ ό φ ο ν ,  κτλ. Ιν.νε δε πασίγνωστον οτι ό γ ίγ α ς  
ουτος ποταμός έ/.βάλλει άπό τών ΙΙ-.σιοικών ό
ρέων, καί άκριβέστερον άπό τών όρέων τής Σα- 
γαλασσού, ό/υράς πόλεως τής ΙΙισιδίας, πολλά.- 
/ού μεν άΟόρυ^ος, έδώ τε ταραχώοης, καί π λ ^ ν  
κάτωθι διαμελιζόμενος είς μυριάοας ^υακίων, 
χυνομένων είς τό Παμφύλιον πέλαγος κατά τό 
μάλλον καί ήττον ορμητικών. ‘Ως πρός τήν γ ε -  
ο>ργικήν δέ ευεργετικότητα είνε ανεκτίμητος, 
^αi άλλος Νείλος άρδεύων απασαν τήν άνατο- 
λ.κήν παραλίαν τής ’Λτταλείας. ’Uoi ίν  ολίγο ι;

ό μέγας ποταμός ή μάλλον καταρράκτης, δστις 
έμεινεν ήδη όπίσω ήμών ματαίως καταβοών.

Μετά μικράν ανησυχίαν, προξενηθεΐσαν ήμιν 
ώς έκ τής τραχείας άποβάσης όδου, ήρχήσαμεν 
νά όδοιπορώμεν ώς είς λειμώνα σχεδόν αύτοφύ- 
τευτον, έκάστη πλευρά τού όποίου προσεκάλει 
τρόπον τινά ήμάς δπως δρέψωμεν άνθος τ ι. Εΐ- 
μέθα πλήρεις θυμηδίας, διότι καί αύτός ό άρχων 
Φοίβος εύηργέτει ήμάς, περών πλαγιόθεν καί μή 
ένοχλών τούς οφθαλμούς μας. Σειρά ώραίο>ν λό
φων, πολλά ί καί άλληλοδιάοοχοι πεδιάδες πρα- 
σινοκίτριναι καί λευκα ί, δοη ^αλακοά καί δασο-ι 7 I 1 I ν I
σκέπαστα, £ύακες, άγέλαι ΐππω ν, βοών καί 
προβάτων, ιδού έν συνόύει ή πεό ruo>v έκτυλισ-I 7 I · * 'i
σομένη θέα, έν μέσφ τής όποίας έίαδίζομεν.

Οί λεπτοδεΐκται τών ’ωρολογίων ήμών έδεί- 
κνυον τάς τρεις καί ήμ ίσ ιίαν ώρας τής ήμέρας, 
σχεδόν τέσσαρας ώρας άπό τής εξόδου ήμών έκ 
τών οικιών μας, δτε, άναβάντες λοφίσκον τινά, 
διεκρίναμεν μικράν πεδιάδα, έφ’ ής ήσαν τεθει
μένα·. σκηναί μέλαιναι, έξ ών άνέθρωσκε λευκός 
καπνός. Ταχύναντες τό βήμα τών ΐππω ν, έφθά- 
σαμεν είς τάς σκηνάς έκείνας, καί πεζεύσαντες 
είσήλΟομεν έπ ί τ η  προτάσει του όδηγου ήμών 
ε ις  μίαν έξ αύτών, ένφ παΐδες ^υπαροί συνω- 
Οούντο περί ήμάς δπως λά£ωσι τούς χαλινούς 
•τών ΐππω ν μας.

Έτύχομεν λαμπρας περιποιήσεως έκ μέρους τού 
σκηνίτου ’Οθωμανού, χάρις είς τήν έμφυτον καί 
άξιέπαινον αρετήν τής φιλοξενίας, ήτις έστι τό 
κύριον χαρακτηριστικόν τών ’ Ασιανών. Καπνο
σύριγγες καί φιαλοσύριγγες ( χ  ε ρ γ  κ η ε λ  έ- 
ο ε ς) προσεφέρθησαν ήμιν άλληλοδίαδόχως, έ. 
ως ού έπιστάσης τής μεσημβρίας παρετέθη τό 
γεύμα. Γλαυκώπης τ ις καί ξανθός νέος είσελθών 
εθεσεν έν τφ  μέσφ τής σκηνής δερμάτινον σάκ- 
κον, σφαιρίδια σιδηρά πέριξ τού χείλους οίύτού 
εχοντα, απερ άραιούμενα έσχημάτιζον κυκλικήν 
τινα τράπεζαν. Έντός τού σάκκου τούτου περι. 
είχοντο άρτος νωπός, τυρός δύο ειδών καί αφρό
γαλα  ( κ α ϊ μ ά κ ι ) ·  πλακούντιά τ ινα , παρασκευ- 
ασθέντα βεβαίως είς τό δπισθεν τής σκηνής 
κείμενον χαρέμιον τού ’Οθωμανού, δπου ήκούομεν 
τήν κλαγγήν λεβήτων καί χάλκινων άγγείων, 
έναπετέθησαν έν μέσφ τής τραπέζης ήμών, καί 
τό όλον έπεσφράγισε τό παρ’ δλοις τοΐς Ά νατο . 
λ ίτα ις  μαγικήν εμποιούν ενέργειαν, τό γλυκύ- 
τερον είς τήν ακοήν κα! είς τήν φήμην παρ’είς 
τήν γεύσ ιν καί πεύσιν, τό πολυθρύλητον π ι λ ά -  
φ ι, δπερ προσεφέρθη έν πυραμιδοειδε». σχήματι 
έντός χάλκινου τριβλίου, έπιπεπασμένον με έ. 
ρεβίνθους.

Μετά τό εύχάριστον ήμών κα! λιτόν έκεΐνο 
γεύμα, άρθείσης έκ τού μέσου τής τραπέζης, α ί 
καπνοσύριγγες πάλιν έθριάμβευσαν. Μετά διαφό
ρους δέ συνομιλίας, έξεφράσαμεν τήν επιθυμίαν 
ήμών τού νά έπισκεφθώμεν τά Ιρείπια τής π ε 
ριωνύμου πόλεως, καί διε τάξαμε ν δπως σελλο>- 
σωσι τούς ίππους. ‘Η χαρά ήμών ήτο μεγίστη, 
άναλογιζομένων δτι έμέλλομεν νά Ιδωμεν καί νά 
ψαύσωμεν τά ερείπια <τής άρχαίας ΙΙέργης, τής 
πόλεως έκείνης έν rj ό Παύλος έδήμηγάρησε, έν 
■j) ύψούντο θόλοι τού ναού τής Περγαίας ’Αθή
νας, και έν ξ  έλέγοντο ιπποδρόμια, θέατρα, κτλ . 
κατά τήν άνά χεΐράς μας περιγραφήν τών Ά γ 
γλω ν περιοδευτών. Είς τρόπον ώστε εΐμεθα είς 
θεσιν όπισθοδρομικήν δύο χιλιάδων περίπου ετών, 
μέλλοντες νά ίδωμεν πόλιν προαιώνιον, νά ε ί-  
σέλΟωμεν είς αύτήν και νά ψαύσωμεν τά ιερά 
αυτής λείψανα , τά σιωπηλά αυτής μνημεία.

’ Ηδη έτρέχομεν καλπάζοντες διά μέσου εκτε
ταμένης καί χλοεράς πεδιάδος, έν η  άπηντώμεν 
πού κα! πού στέγας καλαμωτών οίκίσκων, ών 
μόνοι κάτοικοι ήσαν βόες καί κύνες μολοσσοί. ‘Ο 
ουρανός ήτο αίθριος, ό ζέφυρος επνεε δσον δίδε
ται ήδονικός, καί ή θερμοκρασία τής εαρινής ή
μέρας, δροσιζομένη διά τών πνοών αύτου, έπέ- 
φερε τόν ήδονικον 'έκεΐνον καί έπαγωγόν ιδρώτα, 
τόν όποιον δσον χέομεν τόσον άναζωογονούμεθα.

, Έτρέχομεν πάντοτε πρός τό άνατολικόν μέ
ρος* μόλις δέ όδεύσαντες ένός τετάρτου λείαν 
όδόν, κατηντήσαμεν είς άνεπαίσθητον κατήφορον, 
και τότε έννοήσαμεν δτι ή πεδιάς, ήν περιεπα- 
τήσαμεν, καί οι οίκίσκοι κα! αί σκηνα! ήσαν δ
λα έπί τίνος μεγάλου λόφου, δν έπρόκειτο ήδη 
νά καταβώμεν προχωρήσαντες δε όλίγον, εΐδομεν 
κάτωθεν ήμών πεδιάδα άπέραντον καί πρασίνην, 
κύκλωθεν ύπό χλοερών λόφων κατεστολισμένην, 
έν μέσφ δέ αύτής πολλά λευκά κτίρια, ώς ποί
μνια διεσπαρμένα άνω καί κάτω, δεξιά κα! αρι
στερά είς πλήθος.

Πρώτον άντικείμενον, δπερ προσέβαλε τάς ό
ψεις ήμών, ή,το καμάρα τ ις , τής όποίας αί βά
σεις ήσαν κεχ^οσμέναι είς τήν γή ν , καί άμφοτέ- . 
ρωθεν τής όποίας έξετείτοντο σειραί τ ε ιχ ώ ν  ά - 
ναμφιβόλως δέ ταύτα ήσαν τά προπύλαια τής 
πόλεως. Ά μ α  διελθόντες τήν θύραν ταύτην, ε ΐ 
δομεν έμπροσθεν ήμών έν πλείστιρ δσ$ έκπλή . 
ξει τό τεράστιον κτίριον τού θεάτρου, ούτινος τό 
αήκος εινε 500 ποδών, κα! τού όποίου ή μέν 
μεγαλοπρεπής μεσαία θύρα είνεκατακεχωσμένη, 
δλον δέ τό εξωτερικόν μέτωπον σφζεται ώσανεί 
πελεκηθέν σήμερον, ύψούμενον Ί 50 περίπου πό
δας ύπέο τήν γήν καί έχον κιτρινωπόν τ ι ώς έκ
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τής πολυκαιρίας χρώμα, ίνισελθόντες ε ί ;  αύτό, 
«ΐδομεν μετά θ λ ίψ ε» ; την καταστρεπτικήν του 
-πανδαμάτορος γοόνου έπενέργίι,αν, διότι ούδέν 
άλλο [λεταξύ τών θλιβερών αντου έρειπίων δια
τηρείται, είμή at καθ’ Ολοκληρίαν ύπό χόρτων 
καί δένδρων καλύπτομε ναι μαρμάριναι αυτού- 
βαθμίδες-

Έκ τής κορυφής του θεάτρου ερρίψαμεν ελευ- 
(ίέρως τά βλέμματά μας είς τήν έμπροσθεν ή- 
}*ών κειμένων πόλιν, άφ' ής δμως είμεθα αίωρη- 
μένοι υπέρ τους 430 πόδας. ‘Η πόλις εινε τε
τράγωνος, περικλειομένη ύπό του θεάτρου, τών 
ο:έων καί τών τειχών, ών οιασώζονται πολλά 
θριαμβευτικά τόξα. Το στάδιον ή μέγα ίππο-
csouiov, άπλούαενον κατά τό μέσον τής πόλεως,* 1 1 , 
είνε μεγαλοπρεπές οικοδόμημα περίπου 4 500
ποδών μήκους καί 100 πλάτους. Άναμφιβόλως τό
κολοσσιαΐον τούτο οικοδόμημα ή περίφραγμα ήτο
προωοισ'λένον δι’ Ιππασίας, ως οεικνυουσι τούτο

γ * * ·
οι καθ’ όλον τό μήκος καί τό πλάτος τών τειχών 
έξωθεν κατεσκευασμένοι κατώγειοι θαλαμίσκοι,
έ- ών ήοιθαήσαυιεν ύπέο τους διακοσίους. "Αν** ‘» » » * '
ποοσθέσωμεν ότι τό επίπεδον τού Ιπποδρομίου 
τούτου είνε ήδη φυτευμένον μέ κριΟήν καί περι
λαμβάνει 5—Ο χωράφια, δύναται έκαστος νά 
οαντασΟή πόσον οιλοΟεάαονα λαόν δύναται ά-

I  » '  *  *

νέτως νά περιλάβτ,.
Έν τούτοις άπεφασίσαμεν νά περιεργασθώμεν 

λεπτομερώς πρώτον τό Οέατρον, καί έκεΐΟεν νά 
έπεκτείνωμεν τήν περιήγησίν μας εις τά λοιπά 
μέρη τής μεγάλες εκείνης νέκροπόλεως. Έπρο. 
χωρήσαμεν περίπατοϋντες είς * τάς βαθμίδας, 
α ίτινες ήσαν 25 μέχρι τοϋ Κοίλου καί 25 έτε- 
ραι κατ’ άναλογίαν μικρότεραι μέχρι τής σκηνής 
κάτω· μεταβάντες δε άνω είς τό ύπερφον ή είς 
τήν Κερκίδα λεγομένην, δπου ϊσταντο αΐ εύγε- 
νεΐς γυναίκες, έν μέσο) τών κρημνισθέντων πα
ραστατών, έφ'ών ϊστατο ή κερκίς, είδομεν μόνον 
τά δύο βάθρα τών βουλευτικών καί εφηβικών, 
τά όποια σώζονται άμετάτρεπτα είσέτι. Διηγούν
ται δτι άνω τής κερκίδος ύπήρχον αγάλματα, 
πάλαι ποτέ κατά σειράν Ιστάμενα, άλλά σήμε
ρον ούδέν τούτων υπάρχει· τό -δέ μόλις διαφυ- 
γόν τόν πανδαμάτορα χρόνον μοναδικόν καί ώ
ραΐον άγαλμάτιον παρθένου, σωζόμε^,ακέραιον 
πρό τεσσάρων έτών, άποκοπέν ήρπαγη υπο α- 
πλήστων τινών φιλαρχαιολόγων περιηγητών. Αι
ώνια κατάρα εις τό σφυρίον έκεΐνο! . . .

Έπερίπατήσαμεν είς τό εύρύχωρον καί επ ί
πεδον ύπαιθροί τής κέρκίδος,, καί είδομεν δτι 
ίντικρύ τής μεγάλης πύλης τοϋ θεάτρου κάτω. 
.‘*ν έκ τοϋ μέσου τών παρασκηνίων υπάρχει ό.

μοίατις πύλη άνω τών βάθρων, άγουσα πρός το 
όρος, τό όποιον έκεΐ καταντ^Ε ολίγον επίπεδον. 
‘ΕκεΐΟεν κατέοημεν έξωθεν καί όπισθεν τοϋ θε
άτρου· πόσον δέ έξ,επλάγημεν ίδόντες όπίσο> ά 
νωθεν τοϋ τείχους τών βάθρων κρεμάμενον^πι ~ 
λώοιον λιθόκτιστον κοοσσόν έν ειδει παοαπετά-* I »
σματος, 10 ποδών μήκους καί 2 ποδών πλάτους 
καθ' δλην τήν περιφέρειαν τοϋ Κοίλου καί τών 
νάΟοων ούτοϋ.
I ι

Ηοσακις έπλησιάσαμεν ψηλ αφού ντε ς τούς λ  ί - 
Ο̂ υς τοϋ γίγαντος τούτου, καί ποσάκις εμακρύν- 
Ο/,μεν αντίκρυ αύτοϋ, ΐνα Οεωοήσωμεν ζωγρα- 
φικώτερον τήν μεγάλην θέαν ταύτην! ‘ϋ ς  έκ τής 
συγκριτικής διαφοράς τών λίθων τού θεάτρου 
καί τών τειχών, όμοιας φύσεως δντων, εξάγεται 
ότι τό Οέατρον είνε μεταγενεστέρας γενεάς ερ- 
γον παρά τά τείχη, διότι οΐ λίθοι τώ ; τειχών 
έμαύρισαν καί έγειναν ώς σκωληκόβρωτα κιοώ- 
τια πανταχόΟεν τρυπημένα, έργον τών απηνών* 
όνύ/ων τού τίγρεως χρόνου, ένώ οΐ λίθοι τοϋ 
θεάτρου είνε είσέτι κίτρινοι καί ώς σήμερον έ- 
ξελθοντες άπό τά λατομεία.

Περιεργαζόμενοι άνεκαλύψαμεν τόν κογχυλο- 
ειδή καί ανωφερή όροφον τών παρασκηνίων, δη
λαδή μέρος αύτού σωζόμενον είσέτι, έκατέβημεν 
δέ όλισ&αίνοντ.ς εις τό βάθος τού πρός άρκτον 
παρασκηνίου, δπου εϋρομεν πλήθος κιονοκρανων 
καί 7 Λιλοβατών καί κολοβωμένων κεφαλών αγαλ
μάτων· τοσούτω δέ δροσερόν ήτο τό μέρος τούτο, 
ώ τ :ε  εύ/αριστ/,θέντες έκαβή^αμεν αρκετήν ώραν. 
Έν τούτοις οί οδηγοί μας έλΟόντες ειπον ήμΐν 
δτι, κοΑώς ήμεΐς τά πλάσματα τού 0£οϋ τού 
ζώντος θέλομεν τήν δρόσον καί εύχαριστούμεθα 
καΟήμενοι έδώ, ουτω καί κάποιον έπίμηκες καί 
έλισσόμενον είδος πλάσματος τού Θεού, ό επ ι
μήκης σκώληξ (ώς όνομάζουσι περιφραστικώς τό'/- 
δφιν), ού/ ήττον ήμών ήδύνεται ένδιατρίβων έ
κεΐ μέσα, καί ότι καλόν ή το νά μή παραβιάζω, 
μεν τό άσυλόν του πρός αποφυγήν παντός λ υ 
πηρού· τό δέ ψυχρόν τοϋτο διά πάντα άνθρωπον 
άκουσμα μάς έκαμε νά πηδήσωμεν εύΟύ; έξω. 
‘Ιππεύσαντες δέ καί άποχαιρετίσαντες τό τή ; 
ΙΙέργης ‘Ελληνικόν Οέατρον, είσήλθομεν καλπα- 
ζοντες εις τό στάδιον τοϋ Ιπποδρομίου, δπερπε- 
ριεργασΟέντες ολίγον έπροχωρήσαμεν περαιτέρω.

‘ Γπάρχουσιν έπί τίνος λόφου στερεού, καθώς 
λέγει ό Στράβων, ερείπια υπερηφάνου ναού καί 
πλησίον αύτών διατηρείται μέγαρον τριώροφον, 
τοϋ όποίου δλα τά παράθυρα άνωθεν έως κάτω 
σώζονται άκέραια μετά τής μεγαλοπρεπούς Ού- 
ρ ας, ήτις κεΐται πρός δυσμάς· άνευ αμφιβολίας 
τοϋτο έστίν ό ναός τής Περγαίας Άρτέμ'.δος.

Δ·.3 ρχόμενοι οέ ολον τό μήκος τοϋ πρός άνατολάς 
τεί/ους, άπηντήσαμεν σειράν άδιάκοπον θριαμ
βευτικών τό'ίων εντός τού προεκτεινομένου τ ε ί
χους, δπερ έχει ύψος μέν 20 ποδών, πλάτος δέ’ 
δσον νά διέλΟτ) ε ΐ ;  μόνος άνθρωπος· διά τών τό
ξων ή αψίδων τούτων είσήρχετό τις είς κλίμα
κας, δι1 ών άνήρχετο έπί τού τείχους. Προχω. 
ρήσαντες αρκούντως, είδομεν ναΐσκον τινά , έρ
γον Βυζαντινόν, καί έπεριηγήθημεν οίκους ολο
κλήρους καί ακεραίους σωζομένους, καί μετά 
τινα πυκνόν καλααώνα έφΟάσαμ-εν ε ίς  τούς πρό-t t ι »
ποδας τής άκροπόλεως, δπου καί έπεζεύσαμεν.

Λαβόντες δέ μετά μικράν άνάπαυσιν τήν πρός 
τήν άκοόπολίν άγουσαν οδόν, έφΟάσαμεν μετ' ο
λίγον είς τήν επιφάνειαν αύτής, ήν ευρομεν έ- 
πίπεοον καί έσπαρμένην. ΈκεΐΟεν είδομεν έκτυ- 
λισσρμενον πρό τών οφθαλμών ΐ,μών ώρα'.ον 
πανόραμα. "Ολη ή αρχαία ΙΙέργη ήτο πρό ήμώ ν 
τά Οέατρον έφαίνετο αντίκρυ όλόκληρον, ομοίως 
τό ίπποδρόμιον ί  πλούτο είς τήν επιφάνειαν τής 
πόλεως· ά  τοίχοι, οίναοί, τά υδραγωγεία, πάν
τα  ήταν Ιμπροσθεν ήμών καί παρετηροϋμεν αύ
τά έλευΟέρως. Κατά σειράν είς το μεσαΐον ύψος 
τής άκροπάλεως υπάρχου σι καθ’ δλην τήν περι
φέρειαν φρούρια μικρά ώχυρωμένα λαμπρότατα, 
τινά δε · μέ κίονας Ιωνικής τάξεως· έν τφ  μέσφ 
δέ αύτών ύπάρχουσι τά προπύλαια τής άκροπό- 
λεως, ύπερήφανον καί μεγαλοπρεπές οικοδόμημα, 
εχον έν τώ μέσω Ούραν, ·δι ’ής άνέβημεν είς τό 
επίπεδον ύψος τής άκροπόλεως. Είς έκαστον βή
μα άπηντώμεν δε^αμενάς, 500 περίπου τόννων 
J /.^στην, καλώς οίκοδομημένας καί εύρυχώρους, 
είς τά στόμια τών όποίων ίύρισκοντο μεγάλοι 
πλίνθοι έκ καθαρού λίθου. Φρούρια,· παλάτια, 
τεί/η νεωτέρας τεκτονικής ύπάρχουσι διεσκορπι. 
σμένα πολλαχού· ναοί, ναΐσκοι, μνήματα, θύραι, 
ατελεύτητα μνημεία άδαμάστου Οελήσεως, έργα 
αιώνων, ιδού τά περιεργότερα τής Περγαίας ά
κροπόλεως, ήτις, μή έχουσα άμεσον σχέσιν μέ 
κανέν δρος, ισταται ώς κυμβίον τεςου έν μέσφ τής 
τοαπέζης, άπότομος καί οΐον λελατομημένη παν- 
ταχόθεν, καί τό περίεργον, κάτωθεν εΐνε στενω- 
τέρα άνω δέ πλατυτέρα, έργον άναμφιβόλως 
τής επίτηδες λατομείας, διότι ολόγυρα είς τούς 
ςτρόποδας αύτής είσίν άτάκτως σεσωρευμενοι ά
πειροι, λίθοι διαφόρου μεγέθους, πράγμα δπερ δέν 
παρατηοεΐται είς τούς πρόποδας τών λοιπών
όρέων.

• »ι2*-Λ *Ιδού έν συντόμφ ή αρχαία Πέργη, θεωρούμενη 
κατά τό 1850, δηλαδή μετά τριάκοντα αιώνας 
ΐ,σως τής κτίσεώς της καί είκοσιπέντε αιώνας τής 
^κμής της. Διότι περί τά 700 έτη π . X. εύρί-

σκέτο είς τά/ κολοφώνα τής δόξης της, παρα- 
γαγοϋσα καί βαθύπλουτους άνδρβς, ώς τό·ν Ιΐύ-. 
Όιον, ξενίσαντα τόν Ξέρξην μέ δλους τούς στρα
τούς του, καί τόν μαθηματικόν Ά πολλώνιον, 
συγγράψαντά όκτντομον πραγματείαν π#ρί κω
νικών τομών, μεταφρασΟεΐταν καί είς τήν ’Αραβι
κήν κατά τον μεσαιώνα. Έ π ί δέ · Βυζαντινών, ·ή 
ΙΙέργη είχε τά πρωτεία είς τήν σειράν τών 
Ηαμφυλιακών ‘ Κλληνικών άποικιών, τ ι χωμένη
μέ θρόνον Μητροπολίτου, ύπό τον όποιον διετέ- • ' ♦
λουν δεκαές ’Κπίσκοποι.

•ΙΙερί τοϋ χρόνου τής καταστροφής καί έρημώ- 
σεως αύτής ούδέν γνωρίζομεν είκάζομεν δέ 
μόνον δτι πολλάς ύπέστη πληγάς από τάς αλ
ληλοδιαδόχους έκείνας είς τήν Μικράν * Ασίαν 
σταυροφορίας, κα ί τάς λοιπές τών ’ Ασιανών έ- 
πιδρομάς.

Δέν ήου^ήΟημεν νά μή δακρύσωμεν άφίνοντες 
τήν ΓΙέργην, καί άφίνοντες αύτήν αιωνίως! ‘ ίίς 
ενθύμημα δέ τής έπισκέψεώς |Αας, άπεσπάσαμεν 
άπό τινα μνηματώνα ώραΐον τινά κίονα,μαρμά- 
ρινον, ήμίσεως ποδός ?:ερ;.φερείας καί πλάτους 
καί τριών ποδών μήκους μετά τοϋ κιονοκράνου 
του, ον καί έλάβομεν υιεΟ’ ή·χών μετά τινων νο-ι I I I

μισμάτων χαλκών καί άργυρών, τών πλείστων 
τής έποχής τών ‘Ρωμαίων δυναστών.

' · ·ν
<· Δ. Ε. Δ.
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Σ1ΜΙΜΙΚΤΑ. ·
ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΓΓΝΑΙΚΩΝ. —  Τ4ν Ι ξ «

εύφυα παραλληλισμόν θεωροϋμεν άξιον δημοσία 
εύσεως* άναγκαΐον δμως κρίνομεν νά είδοποιή. 
σωμεν τάς άναγνωστρίας ήμών, δτι ό παραλ
ληλισμός ούτος, έν φ  έπικρατεΐ καί ανώτερος 
δείκνυται ό Γερμανικός χαρακτήρ, εΐνε μετάφρα- 
σις Γερμανικού τίνος ποιηματίου:

«  ‘11 Γαλλίς υπανδρεύεται τυχαίως, ή ’Αγ- 
γ λ ίς  κατά συνήθειαν, ή δέ Γερμανίς διά. τοϋ 
έρωτος. — ‘11 Γαλλίς άγαπ£ μέχρι νέας σελή
νης, ή Ά γ γ λ ίς  έφ’( δρου ζωής, ή δέ Γερμανίς 
πάντοτε. — ‘Η Γαλλίς οδηγεί τήν θυγατέρα της 
είς τόν χορόν, ή *Αγγλίς τήν οδηγεί είς τήν 
Εκκλησίαν, ή δέ Γερμανίς ένασχολει αυτήν είς 
τό μαγειρεΐον. — ‘11 Γαλλίς έχει ευφυΐαν, ή 
Ά γ γ λ ίς  νούν, ή δέ Γερμανίς αίσθημα, -η· ‘ II 
Γαλλίς φλυαρεί, ή Ά γ γ λ ίς  όμ&εΐ, ή δέ Γερ
μανίς διαλέγεται. — 411 Γαλλίς προσφέρει £ό- 
δον, ή Ά γγλ ίς ,ά γρ ιο ν άνθος, ή δέ Γερμανίς Ε/ 
μ ή μ έ λ  η σ μ 9 ν τ4 ς. :— ‘Η Γαλλίς διαφέρει



κατά τήν γλώσσαν, ή ’ΛγγλΙς κατά την κεφα
λήν, ή οε Γερμανίς κατά τήν καρδίαν.

ΦΓΣΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΝ ΜΕΓΑΑΕίΟΝ ΤΗΣ 
ΛΜΕΡΠ>.Ι1Σ.— *0 μεγαλήτβρος καταρράκτης τοΰ 
κόσμου εινε 6 τοΰ Νιαγάρ^α. — Το μεγαλγ,τε. 
ρον σπήλαιον τοΰ κόσμου elve το τής Κεντόκης 
τής βορείου ’Αμερικής, ίνΟα δύναταί τις νά τα- 
ξειοεύστ^ έπί ποταμοΰ υπογείου και νά άγρευσιρ 
άομμάτους ίχΟύας.—‘Ο μίγαλήτερος ποταμός τοΰ 
κόσμου είνε ό Μισσισσίππης, έχων μήκος 4 , 1 0 0  

μ ιλίω ν. — ‘Η μεγίστη κοιλάς τοΰ κόσμου είνε ή 
τοΰ Μισσισσίππη, καλύπτουσα 500,0^0 τετρα
γωνικών μ ιλίων επιφάνειαν. —· ‘Η μεγαλύτερα 
λίμνη τοΰ κόσμου είνε ή Superior τής βορείου 
’ Αμερικής, εχουσα 450 μ ιλίων μήκος.

4Η μεγίστη φυσική γέφυρα τοΰ κόσμου είνε 
είς Β'.ργινίαν, έκτεινομένη έπί χάσματος 80 πο
δών πλάτους καί 250 βάθους. — ‘Ο μέγιστος 
στερεός ογκος σιδήρου τοΰ κόσμου είνε τό σι- 
δηροΰν όρος τοΰ Μ'.σσούρη, έχον 550 ποδών ύ
ψος κα'Λύο μιλίων περιφέρειαν. — ‘Ο μεγαλή- 
τερος σιδηρόδρομος τοΰ κόσμου είνε ό κεντρικός 
τής επαρχίας Ίλλίνόϊς, ε/ων μήκος 75 1 μ ιλίων, 
καί διά τόν όποιον έδαπανηθησαν 15 εκατομμύ
ρια δολλάρων, ή 1 0 0  περίπου έκατομ. φράγκων. 
— Τό μεγαλήτερον ύδραγωγείον τοΰ κόσμου ε ί
νε τό τοΰ Κρότων τής Νέας ‘ ϊορκης, έχον μή
κος 4 0  καί ήμισεως μ ιλίων, καί Si’ S έδαπανή
Οησαν δώδεκα καί ήμισυ Εκατομμύρια δίστηλων.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. — ‘Τπελόγισαν 
δτι. ό αριθμός τών συνδρομητών τής δίτομου ’Αγ
γλικής Ιστορίας, τής δημοσιευθείσης υπό τοΰ 
Μακωλαίοτφ 1856, έφΟασεν εις τους ίΟ,ΟΟΟ. Είς 
τρόπον ω7 δ οΐ δημοσιευθέντες 80,000 τόμοι διά 
τους καταγραφέντας συνδρομητάς, αν ήτο δυνατόν 
νά τεΟώσιν ό είς πλησίον τοΰ άλλου, ήθελον 
καλύψει έδαφος 2  1 ) 2  μιλίων ή 5,025 Γ αλλι
κών μέτρων, ύπολογιζομένου έ*άστου τόμου πρός 
2  ’Αγγλικούς δακτύλους· αν δέ έπετίΟεντο ή έ- 
ς·οιβάζοντο, ήθελον άποτελέσει πυραμίδα δεκάκις 
ύψηλοτέραν τής μεγάλης πυραμίδος, τοΰ άγάλ- 
ματος τοΰ Πομπηίου καί τοΰ μητροπολιτικοΰ ναοΰ 
τοΰ ‘Αγίου Παύλου, τεθειμένων τοΰ ένός έπί τοΰ 
άλλου. Λογιζομένου δέ τοΰ βάρους έκάς-ου τόμου 
άνά δύο Ά γγλ ικά ς λίβρας, τό βάρος όλων τών 
τόμων ήθελεν είσΟαι Ί\ τόννων καί 804 λιβρών, 
ή 72,455 χιλιογράμων, τουτέστι, δεκαεξάκις 
βαρύτεροι τοΰ μεγάλου κώδωνος τοΰ ‘Αγίου Παύ
λου, καί πολύ βαρύτεροι τοΰ κώδωνος τοΰ ‘Αγίου 
Ίβάν έν Μόσχα, δστις είνε ο βαρύτερος κώδων 
τού κόσμου, εκτός τοΰ κώδωνος τοΰ Κρεμλίνου,

οστις, ώς έκ του βάρους του, ποτέ οεν έκρεμά- 
σθη είς τό κωδωνοστάσιον τοΰ οικοδομήματος 
τούτου.

ΠΑΡΛΔΟΕΟΓΛΔΤΝΛΜίΛϊ, — Είς παραδόξους 
τψόντι ιδιοτροπίας βλέπομεν υποκειμένους πολ
λούς τών ενδόξων άνδρών: * 0  Ιίυφφών δέν ήδύνα
το νά συγγράψτρ, αν δέν έφορε ι τά χειρόκτιά του. 
‘Ο ΪΙριβάτος δέν ήδύνατο νά έργασΟ'β, είυ,ή ευ
ρισκόμενος έντός τής κλίνης του· επίσης δέ κ αί*. 
ό Παζιέλλος μόνον έπ ί τής κλίνης ήδύνατο νά 
μελετήστρ. fc0  ποιητής Σιμαρόζας έτρεχε παντού 
οπου θόρυβος καί ταραχή διά νά εύ’ρν) τήν ομοιο
καταληξίαν. ‘Ο Μεζςρά'ο είχε τήν αδυναμίαν νά 
γράφ^, άναμμένον έχων τόν λύ/νον καί έν πλή- 
ρει μεσημβρία. ‘Ο Δεσκάρτης συνέθετε τά έξοχά 
του έργα πλαγιασμένος έπί τής ράχης, ό δέ π ε 
ρίφημος οικονόμος Κουζάς έγραφε τά ίδικά του̂  
κατ’ άντίθετον Οέσιν. ‘Ο Γουΐδος ‘Ρένης δέν έ -  
λάμβανεν είς χείρας τήν γλυφίδα, άν δέν ένε- 
δύετο πρώτον τήν πολυτελεστέραν στολήν του, 
ήτις φυσικώ τώ λόγφ  επρεπε νά άνανεοΰται 
συνεχώς ώς άφανιζομένη καί κατατριβομένη. ‘Ο 
Χαίοδν δυσκόλως συνέγραφεν, αν δέν έφόοει ε ίν  
τόν δάκτυλόν του τό δακτυλίδιον, τό οποίον έ — 
δωρήσατο αύτφ Φριδερϊκος ό Μέγας, κτλ.

ΓΝΩΜ1ΚΑ ΣΙΝΩΝ — Έν τψ  περιφήμφ νομο- 
κώοηκι τών Σινών ή Κινέζων, άπαντώνται διά
φορα γνωμικά, άπ*ην8 ισμένα κατά μέγα μέρος 
ίκ τής ίεράς αύτών βίβλου Αί-Ku ’Ιδού τινα ές 
αύτών τά περιεργότ·ρα:

— Έσο φρόνιμος ώς ό όφις, άτάραχος ώς ή 
χελώνη καί σιωπηλός ώς ή νύξ.

— ‘Ο δαμάζων τήν γλώσσαν αύτοΰ σώζει, 
τήν κεφαλήν του.

— ‘Ο ταχέως βαδίζων ταχέως καί κόπια.
— Τά τραύματα τών βελών θεραπεύονται, τής 

γλο>σσης δμως ποτέ.
— Έάν ό λόγος $νε άργυροΰς, ή σιωπή ε ί

νε χρυσή.
— Τό έξερχόμενον έξ ένός στόματος εισέρχε

τα ι είς μυρία ώτα.
— Μεταξύ τών δένδρων τής γής, τά μέν ε ί

νε πράσινα άλλα δέ ξηρά· καί ομως^οΐ άνθρωποι 
όίπτουσι πέτρας μόνον είς τά φέροντα καρπούς.

— ‘Η μάλλον εύτυχής μήτηρ θυγατέρων είνε 
ή μή εχουσα παρά υΙούς.

— ‘Η Ούρα τοΰ κοιτώνος νέας κόρης πρέπει 
νά $νε άόρατος.

0 1  ΒΑΤΡΑΧΟΙ.
KotTi τον /ρυσουν εκείνον και μακάριον atwvr,

#τ’ εσκέπτοντο τά ζώα και έ&οικουντο μόνα, 
βατραχοι, οί Οιασωται τη ; προόδου καί των φώτων, 
την βελτιο*7ΐν ϋπ’ <?ψιν Εχοντες των καΟεστώτιυν, 
εκ  της λίμνης των εκβάντε; μέ κοάσματα. τραχέα 
παρά τοΰ Διός εζήτουν νά το ι; δώση βασιλέα.

*0  δε Ζευς εκ τοΰ Όλυμπου πρό; τήν γην ολίγον κύπτει, 
Κ ** χόψ*ς ςύλον ’ ς του; βατράχου; κάτω ρίπτει’
τό δ ! ξύλον είς την λίμνην πεσόν κάμνει με'γαν κρότον.
Οί οι βάτραχοι, μεγάλως ’ςιππασΟέντες κατά πρώτον, 
καταδύονται άμέσο>ς ’ς τόν πυΑμένα τών Οδάτων 
και φοβούνται να άνέλΟουν νά Ιδοϋν τόν ανακτά το^ν.

*Αλλά, μετ’ ολίγον κρότον μή άκούοντες κανένα, 
ήρχησαν νά άναβαίνουν βαθμηδόν απ’ τόν πυΟϋ,/να.
Είς τό ςύλον πλησιάζουν νά τό περιεργαβΟώσι, 
και τολμώσιν έπι τέλους έπ’ αύτοΰ νά άναβώ<π* 
τήν άπάΟίΐαν δέ τούτου βλέποντες άδημονουσιν, 
άπαξάπαντε; κοάζουν και μεταβολήν ζητουσιν.

c^AvaH  ξύλινο;, Ζεΰ πάτερ, είς τ ί  θέλει χρησιμεύσει;
“  χωρίς ψυχήν τό ςύλον εις ή μ δ ; Οά βασίλευαν); *
‘ Ο δΙΖ ευ; μακροθύμησα; ιίνοήτου; του; νομίζει, 
και τόν Έ γχελυν βατράχων βασιλέα διορίζει.

Τοΰ Έ γχέλυος τό μήκος κ ’ ή ευλύγιστος ή μέση 
εί? τόν 6 /λον τών βατρα'χων κατ' άρχά; είχεν αρέσει, 
άλλ’ ώ ; ιΤ̂ 'ον δτι είνε αδρανή;, μωρό;, εύηΟης, 
ε ί; τόν Δία δ.ευΟύνουν απαιτήσει; τά ; συνήθεις* 
βασιλε'α ζητούν άλλον πλήρη £ώμη; καί σοφία;, 
νά κράτηση επα ;ίω ; τά ; βασιλικά; ηνία ;.

Ό  bl Ζευ; άγανακτησα;, τόν άμφιβιον τόν ^Υδρον 
βασιλέα διορίζει τών ταραζιών έ'/ύδρων.
‘Ο φρικτο; δέ ουτο; ά'ΐις όΐμ’άν-'β’έπΐ τοΰ θρόνου, 
τήν πολλήν φιλοστοργίαν ε'μιμήΟηκε τοΰ Κρόνου, 
και εύΟυ; του; υπηκόου; άπό δυο καί τρεΤ; αρπάζει, 
και μέ νόμον χωρίς νόμον του; £ο:ρα, του; καταιβα'ζει.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κ α ι  ΓΠ ΕΙλΉ .

Βοηθήματα πρός τούς πάσχοντας έ ξ  
επ ιλη ψ ία ς , ή σεληνιασμού.

‘Η φρικώδης αυτη άσΟένεια προέρχεται συχνό
τατα άπό α ιτίας, τάς όποίας ή τών άνθρώπων 
σύνεσις. δέν δύναται νά προίδτ,, προξενεΐται ό

μως πολλάκις καί από α ιτ ίας, τάς όποίας ουνά- 
ue9a νά ««ρ,τηρήΟ,, ζ -  ό’--., κατά
μέσον οιον, επί οκτω «ρο»5ολών έπίλ/,ύίας, α1. 
Ιξ πίοηλβον ex τρόμοι*. ■”□»-:* δέν είνε m / .j  
ούσχολον νά άπο«ύγω»ι τάς τοί σφοδρού καί « L  
ονιδίου τρόμου άίίορμάς οί νέοι εκ.ΐνο’., οΐ ενον. 
τες την ιοιοσυγκρασίαν άβράν καί το νευρικόν 
σύστημα λίαν εύερέβιστον οΐ τοιουτοι προσβάλ
λονται εύκολώτερον έξ επιληψίας. Άφοΰ διαδη, 
λωΟ^ ή ασθένεια, δέν πρέπ:ι νά άφίνωμεν τον 
ασθενή μόνον, και εις περίστασιν άκόμη, καθ’ 

ήν ουτος εινε άπηλλαγμένος αύτής· καθότι ούο'έ; 
σύμπτωμα προαναγγέλλει τήν έπέλευσιν της 
περιόδου, ώς,προσβαλλούσης αίφνιδίως. καί έξ 
απρόοπτου. Εις τοιαύτην περίστασιν οΐ περικυ- 
κλουντες τον επιληπτικόν οφείλουν νά μετέλ- 
9ωσι παν μέσον, όπως, διαρκουσης τής περιόδου, 
μή πληγωθεί οΰτος. Πλαγιάζουν τόν άσΟενή έπί 
στρώματος, εισαγουσι μεταξύ τών όδόντων αύ
τοΰ κόμβον πανιού ή τεμάχιον φελλοΰ, δεμένον 
μέ σπάγον, εάν υπάρχω ^όδος μή δαγκάνων 
κόψτ) τήν γλώσσάν του· τόν κρατοΰν, άν fys 
άνάγκη, ο τω ς  τον έμποδίσωσι τοΰ νά πληνώ - 
rjf*’ βήχουν έλαφρώς τούς κροτάφους, τά χείλη 
καί τό κοίλωμα τοΰ στομάχου δ ι’ ολίγου ψυ- 
χροΰ υδατος, τέλος δέ τρίβουσιν έλαφρώς τά ά 
κρα αύτοΰ διά τής χειρός ή μέ χειρόκτιον.μάλ- 
λινον. Πρέπει δέ νά προσέχωσι μ,εγάλω; όπως 
μή τφ  δώσωσΐ νέ  όσφρανΟ^ πτητικά άλατα ^ή 
υγρά διαδίδοντα οσμήν τινα, ώς τό άμμωνια- 
κόν αλας ή . τό οξικόν οξύ (acidc antique), 
καθότι ταΰτα, άντί νά κατευνάσουν, θέλουν συο-
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δρύνει έ^Ι μάλλον τούς σπασμούς. Ά ν  οί πα- 
ρευρισκόμενοι προγνωρίσωσι τήν προσβολήν,' ή 
άν αΰτη άναγγελθτ) παρά τοΰ άσθενοΰς αύτοΰ, 
κα^ορθόνουν ένίοτε νά προλάβωσιν αύτήν, έπ ι- 
φέροντες είς τόν πάσ-χοντα ήθικόν τινα κλονι
σμόν, αίφνίδιον καί σφοδρόν, άναγγέλλοντες π .χ . 
πρός αύτόν εΐδησίν τινα, άληΟή μέν ή ψευδή, 
πλήν Ικανήν νά τόν συγκίνηση τά μέγιστα. Ά ν  
δέ 6 τρόπος οΰτος έπιτύχτ), πρέπει νά καταπεί- 
σωσι τόν έπιληπτικόν ότι ή £ηθεΐσα είδησις έ
χει ουτω, χωρίς νά τόν άφήσωσι νά συλλογισΟ *5 
άχρις οΰ διέλθωσιν τάσις καί ή περίοδος.

Έ ν τώ μεταξύ τών περιόδων δυνάμεΟα, Si ά 
τής έμφρονος χρήσεως αντισπασμωδικών τινών 
ιατρικών, αφαιμάξεων, ή συχνών λουτρών, ν’ άπο- 
μακρύνωμεν τάς προσβολάς κα ινά  έλαττώσοψεν 
τήν βαρύτητα αύτών. Έν τ^ συνήθει διαίττρ τών 
ε ίς  έπιληψίαν υποκειμένων πρέπει νά άπαγορεύ- 
ωνται όλως διόλου άπαντα τά έρεθ’.στικά, καί ι
δίως τά οξέα σίκερα (ϊοσόλια) καί ό μέ νερόν

/



απλό 5ν β?ατν.ένοί χ*?ές. Είνε άναγχαΐο^ έπ ί. 
τ/,; ό'ττω; άποκεύγ^ έ επιληπτ'.χδί τοϋ νά γ ί 
νεται ·Λά:τυς όούνων άλλων έκ τοΰ αύτοΰ «ά . 
0ου; ποο^δ'λ/,Οέντων, καθότι το τοιοΟτον τ,Οελεν

του ποοσωπου του βπνΛν'· » ” fi '■
περιόδου, κάλυμμα λεπτόν χαί διαφανές^, οπως 
άποκρύπτωμεν Ιούς φρικτόύς σπασμού; του αγω. 
νιώντος άπο τους παρευρισκομένους, μτ,πως ex 
συμπαΟείας προσβληΟώσΐ και ούτοι. ^

ΚαΟ ipt(T[/.0 i  τώ ν. έχ λ ίπ ο υς  κηλ ιοω ν,

ΓΙοέπει νά έχωμ?ν προπαρεσκευασμένον τό L  
ξής μίγμα, ώστε νά δυνάμεΟα νά μεταχειρισθώ- 
μεν αύτό, αμα όποιονδήποτε ύφασμα ήθελε κη~ 
λιδωΟή ύπό λίπους. Άνακατόνομεν 50 γράμα 
κατα^ταλαγμένου οινοπνεύματος (ailcool rccliiie)* 
2./ι0 γράμα καθαρού ελαίου τιρεβενΟίν/,ς, 50 γρά
μα Οειικοϋ αίΟέρος (dllicr sulluriquc) και σ ταλαγ
μούς τινας κιτρικού αποστάγματος (essence de 
citron)· Το παρασκεύασμα τούτο διατηρούμεν 
εντός φιάλης καλώς κεκλεισμένης, την όποιαν 
άνοίγομεν μόνον όσάκις.γίνιρ χρεία να το με- 
ταχειρισΟώμεν. θέτομεν οέ το κηλιοωΟεν ύφασμα 
επί σινδόνης, διπλωμένες είς οσον τό δυνατόν 
πολλάς πτυχάς, βρέχομεν τάςκηλίδας μέ τό όη- 
Οέν μ ίγμα, εΐτα  δέ σπογγίζομεν αύτο μέ τ ε 
μάχιον στεγνού πανίου, καί άμέσως καθαρίζεται

Βοηθήματα προς σωτηρίαν τών 
άποπνιγομένω ν..

‘Ο κοινός ζχλος φρονεί δτι, οι άποπνιγομενοι 
βνήσκουσιν Ενεκα τού είσελΟόντος ΰδατος είς 
τόν στόμαχον καί τούς πνεύμονας α ύτώ ν διό 
καί ευθύς άφού τούς άνασύρωσιν έκ τού ΰδατος, 
τούς κρεμώσι κατά κεφαλής, τούς τινάσσουσι 
βιαίως διά νά τούς έπαναφέρωσιν ^άπό τής λ ε ι. 
ποΟυμίας, καί τούς ξυλοκοποϋν ανηλεώς. Τό δέ 
άποτέλεσμα όλων τούτων τών βίαιων μέσων εί- 
νε τό δτ^ άποκαβιστώσι βέβαιον τον αμφίβολον 
θάνατον τού δυστυχούς παΟόντος. Ά λ λ ’ ή έπι. 
στήμη άπέδειξεν δτι ή είς τούς πνεύμονας τών 
είς τό ΰοωρ βυΟιζομένων εισερχόμενη ποσότης 
τού ΰοατος είνε παρά πολύ μικρά, καί δέν' δύ- 
ναται νά προξενήσ^ποτέ θανατηφόρα αποτελέ
σματα· είς τρόπον ώστε ή ζωή· είς τοιαύτας 
περιστάσεις οέν σβύνεται άλλά μόνον διακόπτε
τα ι, ένεκα τής επ ερχομέ νης άσφυξίας τοϋ σώμα
τος έκ τής έλλείψεως τοϋ άέ^ος καί τής παύσεως 
τής αναπνοής. Ένησχολτ,Οη δέ είς τήν άνεύρε- 
σιν των μέσων τού "νά επαναφέρω τήν ζωήν *ίς

τήν πρώτην αύτής ενέργειαν, άτινα  είσ ί τά α
κόλουθα: t

ΚύΟύς αμα άνελκύσωσι τόν βυΟ.σΟέντα έκ 
τοϋ ΰδατος, άφού έκβάλ,λωσι μετά προσοχής τά 
φορέματα αύτού άνευ τινός κλονισμού, πρέπει νά 
έςαπλώσωσιν αύτόν έπί χαμηλής κλίνης, το μεν 
σώμα εστραμμένον εχοντες επί τοϋ δεξιού πλευ
ρού τήν δέ κεφαλήν όπωσούν υψωμένη ν  ή Οϊσ·.ς 
αΰτη έςαοκεϊ διά νά καταβιβάσ·^ τό είς τήν τρα- 
;/είαν άοτηοίαν είσελΟόν ΰοωρ, τό όποιον ήΟελεν>· I ' I ·
εμποδίζει τόν άέώα. Άφού οέ γυμνώσωσι τόI < ι * I 1
σώυ,α τοϋ πάσ/οντος, άνοίνουσιν δλα τά πα·:ά-I /*. 11 I ‘
Ουρα καί άνάπτουσι τήν θερμάστραν διάνα γίνιρ 
κυκλοφορία τοϋ άέρος εντός τού θαλάμου· τρί- 
βουσι δε έλα^οά δλα τά αέλη αύτού, καί προ«I ·  ̂ J
πάντων τήν καρδίαν καί τον στόμαχον, οιά μ ά λ 
λινου υφάσματος (φλανέλλας) ή καί οιά τής 
χειρός , αφού πρώτον τά άλείψωσι πνευματώδες 
καί ερεθιστικόν υγρόν καμφόρας ή άμμο)νιακοϋ 
ή απλού δυνατού οξειδίου, εκ τού όποιου προ- 
σάγουσιν έκ διαλειμμάτων είς τούς £ώ&ωνας αύ
τού, καί έρεΟίζουσι τά χείλη και το εξωτερικόν 
τής £ινός δι’ ελαφρών πτερών ή νήματος μετά- 
ξης. Ταύτοχρόνως μεταχειρίζονται ψυχρά και ε
ρεθιστικά κλύσματα, είτε έξ ΰδατος και Οαλασ- 
σίου αλατος, είτε άπλώς ες ΰδατος καί οξους, 
καί έμφυσώσιν είς τόν πάσχοντα διά φύσ^,ς α
έρα διά τοϋ στόματος καί τής ρινός, ώστε νά
πληοωΟώσι πάλιν οί πνεύμονες αύτοϋ. Τά τοι- ·» >
αϋτα βοηθητικά μέσα πρέπα νά έπαναλαμοά-', 
νωνται ‘άδιακόπως καί μετά δραστηριότατος καί 
προσοχής, διότι παρετηρήθη πολλάκις δτι μετά 
παρέλευσιν πολλών ωρών μόλις ελαφρά τις κ ί-  
νησις τών βλεφάρων ή τών μυώνων τού προσώ
που προδίδει τήν επάνοδον τής ενεργεί ας τής. 
ζωής. ΕύΟύς δέ άφού ό ασθενής άναπνεύστ, καί, 
άρχίσωσιν οί παλμοί τών σφυγμών, πρέπει νά δί
δεται είς αύτόν ποτήρι ον καλού οίνου ή όακής. 
μεμιγμένης μεΟ’ ΰδατος, διατηρουμένων πάντοτε 
Οεου,ών τών ποδών αύτοϋ είτε διά τρίψεως ε ίτεk t · 1 1 »  ft ·
διά καταπλασμάτων. ΙΙολλάκις συμβαίνει ώστε 
ή μέν καρδία πάλλει καί ό άσΟενής άναπνέει, 
εύρίσκεται είσέτι δμως άναίσθητος· τότε δυνά
μεΟα νά μεταχειρισθώμεν ,έλαφρώς Οερμαν&έν, 
έργαλεΐον τού σιδηρώματος, δπερ περιφέρομε'/ 
επί τής κοιλίας καί τού στομά/ου διαδοχικώς, 
μή παραμελοϋντες καί τά ανωτέρω σημειωΟ,έν. 
τά μέσα, άτινα έκτελούμεν με{Γ όλης τής δυ
νατής ακρίβειας.

’Εννοείται δέ δτι είς τοιαύτας περιστάσεις 
λίαν συντελεστική είνε καί ή παρουσία εμπεί
ρου ιατρού. »

"Ιοωρ καΟβριστιχόν τών όδοντων.
Λάβε 52 γράμα καμφόρας καί ήμίσειαν λίτραν 

οινοπνεύματος (alcool)· £ίψον τήν καμφόραν είς 
φιάλην, τιθειμένην έντός πήλινου άγγείου πλή 
ρους ζέοντος ΰδατος, καί δταν αύτή άναλύστρ, 
απόσυρον τό άγγείον άπό τό πϋρ# καί χύσον τδ 
οινόπνευμα έντός τής φιάλες, τήν όποιαν κλεΐσον 
έπιμελώς. ' Εκ τοϋ καμφορώδους τούτου οινοπνεύ
ματος στάξον σταλαγμούς τινας εις τό ΰδωρ ο
σάκις νίπτεσαι, καί, άπόπλυνον δι’αύτοϋ τό στό
μα καί τούς όδόντας. Πρέπει δέ νά μεταχειρίζε
τα ι τις τό παρασκεύασμα τοϋτο απαξ τής ήμέρας 
τουλάχιστον, ώς τό μόνον διατηρούν καθάριους 
τούς όδόντας καί νοησιμεϋον ώς άλεςίτήριον 
τών ασθενειών αύτών.
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ΜΟΣΧΟΣ ποιμήν, και ΑΡΕΤΗ σύζυγος του̂

ΜΟΣΧΟΙ.
Πώς να c l  διασχεδάσο), πως να σί χαροποιήσω; 

λυπημένη ’Αρετή μου, γέλασε θ& τραγω^ησω.
^Ερχομαι άπό r)jv uavopav. και πολλ^ σέ φεριο νέα! 

Έ/0έζ 3ρά$υ αγελάδες til·/ έγέννησαν έννεα. 
ττροζατΐνες 8ε κ’ α’.γίδες εκατόν πενήντα τρεις*
«ν υπάγης και τ^ςίδης, πο'σον, πόσον Οχ χάρης!
1-τέκονται αράδ' άράοα, και βυζάνουσι σιμά των 
τα μοσχάρια, τ ’αονία και τα έριφάκιά των.

1 ΪΓό; ν& σΐ διασκεδάσω, πι»)ς να σε χαροποιήσο); 
λυπηι/.ένη ’Αρετή μου, γέλασε Oi τραγωοήσο).

Γέννησε και ή Σ ο υ λ τ ά ν α ,  ή ωραία άγελάς σου, 
κ’ εογαλεν ει; φώς, ω φώς μου, εν μοσχάρι ον — οαντάσου! 
εινε μαυρον κ’εχει άσπρους γύρους εΐς τους Οφθαλμούς 
ώτ&ν όμματοϋάλια. . . . τί αθώους βελασυους!
.Πήγαινε v i τήν άμέ/νξ ς̂* τόσην ώραν σε προσδένει 
μέ μαστούς γεμάτους γάλα άδολον, ή καυμε̂ /ηΙ

Πώς Α σί διασκεδάσο), πώς ν& σέ χαροποιήσω; 
λυπημένη *Αρετή μου, γέλασε Oot τραγωοήσο).

Γέννησε καί ή Κ ο κ κ ώ ν α ,; ή καλή .σου προβατίνα, 
κ’ελαμεν άρνία δύο, ασπρα ωσλν τήν αχτίνα.
Τά ευλογημένα ζώαΐ το έν εΤν? αρσενικόν, 
τό δΐ άλλο, που Οα καύση καρδιαΤς πλήθος, θηλυκόν. 
Πήγαινε ν&τλ φιλήσ/)ς, τήν Μητέρα τιον [5υζάνουν* 
τά άΟώα στόματά των μόλις τους μαστούς της φθάνουν.

Πώς Α σέ διασκεδάσω, πώς Λ  σέ χαροποιήσο>; 
λυπημένη Αρετή μου, γέλασε Οά τραγωδήσυ).

Γέννησ* και ή Π η δ ή κ ρ α, ή Οεοτρελλή σου αΤγα, 
ήτις έχυνε τό γάλα άπ’τήν πέλλαν· τώρα — μέγα 
Οαυμασμα! —  έφρονίμεύΟη μ’εν Ιρίφιον ψα^όν, 
κακοπροσωπον, άστειον, πουρόν και τολμηρόν.
Πήγαινε νλ τήν χαδεύσης, εΤν’ή πρώτη της ή γέννα! 
παρ όλίγον νά ψοφήση ή πτο>χή Ινω εγέννα!

Πώς νά σέ διασκεδάσο), πώς νά σέ χαροποιήσω; 
λυπημένη ’Αρετή μου, γέλασε Οά τραγωδήσω.

Καί ή Ιδική σου γέννα ξεύρεις δτι-πλησιάζει,
Αρετή; . . . νά καμ»)ς κόρην, ήτις νά σέ 6μοιάζ/j.
Τά μαλλία σου να εχη τά μακρά και καστανά, 
τά χειλάκιά σου ταυτα τά δροσωδη και ά*|̂ ά, 
και αυτά τά όμματά σου, τά δποΐα θαρρείς ε/ουν 
μαύρα; ρόγας σταφυλίου’, δταν βλέπουν η προσέχουν.

Πώς νά σέ διασκεδάσω, πώς νά σέ χαροποιήσω; 
λυπημένη ’Αρετή μου, γέλασε Οά τραγωδήσω. '

Τί χαρά! άφοΰ αυςήση ή αγαπητή μας κόρη, 
νοητήν μ.άΟ·/)ς πώς νά βόσκτ, τά άρνία εΐς τά όρη, _ -
πως νά πα^ζη τήν φλογέραν, πώς τήν ράβδον να κράτη’ 
και μετά ολίγους χρόνους — αϊ; ωραία ’ Αρετή; — 
νά μδς τριγυρίζουν τόσοι γαμβροί άπό τους ποιμένας, 
καί γυναίκα νά τήν λάβ/j μέ χαράς κα! γάμους ένας!

Πώς νά σέ διασκεδάσω, πώς νά σέ χαροποιήσω; 
λυπημένη ’Αρετή μου, γέλασε Οά τραγωδήσω.

,Ίδε άπ’ αύτόν τόν λόφον δπου είαεΟα, φιλτάτη, 
τόν 1)ίόν μας Λάμπρον, οστις τρέχ' εΐς ένα μονοπάτι* 
τό μικρόν, μέ πόσην βίαν εν άρνίον κυνηγεΤ! 
τό έπίασε, τό δέρνβΐ κ’ είς τλ άλλα τ’δδηγει. . . .
Ιδε τώρα πώς φουσκόνει τά θρεμαένα μάγουλά του,
:ώς κτυπάει εΐς τάς τρυ7ΐας τοΰ αυλοΰ τά δάκτυλά του!

( ’Ακολουθεί).

;·) Χή 1130-ί προσφίρο,αιν ιίς  τ',υς φιλοκάλου; ήχων άνιγνέ*- 
ηττς  και iti;ov  ι!5ύλλιον, πλτ,μς χάριτος χα\ άπί,στάζον το γ)υκυ 
τ τ ;| 7.φϊλονς πιιή'τιως <xp ;̂xa, τοΰ άωρως άρπβγιντος U

Λ < , < Ψ r> · *

Ο ENA^TPOC ΟΥΡΑΝΟΙ.

(Πρωτότυπ-ον)

^ < τΐΓ Ζ > Ο Ύ ^ -'

ψ .

’Άρτ,ς, χβ’ι τηλίϊχοκίχοΐ πλιν^ΐα!.

πλανήτης ουτο;, ί-ττον λααπρότε:ο; ττ„-
%,ς το

τ:\
*:
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πεονέογου; ψάσε'.;· ‘Ο όγκο; τον* είνε όκτάκ'.ς μι 
κρότερος τοΰ τής,Γή;, έξ ού επεταν οτ>. καν ή βα- 
ούτ/,; έτ:ν τής έπνφανεν»; του είνε κατά το η . 
|λΐβυ άσ&ενεστίρα τή ; βαρύτατος τή ; σφαίρας 
αας, ώ ; καν το φώ ; καί ή Οεραότης, ήν λα^βά. 
ν;ν παρά τοΰ ‘Ηλίου, είνε σχεοόν κατά το ή ■-<■’·- 
συ όλνγώτερον τής ποσοτ/,τος ήν οεχεταν, τ, 
Γή ;λα;.

*Λττέ/εν τοΰ ·Ηλνου 32,615,000 λευγώ ν, του. 
τέστν ί < ( 2  φοράν άφ’ οσον άπέχεν τή ; Γή;. ‘Η 
τα/ύτη; τή ; πορεία; του είνε -19,710 λευγών 
τήν ώραν, καί σϋα-λ/,ρον τήν πβρν τόν Ήλνον 
περνστροφήν του εν; εν έτο; καν <>2 ί ί,υ,έρα; 
στρέφεται οέ καν περί τον νονόν του άξονα ε ί ; 
24* ώρα; καν 3!) λεπτά. Έπενδή δέ ή εγχλνσν; 
τοΰ άξονό; του πρό; τρ επίπεδον τής τρο/νϊ; 
του είνε περίπου 28 [ΑΟ'.ρών, ω ; τή ; ήΐΑίτέρα; 
Γής, επεταν 'έκ τούτου δτν αί ήμέρκν χαί *'· νύ . 
χτες ώς καί αί διάφοροι oipat βίς τον πλαντ*την 
τούτον Ικανώς όμοιάζουσι τας του ήμετέρου

‘Οπόταν εύρίσκεται δ Άρης εγγύτερον εις 
τήν Γήν, ή άφ’ ήμών άπόστασις αύτοΰ είνε 50 
περίπου εκατομμύρια μ ιλίων, όπόταν δέ μάλλον 
απομακρύνεται άπέχβΐ 240 Εκατομμύρια μ ιλίων, 
είς τρόπον ώς-ε, εις τήν πρώτον περίστασιν cpai 
νεται εικοσιπεντάκις σχεδόν μεγαλύτερος παρά 
εις ττ,ν δευτέραν. Εις θεατήν εν τφ  πλανήτη 
τούτφ ή Γή μας (ραίνεται εναλλάξ ώς πρωινός 
και Εσπερινός άστήρ, ώς^ή ’Αφροδίτη εις ήμάς, 
αλλά μέ μίκρότερον βαβμόν φαινομένου μεγέθους 
και λαμπρότητος, και παριστ^ όλας τάς φάσεις
άς και ή Σελήνη*

ΑΙ έπι του πλανήτου τούτου φαινόμεναι δια. 
λ  άμπουσαι ιδίως πολικαι κηλιοες φερουσιν Τιμάς 
εις τήν (5 ε6 αίαν ύπόΟεσιν, οτι υπάρχουσιν είς 
τούς πόλους του δρη έκ πάγων και βάλασσαι δ. 
μοιαι μέ τάς πολικά ς Οαλάσσας τοΰ ήμετέρου 
πλανήτου. ΑΙ πρός τούς πόλους του παρατηρού- 
μεναι φωτειναί αύται ζώναι, ύποκειμεναι εις οια- 
δοχικάς μεταδολάς, έπιβεβαιοΰσι τήν παρατήρη
σήν τοΰ *Ερσχέλλου δτι τό ήλιακόν φώς άντανα. 
κλάται εις τά έκ πάγου δρη. ‘Ο Άρης περικυ- 
κλοΰται έπίσης ύπό άτμοσφαίρας, ήτις, πυκνο- 
τάτη ούσα, δίδει πιθανώς εις τόν πλανήτην τοΰ
τον το ύπέρυΟρον έκεΐνο χρώμα, όπερ παρεκίνησε 
τούς αρχαίους άστρονόμους νά οωσιοσιν εις αυ
τόν τό όνομα τοΰ Οεοΰ τών αΙμάτων τής τών 
αρχαίων μυθολογίας

Άμέσως μετά τον Άρην επεται, έντός ζώνης 
έχούσης εκτασιν 51,000,000 λευγώ ν μέχρι τοΰ 
πλανήτου τοΰ Διός, τό σύμπλεγμα, ούτως εΐ- 
π ε ΐν , 5(5—57 μικτών ητών, μικράς διαμέ

τρου τών περισσοτέρων και. άκανονίστου σχήμα- 
τος, οΐτινες, άνακαλυφΟέντες πάντες σχεδόν άπό 
τής αρχής τής έκατονταετηρίδος ταύτης, έδα- 
πτίσθησαν παρά τών Αστρονόμων μέ διάφορα 
τής μυθολογίας ονόματα. ‘ΓποτίΟεται δέ δτι είσι 
κλάσματα μεγάλου πλανήτου, παρεμφερούς τώ 
Alt, κύκλοφορουντος ποτέ μεταςύ αύτοΰ καί τοΰ 
Αρεως* τοΰτο δε επ’£ε£«ιοι έν μέρει και ή πα- 

ρατήρήσις δτι, α ί τροχιαί πολλών έκ τών μικρών 
πλανητών τούτων διασταυροΰνται άκριβώς εις 
έν και τό αύτό σημεΐον. ‘Απάντων οε αι περι 
τόν "Ηλιον περιστροφαί έκτελοΰνται άπό διάστη
μα 5 — 5  έτών, α ί δέ περί τόν ιδιόν των άξονα 
περι στοοφαί δέν προσδιωρίσΟησαν εισετι.

Έκ τών μικρών ή τηλεσκοπικών τούτων πλα* 
νητών τέσσαρ#; παρετηρήΟησαν ιδίως, έξ ών ή 
Η ρα δστις εινε καί ό μεγαλύτερος, άπεχων 

ώς έγγιστα  τοΰ ‘Ηλίου 9 2 , 0 0 0 , 0 0 0  λευγώ ν, έ- 
ν ε ι 4 7 5  λευγών διάμετρον, δ έστιν εινε περίπου 
τά 5 ) 4  τοΰ ‘Ερμου· έχει δε ενιαύσιον περιστρο
φήν 4 έτών καί 152 ήμερών. ‘ II Δ υ, μ ή τ ρ α  έ
χει μόνον 50 λευγώ ν οιάμετρον, ωστε εινε γή  
βραχεία καί μικρογραφική· άπεχει δε τοΰ ‘Ηλιου 
9 5 ,0 0 0 , 0 0 0  λευγώ ν, καί ό, ενιαυτός της εινε ί 
έτών καί 219 ήμερών. ‘Η Ά Ο η ν ά  έπίσης εινε 
πλανήτης 50 λευγώ ν διαμέτρου, άπεχων τοΰ ‘ II- 
λίου 9 G,0 0 0 , 0 0 0  λευγώ ν καί συμπληρών τόν εν ι
αυτόν του είς 4 έτη 7 μήνας καί \ \ ήμέρας· διο^ 
τρέχει δέ τροχιάν ελλειπτικήν λ ίαν επιμήκη. ‘ II 
δέ ‘Εστία είνε τόσον μικρός πλανήτες, ώ^ε 4 δί
σκος του είνε άδιόρατος, έξοΰ εικάζεται ότι μόλις 
έχει 25 λευγών διάμετρον απέχει τοΰ ‘ Ηλιου 
8 1,000,000 λευγώ ν, καί ό ενιαυτός του είνε 4 
έτών καί 225 ήμεοών.

Πολλοί τών μικρών τούτων πλανητών, ύπεί- 
κοντές φαίνεται είς νομούς ελξεως άνωτέρας, 
χάνονται έξ ολοκλήρου. ‘Ο Κ. ΓολσμιΟ άνεκάλυ- 
ψε τήν 21 Μαΐου τοΰ 1856, τόν πλανήτην όνο- 
ματι Δ ά φ ν η ν ,  πλήν μετά παρέλευσιν ολίγου 
καιροΰ τόν έχασε, καί μάτ/jv άνεζήτει αυτόν κα- 
τό θέρος τοΰ 1857. Ά λ λ ά  τήν 9 Σεπτεμβρίου 
1801 εΰρέν ένα πλανήτην, τόν όποιον έξέλαβε 
κατ’ άρχάς ώς τήν Δάφνην, διότι ητο πλησίον, 
τής Οέσεως δπου ύπελόγιζεν δτι ύπήρχεν ό ζη
τούμενος πλανήτης· άκολούθως όμως άπεδείχθη 
δτι ήν δλως νέος πλανήτης, διό καί έκλήΟη Ψ ε υ - 
δ ο δ ά φ ν η ·  πλήν μετ'όλίγον καί αύτός έγένε- 
;ο άφαντος.
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