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Η ΑΠΪΑΕΑ ΤΙΙΣ Κ Γ Ρ Λ  ΙΙΤ Ω Χ Ε ΙΑ ϊ
(Φλαμανδική παράοοσις).
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12 καιρψ έκείνω ύπήρχεν 'εις τό χ ω . 
LxLra ρίον ΒΙκ, πλησίον του Κομητάτου 

Κονδέ, καλή τις καί ενάρετος γυνή , όνομαζομένη 
Κυρά Πτώχεια, ητις έζήτευε, περιερχομένη άπο 
θύρας είς Ουράν, καί ητις τόσον γραία ητο ώστε, 
έλεγες , δτι έγεννήΟη τήν αύτήν ήμέραν, καθ’ ήν 
έπράχθη το προπατορικόν αμάρτημα. Κατ’ εκείνην 
τήν εποχήν τό χωρίον Βίκ ητο μικρά τις καί ά. 
σήμαντος κώμη, κείμενη παρά τάς οχΟας βάλ
του, καί έ£λεπέ τ ις  εις αύτό άθλιας τινάς κα. 
λύ6ας, ή παραπήγματα καλαμοσκέπαστα καί έ. 
κτισμένα μέ πηλόν καί με ξηρά χόρτα. ‘ II Κυρά 
Πτώχεια κατωκει παράμερα μικρόν τινα παμπά- 
λαιον καί καταρ^έοντα πηλόκτιστον οίκίσκον, οπου 
μόνην συντροφιάν είχεν ένα σκύλον, τόν όποιον 
ώνόμαζε Φάρον, όλα της δέ τά αγαθά ησανή^ίά- 
6οος καί τό δισάκκιόν της, τό όποιον έφερε πάν
τοτε σχεδόν κενόν, όσάκις έπανήρχετο έκ τών εκ
δρομών της είς τάς πέριξ έπαύλεις καί τό χωρίον.

Είνε άληΟές δτι είς κηπάριόν τ ι, κείμενον ό
πισθεν τής καλύέης της καί κάκιστα περ ιτειχ ι. 
σμένον, ητο πε^υτευμένον έν μόνον δένδρον, μία 
πελώριος άπιδέα, τόσον ωραία, ώστε ποτέ ίσως 
δέν είδέ τ ις καλλήτερον δένδρον μετά τήν περ ί.

?ημον εκείνην μηλεαν τού επιγείου παραδείσου 
τν,ς Έδεμ. ‘II μόνη ευχάριστη σις, τήν όποιαν 
ή Κυρά φτώ χεια  άπελώμ^ανεν εις τούτον τόν 
κόσμον, ητο νά τρώγιρ τούς καρπούς τού προσ
φιλούς αύτ*(, οενδρου· άλλά δυστυχώς τά δυσα- 
νάγω γα  παιοια τού χωρίου ήρχοντο συνεχώς 
πρός έπίσκεψιν τής άπιδέας, χαί τήν έλεηλάτουν 
οταν ή ιδιοκτήτις αυτής ητο απούσα. "Ολαςτάς 
ήμερας τού Θεού ή Κυρά ΙΙτώχεια άπήρχετο 
εις τήν ζητεί αν μετά τού πιστού της Φάοου, άλ- 
λα το <ρ&ινο-ωρον ό Φάρος τ,νανχάζετο νά μέντ) 
εϊς τήν οικίαν διά νά ουλαττ* τά άπίοια, και 
ό μικρός ουτος αποχωρισμός ητο τρομερά δι’ άμ_ 
'ροτέρους βά-ανος, διότι άμιρότεροι, η τε πτωχή 
/υνί, κα1. έ πτωχός σκύλος, ήγαπώντο μετά με_ 
γάλ/,ς στοργής.

Β'.
Έν τούτοις εττ^λθεν 4 χε-.μών, χειμών λίαν 

τρομερός, καθ’ον ούο κατά συνέχειαν μήνας τόσον 
ύΰχος ίγε ινεν , ώ ττε έσκασαν αί πέτρα·, άπό τόν \ 
πάγον, και τόση χιών επεσεν, ώστε οί κόρακες 
άπέΟανον τήςπείνης, κα ίο ΐ λύκοι ά»ήκαν τά δά
ση και είσήρχοντο είς τάς κατοικίας τών άνΟρώ- 
πων. Τρομερά έρήμιοσις έγένετο είς τόν τόπον 
εκείνον, και ή ταλαίπωρος Κυρά ΙΙτώ·/εια μετά 
τοΰ Φάρου τ/,ς ΰπέ»ερε πλειότερον τών άλλων.

‘Εσπέραν τινά, καθ’ ήν έπ ιπτε πυκνότατη χιών 
καί ό (ίορέας έμυκάτο μανιωδώς, ένώ οΐ δύο ®ί_ 
λ θ'. έΟερμαίνοντο, άκουμ£ώντες ό είς έπί τοΰ ί λ .
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λου ένώπιον τής έτοιμοσβεστου έστιας των, ε- I 
κρούσθη αίφνης ή Ούρα *ής καλύβης. I

Πάντοτε, όσάκις άνθρωπέ; τ ις έπλησίαζεν εις I 
τήν χαλύ6/,ν, i  Φάρος ΰλάχτει μετ’ οργής, νομΐ- 
ζων δτι ησαν οΐ μικροί κλέπται της γειτονεία,· I 
άλλ ’ αύτήν τήν φοράν ή ρ χ ι«  νά γογγύζει ΰπο. 
κώφιος, σείων τήν ουράν του εις σημειον χαράς. | 

σ Δι· αγάπην Θεού! ήκούσθη ύποτρέμουσά τ-ς I 
<;ωνή· ανοίξατε ενα πτωχόν, ο οποίος αποθν/*. I 
οχει άπό ψύχος και πείναν 1 |

_  Σήκωσε τόν μάνδαλον ! έκραξεν άμέσως ή I 
ΙΙτώχεια· δέν επιθυμώ διόλου νά ειπουν, οτι ά-| 
φήκα είς τοιούτον καιρόν έξω της στέγης μου I
!ν  πλάσμα του καλού Θεου. »

*0 ξένος είσήλΟεν. Έφαίνετο πολύ γεροντοτε-Ι 
ρος και άθλιέστερος της Κυρά ΙΙτώχεια ς·̂  δλος I 
του 6 Ιματισμός συνέκειτο άπό ενα καταςεσχ ι.Ι 
σμένον έπενδύτην έκ φαιού χονόροπανου, καί επ-| 
εστηοίζετο είςχρονδροειδεστάτην ράβδον.

«Κ άθησε, καλέ μου άνθρωπε, είπεν ή Κυρά 
ΙΙτώχεια· ή τύχη σου σε ερ^ιψεν ε ις  πολυ κακόν 
μέρος, άλλ* έχω άκόμη τόν τρόπον νά σέ περι- 
ποιηΟώ. »

Και έρ^ιψε πάραυτα είς τό πυρ τό τελευταίον 
ξύλοντης, καί έδωκεν εις τόν γέροντα τά τρία 
τεμά/ια του ψωμίου, τά όποια έμεινον είς τό 
καυκίοντης. Μετ’ ολίγον τό πυρ άνεζωογονήΟη, | 
και ό γέρων έφαγε μέ πλείστην δρεξιν ενώ δέ 
αυτός κατεβρόχθιζε τό ξηρόν ψωμίον, ό Φάρος τφ  
έλειχε τούς πόδας. "Οταν ό ξένος ετελειωσε το 
δεΐπνόν του, ή Κυρά ΙΙτώχεια τόν έσκέπασε μέ 
τό παλαιόν της βαμβακερόν κάλυμμα, και τόν ύ. 
πεχρέωσε νά κοιμηθεί έπι τού άχυροστρώματός 
της, ένφ ή Ιδία ήτοιμάζετο νά άκουμβήσ^ΐ τήν 
κεφαλήν της έπι τού μικρού της σκολυΟρίου (σκα- 
μνίου).

Tri έπαύριον ή Κυρά Πτωχεία έξύπνησε πρώτη.
α Δέν μοί έμεινε πλέον τίποτε, είπε καθ'έαυ- 

τήν μετά λύπης, και δ ξένος μου Οά σηκωΟτ, 
πεινασμένος· ας ίδωμεν αν ηνε δυνατόν νά τρέ- 
ξω μίαν στιγμήν εις τό χωρίον οιάνά ζητεύσω. »

Καίήνοιξε τήν Ούραν τής καλύβης της. ‘11 χιών 
έπαυσε, και ωραίος χειμερινός ήλιος έφώτιζε τήν 
ημέραν· έπιστρέψασα δέ διά νά λάβ^ τήν ράβδον 
της, παρετήρησε τόν ξένον δρθιον και έτοιμον νά 
άναχωρήστρ.

«  Πώς 1 τόσον ενωρίς θά αναχώρησές, καλέ 
άνθρωπε; τω είπε.

— ‘Η άποστολήμου έξεπληρώθη, άπεκρίΟη ό 
άγνωστος, καί πρέπει νά υπάγω νά δώσω λό
γον περί αυτής εις τόν Κύριόν μου. Δέν είμαι 
δ,τι φαίνομαι είς τούς οφθαλμούς σου. Είμαι 6

"Αγιος Πολύκαρπος, προστάτης τού Κομητάτο·> 
Κονδέ, καί άπεστάλην ύπό τού Θεού διά νά ιδω· 
πώς οί πιστοί λατρευταί του έκτελούσι τά  έργα 
τής ’Αγάπης, ητις εινε ή πρώτη τών Χριστια
νικών αρετών. Έκρουσα τήν Ούραν τού άρχοντος 
του Κονδέ, έκρουσα τάς Ούρας τού δημάρχου τού 
ΒΙκ και όλων τών πέριξ άγρονόμων άλλ ' ό άο- 
χων τού Κονδέ και ό δήμαρχος τού Βικ και οί 
αγρονόμοι τών περίχωρων μέ άφήκαν νά πα γώ 
σω πρό τής Ούρας των. Συ μόνη έλαβες οίκτον 
πρός έμε, καίτοι ούσα πτωχή ώς εγώ . Ά λ λ ’ ό 
Θεός Οά σοί άποδώστρ τήν αμοιβήν τής φιλοξε
νίας σου, διότι ούδεμία άρετή άμείβεται τόσον 
πολύ εις τόν κόσμον τούτον δσον ή εύσπλαγχνία . 
Κάμε έν τάξιμον, και Οά έκτελεσΟ^ άμέσως. »  

‘11 Κυρά Πτωχεία έσταυροκοπήθη, και έπεσεν 
άμέσως εις τά γόνατα, λέγουσα·

α Ά γ ιε  τού Θεού I δέν μέ φαίνεται τώρα διό
λου παράδοξον πώς ό Φάρος, άντί νά υλακτήστε 
εις τήν έμφάνισνν σου και νά όρμήστι επάνω σου, 
ήρχισε νά κυλίεται και νά σείγ, τήν ούράν του, 
και ένφ έτρωγες κατεγίνετο εις τό νά λείχ·^ 
τούς πόδας σου. Πλήν δέν συνειΟίζω νά άπαιτώ 
αμοιβήν όσάκις πράττω τό καλόν, άλλως τε, καί 
δέν έχω άνάγκην κανενός πράγματος.

j — Πολλών πραγμάτων εχεις τήν άνάγκην, ά- 
I πεκρίΟη ό "Αγιος, καίτοι μή έχουσά τ ι νά έπ ΐ-
1 θύμησές· όμίλει, τ ί ζη τε ίς ; »
2 Ά λ λ ’ ή Κυρά ΙΙτώχεια έσιώπα.
J <c Θέλεις μίαν ώραίαν επαυλιν, έξηκολούθη- 
I σεν ό "Αγιος, μέ άποΟήκας πλήρεις σίτου, μέ 
I άφΟονον ξυλικήν καί άνεξάντλητον προμήθειαν 
I άρτου ; 'Επιθυμείς θησαυρούς, θέλεις τιμάς καί 
I μ εγαλεία ; θέλεις νά γίνιρς Δούκισσα, θέλεις νά 
I άποβτίς βασίλισσα τής Γ αλλ ία ς ; »

‘II Κυρά ΙΙτώχεια έκίνησε τήν κεφαλήν της 
I είς σημεΐον άνανεύσεως.
I <r Είς Ά γ ιο ς ώς εμέ δέν εινε δυνατόν νά μεί- 

vri υποχρεωμένος άπό μίαν πτωχήν γυναίκα, έ- 
πανέλαβεν ό "Αγιος Πολύκαρπος ώς προσβληθείς· 
όμίλει, ή Οά έκλάβω οτι άρνείσαι έξ υπερηφά
νειας, ίτ ίς  είνε μέγιστον αμάρτημα.

— ’Επειδή τό άπαιτεις, "Αγιε τού Θεού, άπε
κρίΟη ή Κυρά ΙΙτώχεια, θά υπακούσω. "Εχω ε
κεί είς τόν κήπόν μου μίαν άπιδέαν, ητις μέ δίδει 
ώραιότατα άπίδια· δυστυχώς όμως τά παιδία 
τού χωρίου έρχονται συχνότατα καί μέ τά κλέ- 
πτουν, είμαι δέ ήναγκασμένη νά άφίνω τόν 
ταλαίπωρον Φάρον είς τόν οίκον διά μέ κάμν^ 
τόν φύλακα. Θέλω λοιπόν ώστε, οποιοσδήποτε ή- 

I  Οελεν άναβή είς τήν άπιδέαν μου, νά μήν ήμπο- 
| ρξ νά καταβτί χωρίς τήν άδειαν μου.

—· ΓένοιτοΙ »  είπεν ό Μέγας "Αγιος, υπο- 
μ«ιδιών διά τήν άφέλειαν τής γραίας. Καί άφού 
εδωκε τήν ευλογίαν του, έξηκολούθησε τήν όδόν 
του και εγεινεν άφαντος.

Γ .

4Η ευλογία τού ‘Αγίου Πολυκάρπου έφερεν ευ
τυχ ίαν είς τήν Κυρά Πτώχειαν, καί έκτοτε ποτέ 
δέν έπέστρεψεν είς τήν καλύβην της μέ κενόν 
δισάκκιον. ‘ II άνοιξις διεδέχΟη τόν χειμώνα, τό 
θέρος τήν άνοιξιν καί τό φθινόπωρον τό θέρος. 
Τάπαίόία, ίδόντα τήν Κυρά Πτωχείαν έξελθούσαν 
μετά τού Φάρου, άνερ^ιχήθησαν έπί τής άπιδέας 
καί έγέμισαν τά θυλάκιά τ ω ν  άλλά, τήν σ τ ιγ 
μήν καθ’ ήν εμελλον νά καταβώσι, συνελήφθη- 
σαν άπό τούς κλάδους τού δένδρου, καί δέν ή- 
δύναντο κατ’ ούδένα τρόπον νά άποσπασΟώσιν 
απ’ αυτού. ‘Η Κυρά ΙΙτώχεια έπανελΟούσα εύρεν 
αυτά κρατούμενα έκ τών κλάδων, καί πρός τιμω_
ρίαν τά αφηκε πολυν καιρόν εις τήν κατάστα- 
σιν εκείνην οτεδέτα  ήλευθέρωσεν, απέλυσε τόν 
Φάρον κατόπιν των. Δέν έτόλμησαν πλέον νά έπ- 
ανέλθωσι, καί ή ΙΙτώχεια μετά τού Φάρου εζη_ 
σαν έν ευδαιμονία, όμοίαν τής όποιας δυσκόλως 
ευρίσκει τις είς τόν κόσμον.

Περί τά  τέλη τού φθινοπώρου, ένφ ή Κυρά 
Πτωχεία έΟερμαίνετο μίαν ήμέραν είς τόν ήλιον 
εντός τού κηπαρίου της, άκούει αίφνης δπισθίν 
της φωνήν έπαναλαμβάνουσαν <t Κυρά ΙΙτώχεια! 
Κυρά ΙΙτώχεια! »  ‘II φωνή αυτη τόσον τρομερά 
ητο, ώστε ή καλή γυνή  ήρχισε νά τρέμτρ όλό- 
σωμος, ό δέ Φάρος ώρύετο ώς εάν άπέθανε κα
νείς είς τόν οίκον. Στραφεΐσα δέ, παρετήρησεν έ
να άνθρωπον ύψηλοτάτου άναστήματος, ίσχνότα- 
τον καί κατακίτρινον ώς σκελετόν καί γέροντα· 
έκράτει μέγα δρέπανον, μακρύ ώς δόρυ, είς τάς 
χεΐράς του, α ϊτινες τόσον λειπόσαρκοι ησαν ώστε 
έφαίνοντο τά όστα του. ‘Π Κυρά ΙΙτώχεια άνεγνώ- 
ρισε τον Θάνατον.

«: Τί ζητείς, άνθρωπε τού Θεού; είπε μέ φω
νήν άλλοιωθείσαν καί πλήρης τρόμου· είς τ ί σέ 
χρησιμεύει αύτό τό δρέπανον, τό όποιον κρατείς 
■είς τάς χεΐράς σου;

— "Ερχομαι νά έκτελέσω τό χρέος μου, άπε
κρίΟη ό ισχνός γέρων. Εμπρός, καλή μου Κυρά 
ΙΙτώχεια} ή ώρα σου έσήμανε, πρέπει νά μέ ά- 
κολουΟήσ^ς !

— Νά σέ ακολουθήσω;
— Μάλιστα, νά μέ άκολουΟήστ,ς καί άμέσως. 

Πλήν βλέπω καί ήρχισε ς νά τρέμτρς, ενώ πρέπει 
νά μέ χρεωστ/,ς χάριν, διότι σέ άπαλλάττω άπό 
τήν πτωχείαν, τό γήρας καί τήν δυστυχίαν.

— Δέν είμαι τόσον πτωχή, Κύριέ μου, ούτε 
τόσον γραια καί δυστυχής δσον νομίζεις· εχω ά
φΟονον άρτον είς τό καυκίον μου, καί ξύλα είς τήν 
ξυλαποθήκην μου· ώς πρός τήν ήλικίαν δέ, μό
λ ις  όγδοήκοντα πέντε ετη γίνονται άφότου εξα 
κολουθώ νά έορτάζω τήν ‘ϊπαπαντή ν . "Οσον δέ 
διά τό γήρας, είμαι πολύ καλλητέρασου ε ίς  τά 
πόδια, καί μή πρός βάρος σ^υ.

— Ά λλά  πολύ καλλήτερα θά ίσ α ι έκ ιΐ, δπου 
Οά σέ υπάγω .

— Ναι, πλήν αισθάνεται μέν τις δ,τι χάνει, δέν 
γνωρίζει δμως καί τ ί θά κερδήσ^, άπήντησεν ή 
Κυρά Πτωχεία φιλοσοφικώς. Ά λ λ ω ς  τε , τούτο 
θά προξενήσει πολλήν λύπην είς τόν πτωχόν μου 
Φάρον, δστις είνε ό μόνος καί αχώριστος σύν
τροφός μου.

—Ά λ λ ’ αν θέλττ,ς, πέρνομεν μαζή μας καί τόν 
Φάρον. "Ελα, άποφάσισον! »

‘Π Κυρά Πτωχεία άνεστέναξεν έκ βάθους καρ- 
δίας.

«: Τουλάχιστον, είπε, παραχώρησόν μοι ολίγα  
λεπτά  διά νά καλλωπισθώ· δέν επιθυμώ νά μέ 
έντροπιάσωσιν οΐ άνθρωποι τού άλλου κόσμου. *

‘Ο Θάνατος συγκατένευσεν είς τήν αΐτησιν 
τής γραίας.

‘II Κυρά Ιΐτώ/εια έφόρεσε τό ώραΐον φόρεμά 
της έξ Ινδικού ύφάσματος, πεποικιλμένου μέ άν
θη, τό όποιον είχεν άπό τεσσαράκοντα ήδη έτών, 
τόν λευκότατον κεκρύφαλόν της καί τό παμπά- 
λαιον Σιλεσιανόν έπώμιόν της, δλως διόλου τε- 
τριμμένον έκ τής πολυκαιρίας πλήν ούδεμίαν ο
πήν ή κηλιοα Ιχον, διότι τό έφόρει κατά τάς με- 
γάλας έορτάς καί τάς Κυριακάς, δταν έπήγαινεν 
είς τήν Εκκλησίαν. Άφού ένεδύθη* έρ^ιψε τ ελ ευ -  
ταΐον βλέμμα είς τήν καλύβην της, κατόπιν δ« 
τά δμματάτης προσηλώθησαν έπί τής προσφιλούς 
της άπιδέας, τήν όποίαν έχανε πλέον διά παντός. 
Πάραυτα παράδοξός της ιδέα άνέβη είς τόν νούν 
της, καί μόλις ήδυνήθη νά κρατήσ^ έαυτήν τού 
νά γελάσν).

cc "Εως ού έτοιμασθώ, θά μέ κάμ$ς μίαν χά
ριν, άνθρωπε τού θεού; είπεν ή Κυρά ΙΙτώχεια 
πρός τόν Θάνατον. Άνάβα μίαν στιγμήν είς αύ
τήν τήν άπιδέαν, καί κόψε με τά τρία άπίδια, τά 
όποια μένουσιν είσέτι επ 'αυτής. Επιθυμώ νά τά
φάγω καθ’ όδόν.

— "Εστωf »  είπεν ό Θάνατος, καί άνέβη είς
τήν άπιδέαν. .

Έκοψε τά τρία άπίδια, ά)ίλ’ δταν ήΟέλησε νά 
καταβ^, πρός μεγίστην του έκπληξιν παρετήρη
σεν δτι δέν ήδύνατο νά τό κατορθώσει, καί δτι 
συνελήφθη ώς είς παγίδα.



« Λ ϊ! Κυρά Πτώχεια! έκραξε- βοήθησόν μενά 
καταβώ, διότι αυτη ή άναΟεματισμένη άπιδέα 
μέ κρατεί ώς νά $νε μαγευμένη ! »

‘11 Κυρά Ιΐτώχεια ετρεξεν εις τό κατώφλιον 
τής Ούρας, και παρετήρησε τόν Θάνατον κατα. 
βάλλοντα ύπερανΟρωπίνους προσπαΟείας, και Οέ- 
τοντα εις τρομεράν κίνησιν τούς μάκρους βραχίο
νας καί τάς έτι μακροτέρας κνήμάς του· άλλ άμα 
άπεσπάτο του δένορου, αυτο τον ηρπαζεν *.κ v*oj 

ώς εάν ητο έμψυχον και τον ενηγκαλι,,ετο, περί- 
ί  άλλον αύτόν διά τών πυκνών κλάδων του. Τό 
θέαμα ην τοσψ γελοίον, ώστε η γραία οιερ^η- 
γνύετο εις άκρατη τον γέλω τα .

<c Μά τήν π ί στ ιν μου I έκραξε, οέν έχω τόσην 
βίαν νά υπάγω εις τόν παράδεισον. Είσαι πολύ 
καλά εκεί επάνω, σύντροφε· μείνον αύτού, και 
ελπίζω  τό ανθρώπινον γένος νά μέ άνάψφ εις τό 
έξης λαμπάδας διά τήν χάριν, τήν όποιαν Οά τψ 
παρέξι·). λ

Και ή άδυσώπητος Κυρά Πτωχεία, κλεισασα 
τήν Ούραν τού οίκίσκου της, αφήκε τόν γέροντα 
Θάνατον άγωνιώντα και κολλημενον επι τής θαυ
ματουργού άπιδέας.

(Τό τέλος είς τό προσεχές).
Ρ.

II ΑΙ10 Τ11Σ ΕΠΑΓΑΕΩΣ ΕΞΩΣΙΣ.

(Σκηνή έκ τών Ιρλανδικών ήΟών).

S f f i ASTEP *Όλιγκερ, έχεις άδικον νά λυ- 
πήσαι απαρηγόρητα, καί νά άπελπίζεσαι τόσον 
διά τήν Οείαν άγαΟότητα. *Άσπλαγχνός τις ι 
διοκτήτης σέ άποβάλλει άπό τήν έπαυλίν του, 
καί σέ στερεί τού τελευταίου άσυλου τών γη
ρατειών σου· άλλά τις οίδεν αν ή θεία Πρόνοια 
δέν σοΙ έπιφυλάττει παρηγορίαν τών πόνων σου; 
Δέν είδομεν μυριάκις τά δάκρυα τής νυκτός, με
ταβαλλόμενα τήν επαύριον είς άσματα εύΟυμίας; 
. . . .  "Α!  Μάστερ νΟλιγκερ, είμαι όσον ούδείς 
άλλος έπιδεκτικός συγκινήσεως πρός τάς άνΟρω- 
πίνας περιπετείας καί θλίψεις, πλήν, νά σέ 
είπω τήν αλήθειαν ; έχεις πολύ άδικον, φίλε μου, 
νά άδημονξς τόσον υπέρμετρα. »

Ούτως ώμίλει ό σεβάσμιος ίερεύς μικρού τίνος 
χωρίου τού Κομητάτου Αογκφόρ έν Ιρλανδία πρός 
αγρονόμον τινα, τόν όποιον ό Ιδιοκτήτης άπεδίωκε 
τής έπαύλεως του, Ενεκα άργοπορίας περί τήν ά- 
πότισιν τού ενοικίου τών υποστατικών.

c Είσαι άγιος άνθρωπος, πάτερ μου, άπεκρίΟη 
ό Ό λιγκερ, επισείων θλιβερώς τήν κεφαλήν, καί

είμαι ύπερβέβαιος δτι τό Εύαγγέλιον δέν £χει 
σοφώτερον σού διερμηνέα. Πλήν, δ,τι και αν ε ί-  
πτ,ς, δέν δύνασαι νά άρνηθτ4ς δτι είνε πολύ θλι
βερόν νά εγκατάλειψή τις είς τά γηρατειά του 
τήν πατρικήν του οικίαν, τήν οικίαν έ κείνην 8- 
που κατά πρώτον είδε τό φώς τού ήλιου, καί λευ- 
καινομένας τάς τρίχας τής κεφαλής του. Είνε 
σπαραξικάρδιον νά βλέπ^ τις τήν γυναΐκά του 
βυθισμένην είς τά δάκρυα, τά τέκνα του άνευ ά 
συλου είς τό μέλλον, διότι καί αύτή ή συγκο. 
μιδή μας κατεστράφη ύπό τής χαλάζης, καί τά 
ποίμνιά μας άπεδεκατίσθησαν ύπό τής επιδημι
κής νόσου. "Λφες, Πάτερ μου, νά παραδοΟώ είς 
τήν θλίψιν μου, διότι μόν/] αύτή ή παρηγορία 
μοι μένει. »

Καί ό γενναίος άνΟρο>πος διερόάγη είς λ υ γ 
μούς, διαρκέσαντας πολλήν ώραν. ‘Ο ποιμήν, κρί
νων εκτοτε περιττήν πάσαν περαιτέρω διδασκα
λ ία ν , καί αισθανόμενος έαυτόν καταβεβλημένον 
ύπό άκαταμαχήτου συγκινήσεως, άπεσύρθη ή- 
σύχως, εχων δακρυβρέκτους τούς οφθαλμούς.

‘II νύς παρήλΟε πλήρης άγωνιών διά τούς 
δυστυχείς αγρονόμους. "Οταν διεγέλασεν ή αυ
γή , έφόρτωσαν τήν μετρίαν οικοσκευήν των επί 
άμαξιδίου τινός, καί έδωκαν τόν τελευταιον άπο- 
χαιρετισμόν είς τό άπέραντον πεδίον τών καλα- 
μώνων τού σίτου, καί είς τό σκιερόν εκείνο άλ
σος τών φιλλυρών, ύφ’ δ διήλΟον τόσας έργατικάς 
πλήν συγχρόνως καί τόσας χαρμοσύνους ήμέρας.

Τό άμάξιον ητο ήδη μακράν, δτε ό νΟλιγκερ, κα- 
θήμενος έπί πέτρινου τινός έδωλίου πρό τής οι
κίας του μέ τήν κεφαλήν κεκυφυίαν καί μεταξύ 
τών δύο χειρών καί τά χείλη ώχρά, δέν ήδύνατο 
ακόμη νά λάβ^ τήν σταθεράν άπόφασιν τού νά 
άποχωρισΟ^ διά παντός άπό τούς προσφιλείς ε
κείνους τόπους. ‘Η γυνή  του καί α ί δύο θυγα
τέρες του, δρΟΐαΐ είς μίκράν άπόστασιν, έδοκίμα- 
ζον τήν αύτήν άγωνίαν, ένψ ό λειτουργός τού 
‘Υψίστου, τόν όποιον ό Σκωτικός ίππος του εφε- 
ρεν έδώ καί έκεΐ., ερ^ιπτεν έπ ί τής σκηνής τα ύ - 
τ^ς βλέμμα οίκτου καί ένδομύχου Ολίψεως.

Τέλος έπρεπε νά άποφασισθ'β ή άναχώρησις, 
καί έξετελέσΟη μέ τήν σκυΟροπωτέραν έκείνην 
σιωπήν, ητις συνοδεύει πάντοτε τήν μεγάλην 
άπελπισ ίαν.

"Οταν ό άγρονόμος καί ή οίκογένειά του έχά- 
Οησαν είς τήν καμπήν τής όδού, χωρικός τ ις , 
δστις παρευρίσκετο άπαρατήρητος είς τήν θλι- 
βέράν ταύτην σκηνήν, Ιγκατέλειπεν ευθύς τό έκ 
πασσάλων περίφραγμα, όπισθεν τού οποίου έκρύ- 
πτετο, καί έπλησίασε μετά σεβασμού πρός τον 
περίλυπον ιερέα.

ΐ π τ η ο Φ Λ Σ

c Σας προσκυνώ, Πάτερ Πατρίκιε, είπεν άσπα- 
ζομένος την χειρά του, πλήν λ ίαν συγκεχυμένος 
και περιστρέφων μεταξύ τών δακτύλων τον μάλλί- 
νον πΐλόν του·τί ωραίος καιρός, Πάτερ Πατρίκιε!

‘Ωραίος τωόντι καιρός, τέκνον μου Μάστερ 
Ναας· αί συγκομιοαι σου θέλουν ωριμάσει άναμ- 
φιβόλως ύπό τήν επήρειαν τών άκτίνων τού λαμ
πρού τούτου καί ζωογόνου ήλιου.

—Να*., τωόντι· αλλά. . . .  Πάτερ μου.. . .
Φαίνεσαι ολως διό/,ου συγχισμένος, άνα-

πΛ,τέ μου Νάας· τ ι έχεις λοιπόν καί δεν παύεις
στρεφων τοιουτοτρόπως τούς μεγάλους οφθαλμούς
σου, και παρατηρών με ατενώς ώς νά μήν ήμαι
ο Πάτερ Πατρίκιος, ο γε ιτω ν καί αδελφός σου έν 
Κυρίφ j  ^

— νΕχετε τωόντι δίκαιον, Πάτερ μου J . . . Ναι, 
£χω να σάς εμπιστευΟω άπόρ^ητόν τ ι . . .  . μίαν 
αποστολήν.

— ‘Ωμίλει, τεκνον· το· ωτα καί ή καρδία μου 
σοί εινε ανοικτά· οεχομαι την αποστολήν, καί θέ
λω  τηρήσει τό μυστικόν, καθώς μοί τό επιβάλλει 
το Ιερόν μου χρέος.

— Είσθε τ07ον καλός, Πάτερ Πατρίκιε! Τδού, 
τίποτε οεν Οελω πλέον νά κρύψω άπό υμ άς.. . 
είμαι ερωτευμένος. . . .

— Τούτο είνε μία μεγάλη άδυναμία, αν δχι 
καί μεγάλη δυστυχία.

— Δυστυχία ί δέν τό πιστεύω π ο τέ .. . ‘Η Μις 
Έρ^ιέτη είνε τόσον γλυκεία , τόσον θελκτική καί 
τόσον ενάρετος.. . .

— "Λ! σύ λοιπόν άγαπας τήν Μις Έρόιέτην, 
τήν θυγατέρα τού αγρονόμου "Ολιγκερ ; ΊΙξεύρεις 
■°τι αυτη, υ πατήρ της καί ολη της ή οικογένεια 
κατήντησαν είς τήν πτωχείαν;

— Ναι, μά τόν "Αγιον Πατρίκιον, τόν προστά
την 8λης τής Ιρλανδίας, αύτό τό γνωρίζω.

— Καί επιμένεις μ* όλα αύτά τά προσκόμματα 
ίίς  τό αίσθημά σου ;

— Διατί δ χ ι; ‘Π Μις Έρ£ιέτη ήτο ή βασίλισ. 
σα της επαυλεως τού Μο̂ β· τήν έθαύμαζα συνε
χώς διά μέσου τού περιφράγματος τού κήπου μου, 
ά λλ ’ αύτή ητο τότε πλούσια καί δέν έτόλμων νά 
ττ) έκμυστηρευθώ τήν φιλίαν μου καί τό αίσθη
μά μου.. . .  Τώρα, όπότε είνε πτωχοτέρα εμού, 
ισως δέχεται τό ονομά μου καί τήν μετρίαν προί
κα, τήν όποιαν δύναμαι νά τήν προσφέρω.

— "Εχεις εύγενή καρδίαν, καλέ γείτω ν Μάστερ 
Νάας, καί ό θεός θέλει σέ ευλογήσει καί σε έν- 
ισχύσει, ώστε νά γιντ,ς ικανός νά διατηρήσ^ς τήν 
εις τήν πτωχείαν καταντήσασαν οικογένειαν ταύ- 
ττ,ν. . .  Τρέχω αμέσως νά προφθάσω τόν "Ολιγκερ, 
*αί νά τώ άναγγείλω  τό χαροποιόν τούτο νέον.

— Ά λ λ 1 εάν αύτή οποποιηΟ^ ; . . .
• ‘ II αμφιβολία σου αυτη δίδει περισσότερον 

καλλωπισμόν εις την εύγενή σου πράξιν. "Ελπι
ζε, Μάστερ Νάας· ή Ερ^ιέτη σέ υπόσχομαι νά μή 
α,νΟποιηΟ  ̂ τήν χ ε *pa, την όποίαν σύ τόσον εύ- 
γενώς και έν πλεισττρ, οστ̂  αύταπαρνήσει τ'-ρ 
προσφέρεις. »

Καί τωόντι ή Μις Έρϊιέτη έδέχΟη τάς προ
τάσεις τού νέου. Σήμερον, όπότε τούς εχει ήνο>. 
μένους τό μυστήριον τού γάμου, συντελούσιν όμού 
ε’.ς τήν προαγωγήν τής ευημερίας τής μικρας ι-  
οιοκτ/;σιας των. ‘Ο Ολιγκερ, τά τέκνα του καί ή 
σύζυγός του συγχατοικούσιν έπί τό αύτό, καί αί 
αμοιοαιαι προσπαΟειαι το>ν συντελούσιν ούκ ολί
γον είς τό νά καταστήσωσιν άκμάζουσαν τήν 
κοινοκτημοσύνην των. Ενίοτε ό Πάτερ Πατρίκιος 
ε?χε?αι να τους επισκεφΟ’̂  είς τήν νέαν κατοι
κίαν των, καί σπανιώτατα έγκαταλείπει τόν *0 .
λιγκερ χωρίς νά τόν κτυπήστ} είς τόν ώμον καί 
νά τόν είπτ,:

cc Αί! καλά, φ ίλε μου! άρνείσαι άκόμη δτι ή 
Θεία Πρόνοια, ή άνοίγουσα τήν παντοδύναμόν της 
χείρα και εμπιπλώσα παν ζώον ευδοκίας, δύνα- 
ταΐ είς μίαν μόνην νύκτα, είς μίαν ώραν, αν 
Οέλτίί, νά μετα^άλτι τά οκχρυα τής Ολίψεως είς 
ασματα εύΟυμίας; »

'Ρ.

Θ ΓΜ Ο Σ Ο Φ ΙΛ  ΙΠ Π Ο Γ .

( Εκ τών τού Ααμαρτίνου).

ι^ Ρ Λ Ψ τ-.ς  μετά τής »υλής του εΐχονπροσ_ 
5άλει είς τήν έρ/,μον <τυνοοίαν εμπορικήν (χεο_ 
5άνι). ’Λ®οϋ ένίχ/,σαν αύτήν όλοτελως οί Ά ραβες  
έν/,ϋχολοΰντο ήοη είς τήν βόρτωσιν τής πλου
σιοπάροχου λείας twv, οτε οΐ Ιπττεΐς του οιοιχ/(τοΰ 
τής *Λκρ/,ς (Ιίτυλεμαΐοος), σταλέντες είς άπάν- 
τ/,σιν τής συνοοίας ταύτης, έ·ρώρμ^σαν ές απροό
πτου χατά τών νικηφόρων ’Αράβων, έφόνευσαν 
μέγα μέρος αύτών, τίχμαλώτισαν τούς υπολοίπους, 
χαί δήσαντες αύτοΰς, μετέοερον είς τήν 'Axpyjv 
όιά νά τούς «αραοώσωσιν είς τόν οιοιχ/,τήν.

‘Ο Έμπου-Έλ-Μάρσχ (οΰτως ώνομάζετο ό "Λ- 
ραψ ούτος,) είχε πλι-,γωΟή υπό σφαίρας είς τόν 
βραχίονα, όιαρχούσ/,ς τής μάχ/,ς· καί έπειογ, ή 
πλ/,γή του οέν «το καίρια, οί 'Γοΰρχοι τόν ει/ον 
δέσει έ - ί  χαμήλου, καί κυριεύσαντες τόν ίππον 
του, μετέοερον καί αύτόν μετά τού Ιππέως. Τό 
έϊπέρας τής ήμέρας, καΟ’ ήν εμελλον νά είσέλ- 
Οωσιν είς τήν ’ Ακρ/,ν, έστρατοπέοευσαν μετά τ^ν



Ε Π Τ  Α Λ Ο Φ Ο Σ
αιχμαλώτων είς τά o?r, τοϋ ’Ιαγάο. ‘Ο 'Λραψ 
πληγωμένος είχε τάς κν/,μας οευεμένας μέ οερ .  
μάτινον λωνίον, καί ήτο ίξαπλωμένος πλ/,σίον της 
σκόνης όπου έκοιμώντο οί Τούρκοι. Ιήν νύκτα, 
μή δυνηθείς νά άποκοιμηΟξ έκ πόνων της 
πληγής του, ακούει χρεμετίζοντα τον ίππον του 
μετα: ύ τών πέοιξ τών σκηνών όεοεμένων ίππο>ν, 
κατά τήν συνήθειαν τον Ανατολικών 7»/ω/· Λ- 
νεγνώρισε τήν φωνήν του, και μή ουναμ*νο^ να
άντισταΟτ, είς τήν επιθυμίαν τοΰ νά ijuW »*
μίαν φοράν ακόμη εις τον σύντροφον της 
του, έσύρΟη μετ’ αγωνίας επι τής γής» βο/,Οου- 
μενος ύπό τών χειρ ·>ν και τών γονάτων του, και
κατώρΟωσε νά έλ0'{1 |*έχρι το’-> ιππου T0‘J * ,

<c Δυστυχή φ ί λ ε !  τώ λέγε ι, τ ί Οά κάμτ,ς μετα
ξύ τών Τούρκων; Οά περιορισθτ,ς ύπό τούς Οόλους 
ξενοδοχείου τίνος μετά τών ίππων ενός Αγά ή 
ΙΙασσά. Αί γυναίκες καί τά παιδία δέν Οά σέ 
φέρουν πλέον το γάλα τής καμν,λου, την κρι- 
0 ήν ή τ ο ν δ ο υ ρ ά ν  (*)  δεν Οά τρεχν,ς πλέον έ- 
λεύίερος είς τήν ερ/,μον, καθώς ό άνεμος τΓς 
Αίγυπτου· δέν Οά οιατ/ίζχ,ς πλέον μέ το στή- 
θός σου το ύδωρ τού Ίοροάνου, το οποίον εορό- 
σιζε το λευκόν ώς τον άφρόν τρίχωμά σου. ’Εάν 
εγώ ήμαί αΙχμάλωτος, σύ τουλάχιστον έσο ε
λεύθερος. Ιδού, πήγαινε, επιστρεψον εις την 
σκηνήν, τήν όποιαν γνωρίζεις. Ιπ α γ ε , είπε εις 
τήν γυνα ίκα μου ότι 6 Εμπου- Ελ-Μάρχσ οεν Οε- 
λ ε ι έπιστρέψΐΐ πλέον, καί πέρασε τήν κεφαλήν 
σου άπό το παραπέτασμα τής σκηνής διά νά 
γλείψτ,ς τήν χείρα τών μικρών μου παιδιών. »

Ταύτα λέγων ό *Εμπου-Έλ-Μάρσχ, είχε ρο
κανίσει μέ τούς όδοντας τό έξ α ίγε ίω ν τριχών 
σχοινίον, το όποιον χρησιμεύει ως πεοικλον είς 
τούς άραβικούς ίππους, και το ^ώον ητο ηθη ε
λεύθερον. ’Λλλά, βλέπων τόν κύριόν του πλη- 
γωμένον καί δεοεμένον παρα τούς ποοας του, ο 
πιστός καί νοήμων ίππος έννοησεν εκείνο, το ό
ποίον ούδεμία γλώσσα ήδύνατο νά τώ έξηγήστ,. 
Κατεβίβασε τήν κεφαλήν του, ώσφράνΟη τόν Κύ
ριόν του, καί λαμβάνων αύτόν από τής δερμάτι
νης ζώνης, τήν οποίαν είχε πέριξ τοΰ σώματος, 
έφυγε καλπάζων καί τόν μετέφερε μέχρι τής σκη
νής του. Καθ’ ήν στιγμήν έφΟασε καί έρ^ιψε τόν 
κύριόν του έπ ί τής άμμου, είς τούς πόδας τής 
γυναικός καί τών τέκνων του, ό ίππος εξεπνευ- 
σεν άπό τήν υπερβολικήν κούρασιν.

"Ολη ή φυλή τόν έκλαυσεν οι ποιηταί τόν ύ
μνησαν, καί τό όνομά του κυκλοφορεί τώρα ακό
μη είς τά στόματα τών Αράβων τής ’Ιεριχώ.

Κ. Γ. ΕύΟυμιάδης.

(·) Δο^σίς, Λί-ϊχ^ς ττ,; Ινδί*ς.

TO ΟΝΈ1ΡΟΝ ΤΟΓ BAN ΛΑΕ Λ.

*!Σ μικρόν τ ι πολίχνιον τής Γερμανίας, χανό- 
μενον μεταξύ τών όρέων καί τών δασών, διακρίνει 
τις εις μέρος άποπτον μελανήν τινα καί σκοτει
νήν οικίαν, ήν ο διαβάτης χαιρέτα μετά σεβα
σμού, καί είς τήν οποίαν ή δημοτική παράδοσις 
προσαρμόζει τό ποιητικόν καί άπλοΰν συναξάριον, 
ό π ε ρ αφη γ ο ύ  t ε 0 α ε ν τ α ΰ 0 α .

‘II μελανή οικία κατωκείτο ποτέ υπό πεπαιδευ
μένου τινός ιατρού, δστις, διά πολυπόνου έρεύνης 
καί ενδελεχούς σπουδής, έ'φΟασϋν είς τό προαγα- 
γ ε ίν  τήν τέχνη ν είς βαθμόν τέως άνήκουστον, καί 
είς τά κατορΟ>ΰν Οαυμασιωτάτας θεραπείας.

Ουτω λοιπόν ήρχοντο έκ τών πλέον άπομεμα- 
κρυσμένων μερών διά νά προστρέξωσιν είς τά φώ
τα του· πλούσιοι κα ί πτωχοί, εύγενείς κα ίχειρώ- 
νακτες, ΟβραπευΟέντες ύπ' αύτοΰ καί ο» ά τών φρον
τίδων αύτοΰ άποδοΟέντες εις τήν ζωήν, έψαλλον 
τά εγκώμιά του καί ηύλόγουν τό όνομά του.

Ά λ λ ’ ή τόσον βαΟεία αυτη επιστήμη, αύτή ή 
τόσον λαμπρά δό^α καί αί πολυπληθείς εύλογία ι 
δέν συνεπλήρωσαν τήν εύδαιμονίαν τοΰ Βάν Δάελ.

‘ΙΙμέραν τινά εύρέΟη μόνος, κατάμονος είς τόν 
κόσμον, 8ν έπλήρωσε τής φήμης του· ή γυνή του 
καί τά τέκνα του, τά προσφιλέστερα αύτφ όντα, 
ατινα ματαίως διεφιλονείκησε μέ τόν θάνατον, 
ήρπάγησαν έκ τής κοιλάδος ταύτης τοΰ κλαυθ- 
μώνος έν οιαστήματι ωρών τινών. Τρομερά μά- 
^τιξ, ή μαύρη καί όλεθρία πανώλης, ητις κατ’ 
εκείνην τήν εποχήν έκαμε τόσα θύματα είς Γερ
μανίαν, τώ άφήρπασε τούς γλυκείς του θησαυ
ρούς, τά άνθη τής ύπάρξεώς του.

Μία τοιαύτη σκληρά δοκιμασία δέν διέρχετα' 
τήν κεφαλήν ένός ανθρώπου, χωρίς νά άφήστ* 
επ’ αυτής τά ίχνη της. Ούτω λοιπόν ή κεφαλή 
τοΰ Βάν Δάελ έλευκάνΟη, καί τά δάκρυα έσκαψαν 
β^Οείαν αύλακα είς τάς ίσχνάς καί ώχράς π α 
ρειάς του. ‘ II Ολίψις κατέφαγε τό στήθος του ώς 
παμφάγον πΰρ· δέν ήγάπα πλέον ούτε τήν δόξαν, 
ούτε τήν σπουδήν. Έζη ολόκληρος είς τάς α γ ω 
νίας τοΰ παρελθόντος, είς τάς βασάνους τοΰ ε
νεστώτας, καί τήν τελείαν άδιαφορίαν περί τοΰ 
μέλλοντος. Καί οί καλοί άνθρωποι τής γειτονίας 
του, βλέποντες τήν ζώσαν ταύτην σκιάν περι- 
πλανωμένην τό έσπέρας υπό τούς βράχους, όπό- 
Οεν έπιπτον κατά σταγόνας ψυχρά τά δάκρυα 
τής γ ή ς , υψονον τάς χείρας κα ίέλεγον, cc Φιλάν
θρωπε Ιησού, γενοΰ ίλεω ς πρός τόν Βάν Δάελί»

Καί επειδή ό Κύριος είνε έλε/,μων πρός τάς ψυ- 
χάς, α ίτινες ύποφέρουσιν έν τώ κόσμω τούτφ, ε ί-
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σ ήκουσε τής δεήσεως τών καλών έκείνων άνθρώ-
πων των ορεων.

ΤΗτο δεκέμβριος· ό άνεμος έμυκάτο έν ώρα νυ- 
κτός, καί οί γυμνοί κλάδοι τών δένδρων συνε. 
κρούοντο μετά πένθιμου τινός πατάγου. Άποσυρ. 
Οεις είς τον θάλαμόν του ό Βάν Δάελ εφυλλολογει 
τάς βαρείας βίβλους, είς άς ό ‘Ιπποκράτης καί 
ό Γαληνός συμπεριέλαβον τούς θησαυρούς τή ; 
πολυμαΟείας τ ω ν  α λλ ’ έφυλλομέτρει αύτά μόνον 
μηχανικώς, σχεδόν χωρίς νά βλέπγ,, διότι όνοΰς 
του ήτο άλλου. Έσυλλογίζετο τά προσφιλέστατα 
έκείνα άντικείυιενα, ατινα ό θάνατος τζ> άφήρπα
σε, καί έλεγεν:

<c ΤΩ επιστήμη, επιστήμη, ήν ήκολούθησα τό. 
σον καιρόν καί τόσον ένοόξως άπέκτησα! είς τ ί 
μέ ώφέλησας, όταν ή βαρεία χειρ τής αδυσώπητου 
μοίρας έπεοάρυνεν έπ1 έμοΰ; . . .  νΕξοχος ματαιό- 
της, δύνασαι νά μοί άποοώστ,ς τήν σύζυγόν μου 
‘ Ελένην, τον Κάρολον καί τήν Μάρθαν, τούς δύο 
άγγέλους μου, μέ τά μειδιάματά των, τά θωπεύ- 
ματά των καί τήν χαράν, ήν μοί έπροξένουν ζών- 
τα, καί ητις μέ καΟίστα πάντοτε νέον, ισχυρόν 
καί φαντασιώδη βασιλέα ολοκλήρου λαού, όστις 
μέ έσέίετο ; d

Ειτα, παραφερΟείς υπό τής σκέψεως, παρεδόθη 
είς ρεμβασμούς καί έφαίνετο διερχόμενος άγνώ- 
στους καί άκτινοβόλους σφαίρας. ‘11 βίβλος τοΰ 
‘Ιπποκράτους τώ διέφυγε τάς χ ε ί : α ς, καί άφήκε
τήν κεφαλήν νά πέστρ έπ ί τίνος τραπέζης· μετ' 
ολίγον δέ άπέκοιμήΟη.

Τότε τώ έφάνη ώς ζωηρόν δραμα ή ‘Ελένη, ή 
προσφιλεστάτη σύζυγός του, μετά τών δύο ωραίων 
τέκνων του, καταβαίνουσα επί νεφελών εκ τοΰ 
ύψους τής ούρανίου βασιλείας. Τό χαρίεν τούτο 
σύμπλεγμα, περιλαμπόμενον ύπό θείας α ίγλης, 
έρριψε βλίμμα τρυφερότητας καί συμπαΟείας επ ’ 
εκείνου, ού τίνος ήτο ποτέ φίλος σύντροφος, καί 
ή εύώδης πνοή τω ν, καθαρισΟείσα διά τής άΟα. 
νασίας, άντήχησενώς θεία τ ις  αρμονία είς τά ώτα 
τοΰ Βάν Δάελ.

« ΈλΟέ, σύζυγέ μου, έλΟέ ! εψαλλεν ή ‘Ελέ
νη· ή διαρόηχΟείσα είς τήν γήν ενωσίς μας Οέλει 
επαναδεΟή εις τούς ουρανούς. »

oc ΈλΟέ, πάτερ, έλΟέ ! εψαλλεν ό Κάρολος καί 
ή Μάρθα· έλΟέ νά μ ά ς  άγαπήστ,ς καί εδώ επάνω 
πλησίον τοΰ ΙΙαναγάΟου θεού, τοΰ κοινού μας ΙΙα. 
τρός. Θέλομεν πηγα ίνει μαζή νά συνάζωμεν ά. 
φΟαρταάνΟη είς τούς λειμώνας τής Εοεμ, και 
6ά άκούωμεν πάντοτε τά ζωογονα κελαοηματ^ 
τών ωραίων πτηνών τοΰ ΙΙαραδείσου, και τον ψ ι
θυρισμόν τών άεννάως διαυγέστατων ρυακιων, 
καί τά μελφοήματα τών τρυφερωτάτων και χ α -

ριέντων Σεραφείμ. 'Εδώ Οέλομεν ένόνει τάς φωνάς 
μας μέ τάς τών Χερουβείμ πρό τού θρόνου τής 
θείας Παντοδυναμίας, καί Οέλομεν παρακαλείδ ιά 
τήν πάσχουσαν ανθρωπότητα, δι'εκείνους ο ΐτινες 
είνε πληγωμένοι ύπό τών θλίψεων τοΰ βίου, καί 
δι’ εκείνους οίτινες είνε ήΟικώς άποΟαμμένοι κατά 
τήν καρδίαν. »

Καί ή ψυχή τοΰ Βάν Δάελ άπέπτη πρός τήν 
πρόσκλησιν, διαρκοΰντος τοΰ ύπνου του.

Γήν επαύριον, οταν είσήλΟον είς τόν θάλαμον, 
δέν εΰρον είμή μόνον τό πτώμά του.

Φ.

0  ΕΓ1ΙΙΣΤΟΣ ΑΣ2ΓΡ10Σ.

,ΩΡΙΚΟΣ Άσσύριος έφερεν α ίγα  διά νά τήν 
πωλήοτρ είς τήν πόλιν τοΰ Βαγδατίου. ’ΕκάΟητο 
έπί όνου καί ή αίξ τόν ήκολούΟει, εχουσα κώοωνα 
κρεμασμένον είς τον λαιμόν, cc Θά πωλήσω, έ
λ εγε  καθ’ έαυτόν, τό ζώον τούτο τριάκοντα δη
νάρια, καί μέ τά χρήματα ταύτα Οά αγοράσω 
νέον καβούκι ον καί φόρεμα εύμορφον, τό όποιον θά 
περιδέσω είς τήν μέση ν μου μέ ζώνην μεταξωτήν. 
Τότε τά κοράσια τοΰ χωρίου μου Οά μέ γλυκο- 
κυττάζουν χαμογ ελών τα , καί 6ά ήμαι ό κομψό
τερος νέος είς τό τζαμίον. 3> Έ νφ άπελάμβανεν 
ούτο) διά τής φαντασίας τάς μελλούσας ήδονάς 
του, τρεις πονηροί άνδρες τόν παρετήρησαν, καί 
άπεφάσισαν νά τώ άφαιρέσουν τά παρόντα πλούτη 
τοϋ. ΙΙροχωροΰντος δέ αύτοΰ βραδέως, είς έξ αύ
τών έκοψεν έπιτηδείως τόν κώοωνα άπό τόν λα ι
μόν τής αίγός καί τόν έκρέμασε, χωρίς νά τό έν- 
νοήστρ ό χωρικός, είς τήν ούράν τού δνου· κλέψας 
δέ τήν α ίγα , άνεχώρησεν. ‘Ο χωρικός, άκού(ον 
πάντοτε τον ήχον τού κώδωνος, ήκολούΟει τάς σκέ
ψεις του χωρίς νά συλλάββ τήν παραμικράν υ
ποψίαν περί τής γενομένης είς αύτόν κλοπής.

Ά λ λ ’ ό'τε μετ’ ολίγον έστρεψε τήν κεφαλήν 
του είς τά όπίσω, είδε μέ λύπην καί άπορίαν 
τ ;υ  ότι τό άποτελοΰν μέγα μέρος τής περιουσίας 
του ζώον έλειπεν. Ίΐρχ ισε λοιπόν μέ μεγίστην 
άδημονίαν νά έρωτα τούς διαβάτας μήπως είδον 
καυμίαν α ίγα . ί οτε ο οευτερος κΛεπτ/,ς πλησια- 
σας τώ ε ίπ ε ν  cc Είδα εκεί πέραν άνθρωπον, τρέ
χοντα καί φέροντα α ίγα  είς τούς ώμους του. »  ‘Ο 
χωρικός έπέζευσε μετα σπ^υοής, και παρεκαλεσε 
τόν υποχρεωτικόν ξένον νά κρατήστρ τόν όνον του 
εως ότου νά εύρ$ κα ινά  ουλλάβ tj τόν κλέπτη ν  
καί χωρίς νά χάστρ καιρόν, έδραμεν άμέσως είς 
τόν δειχΟέντα τόπον. ΙΙεριπλανηΟείς πολλήν ώ-
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ραν νωρίς τίποτε νά tori, έπέστρεψεν ασθμαίνων 
ά ΐωννώ . είς το μέρος, δπου είχεν «φησειτον 

όνον του· ο/λ’ όποια ΰπήρξεν ή έκπληξις του ό
ταν ούτε τό ζώόν του εΰρεν ούτε τον πλάνον, εις 
τήν φροντίδα τοΰ όποιου ειχεν έμπιστευΟή αυτό.

Ένώ πεοιεπάιει σύννους καί πλήρης λύπ/;ς,

που, καημένου τ * 
ποός αύτόν, συλλυπούμενος άνθρωπον ομοιοπαθή, 
καί τόν ήρώτησε τήν α ιτίαν τής κυριευούσης 
αύτόν μεγίστης Ολίψβως. «Συμφορά μου ! έκραύ. 
γασε μέ γοεράν φωνήν 4 άνθρωπος εκείνος· ένω 
διψών έπλησίασα είς το πηγάοιον τούτο, και έ* 
προσπαθούν o il της ζώνης μου καί τούτου του 
πηλίνου αγγείου νά ανασύρω ολίγον υοωρ, μου 
έπεσε μέσα κιβώτιον μέ άοάμαντας, το οποίον μέ 
έστειλαν νά δώσω εις τον Καλιφην του Μα^όα- 
τίου· τίποτε οέν συλλογίζομαι ειμη οτι αύτος 
Οά μέ φονεύστρ άναμφιδόλως, υποπτευων οτι το 
έκλεψα. — Ά λλά  διατί οέν καταβαίνεις νά το 
ζητήσ^ς; άνέκραξεν δ χωρικός, άπορων διά τήν 
ηλιθιότητα τού ανθρώπου. — Διότι το πηγαδιον 
είνε βαθύ, άπεκρίΟη, καί έγώ είμαι άσυνείΟιστος 
καί φοβούμαι· αν Οέλ^ς δμως νά λά&βς την κα- 
λωσύνην νά κατα&τίς σύ, σέ δίδω ευχαρίστως 
τριάκοντα δηνάρια. »

40  χωρικός έδέχΟη τήν προσφοράν μετα χαράς, 
καί ήρχισε νά άφαιρ^ το έπανωφόριον, τό φόρε
μα καί τά σανδάλια του, ευχαριστών όλοψυχως 
τόν Προφήτην διά τήν περί αύτού πρόνοιαν. ’Αλ
λά, καθ’ ήν στιγμήν έμδαινεν είς τό υοωρ ζητών 
τό κιβώτιον, ό άνθρωπος εκείνος, όστις ήτο ό 
τρίτος κλέπτης, άρπάσας τά ένδύματά του, τά ε . 
φερεν άσφαλώς είς τούς συντρόφους του, ό δέ ου- 
στυχής χωρικός, άναβάς, είδε καί τό τρίτον και 
χειρότερον τών δυστυχημάτων του. Έπέστρεψε 
λοιπόν κλαίων καί όδυρόμενος, αφού έδανείσΟη 
καθ’ όδόν άπό γνώριμόν του παλαιόν φόρεμα καί 
εκρυψε την γυμνότητά του.

♦ 4

ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΕΝ ΚΙΝΑ.

Κίνα, τό μεμονωμένον τούτο καί μυστη
ριώδες Κράτος τής οικουμένης, ή ξενήλατος καί 
άποκεκλεισμένη τώ λοιπψ κοσμψ υπερμεγέθης 
αυτη Επικράτεια, δικαίως έπέσυρε τήν περιέρ
γειαν τής Κύρώπης, ητις παντί σΟένει καί διά 
πάσης Ουσίας προσεπάΟησε νά άνοίξιρ, είτε διά

τής λ  ε ο ν τ ή ς είτε διά της ά λ ω π  ε κ η ς, τα 
ές άμνημονεύτο>ν ήδη χρόνων κε/λεισμίνας πύ-, 
λας τού Ούρα ν ί ο υ  τούτου Κ ρ ά τ ο υ ς ,  ή τή ς  
ή ν 0 ι σ μ έ ν η ς Γ ή ς, ώς άποκαλούσιν οΐ Σ ΐναι
τήν Επικράτειαν αύτών.

40  πληθυσμός τού Πεκίνου, τής μεγάλης ταυ- 
της Κινεζ ι/.ής πρωτευούσης, ητις μετά τήν π α - 
-άλιον Καντώνα εινε ή πρώτη γνω στή  γενομένη 
πόλις τοις ϋύρωπαίοις, τερατολογουμενος μέχρ*» 
τούδε είς πολλά έκατομμύρια, ανασαίνει, κ<*τά 
τάς τελευταίας πληροφορίας, εις εν καί ήμίσυ έ- 
κατομμύριον κατοίκων ώστε είνε μία έκ τών με
γαλύτερων τής οικουμένης πρωτευουσών.

Συνίσταται άπό δύο πάνττι οιαφορους πόλεις, 
τήν μέν πρός βορ^αν ητις καλείτα ι Κ ί  γ  γ-Τ  σ ί γ γ ,  
ή Λύτοκρατορική πόλις, τήν δε προς νοτον, Λάο- 
Τ σ ί  γ  γ καλουμένην, τουτέττι παλαίά πόλις· άμ- 
φότεραι δέ είσί περίτετειχισμέναι μέ: υψηλότατα 
τείχη. Μις όλων τών έν αύτή άσχουμένων έπ α γ - 
γελμάτων, τό^τών ιατρών είνε τό περιεργότε- 
ρον καί άκροσφαλέστερον, οιά καί περί αύτών 
λέγομεν τινα σήμερον, υποσχόμενοι ακολούθως 
νά κρατώμεν τόν αναγνώστην ένήμερον ε ις  τά  
διάφορα καί παράδοξα ήθη καί έθιμα τού περιέρ
γου τούτου Κράτους, όπερ ήδη έκον άέκον ήρ- 
χισε νά άποδύεται τόν γεγηρακότα αύτού πολι
τισμόν καί νά έξοικειούται μέ τήν τύρίην του 
νέου Ευρωπαϊκού πολιτισμού.

‘Ο Αύτοκράτωρ τού Ο υ ρ α ν ί ο υ  Κ ρ ά τ ο υ ς  ε- 
χει συνήθως μεταξύ τής θεραπείας του ένα φίλτα-, 
τον ιατρόν, τον όποιον συμβουλεύεται κατά πάσαν 
ώραν της ήμέρας. Ενόσω ό α δ ε λ φ ό ς  τ ού  *Η- 
λ ί ο υ  έχει καλώς, ή σχεδόν καλώς, επιδαψιλεύει 
είς τόν ιατρόν αύτού τιμάς καί χρήματα· άμα δε 
ή Λύτου Ουράνιος Μεγαλειότης άσΟενήστ), ά π α γ- 
χονίζει άμέσως τόν ιατρόν. Ά λ λ ’ ίσως έρωτήσει

.  ·, ι  ι t ν» > Γ « rr *τις, ποιος τον θεραπεύει τοτε· άλλος ιατρός, ο- 
στις έχει συμφέρον νά τον ίατρεύσιρ, ώς ό προ- 
κάτοχος του είχε συμφέρον νά μή τόν άφήστρ νά 
άσΟενήσ· .̂ Ά λ λ ’ οπως καί αν έ'/γ* τά πράγμα, ή 
Οέσις τού ιατρού τού Λύτοκράτορος δέν εινε ευ
χάριστος είς τόν τόπον τούτον.

•Έπειτα δέ καί οί ταπεινοί αύτ^ύ συνάδελφοι 
οέν τυγχάνουσι κρείττονος περιποιήσεως παρά 
τών Μανδαρίνων, καί ουδέ παρ’ αύτών άκόμη τών 
τής κατωτάτης τάξεως ανθρώπων. Ιδού τ ί κά- 
μνουν είς τό Πεκΐνον διά νά ηνε είς Οέσιν το 
κοινόν νά δ^ακρίντρ έκ τού τεχνοσήμου (διότι k- 
κάστη τέχνη καί επιστήμη εχει αύτού τό ίδιον 
έμβλημα,) τούς καλούς καί τούς κακούς ιατρούς: 
"Οταν άποΟάντι Κινέζος, κρεμώσι φανόν είς τό έμ
προσθεν μέρος τής οικίας τού ιατρού, όστις τό>
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έΟεραπευσε, και ο ταλαίπο>ρος ιατρός εινε ύπό- 
ΧΡεως ανάπττ, τόν φανόν τούτον τήν νύκτα.
Οσους άνΟριόπους λοιπόν στείλτ; είς τόν $δην, τό

σους φανούς χρεώστε ι νά άνάπττ,· ιατρών δέ τΐ- 
-*ων αί οικία ι εισ ί πραγματικώς φανοστόλιστοι, 
και ηβελέ τ ις υπολα^ει βλεπων αυτούς ότι είνε I 
αί ψυχαι τών τεΟνεώτων, έρχόμεναι άνά πάσαν 
έσπέραν προς κατηγορίαν τών δημίων των. j

 ̂Αμφιοαλλομεν αν με παρομοίαν συνήθειαν ή 
πόλις τών Παρισίων Οά ειχεν ανάγκην τού φο>ταε- 
ριου· άλλ* εις τήν Κίναν, καί άνευ τής συνηθείας 
τα^τ^ς’ γ*τ ? ωτοχυσία δέν είνε ευκαταφρόνητος, 
καί δέν είνε παράξενον ότι τό Πεκΐνον ονομάζε
τα ι ή π ό λ ι ς  τ ώ ν  φ α ν α ρ ί ω ν .  |

Αλλ ας ίδωμεν καί τήν παράδοξον καί άλλη -I 
χορικήν είκόνα, την όποιαν οί Μανδαρίνοι συνέ- I 
Οε ντο καιέκόσμησαν διά τών πλουσιωτέρων χρω_ I 
μάτων, οπως παραστήσωσι τήν ιατρικήν. ‘Η άσΟέ- I 
νε^α προσωποποιημένη κείτα ι έπ ί κλίνης πλησίον I 
του ασθενούς, ό δέ ιατρός, δεδεμένους εχων τούς I 
οφθαλμούς καί κρατών £>ά£δον, κτυπά δπου τύχγ( 
έπ ι τής κλίνης. ΤΑράγε τήν άσθένειαν προσπα. I 
Οείνά φονεύσγ, ή τόν ασθενή; οΰτε αύτός ό ΐδιος 
γνωρίζει^ τοΰτο, ούδ’ αύτοί οί Οεαταί. ‘II είκών I 
α »ίνε ι ™ ζήτημα αμφίβολον, καί είς τοΰτο βέ
βαια συνίσταται ή μεγάλη ειρωνεία τής Κ ινεζι. I 
κής ταύτ/,ς γελοιογραφίας. |

Έν Γαλλία  ή ’Ιατρική Σχολή ήθελεν έγκαλέ. I 
σει είς οίκην τόν εκδότην είκόνος τοσοΰτον άλ- I 
ληγορικής καί ειρωνικής, έν Κίνα ο"αως Οεωροϋσι 
τα ^  6^ονας, γελώ σ ι, καί όταν άσΟενήσωσιν, έ -I  
πειδή ενθυμούνται τά φανάρια, έκλέγουσι τόν I 
ιατρόν ^τόν ήκιστα φ ω τ ι  σ μ έ νο ν, έπ ί τ^ έλ -  I 
πιόι τού να μη αύξήσωσι τά φ ώ τ ά  τ ου .

♦ *

Ο ΛΟΓΧΙΣΤΙΙΣ ΒΟΑΣ ΤΗΣ ΜΑΡΤΙΝΪΚΗΣ.

νήσος τής Μαρτινίκης έρημούται ύπό τίνος 
οφεως, τόν όποιον οι εντόπιοι καλούσι σ ι δ η ρ ά ν  
λ ό γ χ η ν ,  ενεκα τού έπιμήκους σχήματος τής 
κεφαλής του, τού παρεμφερούς λόγχτ), καί τού 
οποίου τό επιστημονικόν όνομα είνε λ ο γ χ ι σ τ ή ς  
Jio ας .  Καθ’ έκαστον έτος έως πεντήκοντα άτο
μα άποΟνήσκουσι; θύματα τών δηγμάτων τού τρο- 
μερωτάτου τούτου έρπετού. Λέγομεν δέ δήγματα

» '· * * * #  f ν> >»και οχι κεντήματα, οιοτι οι τοιουτου ειοους οφεις 
δεν είνε επικίνδυνοι διά τά ελαφρά κεντήματά

των, ώς κοινώς π ιστεύετα ι, ά λλ ’ ενεκα τών δ- 
οόντων των, καί μάλιστα όδόντων κυρτών καί 
ιδιαιτέρας κατασκευής, εύχερεστάτης πρός δήξιν. 
‘ Η άνω σι αγών τοΰ λογχιστοΰ Βόα είνε ώ π λ ί-  
σμένη μέ δύο όδόντας, κίνουμένους κατ’ αρέσκειαν, 
τούς όποιους τό ζώον αποσύρει καί κρύπτει μεταξύ 
των σιαγόνων του όταν τρώγιρ, καί τών Οποίων 
χρήσιν ποιείται μόνον δταν προσβάλλη ή αμύνεται, 
τους εκτείνει τοτε καί βυθίζει αυτούς μετά δυνά- 
μ*ως κατα τού ζώου καθ' ο5 έφορμφ, καί ούτως ώ - 
Οούμενοι  ̂έμπήγονται είς τάς σάρκας τοΰ θύματος, 
ένώ ταύτοχρόνως τό τρομερόν ‘έρπετόν, πριν η 
περιελιχΟή τό άντικείμενον, τό όποιον συλλαμβά- 
νει, καταφερει κατ’ αύτού διά τής ουράς του στί- 
βαρύτατα κτυπήματα ώς τά τής σ«ύρας. Τότε 
οί οοόντες πιέζουσι μικράν τινα  κύστιν, κειμένων 
κατά τήν βάσιν αύτών καί ήτις είνε πλήρης δη
λητηρίου· τό υγρόν τοΰτο χύνεται πάραυτα έκ τής 
δεςαμενής του, γλιστρά καθ’ ολον τό μήκος έκ_ 
τομής τίνος, δι’ ής είσί κεχαραγμένοι οί όδόντες 
οΰτοι έν είδει αΰλακος, καί εισρέει είς τήν 
πληγήν. :

‘Ο λογχιστής Βόας φθάνει είς μήκος πέντε ή 
έξ ποδών, καί έχει περίπου £ξ μέχρις οκτώ δα. 
κτύλων περιφέρειαν ή πάχος. ‘H γονιμότΛς του ε ί
νε καταπληκτική καιτεραστία, οιότι έκάστη Οή- 
λειααπαξ τοΰ έτους γέννα άπό εϊκοσιν έως έξήκον- 
τα έμβρυα· τά δέ μικρά ταΰτα αρχίζουν νά- δά_ 
κνωσι μετά δεκαπέντε ήμέρας άπό τής γεννήσεώς 
των. Τό δήγμα τοΰ Βόα εΐνε μάλλον έπικίνδυνον 
καθ’ δσον αύτός είνε παχύτερος ή λίαν παροργι
σμένος, η εχει νά δήξ ι̂ άπόπολλοΰ καιρού* διότι, 
κα&’ όλας ταύτας τάς περιπτώσεις, εχει πλειό- 
τερον δηλητήριον υπό τήν διάθεσίν του. 01 όδόντες 
είνε Οαυμασίως διατεθειμένοι πρός τό έργον των, 
λήγοντες είς αιχμήν λεπτοτέραν τής άκωκής τής 
λεπτοτέρας βελόνης· είνε κυρτοί ώς τό ράμφος τοΰ 
αετού, διάνά έμπήγωνται καλήτερον είς τάς σάο- 
κας. Καί αύτή ή Υπερβολική λεπτότης καί τό εύ
θραυστον τών τρομερών τούτων έργαλείων απο
βαίνει νέα άφορμή κινδύνου* διότι, συντριβόμενοι 
ενίοτε ώς έκ τής όρμής μεΟ’ ής έμπήγονται είς 
τήν σάρκα, μένουσιν έντός τής πληγής καί αύξά- 
νουν τήν σοβαρότητα τοΰ κινδύνου. Ά λλω ς  τε, τό 
ζώον δέν μένει έπ ί πολύν καιρόν στερημένον τοΰ 
όπλου τούτου, όπερ άπώλεσε κατά τήν έφοδόν^* 
του, διότι ή προβλεπτική φύσις (κα ί είς τ ί δέν 
ένησχολήΟη τό προβλεπτικόν τής θαυμασίας ταύ
της έργάτιδος !)  παρέχει είς αύτό ώς ανταλλαγήν 
έτερους όδόντας, ο ιτινες, εκφυόμενοι έν otaστή- 
ματι ολίγων ήμερών, άντικαΟιστώσι τόν άπολε-^ 
σΟέντα. ™



του, οιοτι οια/,υεταΐι   k ι ------—γ-------- ~ ’  . --------   ν ---
υπό τών έν τφ  στομάχψ αύτοΰ περιεχομένων ύ-1 φυτείαν ζαχαροκαλάμων, ένκακ-ξ καταστάσει εύ-

£>οφηΟέ
λοιώσεως είς τό αίμα αύτοΰ Πώς σάς "ραίνεται το δίλημμα του Αφρικανού; Ά λ -
" ‘Η Μανηνίχ/Ι έχει'«ερι«οτέρους Βόας ™*?ά χα -Ιλω ςδ^ω ς έτχέφ&ησαν ol σο? οΙ τών Ευρωπαίων Ια- 

‘ ‘ΧβΛ ,Α>ολον δτι τούς χυν/,γούσ'. συνεχώς τρων, τώνπαρεπιο/,μουντών ε ίς  την Μ αρτινίκαν,
b J . A . / V / ' t ,  ί · . . I f /  » t 1  I "N P> I t  t - -

σέτι υπό απείρων παρθένων δασών, δπου ο ινοοκα- ρα να μενιρ αμέριμνος και εκτευειμενος εις τας 
λαμος έξαπλώνβι τό πλατύτατον σκιάδιον του φυλ- βλαβεράς έπηρείας του θανατηφόρου τούτου έρπε- 
λώματός του πλησίον τού δένδρου τοΰ κόμμεως· δπου τοΰ έν ζωώδει άναλγησία καί αύταπαρνήσει. Ούτω 
η υψιτενής φοινικιά εκτείνει τούς κλώνάς της, ζη- λοιπόν έν τ^ τελευτα ία  συνεδριάσει τής Ία τρ ι. 
τοΰσα ακτίνας τινάς τοΰ ήλιου, τάς όποιας δια. χής Ακαδημίας, ό περιώνυμος ιατρός ‘Ρούφος έ- 
φιλονεικεί καί αποκρύπτει άπ* αυτής ή πελώριος κήρυξε κατά τών Βόων τής Μαρτινίκας άληθές 
άγρία δρΰς* οπουτά δένδρα, πολυπληθέστερα τών πολεμιστήριον έλελεΰ, αυτό τό τρομερόν^ ίπος. 
κόκκων τής έπι τής όχθης άμμου, έπακουμβώσι κα τ α σ τ  ραφ  ή τ  ω (dclenda est), τό όποίον έ- 
προσκολλώαενα καί συμπλεκόμενα τό εν έπ ί τού πρόφερεν ό γηραιός Κάτων κατά τής Καρχηδόνος. 
άλλου· δπου ol γιγάντειο ι σχοίνοι, αληθείς δφ εις I «  ΙΙρέπει νά καταστραφώσιν ol Βόαιΐ a> ιδού τα 
τοΰ φυτικού βασιλείου, £>ιπτόμενοι καί συμπλε- I συμπέρασμά του.
κόμενοι τ^δι κακείσε, πληροΰσι τα κενα μέρη τοΰ I | ]^ ν £ )ας -πολεμικαί αΰται διακηρύξεις τώ ν 
πρασίνου τούτου δρυφράκτου· δπου τέλος τό έδα-1 σο(ρ^ν οι;3έν παρήγαγον άποτέλεσμα. Μάτην ά- 
φος άπό πολλού ήδη χρονου έγένετο αφαντον, κα-1 επβ1ρ ^ σαν έξοικειώσωσι μέ τήν αποικίαν 
ταχωσΟέν ύπό άπειρον σωρείαν λειψάνων, συσσω. ταύτ/)ν ς ώα όφιοφάγα. ‘Ο Ίχνεύμων, όμΰς ού. 
ρευθέντων απ αυτής τής δημιουργίας, καί εις τα I τ0ς tojj φ αραω, ό τοσοΰτον σεβόμενος ύπό τών Α ί- 
όποία βυθίζεται όποΰςως εις την t-λυν τής βαλ- I γ υπ τ [ων> ύπήρξεν άνίκανος διά τό εργον τούτο, 
του· Έ κεί ό Βόας ζ^ ως αληΟης βασιλεύς. I cq γ*ράτχχ^ς τών τροπικών επίσης, τόπτηνόν τού-

"Οταν, έν καιρφ τής συγκομιδής τών ζαχαρο-Ιτο τό άνυψοΰν ύπερηφάνως τό μέγα πτιρόν, τό έμ- 
καλάμων, μαΰρός τ ις ήθελε δηχθή ύπό τοΰ τρο. I πεπηγμένον όπισθεν τοΰ ώτίου του, ώς εάν άνή- 
μεροΰ τούτου οφεως, κράζει μετά λακωνισμού τίνος I κεν είς τό προκατακλυσμιαίον γένος τών δημοσίων 
ολως Σπαοτιατικοΰ cc εμένα’δάγκασε Βόας!» Έξ.. 1 γραφέων, οΐτινες συνειθίζουσι νά θέτωσι τόν κά- 
έρχεται δέ πάραυτα άπό τάς τάξεις τών έργα^Ιλαμον μεταξύ τών ώτων τω ν, καί τό όποιον άπο- 
τών, κα ίο ί σύντροφοί του μόλις άνησυχοΰσιν έπ ίΐκαλοΰσ ιν ό φ ί τ η ν  διότι κυνηγεί άπλήστως τά  
μίαν στιγμήν διά ' 
μετά πολλού κόπου
είς τινα αυτής γωνίαν . . . . . .
πληγήν του μέ στυγνόν καί άδάκρυτον βλέμμα· I ήθελεν είσάξει είς τήν Μαρτινίκηντό καταστρε- 
Έντός ολίγου τό σώμά του, έξοιδηθέν καί άποβάν I πτικόν διά τούς δφεις γένος τούτο τών πτηνών, 
πελιδνόν, συστρέφεται ένάγωνιώδει σπασμφ, εως I μένει είσέτι άνέπαφον.
ού ό δυστυχής, άποβαλών τάς αισθήσεις του, έξ_ I Καί δμως ό Βόας δέν κυνηγεί ποσώς τόν άν- 
απλοΰται ύπτιος καί άποΟνήσκει· ταύτα δε όλα τά I Ορωπον διά νάέφορμήστρ κατ’ αυτού, άλλά μάλι- 
μαρτύρια διαρκοΰσι μίαν μόνην ήμέραν. Ιΐεντάκίς I στα τόν φεύγει. Είνε είδ~ς νυκτερινού ζώου, τό 
ή έξάκις τού έτους τό δράμα τούτο έπαναλαμ. I όποίον τότε μόνον λαμβάνει ύπό τήν κατοχήν του

έγκαταλείπο- 
τής φύσεως έ-

σκοπω νο·
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μίμου άμύνης, μάς δάκνει καί μάς θανατώνει. 
’Αλλά καί ό άνθρωπος εχει τό αυτό δικαίωμα έ. 
ναντίον τοΰ όφεως, καί πρέπει νά όμολογήσωμεν 
ότι καταχράται πολλάκις αυτού. Ά λλά  μήπως ή 
γή , άπό τής πρώτης ώρας καθ’ ήν μορφωθείσα 
εξήλθε τώνχειρώ ν τοΰ Δημιουργού, δέν είνε εύ- 
ρύχωρον στάδιον αιματηρών σφαγών καί άλλη- 
λ  οκτονιών;

cc Καθ’ ήν εποχήν ώμίλουν τά ζώα, (μόλις δέ 
παρήλθον έκτοτε εξ ήμέραι), λ έγ ε ι ό ‘Ραβελαι, 
ό Πυθαγόρας ήκουσε τό χόρτον νά παραπονήται 
πικρότατα διότι κατετρώγετο ύπό τρομερού τίνος 
θηρίου, τό όποίον ονομάζεται παρά τοις άνθρώ. 
ποις άρνίον. Έ ν  όστρακον, τό οποίον ό φιλόσοφος 
ούτος ήτοιμάζετο νά καταβροχθίσιρ, τώ υπέδειξε 
τόσον εύγλώ ττω ς τήν σκληρότητα τής πράξεώς 
του, ώστε έπανέΟεσεν αυτό είς τόν βράχον έφ’ ού 
ί4το προσκεκολλημένον, υποσχόμενος νά μή φάγτρ 
είς τό έξης τίποτε, τό όποίον έχει έν έαυτφ ζωήν. 
Ιίλήν, έξακολουθών τήν οδόν του ό Πυθαγόρας, εί- 
δεν άράχνην κατατρώγουσαν μυίαν, στρουΟίον 
κατατρώγον τήν άράχνην, Ιέρ&κα τρώγοντα τό 
στρουΟίον, αετόν άρπάζοντα τόν ίέρακα, καί τό
τε εκαμε τήν παρατήρησιν ότι έκαστον πράγμα 
έν τφ  κόσμφ τούτφ .έγένετο δπως καταστρέφη- 
τα ι ύπό τοΰ άνωτέρου του, καί δτι τό δικαίωμα 
τοΰ ίσχυροτέρου ·ίνε πάντοτε τό καλλήτερον. »

Φ.

S Y S I M I K T A .
ΓΑΑΑΙΔΕΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΔΕΣ. — Έφημερίς 

τ ις  κάμνει τήν έξής παραβολήν τών Γαλλίδων 
πρός τάς Γερμανίδας Κυρίας:

<c ‘Η Γαλλίς ένδύεται, ή δέ Γερμανίς καλύπτει 
έαυτήν. ‘Η Γερμανίς περ ιπατεί, ή δέ Παρισινή 
Κυρία κυματίζει. ΑΙ Γερμανίδες είνε ή δυσειδείς 
ή ώραίαι, α ί Παρισιναί δμως ουτε άσχημοι είσιν 
ούτε ώραίαι, είμή μόνον θελξικάρδιοι. Το βλέμ
μα τής Γερμανίδος είνε αείποτε άδολον καί α
γνόν, άλλ ' είς τούς οφθαλμούς τής Γαλλίδος 
όποίαι ήδονικαί άβυσσοι υπάρχου σι! Διό και ό 
Δούξ τού Γραμμόντ είπε ποτέ περί αύτών δικαίως, 
δτι οί οφθαλμοί των εχουσι πάντοτε τό ύφος, δχι 
μόνον τοΰ νά σέ κυττάζωσιν, άλλα και νασέμ α - 
γνητίζω σ ιν . ‘Η Γερμανίς λέγε ι να ι ή όχι, ά λλ ’ 
άπό τήν Παρισινήν Κυρίαν ούτε καθαρόν ναι α
κούει τ ις , ούτε όλόκληρον δχι. 4Ι1 Γερμανίς σέ π ε 
ριμένει έπ ί δέκα έτη ύπό τό δενορον, ή οέ Παρι
σινή έπ ί δέκα λεπτά . ‘Η Παρισινή εινε πανούρ

γος καί διπλωμάτις, ή δέ Γερμανίς αφελής καί 
αγαθή. *Η Γερμανίς ευχαριστείται μέ τόν θαυ
μασμόν ένός, ή δέ Γαλλίς άγαπςί νά θαυμάζεται 
ύπό πάντων. 4Ι1 Γερμανίς δέν όμιλεί τόσον πολύ 
ούτε περιττολογεί, άλλ* ή Γαλλίς είνε λάλος ώς 
κίσσα. 4Η Παρισινή είνε τεχ ν ίτ ις , ή δέ Γερμανίς 
γυνή . Καλλήτερον είνε νά ά γα π ^ τ ις  έν Γ α λλ ίς , 
άλλά νά νυμφεύεται έν Γερμανίς.

ΑΝΤΙΔΟΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΘΕΙΑΣ. — 
Συμβαίνει πολλάκις άτομόντινά έμπνέ^ άντιπά- 
Οειαν, αίσθημα δηλαδή άποστροφής ή άπεχΟείας, 
ητις καΟιστ^ τήν παρουσίαν του δυσάρεστον. ’Ε
πειδή δέ, κατά τάς θείας άρχάς τής ίεράς ήμών 
θρησκείας, πρέπει νά προσπαΟώμεν νά άγαπώμεν 
έξ δλης ήμών καρδίας όλους τούς άνθρώπους ά . 
νευ διακρίσεως, ώς όμοιους καί άδελφούς μας, διά
σημος τ ις  ήΟικολόγος τής εποχής μας υπέδειξε ν 
έσχάτως μέσον τελείας θεραπείας τοΰ τοιούτου 
άτοπου, ής δοκιμήν έκαμεν έπ ί τοΰ έαυτοΰτου.

«Ά π ή ντω ν συχνά, λέγε ι, είς τ ή ν ’Ακαδημίαν 
ενα μικράνθρωπον μέ πρόσωπον τοσούτφ άχαρι, 
ώστε δέν ήδυνάμην νά τόν ίδω χωρίς νά κυριεύη- 
τα ι ευθύς τό σώμά μου άπό αλγεινόν αίσθημα 
ταραχής. ’Πναγκαζόμην νά τφ  στρέφω τά νώτα 
ή νά χαμηλόνω τούς οφθαλμούς διά νά μή τόν 
βλέπω, έξ α ιτίας τής κακής έντυπώσεως, τήν ό- 
ποίαν μοί έπροξένει ή παρουσία του. 4Η θέσις μου 
καθίστατο ήμέρα ττ4 ήμέρ$ δυσχερεστέρα, διότι 
ήρχετο τακτικά είς τήν βιβλιοθήκην καί έφαί
νετο ώς νά μέ έζήτει έπίτηδες, ώστε πολλάκις έ . 
βιαζόμην νά φεύγω . Τέλος, σκεπτόμενος μίαν 
πρωίαν έν ττί κλίνιρ μου περί τούτου, άνεπήδη- 
σα περιχαρής διότι εύρον μέσον, τό όποιον έμελ
λε νά έξαλείψιρ τήν άντιπάθειάν μου, καί τό ό
ποίον έξεπλήρωσα έπιτυχώς τήν αύτήν έβδομάδα. 
ΚατώρΟωσα νά κάμω μικράν τινα χάριν βίς αύτόν 
τόν άνθρωπον, όστις ύπεχρεώθη νά μοί δηλώστι 
τήν ευγνωμοσύνην του διά τών ζωηροτέρων έκ- 
φράσεων καί σχημάτων τό, πρόσωπόν του μοί ί -  
φάνη τόσον ώραίον καί άγαπατόν, ώστε εκτοτε 
βλέπω αύτόν έρχόμενον πρός έμέ μέ εύχαρίστησιν.

ΔΑΡΕΙΟΓ ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑ. — Αρκετά περίερ
γος είνε ό τρόπος, δι'ού Δαρείος ό ‘Γστάσπους 
άνέβη είς τόν θρόνον τής Περσίας. Συνεφώνησαν, 
λέγει ό ‘Ηρόδοτος, καί ol έπτά συνεργήσαντες 
είς τόν φόνον τοΰ Ψευοοσμέρδιος ήγ «μόνες νά έ- 
ξέλθωσιν άπό πρωίας έφιπποι είς τήν παρακει- 
μένην πεδιάδα, καί ούτι^ος ό ίππος ήθελε χρε
μετίσει πρώτος, αύτός νά λάβτρ τήν βασιλείαν. 
40  Ααρείος ειχεν Ιπποκόμον έπιτήδειον, δστις, 
λαβών διά νυκτός θήλειαν ίππον καί έλθών^ $ίς



το σύμφωνη Οέν μέρος τής συναντήσεως, έπλη- 
σίασεν αύτήν είς τον ίππον, ίν  έμελλε να ίπ 
πευση τη έπαύριον ό Δαρειος. Το πρωί αμα τη 
αύγη έξήλθον οι ήγεμόνες έφιπποι, καί έπορεύον- 
το κατά τά συμφωνηθέντα εις τήν πεοιάοα· αμα 
δέ ό εύγενής ίππος του Δαρείου ^σθανθη οτι ευ. 
ρίσκετο εις το μέρος εκείνο, οπου πρότινων ωρών 
διήλΟε τόσας ήδονικάς στιγμας, καί υ>σφράνθ<

νώπιον του Δαρείου, καί, προσκυνήσαντες αύτον, 
αναγόρευσαν βασιλέα τής Περσίας.

Φαίνεται δέ οτι όΔαρείος όπωσδήποτε ητο άν. 
θροίπος επιχειρηματίας καί έξυπνος συγκριτικώς 
ώς προς τούς άλλους συγχρόνους του, καί ουδό
λως ώμοίαζε κατά τήν νωθρότατα με τους προκα- 
τόχους του. Διά τούτο καί τους Χαλκ^οονιους τ υ- 
φ λ ο ύ ς  ώνόμασε, διότι, ένω απέναντι αυτών ε- 
κειτο είς λαμπροτάτην Οέσιν τό ώραίον άστυ του 
Ηύζαντος, αύτοί έπροτίμων να κατοικώσι την 
Χαλκηδόνα, ήν άπεκάλεσε π ο λ ι ν  τ υ φ λ ώ ν .

ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΟΓ ΑΡ1ΘΜΟΓ 7. — Ούχ ήτ- 
τον περίεργος εινε καί ό αριθμός 7, ως εκ τών 
πολυειδών αύτού σημαινομένων: 01 αρχαίοι ή-
ρίΟμουν ε π τ ά  πλανήτας, έ π τ ά  αρχικά χρώμα
τα, έ π τ ά  όσμάς, έ π τ ά  αστέρας (τάς Ιΐλειά- 
δας)· — ‘Ε π τ ά  ησαν τά θαύματα του κόσμου, 
έ π τ ά  οΐ σοφοί τής ‘Ελλάδος, έ π τ ά  οΐ κυκλι
κοί άγώνες, έ π  τ ά οι έπ ί Θήδας στρατηγοί. ‘Ως 
πρός τά θρησκευτικά δέ ό άριΟμός ούτος ην ό έ
ξ άρχων άριΟμός της ειόωλολατρείας, και οί Ελ
ληνες ώς έπί τό πλεΐστον εΟυον έ π τ ά  Ουσίας.

"Απαντα σχεδόν τά έθνη διήρεσαν τόν χρό
νον είς περιόδους έ π τ ά  ήμεοών, κ^ί έ π τ ά  η
σαν αί ήμέραι τής Δημιουργίας. — ‘II μουσική 
εχει έ π τ ά  φωνάς, καί πολύν χρόνον έγνωρίζοντο 
έ π τ ά  μόνον μέταλλα .— ‘Ε π τ ά  είσίν οί άστέ
ρες τής Μ ε γ ά λ η ς  " Αρ κ τ ο υ .

‘Ο άριΟμός 7 είνε επίσημος καί είς τάς Γρα- 
φάς: ΑΙ έ π τ ά  πληγαί τού Φαραώ, αί έ π τ ά
Έκκλησίαι τ7,ς Άποκαλύψεως καί αί έ π τ ά  λυ - 
χνία ι, αί έ π τ ά  χεΐρες του χρυσού λυχνοστάτου, 
αί έ π τ ά  λαμπάδες, ο ί έ π τ ά  άστέρες, αί έ 
π τ ά  σφραγίδες, οί έ π τ ά 'Α γ γ ε λ ο ι καί α ί έ π τ ά  
σάλπ ιγγες, οί έ π τ ά  δράκοντες καί τά έ π τ ά  
διαδήμα τά των, κτλ. Αί έ π τ ά  αιτήσεις τής Κυ
ριακής προσευχής· τά έ π τ ά  πονηρά πνεύματα, 
ατινα παραλαμβάνει τ&· ακάθαρτον * πνςϊω.α καί 
εισέρχεται εις τόν άνθρωπον ή έρώτη'&ι? ι· ύ  Πέ
τρου αν πρέπη νά συγχωρη τόν άδ*λ<*ό,ί* ,Λ · ά . 
μ*ρτήσαντα εως* ά** ι καί ή ά^άντησις τού

Σωτήρος έως έ β δ ο μ η κ ο ν τ ά κ ι ς  έ π τ ά ·  τά έ
π τ ά  δαιμόνια τής Μαγδαληνής, ατινα  έξέβαλεν 
άπ* αυτής ό Κύριος· οί έ π τ ά  ούρανοί, τά έ π τ ά  
μυστήρια τής Εκκλησίας, αί έ π τ ά  Οίκουμενι- 
καί Σύνοδοι, κτλ. κτλ.

ΣΤΜΒΟΑΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΑ. — Τόν τ ίτλο ι
τούτον φέρει περίεργον διδακτικόν βιβλιάριονσυγ.· 
χρόνου τινός ηθικολόγου, τού ’Αρσενίου Ούσιέ, 
έν ω πλεΐστα  δσα παράδοξα άποφΟέγματα περι.· 
έχονται. Ές αύτών παραΟέτομεν τινά τά περι- 
εργότερα:
— ‘Η ’Αφροδίτη, άναδυομένη έκ τής θαλάσσης, 

εινε σοφώτατον έμβλημα: ή έντελεστέρα ώραιό- 
της πρέπει νά έχη κόκκον αλατος είς τό πνεύμα 
καί τρικυμίας είς τήν καρδίαν.

— ‘11 γυνή , ή μή άφίνουσα τίποτε νά έπιθυ- 
μήση τις παρ’ αυτής, δέν έχει τ ι πλέον νά δώση·

— ‘Ο μαργαρίτας αγνοεί τήν άξίαν του, καί τα 
άνθος τό άρωμά του· διά νά ύπερτερήσης τόν 
μαργαρίταν καί τά άνθη, νέα κόρη, άγνόει τήν 
καλλονήν σου.
— ‘Η αγάπη εινε πράγμα άνέκφραστόν μία ό . 

λόκληρος συγγραφή έν μια λέξει, είς ωκεανός 
είς Ιν δάκρυ, είς άνεμοστρόβιλος είς ένα στε- 
ναγμόν.

— Τό ανθρώπινον πνεύμα επιδεικνύει τόμεγα^ 
λεΐόν του, προτεΐνον έξοχα καί υψηλά ζητήματα, 
καί τήν μανίαν του, διισχυριζόμενον δτι τά λύει· 
τά δ ι α τ ί  του ύψούνται μετάρσια μέχρις ούρα.* 
νού καί άεοοβατούσι, τά δ ι ό τ ι  του έ'ρπουσιν.

— Είς τούς οφθαλμούς τών άλλων τά έλατ- 
τώματά μας ε ίσ ί σκίαί, α ΐτινες αύξάνουσι καί 
μεγεθύνονται καθ’ οσον δύει ό ήλιος τής εύτυ- 
χ ία ςμ ας.

— ‘Η άρετή, ητις μας δίδει κόπον, άποδεικνύβι 
δτι άγαπώμεν τόν Θεόν, ή δέ άνευ πόνων άρετή, 
δτι αύτός μάς άγαπ$.

— Ζητούμεν τήν ευδαιμονίαν συνήθως είς πράγ
ματα, τά όποια μάς λείπουν, ένώ άλλοι βλέπουν 
αύτήν είς έν μόνον πράγμα άφ’ δσα έχομεν.
— ‘Ο άνθρωπος εινε κάτοπτρον τού άνθρώπου.
— ΣεβώμεΟα πάντοτε τήν πολιάν κόμην, πρό 

πάντων δμως τήν Ιδικήν μας.
— Τά χρήματα, τά όποια δανείζομεν, άναχω- 

ρούσι μέν γελώ ντα  έπιστρέφουσι δέ κλαίοντα.
— Αί τελευταία», εύεργεσίαι τού Ονήσκοντος 

διαιωνίζουσι τήν λύπην τού θανάτου αύτού· δέν 
έπρεπε νά κλήρο νομη τις είμή τούς εχθρούς του. -

— Τόν πονούντα διά πάντα τά πάντα παρη^ 
γορούσι.

M s L r _________

ΑΕΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΤΡΚΟΣ.

ήουνατο Οψινεφή να κατορΟώστ, πτήσιν.
Πετουν οί δύο σύγχρονοι· δ Κούρκο; κάτω πίπτει, 
δ ’Αετός τά σύννεφα μέ τ& τ;τεοά τον τύπτει.

“ Το ράμφος σου τδ σκολιδν, ω Άετε, πληγόνει,
“ τρομάζουν τ’ άλλα τα πτηνά άπο τους όνυχας σου, 

c έκεϊΟεν στάζουν αίματα, κ’ έκειΟεν στάζουν φόνοι. 
ΐιΟε τδ ττυο των ουρανών να καύση τα πτερά σου! ,,

“ κ <<
Τον υπερηφανον λαιμόν δ νικητής κυρ τόνων, 
φλογώδες προς τον θεριστήν £ν βλέμμα στρεφει μόνον.

*Εν βλέμμα στρέφει φλογερόν, καί ταπτερλ τανύων,

L <TJiv νίκην εχει πάντοτε των ’Αετών ή πτησις· 
σέ και τον Κοΰρκον ίρποντας καταδικάζ’ ή φύσις! ,,

Καθαρισμός του ύπό ελαίου κηλιοωΟέντος 
χάρτου.

Θές τόν κηλιδωΟέντα χάρτην έπί μελανορ^όφου 
χάρτου (στυποχάρτου), καί σπόγγισον τάς κηλΐ-

δας μέ τεμάχιον βαμβακιού, βεορεγμένου είς α ί- 
Οίρα ή μάλλον εις βενζίνην, ( benzine* ελαιώδες 
άχρωμον καί διαφανές υγρόν καί εύωδιάζον)."Α-
• I <V ίΙ Λ '/«ι» .·*. .  β'*1 '-«.·**! Π»· βι *Ι*·■*· - ••j *"  ̂ bl>lA
πρώτη ν αύτού καθαριότητα.

%

Κ αθαρισμός του μαύρου βελούδου.

Το σαλαχωμένον καί κο?.κινισμένον μαύρον βε- 
λούδον δυνάμεΟα νά έπαναρέοωμεν είς τήν ποοτέ-I t i l  * I
ραν του ζωηρότητα διά τού ακολούθου τρόπου. Δύο 
άτομα κρατούσι τό καθαρισΟησόμενον. βελούδον άπό 
τάς δύο αύτού άκρας, ένώ τρίτον περιφέρει κατά 
τό αντίστροφον αύτού μέρος σπόγγον βεορεγμένον 
είς ζύθον ειτα, εξακολουΟούντές νά κρατώσι τό 
ύφασμα* τεντιομένον, τό σιδηρόνουσιν έ π ίτή ςχ ε ί-  
ρός ενόσω εΐνε είσέτι υγρόν μέ μετρίας θερμότα
τος σίδηρον. Ούτω δέ καθαρίζεται αμέσως, καί έ- 
πανέρχεται είς τήν πρώτην αύτού κατάστασιν.

Μέθοδος δι’ η ς  καθαρίζονται οί χρυσωμένοι
ορείχαλκοι.

*Αν χρυσωμένος τις ορείχαλκος ( πρόνζος ) κη. 
λΐδωΟη άπό έλαιον ή άπό όποιονδήποτε άλλο 
ελαιώδες σώμα, πρέπει πρώτον νά πλυΟη καλώς 
εντός ύδατος έκ στάκτης ή καλλήτερον ποτάσσης· 
ειτα παρασκευάζομεν μίγμα, συγκείμενον άπό ύ
δωρ, άπό Οειούχον λευκάργιλλον (Sulf; te d alu- 
minc) καί άπό νιτρικόν οξύ ( acicle nitr'que)· ή 
αναλογία είνε άνά έν τρίτον έκ τών δύο τούτων 
υλών καί δύο τρίτα ύοατος. Άλείφομεν τόν ο
ρείχαλκον μέ τό μίγμα τούτο, ειτα τόν σπογγί- 
ζομεν έπιμελώς μέ τεμάχιον φλανέλας καί τόν 
άφίνομεν νά στεγνώση· ούτω δέ καθαρίζεται εν
τελέστατα.
* -

Κ αθαρισμός τώ ν έκ μαύρου τρ ιχάπτου 
π έπ λω ν , (βέλω ν έκ δαντέλλα ς).

Διαλύομεν ολίγον κηκίδιον είς θερμόν ύδωρ, 
εντός τού όποιου βυΟίζομεν τόν καθαρισΟησόμενον 
πέπλον, ειτα  τόν άποσύρομεν καί τόν ξεπλύνο- 
μεν είς ψυχρόν ύδωρ. Άναλύομεν άκολούθως είς 
ύδωρ τραγακάνθινον κόμμι (gommc adra^antc), 
καί είς τό έγχυμα τούτο βουτώμεν τόν πέπλον 
διά νά τφ  δώσιομεν] όλίγην κομμίδωσιν (κολλάρι. 
σμα). ΣυνΟλίβομεν άκολούθως τό ύφασμα διά νά 
στράγγιση τό ύδωρ, τό άπλόνομεν έπί τίνος σα- 
νιδίου τού σιδηρώματος, προσκολλώντες αύτό κα
τά τάς άκρας διά καρφίδων, καί τό άφίνομεν ούτω 
νά στεγνώση έπί τής σανίδος, δπου, σιδηρονό- 
μενον άκολούθως, άποκτ£ τήν πρώτ/jv του Στιλ
πνότητα.



Τρόπος οι’ οΰ άφαφεϊται άπό τους ρχητας 
( μανιτάρια) ή φαρμακερά αύτών ίδιότης.

ΚαΟαρίζομεν πρώτον έπιμελώς χαί^χόπτομεν τά 
μανιτάρια, όποιουδήποτε είδους χα ίάν ώσιν, εις 
μ ε ν  άλα κομμάτια, τά πλύνομεν έπειτα και τα 
βάλλομεν εις κρύον νερον, εις τ ο  όποιον  ̂ π » j 
μεν κ α ί  τ ι ν α ς  κοχλιαρίας όζους, (ουο τ, τρεις κο- 

·/Μαρίας εις μίαν λ ί τ ρ α ν  νερού). Ουτω οε τα αφινο- 
ί ε ν  νά μουσκεύσωσιν εως δύο ωρας, μ ε τα π α -  
ρέλευσιν τών όποιων, έόγάζοντες αυτα_ απο το 
νερόν, τά ξεπλύνομεν μέ άφΟονον καθαρόν υοωρ, 
και τά βάλλομεν νά βράσουν είς αλλο νερον ... 
μίσειαν ώραν. Μετά τήν ίργασίαν ταυτ/,ν, τα 
ίλύνομεν διά τελευταίαν φοράν με ψυ/ρον νερον, 
Χαί άφού στραγγίσωσι τά μεταχειριζομεδα οια μα-
γείρευμα.

Διά τού απλού καί εύκολου τουτου τροπου ου- 
νάμεΟα νά μεταχειριζώμεΟα άκινδύνως τά ε ιοη 
τών μανιταρίων τά λεγάμενα φ α γ ώ σ ιμ α ,μ εο 
ποιαδήποτε είδη άλλων μυκήτων χαί αν ήΟελον 
εισΟαι ανακατωμένα. ‘ II δοκιμή αυτη εινε ακίν
δυνος κα ί εκτός πάσης ύποψίας, τής όποιας ή ε- 
π ιτυ/ ία  εινε βεβαία· έπ ε^ α ιώ θη  δέ προ τίνος 
υπό τού ‘Υγειονομικού Συμβουλίου των ΙΙαρισιων.

Καθαρισμός τών αργυρών σκευών.

Λά5ε μίαν λίτραν καθαρού υδατος, 1<> γράμ
μα στυπτηρίας (κοιν. στύψεως), 25 γράμμα ά- 
σδόλης τής καπνοδόχος, καί άναμίξας βράσον· εις 
τό παρασκεύασμα τούτο βάψον τολύπην μαλλιού  
ή μάλλον α π λ ή ν  ψήκτραν (βούρτσαν), τρίψον οι’ 
αυτής τά ασημικά, όποιουδήποτε είδους και αν ω . 
σιν, ε ίτα  σπόγγισε τα έπιμελώς και θέλουν σ τ ιλ 
βωθώ καί καΟαρισΟή

Ζύμη έξ αμυγδάλων, καταλληλος προς Λευ- 
κανσιν τώ ν χειρών καί ίασιν τών 

ραγάδων του δέρματος.

Λάβε I (2 κιλόγραμμον πικραμυγδάλων, τά ό
ποια ρίψον είς ζεστόν ύδωρ διά νά ξεφλου§ισΟώ 
σι καλώς· είτα Οές αύτά εντός πέτρινου ίγδίου 
(γουδίου), -προσθέτων καί 60 γράμμα 8ρακοντίου 
(είδος άρωματικου φυτούestragon), 60 γράμμα 
άπλον σαπωνίου καί GO γράμμα καθαρού μέλΐ- 
τος. Κοπάνισαν καλώς τά διάφορα ταύτα είδη,

σιν αποσυρον αυτα απο το πυρ και υες τηνςυμην 
ταύτην εις μικρά αγγε ία , δπως τήν μεταχειρ ίζε
σαι πρωΐ καί εσπέρας.

Δ ιατήρησις του βουτύρου.
Το βούτυρον δυνάμεΟα νά διατηρήσωμεν παλύν 

καιρόν νωπόν, τυλίζοντες αύτό εντελώς εντός πα
νιού, βεβρεγμένου εις ύδο>ρ μεμιγμένον μέ δξος. 
"Οταν τόπανίον ςηρανθ/j, πρέπει νάτόβρέχωμεν 
έκ νέου μέ τό όξυδωμένον εκείνο υδωρ, δπερ /έ
χει τήν ιδιότητα νά διατηρώ νωπόν τό βούτυρον 
έπί πολύν καιρόν.

’Αλοιφή διά τήν κόμην.
Συνιστώμεν τήν παρούσαν αλοιφήν ώς ώφέλι-· 

μον, άπλουστάτην, όλιγοδάπανον και ευκόλως κα
τασκευάζομε νην. Λάβε 12ο γράμμα πάχους χοί
ρου, διυλισμένου καί νωπού· δύο μικράς κοχλια- 
ρίας κόνεως κίν ας-[ανακάτωσαν τά είδη ταύτα δι ’ 
αργυρού κοχλιαρίου, καί ούτως έχοντα Οές είς 
μικρά αγγε ία  τής αλοιφής πρός χρησίν σου.

ΛιΟόκολλα|.διά πάν είδος π ή λ ινω ν  α γγ ε ίω ν .

Βράσον εις καθαρόν υδωρ πέντε εως εξ λεπτά  
τής ώρας λευκόν ύαλίον, κοπάνισαν ετ:ειτα αύτό, 
καί κοσκίνισαν μέ πυκνότατον κόσκινον άνάμιξον 
μετά ταύτα τήν λεπτήν έκείνην κόνιν μέ λευκόν 
ταυ αύγού, τό δέ όλον ταυ μίγματος έ κείνου τρί
ψον είς μάρμαρον εως ού γ ίν /j είδος αλοιφής λ ε -  
πτοτάτης· άλειψαν δι’ αυτής τό σκεύος και συνάρ
μοσαν αύτό. ‘ II κόλλα αυτη τόσον στερεά είνε, 
ώστε τά συναφΟέντα μέρη δέν ξεκολλούν καί άν 
ήθελε ξανασπάσει τό σκεύος.

11 ΟΡΦΑΝΗ. (*)

Είς πε'λαγ&ς α ί άφτ.σας τρΓ/.υα ιώδους βίου, 
ώς λίαβον κινδυνιύουσαν και άν*υ πτΛαλίου 

έν μέσω κλύδωνος σφοδρυ.
Μ· Μ. ΙΙαππας.

Είς του πατρόςτης τόν νεκρόν έγγυς γονυκλιτουσα, 
τ},ν κρύαν ήθη /εΤρά του εις χεΐράς της κρατούσα, 

ήμιΟνητος κ’ έκεινη 
τον £βλεπεν ή τάλαινα καί μέ λυγμοί»; έΟρήνιι.

(*) έποιΜη την 18 Mxbu 1859, ή;αιραν πανώλίΟρον δια τήν 
Tr'iX*j;AtXr. ςίκ;γίνιιαν 7W μ»κ«ρίτβυ Εαααν'.υ^,λ BrjpmXx. 2.11.

ΈΟρήνει, πλήν το όμμα τν̂ ς ώσε\ νενεκρωμενον 
*τα δάκρυα οέν εβρε^ον, άλλίι προσηλο>μενον 

’ς το πτώμα του πατρός τη;, 
την κάμινον έδε6ίνυε τήν καί ου σαν ε̂ το’ς της.

Τλ σττατμωοουντα /είλη της τ:ολλάκις επειράΟη 
ν’ άνοίς’ εις τΤ,ς καρδίας της τα πλημμυροΰντα πάθη, 

και τέ)»ος μετ’ όούνης 
βντη/ησαν ’ς τα ιυτά μου οί οδυρμοι εκε(*/ης.

44 Δ:ν ε/ει ττλε'ον δάκρυα, ττάτερ, ό ο'νΟαλίΑο'ς μου, 
καθότι έςηντληΟησαν ’ς τον τά'̂ ον τ*7,ς μητρός υ.ου·

α  Μ  ι# \ f  *οεν εχω τ:αρα μονούς 
“  οσους έκττεμπω, πάτερ μου, εις τον νεκρόν σου στονους.

“  Παν δ,τι εΤ/ον Ιπι γης σεΤς ησΟε, ω γονείς μου! 
α στιγμαι μοι ήσαν ανόητοι δ.τότε σεΤς έ',γυς μου 

ν “  ώς άγγελοι χάροντες
44 μ* ήσπάζεσΟε, ’ς τ ’ αθύρματα της κόρης σας γελοίντες.

“  'Γης φιλοστόργου μου μητρος ολίγον τας Οωττείας 
“  ή δύστηνος άττήλαυσα!.,.. Ti2 ωραι ευτυχίας,

“  παρηλΟατε τα/εως 
ίνα μ’ ά^ήσετ’ ορφανήν και νά θρηνώ ματαίως!...

“  Όμοια φευ! άνετειλε καί άλλοτε ήμε'ρα, 
καθ' ήν έπί τής κλίνης της τήν ι̂λην μου μητέρα 

“ νεκρήν ειοον κειμενην, 
βί ή δύστηνος! νομίσασα ήσυχως κοιμωμενην·

“  ΙΙροσ/,λΟον κα\, ω μήτερ μου, ή ρώτησα, πώς εϊσαι; 
** εαν, καθώς μέ ελεγες, τήν κόρην σου λυπήσαι,

“  ώ! στρεψε και εϊπέ την 
“  μίαν λε'ςιν σου παρήγορον, και γλυκοφίλησε την.

<<

* 6

“ Άλλα πρ^ςτί τους οφθαλμούς, ω μητερ, δεν άνοίγεις;., 
δμιλησόν με, μήτερ μου, εφωνουν μετ’ δούνης·

“  τήν κόρην σου λυπήσου, 
καί μεΤνε πάλιν μετ’ αυτής ή πάρε την μαζή σου.

11 Οί θρήνοι ησαν μάταιοι!... ΆπηλΟεν έκ του κόσμου 
“  του πλάνου τούτου καί φθαρτού, άνοιςασα εντός μου 

“ τήν βρυσιν τών δακρύων,
“  ε;αντληΟεντο̂ ν ίχτοτε ’ς τό μνημά της τό κρύον.

“ Ή του θανάτου, πάτερ μου, δργή δέν εκορε'σΟη,
“  κ’ εις ούρανους πριν άναβη τό νεοος άποίλεσΟη 

“ εν μεσω τών αιθέρων,
“ τό πρός τόν Πλάστην του παντός τήν δεησίν μου ο ίρον.

ί1 Τι πρόςΙμΙεϊν’ ή ζίιΐή 6ταν διάγω βίον 
u πολύ στον ον ή τάλαινα! εν με'σωτών δακρύων!

41 ζητούσα τόν πατε'ρα,
4ί φυγόντα οΐμοι! και αύ'.όν εις άβατον αίΟε'ρα;...

“ Τις πρό; la i τήν πτ/ρυ̂ α προστάτιδα Ο1 άνο(ξη,
** και τους σκοπέλους τής ζο>ής τους παμπληθείς Οα δείςη;...

α
44 τις εσεται σωτήρ μου;.... 

Ούδείς! άφου, ω τάλαινα! άπε'Οαν’ δ πατήρ μου!

41 Ουαί! τό μέλλον πρός εμέ έν μεσω τών δακρύων 
44 ώς τρομερόν και είδε/Οές παρισταται Οηριον,

44 ποθούν να μέ βροχΟίση, 
c 4 αμα ή τύχη ?^μαΐον τής λύσσης του μ* άφήση! ,,

A. I. Σ. (Σάμιος.)

Ο  ΕΝΑΓΓΡΟ* Ο Υ Ρ Α Ν Ο *.
(Πρωτότυπον).

r .

Οί άπλανεΤς αστέρες εΐσίν ήλιο ι.
α Κάλλος ούρανοΰ δος* ά-ττοοίν, χοσαο; φωτίζων 

«ν υψίστοις. ), Σιιράχ, ΜΓ'. 10.

®ΞΕΤΑΖΟΜΕΣ, καθ’ όσον Ιπιτρέπουσιν 
ήμίν τά περιωρισμένα μέσα τής ανθρώπινης έπΐ- 
στήμης και τέχνης, τά τούς ήμετέρους δ ρΟαλμούς 
προσβαλλοντα ουράνια σώματα, παρατηρουμεν ο- 
• ι ή τα παντα λογικως και πα/σοφως οικονομή- 
σασα θεία Πρόνοια διεσκόρπισεν αύτά έν τώ α ί- 
Οερίω διαστήματι ούχί μεμονωμένα καί άσχετα, 
άλλά κατά άΟροίσματα ή συμπλέγματα, έπενευ- 
γούντα άλλήλοις καί άποτελουντα τήν έξαισιω . 
τάτην εκείνην καί Οαυμάσιον αρμονίαν τού σύμ- 
παντος. Τά αθροίσματα ταύτα τών άστέρων είσιν 
αφΟόνως διεσπαρμένα πανταχου τού ουρανίου χώ
ρου, πολλά τών οποίων σύγκεινται έκ μυριάδων 
αστέρων. Μεταξύ οε τών περί ήμάς καί άνωθεν 
και κάτωθεν ήμών άπείρων τούτων αθροισμάτων 
κείται καί τό ήμέτερον πλανητικόν σύστημα, ώς 
κοκκος άμμου έν τφ  άπεράντφ πυΟμένι τού ωκεα
νού, ώς απλού ν τ ι σημείον είς τήν άπειρον τού * 
παντός εκτασιν, συγκείμενον έκ τού πατρός τού 
φωτός καί έστίας τής θερμότητας ‘Πλίου καί τών 
κινούμενων περί αύτόν πλανητών, έν οίς συαπε- 
ριλαμβά/εται και ή μικρά ήμών Γή. "Ολοι δέ ουτοι 
οί τόν ουρανόν κοσμουντες φωταυγείς λυ/νίσκοι, 
εις οϋς έδόΟη τό όνομα Ά π λ α ν ε ί ς  ά σ τ έ ρ ε ς ,  
εισίν άναμφιβόλως κέντρα Ισαρίθμων πλανητικών 
συστημάτων, αυτοί καΟ’ έαυτούς ήλιοι, λαμπρότε
ροι πολλάκις καί άσυγκρίτως μεγαλύτεροι τού 
ήμετέρου, φαινόμενο», δέ τοσούτον μικροί διά τήν 
τεραστίαν άφ* ήμών άπόστασίν το)ν, καί περί τούς 
όποίαυς κυκλοφοραύσιν άλλοι πλανήται, τής αυτής 
ίσως μέ τήν ήμετέραν Γήν ή και άλλης φύσεως 
σώματα, τών όποιων ήμείς δέν εχομεν ίδέαν ε·"; 
πειδή ίσως δέν εύρίσκονται άνάλογα τούτων έντδ>
f * Λ ‘ -  4 V I. - '»ημετερφ πλανητικφ συστηματι. , ‘

Είς τών πλησιεστέρων εις τήν ήμετέραν Γην - 
απλανών άστέρο)ν είνε άναντιρρήτως τό λαμπρόν 
άστρον τής ημέρας, ό°11λιος, ό φωτίζων καί Οερ- 
μαίνων ήμάς ούτος άστήρ, δστις άπέχει άφ* ήμών 
υπέρ τά 34 έκατομμύρια λευγώ ν . ‘Οποία έκπλη- 
κτική άπόστασις! πόσον μικρός φαίνεται έν τ§  
άποστάσει ταύττ,, ένφ τό πάχος τού όγκου αυτού 
είνε τετράκις μείζον τής μεταξύ Γής καί Σελή-

%



ν/,ς άποστάσεως! (*) Καί ομως, δ τρισμέγιστο* 
cuts ν,λιακός όγκος, πρδς τάς μυριάοας τών αύτο.
«ίώ'.ων ή απλανών αστέρων παραβαλλόμενο;, βο. 
λίο ι μιχροτάττ, ομοιάζει, οιότι έν τφ  ά/ανεστάτω

Κίς ποιας ά—’ άλλήλων αποστάσεις πρεπει νάκεΐν . 
τα ι οί Υίλιοι ουτοι μετά τών περι αύτους κινούμε
νων πλαν/,τών, καίπερ φαινόμενοί ί,μϊν έν τώ οΰ- 
ρανίω Οόλω ώς φώτα μικρά πλτ,σίον άλλήλων 
τεθειμένα; άράγε είς μάτ/,ν έκχέουσι τό άπλε. 
τον αύτών φώς, υ, (ρωτΐζουσι καί αυτοί πιΟανω- 
τατα ώς ό fy -έτερος χλ'.ος άλλα σ κ ιερ ά  σώματα, 
όμοια μέ τήν Γήν ή^καίάλλοίας ίσως ρύσεως;

Ούδείς άπεκάλυψεν ήμίν τήν φύσιν τών μα
κράν ήμών κειμένων Οαυμασιων τούτων, ατινα 
άοΟόνως διεσκόρπισεν ή παντοουναμος Οεοτης εις 
τάς αιθέριας εκτάσεις, άλλ’ ήμεις αυτοί, δια του 
δοΟέντος ήμίν μικρού μορίου σοφίας, οδηγούμενοι 
ές όσων πλησιέστατα ήμών (ίλεπομεν και αντί- 
λαμδανόμεΟα, προβαίνομεν εις τήν έξετασιν τών 
μακράν ήμών κειμένων φωτο6ολων σωμάτων και 
τήν μετά πιθανότατος και λόγου περιγραφήν αύ- 
τών. Οϋτω λοιπόν, έκ τής οιατάξεως τοΰ ημετε. 
ρου πλανητικού συστήματος κρινοντες, παρακι
νούμε Οα δπως παραοεχΟώμεν, κατα λογικο>τάτην 
βαθμολογίαν εις φυσικά συμπεράσματα φΟάνοντες, 
οτι δλα εκείνα τά φωταυγή άστρα, ατινα «ραί
νονται εις τούς γυμνούς ήμών οφθαλμούς μεμο
νωμένα, οορυφορούνται ύπό άλλων διαφόρου με
γέθους άστέρων, καί άποτελούσι διάφορα πλανη
τικά συστήματα, άπειρα ώς τά μύρια τού κονιορτού 
και διεσπαρμένα εις τδ αχανές χάος. Έπαναλαμ- 
6άνομεν δτι τδ ήμέτερον μικρό/ πλανητικόν σύ
στημα, συμπεριλαμίανομένης τής άδιοράτου γής 
ήν κατοικούμεν, τού ίκανώς μηδαμινού ήλιου ά. 
ναλόγως ώς προς τούς μεγίστους έκείνους άπείρως 
άπέχοντας άφ1 ήμών καί σχεδόν αφανείς ήλιους, 
και τών μικρών αύτού πλανητών, είνε στιγμή έν 
τώ άπείρφ* έλαττον ή κόκκος άμμου έν τώ ώκεα. 
νώ, εΐνε μηδέν τέλος πάντων παραβαλλόμενον 
προς τό παν, καθώς [και ή ανθρώπινη σοφία και 
δύναμις, παραδαλλομένη πρός τήν πανσοφίαν και 
παντοδυναμίαν τού Δημιουργού τού παντός, εινε 
μηδέν.

Ίοού πώς εκφράζεται έπι τού αντικειμένου τού
του περίφημος τις Γερμανός αστρονόμος: α; Εινε 
cc περιττόν νά είπωμεν οτι όλοι οΐ πλανήται και

( ·  ) Κ π ί γ ι ι  ή Γτ, τν.ς Σίλ^ντ,ς 50 ,182  Γιωγραβιχά αίλια, ί; 
19 2 ,18 3 ,9 7 4  ορ'υιάς.

(C απασαι αί σελήναι, συμπεριλαμβανομένου καί
> — — «  ^  ~  | ·  ι  * y n *(c αυτου του τρομερού οι ν,μας ·*,Αΐου, ω ς κ α ιο λ α  

α: τά πιθανώς άγνωστα είσέτι ουράνια σώματα, 
cc έ ?  ών σύνκειται τό ήαέτεοον πλανητικόν σύ-
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it στημα, είσί σχεδόν μηδέν κατά σύγκρισιν τών 
cc άλλων συστημάτων, τών πληρούντων τό άχα- 
(C νές διάστημα της αβύσσου· είσ ίν άθυρμα, μέ 
cc άλλας λέξεις, ή ρανίς ύδατος είς τήν Οάλασ- 
cc σαν. "Ιδετε τάς χιλιάδας τών άστρων, τών χρυ- 
cc σούντων τόν ουράνιον Οόλον διά τού σπινΟη po
et ίολούντος φωτός των. "Ιδετε τά πολυάριθμα 
cc συμπλέγματα, τά σχν ματιζόμενα υπ ’ αύτών εις 
cc τό αχανές τών ουρανών, τούς άστερισμούς ε
κ κείνους, εις ούς διαφόρους άπέδωκεν ή άστρονο- 
cc μία ονομασίας πρόςδιάκρισιν. Ιδετε τήν π λα - 
cc τεΐαν εκείνην ζώνην ή τα ινίαν, τήν περιλαμ- 
cc £άνουσαν ολόκληρον σχεδόν τήν περιφέρειαν 
re τού ουρανού και διακρινομένην με τό όνομα 
α: I' αλ α ς ί α ς, και όλας τάς πολυάστρους έκείνας 
(τ λευκότητας, τάς μορφουμένας έξ άστέρων έπΐ- 
cc σεσωρευμένων, ούτως είπ ειν , έπαλλήλως. Τί 
<t θέλετε ειπεΐ αν σάς διαδεοαιώσωσιν οτι εκα- 
(C στον τών οσων βλέπετε εις τόν ουρανόν μικρών 
«c καί λαμπρών σημείων, τών διακρινομένων μέ τό 
(C γενικόν όνομα ά σ τ ρ α  ή α π λ α ν ε ί ς  α σ τ έ -  
<< ρ ε ς, όσον μικρόν και αν ή, εινε είς ήλιος μεί- 
(C ζο)ν τού ήμετέρου; 'Έκαστος δε τών ήλιων τού- 
oc των έχει τούς πλανήτας του, οιτινες στρέφονται 
« περι αύτόν ώς οι τού ήμετέρου συστήματος περι 
(( τον ήλιον, καί έκαστος πάλιν πλανήτης έχει δχι 
cc μόνον ένα δορυφόρον, ώς ή ήμετίρα Γή τήν Σε- 
cc λήνην, άλλά πολλούς πολλάκις, διά τών όποίων 
(C φο)τίζεται τήν νύκτα. »

Ναί! έκαστη τών λαμπυριζουσών τούτων σ τ ιγ 
μών, έπαναλαμδάνομεν καί ήμεΐς μετά τού α
στρονόμου τούτου, α ΐτινες ποικίλουσι τόν μαύρον 
-έπλον τής νυκτός καί ύφ' ών εινε διεσπαρμένος ό 
ουράνιος Οόλος, εΐνε άνά είς ήλιος μικρότερος ή 
άσυγκρίτως μεγαλήτερος τού ήμετέρου ήλίου, πα- 
ρέχων φώς, θερμότητα, ελξιν καί ζωήν είς σω
ρείας πλανητών καί άλλων άγνώστων ήμιν ού- 
ρανίων σωμάτων, έξαρτωμένων άπ* αύτού. Οί 
αυτόφωτοι δέ ουτοι ήλιοι, οιτινες έλα δον τό δνομα 
α π λ α ν ε ί ς  ά σ τ έ ρ ε ς ,  διότι μένουσι πάντοτε είς 
τό αύτό σημείων τού ούρανού ώς ό ήμέτερος ήλιος 
καί δεν έχουσι κίνησιν όμοιάζουσαν μέ τήν τών 
πλανητών, διακρίνονται εύκόλως τών λοιπών ε
τεροφώτων σωμάτων διά τού σπινΟηροβολούντος 
φωτός αύτών, τού καθαρού, λαμπρού καί σ τ ίλ -

β Λ * 1*— ·V / to ·

Φ.
(Ακολουθεί).


