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Φ Ρ Α Γ Κ Ι Σ Κ Ο Σ  Κ Ο Π Π Ε .

Ό  François Coppée, εις των δοκιμωτέρων καί ό δημο- 
τικώτερος των συγχρόνων ποιητών της Γαλλίας, έγεννήδη 
έν Παρισίοις έν ετει 1842. 'Ο  πατήρ αύτού, υπάλληλος -του 
υπουργείου των Στρατιωτικών, ήναγκάσδη άσδ-ενήσας νά πα· 
ραιτηδή τής δ·έσεώς του, ήτις αποτελεί τον μόνον σχεδόν 
πόρον του. Ό  νεαρός υιός του άνελαβε, εικοσαετής μόλις, 
τ ά  κα&ήκοντα οικογενειάρχου, έργαζόμενος και ουτος ως 
υπάλληλος εις τό αυτό υπουργεΐον. ’Α λλά, ποιητής φύσει, 
μετά ιό  πέρας τής πεζής καδ’ 
έκάστην Ιργασίαςτου, έγραφε 
στίχους τοίις όποιους έξετί- 
μων καί έδαυμαζον οί ομήλι
κες φίλοι του. Τοϊ 1866 ¿δη
μοσίευσε τήν πρωτην ποιητι
κήν συλλογήν του, υπό τήν 
έπιγραφήν le Reliquaire, τό 
S’ επόμενον έτος καί δευτέ- 
ραν: les Intim ités. Τινά των 
έν ταυ τη ποιημάτων είχον 
ήδη περιληφδ·ή εις τόν —νγ· 
χρόνον ΙΤνρναοοόν,· το  γνω
στόν περιοδικόν έν ορ συνη- 
νονντο έτησίως έργα των 
έπισημοτέρων ποιητών της 
Γαλλίας. Μεταξύ αυτών κα· 
τέλαβεν ό Coppée, ευδός α π ’ 
άρχής, έπίζηλον δεσιν.

Έ ν  Ιτε ι 1869 έδημοίΐεύδη 
τρίτη «υτου συλλογή υπό τήν 
έπιγραφήν Poèmes modernes.
Κ ατά τό  αυτό Ιτος είδε τό 
φως τό ώραιον ποίημά του 
La grève des forgerons,

K 4 E IS I .  Τ Ο Μ Ο Σ  ’

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ) KOHH£.

πρός δε καί τό έν είδει διαλόγου γλυκύ, έναρμόνιον καί 
χαριέστατον είδύλλιον Le Passant. Τούτο παρεστάδη έπί 
του Γαλλικού δεάτρου υπό τή ς A gar καί τής τότε  άρχι- 
ζούσης τό δεατρικόν αυτής στάδιον Sarah  Bernard. Το- 
σαύτη δε ήτο ή έπιτυχία του, ώστε τό όνομα του ποιητου 
έγένετο διά μιας πασίγνωστον όχι μόνον έν Γαλλία, άλλα 
καδ’ άπασαν τήν Ευρώπην. Μετά τινας μήνας νέον αυτου' 
δραματικόν έργον μονόπρακτον, Deux douleurs, άνεβιβάζετο

έπί τή ς σκηνής.
Ταυτοχρόνως δέ, παραιτού

μενος τής έν τω υπουργείω 
των Στρατιωτικών δέσεως 
του , ό Coppée διωρίζετο 
βιβλιοφύλαξ έν τη  βιβλίο- 
δήκη τής Γερουσίας. Τω πα· 
ρείχετο ουτω άνωτέρα τις 
υλική ανεξαρτησία καί άνεσις 
περισσοτέρα όπως έπιδοδη 
έφεξής άποκλβιστικώτερον ε£ς 
παραγωγήν νέων ποιητικών 
έργων. ’Α λλά τά  πάντα άνέ- ' 
τρεψεν ό κατά τό 1870 έκρα- 
γείς πόλεμος καί ή έπακολου- 
9·ήσασα έν Γαλλία μεταπολί- 
τευσις. 'Ο  Coppée κατατα- 
χδείς εις τήν φρουράν, έξε- 
τέλεσεν ώς στρατιώτης τό 
πρός τήν δεινοπα&ουσαν πα
τρίδα καδήκον. Άλλ’ όμως, 
κ«ί έν μέσφ των δλφερών 
έκείνων περιπετειών, δέν έπαυ
σε γράφων. L a le ttre  d’un 
mobile B 2 eton καί à  l’ambu-
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lance έδημοσιεύδησαν διαρκούσης της πολιορκίας των Παρι* 
σίων, το- V  επόμενον ετος, οτε οί έμφύλιοι σπαραγμοί διε- 
δέχδησαν τον πόλεμον, έγραψε την Ινδερμον υπίρ συν
διαλλαγής έπίκλησίν του, P ins de Sang.

Κ ατά  το 1871 δυο νέα δραματικά έργα τοϋ Coppée 
άνεβιβάσδησαν έπί της σκηνής, Fais ce que dois καί L’aban
donnée, κατά δ'ε το 1872 έδιδάχδη και τρίτον, le Rendez- 
vous. ΤαυτΟχρόνως έδημοσιεόοντο νέαι ποιητικά! συλλογαί 
του, les H um bles, le Cahier rouge, Prom enades e t In té 
rieures, καί μετά τά ς συλλογάς ταΰτας το  ποίημα Olivier, 
έν τω  όποίω οί είδότες άνευρίσκουσιν αποσπάσματα αυτο
βιογραφίας του ποιητου. Μετά τα ϋτα  εΤδ.ον τ ο . φως αί 
δ ιη γή σ ε ις  χα ι ’Ε λεγε ία , συλλογή νέα περιλαμβάνουσα τινά 
τώ ν αρίστων του Coppée ποιημάτων, μεταξύ δ ’ αυτών καί 
το ,,οΐ Π αρ /α ι“, του οποίου παραδέτομεν έμμετρον μετά- 
φρασιν. φιλοπονηδεΐσαν ύπο του Κ. Δ. Βικέλα.

’Αποβαίνει δυσχερής, και περιττή ίσως, ή ακριβής άπα- 
ρίδμήσις απάντων των μετέπειτα έργων τοϋ Γάλλου ποιητοϋ, 
δστις δ ια  τοϋ αυτοϋ γλαφυρού καλάμου μεταβαίνει άπό τής 
ποιήσεως είς τήν πεζογραφίαν. Ουτω έδημοσίευσεν άλλε- 
παλληλως δύο σειράς διηγημάτων, τινά των οποίων έγένοντρ 
γνωστά παρ ήμΐν δ ιά  μεταφράσεων. ’Επανερχόμενος δέ

είς το Θέατρον, τύ  όποιον ιδιαζόντως τόν ελκύει καί ενδα 
άπήλαυσε τούς μ εγαλειτέρους αυτοϋ δριάμβους, έγραψε τήν 
ώραίαν μονόπρακτου κωμωδίαν le L uth ier de Crémone, το 
μονόπρακτου επίσης δραμάτιον le Trésor, το είς πέντε πρά
ξεις δράμα Madame de M aintenon άτινα άνεβιβάσδησαν 
πάντα έπί τής σκηνής. Κ ατά  το  1883 δρέπει νέας δάφνας 
δ ι’ ετέρου δράματος εις πέντε πράξεις, τοϋ Severo Torelli, 
καί τοϋτο άκολουδεϊ, κατά το 1885, νέον πάλιν δράμα είς 
πέντε πράξεις, les Jacobites. Τ ά  δέ  διαλείμματα μεταξύ 
των διαφόρων τούτων δραματικών έργων πληροί ό Coppée 
διά νέων, κατ’ έτος σχεδόν, ποιητικών συλλογών, οϊαι τά  
’έμ μ ετρα  αυτοϋ δ ιηγήμ ατα , καί αί υπό τά ς έπιγραφάς 
Arrière-Saison, Poésies diverses, και feuilles volantes. Είς 
τάς δύο τελευταίας συνέλεξε τά ς είς διαφόρους Ιφημερίδας 
καί είς περιοδικά κατά καιρούς δημοσιευ&είσας ποιήσεις του.

Κ ατά το 1884 ό Coppée έγένετο μέλος τή ς Γαλλικής 
ακαδημίας, διαδεχδείς τον ποιητήν V ictor de Laprade, όστις 
είχε διαδεχδή τόν Alfred de Musset. Είναι δ !  ό νέώτερος 
των ακαδημαϊκών. Μόλις διελ&ών τό 460ν έτος τή ς ήλι- 
κίας του, έχει ένώπιόν του ευρύ είσέτι στάδιον όπως διά 
νέων έργων ανύψωση έτι τό οικοδόμημα έφ’ ου στηρίζεται 
ή φήμη τοϋ όνόματός του.

0  1 Π Α Ρ  Ι Α  I.
Ποίημα τού F ra n ç o is  C oppée.

F,’;  τόν καιρόν τοϋ Άρέγγ·ζέβ, ’« τήν ίεράν Βενΰίρεί, — 
Άλλ’ φ ψ ι ί  τά τείχη τη<, Ι χ ί ϊ  όπου φωληάζουν 
Χωρίς ναούς καί είδωλα οί βδελυροί Παρίαι, —
Δύο παιδιά μ ’ άγνή καρδιά καί μέ μορφή ά&ώα 
ΆγαπηΒήκαν καρδιακά καί άρραβωνιαυ&ήκαν.
Καί άν ό έσχατος Σουδρδς τούς έπεριφρονούσε 
Κι’ ίπέφευγε τό πόδι του 'ς  τόν ίσκιο των νά βάλη,
Κι’ άν μεταξύ των ταπεινών ήσαν οί τελευταίοι.
Καί άν τούς έδιωχναν παντού ’σάν ψωριασμένους σκύλους, 
’λίγο τούς εμελε αυτούς. Τούς έφ&ανε ή άγάπη! 
’Ελεεινοί, πτωχοί, γυμνοί καί μισοπεινασμένοι,
Δεν ήξευραν τό τ ί &ά π ξ  ¿ φδόνος καί τό μίσος.
Ούτ’ ό ’Ινδός πολεμιστής μέ τό σπα&ί ’ς τήν ζώνη,
Ούτ’ ό βα&ύπλουτος ’Ινδός, που ’ς  τόν ελέφαντα του 
’ς ολόχρυσα κα&ίσματα καπνίζει σταυροπόδι,
Ούτ’ ό Βραχμάνος ό τρανός, που ζ ϊ  καί θησαυρίζει 
Ά π’ τάγριά του είδωλα μέ τά τριάντα χέρια,
Κ’ έχει κοράσια διαλεκτά με'σ’ ’ς ταίς κλ.εισταϊς Παγόδαις 
Νά σέρνωνται ’ς τά πόδια του κ’ εμπρός του νά χορεύουν, 
Ούτε ώς κι’ αυτός ό βασιλεύς ’ς τόν υψηλό' του δρόνο, — 
Κανείς δεν τούς έφαίνετο εύδαιμονέστερός των,
Διότι τήν αγάπη των κανένας δέν τήν είχε,

Ό  Σάγγωρ, νέος δυνατός, ακούραστος’ς τόν κόπο,
’ζούσε τραβώντας τό κουπί ’ς ένα βαρύ καΐκι,
Πού άναιβοκαταίβαινε ’ς τόν ποταμό τόν Γάγγη 
ΚΓ άπό ένα ’ς  άλλον έφερνε λιμένα τής Βεγγάλης 

Ή  ελεφαντοκόκκαλο, ή  ξύλα πού μυρίζουν.
Καί όταν ελειπε μακριά εκείνος π ’ αγαπούσε,
Ή  Διόλα, μόνη κ’ έρημη, περίλυπη ’σ&ν χήρα,
Κάδε πρωί έπήγαινε ’ς τοϋ ποταμού τήν όχδη, —
Καί άνεστέναζε βαδειά, — καί ’ς τά νερά ’πετουσε
Λ ωτοί κλαδάκια, — κ’ έβλεπε πού τάπαιρνε τό ρεύμα, __
Καί ήτον ’σάν νά έστελνε ’ς  τόν άγαπητικό της
Μαζη μέ τά λουλούδια της τούς πό&ους τής καρδιάς της.

Μιά ’μέρα εξεφόρτονε του Σάγγωρ τό καΐκι
’ς τήν πόλιν ΙΙάτνα, ’ς τά δεξιά τού ποταμού τού Γάγγη.
Τό βράδυ, όταν ’σχόλασαν οί ναύται, οί Παρίαι,
Έ βγήκαν καί άνάσαιναν 'ς  τού ποταμού τήν όχα-η.
Μαύροι, γυμνοί, ’ς τήν μέση των μ’ ένα πανί δεμένοι, 
Έκύτταζαν άξέννοιαστοι τά πλοία ν’ άρμενίζουν,
Ή  τά μεγάλα τά πουλιά πού έσχιζαν ’ς  τά ύψη 
Με τό βαρύ των πέταγμα τόν γαλανόν αίδέρα.
Έ κ ε ΐ τό πλή&ος έξαφνα τρομάζει καί σκορπιέται, —
Γαύγισμ’ ακούεται άγριο, — κ’ εν ις  μεγάλος σκύλος 
Ό ρμ3, ’ς τόν Σάγγωρ χύνεται, ζητεί νά τόν δαγκάστι . . .
Ό  Σάγγωρ έξαφνίζεται, νά φυλαχ&η γυρεύει,
Καί τόν κτυπδ με τό ραβδί οπού κρατεί ’ς τό χέρι,
Χωρίς ν’ άκούση καί χωρίς να ίδη μιά συνοδία 
Πού ηρχετο μέ τύμπανα καί μέ πομπή καί δόξα.

*Ητον ό μέγας Σαουράν, Ραϊας τής Διναπούρης!
Ά π ’ τό δρονί, πού ’σήκοναν οί δούλοι του ’ς τούς ώμους,
Ε ϊδ’ δ Ραϊάς, — κ’ έχλώμιασε ά π ’ τόν δυμο του,   εϊδε

"Οτι ετόλμησ’ ό γυμνός, δ βρωμερός ΙΙαρίας 
Νά τού κτυπήση τόν καλό, τόν άκριβό του σκύλο!
Φωνάζει μιά, — ’ς τούς δούλους του τόν δείχνει τόν αύδάδη, 
Καί πριν προφδάση κάν νά π ή  ό Σάγγωρ μίαν λέξιν,
Τόν άρπαξαν, τόν έσυραν καί τόν άλυσοδένουν, —
Καί δ άπάνδρωπος Ραϊας, χωρίς καιρόν νά χάση,
ΙΙροστάζει καί τήν μύτη του νά κόψουν καί τ ’ αύτιά του.

Ό  Σάγγωρ έμειν’ έκτρωμα φριχτόν! . . . Απελπισμένος 
Ώρκίσδηκε ποτέ, ποτέ, ’ς τήν Διόλαν νά μή δείξη 
Τού τρομερού προσώπου του τήν καταισχύνην. — Ό χ ι!  
Έ π ή γε  τό καΐκι του χωρίς εκείνον ’πίσω.
Καί άπό τότε, ’ς τήν αύλήν ενός ναού τής Κρίσνας, —
Ό που  Φακίραι δλόγυμνοι, 'σάν πίδηκοι ’ς  τά  δάση,
Χορεύουν καί τήν σάρκα των ξεσχίζουν μέ τά νύχια, —
Μία μορφή', πού μέ μορφήν άνδρω'που μύλις ’μοιάζει,

. Ελεημοσύνην ’γύρευε καί ’προξενοΰσε τρόμον. .
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Ή  Διόλα, όταν εμαδε τί συμφορά τούς ήλδε,
Άπό τήν λύπη τήν πολλή έρράγισε ή  καρδιά της.
Τήν πρώτην ώρα δέλησε νά πάγη νά τόν εύρη,
Νά βαλσάμωση μ ’ έρωτα τόν πόνο της ψυχής του.
Άλλ’ έπειτα ’φαντάσδηκε. τό τ ί δά ίδή, — καί τότε 
Τόν νού της εκυρίευσε διά μιας έ φόβος 
Μή ώς καί τήν άγάπη της τήν ξεπεράση ή φρίκη!
Έ κ ε ΐ αστράπτει καί βροντά. Ξεσπάνει ή τρικυμία. —
’Σάν νά της ήλδ’ εξ ουρανού μιά εμπνευσις, ή Διόλα 
'πάγει μέ βη'ματα γοργά ’ς τού ποταμού τήν όχδη 
Καί γονατίζει ξέσκεπη ’ς τά  σύννεφ’ άποκάτω,
Καί μέ τά χέρια της τά δυό επάνω σηκωμένα,
Τόν Κεραυνόν άπ’ τής ψυχής τά βάδη έξορκίζει 
Νά τιμωρήση τά δειλά καί τάπιστα της μάτια 
Πού έφοβήδηκαν νά ίδούν τόν άγαπητικό της, —
Κ ι ' άφού άπό τά μάτια της προέρχεται ή δειλία, - 
ΓΓαρακαλεϊ τήν Αστραπήν τό φως της νά της πάρη.

Ό  Ουρανός τήν ήκουσε κ’ έτύφλωσε τό φ βς της.

Ή  Διόλα δσηκώδηκε ωσάν ελαφρωμένη,
Άν κ’ ή μαυριλα τής νυκτός τής σκεπαζε τά μάτια.
Τού ποταμού τό βογκητό έπηρε όδηγό της 
Κ’ έκίνησε, δεότυφλη, αδύνατη καί μόνη,
Μέσ’ άπό μέρη άγρια χΓ αγνώριστα, νά ’πάγη 
Ό που  τού χρέους ή φωνή νομίζει πώς τήν κράζει.
Άποσταμένη έπεσε πολλαίς φοραίς ’ς τό χώμα,
Πολλαίς φοραίς τόν δρόμο της τόν έχασε. Κ’ Ικεΐνοι 
Ό π ο ύ  είς τάγια νερά έλούζοντο τού Γάγγη,
Τήν έβλεπαν νά κλαίεται καί τήν Ισυμπονούσαν 
Καί ήρχοντο — ’ς τόν δρόμο της καί πάλιν νά ττν βάλουν.

Ά ν κάποτε τό πόδι της χλωρό κλαδί πατούσε,
Έ νόμιζε οτι πατεΐ κρύου φιδιού τήν ράχη.

-------

Α Ρ Χ Ι Δ Ο Υ Ξ

"Οστις γινώσκει τήν ειλικρινή, αγάπην καί άφοσίωσιν, ητις 
διαδερμαίνει τούς διαφόρους λαούς τής Άψβουργικής μοναρ
χίας πρός τήν δυναστείαν αυτών, έκεΐνος μόνον δύναται να 
συλλάβη άμυδράν ίδέαν τοϋ πενδους καί τής οδύνης τών 
αών τούτων έπί τη  άνηκέστω συμφορά, η τις , κεραυνοϋ 
δίκην, κατέστρεψεν έν άκαρεΐ πάσας τά ς γλυκείας αυτών 
έλπίδας καί τά  χρυσά όνειρα, ών τήν πραγμάτωσιν μετά 
πεποιδήσεως προσεδόκων παρά τοϋ διαδόχου τοϋ Αυστρια
κού δρυνου, τοϋ αρχιδούκας 'Ροδόλφου. 'Η  ιστορία πολλά 
έχει νά έπιδείξη ονόματα βασιλέων, εκουσίως άποχωρισδέν- 
των τοϋ κόσμου τούτου, αλλά μοναδική έπέχρωτο νά εΐνε 
ή .περίπτωσις, κα δ’ ήν διάδοχος εΰκλεεστάτου δρόνου ίν 
τή  ακμή τή ς ηλικίας του , τό  σέμνωμα καί ή έλπίς τών 
γονέων του καί τοϋ Ισχυροϋ κράτους του, σύζυγος εύγενοϋς 
καί έπιχαρίτου γυναικός καί πατήρ μονογενούς δυγατρίου, 
άπαρνεΐται αίφνιδίως τόν κόσμον τοϋτον, έν τώ  όποίω με
γάλη αποστολή άνέμενεν αυτόν καί αμάραντοι δάφναι προ- 
σεμειδίων ίσως αΰτώ. Δικαίως λοιπόν σύμπασα ή Αυστρο
ουγγαρία πενδει έπί τω  δανάτω αυτοϋ.

Τ ή  21 Αύγουστου 1858 λαμπράν ήγεν έορτήν ή παρά 
τόν Δούναβιν γηραιά μητρόπολις τών Καισάρων καί σύμπασα 
ή Αυστρία, δ ιότι τό  μέλλον τή ς δυναστείας εΐχεν άσφαλισδή 
διά τής γεννήσεως διαδόχου, είς ον έδόδη τό όνομα τοϋ 
πρώτου 'Αψβούργου ‘Ροδόλφου. 'Οπόσοι σήμερον δέν δυσα- 
νασχετοϋσιν έπί τη  ματαιότητι τών άνδρωπίνων, άναμιμνη- 
σκόμε/οι τών φρενητιο>δών ζητωκραυγών τοϋ Βιενναίου 
λαοϋ, οτε τό έσπέρας τής ήμ.έρας έκείνης ό Αύτοκράτωρ

’Σ  τήν νύκτα μέσα ήκουε τά βογκητά πού βγάζουν 
Ο ί άγριοι ελέφαντες κ’ οί πεινασμένοι τίγρεις.
Άλλά τά πάντα τ’ άψηφα, καί κόπους καί κινδύνους,
Κ’ έρημη, άοπλη, γυμνή, έμπρίς,. έμπρός πηγαίνει,
Μέ ’μάτια πάλλο δέν ’μπορούν παρά νά κλαίουν μόνον.

’Σ  την Πάτνα τέλος έφ&ασε μισοαποδαμένη.

"Ενας ’Ινδός πού ,ήρχετο έκεΐ νά προσκύνηση 
Τήν είδε νά κλονίζεται, νά σέρνεται ’ς τούς τοίχους,
Τήν είδε, τήν ελέησε, τήν ’πήρε άπ’ τό χέρι 
Καί τήν έπηγε ’ς  τόν ναόν, έκεΐ όπου ό Σάγγωρ 
Ακόμη ’ζοΰσε έλεεινός καί εψώμοζητοΰσε.
"Αμα τήν είδ’ αντίκρυ του ό Σάγγωρ, ξεφωνίζει
Κι’ αμέσως μέ τά χέρια ταυ τό πρόσωπό του κρύπτει.
’Αλλά ή Διόλα ξαναζή π ’ άκούει τήν φωνή του
Καί χύνεται ’ς  τά στήδη του καί τόν σφιχταγκαλιάζει. . .

, Ό  Σάγγωρ, ώ άγάπη μου, μή όλίβίσαι, τού λέγει,
Μή δλίβεσαι, ό Ούρανός μού εσβυσε τό φως μου 
Κ’ είσαι 6 ίδιος κα&ώς πριν ’ς τά μάτια τά τυφλά μου.
Θά σε ακούω νά ’μιλής, δά  σ’ έχω στήριγμά μου,
Κ ’ είς τό έξης δά  είμεδα κ ’ οί δυό ευτυχισμένοι.
Άφού ό ένας δέν ’μπορεί νά ζή χωρίς τόν άλλον!“

Ό  Σάγγωρ τήν άγχάλιασε μ’ άνέκφραστην άγάπη,
Κ ’ έκλαυσαν, έκλαυσαν μαζή, κ’ έλάφρωσ’ ή  καρδιά των 
Καί άπό τότε, ’ς τήν αυλήν τής ίερας Παγόδας,
"Οσοι ήρχοντο τά είδωλα έκεΐ νά προσκυνήσουν,
"Ερριχναν εύσπλαγχνη ματιά ’ς τούς δυό πτωχούς Παρίας 
Που είρισκαν παρηγοριά ένας κοντά ’ς τόν άλλον, —
Αότή άόμματη κι’ αυτός ακρωτηριασμένος.

Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ.

Ρ Ο Δ Ο Λ Φ Ο Σ .

Φραγκίσκος Ιωσήφ ρ.$τά τοϋ πατρός του διέδρααεν έποχού- 
μενος τάς οδούς τής Βιέννης, πλεούσας έν φωτί! Η  τελείά 
ανατροφή τοϋ μονογενούς υίοϋ ύπήρξεν έν τών σπουδαιότα
των μελημάτων τοϋ συνετοϋ πατρός, καί πασα προσπάδεια 
κατεβλήδη, οπως ό μέλλων Αύτοκράτωρ άναδειχδή αντάξιος 
απόγονος τών μεγάλων προπατόρων του. "Εν τρυφερά ήλι- 
κία κατέταξεν αυτόν ό πατήρ του, επόμενος νόμω τής οί* 
κογονείας τών 'Αψβούργων, είς τόν στρατόν. Ό  'Ροδόλφος 
ούδέποτε ύπήρξεν έμμανής στρατιώτης, ώς ό έπιστήδιος φί
λος του ό νϋν Αύτοκράτωρ τής Γερμανίας, καίτοι μετά 
αύστηρότητος έξετέλει αείποτε τό  καδήκόν του. "Απαξ δ ’ 
έδημοσίευσεν άνωνύμως φυλλάδιόν τ ι ,  άντικροϋον τά ς ίδέας 
τοϋ δείου του άρχιδουκός Ίωάννου περί στρατιωτικών ζητη
μάτων. Νηπιόδεν ώφειλε νά καταγίνεται δπως έκμάδη τάς 
διαφόρους γλώσσας τών μελλόντων υπηκόων του, καί Ινώ, 
ώς έλεγεν έ ίδιος, οί άλλοι κάϊδες διεσκέδαζον, αυτός μόνον 
ταλαιπωρούμενος ένεβάδυνεν είς τήν μελέτην τή ς Τσεχικής, 
Κροατικής καί Σλαβαικής, καί μετά τήν προσάρτησιν τής 
Βοσνίας είς τήν Αύστρίαν, καί τής Τουρκικής. Κυρίως μόνον 
τήν Γαλλικήν καί Ουγγρικήν, έκτός βεβαίως τής Γερμανικής, 
έξέμαδε, πολλώ δε βραδύτερον καί τήν ’Α γγλικήν, έπωφε- 
λούμενος έκ τής συχνής συναναστροφής πρός τόν πρίγκηπα 
τής Ούαλίας.

Πολλώ μάλλον εΐλκυον αύτόν έτεραι έπιστήμαι, καί τά  
μάλιστα ήρέσκετο συνδιαλεγόμενος μετά  λογίων, καλλι
τεχνών, δημοσιογράφων. Διά πολλών ταξειδίων είς διάφορα 
μέρη τής γή ς ήδυνήδη ν’ αύξήση είς μέγαν βαδμόν τάς
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γνώσεις του, καί συγγράμματα,, τ ά  όποΐα κατέλιπε, μαρτυ- 
ρούσι τρανώς κερί τής ζωηράς φαντασίας, του σεμνού και 
ζέοντος υφους, τη ς πίστης περιγραφές. Άκλήστως άνεγνώσ- 
δησαν τ ά  συγγράμματα του „οκτώ ήμέραι εις τον Δούνα- 
βιν“ ,,Ταξείδιον είς τήν ’Ανατολήν“ καί τό  άπαράμιλλον 
περιοδικόν συ'γγραμμα .,ή Αυστροουγγρική μοναρχία Ιν λόγω 
καί είκόνι“ ου τήν προστασίαν άνέλαβεν ή σεπτή αυτου 
χήρα. Κ α ί ώς ρήτωρ ό 'Ροδόλφος τ ά  μάλα ευδοκίμησε, 
δυνηδέίς να Ινδύη Ιδέας πλούσιας μέ γλώσσαν καλλιεπή. 
Γνωστόν όπόσον έχειροκροτήδη ή ευτυχής φράσις του, οτε 
όμιλών κατά τ ά  Ιγκαίνια τής Ιν Βιέννη Η λεκτρ ικής έκδέ- 
σεως εΐπεν, ότι ή Αυστρία δ ά  χύση είς τον κόσμον „θάλασ
σαν φωτός“ (ein Meer von Lieht).

'Ο  Ροδόλφος ¿κοσμείτο υπό πολλών πνευματικών προ
τερημάτων, υπό περισσοτέρων ήδίκών. Ή  άφοσίωσίς του 
προς τους έκλεκτους φίλους του ήτο μεγίστη , τούς δέ γο 
νείς του, και κατ’ εξοχήν τον πατέρα του, μέχρι λατρείας 
και έτίμα καί ήγάπα. Έ ν  τω  ήδει του ένεφαίνετο πολλά- 
κις μελαγχολικόν τι καί άσταδές, ίδιον τη  οίκογενεία τών 
Βιτελσβάχων,' οις άνήκεν Ικ  μητρός. Κ α τά  τά  τελευταία

------------ -Φ38*-.

ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ /

Πολλάκις μικρά καί ασήμαντα κατά  το φαινόμενου 
πράγματα εχουσιν ικανήν σπουδαιότητα .διά τήν Ιστορίαν 
των ήδών καί τού πολιτισμού, ίσως δέ καί αί επόμεναι 
βλίγαι σημειώσεις, αί σχετιζόμεναι πρός τήν ιστορίαν τιίΐν 
$οζολίων, δέν είναι άνάξιαι τού ένδιαφέροντος των ήμετέρων 
αναγνωστών.

Τ ά  ροζόλια  έν γενει είναι ώς γνωστόν γλυκέα ποτά, 
παρασκευαζόμενα έξ οινοπνεύματος, αρωματικών υλών καί 
ζακχάρεως. Έ ξ  αυτής καί μόνης τής συνδέσεώς των έξά- 
γετα ι ότι τ ά  ποτά  ταύτα ήσαν άγνωστα παρά το ΐς άρχαίοις 
δ ιότι τό τε  οινόπνευμα καί ή ζάχαρις είναι έφευρέσεις των 
νεωτέρων χρόνων, . Καί-ισχυρίζονται μέν τινες των φιλολό
γω ν, στηριζόμενοι έπί τινων. χωρίων 'Ρωμαίων συγγραφέων, 
ότι ή ζάχαρις (τό σάκχαρ είτε σάκχαρι ή σάκχαρον) ήτο 
ή δ η  γνωστή κατά  τήν κλασσικήν αρχαιότητα, ίδ ία  δέ άνα- 
φέρουσι χωρίον τ ι  τού Λουκάνου, έν ω γίνετα ι λόγος περί 
ανθρώπων ,,πινόντών γλυκείς χυμούς έκ τρυφερού καλάμου.“' 
Α λ λ ά  καί έάν πάραδεχδωμεν ότι τό  σακχαροκάλαμον, δπερ 
ώς γνωστόν κατάγετα ι έκ των ’Ινδιών, ήτο γνωστόν τοΐς 
'Ρωμαίοις, ούδαμώς έκ τούτου δυνάμεδα νά ίσχυρισδώμεν 

•ότι οί 'Ρωμάΐοι ήξευρον. έκ τού καλάμου τούτου νά έξάγωσι 
■ΐόσώκχαρι υπό τήν ήμετέραν τής. λέξεως σημασίαν, τούτ’ 
έστι τήν σημερινήν ζάχαριν, διότι ήγνόουν τον τρόπον τής 
άποκρυσταλλώσεως τού σακχαρώδόυς:χυμού, καί μόνον πε- 
,ριωρίζοντο είς τήν άφέψησιν τού σακχαροκαλάμου, έξ ου 
έξήγετο υδωρ γλυκύ.

Πράγματι έφευρέδη, οδτως είπεΐν, ή σημερινή ζάχαρις 
έν τα ΐς αποικίαις τού νέου κόσμου, Ιπομένως κατά τόν 

-160ν αίώνα, μόλις δε περί τά  τέλη τού 1?ον αίώνος ετυχεν 
.αποδοχής έν Ευρώπη, καί κατ’ άρχάς μάλιστα παρελήφδη έν 
τοΐς φαρμακοπωλείοις ώς σπάνιόν τ ι  καί έκτάκτως πολύτιμον 
φάρμακον, καί μέχρι τής σήμερον δέ γίνεται ώς γνωστόν έν 

• τη?Ιατρική: πολλαπλή τής.ζαχάρεωξ χρήσις. Άλλ’ ;άκριβώς 
διότι. Ιν τοΐς φαρμακοπωλείοις έπωλεΐτο ή ζάχαρις δέν ήδύ- 
νατο κατ’ άρχάς νά λάβη γενικήν άποδοχήν και διάδοσιν

Ιδίως έτη πολλάκις ύκοκάρδιος αγάπη μετέπιπτεν είς ψυ
χρότητα. Ή  απότομος διακοπή των σχέσεων του.· πρός τόν 
διδάσκαλον φυσιοδίφην Brehm , άνακοινώσάντα έτέροις μετά 
μεγάλης άκριτομυδίας έπιστολάς τού αύτοκρατορικού μαδη-, 
τού, μεγάλης λύπης πρόξενος έγένετο είς τήν εύαίσδητον · 
καρδίαν τού 'Ροδόλφου.

Έπισκεφδείς τήν αυλήν τού Βελγίου έγνώρισεν έκ τού 
σύνεγγις τήν χαριτόβρυτον δευτερότοκον δυγατέρα τού 
μουσοτραφούς βασιλέως των Βέλγων Στεφανίαν, πρός ήν 
άκατάσχετον ήσδάνδη συμπάδειαν, καί μετά μεγάλης πομ
πής έτελέσδησαν τη  10 Μαΐου 1881 έν Βιέννη οί γάμοι του, 
καί πάντες έμακάριζον τό ευτυχές ζεύγος, πρός το . όποιον 
ή τύχη έφαίνετο φιλοδωρήσασα άδρα τη  χειρί όλα τά  άγαδά.

Νΰν πάντα φρούδα οϊχονται! 'Ο  'Ροδόλφος κοιμάται 
τόν αιώνιων ύπνον έν τή  κρύπτη των Καπουκίνων έν μέσω 
των προπατόρων του, παρά το πλευρόν τού άτυχούς δείου 
του τού αύτοκράτορος τού Μεξικού Μαξιμιλιανού. Ά λλ’ ή 
ίστορία έπί μακρόν δ ά  διηγήται τάς άρετάς καί δ ά  κλαίη 
τόν τραγικόν δάνατον τού ευφαντάστου ήγεμονίδου, προώρως 
βαρυνδέντος τόν κίσμον, όστις μεγάλα άνέμενε παρ’ αυτού.

- m » · -----------

ΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΤΩΝ (Liqueurs).

παρά τω  κοινό», δ ιότι έδεωρεΐτο υπό πάντων ώς ίατρικόν 
φάρμακον προϊόντος όμως τού χρόνου. ήρχισε βαδμηδόν νά 
είσάγηται καί διαδίδεται είς τά ς πλούσιας μόνον, έννοεΐται, 
οικογένειας, διότι κατά τούς χρόνους έκείνους ή τιμή τ ή ς . 
ζαχάρεως ήτο υπέρογκος καί δ ά  ήτο ίσως μέχρι τής σήμερον 
τοιαύτη, άν ό έκ Βερολίνου σοφός M arggvaf δέν άνεκάλυπτε 
τήν έκ τευτλίδων ζάχαριν. "Οσον αφόρα τό  δεύτερον συ
στατικόν τών ροζολίων έν γένει, δηλ. τό οινόπνευμα, ήτο 
μέν καί πρότε'ρον γνωστόν καί δυνάμεδα νά παραδεχδώμεν 
ότι πρώτοι οί Αραβες κατά τόν όγδοον αίώνα έξήγαγον έκ 
τού οίνου δ ιά  τής διυλίσεως ,,τό πνεύμα τού οίνου.“ "Ως 
γνωστόν, κατά. τούς χρόνους έκείνους οί Αραβες ήσαν τό 
μάλιστα πεπολιτισμένον έδνος τού κόσμου, τό μέγιστον δέ 
μέρος τών φυσικών έπιστημών, αιτινες σήμερον προήχδησαν 
μέχρι τοσαύτης τελειότητος, βασίζεται έπί τών έπιστημονι- 
κών έρευνών τών Αράβων, Καί αυτό δέ το παρά τοΐς 
Εόρωπαίοις έν χρήσει όνομα τού οινοπνεύματος alcool (Al
kohol), δπερ παρελήφδη καί ώς χημικός όρος, κατάγεται έκ 
τής αραβικής γλώσσης καί σημαίνει κυρίως τό  λεπ τό τα το ν  
καί ουσιωδέστατον μέρος οίουδήποτε πράγματος (al είναι τό 
αραβικόν άρδρον). ’Αλλά το  οινόπνευμα τούτο, δπερ παρε- 
σκεόαζον οί "Αραβες, δέν ήτο καδαρόν καί μόλις ό έν έτει 
1234 έν Τάλμα τής νήσου Μαλόρκας γεννηδείς 'Ραύμούνδος 
Λούλλος έπειράδη νά Ιξαγάγη τό υδατώδες μέρος τού 
οίνοπνεύματος δ ι’ άνδρακικού καλίου. Μέχρι τών μέσων 
τού ISw  αίώνος ή διυλιστική τέχνη έφυλάσσετο μυστική 
ύπο τών Αράβων, μόλις δέ κατά  τόν 14°ν αίώνα έγένετο 
γνωστή καί έν Γαλλία. Α λλά καί μετά  τήν μέδοδον του 
'Ραϋμουνδου Λούλλου το οίνόπνευμα δέν ήτο έντελώς άπηλ- 
λαγμένον υδατος καί επομένως δέν ήδύνατο. νά χρησιμεόση 
είς τήν σκευασίαν των σημερινών ροζολίων, μέχρις ου 'Ιν  
ετει 1696 ό Γερμανός Lowitz κατώρδωσε νά έφεύρη τήν 
μέδοδον .τής παρασκευής τού σημερινού οίνοπνεύματος.

Περί τά. τέλη λοιπόν τού Ι7°ν αίώνος έκέκτητο ήδη 
ή Ευρώπη τ ά  κυριώτερα συστατικά τού ροζολίου,· τήν ζά-

1 Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗ Σ ΑΓΣΤΡΙΑΣ ΡΟΔΟΛΦΟΣ.
Έ γ ε ν ν ή & η  τ ή  21 Α Ο γο ό ίτο ν  1858, 1- τή 80 Ί α ν ο υ α ρ ίο υ  1889.
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χαριν.καί τό- οινόπνευμα, &πό S.'s τής ανακαλύψεων τού νέου 
ic&fftôv είχον είσαχδή πολλαί καί διάφοροι νέάι άρωματιχαί 
όώίίαι, ούτως ώστε ύπελείπετο μόνον Εξωτερική τ ις  αφορμή 
ΐίρ;0ς Εφεόρεσιν τής κατασκευής του ροζολίου. 'Η  αφορμή 
αυτή Εδό&η Εκ μέρους Λουδοβίκου του δεκάτου τετάρτου, 
υστις μετά το Εξηκοστόν ετος τή ς ήλικίας του κατελήφ&η 
ύπέ μεγάλης σωματικής αδυναμίας και ατονίας, ήν οί ιατροί 
προσεπά&ουν .νά καταπολεμήσωσι διά παντός είδους αρωμα
τικών έκπιεσμάτων, άτινα έ&εώρουν ώς τονωτικά. Τ α  φάρ
μακα τα ϋτα  ίνα Ιχωσιν ευάρεστον γεύσιν άνεμίγνυον οί 
ιατροί μετά οίνοπνεύματος καί ζαχάρεως, καί έκ τής άνα- 
μίξεως ταύτης προήλ&ε το βασιλικόν ποτόν των ήοζολίων 
κάτ άρχάς έν εΐδει ιατρικού φαρμάκου. Ό  Λουδοβίκος ιδ'. 
Επινεν ευχαρίστως το ευχυμον τούτο Ιατρικόν, οί δε αόλικοί 
τού έμιμή&ησαν αυτόν αμέσως, δ ιότι παν ό,τι επραττεν ό 
βασιλεύς'Ή λιος“ κα&ίστατό αμέσως γενικός συρμός ου μόνου 

Εν,.Γαλλία αλλά καί έν δλω τω πεπολιτισμένο» κόσμο! Μετ’ 
ου- πολυ άνεκαλυφ&η καί ή έν υγιεϊ καταστάσει χρησιμότης- 
τδυ φαρμάκου τούτόυ καί ή χρήσις του ροζολίου ευρισκτν 
όσήμέραι πλείονας οπαδούς, Ιδία δέ έπί τής βασιλείας Λου
δοβίκου του δεκάτου πέμπτου, κα&’. ή ν  -τά ροζόλια έν ουδέ- 
μ ια  αριστοκρατική τραπέζη ήδΰναντο νά λείψωσι κατά τά  
Επιδόρπια.

’Επειδή το  ποτον τούτο Εφευρέ&ή δ ιά  τόν βασιλέα τής 
Γαλλίας, Εννοείται ότι έν Γαλλία ή κατασκευή αυτού κατά 
πρώτον έλαβε τήν μεγίστην διάδοσιν καί τελειοποίησιν. 
’Ιδία  δε τ ά  μοναστήρια έν Γαλλία έκτήσαυτο μεγάλην φή
μην δ ιά  τά  έν αυτοΐς παρασκευαζόμενα Εκλεκτότατα καί 
απαράμιλλα ροζόλια. Τοϊτο' δ'ε Ουδόλως είνε παράδοξον, 
δ ιότι έν τοΐς μοναστηρίόις παρεσκευάζοντο ως έπί τό πλέί- 
στΟν πάντα· τ ά  φάρμακα, άτινα άπενέμοντο είς τους πένητας 
άάι ούδέν μοναστήριον ΰπήρχεν' άνευ φαρμακείου κατά τήν 
Εποχήν έκείνην. ’Επειδή δ'ε καί τά  ροζόλια κατά  πρώτον 
ΙφΙυρέ&ησαν ώς φάρμακα, δεν  είνε θαυμαστόν ότι έν τοΐς 
μόναστηρίοις πρό πάντων ή σκευασία των βασιλικών τούτων 
πότων έλαβε τήν υψίστην τελειότητα, 
j : Τ ά  άριστα βοζόλια κατεσκευάζοντο έπί Λουδοβίκου του 
δεκάτου πέμπτου έν τω  μ.οναστηρίω του Ευαγγελισμού 
έν'-La Côte. Αί μοναχαί τού τάγματος του Ευαγγελισμού 
έν 'N iort παρεσκευαζον είδος τ ι  έκλεκτοτάτου ροζολίου έκ 
ίο υ  φυτού, του κοινώς καλούμενου ,,άγγέλικα“ (angélique), αί 
δ ε ! μοναχαί του Belay έκέκτηντο μόναι τήν συνταγήν πρός 
παρασκευασίαν είδους τινός ροζολίου έκ καρύων, όπερ λέγε
σαι ότι ήτο τό  άριστον ποτόν τής έποχής έκείνης. Αί 
πλεΐσται τών συνταγών τής έποχής έκείνης άπωλέσ&ησαν 
ότε ή φοβερά τρικυμία τής γαλλικής έπαναστάσεως έμαί- 
ι|ετο έπί τών μοναστηρίων τής Γαλλίας. Δύο όμως έκ τών, 
μοναχικών ταγμάτω ν τής έποχής έκείνης διετήρησαν μέχρι 
τής σήμερον ήμέρας τήν φήμην, ήν έκτήσαντο έκ τής κα
τασκευής τών έκλεκτών ¡ίοζολίων, οί Βενεδικτίνοι καί οί 
Καρ&ουσιανοί. Ε ις όλον τον κόσμον είναι σήμερον γνωστά 
τ ά  εΰγενέστατα ποτά Bénédictin καί chartreuse. Τό πρώ- 
•ίόν τών ποτών τούτων Εφευρέ&η, ώς καί τό όνομα δηλοΐ, 
υπό μοναχών τού τά γματος του αγίου Βενεδίκτου. Τ ό  μέ
ρος. εν&α κατεσκευάζετο μέχρι τουδε ό γνήσιος βενεδικτϊνος, 
Ε&εωρεΐτο τό  μοναστήριον έν Féeamp έν τφ  νομώ Seine In 
férieure'. ’Α λλά τό μοναστήριον τούτο δεν ύφίσταται πλέον, 
τό’ SE'VpÈpotwp.ov 'τον μοναστηριού ποτόν κατασκευάζεται ήδη 
υπό βεβηλοτάτων λαϊκών. Τό δεύτερον ποτόν la chartreuse 
έφευρέ&η καί παρεσκευάζετο πρότερον υπό μόνων τών Καρ-

δ·ουσιανών μοναχών, έκ του αρχαιότατου μ.οναστηρίου του Ιν 
έτει JC84 υπό του αγίου Βρούνου ίδρυ&έντος τάγματος la 
Grande Chartreuse, έν μ ια  τών άγριωτέρων ορεινών χωρών 
τής Γαλλίας. Οί μοναχοί του τάγματος τούτου ήσχολούντο 
με τήν φαρμακευτικήν ήτοι τήν σκευασίαν ιατρικών φαρμά
κων, ότε δ ί  έφευρέ&η τό  δ ιά  τόν Λουδοβίκον ιδ '. ροζόλιον, 
έφευρον καί αυτοί τήν chartreuse. Τό μοναστήριον κατηρ- 
γή&η έν ετει 1793 κατά τήν γαλλικήν έπανάστασιν, άλλα 
βραδύτερον έν ετει 1816 κατελήφ&η αυ&ις υπό μοναχών. 
Τό ποτόν chaitreuse απέκτησε παγκόσμιον φήμην καί έκ 
τής σκευασίας αυτού έκέρδιζε τό μοναστήριον ύπέρ τό ήμισυ 
έκατομμύριον φράγκων κατ’ ετος κα&αρον κέρδος. ’Εσχάτως 
δε τραπεζικός τις οίκος έν Λονδίνω προσέφερε τοΐς Καρ&ου- 
σιανοΐς μοναχοΐς 80 εκατομμύρια φράγκων όπως άγοράση τό 
δικαίωμα τής κατασκευής καί πωλήσεως του ποτού τούτου.

Ε ννοείται ότι τό  μέγιστον μέρος τών υπό τ ά  ονόματα 
Benedictrner καί C hartreuse πωλουμένων ποτών καί έν αυτή 
τή  Γαλλία είναι κατασκευάσματα γερμανικά, τά  όποια άπο- 
στέλλονται εις Γαλλίαν, όπό&εν μεταπωλοΰνται υπό Γάλλων 
κερδοσκόπων είς διάφορα μέρη καί εις αυτήν ετι τήν Γερ
μανίαν ώς γνήσια γαλλικά ποτά.

Έ ν  έκ τών εύγενεστάτων ποτών τού είδους τούτου, 
άτινα έν γένει όνομάζομεν „ροζόλια“ (liqueurs), είναι καί 
τό maraschino, όπερ ίδίά παρασκευάζεται έν Δαλματία και 
’Ιταλία , καί του όποιου γίνεται καί έν τή  ευγενική μαγει
ρική ρχγάλη χρήσις. Τό ποτόν τούτο κατασκευάζεται έκ 
τού μελανοκεράσου M ahaleb, τού μέλανος, ραγώδους καί 
πικροχύμου καρπού τών &αμνοειδών κερασεών M ahaleb, έκ 
τού ξύλου τών οποίων τεχνουργούνται αί άρισται τουρκικαί 
καπνοσύριγγες. "Οταν αί ραγές τού &αμνοειδούς τούτου 
δενδρυλλίου είναι ώριμάί, κοπανίζονται όμοϋ μετά τώ ν πυ
ρήνων (οϊτινες έκπέμπούσιν έκτακτον ευωδίαν) καί εΐτα μι- 
γνύονται μετ’ ίσου βάρους Εκλεκτού λευκού μέλιτος. Τό 
μίγμα τούτο άφίνεται έπί τ,να  χρόνον ά&ικτον μέχρις ου 
έπέλ&η ή ζύμωσις, τότε δε Εξάγεται Εξ αυτού δ ιά  τής διυ- 
λίσεως έκπιεσμά τ ι όπερ μένει ακίνητον έπί έν ολόκληρον 
έτος, εΐτα δέ διυλίζεται δ'ις είσέτι, καί τότε μόλις τό  έξ 
αύτού Εξαγόμενον νεον έκπίεσμα αποτελεί τήν κυρίως βάσιν 
τού maraschino. Τό τελευταΐον τούτο έκπίεσμα μιγνύεται 
ήδη μετ’ ίσου βάρους ζαχάρεως, είς τό  μ ίγμα τούτο προ- 
στί&εται τό έν τρίτον όδατος, τό  έντεύ&εν προκϋπτον σιρύ- 
7 C io v  διακα&αίρεται μέ λευκόν ωού, άκολού&ως βράζεται καί 
πάλιν μέχρι συμπήξεως, τέλος δέ διη&εΐται δ ιά  τίνος ή&μού 
έκ ψ λανέλα^, αναμιγνύεται μετά κα&αρού οίνοπνεύματος. 
καί μεταγγίζεται είς φιάλας. Έ ν  τα ΐς φιάλαις δέ πρέπει 
νά μείνη καί πάλιν έπι έν ολόκληρον έτος καί είτα νά πα- 
ραδο&ή είς τήν Εμπορίαν. Έ κ  Τεργέστης λαμβάνει σόμπας 
ό πεπολιτισμένος κόσμος τό  εύγενέστατον καί έκλεκτότατον 
τούτο ποτόν, τό άριστον πάντων τών ροζολίων, του οποίου 
τήν έξαίρετον ποιότητα ούδεμία παραποίησις ή  άπομίμησις 
δύναται νά φ&άση.

'Γπό τήν λέξιν ροζόλια έννοούμεν όλα έν γένει τά  αρω
ματικά οινοπνευματώδη ποτά (liqueurs). Τό κυρίως όμως 
ροσολιού (rosoglio), Ιν έκ τών περιφημότατων ποτών τού 
είδους τούτου, κατασκευάζεται Εδίως έν ’Ιταλία έξ άν&έων 
πορτοκαλέας, έκ ρόδων, καρπών, καί διαφόρων αρωματικών 
φυτών. Τό Τουρΐνον, ή Νεάπολις, ή Βενετία, ή Βονωνία, 
Udine, κ α ί ή Τεργέστη είναι τ ά  .κυριώτερα μέρη τής κατα
σκευής τού ροσολιού (rosoglio).

Δεν πρέπει νά λησμονήσωμεν καί τό  ποτόν κουρατσάο
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(Curasao), τό όποιον ωσαύτως έκτιμάται πολυ υπό τών ειδη
μόνων. Τό ποτόν τούτο προέρχεται έκ τής ομωνύμου νήσου 
Curasao, ήτις κεΐται, έν τα ΐς δυτικαΐς Ίνδ ία ις , παρά τήν 
βόρειον ακτήν τή ς Βενεζουέλης έν τή  Ιίαραϊβική &αλάσση, 
καί εύρίσκεται είς τήν κατοχήν τών 'Ολλανδών. Τό ποτόν, 
όπερ φέρει τό όνομα τής νήσου ταύτης, παρασκευάζεται έκ 
του χυμού είδους τινός πορτοκαλιών, άτινα οόδαμού αλλα
χού γίνονται τόσον Εξαίρετα καί εύχυμα, όσον έπί τής νήσου 
Curasao.

Καί ή 'Ρο>σσία έχει ωσαύτως ίδιον τ ι  β οζόλιον, αρκετά 
περίφημον, τό καλούμενον Αλασχ, ή δέ Γερμανία τό  χρυ- 
σόνιρο τού D anzig (Danziger Goldwasser). Τ ά  χρυσά πε
τάλια, άτινα βλέπομεν περιφερόμενα Εν τω ποτω τούτω, 
είναι πράγματι έλασμάτια γνησίου χρυσού, διότι μόνον γνή
σιος χρυσός δύναται ν’ άναμιχ&ή μετά. τού βοζολίου τούτου, 
χωρίς τό ποτόν νά φ&αρή ή νά προσλάβη δυσάρεστον γεύσιν.

Ή  χώρα, έν ή γίνεται ή μεγίστη χρήσις τών ¡5οζολίων, 
είνε ή Σουηδία. Έ ν  τ ή  χώρα ταύτη επικρατεί τό  ε&ιμον, 
νά πίνωνται πρό τή ς οονπας  πολλά καί διάφορα ροζόλια, 
καί Εν έκάστη οικία εύρίσκεται διαρκώς μεγάλη τράπεζα 
¿στρωμένη μέ πολυάρι&μα ποτά έκ τών έκλεκτοτέρων είδών, 
έκ τών οποίων οί ξενιζόμενοι αναγκάζονται διηνεκώς νά 
πίνωσι.

Ένταύ&α δυνάμε&α νά μνημονεύσωμεν καί αλλο τ ι 
παράδοξον ροζόλιον, όπερ. κατασκευάζεται ί ξ  ΐδα το ς . Τό 
ποτόν τούτο είνε τό  καλούμενον „Elixir de Spaa“, όπερ είνε 
κυρίως μ ίγμα οίνοπνεύματος, ζαχάρεως, καί τού μεταλλικού 
όδατος τού Spaa. Ή  πόλις αΰτη είνε, ώς γνωστόν, περί
φημος διά τά  ιαματικά λουτρά της καί συχνάζεται ώς Επί 
τό πλέΐστον υπό Ά γγλω ν. Τ ά  μεταλλικά της υδατα είναι 
πασίγνωστα ώς ιαματικά τής υποχονδρίας, τών υστερικών

πα&ών, τών χα&ών τού στομάχου καί τής αδυναμίας τών 
νεύρων. 'Γπό τό  ονομα „Eau de Spaa“ άχοστέλλονται Ετη- 
σίως εκατοντάδες χιλιάδων φιαλών τού. όδατος τούτου είς 
όλα τ ά  μέρη του κόσμου. 'Ωσαύτως πίνεται τό ύδωρ τούτο 
ώς ίατρικόν έπί τόπου, μεμιγμένον μετά όδατος καί ζα
χάρεως.

Τ ά  ροζόλια έν γένει έχουσι τήν σήμερον έν τή  γαστρο
νομία μεγίστην σπουδαιότητα, διότι καί έν τή  τραπέζη 
κατά  τ ά  Επιδόρπια είναι σχεδόν απαραίτητα, καί Εν τή  καλή 
μαγειρική πρός παρασκευασίαν έκλεκτών Εδεσμάτων αναγ
καιότατα. 'Γπάρχουσι μάλιστα ώρισμένοι κανόνες καί γαστρο
νομικά παραγγέλματα περί τού πώς πρέπει νά  πίνωνται τά  
ποτά ταύτα μετ’ εόπρεπείας καί χάριτος „avec elegance“, 
καί Εν τή  τέχνη ταύτη μέγιστον κύρος καί αό&εντίαν έχει 
ό διάσημος Γάλλος γαστρονόμος G rim ot de la  Reynière, 
όστις είς τό  &έμα τούτο αφιερώνει όλοκλήρους σελίδας.

Βέβαιον είναι ότι τ ά  γνήσια  καί έκλ«κτά ροζόλια δι
καίως θεωρούνται καί πράγματι είναι τ ά  άριστα καί εύγε- 
νέστατα πάντων τών οινοπνευματωδών ποτών, διότι έχουσιν 
άρετάς, δ ι’ ών κα&ίστανται αρεστά καί αγαπητά καί παρ’ 
Εκείνοις έτι, οίτινες άλλως άποστρέφονται τά  οινοπνευματώδη 
ποτά. Ένταύ&α ουδόλως προτι&έμεθ·α νά όπερασπίσωμεν 
ουδέ νά δικαιολογήσωμεν τους ποιητάς Εκείνους, οίτινες — 
χι&ανώτατα έν καταστάσει έλαφρας τίνος μέ&ης — έτόλ- 
μησαν νά χαραβάλωσι τήν άπόλαυσιν τών ροζολίων προς 
τήν ήδονήν έκείνην, ήν παρέχει τό φίλημα Ερωμένης νεά- 
νιδος, έν τοΰτοις όμως αί.ευμενείς άναγνώστριαι, λαμβάνου- 
σαι ύπ’ όψει τήν εύγενή καταγωγήν τού ποτού καί. τήν 
κατάστασιν, έν ή διετέλουν οί ποιηταί Εκείνοι, ώς έλαφρυν- 
τικήν περίπτωσιν, άς συγχωρήσωσιν αυτοϊς τό παράπτωμα 
τούτο.

0  Δ Α Ι Μ Ω Ν .
Δ^ίγημα υπό 1 .1 . KPAS-EBZK1*.

(ovvèxeta.)

’Ακριβώς κατά τήν στιγμήν έκείνην έκλή&ησαν είς τήν 
αί&ουσαν νά χίωσι τό  τέϊον, καί ή Ε λένη  μετέβη ταχέως 
καί έκά&ισε παρά τό  τραπέζιον τού τεΐου. Ό  ποιητής πα- 
ρηκολού&ει αυτήν μέ τό βλέμμα, καί είσήλ&εν ωσαύτως είς 
τήν αί&ουσαν νωχελώς καί βραδέως, με τό  πρόσωπον κατηφές 
καί τε&λιμμένον. Ή  μήτηρ, ήτις ήτο συνει&ισμένη νά άνα- 
γινώσκη τά  πάντα έπί τού  προσώπου τού υιού της, έπέρριψε 
τήν αίτίαν τής δυσ&υμίας του είς τήν ανεψιάν. Έ ν  τή  αί- 
&ούση ό Άδριανός ήρχισε νά έπιδεικνύη φανταστικήν τινα, 
Βυρώνειον ευ&υμίαν, ήτις Ενιαχού ήτο κάπως Επιτυχής. νΗ&ελε 
νά εύφυολογή, νά ήνε πικρός καί δηκτικός. Κ α τά  τήν ημέ
ραν όμως ταότην άπέτυχεν είς τό πείραμά του. Ή  κυρία 
Δρεβέτσκα, ήτις δέν είχε τόσον Εκτακτον ύπόληψιν καί σέβας 
πρός αυτόν, όσον ή μήτηρ του, μάλιστα δέ καί διετήρει μι- 
κράν κατ’ .αυτού Εχ&ρυπά&ειαν — υψωσεν Επανειλημμένως 
τους ώμους μετά  τίνος άνυπομονησίας. Αί εύφυολογίαι ήσαν 
πάρα πολύ κοπτεραί καί δ ιά  τούτο ταχέως Εγένοντο όδον- 
τωταί, Εμαρτύρουν δέ πολλάκις απειροκαλίαν. 'Ο  Άδριανός, 
συνει&ισμένος πάντοτε είς τήν Επιδοκιμασίαν, δυσηρεστή&η. 
'Η  'Ελένη έδεικνύετο Εκτάκτως ζωηρά καί εύ&υμος. 'Η  συν- 
διάλεξις Εστρέφετο άδιακόπως περί τό  ταξείδιον.

,,Παύσετε Επί τέλους μέ τό  ταξεΐδ ι σας“ εφώναξεν ή

οικοδέσποινα άνυπομόνως, ,,&έλετε μέ πάντα τρόπον νά μάς 
κινήσητε είς δάκρυα καί νά Επαυξήσετε τήν λύπην του απο
χωρισμού; Διά σας τό  ταξεΐδ ι είνε διασκέδασις, άλλ’. ήμεϊς 
&ά τηκώμε&α υπό τού πό&ου νά σάς Επανίδωμεν. Μή μάς 
αναγκάζετε νά βυ&ισ&ώμεν προώρως είς τό πέν&ος, διότι 
έχομεν βραδύτερον αρκετόν καιρόν νά πεν&ώμεν.“

'Η  κυρία Κλάρα Εξέλεξεν άλλο &έμα ομιλίας καί ήρχισε 
νά Εγκωμιάζη υπερμέτρως τόν Βιλέτσκι δ ιά  τήν άγα&ότητα 
τής καρδίας του, καί διά τήν &υσίαν ήν άνεδέχ&η ύπέρ 
αυτών. 'Ο  Άδριανός δέν ήδύνατο νά άνεχ&η, νά γίνεται 
ομιλία περί &υσιών.

,,Πίστευσέ μου, μητέρα, δΓ  αύτόν οίνε άλη&ινή ευτυχία 
νά Επιτηρή πολλάς άπο&ήκας. Αυτός ό άν&ρωπος είνε γεν
νημένος δ ιά  τήν Επιστασίαν κτημάτων.“

— ,,Τί λέγεις αυτού;“ διέκοψεν αυτόν ή μήτηρ, δυσηρε- 
στημένη.

„Αυτό δέν τού άφαιρεΐ τίποτε άπό τήν αξίαν του“ προσ- 
έ&ηκεν ό Άδριανός Επιδιορ&ών τούς λόγους του. „Είνε το 
ιδανικόν τού γεωπόνου, τού πληρεξουσίου, τόν όποιον ό Θεός 
μάς Ιπεμψε.“

Ή  εσπέρα είχεν ήδη αρκούντως προχωρήση, ότε ήρχισαν 
νά άποχαιρετίζωνται. 'Ο  Άδριανός Εγεινε πάλιν εύ&.υμότερος..



40 ΚΛΕΙΩ.

Ή  κυρία Δρεβέτσκα έχεμενε νά .έπάνίδη .τήν. αδελφήν της  ̂
ε τ ι άπαξ-'προ'·'τής άναχωρήσεως'—? ύπεσχέθη λοιπόν. ν ά τ ή ν  ■ 
έπισκ'εφθ'η καί πάλιν.' -'Ο  πόιητης, .όστις ήκολούθει μετά  τής 
Ε λ έν η ς , '.άντήλλαξε μετ’ .αυτής λέξεις τινάς- κα ί βλέμματα 
όπως·’ είς ;προτέροΰς, ρυτυχεστέρους χρόνους. '.’Αν καί . μ έχρ ι! 
τοΰδε έδείχθησαν αρκετά ψυχροί προς άλλήλους, συνέλαβεν ; 
ό Αδριανός .Ιν τώ- άποχεάρετισμω τήν · χεϊρα τη ς Ε λ ένή ς  καί ; 
έφερεν .αυτήν, μέχρι των χειλέων. του- ήσθάνετο την ίδικήν . 
του χεΤρα σφιγγομένην, πρόσητένισαν άλλήλους βαθέως'.συγ:- 
κεκινημένοί, καί αί. καρδίαι των. έπαλλαν ταχύτερον. ;Δ ιήρ-1 
κεσε. το  αίσθημα τούτο έπί μακρόν; τ ίς  οίδε; / Ο . ’Αδριανος 
έμεινε καθ’ σλον τόν δρόμον σιωπηλός καί άνεφτέναζεν, Ινώ 
ή μήτηρ .του έσκέπτετό περί: μυρίων λεπτομερειών σχέτιζα* 
μένων χρός τό  ταξείδιον; Φθάσαντες είς τήν' ,οΐκίαν έχαι- 
ρετίσ&ησαν .υπό του σιωπηλού Βιλέτσκι; βστις- έτεινε .τήν 
χέϊρα πρός-τήν κυρίαν Κλάραν, καί τή  έδήλώσεν · ότι έφδ·.α- 
σαν τ ά  συστατικά γράμματα καί δλαι αί χαραγγελίαι έξετε- 
λέσθησαν, ούτως ώστε τά  πάντα ήσαν έτοιμα δ ιά  τό  τα- 

'ξείδιον. : Ή  μήτηρ θ ά  ήσθάνετο ήδη εαυτήν ευτυχή, άν 
ήδυνατο νά άναβάλη τήν άνάχώρησιν, δ ιότι όσω περισσότε
ρον έπλησίαζεν- ή .σ τιγμ ή  του άποχωρισμου άπό τή ς  οικίας, 
τόσω: περισσότερον συνεσφίγγετο ή καρδία.τής υπό αορίστου 
τινός φόβου κ α ί τίνος θλιβερας'προαισθήσεως, άλλ’ ό Αδρια- ' 
ν ό ς . έπέμενε νά σπεΰσωσι. '

•Μ ετά δόό ήμέρας ήλθε πάλιν .ή κυρία Δρεβέτσκα,"άλλά 
μ ό ν η .;; . '0  Αδριανος’ άνεκουφίσ&η, δτε είδεν δτι ή  Ε λένη  
έλειπεν —’ ¿φοβείτο άναμφιβόλως τήν έντόπωσιν, ήν &ά πρού- 
ξένει-'είς αυτόν ή.παρουσία της. Ή  Ε λ ένη  δέν ήλθε προ- 
φασιζομένη’:άδιαθ·εσίαν; πράγματι δμως δεν εΐχε τήν δύναμιν 
νά υπομείνη τό ν . αποχωρισμόν καί ήθελε νά κλαύση μόνη 
καί απαρατήρητος. Μετά τινας ήμέρας τό  ταξείδιον άπε- 
φασίσθη τελειωτικώς, διότι 6 ποιητής δεν ήδυνατο πλέον 
νά εδρη ήσυχίαν. Ανεχώρησαν λοιπόν, ό μέν Αδριανός σιω
πηλός καί κάτωχρος, ή δέ μήτηρ του δακρυουσα καί μή . 
τολμώσα νά στρέψη όπίσω τό βλέμμα προς τήν έρημον 
οικίαν.

2.
Εϊχον παρέλ&η σλίγα ' έτη άπό τή ς άναχωρήσεως. 'Ο  

Αδριανός είχε· δίατρίψη .έπί' τινα 'χρόνον μετά τή ς μητρός 
του έν - 'Ε λ β ετίά  Ή  χώρα 'αυτή καθ’ εαυτήν κατεγοήτευσεν 
αυτόν είς τόν; ύπατον βαθμόν, οί άνθρωποι δμως τόν άπε- 
γοήτευσαν. Δεν-υπήρχεν .ουδέ· ή έλάχίστη αρμονία μεταξύ 
του κόσμου- τούτου των 5-αυμασίων καλλονών καί τή ς πε- 
ζοτάτης-φόσεως τών κατοίκων του. 'Ο  Αδριανός δυσηρε* 
στέϊτο ένεκα, τής άντι&έσεως τούτης. Ο ί άνθρωποι κάτέ-' 
στρεφΟν τήν μαγείαν τής φόσεως. Μετέβησαν λοιπόν είς 
’Ιταλίαν, ήτις ωσαύτως ενέβαλεν αυτόν είς νέον θαυμασμόν 

/κ α ί έκστασιν. Ένταΰ& α αί άρχάϊαι αναμνήσεις περιέβάλλον 
• τήν πεζήν του παρόντος πραγματικότητα' δ ι’ ' άκτινοβόλου 
τίνος· αίγλης. 'Ο  Αδριανός ήσθάνετο εαυτόν άναζώογονού- 
μενον, άνανεαζόμενον. Αί μαγευτικοί θέαι τή ς χώρας τού
της κάτέθελγον. αυτόν έπί 'τοσούτόν, ώστε. λησμονών τά  
πάντα μετέβαινεν άπό πόλεως είς πόλιν καί διέτριβεν άλλοτε 
μέν ,έν ‘ρώ μ η , -άλλοτε δέ : έν Φλωρεντία,- άλλοτε έπί· των 
όρέων· καί τέλος' έν ,Νεαπόλει. ' ‘Ο Αδριανός ήσθάνετο ότι· 
ένεπνέέτο, πα τώ ν 'έπ ί τάΤχνη .’τών ποιητών, τών. προδρόμων 
του, τών οποίων ή άνάμνησις πανταχόθεν έν αύτω διηγεί-. 
ρετο· — ή ποιητική ζέσις ηυξανε καί δσημέραι ίσχυρότερον 
άνεριπίζετο καί άνεφλέγετο είς τά  στήθη του. "Ωμίλει διη-

νεκώς. π ερ ί. σκόπουμένου ταξειδίου είς Ανατολήν, .άλλα δεν 
ήδυνατο νά άπομακράν&ή :άπό-τού  Τταλικού έδάφοας. Τό 
πάντων σπου.δαιότάτον, τό ποίημα, τό περιπόθητου αριστούρ
γημα, οπερ .ή το  πάντοτε τό αντικείμενου ■τών ονείρων του, 
ηυξανε προσλαμβάνον γιγαντιάίας διαστάσέις .καί περιβαλλό- 
μ'ενον νέα χρώματα· ό δημιουργός- αυτός ήτο έξ .αυτού κα- 
τενθ'ουσιασμένος καί ύπερήφάνως -συνησ&άνετό .τήν. έπί τάς 
ίδιάς δυνάμεις πεποίθησιν — τώρα έπεθύμ'ει μόνον .νά τό 
άποπερατώση. Ή  αγαθή του τύχη, ίσως δε καί ή, ιδία του 
θέλησις, έφερεν αυτόν κατά τήν διάρκειαν του' ταξειδίου 
είς συνάφειαν μετά τινων συγγενών πνευμάτων άντήλλαξε 
μετ’ αυτών τάς περί ποιήσέως ίδέας του, υπέβαλε τά ς σκέ
ψεις του είς- τήν κρίσιν των, έφείλκυσε- τήν εύνοιαν καί τό 
ένδιαφέρον τών, καί έπεσπάσατο τήν . έπιδοκιμασίαν πολλών 
—. ή Ιφ’ εαυτόν πεποίθησις ηυξανε. ’ Καί ό μ'εν'ποιητικός- 
πυρετός καθίστατο όσημέραι σφοδρότερος, .άλλ’ ;.αί 'σωματι- 
καί δυνάμεις έξηντλουντο. Έ φαίνετο ωχρός; έγίνετο έλονέν 
Ισχνότερος, έβασανίζετο υπό συνεχούς βηχός καί έντο ύτο ις  
έφαντάζετο ότι ουδέποτε υπήρξε τοσοϋτον υγιής.

Ή  μήτηρ, τό  θυμά του , ωσαύτως καταβεβλημένη καί 
έμφοβος, η το τό  μόνον στήριγμα του ποιητοϋ,’ δστις άνά πάσαν 
στιγμήν ήρχετο. είς συγκρουσιν -πρός τήν πράγμάτικόττ,τα 
καί εΐχεν ανάγκην διηνεκούς κηδεμονίας. Α λ λ ’ ή μητρική 
αυτη'.κηδεμονία ήρχίσε νά βαρόνη.ώς φορτ'ίον. τόν ποιητήν. 
‘Η  κυρία Κλάρα έδλίβετο, έπόθεννά  έπιστρέψή οίκαδε- έκ 
τών -έπιστολών’ τού Βιλέτσκι έβλεπε, πόσον ’ ήτο δόσκολον 
νά ίκανοποιή τάς άνάγκάς τού υιού, · δστις· ουδέν μέτρον 
έγνώριζε καί ουδόλως' έσκέπτετο' περί' τών δαπανών, άς 
συνεπήγοντό αί ίδιοτροπίαι του. .'Η παρουσία .της ηύξανεν 
έτι τά ς δαπάνας, άν' καί ή δυστυχής μήτήρ . εΐχε τά ς όλι- 
γίστας άνάγκας. Έ χυνε κρύφια δάκρυα’ καί προσηύχετο 
διακαούς, άλλα δεν ευρισκε διέξοδον έν τή  αμηχανία της. 
Ό  Αδριανός έπλανάτο είς αιθέρια όψη, καί δεν ήθελε νά 
άκουη τίποτε περί έπιστροφής: τό ποίημά του ήδυνατο μόνον 
έν τή ανατολή, υπό τά ς σκηνάς τών Βεδουΐνων νά περα- 
τω&ή. · Αίφνης έπληξε τήν δυστυχή μητέρα ώς κεραυνός ή 
είδησις τού θανάτου τού άγα&ού Βιλέτσκι· ή έπιστροφή της 
λοιπόν είς τήν πατρίδα κατέστη αναπόδραστος ανάγκη. 'Ο  
Αδριανός ένεκα τής υγείας του δεν ήδύνατο' νά έπιστρέψή 
μετά τής μητρός οίκαδε. Ο ί ιατροί; "τους οποίους ή πε
ριδεής μήτηρ συνεβουλεόθη κρυφίως, έδήλωσαν αύτη,..χωρίς 
νά θέλωσι ν ά ’τήν τρομάξωσιν, δτν δ ιά  τόν ποιητήν ή'παρά- 
τασις τής έν ’Ιταλία διαμονής του θ ά  .ήτο πλέον- ή ευκταία, 
θ ά  ήτο σχεδόν αναγκαία. ' . . . . . .

Ό  ασθενής αυτός ουδεν' άλλο ήσθάνετο ή κάματον έκ 
τή ς έργασίας. Α πέδιδε τήν αδυναμίαν του εις τήν έργασίαν, 
είς τήν καταπόνησιν του πνεύματος. Ίσχυρίζετο. έπιμόνω; 
ότι τό  είς Ανατολήν ταξείδιον έμελλε νά τόν· θεραπεύση 
καί νά το) παράσχη νέας δυνάμεις. Μετ άνυπομονησίας 
παρεκίνει ήδη τήν μ ητέρα 'νά  έπιστρέψή είς τήν - πατρίδα 
όπως ήσυχάση, καί φροντίση νά' ευρη" τ ά  άπάιτούμενα' μέσα 
πρός έξακολούθησιν τού ταξειδίου' του. Κ ατά  τήν '-διάρ
κειαν, τού είς Ανατολήν ταξειδίου του. ήλπιζέ νά τελείωση 
ταχέως τό  ποίημά τού, · δίο’τ ι αΓ ίδέα ι' έπήρχο,ντο' είς τόν 
νοδν τού άκατάσχετοι.* Ακολούθως· έσκοπευε'ία  ασχοληθή 
μ ε 'τή ν  έκδοσιν τού αριστουργήματος-τούτου · κάί. άφ’ ου 
ήθελε πλέονύπαραδώση αυτό είς τόν έκπεπληγμένόν, κόσμον 
τότε  μόλις νά έπιστρέψή όπως άναπαυ&ή έν τά ϊς άγκάλαις 
τής μητρός του.

Μετά αλγεινής μελαγχολίας ήκουεν ή μήτηρ τους λό-
Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΛΟΓΙΖΑ ΜΕΤΑ ΤΟ Γ ΠΡΙΓΚ ΙΙΙΟ Σ Φ ΡΕΙΔΕΡΙΚΟΓ ΓΟΪΛΙΕΛΜ ΟΓ Κ ΑΙ ΓΟΓΛΙΕΛΜΟΓ ΕΝ
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γους -του ύίού, χαίρουσα δ ιά  τά ς  έλπίδας καί τ α  όνειρά του, 
συναισδανομένη τήν ανάγκην τον αποχωρισμού καί μετά 
βίας συγκρατούσα τά  δάκρυα. 'Η  στιγμή τον αποχωρισμού 

. ήτο δ ι’ αυτήν φοβερά οίς ό δάνατος. 'Ο  Άδριανός συνώ- 
δευσε τήν μητέρα του μέχρι Νεαπόλεως, έπέστρεψεν όλως 
καταβεβλημένος έκ τή ς συγκινήσεως είς τον οίκίσκον του 
έν Σορρέντφ καί έρρίφδη έπί τής κλίνης. Έ ν  τοότσις ή 
κατ αρχας σφοδρά λύπη έμετριάσδη μετά τινας ήμ.έρας έκ 
τής πολύ ίσχυροτέρας έντυπώσεως, ήν ένεποίησεν είς τον 
Άδριανόν ή συνάντησις μετά τίνος αρχαίου συντρόφου και 
παιδικού φίλου του. ‘Ο φίλος του οδτος ήτο ό κο'μης 
Μαριανος, τής αυτής ήλικίας με τον Άδριανόν άλλα δ ια
φόρου χαρακτήρος καί διαφόρου κράσεως, σκεπτικός, εϊρων, 
όστις στιγμιαίως παρεφέρετο υπό του μεγίστου ένδουσιασμοϋ 
και αμέσως, σχεδόν μετέβαινεν είς τήν είρωνείαν, τήν ψυχρό
τη τα  και τήν απιστίαν είς όλα τά  πράγματα και είς τον 
ίδιον Ιαυτόν του. Διάγων τόν βίον του πάντοτε είς τά  
άκρα, έξύμνει σήμερον ο,τι χδές περιεφρόνει καί έχλεύαζεν 
έκεΐνο, τό  όποιον πρό μιας στιγμής ύπερηγάπα. Ό  σκε
πτικισμός διετήρει τήν υπεροχήν του παρά τω  Μαριάνφ, ούχ 
ήττον όμως ένίοτε άπεσπάτο απ’ αυτου άπελπιστικως, ώς 
άπό λουτρού ύπερμέτρως ψυχρού. ’’Η το ευαίσ&ητος είς πάσαν 
εντύπωσιν, άλλ’ ένεκα τής αγωγής, ής έτυχεν, έκλινε μάλλον 
πρός τήν είρωνικήν όψιν του βίου. Ή τ ο  κάτι τ ι  είς τό 
αΐμά του , είς τό  φυσικόν του, τό  όποιον δεν τόν άφινε νά 
άγαπήση, άν καί δέν περιεγέλα τό αΐσ&ημα τούτο, ούτε νά 
πιστεύση είς πράγμα τι, χωρίς νά σκώψη τό ίδιον αίσδημα. 
Έ ν  τ ή  κοινωνία όμως, ώς νά ήσχύνετο δ ιά  τήν ίδιορρυ&μίαν 
τούτην του χαρακτήρος του? έπεδύμει νά φαίνεται μάλλον 
ώς ένδουσιώδης καί ιδιότροπος ή ώς άναίσδητος καί άπι
στος. Έβαρυνετο καί έστενοχωρειτο έν τω  κόσμω. Εΐχεν 
ήδη όπισδέν του τρικυμιώδες παρελδόν, όπερ κατέλιπεν έν 
αΰτφ-δυσάρεστόν τ ι  συναίσδημα. Έ ζή τε ι νά εύρη πρόσωπα 
δυνάμενα νά τω  παράσχωσι τροφήν, δ ιότι έν έαυτφ δεν ευ- 
ρισκεν αρκούσαν όλην ζωής. ‘Η  φύσις τόν είχε προικίση με 
έκτάκτως ταχύ αντιληπτικόν καί με δαυμασίαν μνήμην, ήτις 
άνεπλήρου αύτω τήν έλλειψιν ίδίων ίδεών. Ό  κόμης ένόει 
εύκόλως τ ά  πάντα, άν καί πράγματι ούδέν κατενόει βαδέως. 
Έ μάντευε τ ί  ήδελε καί ένησχολεΐτο, έπί βραχύν μέν χρόνον 
άλλα μετά  ζωηρότητος, με παν ό,τι ήτο νέον καί ήδύνατό 
νά κλήρωσή έπί τινας στιγμάς τήν άλλως κενήν κεφαλήν 
του. Τινές διεβεβαίουν, άν καί δυσκόλως ήδύνατό τις νά 
τό πιστεύση, ότι ό κόμης συνέλαβέ ποτε τήν ίδέαν νά γείνη 
δόκιμος είς τό  μοναχικόν τά γμ α  των τρ α π π ισ ιώ ν , άλλ’ 
αμέσως μεταβαλών γνώμην έγένετο μέλος ληστρικής τίνος 
συμμορίας, ένδιαιτωμένης έπί τών ορέων. Δι’ όλους, όσοι 
τόν έγνώριζον έκ του πλησίον, πάντα τα ύτα  έφαίνοντο πι
στευτά, διότι ο.κόμης, οσάκις κατελαμβάνετο υπό τής περιο
δικής στενοχώριας, συνελάμβανε πράγματι τά ς παραδοξοτέρας 
καί μάλλον άλλοκότους Ιδέας. Πολύς έγίνετο λόγος περί 
αηδιαστικών βωμαντικών σχέσεων καί περί δυσιών, άξιων 
παντός έπαίνου, οσάκις πβοήρχοντο έκ τής καρδίας καί δεν 
ήσαν .αποτελέσματα παράφρονος ιδιοτροπίας. Πάντα ταυτα 
άπετέλουν Ενα κυκεώνα καί μεταξύ όλων τούτων τών παρο
ξυσμών ό κόμης Μαριανος έρρίπτετο πολλάκις έπί τών 
βιβλίων του καί έβυδίζετο είς τήν σπουδήν καί έγίνετο 
κάτωχρος έκ-τής-· μελέτης, λησμονημένων, -έσκωριασμένων,. 
άλλοκότων έπιστημών, αίτινες προσείλκυον αύτόν δ ιά  του 
μυστικισμοδ των. Αίφνης όμως Ιρριπτε τ ά  βιβλία του άπό 
του παραδύρου καί έμισδούτο ώς ναύτης δ ι’ ολίγους μήνας

είς άδλιόν τ ι  πλοιάριον, έκωπηλάτει καί έμάχετο πρός τήν 
τρικυμίαν. Έ κ  των φανταστικών του έκδρομών έπί τού 
πεδίου τών έπιστημών εΐχον ύπολειφδή έν τη  κεφαλή του 
ποικ’λαι, άδιάτακτοι, άλλά πλουσιοπάροχοι γνώσεις, φιλολο
γικόν τ ι  bric à  braie, μέ τό όποιον κατά τήν πρώτην σύνάν- 
τησιν ήδυνατο ευκόλως νά έκδαμβώση εύπιστόν τινα ακροα
τήν. Ένησχολεΐτο ώσαύτως μέ τήν άνάγνωσιν φιλοκαλλι- 
τεχνικών έργων, έγνώριζεν ολόκληρα ποιήματα έκ μνήμης, 
καί έπειδή ήμέραν τινά συνέλαβε τήν ίδέαν νά γείνη καί 
αυτός ποιητής, φανταζόμενος ότι δύναταί τ ις  νά έκμάδη 
τήν ποίησιν όπως καί τήν τέχνην του υ'ποδηματοποιοϋ, ήσαν 
είς αυτόν γνωσταί πάσαι αί δεωρίαι τής ποιητικής τέχνης. 
Δυσκόλως ήδύνατό τ ις  νά εύρη εύστοχώτερον καί οξυδερ- 
κέστερον κριτικόν του κόμητος Μαριάνου, δ ιότι ακριβώς 
έκεΐνο, το  οποίον ητο έλάττωμα του πνεύματός του, καδίστα 
αυτόν ικανόν νά άντιλαμβάνηται ταχέως τώ ν ,· αρνητικών 
πλευρών παντός πράγματος, έν τε  τώ  βίω καί έν τή  φιλο
λογία. 'Ο  κόμης Μαριανος ήσδάνετο πραγματικήν ήδονήν 
παίζων τρόπον τινά μέ τά  πρόσωπα, τ ά  όποια έβλεπε δ ι’ 
,οϊον δήποτε πράγμα κατενδουσιασμένα. ’Αμέσως ήρχιζε νά 
ψυχραίνη τόν ένδουσιασμόν των, νά άντιλέγη, νά παριστδ 
μέ τ ά  σκοτεινότερα χρώματα ό,τι είς τούς άλλους έφαΐνετο 
λαμπρόν καί έξαίσιον. Γνωστός τ ις  εΐπέ ποτε περί αυτου 
προσφυέστατα, ότι ό κόμης Μαριανος ευρισκε μεγάλην ευχα- 
ρίστησιν είς τό νά πτύη έντος τών πινακίων, έν οΐς οί άλλοι 
έτρωγον. Έ π ρ α ττε  τούτο μετά τοσούτου ζήλου, μετά το- 
σαύτης προκαταλήψεως, μετά τοσούτον πυρετώδους ζέσεως 
ώστε ήδύνατό τ ις  νά πιστεύση ότι είχε πεποίδησιν είς τούς 
ίδιους του λόγους, ενώ έ αυτός πολλάκις κατά τήν αυτήν 
ήμέραν περιεγέλα καί έσκωπτε καί εαυτόν καί πάντας τούς 
άλλους, όσους είχε προσέλκυση είς τήν γνώμην του καί 
μεταπείση. 'Ε καστος ήναγκάζετο νά όμολογήση ότι ό Μα- 
ριάνός, προσκρούων καί είς τήν μάλλον δεδικαιολογημένην 
κριτικήν, δέν παρέλειπε νά άντεπεξέλδη κατ’ αυτής όπως 
υπεράσπιση έκεΐνο, τό  όποιον είς αυτόν τον ίδιον έφαίνετο 
είς άκρον άπίδανον. Πράγματι όμως ολα τά  ζητήματα, τά 
όποια προέβαλλε καί δ ιά  τ ά  όποια έφαίνετο έξαπτόμενος, 
τώ  ήσαν έντελως αδιάφορα. Έ ν  τφ  βάδει' τής ψ υχής1 του 
έλεγε: chi Ιο sa?  Τό Ιταλικόν chi Ιο sa ήτο δ ιά  «ύτόν τό 
άκρον «ωτον τή ς σοφίας. Τούτο όμως ουδόλως έκώλυεν 
αυτόν, πρός διακοπήν τή ς ανίας του, νά άγωνισδή, καί νά 
κτυπηδη άκόμη, χάριν έκείνου, τό  όποιον αύτός ό ίδιος ου
δόλως έπίστευε. Συνήπτε πολύ ευκόλως γνωριμίας, άκόμη 
δέ καί έγκαρδιωτάτας φ ιλίας,.κατ’ άρχάς έπιζητών όχληρώς 
ξένα πρόσωπα καί προσκολλώμενος είς αυτά ώς βδέλλα, 
πρό πάντων είς έκείνους οίτινες δέν έπλησίαζον αυτόν οίκειο- 
δελώς — εΐτα δέ καταλαμβανο'μενος υπό κόρου, έγκατέλει- 
πεν αυτούς τρόπον τινά έν τώ  μέσω τής όδοΰ, χωρίς ουδέ 
κάν νά τούς άποχαιρετίση. Ά φου έξήντλει τινά μέχρι τής 
τελευταίας ίκμάδος καί ήρχιζε κατόπιν νά τόν βαρύνεται, τόν 
έρριπτεν ώς τό  κέλυφος έκπιεσδε'ντος λεμονιού καί τόν έπο- 
δοπάτει. Ή  μετάβασις άπό τής φιλίας είς το μίσος ήτο 
δ ι’ αυτόν έκτάκτως ευχερής· μία λέξις, ή ελάχιστη σύγκρου- 
σις ήρκει, όπως διακόψη καί τήν στενοτέραν φιλίαν.

Εξαιρέσει των ολίγων ωρών τή ς ανυπομονησίας καί .τής, 
μανίας, καδ’ ας ώμοίαζε πρός τόν αιχμάλωτον έλέφαντα, 
όστις. δραύει τάς. άλύσεις του καί ποδοπατεΐ τά .π ά ν τ α  — 
ό κόμης Μαριανος ήτο ό εύπροσηγορώτερος καί εύγενέστερος 
άνδρωπος του κόσμου. . Ε ΙχΓ  προσελκυστικόν καί ευγενικόν 
έξωτερικόν, ήτο ευτράπελος, έκινεΐτο έλευδέρως καί άτη-
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μελώς, είχε τρόπους τής υψηλής συναναστροφής, καί άν 
ένίοτε, λησμονών εαυτόν, έφέρετο σκαιώς καί άπειροκάλως, 
τούτο συνέβαινε κατά  τούς προμνημονευ&έντας παροξυσμούς. 
Ό  Άδριανός τόν έγνώριζεν άπό πολλού' εΤχον ζήση ώς 
φίλοι, άν καί όχι μέ πολλήν οικειότητα, ούτως ωστε οί δύο 
παιδικοί σύντροφοι, μετά  παρέλευσιν τοσούτων έτων, ήδυ- 
ναντο νά ώσιν αινίγματα ό εις δ ιά  τόν άλλον. Ό  Μαρια- 
νος, όστις πάλιν έστενοχωρειτο άλλ’ Ινεκα τού κλίματος 
καί τής έλευδερίας ήδελε νά μείνη είσέτι έν Ιτα λ ία , διότι 
ένταΰδα δέν έδεσμεύετο άπό κοινωνικούς λόγους, εΐχεν ήδη 
άποφασίση έκ τή ς απελπισίας του, νά λάβη μαδήματα 
γλυπτικής ή ζωγραφικής, ότε αίφνης έμαδε τήν έλευσιν τού 
Άδριανοϋ καί άνεσκίρτησεν. Εΐχεν άκούση πολλά περί 
αυτού, διότι άκόμη καί τότε, πρίν ή ό ποιητής δημοσίευση 
τό  παραμικρόν καί γείνη γνωστός είς τόν φιλολογικόν κόσμον, 
έγίνετο πολύς λόγος περί αυτου ώς περί δαιμονίου τινός 
πνεύματος, τό όποιον έμελλε νά έπισκοτήση παν ό,τι κατά 
τούς χρόνους έκείνους έξυμνεΐτο καί έδαυμάζετο. Μέ τό 
ποίημα τού Άδριανού έλέγετο ότι έμελλε νά άρχίση νέα 
έποχή έν τ ή  φιλολογία. Ό σ ο ι εΐχον άκούση τ ι  έκ τού 
ποιήματος, καί άλλοι πάλιν έξ άκοής παρά τρίτων προσώ
πων, ελεγον κοινοτοπίας, έδημιούργουν μύδους, επλαττον 
δαύματα. Κ αίτοι ό Άδριανός ουδέποτε είς ούδένα εΐχεν 
άναγνώση τεμάχιόν τ ι έκ τού ποιήματος του καί μόνον 
σπανιώτατα άπήγγελλε τό  πολύ δύο ή τρεις στίχους, έφλυα- 
ρούντο πολλά περί έπεισοδίων τού ποιήματος έκ τών όποιων, 
ώς έλέγετο, πολλοί έλιποδύμησαν, γυναίκες εΐχον κατα- 
ληφδή υπό σπασμών, φρόνιμοι καί ψυχρόαιμοι άνδρες εΐχον 
σχεδόν παράφρονήση καί περικέση είς έκστασιν. Ε ίς όσω 
όλιγωτέρους. ήτο γνωστόν τό μή γεννηδέν είσέτι άριστο- 
τέχνημα, τοσούτω έλευδερώτερον ήδύναντο νά διαδίδωνται 
αί μάλλον έξωγκωμέναι φήμαι, τά ς οποίας ούδείς ήδύνατό 
νά έξελέγξη. Κ αί ό ποιητής αυτός άκουσίως συνετέλεσε 
ούκ ολίγον είς τό νά δώση είς τό έργον μυστηριώδη τινά καί 
δαυμασίαν φυσιογνωμίαν. Ό  Άδριανός έζη ο ς φυγάνδρωπος, 
μετ’ ούδενός άναστρεφόμενος έρημίτης, ήτο πρ ς τούτοις λεπτο
φυής καί άσδενικός: άληδώ ς προφήτης μέ άκτινοβολοϋντα 
στέφανον. Αί γυναίκες, αί όποΐαι εΐχον άκούση ότι εΐνε 
μέγας ποιητής παρετήρουν αύτόν μετά συγκινήσεως καί αί 
καρδίαι των έπαλλον συμπαδητικώς υπέρ αυτού. Ό  Άδρια- 
νος έζητεΐτο καί έπεδιώκετο, έφαίνετο όμως ότι άπέκρουεν 
άφ’ εαυτού τήν προσφερομένην αύτω λατρείαν. καί τό  έν- 
διαφέρον, ότι περιεφρόνει τά ς έπιδοκιμασίας τού κοινού καί 
ότι ίστατο έπί απροσίτου ύψους. Διηγούντο περί αυ’τού 
πλήδος παντοειδών Ιδιοτροπιών πρωτοτυποτάτων. Έκυκλο- 
φόρουν δ ιά  λογαριασμόν του παντός είδους ρητά, σαρκασμοί, 
σκώμματα κοπτερώτατα, άνηλεεΐς έπικρίσεις, προφητεΐαι καί 
τά  τοιαύτα. Έ κ  τοιούτων συνήδως αρχικών υλών μέ χρώ
ματα νΙρεως συνίστανται οί άκτινοβολούντες στέφανοι, εις 
έκ τών οποίων περιέβαλλεν ήδη τήν κεφαλήν τού μέλλοντος 
προφήτου. Πρός τούτο δεν τόν έβλαπτε καδόλου, ότι ήτο 
ωραίος, νέος, φιλάσδενος καί φυγάνδρωπος.

Ό  κόμης Μαριανος έδεώρει ώς ευτύχημα νά συνανα- 
στραφή μετ’ άνδρός τοσούτον ενδόξου καί δ ιά  τής φιλίας 
ταύτης νά έξασφαλίση τρόπον τινά δ ι’ εαυτόν μέρος τής 
μελλούσης τού ποιητού άδανασίας. Έ λ π ιζ ε  μάλιστα ότι ο 
Άδριανός δ ά  τόν ίάτρευεν άπό τήν απιστίαν καί δ ά  τώ 
μετέδιδεν έκ τή ς μεγαλοφυίας του. Μόνος. του δέν ήτο 
ίκανός δ ιά  τίποτε, αλλά παροτρυνόμενος, έρεδιζόμενος, παρα- 

’ συρόμενος ήδύνατό νά άνεγερδή, νά άνυψωδή.

Άκούσας περί τού παλαιού του φίλου ήρχισεν ό κόμης 
Μαριανος πρό παντός άλλου νά συλλέγη τό προπαρασκευα
στικόν υλικόν. Έ ζήτησεν ακριβείς πληροφορίας, έδέχετο 
μετ’ απληστίας πάσαν εϊδησιν, δυναμένην νά τω χρησιμεύση 
ώς οδηγία. Ή δ η  έπίστευεν ότι έσχημάτισε περίπου ίδέαν τινά 
περί τού χαρακτήρος τού άνδρός έκείνου, είς τόν όποιον έμελλε 
νά παρουσιασδή ώς οδηγός καί σύντροφος, ώς Πυλάδης.

Ό  Άδριανός διέμενεν άπό τής άναχωρήσεως τής μητρός 
του έν τη  μικρά του κατοικία έν Σορρέντω, αναπαυόμενος 
καί σκεπτόμενος περί τού ποιήματος του καί περί τού είς 
τήν Ανατολήν ταξειδίου του , ότε ό Μαριανος έκρουσε τήν 
δύραν. Ή  οικοδέσποινα, γυνή μεσαίας ήλικίας, ανήσυχος 
καί δύσπιστος, διδαχδεΐσα μάλιστα υπό τής μητρός τού 
Άδριανού νά εΐνε προσεκτική καί άγρυπνος, άπηγόρευσε τήν 
είσοδον είς τόν μετά τίνος αύδαδείας προχωροϋντα Μαριανον.

—  Che! Che! che! — άνεφώνησε κλείουσα τήν δύραν. 
— Ό  κύριος Πολωνός εΐνε πολύ άρρωστος, δέν έχει άνάγκην 
έπισκέψεων, ό ιατρός τω  άπηγόρευσε νά  δέχεται ξένους.

Όσ«> περισσότερον έ κόμης Μαριανος έπέμενε νά είσέλδη, 
τόσω πεισματωδέστερον έμπόδιζεν είς αυτόν τήν είσοδον ή 
έξωργισμένη κυρία Κόστα, τοποδετουμένη πρό τής δύρας. Ό  
κόμης ήναγκάσδη νά καταφύγη είς τό έσχατον μέσον, προ- 
φασιζόμενος οτι έχει νά όμιλήση μετά  τού Άδριανού περί 
σπουδαιότατης τινός ύπόδέσεως, ή παράλειψις τή ς οποίας 
δ ά  συνεπήγετο σπουδαίαν απώλειαν. Τοιουτοτρόπως ήνάγ- 
κασεν αυτήν νά έγχειρίση είς τόν Άδριανόν τό έπισκεπτή- 
ριόν του, έπί τού όποίου έγραψε μετά σπουδής όλίγας κο- 
λακευτικωτάτας λέξεις δ ιά  τόν Άδριανόν, έμπνευσδείσας κατά 
τ ά  φαινόμενα έκ τή ς έγκαρδιωτάτης πρός αύτόν άγάπης. 
Ό  ποιητής ήτο μόνος, τεδλιμμένος, καταβεβλημένος. Συνει- 
δισμένος εις τάς φιλοστόργους περιποιήσεις καί περιδάλψεις 
τής μητρός, ήσ&άνετο τήν έλλειψιν προσφιλούς προσώπου, 
δυναμένου νά τω  παράσχη έγκάρδιον ύποστήριξιν. Τό έπι- 
σκεπτήριον τού κόμητος έφάνη είς αύτόν ώς ούράνιον δώρον. 
Ό  έπί τού δαιμονίου πνεύματος έπαγρυπνών άγγελος έπεμ- 
ψεν αύτφ φίλον, συγγενή ψυχήν, λάτριν. Ό  Άδριανός διέ- 
βλεπεν ένταύδα τόν δάκτυλον τή ς δείας προνοίας, ούρανίαν 
χάριν, σωτηρίαν . . . Πρός μεγίστην έκπληξιν τή ς είσέτι 
γογγυζουσης κυρίας Κόστα άνεσκίρτησεν υ Άδριανός έπί τη  
δέα  τού έπισκεπτηρίου μετά  κραυγής χαράς έκ τής κλίνης 
καί έτρεξεν ήμίγυμνος πρός συνάντησιν τού κόμητος. 'Η  
οικοδέσποινα, ήτις ούδέποτε εΐχεν ίδή αύτόν τεταραγμένον, 
βλέπουσα τόν έγκάρδιον χαιρετισμόν συνέλαβε τήν ίδέαν, 
ότι συνεδέον.το ύπό τρυφερωτάτης, άδελφικής άγάπης ή  στε
νότατης συγγένειας· τοσούτον συγκεκινημένοι περιεπτύχδη- 
σαν άλλήλους. Αί ψυχικαί αυτών διαδέσεις, τό  χαμηλόν 
διαπασών τή ς φιλίας των ύψώ&η κατά τήν στιγμήν έκείνην 
κατά τινας τόνους. Άμφότεροι εΐχον τήν πεποίδησιν; ότι 
εΐχον ζήση ποτέ ώς αδελφοί καί ότι ή νέα σόνδεσις τής 
φιλίας ήτο ή έξακολούδησις παρελδουσών ήμερων καί ή 
συνένωσις δύο ψυχών είς έν σώμα. Καί αύτός ό σκεπτικός 
φιλόσοφος ήτο ανυψωμένος καί συγκεκινημένος, Ικάτερος δέ 
ήσδάνετο ότι εΐχεν άνάγκην τού ετέρου. Ό  κόμης προ- 
σείλκυσε τήν αγάπην τού Άδριανού δ ιά  τού δαυμασμού καί 
τού σεβασμού, όν έδείκνυε πρός αύτόν, τό δέ κάτωχρον, 
ώράΐον καί πράγματι εύφυίαν έμφοίΐνον πρόσωπον τού ποι- 
ητού, οί σοβαροί λόγοι του, τό μελαγχολικόν καί ένδόμυχόν 
τινα πικρίαν έκφράζον μειδίαμά του, ή μεγαλοπρεπής καί 
σχεδόν Ιερατική μορφή του ένεποίουν ίσχυράν έντύπωσιν έπί 
τού Μαριάνου. Πρίν ή προφδάση ό κόμης νά δεωρήση πάντα
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τα ύ ΐα  ώς· γελοϊα καί νά τά  περιπαίξη, έμεινε -πρόσατενίζων 
τον-ποιητήν μ ετ’ έκτάκΐου και ασυνήθους περιεργείας, ήτις 
χροσελάμβανε την όψιν βαθυτάτου - σεβασμού και θαυμα
σμού. ' . · ■ ■ ·

Ό  Αδριανός κατωκει εν τινι μικρά Ιπαύλει παρά τη  
όδώ τη  άγοόση πρός τό  Castéllam are, σχεδόν όπισθεν του 
Σορρέντου, αλλά πλησιέστατα είς τό  έξαίρετον ξενοδοχεΤον 
του S ignor T r a m o n ta n a .  Ή  μικ'ρά οικία ϊστατο απομε- 
μονωμένη, είς δέ το ¿πάνω πάτωμα κατώκει μία αγγλική 
οικογένεια. Αυτός και ή μήτηρ του εΤχον δω μάτιά τίν« 
ίσόγαια καί ένα έξώστήν βλέχοντα πρός τήν θάλασσαν, καί 
σχεδόν κρεμάμενον υπεράνω τίνος υπό βράχων προτειχισ
μένου βαράθρου. Από τών παραθώρων έφαίνετο μακράν ό

Αποφεύγω- πάσαν συγκοινωνίαν μέ τούς ανθρώπους καί μέ 
τον κόσμον.“

— ,ΤΑ)“ άπεκρίθη ό Μαριάνος γελών, „νομίζεις ότι 
εΐνε δυνατόν νά μείνης άγνωστός είς οΐον δήποτε μέρος! 
Ό  ποιητής, του οποίου ή δόξα αντηχεί έξ όλων των στο·, 
μάτων, δεν δόναται νά μείνη κεκρυμμένος. 'Ο μοιάζει πρός 
τους αγίους, τους οποίους άναγνωρίζομεν Ικ  τού περί τήν 
κεφαλήν των χρυσοΰ στεφάνου. Αί καρδίαι όπως καί οί οφ
θαλμοί σέ ακολουθοΰσι.“

• 'Ο  Αδριανός εις τον οποίον ήχουν εΰαρέστως οί. λόγοι 
του κόμητος, ύψωσε σπασμωδικως τούς ωμούς.

„Ποιητής!“ άνεφώνησε „Δεν Εχω ¿κόμη κανέν δικαίωμα 
έπί - του ονόματος τούτου, τό  οποίον κατήντησε πάρα πολύ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΕΠΑΥΑΙΣ ΜΑΪΕΡΛΙΓΓ.

γλαυκόχρους κόλπος τής 8·αλάσσης, ο υπο μικρας τίνος νε
φέλης καλυπτόμενος Βεζούβιος, τ ά  λευκά οικοδομήματα τής 
Νεαπόλεως; καί είς μεμακρυσμένας, μετά τού ορίζοντας συγ- 
χεομένας αποστάσεις τ ά  μέλανα αλιευτικά πλοιάρια, ωσεί 
κολυμβώντα έν τω  αέρι. Μετά τήν αναχώρησιν τής μητρός 
ό Αδριανός Ιμεινεν έν τή  αυτή κατοικία ήτις δ ι αυτόν ή το 
παρα- χολυ ευρύχωρος. Δέν ήθελε νά έπιφέρη ούδεμίαν τρο- 
ποποίησιν, δ ιότι έσκόπευεν οσον ούπω νά ταξειδευση είς τήν 
Ανατολήν. Ή  άνοιξις ήτον ήδη καυματώδης καί πνιγηρά, 
οί τάπητες εΤχον άπομακρυν&ή από των με μωσαϊκά κε- 
κοσμημένων δαπέδων, καί τ ά  παραθυρόφυλλα εμενον καθ’ 
δλην τήν ήμέραν καταβιβασμένα, όπως διατηρούνται δροσερά 
τα  δωμάτιά, Εν τοιουτω σκιόφωτι έπανείδον ¿λλήλους οί 
δυο παλαιοί σύντροφοι μετά τοσαυτα έτη ως έγκαρδιωτατοι 
φίλοι καί. αμφότεροι ήσθάνοντο εαυτούς ευτυχείς.

„Α λλα ' πως έμαθες ότι είμαι ¿δώ , αγαπητέ κόμης;“ 
ήρωτησεν 6 Αδριανός μετά  τούς πρώτους χαιρετισμούς.

,,Δέν είμπορω να έννοήσω! Έ δ ώ  δεν μέ γνωρίζει κά
νεις1 ουδείς δυναται να χροφέρη τό  οικογενειακόν μου όνομα.

κοινον καί .Ιν τ ή  πραγματικότητι εΐνε ταύτοσήμαντον με 
τήν ίερωσόνην. Οΰδείς ήκουσεν είσέτι ούτε τρείς έκ των 
στίχων μου, οΰδείς ¿γνώρισε τά ς Ιδέας μου, οΰδείς με είςευ- 
ρει· "Ο,τι συμβαίνει έν τή  ψυχή μου, γνωρίζει μόνος 6 Θεός 
καί — Ιγώ.“

Ο Μαριάνος ήκροάτο μετά περιεργείας, μετά  προσο
χής καί μετά σεβασμού.

,,'Η ποίησις, αγαπητέ μου Αδριανέ“ άπήντησε μετά 
σπουδαιότητος, „έχει διαπεραστικήν οσμήν, υπό τή ς οποίας 
προδίδεται. Δύναμαι νά σοί έγγυηθ·ώ, άνευ κολακείας, ότι 
ή το χ  populi Ιχει ήδη προορίση δ ιά  σέ, συνεχεία άλανθά- 
στου τίνος προαισθήματος τήν χρώτην θέσιν έπί τού ήμε- 
τέρουκα ί έν γένει έπί τού ευρωπαϊκού Παρνασσού, πλησίον 
τού Γκαίτε καί τού Βύρωνος. Ή  άποκώλυψίς σου έχει ήδη 
προφητικώς άναγγελθή είς τον κόσμον . .

Ο ’Αδριανός έδέχθη τό  &υμίαμα τόύτο μετ’ αδιαφο
ρίας, ως το λίθινον εΐδωλον, δπερ οί λάτραι θυμιώσι.

„Moi φαίνεται παράδοξον.“ άπήντησεν „Εΐνε μέν αλη
θώς ότι άπό δεκαετίας καί έπέκεινα μέ τον αίματηρόν
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ίδρωτα τού προσώπου μου έργάζομαι είς τό γιγαντιαϊον 
τούτο ποίημα, ότι αισθάνομαι έν έμαυτω τό ίερόν πυρ, τον 
ένθουσιασμόν, καί άκοΰω τήν φωνήν, ήτις μέ καλέϊ καί με 
προστάσσει νά ανοίξω τό  στόμα καί τήν καρδίαν, έστω 
καί άν πρόκηται νά λιθοβοληθ·ώ δ ιά  τούτο. "Ολα ταΰτα 
είναι αληθινά, έν τουτοις όμως αί πολύ μεγάλαι προσδο- 
κίαι αΐτινες προπαρασκευάζουσι τον θρίαμβον, δυνανται καί 
νά κατα.συντρίψωσιν. — αί πολλαί έλπίδες διαψεύδον.ται 
πολλάκις. 'Η  ανθρώπινη φαντασία αίωρεΐταί ακατάσχετος 
υψηλότερα ή - όσον δόναται νά μεταρσιωθή καί ή μεγίστη 
μεγαλοφυΐα. Έ κ  τού υψους ¿κείνου νά καταπέση τις  ώς 
Ίκαρος, εΐνε πλέον ή  θάνατος, είναι αίσχος!“

Ό  Μαριάνος διέκοψεν αυτόν , κα&εσ&είς έπί τού ανα
κλίντρου.

— ,,Παύσαι! μή θίξωμεν τώρα τό  ζήτημα τούτο, μή 
το έξαντλήσωμεν έπί ποδός καί έπιπολαίως . . . θά ήτο 
βεβήλωσις. ’Ελπίζω νά μείνω μαζή σου πολύν καιρόν, επο
μένως δυνά μει*  νά διαλεχθώμεν περί των μεγάλων ζητη
μάτων τής τέχνης άνέτως, βραδέως, à  tê te  reposée. Τώρα

να μού διηγη&ής περί τού έαυτού σου . . . Πώς αισθάνεσαι 
τήν υγείαν σου; Διατί μένεις έν ’Ιταλία; Είσαι ασθενής;“ 

„Πολύ ασθενής δέν είμαι“ , άπήντησεν ό Αδριανός μέ 
χαμηλωμένον βλέμμα. Α λλω ς τε  δεν εΐνε ευκολον, έν τη  
άνωμάλω καταστάσει, είς ήν έμβάλλει ή έμπνευσις καί η 
ποίησις, νά μένη τ ις  σωματικώς υγιής. "Οστις καθ1’ έκάστην 
ήμέραν άναγκάζεται νά μεθόη, πάσχει φυσικού τω λόγω έκ 
των συνεπειών τής μέθης· τό  πλεΐστον-μέρος, τού βίου μου 
περιφέρομαι μεθυσμένος, άν 'όχ ι έκ τού οίνου, αλλ’ έκ τής 
ποιήσεως, ή'οποία καίει περισσότερον παρά ό οίνος laerimae 
Christi καί παλαιός Φαληρνός. Α λλω ς τε  υποφέρω μάλλον 
χνευματικώς ή σωματικώς. Μέ έννοεΐς. Τό πάθος τούτο 
είναι ήδονή καί βάσανος συγχρόνως.“

'Ο  Μαριάνος έσκέφθη καθ’ έαυτόν: „τετριμμένη φράσις“ 
καί προσέθηκε μεγαλοφώνως:

„’Ε ξ όλων τούτων συμπεραίνω, ότι ή έργασία πρέπει 
νά πλησιάζη είς τό τέλος τη ςί Τόσα 1τη!η

[ίπααι οννίχαα.)

1. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΠΠΕ, μετα σχετικής βιογραφίας 
έν σελ. 33.

2. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗ Σ Α ΪΣ Τ Ρ ΙΑ Σ  ΑΡΧΙΔΟΓΞ 
ΡΟΔΟΛΦΟΣ, μετά σχετικού άρθρου έν σελ. 37.

3. Η  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ Λ Ο Π Ζ Α  ΜΕΤΑ TO T ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ 
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΤ ΓΟΤΛΙΕΛΜΟΤ ΚΑΙ ΓΟΤΛ1ΕΛΜΟΤ ΕΝ 
ΤΩ ΜΕΓΑΡΩ SANSSOUCI 180Ö. Είκών υπό F ritz  M ar
tin  (έν σελ. 41). Είκόνα καθαρωτάτης καί αμιγούς οικογενεια
κής ευτυχίας Ιν τή  ήγεμονική αίθ·ούση παρουσιάζει ήμΐν έν- 
ταύθα ό καλλιτέχνης. Ή  νεαρά καί περικαλλής μήτηρ δια
κόπτει έπι στιγμήν τήν έπιστολήν, ήν ήρχισε νά γράφη, καί 
στρέφεται πρός τούς δυο μικρούς μαχητάς, οΐτινες κατά τήν 
στιγμήν ταύτην, ύπό τήν σκέπην τή ς μελανολευκου σημαίας, 
προπαρασκευάζουσι τον όλεθρον καί τήν καταστροφήν τής 
έχθρικής δυνάμεως. Μ ετά ζήλου σκοπεύει ό διάδοχος τού 
θρόνου Φρειδερίκος Γουλιέλμος καί μετ’ έντεταμένης προσοχής 
περιμένει ό μικρός πρίγκηψ Γουλιέλμος τήν καταστρεπτικήν 
Ινέργειαν τού πυροβόλου. Με βλέμμα ευτυχισμένης μητρι
κής στοργής άτενίζουσιν οί ωραίοι δφ&αλμοί τής Λουίζης 
τά  προσφιλή τη ς τέκνα, άλλα τό πρόσωπόν τη ς έκφράζει 
συγχρόνως μεγάλην σοβαρότητα. Η  χειρ κρατεί είσέτι τήν 
γραφίδα— ήτις πρό μικρού περιέγραφεν ίσως είς τόν μακράν 
άπόντα πατέρα τήν όσημέραι σοβαρωτέραν καθισταμένην 
θέσιν τού νεαρού βασιλικού ζεύγους, τή ν  άπό ήμέρας είς 
ήμέραν μάλλον άναπόφευκτον γινομένην κήρυξιν τού πολέμου 
κατά τού μισητού καί φοβερού αΰτοκράτορος, δστις ώς αί
ματηρόν μετέωρον άνέτειλεν έκ δυσμών, έπιφέρον θάνατον 
καί όλεθρον είς τους ήγεμόνας καί τούς λαούς. Εΐχεν ισχυ
ρούς λόγους νά. φοβήται κα ί να μέριμνά, ή  εΰγενής βασί-

λισσα, διότι όσημέραι απειλητικώτερα συνεπυκνούντο τά  
νέφη, καί μετ’ οΰ πολύ έληγευ ό φαιδρός καί ευφρόσυνος 
βίος έν Sanssouci, εν&α οΐ πάϊδες έχαιζον χαρά τούς πόδας 
τη ς , ενθ·α άπηυλαυε μετά τών τέκνων καί τού συζύγου 
ακραιφνούς οικογενειακής ευδαιμονίας. Ή  ατυχής μάχη έν 
Ίένα  κατέστησεν αυτούς πάντας φυγάδας. Κ ατά  πρώτον 
έν Königsberg, εΐτα δε παρά τό ακρότατον ανατολικόν με
θόριον τού απολεσθέντος βασιλείου, έν M emel, έζη τό βα
σιλικόν ζεύγος υπό παντοίας στερήσεις, καί ένταΰθα ή  έξοχος 
γυνή μέ τήν έν&ουσιώδη καρδίαν καί τήν πρός τόν θεόν 
άκράδαντον πεποίθησίν τη ς πολλάκις άνώρ&ωσε καί ¿στε
ρέωσε τόν ά&υμον καί άπεγνωσμένον βασιλέα. 'Ω ς φωτεινόν 
μετέωρον ΐσταται μεταξύ τών συγχρόνων αυτής ή έξοχος 
βασίλισσα, ήτις μετά τών υψίστων πνευματικών δώρων συν-, 
έδεε σταθερότητα χαρακτήρος, σπανιωτάτην αρετήν κατά 
τούς χρόνους έκείνους τής ή&ικής καί υλικής άδ'λιότητός έν 
Γερμανία.

4. ΚΤΝΗΓΕΤΙΚΗ ΕΠ Α ΪΛ ΙΣ  Μ Α ΪΕΡΛ ΙΓΓ, είκών έν 
σελ. 44. Χάριν τών αναγνωστών τής ,,Κλειούς“ χαρα&έτομεν 
τήν είκόνα τής κυνηγετικής έχαυλεωςΜαϋερλιγγ, δπουάπέθανεν 
ό διάδοχος τής Αυστρίας άρχιδούξ 'Ροδόλφος. .'Η  έπαυλις, 
κειμένη παρά τό  Βάδεν οΰ μακράν τής Βιέννης, ήτο άρχή&εν 
μοναστήριον, περιήλθε δέ πρό ολίγων έτών είς τήν κυριό
τη τα  τού πρίγκηπος, δστις καί συχνάκις μετέβαινε μετο 
τών στενοτέρων φίλων του είς αυτό όπως θηρεόη. 'Η  έπαυ- 
λις κεΐται έπί μαγευτικωτάτης θέσεο>ς, λέγεται δέ, ότι ή 
άρχιδούκισσα Στεφανία, καταθελχ&έϊσα έκ τής λαμπράς 
φύσεως, «νεφώνησέ π ο τέ1 ,,ένταύθα έπεθύμουν ,νά.ζήσω·“ δ 
δέ 'Ροδόλφος· ,,ένταύθα έπεθύμουν ν’ άπο&άνω.“ Κ αί ή 
έπιθυμία του έξετελέσθη.
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Ταπτυνιχόν  τ ί ϊο ν .  'Η  έκ τηρ’Ιαπωνία; εξαγωγή τεΐου βαίνει από 
έτους sic έτος αυξανόμενη. Κατά τό ετορ 1859, καδ’ 8 τό πρώτον ή 
' Ιαπωνία ήνεοίχδη διά τό εξωτερικόν έμπόριον, ή εξαγωγή τεΐου συνε- 
ποσούτο cíe 20,000 λίτρων ένφ κατά το έτος 1887 άνήλδεν cíe 22,500,000 
λιτρών.

Τ ό  μ ικ ρ ό τα το υ  β α σ ιλείου . Το σμικρότατον πάντων των άνεξαρ- 
τήτων βασιλείων εΐναι καδ’ δία τά φαινόμενα νησίδριόν τι Ικ  τον παρά 
τη ανατολική ’Αφρική συμπλέγματος τών νήσων Comoro. Ό  μονάρχη; 
του κρατιδίον τούτου έπιβαίνει επί έκάστου πλοίου, προσορμιζομένου παρά 
τη νήσιρ, καί παρακαλεΐ τους ναύταρ οπωρ τώ δώσωσι τά πλυστικά των 
νά τά  πλύνωσιν αί γυναίκες του, ό δέ πρωθυπουργό? πωλεΤ καρυ'δια καί 
βανάναρ ειρ τούρ ναύταρ.

Π α ρ α γω γή  χρυσού  ε ις  τ ά  δ ιά φ ο ρ α  μ έρ η  τή ς  γη ς .  Τ ά  ποσά 
τού χρυσού τού παραγομένου ειρ τά διάφορα μέρη τη? γήρ, διίνανται να 
έκτιμηδώσι κατά τάρ έξης στατιστικά? σημειώσεις. Έ ν  έτει 1885 παρήχ- 
δησαν έκ μόνη; τήρ Καλιφορνίαρ 14,570 χιλιόγραμμα ( =  51,000,000 μάρκα)’ 
ένώ ό Καναδά; παρηγαγε 1435 χιλιόγραμμα, ή  Κολομβία 5802 χιλιό
γραμμα, ή Βρασιλία 2000 χιλιόγραμμα, το Μεξικόν 1438 χιλιόγραμμα, η 
’Αργεντινή 118 χιλιόγραμμα, ή Χιλή 245 χιλιόγραμμα. Ό  ειρ χρυσόν 
πλούτο; τήρ Καλιφορνίαρ ΰπερτερεΐται μεγάλωρ ύπό τού τήρ Αυστραλία?, 
διότι π. χ. έν έτει 1885 εκ μόνη; τηρ άποικίαρ Βικτωρία; έξήχδη χρυσό; 
αξία; 68,000,000 μάρκων =  29,428 χιλιόγραμμα. Μέγαρ είναι ώσαύτωρ 
ό ειρ χρυσόν πλούτο; τού ρωσοικού έδάφουρ, ιδία έν τή άσιατική 'Ρωσσιφ, 
όπόδεν το 1884 έξωρύχδησαν 32,829 χιλιόγραμμα χρυσού. Έ κ  τών χωρών 
τηρ Ευρώπης ή Ουγγαρία παράγει τόν πλεϊστον χρυσόν· Ιν  έτει 1883 πα- 
ρήγαγεν ή χώρα αυτη χρυσόν άξίαρ 4,500,000 μάρκων. Ή  παραγωγή 
χρυσού όλων τών μερών τηρ γη? άνήλδεν έν έτει 1862 ειρ 200,000 χιλιό
γραμμα ( =  700,000,000 μάρκα), Ινώ τό 1882 μόλιρ ειρ 177,000 χιλιό
γραμμα ( =  478 έκατομμύρα μάρκα).

ιΗ  ό ιάόοσις τή ς  τη λεγρ α φ ικ ή ς .  Ή  έφημερίρ τηρ Γενεύη; (jour
n a l de  Genève) έδημοσίευσε κατά τό παρελδόν έτο; στατιστικά τινα περί 
τήρ έκτάσεωρ, ήν έλαβεν άπό τινων ετών ή  ήλεκτρική τηλεγραφική ώρ 
μέσον συγκοινωνία?. Έ ν  τη 'Ελβετία , τη σχετικώρ μικρότατη ταύτη 
χώρα, αί τηλεγραφικαί γραμμαί ελαβον εκτασιν 6562 χιλιομέτρων, διά τά 
όποια άπητήδησαν 16,007 χιλιόμετρα σύρματορ. Έ φ ’ όσον ττο  δυνατόν, 
ύπελογίσύη if τι κατά τό τέλορ τού έτουρ 1880 ήπλούτο έπί ολόκληρον 
την επιφάνειαν τήρ γήρ δίκτυον τηλεγραφικών συρμάτων 1,800,000 χιλιο
μέτρων. Ά υ τά σύρματα ταύτα ήνούντο μετ’ άλλήλων κατά τά  άκρα ώστε 
ν’ άποτελέσωσι μίαν γραμμήν, δά  ήδύνατο τό μακρότατον τούτο σύρμα 
νά περιβάλη 45 φορά; καί επέκεινα τήν γην. 'Γπό ττν  έποφιν τού πλή- 
δουρ τών τηλεγραφικών γραμμών, τό Βελγιον κατέχει τήν -πρώτην δέσιν, 
ή 'Ελβετία τήν δευτέραν, ή· μεγάλη Βρεταννία τήν τρίτην, τ  Γαλλία την 
τετάρτην καί ή  Γερμανία τήν πέμπτην. Ή  μέση άπόστασιρ μεταξύ δύο 
τηλεγραφικών σταδμών εΐνε έν Ε λβετία  6 χιλιομέτρων, ένώ έν Γαλλία 
10,β χιλιομέτρ. καί έν 'Ισπανία 44,,, "Οτι ή Ε λβετία  υπό ττν  έποψιν 
ταύτην κατέχει έξοχον δέσιν, εξάγεται κ α ι έκ τού άριδμού τών έτησίωί 
άποστελλομένων τηλεγραφημάτων έν συγκρίσει πρόρ τόν άριδμόν τών κα
τοίκων, διότι έν 'Ελβετία άναλογούσιν έτησίωρ 753 τηλεγραφήματα έπί 
1000 κατοίκων.

Π όσα  λ ε π τ ά  τή ς  ώ ρας παρή& ον ά π ό  Χ ρ ιο τ ο ϋ  γεννή σ εω ς μ έχ ρ ι  
τ ή ς  τ ε λ ε υ τα ία ς  σ τ ιγ μ ή ς  το ν  ί τ ο ν ς  1888; ΕΤμεδα βέβαιοι δτι οί πλευ
στοί τών άναγνωστών ημών, έάν έπρόκειτο ν’ άποκριδώσιν ειρ τήν έρώ- 
τηοιν ταύτην άμέσωρ, πριν ή  έπιληφδώσι τηρ άριδμητικήρ λύσεωρ τού 
προβλήματος, δά  Ιξετίμων τόν ζητούμενον άριδμόν πρωτολέπτων ειρ πολλά 
δισεκατομμύρια. Διά το ύ «  είμεδα έπ’ ίση ; βέβαιοι δ τ ι  πολλοί δα έκ- 
πλαγώσιν άκούοντερ, ότι άπό Χρίστου γεννήσεωρ μέχρι σήμερον δεν παρήλ- 
δεν είσέτι εν δισεκατομμύριον πρωτολέπτων. Ή  λύσιρ τού προβλήματορ 
εΤνε εύκολωτάτη:1888 χ364ήμέρα;-(-46θέμβολίμουρήμέραρ=688,580ήμ.

Ό  άριδμόρ ουτορ τών ημερών περιέχει 16,549 ώρα; ή  992,995,200 πρωτο- 
λεπτα. Μέχρι λοιπόν, τού ένόρ δισεκατομμυρίου έλλείπουσιν είσέτι 
7,004,800 πρωτόλεπτα. Τό δισεκατομμύριον συμπληρούται μόλιρ τη 
28 ’Απριλίου 1902 τή  10 ώρα καί 40 λ. πρό μεσημβρία?. Έ ά ν  λοιπόν 
τά πέντε δισεκατομμύρια φράγκων, άτινα ή  Γαλλία έπλήρωσεν ε’ρ τήν 
Γερμανίαν ώρ άποζημίωσιν τού πολέμου, έπληρόνοντο άπό Χριστού γεν
νήσεωρ μέχρι σήμερον καί έν τω  μέλλοντι ειρ δόσεις πέντε φράγκων κ α δ ’ 
έκαστον πρωτόλεπτον, ή άπότισιρ τού όλου ποσού δά  έτελείωνεν μόλιρ τη 
28 ’Απριλίου 1902, 10 ώρ· καί 40 πρωτόλ. π. μεσημβρία?.

'Υ π ο β ρ ύ χ ιο ν  ά τμ ό π λο ιο ν . 'Ισπανό; τιρ άξιωματικόρ τού ναυτι
κού όνόματι Isaak P e ra l έφεύρεν ύποδαλάσσιόν τ ι ατμόπλοιου, μέ τό 
όποιον ήρχισεν ήδη διάφορα πειράματα έν τώ  δρμω τήρ πόλεωρ Cadix 
Πασαι αί ίσπανικαί έφημερίδερ γράφουσι περί τήρ έφευρέσεωρ ταύτηρ τού 
„Subm arino P e ra l“ καί όλόκληρορ ή 'Ισπανία προσδοκά έξ’ αυτή; δαυ- 
μάσια άποτελέσματα. Έ π ί  τού παρόντο; όμως ούδέν γνωρίζομεν περί 
τών άποτελεσμάτων τούτων.

Τά όάση τή ς  Ε υρώ πης. Τό σχετικώρ μέγιστον μέρορ τήρ ολική; 
επιφάνεια? τήρ Ευρώπη; καλύπτεται ύπ ί δρυμών κ«ί δασών. Ή  έπιφά- 
νεια τήρ Σουηδία; καλύπτεται κατά τά 39,5 τοΐρ εκατόν ύπό δασών, τη ; 
Εύρωπαΐκήρ Ρωσσίαρ 36,9 τοΐρ εκατόν, τήρ Αυστρία; 32,5 τοΐρ εκατόν, 
τήρ Ουγγαρία; 28„  τούς έκατόν, τήρ Γερμανία; 25„ τοΐρ έκ., τήρ Νορβη
γία ; 24,5 εκ. ’Ακολούδωρ έρχονται ή Σερβία μέ 19,8 τοΐρ έκατόν, τό 
Βέλγιον με 19„ τοΐρ έκ., ή  Ε λβετία  μέ 18,„ τοΐρ έκ ., ή Γαλλία με Ι7 „  
τοΐρ εκ., καί ή 'Ισπανία μέ 17 τούς έκάτόν. Ταύταιρ έπονται ή Ρωμανία- 
μέ 15,2 τοΐρ έκατ., ή  Έλλάρ μέ 13,3 το ΐ; έκατ., καί ή ’Ιταλία μέ 12,, 
τοΐρ έκατ. δασώδη επιφάνειαν. Τελευταίοι 8έ ή 'Ολλανδία μέ 7 τοΐρ 
έκατόν, Πορτογαλλία 5 „  τοιρ έκ„ Δανία 4,6 τοΐρ έκ. κάί ’Αγγλία μέ 4  τοιρ 
έκατόν.

Έ ν  τη πόλει Κιέβω άνεκαλυ'φδησαν ύπό τό Ιδαφορ'λίαν εκτεταμένοι 
κατακόμβαι. Κατά τάρ πρόρ οικοδομήν νέα; πυριτιδαποδήκηρ γενομένα; 
εργασία; ή άξίνη έργάτου τινο'ρ ήνέωξεν οπήν τινα, τήρ όποίαρ είρυνδείσηρ 
εφάνη ειρ τό βάδορ μακρόρ διάδρομο; άγων ειρ εύρύν τινα ύπόγειον χώρον 
περιέχοντα ειρ τα πλάγια πολλά κοιλώματα, έξ ων μέχρι τούδε ήριδμή- 
δησαν τεσσαράκοντα. “Εν έκ τών κοιλωμάτων τούτων ομοιάζει προ; δω- 
μάτιον. Έ ν  τοΐρ κοιλώμασιν άνευρέδησαν πολυάριδμα άνδρώπινα ύστα, 
δερμάτινα υποδήματα, δερμάτινοι ζωστήρερ καί εικόνες αγίων, ώσαύτωρ 
δέ καί πολλά πήλινα αγγεία. Μέχρι τούδε δέν άνεκαλύφδησαν α ί κατα- 
κόμβαι εν όλη αύτών τή έκτάσει, ήτιρ φαίνεται ότι εΐναι εύρυτάτη.

Π ερί τή ς  όλιΧής έχΧ είφ εω ς το ν  ήλιου, ήτιρ έγένετο τή  \π  Ιανουά
ριου καί μόνον εΐρ μέγα μέρορ τήρ Βορείου ’Αμερική; καί τού ειρηνικού 
ώκεανοϋ ήτο όρατή, διεβιβάσδησαν ήδη είρ "Αγιον Φραγκίσκον διάφοροι 
εκδεσειρ εκ διαφόρων επιστημονικών σταδμών. Έ κ  τών έκδέσεων τούτων 
μανδάνομεν, σύν τοΐρ άλλοι;, ότι καδ’ όλον τό διάστημα τήρ όλικήρ 
εκλείψεωρ τού ήλιου οί άστέρερ καί οί μεγάλοι πλανηται ήσαν όρατοί ε ί; 
τόν άοπλον όφδαλμόν· μεγαλοπρεπέστατου δέαμα παρέσχον ό στέφανο; 
(corona) καί α! προεξοχαί (Protuberanzen). Τό δερμόμετρον κατέβη 
κατά 7 βαδμούρ εν τώ  διαστήματι άπό τήρ άρχήρ τήρ έκλείψεωρ μέχρι 
τήρ παντελούρ συσκοτάσεωρ. Έ ν  V irgin ia City κατήλδε μάλιστα κατά 
10 βαδμούρ. Τό χρονικόν διάστημα τήρ όλικήρ εκλείψεωρ ήτο διά τόν 
εύνοϊκώτατα κείμενον τόπον 110 δευτερόλεπτα. Ό  καδηγητάρ T oll κατ- 
ώρδωσε νά φωτογράφηση λίαν έπιτυχώρ το μεγαλοπρεπέρ δέαμα τού στε
φάνου. Έ ν  τώ  σταδμω τηρ Νεβάδαρ άνεκαλύφδη νέο; κομήτη; πλησίον 
τού ήλίου. Μόλιρ έπήλδεν ή  παντελή; έκλειψιρ, άνεφάνησαν έρυδραί φλόγερ 
είρ τά δυτικά μέρη τού ήλίου, αΐτινερ έκάλυπτον 90 μοίραρ. Τά” πτηνά 
ιπταντο ειρ τάρ φωλεάρ των καί οί άλέκτορερ ήρχισαν νά άδωσιν. Ό  
καιρό’? ήτο λίαν ευνοϊκό; δια τήν δέαν τού μεγαλοπρεπούρ φυσικού φαι
νομένου, εκ τού όποιου μεγάλωρ έπωφελη'θη ή άστρονομική επιστήμη.
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Ό  "Ε λλην ια τρ ό ς  ‘Ιπ π ο κ ρ ά τη ς  ΙΙα λλ ία ς .  Τό έν ΓΙαρισίοιρ έκδι- 
δόμευον είκουογραφικόν περιοδικού „L ’encyclopédie contem poraine“ 
έδημοσίευσεν έσχάτωρ τήν εικόνα τού διάσημου Έλληυορ ιατρού Ίπποκρά- 
τουρ Καλλίου, έξαδέλφου τού καδηγητοΓ τήρ χειρουργική; κλινική; εν τη 
αύτοκρατ. ιατρική σχολή τήρ Κωνσταντινουπόλεω; Άριστείδου Βέη, μετά 
σχετικού άρδρου έκ τήρ γραφίδορ τού D. D urand  έξ ου άποσπωμεν έν- 
ταΰδα τά  έξήρ: „’Εκ τών πολλών καί άξι'ολόγων μελετών, άρ προύκάλεσε 
τό κατά- το παρελδόν ετορ συνελδόν έν τώ  μίγάλω άμφιδεάτρω τήρ ιατρι
κή; σχολή; συνέδριου πρόρ σπουδήν τήρ φυματώδουρ περιπνευμονίας, κατα
φαίνεται ότι έγένοντο ήδη αί μάλλον άξιέπαινοι προσπάδειαι, είτε πρόρ 
εξακρίβωσιν τών αιτίων καί τήρ φύσεωρ τήρ φοβέρα; ταύτηρ νόσου ειτε 
πρόρ καταπολέμησιν αυτή; διά παντοειδών δεραπευτικών μέσων. Ο,τι 
όμωρ μέχρι τούδε δέν ήρευνήδη άποχρώντωρ είναι τά μ έσ ι ου μόνον πρόρ 
καταπολέμησιν άλλα καί πρόρ πρόληψιν τήρ νόσου, δηλαδή τά μέσα τά 
κωλύοντα τήν γένεσιν καί άνάπτυξιν αύτήρ, έν άλλαιρ λέξεσι, τά μέσα τήρ 
ίγιεινή;. Φαίνεται πράγματι την σήμερον αρκούντως άποδεδειγμένον ότι 
α ι πλεΐσται νόσοι εχουσι παρασιτικήν τήν γένεσιν, καδοτι αναπτύσσονται 
ώρ επί τό πλεϊστον είρ μέρη νοσηρά, ύγρά, ανήλια, καί εν γένει πανταχου, 
ενδα ό άήρ εινε εόνοϊκόρ πρόρ τήν άνάπτυξιν μικροοργανισμών ή μικρο
βίων, φερόντων έν εαυτοί; τά μολυσματικά σπέρματα, ατινα πολλοπλασια- 
ζόμενα μεταδίδονται διά τού άέρορ η διά τού υ’δατορ. 'ΰσαύτωρ εινε 
φανερόν ότι ή καταπλητική γονιμότηρ τών μολυσματικών τούτων σπερμά
των δά  έξωλόδρευεν εν βραχεί ολόκληρον τήν άνδρωπότητα, άν δέν 
άπήντα, είρ τούρ πλείστου; υγιείς όργανισμοόρ, τήν δύναμιν. τήρ ζωϊκή; 
άντιστάσεωρ, ήτιρ πράγματι εΤνε τό άριστον προπύργιον όπερ δύναται ν’ 
άντιταχδη κατά τής προρβολήρ τού φοβερού τούτου έχδρού. Έ κ  τών 
άπλουστάτων τούτων παρατηρήσεων καί συλλογισμών προαγόμενος ό δο’κτωρ 
'Ιπποκράτη; Καλλίαρ άνεκοίνωσε τω  ιατρικω συνεδρίω, ου τυγχάνει μέλος, 
έμβριδή καί σοφωτάτην μελέτην, έπιγραφομένην: De l’Im portance de 
l’Hygiène d an s la  T uberculose (περί τήρ σπουδαιότητορ τήρ υγιεινή; έν 
τή φδίσει) καί σκοπούσαν τήν ίδρυσιν μεγάλη; εταιρία; έπιδιωκούσηρ τήν 
σπουδήν καί τήν εφαρμογήν τών νόμων της ύγιεινήρ πρόρ έξόντωσιν τήρ 
τοσοΰτο διαδεδομένη; ταύτηρ νόσου.“ Μετά τιναρ εκτενείς βιογραφικάρ 
σημειώσει; περί τού σταδίου καί τών επιστημονικών σπουδών τού Ίππ ο - 
κράτουρ Καλλίου, Ιξετάζει ό άρδογράφορ τά καδ’ εκαστα τήρ άξιολόγου 
διατριβή; καί τού μεγάλου σχεδίου, λίαν εύφήμωρ άποφαινόμενορ ύπέρ τού 
Ελληνορ ιατρού, όστιρ έν ΙΙαρισίοιρ, τή  φαεινή εστία τήρ ιατρική; επι

στήμης, τιμδ. τό ήμέτερον έδνορ καί τό_μέγα του όνομα,

'Γπό τού έν Άδήναι; συλλόγου ,,'Η  Άνάπλασις“  άπεστάλη καί πρόρ 
τήν ήμετέραν σύνταξιν ,,σχέδιον εκπαιδεύσεωρ καί αξιοπρεπούς συντηρή- 
σεωρ τού κατωτέρου κλήρου.“ Όμολογούμεν ότι ή πρωτοβουλία τού συλ
λόγου τούτου νά έπιληφδή ζητήματος σπουδαιότατου εΤνε παντόρ επαίνου 
ΰπερτέρα, διότι καιρό; πλέον νά έπέλδη ριζική τιρ μεταβολή έν τοΐρ τού 
κλήρου, άλλά δύσκολο; φαίνεται ήμΐν ή εκτέλεσιρ πάντων τών έν τώ  σχε- 
δίω 12 άρδρων, τουλάχιστον έκείνων, άπερ σχετίζονται άμέσωρ ή  Ιμμέσωρ 
πρόρ τό οικονομικόν ζήτημα. Ή  γνώμη περί τετραετούς έτι έν τη 'Ρ ιζα - 
ρείι·> σχολή δεολογικήρ σπουδή; είναι καδ’ ή μα? ουκ ορδή καί διά πολ
λούς άλλου; λόγους, άλλά καί διότι οί μέλλοντες νά ίερωδώσι δέον νά 
βιώσιν έν τή κοινωνία, ήτιρ άναμφιβόλωρ είναι ή μεγίστη διδάσκαλος. 
Όρδοτάτη φαίνεται ήμΐν ή γνώμη περί συμπληρώσεωρ τού προσωπικού 
τήρ βεολογικήρ Σχολής, διότι έν ούδενί τών Πανεπιστημίων άποτελούσι 
Σχολήν τέσσαρερ μόνοι καδηγηταί, βεβαιότατον όμωρ έπίσηρ είναι ότι ου- 
δαμού οί καδηγηταί διδάσκουσι 3 ή  4 ώρας έκάστηρ έβδομάδορ, ώρ έν 
Έ λλάδι οόδέ νομίζεται άπαραίτητορ όρο; ή διδασκαλία κλάδου τινόρ τήρ 
δεολογίαρ έν τετραετία, διότι εν ένί ή τό πολύ έν δυσίν Ιξαμήνοιρ ό κα- 
δηγητήρ περαίνει τό μάδημά του. — "Αριστα γνωματεύουσιν οί λέγοντερ 
ο"τι ό κλήρο; δέον νά ή  έγγαμος. Γνωστόν ότι τού πνευματικού ποιμένορ 
τό έργον δέν είναι εύχερέρ, έκτόρ δέ τών έπιστημονικών γνώσεων άπαραί- 
τητοι είναι καί αί τού οικογενειακού βίου, άρ ό είρ τάρ οίκογενείαρ εισερ
χόμενο; ίερεύ; ουδαμόδεν άλλοδεν δύναται νά μανδάνη ή  έάν εχη ιδίαν

οικογένειαν. Ο αγαμορ ίερευρ δέν δύναται νά είσέρχηται ανευ συστολή; 
είρ τή ; οίκογενείαρ τά  μυστήρια. Τήν διάφορον μεταξύ τού έγγαμου και 
άγάμου κλήρου βλέπει τιρ καί παρ’ ήμΐν, άλλ’ έτι καταφανέστερα είναι 
αΰτη έν ταΐρ δυσίν άλλαιρ έκκληοίαιρ, τή παπική καί τή  διαμαρτυρομένη. 
"Απορον όμωρ πώρ ούδείρ έκ τών διαπρεπόντων κληρικών καί λαϊκών, 
οΰδ’ αυτού τού πολύιστορορ καί πολυγλώττου Προέδρου έξαιροομένου, δεν 
ένόμισαν έκ τών ών οΰκ άνευ τήν προσδήκην 13°" άρδρου αναγκαιότατου 
κ α^  ήμάρ, ότι οί μέλλοντες να ίερωδώσι δέον νά γινώσκωσι καί γλώσσαν 
τινα τών νεωτέρων τών έχουσών φιλολογίαν. Πώρ άλλως δά  δυνανται οί 
ίερεΐρ νά έγκύπτωσιν είρ μελέτα; έπιστημονικάς; διότι ούδείρ άγνοεΐ οτι 
συστηματική δεολογική φιλολογία παρ’ ήμΐν, σχεδόν είπεϊν. δέν υπάρχει, 
καί ότι οί φοιτηταί στερούνται τών στοιχειωδέστατων τήρ επιστήμη; συγ
γραμμάτων καί τούτου ένεκα όφείλουσι νά γράφωσιν ακριβώς ουχι τ ι  
διδασκόμενα άλλά τά λέξιν πρόρ λέξνν ύπό τών καδηγητών υπαγορευόμενα. 
Ούχ ήττον, έπαναλαμβάνομεν, δεάρεστον έπραξεν ό Σύλλογο; εργον επι- 
ληφδείρ τοιούτου ζητήματος διότι, ώρ έν τή 12 § παρατηρεί, „0 μεμορ- 
φωμένορ κλήρο; εινε έ μέγιστο; παράγων τήρ έδνικής παντόρ εδνους ανα- 
πλάσεως καί ή βάσιρ πάοηρ άλλη; προόδου, πολιτικής ή  επιστημονική; 
ή Ολικήρ.“  _________

Τό περιοόχχόν τή ς  β α σ ιλ ίσ σ η ς  το ν  Β ε λ γ ιο ν .  Ή  βασίλισσα τού 
Βελγίου M arie  H enriette  καί ή νεωτάτη αύτήρ δυγάτηρ ή  πριγκιπισσα 
Κλεμεντίνη, άδελφή της πριγχιπίσοηρ διαδόχου τήρ Αύστρίαρ, εισήλδον 
είρ τήν δημοσιογραφικήν σταδιοδρομίαν, Άπό τού νέου ετουρ ήρξατο 
έκδιδόμενον γαλλιστί ύπό τής βασιλίσσης τού Βελγίου μηνιάΐον περιοδικόν 
σύγγραμμα ύπό τόν τίτλον „ L a  jc u D e  fille“ πρόρ διδασκαλίαν τών 
δεσποινίδων έν τή καλλιτεχνία, τή φιλολογία καί τη οικονομική. Τά 
οικονομικά άρδρα γράφονται ύπό τήρ βασιλίσσης αύτήρ υπο το ψευδώνυ
μον „M adam e R eyer“ ' τά περί καλλιτεχνία; καί φιλολογίας άρδρα γράφει 
ή πριγκιπισσα Κλεμεντίνη ύπό τό όνομα „M arthe d’Orey“ . ’Εννοείται 
ότι περιοδικόν έκδιδόμενον αποκλειστικό»; χάριν τών δεσποινίδων δέν δύ- 
νατχι να στερήται ποιητικού παραρτήματος· διά τούτο προσεληφδη ωρ 
συνεργάτις καί ή  ποιήτρια Carm en Sylva (ή βασίλισσα τήρ 'Ρωμουνίαρ 
’Ελισάβετ), ήτιρ ύπέσχετο νά άποστέλλη άνά έν ποίημα δι’ έχαστον άριδ
μόν. Λέγεται ότι καί ή  άρχιδούκισσα Μαρία Βαλερία, ηρ την εικόνα καί 
τήν τού μνηστήρορ αύτήρ έδημοσιεύσαμεν έν τώ προηγουμένω άριδμιρ 
τήρ Κλειούρ, μέλλει ώσαύτωρ νά προσέλδη ώρ συνεργάτις τού έν λόγω 
βασιλικού περιοδικού. _________

'Η  βιβλιοδήκη τήρ ’Οξφόρδη; „B odleiana“  άριδμεΐ έπί τού παρόν
τος ήμυσι έκατομμύριον τόμων, ό δέ άριδμόρ τών κατ’ έτος προσκτωμένων 
ύπ’ αύτήρ νέων βιβλίων εινε άπειρος. Έ τ ι  μεγαλείτεραι ή τή ρ ’Οξφόρδης 
βιβλιοδήκαι εΐναι μόναι ή τού Βρετανικού Μουσείου, ή έν Παρισίοιρ εδ- 
νική βιβλιοδήκη, ή βασιλική βιβλιοδη'κη έν Βερολίνο», ή αύτοκρατορική 
βιβλιοδήκη τήρ Πετρουπόλεωρ καί ή έν Μονάχο» βιβλιοδήκη τήρ αύλήρ καί 
τού κράτους. _________

Β ρ α β ε ϊο ν  12,500 φ ρ ά γχ ω ν  προετέδη ύπό τήρ αλιευτική; έταιρείαρ 
τήρ Κασπίαρ δαλάσσηρ καί κατετέδη ήδη έν τή αύτοκρατορική 'Ρωσσική 
τραπέζη διά την έπιστημονικήν πραγματείαν τού ζητήματος: ,,Τ ιν ι τροπο» 
δύναται να προληφδή ή έξ ίχδύων δηλητηρίασιρ καί πώρ οί έκ τήρ γεύ· 
σεωρ δηλητηριωδών ίχδύων νοσούντερ δυνανται νά ίαδωσιν.1, Ό  διαγω
νισμός εινε διεδνήρ ούτως ώστε παρ ξένο; δύναται νά λάβη μέρορ. Αί 
διατριβαί δύνανται νά γραφώσι ρωσσιστί, γερμανιστί, γαλλιστί, άγγλιστί ή 
λατινιστί καί όφείλουσι ν’ άποσταλώσι μέχρι 1 ίανουαρίου 1893 πρόρ τόν 
αύτοκρατορικόν διοικητήν τήρ χώρας. Τ ά  έξήρ ζητήματα πρέπει κυρίως 
νά ληφδώσιν ύπ’ όψει 1) άκριβήρ γνώσις τήρ φύσεωρ τού δηλητηρίου τών 
ίχδύων διά φυσική; καί χημική; άναλύσεωρ. 2) πειράματα έπί ζώων όπως 
καταδειχδή ή έπίδρασιρ τού δηλητηρίου τούτου έπί τήρ καρδίαρ, τήρ κυ
κλοφορίας τού αίματος, τών ¿ογάνων τήρ πέψεως καί του νευρικού συστή-
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Λ Η Σ Τ Ρ Ι Κ Α  Ζ Ω Υ Φ Ι Α .

'Ο π ω ς παρά τώ άνδρώπφ οδτω καί παρά το~ς ζώοις μορφούνται 
ώρισμένοι χαρακτήρες. "Ο,τι παρά τω άνδρώπω επιτυγχάνει ή χειρ τού 
παιδαγωγού, τούτο κατορδοϊ παρά τοΤς ζώοις f  παντοδύναμοί μήτηρ, ή 
φύσις. “Ό πω ς ίν  τφ  βίφ τών «νδρώπων, ουτω καί έν τώ  βίω τών ζφων 
λαμβάνει χώραν πανταχού άγων, αγών υπέρ τη ; ύπάρξεως καί τής συντη- 
ρήσεως τού ίδίυυ γένους. 'Ομοίωί εύρίσκομεν εις έκαστον ζωον πλήόος 
κακιών' ή. αρετών καί έν γένει ιδιοτήτων, αιτινεί έν; τώ 1 συνόλω αύτών 
άποτελούσι τόν χαρακτήρα του ζώου. "Οσω τελειο'τερος είναι ί  Οργανισμοί 
τού ζψου,τόσιυποικιλώ τεραι καί πολυπληδέστεραι αι ιδιότητες αυτού καί 
τοβούτω μάλλον έκτετυπωμένος εΤναι δ χαρακτήρ του. ;

Άλλ’ 2χι μόνον παρά τοΐς τελειοτεροκ καί μάλλον άνεπτυγμένοις 
ζώ ο« άλλά καί παρά τοίς κατωτέροις, παρά τρις άρδροζώοις, καί ίδίφ 
παρά τόίς, έντόμοις άπαντώμεν ποικίλας ιδιότητα; καί ώριομένουί χαρα
κτήρας.' ’Ας παρατηρήοωμεν. επί στιγμήν τον κάνδαρον, ίστις εν τή άμμψ 
κεκρυμμένος·'κατοπτεύει τήν λείαν του. Μόλΐί ϊδη  ετερόν τινα κάνδαρον 
διαβαίυοντα, έξορμα επί αυτού καί τόν κατασπαράσσει δ ιά  τών ισχυρών 
του άνω σιαγοίνων. -'Ο  ληστή; ουτοί δέν ομοιάζει πρόί τούί όβοσκό- 
που; Ικείνους. ίππότας, οίτινε; άλλοτε επετίδεντο κατά των διερχομενων 
έμπορων καί. τούς· έλήστευον; δέν ομοιάζει πρόί τούί άγρίουί έκείνονς 
άνδρωποφάγους, οΐτινες σιρα'ττουσι καί κατατρώγουσι τούί ίδιους των 
ά δελφούς; -
· ' :Τ ήν αυτήν άναισδησίαν καί σκληρότητα, αλλά μεγαλητεραν πανουρ
γίαν αναπτύσσει ή άράχνη έν τ ί | πορισμώ τής τροφής τη ί. Ο ί ίστοί τής 
άράχνηί εΤναι παγίδεί κατεσκευασμέναι μετά.τελειοτέραί ΐέχνηί καί μεί- 
ζονοί ευφυΐας ή  τα ‘φονικά όπλα, δ ί' ών δ άνδρωπος συντομεύιι τήν ζωήν 
τού πλησίον του. Το ύφασμα εκείνο, τό ¿ποιον βλέπομεν εν σχήματι τρο
χού, ή  χωνίου, -ή σωλήνος, εχει όφανδή ύπδ τή ί άράχνηί καδ’ δλουί τούί 
γεωμετρικούς κανόνας όπως χρησιμευ'ση αυτή ώς παγίί πρός σύλληψιν τή< 
λείαί τηί. 'Η  άράχνη κάδηται έν τω μέσω τού τροχοειδούς ιστού ή 
μενει,κεκρυμμένη είί τά άκρότατα νήματα τού υφάσματος, ούτως ώστε 
νδ πϊλάτιόν της νά φαίνεται άκατοίκητον. Ά ν  δέ μυΐά τις ιπτάμενη συμ- 
«λακή εις τδ δίκτυον, άμέσως έφορμα ή άράχνη ταχεία ώς άοτραπή καί 
έκμυζίχ τό: αιμα τού άβπαίροντος δύματος.

Κ ατά τόν αυτόν τρόπον άσκεϊ έν τω περί ύπάρξεωί άγώνι τδ αίμο- 
βορον, αυτής έπΐϊήδευμα καί ή νύμφη τού νευροπτέρου εντόμου του κα
λυμμένου μυρμηκολέοντοί. Αυτη όρόσσει χωνοειδή τινα λάκκον έν τή 
άμμω. - Έ π ί τ ο δ  πυδμένος του κοιλώματος τούτου κάδηται ό λτστής καί 
περιμένει‘μεδ’ -ύπομονής, μέχρις ου έντομάν τ ι κατολισδήση εις τήν πα
γίδα  .τρ υ .ί' Ά μα  ώς έμπέση εις ττν λάκκον μικρές τις κ.άνδαροί ή  άλλο 
ί« . ζωίίφιον εύρίσκεται άμέσως μεταξύ τών ισχυρών σιαγώνων τού λτ,στού 
τουτουύ "Οσον δήποτε δε καί αν άμυνδή τδ δυστυχές δΰμα, δ ά γώ ντε- 
λειόνει- πάντοτε μέ r rv  η-τταν του καί μέ τδν δάνατόν του, όπως καί οί

ταξειδεύοντες έμποροι ύπέκυπτον ώς επί τδ πλεΐστον είς τας άπροοδοκή- 
τους προσβολάς των ληστρικών ιπποτών τού μεσαιώνος. Ό  BoDDet διη
γείται περί τοιαύτης τινός μονομαχίας ήτις ελαβε χώραν μεταξύ ένος μυρ- 
μηκολέοντος καί μιας άράχνης. 'Ο  Bonnet δηλαδή ελαβεν άράχνην τινα 
περιφέρουσαν μεδ’ έαυτής σάκκον πλήρη ώαρίων προσκεκολλημένον επί 
τών νώτων της καί ώδησεν αυτήν πρός τδν λάκκον τού μυρμηκολέοντος. 
Άμέσως ό ληστής ώρμησεν επ’ αυτής καί συνέλαβε τδν-σάκκον τής φευ- 
γούσης άράχνης. Άλλ' ή  άράχνη δεν ήδελε νά- έγκαταλίπη τά-ώάριά της 
καί άντεπετέδη κατά του μυρμηκολέοντος- Ό  άγών ήτο έπί-μακρδν άμ- 
φίρροπος, άλλ’ επί τέλους δ ληστής ένίκησε καί ήφανίσδη μετά τού σάκκου 
έν τη άμμω. Ή  ήττηδεΤσα άράχνη ήδέλησε ν’ άκολουδήση· τόν έχδρόν 
όπως έπαναλάβη τδν όπέρ τών τέκνων της άγώνα; άλλ’· έμποδίδδη ΰπδ 
τού Bonnet. ··'

Τας αΟτάς μηχανάς προς συλληψιν τής λείας του μεταχειρίζεται καί 
δ κάνδαρος τής άμμου. ’Ο -κάνδαρος' Ουτος όρύσσει κάδετον -καί βαδ-είαν 
οπήν έν τω  Ιδάφει. Ε ν τό ς  τού καδέτου τούτου · σωλήνος κάδηται καί 
κατασκοπεύει τήν λείαν του ούτως, ώστε ή κεφαλή του- μέ τάς ψχλιδοε·.* 
δίΤς σιαγώνας έξε'χει ύπεράνω τού χείλους τής οπής καί κλείειτόν σωλή/α 
ώς καταρρακτή δυρα. Ά μ α  ώ ς πλησιάση εντομδν τ ι εις τδ κινδυνωδεί 
τούτο μέρος, συλλαμβάνεται άμέσως καί καδελκόεται εις 'τδ. βάδος τής 
δπής. "Ομοιοι λησταί ύπάρχουσι καί μεταξύ τών μαλακίων είτε μαλακό- 
ζώων, Ώ ς  παράδειγμα άρκεΤ νά άναφέρωμεν μόνον τδν δαλάσσιον πολυ'- 
πουν, τδν τολμηρδτατον πειρατήν τών δαλασσίων κατοίκων. Ο ι μαλακοί 
καί χαλαρώς περί τδ στόμα συμπλεκόμενοι καί «υδτς άνελισσόμενοι πλό
καμοι έχουσιν έκτακτον δύναμιν καί ευκινησίαν. Μόλις πλησιάση καρκΐνό; 
τις ή ΐχδύς είς τδ μέρος ενδα ένεδρεύει δ πολύπους, άμέσως συλλαμβάνε- 
ται καί συνδλίβεται άχό τών μαλακών καί άνοστέων αύτού βραχιόνων. 
Τδ άρπακτικόν αύτού δρμέμφυτον καί τήν φυσικήν πανουργίαν δεικνύει ο 
πολύπους καί εν τούτω, ότι κατασκευάζει μόνος ένεδράν τινα έκ λίδων, 
εις τήν οποίαν τοποδετέΓται καί περιμένει τήν λείαν του. Ά μ α  ώ; ίδη 
καρκίνον τινά νωχελώς περιπλανώμενον ή ίχδύν ταχέως διανηχόμε/ον, εκ
τείνει έν ριπή ¿φδαλμού τούς εύκαμπτους πλοκάμους του καί συλλαμβάνει 
έν άκαρίΐ τήν βοράν του.

Μεδ’ δλην τήν διαφοράν καί ποικιλίαν έν τ δ  δργανισμώ καί τή 
διαίτη αυτών, τα ληστρικά ταύτα ζωΰφια εχουσιν εις τδν χαρακτήρα των 
τάς εξής κοινάς ίδιότητας, ότι εΤναι τολμηρά καί Ριψοκίνδυνα κατά την 
προσβολήν, επίμονα καί καρτερικά εϊς τδν άγώνα, αίμοβόρα καί πανούργα 
έν τη έπιδιώξει τής λείας των. Καί ή αιτία καί δ σκοπός τών αιωνίων 
τούτων αγώνων, πανουργιών, φονικών σκηνών παρά τοΤς κατωτεροις ζιγοις, 
οπως ώς επ ί τδ πολυ καί παρά τοΤς άνδρώποις, εΤναι — ν ανάγκη τού 
στομάχου.

---

Β * Γ κ · Ε. Μ. είς Ροστόβιον. Τους ύποδειχδέν- 
τας ήμΤν συνδρομητάς Ινεγράψαμεν. Τά τεύχη ώς 
καί τά  γραμμάτια μετά τών αποδείξεων άπεστά- 
Άτ,σαν. — κ. Ν. Ε . είς Αλεξάνδρειαν. Έ λήφδη- 
ηαν καί η αποστολή τού φύλλου ήρχισεν άμέσως. 
— M r. Ε . à  Sées. N ous vous prions d’expri
m er à  M r. le prof. (j. n os rem ercim ents p o u r 
les inform ations qu’il avait la  bonté de nous 
donner. — κ«* Μ. Γ. είς Τεργέστην, Π. Σ. είς 
Μεσσήνην,' Έλήφβησαν καί σας εύχαριστούμεν.

— κ. Στ. Μπ. είς Λεόβαν. Ένεγράψαμεν. — κ. 
I. Μ. είς Ροστόβιον. Ελήφδησαν καί σας εύχα- 
ξιστόύμιν. —  κ. Η . Σ. είς 'Ήράκκλειον. Σάς 
εγράψαμεν καί άναμένομεν νεώτερα. — κ. Ν .'Χ . 
εις Θεσσαλονίκην. Έοημειώσαμεν. — ,κ . Κ .,Κ . 
εις' Σερμπίν. θ ά  μάδεδε έκ τής Αλληλογραφίας 
τού 2 τεύχους —  κ. Β κ. Α. εις Θεσσαλονίκην. 
Έλη'φδησαν, — κ. Άδ, Φ. είς ΒελιγράδιΟν. Θ’ 
άποσταλώσιν. — κ. Φ. Ζ. «ίς Σιάτισταν. Ή  άπο- 
στολή τού φύλλου , άνεστάλη ,πρδς ολους αύτόδι

έπειδη δέν μας συμφέρη. — κ . I. Α. είς Μάλ- 
γαρα. Ένεγράψαμεν καί τό τίμημα ελήφδη. ~  
κ. Γ. Κ. είς Κίον. Έστάλησαν έκ νέου, πε^ΐ 
τών λοιπών δά εχετε έπιστολήν. —  κ. Γ. Κ. εις 
Τραπεζούντα. ΈσημειώσαυΛν καί σάς εύχαρι- 
στούμεν. — κ. Α. I. Λ. εις Τραπεζούντα. Τό 
τίμημα έλη'φδη καί ή  άποστολή τού φύλλου ίρ -  
χισεν άμέσως, περί δέ τής άλλης ύποδέσεως δι’ 
Ιπιστολής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Φραγκίσκος Κοππέ μετά είκ^ος. — Οί Παρίαι, ποίημα τούΈ τοηςοίδ  ^Οορρέβ υπό Δ. Βικέλα. — Άρχιδούξ Ροδόλφος 
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