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ΕΤΟΣ Δ .
τή  15/27. Ίο ν ν ίο ν  1888.

Λ Ο Υ Δ Ο Β Ι Κ Ο Σ  Α

Τή 25. Αύγουστου 1886 συνεπληρώθ-ησαν εκατόν έτη 
από της γεννήσεως Λουδοβίκου του πρώτου βασιλέως της 
Βαυαρίας, καί ή πρωτεύουσα του βασιλείου ήτοιμάζετο πρό 
δύο έτών νά έορτάση προσηκόντως την ήμ.έραν ταυτην, δτε 
αίφνης το σπαρακτικόν εκείνο δράμα καί τό τραγικώτατον 
τέλος του βασιλέως Λουδοβίκου του δευτέρου έγένετο αίτιον 
της αναβολής τής χαρμό
συνου πανηγυρεως. νΗδη 
έκ νέου παρασκευάζεται το 
Μονάχον, καί μετ’ αυτού 
ή Βαυαρία καί ή Γερμανία 
συμπασα, προς έπιτέλεσιν 
τής μεγαλοπρεπούς ταύτης 
έαρτής έπί τη μνήμη τής 
γεννήσεως τού βασιλέως 
έκείνου, του οποίου το 
δνομα διά π α ν τό ς  του 
χρόνου &ά μνημονεύεται 
μεταξύ των ήγεμόνων, ών 
τό μέτωπον ή ίστορία έκό- 
σμησε μέ τόν άμάραντον 
καί άειδ·αλή τής δόξης 
στέφανον. Τό ένδοξον αυ
τού μεγαλεΐον δεν οφείλει 
έ Λουδοβίκος Α'. ούτε εϊς 
την έκτασιν καί την πο
λιτικήν σπουδαιότητα τής 
χώρας, ής έδέσποζεν, ούτε 
είς την ίσχόν πολεμικού, 
κατακτητικού λαού, ούτε 
εις αίματηράς νίκας καί 
βροτολοιγους μάχας, ουτε 
είς τήν ύποδούλωσιν άσ9·ε-
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νεστέρων γειτόνων, ουτε εις έξοχα διπλωματικά κατορθ-ώματα: 
τήν άδ·άνατον αυτού δόξαν οφείλει κατά πρώτιστον λόγον, 
ή μάλλον αποκλειστικούς, είς τό άπέραντον έκείνο του καλού 
καί τού ωραίου βασίλειον, ουπερ έκράτησε μετά φλογερού 
έν&ουσιασμου, είς τό άπειρον έκεινο κράτος των ωραίων 
τεχνών, όπερ κατέκτησε διά των ένδοξων τής είρήνης νι

κών, άς ήρατο ό Ικλεκτός 
αυτού έκ των έξοχωτάτων 
καλλιτεχνών συγκεκροτη- 
μένος στρατός.

Ό  (Κάρολος Αύγου
στος) Λ ο υ δο β ίκ ο ς  ό Α'., 
πρωτότοκος υιός1 τοϋ έν 
τή υπηρεσία τής Γαλλίας 
έν Άλσατιανόν σύνταγμα 
διοικοϋντος Μαξιμιλιανοϋ 
’Ιωσήφ Κόμητος Παλατί- 
νου τοΰΖννβίΙ>Γϋο1ΐθΐι(ι1βιιχ- 
ροηίβ), Ιγεννή9·η έν Στρασ
βούργε τη 25. Αύγουστου 
1786. *Γπό τήν φιλόστορ- 
γον καί πεφωτισμένην έπί- 
βλεψιν . τής έξαφέτου αυ
τού μητρός Κομήσσης Πα- 
λατίνης Μαρίας Γουλιελ- 
μίνης „τής άρίστης των 
γυναικών, τής- αλησμονή
σου“, ώς άποκαλεΐ αυτήν 
βραδύτερον 6 ¿στεμμένος 
άοιδός, αυξη&είς καί:'%α- 
τραφείς διήγαγεν,.άφ’ οδ οί. 
γονεΤς αυτού ήναγκάσδ·η-. 
σαν να φόγωσιν έκ Στρασ-

23



184 ΚΛΕΙΩ.

βούργου, τά  νεαρά του έτη εν Μάνχαϊμ και Σβέτσιγγεν και 
βραδύτερον έν Δαρμστάτf| και Ρόρβαχ παρά τη Χαϊδελβέργη· 
Αί φρίκαί της γαλλικής έχαναστάσεως έφήπλωσαν έπί των 
παιδικών του ήμερων τάς ζοφεράς σκιάς των.

'Ο  άνάδοχος αΰτού, ό μάρτυς βασιλεύς τής Γαλλίας 
Λουδοβίκος 1605 έπεσεν υπό τόν πέλεκυν του δημίου, τά 
στίφη των Ιακωβίνων κατεπλημμύρισαν τά  γερμανικά μο
δ-όρια καί ήπείλουν έπανειλημμένως την ζωήν της οικογέ
νειας του Παλατίνου κόμητος. ‘Ο πατήρ αΰτού. εϊχεν άπο- 
λέση διά τής γαλλικής έπαναστάσεως τάς κτήσεις αΰτού εν 
τη άνω ’Αλσατία· ούτε του δουκάτου Zweibriicken, οπερ 
μετά τον δάνατον του αδελφού αΰτού, του δουκός Καρόλου 

.Αύγουστου, περιήρχετο είς τήν κυριότητα του, ήδΰνατο να 
λάβη κατοχήν, διότι κατεΐχον αυτό οί Γάλλοι ’Εν ετει 
1796 έδρήνησεν 6 Λουδοβίκος τόν δάνατον τής φιλοστόργου 
μητρός, ήν τοσουτον ΰπερηγάπα. "Οτε τη  16. Φεβρουάριου 
1799 ό έκλέχτωρ Κάρολος Θεόδωρος, άπέδανεν άνευ κλη
ρονόμων, ή Βαυαρία περιήλδ-εν εις τόν δούκα Μαξιμιλιανόν 
Ιωσήφ του Zweibriicken, καί τη 6. Μαρτίου του αΰτου 
έτους ό έκλεκτορικός πρίγκηψ Λουδοβίκος είσηλασεν έν με- 
γαλοπρεπεί πομπή είς τήν πανηγυρίχώς κεκοσμημένην πόλιν 
του Μονάχου.

Μεδ’ δλας τάς εκ του πολέμου ταραχάς καί ακατα
στασίας, ή αγωγή καί μόρφωσις τού Λουδοβίκου υπήρξεν 

, έξαίρετος υπό τήν διεόδυνσιν έξοχων καδηγητών καί διδα
σκάλων. Κάτοχος ών πολλών ευρωπαϊκών γλωσσών προσ- 
εκτήσατο διά τής δ-αυμαστής αΰτου επιμονής καί έπιμελείας 
τήν γνωσιν των αρχαίων κλασσικών γλωσσων, ήσχολήδη 
μετά δερμοτάτου ζήλου είς τήν σπουδήν τής Ιστορίας καί 
τό 1803 ήρξατο μετά τής αυτής πάντοτε έπιμελείας τάς 
πανεπιστημιακάς αΰτου σπουδάς έν τω πανεπιστημίω του 
Landsbut καί εΤτα τής Γοτίγγης, ένδα, έκτος των άλλων 
διαπρεπών έπιστημ.όνων, εσχε καδηγητήν τόν περιώνυμον άν- 
δρωπολόγον Βλούμενβαχ.

Μετά τήν ένηλικίωσίν του, έν ετει 1804, ό πρίγκηψ 
Λουδοβίκος έκαμε τό πρώτον αΰτου ταξείδιον είς Ιταλίαν; 
τήν χώραν των πόδων του, ήν βραδύτερον έπεσκέφδ-η ακόμη 
είκοσι καί έξ φοράς. Ε κ ε ί έγνώρισε τά  έργα τής τέχνης 
καί πολλούς έκ των έξοχων έκείνων καλλιτεχνών, οίτινες 
βραδύτερον.τά μεγαλοπρεπή αΰτου. σχέδια έκ μαρμάρου καί 
χαλκού ’έπλαστοόργησαν καί υπό τήν πεφωτισμένην αΰτου 
διεύδυνσιν έδημιοΰργησαν τά  έξαίσια έκεΐνα αριστουργήματα 
τής γλυπτικής καί ζωγραφικής καί αρχιτεκτονικής, άτινα 
περιεποίησαν είς τό Μονάχον τήν φήμην τής καλλιτεχνικω- 
τάτης των πόλεων.

Συνεπεία διαφόρων πολιτικών συμβάντων, άτινα συν
τομίας χάριν ένταύδα παραλείπομεν, ό πατήρ τού Λουδο
βίκου Μαξιμιλιανός άνηγορεόδη μετά τήν έν Άουστερλϊτς 
μάχην βασιλεύς τής Βαυαρίας, μετά δέ τόν δάνατον αΰτου, 
συμβάντα τή  13. ’Οκτωβρίου 1825, 6 πρίγκηψ διάδοχος 
Λουδοβίκος άνέλαβεν ώς βασιλεύς τήν διοίκησιν τής Βαυα
ρίας υπό τό όνομα Λουδοβίκος Α'. Ό  χώρος δέν έπιτρέπει 
ήμίν ένταύδα οΰτε κάν διά βραχέων, νά χαρακτηρίσωμεν τήν 
βασιλείαν 'τού ένδοξου, τουτου ήγεμόνος, δστις έν τη πίστη 
του καδήκοντος αυτού έκπληρώσει, έν τη άκαμάτω άφο- 
σιώσει είς τήν βασιλικήν αΰτου αποστολήν, έν τη ανεξαρ
τησία των αποφάσεων του ύπ’ οΰδενός άλλου μονάρχου 

• ΰπερεβλήδη, διά δέ τής συνετής αΰτου οίκονομίας έπανώρ- 
δωσε καί έτακτοποίησε τήν οικονομικήν τής χώρας του κα- 
τάστασιν, ήλάττωσε τά βάρη τής στρατιωτικής υπηρεσίας,

έβελτίωσε τά  τής δικαιοσύνης, ήλάττωσε τους φόρους, καί 
έν γένει όχι μόνον τήν εΰημερίαν τού λαού του άλλα καί 
τήν ήμετέραν άπελευδέρωσιν καί άνΰψωσιν, ώς έξοχος φιλ- 
έλλην, ίσχυρώς προήγαγεν.

Ό  βασιλεύς Λουδοβίκος καί ώς ποιητής είναι λόγου 
άξιος. Τά ποιήματα του, ώς έπί τό πλεΐστον έμπνεύσεις 
τής ένδουσιώδους καί φλογέράς αυτού φιλοπατρίας, μαρτυ- 
ρούσιν, έν όλη αυτών τή πρωτοτυπία, τήν έξαφετικήν του 
βασιλέως αγάπην προς τόν Σχίλλερ, ώς λυρικόν ποιητήν. 
Διότι, ώς γνωστόν, ό βασιλεύς Λουδοβίκος έδεώρει τόν 
Σχίλλερ „πολύ μεγαλήτερον ώς λυρικόν ή ώς δραματικόν 
ποιητήν*· (ϊδ. Σύντροφοι τού Βαλχάλλα σ. 288).

Μεταβαίνοντες ήδη είς τά  καλλιτεχνικά μνημεία άπερ 
άνήγεφε καί δ ι’ ών έχαλλώπισεν ή, άκριβέστερον είπεΐν, 
έδημιουργησε τήν μέχρι τής έποχής Ικείνης μικράν καί 
άκομψον πόλιν τού Μονάχου, περιοριζόμεδα είς απλήν των 
κυριωτέρων Ιξ αυτών άπαρίδμησιν, άφίνοντες είς τόν ανα
γνώστην ειτε έπί τόπου νά ίδη καί δαυμάση τά  αριστουρ
γήματα ταΰτα τής τέχνης είτε είς έκτενεστέρας ιστορίας 
τής καλλιτεχνίας νά ζητήση τάς ακριβείς καί λεπτομερείς 
αυτών περιγραφάς.

Τό πρώτον έργον καί συγχρόνως το πολυτιμότατον διά 
τά  έν αΰτφ περιεχόμενα, κατά τό μέγιστον μέρος ΰπ’ αυτού 
τού βασιλέως Λουδοβίκου συλλεγέντα καλλιτεχνικά έργα 
τής πλαστικής εΐνε ή Γλυπτοθήκη, τής οποίας τήν οίκοδο
μήν άπεφάσισε κατά τήν πρώτην αυτού έν Ιτα λ ία  διαμονήν. 
Λύτη περιέχει μίαν τών λαμπροτάτων καί πολυτιμότατων 
τού κόσμου συλλογών αρχαιοτήτων. Ό  δεμέλιος λίδος τού 
υπό τού αρχιτέκτονας Κλέντζε έν ίωνικώ ^υδμώ οίκοδομη- 
δέντος κλασσικού τούτου έργου έτέδη ύπ’ αυτού τού Λου
δοβίκου, πρίγκιπος έτι όντος, τό 1816, άπεπερατώδη δέ τό 
οικοδόμημα τό 1830; ’Απέναντι τού δαυμασίου τουτου αρχι
τεκτονικού αριστοτεχνήματος ύψοΰται ή υπό τού Ζείβλανδ 
τό 1838—1848 έν κορινδιακώ ρυδμώ οίκοδομηδείσα καλλι
τεχνική γ,αϊ βιομηχανική εχ&εσις· Τήν μεταξύ τών δυο 
τούτων έργων άνοιγομένην πλατείαν τον βασιλέως (Königs- 
platz) κλείει πρός δυσμας μεγαλοπρεπής πόλη, τα  προπύ
λαια· Τό αριστούργημα τούτο ώκοδομήδη ύπό τού Κλέντσε 
έκ μαρμάρου μετά τήν παραίτησιν τού βασιλέως κατ’ άπο- 
μίμησιν τών προπυλαίων τής άκροπόλεως τών Άδηνών. Τά 
έν τοίς άετώμασι καί τοΐς πλαγίοις πυργοις ανάγλυφα παρι- 
στώσι τά  σπουδαιότερα έπεισόδια τής ελληνικής έπαναστά
σεως. 'Ο  διερχόμενος τήν πλατείαν του βασιλέως έκ τού 
ανατολικού αΰτής μέρους έν εΰδία δερινή ήμέρα υπό τόν 
άνέφελον, κΟανουν ουρανόν λησμονεί τό Μόναχον καί νομίζει 
ότι εΰρίσκεται έν Άδήναις έπί τής έποχής τού Περικλέους. 
Συντομίας χάριν άναφέρομεν μόνον τό ονόματα τών κυριω- 
τέρων έκ τών αριστουργημάτων έκείνων τής τέχνης, περί 
ών ήδυναντο νά γραφώσι, καί έγράφησαν ήδη, όλόκληρα 
βιβλία. Τοιαύτα είναι τό ’Ωδείον, ή Πινακοδήκη, τό Βασι
λικόν Παλάτιον, ή έκκλησία τών Αγίων Πάντων, ή Γοτδική 
εκκλησία τής Παναγίας M ariahilf, ή έκκλησία τού 'Αγίου 
Λουδοβίκου, ή Βασιλική τού 'Αγίου Βονιφατίου, αί Στοαί, 
τό Πανεπιστήμιον, ή Βιβλιοδήκη, ό ’Οβελίσκος είς μ.νήμην 
τών Ιν τω πολέμω τού 1813 πεσόντων Βαυαρών, ή Βαλ
χάλλα, ναός μαρμάρινος κατ’ άπομίμησιν τού Παρδενώνος, 
αφιερωμένος είς τάς Γερμανικάς Δόξας, καί άλλα πολλά 
μνημεία, διεγείροντα τόν γενικόν δαυμασμόν.

Τή 29. Φεβρουαρίου 1868 άπέδανεν ό βασιλεύς Λουδο
βίκος έν Νικαία, άλλ’ ή μνήμη αΰτού έζησε καί δα  ζή είς
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όλους τούς αιώνας. Ύπολογίζουσιν ότι ό βασιλεύς Λουδο
βίκος έδυσίασεν υπέρ τά  τριάκοντα εκατομμύρια μάρκων έκ 
τής ίδιας αΰτού περιουσίας προς καλλωπισμόν τού Μονάχου. 
’Ανυπολόγιστος όμως είνε ή ωφέλεια, ήν παρέσχεν είς δλην 
έν γένει τήν άνδρωπότητα διά τής προαγωγής τών τεχνών, 
διά τών υψηλών καί γενναίων αΰτού-φρονημάτων, διά τής 
απείρου αΰτού φιλανδρωπίας. Έφ’ όσον δυνάμεδα νά άνα- 
τρέξωμεν είς τάς δέλτους τής ιστορίας, ολίγους ήγεμόνας 
δά  εύρωμεν ίσους τω Λουδοβίκο) κατά τον πρός τήν καλλι
τεχνίαν έρωτα, καί μόνον ένα άνοίτερόν του, τόν ΓΙερικλέα.

Τό όνομα Λουδοβίκου τού πρώτου έμεινε καί παρ’ ήμίν 
προσφιλέστατον, καί τά  βαδέως έν τη ελληνική καρδία έρρι- 
ζωμένα αίσδήματα τού δαυμασμού πρός τόν μέγαν άνδρα 
καί τής ευγνωμοσύνης πρός τόν δερμότατον φιλέλληνα καί 
έν πάση άλλη δοδείση ευκαιρία έπροδυμοποιήδη ό ελληνικός 
λαός νά διατράνωση, καί νύν τό Δημοτικόν Συμβούλιον Άδη- 
ναίων διά τής άποφάσεώς του, όπως καί ή πόλις τών Άδηνών 
συμμετάσχη-τής προσεχώς έν Μονάχω τελουμένης εορτής έπί 
τή  έκατονταετηρίδι από της γεννήσεώς του, έγένετο όρδό- 
τατος διερμηνεύς τοΰ κοινού τών 'Ελλήνων άίσδήματος.

ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΚΙΤΙΟΥ
(ΑΠΟΣΠΑΣΜ Α Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Ο Ν  Μ Ο Ν Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ ) 

υπό Χ Ρ . Π Α ΙΙΑ Α Ο Π Ο ΪΛ Ο ϊ, Διχπστοϋ έν Κΰπρω.

Έ κ  τών πρό τινων ετών γενομένων άνασκαφών άπό τής 
’Αγγλικής κατοχής περί τήν πόλιν Λάρνακα κατά τήν μο
νήν τών καλογραιών τού έλέους (soeures de charité) έπί 
τίνος λοφίσκου καλουμένου Βαμβοόλα προαγόμενοι έρχόμεδ·α 
Ιν ολίγοις νά διαλάβωμεν περί τής πόλεως Κιτίου 'Ιστορι
κής τε καί αρχαιολογικής, περί τής πόλεως έκείνης, ήτις 
διετέλεσε τό πάλαι διάσημος έπί εμπορία καί ίστορικότητι, 
διότι έκεί διεδραματίσδ-ησαν πολλά καί, κατά τόν Πλού
ταρχον, άπεβίωσεν ό στρατηγός Κίμοιν πολιορκών τό Κίτιον 
καί οί Κύπριοι άνήγειραν πρός τιμήν αΰτού κενοτάφιον.

Τ ά ερείπια τής πόλεως ταύτης σώζονται μεταξύ Σκά
λας καί Λάρνακος, καί έκ τών γενομένων τοΰτο>ν άνασκαφών 
απεκαλΰφδησαν τα  έρείπια τού φρουρίου ή τής Άκροπόλεως 
τού αρχαίου Κιτίου, έπιβλεποόσης τόν, άρχαίον κλειστόν λι
μένα τόν ύπό τού Στράβωνος ίστοροΰμενον, δστις λέγει 
,,εΐτα κολπώδης καί τραχύς παράπλους ό πλέων είς Κίτιον 
(εννοεί τούς άπό Σαλαμίνος πλέοντας), έχει δε λιμένα κλει
στόν.“ Τό φρούριον τούτο φαίνεται δτι υπήρχε πρός φύ- 
λαξιν του λψ.ένος, διότι καί άλλοτε παρ’ αΰτω ευρεν ό Γίο- 
κόκιος οικοδόμημα υπέρ τούς 25 πόδας κεχωσμένον, έξ υλικού 
μέν άρχαίου, άλλ’ ίσως έργον τού μεσαιώνος, δπερ είκάζετο 
ώς άνάκτορον τών άρχαίων ηγεμόνων τού Κιτίου.

'Η  πόλις Κίτιον, λέγει ό Ίιόσηπος,',,ύπό τών έξελληνι- 
σάντων αΰτη καλείται, μηδ’ ουτω διαφυγούσα τού Χεττίμου 
τό όνομα- αΰτη ουσα τό πρώτον αποικία τών Φοινίκων κα- 
τωκίσδη ύπό Ελλήνων, οίτινες βαδμηδόν.καί κατ’ ολίγον 
παρηγκώνισαν τούς αρχαίους κατοίκους αυτών. 'Ο  Αιλιος 
Διονύσιος λέγει ,,Κιτιείς οΰχί κατά Φοινίκων, άλλ’ οί περί 
Κύπρον, ών πόλις Κίτιον, κληδείσα όντως από Κιτίου γυ- 
ναικός.“ ’Επειδή δ ’ έν Φοινίκη τφ  αΰτώ όνόματι υπήρχε 
πόλις, ώς καί έν Κΰπρω άπό Φοίνικος λαβούσα αυτό, μετά 
πιδανότητος δυνάμεδα είπείν δτι ήν ό πρώτος αΰτής κτί
στης Φοίνιξ καί τό όνομα αΰτής Φοινικικόν.

Ή  άνάμνησις τής φοινικικής τών κατοίκων τού Κιτίου 
καταγωγής, διετηρέϊτο είσέτι άκμαία έν τή  εποχή τού Κι- 
κέρωνος, Ικφραζομένου περί τού Ζήνωνος ώς εξής: „Postea 
tiras ille Poenulus (seis enim Citicos clientes tuos e poeni- 
cia profectos esse.“

Ό  Γεσένιος λέγει ότι τό Κίτι έστι τό πληδυντικόν φοι
νικικόν έδνικόν του Κιτιέως ή Κίτιος·. ό αυτός δε μετ 
άλλων λέγει ότι ή λέξις Χεδ·έμ σημαίνει άνδρωπον κατα- 
γόμενον έκ τής φυλής των Χαναναίων, ους τινας οί "Ελλη
νες μετά ταύτα Φοίνικας ώνόμασαν έκ τών γενομένων ,οδν

άνασκαφών εύρέδη ή έξης Ιπιγραφή, έφ’ ής φέρεται τό άρ
χαίον όνομα αΰτής τής πόλεως καί διατρανοί τήν πάλαι 
ποτέ κλασικότητα αΰτής·

ΤΗ ΠΟΛΕ! ΚΙΤ1ΕΩΝ ΕΐΈΡΓΕΣΙΑ Σ ΕΝΕΚΑ.
Ή  έύκτιμένη αΰτη πόλις έχρημάτισεν έδρα ήγεμονική 

έπί τής έποχής τών έννέα βασιλέων τής Νήσου Κύπρου, ήΐις 
προύτον ύπέπεσεν ύπό τήν Ιξουσίαν τών Φοινίκων, εΤτα τών 
Αιγυπτίων, Άσσυρίων, Ελλήνων, Περσών, διά τού Κάτωνος 
τού νεωτέρου τών 'Ρωμαίων, Γραικορωμαίων, Ριχάρδου τού 
λεοντοδΰμου τής Αγγλίας, τών Ναϊτών, Λουσινιανών, Ε νε
τών, καί τέλος τών νύν κρατοόντων αΰτής Όδωμανών καί 
Άγγλων. Αυτη ήκμασεν έπί εμπορία, καί πλοότω καί 
έγέννησε μεγάλους άνδρας ώς τόν Ζήνωνα τόν Κιτιέα φι
λόσοφον καί άρχηγόν τής τών Στωικών αίρέσεως, Ζήνωνα 
τόν ρήτορα, Άπολλώνιον τόν ’Ιατρόν, τόν Ίσίγονα, τόν Περ- 
σαΐον, καί άλλους. Ό  τελευταίος αΰτής βασιλεύς Πΰματος 
προσήνεγκε τω Μεγάλω Άλεξάνδρω ξίφος πολύτιμον, μεδ’ 
ού, ώς λέγει ό Πλούταρχος, ένίκησε τόν Δαρείον τών ΙΙερσών 
καί έγένετο μονάρχης.

Καί έπί τού μέσου αίώνος ή πόλις αυτη έλαβε τήν με- 
γαλειτέραν έπίδοσιν υπό ΙΙέτρου Β'. τών Λουσινιανών βασι- 
λέως, δέλοντος νά καταστήση αΰτήν έμπορικωτέραν άπάσης 
τής νήσου. Προϊόντος του χρόνου μετά τήν οίκοδομήν της 
πόλεως Αμμόχωστου καί τήν συγκέντρωσιν τού έμπορίου 
εντός τού εΰρυσδενούς λιμένος αΰτής, ύπό τών Γενουηνσίων 
(1373 μ. X ) ήρξατο ή πόλις αΰτη νά παρακμάζη καί ό λι- 
μήν αΰτής νά καταστραφή καί χωσδή.

Έγκαταλείποντες τήν άφήγησιν διαφόρων ιστορικών 
γεγονότων περιοριζόμεδα είπείν οτι παρά τά  έρείπια ταύτης 
ύπήρχεν ετερα πόλις Λ άηναξ, ήτις έκλήδη ούτως, ή διότι 
άνευρέδησαν έν αυτή πολλαί λάρνακες ή διότι δέδμηται έν 
κοίλω καί ειδει λάρνακος.

Δικαίως τήν πόλιν ταύτην άπεκάλουν Νεκρόπολιν διότι 
καί άλλοτε έν αΰτη ύπήρχον οί τάφοι τής πόλεως Κιτίου, 
ώς καί εσχάτως έξεχώσδησαν πολλοί τάφοι φοινικικής κατα
σκευής, κίονες καί κιονόκρανα κορινδιακού ρυδμου, ώς. καί 
έπιγραφάι άρχαίοις κυπριακοίς γράμμασι, Φοινικικαί, Έ λλη- 
νικαί μνημονεόουσαι τόν Γυμνασιάρχην καί νίεοχνμνασιάρ- 
χην. ’Εκτός τούτων άνευρέδησαν καί τά  έρείπια τής στοάς 
τής πόλεως, τού δεάτρου καί διαφόρων ναών, αγάλματα καί 
ανδριάντες καί άλλα πολλά λείψανα Άσσυριακής, Φοινικικής 
καί Ελληνικής έποχής.

Παρά ταύτην σώζονται καί έρείπια κτφίου καπεσκεϋά*-
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σμένου. κατά κυκλώπιον ρυδμόν ύπο τό όνομ χ  Φανιρωμένη. 
Τό οικοδόμημα- τούτο όμοιον τη έν/Σαλαμϊνι φυλακή της 
ί4γί<ι<± Λ ίχατέρινης, φαίνεται ότι ήν τάφος φοινικικός· και 
τό  μεν μήκος του, 5,15 είναι μέτρων, τό δε πλάτος 3,45, 
διηρημένον/:είς δύω δωμάτια. Ό  έμπροσθεν τοίχος καί οί 
πλάγιοι 0,6, είναι μέτρου. Ό  δ ’ οπισδεν είναι βράχος λε- 
λαξευμένος, καί ή δολωτή στέγη-του μονόλιθος, 6 μέτρων 
έχουσα μήκος,· 5,1 πλάτος καί 1,5 πάχος· ή δ ’ εις τον δπι- 
σδεν τοίχον είσοδος 1,25 πλάτος, 1,74' υψος, και 1,2 πάχος, 
εις μ«φο'τερον. φέρουσα δωμάτιον, 3,14: πλάτος, 2,96 μ.ήκος, 
καί ] ,84. καί αντί νά κλείηται διά δύρας, έπί μιας των 
πλευρών ούσης, έκλείετο διά λίδου έκ των άνω προς τά 
κάτω, ως αί πυραμίδες τής Αίγυπτου.

Έξέστω ήμΐν είπεϊν ότι ολίγοι έκ των περί Κύπρου 
πραγματευδεντων ήσχολή&ησαν έν τη νεκρική φιλολογία 
αυτής, διό καί έπιφυλαττόμεδα έν άλλη ήμών μελέτη ΐνα 
πραγματευδώμεν ούχί περί του συστήματος των νεκρικών 
τελετών καί του τρόπου τής κηδείας αυτών, άλλα περι του 
συστήματος της, οικοδομής των φοινικικών τάφων, των ευρι
σκομένων Ιν διαφόροις πόλεσιν, ενδα διετέλεσε τό φοινικικόν 
στοιχείον, 'ως καί περί των διαφόρων συμβολικών σημάτων, 
καί-Ιτέρων έμβλημάτων εύρεδέντων έν τοΤς τάφοις αυτών, 
άναφερομένων έν τη φοινικική φιλολογία.

■ Πρό τίνος καιροί έν Λάρνακι έξεχώσδησαν δύο μεγαλο- 
, πρεπεΐς νεκρικοί δόμοι έκ σκληρών ώκοδομημένοι λίδων, δυο 

έκαστος έχοντες δωμάτια, ών τό έν σχηματίζει έπίμηκες 
τετράγωνον· .καί πό μεν. πλάτος του τότε ανοικτοί δώμα- 
τίου ήν 2,02 μέτρων τό δε μήκος υπέρ τό διπλάσιον ή δ ’ 
οροφή,-συνίστατο έκ μεγάλων. καλώς είργασμένων λίδων. 
’Επί τω ν τάφων τούτων φαίνονται καί Έλληνικαί γλυφαί' 
πιδανόν- οί τάφοι ουτοι νά είναι φοινικικοί, ή καί αυτών των 
βασιλέων τής πόλεως Κι'τίου.

-Ε ν τισιν άνασκαφάίς εύρέδη έκ λευκου μαρμάρου ή 
κεφαλή τοϋ'Καρακάλλα, καί πλειστα ρωμαϊκά νομίσματα 
τοϋ - Σεπτίμου, Σεβήρου, Αντωνίνου, Καρακάλλα, Ιουλίας 
Δόμνης μετά τίνος επιγραφής "Ελληνικής, άφ’ ετέρου δέ τόν 
ναόγ ;τής Πάφου μετ’ έπιγραφής Κοινόν Κυπρίων.

’Εν δέ τή  μεταξύ Λάρνακος καί Σκάλας όδφ έσχάτως 
εν τϊνι ά-νασκαφή άπεκαλύφδησαν τά  Ιρείπια καί αί βάσεις 
ναοϋ. δεάς τίνος, ίσως τής- Ουρανίας ’Αφροδίτης, ήτις έλα- 
τρεύετο καί έν Κιτίω, Σαλαμϊνι, Ταμασσώ, Άμαδουντι, Γόλ- 
γο ις,-Ίδαλίω , Σόλοις καί Παλαιπάφω, εκαλείτο δ ί  καδ’ 
“Ησύχιον ομφαλός της. γης. Μέρος του έδάφους του ναοί 
τούτου, ήτο ψήφωτόν περίεργον καί εφερεν έμβλημα, συγ
κείμενον έκ ποταμίων ψήφων ποικιλοχρόων, άπεικονίζον 
δαίμονας δαλάσσίους. Τρίτωνα σαλπίζοντα έπί τής ούρας 
του. οποίου κάδηται μικρός νΕρως· περιλαμβάνονται δέ 
αυται αί γραφαϊ είς αρχιτεκτονικά ποικίλματα, κατά τόν 
αυτόν τρόπον άπειργο&μένα. Τό ψηφοοτόν τοϋτο έδαφος 
άμελεία καί αβελτηρία' των εργατών σχεδόν κατεστράφη. 
Έ ν.το ις έρειπίοις του φρουρίου τής νεκροπόλεως άνεκαλύφδη 
έπί . τίνος , μαρμάρου υψος 0,30, πλ. 0,72, παχ. 0,7 ή έξης 
έπιγραφή· · ,

ΒΕΡΕΝΙΚΗ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ 
. . ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ . · ΓΥΝΑΙΚΑ

ΠΟΣΕΙΔΗΙΠΟΣ ΦΡΟΥΡΑΡΧΟΣ .
ΚΑΤΑέ. . .. . ΚΑΙ ΚΑΤΑ-ΚΙΤΙΟΝ 
ΚΑΙ ΒΟΙΣΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ.

"Η άναδηματική αυτη έπιγραφή φαίνεται δτι ανήκει είς 
τόν Πτολεμαίον Ααγίδαν, έλευδερώσαντα τούς 'Ρο,ιζούς άπό

Δημητρίο,υ τό 305 π. X. ούτος έκλήδη καί σωτήρ, Βερενίκη, 
δέ ή τέταρτη αύτοϋ σύζυγος. Ό  βασιλεύς ουτος γενόμενος 
κύριος, τής Κύπρου κατά τό 305 π. χ· έκ νίκης , κατά: τοϋ 
’Αντιγόνου, καί διατηρήσας τήν έπί Κύπρου αρχήν μέχρι του 
306 π. χ . έφάνη τοϊς Κυπρίοις ευεργετικός, ίδρύσας πολλά 
δημόσια οικοδομήματα έν αυτή.

Έ ν δέ τώ μητροπολιτικω ναώ τοϋ Κιτίου έπί τίνος βά- 
δρου έκ μαρμάρου υπάρχει ή εξής έπιγραφή, ής'μέμνηται 
καί ό πολύς Κωνστάντιος ό έκ Σεναίου.

(δψ. 0,18, πλ. 0,21, παχ. 0,2)·
Η ΠΟΛΙΣ ΑΓΙΑΝ ΔΑΜΟΘΕ ΤΟΥ ΚΡΗΤΑ
ΤΟΝ ΑΡΧΙΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΟΛΕΩΣ
ΑΡΕΤΗΣ ΕΝΕΚΕΝ ΚΑΙ ΕΥΝ01
ΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΑ ΠΤΟ
ΛΕΜΑΙΟΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΝ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΝ ΤΗΝ ΑΔΕΛ
ΦΗΝ ΘΕΟΓΣ ΦΙΛΟΜΗΤΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΑΪΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΙΣ Α ΪΤΗ Ν  ΕΪΕΡΓΕΣΙΑΣ.

Έ πί ετέρου βάδρου μαρμάρινου εύρέδη ή έξής έπιγραφή: 
(3ψ. 0,86, πλ. 0,60, παχ. 0,3).

ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΤΟ ΚΪΠΡΙΟΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΝ ΕΡΜΟ 
ΔΑΜΑΝΤΟΣ ΤΟΝ 
ΓΪΜΝΑΣΙΑΡΧΟΝ ΚΑΙ 
ΑΓΩΝΟΘΕΤΗΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΙΚΑ ΠΡΕΣΒΕΥ 
ΣΑΝΤΑ· ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
ΣΕΒΑΣΤΟΝ ΥΠΑΤΟΝ 
ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ.

Επί τίνος λάρνακος κείμενης έντός του ναοϋ τοϋ 'Αγίου 
Γεωργίου υπάρχει ή εξής έπιγραφή, έν ή βλέπομεν ότι δέν 
διατηρείται ή όρδογραφία καί τό τοιοϋτον εΐδιστο τοΐς πά
λαι· (δψ. 0,20, πλ. 0,68, παχ. 0,10).

ΧΕΡΕ 
Η ΥΠΟ ΘΕΩΝ ΠΕΦΙΛΗ 
ΜΕΝΗ ΚΕ ΥΠΟ ΑΝΘΡΩ 
ΙΙΩΝ ΖΗΤΗΘΕΙΣΛ 
ΕΥΨΓΧΙ ΟΥΔΙΣ ΑΘΑ 
ΝΑΤΟΣ.

Άλλοτε δέ παρά τή μονή τού Αγίου Γεωργίου άνευ- 
ρέδη νεκροταφείον μετά δέκα σαρκοφάγων. καί αμφορέων, 
έχόντων φοινικικά χρώρ.ατα. Παρά ταύτη τή  δέσει έν άνα- 
σκαφή τινι άνεκαλύφδησαν δύο τάφοι, ών ό εις έφερε τάς 
νεκρικάς δόσεις, ό δ ’ έτερος επτά ώς καί διάφορα κεκερα- 
μευμένα αγγεία διαφόρου μεγέδους μετά μελανών ζωηρών 
γλυφών τέχνης φοινικικής. Έ νταϋδα εύρέδη καί σύμπλεγμα 
έκ τριών σωμάτων τριών δακτύλων τό υψος· ήτο δέ τρεϊς 
γυναίκες, μήτηρ, καί δύο δυγατέρες, ή άδελφαί, αίτινες πι- 
δανόν νά άπεικονίζωσι φοινικικάς τινάς δεότητας. 'Ωσαύτως 
άνευρέδη καί λίδος τις έχων έκτομάς βαδπίας καί κεφαλήν 
ανδρος μετα αχτίνων, έντός δέ των αχτίνων τούτων υπάρ
χει τό όνομα Νιχοχλής, καί πιδανώτατα είναι είκών ενός 
τών τής Σαλαμίνος, ή τής Πάφου Νικοκλέων.

Παρά τόν ναόν τής Σωτείρας εύρέδη άγαλμα αρχαϊκής 
έποχής ,έμφαϊνον γυναίκα φέρουσαν έν τή  δεξιά χειρί περι
στεράν, ήτις, ώς γνωστόν, έτϋγχανε τό ίερόν σύμβολον τοϋ 
Θίοϋ τών Φοινίκων καί άνήγγελλε τοίς ναυτίλοις τήν έγγί- 
ζουσαν άκτήν.

Ε ίκ ώ ν  κ α τά  τ ά ν  ελαιογραφίαν το ?  Η . Ο ο ο ω ω ε .
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Έ ν  τη ενορία χρυσοπολιτισσης Λάρνακος είσί τίνος λί- 
8'ον μαρμαρώδους βα9·υχρόου, υψ. <»,2ΰ, πλ. (1,44 καί χάχ.0,40 
υπάρχει ή Ιξής έπιγραφή έν συμπληρώσει, ή τις άναφέρεται 
διά  την γνωστήν πόλιν Κίτιον.

Η ΠΟΛΙΣ ΣΟΔΑΜΟΝ ΣΟΔΑΜΟΓ 
ΤΟΝ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΝ ΤΟΝ ΓΓΜΝΑ 
ΣΙΑΡΧΗ ΣΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΝΟ 
ΜΗΣΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ 
ΚΑΤΑΙΚΕΤΑΣΑΝΤΑ ΕΚ ΘΕΑ 
ΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ ΑΓΤΩ .
ΙΔΙ01Σ ΑΝΑΛΩΜΑΣΙΝ.

Εν τη αυ.τη ένορία κατά την βόρειον πλευράν του 
περιβόλου του ομωνύμου ναοΰ εύρίσκεται έντετοιχισμένον 
μέγα βάθρον μαρμάρινου, τετμημένο·/ επίτηδες είς δύω πλα
τείας πλάκας, όπερ φέρει έπιγραφήν τινα, ήν ή μ εις δίδομεν 
ώς έξής συμπεπληρωμένην: -

ΑΓΓΟΚΡΑΤΟΡΑ ΚΑΙΣΑΡΑ 
ΤΡΑΪΑΝΟΝ ΑΝΔΡΙΑΝΟΝ 
ΣΕΒΑΣΤΟΝ .....................

Έ ν ταΐς μνησ9·είσαις άνασκαφαΐς άνευρέθησαν και ετερα 
αρχαιολογικά αντικείμενα, εχοντα μεγάλην σπουδαιότητα 
καί σημασίαν, άπερ πρός συμπλήρωσιν της ημετέρας μελέ- 
της- κρίνομεν καλόν άπαριΰμήσαι:

α) 'Ωραΐον άγαλμα έν φυσικό) μεγέ9·$ι, ωραίας τέχνης 
•ρωμαϊκής εποχής, δπερ παριστα άνδρα πωγωνοφόρον έστεμ- 
μένον τη ν  κεφαλήν καί φεροντα ποδήρη χιτώνα μετά άμι- 
κλαΐδων έν τοΐς ποσίν. αί χεΐρες είσίν άναπεπταμέναι πρός 
τα  άνω- ή στάσις αυ’τοΰ έμφαίνει Ιξοχόν τ ι.

β) Άγαλμα άκέφαλον γυναικός ίσταμένης όρθιας καί 
φεροόσης πολύπτυχον μανδύαν ή μεν δεξιά χε'.ρ αυτής υπάρ
χει, ή δέ αριστερά έλλείπει από τοΰ ώμου- καί έν τη δεξιά 
χειρί κρατεί κόσμημά τ ι έν είδει έσόπτρου. Τό άγαλμα 
τούτο πιϋ·ανόν.νά ήναι τής ’Αφροδίτης, διότι τό έσοπτρον 
ως κόσμημα παρ’ άρχαίοις, καΟ·’ ο μεμνηται ό ’Αθηναίος άνα- 
φέρεται αυτη τη -Οεα.

γ) Προτομή ή κεφαλή γυναικός ωραίας, εργον καλλι
τεχνικόν εξοχον, έν ώ αναφαίνεται ή έμφυτος ευφυΐα τοΰ 
γλύπτου καί ή δεξιότης αυτοΰ.

δ) Διαφόρου μεγέθους πήλινα αγάλματα χαριστωντα 
διάφορους 9·εοτητας. II χρήσις των πήλινων αγαλμάτων 
έντελώς δεν έπαύσέ ποτέ παρ' 'Έλλησι, καί μέχρι των έσχα
των χρόνων άπαντώμεν ου μόνον ανδριάντας έκ τοιαύτης 
όλης κατεσκευασμένους άλλ’ έτι καί μικρών ναών &ριγγοός 
κεκόσμ-ημένους δ ι’ ωραιότατων πήλινων αναγλύφων, άτινα 
ήσαν αντίγραφα των λιθ-ίνων άναγλύφων άλλων μεγαλειτε- 
ρων ναώ ν είσέτι δ'ε ταοτα τά  έξ οπτής γης αγάλματα

(ίβιτΛ οοίία) ετίθεντο ώς κόσμος καί πρότυπα έργα έν ο’· 
κίαις -καί στοαΐς.

ε) Σαρκοφάγος κεκοσμημένος δι’ αναγλύφων παριστών- 
των σκηνάς δημητρικάς ή διονυσιακάς ή έκ τοΰ μύθ·ου τής 
Ψυχής καί τοΰ Έρωτος, έμβληματικώς τήν τής ψυχής αθα
νασίαν αίνιττομένας.

στ) Άγαλμα ανδρός έν μικρω σχήματι έξ οπτής γής 
σωζόμενον μόνον έκ τοΰ όμφαλοΰ καί κάτω.

ζ) Δύω Έ ρμάΐ ήτοι δύω αγάλματα συνιστάμενα έκ κε
φαλής κυρίως τής τοΰ δ·εοΰ Έρμου· αυται έτί&εντο έπί τε
τράγωνου στήλης, ής το ύψος ήν άνάλογον πρός τό άνάστημ.α 
τοΰ ανθρωπίνου σώματος. Οϊ Έ ρμάϊ έν τοϊς άρχαιοτάτοις 
χρόνοις έδήλουν τό συμβολον τοΰ έμ.πορίου, τής οδοιπορίας, 
των οδών, τών ορίων κλπ.

η) Νανώδη καί γελοία τό σχήμα αγάλματα. Τά παρά
δοξα ταΰτα αγάλματα νομίζομεν ότι είσί θεότητες τών 
Φοινίκων, ους έ8·εώρουν προστάτας αυτών. Ταΰτα έκαλοΰντο 
ηΰιαϊΑοι καί πολλάκις, καδ·’ Ηρόδοτον, έτίβεντο καί έπί 
τής πρύμνης των πλοίων αυτών.

8) Προτομή αγάλματος δ-εότητός τίνος ομοιόσχημος 
τοΐς Έρμαΐς ϊσως τής Ουρανίας ’Αφροδίτης τής λατρευομέ- 
νης έν Κιτίω. _

Εκτος των καλλιτεχνικών τούτων έργων των έκχω- 
σθάντων έκ τών άνασκαφών τούτων εόρεθησαν Έλληνικαί 
κυπριακοίς γράμμασιν έπιγραφαί, ώς καί τινες Φοινικικαί· 
αίσθ-ηματικαί, έξ ών μεθερμηνεόσαντες μ.ίαν παραθέτο- 
μεν αυτήν.

,,Άβδοζιμος υιός Καλβαλίμου υίοΰ Νικοκλέους.“ 
Τήν αυτήν έπιγραφήν έξήγησεν Ίταλιστί καί ό Τ π^ ιιί, 

οστις λέγει οτι τό όνομα Ιίαλβάλιμος δηλοί πιστόν οπαδόν 
τών Θεών.

Τπάρχουσι παρ’ ήμΐν καί έτεραι φοινικικαί έπιγραφαί 
μεγάλης σπουδαιότητος έρμηνευ&είσαι Ελληνιστί παρ’ ημών, 
ώς καί συλλογή τις νομισμάτων μεΨ Ελληνικών έπιγραφών 
κατά τήν πρώτην περίοδον, Ταΰτα μή άνερχόμενα πέραν 
τοΰ έκτου αίώνος π. χ. πάριστώσιν έπί μέν τοΰ ενός μ.έρους 
γυναίκα πτερωτήν, βαδίζουσαν κεκλιμένοις τοίς γόνασιν έπί 
κωνικής στήλης ίσως τοΰ αγάλματος, υφ’ ό έτιμάτο έν 
Πάφω ή Αφροδίτη, καί αίρουσαν τόν έξ ουρανοΰ πεσόντα 
αστέρα, έπί δέ τοΰ ετέρου κύκνον, ός ήν, ώς γνωστόν, σύμ- 
βολον τής ’Αφροδίτης, καί τοΰ Αδώνιδος· όπάρχουσι δέ καί 
τινα φοινικικά νομίσματα, έξ ών βεβαιοόμεΟ·α ότι τό Κίτιον 
διετέλεσεν όν Φοινικική πόλις μέχρι τοΰ ’Αλεξάνδρου.

Δίδοντες τό γε νυν πέρας έν τη παρούση μελέτη ήμων 
ονδαμοΰς δυνάμεθα άρνηδ·ήναι δτι οί άλληλοδιαδόχως αρ- 
ξαντες Κύπρου Φοίνικες, Άσσύριοι, Αιγύπτιοι καί Πέρσαι, 
έσχον μεγίστην έπιρροήν έπί τοΰ καδ·όλου βίου τών Κυπρίων.

-----------—»3§®<β>€®Β-------------

Φ Ρ Α  Δ Ι Α Β Ο Λ Ο Σ .
• ,  - ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ.

(τέλος.)

„Είναι βαρέα καί άξια'θανατικής ποινής τά  κακουρ- „Καί δέν έφοβείσο τόν Θεόν;“ εΐπεν ό ήγεμών αυστηρως.
γήματά του;“ .ήρώτησεν ο' ήγεμών, παρατηρών μετά προ- ,,Έξήσκουν μόνον τό δίκαιον τής άνταποδόσεως“ άπε-
φανοΰς. ενδιαφέροντος τόν ώραίον νεανίαν. „Μάλιστα“ άπε- κρί&η ό νεαρός δεσμώτης, λαμβάνων ήδη τόν λόγον, „μόνον
κρίνατο ό δικαστικός υπάλληλος. ,ΓΗτο ό αρχηγός ληστρικής τους πλουσίους καί άσωτους διαφ8·ορείς Ιτιμώρησα, μόνον
συμμορίας, ένδιαιτωμένης έπί τών όρέων Abruzzi όπό8·εν διέ- τους καταπιεστάς τής πτωχίας τά  αδίκως άποκτηδ·έντα χρή-
σπειρε τόν φόβον καί τήν φρίκην είς άπασαν τήν χώραν. ματα άφήρεσα καί άπέδωκα είς τούς πιεσθέντας.
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- ,,'Η πράξις όμιος αδτη δέν ήτο τής δικαιοδοσίας σου“ 
άπήντησεν ό 'Ροΰφφος, ,,άν συνέβη τι αδίκημα είς τους πτω
χούς, ήδύναντο αύτοί νά έπικαλεσθ-ώσι τήν βοήθ·ειαν τών 
αρχών.“

Έ π ί του προσώπου τοΰ ληστάρχου άνέλαμψε σαρκαστι
κόν μειδίαμα.

„Άν τούτο ήτο δυνατόν, ουδέποτε 8·ά έγινόμην ληστής. 
Ουδέποτε οί πένητες εδρον είς τά  παράπονά των άκρόασιν, 
έτι δ ’ ο’λιγώτερον βοήθειαν, άλλ’ αί άρχαί ήσαν σύμφωνοι 
μέ τους πλουσίους καί τους ένεθάρρυνον οΰτω είς τάς δει- 
νοτέρας παρεκτροπάς. Είς μάτην έζήτουν οί αδικούμενοι 
τήν'δικαιοσύνην έν τή χώρα μας, οί δικασταί υπήρχον μόνον 
διά τούς πλουσίους κτηματίας, ύφ’ ών διεφθ·είροντο διά 
χρημάτων.

„"Ψεύδεσαι!“ εΐπεν όργίλως ό υπάλληλος διακόπτων τόν 
αρχιληστήν.

'Ο  ήγεμών ένευσε τώ υπαλλήλω νά σιωπήση. ,,Δύναται 
νά εξακολούθηση“ διίταξεν „είς όσα λέγει, ένυχάρχει ίσως 
πυρήν τις κλη&είας.“

„'Ορκίζομαι είς τήν ψυχήν μου οτι όλα, όλα όσα λέγω 
είναι ή καθ·αρά άλή9·εια“, έξηκολούθησεν ό δεσμώτης, ένω 
ό 'Ροΰφφος ένευεν έλαφρώς καί σχεδόν άνεπαισδ-ήτως. „Πολ
λάκις ήκουσα μέ τά  ίδια ώτά μ.ου τους θφήνους τών πτω
χών, από τους οποίους άφήρουν καί τήν τελευταίαν αίγα έκ 
τής μάνδρας, καί τό τελευταΐον λεπτόν έκ τοΰ θυλακίου- 
κατελαμβανόμην υπό σφοδρας άγανακτήσεως οσάκις οί κλη- 
τήρες ήρχοντο νά είσπράξωσι καδ·υστεροΰντας φόρους καί 
μή ευρίσκοντες χρήματα ήρπαζον παν τό προστυχόν ψυχρώς 
καί άνοικτιρμόνως. Οί εκτελεστικοί υπάλληλοι διήρχοντο 
τάς κώμας έπί αμαξών καί οσάκις έτελείονον τό θλιβερόν 
αυτών ημερήσιον έργον αί άμαξαι ήσαν φορτωμέναι μέ παν
τός είδους κατασχεδ·εντα αντικείμενα. Τάς λαμπράς όμως 
έπαόλεις τών ευπατριδών παρήρχοντο οί δικαστικοί υπάλλη
λοι απαρατήρητους· οί πλούσιοι εοπατρίδαι, κελτημένοι τό 
χρονόμιον τής τάξεώς των, ήσαν άπηλλαγμένοι παντός φόρου. 
Τότε, κύριε, άνέβραζεν έξ οργής τό αΐρ.ά μου. Έ κεΐ χλιδή 
καί άσωτία, έδώ πενία καί έλεεινότης. Άπεφάσισα λοιπόν 
καί έγώ τάς αντιθέσεις ταύτας καί ανωμαλίας κατά τό δυ
νατόν νά ισοπεδώσω.“

'Ο  ήγεμών εΐχεν έγερδ-ή καί ήρχισε νά περιπατή έν τώ 
δωματίφ σκεπτικός καί σύννους. Αίφνης έστάδ-η πρό τοΰ 
καταδίκου.

„Πώς ονομάζεσαι;“ ήρώτησε παρατηρών αυτόν, έκ νέου.
„Μιχαήλ Πέτσος εΐνε τό όνομά μου“ άπήντησεν ό ληστής.
Είς τάς λέξεις ταύτας ήγέρδ-η έκπληκτος 6 γραμμα

τέας τοΰ 'Ρούφφου, παρετήρησε μετά προσοχής τόν ληστήν 
είς τό πρόσωπον καί έσπευσεν εΐτα πρός αυτόν.

,,Πάτερ Άγγελε, είσαι συ πραγματικώς; ο συμμαδητής 
μου έν τή  ιερατική σχολή καί ό συνάδελφός μου έν τώ μο- 
ναστηρίω;“ έφώνησε μετά ζωηρότητος.

,;Έγώ είμαι, Βερνάρδε“ άπήντησεν έκεινος σιγηλή τη 
φωνή καί έφαίνετο άγωνιζόμενος όπως καταστείλη τήν συγ- 
κίνησίν τ.ου. „Είμαι ό παλαιός σου σύντροφος τής παιδικής 
καί νεανικής ήμών ήλικίας. Άλλ’ άπεδύδην τό μοναχικόν 
σχήμα καί διήγαγον ακόλαστον βίον μετά άγρίων, άδαμά- 
στων συντρόφων. Αί χεϊρές μου εΐνάι μεμιασμέναι μέ αν
θρώπινον αίμα, Βερνάρδε, μή μολύνης τάς ίδικάς σου διά 
τής έπαφής αυτών.“

Ό  ήγεμών έπλησίασε τούς δύο φίλους.
„Πατήρ Άγγελος! — ούτως ονομάζεσαι;“ ήρώτησε τόν

ληστήν. „Τό όνομα τοΰτο δέν αρμόζει είς τό αιματηρόν 
σου Ιπάγγελμα.“

,,Κατέλιπον το όνομα τοΰτο έν τή  μονή, ότε έπανήλ- 
δ·ον είς τόν κόσμον καί τα  τρικυμιώδη κύματα του βίου μέ 
συνεκάλυψαν“, άπήντησεν ό δεσμώτης. „Οί σύντροφοί μου 
μέ ώνόμασαν τρελλόν Μιχάλην, διότι δέν ώπισθ-οχώρουν 
απέναντι οΰδενός τολμήματος, οί δέ πλούσιοι, τών οποίων 
ή συνείδησις- καί αί χεΐρες δέν ήσαν καθαραί, κατελαμβά- 
νοντο υπό φόβου καί.τρόμου, οσάκις ήκουον τό όνομά μου.“ 
Πάλιν ένευσεν ό ήγεμών μέ τήν κεφαλήν, ώσανεί Ιπεδοκί- 
μαζε τάς σκέψεις, αίτινες άπησχόλουν τό πνεΰμά του.

„Θέλεις νά ύπηρετήσης τήν βασιλείαν, παιδί μου;“ ήρώ
τησεν αίφνης ατενίζων έταστικώς τόν πρώην αρχιληστήν.

„Μέ τό σώμά μου καί μέ τήν ψυχήν μου, Κύριε“ έφώ- 
νησεν ό Πέτσος, „και αν δυνη&ώ καί έγώ νά συντελέσω, 
όπως οί Γάλλοι έκδιιοχδώσιν έκ τής ώραίας ήμών ’Ιταλίας, 
προΟώμως &ά 8·υσιάσω τό αΤμά1 μου καί τήν ζωήν μου.“

• „Καλά λοιπόν, είσαι ελεύθερος“, εΐπεν ό 'Ροΰφφος, καί 
πρός τόν υπάλληλον στραφείς προσέ&ηκεν: „Άς άφαιρεδώσιν 
άχ’ αυτοΰ αί άλύσεις καί άς έπανέλ8·η πρός έμέ.“

Άνωρ8·ωμένος ΐστατο ένώπιον τοΰ ήγεμόνος ό δεσμώ
της ουχί ώς κακούργος, άλλα ώς ήρως. Τό ώραίον καί ευ- 
ρωστον σώμά του έφαίνετο ύψηλότερον καί εΰρυτερον, ή 
κεφαλή ώρ8·οΰτο υπερηφανωτέρα καί οί ¿φθαλμοί άπήστραπ- 
τον τολμηρότεροι. Με ίσχυράν κίνησιν ανύψωσε τόν δεξιόν 
βραχίονα, ώς νά εμ.ελλε νά ορκισδή, καί μεγαλοφοίνως εΐπεν. 
„Ευχαριστώ, μυριάκις σας ευχαριστώ. Δέν 0·ά διαψεύσω τας 
προσδοκίας σας. Άν έν τω μοναστηρίω πρότερον μέ ώνό- 
μαζον πατέρ’ Άγγελον (Fra Angelo), 8έλω άπό τοΰδε νά 
όνομάζωμαι πάτερ Διάβολος (Fra Diavolo), καί ώς ό Έσω- 
φόρος 9·ά προσέρχομαι πρός τούς Γάλλους, ώστε οταν μέ 
βλέπωσι πλησιάζοντα νά νομίζουν ότι πλησιάζει ή τελευταία 
των στιγμή.“ Ταΰτα είπών έξήλ9·ε τής αιθούσης συνοδευό- 
μενος ύπό τοΰ δικαστικού' υπαλλήλου.

2.

Έ πί τής πόλεως νΙτρι έβασίλευε λαμπρά, γνησία ’Ιτα
λική έσπέρα ίουνίου. Θωπευτικώς έκίνει τά  φυλλώματα τών 
πιτύων έλαφρός άνεμος, δστις άπό τοΰ τυρρηνικοΰ πέλάγους 
πνέων έφερεν είς τήν πόλιν τό άρωμα τών ήνδ·ισμένων έλαιώ- 
νων, οί όποιοι έκάλυπτον τάς έλαφρώς κεκλιμένας τών όρέων 
κλιτύας. ’Όπισδ-εν τής αρχαίας κατηρειπωμένης άκροπόλεως 
ΰψοΰτο βραδέως καί ύπερηφάνως ό λαμπρός δίσκος τής σε
λήνης καί εχεε τό άργυρόχρουν φως του έπί τών αγρών, οΐ- 
τινες έξετείνοντο ήρεμοι καί ειρηνικοί, ώς νά μή είχε ποτέ 
διαταράξη τήν ησυχίαν των ή κλαγγή τών όπλων καί ή 
βροντή τών τηλεβόλων. Έ π ί τών οροφών τών οικιών καί 
έν τοΐς κήποις οί κάτοικοι άνέπνεον τόν δροσερόν άέρα τής 
εσπέρας τόν τοσούτω ποθητόν μετά τήν καυστικήν τοΰ βέ
ρους ήμέραν, ένω οί νέανίαι κατά ομάδας έπορεύοντο γε- 
λώντες καί συνδιαλεγόμενοι μεταξύ τών βατομορεών, αίτινες 
περιέφραττον τάς έπί τών δασωδών ορέων αγουσας ατρα
πούς. Είς ενα έκ τών στενών τούτων δρόμων, άγοντα πρός 
τά  έρείπια τής άκροπόλεως, ίστατο είκών τής Παναγίας περί- 
καλυπτομένη ύπο πυκνών μυρσινών, καί άγρίων ρόδων, Το 
πρόσωπον τής Παναγίας ήτο έζωγραφημένον μέ άνοικτά 
χρώματα έπί ξύλου καί περιεστεμμένον μέ στέφανον τεχνη
τών έκ χάρτου άν&έων. Έ κ  τοΰ άνέμου καί τής βροχής 
εΐχον γείνει ωχρά τά  χρώματα καί ή ζωγραφία μόλις διε-
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κρίνέτο· Ιν τούτοις .ουδείς παρίήρχετο.έκεϊθεν χωρίς νάπροσ^ 
ευχη8·ή καί άπευθύνη 9·ερμήν τινα παράκλησιν. προς τήν 
μητέρα τοϋ Θεοϋ. .

νΗδη ευρίσκετο πρό της είκόνος γονυπετής κόρη, βεβυ- 
θισμένη είς. σιωπηλήν, διάπυρον προσευχήν, ως έφαίνετο έκ 
των ευλαβώς συμπεπλεγμ.ένων χειρών, των έλαφρώς τρεμόν- 
των χειλέων κ«ΐ των από καιρού εις καιρόν άνυψουμένων 
πρός τ.όν ουρανόν δακρυβρέκτων όμμάτων.

Τό πρόσωπόν της, περιβαλλόμενον υπό μελαίνης πυκνό
τατης κόμης, ήτο ώραΐον καί ζωηρόν, άλλ’ εί; τους βαθεϊς, 
ήμ.αυρωμένους οφθαλμούς έφαίνετο έζωγραφημένη βαθύτατη, 
ένδόμυχ.ος λύπη. Βαρεία θλίψις έχίεζε τήν καρδίαν της, κα'ι 
.ενταϋ&α προ της είκόνος τής Παναγίας έζήτει παρηγορίαν 
καί βοήθειαν. Ουδέν έτάρασσεν αυτήν έν τη θ·ερμή προσ
ευχή τη ς .. Ουδόλως έπρόσεχεν είς τά  μακρόθεν ήχουντα των 
εύθυμων νεανιών καί νεανίδων άσματα, ουδέ ήσθάνετο ότι 
ή νόξ καθίστατο έπί μάλλον καί μάλλον σκοτεινότερα.

Αίφνης .έφάνη άνήρ τις με τά έλαφρά του σανδάλια 
σιωπηλός βαδίζων έν τή άτραπω τή  άγοΰση άρδ τής άκρο- 
πόλεως είς τήν πόλιν Ίτρ ι. ΙΙαρατηρήσας τήν νεάνιδα γο
νυπετή προ τής είκόνος έφάνη πρός στιγμήν διστάζων, εΐτα 
¿πλησίασε σιγαλά καί παρατηρων μετά προσοχής, όπως ανα
γνώριση τήν κόρην, εθηκεν έλαφρώς τήν χεϊρά του έπί τοϋ 
ώμου τής προσευχομένης. Έντρομος άνεσκίρτησεν ή κόρη, 
με ελαφράν. έκπλήξεως κραυγήν; καί περιεπτύχθη, ώς νά 
έζήτει βοήθειαν, τό ν . ξύλινον πάσσαλον έφ’ οδ Ιστηρίζετο 
ή είκών τής Παναγίας.

Ό  'ξένος ίστατο με τεταμένους τους βραχίονας προ 
αυτής καί τά· τρέμοντα χείλη του έπρόφεραν σιγαλά τό 
όνομα:. „Μαριέττα.“ ’Αλλά τό κοράοιον ίστατο ακίνητον έκ 
του τρόμου καί παρετήρει αυτόν μετά φρίκης, ως νά ητο 
φάντασμα.

,,Μαρίέττα" έψιθυ’ρισεν έκ νέου ό άνήρ „δέν με γνωρί
ζεις πλέον;"

Ή  κόρη έποίησε τό σημεΐον του σταυροϋ.
Τότε έπλησίασεν έκεϊνος καί έλαβεν αυτήν έκ τής δε

ξιάς. Μόλις ή κόρη ήσδ'άνθη τήν ίσχυράν, θερμήν του χεϊρα 
έν τή  {δική τη ς; έβεβαιώθη πλέον ότι δεν .ήτο φάντασμα, 
καί έρρίφθη. είς. τάς άγκάλας του. Έ π ί μακρόν ίσταντο 
ένηγκαλισμένοι καί συνεσφιγμένοι, ώς δυο άνθρωποι οί οποίοι 
νομίζοντες ότι αίωνίως. θά  ήναι χωρισμένοι έπαναβλέπουσιν 
αίφνης άλλήλόυς.'

,,Είσάι λοιπόν αληθώς .καί πραγματικώς ό αγαπητός 
μου, έ καλός -μου, ό τρελλός μου Μηχαήλ;" είπεν έπί τέλους 
ή Μαριέττα με φωνήν έκφράζουσαν άπειρον αγάπην καί τρυ
φερότητα.; ,,Ή Παναγία είσήκουσε. τήν δέησίν μου καί σέ 
ήλευθέρωσεν έκ των χειρών. τοϋ δημίου. Άλλά ποϋ θά κρυ- 
φθής δ ιά  νά- μή σέ συλλάβωσι πάλιν καί σε .φυλακίσωσιν;“ 

,,Μή φοβείσαι, Μαριέττα,. είμαι έλεύθερος.καί. κάνέίς δέν 
τολμά νά μου κάμή-τίποτε“, είπεν ό Πέτσος, ένώ περιεπά- 
τει, κρατών έκ τής χειρός τήν. έρωμένην του, έπί τής άτρα- 
'ποΰ υπό τό .φέγγος τής σελήνης. Ό  γενικός αντιπρόσωπος 
τοϋ βασιλέως,. ό- πρίκηψ 'Ροϋφφος μοί άπένειμε χάριν καί μέ 
¿πεφόρτι^ε ·μέ τόν σχηματισμόν έπικουρικου στρατεύματος, 
τοϋ όπςίου με διοίρισε συνταγματάρχην. Ή . πρώτη, μου 
σκέψις ήτο νά· έλθον πρός σέ, · Μαριέττα, όπως. σ.οί αναγγείλω 
τήν χαρμόσυνον εϊδησιν. .Αυριον πηγαίνω .είς Γαέταν. όπου 
σκοπεύω: νά συλλέξω τους άπαιτουμένους στρατιώτας.“

„Καί .έπειτα'πηγαίνεις-καί..σύ\είς. τόν πόλεμον;" ήρώ -; 
τησεν ή. νεανις μετά τρεμουσης. φωνής.: . ,

„Βέβαια", άπέκρίΟ-η έκεϊνος ,,έναντίον τών Γάλλων. Πρέ
πει νά με γνωρίσουν καί νά μα'θουν νά μέ φοβούνται."

. Ή  Μαριέττα έρριψεν άνήσυχον βλέμμα έπί τοϋ νεανίου. 
,,Οί Γάλλοι είναι έχθροί τοϋ βασιλέως μας“, έλεγε σιγαλά, 
„δέν θά  ευρης έλεος, αν πέσης είς τάς χεϊράς των."

„Αυτό δέν 8·ά συμβή, Μαρίεττα. Έ π ί πολλά έτη διέ- 
φυγον τάς ένέδρας τών αστυνομικών κλητήρων μας, οί οποίοι 
γνωρίζουν όλα τά  βουνά μέ τήν σπιθαμή, καί τώρα νά φο
βηθώ τους Γάλλους, οί όποιοι είναι ξένοι είς τήν χώραν μας;“

Ή  νεανις ουδέν άπεκρίθη· είχε πεποίθησιν είς τήν τόλ
μην καί τήν πανουργίαν τοϋ έραστοϋ της. Σφιγκτά ¿κρα
τείτο από τόν βραχίονα του κατά τήν κατωφέρειαν, καί 
ότε έφθασαν άμφότεροι είς τήν κατοικίαν τής Μαριέττας, 
ό Πέτσος άπεχαιρέτησε τήν έρωμένην του διά νά άναχωρήση.

„Άν περιπέσω είς κίνδυνον, θά ευρω βεβαίως άσυλον είς 
τήν κατοικίαν σου, ώς πρότερον“, είπε περιπτυσσόμενος τήν 
Μαριέτταν.

,Είθε νά μή παρουσιασθή αυτή ή ανάγκη", άπήντησεν 
ή κόρη. ,,Άν όμως χρειασθής καταφυγιον, είς κανέν άλλο μέ
ρος δέν δυνασαι νά είσαι τόσον ασφαλής όσον πλησίον μου.“

„Εντός ¿λίγου θά σέ έπανίδω, Μαριέττα. Άπό τήν Γαέ
ταν έο>ς είς τό Ητρι δέν εΐνε μακράν“ είπεν ό Πέτσος άπο- 
συρόμενος ήρέμα έκ τών βραχιόνων τής νεάνιδος. Είτα άπέ- 
θηκεν εν έτι τελευταϊον φίλημα έπί τών χειλέων της καί 
άπεμακρόνθη έσπευσμένως είς τους αγρούς υπό τό φέγγος 
τής' σελήνης. Μετά ζήλου ήρξατο νά συλλέγη ό πρώην 
αρχιληστής καί νϋν βασιλικός συνταγματάρχης τον άπαιτου- 
μενον αριθμόν στρατιωτών, οπως πράγματι καταλάβη τήν 
άπονεμηθεΐσαν αυτώ δ·έσιν. Πολλά μέλη τής προτέρας λη
στρικής συμμορίας του προσήλδ·ον πάλιν πρός αυτόν, καί ό 
Πέτσος δέν τους άπέπεμψε.

Έ ν Καλαβρία είχον σχηματισθή ωσαύτως, υπό του γε
νικού τοποτηρητοϋ υποστηριζόμενα, πολυάριθμα σώματα 
έπαγγελλόμενα δήθεν νά ύπερμαχήσωσιν υπέρ τής βασι
λείας, πράγματι όμως δέν διέφερον πολό τών συνήθων λη
στρικών συμμοριών. Οί έπί τών αγρίων ορέων Abruzzi δια- 
σκορπισθέντες Λαζαρώνοι έσπευσαν καί αυτοί νά στρατολο- 
γηθώσιν έπέπεσον κατά τών πλουσίων, όσους ύπώπτευον ότι 
έχουσι δημοκρατικά φρονήματα, ένέπρησαν τάς έπαυλεις 
των, διήρπασαν παν ότι ευρισκον προ τών χειρών των, καί 
έφόνευον ανηλεώς πάντα ανθιστάμενον.

Έ ξ  όλων τών αρχιληστών, τών οποίων τό όνομα έπρο- 
φέρετο υπό τών δημοκρατικών μετά φόβου καί φρίκης, ό 
φοβερώτατος ήτο ό Πέτσος, όστις πράγματι είχεν ήδη προσ- 
λάβη τό όνομα Fra Diavolo. Ουδέποτε έφείδετο τών εχθρών 
τοϋ βασιλέως ουτε τών εΰπόρινν τάξεων, άφ’ ετέρου δέ τό 
παράτολμον θάρρος του καί ή πασίγνωστος αυτοϋ πρός τους 
πτωχούς φιλανθρωπία περιέβαλλον αυτόν μέ μυστηριώδη 
-τινά αΐγλην, ήτις καθίστα αυτόν άντικείμενον 8·αυμασμοϋ 
παρά τώ λαώ. Πανταχοϋ καί πάντοτε ήκούετο τό όνομα 
Fra'D iavolo ' έκυκλοφόρουν περί αυτοϋ αί μάλλον παράδοξοι 
καί αλλόκοτοι φήμαι, καί οί Πιφφεράροι έξύμνουν αυτόν είς 
τάς όδους καί είς τά  δημόσια καταστήματα δ ι υπερβολικών 
ΰμνων, ώς μέγιστον εθνικόν ήρωα.

Αίφνης τη 27. Δεκεμβρίου 1805 ο Ναπολέων υπέγραψε 
•τό ψήφισμα, όπερ έν τή γνωστή αυτοϋ λακωνική συνθέσει 
περιείχε τάς λέξεις: ,,Ή δυναστεία τών Βουρβοίνων Ιν Νεα- 
πόλει έπαυσε νά βασιλεύη."

Χωρίς νά χάσωσι καιρόν οί Γάλλοι, υπό τόν ’Ιωσήφ Βο- 
,ναπάρτε, τόν αδελφόν τοϋ αυτοκράτορος, καί τόν άνδρέΐον
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στρατάρχην Μασσέναν είσέβαλον είς τήν χώραν της Νεαπό- 
λεως. Κ ατά των ήσκημένων καί δεδοκιμασμένων τούτων 
μαχητών τά  άτακτα και άνευ στρατιωτικές πειδαρχίας στίφη 
των ληστών καί Λαζαρώνων δεν ήδυνήδησαν ν’ άντιστώσιν 
άνευ σχεδόν μάχης ύπεχώρησαν, καί τη 30. Μαρτίου 1806 
άνέβη ό ’Ιωσήφ έπί του βασιλικοί» της Νεαπόλεως δρόνου. 
'Η  πρώτη φροντίς του νέου βασιλέως ήτο να καδαρίση την 
χώραν άπδ τάς αναρίθμητους συμμορίας τών ληστών, οίτινες 
εΤχον καταστη φοβερά πληγή διά τον τόπον. Καδ’ όλας 
τάς διευδύνσεις έξεπέμφδησαν σώματα έκδρύμων προς συλλη- 
ψιν τών ληστών. ’Εντός μικρού διαστήματος τά  δεσμωτήρια 
ήσαν πεπληρωμένα ληστών και ή αγχόνη, ή πυρΐτις και ό 
μόλυβδος ήρχισαν νά διασπείρωσι σωτήριόν τινα φρίκην.

Οί μάλλον διαβόητοι άρχιλησταί εΐχον ήδη περιπέση 
sk  τάς χέιρας των Γάλλων. Μόνος ό Φρά Διάβολος ήξευρε 
νά διαφευγη διά τής συνήθους αΰτω πανουργίας όλας τών 
τάς αναζητήσεις και ένέδρας. Και δτε ό στρατηγός Μασ- 
σένας έπεκήρυξε τιμήν χιλίων λιρών διά τήν κεφαλήν του 
άρχιληστου, ουδέ τότε εύρέδη κανείς, ό όποιος νά τολμήση 
νά προδώση τον φοβερόν τούτον άνδρα, διότι έκαστος Ιγνώ- 
ριζε καλώς ότι οί οπαδοί του δά τον έξεδικοϋντο. Οί 
Γάλλοι εΐχον τοποδετήση είς όλα τά  μέρη τής χώρας, όπου 
ή ασφάλεια Ικινδύνευεν έκ τής συμμορίας του F ra Diavolo,

' μικρά καί μεγάλα στρατιωτικά αποσπάσματα προς σύλληψιν 
1 αΰτου, αλλά δ ι’ αυτών ούδίν άλλο κατώρδωσαν είμή ότι ό 

άρχιληστής έγεινε προσεκτικότερος καί συνετώτερος καί δέν 
έξετέλει πλέον τόσον συχνά τάς είς τήν χώραν έπιδρομάς 
του. Καί είς τήν πόλιν νΙτρι ήλδε στρατιωτικόν απόσπασμα 
του γαλλικού πεζικού. Οί στρατιώται, έλλείποντος άλλου χώ
ρου, κατέλυον είς τάς οικίας τών ίδιωτών, όπου δήποτε ευρι- 
σκον δέσιν. Είς όλα τά  μέρη τής πόλεως έτάχδησαν φρουραί 
ούτως ώστε ουδείς ήδυνατο νά διέλδη διά τής πόλεως απα
ρατήρητος.

3.
Περί τήν δροσεράν χαραυγήν δερινής τίνος ήμέρας διήρ- 

χετο τάς στενάς άγυιάς τής πόλεως Ί τρ ι δίτροχον όχημα, έξ 
¿κείνων τά, όποια έν Καλαβρία μεταχειρίζονται οί γεωργοί 
καί οί περιοδευοντες μεταπράται, διευδυνόμενον πρός δυσμάς 
τής πόλεως. Γοργός καί εύδυμος έτριπόδιζεν έπί τοϋ άδλίου 
λιδοστρώτου ό τό όχημα έλκων ήμίονος, καί ή νεαρά ήνίο- 
χος, καδημένη έπί τής έτέρας τών κιβωτών, αίτινες άπετέ- 
λουν τό φόρτωμα του κάρρου, μετά μεγάλης δυσκολίας κα- 
τώρδωνε νά κρατήση τήν ισορροπίαν του οχήματος, σειομέ- 
νου καί ταλαντευόμενου ένεκα τών ανωμαλιών τοϋ έδάφους. 
Μόλις άφ’ ου παρήλδ·ε τό λιδύστρωτον ή φορτηγός άμαξα 
ελαβεν όμαλωτέραν καί ήσυχωτέραν πορείαν, καί ή ήνιο- 
χόυσα νεάνις ¿χαλάρωσε τάς ήνίας, διότι τό ζώον δέν εΐχε 
πλέον ανάγκην τόσον έπιμελους καί προσεκτικής διευ&ΰνσεως.

Είς τήν Ισχάτην οίκίαν τής πόλεως οί Γάλλοι εΐχον 
ίδρυση φυλακεΐον τι, έν ω νυχδημερόν έφρούρουν στρατιώται 
υπό τήν διευδυνσιν ενός δεκανέως. Μόλις εφδασεν έκεΐ ή 
νεανις ¿σταμάτησε τό όχημα, γνωρίζουσα καλώς ότι δ'εν 
ήδυνατο ουδέ βήμα να προχωρήση, χωρίς νά δώση προηγου
μένως λόγον περί του σκοπού καί του τέρματος του ταξει- 
δίου της είς τούς φρουροΰντας στρατιώτας. Ό  δεκανευς 
έπλησίασεν είς τό όχημα, συνοδευόμενος υπό ένός στρατιώτου.

„Δεν βλέπεις έκεΐ — τ ί ώράϊος αγωγιάτης!“ είπε γελών 
καί δωπευών τήν νεαράν ήνίοχον υπό,-τόν πώγωνα. „Καί 
γιά  που, άν δέλη ό Θεός, ωραία μου, μικρή μου μαυρομμάτα;“

,ΐίήγαίνω είς τήν Τερρατσίνα, καδώς βλέπετε“, άπήν- 
τησεν ή Μαριέττα βραχέως καί άποτόμως· „αυτός ¿-δρόμος 
δεν είμπορεΐ νά με φέρη είς κανέν άλλο μέρος.“

„Καί τ ί έχεις αυτοί* μέσα είς τά  κιβώτια, κόρη μου; 
αυτά δά είναι ολόκληρη άποδήκη.“

„Νομίζετε ίσως, ότι είμπορώ κάδε ήμέραν νά πηγαίνω 
δέκα μίλια μακρυά, από τό ’Ιτρι εως είς τήν Τερρατσίνα“1 
άπήντησεν ή Μαριέττα. „Αυτό δά δέν δά  ήξιζε τον κόπον, 
καί έκτός τούτου έχω είς τό ’σπίτι γρηά μητέρα άρρωστη, 
καί δέν είμπορώ νά λείπω συχνά άπό κοντά της. Μόλις 
μιά φορά τήν ¿βδομάδα πηγαίνω έκεΐ νά πωλήσω μαρόνια, 
σϋκα καί κουκουνάρια καί κάποτε μερικά καλάδια πορτο- 
κάλλια καί αμύγδαλα.“

„Ανοιξε λοιπόν τά  κιβώτια νά ίδωμεν τά  περιεχόμενα“, 
εΐπεν ό Γάλλος καί πηδήσας έπί τής άμάξης ήνοιξεν έν έκ 
τών κιβωτίων. „Είς σας τάς γυναίκας δέν πρέπει κανείς νά 
έχη μεγάλην έμπιστοσυνην. Προχδές έπιάσαμεν έκεΐ πέρα 
’ςτό Φόντι δύο βαρέλια, καί δτε τά  ήνοίξωμεν, άντί μαρ- 
σάλας, ήσαν γεμάτα πυρίτιδος διά μίαν άπό τάς ληστριχάς 
συμμορίας σας, αί όποΐαι έχουν δανατώση έως τώρα κάμ
ποσους άπό τους στρατιώτας μας.“

„Τά κάστανά μου έκπυρσοκροτοΰν, όταν τά  ψήνετε ’ςτή 
φωτιά, αλλά δέν δανατώνουν κανένα“ εΐπεν ή Μαριέττα γε- 
λώσα, ,,ίδέτε, έδώ έπάνω είναι τά  συκα· αυτά δέν πρέπει 
νά πιέζωνται, καί υποκάτω — κυττάξετε έδώ — πώς λαμ
πυρίζουν τά  καστανά μαρόνια.“

„Καί τ ί περιέχει τό άλλο κιβώτιον;“
„Σάς τό εΐπα δά, κουκουνάρια καί αμύγδαλα.“ Έσή- 

κωσε το σκέπασμα του κιβωτίου, όπως ό δεκανευς βεβαιωδή 
περί τής άληδείας τών λόγων της. "Οτε όμως ό δεκανευς 
ήρχισε νά άνακατώνη τους καρπούς με άμφοτέρας τάς χεΐ- 
ρας, όπως είσδύση είς τό βάδος του κιβωτίου, ή Μαριέττα 
άπώδησεν άποτόμως με ίσχυράν τών χειρών της κίνησιν 
τους βραχίονας του στρατιώτου. „Τώρα δά  άρκεΐ“ εΐπε.μέ 
απότομον δφος, „νομίζετε ίσως, ότι έχω νά χάνω τόσον και-, 
ρόν, όπως έσεΐς; Έβεβαιώδητε αρκετά, δ-rt τά  κιβώτιά μου 
δέν περιέχουν άλλο τίποτε παρά καρπούς. Άφήσετέ με λοι
πόν τώρα, διά νά φδάσω έγκαίρως είς Τερρατσιναν.“ Καί 
χωρίς νά περιμείνη καμμίαν άπάντησιν, έκλεισε τό κιβώτιον, 
έκάδισεν έπάνω καί έξηκολούδησε τόν δρόμον της.

Γελών έπήδησεν ό Γάλλος κάτω άπο του οχήματος, 
καί χαρατηρών τήν νεάνιδα προελαύνουσαν καί άπομακρυ- 
νομένην, εΐπε μέ σιγηλήν φωνήν: „Κορίτσι τοϋ διαβόλου, δά 
πέσης πάλιν είς τά  χέρια μου!“

Ό  τόπος καδίστατο έπί μάλλον καί μάλλον άγριώτε- - 
ρος καί βραχωδέστερος, καδ’ όσον τό όχημα ¿πλησίαζε πρός 
τήν ακτήν τής δαλάσσης· εκατέρωδεν τής όδοϋ ήνοίγοντο 
βαδεΐαι φάραγγες, έν αΐς έκελάρυζον διαυγή έκ τών όρέων 
πηγαζοντα δδατα καί έξήπλωνον τάς δροσερας σκιάς των 
οί δρυμοί τών έλατών. Είς μίαν έκ τών στενών τούτων 
κοιλάδων ήγε τετριμμένη ατραπός, πρός ήν διηύδυνεν ή 
Μαριέττα τό όχημά της.

Εΐχεν ήδη διανύση αρκετόν διάστημα έπί τής άτραποΰ 
ταύτης, οτε αίφνης ¿σταμάτησε καί έρριψεν έταστικά βλέμ
ματα πέριξ αυτής έντείνουσα τά  ώτα καί είς τόν έλάχιστον 
δόρυβον. Αλλά έφ’ όσον έξικνεΐτο ή όψις καί ή άκοή αυ
τής, ούδέν άλλο ήδυνήδί) νά διακρίνη ή τό κελάρυσμα τοϋ 
(όυακος καί τον ψίδυρον τών δένδρων. <Η Μαριέττα ένευσεν 
έλαφρώς μέ τήν κεφαλήν, ευχαριστημένη μέ τό αποτέλεσμα 
τής περισκοπήσεως αυτής, εΐτα ήνέωξε τήν μίαν έκ τών κι
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βωτών καί ήρχισε νά δέτη τούς καρπούς τών πιτύων εις 
τινα σάκκον, τόν όποιον εΐχε φέρη μεδ’ ¿αυτής είς τό όχημα. 
Μετ’ ού πολύ έφάνη ό πυδμήν, άν καί ή κιβωτός εΐχε κε
νωδή μόνον κατά τό έν τρίτον. Ταχέως έσήκωσε τό διά
φραγμα τοϋτο καί ήδη έφάνη είς τό κάτω μέρος τής κιβω- 
τοϋ κείμενος έπί στρώματος φύλλων άνήρ τις κεκυρτωμένος.

„Νά μέ πάρη ό διάβολος, άν ξανακάμω τέτοιο ταξεΐδι“, 
είπε σιγαλά, άνεγειρόμενος μετά δυσκολίας ,,καλήτερα νά μέ 
βράζουν οκτώ ήμέρας είς τήν κόλασιν.“

, „Νά έχωμεν χάριν είς τήν Παναγίαν, ότι μας ¿πέτυχε 
τό τόλμημα“ άπήντησεν ή Μαριέττα, „ολίγον έλειψε, νά 
χάσωμεν τό ριψοκίνδυνον παιγνίδι μας.“

„Συ, Μαριέττα μου, είσαι πάντοτε φρόνιμη καί γενναία“ 
εΐπεν ό Φρά Διάβολος μετά τρυφερότητος έλκύων πρός εαυ
τόν καί άσπαζόμενος τήν σώτειράν του.

„Είς τό ’σπίτι τής μητέρας μου δέν ήσουν άσφαλισμέ- 
νος· είμποροϋσαν νά σέ άνακαλύψουν κάδε στιγμή“ εΐπεν ή 
Μαριέττα „διότι οί Γάλλοι τώρα μυρίζονται όλα τά  μέρη 
περισσότερον άπό ποτέ καί κάδε ένας έπιδυμεΐ νά κερδήση 
τά  χρήματα τοϋ ’Ιούδα. Άλλα τώρα δέν φοβούμαι πλέον 
τίποτε, τουλάχιστον έπί τοϋ παρόντος· άφ’ ότου ¿ξύρισες τά  
γένειά σου, ουτε ή μητέρα σου δέν είμπορεΐ νά σέ γνωρίση, 
καί όταν δ ά  πηγαίνης ώς πραγματευτής άπό μέρος είς μέ
ρος, δέν δά  είμπορέση κανείς νά καταλάβη ότι είσαι σύ ό 
τρελλός μου Μιχάλης.“

Έξήγαγεν έκ τής μιας κιβωτοϋ μικράν τινα σανίδα Ιξ 
εκείνων, τάς όποιας οί πραγματευταί έν Ιτα λ ία  μεταχειρί
ζονται πρός μετακόμισιν τών έμπορευμάτων των, έπειτα 
ελαβεν έκ τίνος περιτετυλιγμένου χαρτίου διάφορα μικρά 
αντικείμενα, ταινίας, βελόνας, κομβία καί άλλα τοιαυτα 
πράγματα, τά  όποια αί γυναίκες καί τά  κοράσια τών χωρι
κών συνήδως άγοράζουσι, τά  έτοποδέτη.σεν έπί τής σανίδος 
καί έκρέμασεν αυτήν άπο τόν τράχηλόν του.

„Έτσι, τώρα ό πραγματευτής είναι έτοιμος“ έξηκολού
δησε γελώσα, „τώρα πήγαινε είς τό Σαν Σεβερΐνό καί εσο 
πάντα προσεκτικός. "Οταν φδάσης έκεΐ·, πήγαινε νά ευρης 
τήν δείαν μου καί νά τής είπής ότι είς όλίγας ήμέρας έρχο
μαι καί έγώ, ίσως έρχεται μαζή καί ή μητέρα μου, διότι 
χωρίς έμέ δέν δά είμπορέση νά μείνη είς τό Ίτρι. Καί τότε 
δά  βλεπώμεδα συχνά. Πρέπει καί έγώ διά σε νά έχω τά  
’μάτια μου ανοικτά, διά νά μή πέσης είς κανένα κίνδυνον.“ 

,,Οί σύντροφοί μου δά  μέ περιμένουν έκεΐ· ήναγκάσδη- 
σαν νά μείνουν αργοί περισσότερον άφ’. ό,τι είναι συνειδι- 
σμένοι“ εΐπεν ό Φρά Διάβολος, „προσπάδησε νά έλδης γρή
γορα, αγαπητή μου- όταν είξεύρω ότι είσαι μακράν μου, 
είμαι ανήσυχος καί ή ανησυχία μου ¿μποδίζει τήν ένέρ- 
γειάν μου.“

’Ακόμη μίαν φοράν ένηγκαλίσδησαν άλλήλους οί δύο 
έρασταί, καί’ εΐτα ό Μιχαήλ ΙΙέτσος άνεχώρησε δρομαίος. 
'Η  δέ Μαριέττα διηόδυνε πάλιν τό όχημά της κατα τόν 
δρόμον, τόν άγοντα είς Τερρατσίναν.

Μετ’ ολίγον χρόνον άφίκετο εσπέραν τινά είς τήν μι- 
κράν πόλιν Σάν Σεβερΐνό απόσπασμα, γάλλων στρατιωτών, 
όπως διανυκτερεύσωσιν έκεΐ καί τήν έπομένην πρωίαν άνα- 
λάβωσι τήν περαιτέρω πορείαν των. Ό  αξιωματικός μέ 
πέντε, άνδρας κατέλυσαν είς τό ξενοδοχέϊον, ένω οί λοιποί 
στρατιώται, πεντήκοντα περίπου τόν άριδμόν, ¿ζήτησαν όπου 
καί όπως ήδυναντο καταφύγιον, τό  όποιον κατά τήν δερμήν 
του δέρους νύκτα δέν ήτο δυσεύρετον. 'Ο  αξιωματικός έν 
τφ  ξενοδοχείο» εΐχε διατάξη μίαν φιάλην οίνου καί έκάδισεν

έξω προ τής οίκίας υπό τάς ήνδισμένας πορτοκαλλέας, άνα- 
πνέων τόν δροσερόν τής έσπέρας άέρα.

Αίφνης ήσδάνδη έπί τοϋ ώμου του τό βάρος ξένης 
χειρός, καί στραφείς είδε τόν ξενοδόχον, δστις ήδελε προ
φανώς νά τώ  άνακοινώση σπουδαΐόν τι μυστικόν, διότι διά 
τοϋ δακτύλου έπί τοϋ στόματος ένευεν αύτφ νά τηρήση 
σιωπήν. Ό  ξενοδόχος ήτο ήδη άνήρ αρκετά ήλικιωμένος 
μέ πολιάν γενειάδα καί κόμην, μελκχροινόν πρόσωπον καί 
άπαισίως αστράπτοντας όφδαλμούς.

,Έ χω  νά σάς άνακοινώσω κάτι τ ί σπουδαΐον“ έψιδύρι- 
σεν είς τό ους τοϋ Γάλλου άξιωματικοϋ.

„Τί συμβαίνει; — λέγετε“ διέταξεν έ Γάλλος.
,,Δι’ όνομα Θεοϋ, μή φωνάζετε. Σιγαλά!“ εΐπεν ό ξενο

δόχος περιδεής. „Δέν πρέπει νά ήξεύρη κανείς, ότι συνομι- 
λοϋμεν έδώ μεταξύ μας.“

'Ο  αξιωματικός έγεινε περίεργος· ό ξενοδόχος έφέρετο 
τόσον μυστηριωδώς ώς νά έπρόκειτο περί πράγματος έκ- 
τάκτου σπουδαιότητος καί σοβαρότητος.

,'Ο  Φρά Διάβολος ευρίσκεται έδώ“ έξηκολούδησε ψι· 
δυρίζων 6 ξενοδόχος τόσον σιγά, ώστε μόλις ήκούετο, ,,άλλά, 
δ ι’ όνομα θεοϋ, μή άναφέρητε τό όνομά μου, διότι άλλως 
είμαι χαμένος.

'Ο  άξιωματικός άνεπήδησεν έκ τής δέσεως του, ώς υπό 
μηχανής τίνος άνωδοΰμενος.

,,Ποϋ εΐνε ό ληστής; χοϋ;“ ήρώτησε μετά σπουδής καί 
τεταραγμένος.

‘Ο ξενοδόχος ένευσεν αύτω, νά τόν άκολου&ήση.
„Βλέπετε έκεΐ πέρα έκεΐνο τό παλαιό ’σπίτι μέ το έργα- 

στήριον είς τό Ισόγειον; Έ κεΐ κατοικεί ό γέρων Φαρινέλ- 
λης, ό όποιος αγοράζει όλα τά  πράγματα, όσα είμπορεΐ νά 
μεταπώληση κατόπιν. ’Αγοράζει έπίσης καί άπό τόν Φρά 
Διάβολον διάφορα πράγματα καί άπό καιροϋ είς καιρόν στέ
κονται εμπρός είς τήν δύραν τοϋ έργοστασίου του πολλαί 
φορτωμέναι άμαξαι, έκ τών οποίων μεταφέρουσι τό φορτίον 
είς τό ενδότερον μέρος τής οίκίας μερικοί λησταί έκ τής 
συμμορίας του Φρά Διαβόλου. *0 Φαρινέλλης κερδίζει πολλά 
χρήματα άπ’ αυτήν τήν έργασίαν, διότι ένω αγοράζει άπό 
τούς ληστάς μέ ολίγα λεπτά τά  λάφυρά των, τά  πωλεΐ 
έπειτα είς ΰψηλάς τιμάς. Διότι πρέπει νά είξεύρετε, Κύριε, 
ότι όλα αυτά τά  πράγματα πηγαίνουν μέ τό χλοΐΟν είς τήν 
Ε λλά δα  καί τήν μικράν Άσίαν.“

„Καί πιστεύεις, ότι ό Φρά Διάβολος εΐνε μέσα είς τό 
’σπίτι;“ διέκοψεν άνυπομόνως τόν ξενοδόχον ό Γάλλος.

„Βεβαιότατα. Έ δώ  είξεύρει ότι εΐνε ασφαλισμένος καί 
έρχεται μέ όλον τό δάρρος· τόν είδαν νά εισέρχεται είς τό 
’σπίτι καί χωρίς άλλο δά  περάση έδώ αυτήν τήν νύκτά. 
Βεβαίως άν ήξευρεν ότι έδώ είναι Γάλλοι, δέν δά  ήρχετο. 
Τώρα, έν όσω οί Γάλλοι μένουν έδώ, δέν τολμά νά έξέλδη 
καί δά  μείνη είς τοϋ φίλου του Φαρινέλλη κρυμμένος, εως 
ότου σείς άναχωρήσετε έδώδεν.

.„Πολύ καλά. Άν αυτά τά  όποια λέγεις είναι άληδινά, 
δ ά  φροντίσω όπως λάβης έσύ τό βραβεΐον τών χιλίων λιρών.“

Τό ώρολόγιον του πύργου έν τή πόλει τοϋ Αγίου Σε- 
βερίνου εΐχε κτυπήση τήν ώραν τοϋ μεσονυκτίου καί έκ δια
φόρων μερών έπλησίαζον σκοτεινά φάσματα είς τήν οίκίαν 
τοϋ Φαρινέλλη. Άκροποδητεί καί άδορύβως βαδίζοντες 
έζήτουν τά  σκοτεινότερα μέρη τής όδοϋ, καί εντός ολίγων 
στιγμών συνηδροίσδησαν είκοσι άνδρες. Αί οίκίαι έν ’Ιταλία 
κατα τάς δερμάς τοϋ δέρους νύκτας δέν κλείονται, καί ¿πο- 
μένως δύναταί τις νά είσέλδη είς αύτάς άνεμποδίστως. 'Ο
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αξιωματικός έξήγαγεν έκ τού δυλακίου έν κλεπτοφάναρον, 
ένευσεν είς τέσσαρας στρατιώτας νά τον συνοδεύσωσι καί 
διέταξε τούς λοιπούς να περικυκλώσωσι τήν οικίαν εΤτα 
χρούχώρησε μετά προσοχής άποφεύγων και τέν έλάχιστον 
δόρυβον.

„Μέσα είς το δερμόν δωμάτιον δέν δά κοιμάται βε
βαίως ο ληστής· άς έξετάσωμεν κατ’ άρχάς τό δπαιδρον“, 
έψιδύρισεν 6 αξιωματικός είς τούς στρατιώτας, οίτινες 
ήκολούδουν κρατούντες τά  πιστόλια μέ σηκωμένους τούς 
λύκους.

Ή  είκασία αυτη τού αξιωματικού ήτο έπιτυχής. Έ ν 
τώ μικρω παρά τήν οικίαν κηπαρίω έκοιμάτο ό ληστής υπό

μορία ότι είχε διαμελισδή· έν τη χώρα ταύτη τουλάχιστον 
ούδέν ήκούσδη πλέον έκτοτε περί αυτής.

'Ή  δίκη τού τολμηρού άρχιληστοϋ διήρκεσεν έπί μα- 
κρόν χρόνον ήλπιζον οί δικασται ότι έκ τής ομολογίας αυ
τού δά έμάνδανον και των λοιπών συνενόχων του τά  ονό
ματα, άλλα είς μάτην: ούδεμίαν προδοτικήν λέξιν Ιπρόφεραν 
τά  χείλη του. Τή 13. Νοεμβρίου 1806 ό Φρά Διάβολος 
άπεκεφαλίσδη έν Νεαπόλει. Κ ατά τήν πορείαν αυτού προς 
τό Ικρίωμα, συνώδευσεν αυτόν ό παλαιός του φίλος καί εν 
τη μονή συνάδελφος Βερνάρδος, ό πρώην γραμματεύς τού 
ήγεμόνος 'Ροϋφφου.

Ο ΝΕΟΣ ΑΪΤΟΚΡΑΤΩΡ Τ Η Σ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΟΪΛΙΕΛΜΟΣ Β '.  ΚΑΙ Η  ΑΓΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΑΓΓΟΓΣΤΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ.

V.

τήν σκηνήν του έν βαδυτάτω όπνω, αμέριμνος, και έντελώς 
ένδεδυμένος. Κοιμώμενον είσέτι έδεσμευσαν αυτόν οί στρα- 
τιώται καί έπειτα έφεραν έκ τής οίκίας τον γέροντα Φαρι- 
νέλλην έπίσης δέσμιον.

"Ολα ταύτα συνέβησαν τόσον ταχέως καί τόσον άδο- 
ρύβως, ώστε ούδείς έν τή  πόλει παρετήρησε τό παραμικρόν. 
Οί κάτοικοι πάντες ήσαν βυδισμένοι είς βαδύν δπνον, καί 
ότε τήν πρωίαν άφυπνίσδησαν, τό απόσπασμα των Γάλλων 
στρατιωτών εύρίσκετο ήδη άπό πολλού έν τή πορεία του 
πρός τήν Νεάπολιν όμού μέ τον αρχιληστήν, Ινώ ό γέρων 
Φάρινέλλης είχε ριφδή προσωρινούς είς τήν φυλακήν του 
'Αγίου Σεβερίνου. Αμέσως διεδόδη είς τήν πόλιν καί όλα 
τά  περίχωρα ή φήμη τής συλλήψεως τού άρχιληστοϋ, καί 
άπο τής στιγμής ταύτης Ιφαίνετο καί ή όλη αυτού συμ-

"Οστις άπό τού 1830 μέχρι τού 1850 έπεσκέφδ-η τήν 
Νεάπολιν καί έκαμε μικράν έκδρομήν είς τό τερπνότατον 
Pozzuoli, δά  διέβη έξ άπαντος διά  τής Μαργελλίνας, τής 
δαυμασίας έκείνης έξοχης, περί τής οποίας ακόμη μέχρι τής 
σήμερον ισχύει τό λεγόμενον ,,Ρθζζο del cielo in terra ea- 
duto“ (τεμάχιον ουρανού πεσόν έπί τής γης). Πλησιεστατα 
είς τήν οδόν εύρίσκετο, υπό δαφνών καί μυρσινών περικεκα- 
λυμμένον τό ,,ξενοδοχείον τού Διαβόλου“. ’Ιδιοκτήτης τού 
μικρού τούτου καπηλειού ήτο ή Μαριέττα, ή πρώην έρωμένη 
του άρχιληστοϋ Φρά Διαβόλου, πρός τιμήν τού οποίου εΐχεν 
όνομάση τήν ’οικίαν ξενοδοχείου τού Διαβόλου. Έμεινεν 
άνύπανδρος καί άπέδανε γραία κατά τό φδινώπωρον του 
1858 καί μετ’ αυτής έχάδη ή τελευταία ζωντανή άνάμνη- 
σις τού ,,τρελλού Μιχάλη“ τού τρομερού Φρά Διαβόλου.
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Π Α Ρ Α  ΤΟΝ Ι Σ Α Ρ Ο Ν  ΠΟΤΑΜΟΝ.

Του ποταμοί τό ρίΰμα 
ß;S, περα ταχυ.
Έ κ  γείτονο; οικία; 
το κιμβαλον ηχεί.

Ώραΐον κρϊμα! τρέχει 
τί κΰμα με βραίμόν, 
t i  α ίμ α  ρέει, πάλλει 
μέ θελκτικόν παλμόν.

Το άσμα πρός τό κΐΤμα
ικετικωρ λαλ^Γ:
„"Αχ, παυσε τήν Βργην σου!“ 
καί τό γλυκοφιλεϊ.

’Αγέρωχου τό κΐίμα 
χωρί{ ν ’ άποκρι&ή 
νά κρημνω&ή πηγαίνει 
ε ϊ; βάρα&ρον βα&ό.

Ό σ τ ι;  άναχραυγάζων 
έν απειλή κ ι' οργη 
τυ!ν τρυφερών χειρών της 
ζητεί ν’ απαλλαγή.

Οδτω τά όνειρά μας 
ως τόνος μουσικό; 
τού βίου μας προπέμπουν 
τό βεύμα διαρκώς.

Καί χΰνετ’ ή πνοή του 
ίκετική, όερμή 
επάνω τών κυμάτων 
πού ρέουν έν όρμξ.

Έ ν  Μονάχω 1877.

Ουτω μέ αρμονίαν 
φωνής περιπαΜ) 
ή Νύμφη τόν Τιτανα 
νά &έλ|η προσπαθεί,

11ώ; όμοιάζεις βίε 
τόν λάβρον ποταμόν 
καί σύ, ώ  άρμονία 
τά όνειρα ήμών!

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΙΟΣ.

1. ΛΟΓΔΟΒΙΚΟΣ Α '., βασιλεύς τής Βαυαρίας (μετά 
βιογραφίας, έν σελ. 183).

2. ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΩΤΟΣ. Είκών κατά τήν έλαιογρα* 
φίαν τού H. Coomans (έν σελ. 187). "Οπως καδ’ όλους τούς 
χρόνους καί είς όλας τάς έποχάς τοιαΰται άγγελίαι, οσάκις 
δεν έφέροντο έν κρυφω καί παραβύστω άλλ’ είχον ύπ’ οψει 
τον σπουδαίον τού γάμου σκοπόν, ήσαν περιβεβλημέναι έπί- 
σημόν τινα καί πανηγυρικόν χαρακτήρα, ουτω καί κατά τούς 
αρχαίους τής 'Ρώμης χρόνους. 'Η  ήμ.ετέρα είκών παριστα 
ώραίαν 'Ρωμαίδα, δεχομένην τήν αγγελίαν τού έρωτος καί 
της λατρείας, ήν ό έν τού βάδει τής ήμετέρας είκόνος έπί 
τού άρματός του παριστάμενος Αιγύπτιος πέμπει αυτή διά 
τής δούλης του. Ή  εύγενής καί υπερήφανος πατρικία, περι- 
στοιχιζομένη υπό τών επιχαρίτων φίλων αύτης νεανίδων, έξ 
ών ή μία μετ’ άκρας προσοχής καί άνυπομ.ονησίας περιδένει 
νά άκούση τήν άπόφασιν τής φίλης αυτής, βλέπει μετ άξιο- 
πρεποϋς αταραξίας τήν συμβολικήν τού έρωτος αγγελίαν, 
τό πλήρες άνδέων κάνιστρον, έκαστον τών οποίων έχει καί 
ιδιαιτέραν τινά σημασίαν. Αν δεν άπατώμεδα τό κίνημα 
τού Αίγυπτίου δεν ύπήρξεν ατυχές.

3. ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΣΚΙΟΦΩΣ ΕΝ ΤΗ ΝΕΚΡΑΘΑΛΑΣΣΗ. 
Είκών κατά τήν έλαιογραφίαν Ευγενίου Bracht (έν σελ. 191). 
Ούδέν χόρτον, ούδείς δάμνοο, ούδέν δένδρον — τά  πάντα 
γυμνά, έρημ.α καί άπεξηραμένα. Πανταχού γυμ,νοί, ξηροί 
καί απόκρημνοι βράχοι καί πέτραι περισφίγγουσι τήν μελα
νήν καί ζοφεράν δάλασσαν. 'Ωσεί κατάρα τις έπιβαρύνει 
καί πιέζει σήμερον τον τόπον έκεΐνον δστις πρό μακρών χ ι
λιετηρίδων ήτο έπ’ ίσης έφορος καί τερπνός ώς τά  λοιπά 
τής Παλαιστίνης |^ρη. Ούδείς ίχδύς δύναται νά ζήση έν- 
τός του πικρού κύματος, ούτε τά  αγελαία πτηνά έν τη μα- 
κρα αυτών αποδημία ζητούσιν άνάπαυσιν έυταϋδα, διότι δέν 
ευρίσκουσιν ούτε κόκκον πρός τροφήν ούτε σταγόνα γλυκέος 
δδατος πρός κατάσβεσιν τής δίψης των. Τά πάντα είναι 
νεκρά. Οί μελανίςοντες βράχοι, οί γυμνοί τών δένδρων 
κορμοί, οί όποιοι προεξέχουσιν είς τόν αέρα σαπροί καί υπό
λευκοι ώς ο’στα νεκρών, ό ουρανός, τού οποίου τόν φαιδν 
πέπλον σπανίως διασχίζει ήλιακή άκτίς, ή έπιφάνεια τής 8·α-

λάσσης, ττις αντανακλά τό πένδιμον χρώμα τού ουρανού, 
τά  πάντα είναι νεκρά!

Ή  νεκρά δάλασσα είναι μία έξ έκείνων τών λιμνών, 
τών οποίων τό υδωρ δέν συγκοινωνεί καδ όλου μετά τής 
δ-αλάσσης, ή δε έπιφάνεια' αυτής κείται πολύ βαδύτερον της 
έπιφανείας τής 9-αλάσσης. Αν καί ό ’Ιορδάνης είσβάλλει 
είς τήν λίμνην ταότην, έν τούτοις τό υδωρ αυτής δεν -άνυ- 
ψούται, διότι ό έπικρατών ένταύδα καύσων έξατμίζει έκ 
τής έπιφανείας αυτής, έχούσης έκτασιν 23 τετραγωνικών 
μιλίων, περισσότερον υδωρ ή όσον προσκομίζει αυτή 6 ’Ιορ
δάνης. 'Η  όξύπικρος γεϋσις τού υδατος αύτης προέρχεται 
άναμφιβόλως έκ τής μεγάλης ποσότητος τής ασφάλτου, 
ήτις έκ τού πυδμένος άνωδείται πρός τήν έπιφάνειαν τής 
λίμνης.

4. Ο ΝΕΟΣ Α Ϊ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ω Ρ  ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
ΓΟΓΛΙΕΛΜΟΣ Β'. ΚΑΙ Η ΑΓΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΑΓΓΟΓΣΤΑ 
ΒΙΚΤΩΡΙΑ (έν σελ. 194). Ό  νΰν νεαρός αύτοκράτωρ τής 
Γερμανίας Γουλιέλμος Β'. έγεννήδη τή εσπέρα τής 27. ’Ια
νουάριου 1859, πρωτότοκος υίός τού τότε πρίγκιπος Φρειδε
ρίκου, έλαβε δέ τά  ονόματα Φρειδερίκος Γουλιέλμος Βίκτωρ 
Αλβέρτος. Τή 27. Φεβρουάριου 1881 ένυ[χφεύδη τήν χα- 
ριεστατην πριγκίπισσαν τού Χ^όλσταϊν, Αύγουσταν Βικτωρίαν 
(γεννηδείσαν τή 22. ’Οκτωβρίου 1858). Νύν δέ (ανέρχεται 
εις τόν αυτοκρατορικόν. δ-ρόνον ττς  Γερμανίας νεαρωτατος 
(έν ήλικία 29 έτών). ’Εκ τής έκτακτου περιστάσεως, ήτις 
άλλως τε αποτελεί ιστορικήν έξαίρεσιν, ότι ο Γουλιέλμος Α'. 
άνεκηρύχδη βασιλεύς μέν τής Πρωσσίας έν ήλικία 64 έτών,· 
αύτοκράτωρ δέ τής Γερμανίας έν ήλικία 74 έτών, ό δέ 
Φρειδερίκος Γ '. άνέβη έπί τού δρόνου έν ήλικία 00 '/ο ¿τών, 
ή ήλικία του Γουλιέλμου Β'. φαίνεται νεαρωτατη. Αλλως 
τε όμως οί άριστοι τών ηγεμόνων τής Γερμανίας καί Πρωσ
σίας άνήλδ-ον είς τόν δρόνον έτι νεαρώτεροι. ’Εκ τών της 
Πρωσσίας άνήλδ-ον είς τόν δρόνον ό Μέγας Έκλέκτωρ εικο
σαετής, Φρειδερίκος Γουλιέλμος Α'· 25·'” , Φρειδερίκος ό 
Μέγας 28“ ” , Φρειδερίκος Γουλιέλμος Γ '. 27"” . Έ κ  τών 
Γερμανών αυ’τοκρατόρων οί πλείστοι άνήλδον είς τόν δρόνον 
έν ηλικία μικροτέρα τών 29 ετών.



ώβ ΚΛΕΙΩ.

Τό μ έ γ ισ ιο ν  τη λ εο χ ό π ιο ν  το ν  χόομον. Άπό τινων έτών ήρξαντο 
καί έξακολουδούσιν α ί έργασίαι προς κατασκευήν του έπί του όρους 
H am ilton χαρά τώ  Άγίω Φραγκίσκψ άστεροσκοπείου, το όποϊον κατά την 
δέλησιν του ίδρυτού αυτού Λίκ Οφείλει όχι μο'νον νά έχη εξαιρετικοί κα
τάλληλον δεσιν άλλα καί νά κεκτηται τό μέγιστον τηλεσκόπιου εξ όσων 
ποτέ μέχρι τοΰδε κατεσκευάσδησαν. Το μεγαλοπρεπέστατου τοοτο εργον 
δά εινε εντός ¿λίγου χρόνου τελειωμενον. Αί ύαλοι του κολοσσιαίου τηλε· 
σκοχείοο κατεσκευάσδησαν ¿ x i  τού Feil εν Παρισίοις καί έλεάνδησαυ ύπό 
του περιωνύμου C lark  εν Κανταβρυγία. Ή  διάμετρος τών φακών εΐνε 
36 δεεκτύλων (Zoll). Τ ά  έξοδα διά τάς ύαλους συμποσούνται εις 50,000 8ολ· 
λάρια, τά  δε χρός έτοιμαοιαν. των λοιπών μερών, οΤον σωλήνων, υποστά
του, άξόνων κτλ. εις 40,000 δολλάρια. 'Ο  μέγας σωλήν με τά  προσήκοντα 
αυτοί μέρη εχει βάρος 86 στατήρων (κανταρίων), διάμετρον δέ έν τω  μέσφ 
τεσσάρων χοδών, σμικρυνομε'νην κατ’ άμφύτερα τά άκρα. Τό έν λόγω 
τηλεσκόπιου δά  χρησιμεύη κυρίως εις φασματοσκοπικά; έρευνας. Τ ό όλι- 
κόν τού τηλεσκοπίου βάρος είνε 650 στατήρων.

Ν έ α  ο ικ ο δο μ ικ ή  νλη, ή καλούμενη ξυλο'λιδος εφελκύεται ένεκα τής 
τεχ«κωτάτης αύτής συνδέσεως όσημέραι περισσότερον τήν προσοχήν των 
ενδιαφερομένων. 'Ο  ξυλόλιδος είνε, όπως πληροφορούμενα, εΤδός τ ι χημι- 
κής, δ ι’ ΐσχυροτάτης πιέσεως γινόμενης ένώσεως πριονισμάτων άποτελούν- 
των συμπαγεστατον και στερεώτατον υλικόν, τού οποίου ή έν μέρει ξυλοί- 
δης καί εν μερει λιδώδης φύσις συνενοΤ έν έαυτή πάντα τά προτερήματα 
τού ξύλου καί τών σκληρών λίδων. Ό  ξυλόλιδος και έν ύψίστη δερμο- 
κρασίφ.δεν καίεται, μένει πάντοτε 6 αυτός κατά τον όγκον κα'ι ούτε ύπό 
του παγετού ουτε ύπό τής υγρασίας επηρεάζεται καί τοιουτοτρόπως παρ
έχει τοσαύτην άντίστασιν εις τάς έπιδράσεις τών στοιχείων, όσην ούδεμία 
εκ των άλλων γνωστών οικοδομικών ύλων. Μεδ’ δλας τάς λαμπρός ταύ- 
τας ιδιότητας, αϊτινες προϋποδέτουσιν έκτακτον σκληρότητα κα'ι στερεό
τητα, ό ξυλόλιδος πριονίζεται, σκεπαρνίζεται, τρυπάται οίς καί παν άλλο 
σκληρόν ξύλον, κα'ι δύναται ώ ς έκ τούτου νά χρησιμεύση κα'ι διά πατώ 
ματα καί διά έπιστρώματα τοίχων καί διά τάς όροφάς, όπερ έξασφαλίζει 
εις τ ί ν  εφεύρεσιν λαμπροτάτην έπιτυχίαν.

01  ύ φ $ α λ μ ο Ι  τη ς  γα λ ή ς  ω ς ω ρολόγιον . 0? Κινέζοι, ώς άκρι- 
βεΤς παρατηρηταί τής φύσεως, έκαμαν τήν άνακάλυψιν, ότι οί οφδαλμοί 
τής γαλής δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς μέσον πρός προσδιορισμόν του 
χρόνου. ‘Η  κόρη τού όφδαλμού τής γαλής συστέλλεται έπ'ι μάλλον καί 
μάλλον καδ’ όσον πλησιάζει ή μεσημβρία καί στενοΰται, όταν ί  ήλιος 
άνέλδη είς τό υψιστον σημεΐον του ούρανίου δόλου, έπί τοσούτον ώστε 
μόλις διακρίνεται ώς λεπτότατη γραμμή. Άκολούδως αρχίζει νά διαστε’λ- 
ληται βαδμηδόν καδ’ όσον ό ήλιος πλησιάζει πρός τήν δύσιν του. Ε ις 
πολλά χωρία τής Κίνας λέγεται ότι οί χωρικοί, άντί παντός ώρολογίου, 
παρατηροϋσι τους ¿φδαλμους τών γάλων κα'ι έκ τής μείζονος ή  έλάττονος 
συστολής είτε διαστολής της κόρης αύτών προσδιορίζουσι μεδ’ ικανής άκρι- 
βείας τάς ώρας τΡς ημέρας.

‘Ο ά ν ι ίχ ε ιρ  τ ο ν  ciylov Μ άρκον. Έ ν  τώ  άνακτορικφ ναω τού 
Άννοβέρου σώζεται μέχρι τής σήμερον καί δεικνύεται εις τούς έπισκέπτας 
έ μεγας δάκτυλος της χειρός του άγιου Μάρκου. Κατά τήν παράδοσιν 6 
έν λόγω άντίχειρ Ιφέρδη είς Άννόβερον μετ’ άλλων ιερών λειψάνων ύπό 
του άδελφού του Γεωργίου Α'. κατά τό έτος 1671. Διηγούνται 8έ ότι οί 
Βενετοί, οί όποΤοι κέκτηνται ολόκληρον τό σώμα του άγίου Μάρκου εκτός 
τού ρηδεντος άντίχειρος, οπως συμπληρώσωσι τό έλλεΤπον τούτο μέλος, 
προσεφεραν ποτε 100,000 δουκάτα δι’ αυτό, χωρίς εν τούτοις νά κατορ- 

■δώσωσι νά τό αγοράσωσιν.

Χ ρ η ο ιμ ο π ο ίη ο ις  π α λα ιώ ν  νποδημά τιον . ΕΤνε γνωστόν ότι κατά 
τά  τελευταία ταύτα έτη έχει μορφωδή καί τελειοποιηδή έλόκληρος βιομη
χανία καί ειδική τεχνουργία πρός χρησιμοποίησιν πασών εκείνων τών υλών 
καί τών άντικειμένων, ατινα ύπό τών άνδρώπων απορρίπτονται ώς άχρηστα 
δεωρούμενα καί πάσης άξίας έστερημένα. Έ κ  τών ρακών παλαιών καί
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τετριμμένων ένδυμάτων άπό πολλού ήδη, ώς γνωστόν, κατασκευάζεται 
χάρτης· έκ μάλλινων άποτριμμάτων καί πεπαλαιωμένων μάλλινων περι
κνημίδων κατασκευάζεται στυπποβάμβακον. Τ ί δύναται όμως νά κατα- 
σκευασδή έκ παλαιών ύποδημάτων; Ό  ’Αμερικανός δύναται ν’ άποκριδή 
πρός τήν έρώτησιν ταύτην. Έ ν  ’Αμερική συλλέγονται τά παλαιά καί άχρη
στα πλέον υποδήματα, κατόπιν κόπτονται εις-μικρά τεμάχια καί τίδενται 
έντός χημικής τίνος ούσίας (χλωρικού δείου), έν ή  έπί τινας ημέρας δια- 
βρεχόμενα καδίστανται μαλακά. Τά τεμάχια ταύτα τού δέρματος, όταν 
άποξηρανδώσι, γίνονται, σκληρότατα καί εύδρυπτα. Τό υλικόν τούτο κα
τόπιν πλύνεται μέ υδωρ, αποξηραίνεται πάλιν, τρίβεται, άλέδεται καί ή 
κόνις συνενούται διά τίνος εύδηνής κολλητικής υλης. Άκολούδως ή  ούτως 
άποτελεσδεΤσα μάζα συμπιέζεται καί λαμβάνει διάφορα σχήματα. Έ ξ  
αυτής κατασκευάζονται κτένια, κομβία, λαβίδες μαχαιριών καί διάφορα 
άλλα σκεύη καί έργαλεΤα, έχοντα τήν όψιν καί τήν στερεότητα τού εκλεκτό
τερου έβενοξυλου.

Τό μ έγ ιο το ν  ά τμ ό π λο ιο ν  το ν  χ ό ο μ ο ν  πρός μεταφοράν επιβατών 
κατεσκευάσδη έν Γλασκόβη καί καδειλκύσδη εσχάτως είς τήν δάλασσαν. 
Τ ό άτμόπλοιον τούτο εύρίσκεται έν τη υπηρεσία τής lom an καί διεδνούς 
εταιρείας προωρισμένον διά τήν μεταξύ Λιβερπούλης καί Νέας 'Γόρκης 
συγκοινωνίαν. Έ χ ε ι μήκος, 580 πλάτος 63 καί βάδος 42 π ο δώ ν  δύο χι
λιάδες έπιβατών δύνανται έν άνέσει νά ταξειδεύωσιν έπί τού κολοσιαίου 
τούτου άτμοπλοίου, τό όποιον έχει καταρτισδή μέ όλους τούς δυνατούς 
νεωτερισμούς. Έ ντός ¿λίγων μηνών δά  εΤνε έτοιμον καί έτερον ίσομέγε- 
δες άτμόπλοιον, ό δίδυμος τού πρώτου άδελφός, άνήκον εις τήν αυτήν 
εταιρείαν, καί τό όποιον δά φέρη τό όνομα „C ity  o f  P a ris“ .

Σ ιν ιχ ά  ψ ηφ ίσματα . Έ ν  έτει 1882 οί ίερεΤς τού Τίεν-Τζίν Ικαμον 
παραστάσεις είς τήν κυβέρνησιν, διότι εΤχεν ίδρυση τηλεβολοχοεΤον πλησίον 
τού ναού, όστις ήτο αφιερωμένος είς τόν Θεόν τής ζωής, καί παρεπονούντο 
ότι ό έκ τών καπνοδόχων τού έργοστασίου έξερχόμενος καπνός έπροξένει 
αηδίαν είς τόν Θεόν. Έ ν  τη περιστάσει ταύτη ό αύτοκράτωρ έξέδωκε 
διάταγμα όρίζον, ίνα καί οί δεοί ύποφέρωσιν ενοχλήσεις καί δυσαρέσκειας, 
οσάκις τό άπαιτοΟσι τά συμφέροντα τού κράτους. — Ούχ’ ήττον παράδο
ξον εΤνε τό διάταγμα, όπερ έξέδωκεν ό Μανδαρίνος τού Καντόν. Ό  Θεός 
τού πολέμου Κβαγγ-Κούγγ ήτο άρχικώς Κινέζος άρχιστράτηγος, όστις μετά 
δάνατον άνυψώδη δι’ αύτοκρατορικού διατάγματος είς τό ουράνιον αυτού 
άξίωμα. Διά τούτο ό Μανδαρίνος τού Καντόν άπηγόρευσε διά διατάγμα
τος είς πάντα μή στρατιωτικόν τήν είς τόν ναόν τού σινικού Άρεως είσ
οδον, διότι ό δεός Κβαγγ-Κούγγ φροντίζει μόνον διά τούς μαχητάς καί 
περιφρονεί πάσαν τήν λοιπήν άνδρωπότητα.

Α εν  ( /v s  γ ια  τ ίπ ο τε .  Ό  ΓκαΤτε ήτο έχδρός τού καπνίσματος 
καί ίσχυρίσδη ποτέ ότι 6 άληδώς μεμορφωμένος άνδρωπος ούδέποτε εΤνε 
δυνατόν νά καπνίζη καί εΤχε πλήρη πεποίδησιν ότι καί δ Λέσσιγγ βε
βαίως ήτο ωσαύτως έχδρός τού ναρκωτικού τούτου φυτού. 'Ο  Έ βερτ, ό 
άλλοτε βιβλιοδηκάριος έν W olfenbttttel, όστις ήτο παρών είς τήν συνδιά- 
λεξιν, άπεφάσισε νά βεβαιωδη περί τούτου καί επειδή ό Λέσσιγγ δέν ήτο 
πλέον μεταξύ τών ζώντων άπετάδη πρός γραΤαν τινά διαμένουσαν τότε εν 
W olfeubiltte l, ή όποία έπί πολλά έτη εΤχεν ύπηρετήσει τόν ποιητ/ν, καί 
ττν  ήρώτησεν αν δ Λέσσιγγ έκάπνιζε· „βέβαια“ άπήντησεν ή γραΤα „τόσο 
γιά κάπνισμα καί γιά γράψιμο, δέν έκανε τίποτ ' άλλο άπό τό πρωί ίσια 
μέ τή νύχτα, άλήδεια όμως δέν ήτανε καί γιά τίποτ’ άλλο“ .

Κατά γενομένους υπολογισμούς ή κατασκευή σιδηροδρομικών ατμο
μηχανών είς τά διάφορα κράτη τής Ευρώπης έχει ώς εξής: Έ ν  μεγάλη 
Βρεταννία κατασκευάζονται 2,200 άτμάμαξαι, έν Γερμανία 2,000, έν 
Γαλλία 1,000, έν Βελγίω 500, έν Αυστροουγγαρία 400 , έν Ε λβ ετία  120, 
έν ’Ιταλία 90, έν Σουηδία 50 , έν 'Ρωσσία 4 0 , έν 'Ολλανδία 2 0 , έν συ- 
νόλιρ 6,400. Τό μέγιστον τού κόσμου έργοστάσιον άτμαμαξών Baldwin 
W orks έν Φιλαδελφία δύναται έτησίως νά κατασκευάζη 600 άτμαμάξας, 
ένή> τό μηχανουργείου B orsig έν Βερολίνω μόνον 300 κατ’ έτος.

ΚΛΕΙΩ. 19?

Ε ν Tokio τής Ιαπω νίας εωρτάσδη τήν 3. Φεβρουάριου ή αποπερά
τωσες τής μεταφράσεως τής 'Ιερας Γραφής είς τήν ’Ιαπωνικήν. Τής εορ
τής μετέσχον πολυπληδεΐς Ευρωπαίοι καί εγχώριοι Χριστιανοί, δ δέ ιατρός 
τής αμερικανικής αποστολής καί γνωστός λεξικογράφος Dr. H epburn  έξ· 
έδηκε τήν Ιστορίαν τού ήδη περατωδέντος έργου. Έ ν  έτει 1872 διωρίσδη 
έν Yokoham a έπιτροπή έξ ιεραποστόλων πρός μετάφρασιν τής Νέας Ata- 
δήκης, έν έτει δέ 1876 κατηρτίσδη καί άλλη τις τοιαϋτη πρός μετάφρασιν 
τής Παλαιας Διαδήκης. Πρός διατήρησιν τής ένότητος τού δφους καί 
τού χαρακτήρος τής μεταφράσεως ειργάσδησαν πασαι αί ύποδεέστεραι επί
τροποί ύπό τήν επίβλεψιν καί άρχισύνταξιν τής έν Tokio συσταδείσης κεν
τρικής επιτροπής. ’Ιδίως κατεβλήδη φροντίς πρός αποφυγήν κινεζικών καί 
ξενικών φράσεων. Ού μικρός δυσκολίας παρέσχεν ή μεταφορά τών έν τη 
Γραφή περιγραφών ζώων φυτών καί ¿ρυκτών. Αί δαπάναι τής μετα
φράσεως της Παλαιας Διαδήκης έχορηγήδησαν ύπό τής άγγλικής, αλλοδα
πής καί έδνικής σκωττικης εταιρίας τών ίερών γραμμάτων ένω ή άμερι- 
κανική εταιρία παρέσχε τάς 8απάνας της μεταφράσεως τής Νέας Διαδη'κης.

Τ ό  χρεώ ζιο το ν  χα'ι ή  φ & ίΰις ιώ ν  πνενμύνα ιν. ’Ιατρός τις συν
εργάτης τής γερμανικής έφημερίδος „T ägliche R undschau“ γράφει είς 
τήν εφημερίδα ταύτην, ότι ή φδίσις τών πνευμόνων κατέστη ¿λιγώτερον 
έπικίνδυνος διά 'τινος νεωτάτης δεραπευτικής μεδόδου. Ε σχά τω ς δηλαδή 
ήρξατο νά έφαρμόζηται έν τή  νόσω ταυτη η διά τού κρεωζώτου δέρα- 
πεία , τήν οποίαν κατ’ άρχάς μέν προετεινεν δ έν τώ  πανεπιστημίφ τής 
B reslau  καδηγητής Som m erbrodt, ειτα δέ συνέστησε δερμώς ό έν Βερο
λίνω καδηγητής I ’räozel, τώρα δέ διεδόδη καί εφαρμόζεται είς πλείστας 
περιπτώσεις καί δερμώς ύπό τών ιατρών έπαινεϊται Ινεκα τών επιτυχών 
αύτής άποτελεσμάτων. Τό κρεώζωτον εινε συστατικόν τ ι μέρος τής έκ 
ξυλάνδρακος καί έκ λιδάνδρακος ύγροπίσσης (κατραμιού), πρός δεραπευτι- 
κούς όμως σκοπούς είνε χρησιμώτερον τό κρεώζωτον, τό όποιον εΤνε συ
στατικόν μέρος τής έκ τού ξύλου τής ¿ξύας ύγροπίσσης. Τό όνομα χρεώ - 
ζ ιυ το ν  ¿φείλεται είς τήν αντισηπτικήν τής ουσίας ταύτης ιδιότητα, δυνά
μει τής όποιας προφυλάττει τύ κρέας άπό τής σήψεως, διατηρούσα αυτό, 
τρόπον τινά, ζωντανόν (κρεώ-ζωτον). Καί πρότερον μετεχειρίζοντο αύτύ 
οί ιατροί πολλαχώς είς ιατρικούς σκοπούς, άλλ’ έν τοΐς νεωτέροις χρόνοις 
άπεδείχδη πειραματικώς ή  άντισηπτική αυτού ενέργεια, ήτις εΐνε πολύ 
ισχυρότερα τής τού φενικού ¿ξέος (Karbolsäure). 'Η  φυματώδης είτε 
τυλώδης πνευμονία (Tuberkulose) εινε πιδανώς τό προϊόν ειδικών βακτη
ριδίων, τών οποίων άπονεκρουμένων ή  νόσος δεραπεύεται. ’Εντελής όμως 
έξαφανισμός τών βακτηριδίων τούτων δά  ήτο τότε μόνον δυνατός,, αν 
ήδύνατο νά είσαχδή είς τό αΤμα τού φδισικού ποσόν κρεωζώτου ίσον μέ 
το ’/ιοοο ολικής ποσότητος τού αίματος αυτού. ’Αλλά τοσούτον κρεώ
ζωτον δέν δύναται ή ιατρική μέ τά σημερινά αύτής μέσα νά είσαγάγη 
είς τόν όργανισμόν τού άνδρώπου, χωρίς νά έπιφέρη δηλητηρίασιν· έν 
τούτοις όμως διά τής παροχής μικρότερων δόσεων τά κυριώτερα ένοχλή- 
ματα τής φδίσεως, ό βήξ καί ή αίμοπτυσία, δύνανται νά άρδώσιν αμέσως 
καί έπί άρκετόν χρόνον. Τοιουτοτρόπως οί δυστυχείς φδισικοί δύνανται 
όχι μόνον νά ζήσωσιν έπί πολλά έτη άλλά καί νά εΐναι ικανοί πρός έργα- 
σίαν καί, άν ή  οικονομική αύτών δόσις έπιτρέπει αύτοΤς τήν φειδώ τών 
σωματικών δυνάμεων, τήν διαμονήν εν εύαέρω καί ύγιεινω τόπιρ καί εν
δυναμωτικήν δίαιταν καί δεραπείαν τού σώματος, δύναται πολύ νά βελ- 
τιωδή ή γενικά κατάστασις τής ύγείας των. Κατά τήν γνώμην τού ιατρού 
G uttm ann ή φδίσις έν τή  άρχή αύτής δύναται πάντοτε νά δεραπευδή 
έντελώς διά τής νέας ταύτης μεδόδου, προκεχωρηκυίας δέ τής νόσου, 8ύ· 
ναται πάντοτε νά έπέλδη σπουδαία βελτίωσις.

Ν έα ι μ ετα β ο λά ί ¿ π ί τή ς  έπ ο ρ α ν ε ία ς  το ϋ  Ά ρ ειο ς .  Ό  αστρονό
μος Schiaparelli έν Μεδιολάνοις εΤχεν άνακαλύψη, ώς γνωστόν, επί τού 
πλανήτου Άρεως όλόκληρον σύστημα στενών δαλάσσης ζωνών, παριστάμε- 
νον έν είδει συμπλέγματος γραμμών έπί τών ισημερινών μερών τού πλα
νήτου τούτου. Πολλαί τών γραμμών τούτων έφάνησαν βραδύτερον Ιν 
σχήματι διπλών διωρύγων, μέ γραμμάς ακριβέστατα παραλλήλους άλλή- 
λαις. Ή  δπαρξις τών διπλών τούτων δαλασσίών βραχιόνων έπί τού Αρεως

έπεβεβαιώδη κατά τό 1886 ύπο τών αστρονόμων, τών παρατηρησάντων 
αύτάς έκ τού αστεροσκοπείου τής Νικαίας, οότως ώστε περί τού φαινομένου 
τούτου ουδόλως δυνάμεδα νά άμφιβάλωμεν εί καί ουδεμίαν αυτού έξήγη- 
σιν δυνάμεδα νά δώσωμεν. Τώρα εύρίσκεται ό πλανήτης Άρης εκ νεου 
έν τη πλησιεστάτη πρός τήν γην δέσει του, καί ή δέσις του αυτη δεν 
εΤναι τόσον ευνοϊκή όπως κατά τό 1886 καί 1882. Έ ν  τούτοις, Ινεκα 
τής έξαιρέτου καταστάσεως τής άτμοσφαίρας καί διά τών ισχυρών τηλε- 
σκοπείων τού αστεροσκοπείου τής Νικαίας, κατωρδώδη νά χίνωσιν όλως νεαι 
καί σπουδαιότατοι παρατηρήσεις έπί τής έπιφανείας τού Αρεως. Κατα 
τάς παρατηρήσεις ταύτας πολλαί έκ τών δαλασσίών ζωνών, αϊτινες τό 1886 
ώφδησαν έναργώς καί έφωτογραφήδησαν ύπό τού άστρονόμου Ρ β Γ Γ Ο ί ϊη 1, 

εΤναι παντελώς έξηφανισμέναι. Προσέτι δέ μία έκ τών ηπείρων τού Άρεως, 
τήν όποιαν μάλιστα 5 Οί^ρ»Γβ11ί εΤχεν ¿νομάση Λυβίην, τώρα εΐνε κεκα- 
λυμμένη ύπό δαλάσσης συνεχεία ίσχυρας πλημμύρας. 'Η  ήπειρος αυτη 
έφαίνετο πρότερον ύπέρυδρος, όπως πάσαι αί έπί τών πλανητών παρατη- 
ρηδεΐσαι ήπειροι, τώρα όμως φαίνεται κυανή καί εν μερει υποπρασινη. 
όμοία τή δαλάσση. Συγχρόνως δέ άνεφάνη νέα ζώνη δαλάσσης 20 μοι
ρών μήκους καί 6  γερμανικών μιλίων πλάτους. Διά μέσου τής κατεψυγ- 
μένης ζώνης περί τόν βόρειον πόλον τού Άρεως φαίνεται τώρα μεγάλη 
αόλαξ, εύκρινώς διακρινομένη άπό τών καταλεύκων πάγων καί χιόνων. Αι 
παρατηρήσεις αυται είναι λίαν έκπληκτικαί καί έπαυξάνουσι τό ένδιαφέρον, 
όπερ διεγείρουσιν α ί δαλάσσιοι ζώναι τού Ά ρεως, χωρίς βεβαίως νά μας 
διαφωτίζωσι περισσότερον περί τής φύσεως τών φαινομένων τούτων. "Οπως 
δήποτε όμως αί μεταβολαί αυται έπί τής έπιφανείας τού Άρεως είναι κατά 
πασαν πιδανότητα μεγάλα φυσικά φαινόμενα, τά όποΤα παράγονται ύπό 
αγνώστων ήμΐν δυνάμεων πρός άς οόδέν επί τού ήμετερου πλανήτου δυ
νατοί νά συγκριδή. Αί παρατηρήσεις τού Άρεως έξακολουδούσιν είσέτι 
καί δυνάμεδα νά ελπίσωμεν ότι δά φέρωσι λεπτομερέστερα, διδακτικώ- 
τερα καί μάλλον ένδιαφέροντα αποτελέσματα. Τοιαύτα βεβαίως αποτελέ
σματα δυνάμεδα νά περιμένωμεν έξ όλίγων άστεροσκοπείων, έφωδιασμένων 
μέ τελειότατα αστρονομικά έργαλεΤα καί κειμένων έν καταλλήλω δέσει, 
ένδα ή άτμοσφαΐρα εΐνε ήρεμος καί καδαρά.

Τ ά  κ ρ α ν ία  τρ ιώ ν  έξόχιαν Γ ερ μ α ν ώ ν  μ ο ν α ιχ ώ ν ,  τού Haydn, 
Beethoven καί Schubert ύπεβλήδησαν έσχάτως έν τή άνδρωπολογική 
έταιρείφ τού Βερολίνου είς άκριβή έπιστημονικήν έξέτασιν, Τ ά  τρία ταύτα 
κρανία είναι πολύ διάφορα άλλήλων, άλλ’ ούδέν έξ αύτών συμφωνεΤ πρός 
τήν γνωστήν τού G all κρανιολογίαν, καδ’ ήν εκάστη πνευματική ίκανότης 
τοπικευομένη είς Ιν ώρισμένον μέρος τού έγκεφάλου προξενεί ίσχυροτέραν 
τού μέρους τούτου άνάπτυξιν έν σχέσει πρός τά  λοιπά τού έγκεφάλου μέρη 
καί δεικνύεται έξωτερικώς διά τίνος έπί τού κρανίου έξογκώσεως. Τό 
κρανίον τού Beethoven δεικνύει άξιοπερίιργύν τινα ίδιορρυδμίαν: Έ νω  
δηλαδή τό πρόσδιον μέρος τού κρανίου έχει σμικροτάτην άνάπτυξιν (μικρόν, 
πρός τά όπίσω κεκλιμένον μέτωπον), τό ¿πίσδιον μέρος τού κρανίου λαμ
βάνει σημαντικάς διαστάσεις καί έκτακτον μέγεδος διά τής ίσχυρδς άνυ- 
ψώσεως τών όπισδίων αυτού οστών. Κατά τόν Birchow αί δύο αυται 
άνωμαλίαι άποτελούσι μοναδικήν έξαίρεσιν έν τιΓ φυσιολογική) τού κρανίου 
σχηματισμοί. Τό κρανίον τού H aydn άνήκει είς τόν βραχύν και ταπεινόν 
τύπον. Ό  χώρος αυτού περιέχει 1500 κυβικά έκατοστόμετρα. Τό πρόσ- 
ωπον δέν δύναται ακριβώς νά έξετασδή Ινεκα τής πτώσεως τών ¿δόντων. 
Τό κρανίον τού Schubert διακρίνεται τών άλλων πρό πάντων διά τής καλ
λονής τού σχήματος, υπερβαίνει κατά τόν χώρον τό τού H aydn , ύπολεί- 
πεται δέ τού Beethoven.

Β ιβ λ ίο ν  μ ετα ξω τό ν . 'Γπό τού βιβλιοπώλου R oux έν Λυών έκδί- 
δεται νΰν βιβλίον έκ μετάξης, είς 25 φυλλάδια πρός 10 φράγκα έκαστον, 
έκ τών οποίων φυλλαδίων έχουν ήδη έκδοδή τά δεκαπέντε. Έκαστον 
περιέχει μόνον δύο φύλλα, ούτως ώστε τύ όλον βιβλίον δά  συνίσταται μό
νον έκ πεντήκοντα φύλλων, δά  περιλαμβάνη δέ τήν δείαν λειτουργίαν καί 
μερικάς ευχάς. Τ ά  φύλλα τού βιβλίου είναι ΰφασμένα μέ λευκήν μέταξαν 
ή δέ γραφή εΐναι ένυφασμένη έκ μελαίνης μετάξης.
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ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΕΝ ΤΗ ΚΟΑΪΜΒΪΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ.

Περί της κολυμβητικής δ  tv δύναταί τις νά όμιλήση, χωρίς νά άνα- 
φέρη τό ονόμα του άγγλου πλοιάρχου W ebb, του μεγαλητέρου κολυμβητού 
του κόσμου καί όλων τών εποχών. 'Ο  εξαίσιος ουτος κολυμβητής, έγεν- 
νήδη έν ’Αγγλία τό έτος 1848, κατά 8έ τόν ’Ιούλιον του 1875 εν ήλικία 
27 ετών παρέσχε τό πρώτον δεΤγμα τής δαυμασίας αύτού ικανότητος, δια- 
νύσας κολυμβητεί Ιν τώ  Ταμέσει 20 άγγλικά μίλια είς 4 'ώ ρ α ς, 52 πρω- 
τόλεπτα καί 44  δευτερόλεπτα. ’Ολίγον χρόνον μετά ταύτα έξετέλεσεν 
έτερον, πολύ τούτου δαυμαστότερον κατόρδωμα. Τ ή  25. Αύγουστου 1875 
κατά ,τήννπρώτην τής μεσημβρίας ώραν έρρίφδη είς την δα'λασσαν άπό 
τής προκυμαίας. A dm irality , εν Dover όπως μεταβή κολυμβών-έκ τής 
’Αγγλίας είς τήν Γαλλίαν. Τήν τεραστίαν τούτην έπίχείρησιν έφερε πράγ
ματι είς πέρας, μετά μεγάλης βεβαίως δυσκολίας καί καταβολής πασών 
των σωματικών καί ψυχικών αυτού δυνάμεων. Τ ή  26. Αύγουστου κατά 
τήν 10 ώραν καί 41 πρωτο'λεπτα τής πρωίας άφίκετο είς Γαλλίαν/ δια- 
νύσας ί40 άγγλικά μίλια εντός 21 ώρών καί 41 λεπτών, τής ώρας. Κατά 
τό .έτος 1879 .6 πλοίαρχος W ebb εχίκηοε τούς δύ ο . αντιπάλους του Γου- 
λιέλμον Βέκουιδ καί Γεώργιόν Φεαρν είς τινα έξαήμερον κολυμβητικόν 
αγών«..- ’Εντός τών ες ήμερων διήνυσε 74 άγγλικά μίλια κολυμβών 14 ώρας 
καδ’- εκάστην. ’Από τούδε όμως άρχίζει νά εύρίσκη τόν άνώτερον του. 
Ε ίς  έτερον αγώνα έξαημερου κολυμβήσεως, όστις έλαβε χώραν δύο έτη 
βραδύτερον μετα|ύ αύτού καί τών άνωτε’ρω άντιπάλων του, ένικήδη ύπό 
τού Γουλιέλμου βέκουιδ-, όστις εντός τών εξ ήμερων διήνυσεν 94 άγγλικά 
μίλια, κολυμβών 10 ώρας τήν ημέραν. Μίαν άλλην φοράν όμως, τη 
1 1 .’Ιουνίου 1881, κατώρδωσε πάλιν ό W ebb νά ύπερτερήση τον ισχυρόν 
αντίπαλόν του είς δμοιον αγώνα κατά 16 άγγλικά μίλια, αδτη όμως ήτο 
ή τελευταία του νίκη. Τρίτος εξαήμερος άγών κατά τόν αύτόν μήνα πρός 
τόν αύτόν αντίπαλον ελαβεν ατυχές πέρας διά τόν W ebb. ’Ακόμη μίαν 
φοράν ενέτεινεν ό^ας του τάς δυνάμεις, όπως άναδειχδή άνώτερος του φο
βερού αντιπάλου του. Τη 30. ’Απριλίου 1883 ελαβε χώραν μεταξύ αύτών 
Ιτερος άγών 20 μιλίων, κατά τόν όποιον 4 βέκουιδ- ενίκησε μετ’ εύκολίας, 
ενώ ό πλοίαρχος W ebb έξήλδε του υδατος δλως έξηντλημένος καί πτύων 
αιμα. Ε ντό ς  όλίγου χρόνου άνέλαβε πάλιν άρκετάς δυνάμεις ώστε νά 
επιχείρηση τήν πλέον παράτολμον καί άνήκουστον έπίχείρησιν: Έπρότεινε 
δηλαδή ,,νά περάση κολυμβητεί τά ισχυρότερα καί ταχύτερα ρεύματα τού 
καταρράκτου τού Νιαγάρα, νά παρέλδη τάς κατωτέρω τού καταρράκτου 
σχηματιζομένας ίσχυροτάτας δίνας (συστροφάς τού ύδατος) καί έπειτα νά

έξέλδη είς τήν οχδην άπό τίνος οίουδήποτε μέρους τού ισχυρού ρεύματος.“ 
Πολλαί άμερικανικαί εταιρέίαι τών σιδηροδρόμων, αίτινες ήλπιζον νά 
κερδήσωσι πολλά χρη'ματα έκ τού πρωτοφανούς του'του θεάματος, εις τό 
όποιον συνέρρεον έξ όλων τών μερών τού κόσμου άπειράριδ-μοι δεαταί, 
ώρισαν τώ πλοιαρχώ W ebb βραβεΤον 10,000 δολλαρίων, εάν ήδελε κατορ- 
δώση νά έκτελέση τό τόλμημα τούτο. Κατά τήν τελευταίαν στιγμήν όμως 
οί διευδ-υνταί ουτοι ήσδάνδησαν τύψιν συνειδήσεως καί προσεπάδουν εκ 
παντός τρόπου νάπείσωσι τόν πλοίαρχον, όπως άποστή άπό τής ριψοκίν
δυνου ταύτης έπιχειρη'σεως, άλλ’ ουτος έπέμενε νά έκτελέση τό τόλμημα, 
λέγων.ότι δέν δύναται πλέον νά άποσυρδή χωρίς νά έκδέση τήν τιμήν 
του. Τ ή  24. ’Ιουλίου 1883 κατά τήν τετάρτην ώραν μετά μεσημβρίαν 
έλαβεν έναρξιν ή παράτολμος, έπιχείρησις. Μέ ύπεράνδρωπον δύναμιν επα- 
λαιεν ό πλοίαρχος κατά τού ισχυρού γεύματος, τό όποιον ερριψεν αύτόν 
εντός πέντε-λεπτών τής ώρας 1 '/4 μίλιον μακράν. Αίφνης περιέπεσεν είς 

•μίαν δίνην, έκ της όποιας ήτο παντελώς άδύνατον νά έξέλδη. Μέ όλην 
τήν δύναμιν, τήν οποίαν τώ  εδιδεν ή άπελπισία, ήγωνίξετο νά άπαλλαχδή 
έκ τών περιπτύξεων.τού δανάτου, άλλ’ είς μάτην! Τό ισχυρώς συστρε- 
φόμενον υδωρ κατεβρόχδισεν αύτόν εντός ύλίγων στιγμών.

Άφ’ ου έμνημονεύσαμεν τά κατορδώματα τού πλοιάρχου W’ebb, δυ- 
νάμεδα τώρα νά άναφέρωμεν καί τά τών άλλων έξόχων κολυμβητών, όσοι 
είναι ήμΐν γνωστοί, παραλείποντες έκεΤνα, όσα έλαβον χώραν είς τούς πο
ταμούς, καδότι δέν δύνανται όρδώς καί απολύτως μετ’ άλλήλων νά συγ- 
κριδώσιν ένεκα’ τής έκάστοτε μεγαλητέρας ή  μικροτέρας ισχύος τού ρεύ
ματος. Καί πρώτον 100 πήχεις =  91,4 μέτρα διη’νυσεν ό W . Cole κο
λυμβητεί τή 29. ’Ιουλίου 1872 εντός ενός λεπτού καί 15 δευτερολέπτων. 
1/4 μίλιον =  804’/<· μέτρα ό D . A insw orth τή 1 4 .’Ιουλίου 1883 έντός 
14 λεπτών καί 23 Ί ,  δευτερολέπτων. 1 μίλιον =  1609 μέτρα ό J . J .  Collier 
είς 28 λεπτά 19'/* δευτερόλεπτα (ό άντίπαλος του W ebb , ό Γουλιέλμος 
Βέκουιδ έχρειάσδη διά τό αύτό διάστημα 29 λεπτά 59 '/2 δευτερόλεπτα). 
2 μίλια = '  3218 μέτρα διήνυσεν ό Γ . Βέκουιδ έν τ<ύ βασιλικώ ιχθυοτρο
φείο» τής W estm inster τό 1883 έν διαστήματι 54 πρωτολέπτων καί 
39 δευτερολέπτων, 3 μίλια =  4827 μέτρα ό A. Doughas είς 1 ώραν 
53 λεπ. καί 30 δευτ. Τό περίφημον έκεϊνο κατόρδο»μα τού Λόρδου Βύ
ρωνος,- διαπλεύσαντος κολυμβητεί τόν Ελλήσποντον, περί τού οποίου έγέ- 
νετο τοσοδτος λόγος, έχει ύπό πολλών ήδη ύπερβληδη καί δέν δ-έωρεΤται 
πλέον ώς κολυμβητικόν κατόρδωμα.

-------kiP-l-

 Πρός τούς έν Ρουμανία κυρίους συν-
δρομητάς μας είδοποιούμεν ότι την αύτό&ι' έπι- 
στασίαν τού φύλλου μας άνεδέσαμεν τώ  έν Γα· 
λαζίω κ. Ιΐαν. Χριστοδούλω όστις άνέλαβε καί τήν 
είςπραξιν τών καδυστερουμενων συνδρομών παρά 
τών συνδρομητών τού μακ. Γερογιάννη.

κ. 1. Μ. είς Λευκωσίαν. Θα Σδς γράψωμεν. 
— κ. I. Δ. Κ. είς Ρέδυμνον. Έσημειώσαμεν καί 
Σας ,εύχαριστούμεν. — κ. Ν. I. Μ. είς' βιτώλια. 
’Απεστάλησαν. — κκ. Π . Κ. είς Τεκούτσι, Στ. Κ.

είς Νικολαίεφ, Γ  I. είς Τ . Μαγοράλλον, Άδελ, Ζ. 
Μ. είς Βιτώλια, Π. Χρ. είς Ταλάξεον, Άδ. Σ. εις 
Ίσμαΐλια, Π . Γ . είς ’Αλεξάνδρειαν, Α. Σ  αύτόδι. 
Έλήφδησαν καί Σας εύχαριστούμεν. — κ. II . Q. 
είς Κυπαρίσσιον. Ή  συνδρομή ¿α ς  έλήφδη παρά 
τού κ. Γ. Σ. έξ ’Ολτενίτσας. — κ. Γ  Α. ε ίς ’Αρμαβή- 
ριον. Σδς εύχαριστούμεν δερμότατα. — κ. Γ . Ρ . εις 
Μιτυλήνην. Ενεγράψαμεν καί Σ3ς εύχαριστούμεν. 
—  κ. Γ. Γ . Κ. ε ις ’Ιωάννινα. ’Εσημειώσαμεν καί 
δά  συμμορφωδώμεν. — κ. I. Γ. είς Τάνταν. Σάς

είμεδα λίαν υπόχρεοι διά την ειγενή υμών ου- 
στασιν. Ή  σειρά τών τόμων μέ τό νεώτατον δε- 
σιμον άπεστάλη μέσον ’Αλεξάνδρειάς. —  κ. Γ. Ζ. 
είς Βατούμ. ’Ενεγράψαμεν όλους καί Σας εύχα- 
ριστούμεν δερμώς διά τάς εύγενεστάτας πρός τό 
ήμέτερον εργον διαδέσεις Σας. — κ. Ε . Α. Μ. είς 
ΙίβΟΓ|ίθΤ8έ. Έλήφδησαν καί Σας εύχαριστούμεν, 
τήν νεαν διεύδυνσίνΣας έσημειώσαμεν.— κκ. Β. καί 

■Α. είς Θεσσαλονίκην. Πρό τούς κ. Κ. Γ. καί Συντρ. 
εΐςΆγιον'Όρος. Άπεστείλαμεν τά μέχρι τούδε τεύχη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. Λουδοβίκος Α ( μ ε τ ά  είκόνος). — ’Ολίγα ίιερί Κιτίου. (’Απόσπασμα άνέκδοτον μονογραφία) ύπό Χρ. Παπαδοπούλου, 
Δικαστού Ιν  Κύπρω. — Φρά Διάβολος (ιστορικόν - διήγημα — τέλος). — Πάρά τόν Τσάρον ποταμόν. Ποίημα ύπό Άριστομενους Προβελεγίου. — Πινα- 
κοδήκη, ήτοι ίρμηνεία τών εικόνων. — Ποικί).α. (Τό μέγιστον τηλεσκόπιό'» τού κόσμου, — Νέα οικοδομική ύλη. — Οί όφδαλμοί τής γαλής ώς ώρο- 
λόγιον. —■ Ό  αντίχειρ τού 'Αγίου Μάρκου. — - Χρησιμοποίησις παλαιών υποδημάτων.. — Τ ό μέγιστον άτμόπλοιον τού κόσμου. — Σινικά ψηφίσματα. 
— Δέν εΤναι για τίποτε. — Περί τής έτησίας κατασκευής σιδηροδρομικών! άτμαμαξών έν Εόρώπη.) — Επιστήμη — 
τής -ίερας Γραφής εν τη Ιαπωνική. — Τά κρεώξωτον καί ή  φδίσις τών πνευμόνων. ..-— .η--·-'. —.> ;
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καί Καλλιτεχνία. ( 'Η  μετάψρασις 
Νέαι μέταβολαί επί τής έπιφαυείας τού Αρεως. — Τ ά  κρανία

τριών έξόχων Γερμανών μουσικών. — Βιβλίον μεταξωτόν). — Τ ά  μέγιστα κατορδώματα έν τή κολυμβυτική τέχνη. — Μ ικρά’Αλληλογραφία
.ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Λουδοβίκος Α’. Βασιλεύς τής Βαυαρίας (έν σελ. 188). — ’Αγγελία Έ ρωτος. Είκών κατά τήν ελαιογραφίαν τού Η. Οοο- 

(έν σελ 187)._— Εσπερινόν σκιόφως Ιν  τη νεκρδ δαλάσση. Είκών κατά τήν ελαιογραφίαν Εύγενίου ΒΓίαΛε (έν σελ. 191). — Ό  νέος Αύτο- 
κράτωρ .τής Γερμανίας Γουλιέλμος Β ’. καί ή Αύτοκράτειρα Αύγούσχα Βικτωρία (έν σελ. 194).

’Εκδότης Π. Α· Ζ ϊΓΟ ϊΡΗ Σ.
TCaoi%  B ü c  &  l l e n i m n »  Ι ν  Μ ι φ ί ψ .  —  τ · , ς  N e o o  P a p i e r m a n u f a c t u r  t v  £ τ ς ο σ β ο ν ο γ ω .  —  Μ ύ ά ν η  F re y  .


