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Δ Ω Ρ Ε Α ΠΛΟΥΤΟΥ 
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

1ον). "Οσα επισκεπτήρια, έξοδεύει κατ' έ'τος έκαστος σ υ ν δρ ο μ η τ η ς θά έκ-
τυπώνται παρ' ήμών δωρεάν. 

2ον). Θά λαμβάνη δωρεάν ημερολόγιον έκαστου έτους. 
3ον). "Εκαστος συνδρομητης θά εχη τό δικαίωμα νά καταχωρίζη δωρεάν μίαν είδο-

ποίησιν έν τω έξωφύλλω, είτε προς σύστασιν τοΰ καταστήματος του, είτε προς 
σύστασιν τοΰ επαγγέλματος του. 

4ον). Είκοσι λαχεία. των αρχαιοτήτων θά τίθενται εις την διάθεσιν των συνδρομητών, 
j και εϋνοούσης της τύχης τό κέρδος θά διανέμηται έξ ϊ'σου είς δλους τους συνδρομητάς. Oι 

αριθμοί δέ των αγορασθέντων λαχείων θα δημοσιεύωνται προηγουμένως. 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΤΥΠΟΙ Ε. Π.. ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 
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ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΝ Ο ΓΡΥΨ 

'Εν Αθηναις— οδος Παλλάδος 

Έν αύτώ θά εΰρίσκωσιν οι προσερχόμενοι στερεότητα και μεγάλην 
εύθηνίαν. 'Αναλαμβάνει δέ τήν κατασκευήν καΐ έπιδιόρθωσιν παντός 

είδους μηναχήματος ήτοι· 

'Ηλεκτρ ικών έργων, κωδώνων, τηλεφώνων ήλεκτρομηνανών, ήλεκτρι-
κών φώτων, αντλιών, υδραυλικών ειδών, άποχωρητηρίων, πιεστηρίων κλ. 
Επίσης επινικελώσεις, έπαργυρώσεις κοχλίαρίων, περουνίων και παντός ει-

Ιδους όμοιας φύσεως, παλαιών θηκών, ξιφών τών κ. κ. αξιωματικών. 
Προσέτι δέ τό χυτήριον του άνω Μηχανουργείου λειτουργεί πληρέστατα, ή-

τοι άλουμινιοσίδηρον, χαλκών, όρείχαλκον, φωσφοροΰχον, και παντοία άλλα 
μιγματα. 

"Έν αύτώ ευρίσκονται και ποδήλατα τοϋ τελειοτάτου συστήματος έκ τοϋ κα-
ταστήματος «Hopart B i rd» ιδιαιτέρα δε συμφωνία δ ιά πωλήσεις χονδρικών. 

Δέχομαι δε παραγγελίας διά τε τό έσωτερικόν και έξωτερικόν. 
Ό διευθυντής τοϋ Μηχανουργείου 

V. W. Delves Brougnton. 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Η ΕΛΠΙΣ Γ.ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ 

Εις τό έν τή Πλατεία Ήρώων (Ψυρη) μ έ γ α Φ α ρ μ α-
κ ε ϊ ο ν τοϋ κ. Ταγκαλάκη έκομίσθη νέα συλλογή φαρμάκων 

Τό φαρμακεΐον τοΰτο ον εν έκ τών άρχαιοτέρων έν Αθήναις δέ 
εχει ανάγκην συστάσεως. 

Α Π Ο Θ Η Κ Η K A M I 

Τ Ο Α Γ Ρ Υ Ν Ι Ο Ν 
Δ Α. Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α Δ Ο Υ 

Πλατεια. Ηρώων η Ψυρρη. 
Έν τοις ανωτέρω καταστήιιασι τοϋ κ. Δ. Α. Βασιλειά-
δου υπάρχει μεγάλη συλλογή Καπνών εκλεκτής ποιότη-

τος, ήτοι Καπνά Αγριν ίου , Αιτωλικου, Λαμια ς 
Ά λ μ υ ρ ο ΰ , Βώλου, Φαρσάλων και Καρδέ-
τσης Μυρωδάτα και μή. 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔΙΣ Τ Ο Υ ΜΗΝΟΣ 

Ετος Α'. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τη 1 Δεκεμβρίου 1894. Αριθ. 6 -

Θ Ρ Η ς Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ν : Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ι Ο Ν 
Επί πλέον και πλέον καθίσταται καταφα-

νής ή αποτυχία τής αμερικανικής επιχειρήσεως, 
ήτις έσκόπει τήν ενωσιν τών θρησκευμάτων επί 
τή βάσει τών αρχών και ήτις εΐνε γνωστά ΰπό 
τό όνομα «θρησκευτικόν Κοινοβούλιον) συγ-
κροτηθέν εν Σικάγω έπϊ τη ευκαιρία της παγ-
κοσμίου εκθέσεως τό παρελθόν έτος. 

Περί τοϋ συνεδρίου τούτου δέν έ'παυσαν ετι 
από τοϋ νά γράφωσιν αί έκκλησιαστικαϊ εφη-
μερίδες Πετρουπόλεως, άλλα κατά δυστυχίαν 
λίαν λυπηρά άποτελέσματα τούτου άναγρά-
φουσιν. Ούτω π. χ. άναφέρουσιν, ό'τι οί έν αΰ-
τώ λαβόντες μέρος άντιπρόσωποι τών εθνικών 
λαών εννόησαν όλως διαφόρως τόν σκοπόν τοϋ 
συνεδρίου. Οι δέ έν 'Ιαπωνία ιερείς τών Βου-
διστών άδιακόπως πανταχού κηρύττουσιν ότι 
οι Χριστιανοί ηδη έπείσθησαν περί τοϋ άβασί-
μου της θρησκείας των, παρακμασάσης πλέον, 
και ζητούσι νά άντικαταστήσωσιν αυτήν διά 
νέας, πρός τόν σκοπόν δε τοϋτον προσεκάλεσαν 
τους αντιπροσώπους τοϋ έθνισμοϋ. 

Κατά τους λογίους Βουδιστάς, ηγγικεν ήδη 
ή ώρα τοϋ νά άνοιχθή ευρύ στάδιον τώ Βου-
δισμώ έντι Εϋρώπη καΐ 'Αμερική. Μέ παρο-
μοίαν δέ περιφρόνησιν πρός τόν χριστιανισμόν 
προσηνέχθησαν οι έξ 'Ινδίας αντιπρόσωποι έν 
τώ συνεδρίω, είς τών όποιων ό Βραχμάνος 
ασκητής Βιβεγανάδας έν όλοκλήρω σειρά δια-
λέξεων έξηθείαζε τόν Ίνδικόν Βραχμανισμόν 

κως θρήσκευμα άνώτερον και. πνευματικότερον 
τοϋ χριστιανισμού. Εννοείται, ότι ούτος όπως 
παραγάγτι μεγαλειτεραν έντύπωσιν, έσπούδασε 
παντοιοτρόπως νά ΐδεοποιηση τόν Βραχμα-
νισμόν και πρός ύποστηριξιν τών έπιχειρημά-
των του εφερε διαφόρους περικοπάς έκ τοϋ 
μυστικού συγγράμματος Θωμά έκ Κέμπης περί 
της μιμήσεως τοϋ Χριστού. Διά τών διαλέ-
ξεων τούτων ό ρηθείς Βραχμάνος έτάραξεν ουκ 
ιλιγον την Άμερικην, διηγειρε δέ τόν εν-
θουσιασμών τών έν Ίνδίαις οπαδών τοϋ Βράχμα 
και έν γένει όχι μικράν βλάβην προυξένησεν εις 
τας εταιρείας, τάς έργον έχούσας την διάδοση 

του χριστιανισμού, τάς όποιας λίαν άναξιο-
πρεπώς έχλεύαζεν. Ούτος περιερχόμενος τά έν 

Σικάγω σφαγεία, όπου καθ* έκατοντάδας καθ' 

έκάστην σφάζονται βόες και λοιπά ζώα, ά τ ε , 
κατά τούς Βραχμάνους εινε ιερά, λ ά βρω ς κατέ-
πίπτε κατά τών χριστιανών, εικονίζων 
ροΐς χρώμασι τάς δήθεν ταύτας απανθρωπιάς 
και ωμότητας και αναφανδόν έκήρυττεν οπου 
παρόμοια έπονείδιστα έργα άξια βδελυγμα 
και αποστροφής ουδέποτε θά μιμηθώσιν υπό τώ 
συμπολιτών του, ουδέ ό χριστιανισμός θά 
νηθή νά εϊσαχθή έν τή πατρίδι του όστις προσ-
τατεύει και ανέχεται ταύτα. 

Έν γένει δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι τό-'έν 
Σικάγω συγκροτηθέν Θρησκευτικόν κοινοβούλίον,. 
συγκληθέν μετά τοσαύτης ταχύτητος και Ιδιο-
τροπείας ιδιαζούσης τοις Αμερικανοίς, ου μο-
νον απέτυχε τοϋ σκοπού του, τής έξερευνάσεως 
δηλαδή τών θεμελιωδών βάσεων τών διαφόρων 
θρησκευμάτων και τής προσεγγίσεως αυτων 
προς αλληλα, αλλά και παρήγαγεν όλως αντί-
θετα αποτελέσματα- ιδία" έπιβλαβές κατέτητ· 
τό θρησκευτικόν τούτο συνεδριον εις τάς διαφο-
ρους ίεραποστολικάς εταιρείας. Ί'πό τήν επι-
ροήν τών διαφόρων άπαγγέλθεντων λόγων των 
τής ορθότητας καϊ άδελφοποιήσεως πασών των 
θρησκειών, τό δε χείριστον, περί τής ΰπεροχίς 
τών 'Ανατολικών θρησκευμάτων υπέρ τόν χρι-
στιανισμόν, πολλοί φυσικώς έψίγησαν την δια-
στην και απώλεσαν τόν ένθουσιασμόν πρός δϋί-
δοσιν τοϋ χριστιανισμού και έ'παυσαν από-mi 
νά συνεισφέρωσι διά τόν σκοπόν τοϋτον. "Ενεκα 
τούτου πολλαί ίεραποστολικαί έταιρεΐαι δία-
φορα παράπονα διατύπωσαν εναντίον τής συγ-
κροτήσεως τοϋ συνεδρίου. 

Ο Ι Β Ε Δ Α Ι 
ΕΝ ΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΕΙ-ΛΟΝΗ 

Εσχάτως έν Βερολίνω έξεδόθη υπό τόν τίτλο 
Die Weddas von Ceylon διατριβή τις ήτις πω-
ρευθύς μεταφράσθη γαλλιστί υπό τόν τίτλον 
Les Veddas de l'ile de Ceylan. Συγγραφείς ταυ-
πονηματίου τούτου εΐνε οι αδελφοί Σαραζέν 
οΐτινες διέτριψαν τρία ετη μεταξύ τών Βεδ-
δών, αγρίου λαού τής νήσου Κεϊλόνης. Ό τρό-
πος τοϋ ζήν τών Βεδδών εν πολλοίς ΰπομνήσκε-
τόν βιον τών ημετέρων προπατόρων και πα 
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τριαρχών ώς άναφέρεται έν τη Παλαιά Δια-
θήκη. ΠερΙ των Βεδδών παροδικώς έγίγνετο 
μνεία έν ταΐς περιγραφαΐς της άειθαλοΰς νή-
σου Κείλόνης, ουδόλως δέ μέχρι τούδε είχε δη-
μοσιευθώ παρομοία λεπτομερής, περίεργος και 
ακριβής άνθρωπολογική μελέτη περί τοΰ περιέρ-

- γου τούτου λαοϋ, οία είνε ή των αδελφών Σα-
ραζέν. 

Ή νήσος Κεϊλόνη κατοικείται υπό τριών ε-
θνών, τών Σιγγαλέζων, τών Ταμηλων, έξ 'Ιν-
δίας μεταναστευσάντων και καταλαβόντων την 
νησον και τών Βεδδών, αυτοχθόνων. Περί τών 
δύο πρώτων λαών πολλάκις έγένετο λόγος έν 
Ευρώπη, διότι ούτοι συχνάκις επισκέπτονται 
αυτήν μετά τών συμπατριωτών των—τών ε-
λεφάντων. Έν τούτοις οι Βέδδαι έλάνιστα ή-

• σαν γνωστοί, διοτι ζωσιν εν τοσούτον αποκεν-
τροις και δυσπροσήτοις τόποις και δάσεσι ώστε 
δύσκολος είνε εις τους Ευρωπαίους ή προς αυ-
τούς προσπέλασις. "Ενεκα τούτου δύναται νά 
έζηγηθη κατά τίνα τρόπον ούτοι κατώρθωσαν 
•νά διατηρήσωσι την άρχικην των αγνότητα και 
τον άπλοϊκόν τρόπον τοΰ ζην. Οί συγγραφείς 
της ρηθείσης διατριβής δέν έφείσθησαν κόπου 
και χρημάτων, λεπτομερώς και ευσυνειδήτως έ-
ξηρεύνησαν τον λαόν τοϋτον και τά αποτελέ-
σματα τών ερευνών των έξέθηκαν έν τη «Die 
Weddas von Ceylon». 

Λίαν περίεργοι ιδίως είνε έν αύτη, αι φωτο-
-γραφικαί απεικονίσεις τών Βεδδών, αϊτινες ά-
ποτελοϋσιν ολοκληρον έθνογραφικόν χάοτην έκ 
8 4 φύλλων συγκείμενο*. 

Οι αδελφοί Σαραζέν μετά τριετή μελέτην 
τοΰ λαοϋ τούτου κατεπείσθησαν ότι ούτος είνε 
τό άρχικόν γένος της ανθρωπότητας. Κατά τό 
εξωτερικών οι Βέδδαι εινε μικροί τό άνάστημα, 
τό πρόσωπον των και τό δέρμα των είνε μελα-
νοκανελόχρουν, αί τρίχες της κεφαλής των πυ-
κναί και άφθονοι. Ούτοι λίαν έκτιμώσι την έ-
λευθερίαν, ζώσι έν τοίς δάσεσι και τέλμασι 
οπου άναζητώσι την τροφήν των, άγαπώσι την 

μοναξίαν και ουδόλως άνέχονται την έπ' αυ-
τών κυριαρχίαν τίνος. 'Αρκούνται εις εκείνο ό-
περ εϋρίσκουσιν έν τοΐς δάσεσιν, οϋδένα οθονοΰ-
σιν η ζηλεύουσιν και διάγουσιν, ούτως ειπείν 
εν έντίμω πτωχεα, πίνουσιν ύδωρ μέ την πα-
λάμην των, ώς δέ αγγεία μεταχειρίζονται τε-
τυλιγμένα φύλλα τών δένδρων, δια πολλών 
γνώσεων δεν έπιβαρύνουσι τον νοΰν των, δέν 
θέλουσι νά γινώσκωσι τί είνε γεωργία, μόνην 
των άσχολίαν εχουσι τό κυνηγιον, παρέχον αυ-
τοί. ίκανήν θήραν έν τοΐς δάσεσιν. Ούτοι αετά 
πολης ορέξεως έστίουσιν ους συλλέγουσι καρ-
πος έκ τών δένδρων, άτινα ή φύσις άφθόνως 
τος έφύτευσεν, άντί άλατος άρτύουσι τήν τιο-

ην των δια μέλιτος, όπερ άνευ πολλού κόπου 

συλλέγουσιν έκ τών μελισσιών. Ό Βέδδας εξέρ-
χεται εις τήν θύραν μόνος και άνευ φόβου αν-
τεπεξέρχεται κατά τών άγριων ζώων άτινα 
έπιτηδείως διά τοΰ τόξου του καταβάλλει. Ού-
τος κατοικών έν μικρά καλύβην κατασκευά-
ζει πλέκων νωπούς κλάδους τών δένδρων, θε-
ωρεί τον τρόπον καθ' 8ν ζει κάλλιστον και δέν 
θέλει νά γινώσκη τί συμβαίνει έν τοΐς πλησιο-
χώροις του τόποις ό'που ήδη είσέδυσεν ό Ευρω-
παίος.—'Εν τούτοις και μεταξύ τοΰ λαού τού-
του άπαντώσιν έξαιρέσεις. Πολλοί τών Βεδδών 
ήλθον εις επιμιξίαν μετά τών Σιγγαλέζων και 
Ταμηλων και άπήλαυσαν τήν απλότητα τών η-
θών των και τοΰ βίου των, ήρχισαν νά κατα-
γίνωνται περί τήν γεωργίαν και κτηνοτροφίαν. 
Άλλ' ο κοινός και αρχαϊκός Βέδδας ευκόλως 
διακρίνεται έκ τοΰ χρώματος τοΰ δέρματος του, 
ό'περ είνε, ώς προείπομεν, μελανοκανελώδες, και 
έκ της αποχής του από πάσης μετά τών ξένων 
η τών ετέρων δύο μνημονευθέντων λαών επιμι-
ξίας. Ούτος ζών μετά της οικογενείας του έν 
απομεμακρυσμένο) τινι τόπω τοΰ δάσους, κατά 
τήν περίοδον τών βροχών (δηλ. κατά τόν Ό-
κτώβριον, Νοέμβριον και Δεκέμβριον) έγκατα-
λείπει τά χθαμαλά μέρη, ά'τινα ώς έπί τό 
πλείστον πλημμυροΰνται υπό της ραγδαίας βρο-
χής και ανέρχεται εις τά υψηλότερα και πυ-
κνότερα δάση,όπου προσωρινώς έν τοΐς σπηλαίοις 
παρασκευάζει τήν έαυτοΰ κατοικίαν. Ένταΰθα 
συναντώνται αί διάφοροι οίκογένειαι, τελούν-
ται γάμοι και συνδιασκέπτονται και προσδιο-
ρίζουσι τά πρός τό κυνηγιον μέρη τοΰ δάσους. 
Μεταξύ αυτών ούτε πόλεμοι ούτε δεινώσεις συα-
βαίνουσιν, ούτε περίπλοκα κοινωνικά συμφέρον-
τα άπαντώσι, διότι ό χαρακτήρ των εινε τίμι-
ος και ειρηνικός.—Ό Βέδδας διεγείρει τήν πε-
ριέργειαν τοΰ περιηγητοΰ διά της σμικρότητας 
τοΰ αναστήματος του, ό'περ μόλις φθάνει τό έν 
και ήμισυ μέτρον. Οί χείρες του και οί πόδες 
του είνε ίσχναί, οί βραχίονές του φαίνονται μα-
κρότεοαι τών τών Ευρωπαίων, οί δέ πόδες του 
(πατούνες του) πλατύτεραι, ό πρώτος δάκτυλος 
τοΰ ποδός των, έ'νεκα της δι' αυτού τεντόσεως 
τοΰ τόξου, είνε ώς κεντρισμένος τών λοιπών 
δακτύλων, δι' αυτού δύναται νά έγείρη έκ της 
γης διάφορα αντικείμενα, δταν δέ άναβαίνη 
είς τά δένδρα δι' αΰτοΰ κρατεί τούς κλώνους 
διά νά μ ή πέση. Τό κρανίον τοΰ Βέδδου είνε 
μακρόν και στενόν, τό μέτωπόν του χθαμαλόν, 
τό πρόσωπον του πλατύ, ή ρίς του πατημένη, 
οί εμπρόσθιοι του οδόντες στραβοί, οί οφθαλ-
μοί του κανελόχροες, αί τρίχες της κεφαλής 
του πυκναί και μελαναί, ό πώγων σπάνιος. Ό 
Βέδδας δεν κόπτει ούτε ξυρίζει τήν κόμην του, 
ήτις αποτελεί τοιουτοτρόπως φυσικόν πίλον, 
χορεύων η τρομάζων κλίνει τήν κεφαλήν του ε'ς 
τά εμπρός, ούτως ώστε τό πρόσωπον του καλύ-
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ϊττεται υπό τών τριχών.— Λίαν περίεργοι είνε 
λεπτομέρειαι (ώς περιγράφονται υπό τών 

Σαραζέν) περί τοΰ τρόπου τοΰ ζην, τών έθίμων 
ιαϊ τών οικογενειακών σχέσεων τών Βεδδών. 
Τά παιδία και οί ενήλικες φέρουσι τήν τοΰ Ά-
δάμ πρό της πτώσεως ένδυμασιαν χωρίς νά αι-

σθάνωνται αιδώτινα μεταξύ των, εν τούτοις ά-
μα ίδωσι ξένον διεγείρεται πως παρ' αύτοίς τό 

αισθημα τής αίδούς και σπεύδουσι νά καλύψω-
« τά μέλη των δια τών φύλλων τών δένδρων. 
Τούτο ένθυμίζει τό έν τη Γενέσει (κεφάλ. 3, 

στιχ. 7) λεγόμενον «ήνεωχθησαν οί έφθαλμοί 
αυτών και έγνωσαν δ τι γυμνοί έίσι και ράψαν-

τες-φύλλα συκής περιεζώσθησαν».Οί Βέδδαι χο-
ρεύαντες φέρουσιν άνηρτημένην έκ της μέσης 

τωv έμποοσθέλαν έκ μεγάλων φύλλων, τάς κε-
φαλάς των και τούς πόδας των δέν καλύπτου-
σι, κοιμώνται έπί τής ξηράς γης δι' ούδενός 

καλυπτόμενοι. "Αν και εχουσι πολλά δέρματα 
έκ τών έκδειρομένων ζώων ουδόλως έπωφελούν-
ταϊ αύτά,άγνοοϋντες τόν τρόπον τής κατασκευ-
ές των. Άξιοπερίεργον εινε ότι ό Βέδδας ου-
δόλως φροντίζει περί τής κοσμήσεως τοΰ σώμα-
τος του, έν ώ οί γείτονές του Σιγγαλέζοι τρυ-
τοϋσι τήν ρίνα, τά ώτα και τά χείλη των όπως 
αναρτήσωσι διάφορα κοσμήματα. Ή άπλότης 

έ» τω ζην αποτελεί τό διάκριτικόν σημείο ν τών 
τέκνων τούτων τής φύσεως. 'Εάν ευρεθη τις έξ 
χυτών έπιθυμών νά στολισθή, λαμβάνει ριφθέν-
τι υπό τίνος Ευρωπαίου κανέν φυσιγγιον η φυλ-
λαν τι και άπλώς τό χώνει είς τά αυτί του. Οι 
Βένδιοι δεν εχουσιν έννοιαν περί τού κεντεΐν και 
βάφειν τά σώματα των διά διαφόρων χρωμάτων 
(tatonre), ουδέ εχουσι μονίμους κατοικίας. 'Εφ' 

οτοv διαρκοϋσιν οί επτά ξηροί (μή βροχεροί), 
μηνες, αί διάφοροι οίκογένειαι τοΰ κυνηγικού 

τουτου λαού διαρκώς άλλάσσουσι κατοικίαν, ό-
του εΰρίσκουσι κυνηγιον εκεί και κατακλίνονται 
τήν νύκτα κατά τόν προρηθέντα τρόπον, οπου 

δεν ευρίσκονται πολλοί έλέφαντες, έκλέγουσιν 
καταφύγιον τά γιγαντιαία δένδρα, έπί τών 

κλάδων τών όποιων διανυκτερεύουσιν. Αί καλύ-
β ι τών Βεδδών ούτως άτέχνως είνε κατασκευ-

μέναι, ώστε δεν δύναται νά έπινοηθη τι ά-
πλουστερον αυτών, οίκοθεν έννοεΐται οτι δεν ε-
χουσιv.—. Οί αδελφοί Σαραζέν δπου και άν η 

ρεύνησαν δεν άνεκάλυψαν παρά τοΐς Βίδδες οια-
δηποτε έργαλεΐα, τά απλούστατα εκείνα αντι-

κείμενα π. χ πελέκεις, μαχαίρας, κ. λ. π., ά-
άπαντώσι παρά πασι τοΐς άγρίοις λαόίς έν 

κατωτάτη βαθμίδι τής αναπτύξεως.—Τά 
μοναδικά αντικείμενα, έκ τών οποίων ό Βέδδας 

Τίποτε αποχωρίζεται, είνε τά διά την θηραν 
αναγκαΐα, οίον τόξα, βέλη,άτινα κατασκευάζον-
ται έκ κλάδων. Τό τόξον έχον μήκος δύο και 

ημισυ πήχεων, ό Βέδδας κατασκευάζει έκ. νέου 

ελαστικού δενδρου, τα βελη οξεα εις την άκραν 
ενός και ημίσεως πήχεως μακρά, κατασκευάζει 
έκ μακρών κλάδων ελαφρού τίνος δένδρου· Άλλ' 
από τίνος χρόνου ί Βέδδας,δι' ανταλλαγής δερ-
μερμάτων ή κρέατος τών ζώων παρά τών γει-
τόνων του Σιγγαλέζων, αγοράζει σιδηράς αιχ-
μάς τών βελών και σιδηρούς πελέκεις, άνευ τών 
οποίων πιλύ υπέφερε, μή δυνάμενος καταλλήλως 
ν' άμυνθή κατά τών αγρίων βουβάλων και άρ-
κτων. Ούτος, ώς πάντες οί άγριοι,άνάπτουν πυ-
ράν έπί τρίβων, μετά θαυμασίας ταχύτητος, ε-
λαφρούς και ξηρούς κλάδους τών δένδρων. Ή 
τροφή αυτών τών Βέδδων σύγκειται έκ βοείου 
κρέατος, όπερ ούτοι άγαπώσι νά ψήνωσιν έπί 
τής πύρας ή νά καπνίζωσι προς διατήρησιν έπί 
τι να χρόνον. 'Επίσης διατηροΰσι τό κρέας έν 
τω μέλιτι, μετά τού όποιου και τό τρώγουσιν. 
Ε:ς αυτούς φαίνεται νοστιμώτατον τό κρέας 
τών πιθήκων, τών κοστ ιρίτζων. Έν γένει ει-
πεΐν διά τόν Βέδδαν δέν υπάρχει πολύ τσιρι-
μονια περι την τροφην, διοτι τρωγουσι και κο-
στιρίτζας και έχίνους και χελωνας και αγριο-
γούρουνα και διάφορα πτηνά και ιχθύας. Μόνον 
τό κρέας τής άρκτου, τής λεοπάρδου και τοΰ 
θωός δεν τρώγουσι πιθανώς, διότι .τό κρέας τού-
των τών ζώων είνε άνοστον. Ούτοι έκ τοΰ φυ-
τικού βασιλείου τρώγουσιν ό ι . εύρωσι, καρπούς, 
φύλλα, ρίζας, φλοιούς θάμνων, σποραν, δένδρα, 
όλα ταύτα έξαισίως οι στόμαχοι των χωνεύουσιν. 
Ούτοι ιδία άγαπώσι τό άρτόδενδρον, μ' ολα 
ταύτα τρωγουσι και ζύμην κατασκευασθεΐσαν έκ 
σαπρού δένδρου και μέλιτοςν Είνε άξιοσημείωτον 
ότι μέχρι τούδε ουδείς Βέδδας έπειράθη νά καλ-
λιερνήση τήν νήν, φυτεύων ορίζιον η δένδρον 
Κοκός, έν ώ οί γείτονές των Σιγγαλέζοι ήδη 
πρό πολλοΰ χρόνου καλλιεργούσι ταύτα με τ' επι-
τυχίας. Λεν δύναται τις νά παρέλθη, μετά σιγής 
τήν ΐδιαιτέραν άποστροφήν τών Βεδδών από τών 
οίνοπνεμαατοδών ποτών, άτινα ο: λοιποί άγριοι 
λαοί πολύ άγαπώσι και πρός άπόκτησιν τών 
όποιων είνε έτοιμοι και τήν ψυχήν των νά θυσι-
άσωσιν. "Ολοι οί Βέδδαι ανεξαιρέτως, φαίνεται 
ένεκά τίνος απαραιτήτου ανάγκης, μασσοΰσι κα-
πνόν και τινα ιδιαιτέραν ρίζαν, δεν μεταχειρί-
ζονται τά άλας,θεωρούντες αυτά ώς πρόξενον α-
σθενείας, εις άντικατάστασιν δέ τούτου μετά 
μεγάλης ορέξεως ορέγουσι τά άγριον μέλι, όπερ 
έν άφθονία συναθροίζουσιν έν τε τοΐς δάσεσι καΐ 
τοίς ορεσι, και μέ τό όποιον πράττοντες άνταλ-
λαγήν μετά τών γειτόνων των Σεγγαλέζων 
προμηθεύονται τά διά τήν θήραν χρειώδη. Ό 
Βέδδας ουδέποτε ανταλλάσσεται έν τω φωτί 
τής ημέρας, αλλά τήν νύκτα, διά νά μή φανη 
Ούτος τήν νύκτα απαρατήρητος φθάνων εις τό 
σιδηρουργείον τού Σιγγαλέζου κρεμα εις τήν 
8ύραν αυτού φονευθίν το άγριον ζώον ή δέρμα 
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α υ τοϋ καί εν δείγμα οιουδήποτε σίδηρου αντικει-
μένου τό όποιον παραγγέλλει νά κατασκευασθη. 
Ό σιδηρουργός ετοίμασας τό ζητούμενον κρεμά 
αυτό εις τό ϊδιον μέρος όπου εύρε τό δείγμα 
και τήν άμοιβήν του όπώς ληφθη τήν νύκτα 
υπό τοϋ πελάτου του. Οι σιδηρουργοί Σιγγα-
λέγοι πάντοτε προθυμώνται νά έκτελώσι τάς 
παραγγελίας τών Βεδδών έκ φόβου μή πε-
ρασθωσιν υπό τίνος βέλους τών επιτηδείων τού-
των κυνηγών. Οι Σιγγαλέζοί πάντοτε διάκειν-
ται περιφρονητικώς πρός τούς Βέδδας θεωροϋν-
τες αυτούς ώς αγρίους και θηριομόρφους, έν τού-
τοις τό φρόνημα τούτο δεν κωλύει τινας αυτών 
νά έρχωνται εις έπιγαμίαν μετά τών αγρίων. 

("Επεται τό τέλος). 

ΤΙ ΑΠΟΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΘΗΝΙΣΚΟΤΑ ΖΩΑ 
0ι κατοικούντες πλησίον τών 'Ινδικών Τζουγ-

γλών, τών. έλματωδών πεδιάδων κέκαλυμένων 
ϋπό δάσους θάμνων η φυτών, ισχυρίζονται ότι 
ουδέποτε είδον ζώα αποθνήσκοντα, εκτός εκεί-
νιον. άτινα έτρώθησαν ή έφονεύθησαν υπό κυνη-
γών η άλλων "ζώων. Ό διάσημος θηρευτής 
Σάνύερσον, όστις επί πολλά έτη διέτριψεν έν 
'Ινδία 'και διέτρεξεν όλα σχεδόν τά δάση τοϋ 
Ίνδοστάν θηρεύων ελέφαντας αναφέρει ότι συν-
ήντησε τά πτώματα δύο μόνον ελεφάντων, έπί-
σης και ο: ιθαγενείς μαρτυροϋσιν ότι ουδέποτε 
είδον λείψα να ελεφαντος τελευτήσαντος φυσικώ 
θανάτω, εξαιρετικώς μόνον όταν' μεταξύ τών έ-
λεφάντων ένεσκήψη, επιδημία. Οι Σουλάγοι, 
λαός κάτοικων έν τοις όρεσι Μπιττηγαρούν 
'ισχυρίζονται ότι τά ζώα δέν άποθνήσκου-
σιν υπό φυσικού θανάτου. Οί δέ Κουράμποι έκ 
Κακανειότης εΐνε πεπεισμένοι ότι τά ζώα προ-
αισθανόμενα τήν τελευτήν των απομακρύνονται 
είς τόπους άπροσπελάστους υπό τών ανθρώπων. 
Ε''ς· πάντας είνε γνωστόν ότι' οί ελέφαντες είνε 
μακρόβιοι και ζώσιν έως 100—-120 έτη, τινές 
δέ έως 150 έτη. 'Αλλά και άν υποθεσωμεν ότι 
ακόμη περισσότερον ούτοι ζώσιν, έν τούτοι; ού-
δαμοϋ έν ταΐς Τσούνηλαις, όπου διαιτώνται ού-
τοι κατ' αναρίθμητους άγέλας, άπαντα τις λεί-
ψανα τούτων. Τούτο τό περίεργον φαινόμενον 
παρατηρείται και έν τοις λοιποϊς ζώοις. "Οστις 
διέτριψε μακρόν χρόνον έν τοις δάσεσι και πε-
διάσι απορεί πώς δέν συναντά τεθνεώτας μϋς 
αρουραίους, έχίνους κρολείκους και άλλα τετρά-
ποδα ζώα άτινα δέν έφονεύθησαν υπό τών αν-
θρώπων η υπό τών κυνών. Καί τινα μέν ζώα 
δυνατόν νά άποθνήσκουσιν έν ταΐς ΰπογείοις 
φωλεαις των, αλλά πού κείνται τά τεθνεώτα 
πτηνά ; Μυριάδες αυτών άποθνήσκουσι φυσικόν 
θάνατον, έν τούτοις πόσον σπανίως βλέπει τις 
πτώματα αυτών, εξαιρέσει μόνον εκείνων άτινα 

έπάγωσαν ή κατελείφθησαν ϋπο καταιγιδος. 
"Ετι θαυμαστότερον εινε τούτο τό φαινόμενο» 
έν χώραις όπου μυριάδες αγρίων ζώων διαιτών-
ται. Τίγρεις, βιζόνοι, παρδάλεις καί διαφόρου 
γένους ζώα, τά πτώματα τών όποιων αδύνατον 
νά διαφύγωσι τήν όρασιν η τήν όσφρησιν το5 
ανθρώπου, σπανίως ευρίσκονται τεθνεώτα, έξαι-
ρέσ:ι μόνον όταν επιδημία τις εξολοθρεύει αυτά 
κατ' άγέλας. Οί ιθαγενείς θηρευταί οίτινες δι-
εισδύούσιν εις αυτά τά πυκνά δάση, σπανίως 
εύρίσκουσι σκελετούς άγριων ζώων, τά όστα 
τών όποιων έπί αιώνας έπρεπε νά συσωρεύονται 
έν άμέτρω ποσώ. Καί έν τή 'Αφρική, 'έν ταΐς 
παρά τό Κάπ άποικίαις όπου έν αφθονία ζώσι 
άντιλόπαι, λέοντες, ζιράφοι, Ζέβροι καί ελέ-
φαντες άπαντώσι λίαν σπανίως οστά τούτων 
τών ζώων· εκεί οί θηρευταί ακόμη καί σήμερον 
έρωτώσι τούς αυτόχθονας τί γίνονται τά τεθνε-
ώτα ζώα ; άραγε κρύπτονται ει; απρόσιτα τοίς 
άνθρωποι; μέρη διά νά άποθάνωσιν' εκεί ήσύ-
χως ; 'Αλλά διατι άκόμη εις; κανέν μέρος δέν 
ευρέθη ό τόπος όπου άποθνήσκουσι τά ζώα ; Οί 
ιθαγενείς τής Αυστραλίας δέν δύνανται νά έν-
νοήσωσι πού-χάνονται εκατομμύρια ζώα άτινα 
διέφυγαν τούς θηρευτάς καί τούς κύνας. Οί έν 
Κεϊλόνι ιθαγενείς θηρευταί θεωροϋσιν ώς έκτα-
κτόν τι πράγμα τό νά άνεύρωσι λείψανα απο-
θανόντος ζώου. Οί δέ Σιγγαλέζοί πιστεΰουσι 
ότι όλα τά ζώα προαισθανόμενα τήν τελευτήν 
των, άπομακρύνονται εις τό ύψηλόν όροπέδιον 
τοϋ όρους pic d' Adam, όπου κατακλίνονται 
παρά τάς οχθας διαυγούς λίμνης όπως άποθά-
νωσιν ήσύχως. Έν τούτοις ουδείς άκόμη άνε-
κάλυψε τήν λίμνην ταύτην. 

Δ Ε Ν Δ Ρ Ο Ν Τ Ω Ν Ο Δ Ο Ι Π Ο Ρ Ω Ν 
Έν τή, νήσω Μαδαγασκάρη, έπ' έσχατων ά-

νεκαλύφθη έν άγνωστον μέχρι τούδε είς' τούς 
Ευρωπαίους δένδρον, όπερ οί ιθαγενείς καλοϋσι 
((δένδρον τών οδοιπόρων» καί τό όποιον έλυτρο» 
τούς οδεύοντας έν ταΐς θερμαϊς τροπικαϊς χώ-
ραις τοϋ έκ δίψης θανάτου. Τό δένδρον τούτο 
δέν 

εχει κλώνους, τά παμμεγέθη του φύλλα 
25, έως 30 τόν αριθμόν, βλαστάνουσιν άπ' ευ-
θείας έπί τοϋ κορμού. Ό κορμός αυτού είνε υ-
ψηλός έως 5 μέτρα καί πλατύς 2 εως 3' πήχε-
ων. Τά φύλλα του τετυλιγμένα ώς χουνία πε-
ριέχουσι καθαρώτατον ύδωρ τό όποιον απορρο-
φά τό δένδρον έκ τοϋ έδάφους. Τά περιεχόμε-
νον έν τοις φύλλοις ύδωρ ζυγίζει έως' 24 λί-
τρας.Παρόμοιον δένδρον ευρίσκεται έν Κόγκω, 
υπερ οι εγχώριοι καλοϋσι «μουσάγγα». Τό 'δέν-

δρον τούτο φύεται ιδία έν ταΐς ύγροΐς κυλάσι 
καϊ ενίοτε έχει υψος 15 οργυιών. Ό κορμός 

του ευθύς ών καί πλατύς, έχει μεγάλους κλά-
δους οϊτινες εκτείνονται κατά πάσας τάς διευ-
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θύνσεις καί έκαστος τών όποιων καλύπτεται 
ΰπό 12 έως 15 φύλλων. Ό κορμός του κατά 
τήν βάσιν διχάζεται καί έχει βαθεϊς καί πλα-
τεΐς ρίζας έν τώ έδάφει. 'Εάν τό δένδρον τού-
το αποκοπή άνωθεν τοϋ. ύψους τοϋ άνθρώπου, 
έκ τού άποκοπέντο; κορμού άναπηδα ύδωρ ώς 

εξ αντλίας. Τό ύδωρ τούτο άπορροφάται έκ 
τοϋ έδάφους καί έν τοσούτω ποσώ ώστε άφοϋ 
δίέλθη. διά τών δίκην τριχών οπών τής κορυ-
φής τοϋ κορμού αναπηδά ώς ένπίδακι. Τό έκ 

τής μουσάγγας εκρεον ύδωρ δέν είνε ολοτελως 
καθαρόν, διότι εμπεριέχει, ώς φαίνεται, άβλα-
βη άλκολυοειδή ούσίαν. Κατά τούς περ ιηγη-
τάς, αί γορίλλαι, οί σαμπάνζε καί οί λοιποί 
πίθηκοι γινώσκουσι τάς ιδιότητας τούτου τοϋ 
δένδρου καί προσέρχονται πρός αυτό όπως σβέ-
σωσι ττ.ν δίψαν των δάκνοντες τόν φλοιόν του. 
Ή ύπαρξις τοιούτων υδροφόρων δένδρων εν 
ταΐς τροπικαΐς χώραις ώς έπί τό πλείστον ά-
νυδροι; εινε άληθές ευεργέτημα τής φύσεως. 

'Εν τ ώ Κ ε ρ α τ ί ω ά κ ρ ω τ η ρ ί ω 
τ ή ς Νοτίου 'Αμερικής υπάρχει εν περίεργον 
διεθνές, ούτως ειπείν, κιβώτιον τών επιστολών. 
Έν ένί παρά τούτο τό ακρωτήριον καλύβη φυ-
λάττεται εν κιβώτιον εις ο οί παραπλέοντες το 
ακριοτήρον ναυτικοί άνευ γραμματοσήμου θέτου-

σι τάς έπιστολάς των. "Οταν παρέλθη εκείθεν 
πλ οίο ν τι οί ναϋται έκ καθήκοντος λαμβάνουσι 

τά; έν τώ κιβωτίω έπιστολάς, αίτινες προορί-
ζονται διά τό μέρος όπου πλέουσι καί κατά τήν 
ε:ς τόν λιμένα προσέγγισιν των παραδίδου-

σιν εις τόν έπί τοϋ ορισμένου ΰπάλληλον, όστις 
διανέμει αυτάς κατά τήν έπιγραφήν. Σπανίω; 
συνμβαίνει, ώστε αί 'έπιστολαί αί εις τήν καλήν 
θέλησιν τών ναυτών έμπιστευόμεναι νά μή άπο-

δοθώσι τοϊς πρός ούς απευθύνονται 

Ό Πρ ό ε δ ρ ο ς τ ή ς Γ α λ λ ι κ ή ς Δη-
μ ο κ ρ α τ ί α κ. Καζιμίρ Περιέ είνε θερμός 

διασότης τοϋ ποδηλάτου. Δύο ημέρας πρό τής 
εκλογής του είς τήν προεδρικήν θέσιν τής δημο-
κρατίας, ούτος είσήλθεν εις τήν Λέσχην τών θι-
ασωτών τοϋ ποδηλάτου καί έπί δύο όλα; ώρας 
ήσκεΐτο περί τήν χρήσιν αυτού, αλλά μετά τήν. 
έκλογήν του ήναγκάσθη νά παραιτήστ] τήν αγα-
πητή ν του ταύτην ένασχόλησιν μή εΰκαιρών έ-
νεκεν τών πολλών υποθέσεων τοϋ κράτους. Ή 
σύζυγος του καί τά τέκνα του είνε επίσης θερ-
μοί θιασώται τοϋ ποδηλάτου καί λίαν επιτυχώς 
χειρίζονται αυτό. Ό στρατηγό; Χαληφέ έπίσης 
ιίνε ενθεραο; ποδηλατιστής καί τήν εϋχερείαν 

περί τήν χείρισιν ποδηλάτου προσεκτήσατο έν 
τή ϊδία Λέσχη ην έπεσκέπτετο ό Καζνμίρ Πε-
ριέ πρό τής εκλογής του. Έν τούτοις ό στρατη-

γός Χαληφέ ποδηλατεΐ ουχί ένεκα ατομικής 
απολαύσεως άλλ' έξ επιθυμίας τοϋ νά δοκιμά-

ση έκ πείρας άν τό ποδήλατον δύναται έπωφε-
λώς νά χρησιμοποιηθή έν καιρώ πολέμου ΰπό 

τοϋ στρατού. 

Ό βαρΛνος Φρανκέτο, αναφέρει ό «Βε-
ρολιίνειος χρηματιστικός ταχυδρόμος» ήκοδόμη-

εν έπ' εσχάτων έν τώ έν Βενετία θερινω του έν 
διαιτήματι ΐδιαίτερον, οίκημα τών κυνών, όπερ 
εινε έστρωμμένον μέ λαμπρά μωσαϊκά καί όλό-

ιληρον είνε έκ λευκού μαρμάρου. Τά τριβλίά έφ 
όν παρατίθεται ή τροφή καί τό ύδωρ τοΐς κυ-
τί είνε κατασκευασμένα έκ καθαροϋ αργύρου. 
Έτερος παρόμοιος έκκεντρικός φίλος 'τών κυνώ ν 

εξη πρό τίνων έτών έν 'Αμερική, ό'στις έν τή δι-
αθηκη του έκληροδότησε μέγα ποσόν πρός δια·-
τροφήν τών 50 φίλων του κυνών μέ τήν συμφω-
νίαν, όπως ούτοι έν τή κηδεία του προπορεύων-
ται τών συγγενών καί φίλων αμέσως μετά τό 

ρέρετρόν του. Οί έκτελεσταί τής διαθήκης τού-
του τοϋ 'Αμερικανού έξετέλεσαν πιστώ; τήν θέ-

ίησιν τοϋ μεταστάντος. Έν τή κηδεία του μετά . 
τεριεργείας έβλεπον οί οδοιπόροι 50 κύνας ν' ά- . 
κολουθώσιν σοβαρώς τό νεκρικόν φέρετρόν καί 
νά μή άφήνωσι νά πλησιάση τις παρ' αυτό. 
Μετά"τό πέρας τής κηδείας παρετέθη πολυτε-

λες δεΐπνον εις τε τοϋς συγγενεΐς καί τούς λύνας. 

Δ ι ε τ ή ς φ α ν ε ύ ς. Αί Παρισιναί έφημε-
ριδες άναφέρουσιν, ότι εκεί συνέβη τό άκόλου-
θον τραγικόν γεγονός. Έν τή πλατεία τών "Αλ-

τεων έζη χήρα τις μετά τών δύο της ανηλίκων 
τέκνων ών τό μεγαλείτεραν ην δύο έτών, τό δέ 
μίκρότερον εξ μηνών. Μία δευτέρα ή κ. Κοϋρ-
σov, ώς έκαλεΐτο ή γυνή αύτη, εξήλθε τής οικί-

ας της, άφεΐσα τό μικρότερον τέκνον υπό τήν έ-
πιβλεψιν τοϋ μεγαλειτέρου.Τό τελευταΐον πρότε-

ρον ήδη κακώς διακείμενον πρός τόν νήπιόν του 
αδελφόν, εΰρόν κατάλληλον περίστασιν έλαβε 

Λίαν μεγάλην βελώνην καί δι' αυτής έξώρυξε 
τόν έ'να οφθαλμόν τοϋ νηπίου, μετά ταύτα δε 
εξηκολούθει νά παίζη Ή δύστηνος μήτηρ έπα-
νελθοϋσα ε:ς τήν οίκίαν εύρε τό βρέφος ήδη νε- . 
κρόν. Εις τάς κραυγάς της συναθροισθέντες οί 

γείτονες μετά δυσκολίας ήδυνήθησαν νά κρατή-
σωσι τήν άτυχή μητέρα καί. νά τήν έμποδίσωσι 
νά ριφθή έκ τοϋ παραθύρου, ;Όπως μή παρα-
φρονήσω αύτη, άπεμάκρυναν οί εύσπλαγχνοι ού-
τοι γείτονες τόν άνήλικον τοϋτον φονέα. 

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α . ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
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Η Λ Η Σ Τ Ε Ι Α ΕΝ Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η 
Πολλοί άναμφιβόλως ανέγνωσαν περιγραφας 

τών ληστειών αίτινες ενίοτε λαμβάνουσι χώοαι 
έν τη βορείω 'Αμερική, οτε παράτολμοι ληστα 
σταματούσι τοΰς σιδηροδρόμους. 

"Εν τισι άποκέντροις και δασώδεσι τόποις 
θρασεϊς λησταί, ώπλισμένοι μέχρις οδόντων, έι 
μέση ημέρα επιτίθενται κατά τοΰ διερχομένοι 
εκείθεν σιδηροδρόμου. Ό μηχανικός και ό όδη 
γός καλώς γινώσκουσιν ότι έάν δέν σταματή-
σωσι τόν σιδηρόδρομον δεν θά μένωσι ζωντανοί 
Ευθύς ώς σταματήση ό σιδηρόδρομος εις τω-
ληστών καταλαμβάνει τής ατμομηχανής καί δΐα 
τοΰ πολυκρότου έπαπειλών διατάσσει τόνμηχα-
νικόν νά μή κινηθη* Έν τω μεταξύ οί σύντρο-
φοί του περιορίζουσι τούς οδηγούς έν μια άμάξαν 
και τρέχουσι πρός άνεύρεσιν της λείας. Ώς ο 
οδηγός συλλέγει τά εισιτήρια παρά τών οδοιπό-
ρων, οΰτω καί ούτοι οί κύριοι, φέροντες ποοσω· 
πίδας, περιερευνώσι τούτους άπό κεφαλής μεχρι 
ποοων. Εισερχόμενοι εις τινα των .αμαξών φω-
νάζουσι κατά πρώτον τάς χεΐρας άνω, εΐτα δε 
ενώ· τινές μετά πολύκροτων έπαπειλούσι τούς 
όδοιπόρους, όπως μή καταβιβάσωσι τάς χείρας, 
οι λοιποί περισυλλέγουσιν άπό αυτών πάν ό',τι 
εύρουσιν. Άφοΰ δε οί λησταΐ περάνωσιν έπιτυ-
χώς τό εργον των, διατάττουσι τω μηχανικη 
νά εξακολούθηση τόν δρόμον του, ούτοι δ 
μετά τής λείας των σπεύδουσι νά άπομακρουνουν 
θώσι και επιτυχώς κρύπτονται εντός τών απέ-
ραντων δασών. Πρό τίνων μέν ετών τοιαύτα 
ληστεΐαι συνέβαινον συχνότερον, έπί τοΰ πα-
ρόντος όμως λίαν σπανίως συμβαίνουσιν ούτως, 
ώστε τό Παρελθόν έτος οί λησταί έσταμάτησαν 
τήν ταχυδρομικήν άμαξοστοιχίαν μεταξύ Νέας 
Ί'όρκης καί Σικάγου· αί εφημερίδες μέγαν θό-
ρυβον διήγειρον, κατακρίνοντες τήν διεύθυνσιν 
τού σιδηροδρόμου ώς μή λαμβάνουσαν τά απαι-
τούμενα μέτρα κατά τών ληστών. 

Έν ταύτη· τή περιστάσει οί λησταί παοά τό 
σύνηθες έφέρθησαν πιό τσέντλιμεν, άρκεσθέντες 
εις τήν λήστευσιν τοΰ ταχυδρομείου καί τήν 
.αφαίρεσα οδοιπορικών τίνων σακκων. Έν τού-
τοις τό συμβάν τή 10η Σεπτεμβρίου παρόντος 
έτους έν ταΐς όδοίς τής Νέας Ίόρκης υπερτερεί 
(τού ανδραγαθήματος τού τελεσθέντος έν τή 
παρά τό Σικάγον σιδηροδρομική αμαξοστοιχία), 
διότι τη 10η προπαρελθόντος μηνός συμμορία 
τις κλεπτών έσταμάτησε τά τραμβάι καί έντός 
Tινων λεπτών τής ώρας άφαρπάσασα πάν ό',τι 
ήδόνατο έκρύφθη, μή άφήσασα οΰδε ίχνη τής 
διαβάσεώς της. 

Έν Νέα Ύορκη υπάρχουσι πολυάριθμοι κλέ-
πται, οϊτινες αδύνατον παντάπασι νά έξοντο-
σώσιν,άφού διατρίβουσιν έν τοιαύτη παραθαλασ-

σίω πόλει, έχούση άποκέντοους, ατελώς φωτισ-
μένας, καί βορβορώδεις όδούς, καί έκτεταμενα 
προάστεια ώς τό τοΰ Μπροΰκλιν, τό Νιούτζερον 
τό Όμπόκεν καί άλλα, όπου οΰδε λόγος γίνε-
ται περί ζητήσεως διαμονών καί διαβατηρίων. 
Ό πληθυσμός τής Νέας Ί'όρκης μετά πάντων 
τών περιχώρων, προαστείων καί πολυχνίων αν-
έρχεται είς πέντε περίπου εκατομμύρια. Ένεκα 
τούτου πάς τις δύναται νά φαντασθη όπόσον 
ευρύ στάδιο ν ανοίγεται είς τούς διαφόρων είδών 
κλέπτας. 

"Ηδη έπί τινας μήνας ή αστυνομία καταγί-
νεται περί τήν άνίχνευσιν μιας θρασείας συμμο-
ρίας κλεπτών, κέντοον έχούσης την συνοικίαν 
Blickerstilt, συγκειμένης δέ υπό παρ ατόλμων 
νεανιών, μή υπερβαινόντων τό 25ον έτος τής 
ηλικίας των· Ούτοι δεν είνε ώπλισμένοι δι' οΰ-
δενός όπλου, καί επομένως ευκόλως δύνανται vi 
ΰπεκφύγωσι τήν καταδίωξιν τής αστυνομίας. 
Ούτοι ευθύς ώς νυκτώση εξέρχονται ποάς άσκη-
σιν τού επαγγέλματος των. Ούτοι φοιτώσιν 
έκεΐ ό'που συναθροίζεται πολύς λαός, ϊστανται 
πρό τών παραθύρων τών μεγάλων καταστημά-
των ή άναμένουσι τούς διαβάτας έν ταΐς ατε-
λώς φωτιζομέναις καί όλιγανθροίποις όδοίς. 
Ούτοι έπιτυγχάνουσι κυρίως ένεκα τής άγχοι-

- νίας καί. ευστροφίας των, μεθ' ής έπιτίθενται 
κατά τών διαβατών. Έντός ένός δευτερολέπτον 
άφαιροΰσι καί τό ώρολόγιον καί τήν άλυσσον καί 

- τό βαλάντιον. Έάν τό θΰμα πειραθη νά άντι-
στή ό κλέπτης διά δύο ισχυρών γρόνθων έπί 
τοΰ οφθαλμού του 'αναγκάζει αυτό νά σταθή και 
έπειτα επιτυχώς απομακρύνεται. 

Τοιαύτη τις συμμορία έκ 12 ατόμων συνκει-
μένη τη 10η Σεπτεμβρίου, ένεστώτος έτους, 
επετέθη περί τό μεσονύκτιον έν τη όδώ Abin· 
gton Skweer, όδώ συχναζομένη υπό πολλού πλή-
θους, καί δι' ηλεκτρικού φωτός φωτιζουμένη, 
κατά τού τήν στιγμήν έκείνην διερχομένου τρα-
βάι. Ή συμμορία έξελθούσα έκ μιας πλησίον 
κειμένης όδοΰ ήρχισε νά κραυγάζη ((πυρκαιά, 
πυρκαία, σταματήσατε τό τραμβάι». Ό οδη-
γός τοΰ ίπποσιδηροδρόμου, ΰπολαβών ότι πραγ-
ματικώς εξερράγη πυρκαιά, συνωδά ποός τάς 
διατάξεις τοΰ δημαρχείου έν παρομοία περι-
πτώσει έσταμάτησεν αυτό περιμένων νά διέλ-
θωσιν οί πυροσβέσται. 'Αλλ' άντί αυτών δύο έκ 
τής συμμορίας έκράτησαν τούς ίππους, ετερος 
έδεσε τόν όδηγόν,οί δε λοιποί έπέπεσαν έπί τών 
καθημένων έν τω ίπποσιδηροδρόμω, οϊτινες ήσαν 

15 τόν αριθμόν. Τούς πτωχικά ένδεδυμένους σί 
κλέπται δέν ένώχλησαν, μόνον τούς σεμνοπρε-
πώς ή πλουσίως ένδεδυμένους έξεγύμνωσαν μέ 
ασυνήθη ταχύτητα δύο μόνον λεπτών. Οί έπι-
βάται είτε έκ τοΰ τρόμου διότι έβλεπον ένώ-

πιov των μεταμεμορφωμένους διαβόλους, είτε 
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ρεσε τό βαλάντιον, τόν βλέπω». Έτερος έφώ-
νησεν (έγώ θά γνωρίσω τόν κλέπτην». Είς τάς 
φωνάς ταύτας έπισπεύσας ό αστυνόμος κατά 
την ϋποδειχθεΐσαν αΰτώ διεύθυνσιν, μετά πολ-
λούς κόπους κατώρθωσε νά συλλάβη ένα έκ τής 
συμμορίας. Ό τελευταίος οδηγηθείς είς τήν 
αστυνομία, κατ' άρχάς είπεν ότι ονομάζεται 
Βίλλιαμ Μπρόουν, μετά ταύτα δέ ότι ονομά-
ζεται άλλως. Τήν έπιούσαν αί στήλαι τών 
έφημερίδων τής Νέας 'Γόρκης έδημοσίευσαν τήν 
άκόλουθον είδησιν υπό τήν έπιγραφήν «έπίθεσις 
κατά τοΰ ναυάρχου Έρμπεν». Ό ναύαρχος δέν 
έφαντάζετο ότι,άφοΰ έδωκε τήν παραίτησίν τοι· 
τω ήτο πεπρωμένον νά ΰποστη ακόμη μίαν μά-
χην. Ό ναύαρχος θαρραλέως ΰπερασπίζετο καί 
έτρεψε τούς κλέπτας είς φυγήν. Διά τούτων 
τών λέξεων υπό τών έφημερίδων περιεγράφετο 
τίνι τρόπω έν πλατεία καί πλήρει διαβατών 
όδώ τής Νέας Ίόρκης ό ναύαρχος Έρμπεν προ-
σεβλήθη υπό τών κλεπτών καί πώς ούτος διά 
τής βακτηρίας του έμπόδισεν αυτούς νά τόν 
ξεγυμνώσωσιν άν καί έφιλοφρονήθη μέ ισχυρούς 

γρόνθους. 

έκ τοΰ νυσταγμού, κατ' αρχάς δεν έ ν νόησαν τί 
συμβαίνει. Οί κλέπται όπως μή άναγνωρισθώσι 
εϊχον μελάνωση τό πρόσωπον των. Είς αναβά-
της συνελθών έκ τής ταραχής, έπέπεσε καθ' 
ένός τών κλεπτών καί έπειράθη νά άφαιρέση έκ 
τών χειρών του τό βαλάντιος όπερ ό τελευταίος 
άνήρπασε παρά τίνος παρακαθημένης αΰτώ γυ-
ναικός καί έκάλεσεν εις βοήθειαν τούς διαβάτας. 
Πέριξ τοΰ ίπποσιδηροδρόμου άν καί συνναθροίσθη 
πολύ πλήθος, οί κλέπται ό'μως κατώρθωσαν νά 
έξαφανισθώσιν. Είς έκ τοΰ πλήθους μετά ταύτα 
διηγείται ότι άκουσας τάς φωνάς καί προσδρα-
μών είς βοήθειαν έφιλοφρονήθη ΰπό τών κλεπτών 
διά πολλών γρόνθων κατά τόν νώτον καί τήν 
κοιλίαν, καί άπώλεσε τό τε ώρολόγιόν του καί 
τό βαλάντιον του. Είσελθών ό αστυνόμος έν τω 
ίπποσιδηροδρόμω διέταξε τόν όδηγόν νά άγη 
αυτόν μέ ό'σην ταχύτητα ήδύνατο έπί τη έλ-
πίδι νά καταφθάση τούς κλέπτας. Οί δε άπο-
γυμνωθέντες περιερχόμενοι τήν όδόν προσεπά-
θουν νά άναγνωρίσωσι τούς κλέπτας. Γυνή τις, 
ή κυρία Μαρονέ, έφώνησεν ΐδοΰσα αΰτούς τα-
χέως έξαφανιζομένους έν τη παρακειμένη όδώ 

<< ιδού εκείνος όστις με έκτύπησε καί μοί αφή-
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Πάνθ' όσα ηδύς τις Γάλλος μυθιστοριογρά-
φος λέγει περί έκπατρισμοΰ, ταύτα οΰδεμίαν 
ηχώ εύρίσκουσι παρ' έμοί, διότι καίπερ άποδη-
μών έκ τής έμής πατρίδος περί τάς τεσσαράκον-
τα μόνον ημέρας, ήναγκάσθην παθών ΰπό 
νοσταλγίας νά διακόψω τά Άκαδημεικά μου 
μαθήματα, ό'πως μεταβώ είς τήν πατρίδα μου 
παρά τούς τοκεΐς μου. 

'Ημέρα τοΰ ταξειδίου μου ώρίσθη ή τρίτη 
τού Νοεμβρίου. "Ήτο ή έκτη ώρα τής πρωίας, 
ό αλέκτωρ, ή σάλπιγξ τής νυκτός, κατά τήν 
ώραίαν εκφρασιν τού "Αγγλου δραματικού, αν-
ήγγελλε τοίς νηδύμως έν ταΐς άγκάλαις τοΰ 
Μορφέως ύπνώττουσι κατοίκοις τού Άστεως τήν 
πρωίαν, ό ήλιος δείλός ερριπτεν έστιν ότε, κα-
τακλυζομένου τού φιλοπαίγμονος οΰρανοΰ τής 
'Αττικής ΰπό νεφών, άκτΐνάς τινας έπί τήν 
ζείδωρον άρουραν, αί 'Ατθίδες νύμφαι ριγηλαί 
έςέτεινον έπί τής φύσεως πρασίζουσαν οθόνην 
αγγέλλοίσαι οΰτω τοίς βροτοΐς τήν βλάστησιν 
ο Παρθενών ΰπερήφανος έδέχετο ΰπό τά τερτε-
ρίσματα τών πτηνών τάς πρώτας ίκμάδας τής 
πρωίας, άχλύς καπνού, ώς συμβαίνει συνήθως 
κατά τήν τοιαύτην ώραν, ΰψούτο ΰπέρ τούς ορό-

φου; τών μεγαλοπρεπών οικιών τού "Αστεως, 
ότε ό άμαξηλάτης έκοψε τήν θύραν τοΰ κατά 

τήν όδόν κ Μαυρομιχάλη» δωματίου μου, ΰπή-
κουσα καί εισήλθον είς τήν άμαξαν, άφικό. 
μην μετά τινα λεπτά είς τόν σιδηροδρομικόν 
σταθμόν τού ΣΠΑΠ, έλαβον έν εΐσιτήριον καί 
είσήλθον είς τι βαγόνιον. Άνέμενον άπό στιγ-
μής είς στιγμήν μετά μεγίστης αδημονίας τήν 
έκκίνησιν τής αμαξοστοιχίας καπνίζων ήδονι-
κώς ώς άλλος 'Ανατολίτης σιγάρον, ότε κατά 
τήν έβδόμην ώραν ήκούσθη ό ήχος κωδωνίσκου 
τινός κρουομένου έν τω γοαφείω τοΰ σταθμάρ-
χου καί ή αμαξοστοιχία έκκινεί. 

"Ολως βαρυαλγής, ώς έάν διά πρώτην καί 
ΰστάτην φοράν θά εβλεπον τοιαύτην άρμονίαν 
τής φύσεως, έχαιρέτιζον τήν πόλιν τής Παλλά-
δος, ίνα δέ κατά Πίνδαρον είπω, τάς ίοστεφά-
νους 'Αθήνας, τόν μεγαλοπρεπή τής αρχαιότη-
τος ναόν, τήν Άκρόπολιν καί συνελόντι είπειν, 
τόν περί έμέ φιλομειδή τής 'Αττικής όρίζοντα. 
Ή αμαξοστοιχία άστραπιαίως έπί τών σιδη-
ρών ράβδων βαδίζουσα μετά τέσσαρας μικρούς 
σταθμούς άφίκετο είς τήν θείαν Ελευσίνα, ένθα 
έν τη άρχαιότι έτελοΰντο τά Ελευσίνια μυ-
στήρια, ών ή αίγλη δηλοΰται έκ τών ΰπό τών 
συγγραφέων αναφερομένων ΰπαινιγμών. Τί πρώ-
τον,τί ύστατον νά καταλέξω ; ό Σαρωνικός κόλ-
πος γαλήνιος, άτε κοιμωμένου τοΰ Αιόλου, έκυ-
μάτιζεν, ούτινος τά ξανθά κύματα ρηγνύμενα 
κατά τόν θΐνα, έγκατελίμπανον μετά τίνος 
φλοίσβου έπί τών λευκών πέτρων αΰτοΰ δροσερά 
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φιληματα ή φύσις σύμπασα σφριγώσα ειδε-
χετο τά ριμίσματα τής πόντιας αύρας, 

εωώ ποιμην τις βόσκων εκεί έπί τίνος πρασι-
ζούσης πέτρας τήν πίονα αυτού αγέλην παρί-

στατο θεατής τής μυστηριώδους εκείνης λει-
τουργίας. Εντεύθεν ή αμαξοστοιχία έξελαύ-
νουσα μετά τι χρονικών διάστημα άφίκετο είς 
τά ιστορικά Μέγαρα. Έκεΐ έκ τίνος πανδοκείου 
έλαβον τεμάχιον άρτου, δύο όπτά ώά καί ολί-
γον ρητινίτην, άτινα δίκην άρχαίου άκρατίσμα-
τος κατέφαγον. 'Εντεύθεν ό συρμός έξελαύνων 
διά τεχνητών γεφυρών καί χαραδρών, δι' ΰψι-
καρήνων. ορέων, έχων αριστερά μέν τήν άτρύγη-
τον θάλασσαν δεξιά δέ δάσος έκ πρασίνων πι-
τίων καί ΰψικλώνων πρίνων ευρέθη πρό τών 
Σκιρωνίδων πετρών, έξ ών κατά τήν δόξαν τών 
αρχαίων έπνεε· ο Σκίρων, καί ύφ' ας είχε ποτε 
τήν έαυτού κρύπτην ό περιβόητος τής αρχαιό-
τητος ομώνυμος ληστης. Τί πρώτον, τι ίστα-
τον νά καταλέξω ; ή φύσις σύμπασα έφαίνετο 
περιβεβλημένη έορτάσιμον στολήν καί προκα-
λούσα τό φίλημα τοϋ έρωτοτοόπου ουρανού, όσ-
τις άπεκδυθείς τήν σκυθρωπήν αυτού στολήν, 
απέλυσε τόν ώς δεσμώτην κρατούμενον ήλιον, 
τόν προάγγελον της ηρεμίας καί τοϋ σφρίγους, 
ή πότνια αύρα ήρέμα πνέουσα έσειε τούς μάλ-
λον εΰθαλεϊς κλώνας τών πρασιζουσών πιτύων, 
εν ώ έργάται τινές τοϋ σιδηροδρόμου έκεΐ που 
εργαζόμενοι, παρίσταντο θεαταί τής αίγληέσης 
εκείνης αρμονίας τής φύσεως. Μετά τι χρονικόν 
-διάστημα εντεύθεν ή αμαξοστοιχία έλαύνουσα 
ευρέθη πρό τοϋ Κορινθίου πορθμού, έκθαμβοι 
τότε οί έμοί συνοδϊται ούτως ειπείν, έθαύμα-
ζον τό κολοσσαϊον εκείνο έργον, όπερ άρξάμενον 
από αρχαιοτάτων χρόνων έπερατώθη κατά τόν 
παρόντα αιώνα. 

'Αόριστον τι τότε νέφος ηδονής τε καί λύπης 
διήλθε τό έμόν πρόσωπον, τό μέν διότι εισήλθον 

εις τήν έριβώλακα Πελοπόννησον καί μετ' οϋ 
πολύν χρόνον θά έχαιρέτιζον τό γηραιόν παλα-

μηδιον, τό δέ διότι έγκατελειμπανον τόν ήδύν •ί 1 ' ί » · 
τής 'Αττικής γης ούρανόν, ΰφ ον έπί τριετίαν 

ειχον δρέψη τάς ώραιοτέρας ήμερας τοϋ βίου μου. 
Μέχρι τοϋ σημείου τούτου τής σιδηροδρομι-

κής γραμμής πληθύς παραστάσεων μυθολογι-
κών τε και ιστορικών διήρχοντο τής μνήμης 
μου, ή μία έπί τή άλλη, ας εάν θελήσω εν-
ταύθα νά περιγράψω φοβούμαι μήπως κατα-
χρασθώ τή ημετέρα υπομονή, φίλτατε άνα-
γνώστα, δι' ο επόμενος τω άρχαίω λογίω «μή 
πέρα τών έλαών», αποσιωπώ τους ερατεινούς 
εκείνους αδάμαντας, τούς περικαλλύνοντας τάς 
σελίδας τής τε ιστορίας καί μυθολογίας. Ή 
αμαξοστοιχία έλαύνουσα άφίκετο μετά ένα 
•σταθμόν εις Κόρινθον. 

Καί έκεΐ ετέρα λύπη άνείκαστος διήλθε το 

εμον προσωπον, διότι πτερυγισας εις παρωχη -
μένας έποχάς, καθ' άς ήκμαζέ ποτε ή άφνειός 
τής αρχαιότητος Κόρινθος, ήν οί άρχαΐοι ήδεΐς 
τραγικοί πολλάκις άνεβίβασαν έπί τής σκηνής 
τοϋ άρχαίου θεάτρου, υπέρ ής έπλάσθη τό πα-
νελλήνιον τόδε λόγιον «ου παντός πλεΐν ές 
Κόρινθον», έν ή ήκμασέ ποτε ή έρατεινή τήν 
όψιν καί καλλίσωμος Λα'ις, οίκτιρα τα άνθρώ-
πινα, άτινα τόσω μόνον βραχέως παοαμένουσι, 
όσω ή λάμψις τής αστραπής. Δικαίως, νή Δία, 
καί ή πόλις αύτη πενθεί ώς δείκνυται έκ τών 
παμπληθών κυπαρίσσων έπί τή αμαυρώσει τής 
άρχαίας αίγλης τής φερωνύμου πρός αυτήν έκεί-
νης πόλεως. Άλλά μή πενθεί, έρατεινόν καί 
μυροβόλον τής Πελοποννήσου άνθύλλιον, διότι 
καίτοι ό πανδαμάτωρ χρόνος, ή βαρβα-
ρότης τοϋ Ρωμαίου κατακττητοϋ καί ο πελιδνός 
τήν όψιν δαίμων, τόν σεισμόν λέγω, δέν έφεί-
σθησαν τών καλλιτεχνικών θησαυρών εκείνης, 
ή φύσις ομως έδωρήσατό σοι άφθόνως τά θέλ-
γητρα της, άτινα ού μόνον καθηδύνουσι τήν 
δρασιν παντός ρομαντικού έπισκέπτου, άλλά καί 
τελέως μεθύσκουσιν αυτόν δίκην μανδραγόρου. 
Έκεΐ άριστοποιήσας μετά τινος φίλου μου, ω 
ένέιυχον κατά τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν, έ-
πεβιβάσθην έπί ετέρου συρμού αναμένων τήν 
εκκίνησιν αΰτοϋ. 

Ό τήν έν άστροις ουρανού τέμνων όδόν καί 
χρυσοκολλήτοισιν έμβεβώς δίφροις "Ηλιος, 
θοαϊς ΐπποισιν είλίσσων φλόγα κατά τήν γρα-
φικής; έκφρασιν τοϋ μισογύνη τραγικού έν όλη 
αυτού τή αίγλη, έμεσουράνει, ό Κορινθιακός κόλ-
πος ήρεμα εκυμάτιζε, λευκή δέ καί ήρεμος όσον 
πνοή κοιμωμένου βρέφους αύρα έδρόσιζε τά έκ 
τοϋ κρότου τής άτμομηχανή; βεβαρημένα πρό-
σωπα τών επιβατών, οτε ,ή αμαξοστοιχία έξε-
κίνησεν. ' Υπό έρωτοτρόπον οΰρανόν, υπό μεθύ-
σκουσαν αύραν καί μετά τινας σταθμούς ή αμα-
ξοστοιχία άφίκετο εις Νεμέαν, ένθα κατά τόν 
μύθο ν ό Πίλωρος, υιός τής 'Αλκμήνης, έξετέ-
λεσεν έ'να τών ά'θλων του. Εντεύθεν έξελαύνων 
ό συρμός, δρωμένων έκεΐ που τών ιστορικών 
Δερβενακίων περιωνύμων διά τήν νίκην τοϋ 
κορυθαιόλου στρατηλάτου τής Έλληνικής έπανα-
στάσεως Κολοκοτρώνη, άφίηετο εις τάς Μυκή-
νας, είς τήν πόλιν τοϋ εΰρυκρείονος 'Αγαμέμνο-
νος, είς τήν πόλιν έκείνην, έξ ής προήλθεν ό 
Μυκηναίος πολιτισμος. 

Ή προϊστορική αύτη πόλις καί τοι κρύπτει 
έαυτήν, άτε κειμένη έπί λεκανοειδοϋς κοίλωμα -
τος, προκαλεί όμως παλμόν, παλμόν γλυκύν, 
παλμόν διαγείροντα τά έθνικόν φρόνημα. Δι-
καίως ό έλλην χαίρει, οπόταν άντια έστω καί 
τά έρείπια αυτής, ότι κληζεται έκ τών οίκη-
σάντων ποτέ έκεΐ, οϊτινες έδόξασαν τό Έλληνι-
κάν έγχος έπί τών πεδίων τής έριβώλακος 
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υπέρ τής πόλεως ταύτης, ό μυστηριώδης πέ-
πλος τής μυθολογίας καί ή λυγεΐα Μούσα τοϋ 
θείου 'Ομήρου, ίνα δέ κατά κατά τόν άκαδη-
μεικόν πολέμωνα είπω, τοϋ έπικοϋ Σοφοκλέους 
άνύψωσαν είς τό ζενίθ τής άρχαίας αίγλης, 
άλλά φοβούμαι, ώς άνωτέρω έρρήθη, μήπως 
προσκρούσω τώ γνωστώ λογίω. Εντεύθεν 
ή αμαξοστοιχία έξελαύνουσα άφίκετο μετά τι-
νας σταθμούς είς τό ίπποβότον τοϋ Όμηρου 
"Αργός, είς τήν πόλιν τοϋ Δαναού, όπερ άρδει 

ο καλλικέλαδος Ερασϊνος. Εντεύθεν τοϋ συρ-
μού έκκινήσαντος άφικόμεθα είς τό έυκτίμενον 
πτολίεθρον τής Τύρινθος, είς τούς βασιλικούς 
δόμου; τοϋ Προίτου καί έντεϋθεν είς τήν ίστορι-
κήν Ναυπλίαν. Είθε γλυκεία καί προσφιλής 
πατρίς, έ; άεί νά θάλλης, ώσπερ αειθαλές δ'εν-
δρύλιον, διότι ώς ό Μαραθών, ή Σαλαμίς καί 
αί Πλαταιαί δαφνοστεφή φέρονται έν τή άρχ.-
ιστορία, ούτω καί σύ περιώνυμος κατέστης έν \ 
τή νεωτέρα. 

Κωνστ. Ν. Τσιμινικος. 

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Α Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ ΤΟ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΝ 

Ό κωνοειδής ούτος βράχος, ο οχυρώτατος 
ούτος κολοσσός, ό τρομερός ούτος προασπιστής 
τοϋ Ναυπλίου, είνε έν τών ισχυρότερων φρου-
ρίων τής Μεσογείου, καθιστών μετά τών φρου-
ρίων "Ιτσ Καλαί καί τοϋ έπιθαλασσίου Μπούρ-
τζι σχεδόν άπόρθητον τό Ναύπλιον κατά ξη· 
ράν καί κατά θάλασσαν ΰψούμενον 750 πόδας 
υπέρ τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης δεσπόζει 
έπί άκτΐνος πολλών χιλιομέτρων καί καθίστα-
ται όρατόν μακρόθεν άπό· πλείστων πόλεων καί 
νήσων κείται ΝΑ τοϋ Ναυπλίου μεθ' ού συνέ-
χεται διά στενού λώρου γης. Τούτων ένεκα 
υπήρξε τό μόνον μέρος τής Έλλάδος τό ΰφιστά-
μενον τάς πρώτας προσβολάς καί άποπείρας ΰπο 
τών διαφόρων κατακτητών τών έποφθαλμιών 
των τήν άλωσιν ολοκλήρου τής Πελοποννήσου 
καί μάλιστα μετά τήν τελείαν όχύρωσιν το; 

1687 υπό τοϋ 'Ενετού στρατηγού Φραγκίσκο! 
Μοροζίνη· καί εάν μέν ή έκπόρθησις αυτού έπε 
τυγχάνετο τότε έορταί καί πανηγύρεις έτελοϋντο 
ΰπό τών νικητών είς ούς ΰπετάσσοντο άμέσω 
άμα τή λυπηρά είδήσει αί πλεΐσται τών Πελο 
ποννησίων πόλεων όσαι ήθελον νά άποφύγωσ 
τό μάταιον τών άγώνων καί τά; έκ τούτου αί 
μοχαρεΐ; καταστροφάς καί δ νιώσεις. Έάν άνα 
τρέξωμεν κατά τόν Αύγουστον τοϋ 1686, όπότε 
έάλω υπό τών Ενετών, βλέπομεν τόν άλωτή 
αύτοϋ Μοροζίνην άνεγείροντα έπί τώ χαρμοσύνί 
γεγονότι θριαμβευτικάς άψΐδας καί τελοϋντα 
πολυημέρους πανηγύρεις, τήν δέ Γερουσίαν τήι 
Δημοκρατίας διατάττουσαν δοξολογίας άνα 
τήν έπικράτειαν αυτής, καί δωροϋσαν τώ μέν 
Μοροζίνη τόν τίτλον τού ίππότου, μεταβιβαζό-
μενον διαδοχικώς είς τόν πρωτότοκον τής οίκο-
γενείας, τώ δέ συναλωτή αυτού Καίνιξμαρν 
χρυσοϋν νιπτήρα, άξίας εξ χιλιάδων δουκάτων 

Έάν άνατρέξωμεν κατά τόν Νοέμβριον πρός 
Δεκέμβριον τοϋ 1822, όπότε έάλω υπό τοϋ 

Σταίκου Σταϊκοπούλου, βλέπομεν όλόκληρον 
τήν Ελλάδα άγαλλομένην καί πανηγυρίζουσαν 
τό μέγα κατόρθωμα. 

Σήμερον ό ιστορικός ούτος βράχος φημίζεται 
τόσον διά τήν δρασιν του, όσον διότι έγκλείε». 
καί τάς τρομεράς αυτού φυλακάς πάντας τούς 
είς θάνατον καταδίκους, οίτινες κατ' έτος πο-
τίζουσι τά έδαφος αυτού διά τοϋ αίματος των 
ΰπό τό ειδεχθές φάσγανον τής έν τώ φρουρίω 
ευρισκομένης λαιμητόμου. Ω γηραιέ καί μεγα-
λοπρεπέστατε κολοσσέ, είς τί προωρίσθης, σύ 
όστις έλαμψες καί έτιμήθης έπί μακράν σειράν 
έτών, σύ όστις τιμασαι είσέτι καί νϋν την 30 
Νοεμβρίου εκάστου ένιαυτοϋ παρά σύμαντος τοϋ 
Ναυπλιακού καί τών πέριξ πληθυσμού διά τόν 
ΰπέρ τής εθνικής παλιγγενεσίας ευγενή σου 
άγωνα ! 

Θά προσπαθήσω νά άναπτύξω έν γενικαΐς 
γραμμαις καί ώς οίον τε κάλλιον είς τά; στή-
λα; τής φιλτάτης «Αστραπής», τήν δρασιν αυ-
τού άπό τών Βυζαντιακών χρόνων μέχρι τής σή-
μερον άφ' ού περιγράψω κατ' άρχάς τούς δια-
φόρους του ίσχυρούς προμαχώνας καί στρατιω-
τικά καταστήματα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ 
— Β — 

Τά Παλαμήδιον, όνομασθέν ούτω έκ τοϋ Πα-
λαμήδους, τού υιού Ναυπλίου, ιδρυτού τής πό-
λεως Ναυπλίας, συγκοινωνών μετά τής πόλεως 
διά λιθίνης κλίμακος λελαξευμένης έπί τών 
άπορρώγων βράχων, καί άριθμούσης 890 βαθμί-
δας, άς άνέρχεταί τις μετά μεγίστης άδημονί-
ας* ή γραμμή αυτής διέρχεται ούτω διά τών 
βράχων ώστε, καθιστά έν καιρώ πολέμου άπροσ-
βλήτους τούς συγκοινωνοϋντας δι' αυτής μετά 
τοϋ Ναυπλίου, προσβαλλομένου μόνον τοϋ κατω-
τάτου μέρους της, όπερ έν τοιαύτη άνάγκη δύ-
ναται τις νά άποφύγη, άκολουθών τήν παρα-
πλεύρως αυτήν έτέραν θολωτήν κλίμακα, κατα-
λήγουσαν ΰψηλότερον είς τήν κυρίως κλίμακα. 
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"Εκτός της περι ού ο λογος κλιμακος υπάρχει 
αι όδός αμαξωτή, ήτις αρχομένη έκ τής Προ-

νοίας, τοΰ προαστείου τής πόλεως καί ακο-
λουθούσα τήν ΒΑ κλιτύν τοΰ φρουρίου φέρει έν-
τός τοΰ Παλαμηδίου διά τής μεγάλης πύλης 
τοΰ 'Επαμεινώνδα, πλήν ένεκα τοΰ μικρού αυ-
τής πλάτους καί τής κακή: έπί τών βράχων έξε-
λίξεως μόλις καί μετά δυσκολίας ανέρχονται 
φορτηγά αμάξια. 

Τό Παλαμήδιον τό πρώτον ώχυρώθη ΰπό τού 
έλλανος Λέοντος τοΰ Σγουρού, υιού τού κυριάρ-
χου τοΰ Ναυπλίου Σγουρού, κατά τό έτος 
1202· νέαν όχύρωσιν υπέστη κατά τό έτος 
1337 ΰπό τού Γουί δ' Ένζιών, γαμβρού τοΰ 
δουκός τών 'Αθηνών Βρέντε· τρίτην όχύρωσιν 
υπέστη μετά τών λοιπών φρουρίων τώ 1687 ΰπό 
τοΰ ένετοΰ στρατηγού Φραγ. Μοροζίνη, άλωτού 
τοΰ Ναυπλίου· τελευταϊον δε ώχυρώθη ώς έχει 
σήμεουν, κατά τρόπον τελειότατον τω 1712 
ΰπό τών 'Ενετών. 

Τό φρούριον αποτελείται έξ οκτώ προμαχώ-
νων, συνδεομένων διά τειχών αρκετά ΰψηλών, 
ών ή διάταξις παρέχει τήν άλληλοϋπεράσπισιν, 
ούτως ώστε κυριευομένου ενός τών προμαχώ-
νων, οί λοιποί δύνανται δι εύστοχου πυοός νά 
έκδιώξ ωσιν τον εθρον εκείθεν. Οι προμαχώνες 
ούτοι έπί τής ενετικής Δημοκρατίας εφερον τά 
ονόματα τών ιδρυτών αυτών ένετιστί, σήμερον 
δέ τιμώνται διά τών ονομάτων έπισήμων στρα-
τηγών τής αρχαίας Ελλάδος καί τού Γάλλου 
ταγματάρχου Ρομπέρ όστις κατά τήν πολιοο-
κίαν τών 'Αθηνών έπεσεν ήρωίκώς μαχόμενος· 
μόνος είς αυτών κείμενος ΝΑ διετηρησεν όνομα 
Γιουρούσ-Ντάπια (προμαχών εφόδου), διότι 
πάντοτε προτιμάται τών λοιπών προμαχώνων έν 
τη έφόδω. Ούνίς τις ήτο (οπλισμένος δι' ισχυρού 
πυροβολικού, πλήν η λαμπρά του όχρωσις ένε-
κεν'της αθλίας καταστάσεως τής φρουράς κατ' 
ουδέν ίσχυσεν όπως αναχαίτιση καί άποκρούση 
τούς "Ελληνας κατά τήν νύκτα τής 29-30 Νο-
εμβρίου τοΰ 1822, οίτινες ΰπερβάντες αυτόν 
έκυρίευσαν όλόκληρον τό φρούριον, έχον ύψος 6» 
μ. καί δεξαμενάς ομβρίων ΰδάτων. 

Τό κέντρον τοΰ φρουρίου τό καί ΰψηλότερον 
αυτού άποτελοΰσιν ό προμαχών τοΰ Άχιλλέως, 
συγκοινωνών μετά τών Γιουρούσ--Ντάπια διά 
λιθίνης κλίμακος καί σιδηροφράκτου πύλης καί 
χωριζόμενος αυτού διά τάφρου, καί ό προμα-
χών τοΰ 'Επαμεινώνδα, συνδεόμενος μετά τοΰ 
•τοΰ 'Αχιλλέως δι' ΰψηλού το χους 13 μ., φέ-
ροντος μεγάλην σιδηρόφρακτον πύλην. Έπί πλα-
κός, πλησίον τής πύλης ταύτης, είσί λελαξευ-
μίνα κεφαλοθραυστης, σαρίκιον καί αραβική 
σπάθη. 'Αμφότεροι οί προμαχώνες φέρουσι πλεί-
στας τυφεκήθρας. 

Τέταρτος προμαχών είνε ο τοΰ Λεωνίδα ή 
'Αμυγδαλής ύψους 18 μ., έχων στρατώνα, 3 

μεγάλας δεξαμενάς, καί ουνδεόμενος μετά τοΰ 
του 'Επαμεινώνδα διά τείχους έχοντος ίκανάς 
τυφεκήθρας. Έπ' αϋτοΰ ΰπάρχουσιν έν πυροβό-
λον καί είς όλμος φέροντες τά ένετικά σήματα, 
άτινα έκώλυσαν την μετά τών λοιπών πυροβό-
λων πώλησιν αυτών ΰπό τοΰ Χαρ. Τρικούπη. 

Πέμπτος προμαχών, μεταξύ τών προμαχώνων 
Λεωνίδα καί τού Επαμεινώνδα, ΰψούται μεγα-
λοπρεπής ό τού Μιλτιάδου· έχει ύψος 22 μ. 
καί φέρει 20 κανονιοθυρίδας, πλήθος τυφεκη-
θρών καί μεγίστην δεξαμενήν επτά θολωτάς 
άποθήκας, εν αίς νύν ει'σίν έγκεκλεισμένοι πάν-
τες οί βαρύποινοι κατάδικοι, καί μεγάλην σι-
δηρόφρακτον πύλην, προφυλασσονίένην δι' εξω-
τερικών μετά τυφεκηθρών περιβόλου. Είνε ό φο-
βερώτερος τών προμαχώνων, διαθέτων τό ήμισυ 
τής φρουράς τού όλου φρουρίου καί δυνάμενος 
νά έκπέμψη πύρ καθ' όλας τάς διευθύνσεις. 

"Εκτος προμαχών ΰψούται ό τού Φωκίωνος 
ύψους 12 μ., χωριζόμενος τού προμαχώνος τού 
Άχιλλέως διά βαθείας τάφρου· κάτωθεν τού-
του -καί πρός τό μέρος τής θαλάσσης ΰπάρχει 
ρήγμα έφ' ού οί Ενετοί είχον τοποθετήσει μη-
χάνημα τοιούτον ώστε πάς άποπειρώμενος διά 
τού ρήγματος νά είσέλθη είς τόν προμαχώνα 
κατεκρημνίζετο· τούτο έπαθον πλείστοι 'Αλβανοί 
ες ού καί ό κάτωθεν παρά τήν θάλασσαν τόπος 
ώνομάσθη έκτοτε 'Αρβανιτιά. 

Εβδομος προμαχών, συνδεόμενος δι' ΰψηλού 
τείχους μετά τού τού Φωκίωνος, ΰψούται ό τού 
άγ. 'Ανδρέου, έχει ύψος 14 μ., τρεις δεξαμε-
νάς, πλείστας κανονιοθυρίδας, 12 θολωτάς άπο-
θήκας έγκλειούσας νύν παντας τόύς άπό 5—10 
ετών δεσμά καταδίκους, οίτινες άνέοχονται μέ-
χρι τού αριθμού 150. Μία δέ μικ;ά έκ τούτων, 
ήτις έπί τών Ενετών έχρησίμευεν ώς ναός, με-
τεβλήθη είς έκκλησην τού άγιου 'Ανδρέου, 
επειδή κατά τήν έπίτειον ταύτην ήμέραν τοΰ 
1822 έκυριεύθη ΰπό τών Ελλήνων. Ό προμα-
χών ούτος έκτίσθη ΰπό τοΰ Ενετού Αύγουστί-
νυυ Σαγρέδου. "Ανωθεν τής μεγάλης πύλης αυ-
τού, έντός πλαισίου λελαξευμένος, ΰπάρχει ό 
πτερωτό: λέων τού άγιου Μάρκου, τού προα-
στείου τής ενετικής Δημοκρατίας, κάτωθεν δε 
αυτού πλάς φέρουσα vαv έπιγραφήν 

«Subl imia verum molieas Angus t inus 
Sagredo Pro v. G-nal is (provisor gererai ls) 
mar is , et raonti arcem improsui t u rb i pro-
pugnaculum regnum arg iva acie o l in i n 
hello tu ta tu , nunc in pace val ido muuini ino 
fu rmav i t . 

Anno MDCCXII. 
Έν μεταφράσει· 

Ό αληθώς υψηλά μηχανώμενος Λεωνίδας 
Σαγρέδος, γενικός προβλεπτής τής θαλάσσης 
καί έν τώ όρει φρούριον ίδρυσε, προπύργιον τής 
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πόλεως· τό κράτος κατά τήν παρά τό 'Αργός 
μάχην έν πολέμω ποτέ διαφυλάξας, νύν έν εί-
ρΐνη δι' ισχυρού ό/υρώματος έξησφάλισεν. 

Έτος 1712. 
Όγδοος προμαχών, συνδεόμενος μετά τού 

προμαχώνος τοΰ άγιου 'Ανδρέου δι' ΰψηλού τεί-
χους, ΰψούται ό τού φιλέλληνός Γάλλου Ρομ-
πέρ έχει ΰψος 17 μ., πλείστας τυφεκήθρας καί 

πθροβολεϊα, θολωτόν φυλακείον, προωρισμένον 
δια τήν έν αΰτώ φρουράν διά τοΰ ισχυρού δέ 

πυροβολικού ΰπερήσπιζε τόν πρό τής πόλεως τό-
πον καί ανέλυε τήν διά τής κλίμακος είς τό 

φρουριον άνάβασιν. 
Έν τω φρουρίω ΰπάρχουσι 2 μεγαλοπρεπή 

καταστήματα κατασκευασθέντα ΰπό τών Ένε-
τών- τούτων τό μέν χρησιμεύει ώς φρουραρχείο, 
τό δέ, τό καί δεύτερον, έχρησίμευεν έπί τοΰ Κα-

ποδιστρίου ως έργοστάσιον πρός κατασκευήν 
κλινοσκεπασμάτων ΰπό τών έγκαθειργμένων 

στρατιωτ. καταδίκων. Κάτωθεν τοΰ φρούραρ-
χειου» είνε τό πρώτον φυλακείον τού' φρουρείου, 
εν τώ προμαχώνι τού Μιλτιάδου τό δεύτερον 

και πλησίον τής πύλης τού 'Επαμεινώνδα τό 
τριτον· ΰπάρχουσι προσέτι καί άλλα τινα μικρά 

αίματα, χρήσιμα εις διαφόρους άνάγκας τής 
φρουράς. Ή φρούρησις τών καταδίκων άπαιτεί 

πλήρη λόχον, ούτινος τό ήμισυ ΰφ' ένα άνθυπο-
λοχαγόν φρουρεί τούς έν ταΐς φυλακαΐς τοΰ 
Μϊλτιάδου είς θάνατον καί λοιπούς βαρυποίνους 
περϊ ών προσεχώς θά γράψωμεν. "Οσοι ξένοι 
αφίκνούνται θεωροΰσιν άπαραίτητον καί ώς έπι-
βαλλομένην αΰτοΐς τήν έπίσκεψιν τού φρουρίου, 

ιδιως δέ οί άξιωματικοί τών διαφόρων στόλων 
τών κα τα πλεόντων έν τώ λιμένι καί οι διά-

φοροι περιηγηταί. 
( Έν Ναυπλίω 20 Νοεμβρίου 1894 

Σπ. Γ ρ . Δημητριάδης 
φοιτητής τής νομικής. 

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΑ της ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ 
(Δ ι ή γ η μ α) 

Έκ τών ώραιοτέρων πόλεων τής νήσου Κύρ-
ιοι είνε καί ή Γερθιόνη, ήτις διεγείρει οίστρον 
ποιητικόν είς τήν ψυχήν τοΰ μακρόθεν βλέπον-
τος. Τής πόλεως ταύτης τήν άκραν καλλύνουσι 
και έξωραίζουσι γλυκόφωνοι άηδόνες, τήν δε 
φοδοδάκτυλον ήώ ό μελίγλυκος κορυδαλλός. Οί 

αίποι, τά ώραΐα καί ουχί εκτεταμένα δάση, 
αι λόφοι είνε άνάπλεω πρασιών. Οί λειμώνες 

Κείνοι τών άνθυλλίων, τό γαληνιαίον τής πα-
ραλίας καθιστών ταύτην ρομαντικωτάτην. Έν 
τη πόλει ταύτη μεταξύ τών άλλων οικιών ΰ-
ψουτο μεγαλοπρεπής καί τρόπον τινα υπέρο-

γκος ό πύργος τού Λασιέ. Ούτος ό γόνος τής 

ευγενούς καί άριπρεπούς συμπεριφοράς, υπήρξεν 
ό διασημότατος καί εΰκλειστατος τών έν τη 
πόλει ταύτη ευρισκομένων κατοίκων. Διεκρίνετο 
έπί παιδεία καίχρηστότητι· ένεκα λοιπόν τούτου 
έχαιρε καλλίστην ΰπόληψιν, προσαγορευόμενος 
διά τών μάλλον προξενουσών εϋχαρίστησιν λέ-
ξεων, οίον ευγενής, συμπαθής, αγαθός, ελεήμων. 
Έπεδόθη είς τήν έμπορίαν, έκτήσατο πλούτον, 
όσον ό πολυτάλαντος Κροίσος. 'Αλλά τό άστα-
τον τής τύχης, ή τετυφλωμένη ειμαρμένη έκαμε 
τόν μέγαν έκεΐνον Λασιέ νά στερήται καί αυτού 
τού σκούδου. Εις τοιαύτην δύστηνον θέσ:ν περι-
έπεσεν, ώστε χείρα ίκέτιδα ήπλωνε πρός τούς 
συμπολίτας του. Περίλυπος καί άφροντις, πα-
ραρρέων ώς ρύας, απεφάσισε νά άφήση τήν γενέ-
τειραν καί νά άποδημήση είς τήν άλλοδαπήν 
πρός πόρον ζωής, (έξ έντροπής δέν ήθελε νά 
μένη έν τή Γερθιόνη). Δάκρυα έκ μυχίων καρ-
δίας εξερχόμενα, έδείκνυον τόν πρός τήν πατρίδα 
πόθον. 'Αλλά τέλος βαρυαλγών άφίνει νά 
χαίρη τήν Γερθιόνην καί αναχωρεί. Άρά γε 
ποία καρδία γρανιτώδης δεν συγκινεΐναι βλέ-
πουσα τούτον τόν πολυτάλαντον, πεινώντα καί 
γυμνητεύοντα εις τήν πόλιν 'Αγκώνα ; Περιέ-
τρεχιν ώς άλήτης άπό πανδοχείου εις πανδο-
κεΐον όπως κοιμηθή. 'Αλλά καί είς τούτον 
ταπεινότατον κοιτώνα ευρισκόμενος καί 
έθρηνώδει τά βάσανα τής είμαρμενης αΰτοΰ. 
Τοιαύτη, έλεγεν, είνε η τύχη αγει καί φέρει 
τόν άνθρωπον άπό πόλεως εις κώμην, άπό βα-
σιλέως εις στρατιώτην . Ούτως λοιπόν τούτων 
εχόντων άπεφάσίσε μεταβη εις τόν πλουσιώ-
τατον τής 'Αγκωνος ονόματι Βανσών. Ερωτών 
λοιπόν κ α ϊ απυνθανόμενος εύρε τήν οίκίαν τοΰ 
Βανσών καί αυτόν καθήμενον παρά τη τρα-

πεζη καί άναγινώσκοντά τι σύγγραμμα. Ίκε-
τευτικώς τούτον ό Λασέ χαιρετίσας, έκάθισεν 

έπί τίνος καθίσματος άρχίσας νά λέγη πρός αυ-
τόν τά βάσανά του. Μόλις έπεράτωσε ταύτα 
τοΰ λέγει ό Βανσών 

— Γνωρίζεις πώς είνε ό κόσμος ; 
Ό Λασιέ άναστάς έκ τού καθίσματος ήρχισε 

νά κατέρχηται καί νά άνέρχηται βαθμίδας τι-
νάς παρακειμένης κλίμακος. Μείνας δέ πρός 
στινμήν ένεός ό Βανσών, τόν ένόμισε βλάκα. 
'Αλλά πάλιν, ΰπολαβών ηρώτησε τί δηλοΐ 
τούτο. Ό δέ Λασιέ λέγει ότι τοιαύτη είνε ή 
τύχη τών ανθρώπων, κλίμας δηλονότι, άλλους 
άναβιβάζουσα καί άλλους καταβιβάζουσα. Διά 
ταύτην τήν παροιμίαν έχάρη ό Βανσών καί έ-
δωρήσατο αϋτώλεμονεώνα ίνα άπολαμβάνη τούς 
καρπούς πρός ιδίαν του συντήρησιν. Μόνος μο-
νώτατος είργάζετο νυχθημερόν περιποιούμενος 
ταύτας. 'Αλλά δι'αυτόν (τόν Λασιέ) άπήλθεν 
ή νύξ καί έφάνή τό λυκόφως τής ήμέρας. "Οτε 
ο δύσμοιρος εκκόλαπτε λεμονέαν τινα εύρεν πίθον 
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χρυσιου περιέχοντα, κεχωρισμενον εντός του χω-
ματος. Τοϋτον τόν θησαυρόν επιμελώς κρύψας 
εις τά ράκια εκείνα δι' ών έκοιμάτο, μετέβη 
πρός τόν Βανσών ϊνα άποχαιρετίση, καί άνα-

χωρηση διά τήν γενέτειραν. Άμ ' έπος άμ' έρ-
χον. Τήν έπιοϋσαν άνεχώρησεν υπ' άνεκλαλή-
του χαράς καί κατενθουσιών άφήκε τόν γλαυκόν 
τής Άγκώνος ούρανόν, άναμετρών τά υγρά τοϋ 

τόντου κέλευθα καί τούς ρόχθους τών κυμάτων 
εφθασεν εις τήν Γερθιόνην. Έξήσκησε πάλιν 
τό τοϋ εμπόρου επιτήδευμα καί έκτήσατο πλοϋ-
τον άμύθητον, απολαμβάνων τής πρώτης καί 
πλέον καλλιτέρας τιμής παρά τών συμπολιτών 
του. Άλλ' όντως ή ειμαρμένη ή περιέπουσα 
τούς ανθρώπους κατέστησε καί τόν Βανσών πε-
νέστατον οΰ μόνον ΰλικώς άλλά καί σωματικώς· 
διότι πεσών εκ τοϋ ίππου του καί καταθραύ-
σας τόν κενεώνα, έγένετο παράλυτος, στηριζό-
μενος ΰπό ράβδων διηκουσών μέχρις ΰπό μά-
λης. "Ηρχισε νά μεταβαίνη άπό πόλεως είς πό-
λιν μετερχόμενος τό έπαιτεΐν. "Εφθασε τέλος 
καί αυτός εις τήν Γερθιόνην ένθα ό Λάσιε είχε 

γεινει ο εξοχως κόμης της πόλεως. Ημεραν 
τινά καθήμενο; ο Λάσιε εις τι καφφεϊον μετά 
τών συμπολιτών του, εξ άπίνης βλέπει τόν 
Βανσών έκτείνοντα τήν χείρα δι' έλεημοσύνην. 
'Αμέσως ό Λάσιε τόν έγνώρισε καί τόν έθηκεν 
ένθός άθήνης κομίσας εις τά μεγαλόπρεπες του 
μέγαρον. Ό Βανσών δέν έγνώρισε καλώς τον-
Λασιέ, διότι εύρεν αυτόν εις τόσον μέγαν πλού-
τον. Γενομένων δέ τίνων συζητήσεων ήρώτησεν 
ό Λασιέ τόν Βανσών, πώς είνε ό κόσμος, ούτος, 
δέ ίδών σφαϊραν κειμένην έπί τής τραπέζης πε-
ριέστρεψεν αυτήν. 

Έπανερώτησεν ό Λασιέ τι τούτο δηλοί, ό δέ· 
Βανσών είπε-

— "Ετσι είνε ό κόσμος σφαίρα καί γυρίζει. 
Τότε λοιπόν έγένετο πλέον καταφανής ή πρός 

αλλήλους γνωριμία, άσπασθέντων αλλήλων εις. 
τούς μελιγνήνους οφθαλμούς. Μείνας δέ έπί άρ-
κετάς παρ' αΰτώ ημέρας, άπεδήμησε διά τήν 
γενέτειρα\ κομίζων άπειρα πλούτη. 

"Αργος, 4 Νοεμβρίου 1894. 
Ά ν τ . Γ . Δαρλάκος. 

Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Σ Ι Σ Χ Ο Υ Μ Π Ε Ρ 
Ό Έ δ ο υ ά ρ δ ο ς Χούμπερ, διάσημος φυσικός, 

επεριηγήθη άπό τοϋ Δεκεμβρίου 1879 μέχρι του 'Ι-
ουλίου 1880 ανά τάς κοροφάς τών "Ανδεων, σειράς 
ορέων χειμένας έν τή δημοκρατία έκβάτορ καί τάς 
όδοιπορικάς του αναμνήσεις χαί επιστημονικάς ερεύ-
να; «δημοσίευσε τό παρελθόν έτος εν Λονδίνω Σκο-
πός τής εκδρομής τοϋ Χούμπερ ην ή εξερεύνησις τών 
"Ανδεων ύπό βοτανικήν, φυσικογεωγραφικήν καί φυ-
σικοϊστορικήν εποψιν. Ο! δι' αεροστάτων άνελθόντες 
είς οψη 7920 έως 8224 υέτρων υπεράνω τής επιφα-

νείας τής θαλάσσης ήκρίβωσαν ότι υπάρχει αναφορά 
μεταξύ τής ελαττώσεως τής ατμοσφαιρική; πιέσεως 
καί τής οΰτω καλουμένης ορεινής ασθενείας. Έν υ-

ψει όπερ τά 42G4 μέτρα δ αεροπόρος αισθάνεται βα-
ρύτητα έν τω οργανισμώ του, μετά μικράν δέ έτι ά-
νάβασιν δυσκόλως αναπνέει, αισθάνεται πολλήν δί-
ψαν, ΐσχυρόν πονοκέφαλον και έπί τέλους άσφυξίαν. 
Ό Χούμπερ έσπούδασε νά έξακριβώση τά αποτελέ-
σματα άτινα επέρχονται εις τον όργανισμόν τοϋ άν-
θρωπου αναδαϊνοντος βαθμιαίως καΐ μετά διαλειμά-
των είς σημαντικά ΰψη. Ούτος εξέλεξε τάς έν Έκ-
βάτορ Ανδεις ώς λίαν κατάλληλον τόπον προς έκτέ-
λεσιν των πειραμάτων. Συνοδευόμενος ύπο τών Βάλ 
Τουρνάντσε, Ζάν 'Αντοάν χαί Λουΐ Καρέλ, έμπειρων 
οδηγών, επεχείρησε τήν κατά διαλείματα άνάβασιν 
τών "Ανδεων μέχρι τής υψηλοτάτης αύτών κορυφής 
Τσιμποράζο είς την οποίαν ουιε ό Οϋμβόλτος ούτε ό 
Βουσιγγόλτ ήυνήθησα νά άναβώσι, περιοριοθέντες 
μόνον είς τήν έξερεύνησιν τής κορυφής τών "Ανδεων 
Κοτοπάζι.—Ό Χούμπερ μετά τής συνοδείας του διέ-
τριψεν επί τών "Ανδεων 212 ημέρας — Κατ' αρχάς 
άναβάντες μέχρι τοϋ αμμώδους οροπεδίου Άρενάλύ-
ψηλοϋ 4077 μέτρων παρέμειναν έκ«Γ έπί ίκανόν χρό-
νον. Αναπαυθίντες δέ έξηκολούθησαν τήν άνάβασιν 
των εκ διαλλειμάτων μέχρις ύψους 5085 μέτρων έως 
οτου τό βαρόμετρον έδείκνυε 419 ύποχιλιόμετοα οί δε 
οδηγοί ώς καί οί ήμίονοι έπί τινας ώρας ένοσησαν 

τήν οΰτω καλουμένην όρεινήν άφθένειαν, αι δυνάμεις 
των δηλαδή έξηντλήθησαν, ύπέφερον δύσπνοιαν και 
ησθάνοντο ίσχυρόν πονοκέφαλον. Τά αΰτά έπαθον καί 
οταν έκ διαλλειμάτων άνέβησαν μέχρι 5263, 5875· ' 

και 6848 μέτρων. Ό Χούμπερ εξηρεύνησε τάς κορυ-
ράς Κοραζόν (4847 μέτρ.), Κοτοπάζι (5971 μέτρ.), 

Λιτσίντα (4883), Σιντσολάγδα (4892 μέτρ.), ''Αντι-
σάνα (5877 μέτρ.), Καϊάμπε (5940 μέτρ ), Σαραούρ-
ιου (45G9 μέτρ ), Κοτοκάτσι (4G61 μετρ.), Καρή-
Γουεράζο (5028 μέτρ.) καί 'Ιλλινιζα (5000 μέτρ.). 
Η άνάβασις είς τήν κορυφήν Τσενμπορίζο έγένετο έν 
σύνοικώ καιρώ καί έπεράτωσε ταύτην τήν έκδρομήν. 
"Οτε άνέβησαν είς τήν κορυφήν κεχαλυμένην ήδη 
υπό χιόνος, ο καιρός μετεβλήθη, ήρχιζε νά πίπτη 
πυκνή χιων ήτις έκώλυσε τούς -περιηγητάς νά άπο-
λαύσωσι τοϋ μαγευτικού θεάματος τής κατοπτευσεως 

τών ύπο τους ποίας αύτών κειμένων τόπων. Κατά 
τάς τελευταίας άναβάσεις οί περιηγηταί δέν ένόση-
ιαν ώς πρότερον τήν όρεινήν άσθένειαν, ήσθάνθησαν 
όμως κατάπτωσιν τών δυνάμιών των. Έκ τούτον ά-
συμπεραί ει ό Χούμπερ ότι ό άναβαίνων κατά διαλ-
λεΐματα (καί έπί τινα χρονον άναπαυόμενος) εις ΰ-
ψη 6096 καί έπέκεινα μέτρων δύναται νά άνθέξη 
είς τάς δυσχέρειας καί τήν όρεινήν νόσον, άπ' εναν-
τίας δ άνευ διαλλειμάτων χαί αναπαύσεως (ώς 6 αε-
ροπόρος) άναβαίνων, ώς μή δυνάμενος νά είπνεύση 
ίκανόν αέρα, άναγκαΐον πρός άναπλήρωσιν τών έκπε-
ττωχότων του δυνάμεων, ύποφέρει πολύ καί διατρέ-
χει τόν έκ τής ασφυξίας θάνατον. Έν ταΐς "Ανδειαν 
ό Χούμπερ πολαχοϋ συνήντησε ύπερμεγέθεις ογκους 
πάγων, εύρε δέ φυόμενα μέχρι 5070 μέτρων ύψιους 
τά λατινιστί καλ. Li'chenes, γερμ. Flechten, γαλλ. 
Lichens μέχρι δέ 5607 μέτρων τά λατιν. Mnscineac, 
γαλλ. Mousse μέχρι δέ τίϋ ύψους 4872 μέτρων i-
νεΰρεν έντομα έκ τών κολιοπτέρων καί λεπιδοπέρων 

Α Σ TP A ΠΗ 
ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
Ό μήν Δεκέμβριος ειναι άληθώς ή στιγμή 

τοϋ έτους ή μάλλον λυπηρά καί άχάριστος. Ή 
βροχή, ό παγετός καί ή χιών σταματοϋσιν έπ' 
ολίγον τάς γεωργικάς εργασίας. Πανταχού τά 
δένδρα εκτός τών άειθαλών έχουν ρίψει τά φύλ-
λα των. Ή πυραλίς (κοκοινωπόν πτηνόν) ή ΰ-
πολαίς (ποταμίδα), τά τσούνια, καλημάνες, 
μπεκατσίνια, νερόκοτες, φονεύονται ΰπό τών κυ-
νηγών, τά σπουργίτια πλησιάζουσι τάς οικίας 
καί τούς κοπροσωρούς τών σταύλων, είς τά ορει-
νά μέρη γίνεται ή διάβασις τών ψαρονίων. Φυτά 
καί άνθη είναι πολύ ολίγα καί ιδίως εις τάς χει-
μονοτρανταφυλλέας καί εις τινα άνθη βιολετών. 

ΓΕΩΡΓΙΑ 
'Ε ρ γ α σ ί α ι τών αρχηγών τ ή ς 

κ α λ λ ι ε ρ γ ε ί α ς. Ούτοι ασχολούνται εις 
τήν πώλησιν τών καρπών καί τών παχυνθέντων 
ζώων. Έπισκέπτοντα τάς άποθήκας καί εξασφα-
λίζουν τούς καρπούς, γεώμηλα κλ. Έξακολου-
θοϋσι τήν συγκομιδήν τών έλαιών καί τήν κα-
τασκευήν τοϋ ελαίου. Είς τό τέλος τοϋ μηνός 
κλείουσι τούς γεωργικούς λογαριασμούς τοϋ έ-
τους και τών εξόδων τής οικογενείας καί λογα-
ριάζουσι τά κέρδη καί τάς ώφελείας. 

Έ ρ γ α σ ί α ι. ζ ε υ γ η λ α τ ώ ν. Ούτοι 
έξακολουθοϋσι τά οργώματα τοϋ χειμώνος έάν 
ό χειμών δέν τούς έμποδίζη, καί προετοιμάζου-
σι τάς γαίας διά τήν έαρινήν καλλιέργειαν.Κατά 
τάς ημέρας τής μή καλλιεργείας μεταφέρουσι 
κόπρον εις τούς άγρούς. Συλλέγουσι φύλλα δέν-
δρων καί άναμιγνύουσι ταύτα μέ χλόην καί χώ-
μα πρός κατασκευήν κόπρου. 'Εξακολουθούσα 
τάς τοϋ παρελθόντος νηνός έκχερσώσεις. 

Έ ρ γ α σ ί α ι δ ι ά τ ώ ν χ ε ι ρ ώ ν. 
Έ σ ω τ ε ρ ι κ α ί. Κόπτουσι σχοίνους είς τε-
μάχια ώς τροφήν τών ϊππιων.Δένουσιν εις δεμά-
τια τόν χόρτον. Προπαρασκευάζουσι τά τής χει-
ρός εργαλεία. Προετοιμάζουσι τό λινάρι, καννά-
βι, βαμβάκι, καί δένουσι τά σάρωθρα. Καθαρί-
ζουσι τούς πρός πώλησιν άγρούς, κοπανίζουσι 
τόν άραβόσιτον καί καλαμβόκι. —Έ ξ ω τ ε-
ρ ι κ α ί. Καθαρίζουσι τούς ρύακας καί όπου 
είναι άνάγκη κάμνουσι νέους. 'Επισκέπτονται τά 
υπόγεια καί τά προπαρασκευάζουσι πρός διέξο-
δον τών ΰδάτων. Κατασκευάζουσι κόπρον τεχνι-
κήν καί φυσικήν. Κόπτουσι φτέρην διά στρωμνήν 
τών ζωων καί μεταβολήν ταύτης εις κόπρον. Ά-
νοίγουσι λάκκους διά φύτευσιν δένδρων. Προπα-
ρασκευάζουσι τούς φραγμούς τών αγρών καί κου-
ρεύουσι τούτους. 

Σ π ο ρ ά. Είς τά πεδινά μέρη έξακολουθοϋ-
σι τήν σποράν τοϋ σίτου,τών κυάμων καί μπιζε-
λίων. 

Λ ε ι μ ω ν ε ς φ υ σ ι κ ο ι κ α ι δ ι ο χ ε-
τ ε ύ σ ε ι ς.'Εξακολουθεί ό ποτισμός τών ξηρών 
λειμώνων,έάν ό καιρός τό έπιτρέπη, έάν δε ήναι 
ψυχρός, εμποδιζεται. Διότι εαν μετα τον ποτι-
σμόνέπελθη ισχυρός παγετός, τότε τό ύδωρ πή-
γνυται,καταςρέφει τά φυτά καί άντισηκώνει τά 
χώμα, διά τούτο μετά τό πέρας τοϋ χειμώνος η 
τών παγετών καί ιδίοις κατά τόν Φεβρουάριον 
καλόν είναι νά κάμνωμεν κυλινδρισμούς έπί τοϋ 
λειμώνος εκείνου, έπί τοΰ οποίου τά φυτά (διά-
φορα χόρτα) δέν εΐναι καλώς προσηρμοσμένα έπί 
τοϋ χώματος, όπως διά τοϋ μέσου τούτου στερε-
ωθώσιν. Έκβάλλουσι τά βούρλα καί τούς θαμνί-
σκους κλπ. έκ τών λειμώνων. 'Εξετάζουσιν έάν 
εί'ς τινα μέρη τών λειμώνων διαμένη ύδωρ, καί 
τό έκβάλλουσι διά κατασκευής νέων οχετών. 

' Α μ π ε λ ο υ ρ γ ί α . Άνοίγουσι λάκκους 
όπου είναι άνάγκη διά καταβολάδας. Προμη-
θεύονται πασσάλους διά τάς άμπέλους καί στα-
φίδας. Έπισκευάζουσι τούς φραγμούς. Εις τά 
παράλια μέρη έξακολουθοϋσι νά μονοβίργώσι. 
Μεταγγίζουσι τούς λευκούς καί ά'νευ ρητίνης οϊ-
νους. Έξακολουθοϋσι νά άνακατώνωσι καί ένεα-
γώσι τήν μεταφοράν τών νέων οίνων τών κατα-
σκευασθέντων κατά τό έτος αυτό. 

Δ ε ν δ ρ ο φ υ τ ε ί α . Προετοιμάζουσι τήν 
γήν τήν προσδιορισμένην διά δενδροσποράν κατά 
τήν άνοιξιν καί τήν κοπρίζουσι καί τήν καλλι-
εργοϋσι διά του άροτρου ή λίγου (πτυαριου). 

Καρποφόρα δένδρα. Άφαιροϋσι τόν 
ιζόν (κισόν) τόν άναφυόμενον εις τάς μηλέας και 

άχλαδέας καί καθαρίζουν τάς λιχήνας καί τήν 
μούχλαν αϊτινες σκεπάζουν τάς φλέβας τών δέν-
δρων Κλαδεύουσι και καθαρίζουσι τάς έλαίας, 
έάν ό καιρός ήναι καλός. 

Δ σ σ ο ν ο μ ί α. Έξακολουθοϋσι τήν συλλο-
γήν σπόρων. Έάν ό καιρός ήναι καλός κόπτουσι 
τά δένδρα. Άνοίγουσι λάκκους διά τήν καλλι-
έργειαν τής άνοίξεως. Μετακομίζουσι τάς καλάς 
ημέρας ξύλα. 

ΟΙΚΙΑΚΑ ΖΩΑ κλ. 
"Ιππο ι. Έξακολουθοϋσι τά; αϋτάς περιποι-

ήσεις διά τούς ϊππους καί τάς ϊππους, άς κατε-
δείξαμεν τόν Νοέμβριον. 

Βόες. Προσπαθοϋσι νά παχύνωσι τούς 
βίας, 

άλλά πρέπει νά διατηρήται θερμόν τό βουστά-
σιον. Τά κοκινογούλια καί κολοκύνθια δίδονται 
μετά προσοχής είς τούς βόας πρός άποφυγήν δι-
σπεψίας καί φουσκόσεως. Παύουσι δέ τήν τροφήν 
ταύτην πρό 1 5 ημερών άπό τής πωλήσεως ταύ-
της καί τήν άντικαθιστώσι διά πιτύρων καί 
ξηρού χόρτου.· 

' Α γ ε λ ά δ ε ς . Αϋξάνουσι τήν στρωμνήν των 
διά πλειοτέραν ζέστην. Έξακολουθοϋσι νά τάς 
τρέφωσι μέ χόρτα καί μέ ρίζας. Αί άγελάδες 
συνουσιασθεΐσαι τήν άνοιξιν άρχίζουσι νά γεννώσι. 
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Πρ ό β α τ α. Αι προοατίναι αρχίζουσι νά γεν-

νώσι καί άπαιτούσιν άδιάκοπον περιποίησιν, καί 
χωρισμόν τών μελλουσών νά τέξωσιν άττό τάλλα 
πρόβατα. Προφυλάττουσι τά γαλάρια άπό τό 
ψύχος, ύγρασίαν καί τά καθαρίζουσι συχνά, ε-
χουσιν έντός αυτών ξύλινον άγγεΐον (κορίτον ο-
πως ποτίζωνται τά μή εξερχόμενα μακράν. Κα-
λόν είναι έντός τοΰ ύδατος αυτού νά ρίπτωσι 
σκωριασμένα σίδηρα, όπως καθίστανται τονικά 
τά πρόβατα. "Οταν είναι καλός καιρός μεταφέ-
ρουσι ταΰτα είς τους λειμώνας, άλλως τε τά φυ-
λάττουσιν είς μέρη ξηρά. Χο ίρο ι . Διατηρούσι 
τό χοιροστάσιον είς θερμήν κατάστασιν. Τάς ψύ-
χρας ημέρας δίδουσι χυλόν είς τούς χοίρους έξ 
άλεύρου καί χλυαροΰ ύδατος. Τ υ ρ ο π ο ι ε ΐ ο ν 
Έάν ό καιρός ήναι καλός άρχίζουσι νά κατα-
σκευάζουσι γιαούρτην, τυρόν, βούτυρον καί άλλα 
γαλακτερά· άλλ' απαιτείται είς τό κατασκευα-
στήριον νά διατηρήται μία κανωνική θερμοκρα-
σία. Π τ η ν ο τ ρ ο φ ί α . Πασύνουσι τάς όρνι-
θας, γάλους καί έν καιρώ ψύχους τούς δίδουσι. 
ζεστήν τοοφήν έξ άλεύρου καί ζεστού ύδατος. 
Μ ε λ ι σ σ ο τ ρ ο φ ί α. Επισκέπτονται 
καί περιποιούνται τά μελίσσια, έάν εχουσιν α-
νάγκην. 'Ανάγκη νά λειφθη φροντίς ώστε νά μή 
εισέρχεται αήρ καί ύδωρ έντός τής κυψέλης, αλ-
λά μόνον μία μικρά οπή νά ύπάρχη έξ' ής νά 
είσέρχιονται καί έξέρχωνται αί μέλισσαι. 

ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ 
' Ε ρ γ α σ ί α κ ή π ο υ. Επισκέπτονται 

τά μικρά όσπριώδη φυτά, άτινα έκοψαν καί έ-
χουν είς τάς άποθήκας διά νά μή τά προσβάλη 
ό παγετός. Προβλεπομένης χιόνος σκεπάζουσι 
τούς λαχανοκήπους με άχυρα καί άλλα καλύ-
ματα ένεκα τού παγετού. Φυτεύουσιν είς τά ε-

ξογκώματα (σαμάρια) τών πρασιών μαρούλια. 
Φυτεύουσιν είς τάς πρασάς φασιόλους καί έρε-
βύνθους. Έν καλαΐς ήμέραις συλλέγουσι φύλλα 
δένδρων καί τά έναποθέτουσιν είς σωρούς ρί-
πτοντες έπ' αυτών κόπρον, ήν προετοιμάζουσι. 
διά τά προϊόντα τής ανοίξεως. 

Έργασ ίαόπωροφόρωνδένδρων . 
Έξακολουθούσι τήν φύτευσιν, καί κλαδεύουσι τά 
εχοντα σπόρους(κουκούτσια) δένδρα (π.χ. μυ-
λέας, άχλαδέας, σταφυλάς) έάν ο καιρός ηναι κα-
λός, Φυλάττουσι τάς λεμονοπορτοκαλλέας άπό 
τούς παγειούς ρίπτοντες κόπρον μισοχωνευμένην, 
κατά δέ τούς μεγάλους παγετούς άνάπτουσιν 

άχυρα μακρόθεν καί καπνίζονται. Δύνανται έ-
πίσης νά καθαρίζωσι τά καρποφόρα δένδρα άπο 
τάς λιχήνας (ψωρα καλουμένην) καί νά τά ά-
σβεστόνωσι διά γάλακτος τής άσβέστου (χορη-
γόνερον). 

Ε ρ γ α σ ί α ά ν θ ο φ ό ρ ω ν κ ή π ω ν. Φυ-
τεύουσι τα λευκόϊα τά εΰπατόρια. Έπιτηρούσι 

τα. ζουμπούλια καί τά λώρια. Κόπτουσι τά στε-

λεχη των χρυσανθημων. Εκβαλλουσι τα φυτά 
τά άποθαμμένα (ξηραμένα) καί καλλιεργούσι τάς 
πρασιάς. Επισκέπτονται τάς ντάλιας έν τώ 
μαγαζείω οπου έχουν τούς βολβούς των. 

Κ α τ α ν α λ ι σ κ ό μ ε ν α προϊόντα, ά. 
λαχανικά είς τούς αγρούς καί κήπους. Παράγον-
ται λαχανικά, πράσα, σπανάκια, άγγινάραι είς 
τούς κήπους, σφαράγγια ήμερα. β'.' Οπώραι. Ευ-
ρίσκονται σταφυλαί είς τάς κρεββατίνας, πορ-
τοκάλλια μανδαρίνια. 

Ε Υ Τ Ρ Α Π Ε Λ Α 
Μ ά θ η μ α τής 'Αριθμητικής 
— Πόσες παράδες πουλεΐς παπού τά κον-

λούρια ; 
— Τά έξ θά σέ τά δώσω για πέντε δεκά-

ρες, παιδάκι μου! 
— Μπα τά έξ γιά πέντε δεκάρες ; τότε 

θά κάμουν τά πέντε κουλούρια 4 δεκάρες, τά 
4 τρεις δεκάρες, τά 3 δύο δεκάρες, τά δύο μια 
δεκάρα καί τό ένα χωρίς παράδες· έγώ θά πά-
οω μόνον τό ένα· ώρα καλή παπού. 

Ταχυδακτυλουργός τις επιδεικνύων τήν τε-
χνην του έν τινι έστιατορίω καθ' ή ν ώραν ήτο 
πλήρες, ήρξατο λέγων : 

— Προσέξατε, κύριοι, προτίθεμαι νά μετα-
τρέψω τόν οίνον είς ύδωρ.. . 

Είς πελάτης διακόπτων αυτόν. 
— Αυτό, φίλε μου, δέν είνε καί ταχυδακτυ-

λουργικόν περίεργον, ό ξενοδόχος μας τό γνωρί-
ζει καλλίτερα άπό σέ. 

Μεταξύ δύο κυριών. 
— Έγώ, φίλη μου, έννοώ, τά κορίτσια μου, 

όταν συμπληρώσουν τό 19ον έτος τής ηλικίας 
των ν' άρραβωνισθούν. 

— Καί άν μέχρι τής ηλικίας εκείνης δέν 
επιτύχουν κανένα ; 

— "Ε ! τότε θά είνε πάντοτε 19 ετών μέ-
χρις ότου άρραβωνισθούν. 

Π α ρ α κ α λ ο ΰ μ ε ν τούς ένταϋθα 
καί ιδίως τούς έν ταΐς έπαρχίαίς καί έν 
τω έξωτερικω κ. κ. συνδρομητάς ημών 
οπως άποστείλωσί τήν ευτελή συνδρομή 

τής «Αστραπής», διότι πλησίαζει το 
νέον έτος καί θέλομεν καί ημεΐς νά έκ-
πληρώσωμεν τάς υποσχέσεις μας, αιτινες 
αναφέρονται στερεοτύπως έν τή πρώτη 
σελίδει, δηλ. νά έκτυπώσωμεν τό ήμερολό-
γίον όπερ θά άποσταλή αύτοΐς τήν πα-
ραμονήν του νέου έτους, κατοπιν δέ έρ-
χεται ή σειρά τών λαχείων. 


