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ΕΤΟΣ θ'.
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Φ Ρ Α Γ Κ Ι Σ Κ Α  d a  Β ί η ι ί η ί
υπό ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΑΓΑΝΕΛΗ.

Α'.
,,Ν’ αποκοιμίσω ή&ελον τού; πόθου; τη ; ψυ

χή ; μου καί τόν έλεγχον. Τήν μνήμην του τήν 
προσφιλή άλλ’ ένοχον νά άποσβέσω έντελώς, τήν 
όψιν του νά άπαλείψω από τοϋ βάθου; τη ; ψυχή; 
. . . .  ή ν’ άποθάνω, πριν ή ό τύραννο; ό απηνή; 
τοϋ Έρωτος, τήν καρδίαν μου αποπλάνηση έντελώς· 
Σέ καταρώμαι απευκταία ώρα τη ; γεννήσεω;, τών 
γάμων μου στιγμή απαίσιος . . . .  Τής δυστυχίας, 
τών έλέγχων και τής φρίκης μου απέβης ή ακένω
τος πηγή . . . .  Τής συμφοράς τό άχθος τό' βαρύ
τατου, τών τύψεων, τής διχονοία; τόν πυρσόν λ α μ -. 
πάδα; έσχον νυμφικά; . . . .  Μισώ καί αγαπώ τους 
δύο αδελφούς . . . .  Παράδεισος καί Κόλασις τά  
μέγαρα τών Μαλατέστα είναι δ ι’ έμέ. Νά φύγω 
πρέπει καί μετά σπουδής . . . .  Άλλ’ οίμοι! Άλυ- 
σις καθήκοντος κ’ ένοχου χάθ ου; γλυκεροϋ τόν νουν 
μου, τήν καρδίαν μου καθήλωσεν έδώ. ”Ω θάνατε1· 
μου φείδεσαι αθώας καί ένοχον θά μέ.πατάξη; 
ΐσω; . . . Άπαίσιον προαίσθημα τήν κλαίουσαν κατ- 
έκλυσε καρδίαν μου . . . .  Αδύνατον καί οί δύο 
υπό τήν στέγην τήν αυτήν να μένωμεν. Άλλ’ 
είναι αδελφός του! Νά μή τον βλέπω ήθελον καί 
ώφειλον τής ύπολήψεω; καί τή ; ψυχής ή απουσία 
του θά μ’ ήτο σωτηρία . . . .  Θεέ! τόν νουν μου 
φώτισον τούς πόθους τής καρδίας μου κατάστει- 
λον. Ε ι; τήν ψυχήν βαθύτερου έγχάραξον τών κα
θηκόντων μου τών ίερών τήν έννοιαν. Τό ίνδαλμά 
του τό αγαπητόν από τών όφθαλμών μου δίωξον. 
Κωφά είς τήν φωνήν του την περιπαθή κατάστησον 
τά ώτά μου, τό στόμα,μου βωβόν, τυφλού; τούς
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οφδαλμοΰς μου είς τού προσώπου του τήν χάριν καί τήν 
έκφρασιν. Θεέ! £ν δαύμα μέγιστον έκλιπαρώ υπέρ έμού,
. . . άναίσδητον νά καταστήστε τήν καρδίαν μου . . . .  ή 
τήν ζωήν μου σύντριψον Ινόσω της ά9·ωότητος ό στέφανος 
τδ μέτωπόν μου στέφει. Του στήθους μου του πλημμυ- 
ρουντος τους παλμούς υπέρ του άτυχους διεύδυνον συζύγου 
μου, ον ν’ άγαπώ δερμώς ποδώ . . .  νΩ! ναί! 9·ερμώς ποδ·ω 
. . . .  Έ ν  δαύμα υπέρ της δυστυχούς συζύγου του Λαν
τσιώττου. Τον σύζυγόν της ν’ άγαπά . . . Νά λησμονήση 
. . . τον άλλον έντελώς . . , .“

*

Ή  &ελκτική Φραγκίσκα, του Μαλατέστα σύζυγος, καί 
κόρη του Γουΐδα, -του άρχοντος της πόλεως Ραβέννης, ουτω 
έμονολόγει δλιβερώς. Βαδυν τον πέπλον της τ νύ'ξ εΐχεν 
απλώσει. Παρήλδον τά  μεσάνυκτα, είς την ανατολήν αί 
πρώται λάμψεις της ήοΰς έφαίνοντο, άλλ’ άϋπνος ή άτυχης, 
των δωματίων της έντός έφέρετο, του υπνου άγευστος, κε
κορεσμένη όμως θλίψεως. ΕΧναι νεόνυμφος ή τάλαινα! Αί 
πόλεις τής Ραβέννης καί. τής Ρίμινι λαμπρως ίώρτασαν τούς 
γάμους της, καί είς χαράν άκράτητον ή Ρίμινι άφέδη, ότ’ 
Ιπ’ . αυτήν άνέτειλε τό άστρον της Ραβέννης νά καταυγάση 
έκελδδν- των Μαλατέστα τήν πόλιν καί τά  μέγαρα. Το 
κάλλος της έσάλπιζεν ή φήμη χανταχοϋ. Δεδουλωμένοι 
Δούκες καί κυρίαρχοι λαών παρά τους πόδας της έσύροντο, 
των όφδαλμών της μίαν καί μικράν λιμώττοντες ακτίνα. 
Τδ ονομα των δεσποτών τής Ρίμινι, ό πλούτος, καί ή δύ- 
ναμις, τας φρένας του πατρός της έπηρέασαν, καί σύζυγον 
Ινός των Μαλατέστα έξέδωκε τήν κόρην του. 'Ο τ ι τον Παύ
λον ερ.ελλε νά νυμφευδή ένόμιζεν ή κόρη. Καλλονής καί 
τόλμης πρότυπον 6 Παύλος ήτο καί έφημίζετο. Τό όνομά 
του, τήν άνδρίαν του, των τρόπων τήν κομψότητα ή φήμη 
περιήγαγε παντού, καί συνεχώς ό Παύλος Μαλατέστας, ό 
άγνωστος ιππότης καί πολεμιστής, τους πόδους άνεπτέρωσε 
τής νεαρας Φραγκίσκας, του υπνου της τά  όνειρα, καί τούς 
παλμούς κατέστησε φαιδρότερα. Έρυδριώσα συγκατένευσε 
τον Παύλον μνηστήρα της ν’ άποδεχ9·ή . . . .  καί έδέχδη
τον Λαντσιώττον, της δυσμορφίας τέρας............. Τδν λόγον
της. νά άποσύρη ττο άδύνατον. Να νυμφευδ'ή τδν Μαλα
τέστα ώμασεν είς τού πατρός της ύπακούουσα τήν πρόσκλη- 
σιν,' τής γεννετείρας πόλεως πληρούσα τήν δερμήν ευχήν. 
Τδν Παύλον ήλπιζε καί ήδελε νά νυμφευ9·ή. Άλλα τδν 
Λαντσιώττον, σιωπηλώς δρηνούσα, ήκολούδησεν είς τδν βω
μόν, κ’ έ κείνου σύζυγος νά κατοίκηση ήλδε της Ρίμινι τήν 
πόλιν, είς τον αυτόν μετά του Παύλου οίκον μένουσα, νυ- 
χ&ημερδν όφείλουσα νά βλέπη τδν Παύλον τδν περικαλλή, 
ώς αδελφόν καί φίλτΟΤον τού Λαντσιώττου νά σχετίζεται. 
Ή  δυστυχής γυνή έπάλαισε. Τδν έπωάζοντα νά 9·ραύση 
προσεπά&ησε δεσμόν, τδν δεσμοδραόστην πέλεκυν τής Μοί- 
ρ«ς προλαμβάνουσα. Ματαίως έπειράδη καί Ιμόχδησε . . . 
Ή  τύχη της ύπήρξεν απηνής. Ακούραστος ή δόξα τδ . 
όνομα έν τούτοις έσάλπιζε τού Παύλου. ’Ατρόμητος πολε- 

,μίστής είς τήν αίχμήν τού ξίφους του τήν νίκην περιήγαγε. 
ΊΟ ,τι.νά δέλξη τήν γυναίκα δύναταη τδν νούν της νά σα- 
λεύση, τήν καρδίαν της, ή εδνους ειμαρμένη άφ9·όνως έδω- 
κεν αύτώ. Τό κάλλος του συνήρπαζε' τδ  9·άρρος του' κα- 
τέπληττε, καί ή ψυχή του ήτο εύγενής. Θριάμβου σύμβο
λου τό όνομά του εΐχεν άποβή, καί κό&ων φλογερών ό έρως 
ίου.- Ματαίως αί παρθένοι καί αί δέσκοιναι τού νέου Παύ
λου νά περισπάσουν ήλπισαν τήν προσοχήν . . . .  Άνήσυ-

χος, ρεμβάζων, καί σιωπηλός, έντός τού οίκου διαρκώς διήρ- 
χετο τάς ώρας ................

*

Τ ά δώματά του κόσμος καί χαρά διά  τον Παύλον ήσαν 
. . . . , Τά ίππικά γυμνάσια παρήτησε, τήν κοινωνίαν εΐχεν 
άρνηδή, καί βίον έρημίτου ήγαγεν ό εύμορφος ίππότης εν
τός τού οίκου του τού πατρικού μετά τού άδε”λφοΰ του κα
τοίκων. Όπόσον ήλλαξεν ή όψις του! Ωχρότατου τδ πρόσ- 
ωκον άπέβη, τδ όμμα του κρυφίου άλγους καί ρεμβώδους 
σκέψεως κατέστη ή είκών. Οί φίλοι καί οί συμπολεμισταί 
άδύνατον νά ΐδωσι τδν Παύλον. Τών δωματίων του την 
είσοδον δργίλως άκηγόρευσε. Δέν ήτο πλέον ό αυτός. Ή  
εύδυμος ζωή του, τδ  μένος τδ πολεμικόν, τού έρωτος οί 
πόδοι, ή τόλμη, ή άκόφασις Ιρείπια άπέβησαν . . . .  καί έπ 
αυτών περιαλγώς Ιφαίνετο πλανώμενου τδ φάντασμα καί ή 
σκιά τού Παύλου . . . .  ’Ενίοτε αί, πελιδναί έφόινικούντο 
παρειαί- τδ  στήδός του σφοδρότερου άνέπνεε, τρομώδης κί- 
νησις ακούσιος παρέλυε τά  μέλη του, καί άτονος, λειπόδυ- 
μος, αγωνιών έμφόβως ό πρώην λεοντόκαρδος δ α  έκυλίετο 
χαμαί άν μή ταχύς δεράκων τούς πόδας του έστήριζεν. Ή  
νύμφη του συνέπικτε νά διελαύνη τότε πρδ αυτού . . . .  'Η  
ταραχή ευκόλως μεταδίδεται . . . .  Ω χρά άπέβαινον εύ- 
δύς τά  ρόδα τής Φραγκίσκας. Όδυνηρώς έστέναζεν ό είς, 
περιαλγώς ή άλλη έπασχε . . . .  Ουτω διήρχοντο τών γά- 
μων της οί πρώτοι μτνες. Πικραί ήμέραι άλη9·ώς, καί πι
κρότερων πρόδρομοι . . . .

Β'.
Γλυκύ έπέπνευσε τδ έαρ. τδ πρώτον έαρ μετά τών γά- 

μων της τήν θυελλώδη έποχήν . . . Άνέζησεν ή φύσις, τά  
μαρανδεντα φύλλα άνεβλάστησαν, ή χλόη έκάλυψε ττν γην, 
δειλώς προέκυψαν τών κήπων, τών αγρών τά  άνδη. Είς τους 
άνδώνάς της, καί είς μονήρεις δασυσκίους ατραπούς ρεμβά- 
ζουσα πλανάται ή Φραγκίσκα. Τδν ήλιον βραδέως κατερ- 
χόμενον διά τών δένδρων 8·εωρεΐ, καί ή πάσχουσα ψυχή της 
νά πτερυγίση δέλει· πού; . , . Ευώδης αύρα τδ πρόσωπόν 
της ψαύει έλαφρώς, τήν κόμην της σαλεύει, καί εύωδεστέρα 
άπδ τού προσώπου της, καί τής αναπνοής, τούς πνεύμονας 
τού Παύλου αναψύχει παρά τά δώματά του χαλαρώς συρί- 
ζουσα . . . .  ’Αμήχανος, οδυνωμένη, στένουσα πλανάται ή 
Φραγκίσκα. Πατεΐ τό φυλλον τό ξηρόν, τδ  έσχατον δπερ 
άφήκεν ό χειμών. Μικρός ήκούσδη ό τριγμός, άλλ’ άκου- 
σίως ή Φραγκίσκα στρέφεται. Μήπως άνέμενέ τινα; . . . .  
Ώ ςεί ποδούσα φαίνεται, τί όμως έπεδύμει άφ' Ιαυτής καί 
άπδ τδν Θεόν νά απόκρυψη ήδελε . . . Άντίδ,ετα παλαί- 
ουσιν είς τήν ψυχ-rv της τά  αίσδήματα . . . .  Νά μείνη 
μόνη τδελε, άλλ’ ήδ·ελε καί μόνη νά μή μείνη . . . .  Έπό- 
9·ει, άνεστέναζε, έκαραδόκει, έπασχε, έκάλει . . . πόϊον; Ου- 
δέν έκτος αυτής έγνώριζε. Atà τών κλάδων 8·εωρεϊ τδν
ήλιον ύπερηφάνως κατερχόμενον. „Θά δύσης μετ’ ολίγου“,
λέγει, ,,άκτινοβόλον άστρον, τό φως σου τδ λαμπρόν είς
άλλους κόσμους φέρον.“ Σιγά, ρεμβάζει, τδ στήδός της
άσδμαίνει, τά  χείλη γλυκέως ψιδυρίζουσι . . . „Κατέρχεσαι 
άφανιζόμενος τής πλάσεως ό ήλιος καί ή ζωή. *Ω! της χα
ράς καί τής καρδίας μου, ώ πότε δά  πρόκυψης ήλιε! . . . 
Ματαίως πεφώμαι ν’ άντιστώ . , . Τον βλέπω! σιωπηλώς 
στενάζει, καί χείμαρροι χειμερινοί, κρυφίως έκπηγάζοντες, οί' 
δφδαλμοί του οί άγαπητοί άπέβησαν. Δειλώς μέ προσηγό- 
ρευσε προχδές. 'Οπόσον έπασχε λαλών! Πλειότερον έμού
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έκείνος ήτο ωχρός, καί έτρεμε πλειότερον . . . Ά ς ήδυνάμην 
νά έμάντευον της ταραχής του τήν γνησίαν αφορμήν! Πα
ρηγοριάν είς τούς πόνους του, είς τάς πληγάς του βάλσαμον 
νά χύσω τ  ταλαίπωρος έγώ . . . .  Ή  δυστυχής! Τάς άμυ- 
χάς εκείνον συμπονώ, καί λησμονώ τού στήδους μου τα 
φρικαλέα τραύματα . . .  Τδ ύψος καί τήν δύναμιν, τήν έκ- 
τασιν τήν άπειρον τού νΕρωτος τής γυναικδς ουδέποτε νά 
έννοήσωσιν οί άνδρες είναι ίκανοί. Τδν ήκουον λαλούντα, 
το πρόσωπόν του εβλεπον νά ώχριά καί πορφυρούν μετά μι
κρόν νά γίνεται, τήν γλώσσαν του τήν εύγλωττου είς παι
δικά τραυλίσματα νά λύεται, τά  χείλη του νά τρέμωσιν, ν’ 
«γωνιά, νά πάσχη, νά δέλη νά λαλήση καί νά μή τολμά, 
καί έγώ αυτή έκείνο έπασχον, έγώ έκριζουμένην έβλεπυν τήν 
δυστυχή καρδίαν μοο. νΑ! έάν ήδυνάμην νά μαντεύσω ασφα
λούς ........................ έάν μαντεύουσα τήν ευτυχή καί δυστυχή
έμάντευον άλήδειαν! . . . ‘Οπόσον εΐμαι αξιολύπητος καί
άκουσίως ένοχος! Νά άποφύγο» πρέπει έπρεπε, και
ήδελον, καί ώφείλον τδν κίνδυνον τόν φοβερόν . . . .  Ευ
δαιμονίας καί χαράς, αλλά καί φόβου τραγικού ή 9·έα του 
ή προσφιλής τήν κάσχουσαν καί χαίρουσαν έπλήρωνε καρδίαν 
μου. 'Ο  άφοβος πολεμιστής κερίτρομον έφαίνετο παιδίον. 
Ε ίς στεναγμόν απέλπιδα έξέπνεευ ή τρέμουσα φωνή του, καί
ένοχος.............τήν χάριν δικαστού έκλιπαρών τοιούτός μοι
έφαίνετο! Τούς πόνους τούς έμ.ούς, τά  δάκρυά μου, τά  μυ~ 
στικά καί πύρινα, Ιπελαδόμην πρός στιγμήν, είς τούς σπα- 
σμ.ούς του, είς τήν αγωνίαν του τήν προφανή έμβλέπουσα- 
Νά. τον ακούω δέλω. Είς την δέαν του νά έντρυφού ποδώ 
. . . άλλ’ όμως . · . δεινών έλέγχων τούς νυγμούς αίσδάνο- 
μαι! ΙΙλήν διατί; Διέπραξα κακόν ή άτοκον τδν αδελφόν 
μ.ου, τού συζύγου μου τον αδελφόν ίδοϋσα καί άκούσασα! 
Δεν είναι Μαλατέστας; Τδ ύνομα, τδ αίμα, τήν καταγωγήν 
κοινήν δέν έχει πρός τόν άνδρα μου; . . . .  Τδν άνδρα μου1·! 
‘Ο.δυστυχής! χάριν έμού τής πόλεως τάς υποδέσεις αμελεί. 
Προ τών ποδών μου σύρεται νυχθημερόν · τούς όφδαλμούς 
μου έρευνα, νά προλαμβάνη δέλων τάς ορέξεις ρ.ου. Τδν 
λόγον του ώς νόμον έχει ή πόλις, καί αυτός τόν λόγον μου 
ως νόμον έχει καί διαταγήν. Πικρώς τόν κατακρίνω, νά τδν 
καταρασδώ σχεδόν όρμώ διότι κολύ έ'νεπιστευδη είς εμέ 
. . . .  Τό δάρρος, τάς δυνάμεις μου υ'περετίμησε, τής Μοί
ρας ύπετίμησε τήν απηνή έχδρότητα. του έρωτος τά  τραύ
ματα τ ’ ανίατα, καί εκείνον, έκείνου τήν άκαταμάχητον εν- 
τύπωσιν...................

*

Όξεΐαν έβαλε κραυγήν τάς χεΐράς της άσυνειδήτως ή 
Φραγκίσκα έτεινε, κ’ είς ένα στεναγμόν περιπαδώς απέλπιδα 
έσβέσδη ή φωνή της. Τού Παύλου έμηκύνδη ή σκιά «πδ 
τής γείτονος αιμασιάς· ύπό τδ σπεύδον βήμά του τά  φύλλα 
έτριξαν, καί άφαντος έγένετο μετά μικρόν. Με βλέμμα 
παράφορου έρωτος τδν εΐδεν ή Φραγκίσκα φεύγοντα . . . .  
καί την ψυχήν της φεύγουσαν ήσ&άνδη. Πλησίον της τόν 
ήδελε, έκεΐ, παρά τούς πόδας της, άμέριστον, ίδικόν της . . . 
Νά τδν φωνάξη έζήτησε . . . .  Άλλ’ είς τήν 8·έαν του τήν 
προσφιλή καί άκροσδόκητον παρέλυσεν ή γλωσσά της, οί 
πόδες της έκάμφδησαν! . . . .  Πυκνόν έξέτεινε τόν πέπλον 
της μετά μικρόν ή έπελδούσα νΰξ.

Γ'.
Κρύφα, καί λόγους μυστικούς, ώς εχιδνα φαρμακερά, 

συρίζει είς τον Λαντσιώττον αξιωματικός τού οίκου του.

Τήν προσοχήν, την εύνοιαν τής νεαράς δεσποίνης νά προσ
έλκυση ήλπισε. Άπέτυχε · καί ή καρδί« του ζηλοτυπίας καί 
οργής άπέβη τδ  ήφαίστειον. Τήν σύζυγον τού Λαντσιώττου 
κατεσκόπευε νυχδημερόν. Τάς αβρας, τούς δεράποντας διέ- 
φδειρε διά  τού χρήματος . . . .  Νά βλάψη τήν γυναίκα 
ώμοσεν ό ευτελής!! Ζηλεία, όχι ήδική, τήν γλώσσαν του 
απέλυσε τήν φδονεράν. βραχέα είς τδ  ούς τού άρχοντος 
έλάλησε. Τδ πρόσωπόν τού Λαντσιώττου ώχριά- τήν χεΐρα 
είς τδ  ξίφος έδηκε. Αμφίβολος έφάν’ ή πρόδεσις, καί ό 
φαύλος καταδότης διά ταχείας έφυγε φυγής. Δηλητηρίου 
χείμαρρος τού Λαντσιώττου τήν ψυχήν έπλήρωσε. Ό  ύπνος 
του «πέπτη, είς ΰδραν χιλιοκέφαλον άνέστη είς τήν καρδίαν 
του ή φοβερά υπόνοια, καί ή ζωή του παρευδδς είς φρικα- 
λέαν μετετράπη Κόλασιν. Πόσον ευκόλως, καί δίχως ετι 
νά πεισ&ή, πιστεύει τδ κακόν ό άν&ρωαος! Τδν βίον, τάς 
ελπίδας του καί τήν χαράν ή υποψία έφαρμάκευσε. Νά 
άπιστήση δέλει είς τού άδλίου καταδότου τήν είσήγησιν, 
άλλ’ αύδωρεί υπόνοια δεινή ταράσσει τήν ψυχήν του, καί 
έκφρονα τδν άτυχή καδίστησιν. Άξιοδρήνητος είναι ή μοΐρά 
του! Τήν σύζυγόν του, τδν μόνον αδελφόν του τδν αγα
πητόν νά κατοπτεύη ένοπλος καί νά μίσή, νά σφάξη ετι είς 
φρίκης καί εύλογου άπογνώσεως στιγμήν, έγκλήματος με
γάλου τιμωρός, έπέκλωσεν η' τύχη του! ’Ενίοτε άκτίς έλπί- 
δος τδν όφδαλμδν αόγάζει τόν στυγνόν τού Λαντσιώττου. 
,Άπατηδείς μ’ ήπάτησεν ό άδλιος αξιωματικός“ κραυγάζει 
έξαλλος. „Βεβαίως Ιπλανήδη . . . .  Άδύνατον . . . .  Νά 
περιλάβη ό νούς μ.ου είναι άδύνατον τήν έννοιαν, τήν εκτα- 
σιν τής φρικαλέας συμφοράς.“ Άνακουφίσεως βαδεΐα στο
ναχή τδ στήδός του πραΰνει τδ περοαλγές. Ά λλ’ αίφνης 
Ιξεγείρεται όρμητικώς. Φλογίζεται ή όψις του- αφρώδη σίε
λον ο’ργής σκορπίζουσι τά χείλη του, δεινώς έντός τής κόγ
χης στροβιλίζονται οί δφδαλμοί, καί ή σπασμώδης χείρ 
αγρίως σφίγγει τήν λαβήν τού όξυτάτου ξίφους του. Έ κ  
νέου τήν ψυχήν κατέκλυσε τδ δηλητήριον τού δισταγμ.ου. 
’Επίορκον φρονεί τήν σύζυγον κατάπτυστου, απαίσιου, φρι- 
κώδη, έπονείδιστον, τής ατιμίας κορυφήν τδν αδελφόν του 
τδν πολυαγάπητον. Boa έντός τού δωματίου του, μαινόμε- 
νος κραυγάζει, τό στήδός του κτυπα, τής κεφαλής τάς τρί
χας καί τόν πώγωνα παράφορος έκσπα, καί κλαίει ό Λαντ- 
σιώττος! Νά δυσιάση τήν ύφήλιον ζητεΤ. ’Ωκεανούς νά 
χύση αίματος· έντόσδια καπνίζοντα, δερμά, καί σπαίροντα 
νά σκείρη άνά τάς οδούς. Τό σόμπαν καταράται· τδν 
έρωτα, τδ  φίλτρον, τγν στοργήν, τδ  φως, τήν γην, τήν δά- 
λασσαν. Τήν μάχαιραν αρπάζει, καί τδν άέρα πλήττει' 
αγρίως μειδιά καί αίμοχαρώς ότι έσπάραξε φρονών τήν σύ
ζυγον, τδν αδελφόν. 'Ο  δυστυχής! είς μείζονας έκτρέπεται 
παραφοράς. Βρυχάται άπαισίως, τδ  σώμά του, τάς σάρκας 
του σπαράσσεο Τής ζηλοτυπίας ή φρικαλέα Έριννυς τόν 
δάκνει, καί τήν πυράν άνάπτει βιαιότερον . . . .  ’’Ω! Δαί
μων! με τά  δάκρυα τρεφόμενος τού δύματος! Καί τίς νά 
παραστήση δύναται τού ζηλοτύπου κάδους τήν πικρίαν καί 
οξύτητα! . . . Πάσ’ αί οδύναι τής ψυχής ώς παιδιά, ώς 
δρόσος τού Ουρανού λογίζονται πρό τής φλογός, τού πά- 
9·ους, καί τών πόνων τών πικρών τής ζηλοτύπου γυναικδς 
ή  τού άνδρός. Τδ λογικόν σιγά· τδ  πάθος κυριεύει. Τά 
άγρια τά  ένστικτα άχαλινώτως έξεγείρονται, καί ό ζηλότυ
πος, τήν ώραν τής παραφοράς, του άλογου είναι άλογώτε- 
ρος. Τού δείου ή ύπόστασις εξαφανίζεται, τού ζώου αί μα- 
νίαι άφυπνίζονται. Τδ λογικόν είς τού άλογου την ορμήν 
υποχωρεί, καί ό ζηλότυπος δηρίον άποβαίνει κατά τής κρί-

89’
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σεως την φοβέραν στιγμήν. ’’Ω! πάθος λευγαλέόν! τον άν
θρωπον ¿ξευτελίζεις καί σχαράσσεις Ιν ταυτώ! Ταλαίπωρε 
Λαντσιώττε! την μάχαιράν σου καί πάλιν φέρεις κατά τού 
κενοί' μέ ώρυγάς τά  δώματα του οίκου σου έπλήρωσαςι 
πυρίνους βάλλεις στεναγμούς, και πάγους δάκρυ φλογερόν 
τά  βλέφαρά σου καίει. ’Αλλά, διατί την σύζυγόν σου ν’ άδι
κης; ’Αθλίου υπηρέτου ηρκεσεν η βρωμερά φωνή, τον νοϋν 
σου να σαλευση, εν άμφιβόλω την τιμήν νά δέση της συ
ζύγου σου; Καί πότε δμινς λογικώς έσκέφθη ό ζηλότυπος! 
Έξηντλημένος άποσύρεσαι νά κοίμησης, πλήν που πλέον ο 
δπνος; ’Εγείρεσαι, και πάλιν κατακλίνεσαι, ¿γείρεσαι ¿κ 
νέου, καί ή Αυγή σφαδάζοντα μαινόμ.ενον άλόγως, όμνύ- 
οντα αγαπητόν νά χύσης αΐμα, σ’ ευρίσκει άνατείλασα. 
Τής υποψίας φωλεά κατέστη ή καρδία σου . . . ποθείς, έλ- 
πίζεις νά ψευσδ-ής, καί πάλιν αμφιβάλλεις. Τό άπαίσιον πι
στεύεις μάλλον, καί είς τής θερμής ευχής σου τήν φωνήν 
τό στήθος σου άπέβη δυσπιστότερον! Τοιουτος είναι ό άν
θρωπος!!- Νά κατοπτευης τήν Φραγκίσκαν άπεφάσισας. Με 
υπόκρισιν το πρόσωπόν σου ώπλισας, τους πόνους σου κατέ- 
πιας, τάς ύπονοίας σου τάς μυστικάς. Έ χίδνας, βασιλί
σκους, σκόρπιους ¿γέννησαν . . . .  καί τούτους εγκλείεις είς 
το στήθος σου.

Δ'.
Εσπέρα είναι &έρους. Του Έρωτος τό άστρον διέλυσε 

το μέλαν σκότος τής νυκτός, καί αί ώχραί άκτΐυές του, διά 
των κλάδων μυστικώς διολισθαίνουσαι, τούς ανήσυχους οφθαλ
μούς, τό μέτωπον καί τήν μορφήν φωτίζουν τής Φραγκί- 
σκας. Είναι έκεΐ, έντός του κήπου της του προσφιλούς, τά 
μϋρα των άνθέων άναπνέουσα, εκ παραφόρου έρωτος μεθ-ιί- 
ουσα . . . .  Του βίου της οϊ πόδ-οι σόμπαντες, ή ευτυχία 
καί ή δυστυχία της είς μίαν λεξιν καί Ιν όνομα συνεκεν- 
τροίδ-ησαν . . . .  Μέ έρωτα άνέκφραστον τόν αδελφόν του 
Λαντσιώττου ά γαπα . . . .  'Οσάκις, της συνειδήσεως ό έλεγ
χος, μέ τόν φρικώδη τήν κέντα όδόντα του, τόν όρκον, τό 
καδ-ήκόν της, τό ¿πωάζον έγκλημα άνακαλών, ή πάσχουσα 
Φραγκίσκα παραμυθίας βάλσαμον άντλεΐ από τής σκέψεως 
ότι δεν είναι ένοχος, καί ουτε ποτέ, ουδέποτε θά  καταστή!
. '. . . Μανιωδώς. τόν Παύλον άγαπα. Είς τ ’ όνομά του μό
νον τά  γόνατά.της λύονται, καί ή ψυχή της τρέμει. Γυνή 
αυτή νά. εφόρμηση παρατόλμως είναι ίκανή έν μέσω ίππων 
καί λογχών τόν Παύλον έτι νά ίδή, τήν χεϊρά του νά σφίγξη. 
Οί ήρωες, οί μάλλον των λοιπών παράβολοι, είναι μηδέν 
απέναντι ¿ρώσης γυναικός . . . .  Τόν κίνδυνον, τό αίμα, τήν 
σφαγήν, τό πυρ, τό ύδωρ, τόν σεισμόν, τήν έκρηξιν, τους 
διωγμούς, τήν βάσανον τά  πάντα νά παρίδη είναι πρό&ομος 
γυνή ερωτευμένη αληθώς . . . .  ή δέ Φραγκίσκα είναι, καί 
θνήσκουσα έξ έρωτος ή άπειρος γυνή φαντάζεται, ότι, άφού 
τοσουτον άγαπα, των λογισμών της τήν ευκρίνειαν δ·ά δύ- 
ναται νά έχη πάντοτε, .τό πάθος της τό φλογερόν καί άχόρ- 
ταστον είς τάς κρίσιμους ώρας νά νικά, τής. σκέψεως τον 
πάγον άλώβητον νά σώζη είς τόν πυριφλεγή κραττρα των 
αισθήσεων . . .  Ή  συμπαθής καί δύσμοιρος γυνή! Έ άν του 
λο,γισμοϋ άπέβαινεν ή ένοχος, «ν ήτο θύμα της καρδίας της 

..τής..τρυφερά^;πό έγκλημα ουδέποτ’ έφαντάσθη, ουδέ του 
έρωτός :της ;Ιθηκε . σκοπόν. Ύπουλος την κατέλαβε τό πά
θος της τό δόλιον; . Νά άμυνθή δέν έλαβε καιρόν, - καί ή 
πλημμύρα, τού σφοδρού αισθήματος παρέσυρε, άνάρπαστον 
¿ποίησε, τήν άτυχή. . ’Αθώα κ α ί. άμέριμνος ¿κάθευδε. *Ω! 
πόσον τρομερά υπηρξευ ή άφύπνησις! Τήν άβυσσον άπροσ-

δοκήτως ¿θεώρησε, να σταματήση ¿ζήτησεν, έπάλαισε μα
νιωδώς, νά άποθάνη ηΰχώθη, είς τόν Θεόν. προσέφυγε τήν
άμυναν καθ’ εαυτής ζητούσα  Τόν Παύλον νά μή
βλέπη ήθέλησε, ή Μοίρα όμως ή έχθρά άν-ίθ·ετα,' προς τάς 
ευχάς της τάς θερμάς, διηΰθυνε τά  πράγματα. Έκλελυμ- 
μένη έντελώς, με ήττηδ-έν τό λογικόν, υπό τήν μέθην καί 
τήν πίεσιν αίσδήματος ποθεινοτάτου καί τυραννικού, τά  οπλα 
της εφάνη παραδίδουσα. Του λογικού τήν δόναμιν άπήμ- 
βλυνεν ό Έρώς. 'Ο  νους της ¿σκοτίσθη· άνίκητον του πά
θους της του ήδονικοΰ τό δηλητήριου, τάς φλέβας της κα
τέκλυζε. Τό στόμα της τό όνομα του Παύλου έψιδ·υριζε· 
αί χείρές της του Παύλου τόν λαιμόν νά περιβάλλουν ήθε- 
λον. Τά χείλη της τό μέτωπον του Παύλου άνεζήτουν 
τής φαντασίας της αί πτέρυγες τόν Παύλον νά καλυψουν 
Ισπευδον. Ό  στεναγμός καί ή χαρά είς τό όνομα του Παύ
λου τό αγαπητόν κατέληγον. Ό  μυελός της, ως είς άξονα, 
περί του Παύλου τήν μορφήν Ιστρέφετο, τό αΐμα των φλε
βών της τόν Παύλον περιείχε. Έ άν ποτε λεπτή καρφίς τυ- 
χαίως τήν έπιδερμίδα της άπέξεε, καί αίματος, θρομβίσκος, 
τό σώμά της κατέστιζε τό άφρόπλαστου, του μικρού αίμο- 
σφαιρίου τήν μικράν άπώλειαν μεγίστην ή Φραγκίσκα έκρινε 
άφού του Παύλου της μερίς, του Παύλου της είκών έχάνετο 
διά τής χύσεως του έλαχίστου αίματος. Πλειότερου ήγάχα 
έαυτην του Παύλου τήν εικόνα έν έαυτή Ιγκλείουσα. 'Οπότε 
ήτο είς καιρόν τόν κίνδυνον χεριεφρόνησε, νά άμυνθή καί 
νά σωθή ήμέλησε, τό πάθος της νά πνίξη τό  γλυκό καί 
έπίβουλον. Πανίσχυρου έρριζοβόλησεν είς τήν καρδίαν της 
μετά μικρόν, καί δτε τό ήσθ·άνδ·η τήν δόναμιν έκλείπουσαν 
έν έαυτή ¿νόησε. - Τούς οφθαλμούς της έκλεισε . . . .  ¿σταύ
ρωσε τάς χέΐράς της. Είς τό γλυκύ τού Έρωτος νανούρι
σμα τήν άκοήν της ήνοιξε, ήδέως έκλινε τά  βλέφαρα, καί
άφέθη είς τό ρεύμα τό γο ρ γό ν ...............  Τού Έρωτος ό
ύπνος ό γλυκύτατος έλευθέραν τήν κατέλαβε, πλήν δούλη 
άλυσίδετος ¿ξύπνησε. Τόν Παύλον νά μή άγαπα ήτο άδύ- 
νατον. Καλλίτερου ν’ άπέθνησκε . . . Ά λλ’ όμως δεν άπέ- 
δ·ανε· απλώς άπεκοιμήδ-η, υπό τού Έρωτος τήν μουσικήν τήν 
Ο-έλγουσαν . . . .  Έξύπνησε! Α λλ’ άνευ τής καρδίας της! 
Τό στήθος της ένέκλειε καρδίαν, άλλα δίν ήτο κτήμα' τ η ς ----

Ε'.
Τεφρόχρουν νέφος τόν δίσκον τής Σελήνης κατεκάλυψε. 

Ώχρίασε τό άστρον των έρώτων . . . .  καί έπί τήν σκιάδα 
τήν άνδ-όπλεκτον αιφνίδιου τό σκότος έξηπλώδη. Προαί
σθημα πικρόν τό στήδ·ος τής Φραγκίσκας συνετάραξε. Οί 
λογισμοί της έζοφώθησαν, καί άγνωστος φωνή, από τού βά
θους τής ψυχής της ήχησε, καί είς μυστηριώδη ρήματα έξ- 
έπνευσε! Νά ήτο τού έλέγχου ή φωνή; . . . Καρδίας καί 
ψυχής προαίσθημα, κινδύνου άγνωοτος προειδοποίησις, μυ
στηριώδης άγγελος, 6 φύλαξ ίσως τής ζωής καί τής αγνείας 
της; Καιρόν δεν έσχε νά σκεφθή. ‘Ο οφθαλμός, έ πρός 
στιγμήν είς ζόφου πέλαγος ¿μβαπτισθείς άκτινοβόλος έκ 
χαράς έγένετο. Νά προχωρήση ήθέλησε, άλλα λειπόθυμος 
σχεδόν, τά  δένδρα καί τους θάμνους δράτεουσα, άχρι τού 
βάδ·ους τής σκιάδος είσεχώρησε. Κλάδων ξηρών καί φύλ
λων Ιλαφρός ήκουσθη τότε θόρυβος. Τίς νά ένήδρευεν έκεΐ
κατά" τοιαύτην ώ ρ α ν ;  Έρώσα ή Φραγκίσκα ουτε
προσέσχε καν είς τού δ·ορύβου τήν σβεσθεΐσαν ήδη ηχώ. 
Άσθμαίνουσα, άλλ’ εκ χαράς καί Έ ρωτος, έπί τού άνθο- 
πλέκτου σκίμποδος κατέπεσε. Αί ρίζαι καί οί κλώνες έσα- 
λεόθησαν. Λευκών άνθέων πέταλα τήν κεφαλήν της τήν

ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ DA R1MINI.
Κ α τ ά  τήν  ελαιογραφίαν το ν  Χ ο φ μ α νν-Τ σ α ϊτς
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ώραίαν κατεκάλυψαν, καί τής νυκτός η άρξαμένη δρόσος 
τό χρόσωπόν της έρρανε. Ώ ς  στέφανον θανάτου νά υπο- 
λάβη τις ήδόνατο της κεφαλής της τ ά . άνδη καί τάς κά
λυκας, και δάκρυα την δρόσον του οΰρανοΰ  Γονυ-
χετής χαρά τούς χόδας της, έν σιγηλή έρωτική έκστάσει, 
άπδ τό αϊσδημα πνιγόμενος, ν’ άρθρωση λέςιν μή δυνάμε- 
νος, κατέχεσε νέος άνήρ. Τό νέφος, τόν δίσκον της σελήνης 
άπεκάλυψε, καί αί άκτινές της το πρόσωπον έφώτισαν του 
Παύλου . . . .

Τής γης, τοΰ Ουρανού ή άρμονικω-έρα ήκούσδη τότε 
μουσική. Των έραστών τά  χείλη την έτόνιζον . . . .  Τ ί νά 
έλεγον; . . . .  Καί τίς  του ερωτος την γλώσσαν, ερωτος 
άγευστος Λυτός, νά έννοήση, νά μαντεύση δύναται; Τήν 
κόμην τήν πυκνήν του Παύλου του γονυπετούς, μέ τήν 
άβράν δωπεύει χεΐρά της ή σπαίρουσα Φραγκίσκα. Φρίσσει 
ό Παύλος, σπασμ.ός τρομώδης τό σώμά του σαλεύει, καί 
μέδη ανέκφραστου' ερο>τος τόν νουν του άνυψοϊ πλήν καί 
σκοτίζει έν ταυτω . . . ’Εγείρεται- πλησίον της καδέζεται, 
τας χεΐράς της φιλέϊ, ήπίως τήν όσφόν της περιχτύσσεται, 
τήν κεφαλήν του κλίνει πρός τά  χείλη της. Λειπο8·υμεϊ έξ 
ερωτος ή ευτυχής καί τάλαινα Φραγκίσκα . . . .  Παρά τό 
ους του Παύλου έκλινε. Τής κόμης του τής μελανής εϊς 
βόστρυχος τά  βλέφαρά της και τήν παρειάν Ιπέψαυσε . . . .  
Τους οφδαλμούς των έκλεισαν άμ.φότεροι . . . έρρίγησαν ευ
δαιμονίας ρίγος, τά  δάκρυα των ¿λησμόνησαν τους πόνους 
των, τήν τύχην των τήν 9·λιβεράν . . . .  Τους οφδαλμούς 
της πρός τους όφ&αλμούς του Παύλου της στηρίζει ή Φραγ
κίσκα. Με ίκετήριον, έκπνέουσαν φωνήν, παραμυθίαν, προ
στασίαν, έλεος ζ η τ ε ί ...............Νά αποκάνω“ λέγει, ,,νά άπο.
8'άνω άνευ αισχύνης ¿ροφήματος, άκηλίδωτον του Έρωτός 
σου τήν άνάμνησιν, ώ Παϋλέ μου αγαπητέ, κ’ υπό τήν γην 
νά φέρω, εΐν’ ή εύχτ μου τ  δερμή, ό όρκος μου ον ώμωσα 
καί νά τηρήσω 8ά άγωνισδ'ώ. μή τό πρόσωπόν σου, 
πλησίον τόσον, μή φέρης του προσώπου μου! Τής κόμης

Η ΑΓΥΡΤΕΙΑ Κ

°Όσω μάλλον προοδεύει ή άνδρωπότης είς τόν πολι
τισμόν, τόσω περισσότερον ρέπει ου μόνον πρός τήν άνα- 
κάλυψιν νέων έχιστημονικών δεωριών, νέων αναγκών, νέων 
απολαύσεων καί νέων άσδενειών, αλλά καί πρός τήν παρα
δοχήν καινοφανών εϊς τό εΐδός των άγυρτειών. Άλλοτε 
υπήρχον "μόνον φαρμακεϊς, οίτινες, πνέοντες έκδίκησιν ή 
όρεγόμενοι νά κληρονομήσωσι μόνοι των μεγάλην περιουσίαν, 
έδηλητηρίαζον τά  δόματά των, τήν σήμερον όμως υπάρ- 
χουσι μεγάλοι καί ατρόμητοι φονεΐς, οίτινες πρός ουδέν λο
γίζονται νά καταποντίσωσιν ολόκληρα πλοία ή ν’ άνατινά- 
ξωσιν είς τόν άέρα ολοκλήρους σιδηροδρομικάς αμαξοστοι
χίας, .όπως δ ι’ απάτης άποζημιωδ-ώσιν υπό των ασφαλιστι
κών εταιριών. ’Εκτός 'των φρικαλέων τούτων έγκλημάτων 
του αίώνος των φώτων καί τής ήμερώσεως, τά  οποία ευτυ
χώς όλονέν γίνονται σπανιώτερα, υπάρχουσι καί άλλου είδους 
άγυρτεϊαϊ, αίτινες διά τήν'τακτικήν κ ο ίτη ν  κατά κανόνας 
έξάσκησιν αυτών άνήκουσιν είς τους νεωτάτους χρόνους καί 
ίχουσι σκοπόν νά έκμεταλλευωνται παντοιοτρόπως τάς έπι- 
στημονικάς έρευνας καί ζητήσεις. Είς τήν κατηγορίαν ταυ-

σου ή έπαφή πλειότερον φλογίζει τήν καρδίαν μου. θερμή 
του στόματός σου ή πνοή τάς φλέβας μου έκκαίει, τόν νοΰν 
μου, τήν καρδίαν μου άναστατοί, τό έσχατον του λογικού 
μου ίχνος έφυγάδευσε . . . Έ άν με αγαπάς . . . . . .  τήν
νύμφην σ ο υ ...................του άδελφοΰ σου τήν γυναίκα Ιάν
αγαπάς . . . . νά με οίκτείρης πρέπει, τήν συγγνώμην καί 
τό έλεος του Ουρανίου Δικαστου ύπερ Ιμοΰ καί υπέρ σου, 
καί τοΰ ένοχου ερωτος του καταφλέξαντος τήν σήν καί τήν 
έμήν καρδίαν .............“

Διπλή κραυγή 9·ανάτου καί ρόγχος φοβερός ήκούσδη 
αίφνιδίως. Οί όπισδεν του άνδοπλέκτου βάδφου κλάδοι 
βιαίως συνεδλάσδησαν. ’Οξύστομος ξίφους λεπίς α’κτινοβό- 
λησε γοργώς, καί δι’ £νός κτυπήμ.ατος, του Παύλου τήν καρ
δίαν διαμπάξ καί τής Φραγκίσχας διεκέρασε. Όρμητικώς 
τό αίμα Ικ τής διπλής έξέρρευσε πληγής. 'Η  κεφαλή τοΰ 
Παύλου πρός τής Φραγκίσκας έκλινε τήν νεχρωδτισαν κε
φαλήν. Τά χείλη συνηντήδησαν, τό πρώτον τότε καί τό 
ύστατον, καί ένωθ-εισαι αί ψυχαί τών τρυφερών αλλά ένοχων 
έραστών όμοΰ απέκτησαν, νεκρά καταλιποϋσαι πτώματα!

*

’Από τής δολοφόνου κρύπτης του έξήλδεν ό Λαντσιώτ- 
τος! Νά κατοπτεύη τήν Φραγκίσκαν ώμοσε καί φοβερώς 
τόν δρκον του έτήρησε . . . .  Τό πρόσωπον τό άσχημον 
ή φρίκη καί ο τρόμος, τό πάδος ή οργή έπί τό είδεχδχστε- 
ρον ήλλοίωσαν. Πρός τήν νεκράν Φραγκίσκαν ένητένισε: ,,ή 
σύζυγός, μου“ είπε. Τόν άπνουν Παύλον έδ·εώρησε: ,,ό αδελ
φός μ.ου“ έψιδυρισε. "Ο,τι-ήγάπων είς τήν γην δι’ ενός καί
τοΰ αΰτοΰ κτυπήματος άπέσφαξα.............

*

'Ο  γάμος τους συζύγους ήνωσε. Τό ξίφος καί ό 8·ά- 
νατος τούς έραστάς!............

(εξ Ά&ηνών.)

I Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ.

την υπάγεται καί ή κιβδηλεία αντικειμένων, αναγόμενων 
ιδία είς τάς άρχαιολογικάς καί προ πάντων είς τάς τήν 
προϊστορικήν τής άνδρωπότητος ζωήν έξεταζούσας έπιστή- 
μας. Καί σποραδικώς μέν τά  τοιαΰτα άγυρτεύματα συνέ- 
βαινον πάντοτε καί πανταχοδ, συστηματικήν όμως τάξιν καί 
διαρρύδμισιν ελαβον μόλις κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας.

Έ ν τών περιεργοτέρων τοΰ τοιούτου είδους παραδειγ
μάτων εΐνε ή πλαστογραφία έπιστολών έπισήμων Ιστοριο
γράφων, δι’ ών πλαστογράφος τις , Λουκάς ονομαζόμενος, 
έξηπάτησε τώ  3860 τόν διάσημον καί σοφόν τής Γαλλίας 
άνδρα, Οΐιπβίββ. καί δι’ αΰτοΰ τόν ήμισυν έπιστημονικόν 
κόσμον τής Γαλλίας, έκέρδησε Βέ διά τών προϊόντων του 
πλείω τών 50,000 φράγκων. Τά έπίσημα ταΰτα έγγραφα 
εΐχον κατ’ άρχτν σκοπόν ν’ άποδείξωσιν, ότι οΰχί ό άγγλος 
Νεύτων, άλλ’ ό γάλλος Πασκάλ εΐχεν άνακαλύψει πρώτος 
τόν γενικόν περί τής βαρύτητος τών σωμάτων νόμον. 'Ο τε 
οί Βρετανοί διεμαρτυρήδησαν έναντίον τής άξιώσεως ταύτης 
καί παρετήρησαν, ότι ό Πασκάλ ήτον είςέτι παιδίον καδ·’ 
όν χρόνον ό Νεύτων εΐχεν έξενέγκει τήν ίδέαν τούτην, ό
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Chasles έδημοσίευσεν έτερον έπίσημον έγγραφον, άποδει- 
κνύον ότι τό παιδίον τούτο εΤχεν ήδη έπυστημονικήν αλλη
λογραφίαν μετά τοΰ Γαλιλαίη. νΗδη έξηγέρ&ησαν οί σοφοί 

.καί οί λόγιοι τής ’Ιταλίας, υπομιμνήσκοντες ότι κατά τήν 
έποχήν έκείνην 6 Γαλιλαίης ήτον ήδη τυφλός, είς ό 6 
Chasles άπήντησεν αμέσως δ ι’ έτέρου έπισήμου έγγράφου, 
έν <5 αυτός ό Γαλιλαίης έκήρυττεν ότι δέν ήτο τυφλός, 
αλλά προςεποιεϊτο τόν τοιοΰτον διά νά αποπλάνηση τους 
πολυειδεϊς έχδφους του. Κατά τόν τρόπον τοΰτον παρε- 
τείνετο έπί μακρόν ή φιλονεικία καί έκανελαμβάνοντο αί 
αντεγκλήσεις, οσάκις δέ ό σοφός Chasles περιήρχετο είς 
αμηχανίαν απέναντι τών άντιφρονούντων αντιπάλων του, ό 
πονηρός πλαστογράφος έσπευδεν είς έπικουρίαν του διά νέων 
χειρογράφων, ούτως ώςτε κατήντησεν έπί τέλους αντί άδράς 
τιμής νά πώληση είς τόν ευπιστον έπιστήμονα καί γράμματα 
Καρόλου του Μεγάλου, καί χειρόγραφα τοΰ ’Ιουλίου Καίσα- 
ρος καί πρωτοτύπους γραφάς τών Αγίων Αποστόλων. Άγνο- 
οΰμεν πραγματικώς είς τίνα πρέπει ν’ άποδώσωμεν τήν με- 
γαλειτέραν ευήδειαν, είς τόν πλαστογράφον, όςτις έχενόει 
καί έγραφεν Άποστολικάς έπιστολάς ή είς τόν σοφόν άνδρα, 
όςτις τάς ήγόραζεν ώς γνησίας καί ώς τοιαυτας άνελάμ- 
βανε νά τάς υπεράσπιση. Φυσικώς τό τέλος τής κωμωδίας 
ήτο τραγικόν, ό δέ πλαστογράφος ώδηγήδη μετά μικρόν είς 
τάς φυλακάς.

Κατα τόν αυτόν περίπου χρόνον είργάζοντο Ιν ταΐς 
Ένωμέναις Πολιτείαις τής ’Αμερικής δύο άνδρες, 6 Η. Β. 
Morton, καί ό Γεώργιος H ull, είς τήν κατασκευήν προϊστο
ρικού ευρήματος, έχοντος όσον τό δυνατόν μεγάλην (χρη
ματικήν) αξίαν. Συνέλαβον λοιπόν τήν ίδέαν νά κατασκευά- 
σωσιν άπολελιδωμένον τινά γίγαντα, νά δάψωσιν αυτόν καί 
Ιπειτα νά έξέλδωσι πρός ένεύρεσίν του μεδ’ οσον ένεστι 
μεγάλου δορύβου. Μεγάλοι καί πολλοί κόποι κατεβλήδησαν 
πρός έξεΰρεσιν αρκούντως μεγάλης πέτρας, ήτις, έπί τέλους 
ευρεδεΐσα, μετεφέρδη διά νυκτός έφ’ άμάξης μεγάλης από 
άποστάσεως εκατόν μιλίων είς τινα άχυροβολώνα τής πό- 
λεως Χικάγου. 'Ο  άχυροβολών οδτος έπεστρώδη έσωδεν 
διά παχέοιν καί μεγάλων ταπήτων, τούτου δέ γενομένου 
γλύπτης τις Ικ τών κοινών είργάζετο έπί δυο μήνας ξέων 
τήν πέτραν, έως οδ έπλασεν έξ αυτής άνδρωπόμορφον γί
γαντα. Διά ποικίλων μετέπειτα οξέων καί χημικών ένώσεων 
άπέκτησεν ό κολοσσός οδτος όψιν σαπράν καί ψαδυράν, μεδ’ 
ό έντός σίδηρου κιβωτίου μετεκομίσδη είς τήν πολιτείαν 
τής Νέας ’Γόρκης, όπου ένταφιασδείς άνεκαλύφδη κατόπιν, 
τη  4/16 ’Οκτωβρίου 1860, όλως διόλου χατά τύχην. Η 
άνακάλυψις αδτη έκίνησε πολλήν ταραχήν, μετ’ ολίγον όμως, 
έπελδουσης έριδος μεταξύ τών πρωτουργών τής ψευδοανα- 
καλύψεως, ό έτερος έξ αυτών, πρός έκδίκησιν, έφανέρωσε 
πάσαν τήν άγυρτείαν.

Ουδέν ήττον όμως μόλις παρήλδον ολίγα έτη καί ίδού 
έτερος φυσιοδίφης, όνόματι Conant, διέδωκεν άνά τόν 
κόσμον σύμπαντα, ότι άνέσκαψεν έγγύς τής Πουέβλας ,,λί- 
δινον άνδρωπον.“ Τό εύρημα τούτο εΐχεν ανάστημα Τ1 /2 
ποδών καί βάρος 300 χιλιόγραμμων · διϊσχυρίσδησαν λοιπόν 
ότι ευρέδη έπί τέλους άπτή άχόδειξις τής δεωρίας περί τής 
έκ πιδήκων καταγωγής τοδ άνδρώχου, πράγμα έπιβεβαιού- 
μενον ίδία ϋπό τοΰ σχήματος τοΰ μετώπου του έν λόγω 
λιδίνου άνδρώχου. Καί εόρέδησαν πραγματικώς ουκ ολίγοι 
δόντες πίστιν είς τά  σοφιστικά ταΰτα άγυρτεύματα, άλλ’ 
άπαντες οί ορδοφρονοΰντες καί νηφαλίως σκεπτόμενοι οΰδε- 
μίαν έτειναν πρός αυτά προςοχήν.

Πάντων όμως τών αγυρτών τούτων πονηρότεροι καί 
φρονιμώτεροι ήσαν έν Ευρώπη οί έργάται έκεΐνοι, οίτινες 
άπεμιμοΰντο διάφορα προϊστορικά έργαλεΐά καί έπώλουν 
αΰτά ώς γνήσια είς τους φιλοκτήμονας φυσιοδίφας. Τό 
έμπόριον τοΰτο ακμάζει έτι καί νΰν έν τ ο ϊς ' παρά· τήν 
Άμιένην λατομείοις, όπου ό μεγαλοφυής Boucher de Perthes 
έν τοις άξέστοις καί χονδροειδώς κατεσκευασμένοις λιδίνοις 
έργαλείοις άνεγνώρισε τά  πρώτα ίχνη της έργασίας τών 
προϊστορικών άνδρώπων. Δέν εΐνε λοιπόν άπορον αν οί έρ- 
γάται μετά μικρόν ήρχισαν οί ίδιοι νά κατασκευάζωσιν 
ομοιόμορφα έργαλεϊα, άφ’ οδ έξ όλων τών χωρών τής Ευ
ρώπης άδρόοι συνέρρεον είς τάς πόλεις Άμιένην καί Abbe
ville, όπως έπί άδραΐς τιμαΐς άγοράσωσι τά  άνασκαφέντα 
λίδινα έργαλεϊα. Μετά τό πέρας τής ήμ^ρινής έργασίας ή 
τάς κυριακάς συνέρχονται οί έργάται έν τοϊς λατομείοις έπί 
τό αΰτό καί κατασκευάζουσι, πράγμα εΰκολώτατον είς αυ
τούς, προϊστορικά όπλα. Οί λίδοι τοϊς εΐνε πρόχειροι, αρ
χαϊκόν δέ είδος καί σχήμα λαμβάνουσι βρέχόμενοι δι’ άρ- 
γιλλώδους δδατος, προςτριβόμενοι δ ’ έπί τών ένδυμάτων 
άποκτώσι την είς τους άρχαιοδίφας γνωστήν έκείνην λειό- 
τητα τών αρχαιολογικών αντικειμένων. Αί αίχμαί τών λι- 
δίνων βελών τρίβονται ένίοτε δ ι’ Ιλαίου καί δερμαίνονται 
κατόπιν έπί μικρόν, ή τίδενται έντός καδυγρου χώματος, 
κοπρίας κτλ. Χάριν πλείονος ασφαλείας πολλοί τών δολίων 
τούτων παρακοιητών περιεργάζονται μετά πολλής Ιπιμελείας 
τά  έν ,ταϊς συλλογαϊς γνήσια άνΛκείμενα, έκ βιβλίων δέ 
μανδάνουσι τά  περί τοΰ ποιου καί τοΰ είδους σπανίων έργων 
τής προϊστορικής τέχνης. Κατά τόν τρόπον τούτον ουκ 
ολίγοι έργάται απέκτησαν δεωρητικώς τε καί πρακτικώς 
περισσοτέραν ίκανότητα περί τό κρίνειν τόιαΰτα αντικείμενα, 
παρ’ όσην έχουσί τινες τών έξ έπαγγέλματος άρχαιολο'γων.

'Οπως δ ’ έν Ευρώπη συμβαίνουσι πολλαί άγυρτεϊαι διά 
τής κατασκευής προϊστορικών λιδΐνων σκευών, ουτω καί έν 
Μεξικού παράγονται κατ’ έτος ουκ ολίγα είδωλα καί πήλινα 
αγγεία, τά  όποια ώς γνήσια πωλοΰνται είς τοός φανατικούς 
καί, ώς επί τό πολύ, ακρίτους συλλογείς. Κατά βάδος 
όμως οί ήρωες ουτοι τής κιβδηλοποιΐάς εΐνε σωστοί ¿τζα- 
μήδες, παραβαλλόμενοι πρός τούς έν Ιερουσαλήμ εδρεύον
τας κιβδηλοποιούς, οίτινες ου μόνον έξαπατώσι τούς άκά- 
κους καί απλοϊκούς προσκυνητάς, άλλα μάλιστα κατώρδω- 
σαν διά τών περιβόητων ,,μωαβιτικών αρχαιοτήτων“ ν’ άπο- 
πλανήσωσι τούς σοφούς καί τό ταμεϊον τής πρωσσικής Κυ- 
βερνήσεως ν’ άποστερήσωσι 70,000 φράγκων. 'Ο  αναιδέστα
τος τών άνδρώπων τούτων ήν κάποιος έξωμότης ’Ισραηλίτης, 
όνόματι Schapira, όςτις διέδωκεν ότι μεταξύ άλλων άνευρε 
καί τήν σαρκοφάγον τοδ Σαμψών, ήδυνατο δέ, έάν ευρί- 
σκετό τις άναδέτων αυτώ τήν έπιχείρησιν, ν άνευρη καί 
Ιν τεμάχιον έκ τοΰ χαλυβδίνου όφεως τοΰ Μωϋσέως ή 
μίαν σανίδα έκ τής Κιβωτού του Νώε!

Καί τοιοΰτοι άνδρωποι πραγματικώς δέν εΐνε σπάνιοι 
έν τη Γη τής έπαγγελίας, όπου άνά παν βήμά του 0 ξένος 
ευρίσκει υποκείμενα έτοιμα αντί χρυσοΰ νά τώ προμηδεύ- 
σωσι παντός είδους έσκωριασμένας άρχαιότητας. Έ ν  τη 
αυτη χώρα συμβαίνουσιν έπίσης πολλά περίεργα πράγματα, 
μετέχοντα ένίοτε καί τοΰ αστείου, όσον αφορά πρός τάν υπό- 
δειξιν τόπων έπισήμων, έχόντων ίστορικήν σημασίαν. Μόλις 
έκφραση τις τήν έπιδυμίαν π. χ. νά ίδη τό δένδρον, είς ου 
τούς κλάδους εμ,εινεν έκ 'τής κόμης κρεμάμενος ό Άβεσ- 
σαλώμ, αμέσως παρουσιάζονται είκοσι καί πλέον άνδρωποι 
έτοιμοι να τόν όδηγήσωσι πρός τό ποδοόμενον, έπίσης δέ
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δέν είνέ δύςκολον νά'ευρη. τις άνθρωπον, δυνάμενον νά τον 
όδηγήση;είς την,θέσιν, όπόθεν δ προφήτης-’Ηλιου άνελήφθη 
εις rrov' ουρανόν.

Δέν εΐνε δυνατόν ακριβώς νά ύπολογισθώσιν αί αγυρ- 
τέΐαν αίτινες διαχράττονται έν Παλαιστίνη ,διά μικρών πα- 
ραπεπυιημένων αρχαιολογικών αντικειμένων, τουθ’ δπερ 
άπο.δεικνύει ότι ή κατά βάθος υπό. μόνης τής φιλοκτημο- 
σόγης Ιμπνεομένη ,εύπιστία δεν εινε την σήμερον έλάσσων τής 
των' προηγουμένων αίώνων. Καί έν Αίγύπτω δε ώςαύτως 
ακμάζει προς. τό παρόν ή παραποίησις αρχαιοτήτων, μέγα 
δ ’ έμπ.όριον συντηρεί αυτήν καί οί εύπιστοι δίδουσιν άκό- 
πως τό/.χρήμά των," ΐνα. μετ’ ολίγον ματαίως μεταμεληθώσι. 
Πολυ σπανίως'συμβαίνει τό έναντίον, δηλαδή άραψ τις νά 
εύρη πραγματικούς έπιστημονικόν θησαυρόν καί νά κοπιάση 
έω ςοδ τον παραδώση είς.χεΤρας είδήμονος άνδρός. Τοιούτό 
τι παράδειγμα διηγείται ό διάσημος περιηγητής Ρύππελ. 
°Οτε οδτος διέτριβεν Ιν Καΐρω, προςήλθε μια των ημερών

ένώπιόν του εις γέρων νΑραψ καί διά μυστηριωδών μορ
φασμών τώ έκαμε τη ν  χρότασιν αντί 20 λιρών ν ά τώ ύ π ο - 
δείξη τόν τόπον, όχου έκειτο ανεκτίμητος θησαυρός. Έρω- 
τήσαντος δέ του 'Ρόππελ διά τί δεν άνασκάπτει ό Ιδιος τό 
πολύτιμον τούτο εύρημα, άπεκρίθη ό Άραψ, ότι τ<3 ήτο 
τούτο έντελώς άδύνατον, έπειδή δ θησαυρός έφυλάσσετο 
υπό φοβερών δαιμόνων, επικινδύνων όμως μόνον είς τούς 
Αραβας. Ό  περιηγητής έδ·εώρησε τήν ύπόθεσιν ώς απλήν 
άγυρτείαν, δεν παρέλειψεν όμως νά τήν διηγηθή καί χρός 
τινα γνώριμόν του, εις ον ήν ανατεθειμένη ή άνασκαφή 
αρχαίου τινός ναού έν Νουβία. Οδτος άπεφάσισε νά.έξυ- 
χνιάση τήν αλήθειαν καί πραγματικώς είς .τόν τόπον, ον 
δ Άραψ εΐχεν υποδείξει, ευρεν άνεκτίμητον θησαυρόν, ήτοι 
τό φέρετρον καί τήν έν αύτώ μούμιαν τού Ψαμμιτίχου. - Τό 
πολύτιμον τούτο εύρημα έπωλήθη είς Λονδινον αντί πολλών 
χιλιάδων λιρών.

ΑΡΧΑΙΟΔΓΦΗΣ.

Η Ε Π Α Ι Τ Ι Σ .
(cwixeta).

XVI.
Έχέστρεψεν ήδη κΑ δ βαρώνος Φάλδνερ διά τό γεύμα, 

ή δέ ’Ιωσηφίνα τόν ύπεδέχθη μετα τής συνήθους γλυκύτη- 
τος καί χάριτος, όσον καί αν έφαίνετο ή άτυχης γυνή ολίγον 
σοβαρά. Άλλ’ ό Φάλδνερ άποτόμως διέκοψε τήν τρυφεράν 
αυτής δεξίωσιν καί διαφυγών έν σπουδή από των βραχιόνων 
της-έξεφώνησε: „Δέν εΐνε, αδελφέ Φρέβεν, γιά νά τρελαθή 
κανείς; Μέ τρομερά έξοδα κάτώρθωσα νά φέρω μίαν ατμο
μηχανήν. έξ ’Αγγλίας, άφ.θύ μέ κίνδυνον Ιντελούς άπαλλο- 
τριώσεως κατώρθωσα νάτην φευγατίσω από τό έκε~ τελωνεΤον 
γνωρίζεις δά  τους αγγλικούς νόμους καί τήν αύστηρότητά 

.των. Καί τώρα που είπα νά ήσυχάσω καί ήρχισα ό τα* 
λ'άίάωρος.νά· λογαριάζω τά  άφευκτα καί μεγάλα κέρδη μου, 
ίσά-ΐσα· τώρα δεν δουλεύει!“

, ■ ;— „Δεν δουλεύει!“ εΐπεν ώχριώσα ή ’Ιωσηφίνα.
' — „Δεν δουλεύει!“, έπανέλαβεν δ Φρέβεν.

„Βέβαια καί. δεν δουλεύει!4', είπε καί δ μεμψίμοιρος 
αγρονόμος. Αί έλικες δεν συνάπτονται καθόλου, καί οί 
τροχοί δεν κινούνται, καί φοβούμαι μήπως λείπει κάτι τι. 
Έν&ύμεΤσαι, ’Ιωσηφίνα, ότι δεν 'λυπήθηκα διόλου τά  έξοδα, 
κοά μηχανικόν' μάλιστα προςεκάλεσα με μεγάλην άμοιβτν 
νά.έλθη έώς εδώ έπίτηδες· έβαλα ’μπροστά του τό σχέ
διο ν εύκολώτατον πράγμα! ,,εΐπεν άμα τό είδε καί τώρα 
ό .σκύλος δέν ’μπορεί νά κάμη τίποτα, ¿νφ ,έγώ τόν βοηθώ 
καί όλα τά  σίδερα ένα-ένα τά  βάζω ’< τό χέρι του" πάγω 
νά χάσω τόν νοϋν μου, αδελφέ!“

Μετά. τοιοδτο προοίμιον όλοι βεβαίως σιωπηλοί. έκά- 
θιταν είς τήν τράπεζαν.· Ό  Βαρώνος προςεπάθει νά κρύψη 
τήν, άγανάκτησίν του διά  τήν αποτυχίαν τόσων έλπίδων 
καί σχεδίων- του καί τήν πιθανήν .απώλειαν τού καταβλη- 
θέντος ,πρός αγοράν τής. μηχανής χρήματος, έπινε δέ όσον 
ήδύνατο. περισσότερον οίνον καί έξ?τρκχηλίζετο .; εις απρε
πείς, αστεϊσμούς. Ή . ’Ιωσηφίνα ήτο ώχροτέρα παρείπΟτε καί 
ήσυχος έξετέλει τό έργον τακτικής, οίκοδεσποίνης· μόνος 

.ίσως ό Φρέβεν ήδύνατο νά καταλάβη τήν ψυχικήν αυτής 
ύδιάθεσ.ΐν, άλλ’ ακριβώς διά τούτο άπέφευγε καί έκείνη νά

τόν βλέπη. Αυτός όμως έστενοχωρεϊτο πάρα. πολυ βλέπων 
είς μεν τού συζύγου τήν μορφήν ζωηρότατα έζωγραφημένην 
τήν διαψευσθεΐσαν ελπίδα, είς δέ τους χαρακτήρας τής 
ωραίας ’δεσποίνης τό θάρρος, τήν άποφασιστικότητα καί 
τόν φανερόν όμως πάντοτε φόβον προ τού τυραννικού· άν
δρός, καί ένόμιζεν ό ταλαίπωρος, ότι τώρα συν τή  άφίξει 
του έπέσκηψεν ή συμφορά είς τόν οΤκον τούτον. 'Ο  διά
λογος χροέβαινεν έπιπόνως καί βραδέως, μόλις δέ κατά 
τήν έχιδόρπιον ώραν, δτε καί άχεμακρύνθησαν οί ύπηρέται 
διά νεύματος τής ’Ιωσηφίνας, άνέπνευσεν ή ταλαίπωρος καί 
αί παρειαί της ελαβον ζωηρότερον χρώμα. Τότε καί είπε:

— „Έχασες, φίλεμου, σήμερον μίαν περίεργον συνδιά- 
λεξιν, ήν έσχον έδώ μετά τού φίλου Σου. ’Ξεύρεις, ότι 
συχνότατα παρεπονούμεθα μέχρι τούδε- διά τήν ελλειψιν 
συγγενών άπό μέρους μου, άλλ’ άνέτειλεν αίφνης καί δ ι’ 
έμέ μία ημέρα, διότι ό κύριος Φρέβεν μας φέρει πολλούς 
καί περιβλέπτους συγγενείς.“ .

Μέ ύφος θαυμαστικόν καί έρωτήματικόν ήτένισεν δ 
Φάλδνερ προς τόν φίλον του, όςτις κατ’ άρχάς μέν περίήλ- 
θεν είς σύγχυσίν τινα, ταχέως όμως έστοχάσθή ότι έπρεπε 
τώρα νά προςέξη. Συνησθάνθη δέ εύθυς τήν υπεροχήν αν
θρώπου τού κόσμου, οποίος ήτον ό ίδιος, έν άντιθέσει πρός 
τόν σκαιόν τρόπον τού σκέπτεσθαι ενός Βαροίνου Φάλδνερ 
καί μετά πλείονος αταραξίας καί φρονίμου έν ταΐς λεπτο- 
μερείαις διατριβής διηγήθη τήν άλλόκοτον ίστορίαν τής 
είκόνος καί τής γνωρψ.ίας του μετά τού Δόν Πέτρου.

.Καί παρά πάσαν όντως προςδοκίαν, ό κύριος Βαρώνος 
έγεινεν όλοφάνερα φαιδρότατος άκοΰων τήν περιέργον τού 
Φρέβεν άφήγησιν, „περίεργον πράγμα αυτό, άδελφέ,“ ήσαν 
οί μόνοι, λόγοι όσοι διέφευγον συχνά διά τών όδόντων του, 
καί όταν ή ίστορία έτελείωσεν έξεφώνησε: ,,Φώς φανερόν, 
αδελφέ! Αυτή ή Λαύρα καί. ό. Ε λβετός Συνταγματάρχης 
εΐνε. οί γονείς .τ ή ς ’Ιωσηφίνας μου! Καί ,εΐνέ,, λέγεις, πλού
σιος, αγαπητέ.Φρέβεν,. εΐνε λοιπόν πλούσιος αυτός .6 αρχι
θαλαμηπόλος; Ευκατάστατος καί άνύπανδρος καί τρέφει 
άκόμη τόν παλαιόν ¿κείνον ένθουσιασμο’ν του δια τήν Λαύ
ραν του; Βρέ! νά πάρη ό διάβολος! Ξεύρεις, ’Ιωσηφίνα μου,
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ότι· ’μπορούμε νά πάρουμε καμμιά κληρονομιά άπο λίρ-αις 
πολλές;“

*£Ι ’Ιωσηφίνα δέν άνέμενε τοιαύτην έκφρασιν των αί- 
σδημάτων τοϋ άνδρός της, και 6 φιλοξενούμενος δε ένόησεν 
έκ της μορφής της, δτι δά  έχροτιμα ή ταλαίπωρος γονή 
ν’ άκούση άνευ μαρτύρων τούς προςτύχους τού συζύγου της 

.λόγους. Καί δμως έφάνη δτι μέγα βάρος άφηρέδη από 
τής καρδίας της, καί διά τούτο έσφ.ιγξε την χεΐρα του 
συζύγου της, Ισως διότι δεν την έπίκρανεν άπ’ ευθείας τό
σον πολύ αυτήν την φοράν καί ήτο πράγματι φαιδρός. 
„Καί έγω αυτη δεωρώ αυτήν την περίεργον συνάντησιν του 
φίλου μας μετά του 'Ισπανού ιός λίαν σημαντικήν τής τύ
χης σόμπτωσιν- τώρα μάλιστα ’μπορώ να σκεφδώ,_ οτι πράγ
ματι Ισπανικά άσματα ήσαν ¿κείνα, 'που εψαλλεν ¿νίοτε ή 
μήτηρ μου με κιδάράν, δταν ,ήτο μονάχη. ’Ξευρω δέ πολύ 
καλά, ότι έγώ άνετράφην ώς καδ-ολική, ένω ό πατήρ μου 
ήτο διαμαρτυρόμενος. Τέλος πάντων, τό καλλίτερον από 
όλα εΐνε νά γράψη 6 κύριος Φρέβεν πρός τον Δον Πέτρον.“

— „Κάμε μου την χάριν, παρακαλώ, Φρέβεν,“ εΐπεν ό 
Φάλδνερ· „γράψε εις αυτόν τόν Δόν, δτι δεν κατώρδωσες 
μέν νά ευρης την Λαύραν του, αλλά την θυγατέρα της· 
ξεύρεις, ’μπορεί ν ά ’βγή τίποτε, με καταλαβαίνεις βέβαια- 
καί είς ποιον άλλον ’μπορεί ν’ άφήση τόν παρά του παρά 
’ ς τήν χρυσή μου την γυναίκα; Καλέ, έγώ τώλεγα πάν
τοτε, τό είπα καί είς την κυρίαν Λάνδκρον, δταν έζήτουν 
τήν χεΐρά Σου, ’Ιωσηφίνα μου, δτι καί άν δέν έχη αοτό τό 
κορίτσι πολλά, καί τίποτε ακόμη άν δέν έχη, πάντοτε ευ
λογία δάλδη μαζή του μεσ’ ’ς τό σπίτι μου. Βλέπεις 
τώρα την ευλογίαν του Θεοϋ; — Γίά νά Σε ’πω, Φρέβεν, 
πόσον άπάνου-κάτου πιάνει τό ’ μάτι Σου αυτόν τόν Δόν Πέτρο; 
Λέγεις νά τόν έχη ’ς τά  γερά;“

XVII.
Ό  Βαρώνος διέταξε νά φέρωσι καί άλλας φιάλας 

οίνου, ή δέ ’Ιωσηφίνα άνέστη άμα ώς ήκουσε. τους τελευ
ταίους του συζύγου της λόγους καί άπεχώρησεν. 'Ο  Φρέβεν 
δεν ευρισχε τόν λόγον τής σκληράς του φίλου του διαγω
γής πρός τό έράσμιον καί ευγενές έκεΤνο πλάσμα καί συνη- 
σδάνετο πώς ή ατυχής εκείνη ησχύνετο διά τήν πρόςτυχον 
του συζύγου της συμπεριφοράν, καί διά τοΰτο δυςδύμως 
άπήντησε πρός τήν τελευταίαν του φίλου του Ιρώτησιν ώς 
έξης: „Αυτό δέν ’μπορώ νά τό ’ξεύρω- έπειτα τί με νομί
ζεις, φίλε μου, γίά νά βωτώ ώς έβράϊος κάδε άνδρωπον, τόν 
όποιον συναναστρέφομαι, άν βαστιέται καλά από παράδες;“

— „Καλέ, έγώ ’ξευρο) τάς άλλοκότους Ιδέας Σου καί 
ώς πρός τό ζήτημα τοΰτο!“ εΐπε γελών ό Βαρώνος- „’Εσύ 
τόν πτωχότερον νέον, ό όποιος έχει δά ευγενή αίσδήμα-α 
καί ’ξεύρει από κόσμον, έκτιμας τόσον, ώςάν νά είχε 
διακοσίας χιλιάδας λίρας είςόδημα κατ’ έτος- άλλα Σέ 
λέγω, φίλε μου, σπουδαίως, μέ αυτόν Σου τόν Δόν πρέπει 
νά ευρωμεν ένα συμβιβασμόν, καί ώς πρός αυτό έχω δλας 
τάς έλπίδας μου ¿πάνω Σου.“

— „Πολύ καλά! ’μπορείς ν’ άναδέσης τό πράγμα εις 
έμέ. Άλλα πώς συνέβη τότε τό πράγμα μέ ¿κείνην τήν 
κόμησσαν Λαγκρών δέν μέ εΤπες, καϋμένε, ακόμη πώς καί 
που ¿γνώρισες τήν γυναίκα Σου.“

— ,ΓΑ, ώς πρός αυτό δέν έχω πολλά νά διηγηδώ“, 
εΐπεν ό Φάλδνερ προςφέρων οίνον εις τον φίλον του καί ό 
ίδιος κενών Ιν ποτήριον „Ξεύρεις, έγώ τί πρακτικαίς ίδέαις 
Ιχω μέσ’ ’ς τό κεφάλι μου καί πώς ’ξεόρω νά φερδώ είς

τοιαύτας περιστάσεις. ’Ημουν τότε έλεύδερος νά έκλέξω με
ταξύ ολων τών οικογενειών του τόπου μου- άν ήδελον πλου- 
σίαν, ευκατάστατον, ώραίαν, κομψήν κόρην, δλας ¿μου αυτάς 
τάς Ιδιότητας ήδυνάμην είς πολλάς νά ευρω. Πάντοτε 
δμως έλεγον μέ τόν νουν μου, δτι δέν είνε χρυσός ο,τι 
λάμπει καί ήρχισα νά ζητώ κόρην, τ  οποία εύκολα δά 
μετεβάλλετο μέ τόν καιρόν είς μίαν καλήν-καλ-ίν οικοκυράν. 
Κατά σύμπτωσιν εΐχον υπάγει μίαν φοράν είς τό κτήμα 
αόττς τής κυρίας κομήσσης, καί εκεί εύρηκα τήν ’Ιωσηφίναν 
ώς άκόλουδ'Ον τής ευγενοϋς κυρίας. Τό άκάματον καί πάν
τοτε πολυάσχολον εκείνο κορίτσι μέ ήρεσε, φίλε μου, υπερ
βολικά- δ ι’ δλα ¿φρόντιζε, καί διά τό τσάϊ καί διά τό κα- 
δάρισμ,α τών οπωρών- έκοφτε καί φασούλια από τόν κήπον, 
¿πότιζε καί τά  λουλούδια καί -όλα τα  έκαμνε τόσον εύ
μορφα, ώςτε Ιπείσδην όγλήγωρα, ότι ή Ιωσηφίνα δά  γείνη 
έναν καιρό τ  καλλιτέρα οικοκυρά. Ευδ·υς ώμίλησα μέ τήν 
κυρίαν της. Ή  άλήδει« εΐνε, δτι αι σύντομοι πληροφορίαι, 
τάς οποίας έλαβον τότε, μέ άπεδάρρυναν κατ’ άρχάς. ΕΤχε 
μέ διηγηδή τά  ιδιαίτερα τής ’Ιωσηφίνας, δτι δηλ, ¿γνώρισε 
την μητέρα της καί δτι μετά τόν δάνατον ’ αυτής τήν 
έδέχδη είς τόν οΐκόν της- περιουσίαν δέν είχε καμμίαν, άλλ’ 
ή κυρία ήτο πρόδομος νά δώση εξ ιδίων καί πράγματι 
έδωκε πάρα πολύ καλήν προίκα. Μερικά πιστοποιητικά 
έγγραφα τής καταγωγής της, τά  οποία ¿ζήτησα, εόρέδ·ησαν 
έν τάξει καί — ξεύρεις δά, ό έρωτας τρελαίνει τόν άνδρω- 
χον, καί έτση τήν ’χήρα, φίλε μου.“

— „Καί πιστεύω, καϋμένε, νά ζής πολύ ευτυχής μέ τό 
συμπαδές αυτό ον.“

— „’Ετση κι’ έτση . . . .  Δέν εΐνε, αδελφέ, διόλου 
πρακτική, καί πρέπει νά προςέχω πάντοτε καί νά κάμνω 
κατάσχεσιν τών βιβλίων, τά  όποία δέλει νά διαβάζη, κι’ 
αυτό δια νά τήν συνειδίσω είς την δουλειά του σπιτιού 
καί του κήπου. Τί δ ’ άπογείνουμε, αδελφέ, ημείς έδώ ’ς 
τό κτήμα, εάν ή Κυρία ’ξαπλόνεται ’ςάν άριστοκράτισσα 
¿πάνω ’ς τόν σοφά, καί άναγινώσκει μυδιστορήματα καί 
αρχίζουν έκείναι αί αίσδηματικότητες καί κανείς δέν φρον
τίζει διά το μαγειριό καί τόν κήπον;“

— ,Άλλά, δι’ δνομα του Θεού, άν8·ρωπε! δ ι’ αυτά τά 
πράγματα ’μπορούσες νά έχης ύπηρετρίας!“ παρετήρησεν ό 
Φρέβεν σχεδόν ήγανακτημένος, διότι ό οίνος καί αί άνοη- 
σίαι του φίλου του τόν ¿στενοχώρησαν.

— ,,'Γπηρετρίας;“ υπέλαβεν ό Φάλδνερ γελών καί μέ- 
γαλόνων δσον ήδύνατο τους όφ8·αλμοός του- „υπηρέτριας, 
λέγει; ΙΙροκόψαμε! ’Εδώ πάλιν φαίνεσαι, δτι είσαι άνδρωπος 
τής 8·εωρίας, ότι δέν είσαι διόλου πρακτικός άνδρωπος! 
Δεν έννοείς λοιπόν τίποτε Έσύ άπ’ αυτά τά  πράγματα! 
Θαρρείς ότι ή καλαΐς Σου ή υπηρέτριαις δέν δά  πωλήσουν 
κρυφά όλα τά  λαχανικά καί τά  ο’πωρικά του κήπου καί δέν 
8·ά τόν έρημώσουν; Καί ποιος ’μπορεί νά προφδ-άση ξύλα 
καί τόσα άλλα πράγματα, όταν έμπιστεόεται δλα είς τάς 
υπηρέτριας; Μόνον ή Κυρία πρέπει νά έχη τό δεσμεΐν καί 
τό λόειν έντός τοϋ οίκου καί . . .  . νά! ’ ς αυτό ΐσα-ΐσα δέν 
επέτυχα μέ τήν γυναίκα μου. Άλλ’ άς τ ’ άφήσουμε τώρα 
αυτά- έλα, τόκα λοιπόν! 'Ο  Δόν 8·ά μάς ίσιάξη τής δου- 
λειαΐς!“

"Οσον καιρίως καί άν έπλήχδησαν τά  λεπτότερα τοϋ 
Φρέβεν αίσδήματα δ ι’ όσων έβλεπε νύν καί ήκουεν, δμως 
δέν ¿τόλμησε ν’ άντιπαρατηρήση τό παρά μικρόν είς.τόν 
φίλον του. Ήκολούδησε δέ τόν οίκοδεσπότην, όταν ουτος 
άνέστη καί ήδέλησε ν’ άποσυρδή, μεδ’ υπομονής άνταπέ-
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δωκε τάς τρυφερότητας του αποχαιρετισμού καί όταν μά
λιστα ό Φάλδνερ τόν προςεκάλεσε νά υπάγη μαζή του είς 
τό υποστατικόν διά τόν άτμόμυλον ¿κείνον, ό Φρέβεν δέν 
ήρνήδη, καί τοϋτο όχι βέβαια διά νά μή χάση τήν ευάρε- 
στον συναναστροφήν τοϋ βαρώνου, αλλά διότι δέν ήδελεν 
ευδύς μετά -τάς σημερινάς δυςαρέστους σκηνάς νά ΐδη πά
λιν τήν ’Ιωσηφίναν. Ευδύς ήτοιμάσδησαν οί ίπποι, οί όπη- 
ρέται ευρέδησαν έν άκαρεί είς τάς δέσεις των καί οί δυο 
άναβάται ¿κίνησαν. Πρίν ακόμη ό Φρέβεν παρακάμψη τήν 
γωνίαν τής οίκίας έρριψεν Ιν έτι βλέμμα πρός τά  άνω καί 
εΐδεν είς τό παράδυρον τήν μορφήν τής ’Ιωσηφίνας. Εκείνη 
άπεμάκρυνε τό μανδήλιον άπό τών όφ8·αλμών της, τούς 
έβλεπε περίλυπος καί τούς ¿χαιρέτα μέ τήν άβράν χείρά 
της. „Ή  γυναίκα Σου μάς γνέφει. άκόμη, Φάλδνερ, καί 
δέλει νά μάς άποχαιρετίση ·“ εΐπεν ό Φρέβεν πρός τον φίλον 
του" άλλ’ ¿κείνος ήρχισε νά τόν περιγελά. „Τί νομίζεις 
Έ σύ, αδελφέ;“ είπε χωρίς διόλου ν’ άνακόψη τόν δρόμον 
τοϋ ίππου ή νά στραφή πρός τα  όπίσω ό ίδιος. „Νομίζεις, 
έτση τήν Ισυνείδισα Ιγώ τήν γυναίκα μου μέ τρυφερότητας, 
νά άποχωριζώμεδ·α δηλ. τό μ.εσημέρι καί το πρωί καί τό 
βράδυ μέ φιλήματα; *0 Θεός νά μέ φυλάξη άπό τέτοια 
άνοστα πράγματα! έτση κακοσυνειδίζουν ή γυναίκες, καί 
άν καμμιά φορά τό φέρη ή τύχη καί ’πανδρευδής καί Σό, 
κυτταξε, δ ι’ όνομα του Θεοϋ, νά μην κάμνης τέτοιαις 
άηδίαις! Ουτε λέξι νά λέγης’ ς τήν γυναΐκά Σου, όταν έχης 
σκοπό νά κάμης κανένα ταξείδι. Σου φέρνουν τό άλογο 
. . . .“ ,,Γιά που, χρυσέ μου;“ ¿ρωτά ¿κείνη. Έσύ δέν 
αποκρίνεσαι. Πάλιν έρωτα ¿κείνη. Έσύ πάλιν καμμίαν 
άπάντησιν δέν δίδεις. Φορείς τά  χειρόκτιά Σου καί κυττά- 
ζεις άλλου ή σφυρίζεις.“ „Καί δά  μ ’ άφήσης έτση ολο
μόναχη;“ „λέγει πάλιν ¿κείνη καί χαϊδεύει τά  μάγουλά 
Σου. Έσυ όμως δέν τά  χάνεις διόλου, παίρνεις τό μαστι
γών Σου καί λέγεις: Ναί! πρέπει νά πάγω σήμερα ’ς τό 
υποστατικόν, καί άν τό βράδυ δέν έλδω ¿νωρίς δέν χρειά
ζεται νά με περιμένης πολύ άργά. — Εκείνη τρομάζει άπό 
αυτήν τήν άπάντησίν Σου, άλλά Σύ δέν δίδεις καμμίαν 
προςοχήν" ¿κείνη δέλει νά έλδη μαζή Σου, αλλα ττν  δίδης 
μέ τό μαστίγιόν Σου εν έκφραστικόν σημεΐον διά νά μην 
κινηδ'ή άπό τόν τόπον της. Κατόπιν κρεμιέται άπό τό πα
ράδυρον, κουνεΐ τό μανδήλί της καί φωνάζει: „ώρα καλή!“ 
καί ή λευκή σημαία πάντοτε κουνιέται. Ά ς κουνιέται! Έσύ 
κυττάζεις τήν δουλειά Σου. Κτυπας τ’ άλογό Σου δυ
νατά, καί έμπρός! Σέ ορκίζομαι, φίλε μου, ότι έτση μό
νον ’ μπορείς νά κάμης τής γυναίκαις νά Σε τρέμουν. Ή  
’δική μου τουλάχιστον ’ς τό τρίτο ταξείδί μου δέν λα-

λησε τίποτε, καί έτση, δόξα τώ Θειο, έπαυσαν τα  κλά
ματα!“

Καί δλα αυτά έξέδηκεν ό κύριος Βαρώνος μέ άξιόλογον 
ευγλωττίαν καί σπανίαν αταραξίαν, εΐχεν ανάψει έν τώ  με
ταξύ εν σιγάρον καί τώρα ¿κάπνιζε δεωρών δεξια-άριστερα 
τά  χωράφιά του, χωρίς μάλιστα νά περιμένη καμμίαν απάν- 
τησιν άπό μέρους του φίλου του- άλλ’ αυτός εδηξε τα 
χείλη του καί συνεδλίβετο ή καρδία του άπο τοϋ βάρους 
τών προςτύχων λόγων τοϋ άπανδρώπου ¿κείνου. Καί έλεγε 
καδ’ εαυτόν ,,Εΐσαι ενρς σκύλος, είσαι χειρότερος καί τοϋ- 
σκύλου, διότι ό Θεός Σ’ έδωκε λόγον. Έ μαδες πολύ καλά 
πώς ’μπορεί κανείς νά ήμερώση ένα ίππον ή νά μεταφυτεύση 
είς καλλίτερον χώμα ¿ν δένδρον, άλλά πώς πρέπει να μετα
χειρίζεσαι μίαν ώραίαν ψυχήν, μίαν άγαπώσαν καρδίαν, 
αυτό δέν χωρεΐ ’ ς τό κεφάλι Σου. Πώς τόν έβλεπεν η 
ταλαίπωρη κατόπιν, πόσον ήτο περίλυπος διότι δέν την 
άπεχαιρέτισε, πόσην έδειξεν αγγελικήν υπομονήν καί ¿συγ
χώρησε τούς σκληρούς λόγους του. Πόσην αγάπην έκρυ- 
πτον τά  βλέμματά της έκεΐνα! Αγάπην; Είναι δυνατόν ποτε 
νά τόν άγαπα αυτή; Μήπως δέν προςέβαλεν αυτός μυριάκις 
καίτά  λεπτότερα αίσδήματά της; Δέν βλέπει τάχα ότι αυτός 
περιποιείται μέ περισσοτέραν τρυφερότητα τούς κυνηγετικούς 
του κυνας ή αυτήν; Καί έπειδή άπαξ έγεινε σύζυγός του, 
πρέπει λοιπόν άφεύκτως νά τόν άγαπα, ένω αψ ετέρου τον 
φοβείται, όσον καί άν τόν υπερτερή κατά τήν νοημοσύνην; 
Πόσον κακός εΐνε ό κόσμος! Ακριβώς έκείναι, όσαι δέν 
η’σδάνδησαν ποτέ τήν παραμικρών πρός άνδρα αγάπην τυγ- 
χάνουσι τής μεγίστης άπό μέρους ημών άφοσιώσεως, καί ή 
μία αυτή, ήτις εΐνε πλήρης έρωτος, μαραίνεται χωρίς ν’ 
άκούση μίαν δωπευτικήν λέξιν. Εΐνε άδύνατον όμως νά 
παραδεχδ'ώ ουδ’ επί μίαν στιγμήν τήν Ιδέαν, ότι αυτή τόν 
άγαπα. Αυτό εΐνε άδύνατον!“ Τόσον δ’ έξήφδη, φαίνεται, 
ό Φρέβεν καταντήσας είς τό τελευταίον τοϋτο συμπέρασμα, 
ώςτε άκουσίως ¿κέντησε διά τοϋ πτερνιστήρος τόν ίππον 
του, ό οποίος αίφνης έτινάχδη καί ώρμησε πρός τά  έμπρός. 
,,Βρέ! τό καϋμένο! δέλει νά ’βγή μέ μένα ’ ς τό τρέξιμο!“ 
έξεφώνησε καί ό Βαρώνος καί έρριψε τό σιγάρον του" ,,Εγω 
Σέ χαρίζω καί διακόσια βήματα, άν δέλης, καί πάλιν όμως 
Σέ προφταίνω!“ Μέ πολλήν τέχνην ¿μέτρησε κατόπιν ακρι
βώς διακόσια βήματα καί δταν ένόμισεν, δτι διέτρεξεν ήδη 
ό Φρέβεν τό διάστημα τοϋτο, ήρχισε καί αυτός μετά κατα
πληκτικής όντως ταχύτητος νά τρέχη καί οδτω κατώρδωσε, 
πρός μέγαν βέβαια δρίαμβόν του, νά φδάση συγχρόνως μέ 
¿κείνον πρό τοϋ άτμομόλου.'

[Έ χ  το ν  γτρμηνιχη ί·.]  ( ί τ κ τ α ι  σ ν ί’έχεια .)

Β Ι Ω Τ Ι Κ Α  Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α .
(συνέχεια).

9.
Τοϋ βίου Σου σκοπόν έχε τήν έν τώ άγαδώ τελειο- 

ποίησίν Σου. Άγαδόν δέ εΐνε παν τό συντελούν είς τήν 
ευεξίαν του σώματος καί τοϋ πνεύματος Σοϋ τε καί τών πλη
σίον Σου.

10.
Ειλικρινής δέλησις αρκεί πρός τήν καδαράν τοϋ άγα- 

δοϋ διάγνωσιν. Περίσκεψις δμως καί εμβρίδεια πολλή απαι
τείται διά ν’ άποκτήσωμεν τήν οξυδέρκειαν καί λεπτότητα 
¿κείνην, ής τόσην ανάγκην έχομεν κατά τάς διαφόρους τοϋ 
βίου μας περιπετείας.

11 .

Τόν σκοπόν τού βίου Σου, ¿κείνον έχε πάντοτε πρό 
όφ8·αλμών προκειμένου μάλιστα καί περί μικρών πραγμάτων. 
Διότι ουδεμία πράξίς μας εΐνε τόσον ευτελής, ώςτε νά μή 
προαχδή δι’ αυτής μία άρετή. "Οταν πάσχης σωματικάς 
άλγηδόνας ή έχης δυςαρέστους υποδέσεις έσο τουλάχιστον 
.πλήρης υπομονής, ής τόσον συχνήν ανάγκην έχει ό άνδρω
πος καί ή όποία εΐνε ό άδιάτρήτος 8·ώραξ κατά πάσης 
συμφοράς.

(Ζ π ιτα ι οννέχεια .)
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ΤΟ ΡΟΔΕΛΑΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ.

Έ ν  -cm γερμανικω περιο^ικω άυεγνωμεν έσχάτως 5ια- Το κέντρου ομωζ όλης σχεδόν της έν τη ’Ανατολική
τριβήν, χραγματεοομένην περί τής παραγωγής του ροΒελαίου "Ρωμυλία παραγωγής του ροΒελαίου εΐνε ή πόλις Καζαν-

«rví ivvf ~ ,Ιν τή  ’Ανατολική 
Ρωμυλία, άποί- 

πωντες δέ δημο
σιεύουν ενταΰ&α 

' τά  κυριώτερα αυ
τής μέρη. ,,Ή 
καδ·’ εαυτό πατρίς 
της βιομηχανίας 
του ροδέλαιου εΐνε 
ή κατά τά  τελευ- 
τάΐα ετη πασίγνω
στος καταστάσα 
’Ανατολική ‘Ρω
μυλία, ή οποία ως 
προς τον πλούτον 
της, τήν φιλεργίαν 
και τήν νοημοσύ
νην των έν αυτή 
κατοικούντων εΐνε 
έκ διαμέτρου άν- 
τίδετος προς ττν 
βόρειον λεγομένην 
Βουλγαρίαν. ‘Ο έκ 
Βορρά κατερχόμε- 
νοςπρωτον χωρίου

9 Η Η

ΓΔΡΟΒΙΟϊ XEA8NHS ΘΗΡΑ. ΕΕκιύν υπό Αίμ. Schmiüt.

παράγον ^οδέλαιον. δα  ευρη τήν Σίπκαν, τς  οί κάτοικοι εΐνε 
φιλοπονοίτατοι, μετα δίωρον δε πορείαν φδάνει. ε?ς τό επί περι
καλλούς τοπο- 
δεσίαςκείμενου 
μέγα μωαμεδα- 
νικόν χω ρίον 
Χ ά σ κ ιο ϊ. Οί 
κ ά το ικ ο ι τής 
κ ω μ ο π ό λ εω ς 
ταύτης και των 
περιχώρων καλ- 
λιεργοϋσιν έν 
μεγάλω μέτρώ 
τά  ρόδα, τά  
όποια πωλουσιν 
είς τά  πλησιό
χωρα έργοστά- 
σια ¡ίοδελαίου.
Τ ά τελευταία 
ταυτα άγορά- 
ζουσι τήν μίαν 
όκάν ρ ό δ ω ν  
αντί 30—60πα- 
ράδων, έν γό
νοι δμως ή τιμή 
ορίζεται κατά 
το ποσδν της
συγκομιδής καί κατα τό ποιόν των ρόδων, έπειδή τά  έπί 
των όρεινών κατωφερείων φυόμενα εΐνε άκριβώτερα των άλ
λων, ώς παράγοντα περισσότερον ελαιον.

λήκ, έχουσα απέ
ραντα άλση ροδών 
καί μεγαλοπρεπε- 
στάτην περί αυτήν 
φυτείαν. Οί κά
τοικοι της πόλεως 
τ  α υ τ  η ς συμπο- 
σουνταιεϊς 23,000, 
μεταξυτών οποίων 
πρωτεύει σχεδόν 
τό μωαμεδανικόν 
σ τ ο ι χ ε ΐ ο ν  καί 
τούτο δίδει είς αυ
τήν χαρακτήρα καί 
όψιν ανατολικής 
μ ά λ λ ο ν  πόλεως. 
Οί Τούρκοι κατοι- 
κοΰσιν έπίτήςάνα- 
τολικής α.ι> τ ή ς  
πλευράς, ήτις έχει 
εύρυτέρας διαστά
σεις καί έπισκιά- 
ζεταιύπόέξαισίων 
δενδροφ υτειώ ν, 
ιδία καρύων, κα-

στανεών καί συκομωρεών. ‘Η βουλγαρική συνοικία έκτείνεται 
πρός δυσμας καί από τίνος ήρχισε νά λιμβάνη ευρωπαϊκόν

πως χαρακτή
ρα. ‘Η έμπο- 
ρική έν τή  πό- 
λει κίνησις εΐνε 
πάντοτεζωηρά, 
έπειδή δε ου’δέ- 
ποτεσχεδόνέλ- 
λείπουσιν οί ξέ
νοι, έ λ ή φ δ η  
φροντίς νά οί- 

κοδομ.ηδώσι 
καί ξενώνες καί 
χάνια, τα  όποια 
έν καιρώ πανη- 
γΰρεων καί άλ
λων έμπορικών 

.αγορώ ν βρί- 
δοοσι ξένωνπά- 
σης φυλής καί 
πάσης έδνότη- 
τος.

Ή  παραγω
γή του ροδέ
λαιου α π α ιτ ε ί 
τεραστίους έκ-

τάσεις γης, όπου να φυτευωνται καί νά καλλιεργώνται ρόδα, 
έπειδη 3000 χιλιόγραμμα τοιουτων μόλις παράγουσιν Ιν χι- 
λίογραμμον ροδέλαιου. ’Επειδή δέ πάντα του κόσμου τα
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έργοστάσια, όσα παρασκευάζουσιν αρώματα καί άλλα ευώδη 
κοσμητικά ρευστά, έχουσιν ανάγκην του ροδέλαιου, έπόμενον 
εΐνε ότι πολλαχου νοδευεται τούτο, αν καί έκτος του Κα- 
ζανλήκ πολλαί ακόμη πόλεις τής Θράκης, ώς τό Παζαρτζί- 
κιον, ή Γενί- καί Έσκί-ζαγρά, τό Κογιουν-τεπέ κτλ. ασχο
λούνται είς τήν παραγωγήν του ροδελαίου. ’Εκτός τούτου 
καί έν αυτή ακόμη τή  Μικρά Ασία υπάρχουσι πολλαί χώ- 
ραι, ό'που ακμάζει ή καλλιέργεια τών ρόδων.

Καί δ ι’ αυτούς ακόμη τους ειδήμονας, άνευ πολυχρο
νίου πείρας, εΐνε δύςκολον νά διακρίνωσι τό νενοδευμένον 
από του γνησίου καί καδαρου ροδελαίου. Πρέπει τις νά 
έπιστήση όλην τήν προςοχήν του έπί τής οσμής καί του 
χρώματος του υγρού, τό όποιον δμως άφ’ ετέρου απαιτείται 
μεγάλη ίκανότης καί πεϊρα ΐνα γνωρίζη καί κρίνη τις μετά 
σχετικής ασφαλείας. Τό είς Ευρώπην άποστελλόμενον ρο- 
δέλαιον συνίσταται έκ μίγματος έκατέρων των είδών, ήτοι 
τών ορεινών καί τών έπί τών πεδιάδων φυομένων ρόδων. 
Οί έργοστασιάρχαι τής Ανατολής διατείνονται, δτι πρός νό- 
δευσιν μεταχειρίζονται οί παραποιηταί προ πάντων τό έλαιον 
τών γερανίων, χημικαί δμως αναλύσεις, πολλάκις καί μετ’ 
ευσυνειδησίας γενόμεναι, απέδειξαν τόν ισχυρισμόν τούτον 
όλως έσφαλμένον.

Τό σπουδαιότερον έργοστάσιον ροδελαίου έν Καζανλήκ 
εΐνε τό τών αδελφών Παπάζογλου, τό όποιον έχει άντιπρος- 
ώπους έν «πάσαις σχεδόν ταΐς ευρωπαϊκαΐς μεγαλοπόλεσιν, 
έπίσης δε καί έν Βερολίνω, Λειψία καί Φραγκφούρτη. Τό 
έργοστάσιον τούτο δεν έχει έξωτερικήν όψιν, ούδ’ αποτελεί 
τεράστιον οικοδόμημα οΐον ήδελέ τις φαντασδή'άκούων τήν 
λέξιν έργοστάσιον. ’Εν τω μεγάλω κήπω του ρηδέντος οί
κου τών κυρίων Παπάζογλου ύπάρχουσιν υπό στέγας καί βα- 
δ-ύσκια δένδρα 9 κάμινοι καί 17 συσκευαί, ών ή φροντίς καί 
έπιμέλεια εΐνε ανατεθειμένη άποκλειστικώς είς γυναίκας καί 
κοράσια. Τό γυναικεΤον φϋλον φαίνεται έν ταΐς βουλγαρι- 
καΐς χώραις πολό υπέρτερου του ανδρικού ώς πρός την έρ- 
γατικότητα καί έπιτηδειότητα είς τάς βιομηχανικός τέχνας.

Αξιόν σημειώσεως εΐνε τό γραφεΐον τών αδελφών Πα
πάζογλου. Είς αυτό άφικνουνται καδ’ έκάστην έξ δλων 
τών μερών του κόσμου πολοάριδμοι έπιστολαΐ καί παραγγε- 
λίαι, ών ή άπάντησις πρέπει νά γραφή είς δλας σχεδόν τάς 
γλώσσας τής Ανατολής καί τής Δύσεως, δ ι’ αυτό οί διευδυν- 
ταί του καταστήματος ήναγκάσδησαν νά διατηρώσι χάριν 
τής μετά του έξωτερικου αλληλογραφίας τόσους γραμμα
τείς, όσους, νομίζομεν, ούδείς έχει έκ τών έν ταΐς εύρωπαϊ- 
καΐς μεγαλοπόλεσι πρώτης τάξεως έμπορικών οίκων.“

1. Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΟΙΔΟΣ (εν σελ. 805). Μετά χάριτος καί πολλής 
εόφυΐας άπετύπωσεν ό δόκιμο? ζωγράφο? Έ δμόνδος Μπλοΰμε μίαν τών 
εύδσιμονεστέρων βτιγμών του μητρικού βίου. Ό  μικρός καί μονογενής 
ισως υιός άποτελεϊ ήδη τήν μόνην χαράν τών ευτυχών γονέων του, εύθό ς 
δ ’ άπό τών πρώτων βηματισμών του έδειξεν, ότι μέλλει ήλικιοιίμενος καί 
προκοπτων νά καταστή τό καύχημα καί ή  δόξα των. Έ ν  τω  προςώπω 
τής κρουούσης τά πλήκτρα τού κλειδοκύμβαλού μητρός ζωγραφεΐται όλη 
της ή ιλαρά ευδαιμονία, τήν όποιαν δύνανται να αίσθανθώσι και νά έκτι- 
μη'σωσι μόνον οί εκ τών άναγνωστών μας έχοντες τό ευτύχημα νά ώσι 
γονείς.

2. ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ d a  R im iui (έν σελ. 309). Ό  ευφυής ζωγράφος 
Λουδοβίκος Χόφμανν-Τσάϊτς παρουσιάζει ήμίν έν τη έξαισία του είκόνι 
τάς ψυχάς τών άτυχων εραστών, τής Φραγκίσκας καί τού Παύλου, ίπτα- 
μένας μεταξύ Κολάσεως καί Παραδείσου. Έ ν  τή Κολάσει του ό δαιμό
νιος Δάντης περιγράφει πώς, οδηγούμενος ύπό του Βιργιλίου, συνάντησε 
τάς αιωνίως έξωθεν τών πυλών του Παραδείσου περϊιπταμένας ψυχάς τών 
Β-υμάτων του Λαντσιώττου, έρωτικώς ένηγκαλισμένας καί φερούοας τό δια- 
σχΐσαν τάς καρδίας των ξίφος. Τήν στιγμήν ταύτην έλαβεν ώς ύπόθεσιν 
τ?ς εικόνος του ό έπιφανής ζωγράφος, Ó δέ ήμέτερος κ. Παγανέλης μετά 
της ΐδιαζούσης αύτώ γλαφυρότητος περιέγραψε τό έπειςόδιον τού μεταξύ 
Παύλου καί Φραγκίσκας άτυχούς έρωτος.

3. Η  Π Ο Λ ΪΤΕΛ Η Σ ΑΙΘΟΓΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΕΝ  ΛΙΝΔΕΡ- 
ΧΟΦ (έν σελ. 313). 'Ω ς παράρτημα τών έν τοΐς προηγουμένως τεύχεσι 
δημοσιευθεισών εικόνων τών ανακτόρων Λουδοβίκου του Β ’. παραθέτομεν 
σήμερον καί τήν τής μεγαλοπρεπεστέρας αιθούσης έν Λινδερχόφ, όπου ό 
βασιλεύς διέτριβε κατά προτίμησιν εν πολύ προηγουμένοις ετεσι. Κ αί εν
ταύθα έδαπανή&ησαν εκατομμύρια έπί εκατομμυρίων, ώς έν Ίνσελσλός, λέ
γεται δέ ότι προςεχως τό μεγαλοπρεπές τούτο βασιλικόν ένδιαίτημα μετά 
πολλών άλλων μέλλει νά έκποιηθή, όπως ίκανοποιηδώσιν αί αξιώσεις τών 
πολυαρίδμων καί άπαιτητικών πιστωτών.

4. Η  ΤΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΧΕΛΩΝΗ Ε Π Ι ΘΗΡΑΝ (έν σελ. 310}. — 'Η  
γνωστό καί συνήθης παρ’ ήμΐν χελώνη ΒεωρεΤται γενικώς ώς ζφον ιριλή-

συχον καί πράον, διατείνονται δέ οί έπιχειρήσαντες νά την εξημερώσωσιν, 
ότι δύναται νά διακρίνη τήν φωνήν των καί προςκαλουμένη νά προεκβάλλη 
τήν κεφαλήν της καί νά λαμβάνη από τών χειρών των τάς τροφάς. Άλλ’ 
οί φυσιοδΐφαι όμως, οίτινες εσχον καιρόν νά παρατηρήσωσι καί νά μελε
τήσω« τάς έξεις κα! τά ιδιώματα τών τελματιαίων χελωνών εχουσιν, όλως 
διάφορον γνώμην περί τού χαρακτήρος τού φαινομενικώς οκνηρού καί δυς- 
κινήτου τούτου πλάσματος τής φύσεως. Αύτοί λέγουσιν ότι ή χελώνη εινε 
ζώον άρπακτικόν καί ού μόνον τρώγει μεδ’ τδονής τάς σάρκας ιούλων καί 
κοχλιών, αλλά καί ίχ&ύς καί βατράχους δηρεύει, δόλω καί ένέδρα συλλαμ- 
βάνουσα αύτούς. Ούτως έ Μιπ^γβυο παρετήρησεν ότι αί χελώναι αυται 
τούς άνυπόπτως έμπροσύέν των νηχομένους ίχδύς αίφνης συλλαμβάνουσιν 
από τού υπογαστρίου, σύρουσιν αύτούς πρός έαυτάς καί καταβροχδίζουσι 
μή φειδόμεναι οόδ’ αύτών τών άκανδών των. Συχνάκις κατά τήν περί- 
στασιν ταύτην άποσποται ή νηκτική κύστις τού ιχθύος καί ανέρχεται ίίς 
ττν επιφάνειαν τού ύδατος, ούτως ώςτε πδς 6 εύρίσκων τοιαύτας επί τών 
τελμάτων δύναται μετά σχετικής βεβαιότητος νά παραδεχθή, ότι είς τόν 
τελματώδη πυθμένα ένδιαιτώνται τοιαύτα μοχθηρά ζώα. Τόν τρόπον, 
καθ’ όν ή χελώνη θηρεύει τούς βατράχους, περιγράφει γερμανός τις φυ
σιοδίφης, όνόματι Άδόλφος Φράγκε, μετά πολλής λεπτομερείας διότι πολ
λάκις έτυχε νά παρατηρήση πώς βάτραχός τις, άμερίμνως διατελών Ιξη- 
πλωμένος έπί τού ύδατος ή έχων τίν προςοχτν του έστραμμένην αλλα
χού, αίφνης συνελαμβάνετο ύπό τής χελώνης εκ τών όπισθίων σκελών του, 
μεθ’ όλους δέ τούς πρός ύπεράσπισιν καί σωτηρίαν άγώνάς του κατετρώ- 
γετο ύπ’ αύτής ανηλεώς. Φαίνεται δέ ότι εχει τό.ζώον τούτο μεγάλην 
δόσιν σκληρότητας καί αιμοχαρούς δρμής, ώς λέγουν πάντες οί αύτόπται 
τών θηρευτικών κατορθωμάτων του, διότι πριν ή τα καταβροχθίση δέν 
φονεύει πρώτον τά θύματά του, άλλ’ αρχίζει διά τών όνύχων του ολίγον 
κατ’ όλίγον νά κατασπαράσση τάς σάρκας των καί έπειτα νά τρώγη αύ- 
τάς. Τοιούτο άπηνές σχέδιον έχει, ώς βλέπετε, καί ή χελώνη ττς παρα
τεθειμένης σήμερον εικόνος.

5. Μ Η ΤΡΙΚΗ ΕΓΔΑΙΜΟΝΙΑ (έν σελ. 316). Διά τής ελαιογραφίας 
του έ Σίγβαλδ Δάλ απεικονίζει χαριέστατα τάς εύφροσύνους στιγμάς τού 
μητρικού βίου φιλοτέκνου γαλής.
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Αί πλεΐσται σχετικώς αύτοκτονίαι συμβαίνουσιν έν Α α ψ Ι η  και έν 
- τώ βασιλείω τής Σαξωνίας, ήτοι έπί ένός Εκατομμυρίου κατοίκων αύτο- 

κτονούσιν ένταύδα 450 άνθρωποι άνά πδν ετος, Τό φαινόμενου τούτο πα- 
ρετηρήδη άπό πολλών ήδη ενιαυτών, έφείλκυσεν όμως επ’ εσχάτων τήν 
ιδιαιτέραν προςοχήν των ειδημόνων, όταν 6 πρυτανις του ένταύδα Πανε
πιστημίου εν τη λογοδοσία του ήναγκάσδη νά μνημονεύση μετά λύπης του, 
οτι τό κακόν έρριζοβόλησε καί εις αυτά« τών σπουδαστών τάς καροίας, 
εξ ών κατ’ έτος αύτοχειριάζονται 2—3 κατά μέσον όρον. Εν Παριοίοις 
οί αύτόχειρες υπολογίζονται εις 400, έν Βιέννη εις 285, έν Βερολίνω εις 
280 καί έν Λονδίνω εις 80. Αί πλεΐοται άπόπειραι πρό; αυτοχειρίαν συμ- 
βαίνουσι κατά τούς μήνας Μάϊον, ’Ιούνιον καί Ιούλιον, παρετηρήδη δέ ότι 
οί μεν δ ι ' ενδειαν αύτοκτονουντες ώς επί τό πλευστόν άπαγχονίζουσιν εαυ
τούς, οί δ’ έξ έρωτος <5 έκ τύψεων της συνειδήσεως, δηλητηριάζονται η 
φονεύουσιν εαυτούς διά πυροβόλου. Άνδρες δέ ρέπουσι μάλλον τών γυναι
κών πρδς αυτοχειρίαν, διότι μεταξύ τεσσάρων αΰτοχείρων μία μόνον εΐνε γυνή.

’Ε π ί της νη'σου Μαδαγασκάρας βλαστάνει δένδρον δαυμάσιον, όνομα- 
ζόμενον ,,δενδρον των περιηγητών“ . Τό ύψος του εΤνε SO ποδών, έν ω 
τά φύλλα του εχουσι μήκος μεγαλείτερον των εξ πο δων. Οί καρποί του 
εχουσιν εύάρεστον γεύσιν, άλλ’ ή πολυτιμοτέρα καί δαυμασιωτέρα ίδιότης 
του συνίσταιαι εις τό ότι καί κατά τόν δερμοτέραν του έτους ώραν εκ
κρίνει μεγάλα ποσά καδαρού καί δροσερού ϋδατος, απαραιτήτου είς τούς 
περιηγουμένους καί διασχίζοντας τάς άνύδρους ερήμους. Οί έγγίς των 
τοιούτων δένδρων έργαζόμενοι άνδρωποι δεν άντλούσι τό υδωρ των έκ 
τών ποταμών, άλλ’ έκ τών κλάδων τού άξιοδαυμάστου τούτου δένδρου, 
περι τού έποίου ιεραπόστολός τις τών μερών εκείνων διηγείται, ότι ημέ
ραν τινά, επειδή έξέφρασε δυςπιστίαν πρός τά περί των ιδιοτήτων του έν 
λογω δένδρου δρυλούμενα, εΤς των ίδαγενών ώδήγησεν αυτόν είς τόν τό
πον, όπου ύπήρχον τοιαύτα δένδρα, καί διά τής λόγχης του έκέντησεν ένα 
των κλάδων αυτού, όπόδεν άμέσως έξέρρευσε κρουνός διαυγούς, δροσερού 
και γλυκέος ΰδατος. Ό  κορμός αύτού ομοιάζει πρός τόν της βανα’νας, τά 
φύλλα του όμως έξαπλούνται δίκην μεγάλου ήιπιδίου. Έ φ ’ όσον αυξάνει 
τό δένδρον, τά κατώτερα φύλλα καταπίπτουσιν, ούτως ώςτε πολλάκις έπί 
γεγηρακότος τινός κορμού τά κατώτερα φύλλα εύρίσκονται εις όψος 30 πο- 
8ών. ’Ενίοτε εν τοιούτο δένδρον έχει μόνον 20—24 φύλλα, έχοντα μήκος 
4 —6 ποδών, σχήμα έπίμηκες καί χρώμα ύπόχλωρον. Οί καρποί του δεν 
εινε εύχυμοι, ένέχουσι δέ ύλην μαλακήν ώς τήν μέταξαν χρώματος ότέ 
μέν κυανού, ότέ δε πορφυροβαφούς καί περιέχουσαν 30—40 πυρήνας.

Ό  Ιν  Βερολίνω διάσημος καδηγητής Helm holtz έδημοσίευσεν έν 
τώ „Cham bers Jo u rn a l“  τά εξαγόμενα τών έρευνών του περί τού χρόνου, 
δςτις πρεπει νά παρέλδη έως ού λάβωμεν συναίσδησιν μιας τίνος έντυπώ- 
σεως. Τ ά  νεύρα μας εχουσι τήν ικανότητα έντός δευτερολέπτου νά δια- 
βιβάσωσιν εις τόν εγκέφαλον ερεδισμόν τινα εξ άποστάσεως 195 ποδών, 
’Ε άν λοιπόν καδ’ οδόν προςκρούσωμεν κατά τόν με'γαν δάκτυλον τού πο- 
δός μας, πρέπει νά παρέλδη τουλάχιστον τό τεσσαρακοστημόριον τού δευ
τερολέπτου, έως ου πραγματικώς αίσδανδώμεν τό άλγος. Άλλ’ άν άλγώ- 
μεν κατά τό ούς, ή  αΐσδησις βεβαίως συμβαίνει >ταχύτερον, διά τόν αυτόν 
δέ λόγον δ ήμέτερος έγκέφαλος ταχύτερον διατάσσει τόν γλώσσαν, παρά 
τάς χεΐρας καί τούς πόδας μας, επομένως καί ήμεΤς ένωρίτερον μανδανο- 
μεν νά όμιλώμεν, παρά νά δέρωμεν καί νά ξυλοκοπώμεδα. Τό πράγμα 
ετι καταφανέστερον παρατηρέίται εις άλλα ζώα, έχοντα μεγαλείτερον παρά 
τό τού άνδρώπου σώμα. Ουτω π. χ. ή φάλαινα μίαν πληγήν, κατά τής 
°ΰράς της κατενεχδεΐσαν, αίσδάνεται μετά πάροδον ένός δευτερολέπτου, 
πρεπει δέ νά παρέλδη εν είςέτι δευτερόλεπτον, Ιω ς ου αί διαταγαί τού εγ
κεφάλου της πρός ίπερα'σπισιν φδάσωσι μέχρι τού άκροτάτου τούτου ση
μείου ττ ς  έπικρατείας του.

Έ ν  τινι έπισημω έκδέσει έκ Μεσσήνης έθημοσιεύδησαν α ί έξης έν- 
διαφέρουσαι πληροφορίαι περί τής έν Σικελία αλιείας τών κθ(5αλλίων. Τό 
επιτήδευμα τούτο άπηγορεύδη τόν Σεπτέμβριον τού παρελδόντος έτους

ενεκα τής χολέρας πανταχού, καί τούτο διότι τά  εκ Νεαπόλεως ¿ρμώμενα 
αλιευτικά πλοιάρια της Sciacca άδιακόπως παρεβίαζον τήν ζώνην τών λοι- 
μοκαδαρτηρίων. Έ ν  Sciacca ύπάρχουσιν 100 τοιαύτα πλοιάρια έχοντα έν 
συνόλω πλήρωμα χιλίων άνδρών, οίτινες κατά τούς δερινούς έκεΐ μήνας 
ασχολούνται είς τό ν’ άλιεύωσι κοράλλια. Ί'πελόγισαν ότι τό έν τοΐς υδασι 
τής Σικελίας άλιευόμενον ποσόν κοραλλίων άνέρχεται είς 80,000 χιλιόγραμ
μων, αξίας εξ έκατομυρίων φράγκων. Τ ά  κάλλιστα κοράλλια εύρίσκονται 
έγγύς τής Sciacca, φαίνεται δέ ότι αί πρώην πλουσιοπάροχοι είς κοράλλια 
ύφαλοι τού ΐσδμου τής Μεσσήνης όλονέν εξαντλούνται. Τ ά  πλεΤστα πλοι
άρια προέρχονται έκ τών περιχώρων τής Νεαπόλεως, ιδία δε έκ τής λεγομ. 
„Πύλης τού Έλληνος“ , όπου καί ύπάρχουσι μεγάλα εργαστήρι« κορειλλίων. 
Ιδ ία ν  βιομηχανίαν κορειλλίων δέν έχουσιν αί άνατολικαί άκταί τη ς Σικελίας

Τό Βέλγιον έχει έν συνόλερ τέσσαρα πανεπιστήμια, ών τά δύο αμέ
σως έξαρτώνται από τής κυβερνήσεως. Τ ά  δημόσια πανεπιστήμια έν Λυτ- 
τίχη καί G ent άριδμούσιν ί  μου 1460 φοιτητάς, ύπέρ εκάστου τών όποιων 
τό κράτος δαπανά 632 φράγκα. Τό έλεύδερον πανεπιστήμιον τών Βρυ
ξελλών έχει 1713 φοιτητάς, τό δέ έν LöweD 1638. Έ ν  συνόλω λοιπόν 
είς τά πανεπιστήμια τού Βελγίου φοιτώσι περί τούς 5642 φοιτητάς, έξ ών 
5440 εζήτησαν παρά τών διαφόρων εξεταστικών επιτροπών την άδειαν να 
εξετασδώσιν. Ο ί ήμίσεις σχεδόν (2598) άπέτυχον είς τάς εξετάσεις καί 
άπερρίφδησαν.

Έ ν  τινι φυλλαδίερ, άνωνύμως εκθοδέντι υπό σπουδαίου έν Γαλλία 
οικονομολόγου καί πραγματευομένιρ τά τής οικονομικής τού Κράτους 
εκείνου μεταρρυδμίσεως, ώς εξής υπολογίζονται τά  έξοδα τών διαφόρων 
γαλλικών κυβερνήσεων καδ’ Ικάστην ώραν τού ημερονυκτίου από αίώνος 
σχεδόν. Έ π ί  τής Δημοκρατίας καί τ?ς πρώτης Αυτοκρατορίας 115,000 
φράγκα, έπί τών Βουρβωνιδεϋν 119,000, έπί Λουδοβίκου Φιλίππου 150,000, 
έπί ττ ς  Δημοκρατίας τού 1848: 173,000, έπί τής δευτέρας Αύτοκρατορίας
349,000 καί επί τής νύν Δημοκρατίας μέχρι μέν τού 1882: 405,000, 
έκτοτε δέ καί μέχρι σήμερον 463,000 φράγκα καδ’ εκάστην ώραν, όπερ 
σημαίνει, ότι ό προϋπολογισμός τών εξόδων τής Γαλλίας εΐνε 50*‘s πα 
χύτερος τού ελληνικού, [διότι αί έλληνικαί κυβερνήσεις μόνον 2,150 δραχ- 
μάς έξοδεύουσι καδ’ έκάστην ώραν, καί τούτο από πενταετίας μόλις· 
αλλά τούτο δέν πρέπει νά ενδαρρύν-β κανένα . . . .

Σοβαρούς άνδρώπους καί τήν σπουδαίαν δημοσιογραφίαν άπασχολεΐ 
εν Γαλλία περίεργον κοινωνικόν καί άμα οικονομολογικόν ζήτημα, ή φορο
λογία δηλ. τής άγαμίας. ’Επειδή ό άριδμός τών άνυπάνδρων ηύξήδη 
από τίνος καταπληκτικώς — μόνον οί Παρίσιοι έκτρέφουσιν ύπέρ τάς
500,000 αγάμων άνδρών, ενώ είς 379,000 μόνον συμποσούνται οί ευτυχείς 
σύζυγοι τής μεγαλοπόλεως έκείνης συνηύξησε δ’ ώς έκ τούτου καί ό 
κίνδυνος προφανούς κοινωνικού όλέδρου, πολλοί ύπάρχουσιν οί φρονοΰντες, 
ότι άνάγκη νά έπιβληδή βαρύτατος φόρος έπί τής περιουσίας καί τών 
οίωνδήποτε εισοδημάτων παντός, δςτις, τριάκοντα ή τριάκοντα καί πέντε 
ήδη έτη γεγονώς, δεν δέλει νά νυμφευδή. Έσχηματίσδη δέ καί σύλλογος 
έν Παρισίοις άνδρών, συζύγων βέβαιά καί γερόντων, σκοπών νά προς- 
ηλυτίσηείς τάς φρονίμους ιδέας αϊτού καί πολλούς τών πολιτευόμενων, διά 
νά ύποβληδή ώς τάχιστα καί είς τήν βουλήν νομοσχέδιον, δ ι’ ου άλλως 
υποδειχδήσεται τή  κατά καιρόν κυβερνήσει καί σπουδαίος τού Κράτους 
πόρος διά τής είςηγουμένης φορολογίας. — Άλλ’ όσον παράδοξον καί 
άν φαίνεεαι τό πράγμα, δέν εΤνε πρωτοφανές έν τη ιστορία, μόλις 3έ πρό 
αιώνος εν αυτή τή Γαλλία, έπί τών χρόνων τής πρώτης Έπαναστάσεως, 
ΐσχυεν αύστηράτατος κατά τής άγαμίας νόμος, συνταχδείς κατά τάς αρ
χαίας ελληνικός τε καί ρωμαϊκός παραδόσεις. Γνωστά εΐνε τά  πατρι- 
αρχικά ήδη τών σημερινών ’Ιουδαίων, δικαίως άποστρεφομε'νων τούς άνυ- 
πάνδρους έμοφύλους των, γνωστά έπίσης καί τά  λαμπρά τής αρχαίας 
Σπάρτης έδιμα, άτινα έπέτρεπον είς τάς ήρωίδας τής έποχής έκείνης νά 
σύρωσι τούς αγάμους τής κλασικής έποχής είς τόν ναόν τού Ήρακλέους, 
όπου έξυλοκόπουν αύτούς πανηγυρικώ τώ  τρόπω.
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Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ πρός χρήσιν τών έν τοΐς ελληνικούς σχολείοις 

καί γυμνασίοις σπουδαζόντων ύπό Ίωάννου Νεράντζη. Έ κ  τού πολύ- 
χρωμολιδογραφείου Ί .  Δ. Νεράντζη. Έ ν  Λειψία 1886. Τ ιμαται πεντα
δράχμου.

Άλλοτε συνεστήσαμεν τοΐς Άναγνώσταις τής ,,Κλειοΰς“  τάς καλλι
τεχνικός εικόνας τών κατά τόν άγώνα διαλαμψάντων στρατηγών καί πολι
τικών καί τάς Βασιλικής Οικογένειας ώς καί τών συγχρόνων πολιτικών, 
αΐτινες έξεδόδησαν ύπό τού παρ’ ήμΐν κυρίου Ί .  Δ. Νεράντζη καί άποτε- 
λούσι νύν έν ’Ανατολή 1ν τών λαμπρότερων καί άμα εύποριστοτέρων κο
σμημάτων παντός ελληνικού οίκου, Άλλ’ δ φιλότιμος ’Εκδότης δέν περιω- 
ρίσδη μόνον είς τόν άναζωπύρωσιν ττ ς  έδνικής ευγνωμοσύνης καί τού αί- 
σδήματος τού καλού διά ττς σκοπίμου έκείνης προςωπογραφήσεως τών 
σεβασμιωτέρων καί προςφιλεστερων ήμΐν άνδρών, άλλ’ άπό τριετίας εγκύ- 
ψας είς τήν εκπόνησιν τελείου Γεωγραφικού Άτλαντος συνεπήλδε νύν επί
κουρος καί της παρ’ ήμΐν Έκπαιδεύσεως.

Τό καλλιτεχνικώτατον τούτο έργον πρόκειται ήδη ήμΐν ώς μαρτύριον 
τής φιλοκαλίας τού κ. Έκδότοο καί ώς πολύτιμος αυτού δωρεά πρός τήν 
σπουδάζουσαν ελληνικήν Νεολαίαν. ‘Ο κ. Νεράντζης άπέβλεψε βεβαίως 
είς τήν τελειότητα τάς συγχρόνου παρά Γερμανοΐς πινακογραφίας καί ουτε 
πόνων ούτε δαπάνης έφείσδη όπως συγκρότηση άριστον πρός διδασκαλίαν 
όργανον, συναποτέλε'σας αυτό διά σκοπίμου καί προςεκτικής έκλογής παν
τός, δπερ δύναται νά συντέλεση είς τήν μόρφωσιν γεωγραφικών καί παρ’ 
ήμΐν γνώσεων. Ουτω τό προκείμενον πόνημα δύναται εύπαρρησιάστως νά 
ταχδή παρά τά τελειότερα έργα του τοιούτου είδους τής σήμερον, ώς πρός 
τόν καλλιτεχνικήν δ ’ έπεξεργασίαν ν’ άποβή σπουδαιότατον προς μελετην 
καί διδασκαλίαν τής πολιτικής γεωγραφίας βοήδημα, άμα δέ καί τής φυ
σικής, διότι διά δέκα όλων καί δκτώ ιδιαιτέρων φυσικών πινάκων παρί- 
στησιν ήμΐν ό Άτλας ακριβή εικόνα τού ήμετέρου πλανήτου έπί τη βάσει 
τών μέχρι τούδε έπελδουσών μεταβολών, γεωγραφικών άνακαλύψεων καί 
πολλαπλών τροποποιήσεων.

Τό συμμετρικόν τού Άτλαντος σχήμα, ή εξωτερική αϊτού διακόσμη- 
σις, τό στερεόν καί φιλόκαλον αύτού δέσιμον δά  μαρτυρήσωσιν εύδύς είς 
τούς Έλληνόπαιδας τήν έξ Ευρώπης προέλευσίν του, ή δέ σοβαρότης τού 
καλλιτεχνικού έξωφύλλβυ, κεκοσμημένου διά τού ελληνικού ρυδμού, ή άπί- 
στευτος εύδηνία τού έργου καί τά  άλλα αυτού τεχνικά προςόντα δ ’ ανα- 
δείξωσι ττν  φιλόσεοργον πρόνοιαν ομογενούς Εκδότου. Ό  Άτλας τού 
κ. Νεράντζη σύγκειται έκ 19 πολιτικών καί 18 φυσικών, ώς εΐπομεν, π ι
νάκων, πάντων διά ττς πολυχρωμολιδογραφίας έξειργασμένων, όπερ σημαί
νει, ότι δέν σημειούνται άπλώς καί μόνον τά έσχατα όρια ηπείρου τινός 
ή έπικρατείας ή άπλτς τγεμονίας διά γραμμής κεχρωματισμένης, άλλα 
χρωματίζεται ιδιαιτέρως ή έπιφάνεια όλη εκάστης ήπείρου ή χώρας κτλ. 
έν χρωματική πρός τάς παρακειμένας άντιδέσει, καί ουτω καί ό άπειρό- 
τατος όφΒ·αλμός εύδύς περιλαμβάνει ιδέαν τού όλου, τών μερών καί τής

πρός άλληλα τούτων δέσεως. Τό μάλιστα παιδαγωγικόν τούτο πλεονέκτημα, 
τό πρώτον νύν παρ’ ήμΐν είςαγόμενον, έξαίρει καί ή άρίστη τών χρωμά
των έκλογή ώς καί ή  ανεπίληπτος έπί τού χάρτου έκτύπωσις, ή ύπέρ τήν 
τυπογραφικήν έντέλειαν καλλιγραφική τών ονομάτων χάραξις καί ή  παρά- 
δεσις τών φυσικών πινάκων, καί τούτων αγνώστων μέχρι τούδε παρ’ ήμΐν. 
Τόν σκοπόν τών φυσικών πινάκων έδεώρησεν ό κ. Νεράντζης λίαν σπου- 
δαΐον, διότι δ ι’ αύτών διδαχδήσονται οΐ μαδητευόμενοι, κατά τήν νέαν 
διδακτικήν με'δοδον, τό ύψος τών διαφόρων στρωμάτων τής γης χρήσιμο- 
ποιούντες αύτούς καί ώς πεδίον άσκήσεως ώς πρός τόν έρισμόν τών δια
φόρων χωρών, επισημότερων πόλεων, λιμνών, ποταμών, όρέων κτλ. Αλλ 
ούδ’ ό μάλλον ήσκημένος περί τά τυπογραφικά οφδαλμός δύναται ν’ άνα- 
καλύψη έν τώ  Άτλαντι τούτω καί μίαν καν λέξιν έσβεσμένην ή  κακώς τε· 
τυπωμένην εκ τών χιλιάδων γεωγραφικών ονομάτων, έν οΤς περιελήφδη 
πδν τό άναγκαΐον δ ιά  τόν Έλληνα μαδητήν, Ικφυλλοφορηδέντων πάντων 
τών μή άναγομένων είς τήν κατωτέραν καί μέσην έκπαίδευσιν. Τ ά  υψη 
τών επισημότερων όρέων παρίστανται πρό τών άμμάτων τού παρατηρητοΰ 
δΓ  άριΒμών κατά μέτρα. Ώ ς  πρός τήν ονοματολογίαν κατεβλ/δη πάσα 
προςπάδεια, όπως συμβιβασδή ή έπί τόπου προφορά πρός τούς κανόνας 
τής ελληνικής γραμματικής, δέν έκινήδησαν όμως άνευ άνάγκης καί τά 
κακώς κείμενα, διότι ούχί βέβαια τού γεωγράφου έργον, αλλά τής παρ 
ήμΐν άναγεννωμένης επιστήμης καδήκον εσται ο καταρτισμός πλήρους γεω
γραφικού ο’νοματολογίου.

Ό  φιλότιμος Ε κδότη ς κύριον σκοπόν εδετο την ωφέλειαν τού Ελλη- 
νος μαδητοΰ, καταστη'σας δέ τήν κτήσιν αύτού δυνατόν καί τοΐς ήττον εύ- 
ποροϋσιν εγένετο άξιος πολλών επαίνων, ούδέ άμφιβάλλομεν ότι οί παρ 
ήμΐν τά εκπαιδευτικά φροντίζοντες δά ένδαρρύνωσιν αυτόν παντοιοτρόπως 
προς εκπόνησιν καί άλλων τοιούτων διδακτικών βοηδημάτων, ών άψδο- 
νούσι μέν τά άλλα έδνη, στερούμεδα δ ’ ήμ ίΐς ώς έκ τής καλλιτεχνικής 
άνεπαρκείας.

Geschichte der W eltlltte ra tu r in übersichtlicher Darstellung von 
A d o lf S tern . Rieger’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1887.

Ε ίς τούς είδότας τόν γερμανικήν καί δελοντας νά λάβωσιν έννοιαν 
σαφή καί καδαράν περί της άναπτύξεως όλων τών φιλολογιών τού κοσμου 
παρέχει τό έν Στουττγάρδη σπουδαΐον εκδοτικόν κατάστημα ασφαλή και 
σύντομον οδηγόν, προελδόντα έκ τής γραφίδος διαπρεπούς άντιπροςώπου 
τής φιλολόγου Γερμανίας. Τό έργον έκδίδεται κατά φυλλάδια, δώδεκα δε 
τοιαύτα, άντϊ ενός μάρκου έκαστον τιμώμενον, δά  συμπληρώσωσι την ολην 
συγγραφήν. Εΐνε δέ αύτη διηρημένη είς τέσσαρα βιβλία, ων τ ί  μέν πρώ
τον πραγματεύεται τήν ποίησιν καί φιλολογίαν τών αρχαίων χρόνων, τό 
δεύτερον τήν ποίησιν τού Μέσου αίώνος, τό τρίτον τήν ποίησιν καί φιλο
λογίαν τών νέων χρόνων καί τέλος τό τέταρτον τήν φιλολογικήν κινησιν 
τού δεκάτου όγδοου καί δεκάτου εννάτου αίώνος.

ΠΕΡΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ.
(οννέχεια).

'Ο πω ς εχουσι τόν σήμερον τά. πράγματα τών ταχυδρομείων όλων | 
τών πεπολιτισμένων χωρών, ή χρησιμοποίησις τών γραμματοφόρων περι- ι 
στερών δά  μείνη περιωρισμένη μόνον είς έκτακτους καί επείγουσας περι
στάσεις, δπωςδήποτε όμως φαίνεται ούχί άπίδανον οτι, καδώς άπό πολ- 
λοΰ τά  διάφορα στρατιωτικά επιτελεία, ουτω άπό τούδε καί αί διευδύνσεις 
τών έν είρη'νη ταχυδρομείων δά  μελετη'σωσιν έμβριδέστερον τό ζήτημα 
τής τιδασσεύσεως τοιούτων περιστερών καί δά  έπιδιώξωσι τήν συστημα- 
τοποίησιν ταχυδρομικής διά περιστερών συγκοινωνίας χάριν ώρισμένων -η- 
νών σκοπών.

Τ ά  κατά καιρούς γενόμενα ποικίλα πειράματα άποδεικνύουσιν, ότι 
δέν παρέχει πολλάς δυςκολίας ή διοργάνωσις τοιούτου συστήματος, δύναται 
δέ άπ’ έναντίας νά καταστη ενίοτε πολλών ωφελειών πρόξενος. Έ ν  ετει 
1870 αγγλικόν τ ι  κατάστημα, μέγα έμπόριον ΐχδύων διεξάγον, είχε μετά 
τών πολλών πρός άλιείαν ρεγγών άποπλευσάντων πλοίων του συναποστείλει 
καί τοιαύτας περιστεράς, αΐτινες διεβίβαζον είς τό κεντρικόν γραφεΐον ει
δήσεις περί τής δέσεως, όπου εύρίσκοντο πλοία, περί τής καταστάσεως 
αύτών, περί τού χρόνου καδ’ 2ν δά έπέστρεφον, περί τών κινδύνων, είς 
ούς διετέλουν καί περί τής βοηδείας, ής_ εΐχον τυχόν άνάγκην. 'Ο  εργο
λάβος κατώρδωσε τοιουτοτρόπως εγκαίρως νά προλάβη τάς αποτυχίας, ή 
νά έξουδετερώση τάς συνεπείας των καί άναλόγως πρός τό μέγεδος τής 
άγρας νά όρίση έκ τών προτέρων τήν τιμήν τών ΐχδύων.

I Πολλάς ώφελείας παρέσχον έπίσης αί ταχυδρομικοί περίστεροί καί
ι είς τήν ακτοπλοΐαν τής Βορείου γερμανικής δαλάσσης, ώς τούτο άπεδείχδη 

έν έτει 1876. Έ π ί  τών μάλλον έπικινδύνων δέσεων τών άκτών καί ου 
μακράν τών έκεΐ όρμούντων φανοφόρων πλοίων εΐχον ίδρυδή σταδμοί τοι
ούτων περιστερών, δ ι’ ών ταχέως μετεβιβάζοντο ειδήσεις καδ’ όλος τάς 
δ.ιευδύνσεις περί σπουδαίων συμβάντων ή κινδύνών, ούς διέτρεχον τά  πα- 
ραπλέοντα τάς άκτάς σκάφη. ’Εκτός τούτου καί αύτά τά  καταπλεοντα 
πλοία ήδύναντο δ ιά  τού μέσου τούτου νά ειδοποιόσωσι τους πλωταρχας, 
τούς ίδιοκτήτας αύτών καί τούς άλλους ένδιαφερομένους περί τού είδους 
καί τής καταστάσεως τών φορτίων. Σπουδαιοτάτας όμως παρεσχον υπη
ρεσίας οί ταχυδρομικοί τών περιστερών σταδμοί έν ώρα τρικυμίας, διότι 
ταχέως έπεκαλούντο βοήδειαν ού μόνον χάριν τών βλαβέντων φανοφόρων 
πλοίων, άλλά καί πρός σωτηρίαν τών κινδυνευόντων νά καταποντισδώσιν 
άλλων πλοίων,

Καδ’ όν χρόνον ουνεδρίαζεν έν Βερσαλλίαις1 ή Έ δνική τών Γάλλων 
_συνέλευσις πολλαΐ τών έν Παρισίοις εφημερίδων έμάνδανον τάς ειδήσεις 
περί τής πορείας τών συζητήσεων διά περιστερών, αΐτινες διέτρεχον τήν 
άπόστασιν έντός 15—20 λεπτών τής ώρας. 'Η  έφημερίς „N ational“  π. χ. 
άντί ήμερησίας δαπάνης 30 φράγκων διετήρει δέκα ταχυδρομικάς περι
στεράς, δ ι’ εκάστης τών όποιων, χάριν μείζονος άσφαλείας, άνά πασαν 
πτήσιν μετεβιβάζοντο πέντε τηλεγραφήματα δίπλα. Έ ν  ’Αγγλία δέ κατα
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διάφορα σπουδαία συλλαλητήρια, έορτάς και άλλας επίσημου« τελετάς βλέ
πει τι« ούχί σπανίως άνταποκριτάς εφημερίδων, φέροντας μεθ’ εαυτών μι
κρά χλώβία περιστερών, δ ι’ ών από τού τόπου της τελετής ταχέως άπο- 
στέλλουσι τάς εϊδήοεις εις ττν  σύνταξιν τών οικείων φύλλων. Οι περιστε- 
ρεώνες κεΐνται εγγύς τών γραφείων της συντάξεως, συνδέονται δέ πρός 
αυτά δι’ ηλεκτρικών συρμάτων καταληγο'ντων είς μικρούς κώδωνα«. "Αμα 
ώς είςπετάση 6 πτερωτός ταχυδρόμος εις τον περιστερεώνα, κρούει τόν 
κώδωνα καί αναγγέλλει εις τόν συντσ'κτην την άφιςίν του. Τό αγγλικόν 
τοϋτο σύστημα Ιμιμήθησαν καί α ί Βρυξέλλαι, οι Παρίσιοι, τ  'Ρ ώ μ η , ί 
Αισσαβών καί άλλαι εύρωπαϊκαί μεγαλοπόλεις. ’Αμερικανός τις τηλεγραφι
κός υπάλληλος, όνο'ματι F itch  έν τώ Pacific- and  A tlan tic  T elegraph 
Office, έπεχείρησε νά ίδρύση κανονικόν ταχυδρομεΐον περιστερών εις απο-

Ο Λ Ι Γ Α  ΠΕΡ Ι  ΒΙΙ
Άλλοτε τούς συρμικούς νεωτερισμούς έπέβαλλον εις τάς γυναίκας άπο- 

κλειστικώς οί Παρίσιοι. Ό  νεώτερος κόσμος τών κομψευομένων ελάμβανε 
τούς νόμους του εκ τών ’Ι-Ιλυσιων πεδίων, δπου αι ηρωιδες του συρμου 
τριπλήν εχουσαι την συναίσδησιν, ήτοι του ονόματος, της καλλοντς καί τών 
άπαραμίλλων ιματισμών των περιεφέροντο, καθήμεναι εντός μεγαλοπρεπέ
στατων δίφρων.

Καί Οπό τήν εποψιν ταύτην οί Παρίσιοι μετεβλήθησαν, όπως μετε- 
βλήθησαν εν τη πολίτικη, τα'ις καλαΤς τέχναις καί τη δημοσιογραφική. 
Καί ναί μεν θαυμάζονται είςέτι αί παρισταναί γυναίκες διά τήν καλαισθη
σίαν καί ττν χάριν των, φθονοΰνται διά τό φιλάρεσκου προνόμιον του νά 
καταπλήττωσιν, οσάκις θέλωσι, τόν κόσμον δι’ άλλοκότων ενδυμασιών, 
από πολλοί! όμως έπαυσαν ν’ άρχωσιν άπολυταρχικώς καί τάς ιδιοτροπίας 
των νά Ιπιβάλλωσιν εις ολας τάς άλλας γυναίκας του κόσμου. Μετά πολυ
χρόνιον καί θορυβώδη άντιπολίτευσιν συγκατένευσαν κατ’ ορχάς νά μτ πε- 
ριφρονώσιν, ώς τό πρότεραν, τάς άγγλίδας καί τό είδος τού ιματισμού 
των, επί τέλους δέ κατήντησαν καί εις τό νά μή θεωρώσι άξιον προςοχής 
και απομιμησεως παν ό,τι δεν υπενθύμιζε τούς αγγλικούς συρμούς.

Τήν όσημέραι προοδεύουσαν άνάπτυξιν τών βιενναίων συρμών αι πα- 
ρισιαναί παρετήρησαν μετ’ όλιγωτέρου φθόνου καί άπεδέχθησαν αυτούς 
αείποτε θερμότερου, ίσως διότι μεταξύ τών γυναικών τής Βιέννης καί τών 
Παρισίων υπάρχει εσωτερική τις τών φρονημάτων καί τών ιδιοτροπιών 
συγγένεια. Αί βιενναΤαι δέν στερούνται λεπτότητος, χάριτος, φαντασίας 
καί, ώς ήθελεν εκφρασθή ή  Παρισιανή, ,,cachct“ . Αί μεγάλαι κυρίαι της 
ηπειρωτικής αριστοκρατίας ένθέρμως ίπεστήριξαν κατά τά τελευταία έτη

στασιν 80 άγγλικ. μιλίων μεταξύ E w a k a , T ybo καί B elm ont, δπου οι’· 
δεμία είςέτι ύπάρχει τηλεγραφική συγκοινωνία, τήν 8 ’ επιχείρησίν του ταύ
την πδσαι α ί άμερικανικαί εφημερίδες έκριναν ώς λίαν αποτελεσματικήν 
καί επιτυχή. 'Ομοίως παρά τού άμερικανικού τύπου μανθάνομεν, ότι επ 
έσχάτως σοβαρώς έσκέφθησαν οί άνθρωποι τού νέου κόσμου νά διοργα- 
νώσωσιν όμοίαν ταχυδρομικήν υπηρεσίαν ]λεταξύ Ευρώπης καί ’Αμερικής. 
’Αλλ’ ή  επιχείρησα« αυτη εινε αμφίβολον δν θά στεφθή ποτε υπό πλήρους 
επιτυχίας, καί τούτο ένεκα τής μεγάλης άποστάσεως καί τού άπεράντου 
ώκ.εανου, όςτις διαχωρίζει τόν παλαιόν από τού νέου κόσμου, αφ’ ου καθ 
δλας τάς ίχ ρ ι τούδε γενομένας απόπειρας άπεδείχθη ότι ή μεγίστη άπό- 
στασις, άφ ’ ή ς  δύναταί τις μετά βεβαιότητος νά προςδοκά επάνοδον τής 
γραμματοφο'ρου περιστεράς, δέν ι'περβαίνει τά 800 χιλιόμετρα.

  ( { ' π ί ΐ α ι  α ν ν έ / ί ι α . )

ΝΝ Α ΙΩΝ  ΠΙΛΩΝ.
τούς βιενναίους συρμούς, προεξαρχούσης αύτής τής Αύτοκρατειρας Ε λ ισ ά 
βετ. Ή  ΓΙάττη δε, ήτις κατά τό τελευταίου έτος έθρυάμβευσεν αδθις έν 
Αονδίνω ώς πρώτη ολων τών s ta rs , εφερε μόνον βιενναίας ενδυμασίας, 
καί τέλος όλαι αί επίσημοι άντιπρόςωποι τού θεατρικού καί καλλιτεχνικού 
κόσμου έπισκέπτονται κατ’ έτος τήν καλήν Βιέννην, διά ν’ άφήσωσιν είς 
αυτήν ,,τό μέτρον“  των.

Ιδιαιτέρας όμως ύπολήψεως απολαύει πανταχού ό βιενναΐος τίίλος. 
Καί αυτή ή γνησία κάτοικος τής Βιέννης θεωρεί εαυτήν εύτυχεστάτην, 
εάν ικανοποίηση τήν ματαιότητα της φορούσα τόν κάλλιστον πίλον. ΓΙασα 
κομψευομένη κυρία, διερχομένη εκ Βιέννης, πριν ή  άποφασίση νά φωτο- 
γραφηθη ή νά έπισκεφθη τό θέατρον, θά δοκιμάση ένα βιενναΐον πΐλον; 
Ούτος άνθαμιλλαται πρός τόν παρισιανόν κατά τήν χάριν καί τόν ύπερ- 
βαίνει κατά τήν απλότητα. Καί πράγματι ύπάρχουσι νύν έν Βιέννη συρ- 
μικά καταστήματα καί αίθουσαι, αΐτινες βεβαίως άλλοτε ύπήρχον καί εν 
Παρισίοις, σήμερον όμως μάτην άναζητούνται. Διότι r  κυρία Βιρώ, παρ’ 
ή συνήρχοντο προηγουμένως όλαι α ί άντιπρόςωποι τού κομψευομένου κό
σμου διά νά δοκιμάσωσι τά τελευταία προϊόντα τής φαντασίας της, δεν 
υπάρχει πλέον, αν καί ζή άκόμη τό όνομά της, τό κατάστημα, καί αύταί 
άκόμη αί τιμαί της, ήναγκάσθη δε καί αυτή ή  διάδοχός της Βιδάλ νά 
υποχώρηση είς τήν έφευρετιχότητα καί τό γόητρον της έν Βιέννη συναδέλ
φου κυρίας Γαλιμβέρτη. Ί Ι  εξαγωγή τών βιενναίων πίλων εΤνε μεγάλη, 
αυξάνεται δέ έλονέν κυρίως πρός τάς άνατολικάς χώρας, την 'Ρωσσίαν, 
'Ρωμουνίαν καί ττν  Τουρκίαν.

β ν  Πρός τους νέους τής ,,Κλειούς“ συνδρομητάς έπαναλαμνβαο- 
μεν λέγοντες, ότι, επειδή ή έκδοσις τού ήμετέρου φύλλου κατά τό Β '. έτος 
ήρχισεν έκπροθέσμως, διά τούτο καί ή έκδοσις τών καθ’ Ικαστα τευχών 
θά  γίνεται επ ί τινα είςέτι χρόνον βραδύτερον ττς ώρισμένης ημερομηνίας.

κ. Ν. Δ. είς Πειρεια ’Επιστολή Σας έλήφθη καί.Σας εύχαριστούμεν 
διά τάς φιλικάς ύμών διαθέσεις. — κ. Β. II . είς ’Οδησσόν, κκ. Κ. καί Θ. 
εις Βάκου, κ“'  Εύρ. 3 .  είς Χίον. Άχεστάλησαν· — κ. I. Κ. είς Τραπε- 
ζούντα. Έληφθήσαν μέσον τού παρ’ ήμΐν κ. Γ. Π . ,Τσ. —  κ. Κ. Θ. Αή- 
τόθι. Ώ ς  βλέπετε έξετελέσθη. — κ. Η . Σ . .είς'Ηράκλειον. Έγράψαμεν 
άμέσως είς Κωνστ[πολιν, όπως Σας αποστολή. — κ. Γ . Π . Κ . είς ’Αλεξάν* 
δροβον. ’Επιστολή Σας έλήφθη καί Σάς εύχαριστούμεν διά τάς εύγενεΐς 
ύμών διαθέσεις. — κ. X. Π . εν Βαρωσίοις. Είμεθα σύμφωνοι. Άκρόπο-

λιν ’Αθήνας. Σας γράφομεν, — κ. Γ. Π . είς Μανσούραν Έλήφθησαν καί 
Σας εύχαριστούμεν. Ή  παραγγελία Σας άμέσως έξετελέσθη. — κ. Κ. Α. 
Κ. είς Κωνσήπολιν, θ ά  τά λάβητε παρά τον αυτόθι κ. έπιστάτου μας. 
κ. I. Μ. είς Λευκωσίαν. ’Επιστολή Σας έλήφθη, προσεχώς δέ Σάς γράφο
μεν. — κκ. I. Μ., Ν. Π . καί I. Κ. Τ ζ . είς Καβάλλαν. Έ πιστολαί Σας 
έλήφθησαν καί άναμένομεν, — κ. Κ. Γ . είς Γαλάζιον. Τό δελτάριόν Σας 
έλήφθη, άλλα . . .

’Εν τώ  προηγουμένω αριθμώ πάρειςέφρυσαν τα εξής τυπογραφικά 
παροράματα έν σελ. 273, στήλη Α'. στίχω κ δ '. αντί κονία  μά ς, άνάγνωθι 
χ υ ν ισ μ ύ ς ·  έν σελ. 274, σττ'λη Β '. στίχφ λη'. άντί ί χ λ ί ξ α ι ,  άνάγνωθι 
'¿ π λ ίξ α ν  έν σελ. 275, στήλη Α'. στίχω 33 άντί φ ύλα χα , άνάγνωθι φ ίλημα .

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. —  Φραγκίσκα da R im ini ύπό Σπυρίδωνος Παγανέλη (μετά εϊκόνοςΐ — Ή  άγυρτεία καί ή επιστήμη ΰπύ ’Αρχαιοδίφου.
Ή  Έ π α ϊτ ις  (Διήγημα — συνέχεια), — Βιοτικά παραγγέλματα (συνέχεια). — Τ ό βοδέλαιον τής ’Ανατολικής 'Ρωμυλίας. — Πινακοθήκη, ητοι ερμη

νεία τών εικόνων). — Ποικίλα. (Πού συμβαίνουσιν αί πλέϊσται αύτοκτονίαι. — Τά θαυμάσιον ,,δένδρον τών περιηγητών. — Ταχύτης ένεργείας τών 
νεύρων μας. — 'Η  εν Σικελία αλιεία τών κοραλλίων. — Τ ά  πανεπιστήμια τού Βελγίου. — Έ ξοδα  τών κατά καιρούς γαλλικών κυβερνήσεων. — Φο
ρολογικόν νομοσχέδιου κάτά τών έν Παρισίοις άνυπάνδρων. — Βιβλιοθήκη. ( Ό  γεωγραφικά« %τλας τού Ί .  Δ. Νεράντζη. — Γερμανική Ιστορία τής 
παγκοσμίου φιλολογίας). — Περί έναερίων ταχυδρομείων (συνέχεια). — Ολίγα περί τών βιενναίων πίλων. — Μικρά ’Αλληλογραφία. '

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. 'Ο  μικρός άοιδός, κατά τήν ελαιογραφίαν τού Έ δ .  B lum e (έν σελ. 395). — Φραγκίσκα d a  R inuni, κατά τήν ελαιογρα
φίαν του" Φόφμανν-Τσάϊτς (έν σελ. 309). — 'Η  αίθουσα τών κατόπτρων έν Λίνδερχοφ (έν σελ. 813).-—  Ίδρόβιος χελώνη θηρεύουσα (έν σελ. 310). — 
Μητρική εύδαιμόνία, κατά τ ΐν  εικόνα τόύ D ahl (έν σελ. 816).

’Εκδότης Π .  Α. Ζ ΓΓ Θ Γ Ρ Η Σ.
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