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A'·

Εμίρης κάθηται πρό τής μ£γα- 
λοπρεπούς σκηνής του επί προσκε- 

φαλαίων έκ βελούδου καί 4λοσηρικού. ‘Ο μανδύας 
του, περίχρυσος καί έκ πορφύρας, άστράπτει άπό 
πολυτίμους λίθους, καί πλουσιώτατον κυρτόν Δα
μασκηνόν ξίφος λάμπει πλησίον του.

‘Ο Σίρ Ούόλφραμ, εύγενής "Αγγλος αίχμάλω- 
τος, ισταται δρθιος ένώπιόν του, χωρίς νά βλέπτρ 
ούτε δεξιά ούτε άριστερά, τά δέ τεμάχια τού π ι
στού ξίφους το.υ κεΐνται έκεϊ που κατά γής διε
σπαρμένα.

Και έν τούτοις, είνε αγέρωχος· ή κεφαλή του 
υψούται υπερηφάνως, τό δέ πρόσωπόν του άπα- 
στράπτει άρειμάνιόν τ ι ήθος καί μεγαλοπρέπειαν, 
ώς εάν ήτο 6 κύριος τών τόπων τούτων. *11 οργή 
τού Έμίρου κορ.υφουται εί$ τό περιφρονητικόν τού
το βλέμμα, έγείρεται, κάθηται καί ξανασηκώνε- 
τα ι μέ ανησυχίαν.

cc Χριστιανέ, jbi'is δλογυρά σου έν βλέμμα πριν 
σέ αλυσοδέσουν! Ίδέ πόσον αύθάδης ήτο ή έπ ι. 
χείρησίς σου, καί πόσον έλεεινός είσαι ήδη ενώ
πιον μου. ‘Ο βραχίων σου άπέ^η αδύνατος, τό 
ξίφος σου εύθραυστον, αύτός ό ίππος σου κακώς 
σ ε  υπηρέτησε, καί τό φόρεμά σου είνε πολύ ά. 
(ίλιον παραίαλλόμενον μέ τό Ιδικόν μου. Πόσον

πτωχός Οά ήσαι είς τό φρούριόν σου! ν]1ξευρε 
δμως δτι, έάν σοί ευρεθίβ πράγμα, δμοιον τού 
όποιου εγώ νά μην έχω, θέλεις άπολαύσει τήν 
έλευθερίαν σου· άλλως, μά τόν ’Αλλάχ, θέλω 
κόψει τήν κεφαλήν σου I »

Καί 4 εύγενής αιχμάλωτος άπεκρίΟη·
<r Έ χω τήν γυναίκα μου.
— Τήν γυνα ΐκά σου! έπανέλα£εν ό ’Εμίρης 

γελών· πόσον ουτιδανή θά γ,νε καί αύτή, παρα- 
6αλλομένη μέ τήν έσχάτην σκλά£αν μου. a 

Ά λ λ ’ ό Σίρ Ούόλφραμ άπεκρίΟη*
<γ Είνε αδύνατον σύ νά εχτ,ς ποτέ τοιαύτην 

γυναίκα ! λ

Β\

‘Η ‘Αγνή ευρίσκεται μόνη εις τόν θάλαμόν 
της, και παρατηρεί φιλοστόργως τό είς τάς άγ- 
κάλας αυτής κοιμώμενον τέκνον τ η ς . . .  Τό δάσος 
αίφνης πληροΰται σκότους, έσπερινός άνεμος άπ- 
αρκτίας μυκαται εις τούς κλάδους τώνφιλλυρών, 
καί ή Σελήνη ύψούται είς τόν ουρανόν ωχρά καί 
προκύπτουσα άναμέσον μολυ£δοχρόων νεφελών.

Είχεν ήδη άποΟέσει τό τέκνον της έπ ί τού λ ί
κνου καί ήτοιμάζετο νά κλείσιρ τήν Ούραν, όπότε 
εμφανίζεται ό Ιπποκόμος τού Σίρ Ούόλφραμ.

<r *11! θεέ μου ! ανέκραξε. . . μήπως μέ φέρης 
καμμίαν θλι£εράν είδησιν; μήπως ό εύγενής σύ
ζυγός μου δέν ζ*̂  πλέον;

— ΛΙή κλαίτ,ς, καλή μου Κυρία· 4 ίδιος μέ 
στέλλει.



— *Λ I . .  τώρα άναπνέω τουλάχιστον με άνε- 
σιν ! Είπέ μοι το αίτιον της άποστολής σου;

— Ιδού οΐ λόγον, τους όποίους έπιφόρτισε 
νά διαβιβάσω προς τήν καλήν μου Κυρίαν: oc ϊ  .  
παγε είς το φρούριον, καί είπέ είς την σύζυγόν 
μου νά στολισΟίρ μέ τά πολυτιμότερα στολίδια 
της, καί διελθούσα την θάλασσαν, νά έλθιρ εδώ 
διά νά προξενήσιρ την άπελευΟέρωσίν μου. »

‘11 ‘Αγνή κυριεύεται ύτό λυγμών και Ολιψεως· 
<c Δέν έχω, είπεν, ούτε μαργαρίτας ούτε άδά- 

μαντας· περί τίνων άρά γε πλουσίων στολισμών 
μέ λέγει ό σύζυγός μου; »

Και ήρχισε νά προσεύχηται· εμεινε οέ ολην 
την νύκτα γονατιστή, και άμα οιεγέλασεν ή η
μέρα έσπόγγισε τά δάκρυά της, και προσαρτήσα- 
σα κοράλλινον σταυρόν εις τον λευκόν ώς την 
χιόνα τράχηλόν της, ειπεν εις τον Ιπποκόμον· 

cc *Λγωμεν ! όδήγησόν με εις την ειρκτήν του 
συζύγου μου! 40  Θεός μοι άπεκάλυψε τον σκο
πόν του. 2>

Γ '.

Δευτέραν ήδη φοράν ό Εμίρης κάθηται έμπρο
σθεν τής σκηνής του, και πλησίον του ό Σιρ Ου- 
όλφραμ άλυσίδετος, καί του όποιου τά άνυπόμο- 
να βλέμματα στρέφονται μετ’ αγωνίας προς τήν 
θάλασσαν.

ΑΙ γυναίκες του Έμίρου κάΟηνται σιωπηλώς 
όλόγυρά του· μαργαρΐται καί £ουβίνια λάμπου- 
σιν είς τάς κεφαλάς καί τά στήθη των, καί ό Ε 
μίρης τάς θεωρεί μεΟ’ ύπερηφανίας. Ά λ λ ' ούδε 
έ'ν ερωτικόν βλέμμα άνταποκρίνεται εις τά βλέμ
ματά του, πλήν τού βλέμματος του έκφράζοντος 
δουλικόν και χαύνον φόβον.

<γ Χριστιανέ ! εχεις ακόμη τήν αύτήν πεποίΟη- 
σιν, αφού πλέον τάς είδες όλας; τ ί άραγε θέλει 
είσθαι ή σύζυγός σου ενώπιον τόσων καλλονών 
χαριτοβρύτων;

— "Ας έλΟγ, ή ιδία, καί μόνος σου θέλεις κά
μει τήν εκλογήν και τήν προτίμησιν. »

Καί ό Εμίρης, στηριζόμενος επί τού κυρτού ξί
φους του, τού περιρ^εομένου ύπ* άδαμάντων καί 
άλλων πολυτίμων λίθων, κύπτει ολίγον καί δια
κρίνει πρός τήν όχθην άνΟρώπους, άποβιβαζομέ- 
νους μιας λέμβου.

α: Δεν έπίστευά ποτε, λ έγε ι, νά υπάρχτρ γυνή, 
άγαπώσα τοσούτω τον σύζυγόν της, ώστε νά έ- 
πιχειρισθνί §ν τόσον επίπονον ταξείδιον! a>

Έν τούτοις ή ‘Αγνή, ή ωραία καί γελόεσσα 
♦Αγνή, προχωρεί λουομένη άπό τάς άκτΐνας τού 
εις τήν δύσιν του πλησιάζοντας ήλιου, τό τέκνον 
της φέρουσα επί τού στήθους καί έχουσα τό ήθος 
εύγενές έκ μετριοφροσύνης.

‘Ο Εμίρης, βλέπων αυτήν προχωρούσαν καί 
διασκελίζουσαν άνυπομόνως τάς οδούς, αισθάνε
τα ι έαυτόν συγκινούμενον, πράγμα πρωτοφανές 
δι’ αυτόν αύτήδέ, αμα πλησιάσασα, εσπευσ· νά 
ερώτησή άνησύχως·

α ΙΙού εΐνε ό σύζυγός μου; ειπατέ μοι, πού εϊνε 
ό σύζυγός μου; Είμαι εκείνη, τήν όποιαν προσε- 
κάλεσε. d

Ταύτα δέ λέγουσα, ρ ίπτει όλόγυρα τούς πλ/4- 
ρεις χάριτος οφθαλμούς της. ’Απαίσιος ήχος ά- 
λύσεων συγκρουομένων προσβάλλει τήν άκοήν 
της, και εύΟύς άναγνωρίζει τον σύζυγόν της· Νί
πτονται κλαίοντες ό εις είς τάς άγκάλαςτού ά λ 
λου, προσφέρει εις αυτόν τό τέκνον του, και ε
κείνος τό σ φ ίγγε ι φιλοστόργως έπΙ τής καρδίας 
του. ΕύΟύς δέ μετά ταύτα ρίπτεται εις τούς4 πό- 
δας τού *Εμίρου, κράζουσα.

<c Λάβε εύσπλαγχνίαν πρός τό άΟώον τούτο 
πλάσμα, καί άπό^ος αύτώ τον πατέρα του· αν δέ 
εχ^ς σταθεράν άπόφασιν νά τον θανάτωσές, θα- 
νάτωσον μετ’ αυτού καί ήμάς! χ>

Καί αί γυνα ίκες τού Έμίρου περικυκλούσι τήν 
‘Αγνήν μετά σεβασμού μεμιγμένου λύπτ;, καί 
Οαυμάζουσαι τήν ωραιότητα των χαρακτήρων καί 
τήν διαφάνειαν καί λαμπρότητα τού προσώπου της.

‘Ο Εμίρης άμφιταλαντεύεται επ ί μικρόν, εΐτα 
λέγε ι πρός αύτήν-

cc ΈγέρΟητι· τον έ'σωσας, διότι πραγματικώς 
οέν έχω γυναίκα πιστήν καί άφωσιωμένην ώς σέ.»

Καί έκτείνας τήν χειρα πρός τον Σίρ Ούόλ- 
φραμ, έπρόσθεσεν

« "Εσο άπό σήμερον φίλος μου· πλήν δέν θά 
άρνηΟ^ς βέβαια νά όμολογήσ^ς ότι μέ ένίκησας 
διά μαγείας τινός. »

‘Οδέ εύγενής Λόρδος άπεκρίθη· 
c *ίδού όλη ή υπεροχή καί ή μ αγεία : ή γυνή  

αυτη εινε π ιστή καί μοναδική σύζυγός μου, και 
περιπλέον εινε καλή χριστιανή. a>

Φ .

II ΑΠΙΑΈΑ ΤΙΙΣ Κ Γ Ρ Α  ΠΤΩΧΕΙΑΣ.

(Συνέχεια καί τέλος.)

Δ".

5^ΑΡΠΛΘΕΝ όλόκληρος μήν, άφότου ό Θάνα
τος εμεινεν επ ί τού δένδρου τής Κυρά Ιΐτώχειας, 
καί έπειδή δέν εκαμνε πλέον τό χρέος του, εξε- 
πλήσσοντο οΐ άνθρωποι μή βλέποντες ούδένα άπο- 
Ονήσκοντα καΟ’ δλον τό Βίκ, τήν Φρέσνην κ α ίτό  
Κονδέ. ‘II έκπληξις πάντων έδιπλασιάσθη πεοί

τά τέλη τού άλλου μηνός, καί μάλιστα όταν έ. I είς τάς κλίνας των, καί δέν υπήρ/εν οικία όπου

ρισεγγόνων τ ω ν  έπί τέλους 
ήμερολογίων ότι τό αυτό έγένετο καί καθ’ άπα .I πεχρεώθησαν νά ο’ικοδομήσωσι μέγιστα γηοοκο. 
σαν τήν Γαλλίαν, τό Βέλγιον, τήν ‘Ολλανδίαν, I μεΐα, όπου ένοσηλεύοντο τά νενεκρωμένα ταύτα 
ώ ςκα ί παρά τοΐς Αύστριακοις, τοΐς Σουηδοΐς καί I όντα κατά έκατοντάδας, έκάστη δέ νέα γενεά έ . 
τοΐς ΑΡο>σσοις. I νησχολείτο εις υπηρεσίαν τής προγενεστέρας, τήν

Τό έτος παρήλΟεν έν πλήρει εύζω'ία, καί έδη. I όποιαν έφαίνετο λησμονήσας ό θάνατος, 
μοσιεύθη ότι άπό δεκαπέντε μηνών ούδεμία συν-Ι Άλλ* ή γ ή  μετ’ ολίγον τοσούτον έπλημμύοησεν 
έβη περίπτωσις θανάτου, όλοι δέ οΐ άσΟενεις έ-|άπό κατοίκους, ώστε ούτε νά τούς '/ωρήσ^ ήδύ- 
Οεραπεύοντ-j ώς έκ θαύματος, χωρίς οΐ ιατροί νά I τατο ούτε νά τούς 6ρέψ^. Τρομερά σιτοδεία έπ- 
γνωρίζωσι τό πώς καί δ ια τί. Καί αυτό άκόμη τό I ηκολούθ^σε, καί οΐ άνΟρο>ποι, περίπλανώμενοι ή- 
ετος παρήλΟεν ώς τό προ αυτού άνευ ούδενός συμ-I μίγυμνοι εις τάς πεδιάδας, διότι δέν είχον πλέον 
£εβηκότος, όταν δέ Ιφθασεν ή εορτή τού ‘Αγίου I καταλλήλους στέγας όπως σκιασΟώσιν, ύπέφερον 
Σιλβέστρου, άπό τό εν άκρον τής γης μέχρι τού I τά πάνδεινα υπό τής πείνης, χωρίς νά δύναν- 
έτέρου οΐ άνθρωποι ένηγκαλίζοντο άμοιβαίως, καί 1 τα ι νά άπο&άνωσιν ές αυτής. Έκτος τούτου, αί 
έμακάριζον άλλήλους διότι άπέβησαν άΟάνατοι. I Κυβερνήσεις έξησήένησαν, οΐ νόμοι έχαλαρώΟ/;- 
ΙΙανταχού έλάμβανον χώραν εύΟυμίαι καί δια-1 σαν, καί οι νέοι αθάνατοι, βέβαιοι οντες ότι δέν 
σκεδάσεις, καί εις τήν Φλανδρίαν ιδίως τοιαύτην I θά υπάγωσι τού λοιπού είς τον 5.δην, παρεδό- 
έορτήν έκαμον, όμοίαν τής όποίας δέν ειδεν ό|&ησαν ^εις ολα τά εγκλήματα· έλεηλάτουν, ε- 
κόσμος άφότου έγεινε κόσμος. I κλεπτον, έβίαζον, παρέδιδον είς τό πύρ, πλήν

01 καλοί Φλαμανδοί, μή φοβούμενοι πλέον I φ ε υ ! μόνον νά δολοφονήσω σι δέν ήτο δυνατόν 
μήπως άποΘάνωσιν άπό δυσπεψίαν, ούτε άπό πο-1 πάντα δέ ταύτα τά εγκλήματα έτιμωροΰντο διά 
δαλγίαν ή άποπληξίαν, έδόδησαν δλαις δυνάμε-Ιτών αύστηοοτέρων ποινών, έκτος τής ποινής του 
σιν είς τό τρώγειν καί π ίν ε ιν  ύπελογίσθη ότι, I θανάτου.
έν διαστήματι τριών ήμερών, έκαστος άνθρωπος I ΜΑν ή Κυρά Πτωχεία έγνώριζε τήν άξιοΟρήνη- 
εφαγεν έν μόδιον σίτου καί επιεν όλόκληρον π ΐ- I  τον συμφοράν, είς ήν έβύθισε τό άνΟρώπινον γ έ -  
θον ζύθου. Ιίλήν ούδείς έφαντάζετο ότι ή εύδαί- I νος, ποτέ δέν ήθελεν επιθυμήσει νά παρατείν^ 
μονία αΰτη ήτο έργον τής Κυρά Πτώχειας, άλ- I αυτήν πλειότερον, καί μέ αύτήν ακόμη τήν στέ- 
λω ς τε δέ καί αυτή δέν ήθελε νά καυχηθ^ τούτο I ρησιν τής ζωής της· πλήν, συνειθι.σμένη ούσα ά- 
άπό μετριοφροσύνην. I πό πολλού ε ίς  τάς στερήσεις καί τάς κακουχίας,

Τά πάντα έβαινον κατ’ ευχήν !ν  διαστήματι I ύπέφερεν ήδη δλιγώτερον τών άλλων, εκτός δέ 
δέκα, είκοσι, τριάκοντα ε τώ ν  μετά παρέλευσιν I τούτου, τόσον κωφή καί τυφλή άπέβη καί αυτή 
όμως τεσσαράκοντα ετών εβλεπέ τις παντού γ έ - Ι ε κ  τών γηρατείων, ώστε δέν ησΟάνετο τά συμ- 
ροντας, ήλικίας άνωτέρας τών έκατόν δέκα καίΙβαίνοντα περί αυτήν.
έκατόν είκοσιν ετών, οιτινες, βεβαρημένοι άπόι Τότε οΐ άνθρωποι ανεξαιρέτως τόσην επιθυμίαν 
τό γήρας, μόλις ήδύναντο νά βαδίζωσιν, δποστ·/)-| είχον διά τον θάνατον, όσην προθυμίαν είχον πρό- 
ρίζοντες τά τρέμοντα βήματά των διά διπλών I τερον όπως τόν άποφύγωσιν. 01 ιατροί συνήλθον 
βακτηριών, στερημένοι μνήμης, κωφοί καί σχεδόν I άπό τά πέντε μέρη τού κόσμου είς σύσκεψιν, ό. 
τυφλο ί, άνευ κρίσεως, γεύσεως ή όσφρήσεως καί I ~ως έπινοήσωσι φάρμακόν τ ι ή άλλην Οανατηφό- 
άναίσθητοι πρός πάσαν άπόλαυσιν. Τότε ήρχισαν I ,οί>ν μηχανήν πλήν αί τρομερώτεραι μηχαναί καί 
νά έννοώσιν ότι ή άθανασία δέν εΐνε τόσον μέ- I τά ισχυρότερα δηλητήρια άπέβησαν μάταια, διό- 
γα  ευεργέτημα, όσον τό φαντάζονται οΐ άνθρωποι. I ούδέν άλλο έπέφερον αποτέλεσμα, ή νά βλά- 

Έβ)νεπέ τις αυτούς συρομένους πρός τόν ήλιον, I ψωσι καί νά κακώσωσι φρικωδώς το σώμα, χωρίς 
όπως ζωογονήσωσιν ολίγον τά καταπαγωμένα I νά δύνανται νά προξενήσωσι τον άσπαστόν Οά- 
μέλη τω ν, άνευ κόμης, μέ τρέμουσαν κεφαλήν I νατόν. Λευκά, φαιόχροα, μέλανα, κίτρινα, χ ιλ ίω ν 
καί οφθαλμούς έσβεσμένους, βήχοντας, π τ ύ ο ν τ α ς ,  I τέλος χρωμάτων καί ειδών φάρμακα άνεμίχθησαν,

. λ .    «......./ ?.. . _> I jm  I e·/· ·ιA*rv.m. IFr\ne'T£i\ir.\i rttira. '̂rwt P̂vofvf.»TV»L_
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Ιατροί ήρχισαν νά γράφωσι λιβέλλους κατά τής 
ζωής, ώς εάν εγραφον έναντίον της χολο^όοίας, 
καί τόσον Ικανοί έστάθησαν νά Οεραπεύσωσι την 
ασθένειαν ταύτην δσον καί την '/ολόρθοιαν.

ΙΙάντες έξηγέρθησαν βΐς γενικήν κατά της ζωής 
σταυροφορίαν. At Κυβερνήσεις έψηφισαν κατα
στρεπτικούς πολέμους· έθνη έξηγέρθησαν εναντίον 
ί  Ονων μέ την σταΟεράν άπόφασιν του νά κατα- 
στρέψωσιν άλληλα, άλλ* έπροξένησαν πλειότερα 
δεινά χωρίς νά κατορθώσο>σιν ουδέ ενα άνθρωπον 
νά στείλωσιν είς τον άλλον κόσμον, διότι ή μά- 
'/αιρα και τά όργανα τής σφαγής άπέβησαν α
νίκανα εις τό έκτελέσαι το χρέος των. Έν γένει 
δέ έπηκολούΟησε συμφορά τρομερωτέρα τής του 
κατακλυσμού, διότι at άγωνίαι της διήρκουν πλεΐ- 
ότερον χρόνον, και δεν ήδύνατο νά προΐδ*{| τις αν 
Οά λάβ^ τέλος.

Ε'.

Κατά ταύτην την παράδοξον τψόντι καί πρω
τοφανή είς τά χρονικά τής άνθρωπότητος εποχήν 
έζη εις τό Κονδέ Ιατρός τ ις σοφώτατος, όστίς 
πάντοτε σχεδόν ώμίλει Λατινιστί, καί ό όποιος 
ήτο πάνυ γνωστός υπό τό παράδοξον έπώνυμον 
Δ ό κ τ ω ρ  Β ρ ο ν τ α σ τ ρ ο π ε λ ε κ ω φ ,  χωρίς νά 
γνωρίζω τις τον λόγον. Μίτο τιμιώτατος καί ευ
συνείδητος άνθρωπος, φονεύσας κατά τον καλόν 
καιρόν των άπαρχών τής επιστήμης του πλείστους 
ανθρώπους, καί ων ήδη άπαρηγόρητος διότι δεν 
ήδύνατο νά στείλτι πλέον κανένα είς τον αδην.

‘Εσπέραν τινά, καθ’ ήν διήρχετο διά τής Φρέσ. 
νης, ήΟέλησε νά πλησιάσιρ εις τό χωρίον Βίκ· ένψ 
δέ διέβαινε πλησίον του κηπαρίου τής Κυρά Πτω
χείας, ήκουσε Ολιβερωτάτην τινά και πένΟιμον 
φωνήν, καλούσαν αυτόν όνομαστι καί κράζουσαν· 
<r νΩ! τ ίς  Οά μέ ελευθερώστε από τήν παγίδα 
ταύτην, καί ποιος Οά λύτρωσή τήν ανθρωπότητα 
από τήν άΟανασίαν, έκατοντάκις χειροτέραν του 
λοιμού! 2)

‘Ο σοφός Ιατρός ύψωσε τούς οφθαλμούς πρός 
τό δένδρον, καιήσΟάνΟη ίσχυροτάτους παλμούς εις 
τήν καρδίαν του· άνεγνώρισε τον Θάνατον.

(C ΙΙώς! είσαι σύ, παλαιέ μου σύντροφε! τφ  
ειπε· ποιος σε έκρέμασεν εκεί επάνω;

— νΛχ, προσφιλέστατέ μοι Δόκτορ Βρονταστρο- 
πελεκώφ! άνέβην είς αυτήν τήν επάρατον άπι. 
δέαν διά νά κόψω μερικούς καρπούς, και τώρα 
δεν ήμπορώ νά καταβώ. Έ λα, δός μοι τήν χεΐρά 
σου καί βοήθησόν με. *

*0 καλός Δόκτωρ τφ  ετεινε τήν χειρα, καί ό 
θάνατος τόσην προσπάθειαν κατέβαλε διά νά α
πόσπασής άπό τό δένδρον, ώστε έσήκωσε τόν Ια
τρόν άπό τής γη ς. ‘ 11 άπιδέα έκράτησε πάραυτα

και τούτον, καί περιέσφιγξεν αύτόν μέτούς χλώ·· 
νάς της. Μάτην ό καλός Ιατρός έπροσπάθησι v i  
άποσπασθρ* έπι τέλους δέ εννόησεν ότι εμελλε νά 
κρατήσ^ συντροφίαν έκεϊ επάνω μέ τόν άρχαΐόν» 
του φίλον, τόν Θάνατον.

‘Ο ιατρός ήτο άκριβέστατος εις όλα. Έ συνεί- 
θιζε, κατά τούς συχνούς περιπάτους του, νά έπ- 
ανέρχεται τακτικώτατα ε ΐ ; το χωρίον του, ώστα 
ήδη ήέκπληξις των συνδημοτών του ήτο μεγίστη, 
διότι δεν εβλεπον αύτόν έπανερχόμενον ούτε τήν 
επαύριον ούτε τήν μετ’ α ύ τή ν  επειδή δέ ή ά . 
πουσίατου παρετάθη τοσούτον, ώστε ούδέν ση· 
μεΐον ζωής παρεΐχεν, έτοιχοκόλλησαν εκτάκτους 
ειδοποιήσεις και έγραψαν περί αύτού είς τάς ε
φημερίδας· άλλ* ό κόπος των άπέβη μάταιος. ‘Ο 
Βρονταστροπελεκωφ ήτο ό πρώτος άναληφΟεΙς άν- 
Ορο)πος εκ τού Κονδέ άπό πολλών ήδη ετώ ν  μή
πως άράγε, είπον κατά νουν πάντες, έπεννόησε 
τό μυστικόν τού άποΟνήσκειν και άπεφάσισε νά 
τό κρατήσ^ μόνος δι* εαυτόν, αυτός, όστις έφάνη 
άλλοτε τόσον γενναίος και μεταδοτικός ώς πρός 
τό κεφάλαιον τούτο;

"Ολοι οΐ κάτοικοι τού Κομητάτου Κονδέ έξήλ- 
Οον τής πόλεως πρός άναζήτησιν τού Ιατρού· ή - 
κολού9ησαν δέ τόσον έπιτυχώς τά βήματά του, 
ώστε εφΟασαν είςτόν κήπον τής ΚυράΙΙτώχειας. 
‘Ο Δόκτωρ, βλέπων αυτούς διερχομένους μακρό^ 
Οεν, Ισεισε τον λευκόν λαιμοδέτην του εις σημείον 
κινδύνου.

«  ’Από εδώ, ?κραξε μέ όλην τήν δύναμιν των 
πνευμόνων του, άπό εδώ, φίλοι μου ! Ιδού, ίδοι) 
ό θάνατος ! Τόν έξετρύπωσα τέλος πάντων, άλλά 
οέν ήμπορώ νά καταβώ άπό αυτήν τήν κατη- 
ραμένην άπιδέαν I

α: Ζήτω ό Θάνατος! »  έκραξαν έν χορψ οί 
Κονδαϊοι.

01 πρώτοι φθάσαντες ετεινον τήν χειρα πρός 
τόν Θάνατον και τόν Ιατρόν, ά λλ ’ ώς ό Ιατρός 
καί ό Θάνατος άνηρπάσΟησαν και αυτοί καί π ε- 
ριετυλίχθησαν υπό τών κλάδων τού δένδρου. Μετ* 
ολίγον ή άπιδέα κατεκαλύφΟη εξ όλοκλήρου άπό 
ανθρώπους, όλοι δέ όσοι εφθανον κατόπιν ετεινον 
τάς χεΐράς των καί έκρεμώντο άμέσως, πολλοί δέ 
εμενον άπτ,ωρημένοι μεταξύ γ ή ; και ούρανου· 
άλλοι έλαβον αυτούς άπό τών ποδών, και άπετέ- 
λεσαν βότρυας εξ ανθρώπων, πλήν εις μάτην έ- 
προσπάθουν νά άποσπάσωσι τούς φίλους των, διότι 
προσεκολλώντο δι’ άοράτου ελξεως και οι ίδιοι έπι 
τών κλάδων τού δένδρου, άπαράλλακτοι ώς τά 
πτηνά επί τών ιξών.

’Επί τέλους συνέλαβον τήν ιδέαν νά £ίψωσι 
κατά γής τήν άπιδέαν. Έφερον λοιπόν πελέκεις 
και πρίονας, και ήρχισαν νά κτυπούν όλαις δυ·
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ν,άμεη και όλοι όμού· πλήν φευ ! ούτε τά ση
μεία τών κτυπημάτων έφαίνοντο, ό δέ πέλεκυς 
κατεφέρετο ώς έπι σιδήρου. Τότε ήρχισαν νά ά- 
τενίζωσιν άλλήλους μετ’ έκπλήξεως και εμενον 
πάντες ώς κεραυνόπληκτοι, όταν ή Κυρά ΙΙτώ- 
χεια, άκούσασα μόλις καί μετά βίας τον θόρυβον, 
έσύρθη καί ένεφανίσΟη είς τό κατώφλίον τής Ού
ρα;. ’11 ρώτησε τήν α ιτίαν, και εσπευσαν νά ττ, 
εξηγήσωσιν ό ,τι συνέβαινεν εις τόν κόσμον άπό 
πολλού ήδη χρόνου· πάραυτα δέ έννό/,σε τό κα
κόν, τό όποιον έπροςένησε χωρίς νά Οέλτρ.

cc ’Εγώ μόνη δύναμαι νά ελευθερώσω τόν Κύρ 
θάνατον, ειπε, και συγκατανεύω εις τούτο πλήν 
επ ί μιγ. συμφωνί^· νά μήν ελΟτρ νά παραλάβτ, εμέ 
καί τόν Φάρον, πριν τόν προσκαλέσω τρεις φοράς.

— Καλά, ειπεν ό Θάνατος· Οά παρακαλέσω 
τόν ° Λ γιον Πολύκαρπον νά συμβιβάσει τό πράγμα 
μετά τού Θεού.

— Κατάβα λοιπόν, σοι τό επιτρέπω! » εκρα- 
ξεν ή Κυρά Πτώχεια, καί άμέσως ό Θάνατος, ό 
ιατρός καί όλοι οΐ άλλοι ίπεσαν άπό τήν άπ ι
δέαν ώς τά άπίδια, τά όποια πίπτουν όταν ώ- 
ριμάσωσιν υπέρ τό δέον.

Χωρίς νά χάστρ καιρόν ό Θάνατος ήρχισε τό 
εργον του, νά Οερίζτρ, δηλαδή, δεξιά καί άριστε. 
ρά τούς τυχόντας. Επειδή δέ παρετήρ/;σεν ότι 
είχε νά κάμ^ μέ όλοκλήρους στρατούς άνΟρώπων, 
παρέλαβεν ώς βοηθούς του τάγμα ιατρών, αρχη
γόν τών όποίων διώρισε τόν Δόκτορ α Βροντα- 
στροπελεκώφ.

‘Ημέραι τινές ήρκεσαν είς τόν Θάνατον όπως, 
τ^ βοηθεί^ τών ιατρών, απαλλάξω τήν γην άπό 
τού δεινού τών ζώντων, καί τό παν εισήλΟεν ά
μέσως εις τήν προτέραν τάξιν. ‘Όλοι οΐ ύπερ- 
βάντες τήν ήλικίαν τών όγδοήκοντα έτών άπέ- 
Οανον, εκτός τής Κυρά Πτώχειας, ήτις έμεινεν 
δπως ήτο, διότι εκτοτε δέν προσεκάλεσεν ακόμη 
τρεις φοράς τόν Θάνατον.

Καί ιδού διατί λέγουσιν οτι ή Πτωχεία έμει
νε πάντοτε εις τόν κόσμον. ,ρ

01 ΤΡΕΙΣ ΓΙΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.

^ β $ΚΟΤΣΑΤΕ ίσως τό έξής άνέκδοτον, ό- 
περ συνέβη επί τής ήγεμονίας τού Νααμάν, Βέη 
τής Κωνσταντίνης. [*)

(*) Κωνσταντίνχ, ·77®λ»ς x«i;a»vyi ιις τά ισωτβρικα τ ίς  'Εκι- 
X fatsia; του λλγιρίου, καΟεδρα πρδ'τιρον Βίη, οστις U r t ipvx 
τό ανατολικόν uipo; ττ,ς ΑλγιριΚ, νΰν 81 υπό τ^ν κατ^τ.ν των 
Γχλλων. Η Αφρικανή αίίτυ ιις  ωραιαν^ τοιτοΟίσίαν x.eiue'·
νχ, καίτοι άπολισασα ρ.*γα ττ,ς τταλαιας άνΟτ,ρ&τητο'ς ττ.ς,
cvvi ΙΐΑως i) α»·γ(σττ, πολι; τοϋ α.£ρους tcjt&u ττ.ς Α',-ρικχ;, 7Τ£- 
ρ*ιχουσα 80 ,000  κατοίκων. *"·· ®*·

Μιαν των ήμερων ό ήγεμών ούτος έξέοωκε διά
ταγμα, άπαγορβίον αυστηρότατα τό νά περι- 
φερηταί τις εις τάς όοούς τής πόλεως τήν νύ
κτα, ό οε παραβατης τού οιατάγματος τούτου έ- 
τιμωρεϊτο μέ ποινήν θανάτου· διέταξε δέ επίσης 
τόν ’Αστυνόμον (Καϊδ.δάρ) νά περιέρχηται ό ίδιος

ου τζαμιού, έλαβε μεΟ’ έαυτού πέντε χωροφύ
λακας καί ήρχισε, κατά τό σύνηΟες, νά περίπολ^ 
εις ολας τάς συνοικίας τής πόλεως. Διερχόμενος 
οε τήν όδόν Σ ο ύ κ-έ λ -χ έ  ρ γ  κ ε μ α (όδός τών 
Iουνεζικών πανδοχείων.) απαντα τρεις νέους, αρ
κετά φαιδρούς, οϊτινε; περιεφέροντο συνομιλούν- 
τες μεταξύ των. ic Νέοι, έκραξεν άμέσως ό Καϊδ- 
οάρ, τ ί ζητείτε εδώ εις τοιαύτην ώραν; δέν ή- 
λούσατε τήν διαταγήν τού ήγεμόνος; — Ό χι, 
Κύριε, άπεκρίΟησαν ούτοι. — Τότε λοιπόν άκο- 
λουΟειτέμε! — ’Αδύνατον, άπήντησαν ot τρεις 
νέοι, διότι δέν εΐμεΟα εξ εκείνων, τούς όποίους 
υπολαμβάνεις· εΐμεΟα υΙοί μεγάλων οικογενειών, 
καί Οά ζητήσωμεν ίκανοποίησιν αν μάς κακομε- 
ταχειρισΟ'^ς. — Καί τίνος υιοί είσΟε; προσέθη- 
κεν ό άστυνόμος. — ’Εγώ, άπεκρίΟη ό είς εξ 
αυτών, είμαι υιός εκείνου, υπό τό ξίφος τού ό- 
ποίου κύπτουσιν όλαι αί άνθρώπιναι κεφαλαί. — 
Έ γώ, ύπέλαβεν ό άλλος, είμαι υιός εκείνου, ό- 
στίς τρέφει τούς πεινώντας. — Καί έγώ, άπε- 
κρίθη ό τρίτος, είμαι υιός εκείνου, οστις ποτί
ζει τούς διψώντας.λ Μ ετάτινας στιγμάς σκέψεως 
ό Καϊδ-δάρ τοΐς είπε· cc Δέν ήμπορώ νά σάς ά- 
φήσω ελευθέρους, πριν σάς ίδτί ό Σουλτάνος. 2) 

Τήν έπαύριον ώδήγησε τούς νέους ενώπιον τού 
Νααμάν-Βέη, ούτοι δέ έδωκαν τάς αύτάς άπαν. 
τήσεις, &ς καί είς τόν Κα’ιδ-δάρ. Τότε ό ήγεμών 
διέταξε νά τούς άφήσωσιν άμέσως ελευθέρους, καί 
άποτεινόμενος πρός τούς μεγιστάνας τής Αυλής, 
<£ Παρατηρήσατε, τοΐς ε ιπ ε , τήν άγχίνοιαν καί 
τήν λεπτότητα τής έκφράσεως τών νέων τούτων; 
— Δέν δυνάμεθα κατ’ ούδενα τρόπον νά έννοή- 
σωμεν τά λεγόμενά των, άπήντησαν ούτοι ύπο- 
κλινόμενοι, καί μένομεν εκστατικοί πώς ή ‘Τμε- 
τέρα ‘Γψηλότ’Λ,ς ήδυνήθ/) νά έμβατεύσ^, είς τήν 
έννοιαν αυτών. — Καλά λοιπόν! έξηκολούθησεν 
ό Νααμάν, ιδού τά σ/,μαινόμενα αυτών: ό πρώ
τος είνε υΙός κουρέως, ό δεύτερος υιός άρτοπώ
λου καί ό τρίτος υδροφόρου. »  Είς τάς λέξεις ταύ- 
τας επευφήμησαν άπαντες, θαυμάσαντες τήν αγ
χίνοιαν τού Σουλτάνου.

Εντούτοις οι μεγάλων οικογενειών υίοί ούτοι, 
άκούσαντες μίαν τών ήμερων ληστήν τινα λέ-



γοντα δτι είς τό δείνα μέρος είχε παραχώσε 
μεγάλην ποσότητα χρημάτων, τά όποια δέν ή- 
δύνατο κατ’ οΰδένα τρόπον νά εΰρτι διότι έχασε 
τά σημεία, άπήλθον χαί Λ τρεις προς το δει- 
χΟεν μέρος, καί σκάψαντες έπέτυχον νά άνακαλύ 
ψωσι τον θησαυρόν. Πλήοεις χαράς καί ελπίδων 
έπέστρεφον είς τήν πόλιν μετά τής πλούσιας 
λείας των, αλλά πριν η είσέλθωσιν έστοχάσθη- 
σαν δτι ήδύναντο νά διεγείρωσι τάς ύπονοίας τών 
διαβατών, καί νά περιέλθ^ τό πράγμα μέχρις αυ
τού του Σουλτάνου. Μετά μικράν σύσκεψιν άπε- 
φάσισαν νά παοακαταθ*σωσι τον θησαυοόν είς 
χειρ ας γραίας τίνος, γυναικός τιμ ίας καί γ νω 
στής των, κατοικούσες είς παράμερόν τι να οίκον 
εξω της πόλεως. ΈλΟόντες λοιπόν, έ'δειξαν εις αύ
τήν τον σάκκον, έμέτρησαν το έν αύτώ ποσον, έ_. 
σφράγισεν αυτόν έκαστος διά τής ιδίας του σφρα
γίδας, καί τον παρεκατέΟεσαν είς χείρας τής 
γραίας επί δικαία άμοιβ'ζ, παραγγείλαντες έν- 
τόνως νά μή παραδώστρ αυτόν είς κανένα Ιδιαιτέ
ρως, άν δέν πάρουσιάζοντο καί οί τρεις όμού.

Μίαν τών ήμερών άπεφάσισαν νά ύπάγωσιν εις 
τό λουτρόν, άλλ* ό είς εξ αυτών, προσποιηΟείς 
καΟ’ όδόν οτι έ λησμόνησε τά κτένιά του, έπέστρε- 
ψεν είς τόν θάλαμόν του διά νά λάβτρ αυτά. Έ λ- 
θών δέ παρά τ^  γραία, είπεν είς αύτήν δτι ά- 
πεστάλη έκτάκτως παρά τών συντρόφων του, οΐ- 
τινες τόν επιφόρτισαν νά παραλαβή τόν σάκκον 
τών χρημάτων. ‘II γραία κατ’ άρχάς άντέτεινε, 
προβάλλουσα τήν ρητήν παραγγελίαν του νά μήν 
έγχειρίστ[| είς κανένα έξ αυτών ιδιαιτέρως τό 
πολύτιμον ένέχυρον, αν δέν πάρουσιάζοντο καί 
οί τρεις όμού· άλλ ’ ό πονηρός νεανίας, αφού με. 
τήλΟεν ολα τά πειστικά μέσα, άνοίξας τό πα- 
ράΟυρον, έκραξε πρός τούς αρκετά μακράν ευρι
σκομένους συντρόφους του δτι ή γραία δέν θέλει 
νά τώ τά παραδώσιρ· ούτοι δέ, νομίσαντες δτι 
πρόκειται περί τών κτενίων, ένευσαν πρός αύ
τήν νά τά παραδώσττ) αμέσως.

Τότε ή γραία, νομίσασα έαυτήν άπηλλαγμένην 
πάσης περαιτέρω ύποχρεώσεως ύστερον άπό τήν 
συναίνεσιν τών λοιπών δύο συντρόφων, παρέδω- 
κεν είς τόν κατεργάρην τόν σάκκον, δστις λαβών 
αύτόν έγένετο άφαντος. Μάτην οί δύο φίλοι έπε- 
ρίμειναν τόν συνεταίρον των μέχρις έσπέρας, ό- 
πότε, έπιστρεψαντες είς τόν οίκον, έμαΟον τό 
δυστύχημά των παρά τής γραίας. Ήρχισαν λοι
πόν νά κραυγάζωσι καί νά διαμαρτύρωνται κατ’ 
αύτής, επί τέλους δέ ένήξαν αύτήν εις τόν Κα- 
ιδ.δάρ, δστις καί τήν κατεδίκασεν νά άποζημί- 
ώσττ) οπωσδήποτε τούς ξένους της, πωλούσα, 
εάν ή ανάγκη τό καλέσ^ρ, όλα της τά υπάρχοντα.

Κλαίουσα καί όλοφυρομένη έπέστρεφεν είς τόν 
οικόν της ή γραία, δτε, προσελΟόν είς αύτήν 
παιδίον έκ τών παιζόντο)ν είς τάς όδούς, ήρώτησε 
τήν α ιτίαν τής θλίψεώς· της ή γραία, μετά τάς 
επανειλημμένας παρακλήσεις τούπαιδίου, εσπευ- 
3·ε νά διηγηΟζ ™ μ~Υα δυστύχημά της, τό δέ εύ- 
φυές πα·.δίον ύπεσχέΟη νά τήν έξάξτ) τής ουσα- 
ρίστου εκείνης Οέσεως αφού ήθελε τελειώσει τό 
παιγνίδ'-όν του. Μετά τινας δέ στιγμάς, πλη- 
χιάσαν αύτήν, <c ΜήτΧ.ρ μου, τ*?ί ε ίπ ε , δέν εΐνε 
πλέον καιρός ανωφελών θρήνων καί όδυρμών, 
'λότι ή περίστασις εΐνε κρίσιμος· έγείρου, ύπαγε 
εις τόν Καϊδ-δάρ, καί είπέ εις αύτόν δτι ό σάκ- 
κος μέ τά χρήματα εύρέθη καί μένει παρά σοί, 
καί οτι είσαι πρόθυμος νά τόν παραδώσ^ς, δταν 
παρουσιασΟώσιν ενώπιον σου καί οί τρεις όμού, 
κατά τήν έντονον παραγγελίαν των. »

‘ II απίστευτος αυτη εύφυΐα τού παιδίου έσωσε 
:ήν γραίαν τής προφανούς καταστροφής της, έκ 
δε τών τριών φίλων μόνον ό είς άπέβη όντως υΙός 
οίκογενείας, μεταβάς είς Δαμασκόν καί γενόμε- 
νος μέγας εύπορος.

Τ .

0 1  ΤΟΓ ΑΡΟΓ ΑΙΟΙ.

δύσκολον, λέγε ι διάσημός τις περιη
γητής, νά πεοιγράψ^ τις άκριβώς τό υπό τών Του- 
αρογαίων (Touareug) κατοικούμενον μέρος τής 
'Αλγερίας. ‘II εξαιρετική ζωή, τήν όποιαν διά- 
γουσιν αί αναρίθμητοι φυλαί τού πολυαρίθμου καί 
πολεμικού τούτου λαού, διαφεύγει πάντα γεω 
γραφικόν υπολογισμόν. Εύρίσκομεν τήν παράδοξον 
ταύτην νομάδα φυλήν πανταχού τής εύρυχώρου 
εκείνης περιμέτρου, τής περικεκλεισμένης εντός 
σειράς όρέων, καί ητις άπό τής Τιδεκέλτης κα- 
ταβαίνει μέχρι τής Τιμβεκτού, διέρχεται καθ’ δλον 
τό μήκός του τόν ποταμόν Νίγηρα άπό δυσμών 
πρός άνατολάς, καί άναβαίνει διά τής έπαρχίας 
Φεζζάν (*) μέχρι τής Ίρδάμης, τού τελευταίου 
τούτου ορίου τής έπικρατείας τής Τριπόλεως. 'Εν
ταύθα κατ’ έξοχήν εΐνε ή αληθής έρημος, ό έξ 
άμμου ουτος ωκεανός, εντός τού όποιου οί Τουα- 
ρογαίοι μετέρχονται τήν πειρατείαν.

Μέγα άρχιπέλαγος ή σύμπλεγμα όρέων, κεί
μενον έν τώ μέσω σχεδόν τής αχανούς ταύτης 
περιφερείας, καί δπερ καλείται Τ ζ ε μ π έ λ λ ί -

( * ) Φεϋζάν (Φ α σ αν ί α), μεγάλη Ιπαρχία, συγκειαε'νν) Ικ 
πολλών οάσεων, και περιεχουσα το πλεΓβτον ρ.έρος τών /.«τοίχων 
όλης ττ,ς έρημου. Ο Ξουλταν^ς α ύ 'τς , διααενων είς τήν εύτελη tow 
πρωτεύουσαν Μ ο υ ρ ζ ο ύ κ ,  πλτ,ρώνει φορον εις τήν Τρίπολιν.

ϊ .  Μ.

Χο γ κ α ρ ,  εινε ή φωλεά ή το  σύνηθες καταφύ. 
γιον τώνκαΟαύτό Τουαρογαίων, τών έπονομαζομέ- 
νων Χα ρ ά ρ ,  τουτέστιν έξ έπισήμου φυλής. *Α- 
ποσπάσματά τινα εντούτοις τής μεγάλης ταύτης 
φυλής έξελέξαντο ώς κατοικίαν τά πρός τήν με - 
γάλην έρημον Σαχάραν μέρη, άλλοι δέ είσίν έ- 
στρατοπεοευμένοι παρεμπρος καί γειτονεύουσι με
τά τών Τιμβεκταίων, τούς όποίους κρατουσι πάν
τοτε άποκεκλεισμένους ώς έν διηνεκεί πολιορκία. 
Ιϊολλαί δέ τών άμέτρων τούτων φυλών είσίν ά- 
ναμφιβόλως όλως άγνο)στοι ήμίν.

Έστρ ατοπ εο ευ με νοι οΐ Τουαρογαίοι είς τήν έ
ρημον, οί μέν πρός βορ^αν οί δέ πρός τό κέν. 
τρον καί άλλοι πρός νότον, φρουρούσι τάς πύλας 
τής Σαχάρας ή τάς τής Σουδάν, έπιβάλλοντες 
είς τάς έμπορικάς συνοδίας (κερβάνια) δικαίωμα 
εξαγωγής, δικαίωμα ταξειδίου καί δικαίωμα ει
σαγωγής· άν δέ τ ις τολμήη) νά είσέλΟγι ώς λα . 
θρέμπορος, λαφυραγωγείται άδυσωπήτως. ΙΙλήν 
τ ις  εινε αρα γε ή καταγωγή τού παραδόξου τούτου 
λαού, τού κατακερματισμένου είς τοσαύτας φυ
λάς ή συμμορίας, τοσούτον άπε/ούσας άπ’ άλλή- 
λω ν, καί αΐτινες, προ πάντων δ’ αί πρός βορόάν 
οικουσαι, όιά τε τώνεξεων καί τών ήθών καί τής 
γλώσσης δηλούσιν δτι είσί λείψανα κοινής τίνος 
καί μεγάλης φυλής; Τό καθ’ ήμάς δυσκολευόμεθα 
πολύ νά λύσωμεν τό ζήτημα τούτο, καί* θέλομεν 
περιορισθή άπλώς είς τήν περίληψιν τών διαφό
ρων σημειώσεο;ν, τάς όποίας παρέσχον ήμίν υ
πέρ τούς έκατόν "Αραβες, οίτινες πάντες είδον 
τούς Τουαρογαίους, έμπορεύθησαν μετ’ αύτών ή έ- 
ταξείδευσαν υπό τήν προστασίαν των.

Γενικώς θεωρούμενοι οί Τουαρογαίοι εΐνε γ ΐ-  
γάντειοι κατά τό άνάστημα, ίσχυράς κράσεως, 
λεπτοκαμωμένοι καί λευκόχροες, προ πάντων δέ 
οί πλησίον τών Τιμβεκταίων (*) έστρατοπεδευμέ- 
νοι· έν τούτοις αί φυλαί, αί άπαντώμεναι πέριξ 
τών άλλων πόλεων τής Σουδάν, είσίν ώς έπι τό 
πολύ μιγάδες. Έχουσι γενικώς τούς οφθαλμούς 
ωραίους, τούς όδόντας κάλλιστα διατηρουμένους 
καί λευκούς, φέρουσι μεγάλους μύστακας καί έπι 
τής κορυφής των θύσανον μαλλίων, τά όποια δέν 
κόπτουν ποτέ, καί τά όποια τινές έξ αύτών τό
σον μακρά έχουσιν, ώστε άναγκάζονται νά τά 
πλέκωσιν είς βοστρύχους· τήν στεφάνην τής κε-

φαλής εχουσιν εν χρώ κεκαρμένην, δλοι δέ φέ- 
ρουσιν ενώτια. ‘Η ενδυμασία των συνίστατα ι είς 
μεγαν τινα μελανα έπενδύτην, πλατύτατον καί 
διακεχυμένον, όμοιάζοντα μέ τόν τών Καβυλών, 
καί τόν όποιον όνομάζουσι 'τ ζ έ μ π  α· ύπ ’ αύτόν 
φορουσι περισκελίδα, όμοιάζουσαν τήν τών Εύρω- 
παίων, μέ μόνην τήν διαφοράν δτι προσαρμόζε
ται είς τάς κνήμας διά τα ινίας. Ζώνη μάλλινος 
περισφίγγει τήν μέσην τ ω ν  ώς κάλυμμα δέ τής 
κεφαλής έχουσιν είοός τ ι υψηλού σκουφώματος 
( σ α χ  γ % ά ), προσδεδεμένου έπ* αυτής διά τίνος 
τεμαχίου υφάσματος συνεστραμμένου κυλινδροει. 
οώς, καί τού όποιου μία άκρα καλύπτει καθ’ δ- 
λον τό πλάτος τό πρόσωπόν των καί άφίνει μόνον 
τούς οφθαλμούς, α: διότι, λέγουσιν, οί εύγενούς 
καταγωγής άνδρες δέν πρέπει νά φαίνωντα ι. λ 
Τότον δέ αύστηρώς διατηρούσι τήν παράδοξον ταύ
την £ξιν τού εχειν τό πρόσωπον κεκαλυμμένον, 
ώστε καί δταν τρώγωσιν ακόμη δέν άφαιρουσι 
τό κρύπτον τό πρόσωπόν των ύφασμα, άλλά δια- 
βιβάζουσι τήν τροφήν καί τό πόμα είς τό στόμα
των υπ αυτο.

ο ,

( * ) Τ ΐ [ χ β ι κ τ ο ί >  ή Τ ο μ β ο υ κ τ ο υ ,  βασιλίΐον rept 
fcu^avoaivov ev TTi Κ,δντρικτ, Νιγριτία, προτερον jaiv κεντρον i- 
^υρ«; αύτοκρατο::*; και *νχον υπό τήν εξουσίαν του τά πλτ.Ίΐο-

Jl I U. Ή  A I V Ι.ΛΛ'ΛΙ IkWtB '     ■ ·<»
«ριί^ου, r,5r, Si ευτελής και εξ αθλίων καλυοών συγκει,υ,ε'νη, 
στάντοτ» κορυφαΓον εαπορείον του υερους τούτοϋ ττ,ς Αορικνίς. Ε- 
χ ι ι  περί τας 13,000 κατοίκων.

Όλοι σχεδόν, είτε πτωχοί είτε πλούσιοι, ' I- 
χουσι τούς πόδας γυμνούς· αν δέ τ ις  έρωτήσ^ 
τήν α ιτ ίαν , αποκρίνονται, oc διότι ποτέ δέν πε- 
ριπατούμεν πεζοί. y> Εκείνοι δέ έξ αύτών, δσοι 
μή έχοντες κάμηλον είσ ίν ήναγκασμένοι νά π ε . 
ριπατώσιν εις τήν άμμον, φορούσιν είδος σαν- 
δαλίων, προσδεδεμένων είς τήν κνήμην διά σχοι
νιού. ‘ II πανοπλία των συνίσταται άπό λόγχην 
τινά μακροτάτην, τής όποίας τό πλατύ σίδηρον 
εΐνε ^ομβοειδώς πελεκημένον άπό πλατείαν καί 
μακράν σπάθην δίστομον, άπό μάχαιραν τεθει
μένη ν είς όρειχάλκινον κολεόν καί προσηρτήμένην 
διά τελαμώνος είς τόν πήχυν τής χειρός, είς 
τρόπον ώστε ή λαβίς τού δπλου, συμπίπτουσα 
πάντοτε κατά τό κοίλον τής παλάμης, έστίν εύ- 
χερεστάτη είς χρήσιν. Κολοσσιαία άσπίς, συγκει- 
μένη έκ τεμαχίων έλεφαντίνου δέρματος, προσ- 
ηρμοσμένων στερεώς δι’ ήλων, καί τήν όποιαν 
μεταχειρίζονται μετά πλείστης δσης έπιδεξιότη- 
τος, συμπληροί τήν περιφορητήν ταύτην οπλο
θήκην των. Μόνον οί αρχηγοί ή οί πλουσιώτεροι 
μεταξύ τών Τουαρογαίων φέρουσι πυροβόλα, τινά
τών όποίων είσί δίστομα.* ,

‘II συνήθης τροφή τών νομάδων τούτων ορεινών 
συνίσταται εις γάλα, φοίνικας, καί κρέας προ
βάτων ή καμήλων, Ιδίως δέ τρώγουσιν είδος τ ι 
διπύρων, έξ άλεύρου κατασκευαζομένων ή έκ 
κ ο υ σ κ ο ύ ς ,  διότι πολλά ολίγον ή μάλλον πο- 
σώςίδέν εχουσι σίτον, έκτος μόνον έκείνου, τόν ό
ποιον άποκτώσιν έκ τής λαφυραγωγίας. Είσί δέ



ώς έπι τό πλεΐστον πλούσιοι εις ποίμνια καμή- 
λων καί προβάτων τοΰ είδους εκείνου, δπερ δέν

Ιονβζόντως τά τής φιλοξενίας. Κ'.τε γνωστός αυ- 
τοΐς ε ίτε  άγνωστος ή ίελεν είσΟαι ό ταξειοιώτ/,ς, 
ό άρ’//(γός τήςχωμης ΰποο;'/εται αυτόν βιλο'ίρό. 
νως υπό τήν έκ [Ίο ε ίου δέρματος σκηνήν του· είτα 
εκλέγει μεταξύ τού ποιμνίου του τήν ώραιοτέραν 
κάΐΑϊίλον, τήν σοάζει και διανέμει αυτήν εις τούς 
κατοίκους διά νά έοοτάσωσι τήν ελευσιν τοΰ ξέ- 
νου, δν άπέστειλεν 4 Θεός. Δ'.’ αύτόν δέ είνε 
προωρισμένον κατά προτίμν,σιν τό κύφωμα τής 
καμήλου, τό όποιον προσαέρεται αύτψ είς μεγά- 
λ/,ν ξυλοπινάκαν τής Σουδάν, ώς τό αξιολογώ- 
τερον καί εύχυλώτερον μέρος.

Αί νυνα ΐκες τών Τουαρογαίων έχουσιν έξ ε
ναντίας άποκ εκαλυμμε νον το προσωπον, και πε
ριφέρονται πανταχού έν πλείστίβ ο 77, ελευθερία. 
Βάφουν συνήθως το πρόσωπον καί το σώμά των 
μέ τήν κυανήν ινδικήν βαφήν (tndigo? λουλάκι), 
ποικίλλοντες τάς παρειάς μέ έρυΟράς τινας κη- 
λΐδας, ές ίσου άπεχούσας άπ’ ά λλή λω ν  τάς δέ 
χεΐράς των μελανώνουσι μέ είδος τ ι μίγματος, 
τό όποιον δίδει είς αύτάς βαΟύτατον χρώμα. Οί 
οφθαλμοί των είνε ώς επί το πλεΐστον μελάνες, 
καίτοι τινές εξ αυτών είσ ί γλαυκώπιδες, ή δέ 
κόμη των, διαχωριζόμενη κατά τό μέσον, Νίπτε
ται ώς έπ ι τό πλεΐστον όπισθεν, άνυψουμένη πρός 
τά ώτα δι’ αγκυλωτών καρφίδων, έν εΐδει φου- 
σκοτών βοστρύχων. Αί χειρίδες τών υποκαμίσων 
των είσί μακραί, έσχισμέναι καί συρόμενα», μέ
χρι τής γής· φέρουσιν ένδύματα έξ υφάσματος 
τής Σουδάν, πολύ ή έλαττον πεποικιλμένα άνα_ 
λογως τής ,καταστάσεώς των. Ζώνη έκ μετάξης, 
έκ μαλλιού ή έκ δέρματος ποικιλοκεντήτου, σφ ίγ
γ ε ι τόσώμάτων ύπεράνω του ισχίου, καί καθι
στά αυτό ευθυτενές καί ώραΐον ή ενδυμασία των 
αΰτη συμπληρούται διά τίνος μεγάλου βαμβακε
ρού ή μεταξωτού καλύμματος, μέ πλατυτάτας 
ραβδώσεις λεύκάς, μελαίνας ή έρυΟράς, εντός 
τών όποιων καλύπτονται μετά τίνος χάριτος. Μέ
ρος τού καλύμματος τούτου κρύπτει τό σώμα, τό 
οε άλλο, άνοιγόμενον έπι τού ώμου, άφίνει τόν 
δεξιόν βραχίονα ελεύθερον καί συγχωρεϊ όπο)ς 
βλέπει τ ις τά χρυσά ή αργυρά ψέλλια της Σου
δάν, ίίτινα κοσμουσι τόν καρπόν τής χειρός των 
ή τά δάκτυλά το)ν.

Θρήσκευμα οί Τουαρογαΐοι πρεσβεύουσιν ώς επί 
τό πλεΐστον τό Μουσουλμανικόν· καί όμως, όσον 
καί αν λέγω ντα ι Μουσουλμάνοι, τά ήθη των άπο-

τελούσι παράδοξον άντίΟεσιν πρός τά τών λοι«* 
πών ’Αράβων. Ουτω λοιπόν μίαν μόνην γυναίκας 
λαμβάνουσιν απαντες ανεξαιρέτως, τήν όποιαν 
σπανιώτατα διαζευγνύονται. Αί γυναίκες έξα-,. 
σκούσι παρ’ αύτοΐς μεγάλην επιρροήν, τήν δέ π α -  
ράβασιν τών συζυγικών καθηκόντων τιμωρούσιν 
αυστηρότατα. Κατά τό λέγε ιν  τών ’Αράβων, οί 
Τουαρογαΐοι μόνον κατ’ όνομα είσ ί Μουσουλμά^ 
νοι, καί ό τρόμος τόν όποιον ένσπείρουσι παντα- 
χού ούκ ολίγον συνετέλεσεν όπως τοΐς ooOrj ή 
?ήμη αϋτη· καί όμως, παρά τοΐς λοιποΐς έΟνεσι. 
χαίρουσι κακίστην ύπόληψιν. Τουαταΐός τ ις  ελε- 
γεν , σ Ούδεν είδον άξιον θαυμασμού παρ’ αύτοΐς 
είμή τήν ωραιότητά των καί τάς καμήλους τω ν. 
Γενναίοι, δόλιοι, υπομονητικοί ώς όλα τά ζώα, 
μ ε 0 ’ ών συνδιάγουσιν, είσίν ανάξιοι εμπιστοσύ
νης. Μή βασισβήτε ποτέ είς τόν λόγον τ ω ν  καί 
αν τυχόν φιλοξενηΟήτε παρά τιν ι έξ αυτών, δέν ε- 
χετε μέν νά φοβηθήτε τίποτε υπό τήν σκηνήν 
του, άλλ ’ άφού άναχωρήσητε, Οά σπεύσιτ; ούτος 
νά ειδοποιήσω άμέσως τούς φίλους του διά νά σάς 
δολοφονήσοϊσι, καί τότε θέλουν διαμοιρασΟή με
ταξύ των τά λάφυρα. »

Άφίνοντες κατά μέρος τάς προλήψεις ταύτας, 
ευρίσκομεν παρά τα ΐς έΟνιαΐς ταύταις οίκογενεια-, 
κάς άρετάς, α ιτινες άποδεικνύουσιν ήμΐν μ εγά
λας όρμεμφύτους ιδιότητας. Ούτως, εκτός τής 
πολυγαμίας, ήτις είνε σπανιωτάτη και δλως διό
λου έξ αιρετική, ή γενεαλογική ευγένεια διατη
ρείται άνόθευτος παρά τοΐς Τουαρογαίοις, μηδό
λως μιγνυομένη μέ ξένας επιγαμίας, ουδέ μέ αυ
τούς ακόμη τούς’Άραβας, τούς οποίους ούτοι π ε- 
ριφρονούσιν, άποκαλούντες δούλους των. Τό πέν
θος τών τεΟνεώτων διατηρείται Ορησκευτικώς πολύν- 
καιρόν, καί καθ’ όλον τούτο τό διάστημα τής θλ ί- 
ψεως, οι φίλοι καί οι συγγενείς τού τεΟνεώτος 
άφίνουσι τήν κόμην καί τήν γενειάδα των, και 
δέν τοΐς επιτρέπεται νά νυμφευΟώσι.

Τό άπέραντον όρος, τό καλούμενον Τ ζε π έ λ  λ  I- 
Χ ο γ κ ά ρ ,  τό κυριώτατον τούτο καταφύγιον τών 
βορείων Τουαρογαίων, σχηματίζει είδος τετρα- 
πλεύρου. 'Όλοι σχεδόν οί βουνοί αυτού είσί δα- 
σόφυτοι άπό μεγάλα δένδρα, δλαΐ δέ αί πλήρεις 
χαλικίων φάραγγες άποβαίνουσι τόσοι χείμαρροι 
κατά τάς έποχάς τών βροχών. Τότε τό ψύχος 
αποβαίνει διαπεραστικόν, άπό τό όποιον προφυλ- 
λάττονται οι ιύαίσθητοι ούτοι κάτοικοι τής έρη
μου καλυπτόμενοι διά μάλλινων έπ ιχ ιτωνίω ν, 
είδους β ο υ ρ ν ο υ ζ ί ο υ ,  κατεσκευασμένου έκ δι
πλού δέρματος έλάφου. Τότε ζώσιν οίκογενειακώς 
υπό τάς στρογγύλας σκηνάς τιον, τάς έκ βυρσο- 
δεψημένων δερμάτων κατεσκευασμένας, α ιτινες

τοΐς έρχονται άπό τούς τόπους τών Νέγρων. Μό
νη των διασκέδασις είνε ή καπνοσύριγξ, ήν κα 
ταχρώνται μέν οί άνδρες, χρώνται δέ ελαφρώς 
πως ? ί γυναίκες.

Τήν άνοιξΰν έπανέρχονται είς τήν έρημον, διό
τ ι τότε ώς έπ ι τό πλεΐστον αρχίζουν τά κερβά. 
ν.α  νά όδοιπορώσιν άλλ ’ οί συγκροτούντες αυτά 
γνωρίζουσιν ότι οι Τουαρογαΐοι θέλουν τούς κα
τασκοπευτεί καθ’ οδόν. Ούτω λοιπόν ό συνετός 
οδηγός αυτών συνεννοείται μετά τού πλησιεστέ- 
ρου αρχηγού τών περιπλανωμενων τούτων ορδών, 
οστις παρέχει είς αύτόν ιππείς τινας, υπό τήν 
προστασίαν τών οποίων ή συνοδία έξακολουΟεΐ 
τήν όδοιπορίαν της έν πλείστιρ όσ^ ασφαλεία, 
μεταλλάσσουσα ποοστάτας άπό διαστήυ.ατος ε ΐ; 
διάστημα, καί πληρώνουσα είς όλουςΛ μέχρις ού 
εύοδοΟ  ̂ καί άναλόγως τής αξίας τών πραγμα
τειών της, επιτακτικόν τινα φόρον, τόν όποιον ή 
φ ιλαυτία  τών Άράβουν δεικνύει υπό τό δνομα δώ 
ρ ο υ  π ρ ό ς  α ν τ α λ λ α γ ή ν  τ ή ς  π ρ ο σ τ α 
σ ί α ς .  Αί μεγαλήτεραι συνοδίαι έν τούτοις ε
ξακολουθούν τολμηρώς τήν όοόν των, θαρόουσαι 
είς τον αριθμόν τ ω ν  αλλά τότε ό μέχρι τούδε 
τελώνου χρέη έκπληρών Τουαρογαΐος μεταβάλλε
ται είς ληστήν, καί καΟυποβάλλει τήν συνοδίαν 
είς έκτακτον καί βίαιον δασμόν, οστις πολύ ά- 
κριβά πληγώνεται πολλάκις.

ΝΙΙΣΟΙ ΚΟΡΑΑΑΙ£2Χ.

(ΙΙρωτότυ^ον),

τόν μέγαν νότιον Ωκεανόν, οστις κα
λύπτει τό ή μι συ σχεδόν τής υδρογείου σφαίρας, 
καί είς τήν εύρεΐάν του εκτασιν μόλις παρουσιά
ζει σποράδην ολίγα τινά μικρά νησίδια, συχνά 
απαντώνται μικραί σειραί βράχων κοράλλινων η 
λιθοφυτικών, τινές τών όποιων έχουσι μήκος δια- 
κοσίων καί τριακοσίων λευγώ ν. Αί ύφαλοι αύτα*. 
έκ τού βυθού τού ωκεανού βαθμηδόν καί κατά 
μικρόν ύψούνται καί φΟάνουσι τήν επιφάνειαν τών 
ύδάτων, καί έκεΐ μεταβαλλονται είς νήσους δεν- 
δροφύτους καί οικήσιμους* τών δέ νήσων τούτων 
ο αριθμός όσημέραι αυξάνει, καί προβλεπουσιν 
ότι δέν Οά παρέλθτ4 πολύς καιρός, καί μεγάλα*, 
ήπειροι θέλουν καλύπτει τόν έρημον ήδη καί εύ- 
ρύχωρον τούτον ώκεανον.

’Αλλά, τ ίνες είσίν οί θαυμάσιοι τέκτονες, οί 
εργαζόμενοι τοιαύτα γ ιγαντια ια  εργα και οημί- 
ουργούντες νέας νήσους καί ήπείρους ε·.ς τήν ε

πιφάνειαν τού πλανήτου ήμών; Οί τέκτονες ούτοι 
-ίσ ι, τ ις  Οελει τό πιστεύσει; έ'ντομά τινα μικρό. 
.α„α· πλήν μ ολην την σμικοότητά των κατα- 
σκε.ι^.^υσιν ε.·γα, τα οπο·.α το άνΟρώτιΐ/ον δλον 
γένος, μυριάδας ετών εργαζόμενον, δέν ήθελε δυ- 
νηθη να κατασκευαστή. Liv8 οέ τά έντομα ταύτα 
γένος ιδιαίτερον πολυπόδων, (*) είδος τών ό
ποιων προάγει τό γνωστόν κοράλλιον. Οί άνα- 
γνωσται ήμών oiv ετυχεν ίσως ποτέ νά ιδωσι 
ί.ολυποοας* οια να συλλαβωσι παρευθύς ιδέαν 
αυτών, ας φαντασθώσιν εν μελική; ον (μελόπητ- 
wav), έ^αχΟεν εκ τού μελισσιού καί φέοον τά 
μικρά τών μελισσών έμβρυα, έκαστον μέ τήν ν

« . r  ̂ . . . . .  
λίθοφυτων τής άστραίας, μέ τήν διαφοράν ό'τι
"Ο μελικήρον τούτο οεν είνε κηρόπλαστον, άλλά 
συγκειται εκ λίθου τιτανώδους, καί κατασκευά
ζεται υπ’ αυτών τών έναικούντων ζώων δι* άφι. 
ορώσεως τού σώματος αύτών, ώς τό κέλυφος τών 
κοχλιών. "Εκαστον εντομον, προάγον έξω τοί κυτ
τάρου τό στόμα, λαμβάνει έκ τού θαλασσίου ΰ . 
οατος τήν τροφήν διά μικρών τινων ευκινήτων 
ινών, τας οποίας εχει προς τούτο περί τό στό
μα, καί α ιτινες καλούνται άνιχνευτήρια. Δέν δύ- 
νανται οέ ποτέ οί πολύποδες νά έξέλθωσιν έκ τής 
κυψέλης των, οιοτι είνε προσκεκολλημένοι είς 
αυτήν εκ τού όπισθεν άκρου τού σώματός των. 
Συμβιούσι λοιπόν συνάμα εντός ένος καί τού αυ
τού μελικήρου πάντες άδελφοί, ή μάλλον πάντες 
εν άτομον είς πολλά πρόσωπα, έπειδή τό λιθό- 
φυτον περιενδύει πανταχόθεν μεμβράνα τ ις , κοι
νή είς όλα τά έντομα καί συνενούσα αυτά ούτως 
ώστε ή τροφή, ήν έκαστον λαμβάνει, μετοχεύε- 
ται είς όλα, καί πληγόνων τις έν μόνον τά πλη- 
γόνει ένταυτψ όλα. Ού μόνον δέ έ/ουσι κοινήν 
τήν οΐκησιν καί κοινώς συναισθάνονται τάς προσ- 
βολάς τής τρικυμίας ή τών ήλιακών άκτίνων, 
άλλά σύμπας αυτών ό βίος εΐνε κοινός, καί κοί- 
να ί αί ήδοναί κ?ί αί λύπα ι, όσον άμυδράς έκ 
φύσεως καί συγκεχυμένας τάς ύποθέσωμεν.

’Αληθινά ή ύπαρξ.ς είνε τόσον ολίγον άνε- 
πτυγμένη είς τά παράδοξα ταύτα όντα, ώστε πο- 
λύν καιρόν οί επιστήμονες έδίσταζον άν έπρεπε 
νά τά Οεωρήσωσιν ώς ζώα ή ώς φυτά· έντεύθεν 
δέ αί ονομασία», ζωόφυτα καί λιθόφυτα. ”Αν ή- 
σαν φυτά, τότε τό μέν όλον σώμα ήθελεν είσΟαι 
αυτό το φυτόν, τά οε κατ’ Ιδίαν έντομα, ών τό



στόμα διά τά  πέριξ αυτού υπάρχοντα κεχρωμα- 
τισμένα άνιχνευτήρια ομοιάζει κατά τ ι μέ στε
φάνήν άνθους, ήθελεν εΐσθαι τό άνθος. Και τά 
•ρυτά ταύτα θά ήταν τά παραδοξότατα πάντων 
ύστερον άπό τήν αισθητικήν ακακίαν, ήτις, αμα 
έγγίσττ) τ ις μέ τόν δάκτυλον έν μόνον τών άνθέων 
αύτής, συστέλλει ευθύς τά φύλλα και συγκλείε- 
ται όλη. Είχε δέ τι πιθανόν καί επαγωγόν ή ι 
δέα αυτη, έπειδή καί οι πολύποδες ώς τά (ρυτά 
γεννώνται ή έκ μικρών σπερμάτων, τά όποια εΐ- 
νε μεν ωάρια όμοιάζουσι δέ φυτικούς σπόρους, ή 
έξ άναβλαστήσεως έκ μερών τινων τού σώματός 
των, καί όλως ή κατασκευή καί ή αύξησις αυ
τών εΐνε όμοιοτάτη έξωτερικώς μέ τήν φυτικήν 
ζωήν. Ά λ λ ’ εν τούτοις τήν σήμερον άπεδείχΟη δ- 
τι οί πολύποδες είσίν αληθή ζώα.

Τά έντομα λοιπόν ταύτα ζώσιν αναρίθμητα είς 
τόν πυθμένα τών θαλασσών διά νά έννοήστρ τις 
τό πλήθος των, πρέπει νά ένΟυμηΟγ* τά χόρτα είς 
τούς αγρούς. ''Ας έγκύψωμεν μικρόν διά τής φαν
τασίας είς τά άχανή βάθη τού ωκεανού, καί ας 
υποθέσωμεν μακράς εκτάσεις, σκεπασμένας έ - ό- 
λοκλήρου μέ πολύποδας. 'Όλα ταύτα τά ζώα εύ- 
ρίσκονται είς έργασίαν διηνεκή· έκμυζώσι τά είς 
τό θαλάσσιον υδωρ ένυπάρχοντα τιτανώδη άλα
τα, στερ^οποιουσιν αύτά καί τά προσΟέτουσιν είς 
τάς κυψέλας των. ’Αλλά μετ’ ολίγον τά ώά αύ
τών έκκολάπτονται· νέα σμήνη καί νέαι κυψέλαι 
γεννώντα ι, μή εύρίσκοντα δέ ευρυχωρίαν Ικανήν 
προσκολλώνται επ ί τών προγενεστέρων έκεΐνα 
δέ τότε συμπνίγονται ή εξαφανίζονται, πλήν ά. 
φίνουσιν άκεραίας τάς λιθώδεις κυψέλας των cor 
θεμέλια εις τάς οικήσεις τών επιγόνων. Καί ου- 
τοι, άφου ζήσωσι μικρόν χρόνον, λαμβάνουσι τήν 
αύτήν μοίραν, καί άπό γενεάς είς γενεάν νέα 
στρώματα στερεών κυψελών σωρεύονται έπ*άλ- 
ληλα, καί έκ του πυθμένος τής θαλάσσης, ήτις 
εΐνε ήβάσις αύτών, οί τεράστιοι ούτοι όγκοι φθά- 
νουσιν είς τό μακρόν τών αιώνων διάστημα τήν 
επιφάνειαν αύτής. °Οταν δέ φθάσωσιν έκεΐ, ή au- 
ξησις αυτών παύει, επειδή εκλείπει τό άναγκαιό- 
τατον είς τούς πολύποδας ύδωρ, καί οί τελευ
ταίοι αποθνήσκουν χωρίς νά καταλείψωσι κατό
πιν διαδόχους.

Τότε τής θαλάσσης τά κύματα άρχίζουν νά 
καταροτριώσι τους βράχους τούτους, άποσπώσι 
μεγάλα τμήματα, μέρος αύτών μεταβάλλουσι διά 
της τριβής είς άμμον, έπειτα συσσωρεύουσιν ό
μού τά τμήματα, καί οι σωροί, ύπερκείμενοι τής 
λοιπής χθαμαλής βάσεως, άποτελούσι ττ4δε κά- 
κείσε έξοχάς νήσων. Ενίοτε δέ καί σεισμοί, άν- 
υψούντες τον πυθμένα τών θαλασσών, υ.ετα<βέ·' 1 I I

ρουσι διά μιας τά κοράλλινα στρώματα ύπεράνω 
τής τών ύδάτ υν έπιφανείας. Τοιουτοτρόπως ή με_ 
γαλότεχνος φύσις, μεταχειριζομένη έργάτας τά 
ευτελέστατα τών ζώων, προπαρασκευάζει τήν ύ
λην νέων γα ιώ ν, παρασκευάσασα δέ αύτήν άρ- 
κούντως καί στερεο>σασα είς τόν ώκεανίτην βυ
θόν, άνάγει επειτα διά μιας είς τό φώς καί εις 
τάς αύρας τής ζωής.

‘Ο Μέγας Ωκεανός, άπό τήν δυτικήν παρα
λίαν τής ‘Αμερικής μέχρι τού άνατολικού α ίγ ια - 
λου τής ’Αφρικής, είς ζώνην διαλαμβάνουσαν 
πεντακοσίας περιττού λεύγας ένθεν καί ένθεν τού' 
ισημερινού, πλήΟει καθ’ υπερβολήν κοραλλίων. 
’Αλλά δέν περιορίζονται μόνον είς τό μέγα τούτο 
διάστημα· παντού δπου δύνανται νά ζήσωσι, βού- 
ουσι μυριάδες αναρίθμητοι, έγκείμεναι είς τό ερ- 
γον αύτών. Γιγάντειον έρκος κοράλλινον περικλεί
ει τήν νέαν ‘Ο λλανδίαν πρός τούς ανατολικούς 
αύτής αίγιαλούς εκτείνεται είς διάστημα έκατον 
πεντήκοντα λευγώ ν ή επέκεινα μακρά σύρτις, μή 
άφίνουσα τήν ελάχιστην είς τά πλοία πάροδον 
μεταξύ δέ νέας ‘Ολλανδίας καί νέας Γουινέας κεΐ- 
ται άλλη σύρτις, έκτάσεως διακοσίων πεντήκοντα 
λευγών. Ά λ λ ’ αί σύρτεις αύται είσ ί μηδέν, π α -  
ραβαλλόμεναι μέ τήν μεγάλην εκείνην λιθοφυ^ 
τικήν ύφαλον, ήτις άρχεται μεν έκ τής Ινδικής 
θαλάσσης περί τάς άκτάς του Μαλαβάρου, κατα- 
βαίνει δέ πρός νότον συνεχής καί άδιάκοπος έως 
είς τόν παράλληλον τής Μαδαγασκάρης, διαλαμ. 
βάνουσα έκτασιν έξακοσίων λευγώ ν καί επέκεινα. 
Μέρη έξοχώτερα τής λιθοφυτικής αύτής σειράς 
εΐνε τά αρχιπελάγη τών νήσων Μαλδιβών, τών 
Λακκεδιβών καί τών Χ άγω ν είςδέ τόν Ειρηνικόν 
Ωκεανόν τά κοράλλια εΐνε έτι πολυπληθέστερα. 
Αί περίφημοι έκεΐναι καί πολυάριθμοι νήσοι, τάς 
όποίας άναφέρουσιν είς τά ταξείδιά των οί θαλασ
σοπόροι, είσίν δλαι σχεδόν κατασκευάσματα τών 
πολυπόδων, καί επάνω είς τά κελύφη αύτών θάλ- 
λουσι τά ωραία δάση τών κοκκοφοινίκων, έν μέ- 
σψ τών όποιων έζων οί μάκαρες λαοί, τούς όποί
ους έπεσκέφθησαν οί θαλασσοπόροι Κώκ καί Βου- 
γαιμβίλλος.

Ά ν  καί είς τάς θαλάσσας ταύτα ; δέν άπαν- 
τάταί ούδαμου γή  αξιόλογος, άλλα μόνον μυριά
δες μικρών νήσων διεσπαρμένων, είς τήν επιφά
νειαν τών υδάτων, τάς όττοίας όλοι ε ΐδ ν .-ν  είς 
τούς γεωγραφικούς τούλάχιστον πίνακας, ό βυθός 
όμως του Ωκεανού τόσον πολύ άνυψώΟη δια τής 
εργασία; τών πολυπόδων, ώστε πολλοί ώκεανΐται 
λαοί συγκοινωνούσι πρός άλλήλους, διαβαίνοντες 
τήν θάλασσαν πεζοί είς άπόστασιν υπέρ τάς δ ια- 
κοσίας πεντήκοντα λεύγας. ΙΙοία ύπήρξεν άρα ή

οποίαν εβεβαίο)σαν πολλοί περιηγηταί καί φυσιο- I μισείας λεύγας. Εΐνε δέ πρόδηλον δτι οί πολύ
λογοι, εΐνε δτι οίπολυποοες δέν ούνανται νά ζή- I ποδες, οί εργαζόμενοι εντός τής λίμνης, θέλουν 

εις παραπολύ μεγάλα βάθη· προσκολλώνται I εντός μικρού φθάσει τήν επιφάνειαν, καί τότεσωσιν
ΙΜ
οέ και αύξάνουσιν εις τά μέρη τού ώκεανείου I όλόκληρος ή νήσος θέλει άποβή στερεά καί πεδινή, 
πυθμένος οσα άπεχουσιν όλιγώτερον έκ τής έπ ι- I Αί κοράλλι ναι νήσοι εΐνε ώς επί τό πλεΐστον 
φανειας τών υδάτων, οΐον τάς κορυφάς τών βου- I χθαμαλαί, επειδή άμα ή νήσος φθάσιρ τής θα- 
νών, όχι οέ τάς κοιλάδας ή τά πεδινά. Αί λ ΐ-  I λάσσης τήν επιφάνειαν, τό εργον τών πολυπό- 
Οοφυτικαι λοιπόν ύφαλοι άντιστοιχούσι πρός τά I δων έτελε ίω σεν ή φύσις όμως ένίοτε τελειοποιεί 
ορεινά μέρη τού ώκεανείου πυθμένος, καί περί- I τό έργον, άναβιβάζουσα διά σεισμού τήν βάσιν 
γράφουσι τρόπον τινά τό σχήμα του πυθμένος I ταύτην καί σχηματίζουσα άκτάς αποτόμους καί 
αύτού. Αί κοράλλιναι νήσοι δέν εΐνε άλλο είμή I λόφους. Είς τήν νήσον Ό ταΐτην, Τιμόρ, Σουμά- 
στρώμα ή φλοιός πολυπόδων, βάσιν έχων ορος τ ι I τραν, τήν νήσον τής Γαλλίας κτλ . τό έδαφος 
ή ύψωμα υποθαλάσσιον. “Οσαι νήσοι πρώται ά- I τής γή ς σύγκειται άπό κελύφη πολυπόδων, καί 
νέδυσαν υπέρ τήν επιφάνειαν τών υδάτων, αυται I ε ΐνε ίκανώς μετέωρον υπέρ τήν θάλασσαν, εΐνε 
δήλον δτι έλαβον θεμέλιον τάς έξοχωτέρας κο- I δέ άναντίρ^ητον δτι δέν κατέβ/) ή θάλασσα, άλλ* 
ρυφάς, δσαι δέ τεκταίνονται ε ΐσέτι, αυται έπ ψ -I  ότι τό έδαφος ύψώθη. ΙΙαράδειγμα περιεργότατον 
κοδομήθησαν είς κορυφάς χαμηλοτέρας, καί έχουν I τοιαύτης βιαίας άνυψώσεως παρέχει ή νήσος‘Εν- 
νά διανύσωσι μακρότερον δρόμον έως ου φθάσω- 1 δερσών, τήν όποίαν έπεσκέφθη ό πλοίαρχος Βή. 
σιν είς τήν επιφάνειαν. κα® °λα μ®ν τ * *λλα  όμοιάζει τάς στε-

‘0  λόγος οΰτος εξηγεί πολλά περίεργα, παρα. I φανοειδεΐς νήσους, έχει δέ τούτο ίδιον, δτι ύψού- 
τηρούμενα είς τήν τοπικήν διάθεσιν τών κοραλ- I τα ι όγδοήκοντα πόδας υπέο τό επίπεδον τής θα-
λ ίνω ν νήσων. λάσσης. Τά κύματα του ώκεανού ύπέσκαψαν φο-

Τί έστι, λόγου χάριν, τό μακρόν εκείνο κομ- I βερά τάς βάσεις τής στεφάνης, καί ε ΐνε πιθανόν 
βολόγιον τών νήσων Μαλδιβών καί Αακκεδιβών, I ότι βαθμηδόν ή νήσος θέλει άποκοπή, τάδε  τμή- 
α ΐτ ινες κεΐνται κατά σειράν, μία μετά τήν άλ- I ματα αύτής θέλουν γεμ ίσει τόν βυθόν τής Οα- 
λην, είς μήκος έξακοσίων σχεδόν λευγώ ν; ΙΙώς I λάσσης, καί ουτω θέλουν τόν καταστήσει οίκήσΐ- 
οί πολύποδες συνεννοήθησαν καί έφύλαξαν τοιαύ- I μον είς τά γένη τών πολυπόδων, 
την εύθυγραμμίαν, χωρίς νά στραφώσι μήτε πρός I °Λμα ή ρφαλος ή κοράλλινη φθάσγ; τήν έπι- 
δεξιάν μήτε πρός άριστεράν; ‘Ο λόγος εΐνε ά-1 φάνειαν τής θαλάσσης, καλύπτεται παρευθύς άπό 
πλους· Είς τό μέρος τούτο'του ώκεανού υπάρχει I φυτά καί κατοίκους. ΙΙρώτον μέν βλέπει τ ις  επ’ 
υποβρύχιος μακρά σειρά όρέων, όποΐαι, παραδείγ. I αύτής όλίγην άμμον λευκάζουσαν καί τινας σώ
ματος χάριν, αί "Άνδεις, οί δέ πολύποδες, προσ- I ρούς λίθων, έκκυλισθέντας υπό τής θαλάσσης· 
κολληθέντες είς δλας τάς κορυφάς, ανύψωσαν I άλλά μετ’ ού πολύ τά κύματα ^ίπτουσιν είς τό
βαθμηδόν αυτάς ύπε:άνω  τών υδάτων έδαφος σπόρους δένδρων καί φ υτώ ν οί σπόροι ό-
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των. Τελευταίων οί κάτοικοι τών πλησίον νήσων, 
ή έξοκέλλοντες μέ τά άκάτιά των υπό τής βίας 
τών ανέμων, ή έλκυόμενοι άπό το κάλλος τών 
οένδοων και τήν αφθονίαν τών καρπών ή τών Ι
χθύων, άποβαίνουσιν εις τήν γήν, άνοικοδομούσι 
καλύβας, σχηματίζουσι φυλήν, και το έργον τών 
εντόμων τελειοποιείται άπό τάς χεΐρας του άν. 
Ορώπου, δι’ ον ίσως ήΙΙρόνοια προητοίμασεν αυτό.

Τών ηπείρων, όσας σήμερον ήμείς οίκούμεν, 
μένα μέρος ε/ει γένεσιν όμοίαν μέ τήν τών κο
ράλλινων νήσων. Εις τά βάθη του υφ’ υμάς ε
δάφους υπάρχου σι μεγάλα στρώματα τιτανώοους 
λίθου, οστις άλλο δέν είνε είμή κελύφη τών πο
λυπόδων του πρωτογόνου κόσμου. IIόσος παρήλ- 
Οε χρόνος έως νά τελεσΟώσι τά μεγάλοι ταύτα 
έργα ! πόσος θέλει παρέλΟει εως νά συμπληρω- 
Οώσιν όσα τεκταίνονται ακόμη είς τά βάθη τών 
θαλασσών! ‘ΓπελογίσΟη δτι τά κοράλλινα στρώ
ματα εντός ένός αίώνος ύψούνται ήμισυ μόνον πό- 
δα· στρώματα λοιπόν, ευρισκόμενα ήδη είς βά
θος πεντήκοντα ποδών υπό τήν επιφάνειαν τοΰ 
υδατος, άπαιτοΰνται διά νά φΟάσωσιν είς αυτήν 
δεκακισχίλια έτη. Ά λλά  τί σημαίνουσιν οί αιώ
νες ώς πρός τήν φύσιν; ποτέ αυτή δέν άπαυδα, 
ποτέ δέν θνήσκει! Ι· Δ. Κ..

S V M M IK U .
ΚΕΝΟΔΟΞΙΛΙ ΤίΙΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΛΝΛΡβΝ. — 

"Οτε δ Καΐσαρ κατέστη φαλακρός, έφόρει άκα- 
ταπαύστως τάς δάφνας, μέ τάς όποίας μάς πα- 
ριστώσιν αυτόν τά νομίσματα, βέλων νάκαλύπττρ 
τό φυσικόν τούτο ελάττωμά του. — Του Κικέρω. 
νός ό έγο)ϊσμός ήτο τοιούτος, ώστε συνέΟετο έ- 
ξάμετρον πρός έπαινον αυτού, έ/ον τήν εξής έν
νοιαν: «  ΤΩ μακαρία ή πόλις ‘Ρώμη, ήτις μέ έ- 
γέννησεν "Υπατον! λ -V Ιίερί του Μαικήνα έρ^έθη 
ότι έκυβέρνα τήν ‘Ρώμην διά τών μέ πλούσια 
δακτυλίδια έστολισμένων* δακτύλων του. — ‘Ο 
μέγας Καρτίσιος τοσούτον έπεριποιεΐτο τήν φε
νάκην του, ώστε έφύλαττε πάντοτε τέσσαρας ή 
πέντε είς τό δωμάτιον τού Ιματισμού του. — ‘Ο 
μέγας Ναπολέων έσεμνύνετο διά τόν μικρόν πό- 
δα του. — Βοϊάρδος, ό ’Ιταλός ποιητής, οσάκις 
εύρισκε κατάλληλον όνομα διά κανέν ποίημά του 
τ^δύσκολόν τινά ομοιοκαταληξίαν, διώριζε νά κρού- 
ωσι τούς κώδωνας τού χωρίου του. — ‘Ο Λόρδος 
.Βύρων είνε όλος κενοδοξία άπ’ αρχής μέχρι τέ
λους, σεμνυνόμενος διά τήν μεγαλοφυίαν του, 
τήν εύγενή καταγωγήν του, τήν μι^ανΟρωπίαν 
του και οι* αυτά ακόμη τά ηθικά έλαττώματά 
του· προ πάντων όμως* διότι ίππευε καλά.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΩΝ. — 'Όλοι οί β α . 
σιλεΐς τής Τουρκίας, άπό τού Σουλτάνου Όσμάν 
Χάν, τού έπικληΟέντος Νικητού (Έλ-Γαζί), μέ
χρι τού σήμερον εύκλεώς άνάσσοντος Σουλτάνοι* 
Λβδούλ-Άζήζ, συμποσούνται είς 32 . Σημειωτέον 
·>ε δτι ό χρονολογικός π ίνας τών ενδόξων βασι
λέων τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας άρχεται ά
πο τού άνω ειρη μενού ’Οσμάν, όστις πρώτος έ
νεκα τών σημαντικών κατακτήσεών του έλαβε τόν 
τίτλον Σουλτάνου, ενφ οι πρό αυτού ήσαν είδος 
ήγεμόνων, διό και έλέγοντο μόνον Χ ά ν  ή Σ σ ά ν .  
ως ο πατήρ του Οσμάν Έρτογρούλ Χάν και ό πάπ - 
πος α^τού Σουλεΐμάν Σσάχ.

Δια οε τών επομένων στίχων δηλούται πόσοι 
και υπό ποια ονόματα καί ποσάκις υπό το αυτό ό
νομα είασίλευσαν απ’ αρχής μέχρι τού Σουλτάνος 
Λβοούλ-Μετζητ εν ττ| ’Οθωμανική δυναστεία.

Σελήμ και Όσμάν καί Ά χμέτ 
ήσαν άν ακτές άνά τρεις*

Μουράδ, Μουσταφά, Μου/αμμέτ, 
ανα τεσσαρες βασιλείς.

Άβδούλ-Χαμήτ, ’Αίοούλ-Μετζήτ, 
Όρ/άν, Ίμπραχήμ, άνά είς*

Μαχμούτ, Σουλεΐμάν, Βαγιαζήτ, 
ήσαν άνά δύο οΐ τρεις.

ΙΙΡΛΓΜΑΤΑ ΔΥΣΕΥΡΕΤΑ ΙΙΛΡ’ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ.
Α'. Δικηγόρος, τού οποίου μ ία  καν δημηγορία 

νά μην έ/r, τρία τουλάχιστον λάθη λεκτικά, δέκα 
φράσεις έσφαλμένας καί τριάκοντα επαναλήψεις.

Β'. Δικηγόρος, ό όποιος νά γράφγ4 έν όλίγοις 
τήν έλαχίστην ύπόΟεσιν.

1ν. Γυνή ολιγόλογος, Ιξαιρέσει τών έκ γ ενε 
τής άλάλων.

Δ'. Δικηγόρος, ό οποίος έφ’ ένός και τού αυτού 
αντικειμένου νά μην υπήρξε και σύμφωνος και 
ενάντιος κατά τάς περιστάσεις.

Ε'. Σύζυγοι, οΐ όποιοι εντός έξ μηνών άφότου 
ένυμφεύΟησαν νά μην ήλθον είς λόγους, ή και 
πολλάκις νά μή τά έ τ σ ί κ ν ι σ α ν .

ΣΤ'. Άνθρωπος συνεπής κατά πάντα, καί τού 
οποίου αί πράξεις νά συμφωνούν μέ τούς λόγους.

Ζ'. Άνθρωπος εγω ιστής, ό οποίος υποσχόμενος 
νά έκτελγ,, καί ευεργετούμενος νά άνταποδίδ^ τάς 
ευεργεσίας.

1Γ. Συγγραφεύς χωρίς άπαιτήσεις και χωρίς 
φιλαυτίαν.

Δημοσιογράφος, λέγω ν τήν αλήθειαν.
Γ. Καί τέλος πάντυ)ν αναγνώστης ή άναγνώ- 

στρια τών γραφομένων μας, οστις νά αναγνωρί
ζει οτι μεταξύ τών χαρακτήρων, τούς όποιους 
σκιαγραφούμεν, υπάρχει καί ή Ιδική του εικών·
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ΣΜΑΡΙΔΑ ΚΙ ΚΑΙ ΨΑΡΑΣ.

 ̂ Το μικροτατον ’ψαράκι κι1 αυτό θέλει μεγαλώσει, 
i i v  #μο>ς, εννοείται, 6 Θεός ζωήν του δώση* 
πλήν μ ελπίδα νά τ ’ άφήσης εΐνετρέλλα* οξβύρεις; 
είσαι βέβαιος, ειπε μου. ότι πάλιν Οά τό ευρ^ς;

Έπιασ1 ένα σμαριδάκι 
εΤς ψαρας ’ς ένα ποτάμι, 
είνε, εΤπε, ι̂κρουλάκι* 

κ είς τήν γλώσσαν του τον είπε τό κακόμοιρο ’ψαράκι:

Κί>ρ ψαρδ, τ ί κάμνεις τώρα; 
χί δέν ειν’ κρίμα τό λαδάκι δποΰ Οέ νά ες όδευσης; 
i * αφες με νά μεγαλώσω, καί ’σαν ελΟη ’κείν5 ή <δρα 

“ τοτε δά νά μέ ψαρέυσες,

“ εΐς κανένα ψαροφάγον ακριβά Οά μέ πώλησης.
1 i Τωρα ώς Ιμέ διακόσια εΤνε χρεία νά ζητήσης*
4 ‘ τί φαγει Οέ νά σου κάμω, ένω βλέπεις δέν άξίζω; ,, 
— “ Τί φαγει! τό άπεκρίΟη* εγώ, φίλε, τό γνοίρίζοί, 
“  γχ 5άφες τήν Ρητορικήν σου νά τήν κά^ης *ςτό τηγάνι* 

τά πολλά &ΐτις ξετρεχει καί τά βέβαια τά χάνει. ,,

« Χ ρ ίζει πλίον ίνα  π 9 £χει$ 
παράπέντε π^υ Οέ νά χης# 

Κάλλιο £να εϊς τό χέρ ι, 
παρά δέκα χαΐ καρτερεί, ο

ΠΟΙΚΙΛΑ* :
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΑΙ Α Σ Τ Ε ΙΑ ^^^|

Έοημερίς τ ις , περιγράφουσα σφοδρότατον άνε_ 
μοστρόοιλον, έζεφράσΟη ουτω: α: Διέσεισε τά όρη, 
έξερόίζωσε δρύς, κατεκοήμνισε κωδωνοστάσια, 
κα ι άφήρπασε τόν π ί λ ο ν  ένος νεανίου. ^

Γασκόνος τ ις διέδωκεν είς τόν κόσμον δι’ ίδ ι
ους σκοπούς δτι άπέΟανε· μετά τινας ήμέρας τόν 
άπαντ^ εις έκ τών φίλων του., όστις έμεινεν έκ- 
πεπληγμένος διότι τόν έβλεπε ζώ νταΤ *ένφ εΐχεν 
ακούσει δτι άπέΟανε. — «: Σιώπα, τώ άπήντησεν 
ό άποΟανών Γασκόνος· σέ λέγω  έν έχεμυθία δτι 
άπέΟανον, ά λ λ ’ επειδή δ έ ν  τ ό ν  έχ ω , έσηκώΟην 
καί περιφέρομαι διά νά άποφύγω τά έξοδα τού έν- 
ταφίασμού. λ 4

Χωρικός, είσελΟών είς άσφαλιστικόν τ ι κατά- 
στημα, έζήτησε νά άσφαλίσ^ τήν ζωήν τ'.υ διά 
νά έχ-ap τ ά  π ρ ό ς  τ ό  ζ ^ ν  μετά θάνατον.

Κύριός τ ις , έκ τών σφόδρα άφτρρημένων καί ά- 
νοήτων ένταύτώ, γράφων προς φίλον του παρε- 
πιδημούντα είς την Ευρώπην όπως τώ ζητήσ^ 
τάς εκδόσεις τών ‘Ελλήνων Συγγραφέων, έγέμισε 
τήν επιστολήν του μέ άνοησίας, (χωρίς νά φρον
τιστή νά γράψ$ καί τήν άναγκαιούσαν αύτώ πα
ραγγελίαν. Σφραγίσας δέ τήν έπιστολήν, ένε- 
ΟυμήΟη τούτο καί άμέσως έγραψεν υπό τήν έπ ι- 
γραφήν: ο: *Ή6ελα νά σέ παραγγείλω  καί τάς 
εκδόσεις τών ‘Ελλήνων Συγγραφέων, άλλ’ έλη- 
σμόνησα νά τό γράψω έντός τής έπιστολής· ε
πειδή δέ αυτήν τήν στιγμήν είνε έσφραγισμένη , 
σοί τό γράφω μέ τό ερχόμενον ταχυδρομεΐον. »

‘Υπάλληλός τ ις στρατιωτικός έλεγεν είς προμη
θευτήν τινα τού στρατού, πλούσιον ώς καί ή λ ί-  
θιον επίσης, δτι τό θέρος τό κρέας έγίνετο τα γ - 
γόν άμα εμενε τήν άλλην ήμέραν. ‘Ο τροφοδότης 
τφ  άπεκρίθη, <c Τό σφάλμα είνε ίδικόν σας· ό
ταν κάμντρ ζέστην, όσάκις έχετε άνάγκην κρέα
τος, διατί σφάζετε όλόκληρον βωδι; σφάξατε μό
νον τό ήμισυ. *

Φριδερΐκος ό Μέγας, άκούσας δτι^πτωχός τις 
έρωτόληπτος στρατιωτικός ένυμφεύθη πτωχοτά- 
την νεάνιδα, ειπεν, c ‘Η πείνα υπανδρεύεται 
τήν δίψαν. ι>

α: Φίλτατέ μου σύζυγε, έλεγεν άσχημος π^ί,ν 
πλουσιωτάτη γυνή πρός τόν σύζυγόν της, δέν 
είμαι ό μόνος θησαυρός σου ;— Βεβαιότατα, φ ιλ- 
τάτη μου, άπεκρίθη ούτος, δι’ αυτό ίσα ίσα ε’π ε . 
θύμουν καί έγώ νά σέ έναποθέσω είς τόν ούρα. 
νόν, διά νά μή πάΟτ,ς κακόν. »



Άστεΐός τις» έρωτηθεις ποία ωρα εινε, άπε- 
κρίθη, β: Σχεδόν ούδεμία. — Καί -πώς τούτο; —
Διότι ocv εΐνε ακόμη μ ια . 2

Κύριός τ ις  έπέπληττε τον υπηρέτην του διότι 
έφόρει τήν προβειάν του άντιστρόφως, δηλαοή 
μέ το μαλλί άπό μέσα. cc Δέν ήξεύρεις, τώ είπεν, 
δτι κατ’ αύτόν τόν τρόπον κρατεί περισσοτεραν 
ζέστην; — Και πώς! άπήντησεν ό υπηρέτης, δέν 
είχε τάχα τό πρόβατον τόσην γνώσιν, ώστε νά 
τήν φορίβ καθώς λέγετε ; »

Νεανίας κούφος, δστις είχε περισσοτεραν καλ
λονήν παρά μυελόν, ένυμφεύθη κληρονόμον τινά , 
ήτις, καίτοι κάλλιστα άνατεΟραμμένη, πολύ ά- 
πεΐχεν δμως τού νά ^νε ωραία. ‘Ημέραν δέτινα 
είπε πρός αύτήν, cc Φιλτάτη μου, δσον άσχημος 
και αν ήσαι, σέ αγαπώ ώς νά ησο ώραία. — 
Σέ ευχαριστώ πολύ, άπεκρίΟη ή Κυρία· τό αύ- 
τό αισθάνομαι και εγώ , διότι, δσον βλοιξ καί αν 
ήσαι, σέ άγαπώ ώς νά είχες πνεύμα. »

‘ Ελβετός στρατιώτης έκοιμάτο επί τίνος τάφρου 
κατά την πολιορκίαν μιας πόλεως, δτε σφαίρα 
τηλεβόλου, πεσούσα πλησίον του, τφ  άφήρεσε τήν 
κεφαλήν. ‘Ο,συστρατιώτης του, μάρτυς τού α ι
φνίδιου τούτου θανάτου, ταλανίζων αύτόν, ελε- 
γεν· β: ‘Ο ταλαίπωρος σύντροφός μου! πόσον Οά 
άπορήστ} δταν, έςυπνήσας, δέν εύριρ τήν κεφαλήν 
το υ ! »

Κύριός τις έσήμανε τόν κώδωνα, κράζων τόν 
μάγειρόν του· επειδή δέ αύτός δέν ήρχετο, ήναγ- 
κάσΟη νά τρέξ-Q ό ίδιος νά τόν ζητήστρ. α: Διατί 
δέν έρχεσαι δταν σέ κράζουν; τόν έρωτα παρωρ. 
γισμένος ό οικοδεσπότης. — Δέν ήκουσα νά μέ 
κράζητε, αύΟέντα, άπήντησεν ό μάγειρος.— Πώς 
εΐνε δυνατόν νά μήν ήκουσες, αφού έκτύπησα δυ
νατά καί έπανειλημμένως; — Δέν άκούεται ό κώ
δων είς τό μαγειοεΐον, αύΟέντα· δοκιμάσατε, αν 
δέν μέ πιστεύετε, καί Οά ίδήτε. »  Τότε ό καλός 
αύΟέντης, δστις ήν ήλιΟιώτερος τού υπηρέτου, τρέ
χει εις τον θάλαμόν του, αρπάζει τόν κώδωνα μέ 
τάς δύο χεΐρας, καί αρχίζει νά κτυπφ δλαις δυ- 
νάμεσι πέντε κατά συνέχειαν λεπτά· εΐτα  άφίνει 
τόν κώδωνα, καί τρέχει εις τό μαγειρεΐον διά νά 
πεισΟίρ ό.Ιδιος αν πραγματικώς δέν ακούεται ό 
κώδων. <c *Εχεις δίκαιον, λ έγε ι τότε πρός τόν 
μάγειρον, ό κώδων δέν άκούεται είς τό μ α γε ι. 
ρεΐον εΐνε πολύ μικρός, καί πρέπει νά τόν άλ- 
λάξωμεν. »
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ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ.
Μάτην ήλπισα γαληνην 

ijuET̂c τόσας τρικυμίας, 
πέπρωται νά (Λ·}, γνω ρίσυ) 
τό τοιοΰτον αγαθόν.

Ώς άπό βαΟυν πυθμένα 
τό άνελκω μετά βιας, 
κ 5 ένω είμαι νά τό λάβο) 
πάλιν πιπτ’ είς τόν βυθόν.

I. I. ΣΚΓΛΙΣΣΙΙΣ.

ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΑ ΕΝΣΤΙΧΑ·
1 ·

Τους όρκους σου αν παραβης, ώραία Ε ύ ρ υ δ ί κ η, 
του Πλάστου μας ή τιμωρός Οελει σέ ε ΰ ρ ε ι δ ίκη·.

2·
Μέ πλυμμηρουσι δάκρυα δσάκις μέλπω·  μ ε ν ε t 
Ιρημος ή καρδία μου μακράν σου, Με λ πομέ ν η .

3·
Παρά του Πλάστου ελαβεν Άδάμ τήν Ε ύ α ν, Ο ε ί α! 
στέρξε νά λάβη σύντροφον κ * εμέ ή Ευανθί α*

4.
Επιθυμώ νά άσπασΟω τήν παρειάν, που λ ά κ κ ο ι  
στολίζουσιν δταν γελάς, ώραιον μου που λ άκ ι .

5 ·^
Μέ νερόν ποτήρια δυο αν κρατης, νά μή τ α χ ύν η ς 
πρόσεχε τό βάδισμά σου* άλλως, φίλε μου, τ ά χύ ν ε ι ς6.
Ή Χάλκη καί ή Πρίγκηπος, αυται αί δύο ν ήσο ι  
σέ άφησαν χωρίς λεπτόν, πτωχέ' μου Δ ι ο ν ύ σ ι.

ΓΡΠΓ0Ρ10Σ Μ. BANNIEPH2L

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ.
1.

*Αν τό πρώτον μου θέλησης 
κατά τών παθών νά στηστ,ς, 
ή ζωή σου μακαρια 
και ή δόξα αιώνια.

*Αν τό δεύτερόν μου δμως 
ώς Ιντέλλεται δ νόμος 
δέν πληρώσης, τί προσμένεις; 
είς τήν φυλακήν εμφαίνεις.

ΕΤμαι ίνοματόίλον, 
κα\ ού/Ι Ικ τών δύσκολων 
μέ ε&ρίσκεις εις τόν κλήρον 
μεταςυτών καλογηρων.

2.
Λευκήν άγέλην δδηγώ είς χλοερά πεδία, 
πατούσαν μέ τοίίς πόδας της τους κρίνους κα\ τά ΐα* 

oLv μ * αφαίρεσης κεφαλήν καί τρά/ηλον ακόμα, 
άλλάζων χρώμα κατοικώ ’ς του οφεως τό στόμ«.

Ο ENACTPO* OYPANOt

(Πρωτότυττον), 

*0 υποτιθέμενος [/.έγας κεντρικός "Ηλιος.

«Σ;ντ,*χς δισμον Πλιιάδος, χα\ φραγι/ον 
Λρίωνος γ(νοιξ*ς. » Ιώβ ΛΗ'. 33.

^^^ΟΓΜΕΝΟΙ κατά διάνοιαν επ ί τών υπε
ρώων τής κτίσεως, και έξετάζοντες τελειότερον 
τό σύστημα τού παντός διά τών οφθαλμών τής 
επιστήμης, καθορώμεν δτι ό ήμέτερος ήλιος, άν- 
επαοκής δλως πρός φωτισμόν τού άχανούς κενού, 
μόλις έπιχέει φωτεινόν τ ι διάγραμμα έπΙ του ζο
φερού χάους, ένθα πλήθουσιν άπειροι άστέρες, είς 
άλληλενοέτους νόμους ύπείκοντες.

Καί ή μέν δρασις, ύποβοηθουμένη διά τών αρκούν
τως τελειοποιηθέντων οργάνων τής επιστήμης, δΐ- 
απερα αρκετόν μέρος τής σωρείας ταύτης τών α
πειραρίθμων φαεινών σωμάτων, δτινα περικλεί- 
ουσιν έν έαυτοΐς καί τό ήμέτερον άσήμαντον ώς 
πρός τά λοιπά πλανητικόν σύστημα· ό δέ εις τήν 
εντελή Οειορίαν τών ούρανίων σωμάτων οιά τού 
φωτός τής επιστήμης έξοικειωθείς νους, έπόμε- 
νος τοΐς νόμοις τής βαρύτητος, απτεται καί τών 
έλαχίστων και αύτών τών πλέον άπομεμακρυ» 
σμένων λευκωμάτων έν τοΐς έγκάτοις τών ούρα- 
νών, ών καί ή άπλή ύποΟετική παράστασις γ έ 
λωτα ίσως ήθελε παρέξει τοις άπλουστέροις ώς 
εξημμένης δήίεν τινός φαντασίας τραγέλαφον α
ποκύημα. Και δμως και αύτή ή Γραφή βέβαιοι 
ήμίν τούτο, διότι ό εύσεβής Πατριάρχης Ίώβ, 
βλέπων τήν ποικιλίαν τών ούρανίων σωμάτων, 
άνέκραξεν: <γ ’Ιδού ταύτα εισιν έργα τών οακτυ- 
λων Του I και δμως πόσα είσέτι κρύπτονται αφ 
ήμών, και πόσον έλάχιστον πράγμα άκούομεν πε
ρί Αύτού! 3> (*)

•Αλλ’ οί έπιλήσμονες καί απειθείςτίρ επιστήμη 
ούτοι υλικοί λησμονούσιν δτι ο Θεός μετέοωκεν 
ε ις  τόν άνθρωπον μέρος τής Αύτού σοφίας, και

(*) Πολλοί τών ηαιτβρων άνχγνωοτών, τών «χοντων ι ι ;  άκρον 
λ ιπ τ ίϊν  τί,ν συνείδ/,σιν, δ*ν άνδ'χ,οντΛΐ ϊσως τβ ουσηψα , οττβρ προ- 
tiXo'jxiO*, του συ^βιβάζιιν ^άστοτι τΑν έπισηίμΥΐν μβτΛ τών 
Otiojv Γραφών, μιταξυ τών οποίων και αύττ,ς βλεττουσι χάσαα 
μι’-ϊ*. Αλλ’ TijL»;, Οίω:οΟντ!ς τ ίν  έι:ι®ττί;χιι» άποροι*» τής ϊωοτα- 
βιίστςτο. άνίρώ™  ττ,{ βιί*ς Σοφίας **i «'ον άποχάλ«ψίν
τ ιν» , δ ιλ ψ ίν  ίξαχολουΟιΓ « ρΐβώ{ το ίργοντιαών, ή δ« «ρο«ίο{ 
τοΰ έ ν  ά υ τ  ρ ου O ' i p a v o S  we-nei :ρ·*0* !τ ι β ίλ ιι «Ιίο ίϊίξ ΐι 
ία α ία ν  χα\ ιφίΛτηνχαι τήν προΌισιν %|λών τ»υτην.

δτι ύπ’ αύτής έλλαμπόμενος καί καθοδηγούμενος 
ό θνητός άνθρωπος, ή μάλλον ό άνθρώπινος νους, 
τεαρατηρκΐ, έξετάζει και υπολογίζει, έχων δέ ό- 
δηγόν τήν έξ αναλογίας έπαγωγήν, έποικοδομεΐ 
έπι τής άνθρωπίνης σοφίας, καί πορίζεται νόμους 
μέν έπΙ τών όρατών, εικασίας δέ λογικωτάτας 
καί πιθανότητας επί τών άοράτων.

Ουτω λοιπόν, άνευ προλήψεων ά λλ ’ έπιστημο- 
νικώς διανοούμενοι, συμπεραίνομεν δτι δλοι οΐ έν 
τοΐς ούρανοΐς όρατοί ήμίν άστέρες, καθώς καΐοΐ 
μή δρώμενοι διά τήν τεραστίαν αύτών άφ’ ήμών 
άπόστασιν, καθό όμοφυεΐς σχεδόν καί εις τούς 
αυτούς παγκοσμίους νόμους ύπείκοντες, πρέπει νά 
άποτελώσιν απαντες όμού μεγίστης καί πελωρίου 
διαστάσεως κύκλον ή πλανητικόν σύστημα, κέν- 
τρον εχον υποτιθέμενόν τινα μέγιστον ήλιον, ά- 
πειράκις μεγαλήτερον τού ήμετέρου, περί τόν 
όποιον περιστρέφονται έν πλείστιρ δσ ι̂ άρμονία 
καί τάξει, έπενεργούντες Ιδίως ό είς επ ί τού άλ
λου καί άλλήλους άνθέλκοντες, κατά τήν θεωρίαν 
τής παγκοσμίου ελξεως καί ώσεως.

‘Ο περίφημος ^Αγγλος καθηγητής Μάεδλερ ε ι
κάζει δτι α ί ΙΙλειάδες εισ ίν ό κεντρικός άστε- 
ρισμός τού ήμετέρου πλανητικού συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένου καί τού Γαλαξίου καί άπάν- 
των τών φαεινών σωμάτων μέχρις αύτών τών ά- 
πωτάτων άστέρο>ν, τών άποτελούντών τάς άμυ- 
δράς έκείνας όμάδας, τάς όποίας άποκαλούμεν 
λευκώματα ή γαλακτώματα· έπΙ δέ τού κεντρι
κού τούτου αστερισμού βασιζόμενος, θεωρεί κέν- 
τρον βαρύτητος τον μέγαν αστέρα τής ’Αλκυόνης, 
κατέχοντα ώς έγγιστα τήν θέσιν ταύτην καί ώς 
έκ τούτου έπιδεκτικόν τού ονόματος Κ ε ν τ ρ ι 
κός  °Η λ  ιο ς.

Βάσιν λαβών ό Μάεδλερ τάς παραλλάξεις Ι
δίως τού άστερισμού Κύκνου, έξετίμησε κατά 
προσέγγισιν τήν άπόστασιν τού κεντρικού τούτου 
σώματος άπό τού ήμετέρου πλανητικού ή ήλ ια - 
κού συστήματος, καί συνάγει έξ επαγωγής δτι 
ή ’Αλκυόνη άπέχει άφ’ ήμών 54 Εκατομμύρια φο
ράς δσον ήΓήάπέχει τού ‘Πλίου· δτι τό φώς του 
κεντρικού τούτου ήλιου δαπαν^Ε ύπέο τούς πέντε 
αιώνας μέχρις δτου άφιχθ'5 πρός ήμάς· δτι ό όγ
κος τού κεντρικού ήλιακού συστήματος ισοδυνα- 
μεΐ πρός \ 17 έκατομμυριάκις τόν δγκον τού ή- 
αετέοου ήλιακού συστήματος, καί δτ·. ό κεντρικόςI I
ήλιος δαπανά περίπου Ί8 έκατομμύρια ένιαυτών 
δπως διατρέξ^ τήν άπέραντον αυτού τροχιάν, καί- 
τοι έχων ταχύτητα οκτώ γεωγραφικών μιλιών 
κατά παν οευτερολεπτον.

Έν γένει δέ συμπεραίνει ό Μάεδλερ, σχετί- 
κώς ώς πρός τό σύστημα τών άπλανών άστέρων



so Ε Π Τ Α Α Ο Φ Ο Σ

καί ανεξαρτήτως τών άπωτάτων λευκωμάτων, τά 
εξής:'Ο τι τόκέντρον του στερεώματος έμφαίνεται 
διά πολυάστρουτινός δμάδος, περιεχούσης μέγαν 
αριθμόν ούρανίων σωμάτων, καί δτι ή δμάς  ̂αυ
τη εινε 6 αστερισμός δ καλούμενος Π λ ε ι ά δ ε ς *  
δτι κύκλω του κέντρου τούτου υπάρχει ζώνη τις, 
ένδεεστέρα τών 11λειάθο>ν κατα το πλήθος τών 
άστέρο)ν· δτι πέριξ τής ζώνης ταυτης εκτείνεται 
εύρεΐα, πολύαστρος και κυκλική στρο)μνη· ο*ι /t 
στρωμνή αυτη περιβάλλεται υπο έτερας ζώνης 
έλασσον «ολυάστρου· οτι και ή ζωνη αυτη περί- 
κυκλούται υπό άστερόεντος χώρου, υφισταμένου 
ώς φαίνεται παρομοίας άλλοιωσεις· οτι τα δυο 
απώτατα δακτύλια, τά άποτελούντα τά έπακρα 
του Γαλαξίου και τά όποια ώς έκ του απείρου της 
άποστάσεως συγχέονται άλλήλοις, κατά τήν ή- 
μετέραν δρασιν, είσί τά περιορίζοντα τδ σύμπαν 
τού συστήματος τού κεντρικού ν,λιου.

Τδ ήμέτερον λοιπδν πλανητικόν σύστημα κα
τέχει Οέσιν πλησίον τού κέντρου εκτεταμένου 
στρώματος ή άΟροίσματος άστέρων, όνομαζομένου 
Γαλαξίου, και περιφέρεται πέριξ τ ή ς ’Αλκυόνης· 
ύπελογίσΟη δέ δτι διά μίαν μόνην περιφοράν 
απαιτούνται ακριβώς Ί8,200,000 έτη, καιτοι ή 
ταχύτης τής περιστροφής εΐνε εκπληκτική, 400, 
000 μ ίλια  κατά πάσαν ήμέραν! Επίσης δ ογκος 
ε ίτ ε  τδ μέγεθος τού κεντρικού τούτου- ήλίου, πέ
ριξ τού δποίου τόσαι μυριάδες διαφόρου μεγέθους 
ήλιων περιφέρονται, είνε Ή 7,400,000 φοράς τό
σον, δσον δ ήμέτερος ήλιος! (¥). 4Υπάρχουσι δε 
κατά πάσαν πιθανότητα άστέρες τόσον εκπληκτικού 
μεγέθους, ώστε ά ντ ις  έξ αύτών ετίθετο εκεί δ- 
που υπάρχει ο ήμέτερος ήλιος, ου μόνον ήθελε 
πληρώσει ολόκληρον τον υπό τού πλανητικού ή- 
μών συστήματος κατεχόμενον χώρον, ολόκληρον 
δηλαδή τήν τροχιάν τού τελευταίου γνωστού ή-

( * )  "^πελαγίσΟΥ) οτι σφαίρα καννονίου, διανύουσα 500 μίλια 
τ^ν ώραν, τ,Οιλι δαπανήσει υπέρ τά 773 ,280 ,000  ετη <ίπως φΟά- 
or, άπ'ο ττ,ς λλκυον*ς προς τ,αάς. Και ομως, χάρις είς το γ ιγα ν- 
τώδες ττλεσκοπιον του Λορδου 4Ι*ος, ιγίνοντο γνωστοί άστίρ ι; 
τοαούτω μακράν άφ’ ήοών κείμενοι, ώστε το ^ώ ς,ΐνα  διελΟτ, αύ- 
τους και φΟάστι «χέχ,ρις #μών, τ.Αελε διανύσε*. ούχι ολιγώτερον τών 
30 ίισικατομμυρίων βτών, καιτοι διατρίχον 200,000 μίλια κα
τά παν ίιυτεροΧιπτον· τουτεοτιν, επ'ι το εύλτπτοτερ^ν, ή αυτή 
«γ^ίρ* καννονίου, άοιΟίΓσα άπο του πλτ.σιεστί'ρου εξαύτών, τ,θελε 
δ ιανύει πλέον τών 43 ,200 ,000 ,000 ,000  ετών όπως φΟάστ, μί- 
χρις τ.(/.ών ! Και ομως, μ ή λτ,σμονώμεν οτι οσον εκπληκτικά και 
Οαυμαιμου προζενα και άν φαίνωνται τ ι  μεγέΟτ, ταυτα και αί ά- 
ποστάββις τών τίΐν χορείαν η το σύμπλεγμα του κεντρικοΰ τ,λίου 
άποτιλούντων αστέρων, είσιν άοημαντοι στιγμαι η άτομα παρα 
βαλλόμενα προς το άπεοαντον ούυπαν, οπερ δύνατα» νά εςαντλτ,- 
οι\ πασαν ενέργειαν τοδ Νίύτωνος ή του Κρσχελλου, άλλ’ οπβρ ό 
Μέ^ας του ούαπαντος Δημιουργός κυβέρνα υ.Στ' Ιντίλιστάτης ευ
κολίας και ακρίβειας.

μΐν πλανήτου, τού Ποσειδώνος, αλλά καί ί τ ;  
περαιτέρω ήΟελεν έκτανθή.

Τοιαύταί τινες είσ ίν αί δοξασίαι τού άστρονό- 
μου Μάεδλερ, καί α ί πλε ΐσ τα ι έξ αύτών βασί
ζονται έπ ι λογικωτάτων ένδείξεο)ν, δυναμένων 
πεϊσαι και αυτούς τούς δυσπιστοτέρους. Συνάγε
ται δέ έκ τών υπολογισμών τούτων, καθώς καί 
έκ τών περί βαρύτητος νόμων τού Νεύτωνος και 
τών περί τού αυτομάτου τών απλανών άστέρων 
θεωριών τού ‘Ερσχέλλου, δτι τό σύμπαν κινείται 
άφεύκτως πέριξ παντοδυνάμου τινδς κέντρου, ά- 
πωτάτου καί αοράτου ήμ ίν, ένθεν πάσα ζωή, πά
σα κίνησις, πας φυσικδς νόμος απορρέει.

Πλήν καί αύΟ'.ς ύποπίπτομεν είς εγωιστικήν υ
περβολήν, ύποθέτοντες κέντρον τού σύμπαντος, 
ένψ είτε ή Αλκυόνη ειτε άλλος μέγας φο>στήρ 
αγνώστου τινός αστερισμού ήΟελεν ύποτεΟή ώς 
κεντρικός ήλιος, πρέπει νά φανταζώμεΟα αύτδν 
ούχί κέντρον τού σύμπαντος αλλά χιλιάδων τ ι-  
νών εκατομμυρίων άστέρων, περιστρεφόμενων περί 
αύτόν έν μεμονωμένη χορεία ή συμπλέγματι, καί 
δτι τοιαύτα τεράστια καί κολοσσιαία συμπλέγμα
τα ώς τό τής Αλκυόνης ή τού κεντρικού ήλίου 
πρέπει νά ύπάρχωσιν είς τό χάος άπειρα, κοσμού
μενα διά κεντρικών ήλίω ν καταπληκτικής δια- 
στάσεως καί τεραστίου δγκου, υπερτερούντος ά- 
πειράκις τόν τής ’Αλκυόνης, ή μάλλον διά γ ΐ-  
γαντείω ν φωστήρων, ώς διά ζωογόνων πυρήνων 
καΟωραίζόντων καί συντηρούντων τό σύμπαν. Τίς 
οίδε δέ άν καί αυτό όλόκληρον τό σύμπλεγμα 
τού Οαυμασιωτάτου δι’ ήμάς καί άκατανοήτου 
κεντρικού ήλίου ή τής ’Αλκυόνης, έν ψ  ώς παρε- 
τηρήσαμεν μυριάδες περικλείονται ήλ ίω ν, πλα 
νητών καί δορυφόρων, δέν περιστρέφεται πιθα
νώς περί άλλο τοιούτο σύμπλεγμα πολλαπλασίας 
διαστάσεως, καί εκείνο περί άλλο, καί οΰτωκαθ’ 
εξής έπ* άπειρον;

Είθε ό τά πάντα έν σοφία ποιήσας θεός κα- 
τευΟύνοι τόν πεπερασμένον νούν ήμών είς έπί„ 
γνωσιν ισχυρών μέσων, δι’ ών νά κατίδωμεν έν 
τοΐς άοράτοις, κρίνοντες έκ τών δρατών, ή μάλ
λον είθε, γενόμενοι δντως θ ε ο ί  κ α ί  υ ί ο ί  4Γ„ 
ψ ί σ τ ο υ ,  κατά τάς Γραφάς, καί καταγνισΟέντες 
καί πνευματισΟέντες έν τγι υπεργείψήμών ζωγ„ 
άξιοι γενώμεΟα δπως ίδωμεν άποκαλυπτόμενα ή- 
μΐν τά ά δ η λ α  κ α ί  τ ά  κ ρ ύ φ ι α  εκείνα τής 
παντοδυνάμου Αύτού σοφίας, ατινα ήδη άπέκρυ- 
ψεν άφ’ ήμών, περιορίσας τάς ατελείς ήμών γνώ-, 
σεις είς όσα δύναται φέρειν ό πεπερασμένος κα; 
μικρός ήμών νους !

Ρ ·
(’Ακολουθεί.)
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