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βιβλίων της Παλαιας Διαθήκης 

’Ιωσήφ Γεωργιάδου.)

(συνέχεια ιδε φυλλ. 16 )

"Ισω; νά καταβώριεν καί *ϊς ίστορι- 

κωτε'ρους χρόνους είναι ωρα. Οτε ο 

Δαβίδ κατεδιώκετο υπό τοΰ γενναίου αλ- 

λ* άτυχούς βασιλέως Σαούλ κατέφυγεν 

«ΐς την χώραν των Μωαβιτών, καί παρε- 

κάλεσε τον βασιλέα αυτών να επιτρέψε 

εις αύτόν να διαριείν^ εν τ>} χώρ^ του 

αυτός καί οί συγγενείς του καί οι οπα
δοί του ώ ; τετρακόσιοι ανδρες· χαί ό

Μωαβίτης βασιλεύς προσέιρερεν είς αυ

τόν τήν ©ιλόξενον χώραν του, Οπως και 

6  επ ί Μωύσέως βασιλεύς δέν άπεδίωςε 
τούς έλθόντας εις τας θυσίας του Ε

βραίους. 'Ο Δαβίδ δμως δτε μετά ταΰ - 

τα άποίανόντος τοΰ Σαουλ εγενετο α υ

τός βασιλεύς, κακώς έπέοειξε τήν ευ

γνωμοσύνην αύτοΰ προς τήν φιλοξενήσα- 

σαν αύτόν χώραν καί προς τούς κατοι- 

κοΰντας εν αυτί), καί έπεχείρησε πό

λεμον έζοντώσεως κατ’ αυτών· οι κοποι 

αύτοΰ δμως (ραίνεται οτι |Λθλις εστέ- 

ψθησαν υπό επιτυχίας· διότι λέγει μεν 

ή Γραφή οτι έπάταξεν ό Δαβίδ τήν 

Μωαβ, καί οτι βγένετο Μωαβ τψ  Δαβίδ 

είς δούλους οε'ροντας ζένια, φα·.νεται ο »
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μως δτι άπλώς <p(5pot> υποτελείς εκαμεν 
6 Δαβίδ τους Μωαβίτας, κατά τα αλλα 

δέ οί άνίρωποι έπολιτεύοντο αύτονόμως, 

εχοντες καί τούς βασιλείς των· Ικαρε δη

λαδή ενταύθα ό Δαβίδ άπαραλλάκτως όπως 

εκαμναν οί αρχαίο*. Πέρσαι προς τούς 

ύποτεταγμένους αυτοϊς λαούς, άφΰοντες 

αυτούς νά διοικώνται αύτονόμως, μόνον 

δέ περί τοΰ ώρισμένου φόρου φροντίδα ε - 

χοντες* ταΰτα συμπεραίνομεν έκ μετα

γενεστέρων ειδήσεων, αί όποϊαι άναγρά- 

φουσιν εν «ρώτοις μέν, οτι οί Μωαβϊ- 

ται έπλήρωνον φόρον εκατόν χιλιάδας 
άρνών καί εκατόν χιλιάδας κριών, επει- 

τα  δέ δτι μετά τον θάνατον τοΰ Ά χαάβ 

ήθέτησε βασιλεύς Μωάβ έν βασιλεϊ 'Ι
σραήλ, δηλαδή καθώς λέγομεν τώρα έ - 

παναστάτησεν ό βασιλεύς τών Μωαβι- 

τών εναντίον τοΰ βασιλέως τών Εβραίων·

Βαίνεται λοιπόν εντεύθεν δτι 6 Δαβίδ *
άπλώς φόρου υποτελή Ικαμε τον βασι

λέα τών Μωαβιτών. Καιρός δέ είναι 

τώρα καί τόπος κατάλληλος εδώ νά ’έκ- 

θέσωμεν καί τόν ήδη μνημονευθέντα ύ - 

πέρ άνεξαρτησίας πόλεμον τών Μωαβι- 

ΐώ ν . Είς την εκθεσιν δέ τής ιστορίας 

άύτής εχομεν δύο διαφόρων ειδών μνη

μεία όδηγοΰντα ήμϊ{, έκ τών οποίων το 
μέν είναι ή αγία και ίερά γραφή, δη- 

λαδή πηγής 'Εβραϊκής, τό δέ δεύτερον 

ίίνα ι επιγραφή Μωσά τοΰ βασιλέως 

τών Μωαβιτών, δηλαδή πηγής μωαβι- 
ΐικής. Λεγει λοιπόν ή Γραφή. Μετά τόν 

δάνατόν τοΰ Ά χαάβ, εύθύς έν apy^j τής

βασιλείας τοΰ υίοϋ αυτού Ίωράμ βασ ι- 

λέως τοΰ βασιλείου τών δέκα ουλών, ε -  

πανεστάτησεν ό βασιλεύς ιώ ν  Μωαβιτών 

Μωσά, καί δέν εστειλε τόν φόρον τών 

άρνών καί τών κριών. *0 Ίωράμ τότε 

συμπαραλαμβάνει συμμάχους δύο άλ

λους βασιλείς, τόν βασιλέα τών δύο φυ

λών Ίωσαφοτ καί τόν βασιλέα τών Έ -  

δωμιτών, βεβαίως διότι ό ίδιος μόνος δέν 

ήτο ικανός νά καταβάλ^ τόν άνδρεΐον 

επαναστάτην οί τρεϊς βασιλίσκοι έ- 

ξεκίνησαν α καί έκύκλωσαν οδόν επτά η

μερών, καί οΰκ ήν υδωρ τι) παρεμβολή 

καί τοΐς κτήνεσι τοΐς έν ποσίν αυτώ ν » 

'Ο δυστυχής βασιλεύς τών δέκα φυλών 

Ίωράμ ΐδών τήν σπάνιν τών επιτηδείων 

τοΰ στρατού αύτοΰ, κατετρόμαξε καί ε ί
πε, Μήπως άπεφάσισεν ό θ»ός νά πα - 

ραδώσγι τούς τρεις βασιλείς εις τάς 

χεϊρας τών Μωαβιτών ; Τότε ό βασιλεύς 

τών δύο φυλών Ίωσαφάτ εσυμβούλευσε 

τούς συμμάχους νά συμβουλευθώσι τόν 

προφήτην Έλιασα ιόν πέρί τοΰ προωρι- 

σμένου καί πεπρωμένου αποτελέσματος 

τής εκστρατείας, καί μόνον τότε νά προ- 

χωρήσωσιν ή γνώμη του έγένετο παρα

δεκτή, καί ό προφήτης Έλισσαϊος, ό 

μαθητής τοΰ μεγάλου προφήτου Ί ΐλ ία , 

έρωτηθείς είπε. Τάδε λέγει Κύριος·*πα- 

ραδώσω τήν χώραν Μωάβ είς χεϊρας υ

μών, καί πατάξετε πασαν πόλιν αυτής 
όχυράν καί πάσαν πόλιν εκλεκτήν.^Τοι- 

ούτους καλούς οιωνούς εχοντες οί σύμ
μαχοι, έπροχώρηοαν. Οί Μωαβιται δέν-
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εφοβήθησαν to πλήθος τών επιόρομεων 

ά λλ ’^άμα ήκουσαν ort επέρχονται οι βα

σιλείς, πολύ πρωι παρετάχθησαν εις το 

σύνορον τής χώρας των, τό οποίον ε -  

μελλον νά διαβώσιν οί εχθροί· καί ό

ταν ό ήλιος άνέτειλε διά να φώτισή 

τήν γήν, οί Μωαβιται πρώτοι αυτοί 

ωρμηϊαν κατά τών εχθρών, άλλ’ οί 

σύμμαχοι βασιλείς, λέγει ή Γραφή, ά - 

τ.έκροκ,ταν ίσχυρώς τήν έφοδον καί έ -  
πάταςαν τούς Μωαβίτας, καί Ιφυγον 

οί Μωαβιται άπό προσώπου αύτών, 

αυτοί δέ είσήλθον τότε εις τήν χ ώ 

ραν, καί κατέκοψαν τούς αγρούς αυτής 
καί τάς πόλεις κατέκαυσαν καί πάσαν

πηγήν υδατος ένέφραξαν ό δυστυχής 

βασιλεύς τών Μωαβιτών Μωσάς ίδών 

δτι τό παν άπωλέσθη, ελαβε μεθ’ ε
αυτού έπτακοσίους άνδρας, έσπασμένους 

ρομφαίαν, λέγει ή Γραφή, διά νά διά

σχισή τό πλήθος τών επιδρομε'ων, καί 

δέν ήδυνήθη νά τό κατορθώσ^· νομί- 

ζων δέ οτι ό θεός αύτοΰ τόν έγκατέ- 

λειψε καί διά τοΰ;ο ένικήθη, καί θέλων 

νά έξιλεώσ^ αΰτόν διά νά χαρίσω αύ- 

τφ  νίκην, ελαβεν τόν υιόν αύτοΰ τόν ί 

πρωτότοκον, ό όποιος ήτο κκί ό επ ί-  I 

δοξος διάδοχός του, καί έπρόσφερεν ^αύ- 

τόν θυσίαν είς τόν θεόν του Χαμούζ ί 

επ ί τείχους τής πόλεώ; του. Τούτο, προσ- J 

θέτει ή Γραφή περί τό τέλος τής διη- 

γήσεως ταύτης ίδόντες οί σύμμαχοι, | 

σκληρά μετενόησαν, διότι αυτοί έγιναν 
Μ αίτιοι τής σκλήρας ταύτης άνθρωπο- j

θυσίας, καί έσηκώθησαν άπό τήν γήν 

Μωαβιτών καί έπέστρεψαν είς τήν γήν 

αύτών. Πράγμα άληθώς μεγάλης π ε - 

ριεργίας άξιον· νά άποτελεσθ^ συμμά- 

χ ία  τριών βασιλέων, διά νά σωφρονι- 

σθϊ) είς έπαναστάτης φόρου ύποτελής 
βασιλεύς, οί δέ σύμμαχοι ουτοι μό

λις και μετά μεγάλους κόπους καί μ ε- 
γάλας κακουχίας νά νικήσουν τον άπο- 

στάτην, καί νά κόψουν καί νά κάψουν 

τήν χώραν ίδόντες δμως δτι έγιναν α ί

τιοι ανθρωποθυσίας νά αναχωρήσουν π α 

ρευθύς, χωρίς νά λάβουν τόν φόρον τοΰ 
υποτελούς καί διά συνθηκών τινων νά 
υποχρεώσουν αΰτόν είς τό εξής νά είναι 

φρονιμώτερος καί τακτικώτερος είς τάς 
υποχρεώσεις το υ ! καί νά τελειώσουν 
οί τόσοι κομπασμοί καί εξογκωμένοι 

φράσεις τής γραφικής διηγήσεως, καί 

αί νίκαι καί τά τρόπαια καί αί διαρ- 
παγαί καί αί λεηλασίαι τών συμμά

χων είς τό φρασίδιςν « καί άπήραν ά - 

π ’ αύτοΰ καί έπέστρεψαν είς τήν γήν. » .
Καί τώρα τήν παρούσαν ύπόθεσιν π α - 

ρατηρήσωμεν πώς διηγείται καί τό μ ω - 

αβιτικής ηηγής μνημεΐον. Ά λλά^πρώ

τον μεν φρόνιμον είναι νά διηγηθώμεν 

τήν ιστορίαν τού παρόντος μνημείου. Τtj> 

1870 ό γραμματεύς τοΰ έν 'ίεροσο- 

λύμοις γαλλικού προξενείου κ. Καννώ 
καταγινόμενος είς άρχαιολογικάς ερευ- 

νας; εύρε μίαν επιγραφήν επί λίθου 

τινός εν τ ινι μίκρφ ^ωρίφ, κειμένφ προς 

τά άνατο).ικα τής Νέκρας θα/.άσσηί
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καί όνομαζομένψ τώρα μέν Δηβών, π α - 

λ  αιά δέ βεβαίως Δαιβάν, τό όποιον 
γωρίον *εΐται 'επί τής αρχαίας χώρας 

τών Μωαβιτών, καί φαίνεται δτι ήτον 

ή πρωτεύουσα αυτών. Είναι δέ ή πα 
ρούσα έπιγραφή άρχαιοτε'ρα βεβαίως πά- 

σης Ελληνικής επιγραφής, είναι δέ προσ

έτι καί τό άρχαιότερον κείμενον καθα- 

ράς αλφαβητικής γραφής, είναι δηλα

δή τό άρχαιότατον δείγμα τής ήμετέ- 
ρας γραφής· βέβαιον δε ήδη φαίνεται οτι 

πρώτοι οι Φοίνικες ανθρώπων πάντων 

έφεΰρον τό σύστημα τής διά φωνητι

κών σημείων ή χαρακτήρων αλφαβητι
κών γραφής, καί τό σύστημα τοΰτο πα- 

ρέλαβον έπειτα καί οί 'Εβραίοι καί οί 

Μωαβΐΐαι καί οί *Άραβες καί οί "Ελλη

νες καί οί 'Ρωμαίοι, τροπολογίας τινάς 

δστερον μικράς ή μεγάλας έκαστοι έ -  

πενεγκόντες είς αύτό· διά τοΰτο μέ

χρι σήμερον τό γράμμα α  οί μέν "Ελ

ληνες λέγουν άλφα, οί δέ 'Εβραίοι ά - 

λεφ καί οί ’Άραβες έλ ίφ , ουτω δέ καί 

άλλα πολλά· άλλ ’ ό λόγος ήμών ποΰ 
εξέχλινε; ταχέως άς παραδέσωμεν μ ε- 

τάφρασιν τής επιγραφής, τήν οποίαν 

ό ^Μωσΐς ε στησεν εις τόν θεόν του 

Χαμμούζ διότι τον έβοήθησε καί ά -  

πέκρουσε τούς εχθρούς. « ’Εγώ εΐμι ό 

Με'σας, υίός τοΰ Χαμουζχάδ, βασιλεύς 
τών Μωαβιτών, έκ τής πόλεως Δαιβών. 

Ό  πατήρ μου έβασίλευσε τών Μωαβιτών 

καί εγώ έβασίλευτα μετά τόν πατέρα 

£*ου, καί έκτισα τοΰτον τόν ναόν τψ  θεψ

Χαμούζ, όιότι μέ ελύτρωσεν από τών 

εχθρών μου, καί ήςίωσέ με να ιδω δυσ- 

στυχοΰντας αυτούς. Ό  Άμβρί ό βα
σιλεύς τοΰ 'Ισραήλ κατεπίεσε τούς Μω- 

αβίτας επί ημέρας μακράς, δ ιόίι ό Χα

μούζ ωργίσθη εναντίον αυτών· καί ό
f

υίός τοΰ Άμβρί διαδεςάμενος αύτόν χ λ 1 
αυτός ώσαύτως κατεπίεσεν αύτούς· άλ

λ ’ επ ί τής βασιλείας τή ; έμής ό Χα- 

μούζ έπέβλεψεν έπ ΐ τούς Μωαβίτας καί 

έπεσκέψατο αύτούς, καί ό ’Ισραήλ κα- 

τεστράφη. » Πώς νά συμβιβάσ^ τ ις τ ώ 

ρα τάς νίκας τής Γραφής καί τάς νί-κας 

τής μωββιτικής έπιγραφής ; τό άληθές 

είνα ι, οτι οταν στρατός τ ις ούδεμίαν 
ήτταν πάθιρ, δέν υποχωρεί αίφνιδίως, 

ό δέ ιερός συγγραφεύς άπέκρυψε σο- 
βαράν τινα ήτταν τών επιδρομέων, οί 

όποιοι διά τοΰτο αίφνιδίως άνε/ώρησαν 

άλλως τε καί ή επιγραφή τοΰ Μέσα ( εν 

τγι γραφ ί Μωσά ) τρανότατα διακηρύτ
τει τοΰτο είς τάς μεταγενεστέρας γ ε 

νεάς· επειτα δε είναι βέβαιον, ότι μετά 

τόν πόλεμον τοΰτον ούδέποτε πλέον ή 

γραφή είς ούδέν βιβλίον αύτής άναφέ- 
ρει ηγεμονίαν τών βασιλε'ων τών δέκα 

φυλών επ ί τών Μωαβιτών, καί ούδαμοΰ 

ουτοι πλέον φαίνονται πληρώνοντες τόν 
παράδοξον εκείνον είς άονούς καί κρι

ούς φόρον έν τέλει δέ πρέπει νά σημει- 

ώσωμεν, οτι ό Μέσας έκτός τοΰ δτ* 

κακούς κακώς άπεδίωξε τού; συμμά

χους βασιλίσκους, ανέκτησε καί τά αρ
χαία σύνρρα τής πατρίδος του· διότι $

άνω τεθεισα επιγραφή συνεχίζουσα τά 

κατορθώματα τοΰ Μέσα, ή μάλλον 

αύτός ό Μέσας έν τϊ| επιγραφή λε'γει 

παρακατιών· π *0 Άμβρί έκυρίευσε τήν 

χώραν Μαδεβά, καί κατψκησεν εν αυτί) 

αΰτός και ό υιός αύτοΰ τεσσαράκοντα 

ετη· άλλ’ ό Χαμούζ άπέδωκεν αυτήν 

είς εμέ. Καί άνθρωποι έκ τής φυλής 

Γάδ κατψκησαν έν τί) γϊ| Άθαρώβ 

άπό πολλοΰ, άλλ ’ έπολέμησα κα

τά Τής πόλεως χαί έξεπόρθησα αυ

τήν κα! έφόνευσα πάντας τού; 'εν αύτ^ 

ανθρώπους προς ήδονήν τοΰ θεόΰ Χα

μούζ καί τοΰ λαοΰ Μωάβ, καί Ιγκα - 

τέστησα έκεϊ άνθ ρώπους μου. Καί ό 

Χαμούζ λέγει μοι καί κελεύει λαβεΐν 

τήν πόλιν Νεβώ άπό τών Ισραηλιτών, 

καί άηήλθον νυκτός καί έπολέμησα αύ- 
τήν άπό πρωίας μέχρι μεσημβρίας, καί 
έκυρίευσα αυτήν καί, κατέσφαξα τούς 

έν αύτί) ανθρώπους, καί ελα^οί  τά ιε

ρά σκεύή τοΰ θεού αύτών καί διέσυρα 

αύτά  κατά γής Ινώπιον τοΰ θεοϋ Χα

μούζ· Καί ελαδον έκ τών Μωαβιτών δια- 

κοσίους άνδρας, καί άπελθών έπολιόρκη- 
σα τήν Ίαχάζ καί. έχυρίευσα αυτήν καί 

προσέθηκα είς τήν χώραν μου. » Τοιαΰ- 

τα  λοιπόν κατορθώματα επραξεν ό δρα

στήριος βασιλεύς τών Μωαβιτών Μέσας, 

τόν όποιον ή Γραφή θέλουσα νά περι

παίζω  Ονομάζει αύτόν ύβριστικφ έπιθέ- 

τφ  Άνωκέδ, δη) αδή ποιμε'να ή φύλα

κα ποιμνίων, καί τοιοΰτον τέλος ελαβεν 

ή τριπλή συμραχία τών βασιλέων· πα-
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ραξενοι αληθώς βασιλείς, μή ουνηθέντες 

τρεις αυτοί νά καταβάλωσιν ενα υποτε

λή ! Διά ταΰτα πρέπει νά θεωρηθ^ έ - 

παξιως η είρημένη επιγραφή μνημειον 

πολυτιμότατον, καί τιμή οφείλεται καί 
εύγνωμοσύνη πάντων τών φίλων τής ά -  

ληθινής ιστορίας είς τόν εϊρημένον κ. 

Καννώ, δστις διά τής φιλοπονίας καί 
φιλομαθειας του κα :έσ τη ιεν  είς ημάς 

γνωστά τά εργα ένός ΰπερμάχου τής ε
λευθερίας.

(επεται συνέχεια).

ΒΕΡΝΑΡΔΙΝΟΥ ΣΑΙΜΠΙΕΡΟΥ 

Η ΙΝΔΙΚΗ ΚΑΛΥΒΗ.

(Μετάφρασις έκ τοΰ 1’αλλικοΰ). 

συνέχεια' ϊδ. φύλλ. 16.

Μετά τήν συνδιάλεξιν ταύτην ό π α - 

ρίας ελαβεν άδειαν παρά τοΰ ξενιζομέ- 

νου, δπως άφήσ^ αύτόν, ϊνα άναπαυ- 

θ$, καί άπεσύρθη μετά τή ; συζύγου

καί τοΰ λίκνου τοΰ παιδίου είς πα 
ρακείμενον μικρόν μέρος.

Τήν επαύριον άμα Trj αύγ9) ό διδά- 

κτωρ άφυπνίσθη έκ τής ώδ^ς τών π τη 

νών τών έμφωλευόντων έν τοΐς κλάδοις τής 
’Ινδικής συκής χαί εκ τών φωνών τοΰ 

παριβυ καί τής συζύγου αύτοΰ, συμ- 

προσευχομε'νων επ ί τί?, πρωίφ. ’Ηγέρθη* 

έλυπήθη δέ πολύ, δτε τοΰ παρίου κα{
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τής γυναικός άνοιγόντων τήν θύραν, 

δπως εύχηθώσιν αύτψ καλήν τήν ημέ

ραν, διβΐδβν δτι ούδερία άλλη παρά 

τήν συζυγικήν κλίνη εΰρίσχετο εν τϊ) 

καλύβιρ κα'ι οτι ειχον άγρυπνήσαντες 

άμφότεροι καθ’ άπασαν τήν νύκτα, δπως 
άφήσωσιν εκείνην αυτίρ. Μετα το σε- 

λάμιον, Ισπευσαν "να έτο'.μάσωσι γεύ

μα. Κατά τοϋτο τοΰ καιρού εκείνος 

έποίησε γύρον έν τψ  κήπω. Εύρε δέ 

αυτόν, ώς καί τήν καλύβην, περιε- 

στοι^ημένην ύκό αψίδων ’ ινδικής συ- 

κής οΰτω συμπεπλεγμένων, ώστε έσχη- 

μάτιζον φραγμόν καί ύ π ’ αυτής τής 

όράσεω; άδία’/ώρητοΥ. Μόνον ύπεράνω 

τοΰ φυλλώματος οΰτών διεκρίνοντο τά 

κόκκινα πλευ(:ά  τοΰ βράχου, οστις πε 

ριείχε πάσαν τήν πέριξ κοιλάδα· εκεί— 
θεν δ’ ερρει μικρά πηγή ποτίζουσα τόν 

άτάκτως πεφυτευμένον τούτον κήπον, 

ενθα ήν ίδείν φύρδην μίγδην, πορτο- 
καλέας, κοκκοφοίνικας, βανανέας κα'ι αλ- 

λ.α φυτά βρίθοντα άνθίων τε καί καρ
πών. Καί αυτοί οί κορμοί αύτών ήσαν

κεκαλυμμένοι· τό βέτεΛον εΐρπε περί 

τόν φοίνικα καί τό πιπερόδενδρον περί 

τόν ζαχαροκάλαμον· ό άήρ έπληρούτο 

έκ τών ίύωδιών αύτών. Καίτοι τά

πλείω  τών δένδρων ήσαν άχόμη υπό 

σκιάν, αί πρώται ά/.τίνες τής άνατο- 
λής έφώτιζον ήδη τάς κορυφάς αυ

τ ώ ν  έωρώντο δέ κολίβρια περιιπτάμε- 

να καί ακτινοβολούντο ώ ; ρουβίνιά τ ι-  
νά χαί τοπάζια, εν ω βεγκαλίδες καί

μυριόλαλοι κεκρυμμε’ναι υπό τό υγρόν 

φύλλ,ωμα, άπετέλουν έκ τών φωλεών 

αύτών θελκτικάς συμφωνίας.

*0 διδάκτωρ περιεφέρετο ύπό τάς 

γοητευτικάς έκείνας σκιάδας πόρρω φ ι

λοσοφικών καί φιλοδοξών διανοημάτων, 

δτε ό παρίας έλθών έκάλεσεν αύτόν 

εις τό γεύμα.

Ό  κήπος υμών τερπνότατος έστιν , 

ειπεν ό "Αγγλος· ούδεμίαν άλλην ευ

ρίσκω Ιλλειψιν αύτοΰ, ή δτι πολύ μ ι

κρός υπάρχει' άνθ’ ύμών εγώ εμελλον? 

"να εκτείνω αΰτόν πρός τό δάσος.

—  Αύθέντα, άπεκρίνατο ό παρίας, ο- 

σφ ολίγον καταλάβιρς τόπον, τοσούτφ 

άσφαλέστερος ει· Ιν φύλλον αρκεί είς 

τήν φωλεάν τοΰ μυιοτροχίλου. Ταΰτχ 

λέγοντις εισήλθον είς τήν καλύβην, έν
θα εύρον τήν σύζυγον τοΰ παρίου Ιν 

τινι γωνία γαλουχοΰσαν τ4 τέκνον* 

αύτη δέ καί τούτοις παρέθηκε τό γεύ

μα. Μετά τό φαγητόν, Ληφθέν έν σ ιω - 

π^), τοΰ διδάκτορος έτοιμαζομένου ΐν »  

άναχωρήστ), ό Ινδός ει.ιε .
—  Ξένε μου, αί πεδιάδες εΐσίν άκόμη 

κάθυδροι υπό τής βροχήί 'ή ί  νυκτός 

καί οί δρόμοι αδιάβατοι· διέλθετε τήν 

ημέραν ταύτην μεθ’ ήμών.
— Ού δύναμαι, ειπεν ό διδάκτωρ*

πολνλούς ανθρώπους μετ’ έμοΰ Ιχω .

—  Βλέπω, επανέλαβεν ό παρίας· 
σπεύδετε, ΐν ’ άφήσητε *.όν τόπον τών 

βραχμάνων, οπως έπανέλθητε είς τών 

χριστιανών, ών ή θρησκεία ποιεί ζί,ν

ΚΥΞΕΙΝΟΣ

«όντας τούς ανθρώπους, ώς αδελφούς.

*0 διδάκτωρ ήγέρθη άναστενάζων.
Τότε ό παρίας ενευσε πρός τήν 

γυναίκα αύτοΰ, ήτις τούς οφθαλμούς 

κάτω νεύουσα καί άφωνος προσήν ε-(κ 

τψ  διδάκτορι χάνιστρον άνθέων χαί 

χαρπών. Ό  παρίας λαλών άντ’ έχεί-
νης ίιπ ε  πρός τόν “Ά γγλον,

—  Αύθέντα, σύγγνωτε ήμίν επ ί τ ξ  

«τω χ ίφ · δπως προσαγάγ«ψεν καί μΰρα 

κα ιά  τά ’Ινδικά Ιθιμα πρός τούς ήμε- 

τέρους ξένους, ούτε αμβσριν Ιχομεν ού~ 

τ* άλόην, είμή μόνον άνθη καί καρ

πούς* άλλ ’, ελπ ίζω , ού καταφρονήσε

τε τοϋτο τό μικρόν κάνιστρον, διά τώ"> 

χειρών τής έμής συζύγου πληρωθέν* 

•ούτε μύκονας περιέχει οΰτε νεκρολού

λουδα, άλλά ϊάσμινα, μουγρία καί περ- 

γαμηνά, είκονίζοντβ διά τής διαρκούς 

ευωδίας τήν άγάπην ήμών, ής ή ’εν- 

θύμησις παραμενεΓ, καί δτε μηκέ^ 
επανοψόμεδϊ ύμάς.

*6 διδάκτωρ ελ>αβε το κάνίστρον 
χαί είπε τψ  πςφίφ.

Ρ Α — ~ Λ I 1 ,—  Δπορω πως πλέον ευγνωμονήσω 

επ ί τ^ ήμϋτέρ^ φιλόξενή καί πώς εκ

δηλώσω τήν τιμήν, δι* ής άγω ύμάς· 

δέξασθε τόδε τό γρυσούν ώρολόγιον, έχ 

τών τούΓραχάμου ον, τοΰ περιφήμοτέρου 
ώρθλ>ογβποιοΰ τοΰ Λονδίνου, άπαξ τού 
Ιτους μόνον κανονιζόμενον.

Ό  παρίας άπεκρίνατο.

— Δέσποτα, ούδεμίακ εχομεν ωρο

λογίου ανάγκην· εχομεν £ν, δπερ κινεϊ-

ΠΟΝΤΟΣ 263

τ α ι πάντοτε καί ουδέποτε εις αταξίαν 
περιπίπτει, Ιστι δ’ ό ήλιος.

—  Τό έμόν ώρολόγιον σημαίνει τάς 
ώρας, προσέθηκεν ό διδάκτωρ.

— Τά πτηνά ήμών δηλοΰσι ταύτ*ς 

έν ταίς ψδαίς, άντείπεν ό παρίας.

—  Τουλάχιστον δέχθητε, «ϊπεν ό 

καθηγητής, τάς έκ κοραλίων ταινίας 

ταύτας, ΐνα ποιήσητ* περιδέραια διά τ* 

τήν γυναίκα καί τό τέκνον ύμών.

—  Ή γυνή καί τό τέκνον μου, άπε- 

κρίθη ό παρίας, ουδέποτε στερήσονται 

περιδερβίων κοκκίνων, έφ’ δσον έν τφ  

κήπφ φύονται πίσσοι άγκόλης.

—  Λάβετε λοιπόν, ειπεν ό διδάκτωρ, 

τά πιστόλια ταΰτα, δπως άμύνησθε 
κατά τών κλεπτών έν τ^ έρημία ύμών.

—  Ή πτω χία , ειπεν ό παρίας, έ -  

στί προτείχισμα -άπελαΰνον ήμών τούς 

κλέπτας· ό δέ άργυρος, δι’ ού τά δ- 

πλ* ύμών εΐσί πεποικιλμένα, ήρκει άν, 

δπως έφέλκηται αυτούς. Δι’ όνομα 
τοΰ βευΰ, τοΰ προστατεύοντος ήμάς, 
παρ' ού προσδοκώμεν τήν άνταμοιβήν

ήμών, μή μοΰ άφαιρέσητε τήν άξίαν 
τής έμής φιλοξενίας.

—· Έν τούτοις, έπανέλαβεν ό "Αγ

γλος, έπεθύμου», ΐ»α  έφυλάττετέ τ ι 

πρός ένθύμησίν μου.

—  Καλά, ξένε μου, άπήντησεν ό πα

ρίας, έπειδή θέλετε τοΰτο, τολμήσω 

προτείνειν ανταλλαγήν τινα* δότε μοι τήν 
ύμετέραν πίπαν καί λάβετε τήν έμ ήν 

όταν καπνίσω διά τής ύμετε'ρας, άν$ι-
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μνησθήσομαι, δτι πανδέκτης Ευρωπαίος 

ούκ άπηξίωσεν, ΐ ;α  φιλοξενηθώ έν οικία 

παρίου.I
—  Ευθύς^ ό διδάκτωρ εοωκεν αύτψ 

τήν π ίπα ν , έκ χαλκοΰ ’Αγγλικού οΰ.

σαν τό λοιπόν, τό δέ στόμα έξ ήλεκ
τρου, έλαβε δέ τήν τοΰ παρίου, ής τό 

καπνοδοχεϊον ήν έκ γης έφθής, ό δέ 

σωλήν έξ ίνδοκαλάμου.
Ακολούθως έκάλεσε τούς ανθρώπου.* >

αυτού, οϊτινες είχον χατακρυολογήσαντες 

έχ τής κακής νυκτός, ήν διήλθον· έναγκα- 

λ ι σδείς δέ τον παρίαν άνέβη εις τά

φορεΐον ή σύζυγος τοΰ παρίου κλαίου-

σα έστάθη έπ ί τής θύρας τής καλύ-

βης, φέρουσα έν άγκάλαις τό τε'κνον· ό 

δέ άνήρ αυτής συνώδευσε τόν διδάκτο
ρα μέχρι τής άκρας τοΰ δάσους, πλη 
ρών αύτόν ευχών.

—  *0 Βεός άνταμείψαι υμάς, ελε- 
γ  εν αΰτψ, διά τήν πρός τούς δυστυχείς 

ύμετέραν αγαθότητα’ είθε θυσία αΰτψ 
γένωμαι υπέρ υμών· είθε έπαναγάγ^ 

υμάς αισίως εις Α γγλ ία ν , τήν χώραν 

εκείνην τών σοφών καί τών φίλων, 

οϊτινες ζητοΰσ; τήν αλήθειαν άνά πά 

σαν τήν γήν πρός ευδαιμονίαν τών 
ανθρώπων.

Ό διδάκτωρ άπεκρίθη αΰτψ .

—  Διέοοαμον τό ήμισυ τής σφαί

ρας, πανταχοΰ δέ τήν πλάνην και τήν 

δ«αφωνίαν είδον· μόνον δ’ έν τγί καλύ

βι) υμών εύρον τήν αλήθειαν καί τήν 

ιΰτυχ ίαν. Ταΰτα εΐπόντες διε/ωρίσθη

σαν άλλ ήλων δάκρυα χε'οντες. Ό  δ ι- 

δάκτωρ άπεμακρύνθη πολύ έν τ^ πεδιά- 

δι· ουχ ηττον δ’ εβλεπεν ετι τόν πα- 

ρ’.αν παρα τόν κορμόν δένδρου ποιοΰν- 
τα σημεϊ* όιά τών χειρών, οπως είπ^ 
αύτώ: ΰγίαινε.

Ό  διδάκτωρ έπανελθών είς Καλχοΰ- 

ταν άπεβιβάσθη χατευθυνόμενος s i; Καν- 

δερναγόρην, οθεν άνεπέτασεν ιστία 

πρός τήν ’Α γγλίαν. ’Δεχόμενος εις 

Δονδϊνον ενεχείρισε τά έννενήκοντα δε- 

ματια  τών χειρογράφων αύτοΰ πρός τόν 

πρόεδρον τής βασιλικής εταιρίας, οστις 

κατέθηχεν αυτά είς τό Βρεττ^νιχόν μου- 

σεΐον, οπου οί σοφοί καί οί δημοσιο

γράφοι ετι σήμερον ένασχολοΰνται ποι
ούμενοι αυτών μεταφράσεις, επαίνους, 

διατριβάς, επικρίσεις, καί σατύρας. Αυ

τός όε ο οιδάκτωρ έβύλαξε δι’ εαυτόν 

τάς τρεις περί τής άληθείας άπαντή- 

σεις τοΰ παρίου, έκάπνιζε πολλάκις 

διά τής πίπας εκείνου καί οταν ήρώ- 

των αύτόν περί τοΰ δ,τι είχε μαθών χρή

σιμον κατά τάς «εριηγήοεις, άπεκρίνετο;

Πρέπει ινα ζητώμεν τήν αλήθειαν 
μετά καρδίας καθαράς,

’Εν μόνιρ φύσει εΰρίσκομεν αυτήν,

Πρός μόνους τούς αγαθούς ό^είλομεν 
αυτήν λέγειν.

Είς ταΰτα δέ προσέθετε:

Μόνον μετά χρηστής γυναικός ευτυ
χής ό άνθρωπος γίνετα ι.

Έν Τραπεζοΰντι, 15 Μιίου 1879 .

TP. L ΣϊΧΑΡίίϊϊθ ΓΑΟΣ.
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Ο ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΟΣ ΤΠΣ 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Έν τ ζ  ευτυχεί χώροι τών 'Ηνωμε'- 

νων Πολιτειών, $)τις ΰπερέβη πλέον 
χατά τήν πρόοδον χαί τήν ευπορίαν καί 

αύτάς τάς μάλιστα πεπολιτισμε'νας έν 

Εΰρώπτ) χώρας, εζη πρό r -νος χρόνου 

έν Φιλαδελφεΐ!£ κλειθροποιός ονομαζόμε

νος Ιπάρης, άνήρ άσημος μεν, άλλ’ υπό 

έξόχων πεπροικισμένος προτερημά

τω ν . Ή οικογένεια βύτοΰ άποτιλουμέ- 

νη έξ αύτοΰ, τής καλής συζύγου του, 

τοΰ δεκαπενταιτοΰς υίοϋ του Ίωάννου 

χαί τών δύο θυγατέρων του, πρός τού- 

τοις δε τό εϊσόγεων πάτωμά του, τό 

μικρόν έργασττριόν του, έν τψ  όποίψ 

καθ’ δλην τήν ήμέραν είργάζετο χαί 

οί άγαπητοί του γείτο/ες, ταΰτα ήσαν 

τά μόνα αντικείμενα τής άγάπης τοΰ 

ήσύχου εκείνου άνδρός, ούδέ εστερξέ 

ποτε ούδενός τούτων νά άποχωρισθ^, 

εί καί σπουδαία πρός τοΰτο περίστα- 

σις έδόθη. Διότι χατορθώσας ποτε S t a  
τής μεγάλης ευφυΐας καί τής περί τήν 

τέχνην εμπειρίας του νά κατασκευάσω 

κιβώτιον μετ’ έλατηρίου πρωτοφανούς 

καί τεχνικωτάτης κατασκευής ού μόνον 

έν τ^ ΐδί ι̂ αύτοΰ πατρίδι τ ξ  Φιλαδελ- 

φεί$ έπτινέθη καί υπό τής δημοσιογρα

φίας ’εφημίσθη έν τώ βιομηχανικψ 
χόσμψ, άλλά καί υπό σπουδαίου έν Νέ$ 

'Γόρκίβ βιομηχανικού καταστήματος προσ- 
εκλήθη, δπως καθέξ$ έν αΰτψ τήν

προσήχουσαν αύτώ θέσιν. Ήρνήθη δμως 

ό  φιλήσυχος εκείνος άνήρ διά τόν λό

γον, δν άρτ: έξιθήκαμεν, καί διά τόν ε

ξής δτι ό  Σπάρης ών μάλλον καλλιτέ

χνης ή τεχνίτη ς ε ίχε τήν άξιοθαύμαστον 
καλλιτεχνικήν εκείνην ιδιοτροπίαν ή -  

τις παρβτηρεΐται παρ’ οςπασι τοις ό- 

μοίοις αύτψ, νά προτιμά δηλ. καί νά 

εύχαριστή tote. έν τίβ πενί^ι ζών ανεξάρ

τητος μάλλον ή νά έξαρτάται παρ' άλ

λων ζών έν τ^ τύρβιτ) τοΰ κοινωνικού» 

βίου· διά δέ ταΰτα κατ’ ολίγον έλησ— 

μονήθη τούλάχιστον εν τψ  έξωτερικψ* 

Ημέραν τινά ·}έρων έμπορος τής 

Φιλαδελφείας άπ ολέσας τήν κλείδα τοΰ 

χρηματοκιβωτίου του καί μή εΰρίσχων 

αυτό, καίτοι έσπευδεν ώς μέλλων νά 

έξαργυρώσ?) πολλά συναλλάγματα, ή- 

ναγκάσθη επί τέλους νά προσκαλέσ^ 

κλειθροποιόν οστις έπί ικανήν ώραν 

προσπαθήσας καί μή δυνηθείς νά άνοί— 

ξ/j τήν θύραν τοΰ κιβωτίου ώμολόγη- 

σεν έπ ί τέλους τήν άδυναμίαν του είς 

τόν άνυπομόνως περιμένοντα έμπορον. 

"Οτε δέ οΰτος θυμωθείς έπε'πληττεν 

αύτόν ώς άνίκανον. —  Σάς λέγω , είπε 

μετά σταθιρότητος ό εργάτης, οτι ού- 

δείς έν Φιλαδελ^είι^ θέλει κατορθώσει 

νά άνοιξή τό χρηματοκιβώτιόν σας· —  

—  έξαιρουμένου ίσως ενός· προσε'θηκε 

έν σιγω, ώσεί πρός έαυτόν άποτεινό- 
μενος. —  Τίς λοιπόν ούτος ό είς ; ή - 
ρώτησεν ό έμπορος, —  ’Ονομάζεται 

Σπάρης, άπήντησεν ό τεχνήτης καί κατ-
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οικεϊ έν τψ  άριθμψ 16 τής όδοΰ αγοράς.

Ό  Στρούττμαν ( οΰτω; ώνομάζετο ό 

έμπορο; ) σπεύσας αμέσως άπέστειλεν 

Ϊνα τών υπαλλήλων του· μ ετ ’ ολίγον 

δέ παρουσιάσθη ό Σπάρης μετά τοΰ υί- 

ίΰ  του Ιωάννη , ά<ρ' ου ουδέποτε έχω - 

ρίζετο, καί προσπαθήσας άνευ αποτε

λέσματος έπί τινα λεπτά . — Λκμπρό- 

τατον κλείθρον, είπε, Κύριε Στρούτ- 

μαν ! άξιο; δέ όντω; ό κετβσχειάσας 

αυτό· καί πολύ περίεργός είμ ι να ε
ξετάσω τη* εσωτεριχήν κατασκευήν του, 

φοβούμαι δμως ότι όέν θέλω κατορθώ

σει νά τό άνοίξω. —  Λοιπόν καί σ ύ ! 

ειπε τότε μ ετ’ απελπισίας ό γέρων χαί 

επειδή έν τψ  θυμψ αύτοΰ ήοχισε νά 

όμιλ^ άποτόμως πρός τόν Σπάρην, ό 

Ιωάννης ύπό τής ζωηρότητος αύτοΰ 

υποκινούμενος λαμβάνει τήν /εΐρα τοΰ 

πατρός χαί τόν παρακινή νά άναχωρή- 
σωσιν. —  Πρός Θεοΰ μή αναχωρήσα

τε, είπε τότε ό έμπορος χαί ύπεσχέ- 

^η πρός τόν Σπάρην 5 δολλάρια (σχε

δόν μίαν όθ. λίραν), αν κατώρθου νά 
άνοίξιρ τό χιβώτιον. 'ο  Σπάρης τότ» 

ύπό τής δυσχερείας τ»ΰ έργου χαί τής 

επιθυμία; τοΰ νά έρευν^ τό εσωτερι

κόν τοΰ κλείθρου κινούμενος μάλλον 

ή ΰπό τής ύποσχέσεως τών 5 δολλα- 

ρίων, έπελάβετο πάλιν τοΰ έργου καί 

πρώτον μέν αρκούντως σκεαθείς, Ιπειτα 

δέ ήρέμα ένεργήσας χατώρθωσεν επί 
τέλους τό ποθούμενον. Ά λ λ ’ επειδή 
οτε έτοιμάσθησαν νά άναχωρήσωσιν, ό

Στρούττμαν δέν τούς έδωκεν είμή ξν 

μόνον δολλάριον, —  Μοί είχετε ύπο- 

σχε9ή πέντε, ειπε μετ’ ήπιότητος ό 

Σπάρης. Πέντε δολλάρια ! μήπως έχα

σες τόν νοΰν σου ;  ούίε’ποτε έδοσέ τις 

πλέον τοΰ ήμίσεος δολλαρίου αντί το- 
σούτον μικρά; εργασίας· πρέπει δέ νά 

θεώρησές τόν εαυτόν σου πολύ ευτυχή, 

διότι, δ ,τ ι ούδε'ποτε έχέρδισας επ ί ολό

κληρον ίσως ημέραν, ήδη κερδίζεις εν 
διαστήματι ήμισείας ωρας. Λάβε λοι

πόν τό δολλάριον τούτο καί έξελθε.

Ά λ λ ’ 5 ζωηρός ’Ιωάννης ύπό δι- 

καίας άγανακτήσεως καταληφθείς. —  Ό  

πατήρ μου, είπε, τότε μόνον θέλει έξ- 
έλδβί. εντεύθεν, οτε θά τψ  δόσης τά  

πέντε δολλάρια. — ’Ό τόν αυθάδη έ -  

χραύγασς τότε εκείνος καί έσήμανε πρόσ

γαλών τούς ύπηρέτας του. —  Λοιπόν 

άνοιξον τό χιβώτιον μόνος σου, ειπεν ό 
’Ιωάννης κλείσας μεθ’ ορμής τήν θύραν 

αυτού χαί έπανενεγκών αυτό είς τήν 

προτέραν χατάετασιν. Ό  δέ Στρούτ

τμαν ώχρ'.άσας άπό τοΰ πολλοϋ θυ

μού καί τής απελπισίας προθύμως 

ήθελεν έφορμήσει έπ ’ αύτοΰ κχί τόν 

πνίξει, άλλά βλέπων δτι ή τετάρτη

μετά μεσημβρίαν ώρα έπλ/,σίαζεν, 
καθ’ ήν έμελλε νά έξαργυρώση δύο 

συναλλάγματα, χαί σχεπτόμενος δτι άνα- 
βάλλων τήν έξαργύρωσιν τούτων οΰ μό

νον μεγάλην ζημίαν ήθελεν ύποστή 

διά τούς β ιρεΐς τόκους, άλλά καί δ ιέ -  
z t) l 7 J  κίνδυνον, ώς στερούμενος ήδη
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■προ πολλοΰ τή ; εμπορικής αξιοπιστίας 
χαί ύπολήψεως, δίδων τόπψ τ^ οργή.—  

θά  σοί δώσω είπε τά πέντε δολλάρια 

άνοιξον λοιπον. Ά λλ  ενψ ο πατήρ ε* 
στρέιρετο πάλιν πρός τό χιβώτιον, ό 

’Ιωάννης σταματήσας αύτόν,— Πρώτον 

τά δολλάρια, ε ιπ ε ν  — Αυθάδες παιοίον, 

είπε τότε ό έμπορος, θά σοι δείςω εγω 

•πώς ομιλούν, ενώπιον τοΰ δικαστηρίου· 
καί έξαγαγών πέντε δολλάρια ενεχειρι- 

σεν αυτά ε ί; τόν Σπάρην, δστις γνωρί- 
ζων ήδη τήν κατασκευήν τού κλείθρου 

άμέοως ήνοιξεν «ύτέ· λαβών i t  τοτε τον 
υιόν του καί έξερχόμενος, — Etvai κα

λόν, νομίζω, είπε πρός τόν έμπορον νά 

μή άποταθήτε είς τά δικαστήρια, διότι 

ΰμεϊς μάλλον θέλετε προσβ/ηθή, καί ά - 

ιτήλθον είς τήν οικίαν oicou ό ’Ιωάν

νης έπεπλή^θη ολίγον ύπό τής μητρός.

II
% *

"Εν ετος μετά ταΰτα εκατόν χ ι 

λιάδες δολλάρια έκλάπησαν εκ τής τρα- 

•πέζης τής Φιλαδέλφειας, καί οννέλα- 
βον μέν πολλούς υπόπτους, άλλ ’ έ λ -  

λε'.πουσών τών άπαιτουμίνων αποδείξεων 
ήναγκάσθησαν νά τούς άπολύσωσιν. Ό - 

λ ίγας λοιπόν ήμέρας μετά τό συμβάν 

τούτο τε'σσαρες αστυνομικοί κλητήρες 
είσελθόντες είς τό έργαστήριον τού Σπά- 

ρη παρουσιάζουσιν αυτψ ένταλμα κα

τ ’ οίκον έρεύνης και επ ι τρεις όλας ω 
ρας άνιχνεύουσι λεπτομερεστατα και το 

έργαστήριον καί τά δωμάτια και τάς

κλίνας καί τάς σκευοθήκας καί πάντα 

τά έν τή oi’xiqt, μή εύρόντες δμως ού- 

δέν συγχαίρουσι τόν άποροΰντα διά τά 

γινόμενα Σπάρην καί άνακοινοΰσιν επ ί 

τέλους αύτψ τό πράγμα λέγοντες δτι υ 

ποψία! είχον έγερθή κατ’ αύτοΰ ώς κ λ ε -  
ψαντος δήθεν τάς εκατόν χιλιάόας δολ— 

λάρια. —  ’ ϊπ ο ψ ία ι κατ’ έμοΰ ώς κλέ

πτου ! έλεγε μετά τήν άναχώρηαίν 

των ό εξαίρετος, ό αθώος εκείνος ά<ήρ· 
τά δέ δάκρυα ποταμηδόν ερρεον άπό 

τών οφθαλμών του. Ά λλά  καί άπασα 
έν γένει ή οικογένεια δικαίως έλυπεϊ- 

το καί ήγανάκτει, i S i t f  δέ ό ’Ιωάννης, 
καί έκ τών γειτόνων δέ πολλοί ίδοντες 

καί μαθόντες τά γενόμενα δυσανασχέ

τησαν διά τήν σκληράν προσβολήν το- 

σοΰτον χρηστής οίκογενείας.

Τήν ό’ επαύριον ό Σπάρης καί έξ οι

κείας περιεργείας καί ύπό άλλων παρα
κινηθείς μετέβη δπως πληροιρορηθή λε

πτομερέστερο’/ περί τοΰ πρανματος, 

έπιστρέιρων δέ ιδού τί διηγήθη είς τήν 

άνήσυχον οίκογένειάν του καί είς πολ

λούς άλλους γείτονας. Ό  κακός έκείνος 

καί φιλάργυρος γέρων έμπορος Στρούτ- 

τμαν ακοχωρών τοΰ εμπορίου επωλησε 

το χιβώτιον αυτοΰ εις την Τραπεζαν α -  

μέσως λοιπόν μετά τήν γενομένην κλο
πήν, έηειδή ή χλείς τού κιβωτίου ^τα 
παρά τψ  ταμί<ϊ χαί όέν ειχεν άπο- 

λεσθή, ό διευθυντής τής Τραπέζης μ ε- 

ταβάς παρά τψ  Στρούττμαν ήρώτησεν 

αύτόν, μήπως εχων δευτέραν κλείδα τοΰ



268

κιβωτίου άπώλεσεν αυτήν καί τοιουτο

τρόπως ό ευρών προέβη εις τό κακούρ

γημα. Ο Στρουττμαν τότε άπήντησεν 
οτι δευτέραν μέν κλείδα δέν eiyev, 

ήτο δμως σχεδόν βέβαιος οτι ό κλέ

πτης ήτο ό κλειθροποιός Σπάρης, διότι 

μόνος εκείνος έν τξ  Φιλαδελφεί^ ήδύ- 

νατο νά άνοιξή άνευ κλειδός τά κιβώ- 

τιον* πρός ΰποστήριξιν δέ τών λεγομε'- 

νων του διηγήθη αύτψ τά πρό έτους σ υμ 

βάν· καί έν γενει διά τήν κακίαν του 

καί τήν πρός τον Σπάρην καί τό τέκνον 

του έχθραν ανέπτυξε πασαν αΰτοΰ τήν 

ρητορείαν δπως πείσιτ, τόν διευθυντήν. 

Ά λ λ ’ επειδή απασαι αί περί τοΰ βίου 

καί τής^ διαγωγής τοΰ Σπάρη παρ’ α

ξιόπιστων άνδρών ληφθεϊσαι πληροφο- 
φορίαι έμαρτύρουν περί τής άθωότητος 
αύτοΰ ό διευθυντής τής Τραπέζης τάς 
μέν πρώτας ημέρας διέλυσε πάσας τάς 

τ-ρός αύτόν υποψίας του, άφοΰ δμως ού- 

δείς άνεκαλύπτετο ώς ένοχος, ένήργη- 
σεν έπί τέλους, είπε περαίνων τήν διή- 

γησίν του δ Σπάρης, καί ΐή ν  παρ’ ήμΐν 

κατ’ οίκον έρευναν, ήτις δμως είτυχώ ς 

καί προς αίσχος τοΰ ϋτρούττμαν συν- 

ετε/.εσεν εις τά νά απόδειξή μάλλον τήν 

αθωότητα ήμών.

Ή  διήγησις αΰτη καίτοι κατ’ άρχάς 

ίιήγειρε πάλιν τήν δικαίαν αγάνάκτη- 

σιν τών άκουόντων, έπί τέλους δμως 
«παντες καθησυχάσθησαν διά τό αποτέ
λεσμα καί τό ^πράγμα είχε σχεδόν 
λησμονηθη, δτε αίφνης ημέραν τίνά ε ΐσ -
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ερχόμενος 6 διευθυντής τής Τραπέζης 

παρά τψ  Σπάρη προσκαλεΐ αΰτόν κατ’ 

ιδίαν λέγων οτι έπεθύμει νά τψ  ο'μΐ- 

λήσ$ ολίγον. *0 δυστυχής Σπάρης υ

ποψιαστείς αμέσως —  Δύνασθε είπε, κύ
ριε, νά μοί είπητε δ,τι θέλετε καί πα - 

ρούσης τής οΐκογενείας μου, διότι ουδέ

ποτε ούδέν έκρυψα άπ’ αύτής. Τότε λο ι

πόν ό διευθυντής τεταρα^μένος ήρχισε 

να ομιλϊ) τοσοΰτον συγκεχυμένως, ώστε 

μόλις μετά πολλά ’εννόησεν ό Σπάρης 

τους λόγους του, ών ή περίληψις τοιά- 

δε : «  Εΐμί βέβαιος ότι είσθε άγαθώτα- 

τος καί τιμιώτατος άνθρωπος· .αν δμως 
κατά τύχην, καίτοι τό πράγμα ίινα ι

άπίθάνον, έχητε τάς εκατόν χιλιάδας 

δολλαρια ηδυναμεθα νά συμβιβασθώμεν 

άνευ δυσαρέστων υποθέσεων, άρκεϊ μό

νον νά μοί άποδόσητε προθύμως μέγα 

μέρος τοΰ ποσοΰ τούτου » . Μόλις έγνώ- 

σθη καλώς ή έννοια τών σπαραξικάρ

διων τούτων λόγων, ό ’Ιωάννης όρμ^ 

έκ τοΰ μέρους ένθα εΐργάζετο άκούων καί 

πριν ή ό πατήρ προ^θάσ^ δπως τον έμ- 

ποδίση, λαμβάνει τόν διευθυντήν άπό τοΰ 

ενδύματος καί ώθήσας προς τά έκτος 
κλείει έπ’ αΰτοΰ τήν θύραν. *Η πράξις ό

μως αΰτη δυστυχώς έπηύξησε τά δυσ- 
τυχήματα· διότι ό διευθυντής τής Τρα- 

πέζης τά μάλιστα ισχύων παρά τοΐς 

δικασταΐς ένήργησεν ούτως, ώστε τήν α 

μέσως έπομένην ημέραν ό Σπάρης εΰ- 

ρισκετο εν τί) φυλακή, ώς κλέπτης τών 

άπολεσθέντων χρημάτων· άφοΰ δέ έπί
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τρεις δλας εβδομάδας διέμεινεν έν αύτϊ| 

παρουσιάσθη έπί τέλους οιιως δικασθί).

(επεται το τέλος.)

I I  Ο  I  Κ  I  Λ  Λ .

Φαινόμενον εκτάκτου εΰσαρκίας είλκυσε 

πρό τίνος τήν περιέργειαν τοΰ κοινοΰ τής 

Μασσαλίας. Τί1το νεανίας τ ις, Ουγγρικής 

καταγωγής, εικοσαετής περίπου, μέ συμ

παθή φυσιογνωμίαν πλήν έκτάκτου ευ- 

σαρκίας. Ό  κολοσσός, οΰτος οστις έ -  
χρειάζετο δύο καθέκλας δ’.ά νά καθίσιρ, 

δέν εμπιστεύετο εαυτόν εις τήν στερεότη

τα συνήθους κλίνης καί κατεκλίνετο χ α 
μαί ζυγ ίζω ν 3 1 2  χιλιόγραμμα ( 166 

Οκάδες }, τό δέ ανάστημά του ΰπερέβαινε 

τους £ξ πόδας. Διά να μεταβί) εκ Δυώ%ος 

εις Μασσαλίαν ήναγκάσθη να εισελθ/) 

έντός φορτηγοΰ άμάξης, τών θυρών τών 

κοινών άμαξών ούσών ξέν ων δι’ αυτόν, 

τής δέ πρώτης άμάξης ης έπέβη διά νά 

μεταβ^ έκ τοΰ σιδηροδρομικοΰ σταθμοΰ 

εις τήν πόλιν έθραύσθησαν πάντα τά ε

λατήρια, ώστε ούδείς Ετερος άμαξηλάτης 

ήθέλησε νά δεχθή αΰτόν. 'Ως εΐκός προσ- 

τίθησιν 6  έπιστέλλων, ή περιέργεια έ - 

κορυφώθη τόσον, ώστε πάντες οί έν τοις 

ξενοδοχείοις, ταΐς πλατείας καί ταΐς ό- 

δοϊς συνωθοΰντο περί αύτόν, ίνα κάλλιον 
ίδωσι τό έκτακτον τοΰτο φαινόμενον.

* *
★

\

Ό  Ξ. νέος τοΰ κα/οΰ κόσμου έπρό- 

κειτο νά νυμφευθ^. 'Ο θεϊός του γέρων 

πλούσιος τψ  έδιδε 2 0 0 0 0 0  φράγκα προί

κα, άλλ ’ ό ανεψιός ήθελε 4 0 0 ,0 0

'Ο άνεΑιός έπέμενεν, 6 θείος οεν τον η - 

κουεν.
—  ’Έλα, θεϊέ μου τψ  λέγει ό κληρο

νόμος ανεψιό;, μέ φωνήν συγκεκινημένην, 

δός μου τά ; 4 0 0 ,0 0 0  καί μή μέ άναγ- 

κάζεις νά εΰχωμαι τόν θάνατόν σου διά 

200 παλιοχιλιάδες φράγκα.

* *
¥

'θ  κ. Δ. εΐχε μάγειρον άζιόλογον. 

πλήν πρό ενός έτους άφήσας τήν μα

γειρικήν υπηρεσίαν μετέβη ε ι ς Μικρα- 

σίαν. 'Ο κύριος μετέβ·/) καί οΰτος είς 

Μικρασίαν πρό ενός μηνός τινα ΰ- 

πόθεσιν. Έ κεΐ είς τήν κωμόπολιν Σ. συν- 

αντ^: τόν πρώην μάγειρόν του ό'στ·.; Ο

μως ώ ; έκ τίίς ά'ιολόγου έν^υματίας 

ίου καί τοΟ σεβαστού ή'θους του κατγ)ν- 

τνισε σχεδόν αγνώριστος.

—  Τί κάμνεις κυρ Θανάση ; τόν ε- 

ρωτ^ δ κύριος, πως έ^ ώ ;

—  Καλά άφεντικό, ά ! είμαι καλά, 

εϊμαι καλύτερα άπό τά ς  ’Αθήνας.

—  Καί τ ί κάμνεις ε$ώ ;
—  Τον ιατρόν.
— Βρε αθεόφοβε τόν ιατρόν;

—  Καί ί ια τ ί  ό' ι̂ αφεντικό ; "Οταν 

ή'αην μάγειρό; σου καί εκαμνα κανενχ 

λάθος αύτό έφανερόνετο αμέσως είς τό
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τραπέζι, τώρα δν κάμνω κανένα λ ά 

θος αύτό κρύβεται βαθειά είς την γήν.

* *
*

Ο φαρμακοποιός % Α. ήρε'σκετο πο- 

^υ νά αστειεύεται μ ετά  τοΰ ίερομονά- 
χου . . . .

Δέν μέ λέγετε γέροντα μου, τόν 
ελεγε δια τι κατά  τήν έποψην 

τών πατριάρχων οί άνθρωποι εζων επί 

τόσον μακρόν χρόνον ;

—  Διότι τότε, κύριέ μου, δέν ύπαρ
χον φάρμακα.

* *
★

Μ ία d p fa 6 c ir .  Ό έν 'Ρώμη κ. Γ. εί- 

χ ίν  άρραβωνιασθή τήν δεσποινίδα Λ. 

νέαν ολίγον . . . .  έλαφράν.

—  Συναντών καθ’ δ<$ον τόν φίλον του 

κ . Μαυρίκιον.

— ΑΓ πως σβΰ έφάνη, φ ίλε, δ &b~ 
ραβών μου.

— Τι έννοείτε έρωτώντές με ;

—  Πιστεύετε δτι θά γίνω ευδαί

μων μετά τής δεσπσινίδος Μ. ήν σείς 
γ υ ρ ίζ ε τ ε  ;

— Αύτό, φίλε μου, έξαρταται άπό τά ; 
περιστάσεις.

—  Ά πό τάς περιστάσεις . . . .  τ ί εν

νοείτε μέ τ ά ;  «^περιστάσεις » .

—  Έζαρτ&ται έκ τοΰ πρώτου έρα- 

στοΰ τόν όποιον θά κάμγ).

—  Την έπιοϋσαν 6 άρραβών διελύθη.
* *
¥

Εν τ ιν ι α'.θουσνι, λόγος εγεΝίτο πε·

ρί τίνος καθ υπερβολήν φλυάρου καί ά- 
διακοίτου κυρίας.

Μια φίλη αΰτή ; έπειράθη νά ύπερα- 
σπισθή αύτήν.

-α ς βεβαιώ, λέγει αυτή, ότι 

πλανασθε, εί· αι μέν ολίγον παλαβή . . .

Α ! παλαβή . . . .  παρατηρεί ά λ 
λη.

Ω, αυτό είναι βέβαιον, αληθώς 
είναι ότι δέν εννοεί δ ,τ ι λέγει. ',Ο τι 

*ης εμβαίνεί άπό τό £να αυτί έζέρχε- 
τα ι . . . .

Από τό στόμα; έρωτίκ £λλη.

* »
*

Ή Έ λ. έφ’ όσον αυξάνει κατά  τό ά-

νάστημα έπί τοσοΟτον καί προοδεύει

και κατα την αυθάδειαν' πρό τίνος εν

τψ  σχολείψ έτιμωρήθη παρά τή ; δ ι-

δασκαλίσσης ή τ ι ;  είπε ποτέ πρός αυ
τήν.

—  Δέν θά σωφρονισθίί;; τήν Πέμ

πτήν σου έβαλα εις τό κεφάλι τό σκοΰ- 
φον τοΰ γα'.δάρου.

Και τά κεφάλι σ α ; πόσον, εκείνην 

τή-' ή μέραν θά*έκρύωσεν !

Απαντ^ τδ αυθάδες κοράσιον.

»  *
*

Τό ζήτημα περί τή ; συζυγικές τρυ

φερότατος τών γυναικών καί τών άν- 

δρών, ζήτημα τόσον συνεχώς άναρ^ιπι- 
j ζόμενον έν τα ϊς  συνχναστροφαΐς της 
1 εσπέρας.

ΕΥΞΕΙΝΟ

Ό κ Β. ίσχυρί^είο ότι ή γυνή σ τε

ρείται πάση; συζυγικής στοργής, άλ· 

λ ' δ κ. Δ. άνθίστατο.
— Δύνασθε νά μ τ εϊπητε, λ έγε ι ό κι 

Α. πόσοι έν τφ  τάφω άνδρε; άποσπώσι

δάκρυα τών χηρών αύτών-

—  Μαλιστα, άπαντ£ δ κ. Δ. . . .

—  Πόσοι;
—  Ό σ α ι εν τ ψ  τάφω γυ· α ΐλ ί ;  κυ- 

ρίαι άποσπώσι δάκρυα τών χηρευσάντων 
συζύγων των.

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

—  Ίην παρελθοΰσαν Κυριακήν “Κερί 

τήν 7ην ώραν τουρκιστί συνήλθενή άντι- 

προσωπεία τής κοινότητος εν τή l £p? 

Μητροπόλει, ώς έγράφομεν έν τψ  προ 

ηγουμένψ ήμών φυλλψ , οπως συσκε— 

φθή καί αποφασίση καί δώσν] οριστι

κήν άπόφασιν περί τής οίκοδομησεω; 

προσοδοφόρων κτηματ ων επ ί τοΰ χ ώ 

ρου τών εθνικών παρεκκλησιων και πε 

ρί μέν τοΰ παρεκκλησίου τοΰ άγίο^ 

’Ελευθερίου άπεφασίσθη κ α τ ’ αίττισι 

τής συνοικίας τής άγίας Μαρίνος, είς 

ήν ανήκει τό πάρεκκλήσιον τοΰτο, ο 
πως άνεγερθή αυτόθι προσοδοφόρον κτήμα 

δια τών χρημάτων τής συνοικίας ταύ- 

της καί μετά τήν άποπεράτωσιν τοΰ 

οικοδομήματος άφιερωθή τοΰτο εις τα 

’Εκπαιδευτήρια τής πόλεως καί y pu— 

«οϊς γράμμασιν αναγραφή τοΰτο έπι τοΰ
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οίκοδομήματ» ς, έπ ί τψ  δρω νά εϊσπρα- 

χθώοιν ύπό τή ; κοι-ότητος τά  κα- 

θυστερούμενκ δ’ όμολόγων χρήματα τής 

συνοικία; ταύτης· Περί δέ τοΰ παρεκ

κλησίου τής άγί-ϊς Τριάδος έληφθη α- 

πόφασις οπως έ*λεχθ Γ| ύπο τών δυο 
συμβουλίων τής κοινότατος, τοΰ τε τών 

σχολείων καί τ ή ; δημογεροντίας πλη

ρεξούσιος ίπ π ρ ο π ή ,  ή τ ις θέλει άναλα- 

βει τήν φροντίδα τής εζευρέσεως χραμα· 

τω< διά τήν άνέγερσιν έπί τοΰ χώρου 

τούτου προσοδοφόρου κτήματος καί θε- 

λει επ ιστατήσει εις τήν οΐκοδόμησιν 

αύτοΰ μέχρι τής άποπερατώσεως- περ1 
ευρέσεως χρημάτων προκειμένου τδ καθ 

ήμας νομίζομεν υπέρ τοΰ έργου τούτου 

κάλλ ιστα  ήδύνατο νά διατεθή τό ^εν- 

αποταμιευίέν έκ τοΰ νεκροταφείου χρη* 

μ.ατικδν ποσόν, άποροΰμεν δε τή αλή

θεια πώς ούδείς περί τούτου έγένετο 

λόγος, καί νά συμπληρωθή τό απαιτου- 
μενον πρός οικοδομήν κεφάλαιον δια 

συνεισφοράς, είς ήν έκαστος πολίτης 

μετά προθυμ.ίας νομίζομεν ήθελε κατα- 

βάλλ,ει τδν οβολόν αύτοΰ και δια προε* 

ν^ικιάσεως τών μελλόντων να ανεγερ· 

θώσι καταστημάτων, άφοΰ πολλοί ηθε· 

λον εύρεθή ένεκα τή ; κεντρικτ,ς αύτών 

θέσεως ζητοϋντες νά προενοικιάσωσιν έκ 

τών προτέρων τά  καταστήματα  τα ΰ τα ’ 

οίίτω νομίζομεν τό εργον αισίως δύνα- 

τα ι νά άποπερατωθή χωρ’-ς να αναγ· 

κασθώμεν νά καιαφύγωμ.εν εις την συν-



ομολόγησιν δχνείου εστω καί επ ί έττωφε- 
λεστάτοις όροις· ή τουλάχιστον τό χρη

ματικόν ποσόν, οπερ έξ άνάγκης ήθε

λε βυνομολογηθη π;.ός άποπεράτω 

civ τ>ΰ οικοδομήματος νά ήναι ε π ί 

.ο'τοΰτον σμικρόν, ώστε μετέπειτα  ν« 

Ι*ή ευρείώμεν εις θεσιν τό εισόδημα 

το) μέλλτντος νά άνεγε(;0·/3 κτιρίου νά 

πληρωσωμεν αποκλειστικής είς τόκους 

Xpvjp.otxix,oO χε^)χλαιου “κ ρ ϊ ζ  άνέγε ρ·

βιν καί άποπε^άτωσιν -ου έργου 

του του <?υνοα.ολογ7ϊθεντος.

Καθ α εκ, Κα)ν]πόλεως ηγγέλθη 

τηλεγραφικώς τό εκ Σμύρνης προερχόμε· 

νον ρωσσικόνάτμόπλοκ.ν Ά ζώφ προσκρόυ

σαν χ*τά  τοΰ άτμοπλοίου τών Γαλλικών 

διαπορθμευσεων Προβιγκίας, μέλλοντος 
νά άναχωρήσγι αυθημερόν είς Πειραιά καί 

Μασσαλίαν κ α ι Αγκυροβολούμενου όντος, 

καθ 7]ν στιγμγ,ν κατε'πλεεν είς τόν λιμένα 

της Κων]πόλεως κατεβύθισε\ αυτό αΰταν 

δρον οϋίενός έκ τών έπ ι?ατών προφθά- 

οαντος να σωθΐ). Λεπτομέρειαι περί τών 
θυμάτων έλλείπουσι.

Καθά 5ε εκ Βατουμίου α γγέλ 

λετα ι τό αναχώρησαν εντεύθεν την πα- 

ρίλθοϋσαν Κυριακήν άτμόπλοιον τής ε 

ταιρίας τοΰ ΓΙακέ προσκροϋσαν εντός 
του λιμε'νος της πόλεως ταύτης πρός 

ήγκυροβολημένον έμπορικον πλοΐον έβύ- 
θισεν αυτό.

FIONTOS

Αύριον μνημη το?} προφήτου 

Δανιήλ έορτάζει ό έκίότης τοΰ ήμε- 

τε'ρου φύλλου κ. Δανιήλ Ξιφιλϊνος.

Ε Ι Δ Ο II Ο I Η Σ I Σ.

Ε ιδοπ ο ιε ίτα ι το ψιΛύχα.Ιον x o ivb r  
της ιψ ετέρχ ς  πό.Ιεως χα ι τω ν Λοιπών 
παρα ,Ιιω ν πόΛ εωνοτιτό ε ίς  τη ν  σ ε ιρ ά ν  
τώ ν υποδηματοποιώ ν β ιβ . ΐ ιο π ω ίε ϊο ν  
τοΰ χ. /Λ. Κ τεν ίδ ο ν  ΐπρομηθεύθη δ ιά  

τη ν  παρούσαν  εποχήν  τοΰ χ ε ιμώ νος  
ιζ.Ιηρη χα ι ν εα ν  σνΛΛογην δ ιαφόρω ν  

νέων ενδυμάτω ν άνδρώ ν π α ίδω ν  χα ί 
γυνα ικ ε ίω ν .

Η στέρεότης της ραφής χα ι ή π ε ρ ί 
τη ν  χατασχευην  δεζ ιότης  χα ί α ί  Λ ίαν 
σνγχατα& ατιχα'ι z ijia i π ισ τενομ εν  ο τ ι 
θε.Ιουσιν επ ισύρε ι τη ν  προσοχήν τοΰ 
κοινού όπερ θά μ ε  i v y  χ α τά  π ά ν τα  «ΰ - 

χ α ρ ισ τη μ ένο ν  d r  σπεύσ/j νά  πρυμηθευ- 
θ>) το ια ΰ τα  ενδύματα .

Αυβις τοΰ έν τώ 13 ω φυλλω ίημοσιευ- 

θεντος αινίγματος.

"Ομηρος, “Όρος, Μηρός, "Ήρως, Ηώς.
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