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Σοφίοι της Λευκωσίας 

Οθωμανική ΒιβΜοβήχη. 

Κντδς τοϋ μεναλοπρίπούς χ*1 ΰύιδόμου ναού 

τής εν Λευχωσία Αγία; Σοφίας, μετατραπέν -

τος αμσ τή άλωσε·, τήι, πόλεως εις τέμενος, υ 

πάρχει μικρά μεν, άλλ ωραία βιβλιοθήκη, ήτις 

συνέστη το πρώτον υπό τοϋ Λάλα Μουσταφά 

πασά (<570) επ'ι Σουλτάνου Σελ'ιμ τοϋ Β . 

'Β βιβλιοθήκη αύτη, καίτοι ίδρύθη υπό τοϋ 

μνησθέντος Μουσταφά πασά, ούχ ή;τον δμως 

έπλουτίσθη δ·.ά πολλών χειρογράφων ασιατι

κών ΰπ' αυτού του Σ?λΊμ του Β . ως και παρ 

άλλων Οθωμανών αυτοκρατόρων. 

Μεταξύ τών Οθωμανών αυτοκρατόρων εστίν 

άξιος παντός επαίνου και εγκωμίων ό άοίδιμος 

Σουλτάν ΆζΙζ , δστις (κατά το <291 έγείρας) 

έπεσκεύασε κομύώς όχι μόνον τον μνησθέντα 

άριπρεπή ναον, διανοίξας και έτέραν μεγάλην 

πύλην προς το δυτικον μέρος αυτής, άλλα και 

την βιβλιοθήκην αυτού έπλούτισε δια πολλών 

σπανίων χειρογράφων και παπύρων. 

ΊΙ βιβλιοθήκη λοιπόν αυτη περιέχει σπου-

2«ία χειρόγρνφα ασιατικά, ατινα δύνανται να 

θεωρηθώ·;·, τά πολυ· '.μότερα κειμήλια τοϋ Ισ

λαμισμού" και τα σπουδαιότερα της ασιατικής 

παλαιογραφίας. 'Ε,ν αύτη διατηρείται ασφαλώς 

εντο; πϊρίχρύσου και κουψώς εξειρνασμένης έξ 

εβένου θήκης τεμά'/ιον τοϋ γενίίου τοϋ προφή

του Μωάμεθ καλούμενον λ ε λ η ν έ ί σ ε ρ ι a έ, 

περιτετυλιγμένον διό βαυβακίον, όπερ επισκέ

πτονται οί Οθωμανοί μετά πολλής ευλάβειας 

κατά τάς ώρισμένας ημέρας τοϋ ραμαζανιου. 

Έν τή βιβλιοθήκη ταύτη εύρομεν συλλογήν 

μικρών πινάκων (λεχβά), γεγραυμένων αύτο-

γράφω χειρί υπό διαοόρων οθωμα/ών σουλτά

νων κα'ι περιεχόντων τα εκλεκτότερα τεμάχια 

και στίχους τινάς τοϋ Κορανίου, θεωρούμενα 

παρ' οθωμανοϊς ως θρησκευτικά κειμήλια, άτε 

απορρέοντα έκ χειρός τών χαλιβών αυτών. 

Τα αυτόγραφα ταϋτα και ιδίως τών αυτοκρα

τόρων είσίν άναμφήριστ» θρησκευτικά και ιστο

ρικά λείψανα άποιχομένης εποχής και εξ αυτών 

δύναταί τις ν' άποκομίση εκ τής προχείρου με

λέτης αυτών μεγάλα: έντυπώσ:ις καΐ γνώσεις, 

ας έπιφυλαττόμεθα ν' άνακοινώσωμεν άλλοτε Εν 
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ιδιαιτέρα μελέτη η μ ώ ν . Των αυτογράφων εν 

γένει από τίνος χρόνου έν Ευρώπη εγένετο μεγα 

έμπό^ιον, ατε νύν μέν π ω λ ο υ μ έ ν ω ν , νΰν δέ 

προσαρτο)μένων ε ι ; δημώδεις Ιστορίας . Έ σ ' / ά -

τως δέ ό Arsène Houssaye έξέδω/ε t i απο
μνημονεύματα αύτ^ύ, απερ έπέγραψε: ο Les 

Confessions Souvenirs d'un demi siècle_ 

1830 — 1 8 8 0 , » καί έκόσμησε τους τέσσαρα; 

αυτού τόμους δια 'ì^S πανομοιότυπων ε π ι σ τ ο 

λ ώ ν , η και απλώς υπογραφών. 

Τα έν αύτη χειρόγραφα μελετήσας ε π ι σ τ α -

μένως κ α Γ κ α τ ά τ α ξ α ; επιστημονικώς ύ π ο ο ι ή -

ρεσα εις τα; έπομέχα. τάξει;.: 

Α . Κοράνια, (μεσα^ίφο>λ 'σεριφέ) 10 

Β. Τ α θεόπνε·ίστα,.(σε.αβιέ) . . . , . 4 

Γ. Τ α περί ορθής αναγνώσεως, (κηραϊέ) . . 8 

Δ. Τα "Ερμηνευτικά (τεφσίρ) 50 

Ε. Τά'τών λογίων, χαδίς). 100 

2 Τ . Τ ά ^ ο μ ι κ ά . (φικίχ) 90 

Ζ. Τα των νομοδιδασκάλων. (φεταβή) . . . 4 0 

Η. Τά δικονομικά, (οΰσούλ-ούλ-φικίχ) . . . 60 

θ . Τα περί πίστεως, (άκαΐδ) 8 0 

I. Τ α θεολογικά. (Χλμι κελάμ) 4 0 

ΙΑ. Τά φιλοσοφικά, (ϊλμι χικμίτ) . *.· . · , 2 0 

ΙΒ. Τά των μυστηρίων, (τεσσαββούφ) '. ; : -'. Γ · rÇ f6Q 

ΙΓ. Τά αστρονομικά, (χιέτ) . . . •"• · . - · ·" 4 0 

ΙΔ. Τά αστρολογικά, (νουτζούμ) ;~: . ^.ί..·. 3ο 
ΙΕ . Τ ά φιλολογικά, (έδιβιάτ) . . .. 5 0 

Ι 2 Τ . Τ ά Ιστορικά, (τεβαρίχ) •100 . 

Ι Ζ . Τά ρητορικά, (μαανή) 50 'νί, 

IH. Τ ά ποιητικά, (σουαρά) . . . . , . . 25 

Ι θ . Τά γραμματικά, (σάρφ) - . 5 0 

Κ. Τα ιατρικά, (τΐβ) 20 

Κ Α . Τά δδοιπορικά. (σιγααχάτ) 2 0 

K B . Τά περί ευφράδειας, (βελαγάτ) . . . . 13 

ΚΓ. Διάφοροι Συλλογαί. (μετζμαάϊ μουτενεβιέ) 4 0 

ΚΔ. Ηθικά, (άδάβ) 200 

1200 

Κατά τον κατάλογον τούτον της βιβλιοθήκης 

τοϋ ναού της Αγίας Σοφία; τον σχηματισθέντα 

υφ' ημών, ΰπάρχουσι τρία Κοράνια, έξ ών το 

μέν έστι γεγοαμμένον δια γραφής Τ ζ ε λ ή επί 

μεμβράνης διά χειρός τοϋ Ναφ'ιζ ζαδά Έσσε'ίτ 

Ισμαήλ έφένδη, ενός τών αρίστων Οθωμανών 

καλλιγράφων, το έτερον διά χαρακτήρων 

γ α ρ β ι γ έ ΰπ6 τοϋ Χαφ'ιζ Οσμάν Σουγ^ούτ 

έφένδη, τό δέ τρίτον υπβ τοϋ Ενβερός Καβου-

λή έφένδη διά γραφής ν ε σ χ ή. 

Αυτόθι διατηρείται βιβλίον τι διά γραφής 

αρχαιότατη; καλούμενης παρ όθωμανοίς χ ά τ-

τ ι Γ ι α φ ο υ ρ ή ή Γ ι α κ ο υ β ή, ήτις ήν 

έν χρήσει έν τη φυλή Ιακώβ. 

Ετερον yει^όγpα'Jov καλούμενον Γ α λ α -

τ ά τ', έφ ευ γέγραπται ó έξή; στ!χο;: 

«Έλδούρερουλ μουντεχηβάτη μενσουρέ, 

φή Ίσλαχάτηγαλατάτη μεσχουρέ...» 

ήτοι· 

« Ιδού οί εκλεκτοί μαργαριται -διεσπαρμένοι, 

κ' έν τφ έξόχφ Γαλατάτ είσι διωρθωμένοι». 

Τό έξο^ον και κλασικώτατον τοϋτο σύγγραμ

μα περιέ/ει μέναν γλωσσολογικδν θησαυρόν 

τών ασιατικών εθνών καΐ τυγ/άνει φιλολογικόν 

κειμήλιον τή; ασιατικής γραμματολογίας. 

Και ταϋτα εστωσαν ικανά προ; συμπλήρωσιν 

τών δσα άλλοτε έδημοσιεύσατε έν τώ ά;·.ο/όγω 

υμών περιοδικώ περί τής έν ((Λευκωσία τής 

Κύπρου οθωμανικής βιβλιοθήκη;». 

ΧΡ. ΠΑΙΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

(Δικαστής έν Κύπρω.) 

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΑΙΚΙΑ ΠΑΡ' ΑΙΙΎΠΤΙΟΙΣ. 

Ο κύριος σκοπδ; τοϋ γάμου παρ' Αΐγυπτί-

, οις είναι ή τεκνοποιία. Ή στείρωσις θεωρείται 

ώς·άρά τοϋ Θεού, και διά τοϋτο τ γέννησις 

βρέφουΥ πληροί χαράς την οικογένεια*. 

Αμα τ^ γεννήσει, το βρέφο; παραδίδοται εις 

χείρας άρρενος, όστις απαγγέλλει εις τδ δεξιόν 

ώτίον του τδ Ά δ ά ν (πρόσκλ,ησι; ε'-ί · ή ν π ? ° 

σευχήν , δπως ούτως άπομανρύνη τοϋ βρέφους 

τά πονηρά πνεύματα και -αποσόβηση, τήν β α -

σκανίαν. Τδ δνομα τοϋ παιδδ; δίδομαι, εάν μεν 

ηναι άρρεν, υπό τοϋ πατρδ:, έάν δέ' θήλυ, υπό 

τής μητρός, άνευ ουδεμιάς ιεροτελεστίας. Η 

μήτηρ μεγίστη ν καταβάλλει φροντίδα, προθυ-

μίαν και προσοχήν εις άνατροφήν τοϋ παιδός, 

ή οποία μόνη το γαλουχεί. Ό νόμος απαγο

ρεύει τήν προ τής παρελεύσεως διετίας άπογα-

λάκτησιν τοϋ βοέφους, έκτδς άν ό πατήρ έπιτρέ-

ψη τούτο. Κατά τήν τρυφεράν ήλικίαν τά νήπια 

δεν σπαργανούνται ώς παρ' ήμΐν, φέρουσι 

ΑΣΤΗΡ 

δ' αυτά αί μητέρες ουχί έπί τής αγκάλης, αλλ* 

επί τοϋ ώμου, καΊ έντδ; εξαμήνου διδάσκουσιν 

αυτά τδ βαδίζειν. Μέχρις επτά ή οκτώ ετών 

είσ;ν ισχνά, καχεκτικά καί ρυπαρά, όπως άπο-

σοβηθή ούτως άπ αυτών ή βασκανία. Εχουσι 

δέ λίαν έξωγκωμένην τήν κοιλίαν, δπερ προέρ -

χεται έκ τής κακής διαίτης, εις ήν υποβάλλον

ται. Ουδέν προαγγέλ/ει τον χαρακτηριστικδν 

τύπον, δστις διακρίνει αυτά κατά τήν έποχήν 

τής νεότητος. Ή ενδυμασία τών παίδων τής 

κατωτέρας ^τάξεως αποτελείται ες απλού χ ι τώ-

νοςεκ κυα/οχρόου βαμβακερού υφάσματος, ενίοτε 

δέ τά πτωχότατα παιδία μένουσι πάντως γυμνά, 

ήτοι μέ στολήν Αδαμιαίαν. Εις τά χωρία, 

ολοι σχεδόν οί παίδες πλανώνται γυμνοί κατά 

τά πρώτα ' οκτώ τή; ηλικίας των έτη. Έάν^ 

κατά τύχην, μικρά παιδίσκη εύρη τεμάχιον υ 

φάσματος, καλύπτει μάλλον τήν κεφαλήν καί 

τό πρόσωπον αυτής, χαριεντιζομένη, καί μή 

εννοούσα τί έστιν αιδώς. Οί άνθρωποι τοϋ δ . 

χλου ξυρίζουσι τήν κεφαλήν, άφίνοντες εις τήν 

κορυφήν μικρόν βόστρυχον, δπως μετά θάνατον 

έ άγγελος Ισραφήλ, εκείθεν ίνασύρη τήν ψυ. 

χήν των. Τά τέκνα τών πλουσίων μένουσιν έν 

τώ Χαρεμίφ μέχρι τής ημέρας, καθ* ήν θά πε-

ρίτμηθώσιν' έν αύτψ διδάσκονται τά πρώτα κε

φάλαια τοϋ Κορανίου ύπό γέροντος τίνος Ίμάμου. 

Δυστυχώς, ή δεισιδαιμονία τοϋ λαού εξασκεί 

χειρίστην έπιρροήν έπί τοϋ παιδός. Αί μητέρες 

παραμελοϋσιν έν γένει καΊ διαρκώς τήν καθα

ριότητα τών τέκνων των, πιστεύουσαι δτι ούτως 

άπαλλάσσουσιν αυτά τής βασκανίας. Πεπει

σμένοι δτι τό νίπτειν τό πρόσωπον βλάπτει 

τ>,ν δρασιν, καθιστώσι τους οφθαλμούς τών τέ 

κνων των εδραν βορβόρου. Τά δυστυχή ταύτα 

πλάσματα έχουσι διαρκώς μυίας έπιχαθημένα; 

επί τοϋ προσώπου των, καί ματαίως πειρώνται 

νά τάς αποδιώξωσιν έπί τέλους έξοικειοϋνται 

μ.ε τήν βάσανον ταύτην καί άδιαφορούσι. Τούν-

τεύθεν αί πολλαί εν Αΐγύπτφ έπικρατοϋσαι ο-

φβαλμίαι. 

Γ. I. ΠΕΝΤΑΚΗΣ 

Ο ΑΙΙΟΚΕΦΛΛΙΧΙΉϊ 

(Συνβ/^εια ίϊβ προηγ φυλλάδιον.) 

— Αυτή θάμέ συζευχθή τυφλοίς δμμασίκ, 

έλεγε καθ εαυτόν ό Βιλλώτος. 

— Γρήγορα, ελεγεν αυτή, τάς άποσκ'ευάς 

σου. 

— θά μεταφέρω πάντα; 

— Ολους τούς στολισμ,ούς σου, τά φορέμα

τα σου' άφες εδώ τά περιττά. 

— Τρέχω, θείε μου. 

Καί ώρμησε προς τήν κλίμακα, αλλ έπα-

νελθοϋσα αίφνης, ειπε' 

— Νά σάς έναγκαλισθώ πρώτον! 

Καί ήσπάσθη αυτόν εις τό πρόσωπον τρίς. 

Οτε δέ άνήλθεν εις τόν κοιτώκά της, σ υ » -

φίγξας περιχαρώς τάς -/είράς του, έψιθύρισεν 

ό Βιλλώτο;: 

— Αληθώς αγαπώ αυτήν πλειότερον τής 

άλλης 

Είχε δίκαιον. Η άλλη είχε φύσιν λεπτοτά-

την, ήν ό χυδαίος ήγνόει νά εκτίμηση, καί 

διέφευγε τών άγροίκων αυτού αισθήσεων. ΤΒτβ 

ή ΐδανικότης. 

Αλλ ή Δου'ίζέττα ήτο δλως διάφορος. Ητο 

εκ σαρκός καί οστέων. 

Παρουσιάζων ό Βιλλώτος αντί τής Ιωάννας 

τήν Λου'ίζέτταν, εδιδεν εις τήν βιαιοπραγίαν, 

ής έγένετο θύμα, χαρακτήρα δλως άλλοίον καί 

άποκαθίστα αδύνατον τήν άθώιοσιν τοϋ άνεψιοϋ 

του. 

Ούτως έπέβη περιχαρής τής αμάξης, καί δέν 

επαυσεν έπιδαψιλεύων πρΊς τήν πλαστήν άνε-

ψιάν περιποιήσεις καί θωπείας καθ' όδόν. 

Εδαπάνησε τρείς ώρας έξηγών αύτ^ τήν 

θέσιν της καί τήν πλεκτάνην, ής ολίγου δεϊν 

εγίνετο θύμα. (έχαρακτήριζεν ούτω τήν διαγω-

γήν τοϋ Ραοϋλ, δν άπεχάλει τυχοδιώκτην αύτο-

κ,αλούμενον ανεψιό ι του.) 
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Αιοίγθησαν εις τό μέγαρον περί την έβδόμην 

πρωινή ν ώραν. 

Ό Είσαγγελεύς, ίόών την Ίωάνναν, δεν 

αμφέβαλλε πλέον περί της ένοχης τού Ραούλ. 

Είτε κόμης Δέ Λαβερύ, εί'τε μή, ούτος δεν ήτο 

ήττον ένοχος. 

Ή Ιωάννα, ή αληθής Ιο)άννα, παρίστατο 

φρυάττουσα εις την σκηνήν ταύτην" άλλα τί 

νάείπη, τί νά πράξη; 

Ό επιστάτης έθριάμβευεν. 

Οί κυνηγοί άνεχώρησαν εις Παρισίους. 

Ό Βιλλώτος έσκέφθη περί των μέσων τής 

συλλήψεως του δραπετεύσαντος ανεψιού του. 

Κατώρθωσε δέ ευχερώς δπω; έκδοθώσιν εντάλ

ματα συλλήψεως κατά τού Ραούλ προς άπάσας 

τάς πόλεις τής Αφρικής- διότι ό Βιλλώτος έ -

φρόνει δτι ούτος θ άπήρχετο ώς οΐόν τε τάχιον 

εις Αλγερίαν. 

Ατυχώς, πριν δυνηθη ό Ραούλ νά μεταβή 

είς την έρημον, τά κατασχετήρια είχον φθάσει 

πανταχού. Αί επί τού προκειμένου δέ όδηγίαι 

ησαν αύστηρόταται' έν περιπτώσει άποδράσεως 

αυτού άπηγγέλλοντο σοβαρα'ι ποιναί. 

Καθ' ήν ώραν δέ ή σύλληψις τού Ραούλ ένερ-

γεϊτο, ή μαρκησία έξέβαλε κραυγήν φρίκης, δτε 

άνοιχθείσης τής θύρας τού δωματίου, εισήλθον 

οί τρεις Τουαρέγγ, οΐτινες έπέπεσαν κατ' αυτής. 

X I , 

Ό ίρω<; ίνός άραβος. 

Προήχθημεν εν τή άφηγήσει ημών είς ση-

μεΐον, καθ δ τύπος τις παράδοξος εισάγεται 

είς την σκηνήν. 

Το δράμα τούτο είναι ιστορικόν. 

Οί ήρωες αας πάντες έχουσιν ονόματα επί

σημα είς τά χρονικά τής κατακτήσεως τής Α λ 

γερίας. 

Πάντες οί γηραιοί στρατιώται τής Αφρικής 

έγνώρισαν τόν Αποκεφαλιστήν καί ήγάπησαν 

αυτόν* πάντες ωσαύτως έγνώρισαν τον βασιλέα 

τής ερήμου Ακμέτ-βέν-Σαλάχ, αλλά πάντες, 

«κτιμώντες αυτόν, τον έμίσησαν. 

Ανώτερος του Αβδ-έλ-Καδέρ, έχων ευρύτερα 

σχέδια, πνεύμα μάλλον γόνιμον, ανυψωθείς 

δι' έργων (ίοβερωτάτων, ό βασιλεύς τής ερήμου 

απεβίωσε, καθ' ήν στιγμήν έμελλε νά ορμήση 

κατά τών Γάλλων διά φοβερού στρατού έξ 1 00 , 

000 ιππέων. Ό Αχμέτ ήν υιός ενός τών ισχυ

ρών εκείνων αρχηγών ιής ερήμου, οϊτινες ως 

απόλυτοι μονάρχαι διοικοϋσι τάς αγρίας φυλάς 

τών Τουαρέγγ καί οΐτινε; βασιλεύουσιν ως κύ

ριοι έπί τών πόλεων τής Σαχάρας. 

Ό πατήρ, μαραβούτ, ευφυής και σοφός, ώ -

νειροπόλει 2ιά τόν υίόν αυτού τύχας λαμπράς' 

ήθελε ν απόκτηση ούτος έπιρροήν άπειρον. 

Ειχεν ίδει τους γάλλ-,υς αξιωματικούς, και 

έκρινεν αυτούς ώς ανωτέρους τών αράβων, έν τη 

επιστήμη ι δ ίως ' και απεφάσισε νά σπουδάση 

επιμελώς τόν υίόν του. 

Οθεν άπέστειλεν αυτόν είς Γαλλίαν. 

Ό Άκμέτ, νεαρός έτι, έκυοφόρει ένδοξα 

σχέδια, εμπνευσθείς από παιδικής ηλικίας διά 

τών λόγων τού πατρός" ήγάπησεν εγκαρδίως 

τήν έρημον, τήν πατρίδα - ή έν τη Γαλλία δια

τριβή του τον ήνώχλει, άλλ' αίσθανόμενος τήν 

ανάγκην, έμενεν αυτόθι. 

Ειχεν ώς Κόδζαν (γραμματέα) και ώς φίλον 

συγγενή τινα, μό;ον συ^κοινωνόν τών φιλοδο

ξών ιδεών του. 
Μεθ' υπομονής δέ συνεμορφούτο προς τά ήθη 

τών γάλλων και κατέστησαν κατά τό φαινόμε-

νον γάλλοι. 

Εχέμυθοι, πονηροί καί δεξιοί, έβλεπον καί 

ήκουον τά πάντα, καί άντελαμβάνοντο παντός 

δ,τι ήδύνατο νά τοις χρησιμεύση ήμέραν τινά. 

Ό Ακμέτ έσπούδασε κυρίως τήν εύρωπαίκήν 

πολιτικήν καί τά στρατιωτικά. 

Ευφυής, ερευνητής, φιλόδοξος, έχων τά α

νώτερα πλεονεκτήματα, ό Ακμέτ-βέν-Σαλάχ, 

φαινόμενος δτι περί ούδενός άλ)ου έφρόντιζεν 

ή περί τών οργίων, τών ίππων, τών γυναικών, 

έρριπτεν επί τής γαλλικής κοινωνίας βαθύ 

βλέμμα, ήρεύνα τά πάντα, έσπούδαζεν, υπελό. 

γιζε τούς γαλλικούς πόρους, καί παρεσκευάζετο 

είς γιγαντιώδη πάλην κατά τών γάλλων. 

Ουδείς ύπώπτευε τά σχέδια του. 
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Προσηνέχθη ώς φίλος τών γάλλων, ώς άπο-
βαυμάζων τό πνεύμα αυτών* καί έφαίνετο δτι 
κύριον αυτού μέλημα ήν νά άποδείξη αϋτοΐς τήν 
άφοσίωσιν και τάς συμπαθείας του· 

Τά γαλλικά ήθη, τά έθιμα, οί νόμοι, ή 
γλώσσα, παν δ,τι γαλλικόν ήτο μισητόν αύτψ. 

Περιεφρόνει τούς γάλλους ένδομύχως" άλλ' ό 
λέων τής Σαχάρας μετεμορφώθη είς γαλήν, ό 
πως κολακεύση αυτούς. 

Έπανέκαμψεν εί; Αφρική ν, δτε έκρινεν δτι 
έγνώρισε τά άρκοϋντα" οί Παρίσιοι, ή Γαλλία, 
ή Ευρώπη δεν ειχον πλέον μυστικά δι' αυτόν. 
Ταύτα συνέβαινον ολίγον μετά τήν σύλληψιν 
τού Αβδ -έλ-Καδέο. 

ι 

Ό 'Ακμέτ έμελέτα νά ένωση υπό τάς χε ί 
ρας του πάσας τάς αγρίας φυλάς τής Σαχάρας 
νά ρίψη αυτάς έτ.ί τού γαλλικού εδάφους, νά 
κατάπνιξη αυτούς εις τήν θάλασσαν κυοιεύων 
τήν 'Αλγερίαν, το Όράν καί πάντας τούς γ α λ 
λικούς λιμένας" έστήριζε τήν έπιτυχίαν του 
επί ευρωπαϊκού πολέμου. 

Ήρξατο ανακτώ ν μεταξύ τών Τουαρέγγ φή-
μην, ήτις τψ παρέσχε πολύτιμον δημοτικότη
τα* ώρυξε φρέατα, έγκατέστησεν οάσεις, έγονι-
μοποίησε στείρας χώρας, επωφελούμενος τών 
γνώσεων, ας άπέκτησεν είς Παρισίους. 

Ουδέν ήμέλησε προς .τόν σκοπόν του" τά 
μάλλον αλλόκοτα, τά μάλλον μικρά μέσα ήσαν 
αρεστά αύτφ. 

Κατεθάμβου διά τών γνώσεων του τούς συμ-
πατριώτας αυτού, καί έποίει αύτοΐς θαύματα, 
ατινα έξέπληττον καί κατεφόβιζον αυτούς* τό 
χλωροφόρμιον ένήργει ιδίως είς τά θαύματα του. 

Οί τής Σαχάρας λαοί έπίστευον αύτφ. 
Ανέλαβεν έν πρώτοις τήν διοίκησιν μιας φυ

λής, κατόπιν [δύο ετεραι ήνώθησαν ύπ' αυτόν. 

Επιτυχής τις πόλεμος έχορήγησεν αυτψ 
τεσσαράκοντα χιλιάδας πολεμιστών, ανδρείων 
καί άφωσιωμένων. 

Έξηκολούθει νά διάκηται καλώς προς τους 

Γάλλους* ήκολούθει τά γαλλικά σώματα συνο

δευόμενος υπό φρουράς. Αλλ' άπό τίνος χρόνου 

ίπεδίωξε τήν εύκαιρίαν, δπως ρίψη την ποοσω-

πίδα* ή δέ ευκαιρία αύτη παρουσιάσθη. 

"Ανεφύησαν περιπλοκαί μεταξύ τών Γάλλων 

καί τών Βένι-Σνασσέμ, αϊτινς ύπεκινήθησαν 

παρ' αυτού* ή Καβύλλη έστασίαζε, τόν δ^ 

γαλλικόν στρατόν έτάρασσον δύο επαναστάσεις. 

Περιήλθε τά γαλλικά στρατόπεδα, έκρινε τήν 

στιγμήν κατάλληλον, καί άπό τού Νεϊμούρ, 

ένθα κατέληξεν ή έπιθεώρησις αύτη τής θέσεως 

τών γάλλων, έπανέκαμπτεν είς Σαχάραν, δτε 

επήλθε τό έπεισόδιον, δπερ περιεγράψαμεν. 

Τό σχέδιέν του ήτο έξαίρετον. 

Εξέπληξε τούς στρατηγούς γάλλους, δτε τό 

έγνώρισαν. 

Υπεστήριξε διά τών περίφημων μυστικών 

εταιριών, ών ή ύπαρξις τέως ήγνοεϊτο, καί ύ -

πεκίνησε πανταχόθεν τάς επαναστάσεις, α'ίτι-

νες εξερράγησαν. 

Ή λ π ιζεν, απαξ τού γαλλικού στρατού δια-

σκεδαζομένου, νά ρίψη κατά τών αποσπασμά

των αυτού τάς απείρους ομάδας τών πολεμιστών 

του, οδ; διέθετε, καί νά καταστρέψη αυτά. 
Είτα έχων οπαδούς έν αυτή τη Αλγερία, 

έυελέτα νά είσαγάγη αυτόθι κατ' ολίγον καί 
ανεπαισθήτως τούς εκλεκτότερους πολεμιστάς 
του ώς απλού; εμπόρους, καί ή ν πεπεισμένος 
νά καταλάβη έ< μια νυκτί πάσας τάς θέσεις καί 
τά όχυρώματα. 

Κύριος δέ τής Αλγερίας γενόμενος, θά ειχε 

τηλεβόλα, εφόδια καί ισχυρά μέσα ενεργείας, 

θά ήδύνατο τά πάντα. 

Ητο, άλλως τε, τύπος εξαίσιος καί μεγα

λοπρεπής, κατορθώσας είς τριακονταετή ήλικίαν 

νά ίδρυση βασίλειον έν ταϊς χώραις τών άμμων. 
Ειχεν ώραίαν άραβικήν κεφαλήν άριστοκρα-

τικήν, ευφυή, οφθαλμούς σπινθηροβολούντας 
καί επιβάλλοντας. 

Ευγενής ιούς τρόπους, ομιλητής θε)κτικώ-

τατος, ιππότης θαρραλέος, τολμητίας έν τη 

σκέψει, μεμετρημένος έν τοις έργοις. Τοιούτος 

ήν ό άνήρ δστις άφήρεσεν άπό τάς χείρας τού 

'Αποκεφαλιστού τήν κυρίαν Δέ Νουμέζ. 

Πώς δέ εις τοιούτον άνθρωπον έπήλθεν ή ι

διοτροπία νά όρεχθή γυναικός γαλλίδος; 

Διά δύο λόγους. 
Ό 'Ακμέτ ούδέν'γαλλικόν έπόθησεν ή τάς 

γυνβΐκαςί 
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Είχε γυναικωνίτην, έμπερικλείοντα τάς ω

ραιότερος γυναίκας της Ανατολής, μαύρας του 

Σουδάν, Μαυριτινάς τής Τύνιδος, Κιρκασίας τής 

Τιφλίδος, του Σαλάδο, τής Καβύλλης του Δζερ-

ζέρα* είχεν ανάκτορα σουλτανικά! 'Αλλά δέν 

ήδύνατο νά λησμονήση τάς Παρισ'.νάς εχείνας 

λεπτοφυείς, άγχίνους, τάς έττισταμένας τόσω 

εντελώς τήν τέχνην του άρέσχειν και έρόρν. 

Ι^σθάνετο κενόν τι έν τή ψυ/$ του. 

Αί γυναίκες του είγον ωραία σώματα, άλλ 

άνευ πνεύματος, άνευ χάριτος. Ησαν δοϋλαι 

πειθήνιοι, όειλα'ι, άνατεθραμμέναι έντδς του 

γυναικωνίτου, ουδέν γινώσκουσαι, ουδέν σκε

πτόμενοι - ηύχαρίστο^ τάς αισθήσεις του. 

'Αλλά τήν καρδίαν του; τήν κεφαλήν; 

Αύται ουτ: εις τήν μίαν, ούτε εις τήν άλλη ν 

ώμίλουν. 

Επομένως άπδ πολλού χρόνου ε ίχεν αποφα

σίσει νά γείνη κύριος Γαλλίδας τινδς καί νά 

γείνη αρεστός αυτή. 

Οταν είδε τήν μαρκησίαν, ή εκλογή αυτού 

έπεσεν έπ αυτήν αμέσως, διότι ένεθυμείτο αυ

τήν, και υπέμνησε τούτο εις τδν Κόδζαν αυτού 

Αλήν. 

Ούτοι άνέμενον μετά τής φρουράς των έκτος 

των τειχών τής πόλεως, τήν έπιστροφήν τών 

απελθόντων όπως διαπράξωσι τήν απαγωγή ν 

πολεμιστών. 

Βήματα τινα μακράν τών ανθρώπων των ι

στάμενοι, ώμίλουν αμφότεροι γαλλιστί. 

— Διατί διάβολε, σίδνα ^δέσποτα), ήρώτα 

ό Αλής μετά τού οικείου εκείνου σεβασμού, 8-

στις δέν έγκαταλίπει ποτέ τον κατώτερον άρα

βα, διατί τήν γυναίκα ταύτην, παρά άλλην 

τινά; 

— Λοιπόν, σϋ δέν άνεγνώρισας αυτήν; ει-

πεν ό Ακμέτ. 

— Οχι, μά τήν πίστιν μου. 

Ό βασιλεύς τής ερήμου έμειδίασε. 

— Διότι σϋ, προσέθηκεν ούτος, δέν τήν ή-

γάπησας* ή καρδία εχει πλειότερον μνημονικόν 

ή οί οφθαλμοί. 

— Τούτο είναι αληθές. Αλλά τήν ειδον εγώ; 

- Ναί. Αύτη είναι ή μαρκησία Δέ Νουμέζ, 

ήν αμφότεροι είς τό θέατρον άπεθαυμάζομεν, 

καί δια τήν οποίαν σοι ελεγον δτι θά εδιδον τδ 

πάν. Ένθυμεϊσαι τώρα; 

— Ναι, μα τήν άλήθειαν, αυτή είναι• ώς 

γυναίκα Οά τήν άνεγνώριζον. 

— Κατά τήν ώραν ταύτην αυτη θά φέρη τήν 

ένδυμασίαν τού φύλου της· δέν θά βραδύνη νά 

φανή. Ό ξενοδόχος είναι ιδικός μας; 

— Εγγυώμαι τούτο" έν πρώτοις είναι καλά 

πληρωμένος - έπειτα γνωρίζει δτι ή μάχαιρα θά 

πλήρωση τήν προδοσίαν του - θά ήναι πιστός. 

— Και εις τάς θύρας; 

— Εκείνη είναι κεκαλυμμένη επιμελώς καί 

δεδεμένη, δέν θά δύναται ουτε λέξιν νά προφέ. 

ρη· ουδείς θά ύποπτεύση τι. Αλλως τε, ίδοί» 

έρχονται. 

Τώ δντι, φορείόν τι, κομιζόμενον επί μ α -

χάρας (δρομάδος), φρουρούμενον υπό τεσσάρων 

ανδρών, έφαίνετο επί τής οδού. 

Ή μαρκησία, έκπλαγείσα επί τη άπροσδο-

κήτφ εμφανίσει τών απαγωγέων, ούδεμίαν àv-

τέταξεν άντίστασιν. 

Οί άνθρωποι τού βασιλέως τής ερήμου έπέ-

πεσον κατ" αυτής, έδεσαν, έφίμωσαν αυτήν* 

τήν ένέδυσαν δια πλατείας μαυριτινής έσθήτος, 

καί άπήγαγον αυτήν. 

Οτε ό βασιλεύς τής έρημου ειδε τό φορεϊον, 

έμειδίασεν έκ τής χαράς. 

— Ή διαταγή σου έξετελέσθη, σίδνα, ε ι -

πεν αύτφ ό αρχηγός τών Τσαούσιδων. 

— Μέλερ (καλώς), άπήντησεν ούτος. 

Καί στρέψας πρός τους ανθρώπους του, 

— Εμπρός! είπεν, άγωμεν. 

— Διά τίνος οδού; ήρώτησεν ό τσαούσης. 

— Τού Μαρόκου· θά φθάσωμεν εκεί εντός 

μιάς ώρας. 

Ό Άκμετ καί ό κόδζας αυτού έκάλπαζον 

πρό τού φορείου, ομιλούντες άραβιστί. 

— Ό Αποκεφαλιστής θά κατάληφθή υπό 

λύσσης, παρετήρησεν ό Αλής μετά σοβαρότητος. 

— Μπά! είπεν ό 'Ακμέτ, προεΐδον τά πάν

τα. Εχει τήν ικανότητα νά μέ φονεύση, το 

γνωρίζω. Άλλ άφήκα δύο ύπηρέτας μου είς 

Νε'ίμούρ, εντεταλμένους ϊνα έπωφεληθώσι τής 

πρώτης ευκαιρίας, δπως διατρυπήσωσι διά τού 
μολύβδου τήν κεφαλήν του. 

— ^Ιδοϋ μία καλή προφύλαξις, είπεν ό 
Αλής γελών. Αλλ* ιδού ημείς εκτός τού εδά

φους τών σκύλλων Γάλλων θά· πράξωμεν καλώς 
ίσως, νά χορηγήσωυ,εν είς τήν ώραίαν μαρκη
σίαν σου αέρα καί όλίγην έλευθερίαν. 

— Περίμεΐνον ακόμη, ειπεν ό Ακμέτ, θέλω 
νά φθάσωμεν παρά τινα πηγήν. 

Καί ήρχισαν νά όδεύωσιν. 

Οτε έφθασαν είς ίκανήν άπόστασιν, διέταξε 
τούς ανθρώπους του νά άφαιρέσωσι τά δεσμά 
τής Γαλλίδος, δπερ έγένετο. 

— Κυρία, είπεν αυτά] γαλλιστί, λυπούμαι 
λίαν δτι μετε'/ειρίσθην καθ' υμών τοιαύτη ν 
βίαν* επιτρέψατε μοι νά σάς προσφέρω αναψυ
κτικά τινα, ών έγετε μεγάλην χρείαν. 

Ή νεαρά γυνή ήνοιξε τους οφθαλμούς της, 
καί δέν άπήντησεν. 

Υπηρέτης τι; έφερεν άσκόν πλήρη άπον/υ-
λίσματος λειμονίου. 

Ό Ακμέτ προσεφερεν αυτόν. 

— Ευχαριστώ, κύριε, ειπεν ή μαρκησία 
ψυχρώς, καί δεχθείσα έπιεν άπέδωχε δέ τόν 
άσκόν -χωρίς ουδέ λέξιν πλέον νά είπη. 

Ό 'Ακμέτ ανέμενε ν άπευθύνη αυτφ ερω
τήσεις. 

Ή σιωπή αύτη έσύγχισεν αυτόν. 
— Κυρία, ύπέλαβεν ούτος, οφείλω νά σάς 

προειδοποιήσω δτι πάσα απόπειρα φυγής θά μέ 

έξαναγκάση, μετά μεγάλης μου λύπης πιστεύ-

σατε, νά επιληφθώ ουχί εύαρέστων δι υμάς 

μέτρων θά ήσθε, ελπίζω, αρκούντως καλή δπως 

άπαλλάξητε υμάς τής ένοχλήσεως ταύτης. 
Ή αυτή περιφρονητική σιωπή. 
Ό 'Ακμέτ προσέθηκεν έτι: 
— Έάν, κατά τό δυνατόν, επιθυμητέ τι, 

αί εύχαί σας έκπληρωθήσονται αμέσως. 
Ή νεαρά γυνή εμενεν άλαλος. 
Ό Ακμέτ αποθαρρυνθείς, έχαιρέτισε, χαί 

διέταξε τήν έξακολούθησιν τής πορείας. 
Αί μα-/άρα εξεκίνησαν καλπάζουσαι. 
Ή μαρκησία ανεγνώρισε τόν Ακμέτ ώς άρ-

χηγόν τών απαγωγέων αυτής - ήγνόει τό παρ-
ίλθόν αυτού. 

Πώς ό νεαρός ούτος άνήρ ώμίλει τόσον καθα
ρώς καί καλώς τήν γαλλικήν; 

Διατί αί άβροφροσύναι αύται; Διατί ό πλή
ρης σεβασμού ούτος τρόπος; ήρώτα έαυτήν α
πορούσα. 

Ηγνόει τήν σύλληύιν τού Ραούλ, καί ήλπι-
ζεν δτι ήθελεν άπελευθερωθή. 

Έλεγε καθ' έαυτήν, ίσως ό αρχηγός ούτος 
διατεθειμένος είς έπανάστασιν, ηθέλησε νά 
λάβη δμηρον καί έξελέξατο αυτήν. Έν τοιαύτ» 
περιπτώσει ήλπιζε νά σώση τήν τιμήν της. 

Βαθμηδόν ή ιδέα αύτη ερριζώθη είς τό πνεύ
μα της, επομένως καθησύχασε καί άπεκοιμήθη 
βαθέως 

Αί δρομάδες έβάδισαν έφ' όλης τής νυκτός, 
καί διήνυσαν τεσσαράκοντα λεύγας. 

Ό 'Ακμέτ τήν πρωΐαν διέταξε νά σταμα-
τήσωσιν. 

Ή αίφνηδία αύτη διαταγή αφύπνισε τήν 
μαρχησίαν. 

Εδώ είμεθα ασφαλείς, είπεν έ αρχηγός 
Τουαρέγγ είς τους ανθρώπους του. 5λην τήν 
νύχτα έβαδίσκμεν' ουδείς μας συνήντησεν" ό 
αήρ έξήλειψε τά ίχνη τών μαχάρα - άς άνα-
παυθώμεν. Α; πήξωσι τάς σκηνάς καί ας έτοι-
μάσωσι τό πρόγευμα" έκαστος δέ άς κοιμηθφ 
επί πέντε ώρας. 

Δύο δρομάδες εφερον προμηθείας χαί άπο-
σκε^ς ' άφήρεσαν τό φορτίον των καί εγκατέ
στησαν μικρόν στρατόπεδον. 

Μία σκηνή έπήχθη διά τήν φρουράν. 
Μία διά τόν 'Ακμέτ. 
Ή μαρκησία εμενεν ακίνητος επί τού φ ο 

ρείου αυτής. Παρετήρει τάς προετοιμασίας τών 
Τουαρέγγ. Ό Ραούλ, έλεγε καθ' έαυτήν, θέλει 
τούς προκαταλάβει. 

Ό 'Ακμέτ αυτός επέβλεπε πηγνυομένην τήν 
ώρισμένην διά τήν νεαράν γυναίκα σκηνήν' 
διέταξε νά κατασκευάσωσι κλίνην άναπαυτίκω-
τάτην έκ ταπήτων. 

— Τί κάμνει ή Γαλλίς; ήρώτησε τόν τ σ α 
ούση ν του, δστις κατεγίνετο νά γονατίση τήν 
δρομάδα αυτής. 
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— Καλά, άπήντησεν 5 τσαούσης, όστις ώ -
μίλει την γαλλικήν κ α ι ήκολ.ούθησε τον κύριόν 
του εις Παρισίους. 

— Αύτη είναι μεγάλη κυρία, έξηκολούθη-
σεν ό Τουαρέγγ. 

— Τό πιστεύω, άπήντησεν ό τσαούσης γε-
λ ώ ν ίδού μία καλή λεία, σίδνα, και θά ήναι 
μία ωραία βασίλισσα τής ερήμου, αν θελήση 
δ θεός· 

— Ας έλπίσωμεν δτι θ' άποφασίση νά ό -

μιλήση' μέχρι τούδε δεν ήδυνήθην νά ακούσω 

παρ' αυτής λέξιν. 

— Ό φόβος βέβαια θά τήν έκαμε βωβή-ν. 

— 'Οχι, 'Αλή, ή υπερηφάνεια τής κλείει 

τά χείλη, έσο βέβαιος. 

— Μπα! εΤπεν ό Αλής, ό λέων θά δαμάση 

τήν δορκάδα, αλλ απαιτείται καιρός. 

Ό 'Ακμέτ έμειδίασεν. 'Ανησύχει ολίγον επί 

τή σιωπή τής νεαράς γυναικός" αλλά δέν άμφέ-

βαλλεν δτι θά κατώρθου αίφνης νά τήν κατα-

γοητεύση. 

— Προσήλθεν αύτη. 

— Δύναμαι νά σάς ερωτήσω, κυρία, ειπεν 

αύτ^, εάν έπιθομήτε νά άναπαυθήτε ολίγον ύπό 

τήν σκηνήν; 

Ή μαρκησία ήνοιξε τά παραπετάσματα καί 

έπήδησεν εις τήν γήν. 

— Πού είναι ή σκηνή; ήρώτησεν αύτη, 

— Ιδού αυτή, κυρία. 

— Καί προσέφερεν αύτη τόν βραχίονα ό 

Δκμέτ. 

Προς μεγάλην αυτού έκπληξιν, ή μαρκησία 

εδέχθη αυτόν μετ αφελείας. 

Ούτος ώδήγησεν αυτήν είς τήν σκηνήν. 

— Κυρία, είσθε ώς έν τφ οίκω σας· διατά

ξατε καί θά σάς ύπακούσωσιν, είπε δεικνύων 

τούς ανθρώπους του. Πάντες ούτοι είναι ιδικοί 

μου, προσέθηκεν, έγώ δέ δέν είμαι ή ό ταπει

νότατος δούλος σας. Έκτος τής ελευθερίας, ή ν 

δέν δύναμαι νά σάς αποδώσω, έκτος τής άνα-

χουφίσεως, ήτις σάς περιμένει καί τήν οποίαν 

εισέτι δέν δύναμαι νά σάς χορηγήσω, πάν δ,τι 

ποθήσετε θέλει έκτελεσθή μετά προθυμίας. 

Καί ήτοιμάζετο νά άπομακρυνθη. 

Δλ.λ' ή μαρκησία είπεν αύτφ: 

— Εισέλθετε, κύριε- επιθυμώ νά σάς ομι

λήσω. 

— Καθήσατε, κυρία, ειπεν ούτος. 

Ή μαρκησία έκάθησεν. 

(ακολουθεί.) 

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ. 

Γενικώς είναι παραδεδεγμένον δτι ή βασί

λισσα αύτη τής Αιγύπτου απέθανε δη-/θεϊσα 

ύπό ιοβόλου οφεως. Ηδη δμως ό έν τψ Πανεπι-

στημίω τής Νάντης καθηγητής τής ιατρικής 

ν ί α ΐ Κ ί - β ^ Ι κ Ι - Μ α Γ α ί β έν εκτεταμένη εκθέ

σει άναγνωσθείση έν τινι συνεδριάσει τής Α

καδημίας τών επιστημών έν Παρισίοις, δια

τείνεται δτι ό θάνατος τής Κλεοπάτρας προήλθεν 

ού/1 έκ δήγματος δφεως, άλλ' έξ ανθρακικού 

οξέως. Ό σοφός καθηγητής έξετάσας διά μακρών 

τόν βίον τής θυγατρός τού Πτολεμαίου, μετα

βαίνει καί είς τό τραγικόν αυτής τέλος. 

« Ή Κλεοπάτρα, λέγει, θέλει νά έκφύγη διά 

τού θανάτου τού Φρικώδους πεπρωμένου" θέλει 

ν' αύτοχειριασθη, άλλ' άφ' ετέρου δέν θέλει τό 

πρόσωπον της νά παραμορφωθη διά τών οδυνών 

τής τελευταίας άγο'νίας. Προς εύρεσιν τοιούτου 

τρόπου αυτοκτονίας κάμνει διαφόρους δοκιμάς 

επί δούλων της, ούς θανατώνει διαφοροτρόπως, 

καί τέλος, ώς διηγείται ό Πλούταρχος, ευρίσκει 

δτι τό δήγμα τού δφεως ενεργεί κατά πρώτον 

επί τού εγκεφάλου καί φέρει είδος νάρκης, 

προδρόμου τού θανάτου. Αλλά, προσθέτει ό κα

θηγητής, πώς δέν ευρέθη έν τφ κοιτώνι ό όφι?" 

Πώς δέν ευρέθη τό κάνιστρον, έν φ ύπήρχεν ό 

δφις; Πώς άπέθανον αί δύο οπαδοί της, αΐτινες 

εύρον μετ' αυτής τόν θάνατον; Ή βασίλισσα 

είχεν εξετάσει πάντα τά δηλητήρια, ουδέ δυ

νάμεθα νά ΰποθέσωμεν δτι ήγνόει τήν ένέργειαν 

τού ανθρακικού οξέως, καί αφηγούμενος τήν 

σκηνήν τού θανάτου έν τψ κεκλεισμένψδωματίω, 

έν φ ευρέθησαν τά τρία πτώματα τής τε βασι

λίσσης, κατακεκλιμένης έπί τής κλίνης της κ^ 
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τών δύο θαλαμηπόλων της, κατακειμένων έπί 

τού^έδάφους, καταλήγει είς τό συμπέρασμα δτι 

ή φιλόδοξος εκε ί νη βασίλισσα έζήτησε καί εύρε 

τόν θάνατον έν τοις άτμοΐς τού ανθρακικού οξέως 

Δύσκολον είναι ν' άποφανθή τις, αν έχη ύ -

πόστασιν ή γνώμη αύτη, καθότι περί τού θα

νάτου τής Κλεοπάτρας μόνον παραδόσεις καί 

υποθέσεις ύπάρχουσιν. Ό διάσημος Αίγυπτιο-

λόγος Μασπερώ, ή ζώσα αύτη ιστορία τής αρ

χαίας Αιγύπτου, λέγει δτι ού,εν μνημεϊον, 

ουδεμία επιγραφή ευρέθη αναγόμενη είς τόν 

θάνατον τούτον. Τό μόνον γνωστόν είναι, δτι, 

δτε ό απεσταλμένος τού Καίσαρος εύρε τήν βα-

σίλισσαν κειμένην νεκράν έπί '/ουσής κλίνης» 

καί φορούσαν τήν βασιλικήν αυτής στολήν, τό 

σώμα της ουδέν ίχνος δήγματο; ειχεν, αλλά 

μόνον άμυδρόν τι καί μικρόν στίγμα έπί τού 

βραχίονας της. Επομένως ό Μασπερώ νομίζει 

δτι ή Κλεοπάτρα ηύτοκτόνησε διά δηλητήρια-

σμενης καρφίδος. Αν και αι χημικαί γνώσεις 

τών αρχαίων ήσαν εισέτι περιωρισμέναι, ούχ 

ήττον ο'μως έν τοις άνασκαφεΐσι μαυσωλείοις 

ευρέθησαν φιαλίδια περιέχοντα δηλητήριον. 

Ισως ή βασίλισσα είχεν είς τήν διάθεσίν της 

τοιούτο δηλητήριον, εμπεριεχόμενο/ είς τάς 

καρφίδας, δι ών ή Κλεοπάτρα συνεκοάτει τους 

βοστρύχους της. Τό δηλητήριον ήτο φυσικώτε-

ρον καί συνηθέστερων, διότι οί Α ίγύπτιοι μετε-

χειρ ίζοντο καί δπλα καί σκεύη δηλητηριασαέ-

να. Οτε εγενοντο εν Αιγύπτψ αι άνασκαφαί , 

πολλάκις ευρέθησαν έν τοις τάφοις δπλα δ η 

λητηριασμένα, διά τών οποίων οί απρόσεκτοι 

έργάταιέκε/τήθησαν, τά δέ κεντήματα ταύτα 

έπέφερον αύτοϊς ού μόνον νόσους βαρείας, άλλ' 

ενίοτε καί τόν θάνατον άπόδειξις τούτο δτι τό 

δηλητήριον καί μετά χιλιάδας ετών ένήρνει. 

Ό Μασπερώ δέν θέλει νά έπιβάλη τήν γνώμην 

ταύτην περί τού θανάτου τής «Νέας θεάς», ώς 

ελέγετο ή Κλεοπάτρα, αλλ ή γνώμη αύτη 

φαίνεται ή π.θανωτέρα πασών μέχρις ού εύρεθή 

νέα τις τού σκοτεινού εισέτι ζητήματος τούτου 

λύσις. 

Σ Γ Λ Λ Ο Γ Α Ι Α Γ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ω Ν . 

Η μανία τής συλλογής παντοίων αντικειμέ

νων διεδόθη πλέον καθ άπαντα" τόν κόσμον. 

Ά λ λ α μεταξύ τών συλλεκτών τήν πρώτη ν α

ναντιρρήτως θέσιν κατέχουσιν οί συλλέγοντες 

αυτόγραφα. Έν Παρισίοις υφίσταται από πολ

λού καί κατάστημα αυτογράφων, έν φ έπιστο— 

λαί μίγάλων ή άπλώ; πεφημισμένων ανδρών 

ή γυναικών πωλούνται καί αγοράζονται ώς 

κοινόν εμπόρευμα. Αλλά καί έν Γερμανία καί 

Αγγλία δέν έλλείπουσι τά τοιαύτα καταστή

ματα. Αί τιμαί τών αυτογράφων ποικίλλουσιν 

αναλόγως τής αρχαιότητας, τής σπάνεως, τής 

διατηρήσεως, τού ενδιαφέροντος τού εγγράφου. 

Αλλά κυρίως τό μείζον ή μικρότερον ενδιαφέρων 

είναι εκείνο, δπερ δημιουργεί τήν άξίαν τού 

αυτογράφου, λί έπιστολαί τού Βίκτωρος Ουγ

κώ, ώς μή σπανίζουσαι, τιμώνται 5 φράγκων 

εκάστη, τινές δμως αυτών, ών τό κείμενον πα 

ρέχει έξαιρετικόν ενδιαφέρον, τιμώνται δεκα-

πλασίως. Αί τιμαί τών αυτογράφων ηΰξησαν 

μεγάλως κατά τά τελευταία ?τη. Επιστολή 

τή; Πομπαδούρ, τιμώμενη κατά τάς αρχάς τού 

αιώνος 17 φράγκα, στοιχίζει σήμερον 100 . 

'Ε πολύτιμος διά τούς συλλέκτας επιστολή 

Λουδοβίκου τού ΙΑ τίύ1831 έπωλήθη άντί 51 

φρ. μετεπωλήθη δέ άντί 5 0 0 . Ή μεγαλειτέρα 

τιμή ή δοθείσα μέχρι τούδε έν Γαλλία δι αύ-

τόγραφον είναι εκείνη, άνθ'ής ήγοράσθη τδ 

πρωτότυπον τής διαθήκης τού Βολταίρου, ήτοι 

5000 δραχμών. Μετά τό μοναδικόν τούτο κει-

μήλιον έρχεται επιστολή τις τού Πέτρου Κορνη

λίου αγορασθείσα άντί 1 000 φράγκων καί με-

ταπωληθεϊσα άντί 4000" ή επιστολή τού 

Αμερίκου Βεσπουκίου αγορασθείσα αντί 2600 

φρ., τό ύπό τού Μολιέρου ύπογεγραμμένον συμ-

βόλαιον, δπερ αγορασθέν ύπό τού Αλεξάνδρου 

Δουμά υιού άντί 2500 φράγκων έδωρήθη είς 

τήν Γαλλικήν Άκαόημίαν, ή επιστολή τού Βε-

λασκέζ πωληθείσα άντί 2350 φρ , ή επιστολή 

τού Τιτιανού καί ή υπογραφή τού Ραφαήλ, αγο
ρασθείσα ι παρά τού αυτού έρασιτέχνου άντι 

2000 φρ. εκάστη. 
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"Άφοϋ τοιαύτην άξίαν έλάμβανον από έτους 

εις έιος τά αυτόγραφα, δέν είναι παράδος^^ 

δτι ευρέθησαν κερδοσκόποι, συλλαβόντες τήν 

ίδέαν της κατασκευής πλαστών επιστολών. Τό 

ποώτον τών τοιούτων π)αστογραφικών κατα

στημάτων ίδρύθη έν Παρισίοις κατά τό 1 8 4 0 . 

Οί παρα/αράκται ήσαν άνθρωποι ευφυείς και 

επίμονοι" έμιμοϋντο έπιδεξίως τον γραφικόν 

χαρακτήρα τού προσώπου, ού προέκειτο νά έκ-

δώσωσιν αυτόγραφα τό ύφος ήτο άνάλογον τού 

ατόμου και τής εποχής Εγράφοντο δέ αί έ -

πιστολαί έπί χάρτου άπεσπασμένου άπό π α 

λαιών κατάστιχων κ'ι ή μελάνη ήτο ύποκίτρι-

νος. Οί μάλλον ήσκτνένοι συλλέκται ένέπιπτον 

εις τήν παγίδα. 'Α/./. ' οί επιτήδειοι πλαστο

γράφοι ΰπερέε.',σαν πα. ι μέτρον και τούτο κατέ-

στρεΑεν αυτού,. Εξέδοσαν έπιστολήν αυτόγρα-

φον τής...Μαρίας τής Μαγδαληνής καί τό 

διαβατήριον τού. .Βεριγγετόριγος εις γλώσσαν 

γαλλικήν καί έπί χάρτου. 'Π άπατη άνεκαλύ-

φθη καί οί συλλέκται ήρ·/ισαν καθιστάμενοι 

προσεκτικοί. 

- ~ - » | . 0 I » 

ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΘΑΝΛΤΙΚΠΣ ΠΟΙΝΗΣ 

Π Α Ρ ' Α Ν Ν Α Μ Ι Τ Α Ι Σ . 

Συνοδία αποτελούμενη έκ πέντε δημίων, ών 

ό εις ήτο κατάδικος αθωωθείς, ύπό τών συγγε

νών και φίλων τών καταδικασθέντων καί άλλων 

περιέργων άφίκετο επιβαίνουσα όνων εις τόπον, 

κείμενον έξω τού χωρίου. Εκεί έμελλε νά έκτε-

λεσθή ή θανατική ποινή, μετά δέ τήν έπίστρω* 

σιν τών ψιάθων, έφ' ών έκάθησαν οί κατάδικοι 

προσήλθον αί γυναίκες, μητέρες καί άδελφαί 

αυτών, καί σοβαρώς, ώςεί επρόκειτο περί στολι

σμού έν εορτή, έπλυναν διά καθύγρου οθόνης 

τούς πόδας, τά; χείρας καί τήν κεφαλήν τών 

καταδίκων, ους έρρύπανεν ό κόπος και ή κόνις. 

Εστόλισαν άλλαις λέξεσιν αυτούς προς θάνα

τον" δτε δε έφάνησαν αρκετά κομψοί εις τούί 

δημίου:, αύται μεν απεχώρησαν καθήσασαι 

ολίγον άπωτέρω, εκείνοι δέ στραφέντες πρός 

αύτάς άταράχως καί μεγαλοπρεπώς, προσηυχή-

θησαν κατά τήν σινικήν καί άνναμιτικήν έθι-

μοταξίαν φέροντες τάς χείρας κυκλοτερώς- έπί 

τής κεφαλής καί κύπτοντες μέχρις εδάφους 

καθ έκάστην γονυκλισίαν. 

Ή τοϋδημίου μάχαιρα έστι βαρεία σπάθη, 

ήν ό ιός πάντοθεν έχει καταφάγει, ή άξίνη τι ; 

έξ εκείνων τάς οποίας μεταχειρίζονται οί 'Αν-

ναμΐται δπως σ^ίσωσι ξύλα ή κόψωσι δένδρα. 

Οί αρχάριοι δέ δήμιοι έκμανθάνουσι τήν τέχνην 

των έπί κορμών δένδρων, δτε δέ κατορθώσωσι 

μετά όοκιμάςτινας νά κόψωσι τον κορμόν εις τό 

ύπό ερυθράς γραμμής όριζόμενον σημεΐον, τότε 

εμπιστεύεται αύτοίς ή έκτέλεσις κεφαλικής 

ποινής. Αλλ' οί τού: δυστυχείς εκείνους άπο-

κεραλίσαντεςήσαν αδαείς τίνες περί τήν τε-

'/νην των. Μία μόνον κειραλή άπεκόπη διά μιας, 

δεινόν δέ θέαμα άνελίχθη εις τά όμματα τών 

άνεχθέν-.ο>ν νά ιδωσι τήν άποκεφάλισιν τών 

λοιπών τεσσάρων. Αί μάχαιραι δέν έκοπτον, 

έκ δετών συνεχών κτύπων οί σπόνδυλοι, αί ψία-

θοι και τό έδαφος ήσαν πριστά, τά δέ σώματα 

ήμιθανή έκυλίοντο έπί τού εδάφους καλύπτοντα 

αυτό δι άφθονου αίματος. Προσελθούσαι δέ αί 

γυναίκες προσεπάθουν διά χάρτου καί οθονών νά 

κλείσωσι τάς πληγάς, είτα δέ ανά δύο παρα-

λαβοϋσαιτά πτώματα εκόμισαν αυτά πρός τα-

φήν πλησίον τού γενεθλίου χωρίου, εντός ψιά-

θων έξ ινδικού καλάμου. Τάς δε κεφάλας παρα · 

λαβόντες οί δήμιοι άνήρτησαν έπί δένδρου, 

δπωςμάθωσιν οί διαβάται ατενίζοντες, δτι ίκα-

νοποιήθη ή τού βασιλέως δικαιοσύνη! 

<&*Ά*Χ*0*ΛΊΡ' 

Ο Π Ρ Ι Γ Κ Η Ψ Β Ι Σ Μ Α Ρ Κ 

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ. 

Έ ν Παρισίοις πρό τίνος καιρού εξεδόθη β ι -

βλίον καλ.ούμενον <τή Αυλή τού Αύτοκράτορο? 

Γουλιέ)μου», έν φ δίδοται ό χαρακτηρισμός 

όλων τών προσώπων τής αυλής τού Βερολίνου. 

Εννοείται δτι τό μέγιστον μέρος εις τάς σελί

δας τού βιβλίου τούτου καταλαμβάνει ό αυτοκρα

τορικός άρχιγραμματεύς, έκεΐ δ' εξετάζονται καί 

| αί τελευταϊαι λεπτομέρεια, τού βίου τού πρίγ-

κηπος, ώς καί άπασαι αί ώραι τής ημέρας αυ

τού. Έκ τού οικιακού βίου τού Βίσμαρκ μετα-

φέρομεν ολίγας πληροφορίας, άς μετά τοσαύτης 

χάριτος όιατυποί ό γάλλος συγγραφεύς. Ό 

πρίγκηψ Βίσμαρκ, κατά τον συγγραφέα τού β ι 

βλίου τούτου, μετά τό γεύμα κάθηται πέριξ μι-

κράς τραπέζης καί ροφοί τον καφέ του, μετά 

μεγαλειτέρας δ' ήδυπαθείας καπνίζει τήν πίπαν 

του Κατά τήν ώραν τής πόσεως τού καφέ, ό 

πρίγκηψ βλέπει τούς οικείους του ή τούς έπι-

σκέπτας καί συνομιλεί περί τών νέων τής η 

μέρας, περί τών συνεδριάσεων τού Ράϊχσταγ, 

περί τών οικιακών του υποθέσεων, αΐτινες δέν 

αποσπώνται τη; προσοχής του. Κατά τά οπω

ρικά, άτινα προσάγουσι συνήθως εις τον έξώ-

στην, ό πρίγκηψ σημειοϊ διά μολυβδοκονόύλου 

διαφόρους αιτήσεις, ή άναγινώσκει τά διάφορα 

άποσταλέντα κατά τήν ήμέραν έγγραφα καί 

έπιστολάς Κατόπιν όΒίσμαρκ μεταβαίνει εις τό 

σπβυδαστήριόν του καί έκεΐ διαμένει μέχρι τής 

εσπέρας" κατά τό χρονικόν του τούτο διάστημα 

δέχεται τους διπλωμάτας. Εις τον δείπνον πα-

ρακάθηνται άπαντες οί οικείοι του" τούτο δέ 

παρατείνεται έπί 2 ολόκληρους ώρας* κατά τήν 

ώραν ταύτην άκρα επικρατεί ευθυμία. Εις 

τους πόδας του πάντοτε έξαπλοϋται ή ωραία καί 

αγαπητή αΰτφ κύων ή Τύρα, ήτις τόσον περι

φρουρεί τον κύριόν της, ώστε συνεχώς ρίπτεται 

κατά τών ανθρώπων, οϊτινες έν συνομιλία μετά 

τού άρχιγραμματέως θορυβούσιν ή κινοϋσι τάς 

χείρας των. Τάς κινήσεις ταύτας τ Τύρα τάς 

εκλαμβάνει ώς προσβολάς κατά τού κυρίου της 

καί ρίπτεται κατ αυτών. Μετά τό δείπνον ό 

άρχιγραμματεύς επανέρχεται εις τό σπουδαστή-

ριόν του μεθ' ενός έκ τών συμβούλων του. Αν 

τυχαίνη σπουδαία τις εργασία, τότε ό πρίγκηψ 

κοιμάται πολύ ολίγον. Έγειρόμενος τήν προη. 

αν τής κλίνης του, μεταβαίνει εις τό π ά ρ κ ο ν 

του καί περιπατεί υπό τά μεγάλα αιώνια δέν

δρα, άτινα κοσμοϋσι τό πάρκον τούτο, καί τά 

οποία προφυλάττουσιν αυτήν άπό τά όμματα 

τών περιέργων, οΐτινες, μόλις έςέλθη ό πρίγκηψ 

καταλαμβάνουσι τά παράθυρα τού ξενοδοχείου 

καί παρατηρούσι πού εύθύνει τά^βλέμματά του. 

Ιδίως οί περιεργότεροι τούτων είσίν άγγλοι, 

καί αγγλίδες, αΐτινε; καραδοκούσι τήν στιγμήν, 

καθ* ή ν θα τόν ίδωσι νά διέλθη* τούτο δμως 

συμβαίνει λίαν σπανίως, διότι ό Βίσμαρκ είναι 

αθέατος σχεδόν. Ό άρχιγραμματεύς αγαπά ύ-

περβαλλόντως τήν φύσιν, διό εις τό πάρκον το** 

δέν υπάρχει ή παραμικρά καλλιτε-χ/ική δια

σκευή, πλήν ένδς καί μόνου μικρού άνθοκομείου* 

τά τέκνα τού Βίσμαρκ, οί δύο υιοί του καί ή 

θυγάτηρ του ζώσιν εις τού; οίκους των, διό έν 

τφ μεγάρω του πάντοτε κυριαρχεί άκρα ησυχία* 

τόσψ δέ μάλλον καθόσον ή κυρία Βίσμαρκ δεν 

αρέσκεται εις τόν θόρυβον καί τήν ταραχώδη 

ζωήν, ήν απαιτεί ή υψηλή θέσις τού συζύγου 

αυτής. 

ι J i -OCS^^CDO-G 

Μ Ο Χ Θ Η Ρ Α Ε Κ Δ Ι Κ Η Σ Ι Σ . 

Διακεκριμένος τις ιατρός είχε μεταξύ τών 

πολλών αυτού πελατών καί μίαν κυρίαν, ή ο

ποία έπασχε διαφόρους φαντασιώδεις ασθενείας, 

και ένεκα τούτου όπου καί αν εύρισκε τόν ία-

τρόν της έζήτει παρ αυτού εκτεταμένα; συμ-

βουλάς καί οδηγίας. 

Βαρυνθείς έπί τέλους τάς απροσδόκητους και 

ό/ληράς εφόδους της κατά τάς ώρας τών επι

σκέψεων του διέταξεν ήμέραν τινά τόν ύπηρέ-

την, οσάκις ήθελεν έλθει πάλιν ή μεμψίμοιρος 

κυρία Α . , νά τη λέγη, δτι ό ιατρός εξήλθε δυσ

τυχώς πρό ολίγου. Τοιουτοτρόπως τουλάχιστον 

έμενεν έπί τ*.να καιρόν ήσυχος εις τόν οίκον του. 

Πρωΐαν τινά, δτε ό πολυάσχολος 'Ασκληπιά-

δηςέν τινι κεντρική όδφ κατήρχετο τής αμάξης 

του διά νά έπισκεφθή ενα τών ασθενών το<*, 

άντήχησεν εις τά ώ;ά του έκ τίνος κομψού ο

χήματος ή γνωστή φοινή τής ευγενούς πελά-

τιδός του. 

Μάτην ό άτυχης ιατρός υποκρίνεται τόν κω-

φόν, μάτην προσπαθεί νά διαφυγή τόν κίνδυνον 

άναμιγνυόμενος είς τό πλήθος τών διαβατών. 

Τό κομψόν δχημα ακολουθεί αύτφ παρά πό -

δας, σταματ$, ανοίγεται ή θύρα καί σπεύδουσα 

κατέρχεται έξ αυτού ή κυρία Α . . . 
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— Έξοχώτατε! έξοχώτατε! αχ, δόξα τφ 

βεφ πού σα; ευρίσκω έπί τέλους! Είμαι εις άξι-

οθρήνητον κατάστασιν! 

Στενάζων αναγκάζεται ό άνθρωπος της επι

στήμης νά υποστή δλα τα επακόλουθα τοιούτου 

προλόγου. Έπί ήμίσειαν ώραν τουλάχιστον ου-

δεμίαν εχει ελπίδα νά διαφυγή, προβλέπει δέ 

δτι ή αγαθή κυρία Α . , της οποίας άλλως ή 

φωνή εχει όξύν τινα νευρικδν τόνον — εις τον 

έρεθισμόν της έτι μεγαλοφωνότερον θ' απαρίθ

μηση δλα τά συμπτώματα τής ασθενείας της έν 

τφ μέσω τής οδού και έμπροσθεν τού περιέργου 

δημοσίου. 

Εν τφ μεταξύ καταβάλλει ασθενή τινα προσ-

πάθειαν νά σωθή άπδ τής περιπέτειας ταύτης, 

λέγων: 

— Δέν όρίζομεν καλλίτερα μίαν ώραν, νά 

ελθητε εις τήν οίκίαν μου; 

'Αλλ ' αυτή αμέσως τον διακόπτει, αναφω

νούσα : 

— Πώς 'μπορεϊτε νά νομίζετε, δτι επιτρέ

πει ή κατάστασίς μου τήν άργοπορίαν ταύτην, 

έξογώτατε; Ολη ν τήν προμεσημβρίαν σας ζητώ 

και τώρα έρχομαι άπδ τήν οίκίαν σας. Μόλις 

εϊχετε εξέλθει. Σας τδ επαναλαμβάνω, έξοχώ

τατε, δτι πνέω τά λοίσθια, διότι τώρα προσε

τέθησαν και πόνοι εις τδ στομάχι . . . φοβεροί 

πόνοι, σας λέγω. . . 

— θέλετε ίσως νά 'έλθω έγώ είς τήν ο ί 

κίαν σας καλλίτερο·/, τήν διακόπτει ό ιατρός, 

τού οποίου τήν ίσορροπίαν άπειλοϋσι νά ταρά-

ξωσι τά γελώντα πρόσωπα τών διαβατών. Σας 

υπόσχομαι νά έλθω μετά δύο ώρας . . . 

— Μάλιστα, μάλιστα, έξοχώτατε, άλλά 

πρέπει πρώτον νά μάθητε εις ποίαν κατάστασιν 

ευρίσκομαι, διότι ποτέ δέν "μπορείτε, φίλε μου, 

νά φαντασθήτε πόσον είναι άξιοδάκρυτος, δ ύ 

πνος 'πάει, ή δρεξίς μου κατεστράφη, κατεστρά-

«ρη, σας λέγω. Νά, έτσι καθώς μέ βλέπετε, δέν 

έφαγα σήμερα παρά ενα κομματάκι ψάρι. 

— Σοβαρόν, πολύ σοβαρό ν τούτο! αναφωνεί 

ό ιατρός, ώσεί φωτισθείς υπό μιας ιδέας. Διά 

τούτο πρέπει, νομίζω, αμέσως νά έπιστρέψητε 

«*ς τήν οίκίαν σας. 

— Ω θεέ μου! άνακράζει ή έκφοβισθείσα 

κυρία, δραττομένη μετά τρόμου τού βραχίονος 

τού ιατρού, και έγώ τό προησθανόμην βέβαια 

πλέον θά έχω νευρικόν πυρετόν ή περιπνευμονί» 

α ν άχ, θεέ μου! αυτή ή ζάλη μου και αυτός ό 

πυρετός συγχρόνως! καί τά ποδάρια μου και τά 

χέρια κτυπούνε τόσο δυνατά από τούς πόνους, 

καί τό στομάχι! Οπου καί αν βάλω τό χέρι 

μον, έχω ενα ν πόνο.. .έναν πόνο! 

Ό ιατρό; είναι άπελπις πλέον, ουδέ τολμά; 

καν νά σκεφθή, δτι δύναται νά διαφυγή, ενώ" 

ό κόσμος εξακολουθεί νά συμπυκνώται καί νά 

μειδιά" περί τούς δύο συνομιλοϋντας. Ή αγαθή 

κυρία Α. δέν έχει οφθαλμούς διά τό πλήθος καί 

έξακιλουθεΐ νά παραπονήται μεγαλοφώνως. 

— Τό βλέπω δτι καί σεις φοβείσθι πολύ 

διά τήν κατάστασί μου, καί που ακόμη νά μά

θετε δλα τά πάθη μου. Δέν σάς είπα ακόμη τί 

πάσχω από τήν χολή μου - έχω μιά τέτοια γεύσι 

είς τό στόμα μου! . . .ώ! άν ήξεύρατε, τί γεύσι 

έχω είς τό στόμα μου! . . . 

Μεθ' ικετευτικού βλέυματος παρατηρεί ό ι α 

τρός τούς περί αυτόν ζητών βοήθειαν. Πρέπει 

έπωςδήποτε είτε ούτως είτε άλλω; νά διαφυγή. 

Ή τελευταία ίκμάς τού πρός τήν κυρίαν σεβα

σμού καί τής υπομονής του έξηντλήθη, άμα ώς 

ήκουσεν έπαναλαμβάνουσαν τήν φωνήν: 

— Ό σφυγμός θ' ανέβηκε τουλάχιστον είς 

τά εκατόν είκοσι, καί δμως πάλιν τρέμω από 

τό κρύο, καί τά συοίγματα πού έχω 'μπροστά 

'ς τά μάτια μου...είμαι χαμένη, θ αποθάνω... 

Ό ιατρός συνέλαβε «οβεράν άπόφασιν καί 

στρέφων τά βλέμματα του πέριξ του, λέγει μέ 

σταθερόν τόνον φωνής: 

— Κλείσατε τά μάτια σας, κλείσατε τα δυ 

νατά, πολύ δυνατά. 

Τρέμουσα εκτελεί τήν προσταγήν του ή ατυ

χής πάσχουσα. 

— Έ τ σ ι - καί τώρα βγάλετε έξω τήν γλωσ

σά σας, άλλά πολύ έξω* καλά, τώρα μείνατε 

έτσι ς αυτήν τήν θέσιν... 

Τί έσκέφθησαν καί τί ε ιπον οί πολυπληθείς 

παροδΐται, δ;αν εν τινι τών κεντρικωτέρων γ ω 

νιών τής οδού εκείνης είδον μίαν πλουσίως ένδε-
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δυμένην κυρίαν είς τοιαύτην θέσιν, δηλαδή ε -

χουσαν τούς οφθαλμούς σπασμωδικώς κεκλεισμέ

νους καί τήν γλώσσαν προτεταμένη ν, ό πονηρός 

ιαιρός δέν ήδύνατο νά μας διηγηθή, διότι μετά 

ταχύτητος όλως διόλου ξένης είς αυτόν είχεν 

έξαφανισθή είς τό πλήθος. Άνευ δ αντιρρήσεως 

τίνος ήνέχθη νά διαγραφή εκ τού βιβλίου τής 

πελατείας του τό δνομα τής οικογενείας Α. 

Μ ο ν ο μ α χ ί α δ ι ά π λ α γ ι α ύ λ ο υ . 

— Αρκετά πρωτότυπος μονομαχία έλαβε χώρα ν 

κατ' αύτάς είς Δγγλίαν, μεταξύ τού στρατιω

τικού ιατρού κ. Γιούγκ καί τίνος αξιωματικού 

τού ιππικού. Ό ιατρός επλεεν επί λέμβου τόν 

Τάμεσιν μετά τίνων κυριών καί έπαιζε πεοιπσ-

θές τι μέρος έκ τών Ούγενότων διά τού πλαγι

αύλου του. Μετ' ολίγον παρετήρησεν δτι πλη

σίον τής λέμβου του ήκολούθει έτερα, μετά κυ

ριών καί αύτη και αξιωματικών, οΐτινες ήκρο-

ώντο τήν μουσικήν τού ιατρού1 παρατηρήσας 

τούτο ό ιατρός έπαυσε νά παίζη τόδργανόν του. 

Αίφνης είς τών αξιωματικών τφ έφώναξε: Δια-

τί έπαύσατε τήν μουσικήν σας; 

— Διότι έτσι μοί αρέσκει, άπεκρίθη ό 

ιατρός. 

— 'Αλλ είς έμέ δέν αρέσκει διόλου τούτο, 

καί άν δέν εξακολούθησης νά παίζης θά σέ ρίψω 

είς τό νερόν. 

Ό δόκτωρ Γιούγκ δέν έγνώριζε νά κολυμβά" 

καί έξηκολούθησε τδ διακοπέν τεμάχιον τών 

Ούγενότων. 

Μόλις δμως έξήλθεν είς τήν δχθην ό δόκτωρ 

προσεκάλεσε τόν προσβαλόντα αυτόν είς άπο-

μεμονωμένην δενδροστοιχίαν καί τφ είπε: 

«Κύριε, "να μή δώσω αφορμή ν συγκρούσεως 

μεταξύ τών φίλων σας καί τών ιδικών μου ή -

ναγκάσΟην νά παίξω, δτε έξηνέγκατε τήν κατ' 

εμού προσβλητικήν φράσιν, άλλ επειδή τό 

πράγμα δέν δύναται νά μένη μέχρις αυτού του 

σημείου, σάς προσκαλώ νά μοί δώσητε ίκανο-

ποίησιν, άν δέ είσθε ανδρείος, έλθετε αυοιον 

εις'ώρισμέ/ον τόπον νά κτυπηθώμεν διά τού 

ξίφους. Τό πράγμα επιθυμώ νά μείνη μεταξύ 

μας, καί κατά συνέπειαν δεν χρειάζονται μάρ

τυρες. » 

Ό αξιωματικός δεχθείς τήν πρόσκλησιν, 

μετέβη τήν έπομένην ήμέραν κατά τήν όρισθεί-

σαν ώραν είς τήν ύπίδειχθείσαν θέσιν. Ά λ λ ά , 

μετ' εκπλήξεως είδεν δτι ό δόκτωρ εξήγαγε τοΰ 

θυλακίου του πιστόλιον καί τό διηύθυνε κατά 

τής κεφαλής τού άξκυματικού λέγων: 

« Εχω μεγάλην δρεξιν νά σάς ίδω χορεύ-

οντα μόνον, ένψ έγώ θά σάς παίζω φ λ ά ο υ τ ο * 

εμπρός, άλλως θά σάς τινάξω τά μυαλά». 

Ό δόκτωρ δέν ανέμενε ν άπάντησιν, άλλ' 

ήρχισε νά παίζη χορόν τινα, ό δέ αξιωματικός 

μή βλέπων άλλην διέξοδον, έχόρευσεν επί εν 

τέταρτον τής ώρας. 

— Ω; τώρα, λοχαγέ μου, είμεθα ίσα, χθες 

μέ ήναγκάσατε νά παίξω εναντίον τής επιθυ

μίας είς τό φ λ ά ο υ τ ο, έγώ δέ σήμερον σάς 

έκαμα νά χορεύσητε χωρίς βέβαια νά έχητε καί 

σεις καμμίαν δρεξιν. Αν θέλητε τώρα νά κτυ

πηθώμεν μέ τά σπαθιά, στείλατε μοι τούς μάρ

τυρας σας. Καλήν έντάμωσιν.» Εννοείται δτι 

ή μονομαχία περιωρίσθη μέχρις αυτού τού ση

μείου. 

Χ 
Ρ ι ν ο κ ό π τ η ς σ ύ ζ υ γ ο ς . — 'Εν τφ 

κυβερνείφ τής Χερσώνος έν Ρωσσία εικοσαετής 

νεανίας ένυμφεύθη μίαν μικράν ξανθήν ανθό— 

κόμον. Τήν ήγάπα' μόλις δέ είχον διέλθει τόν 

μήνα τού μέλιτος, δτε πρωίαν τινά ανθρωπο

φάγοι διαθέσεις έπήλθον εις τόν νεαρόν σύζυγον 

καί έν τφ έρωτικψ πυρετψ διά μιά; δαγκαμα-

τιάς τής αποκόπτει καθ' ολοκληρίαν τήν μύτην. 

Τό πράγμα καθίστατο σπουδαϊον, καί ή άστυνο* 

μία ήναγκάσθη νά έπέμβη είς τά οικογενειακά 

των καί νά συλλαβή τόν άνθρωποφάγον σύζυγον* 

ούτος δμως διετείνετο δτι έν τ$ παράφορο; του 
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δεν έγνώριζε τί έπραττεν, δτι μετενόει διά τό 

κακόν, δπερ έκαμεν εις την ήγαπημένην αύτψ 

Βασιλικήν—ούτως έκαλεΐτο ή σύζυγος—και 

δια νά ικανοποίηση αυτήν άπέκοψεν έν τή φυ

λακή καί τήν ίδικήν του ρίνα, καί ούτω; απο

μένει τδ νεαρδν ζεύγος άνευ ρινών. 

Χ 
Οί κύριοι Φούγελ και Χουνδορφ έν Βρεσλαυ-

ΐα έφείρον είδος υποδημάτων έν σχήματι ιχ

θύος μετά έρμητικώς κεκλεισμένου αέρος καΐ 

δυναμένων νά φέρωσι βάρος 175 κοιλών. Διά 

τών υποδημάτων τούτων δύναται τις νά τρέχη 

επί τού ύδατος ως τρέ-/ουσιν οί παγοδρομούντες, 

μηχάνημα τι δέ επί τών υποδημάτων διευκο

λύνει μεγάλως τήν κίνησιν. Οί έφευρέται οΐ— 

τίνες έλαβον -ρονόμιον επί τής εφευρέσεως των 

ευρίσκονται εις διαπραγματεύσεις μετά έπιχει— 

ρηματίου έν Λονδίνψ, δ'στις διανοείται νά είς— 

αγάγη τδ είδος τούτο τής υδατοδρομίας έν Α γ 

γλία. 

Χ 
Διά νόμου τού Ούλιέλμου I 11 τής Αγγλ ίας 

οί χηρεύοντες έφορολογούντο ώς έξης: οί κοινοί, 

δι ένδς σελινίου" οί ευγενείς, περισσότερον επί 

τοσούτον, ώστε ελαμβάνοντο 12 ,000 λίραι άπδ 

δούκα, σχόντα τήν άτυχίαν νά άπολέση τήν 

δούκισσαν αυτού. 

Χ 

Οί έμποροι ενίοτε δεν έχουσιν ουδέν ιερόν, 

ούτε δσιον' και οί Άγγλοι έμποροι έν παντί 

καιρψ και τόπω εμπορεύονται τήν ζωήν και τον 

θάνατον αδιακρίτως. 

Προ ήμερων οί κατοικοϋντες έν οικία τινί 

κειμένη είς έν τών προαστείων τού Λονδίνου, 

παρεπονήθησαν είς τήν άστυνομίαν, δτι αφό 

ρητος δυσωδία άνεδίδετο έκ τού εργαστηρίου έ 

νδς τών εργολάβων τών επικήδειων πομπών. 

Ή αστυνομία μετέβη πάραυτα είς τδ υποδειχθέν 

μέρος, και έρευνήσασα εύρεν εντός κιβωτίου 

υπό τήν κλίμακα τά πτώματα 14 παιδιών είς 

κατάστασιν εντελούς άποσυνθέσεως. Ό εργο

λάβος ερωτηθείς άπήντησεν, δτι ένεκα τού 

συναγωνισμού αναγκασθείς νά καταβιβάση τάς 

τιμάς τής κηδείας, δεν τδύνατο νά πέμπη εκα-

στον πτώμα δι' ιδίας αμάξης, άλλ' άφινε ν» 

συνάζηται δωδεκάς πτωμάτων, και έπειτα τά 

άπέστελλε διά μιάς προς ταφήν, έξοικονομών 

τοιουτοτρόπως τά έξοδα. 

Τό νόστιμον είναι δτι ό ασεβής ούτος έμπορος 

τού θανάτου αφέθη προσωπικώς ελεύθερος, πιθα

νώς δέ θά'καταδικασθή μόνον είς ολίγων λιρών 

πρόστιμον, ώς διατηρών κατάστημα «επιβλαβές 

είς τήν δημοσίαν ύγείαν». 

Χ 
Δύο νάνοι ένυμφεύθησαν έν Ούρβανια τής 

Όχ ιο . Ό Κάρολος Οΰλεύ δ' νιόγαμβρος είναι 

υψηλός 4 πόδας και 3 δακτύλους. Ή νεόνυμφη 

μις Φλωρεντία Βίτμον είναι υψηλή 4 πόδας 

και έχει βάρος 1 80 λιτρ. Αμφότεροι είναι ϋ 

έτους. 

Χ 
Νέον είδος υφάσματος κατεσκευάσθη έν Λα'ίδν 

από τό πτίλωμα τών ορνίθων και χηνών. Ε 

πτακόσια πεντήκοντα πτερά κατασκευάζουσιν Ιν 

τετραγωνικόν μέτρον ωραίου και θερμού αδιά

βροχου υφάσματος, δπερ δύναται νά χρωματισθώ 

δι' δλων τών χρωμάτων. 

Χ 
Γνωστή είναι ή άπό τίνος επικρατήσασα 

μανία τών γυναικών νά κοσμώσι τούς πίλους 

των ού μόνον δι άπεσπασμένων καλλιχρώμων 

πτερών, άλλά και δι' ολοκλήρων τεταριχευμέ-

νων καλλιπτέρων πτηνών. Ή συνήθεια αύτηι 

ήτις αφαιρεί χάριν εμπορίου τήν ζωήν άπό^Ι-

κατομμύρια πτηνών, καλλυνόντων και ζωογο-

νούντων τήν δλην φύσιν και απειλεί νά εξαφά

νιση όλοτελώς πολλά είδη αυτών, και ακριβώς 

τά ωραιότατα, ένέβαλεν ένωρις είς άνησυχίαν 

τούς δρνιθολόγους και τούς φίλους τών καλλονών 

τής φύσεως, οΐτινες διά ποικίλων νουθεσιών καΐ 

παρακλήσεων άπεπειράθησαν ν' άποτρέψωσι τάς 

γυναίκας άπό τήν δλεθρίαν ταύτην (ίσυνήθειάν 

των, μέχρι τούδε δμως άνευ αποτελέσματος. 

Και τί ίσχυσε ποτε νά άποτρέψη τάς γυναίκας 

άπό επικρατούντα νεωτερισμόν" Εσχάτως έν 

τούτοις έδημοσιεύθη έν τψ εύρωπαϊκψ τύπφ δή» 

λωσις πτηνοφίλων, δτι τά επί τών πίλων τιθέ

μενα τεταριχευμένα πτηνά διατηρούνται δι' άρ— 

ΑΣΤΗΡ 543 

σενικού έν τή στιλπνή των καταστάσει, ευκολον 

δ' είναι νά έννοήσωσιν αί γυναίκες όποιον φ ο -

βερδν δηλητήριον φέρουσιν έπί τής κεφαλής 

καί οποία ολέθρια αποτελέσματα δύναται πολ

λάκις νά έχη ή γειτονεία τούτου πρός τό κρα-

νίον. Αλλά θά τάς άποτρέψη ό φόβος προφα

νούς κινδύνου άπό τήν μόδαν των; Μή τό πι

στεύετε. 

Χ 
Ό κ α ύ σ ω ν έν Μ α σ σ ά ο υ α..—Δέν 

πηγαίνουν, φαίνεται, καλά οί Ιταλοί έν Μασ-

σάονα. 'Εάν οί Άβυσσινοί λυπηθέντες τέλος 

αυτούς ησύχασαν, ό κανσων τουναντίον δέν εν

νοεί νά κάμη έξαίρεσιν κατά τό θέρος τούτο 

πρός χάριν τών Ιταλών. Επιστολή άποσταλεί-

σα έκ τής χώρας ταύτης τού δρδου είς τήν « Ε 

φημερίδα τής Σικελίας» κάλλιστα μαρτυρεί 

περί τής κρίσεως, ήν υφίστανται οί δυστυχείς 

στρατιώται εκ τού τροπικού καύσωνο;. « Οπω? 

κοιμηθή τις μίαν ώραν, μίαν ήμίσειαν ώραν , 

πρέπει νά βρέξη εντός τού ύδατος τό σινδόνιον 

τής κλίνης του, άνευ στρωμάτων, νά γυμνωθή 

όλοτελώς καί νά καλυοθή τό στήθος καί τήν κε

φαλήν διά διαβρό/ου χειρομάκτρου. Οί έφθαλ -

μοί κεκοπιακότες κλείουσιν, αλλά μετ ολίγον 

αίσθανόμενος τήν σινδόνα ξηράν καίουσαν έπί 

τών παρειών αναγκάζεσαι νά έξυπνίσης. Εάν 

δέ κατορθώσης νά κοιμηθής ολίγον, σ'έ ζηλεύ-

ουσιν οί άγρυπνούντες. Καί έν Ιταλία ό ήλιος 

καίει* ενθυμείσα:, φίλε, δτι παρεπονούμην διά 

τον ύπερβολικόν καύσωνα, δτε τό θερμόμετρον 

έδείκνυεν 25ο* τί νάείπω τώρα, δτε τό θερμόμε

τρον δεικνύει ενταύθα ύπό τήν σκιάν 45ο, μ ι 

κρόν δέ τι τεμάχιον πάγου θεωρείται θησαυρός; 

'Αλλοίμονον είς εκείνον, δστις εξέλθει τών πα

ραπηγμάτων φέρων πλατύν ψιάθινον πίλον! 

Απέθανε καί πάγει! Οί μάλλον προσβαλλόμενοι 

είσιν οί ορεινοί τών ' Αλπεων στρατιώται* 

εντός τεσσάρων ημερών ό ήλιος τού; ταξειδεύει. 

Διάβολε! πώς τους έπήλθεν ή ιδέα νά συλλέξωσι 

στρατιώτας έκ τών δοοσερών Αλπεων διά νά 

τούς κατακεραυνώσωσιν εντός τών φλογερών 

άμμων; Ό θάνατος θερίζει ανθρώπινα θύματα* 

ό ήλιος τούς φονεύει ώς ( κεοαυνόςο. 

Ό κ. Πηδηκτούλης μνηστευθείς ανήγγειλε 
τούτο τοίς φίλοις του. 

— Καί παίρνεις τουλάχιστον σπουδαίαν 
προίκα; ήρώτησαν αυτόν. 

— Είναι, φίλοι, τόσον σπουδαία, ώστε άπ4 

τώρα μοϋ δίδουν δάνεια έπ' αυτής. 

Ό μικρός Αντωνάκης περιδιαβάζων έν τ^ 

Πλατεία μετά τής μητρός του ειδεν αίφνης δ ι«-

βαίνβντα ενώπιον του αίθίοπα μέλανα ώς εβενον. 

— Καλέ μαμμά, πόσον ήθελα νά ήμην καί 

ενώ μαύρος σάν αυτόν τον άνθρωπον. 

— Καί διατί, παιδάκι μου; 

— Νά.. γιατί αυτός δέν έχει καθόλου ά» 
νάγκην νά πλύνεται. 

Εν τψ κακουργοδικείφ ό πρόεδρος λέγει τ φ 
κατηγορουμένφ: 

— Αλλά τέλος πάντων, διατί έφόνευσες τήν 
δυστυχή εκείνη ν γυναίκα; 

— Διότι, κύριε πρόεδρε, έβαρέθηκα πλέον 

αυτόν τον άτιμον κόσμον, καί θέλω νά ζήσω εις 

τό εξής ήσυχος καί μόνος μέσα είς καμμίαν φ υ 

λακή ν. 

Κατά τήν παράδοσιν τού μαθήματος έν ίσρα-

ηλιτικφ σχολείω, ό διδάσκαλος έρωτόί τούς μα-

θητάς του: 

— Όποιον σφάλμα φρονείτε δτι διέπραξαν 

οί αδελφοί τού Ιωσήφ πωλήσαντες αυτόν ε ίς 

έμπορους; 

— Τό μεγαλείτερον σφάλμα του κόσμου, 

απήντησαν έν χορφ οί μαθηταί, διότι τδν έ -

πώλησαν είς πολύ χαμηλή ν τιμήν! 
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'Εν τώ ξενοδοχείω é θαμών παραπονείται: 

— Παλληκάρι! τδ 'ψάρι αυτό είναι πολύ 

αλμυρό ν. 

— Αϊ! κύριε, θά αίσθανθήτε τήν γεύσιν του 

άλατος πολύ δυνατωτέραν οπόταν θά τό πληρώ

σατε. 

Έν τφ πταισματοδικείω: 

— Nal, κύρ πρόεδρε, αύτη ή γυναίκα είναι 

γειτόνισσα μου, και έπιασε και μ' έδειρε... 

— Και σ' έδειρε πολύ, κυρά; 

— Μού έξερρίζωσε τά μαλλιά μου! 

Μετά φωνής δέ κλαυθμηράς r ενάγουσα προ-

σέθετο: 
— ΚαΙ νά ήτανε τουλάχιστον ιδικά μου! . . . 

Λοχαγός της βελγικής εθνοφυλακής, προσ

βληθείς νά παραστ^ εις τήν έν τοις άνακτόροις 

διδομένην βασιλικήν εσπερίδα, ένεδύθη μεν τήν 

μεγάλην στολήν του, άλλα περιεζώσθη κοινόν 

ξίφος. Καθ' ήν στιγμήν έμελλε ν' άπέλθη τφ 

λέγει'ή σύζυγος του: 

— Διατί, αγαπητέ, δέν λαμβάνεις τό ώ -

ραΐον τών τελετών ξίφος σου, τό έχον λαβήν έκ 

τετορνευμένου χρυσού και δαμασκηνήν χαλύ-

βδινον λεπίδα; 

— θά σού ειπώ τήν αίτίαν, φιλτάτη μου, 

χαί θά έννοήσης. ' Ισως επανέλθω έκ τών ανα

κτόρων έξώρας' επειδή δέ οί δρόμοι δέν είναι 

αίσον ασφαλείς, φοβούμαι μή τύχη κανείς κα-

χοποιός και μού τό 'πάρη! 

Μετά τήν γαμήλιον εύλογίαν νεαρού ανδρο

γύνου, ó ιερεύς αποτείνει νουθεσίας τινάς τη 

νεονύμφω: 

— Μή λησμονής, τέκνον. δτι ή πιστή και 

τιμία σύζυγος οφείλει ν' ακόλουθη πανταχού 

χαί πάντοτε τόν νόμιμον σύμβιόν^της. 

— Αλλά, πάτερ μου, άπαντ^ αυτη μετά 

σπουδής, πώς θέλετε νά υπακούσω είς τάς άγα-

βάς ταύτας συμβουλάς σας, άφού και ó σύζυγος 

μου ^ναι άεροναύτης; 

Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ Ε Λ Ι Σ Α Β Ε Τ 

ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ. 

Ή γ υ ν ή . 

Αί γυναίκες τοσούτφ παρορώνται, προκειμέ
νου περί συζητήσεως επιστημονικών ζητημά
των, ώστε δυσπιστούσι προς τους έπί επιστη
μονική εμβρίθεια εκτιμώντας αύτάς σοφούς. 

Ή γυνή καταδικάζεται είς λιθοβολισμούς 
έπί σφάλματι, δπερ διαπράττει ό εντιμότερος 
τών ανδρών, ουδόλως ύπό τής κοινωνίας άποδο-
κιμαζόμενος. 

Αί γυναίκες κλίνουσιν ώς έπί τό πλείστον 
είς τό άναφέρειν κρίσιν έφ ενός μόνου βασιζό-
μεναι παραδείγματος" τούτο δέ καθίστησιν αύ
τάς περιπαθείς. 

Ευρίσκουσιν αδίκους τάς γυναίκας, δώτι 
καταλαμβάνονται ευχερώς ύπό τών εντυπώσεων" 
αλλ αί εντυπώσεις είσί συνεχώς όρθότεραι τής 
κρίσεως. 

' Ενοικοι και δικασταί. 
ρ 

Ή δυστυχής γυνή έστιν άνθος εκτεθειμένον 
τψ βορρά" διατελεί έπί πολύ έν καταστάσει 
κάλυκος· δταν δέ παρασκευάζηται ν* άνοιξη, 
φυλλορροεΓ. 

Αί γυναίκες καταπολεμούσιν έν τοις τέκνοις 
των τά ελαττώματα τού συζύγου των και τών 
συγγενών αυτών. 

Γυνή μή κατανοουυένη δέν κατανοεί και τους 
ά/λους. 

Επειδή οί άνδρες είσίν άμοιροι ώς έπί τό 
πλείστον καλλιτεχνικού αισθήματος, αί γυναί
κες ψιμμυθιούνταΐ' έάν ήθελον εκείνοι κατανοή
σει τάς διαφόρους τού τερπνού μορφάς, και αυτή 
ή όρυζόκονις θά περιήρχετο είς άχρηστίαν. 

Ό μέν άνήρ καταστρέφει διά τών κεράτων 
ώς ό ταύρος ή διά τών ποδών ώς ή άρκτος- ή δέ 
γυνή διά τών οδόντων ώς ό μύς ή διά μιάς περι-
πτύξεως ώς ό όφις. 

Ενεκεν εγωισμού, οί άνδρες έθηκαν αυστη
ρότερους διά τήν γυναίκα νόμους, χωρίς νά έν-
νοώσιν δτι άνυψούσιν ούτως αυτήν ύπερθεν και 
εαυτών. 

Λύσις τού 21ου αινίγματος. 

Υφασμα — Φάσμα — Ασμα. 


