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Ό^ιάσημο; εφευρέτη, ού την ευφυΐαν τ!-
•γόραΐϊε και κατεΐχεν έπι 20 δλα ετη ή εται
ρία κεφαλαιούχων τ ή ; Βορείου Αμερική;, ρ 
",Εδισσων, έλυσε το σπουδαιότατον ιτρρβΧπ-
μα τρΰ φωτισμού εν γένει. 

Μόνο; 6 ηλεκτρισμό; δύναται νά παράγη 
ψώ; σταθερδν, άαετά^λητον, άντέχον, εύω-
νον και παντδ; κινδύνου άπηλλαγμένον. Π α 
ρά του ηλεκτρισμού λριπδν έζητησεν δ 'Εδισ
σων την λύσιν τοΰ ποοβλήματο; και παρ* 
αυτοΰ τδ επέτυχε. 

Κινήσει; τινε; γεννώσι τρν ήλεκτριβμόν, 
Ό ήλεκτρισμρ; αναπτύσσει τδ θερμογόνρν 

και γεννά την θερμότητα. 

Ή θερμότη;, έν ίκαν^ δόσει, παράγει 
την πύρωσα ουσιών τίνων. 

Ή πύρωσι; αύτη μεταποιεί αυτά; ε:; φωτ 
τεινά; ακτίνα;. 

Των βάσεων τούτων απαξ τεθεισών, ΰ 
Έδισσων κατέγεινε: 

Α ' . Νά ευρη τον άριστρν τοΰ ηλεκτρισμού 
παραγωγδν, καΐ 

Β ' . Νά ευρη ούσίαν παράγουσαν πλειό-
τερον και σταθερ^τερρ,ν φώ;, ητις ομω; νά 
άλλοιώται δσον ένεστιν ολιγώτερον. 

Τδ πρώτον έλύθη ρριστικώ;. 

Μικρόν τ ι ΐλλείπει, δπω; οριστική λυΟή 

και τδ δεύτερον. 

Πριν η'δμω; άναφέρωμεν περί τ η ; έφευρέ-
σεω;, ανάγκη νά εΐ-ωμέν τινχ περί τ ή ; ι
στορία; αύτη;. 

Ή υπδ τοΰ ηλεκτρισμού παραγόμενη πύ
ρωσι; συρματο; έκ πλατίνη;, ην τδ άριστον 
ήλεκ-ρικδν φώ;, ρτε ó 'Έδισσων έπεδόθη εις 
τίιν μελετών του ζητηματο; . ' Έ πύρωσις 
•αυ,τη άνεπτύσσετρ έν τώ άέοι. Τά ε λ α τ τ ώ 
ματα ομω; τ η ; μεθόδου ταύτη; ησαν πλεί
στα οσχ. Έάν τδ ήλεκτρικδν ρεΟμα ήτο συν-
,εχε;, τδ σύρμα διελύετο ταχέω; υπδ τ ή ; 
έντάσεω; τ ή ; θερμότητβ;· αν τουναντίον 
διεκόπτετο, συνεχώ; τδ σύρμα έλύγιζεν η 
διεστρέφετρ. 

Τοΰ Έδισσ<*ν ή « ρ ώ τ η -έφεύρεσις 'ΰπήρςεν 
ή τοποθέτησι; τ ή ; έμπύρου πλατίνη; έν κρυ
στάλλινη σφαίρα, ίν έκένωσ,ε τοΰ αέρος. Ού
τ ω ; , ού μόνον επιτύγχανε φώ; έκτάκι; λαμ-
πρότερον, αλλά και άπέφευγεν έντελώ; πά-
σαν διάλυσιν η διαστροφήν τοΰ σύρματο;. 

Τδ εκ πλατίνη; σύρμα ομω;, ύπδ την ε-
ποψιν τ ή ; οικονομία; τοΰ φωτά; δεν συνέ-
οεοε, διότι μικράν εφερεν άντίστασιν εί; την 
διάβασιν τοΰ ηλεκτρικοΰ ρεύματο;. Ά λ λ α · . ; 
λέξεσι κατηνάλισκε πολύν ήλεκτρισμόν. 

Ό 'Έδισσων έξηκολούθησε τ ά ; ερεύνα; 
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του πρί>; εύρεσιν καταλληλότερα; ουσία;. Τ ο -
λύπη βάμβακος ήγαγεν αυτόν εις την αληθή 
του προβλήματος λύσιν. Έσκέπτετο πώ; ν' 
άντικαστήση τήν πλατίνην. Έ ν ω δ' εφερεν 
εν τοις δάκτυλοι; τεμάχιον κιμωλίας και 
αίίάλη; (νεγροφούμου συμπεπυγμένου), οι ο
φθαλμοί του προσηλώθησαν εις τους δακτύ
λους του, και αμέσως συνέλαβε τήν ίδέαν 
ίίτι άνθραξ καλώς διηρημένο;, ήδύνατο νά 
χρησιμεύση. Τολύπη βάμβακος ευρεθείσα έπι 
της τραπέζης, έχρησίμευσε προς τέλεσιν του 
πειράματος. Τ ο αποτέλεσμα υπήρξεν άνώτε-
ρον των προσδοκιών του "Εδισσων. 

Έάσωμεν την περιγραφήν τών πολλών 
δοκιμών ας δ "Εδισσων έποίησε και προβώ-
μεν ε?; τήν περιγραφήν του τρόπου, δι' οΰ 
Φωτίζεται δδος δια του Έδισσωνείου συ
στήματος. 

Δύο άτμομηχαναί, τεθειμέναι έν τ ώ κεν
τρικοί σταθμώ, η μάλλον ειπείν έν τ ώ έργο-
στασίω του ηλεκτρισμού της συνοικίας, θέ-
τουσιν εις κίνησιν οκτώ παραγ6>γοΰς ηλεκτρι
σμού, ων έκαστος δειται δυνάμεως συνεκτι
κής 5—7 ίππων. 

01 παραγωγοί ούτοι χρήζουσιν ιδιαιτέρας 
περιγραφής: 

Πηνίον (μασοΰρι) ηλεκτρομαγνητικά, μή
κους 1,20 μέτρων και διαμέτρου 1 5 έκατο-
στών,φέρει περιτετυλιγμένα πολλά χιλιόμετρα 
σύρματος πλατίνης, κείται δε επί μαλακω-
τάτου σιδήρου. Έ ν τη προεκτάσει του άξο
νος του υπάρχει έτερον μικρότερον πηνίον, 
το ανταλλακτικών καλούμενον, δπερ φέρει ω 
σαύτως σύρμα έκ πλατίνης περιειλιγμένον» 
ου η εξωτερική επιφάνεια αποτελεί διαφό
ρους κεχωρισμένας σκυταλίδας έξ ορειχάλ
κου. Ή ατμομηχανή προκαλεί ταχίστην κί
νησιν του τε μεγάλου και του μικοοΰ πη
νίου. 

Ή περιστροφή γενναί τον ηλεκτρισμών, ό
ταν άμεσος προσέγγισις γίνη τών δύο πηνί

ων. Ό ηλεκτρισμός συσσωρεύεται έπί τήΐ 
επιφανείας του ανταλλακτικού ( commu
tateur ). 

Δύο χάλκινα κτένια, άπερ έκ δεξιών καΐ 

έξ ευωνύμων περιζωνύουσιν ελαφρώς τήν επι-

φάνειαν τοϋ ανταλλακτικού, δέχονται τον 

ηλεκτρισμών, καί αμφότερα τον μεταδίδουσιν 

εις δυο χάλκινα σύρματα, ήτοι αγωγούς, 
μεθ' ών εισί συνδεδεμένα. 

"Εχομεν λοιπόν δύο σύρματα, δι' ών τρέ
χει μέγα ηλεκτρικών ρεύμα. 

Τα δύο ταύτα σύρματα, δμοια ΐκείνοι; 
τού τηλεγράφου, εξερχόμενα τού σταθμού, 
δύνανται να διατρέξωσι τάς οδούς- επί στύ
λων, έπι στεγών, ή κάλλιον υπογείως, ε
πωφελούμενα ουτω τών αγωγών τού αερίου, 
οΐτινες τού λοιπού δεν θα φέρωσιν άέριαν. 

Φθάνοντα τ ά σύοματα ταύτα εις τα μέ
ρος δπερ πρόκειται να φωταγωγηθή, διέρ
χονται πρώτον δια σκεύους τινός, ήλεκτρο-
μέτρου καλουμένου. Τούτο είναι δσω εντε-
χνον, τόσω απλούν. ΔοχεΤον κυλινδρικών έξ 
υάλου περιέχει διάλυσιν αμμωνίας, εν ή πλέ
ει χάλκινος άβαξ. Ό άβαξ ούτος συγκοινω
νεί μετά των συρμάτων δταν δε το ήλεκ
τρικον ρεύμα διατρέχη τα σύρματα, δια-
περα και τον άβακα. Μέοος τού χαλκού δ ι 
αλύεται εν τ ω ρευστώ, κατ* αναλογίας αυ
στηρώς ακριβείς προς τήν ποσότητα τού η 
λεκτρισμού, ήτις προΰκάλεσε τήν διάλυσιν. 

Εις το τέλος εκάστου μηνός 5 χάλκινος 
άβαξ ζυγίζεται. Ή έλάττωσις τού βάρους 
αυτού αντιστοιχεί εις υπολελογισμένην πο
σότητα ηλεκτρισμού. Είναι δε αυτη ή διελ-
δούσα έκ τού ήλεκτρομέτρου, ίνα τροφοδό
τηση τάς λυχνίας. 

Εξερχόμενα τού ήλεκτρομέτρου τα σύρ

ματα, άπολήγουσιν εις τάς λυχνίας. Εϊσί δ' 

αύται ή τεχνικωτάτη τών εφευρέσεων τού 

"Εδισσων. "Ινα περιγράψωμεν .αυτήν καταλ-
ληλότερον, άς τήν υποθέσωμεν κατασκευ*-
ζομένην. 
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Λαμβάνομιν φύλλα τινά έκ τού δι' οΰ συ
νήθως κατασκευάζομεν επισκεπτήρια χάρτου 
Βριστώλ, και κόπτομεν αυτά έν σχήματι 
πετάλου ίππου, δψους 5 έκατοστομέτρων επί 
3 χιλιο^ομέτρων εύρους. Τ ά πέταλα ταύτα 
τίθεμεν έντώς σιδηράς χοάνης αναλόγου σχή
ματος, ήν θέτομεν έπειτα έντος κλιβάνου, 
οΰ ή θερμοκρασία αναβιβάζεται βαθμηδόν 
μέχρι 250 βαθμών Ρεωμύρου. Πασαι αί έ-
ξατμίσιμοι ούσίαι τού χάρτου, εξαφανίζον
ται , θερμαίνομεν είτα δσω το δυνατόν τήν 
χοάνην και το περιεχόμενον αυτής, και τά 
άφίνωμεν νά ψυχρανθώσιν ολίγον κατ' ολί
γον. Δεν μένει πλέον έν τή χοάνη ή δν πέ-
ταλον ελαφρού άνθρακος, σκελετός τών δια
φόρων φύλλων τού χάρτου Βριστολ, δπερ έ-
θέσαμεν έν αυτή. 

'Εξάγομεν μετά πολλής προσοχής το πέ-
ταλον τούτο έκ τής χοάνης, και προσκολλώ-
μεν τάς δύο αυτού άκρας εις δύο θυσάνους, 
οΰ; ποιούμεν έκ δύο λεπτότατων νημάτων 
πλατίνης. 

Τ ο πέταλον και τά δύο νήματα τής πλα-
τίνης, άπερ υποστηρίζουσι τά άκρα αυτού, 
τίθεμεν έντος σφαίρας κρυστάλλινης, άφ' ής 
έξάγομεν τον αέρα διά τ ή ; αεραντλίας Σπρέγ-
γελ, άχρι; οΰ τ6 κενόν καταστή ουτω τέ-
λειον, ώστε νά μή έξικνήται ούδ* είς ϊν εκα-
τομυριοστών τ ή ; ατμόσφαιρα;. 

Κλείομεν τότε ερμητικώ; τήν σφαϊραν, 
μή άφίνοντε; Εξω ή μόνα; τάς δύο άκρας 
τής πλατίνη;. 

Τ ά νήματα ταύτα τίθεμεν είς συνάφειαν 
μετά τών συρμάτων, δπερ εξαρτώνται άπώ 
τ » ν παραγωγών τού ηλεκτρισμού καΐ διέρ
χονται διά τού ήλεκτρομέτρου. 

"Οταν το ήλεκτρικον ρευστών φθάση μέ
χρι τής λυχνίας, αυτη λαμβάνει τόσω λαμ-
πράν έμπύρωσιν, ώστε αναδίδει φώς ίσον 
προς τώ έξ 25 κηρίων άναδιδόμενον δύναται 
& ν' αΰξηθή μέχρι τού έκ 400 κηρίων. Ή έκ

τακτος αυτη έντασι; επιφέρει έν βραχεί τήν 

άλλοίωσιν τού πετάλου. Φ ώ ; δμω; ίσον προ; 

το έξ 25 κηρίων, φωτίζει έπί 42 ημέρας ά-

διακόπως, χωρίς ουδεμία νά έπέλθη μετα

βολή, έν λυχνία εκτεθειμένη έν τ ώ κή-ο) 

Μέρλω τής Νέας Υόρκης. 

Νΰν άπαβ^ολεΐ τον πολυμήχανον "Εδισ

σων ή διάρκεια τού πετάλλου. Εις τούτο δε 
τείνουσι πασαι αί προσπάθειαί του. 

Έάν ή διάρκεια αυτη είναι μηνών τίνων, 

μή δυναμένη βεβαίως νά η ατελεύτητος, τ ό 

τε ή διά τού άερί·υ, τού πετρελαίου /.αί τού 

ελαίου φωταγώγησις δέον νά θεωρηθή ώς 

κατηργημένη. 

Προσθετέον δτι δ "Εδισσων εφεύρε σύστη
μα, καθ* δ εκάστη λυχνία νά τίθεται zìi 

συγκοινωνίαν μετά τού ηλεκτρικού παραγοι-
γού, και νά διακόπτεται ή συγκοινωνία, χω-
ρίς τούτο νά έξασκή τήν έλαχίστην επιρροή ν 
έπί τών λοιπών λυχνιών. Έ π ί πλέον, επει
δή ή λυχνία "Εδισσων συνίσταται αποκλει
στικώς έκ σφαίρας υαλίνης, κενής αέρος καί 
περιεχούσης το πέταλον, δύναται νά τεθή 
έπί τού ράμφους τών φανών τού σημερινού 
φωταερίου, ένω οί διά το φωταέριον χρήσι
μοι σωλήνες δύνανται νά χρησιμεύσωσι προ; 
υποδοχήν τού ηλεκτρικού σύρματος. 

Το ήλεκτρικον φ&>;> διά τήν διαύγεια·/, 
τήν διάρκειαν, καί το άοσμον αυτού, δύναται 
νά συναγωνισθή προ; πάντα τά γνωστά φω-
ταγωγικά συστήματα. "Οταν δθεν δ "Εδισ
σων δυνηθή νά δώτ/) εις τήν λυχνίαν του 
διάοκειαν επαρκή καί ασφαλή, θέλει συμ
πληρώσει τήν σπουδαιοτέραν βιομηχανικήν 
τού αιώνος μας έπανάστασιν. 

Τέλος, συνοψίζοντε; τ ' ανωτέρω, λέγο-

μεν : 

Το φώ; παράγεται έκ τή; πυρώσεω; τού 

άνθρακος, τούτου «αραγομένου έκ φύλλων 

χάρτου καυθέντο;. 
Ή έμπύρωσις παράγεται έκ τής διαβάσεως 
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ηλεκτρικού ρευστού λίαν τεταμένου καί με
γάλη; κανονικότητο;. 

Ό ηλεκτρισμό; παράγεται έκ τ ή ; ταχεία; 
π:ριστροφής δύο ηλεκτρομαγνητικών πηνίων, 
τεθειμένων εγγύτατα^ Μηχανή δ' ατμοκίνη
τ ο ; προκαλεί την περιστ3οφή-ν τών δύο πη-» 

νιων. 

Προστίθεμεν ότι, όπως κάλλιον έκτιμήσω-
μεν την σπουδαιότητα τών εφευρέσεων τού -
Έδισσων, δέον νά υπολογίσωμεν ότι 140 
γραμμάρια ανθράκων παράγουτιν ίκανόν ά τ -
μόν προ;, κίνησιν γεννώσαν ήλεκτρισμόν δι 
οϋ μία· λυχνία δύναται νά δώση έπί ώραν 6-
λόκληρον λάμψιν, ισην προς έκείνην 25 > 
κηρίων. 

Ενός φράγκου άνθρακες παράγουσιν ηλεκ--
τρισμδν προς παραγωγήν φωτδ; τδ όποιον 
θά παρήγαγον 400 κυβικά μέτρα τοΰ έ·*. 
χοήσει φοιταερίου. 

Έκαστου ίππου δύναμις δυνατά* νά συν-

τηρή έντδ; ζώνη; τετραγωνικού χιλιομέτρου 

8 ηλεκτρικά; λυ/νίας, ών εκάστη δεν στοι

χίζει πλέον τοΰ φράγκου. 

Κατά την διάρκειαν τ ή ; ημέρα; τδ ήλεκ-
τρ./.δν ρευιτδν · δύναται νά χρησιμοποιήτα ι 
ώ ; κινητική' δύναμι; και ν ' αντικαθιστά τδν · | 
άτμόν είς τά εργοστάσια. 

Έ / . τών λεπτομερειών τούτων δύναται τ ι ; 
νά εκτίμηση την σημασίαν τών μόχθων τοΰ 
"Εδισσων^ ών τά αποτελέσματα πεοιμένον--
ται όσον οϋπω.' 

Η Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ - Ε Λ Λ Α Σ . 

Πέρυτιν άνεγράψαμεν ένταύθατά ; ηθΐκάς,' 

οικονομικά; καί πιλιτικάς εντυπώσει; σοφοϋ 

τίνος χϊθηγητοϋ τ ή ; ελληνική; φιλολογία; 

τοΰ έν Εδιμβούργο» Πανεπιστημίου, όστις-

περιηγήθη δίς τήν Ελλάδα. Έρχόμεθα πά

λιν νά πραγματευθώμεν περί τ ή ; χώρας ταύ

τ η ; , ϊχοντε; υπ' όψει σήμερον τ ά ; καθ' υλη·/ 

μεν ουσιώδεις και αξιόλογους, κατ' είδος δ* 

επαγωγού; καί γραφίκίς διηγήσει; ενός τών 

ημετέρων συμπατριωτών, • δ ίτ ι ; - χρημάτισα} 

ποτε-υπά-λληλο-ς έν τη-γαλλική -πρεσβϊία τών 

Αθηνών, · είναι σήμερον πρώτο; γραμματεύ; 

πρεσβεία;. Αμφότεροι- δε οί περιηγητχΐ 

ούτοι, ó τε "Αγγλο ; κ. κ. Jebb και ó Γ ά λ 

λος κ· Henri Bel le εχουδι πρδ; αλλήλους 

τούτο κοινδν, ότι άγαπώσι τήν Ε λ λ ά δ α κα \ 

του; Έλληνα; , όμολογούσι τούτο δημοσία, 

καί μεταδίδουσιν εί; τδν άναγνώστην τδ ίδι. 

ον αυτών αίσθημα. Δεν άποκρύπτουσι μεν 

τ ά ; κηλίδα;, α; ó άπροσωπόληπτο; παρατη

ρητή; αναγκάζεται ν ' αναγνωρίσει εν τ ω χα-

ρακτήρι καί έν τ ή κοινωνική καταστάσει τών 

νεωτέρων Ελλήνων, αλλά φρονοϋσιν, ότι τά ' 

λίαν εμφανή ταύτα ελαττώματα αντισταθ

μίζονται δια πολυτίμων πλεονεκτημάτων. 

Ώ ; ó επιφανή; ημών Quinel, πεποίθασι και 

ούτοι- εί; τδ μέλλον τοΰ ελληνικού λαού, ό

ταν απαλλαγή άπδ τ ή ; πέδη;, δι' ή ; έδεσε 

του ; πόδα; αυτού διπλωματία περιδεή; καί 

παοάλογος, ί καθ' η1 ν ήμέραν καθιέρωσε τήν 

άπελευθέρωσίν του, και διορώσιν έν έπικει-

μένω χρόνω τήν λαμπράν τύχην, ή ; νομίζου-

ι σιν αυτόν άξιον. 

Αναπόλησα; τ ά ; έν τοις δρυμοί; τ ή ; 

Έλλάδο ; μακρά; όδοιπορίας του καί του;· 

σταθμού; αυτού {πι τών κο3υφών τών ήλιο-

βλήτων ορέων ή èv ταις σκοτειναΐ; αυτών 

φάραγξι καί έν τα ι ; διεσπαρμέναι; καλύ

βα;;, πρδ; δε τούτοι;.άναμνησθεί; κατ ' ιδεώ-

I δη τρόπον τών μορφών, α; έτυχε νά ϊδη, οί

ον μορφών μεστών χάριτο; νεανίδων η άν-

, δρών σκαιών μεν, αλλά τιμίων, εϋπροσηγό-» 

ρων καί άξ ιαγάστ ω ν , 5 κ. Henri Belle απο

φαίνεται, *ότι αν ό λαό; ουτο; δεν τ ιμάται 

ποσώ;, πταίουσιν οί άμαθεϊ; εκείνοι, οϊτινες, 

ηθέλησαν νά πραγματευθώσι περί αυτού· ό-

περιηγηθείς δμω;.τάς επαρχίας αυτού,>*ίο>-
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δύσας εις τά μύχια καί ζήσας κατά τδν 

ιδιάζοντα τρόπον λησμονεί, τά ελαττώματα 

του καί δεν τηρεί έν τν) μνήμη η τδ οςύ καί 

άδολον αυτού πνεύμα, τήν ένθερμον καρδίαν 

του, τήν απλότητα καί τάς οίκιακάς αυτού 

άρετάς. Ό εξετάζων ευρίσκει έν τέλει, δτι 

6 νοημονέστατο; ούτος λαός, τίμιο; ών κατά 

τά ήθη, δραστήριο; καί ευφυή;, θά επικράτη

ση καί θ* άποβή στοιχεΐον έκ τών κυριω-

τάτων , δι' ών θά κατορθωθή ή τ ή ; ανατολή; 

άναγέννησις. » Φαίνεται, δτι τοιαύτη ητο ί 

σοι; ή επικρατούσα γνώμη τών Κυβερνήσε

ων καί ούτως αναμφιβόλως έφρόνουν ο! άρι

στοι τών ανδρών, δτε 5 μεν casimir Delavi-

gue έξέφερεν εις τδ μέσον τάς Μισσψ-Ιδάς 

του, ó δέ Βύρα>ν, ώς εΤπέ τις τών άλλων 

ποιητών, παπταινων πρδς πορρωτάνηκ τι>ά 

^ωιί'αν γης, Ita ήρωϊχώς οβέπτ) τηιτ àftirato-t 

αύζοΰ ariar, έπορεύθη είς Έλλάδά ίνα κα-

ταστρέψη τάς ημέρας του, τελευταίον δε 5 

Chateaubriand δια φλογερών λόγων έν τ ώ 

άνακτόρω του Λουξεμβούργου συνηγορεί υπερ 

τού πολιτισμού καί κατά τ ή ; βαρβαρότητο;. 

"Εκτοτε δμω; αί τών πολιτικών άνδοών μέ

ριμνα» μετεξλήθησαν. 

Τδ πρώτον, έν έτει 1 8 5 1 , ó κ. Belle α

πέβη εί; τδ . περιώνυμον τών Αθηνών έπί-

νειον, τδν Πειραιά. Πρδ είκοσιν ετών ή πόλι;. 

αύτη ητο νοσώδη; χώρα, έφ' ή ; ολίγα*, καλύ

βα·, ησαν ίδρυμέναι. 'Αλλά τώ 1861 υπήο-

χον ηδη ευρύχωρα εργαστήρια καί ώκοδο-

μούντο εύπρεπεϊ; οίκίαι" αί οδοί έρρυμοτο-

μούντο καί κήπος τ ι ; περιεΤχεν ήδη χλοερά 

πλαίσια. Ή κατασκευή τούτοιν ητο ώς έπ'ι 

το πολύ έργον τού· στρατού· τής κατοχής,, 

όστις έκ πολιτικής ανάγκης απέβη είς Ε λ 

λάδα έπί τού κριμαϊκού πολέμου, ó δε κήπος 

φέρει εισέτι τδ όνομα τού δόντος τδ διά

γραμμα καί διατάξαντος τήν φυτείαν αυτού 

ναυάρχου Lebarbier de Tinan. Κατά τήν τε^ 

λευταίαν ταύτην είκοσχετίχν,ό ΓΙειραιεύς προ

ήχθη υπερβαλλόντως. Ό εξερχόμενος είς τήν 

πόλιν ταύτην δεν θαυμάζει μόνον τήν εμ

πορική·/ αυτού κίνησιν, αλλά καί τήν έπί-

δοσιν τών οικοδομών, ήτις μαρτυρεί τήν αύ-

ξησιν τών χρηματιστικών υποθέσεων καί τών 

περιουσιών. Περικαλλείς καί άναπαυτήριοι 

οίκίαι, εχουσαι τήν μεν στέγην έρυθράν τ ά 

δε παράθυρα πρασινοβαφή, είναι ίδρυμέναι 

σήμερον έπί τών έρημων ποτέ κλιτύων τού 

πετρώδους λόφου,, όστις χωρίζει τδν Πειραιά 

άπδ τής Μουνυχίας. Πλείστα-, εκκλησία-, 

καί χρηματιστήριον κείνται παρά τήν κρη-

πϊδα τού λιμένος, λοφιαί δέ καπνού κυμα

τώδεις έμφαίνουσι τήν ΰπαρξιν σπουδαίων 

εργοστασίων. Μακρά οδό; οκτώ χιλιομέτρων 

άγει έκ Πειραιώ; εί; Αθήνας, εχει δέ αυτη 

εκατέρωθεν λεύκας, ών οί κορμοί είναι λευ

κοί, έν ω διά μέσων αυτών διαφαίνονται αί 

ροδόεσσαι κορυφαί το3 Ηάρνηθος. "Ενθεν 

καί ένθεν εκτείνονται ελαιώνες καί άυ.πελώ-

νες· έν δε : τ ώ βυθώ- τής πεδιάδος ό μεν Παρ

θενών άνυψούται υπεράνω τής πετρώδους 

Πνυκδς πρδς τδν κυανούν οΰρανδν, αί δέ λε-j-

καί τών Αθηνών οίκίαι αναφαίνονται με

ταξύ τού Λυκαβηττού καί τής Ακροπόλε

ως, ήτις δεσπόζει τής πόλεως διά τού υ

περμεγέθους αυτής βράχου καί διά τών με

γαλοπρεπών ερειπίων της. Ά π δ τριάκοντα 

ήδη ετών, ή οψις τών Αθηνών ήλλοιώθη 

μεγάλως. Έ ν ετει 1 8 5 0 , αυτηήτο μέγα χω

ρίον, σήμερον δμω; είναι πόλι; κομψή καί εύ-

yapi;, διασχιζομένη υπό ευρέων άγυιών, καί 

περιέχουσα κομψά; οικία;- μετρίας-τδ μέγε

θος, μεταξύ τών οποίων φύεται χλόη. Λ ύ 

κεια, πτωνοκομεΐα, βρεφοκομεία καί γυμνά

σια πολλά είναι ιδρυμένα; παραπολλά ίσως 

ώς λέγει ό Belle, καί ώς νομίζει, κτισθέντα 

έκ ματαιότητος μάλλον ή έκ φιλοπατρία;. 

Λόγου χάί-.ν, ϋπάρχουτιν έν τή πρωτευούση" 

τ ή ; Έλλάδο ; φιλανθρωπικά ιδρύματα δεκά

κις πλείονα ή όσων χρήζουσιν οί κάτοικοι,, 
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πολλά δε τούτων μένουσιν ατελή καί φθεί
ρονται όσημέραι. Είναι δμω; αληθές, οτι ώ; 
προς τά γράμματα πανταχού του βασιλεί
ου υπάρχει τοσαύττι έρμη καί αύθόομητο; 
ροπή, ώστε ή Κυβερνησις ήδύνατο ν' άντλήσν) 
έξ αυτή; σπουδαίαν δύναμιν. Ά λ λ α μέχρι 
τοΰδε τουλάχιστον ή ελληνική Ευβέρνησις 
έπραξε πολλώ ολιγώτερα η οι ίδιώται. Γ Η 
δημοτική εξουσία καθ' δλου έδειξε τήν 
αυτήν άδράνειαν, δια τοϋτο αί οδοί τών Α 
θηνών εχουσιν άθλίως, κατασκαπτόμεναι υ
πό τών βροχών και γενόμεναι πολλάκις εν
τελώς άβατοι έν ώρα χειμώνος. Ή αστυνο
μία της πόλεως και οί εις τήν διατήρησιν 
τών οδών τεταγμένοι δεν εχουσιν ήττον 
πλημμελώς, αν λέγη άληθνί δ κ. Bel le , δια-
τεινόμενος, δτι, άν αί δια ρήξεως κλοπαί καί 
αί νυκτεριναί προσβολαί ήναι άγνωστοι έν 
Αθήναις, τοϋτο οφείλεται είς τον χαρακτή
ρα τών ' κατοίκων μάλλον ή είς τους ολίγους 
αστυνομικούς κλητήρας, οΐτινες, κακώς μι-
σθοδοτούμενοι καί αδιακρίτως περισυλλεγό-
μενοι, είναι τεταγμένοι είς τήν διαφύλαξιν 
τ η ; ασφαλείας τών πολιτών. 

Ό εις Πειραιά άποβαίνων αισθάνεται τήν 
έπιθυμίαν να πορευθή είς τήν πεδιάδα του 
Μαραθώνος καί να ϊδη τα μεταλλεία του 
Λαυρίου. Ί Ι δδύ; δεν είναι μεν μακρά, άλ
λα μεστή αναμνήσεων. Το υπό κήπων καί 
καρποφόρων δένδρων περιβαλλόμενον εκείνο 
χωρίον, δι' ού διέρχεται ή δδος, είναι οί Α μ 
πελόκηποι, πατρίς του Σωκράτους και του 
Αριστείδου, ή δε ατραπός προς τ ά δεξιά ά
γει είς μέγα χωρίον, ούτινος αί οίκίαι φαί
νονται όπισθεν ευρέων αμπελώνων. Το χω
ρίον τοϋτο καλείται Χαλάνδρι, ένθα έγεν-
νήθη δ Αλκιβιάδης. Ά π ώ της Κηφισιάς ή 
όδος, διασχίζουσα τους πόδας τοϋ Πεντελι-
χοϋ, διαπερο: έπί μίαν ώραν λόφου; κεκαλυμ
μένου; υπό άφθονου βλαστήσεω; πριν φθάση 
εί; τήν μονήν Πεντέλης. Το Πεντελικών ου

δέν παρέχει άξιον λόγου τινό;· άλλ' ολίγω 
μακράν έπί τοϋ όρου; κείνται τά περίφημα 
λατομεία, έξ ών εξήχθησαν οι εί; κατα
σκευήν τοϋ Παρθενώνος χρησιμεύσαντες λ ί 
θοι. Πέραν τών λατομείων τούτων ή ατρα
πός εξικνείται διά τών κλιτύων ει; τήν κο-
ρυφήν τοϋ Πεντελικοϋ, ήτις είναι 1,1 00 μέ
τρα υπέρ τήν θάλασσαν. 'Εντεϋθεν δ οφθαλ
μός βλέπει άπασαν τήν άνατολικήν Ε λ λ ά 
δα, τόν Παρνασδν, τήν Εύβοιαν, σύμπασαν 
τήν Ά τ τ ι κ ή ν μέχρι τοϋ Σουνίου, καί τάς πορ-
ρωτάτας έτι κορυφάς τών ορέων της Πελο
ποννήσου. Προς ανατολάς, είς τού; πρόπο-
δας τοϋ ορούς, εκτείνεται πεδιάς ξηρά καί 
κατάφυτος άνελισσομένη έν ήμικυκλίω πέριξ 
κόλπου, ούτινο; αί όχθαι είσίν υπέρυθροι. 
Ένταϋθα κείται το πεδίον τοϋ Μαραθώνα;, 
ένθα ένδεκακισχίλιοι Έλληνε; ένίκησαν τεσ-
σαρακοντακισχιλίου; ( ; ) Πέοσα;. 

Μετά ένέα ωρών πορείαν έφ' άμάξη;, ό 
έκ Μαραθώνο; άναχωρών άφικνειται εί; τ ό 
πον άγριον, ούτινο; το εδαφο ;, ύπομέλαν καί 
έρυθρώδες, εμφαίνει τήν ΰπαρξιν οξειδίου τοϋ 
σιδήρου. Ένθεν καί ένθεν όγκοι λίθων με-
λανοειδών δμοιοι βουνω αναφαίνονται υπε
ράνω τών θάμνων είναι δε ούτοι σκωοίαι, 
προϊλθοΰσαι έκ τών αρχαίων μεταλλείων 
τοϋ Λαυρίου, ούτινο; ή μεταλλουργία ήκμα-
ζεν έπί Νικίου, ήτοι κατά το 420 έτο; π. 
Χ . Ό άργυρίτη; ούτος μόλυβδο; άνήκεν ει; 
τον δήμον, καί ητο ή καθαρότερα πρόσοδο; 
τ ή ; πολιτεία; τών Αθηναίων, ήτις έμίσθου 
τήν έργασίαν αυτού ει; ιδιώτα;. Ό Ξενο
φών έν τ ώ περί π/ιοσόό^ δρθότατα φρονών 
συμβουλεύει τη πολιτεία, νά έργασθή αυτή 
τά μεταλλεία ιδία φροντίδι. Ή εξαγωγή 
τοϋ μετάλλου έγίνετο υπ' ανθρώπων, καί ή 
βάναυσο; αυτή εργασία έτελεΐτο τότε , ώ ; 
είκώς, όπδ τών δούλων. Ό Νικία; είχε χ ι -
λίους τοιούτου;, ούς έμίσθου εί; τον έκ Θρά
κης Σωσίαν αντί όβολοϋ καθ' έκάστην, ήτο; 
άντί 55 φράγκων κατ ' έτος, πλήν τ ή ; προ; 
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διατήρησιν δαπάνη;. Επειδή δε ή αγοραία 

τιμή τών δούλων παρήλασσεν άπο 1 00 έω; 

500 φράγκων, άναλόγω; τ η ; ευρωστία; αυ

τών καί τ η ; νοημοσύνη;, το έξ ανθρώπων 

συγκείμενον τοϋτο κεφάλαιον απέδιδε τόκον 

10 ο)ο. Καθ ' δλου μέν οί Αθηναίοι μετεχει-

ρίζοντο τού; δούλου; αυτών μετά ήπιότη-

τος, διαφέροντε; τών τραχέων Σπαρτιατών. 

Ά λ λ ' δμω; ή κατάστασι; τών έν Λαυρίω 
δούλων ήτο τοσούτω δεινή καί αφόρητος, ώσ
τε έπί τοϋ πελοποννησιακού πολέμου στα-
σιάσαντε; κατέλαβον διά στρατηγήματος τήν 
άκραν τοϋ Σουνίου καί ήρήμωσαν άπασαν 
τήν Άττ ικην . Άπο του χρόνου εκείνου, ή έρ-
γαοία τών έν Λαυρίφ μετάλλων έπαυσεν, έγ-
καταλειφθεΐσα ίντελώ; έπί τών χρόνων τοϋ 
περιηγητού ΓΙαυσανίου· Κατά μικρόν ή χώρα, 
γυμνο)θεϊσχ καί έρημο; ανθρώπων, έχαλύφθη 
¿so θάμνων, είς οΰς κατέφευγον άγρια θη-
ρίι. Ούτως είχον τά έν Λαορίω, δτε έν έτεί 
1865, εμπορικών πλοΐον ιταλικών, κλυδο>-
ν.ζόμενον έν τ ω Αιγαίφ, έζήτησε καταφυγήν 
tí; τήν άκρχν τοϋ Σουνίου καί εί; τήν Μα-
κρόννησον. " ί ν α σωθώσιν άπο τού ναυαγίου, 
οί ναϋται ρίψχντες άπαν τοϋ πλοίου το έρμί, 
άνεπλήρωσαν αύτώ διά πετρών ήφχιστειοει-
δών, á; εύρον εν τιν. έγγύ; κειμένω κόλπφ. 
Ο Ί τ α λ ύ ; πλοίαρχο;, έπιστρέψα; εΐ; το όρ-
μητήριον αυτοϋ Oagliari, έτριψε το τυχαΐον 
τούτο έρμα εί; τήν άκτήν, δπου εί; μεταλ
λευτή;, πιρατυχών έν τ ώ λιμένι κατά τήν 
ώραν έκείν/ν, έιτέστηϊε τήν προσοχήν του εί; 
τού; έκριπτομένου; λίθου;. Ούτος, διαγνώαα; 
εΰχόλω; εί; τού; ήφαιβτειοειοιϊς τούτους λ ί 
θους σκωρία; κεχωνευμένου μολύβδου, συνεν-
νοήθη μετά μεγάλης τίνος εταιρίας έν Μασ
σαλία. Ευθύ; έπέμφθησαν ειδήμονες άνδρε; 
εί; Ααύριον, οίτινε; άποβάντε; εί; τήν άκραν 
τοϋ Σουνίου εύρον ού μόνον υπερμεγέθει; όγ
κου; σκωριών όμοιων, αλλά x*l άρχαϊχ έρ
γα μεταλλείων, ήτο; φρέατα καί στοά; εγ
καταλελειμμένα. Τότε ή εταιρία έζήτησεν 

εκχώρησιν παρά τ ή ; ελληνική; Κυβερνήσεως» 

καί ούτω « διά χάριτος πνοή; τινο; τοϋ ά-

νέμου κοτί τ η ; τύχη; » , ίδρύθη τώ έν Λαυρίω. 

υπάρχον έργοστάσιον. Μετά διιφόρου; περι-

πετε ί» ; , τώ μεταλλουργεΐον τοϋτο ακμάζει 

σήμερον καί προχόιττει. Επειδή οί αρχαίοι έν 

τή εργασία τοϋ μετάλλου είχον ατελέστατα 

έργαλει», αί μετά τήν πρώτην λήξιν σκωρίαι 

τοϋ Λχυρίου ευρέθησαν περιέχουσαι εισέτι 

κατ' ελάχιστον δρον 10 ο)ο μολύβδου, έν ώ 

υπήρχον ύ ϊαύτω; 400 γραμμάρια αργύρου έπί 

1000 χιλιόγραμμων. Αι σκωρίαι αύται σήμε

ρον άνακαμινεύονται. Προ; τοϋτο ατμοκίνη

το ; μηχινή, δυνάμεως είκοσιτεσσάρων ίππων, 

έαφι>σ? ισχυρών ρεύμα άέρο; εί; δεκαοκτώ 

καμίνου;, ίν αι; αί πρώ; άνακαμίνευσιν σκω

ρίαι σωρεύονται νυχθημερόν. Έντώ; είκοσι

τεσσάρων ωρών, τετρακόσιοι τόννοι σκωριών 

έξάγουσιν εικοσιπέντε τόννου; μολύβδου, ήτοι 

8,010,000 χιλιόγραμμων κατ' έτο; . Διερχό

μενα τά εκατομμύρια ταύτα διά κ*μίνων,κα-

θαρτικών, άποδίδουσι 3,200 χιλιόγραμμα αρ

γύρου, αξία; περίπου 750,000 φράγκων. 

μεταλλουργεΐον ά<ιασχο>εΧ 1500 Ιργάτας, 

οΐτινες οίκοϋσιν ?ν τινι χωρίω, κτισΟέντι δι 

αυτούς έπί τών πλευρών γηλόφου τινώς υπέρ 

τήν θάλ ισσ ιν άτμόπλοιον δ' έν τακτική υ-

πηοεσ'.α μεταφέρει τα κατασκευάσματα αυ

τοϋ εις τών λιμένα Πειραιώς. 

Μεταζύ τοϋ Λιυρίου καί τοϋ χωρίου Βραω» 
να, έπί τών μεσημβρινών κλιτύων τοϋ Υ μ η τ 
τού, είς τών ημετέρων συμπιτριωτών, δ κ. 
(1β ΕΙ. . . . βϊχεν επιχειρήσει μεγάλας γενρ-
γικάς εργασίας, αΐπνε; περιελάμβανον πλέον 
τών δισχιλίων στρεμμάτων γή; , πεφυτευμέ-
νης δι' αμπέλων, έλαιών καί σίτου. Παρέσχε 
δέ ουτο; αγαθά; συμβουλάς είς τού; γείτονα; 
χωρικούς, εί; οΰ; μάλιστα έ$ώρει κατά και
ρού; καί συνεχώί σπόρου; και Ιργαλεΐ», πρώ; 
άροσιν χρήσιμα· Ά λ λ ούτοι έλ^ιζον τους α
γρού; του καί κατεστρεφον τά σπαρτά του-
Τή ; εντοπίου εξουσία; άπρακτούτης, 5 κ. ¿4 
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R . . . άγϊνακτήσ»; και απελπισθεί; έν τέλει, 
ήνιγκάσθη ν' αποχώρηση εί; ' A v v i v a ; , ένθα 
απέθανε σχεδόν κατάχρεω;, καίπ-ερ κάτοχο; 
χτήμ.ατος, έξ où έπρεπε và λαμβάνη ίτησίαν 
πρόσο·^ον τουλαχιστιν 50,000 

φράγκων. Τώ 
,συαβάν τούτο δεν τιμά ποσώς τού; εν ΓΕλ-
λάδ: χωρικού;, οίτινε; οδτιο φερόμενοι ούτε 
φολ^ξενίιν τεκμηριοϋσιν, ούτε εΰγνωμοσύντ,ν, 
ούτ; τουλάχιστον ίκανήν αίτθησιν τώ.ν ιδίων 
αυτών συμφερόντων. Πάντες κατανοοϋσιν, ότι 
η γεωργία είναι ουσιώδη; πόρο; του λαού 
τούτου, *α'- «άντε ; οΰχ ήττον βλέπουσιν εμ
φανώς, οτι η γε«3νία αίίτη έμεινεν εντελώς 
εν τ/ , παλαιά τρίβω, ουδόλως πϊράγουσα δ,τι 
γόνατο άμα καί έτρεπεν. Ό 'Έλλην χωρι
κό; sì; εαυτόν μόνον εγκαταλελειμμένο; pir 
πτει νωχελώ; καί άτελώ; τεμνόμενη αυλάκι 
ολίγου; «πόρου; σ'του, οΰ: μετά τ*ΰτα έν ά-
κηδία άφίνει εί; τήν τύχ.ην τών κ α ΐ 3 ώ ν . Où -

δόλω; προφυλάσσει του; χαμηλού; τόπου; 
από τών έπιρρύσεων τών υδάτων" τουναντίον 
δέ, ότου χρεία υδατο;, αντί vi κομίζ/) αϊτό 
εί; τα χρήζοντα μέρη, άπρακτεϊ καί αμελεί -

το δε χείριττον πάντων, πολλάκιζ αντιτάσσει 
άκαταγώνι^τον άδρίνειαν ή κ»κήν θέλησιν, 
κατά το μάλλον ή ηττΟν φανεράν, προ; τάς 
π.ΟίπαΟείις τών φιλοπροόδων αγρονόμων· 

[*Εκ του Economiste Française). 

Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ. 

( Διήγημα εΰτράπελον ) . 

( f y W ï M K "P*W" τ*λλ· ) 

ΜΕΡΟΣ Β ' . 

Καλά νέα, κυρίαι μου! Καλήν εϊδησιν 
πρόκειται να σας αναγγείλω. Ή Ρέα Σιλβία 
έτεκεν χίσίω;! Δόξα τ ώ Όρόντη καί τη Έ -
στιάδι παρθένω! Διότι τ ί νομίζετε έγεννήθη; 
εί; υίό;; ουχί! άλλα δύο! Ά ν μ' έοωτήσητε 
τ ί ; έμαίευσε τήν λεχώ, δέν δύναμαι να σα; 
ειπώ, διότι παρών δεν ήμην. Τούτο μόνον γ ι -

νώσκω, δτι έπί τ ή ; φυσιογνωμίας τών δύο 
νεογνών διακρίνεται τ ι ευγενές καί μέγα, κα-
καταδε.ικνύον τήν μέλλουσαν αυτών τύχην. 
Ά ν θέλητε να μάθητε τα ονόματα των , 
Ρώμρς καί Ρωμύλος καλούνται. Τοιαύτα χ-
κούουσαι ονόματα, δεν νρμίζετε οτι βλέπετε 
τού; Ρωμαίους ήρωας μετά τήν λεηλασίαν 
τών ύπερθχλασσίων καί υπερορίων εθνών; 
Δεν σας φαίνετε δτι βλέπετε ανερχόμενους 
έν θριάμβω εις το Καπιτώλιον του; Σκηπί-
ωνα;, τους Καίσαρας, τους Τραϊανού;; Δεν 
νομίζετε έπειτα, μετά τήν καταστροφήν τ η ; 
λατρεία; τών αρχαίων θεών, δτι βλέπετε έπί 
του Ποντιφηκοϋ θρόνου ανερχομένου; τού; 
Γρηγορίου;, τού; Κλήμεντα;, τού; Σίξτους, 
τού; Πίου;; 

Οί οιωνοσκόποι, οί μάντει;, οί ίερεϊ;, X-
να μή έκτεθη εις τα όμματα τού κοινού το 
πρύ; τάς Έστιάδας παρθένους σέβας, δεν ε
πέτρεψαν τ ω όχλω να έξετάση τήν παρά-
δοξον έκείνην ύπόθεσιν της εγκυμοσύνης τ ή ; 
Σιλβία;. Ά λ λ ' άνολούθωΓ, εί; τά σπλάγχνα 
τών θυμάτων, εί; τήν πτήσιν τών πτηνών, 
εις τα; ύλακάς τών κυνών, άνεγίνωσκον καί 
άνεκάλυπτον τού Ουρανού τα; απόκρυφου; 
θελήσει;. Καί δή ó μέγα; Στεφανηφόρο;, ά
κουσα; δήθεν τον προφητικών ούρλισμών τού 
νυκτολάλου βύα, ανήγγειλε χρησμών μεθ' ύ-
φου; αλλόκοτου, καί φρενητικού ενθουσια
σμού, δι' ού κατέπεισε τών λαών δτι έν τώ 
μέσω αυτού θέλει γεννηθή απόγονο; τού θε 
ού τών μαχών. Πανταχόθεν δέ έξηγγέλοντο 
τεχνηέντω; παραπλήσιοι χρησμοί, καί έπι-
στεύθη γενικώς δτι τή βουλήσει τού Άρεως 
έτεκεν Έ σ τ ι ά ; παρθένο;, ήτ ι ; δια τούτο 
δέν έπαυσεν ουσχ άγνή. Ένεκα δέ τ η ; θαυ
ματουργού εκείνη; περιστάσεω;, άγιο; φόβος 
διεχύθη πανταχού. 

Τίς όμως αγνοεί τών αιμοβόρων αρπάγων 
τήν σκληροτράχηλον ψυχήν; Ό 'Αμούλιος, 
πλήρης υπονοιών καί φόβων, διέταξε να κα-
θειρχθή ή τού Ψευδο-Άρεως σύζυγος είς ο
χυρών φρούριον, λόγω δήθ εν δτι ήθελε να i? 

ΑΝΑΤΟΛΗ 

τ;ιτηρή έξ ευλάβειας αυτήν. Δια τών φόβον 

δέ τού όχλου δέν τ ο λ μ ί ν ' άπαγγείλη κατ 

αυτής άπόφασιν θανάτου, ουδέ νά τήν έκ-

δικηθή δι' άλλων επισήμων τιμωριών, άλλ' 

ώς λέγεται, καί ώς είναι ίδιον τών τυραννι

κών Κυβερνήσεων, έθαψεν αυτήν ζώσαν, ή έ-

στραγγάλισεν αυτήν έν παραβύστω καί ου

δείς πλέον έμαθε τ ι περί αυτής. Έ ν τή 

σκληρότητί του δέ και τ ή άνοσιότητι, διέτα-

ςεν ό 'Αμουλιος τ ά ριφθώσι κρύφα τά δύο 

νεογνά της είς τών ποταμών, περιφρονήσας 

ουτω καί θεούς καί Στεφανηφόοους καί προ

φητείας καί χρησμούς. Ά λ λ ' ό θέλων νά υ

περπήδηση τά δρια, ά έθηκεν αύτώ ή Μοίρα, 

μάτην κοπιά. Ή διαταγή τού τυράννου έξε-

τελέσθη, άλλ' ή επιθυμία του δεν έξεπληρώ-

6 η . Τώ λίκνον τών νηπίων, έκ λύγων κατα-

σκευασθέν, έπλεεν έν τ ώ ποταμώ, χωρίς δέ 

-τά νεογνά νά πάθωσί τ ι , έξώκειλε παρά τήν 

όχθην έν θέσει, δπου στελέχη δένδρων έσχη-

ιμάτιζον κοίλωμα. Έκεϊ ήλθε λόκαινά τις. 

Διηγείται δέ μάρτυς αυτόπτης δτι είδεν αυ

τήν προσφέρουσαν τού; απαλούς της μαστούς 

βίς τά νεογνά, άπερ τακτικώς έγαλακτο-

•τρόφει, ένώ διά τ ή ; γλώσση; τ η ; έλειχε τά 

τρυφερά αυτών μέλη. Χωρικό; δέ τ ι ; , βο

σκώ; τών βασιλικών ποιμνίων και δασοφύ-

λας τών βασιλικών δασών, άνεκάλυψεν αυτά 

μια των ήμερων, καί παραλαβών έκόμισεν 

αυτά τή- συζύγφ του. Ή σύζυγο; τού χωρι

κού εκείνου είχεν άπρλέσει τέκνον δύο ήμέ-

ρ«ς μετά τήν γέννησίν του. Επειδή λοιπών 

^ίχε πλήρες γάλακτος τώ στήθρς, διέτρεφε 

μετά πο9θυμίας καί αγάπης τ ά δύο νήπια. 

ΕΊτα δέ άνέθρεψεν αυτά ώς ίδια τέκνα. 

Φαύστουλος έκαλεϊτο ό Δασοφύλαξ, καί 

"Ακκα Λαρεντία ή σύζυγος του, ήτις ήτρ διά

σημος είς τώ επάγγελμα της, δπερ δέν άνα-

φέρομεν έξ αίδοΰ;. Εκλήθη δέ Λύ*α.ντ*ι άλλ' 

ή λύκαινα οΰδεν άλλο ήτον ή τώ ο'ίκημα τ ή ; 

Λαρεντίας. (α) 

\ϊ\ Σιλβία, δπως σωθή άπώ τού κινδύνου 

μετέβαλε τών έραστήν της εις θεών καί έ-

γένετο σύζυγος τοΰ "Αρεως. Χύν δέ μία το ι 

αύτη γυνή μεταβάλλεται είς θαυματουργών 

λύκαιναν. Τοιαύτη θρησκευτική πονηρία ευ

κόλως εξαπατά τούς ανθρώπους. 

Λοιπών, αί κλίσεις της τε μητρός καί της 

τροφού τών δύο νηπίων ήσαν δμοιόμορφοι. 

Άγνοοϋμεν δμως τώ εξής. Ποίον γάλα δύ 

ναται νά σχηματίση μεγαλειτέρους ήρωας, τώ 

τής λυκαίνης, ή τώ της Λαρεντίας ; "Οπως 

δώση τις άπάντησιν θετικήν, ανάγκη νά α 

νάλυση πρώτον τά δύο γάλακτα. 

Φήμη έν τούτοι; υπάρχει δτι οί πλησιό-

χωροι λαοί άνήγειρον ναών έν ή θέσει δ χωρι-

κώ; εύρε τήν λύκαιναν τροφοδοτούσαν τά νή

πια. Πρώ; άνάμνησιν δέ έτοποθετήθη έν αυ-

το> λύκαινα ορειχάλκινη γαλακτοτροφοΰσχ 

δύο βρέφη. 
Ό μ ι λ ώ περί τ ή ; λυκαίνη;, τής τόσω σε 

βαστής παρά τ ω Ρωμαϊκώ λαω, ήτις, δταν 
δ Αύγουστος άνήλθεν έπί τών θρόνον, προ
σεβλήθη υπώ κεραυνού (β) , και ήτις σώζεται 
έτι έπί τού Καπιτωλίου, εις τώ πείσμα τών 
Γότθων καί Σκυθών, δεικνυομένη τ ω ξένω 
υπώ τού δδηγού. 

Έ ν τούτρι; τά δύο παιδία ηύξανον κατά 
τε τήν ήλικίαν, τήν ρώμην καί τήν άνδρίαν 
πλήρη δέ πολεμικού πνεύματος, υπήρξαν δ 
τρόμο; τών τε ληστών καί τών θηρίων. Βο 
ηθούμενα δέ καί υπώ άλλων αγρίων καί ρω
μαλέων ποιμένων, άνεβίβασαν έπί τού θρό
νου τών Χουμ,ήτορα, διαρρήξαντα δε τά ί θύ
ρα; τών ανακτόρων, έφόνευσαν τών Άμούλ ι -

(α) Έ ν τ ώ πρωτοτυπώ σχηματίζεται λο-

γοπαίγνιον διά τών λέξεων Lapa καί Lu
panare. Σημ, « Α ν α τ ο λ ή ; » . 

(6J Ί δ ε Κιχέρωνα ίν Κάτων · Γ ' . 8 j$)¡i.< oj-'γρ. 
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ον. Επειδή δε· τα παιδί* δια των πράξεων 

Των και των πολλών αυτών προτερημάτων 

απέδειξαν τήν βασιλικήν αυτών καταγωγήν, 

ό Φαύστουλος άνεκοίνωσε τ ώ λαώ τα περί αυ

τών καί τη; καταγωγή; των . Ό λαό; εν

θουσιωδώς έχειροκρότησεν αυτά καί πάραυτα 

άνεγνωρίσθησαν ώ; διάδοχοι του θρόνου καί 

έγκονοι τοϋ Νουμήτορος. 

Τοσούτου; δε έσχον οπαδού; καί έπί τοσού

τον ηΰξανε καθ' έκάστην ό αριθμό; των, ώσ

τε έσκέφθησαν ούτοι να άνεγείρωσι πόλιν 

εύρυτέραν τού Λαβινίου καί τής "Αλβας καί 

πολύ αυτών ώραιοτέραν. Τότε ό Ρωμύλο; 

μετέβη έπί τού Παλατινού, ο δε Ρώμο; έπί 

τού 'Αβεντίνου λόφου, όπω; έκλέξωσι θέσιν 

δια τήν μέλλουσαν πόλιν. 

Γνωστή έγένετο καί διατηρείται είς τήν 

μνήμην απάντων, /άρι ; τοΧς "Ελλησι καί Λ α " 

τίνοι; συγγραφεύσιν, ή ίστορία τών έ*ξ μεγά

λων γυτςών τών εμφανισθέντων προ τού Ρ ώ -

μου έν τ ώ 'Αβεντίνω Χ ό ι ρ ω , ού ένεκα έπίσ-

τευσεν ούτο; ότι αυτώ έπεφυλάσσετο ή δόξα 

να έκλέςη κατά το δοκούν τήν θέσιν έν τι 

έμελλε να κτισθή ή νέα πόλι;, καί να τ η 

δόση οίον ό'νομα έβούλετο. ' Α λ λ ' εμφανισ

θέντα τα σαρκοφάγα εκείνα πτηνά έπί τού 

Παλατινού λόφου ει; διπλάσιον αριθμόν, ά-

νεκήρυξαν δια τα; πτήσεω; καί τών κρωγ

μών των θεμελιωτήν τ ή ; Ρώμη; τον Ρωμύ-

λον. Τοΰντεύθεν ανεφύησαν έριδε; καί επήλ

θε ρήξι; μεταξύ τών δύο αδελφών. Ό Ρωμύ

λο; , όστις έπόθει να βασιλεύη ελεύθερο; καί 

μόνο;, έφόνευσε τόν άδελφόν του καί ούτω 

τήν έριδα έλυσεν υπέρ εαυτού. 

Ανέλαβε τότε τα εξωτερικά σημεία τ ή ; 

ισχύος, καί δώδεκα Οεράπαντε; προηγούντο 

αύτοΰ, κληθέντες paß W fot' είτα έσχημάτι-

σε σώμα έξ εκατόν Γερουσιαστών, όπερ ώ-

φειλε νά έκτελή ουχί δε καί νάδίδη συμβου-

λάς. Χάριν τής ιδίας ασφαλείας έξελέξατο 

τριακόσιους φρουρούς, ους ώνόμασεν '£ί»ύ-

ποόας. (Κέλερα-ς). 

Δεν λέγω τι περί τών πολυθρύλητων πρά

ξεων τού ήρωός μας, περί τού φανερού άσυ

λου, όπερ έδωκε τοις λησταις. καί κακουρ-

γοις, έξ. ών έσχημάτισε. τόν λαόν του, περί 

τών δολιοτήτων κατά τε τής δημοσίας πίσ

τεως καί ξενίας, περί τής αρπαγής τών γυ

ναικών (α) καί τών συμπλοκών μετά τών πα

τέρων καί συζύγων των, περί τών βιαιοτή

των καί αδίκων πολέμων καί περί τών α ρ 

παγών καί κατακτήσεων γειτονικών γαιών. 

"Οταν έν τ ώ οΰρανώ έμφανίζηται κομϊ-

της φέοων αίματόχρουν φως, προαγγέλει α

ναρίθμητους συμφοράς έν τη γη. Ουχί ολι-

γωτέρας προμηνύει ή έμφάνισι; ήρωος. Ή 

δόξα του στοιχίζει συμφοράς καί αίμα εί; τους 

ατυχείς λαούς. 

Έγράφη υπό τής Μοίρας ότι ήρως τοιού

τος, οίος ο Ρωμύλος, τοσαΰτα κεκτημένος 

προτερήματα, καί τόσω ευγενή καί αγαθά 

έχων ήθη, έδει νά θεοποιηθή υπό τού λαού 

καί τών ιερέων καί ν ' άποβή προστάτης τί,ς 

' Ρώμης θεός - τοιούτος καί απέβη. Γνωστόν 

δε είναι πώς τούτο συνέβη. 

Έμέραν τινά, καταβάντος από τού Παλα

τινού λόφου εις τήν πεδιάδα,όπως επιθεώρηση 

τόν στρατόν, ήγέρθη τοιαύτη καταιγίς, ώστε 

ουδείς έβλεπε πέραν τ ή ; ρινός του. Μετά 

τής ραγδαίας δε βροχής κατέπιπτε καί χά-

λαζα. Αί άστραπαί, αί βρονταί, οί κεραυνοί· 

καί ό άνεμος διέσπειραν πανταχού τόν τρό-

μον. "Οταν δέ έπήλθεν ή γαλήνη, 5 τής Ρ ώ 

μης ιδρυτής δεν έφάνη πλέον, εις μάτην δέ 

άνεζήτησαν αυτόν πανταχού. Φήμη υπόκω

φος διεδόθη ότι οί Γερουσιασταί, οίτινες δεν 

ήδύναντο νά υποφέρωσιν έπί πλέον τήν τ υ -

( « ) Ό ποιητή; ενταύθα βομμ«βίζ»ΐ«< t j j» χοινήν γνώ
μη» 3tl οί Ρω-χα"οι ίν^ριταζον -α; γυναίκα; διαφόρων 
λαών χα\ ου·/· ,χόνων των Σαβίνων, ώ ; ό Λίβιο; κα'ί 
Διονύσιο; 6 '4λ'ηΛρν*σ*ίΙι5 διατείνονται. 2i)jt. « \ \ / χ -
TOÀij; » . 
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'ραννίαν του καί τήν περιφρονητικήν προ; αυ

τού; συμπεριφοράν του, διεμέλισαν αυτόν κα

τ ά τήν ώραν τ ή ; καταιγίδος. Ώραϊον πολι-

τικόν μάθημα δ·:ά τού; Βασιλείς! Πολλάκις 

ούτοι υψούσιν άνθοώπου; τινά;, τού; πληρούσι 

δόξης καί τιμών, άλλ' έπειτα, άν μετανοή-

σωσι καί τοις άφαιρέσωσι τάς τιμάς καί τα 

προνόμια, ούτοι, άγανακτούντες, καί ποθοΰν-

τες νά έπανέλθωσιν είς τήν ποώτην ύπερο-

χόν των, ευχαρίστως μιμούνται, αν δυνηθώ· 

σ:, τους τού Ρωμύλου Γερουσιαστά;. 

' Α λ λ ' ό μέγας στεφανηφόρο; εί; ού τινο; 

το πρόσωπον σελαγίζει τό πύρ τού θρησκευ

τικού ενθουσιασμού, ανήγγειλε τ ώ λαώ ότι 

υπό τινο; νεφέλη; άρπαγεί; έν μέσω τού κε

ραυνού καί τ ή ; βροντή;, ήχθη εί; οΰρανόν ό 

θείο; ήρως. 

— Ό Ρωμύλος υπήυξεν! είπε τότε. Νύν, 

είναι είς τών Θεών, καί ονομάζεται Κυρϊνος. 

'Αλλά σύ, ώ Ρώμη, ί ζ Ά Βασίλισσα καί μή-

τηρ τών λαών. Πίστευσον είς τό άγγελμα 

μου, όπερ δεν σφάλλει. Δύο eyεις μεγάλους 

προστάτας, πατέρα τε καί υίόν, τόν "Αρην 

δηλονότι καί Κυρΐνον, θεούς ισχυρούς έν πο

λεμώ, όδηγήσοντας νικηφόρους τάς στρατιάς 

σου μέχρι περάτων τής γης . "Αν δε ήρκει 

είς μόνο; θεό ; νά διαιώνιση τήν δόξαν σου, 

τ ί θα πράξωσιν αρά γε δύο τοιούτοι; 

Είναι τ ώ ίντι παράδοξον ότι από τ ή ; πρώ

τ η ; στιγμή; τ ή ; ύπάρξεω; τ ή ; Ρώμης έγεν-

νήθη καί διεδόθη το γενικόν τούτο προαίσ

θημα τής μελλούσης αυτής ισχύος καί δόξης. 

' Α λ λ ' ενθυμούμαι πτωχόν τινα ιερέα,όστις συ

νεχώς μοί έλεγε: — αθά γίνω μίαν ήμέραν 

Ηανιεοώτατος»! καί τήν προαίσθησιν του ταύ-

την μυριάκι; έπανελάμβανεν. ν Ε ! λοιπόν, 

μάθετε ότι ί> ίερεύ; αυτό; απεβίωσε Καρδι

νάλιος. 

Τ ό άξιομνημόνευτον συμβάν τού Ρωμύλου, 

βίπατέ μοι, σα; παρακαλώ, δεν νομίζετε ότι 

ομοιάζει ολίγον τό ύπύ τής 'Αγίας Γραφή; 

άναφερόμενον τού Η λ ί α , όστις έπί άρματος 

πυρίνου έσύρθη, όπως σταθή, αγνοώ είς ποι

ον μέρος, καί περιμένη εκεί τήν καταστρο-

φήν τού κόσμου; Ά λ λ ' άς μή συγχέωμεν τά 

βέβηλα με τά ιερά. "Εκαστος γινώσκει, άν έ-

χη πίστιν ώς κόκκον σινάπεος, Οτι τό μέν 

γεγονός τού Ρωμύλου είναι ψευδές, έν ω τό 

τού Η λ ί α εστίν άληθέστατον έκαστος γ ι 

νώσκει ότι 5 Ηλίας έλεύσεταί ποτε προ τής 

συντέλεια; τού αιώνος νά διδάξη τό Εύαγ-

γέλιον. Τήν άνάληψιν τού Ροιμύλου δεν τήν 

ύπεστήριξαν παρά λαοπλάνοι τίνες, καί ού^ί 

βιβλία εκκλησιαστικά καί προφήται ώς τήν 

τού Η λ ί α . 

Ό Ρωμαϊκός λαός έπίστευσεν ευκόλως 

τάς θρησκευτικάς ταύτας πλάνας, τάς άντίτ 

στρατευόμενα; προς τήν λογικήν διόπερ έ-

γονυπέτει καί έλάτρευε τόν ίδουτήν τής Ρ ώ 

μης ώς αληθή θεόν' τόν φονέα δηλονότι τοϋ 

αδελφού του, τόν άρπαγα τών ξένοιν γυναι

κών! Πόσοι δ' έτεροι ήρωες, κατώτεοοι έτι 

τού Ρωμύλου δεν άπεθεώθησαν! Ή ανωτάτη 

τότε εξουσία τού Κράτους ανετέθη εις τήν 

Γερουσίαν, δνομασθεΐσα υπό τών συγγραφέ

ων Μίσ<6ασι.1ίία· Είτα εκλήθη εί; τήν άρ» 

νήν ό Σαβίνο; Νουμας Πομπήλιρς, άνήρ δί· 

καιος, σοφός καί ποότυπον χρηστότητος καί 

αρετής. 

Ούτος είσήξε παρά τοις βαρβάροις εκείνοι: 

υπηκόοις τήν κανονικήν λατρείαν τών θεών 

τάς ιεροτελεστίας και τά δόγματα. Εξημέ

ρωσε τά ήθη των καί κατέστησεν αυτούς φι· 

λει^ηνικωτέρους. Τήν άγυρτείαν μετεχειρίσθ/, 

καί εκείνος, ουχί όπως έξ αυτής κερδοσκοπή-

ση, άλλ' όπως καταστή χρησιμώτερος τ ω 

ι λαώ του. 

Ό καλός εκείνος Βασιλεύς διετείνετο ότι 

διατελεί είς συνενόησιν μετά τίνος Νύμφης 

'Εγερείας. Ό αγύρτης αποκτά πάντοτε πίσ-/ 

τιν, είτε σπουδάζων, είτε αστειευόμενος^ 

Επέτυχε δέ ίϊάντοτε ό κάλλιον τών άλλω; 
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δυνάμενο; ίζχπζτϊν. Τοιούτο; υπήρξε πάν
τοτε δ κόσμο;, καί τοιούτο; έσται καί èv 

τώ μέλλοντι. 
("Ετετχι το τ ί λ ο ; ) . 

Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Σ Ι Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ε Ρ Ψ Ι Ν . 

Ά π ό έ*ξ μνινών ή κυρία Δυφλώ βασανίζει 
τον σύζυγόν της, δπως τήν^δηγήση εί; Αον
δίνον. Ό άτυ /ή ; σύζυγο;, αφού άντέστη επί 
ματαίω, γινώσκων έκ πείοα; πόσον θ' άπέ-
βχινεν αύτώ δυσάρεστο; ή τοιαύτη περιήγη
σις, τελο; συνήνεσεν. Οί σύζυγοι, μεταβάν-
τ ε ; κατ' ευθείαν εί; Αονδίνον, κατέλυσαν ει; 
το ξενοδοχείον, ένθα διαδραματίζεται η έ
ξι , ; σκηνή. 

Π Ρ Ω Τ Η ΝΥΞ. 

·— Δυφλώ, παρετήρησε; υπό τήν κλίνην ; 
—- Διατί ; 

— Διατί λέγει; ; δια τού; κλέπτας. Ν ο 
μίζει ; δτι ημπορώ να κοιμηθώ επί κλίνη; 
ξένη;, χωρίς νά λάβω τοιαύτην-προφύλαξιν;.. 
Είμαι βεβαία δτι δεν θα κλείσω 'μάτι δι' 
δλη; τ η ; νυκτός. Ιδού .. . . Δεν ακούει; 
θόρυβον ; 

— Είναι δ κτύπο; τού ώοολογίου μου. 
— Κα*, έγώ σοι λέγω δτι υπό τήν κλίνην 

ευρίσκεται άνθρωπο;. 

( Ό Δυφλώ· εγείρεται καί παρατηρεί υπό 
τήν κλίνην). 

— ^Ητο περιττόν νά έγερθής, αφού τό 
έκαμε; μέ τόσην δυσαρέσκειάν σου. "Αχ ! 
οΰτε κάν δέν φροντίζει; νά απόκρυψη; τήν 
«γρίαν σου έπιθυμίαν τού νά μέ ίδης δολο-
φονουμένην ! 

— Προ; θεού !' πόσον θά έπραττε; κάλ-
λιον, άν έγκατελίμπανε; οίκοι τον φοβερόν 
χαρακτήρα σου ! (χασμαται). Ούά .' Ούά ! 

— Ναι ! χασμώ άναιδώ; Γ . . . Δέν σκέ
πτεσαι ή πώς νά κοιμηθη;! Πας άλλος εί; 

τήν θέσιν σου ευρισκόμενο;, ήθελεν αγρυπνή
σει παρατηρών τον υπνον τ ή ; άτυχου; του 
συζύγου, ήτ ι ; τόσον υπέφερεν άπό τήν θά
λασσαν . . . αλλά μετά σού δέν δύναται τις 
νά ήναι ασθενής ! Είναι θείον θαύμα άν ζώ ' 

I εισέτι· υπήρξε στιγμή, καθ* ήν ήθελον δώση 
δλον τον κόσμον, ινα ριφθώ εις τήν θάλασ
σαν. 

—— Τ ό πιστεύω . . . . 
ί — Γινώσκω τί εννοείς . . . "Οτι δηλαδή 

δέν θά άνθίστασο· δεν έχει ούτως ; "Ισως 
. τούτο μάλιστα έζήτεις! Χωρίς τού γενναίου 
I εκείνου πλοιάρχου . . . Τ ή άληθεία δλαι αί 
ι γυναίκες, αΐτινες" ταξειδεύουσιν εις τα μέρη 

ταύτα οφείλουν νά τδν εΰλογώσιν . . . είναι 
τοσούτ·ν περιποιητικό; . . . τοσούτον προ-

I σηνής ει; τού; έπιβάτας. . . ιδού άνθρωπο;* 
δστις ήδύνατο νά καταστήσν}. ύπερήφανον πα-
σαν σύζυγον. Δέν ήξεύρω πώς θά ήδυνάμην 
άνευ αυτού νά καταβώ εις το δωμάτιόν μου 
δταν ή θάλασσα μ' έζάλιζε. 

— Ά ; μέ ειδοποιούσες νά σέ κατεβάσω 
έγώ. 

— Νά σέ ειδοποιήσω ; . . . Καί άν ήθε
λες δέν μέ έβλεπες; ' Α λ λ ' ή εΰγενεία σου-
έπόθεις ρ.αλλον νά επιδεικνύεσαι ώς ναυτι
κός, καπνίζων σιγάρα καί πίνω·ν ζΰθον μετά 
τών ναυτών ! "Οσω καί άν ήμην ασθενής, σέ 
παρηκολουθουν διά τού βλέμματος. Δέν 
έπαυσες τού-νά βυθίζης τήν μύτην σου εις τ α 
ποτήίΐον . . . μή ψευσθή; . . . έμέτρησα τά 
ποτήοια . . .. ήσαν δεκαέξ ! Καί τά έπιε; εί;. 
ύγείαν ξένων, ένώ ή ατυχή; νόμιμο; σύζυ
γο; σου παρ' ολίγον έξεπνεε ! Μή ζ η τ ή ; νά 
δικαιολογηθή; κραυγάζων : « ΑησμονεΤ; δτ ι 
δέν ευρίσκεσαι εις Παρισίους., ένθα πάντες 
έσυνήθισαν τάς σκηνά; σου » . . . " Α χ ! διή-
γειρα οίκτον εις τ ά ; έν τ ω άτμοπλοίω γυ
ναίκας. Ούτε εις ή ρώτησε περί εμού, ενώ 
περί τών άλλων έιρρόντιζον οί σύζυγοι των , 
καί πλησιάζοντες εις. τήν θύραν έζήτοω* 
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πληροφορία;. . . Ά χ ! προσεβλήθη ή φιλο

τιμία μου ! 
— Τριάκοντα φορά; κατέβην κάτω. 
— Ψεύδεσαι! Δέν ήμην εί; τόσω κακήν 

κατάστασιν ώστε νά μή νοώ τά συμβαί
νοντα. 

— Πόσον κάλλιον θά έπραττε; άν δέν 
έλεγε; τοιαύτα; μωρολογία;, άλλ' έσιώπας ! 

— Νά σιωπήσω ; "Οχι! Δέν θά σιωπή
σω ! Μ ' απήγαγες τού οίκου μου, μέ έσυρες 
εις τά ξένα, καί δέν έχω το δικαίωμα νά 
παραπονεθώ ; "Ηθελον νά έγίν&>σκον τ ί 
σκληρότητας θά διάπραξης κατ ' εμού έν τ ώ 
μέλλοντι. Αφαιρείς νύν το προσωπειον, διό
τ ι δεν ευρίσκομαι πλέον ύπο τήν προστασίαν 
τών Νόμων της πατρίδος μου . . . άλλά θά 
αναχωρήσω. Δέν Οά μείνω ούτε μίαν ήμέ-
ραν εις Αονδίνον . . . τήν πρωΐαν αναχωρώ 
καί μή πειραθής νά μ' εμπόδισης, διότι ρίπ_ 
τομαι άπό τδ παράθυρον. 

Ό άτυχης σύζυγος, μή κατορθώσας νά 
πείση τήν σύζυγόν του νά μείνωσιν ούτε 
μίαν ήμέραν εις Αονδίνον, μεταβαίνει τήν 
πρω'ίαν καί λαμβάνει είσητόριον, ένώ ή κυ
ρία αγοράζει διάφορα αντικείμενα. Τήν έ _ 
σπέραν κοιμώνται έν Βουλώνη. 

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α Ν Υ Ξ . 
"Αρχεται ή κυρία πάλιν. 
— Δέν πιστεύεις βέβαια δτι θά σ' άφίσω, 

νά κοιμηθής, ένώ έγώ αποθνήσκω άπό τον 
φόβον εντός τού δωματίου τούτου, ού αί θύ-
ραι δέν έχουσιν ούτε μικρόν τινα μο/λόν. 
" Α χ ! δσοι σοι ομοιάζουν, δέν έπρεπε ποτέ 
νά νυμφεύωνται ! Δέν έπερίμενα ποτέ τοιαύ
την έκ μέρους σου διαγωγήν, καί έλεγον 
μετά τινο; ελπίδος : «Άναγκάζουσα αυ
τόν νά ταξειδεύση, ίσως μάθη νά είναι πε
ριποιητικός». Ά λ λ ' όχ ι . . . Δυφλώ είσα 1 

χαί Δυφλώ θ' άποθάνης ! (στενάζουσα). Ή 
τύχη μου θέλει νά μείνω έγκαταλελειμένη 
καί παραμελημένη καθ' δλον μου τον βίον. 
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Υποτάσσομαι εις αυτήν ! Ά λ λ ά δέν θ<£ 

παύσης ποτέ νά καταπατή; το άτυχες ον, 

δπερ ή τύχη σοί Ιδωκεν ώ ; σύντροφον ; Μέ 

μεταχειρίζεσαι ώ ; νά ήσο Τούρκο; ! 

— Καλά, ά; είμαι τώρα καί Τούρκος ? 

— Ναί ! το επιθυμείς νά είσαι Τούρκο; ! 

Ωραία τωόντι ευχή ενώπιον συζύγου . . J 

"Ολων είσαι ικανό; ! Ούτω λοιπόν δέν σ' αρ

κεί δτι μ' απέσπασες άπό τής πατρική; 

στέγης ίνα μέ καταστήσης θέατρον εις όλην 

τήν Ά γ γ λ ί α ν , άλλά πρέπει νά έξυβρισθώ 

καί άπό τούς ίδιους μου συμπατριώτας ! . . « 

— θεέ μου ! . . . τ ί έπραξα πάλιν ; 

— Σέ συμβουλεύω νά μή «ροσποιήσαι άγ-
νοιαν, άλλά νά έρυθριάς. Ή διαγωγή σου 
έν τ ω τελωνείω υπήρξεν ελεεινή ! Πάς εύ 
ήγμένος άνθρωπο; στέργει νά ενεργή ολίγον 
λαθρεμπόριον υπέρ τ ή ; συζύγου του. Ά λ λ * 
έγώ είμι μόνη έπί τ ή ; γ ή ; ή έξαίρεσι; ! Ού
τε κάν μίαν δωδεκάδα μεταξωτών καλτσών 
έβαλε; εί; τά θυλάκιά σου, ένώ δλοι οί άλ
λοι ήσαν γεμάτοι άπό δαντέλλας καί σά
λια. 

— Καί έπραξα κάλλιστα. Διότι θά μοί 

τ ά κατέσχον πάντα, ώ ; συνέβη καί εί; σέ. 

— Καί τίς έχει τό σφάλμα άν μοί τ ά 

κατέσχον ; "Οταν οι υπάλληλοι τού τ ε λ ω 

νείου μοί έσχιζον τήν καρδίαν μέ τά ύπο

πτα βλέμματα των, ανησύχησες διόλου; Δια

τ ί δέν τά έφερες μάλλον σύ; 
Ά λ λ ' ήσαν πολύ παχέα καί διεκρί-

νοντο. 
— Αυτή λοιπόν είναι ή αμοιβή μου διό

τ ι ηθέλησα νά σέ εξοικονομήσω; Ά ν είχον 
μετ ' έμού τά τέκνα μου, θά παρεγέμιζον τά 
θυλάκιά τ ω ν καλλίτερα αυτά θά κατώρθουν 
τούτο παρά δ πατήρ των, όστις δά θέλει 
νά φαίνεται άνήρ!.. Τ ί ωραίος άνήρ τ ή άλη-
άληθεία... δστι; δέν έγίνωσκε κάν νά έπιβά-
λη σεβχσμον εις τον Τϊλώνην, Πάς άλλος 
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Σύζυγο; ήθελε πάραυτα έξαφθή. Ά λ λ α σύ 
ησο ήρεμος ώς άγιος Ιωάννης! 

— Τι ήθελες λοιπόν; νά τδν φονεύσω; 
(;'.ετά γλυκυτητος)· εάν έκοιμώμεθα τ ώ ; χ 
ολίγον... 

— Σοι έπαναλέγω δτι δεν δύναμαι νά 
κοιμηθώ, όπισθεν θύρας ξενοδβχείου άνευ μο 
χλών. Ιδού. . . ακούω θόρυ?ον εις τδν διά-
δρομον. "Ισως είναι εκεί άνθρωπος ζητών νά 
εισχώρηση... 

— "Οχι> αγαπητή μου. Εϊναι δ άνεμος 
— Τότε μόνον θά ησυχάσω, όταν τό βα 

ρυ εκείνο έρμάριον θέσης όπισθεν της θύρα; 
( Ο Δυφλώ σπεύδει νά υπακούση ) . 

— Κύτταξε πόσον συκώνει; τό έρμάριον! 
πόσην δύναμιν έχεις! Και όμω; αυτήν σου 
τήν δύναμιν δεν την χρησιμοποιεί; 'ίνα με 
προστατεύση; όταν οί αχρείοι υπάλληλοι 
τού Τελωνείου μέ ψηλαφούν! Άφήκε; νά μέ 
σύρωσιν εις άλλο δωμάτιον και νά ερευνήσω-
σι τά ρσύχά μου!... Σκοπός σου βέβαια ήτο 
νά με χάσης. Και ομιλείς έπειτα περί ύπνου 
μετά τοιαύτην πραξιν! Έάν εΐχες ολίγον 
καλήν καρδίαν, δεν θά έκοιμασο επί έξ μήνας. 
Είναι αληθές ότι δέν μέ έψηλάφησαν παρά 
γυναίκες, άλλά τό ζήτημα δεν είναι τούτο, 
διότι και κλέπτρια άν ήμην, δεν θά ^.έ μετα-
χειρίζοντο χειρότερον. 

— Ά λ λ ά τί ήδυνάμην νά πράξω; 

— Νά εμπόδισης τό τοιούτο. Νά σπά-
σης τάς θύρας. 'Εγώ έφώναζον δυνατά, δέν 
ή/.ουσες τάς φωνάς μου; Τάς ήκουσεν όλη ή 
πόλις. Ά λ λ ά σύ βέβαια θά έγέλας! Μη λέ
γεις όχι! Τώρα, δτε αρνείσαι, είμαι βεβαι
ότατη . Ά ! θέλεις νά κοιμηθής/ κοιμήθητι 
διότι είναι 5 ώραι και εγείρομαι νά αναχω
ρήσω μέ τήν πρώτην όλκήν! Μ ε τ ' ολίγον θά 
ευρίσκομαι εις τήν οικίαν, ί)ν δέν έπρεπε νά 
εγκαταλείψω. ΑΕ βάσανοι μου δεν θά τελει
ώσουν ούτε εκεί, άλλ' ή παρουσία τών τ έ 
κνων μου θά μέ βοηθη νά υποφέρω τδν τερα
τώδη δεσποτισμόν σου. 

( Ό Δυφλώ εγείρεται της κλίνης). 

— Διατί εγείρεσαι; Δεν είπες δτι θέλεις 
νά κοιμηθής; 

— Διάβολε.' Πρέπει νά σέ συνοδεύσω. 

— Είπε μάλλον δτι δεν θέλεις νά άφίση-
νά σοι διαφυγή τό θύμα σου. 

— " Ε σ τ ω / 

Καί έπανέστρεψαν οίκαδε. 

Μάθημα διά τάς κυρίας, α'ίτινες νομίζου-
σιν ότι έχουσι καθήκον ιερόν νά τυραννώσι 

τους ατυχείς των συζύγους. 
ΠΟΙΚΙΛΑ 

'4μα£ηΛάζης χαΐ Ούγχώ. — Ό Βίκτωρ 
Ουγκώ έπέβη αμάξης και μετέβη προς έπίσ-
κεψιν διαφόρων φίλων του. Μετά τούτο ηθέ
λησε νά πλήρωση τδν άμαξηλάτην, όστις ήρ-
νήθη νάδεχθή πληρωμήν, λέγων: 

« Ή τιμή ότι έφερα έν τή άμάξει μ^υ τον 

Ουγκώ, είναι αρκούσα πληρωμή». Καί α

πήλθε. 

Μετά τινας ημέρας ό Ουγκώ έλαβε πάλιν 
άμαξαν, ήτις συνέπεσε νά ήναι ή αυτή. Ό ά-
μαξηλάτης ήρνήθη καί αύθις νά πληρωθή.Τήν 
φοράν ταύτην ό 03γκώ ώργίσθη καί ήνάγκασε 
τον άμαξηλάτην νά δεχθή 20 φράγκα. Ούτος 
τά ελαβεν άλλ' επειδή ή 'Εφημερίς τού κ. 
Ουγκώ είχενάνοίξει συνεισφοράν διά τινα σκο-
πδν φιλανθρωπικό·/, δ άμαξηλάτης, μεταβάς 
έκεϊ, παρέδωκε τά 20 ©ράγκα. 

Ό Ουγκώ, μαθών τούτο. 
«Διάβολο-άμαξας είναι αύτδς! εφώνησε. 

Τί νά κάμω λοιπόν; άς τον προσκαλέσω εις 
γεύμα». 

Καί τ ώ όντι, τήν έπιούσαν ό Ουγκώ προσ-
εκάλεσεν εις γεϋμ* τον άμαξηλάτην, όστις 
ίφαγε παραπλεύρως τού μεγάλου ποιητοϋ, 
προς μεγίστην χαράν του. 
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ΕνφυοΛογία. — Κύριος τις κομψός έποίει 
έρωτοτροπίας προς κυρίαν τεσσαρακοντούτι-
δα μεν, άλλ' εξόχου καλλονής. 

— Κύριε μου, τ ώ ειπεν ή κυρία μια τών 
ημερών, αυτά τά αισθήματα τά όποια πω
λείτε προς με,ήτο καλλίτερον άν τά έπωλού-
σατε προς δεκαεξαετή νεανίδα. ' Ε γ ώ έχω τ ώ 
ρα τήν ήλικίαν μου. 

— ν Ω .' φιλτάτη μου! άλλ' αγνοείς λοιπόν 
δτι ή παληά κόττα κάμνει πολύ καλλίτερον 
ζουμί άπδ τήν νέαν; 

— Τό γινώσκω· άλλ' αγνοείτε καί υμεις 
ότι διά νά φάγη τις -αλαιάν κόττα έχει α
νάγκην ισχυρωτάτων οδόντων; Είναι τραχεία 
βλέπετε. 

Σεράφιόες — Δύο φίλοι συνωμίλουν. 
— Δεν με λέγεις, έλεγεν ό εί; τ ώ έτέρω, 

ούτοι οί σεράφιδες τί διάβολο είναι; Τοις δί
δεις νά σοι χαλάσουν μίαν λίραν, σοι κρατούν 
έν γρόσι, τοις δίδεις φράγκα διά νά πάρης 
παρ' αυτών μίαν λίραν, πάλιν σοι κρατούν 
έν γρόσι. Ε'ίτε λοιπόν αγοράζουν, είτε πω
λούν, πάντοτε κερδίζουν αυτοί;. 

— Βέβαια, άπήντησεν 5 άλλο;· ό-πρίω-ν 
είτε ανερχόμενος, εί'τε κατερχόμενος δέν 
κόπτει πάντοτε; 

Λώ'ΟΥ εΡ,οχον. — Άναγινώσκομεν εις τδν 
«Μικρόν ΜασσαλιώτηνΒ τά εξής. Ό Βασι
λεύς τών Ά σ χ α ν τ ί Καφφεκ, όστις είχε κα-
.τασφάξη, ώς γνωστόν, 200 παρθένους, όπως 
άναμιχθή τό α'ιμά των μετά της άσβεστου 
καί άμμου, α'ίτινες επρόκειτο νά χρησιμεύ-
σωσι πρδς οίκοδομήν τών νέων του ανακτό
ρων, άπέστειλεν εις τήν βασίλισσαν της Α γ 
γλίας ώς δώρον τής πρώτης τού έτους, τ ι .νο-

μίζετε; τήν μάχαιραν, ήτις έχρησί-

μευσε πρός σφαγήν τών 200 παρθένων! 
Ή μάχαιρα, ην ή Βχοίλισσα Βικτο>ρία ε-

δέχθι μετά πολλής βεβαίως αποστροφή;, κατ' 
ουδέν ομοιάζει-τάς περίφημους μαχαίρας τ ή ; 
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Δαμασκού καί Τολέδου, είναι όμως λίαν πε
ρίεργο-. 

Τό κύριον μέρος αυτής συνίσταται έξ ελάσ
ματος σιδήρου τριγωνοειδούς, κατασκευασθέν-
τος έκ λαμαρίνης, καί φέρει κατά τήν μίαν 
άκραν λαβήν αφρικανικής δρυός χονδροειδέσ-
τ α τ α τετορνευμένης. 

Ή λαβή αυτής καλύπτεται υπό δέρματος 
λεοπαρδάλεως καί παρά τον σίδηρον διακρί
νονται κηλίδες α'ίματος. Παρά τήν λαβήν 
υπάρχουσι σειραί έκ λεπτότατου χρυσού. 

Ή θήκη τού όπλου τούτου είναι έκ δέρμα
τος τίγρεως καί φέρει τεμάχια χρυσά, δεν 
στερείται δε καλλιτεχνικής αξίας καί ϊγζ; 
σχήμα ,μεγάλου οστράκου μετά κεράτων, 
φυομένου έκ τής κλειδώσεως τ ή ; θήκη; καί 
κεκοσμημένου υπό εικόνων μηδαμώς στερου
μένων πρωτοτυπία;. 

Ή Βικτωρία, μή επιθυμούσα νά έχη παρ1 

εαυτή τδ τεκμήριον τούτο τ ή ; φιλία; τού 
Καφφεκ, άπέστειλεν αυτό ει; τό μουσεϊον. 
Κεσιγκτώνος, Τ ί ώραϊον δώρον ! 

"άργυρος θαλάσσιος.— Εξετάζοντες έν 
Valparaiso τδν χαλκόν, όστις προ πολλού 
πεν.εκάλυπτε τήν τρόπιδα πλοίου τινός, ά-
νεκάλυψαν έκεϊ ποσότητα αργύρου, ον ό χαλ.· 
κδς είχε προσλάβει έκ τής θαλάσσης. Έ κ 
τ ή ; ποσότητος ταύτης υπελόγισαν καί εύρον 
ότι ή θάλασσα περιέχει έν διαλύσει ποσό
τητα αργύρου, όστις θά άναβαίνη εις 2 0 0 
χιλιάδας τόννων, έάν ήναι δυνατόν διά τίνος 
μέσου νά τον κατακρημνίση τις και τον συμ
πύκνωση εις μίαν μάζαν. 

Ιίιφαλή γόνιμος. — Κύριος τις έπεσκέ-
φθη δύο συντρόφους. 

— Συνόδευσε τον κύριον εις τό σπήτι του, 
είπεν ό είς πρός τον έτερον σύντροφον, διό
τ ι είναι άογά καί ό κύριος φοβείται. 

— Εύ/αρίστω;, ά λ λ ά . . . . δέν γινώσκω 
πού κατοικεί,. . άπήντησεν ό άλλος, όστις* 
τ,το-, . . . δάσκαλος! 
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Μιχράν, μικρόν σέ Εθαλπε χαλής μητρός αγκάλη, 

Και ήσο τό μειδίαμα και ή έλπίς εκείνες, 

' Ο τ ' αίονης ήλθε χαταιγ'ις, έπήλθ' άνεμοζάλη, 

Καί τή» μητέρα όργανον μειράχιον έθρήνεις ! 

"Οταν ή μέλαινα σφραγ'ις τ ή ; Μοίρα; μ ϊ ; σημαίνη, 

Ό τ α ν γεννάται δυστυχής του χο'σμου παροδίτης, 

ϊής μοίρας του της άπηνοΰ; τήν μήνιν άς προσμένη.. . . 

"Ω! πρώτον χατά τ η ; μητρός θά πέση ή οργή η ς ! 

Ουτω συνέβη ! έφυγε; ταχέως τήν πατρίδα^ 

Και όρφανύ; χα'ι έρημος εϊς τοΰ Βορρά τά ψύχη 

Απήλθες μέλλον Ι χ ζητων . . . ή Μοίρα πλήν μ ' αιγίδα 

Δέν σέ χαλΰπτ' . . . ΰπο'φερε, ο) τάλα, χαι δυστυχεί ! . • · 

Εικοσιπέντε έζησες ανοίξεις . . . . τ ί ανοίξεις / 

Τ ή ; όρφανία;, της σιγής τής μαύρης έρημία; / 

Ά λ λ α . . . . έπήλθεν Επειτα ή τελευταία πλήξι; , 

$ ' έσβέιβης χαθώς σβέννυται τά οώς στυγνής λυχνίας. 

Δέν είχες ελαιον ! αυτό σ ' άφήρεσεν ή ΜοΓρα ! 

Και τ ι άν είχε; άγαβήν καρδίαν ει; τα στήθη ; 

Ά ν εϋχε; πνεύμα ή τιμήν ; ήτο χλειστή ή θύρα 

Τής ευτυχίας . , . . ! > θεάς τα πάντα σοι ηρνήθη / 

Δέν έζησε; ! χαλλίτερον ! Τίς οίδε μήπως Ετι 

' Η μοίρα σο! έφύλαττε χαι άλλα; δυστυχίας ; 

Ό δυστυχής χαλλίτερον ολίγα να ζήΕτη , 

Όλιγωτέρας θά γευΟή τουλάχιστον πιχρίας· 

Καθώ; εγώ δέν είδες σ'υ εις τ ή ; μητρός τά μνήμα 

Να τΙΟετ' απνουν χα'ι βωβόν τ ά τ ο ϋ πατρός σου πτώμα . 

Σο\ έχοψεν ί θάνατο; τοΰ βίου σου τό νήμα, 

Και τό πιχρόν ποτήριον δέν έπιες άχομα . . . , 

Κοιμοΰ, χοιμοΰ νεώτατο; εις το στενόν σου μνήμα. 

Αυτό, τουλάχιστον αϋτο, ή ΜοΓρα θα σ ' άφίση. 

Δέν δύναται τ ώ ν συμφορών έχεΓ παμφάγον χΰμα 

Ν ά φθάση, χα'ι ουδείς ποτέ, ούδε'ις ί α σ ' Ι νο /λήση . 

Κοιμήσου, νέε δυστυχή, εις νύχτα αϊωνίαν, 

Κοιμήσου νΰν εις τ ή ; μητρός τήν Οαλπεράν άγχάλην, 

Αυτήν σο^ έ.τεφύλασσε τήν μόνην εύτυχίαν 

' Η τύχη ! δέν έπέπρωτο νά σοι δωρήση άλλην . 

Κοιμήσου τώρα ήσυχος, δέν σέ μαραίν' ή φθίσις, 

Δέν ζής τηχόμενος Ι δ ώ χ ' έχπνέων χαΟ' ήμέραν, 

Μέ τους αγγέλους τ ' ούρανοΰ εις το έξης Οά ζήογ,ς, 

Ζωήν α'ιωνιο'τητος τής νΰν εύτυχεστέραν. 

Α Υ Σ Ι Σ 

τον έντω πρρ^γ· φνλλαΒίι^ ?ίνίγ(ΐ«το?. 
Χγοΰ(.—Νους. 

Αύσις τ ο Ο Γρίφον 
Έκ των οΜί'.ων τά βΜη. 

ΑΙΝΙΓΜΑ. 

Πατρί; μου, πρώτη μου χοιτί; 

Είναι ή Μιχρασία. 

Κα! τοι ϊ έ είμαι άψυχον, 

Διαλαλώ μυρία. 

•Η χάρα μου χι 4 τράχηλο; 

' ϊ » ν διαιρεθώσι, 

Χάνω τήν ΰλην, χι ' οί θνητοί 

Ός θείον μέ τ ιμώοι . 

ΓΡΙΦΟΣ 

ν. 

Ε Λ Ε Γ Ε I Ο Ν 

Εις τόν θάνατον τοΟ 25οΰ; νέου 2 . Ι . . . 


