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Η ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ.

τις έζ Βροντάδου 
βαοίζων παρά τήν θάλασ
σαν, φθάνει εις τούς πρό- 
ποδα; μεγάλου βράχου, 
οστις είναι παράρτημα τοΰ 
ορούς Λίπους· τον βράχον 
τούτον πρέπει νά οιαβή τις 
οιάνά φθάση εις το όρεινόν 
τής νήσου μέρος· άλλ ε

ν' άφίνη τά ζώον νά εύρη 
άφ' έαυτοΰ τήν οδόν, είτε νά κατελθη τοΰ ζώου 
καί νά προχωρήση πεζή διά τής έλικοειδοΰς 
άτραποΰ, ήτις ανέρχεται προς τήν απότομον κο
ρυφήν τού Λίπους. II θέα έζεΐθεν είναι λαμ
πρά· ό εύρύς πορθμός έξαπλοΰται μακρόθεν και 
ή νήσος Σάμος διακρίνεται καθαρώτατα. Είδος 
λίθινου αμφιθεάτρου *)  καί έδρας λελαξευμένης 
έν τω βράχου ελαβον παρά τών Νίων το όνομα 
τής Σχολής τού Όμηρου. Ύπαινίττεται τούτο 
τήν παράδοσιν περί τής γεννήσει»; τού Όμηρου 
έν Χίω. Φαίνεται δτι έν άρχαίοις χρόνοις φι
λόσοφός τις έξελέξατο τήν ώραίαν ταύτην θέσιν, 
έν ή έδίδασκε τούς μαθητάς του. Οδτω γινώ- 
σκομεν δτι ό Πλάτων μετέβαινε πολλάκις μέ τούς 
άζροατάς του εις τήν τελευταίαν τού Σουνίου 
άζραν. Έκ τής υψηλής ταύτης θέσει»; κάμπτων 
τις πρός τά άριστερά, άπαντα κοιλάδα πετρώδη, 
ήτις καλείται "ή Κοιλάς τών πηγαδίων.” Πρός 
βορράν όπισθεν μικρών ζαί δυσβάτων λόφων 
κεΐνται είς τρίωρον άπόστασίν δύο χωρία, τό χω- 
ρίον Διευχά μετά μικρά; μονής καί τό χωρίον 
Κατάβασις, κατοικούμενον ύπό δεκαπέντε οικο
γενειών. Έάν έςερχόμενός τις τού στενού τού 
Λίπους, αντί νά λάβη τήν πρός άριστερά όδόν, 
διευθύνεται πρός άνατολάς, διέρχεται μετά μίαν 
ώραν διά. τής ζωμοπόλεως Λαγζάδας. Η ζω- 
μόπολις αυτή, διηρημένη είς δύο χωρία, έχει 
130 οικίας ζαί εν σχολείον· οί κάτοικοι αύτής 
είναι γεωργοί ζαί ναυτικοί, ίδιοκτήται μικρών 
πλοίων καί καϊζίων. II πέριξ χώρα είναι ξηρά 
ζαί μόνον είς τά περίχωρα τής κώμης φαίνον
ται πτωχοί τινες άγροί. Είς άπόστασίν τριών 
τετάρτων τής ώρας άπό τής Λαγζάδας κεΐται 
ό λιμήν Κολοκυθοΰ (τό άρχαΐον Δελφινιού). Η 
οδός ζάμπτουσα πρός δυσμάς άγει προς στενήν 
κοιλάδα, είς τό βάθος τής όποιας διά μέσου 
δαφνών ρέει ρύαξ κατερχόμενος έκ τού άπομε- 
μαζρυσμένου όρους καί διέρχεται διά τού χω
ρίου Πιτιού έχοντος εξήκοντα καί έννέα οικο
γένειας. Παρακολουθοΰντες έπί μίαν ώραν τον 
ρύακα τούτον άφικόμεθα είς Καρδάμυλαν, άρ- 
χαιοτάτην κωμόπολιν, κατοιζουμένην σήμερον 
ύπο πενταζοσίων οικογενειών ζαί διηρημένην είς 
δύο τμήματα, τήν άνω Καρδάμυλαν καί τήν 
παραθαλασσίαν. Ό λιμήν, καίτοι αρκούντως 
ευρύχωρος, είναι άβαθής ζαί μόνον είς μικρά 
πλοιάρια προσιτός. 'II κωμόπολις ούδέν παρου
σιάζει το άξιοπερίεργον ή θέα αύτής είναι με- 
λαγχολιζή, αί οίκίαι είναι μαυρισμέναι έκ τής 
πολυκαιρίας, οί κάτοικοι εχουσι τήν όψιν ώχράν, 
δπερ οφείλεται άναμφιβόλως είς τάς έλώδεις 
αναθυμιάσεις, ζαί διαφέρουσι κατα τούτο άπό 
τών λοιπών κατοίκων τής νήσου, ών ή όψις προ
δίδει υγείαν. Τό ύδωρ λιμνάζει παρά τήν θά
λασσαν· διό καί οί διαλείποντες πυρετοί είναι 
συνηθέστατοι. Οί Καρδαμυλΐται είναι εύφυεΐς 
καί έργατικοί, καλλιεργοΰσιν ωραίους λεμονώνας,

*) Δασζαλόπετρα καλουμ-ένου.

αί νήσοι αυται 
Έξακολουθοΰν- 

μετά δύο περί- 
πόλιν Βολισσόν, 
τετραζοσίων ώς

καί μετά προθυμίας ασχολούνται είς τά γράμ
ματα, παρέχοντες φυτώριον διδασκάλων ζαί σε
βαστών ιερέων. Φειδωλοί μέχρι γλισχρότητο; 
κατόρθωσαν ν’ άποζτήσωσιν ίζανά πλοΐα, δΓ ών 
έζτελούσι τήν ακτοπλοΐαν. Αυτοί ζαί οί Οίνου- 
σιώται είναι οί μεταβαίνοντες είς "Αγιον ’Όρος 
πρός μεταφοράν ξυλανθράκων.

Απέναντι σχεδόν τής Καρδαμύλας κεΐν
ται αί Οίνούσσαι νήσοι, ένθα οί Καρδαμυ
λΐται ίδρυσαν πρό πεντήκοντα περίπου έτών 
αποικίαν. Σήμερον οί Οίνουσσιώται άποτελούσι 
κοινότητα έξ όγδοήζοντα οικογενειών. 01 πλεΐ- 
στοι τών άνδρών είναι ναυτικοί, ύπάρχουσιν δμως 
καί τινες ποιμένες. Το όνομα Οίνούσσαι παρά
γεται έκ τοΰ οίνος· σήμερον 
όλιγας μόνον έχουσιν αμπέλους, 
τες τήν πορείαν μας φθάνομεν 
που ώρας είς τήν άρχαιοτάτην 
κατοιζουμένην σήμερον ύπό 
έγγιστα οικογενειών. Ενταύθα υπάρχει άκόμη 
καλώς διατετηρημένος πύργος τών Γενουηνσίων 
μέ πολλά δωμάτια καί δεξαμενάς. Περί τήν 
Βολισσόν οί άγροί είναι καλώς καλλιεργημένοι, 
παράγουσι δέ έλαίας, αμύγδαλα, σύκα· εκτετα
μένη γίνεται ή τών χοίρων κτηνοτροφία. Εί’πο- 
μεν ανωτέρω δτι έν Βολισσώ επιπολάζει ή λέ
πρα, ήτις άποδοτέα είς τήν ζατάχρησιν τοΰ 
χοιρείου κρέατος. Τινές τών Βολισσιανών έπι- 
δίδονται είς αισχρόν έπάγγελμα· μεταβαίνουσι 
δηλ. είς Σμύρνην καί Κωνσταντινούπολη» καί 
προσποιούμενοι τούς άναπήρους και άσθενεΐς, 
επιδίδονται είς τήν έπαιτείαν, δΓ ής κατωρθώ- 

ν’ άπατήσωσί τινας εύπιστους έπιστρέ- 
είς τήν πατρίδα των μετά τών διά 

έξευτελεστικοΰ μέσου άποζτηθέντων 
γ ζαί παρουσιάζονται ώς άρχοντες.

νήσου διασχι- 
ιιράς τών Άμανείων 
περικυζλοΰντα χωρία 
ς τών 

Α

σαντες
φουσιν
το ιού του 
χρημάτων

Τό βόρειό-δυτικόν μέρος τής 
ύπό τής μιζράς σε 

Τά τήν Βολισσόν · 
. είς τούς πρόποδα;

, ·α εςης.

ζεται ί 
όρέων. 
ζεΐνται 
ζαί είναι τά εξής.

ΤΙ Σιδηροΰντα, μεταξύ 
’Αναβάτου μέ 30 οικογένειας.

όρέων τούτων

Βολισσοΰ ζαί

ΤΙ Κ ατάβασι; καί τά Διε περί ών
ειπομεν ανωτέρω.

ΤΙ Π ισπηλιοΰντα, μέ 8 οικογένειας,
Ή Ποταμιά, 14 -
Ή Π αρπαριά, μέ 50 -
Αί Τρύπαι, 20 -
Ή 11 υραμιά, μέ 50 -
Ή Μελανιά*), 1 με 12 -

Τά • ν όρέων χωρίαπρος οορραν των .Α,’χανϊΐω'

μέ 14 οικογένειας, 
μέ 12
.έ 25

είναι·
Τά X άλανδρ α — Το Άφροδί σι, 
Τά Κουρούνια — Γρήγορος, 
ΤΙ Κέραμος — Τό Λάρδαβο,

Παρά τήν Κέραμον ύπάρχουσι πηγαί μεταλ
λικοί.

Τά Λεπτόποδα,
Τά Ν έ ν η τ α,
Τδ "Αγιον Γάλα, μί

Τό τελευταΐον τοΰτο χωρίον είναι τό πλέον 
άπομεμαζρυσμένον άπό τής πόλεως τής Χίου.

Τά περί τό όρος

μέ 20 οίκογ. 
μέ 40 -
μέ 25

"Αγιος Τίλια; χωρία είναι·
·?»Τό Βίζι, μέ 40 οικογένεια.

Αί ’Αμάδες, μέ 39
Τά Καμπιά, μέ 51
Ή Σπαρτοΰντα, μέ 20
Τά Φυτά, μέ 30

Γενική δποψις τών ορεινών χωρίων. — Τά προϊόντα 

Τά έπί τών πρός βορράν κειμένων όρέων χω
ρία ζατοιζοΰνται ύπό ανθρώπων, ών ή γλώσσα,

*) Κάόος Μελανός. 

ή ένδυμασία καί αύτά τά έθιμα οιαφέρουσιν 
άπό τών τής λοιπής νήσου. Καί δμως καί είς 
τά ορεινά ταΰτα μέρη εκλείπει όσημέραι ή έγ- 
χωρία ένδυμασία, αντικαθιστάμενη ύπό τής 'Ελ
ληνικής στολής ή καί τής ευρωπαϊκής. ΤΙ 
χιών καλύπτει σχεδόν καθ’ δλον τόν χειμώνα 
τά Αμάνεια όρη- έπί τοΰ Προφήτου Τίλιού, 
τού υψηλότερου δλων, ή χιών μένει σχεδόν 
καθ δλον τό έτος. II χώρα έν γένει περι
βρέχεται καλώς, τό έδαφος είναι γόνιμον, άλλ’ ή 
ελλειψις οδών εμποδίζει καί ενταύθα τόν πτω
χόν χωρικόν νά έπωφεληθή τής γονιμότητος 
ταύτης, ιδίως δταν ό χειμών ήναι πρόωρος. 
Εις τινα χωρία, είς Κουρούνια λ. χ. τρέφονται 
οί χοίροι διά μήλων, αχλάδων ζαί δλων τών 
μή διατηρουμένων όπωρών, ζαί τοΰτο ένεκα τής 
ελλείψεως τών μέσων τής συγκοινωνίας. Αί 
άμπελοι είναι θαυμάσιαι ζαί παράγουσι τόν 
γνωστόν οίνον τής λ ίου, τόν τοσοΰτον φημισμένου 
παρά τοις άρχαίοις· δυστυχώς καί ή φυλλοξήρα 
έπεσκεφθη τάς εύοαίμονας ταύτας άμπέλους ζαί 
ούκόλίγην έπήνεγκε καταστροφήν. Συζαί, άμυγ- 
δαλέαι, έλαΐαι, δρύς παράγουσιν άφθονους τούς 
καρπούς καί συντελοΰσιν είς τήν ευημερίαν τοΰ 
μέρους τούτου τής νήσου. Οί κάτοικοι τών ορει
νών χωρίων είναι φιλόξενοι, άλλ’ άπαίδευτοι. 
’Από τής κορυφής τού Προφήτου Ήλιου ή θέα 
έπι τής νήσου είναι μαγευτική· είναι ώς ανοι
κτός γεωγραφικός χάρτης. Έπί τής κορυφής 
ταύτης φαίνονται μεγάλοι τινές ογκόλιθοι, προ
ερχόμενοι, κατά πάσαν πιθανότητα, έζ τοΰ περί
φημου ναού τοΰ Πελιναίου Διός.

Ιό κέντρου τής νήσου. — ‘Εκδρομή είς τό μοναατή- 
ριον τής Νέας Μονής καί είς τό χωρίον Άνάβατον.

Πρός έξαζολούθησιν τής άνά τήν νήσον πε- 
ριηγήσεως οφείλει τις νά έπανέλθη είς τήν πά
λιν καί έζεΐθεν νά διευθυνθή πρός νότον περι- 
ζάμπτων τόν λόφον Τουρλωτήν, ζαί λαμβάνων 
διεύθυνσιν προς δυσμάς. Διαοάς τό προάστειον 
Κερατοχώρι*)  καί τό εβραϊκόν νεκροταφείου πα
ρακολουθεί λίθινον ύδραγωγεΐον, δπερ διοχετεύει 
είς τήν πόλιν τά υδατα τής πηγής Δαφνώνας. 
Μετά πορείαν τριών τετάρτων τής ώρας φθάνει 
τις είς τούς μύλους κινούμενο»; διά τών έν χει- 
μώνι άφθονων ύδάτων τών κατερχομένων έκ 
τών περί τήν Νέαν Μονήν καί τών Καρύων 
ύψωμάτων. Είς μικράν έζεΐθεν άπόστασίν εύ
ρίσζεται ύδραγωγεΐον τών Γενουηνσίων, άναζαι- 
νισθέν έσχάτως, ζαί ζαλούμενον "τής κόρης το 
γεφύρι”. ’Ολίγον δέ άπωτέρω φαίνονται δύο 
στήλαι αϊτινες κατά πάσαν πιθανότητα ύπεστή- 
ριζον άρχαιότερόν τι καί μεγαλείτερον ύδρα
γωγεΐον, κτισθέν είτε παρά τών Ελλήνων είτε 
παρά τών 'Ρωμαίων. Κάτωθεν τής γέφυρας 
παρακολουθοΰμεν τήν άτραπόν τήν άγουσαν είς 
Δαφνώνα. ΤΙ όδός διέρχεται διά χώρας ξηράς 
καί έν μεσιρ στενών κοιλάδων. Έπί τών πέριξ 
λόφων φύεται χόρτον ισχνόν, χρησιμεΰον είς 
βοσκήν είς τά πρόβατα. Παρακολουθοΰντες τήν 
άνωφερή ζαί πετρώδη όδόν, έν ή άνά πάν βήμα 
ή ήμίονος κινδυνεύει νά πέση, έρχόμεθα μετά 
μίαν περίπου ώραν είς τήν κορυφήν λόφου, 
έστεμμένου διά πολλών ελαίων*  έντεΰθεν ή όδος 
άζολουθεΐ ευθείαν γραμμήν πρός μετόχιον άνή- 
κον είς τήν μονήν, ήν προτιθέμεθα νά έπισζε- 
φθώμεν. Διάφοροι μοναχοί, ους συναντώμεν, 
χαιρετίζουσιν ήμάς λίαν φιλοφρονώ;. Διαβάντες 
μικράν γέφυραν άνερχόμεθα έτερον λόφον, καί 
μετά ήμισείας ώρας πορείαν εύρισζόμεθα προ 
τής θύρας τού μοναστηριού Νέα Μονή.**)

*) Κέρας τής Χώρας = δηλ. δκρον τής Πόλεως. 
**) Θρα τήν εικόνα.

ΤΙ άνάβασις είναι άρκούντως κοπιώδης. Τό 
μοναστήριον τής Νέας Μονής, τό πλουσιώτερον 
τής νήσου, ομοιάζει μακρόθεν προς χωρίον ώχυρω- 
μένον.*)  Διά τής βορείου πύλης ε’σερχόμεθα 
ύπο εύρεΐαν στοάν, δι’ ής φθάνομεν είς τήν αύλήν 
τής μονής. Έν τώ μέσω τής αύλής εύρίσζεται 
ή έζκλησία ήτις καίτοι μικρά έχει πολλήν τήν 
πρωτοτυπίαν. Κίονες έζ μαρμάρου περιζυζλούσιν 
αύτήν· μωσαϊκά, παριστώντα διαφόρους σκηνάς 
τής Καινής Διαθήκης κοσμούσι τούς θόλους, 
οΐτινες φέρουσι τά ίχνη εμπρησμού. Εκατέρωθεν 
τοΰ χορού εύρίσζονται δύο εικονοστάσια ζομψο- 
τάτης εργασίας. II μονή έχει εκατοντάδα δωμα
τίων ή κελλίων, κατοικουμένων ύπό τοΰ ήγου- 
μένου καί τών μοναχών. Ό τετράγωνος πύργος, 
ό χρησίμεύων άλλοτε ώς ειρκτή, είναι σήμερον 
έρείπιον. Έν γένει δέ πολλαί τών έν τή μονή 
ταύτη οικοδομών είναι ετοιμόρροποι, δπερ δφεί- 
λεται είς άσύγγνωστον αμέλειαν, καθότι τά εισοδή
ματα τής μονής δέν είναι εύζαταφρόνητα άνερχό- 
μενα είς είκοσι χιλιάδας φράγκων έτησίως. Ί α 
κτήματα τής μονής έν Χίω, έν Βαούλοις, Δαφνώνι, 
Χαλζιώ, Καρδαμύλοις ζτλ. ώς καί έν Πάριρ, τή 
ελληνική νήσιυ, είναι άξίας δύο εκατομμυρίων 
φράγκων. Αί περί τήν μονήν γαΐαι καλλιερ
γούνται ύπό τών μοναχών καί τινων λαϊκών 
συγγενών αύτών. Το καθίορυμα τοΰτο ήδύνατο 
ν’ άποβή λίαν εύεργετιζόν, άλλά δυστυχώς λεί
πει ή δέουσα διεύθυνσις, ζαί μόνον μικρά τις 
συνδρομή παρέχεται ύπ’ αύτής είς τά σχολεία 
τής Χίου.**)

Ή μονή περιέχει ώς έγγιστα 80 μοναχούς 
καί δοκίμους καί πολλούς άλλους λαϊκούς ύπη- 
ρέτας · έχει δέ καί σχολείον. 11 μονή έκτίσθη 
έν έτει 1040 δαπάνη τής αύτοκρατείρας Ζωής 
ζαί τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Μονομάχου, καί ευθύς 
έξ αρχής μεγάλας έλαβε συνεισφοράς. Έν τοΐς 
άοχείοις αύτής εύρίσζονται έγγραφα λίαν περί
εργα περί τών κτημάτων αύτής καί τών ύπό 
τινων Σουλτάνων χορηγηθέντων αύτή προνομίων. 
Είς ούδεμίαν γυναίκα, οίασδήποτε τάξεως, επι
τρέπεται ή είς τήν μονήν είσοδος.

Ία άλλα μοναστήρια τής νήσου είναι· Ό 
άγιος Μηνάς παρά τό Νεοχώριον, δστις περι
έχει μόνον δέκα μοναχούς. ΤΊ μονή τοΰ Βρετοΰ 
παρά το χωρίον Αρμόλια μέ 6 μοναχούς· Οί 
άγιοι Ανάργυροι παρά τά θημιανά· Τού 
Στηρά ή 1’αούση παρά τήν Καλιμασιάν, με 15 
ώς έγγιστα μοναχούς, τοΰ Ρουχούνη ζαί ό 
προφήτης ΙΊλίας.

Αΐ γυναικεία’, δέ μοναί είσίν αί εξής· Έν 
Καλιμασια μονή,***)  περιλαμβάνουσα εκατόν ώς 
έγγιστα καλογραίας, ών έκάστη έχει τό μικρόν 
της κελλίον. Συντηρούνται διά τών χειροτεχνη
μάτων ζαί διά ελεημοσύνης. Τά Xάλανδραγ-) 
μεταξύ Μυρμήγκι καί Δίδυμης ένθα ζώσι πεντή- 
ζοντα καλογραϊαι, έν Κοινήγ·]-) ΰέείκοσιν. ΤΙ μονή 
τών Ταξιαρχών-f^"J-) αριθμεί 48 καλογραίας, 
ή τοΰ Αγίου Γεωργίου παρά τό Πυργί 45.

*) Ή Νέα Μονή μετά τής άρχαιοτάτης αύτή; 
Εκκλησίας μετεβλήθη είς έδαφος σχεδόν ύπό τοϋ 

σεισμού.
·*)  Έλπίσωμέν είς τόν ήδη άνελθόντα τόν Οικου

μενικόν θρόνον Ιωακείμ τόν Δ', τόν έκ Χίου, δστις 
άποσταλεϊς πρό 4 έτών είς Χίον ώς έξαρχος ύπό τής 
Μ. 'Εκκλησίας υπέβαλε σχ-όιον περί τής βελτιώσεως 
της Νέας Μονής έκπονήσας και κανονισμόν. ΊΙ Μονή 
καλώς διοικουμένη λαμπρόν δύναται νά διατηρήση έκ 
τών εισοδημάτων της Ιερατικήν Σχολήν πρός μόρφωσιν 
τοϋ ούκ ευαρίθμου κλήρου τής ευσεβούς Χίου.

***) Τής Ηεοτόκου (Ιλακιδιωτίσσης.
f) 'Επ’ όνόματι τής όσιας Ματρώνης τής Χιοπο- 

λίτιδος.
+f) Έν τή μονή τής Θεοτόκου τής “Έπισκέψεως”. 

tt-f·) Παρά τψ Χωρίω Νένητα (Μαστιχοχωρίω) έν 
ψ καί έτέρα υπάρχει γυναικεία Μονή ή τής άγίας Φω
τεινής μετά 15 ώς έγγιστα μοναζουσιόν.

Αί τΐλευταΐαι αυται μοναί ζεΐναι εί; τά λεγά
μενα Μαστιχοχώρια.

’Απερχόμενοι τή; Νέας Μονή; άναοαίνομεν 
τό όρο; Προβατίαν, καί έκ τού υψηλού αύτοΰ 
οροπεδίου, εκατόν μέτρων άνωθεν τή; επιφάνεια; 
τή; θαλάσσης, έχομεν θέαν λαμπράν- πρός άνα
τολάς ό πορθμό; τής Χίου, ή άκτή τής’Ασία;, 
αί νήσοι καί πρό; δυσμά; ό ’Ανάοατος, ή Βολισ- 
σο; καί μαζρύτερον ή νήσο; Ί’αρά. Κατερχόμενοι 
τοΰ όρου; εύρισκόμεθα έν κοιλάδι εύρυχώριρ, 
καλώ; περιβρεχομένη, όπου βόσκουσι ποίμνιά 
τινα προβάτων.

( Επεται συνέχεια.)

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΚΟΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΞΑΛΕΙ-
ΦΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ.

Έκ τοϋ Γερμανικού ύπό Χρήστου Έ, Κάλφογλου 
δώάκτορος τής ’Ιατρικής.

(.Μετά εικόνων, δρα σελ. 372.)

(Συνέχεια.)

ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΖΩΑ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ.

ΐψίΈζζΛΓ'' Αύστραλία δέ, ένθα τά μεγάλα ζώα 
σπανίζουσι, γίνεται ή έξάλειψις τινών 
ζώων έπαισθητοτέρα, ή έν ταΐς μνη- 

σθείσαι; χώραις, ένθα τά ζώα άφθονοΰσιν. ’Εν
ταύθα τά κυριώτερα ζώα εισίν ό Μακρόπους, 
ό κυων Δίγγος, ό μαρσυπιώδης Κυνοκέφαλος 
καί ό άρκτώδης Δασύουοος. Ό μαρσυπιώδης 
κυνοκέφαλο; ή μαρσυπιώδης λύκος (Tbylacinus 
Cynocephalus) ζαίπερ έπί τής Ίασμανίας καί 
τής χώρας Βανδιέμεν παμπληθή; ών άπεοιώχθη 
ομω; ύπό τού Εύοωπαίου άποικήσαντος αυτόθι 
δλως είς τά ένδότερα. Έπίσης δέ ό άρκτώδης 
δασύουοος (Dasyurus ursinus), δστι; κατ’ άρχάς 
αιμοβόρως λυμαινόμενος τούς ορνιθώνα; τών 
άποίκων πράγματα παρεΐχεν αύτοΐς, καταδιω- 
χθει; μανιωδώς ένεκα τούτου καί ένεκα τοΰ 
εδωδίμου καί νοστίμου αύτοΰ κρέατος έξηφα- 
νίσθη σήμερον όλοσχερώς έν ταΐς πλείσταις χώ- 
ραι; ή έφυγαδεύθη εί; απώτατα ζαί κρύφια 
δρεινά δάση. Οί λίαν δ’ αξιομνημόνευτοι μα- 
ζρόποδε; (Kiingtiruli) ύποκήψαντες απανταχού, 
ένθα ό Εύρωπαΐο; συνωκησε, τή μανιώδει, σκληρά 
καί εύτελεΐ καταδιώξει αύτού εύρίσζονται σήμε
ρον έν τοΐς ήκιστα κατιρκημένοις ή ακατοίκητοι; 
μέρεσι τής χώρας. Ό κύων Δίγγος (Callis 
Dingo) ό ών ό άπηγριωμένος μολοσσό; ζαί τό 
μόνον άρπακτιζόν ζώον έν Αύστραλία, κατοικεί 
μέν ζαί σήμερον άζόμη άρζετά πολυαρίθμω; έν 
άπάση τή ήπείρφ, άρχεται ούχ ήττον δμως νά 
έλαττούται καί μέλλει μετ’ ολίγον τέλεον νά 
έκλειψη καταδιωκόμενος συστηματικώς ύπό τών 
άποίκων ώς ό μόνο; φθοροποιός τών ποιμνίων 
αύτών. Καί ώ; ό άγριος αρχαίος κάτοικος τής 
χώρας ταύτης δεσπόζεται όσημέραι ύπό τοΰ 
πολιτισμού, ουτω έπίσης καί τά χαρακτηριστικά 
ταΰτα ζώα αύτής μέλλουσι νά ύποκύψωσιν έν 
βραχεί χρόνιο τώ έχθρικώς αύτοΐς διακειμένιρ 
πολιτισμιϊ» καί ύποχωρήσωσιν απέναντι τοΰ ύπό 
εύνοϊκάς περιστάσεις έρχομενου ξένου.

ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΖΩΑ.

ΤΙ έλεφαντώδης φώκη (crystophora ele- 
pliantina, δρα εικόνα), ήτις έζη άλλοτε πολυα- 

ρίθμως έφ’ δλων τών νήσων τή; δυτικής άκρας 
τής’Αμερικής, έπί τής Τασμανίας, Νέα; Ζηλαν
δίας και πολλών άλλων γειτνιαζουσών νήσων τοΰ 
μεγάλου Ήκεανού, καί ήν παμπληθή ζαί κατ’ 
οικογένειας συνήντα τις έν βάλτοι; ή μεταξύ 
καλάμων κοιμωμένην, ή έπί ύγρά; άμμου ψυχο- 
μένην ή αγεληδόν άπό βορρά προς νότον ή καί 
άντιστρόφω; μετοικούσαν, έξέλιπε σήμερον έξ 
δλων τών νήσων τούτων ή προσεγγίζει εί; τόν 
έξαφανισμόν αύτής. Ούχί καλλίτερου διάζεινται 
καί οί συγγενείς αύτής έν βορρά, ους ό άνθρω
πος μετά μανίας άπό αιώνων ζαταθηρεύει. Ό 
θαλάσσιος δέ ίππος (Trichechus rosmarus), 
δστις κατά τούς παλαιού; χρόνου; έν ταΐς πα- 
ραλίαι; τής Σκωτία; έζη, έν αί; μέχρι τοΰ 15. 
αίώνος εύρισκετο ζαί προς δν οί έπιζίνδυνοι 
άγώνες συνεκροτούντο, άπεοιώχθη μαζρύτερον 
πρός τά βόρεια μέρη, εύρισζ.όμενος σήμερον περί 
τόν βόρειον πόλον έν δοασι κατά τό μάλλον ή 
ήττον τοΐς πλοίοις άπροσίτοις. Ότι δέ προσέτι 
ή ολοσχερής καταστροφή τής γροελλανδίτιδο; 
φαλαίνης καί τών συγγενών αύτή; έπίκειται, 
γίνεται ήμϊν οήλον, έάν ύπ’ οψει λάβωμεν τάς 
κατ’ έτος προς αλιείαν αύτής γινομένας παρα- 
σζευάς, τά πολλά πρός τοΰτο πλοΐα, τού; έν 
αύτοΐ; άλιεΐς, ζαί μάθωμεν δτι οί ’ Αμερικανοί 
μόνον έν διαστήματι 3S έτών έζώγρησαν 290,000 
φαλαινών. ' Απολείπεται έν τούτοι; νά έλπίζωμεν 
δτι τά ένδιαφέροντα καί τώ άνθρώπφ δλω; 
άβλαβή ταΰτα ζώα θά συντηρηθώσιν εισέτι είς 
τήν ζωήν, έφ’ όσον αί δαπάναι τών πρό; αλιείαν 
αύτών γινομένων εξοπλισμών δέν άντισταθμίζονται 
διά τού προσδοκωμένου έξ αύτών ζέρδου;, τοΰθ’ δ
περ άπό δύο ήδη δεκαετηρίδων συνετέλεσεν εί; 
τήν έλάττωσιν τής κατ’ αύτών άλιείας.

ΕΛΛΑΤΤΟΥΜΕΝΑ ΠΤΗΝΑ.

Έμνήσθημεν έν τοΐ; ηγούμενοι; μέχρι τοΰδε 
μόνον τών έξαλειφομένων θηλαστικών ζώων, ή 
έκείνων, ών ή δπαρξις έπαπειλεΐται ■ άλλ’ δμως 
καί ή ζωή τών έλευθερώτερον ίσταμένων πτη
νών δέν είναι παντάπασιν άπηλλαγμένη τοΰ 
διωγμού ύπό τών άνθρώπων. Καί ενταύθα εύ
ρίσζομεν έζεΐνα τών πτηνών άπηνέστατα κατα- 
διωζόμενα, άπερ ιδίως τήν τών άνθρώπων απλη
στίαν έπισπώνται ενεκα τοΰ άπό τών ώραίων 
καί λαμπρών πτερών αύτών έπιγινομένου κέρ
δους, τοΰ έδωδίμου κρέατος αύτών, ή διότι 
ένεκα τοΰ ζεκρυμμένου, προσεκτικού ζαί δειλού 
βίου αύτών δυσζόλως γίνονται λεία τώ τά; δυ
σκολία; ταύτας άγαπώντι κυνηγώ, τοΰθ’ δπερ 
παρορμά αυτόν ίσχυρώς πρός τήν θήραν αύτών. 
Οιζοθεν δέ έννοεϊται δτι έζεΐνα τά πτηνά ώς 
έπί τό πλεΐστον καταστρέφονται, άπερ μή δυνά- 
μενα φύσει υψηλά νά περιπετώνται, ή ένδιαι- 
τώνται έν τοΐς άγροΐς ώ; χερσαία ή έν τοΐς 
τών ηπείρων υδασι ώ; λιμναία ή νηκτά.

Οί Ί’ιτταζοί ένεκα τής τών χρωμάτων 
λαμπρότητα; και τής εύτιθασσεύσεως αύτών προ
τάσσονται τών λοιπών πτηνών, έξ ών τοσαύτα 
έζατομμύρια ζατοιζοΰσιν έν τοΐ; τροπικοί; δάσεσιν, 
ώστε ούδείς λόγος δύναται νά γίνη έπί τοΰ 
παρόντος περί έπαισθητής μειώσεως τών πλείστων 
έξ αύτών. Καταδιώκονται δ’ έκεΐ μόνον άθρόοι, 
ένθα ώς ό Κακάτουος π. χ. έπιζήμιοι τώ 
αγρότη γίνονται. Παρετηρήθη δμως έν τούτοι; 
σημαντική έλάττωσις τού Καρολινείου 'Γιτταζοΰ 
(conurus carolinensis), δστις άλλοτε κατσικών 
έν τω πλείστφ μέρει τής βορείου ’Αμερικής έξέ
λιπε σήμερον έν ταΐς πλείσταις χώραις όλοσχερώς 
ένεκα τών διηνεκών κατ’ αύτού διωγμών, ζαί 
μέλλει μετ’ ολίγον νά έξαλειφθή έντελώς. Τήν 
αύτήν δέ τύχην θέλει υποστή θάττον ή βράδιον 
καί ή βούταλις (Melopsittacus undulatus) ή
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κατά χιλιάδας διά βρόχων συλλαμβανομένη και 
άθρόως είς τάς άγοράς έκτιθεμένη.

Τών θηρευτικών όρνεων δέν δύναται ό άν
θρωπος τοσούτον ευκόλως νά δεσπόση, δσον τών 
άρπακτικών ζώων, διότι τά πρώτα και δειλά 
είσι και έν κρυφίαις και δυσπροσίτοις φωλεαΐς 
κατοικοΰσι και έντελέστερον ιπτανται κα’ι κατα
διώκονται ούχ! τοσούτον 
συστηματικώς δσον τά δεύ
τερα. λίανιωδώς δέ καταδι
ώκεται ό αστερίας (Astur 
palumbarius), δστις μεγά
λην ζημίαν τω άνθρώπφ 
παρέχει. "Ολως έξεδιώχθη 
έκ τών Γερμανικών καί Αυ
στριακών "Αλπεων δ γυ- 
πάετος (gypaetus barba- 
tus), δστις δμως καί σήμε
ρον άκόμη εύρίσκεται έν 
τοΐς δρεσι τής Ελβετίας, 
Τρανσυλβανίας, έν τφ Αΐμφ 
καί ΙΙυρηναίοις, έν Καυ- 
κάσφ καί έν τοΐς ’Ασια- 
τικοΐς ύψηλοΐς δάσεσι. Ω
σαύτως έξηλείφθη έν πολ- 
λαΐς χώραις τής Γερμανίας 
ό βίας (Uliu, Bilbo igna- 
vus), τδ δειλόν τοΰτο πτη- 
νόν, ούτινος μέλλει μετ' ού 
πολύ νά παύση πλέον αν
τηχούσα ή μακράν έν τφ 
δάσει άκουομένη καί ίδιά- 
ζουσα φωνή αύτού ή δούσα 
αφορμήν πρδς τοσαύτας φή- 
μας καί μύθους.

Ένώ τά πλεΐστα εϊδη έκ τών περιστερών,
ας ό άνθρωπος ύπδ τήν προστασίαν αύτοΰ άνέ- 
λαβε, πολλαπλασιάζονται πολλαχώς, μέλλει ή 
οινάς μόνη (Ektopistes Migratorius) νά έκλειψη 
τέλος ένεκα τοΰ τόσον δεινώς έκτελουμένου κατ’ 

Η ΛΑΡΝΑΞ ΕΝ ΚΥΠΡΩι.

αύτής διωγμού. Έάν άναγνώση τις περί τών 
σφαγών τών οίνάδων τών κατά τήν μετανάστευσιν 
αύτών έν τοΐς τόποις τής έγκαταστάσεως καί 
έπωάσεως αύτών έκτελουμένων, λάβη προσέτι 
ύπ’ δψει τά άπειρα άρπακτικά όρνεα καί ζώα, 
δπερ λυμαίνονται αύτάς μεταναστευούσας, τάς 
τών συών άγέλας, αΐτινες άγονται πρδς λιπασμόν 
δι’ αύτών, είτα τά μεγάλα πλοΐα, απερ δΐ αύτών 
πεφονευμένων ύπερφορτόνονται, τούς απείρους 
ανθρώπους, οΐτινες προμηθεύονται αύτάς τεταρι- 
χευμένας δΐ δλον τδν χειμώνα καί τέλος τήν 
καταστρεπτικήν ταύτην έργασίαν τήν άπό πολλοΰ 
χρόνου διαρκοΰσαν, θά πιστεύση δτι τδ πτηνδν 

τοΰτο έπρεπε προ πολλοΰ ήδη νά ή έξηλειμ- 
μένον, άν καί, ώς ύπελόγισαν, μία τοιαύτη 
μετανάστευσις οίνάδων σύγκειται ές ένός δισε
κατομμυρίου, έκατον δέκα πέντε εκατομμυρίων 
καί έκατον τριάκοντα έξ χιλιάδων. Καί μολον
τούτο βλάπτει πολύ περισσότερον τήν οίνάδα ή 
διηνεκώς προβαίνουσα άραίωσις τών δασών, ής

Η ΦΩΚΗ.

έπί τέλους γενήσεται αυτή θΰμα, ή ή άνωτέρω 
μνημονευθεΐσα φθορά.

(Έπέται τδ τέλος.)

ΕΝ ΚΥΠΡΩ.I

έν Κύπρφ, τδ άρχαΐον

Η ΛΑΡΝΑΞ

πόλις Λάρναξ
Κίτιον παρά τύ ομώνυμον άκρωτήριον, 
κεΐται είς άπόστασίν 30 χιλιομέτρων 

άπό τής Λευκωσίας, τής πρωτευούσης τής νήσου. 
ΙΙεριέχει ή πόλις σήμερον περί τάς έξ χιλιάδας 
κατοίκων καί είναι έδρα μητροπολίτου, τοΰ 
Αγίου Κιτίου. Ύπάρχουσιν ένταΰθα διάφορα 

προξενεία καί έμπορικά καταστήματα άξια λόγου, 
άνήκοντα τδ πλεΐστον είς "Ελληνας, άνδρας 
δραστήριους καί έπιχειρηματίας. οιακρινομένους 
έπί εύφυΐα καί έπί άγνοτάτοις πατριωτικοΐς 

αίσθήμασιν. 11 θέα τής πόλεως έκτεινομένης 
έπί τής παραλίας είναι ώραιοτάτη, καί αί οικία·, 
κομψαί καί χαρίεσσαι άπαστράπτουσιν ύπδ τόν 
κυανοΰν έκεΐνον ουρανόν, δστις προσμειδιά είς τήν 
άρχαίαν πατρίδα τής θεάς τοΰ ’Έρωτος.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΠΑΡΙΣΙ

ΝΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΑ ΤΗΝ 
ΚΑΣΜΙΡΗΝΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ.

(Συνέχεια.)

Τήν 9 τής έσπέρας έ
φθάσαμεν εις Μουνσή-Βάχ, 
ήτοι τδν κήπον τών διερ
μηνέων', ώραίαν έπαυλιν 
ήν ό ήγεμών τής Κασμίρης 
θέτει συνήθως είς τήν διά- 
θεσιν τών εύρωπαίων περι
ηγητών, καί ήτις κεΐται είς 
μικράν άπο τής πόλεως ά- 
πόστασιν. Άνοιχθείσης τής 
θύρας τής έπαύλεως είσήλ- 
θομεν είς ισόγειον πάτωμα, 
δθεν άνέβημεν είς τδ άνω 
πάτωμα, συγκείμενον έκ 
μεγάλης αιθούσης καί δύο 
μικροτέρων, παραπλεύρων 
δωματίων. Ί ά έπιπλα τών 
δωματίων τούτων ούτε πολ
λά είναι ούτε πλούσια- έκ 
τού προχείρου μάς έιςερον 

δύο μικράς κλίνας καί τράπεζαν. Ο κ. Κλάρκ 
έτοποθετήθη είς τδ κάτω πάτωμα. 'Ότε έτοιμα- 
ζόμεθα νά διέλθωμεν νύκτα ήσυχον καί αναπαυ
τικήν, αίφνης, αγνοώ άν ένεκα τοΰ κόπου τής 
οδοιπορίας ή ένεκα τοΰ ήλιου, ό σύζυγός μου 
κατελήφθη ύπό σφοδράς κεφαλαλγίας, καί έγώ

δε περιποιουμένη αύτόν ήσθάνθην ρίγος τοσοΰτον 
ισχυρόν, ώστε ήναγκάσθην νά κατακλινθώ. Οΰτω 
διήλθομεν τήν νύκτα έκείνην τήν πρωίαν κατε
λήφθην ύπδ άφθόνου ίδρώτος, μεθ’ δ πάλιν 
επήλθε ρίγος, καί δέν ήδυνάμην νά έγερθώ τής 
κλίνης. 0 σύζυγός μου βλέπων με πάσχουσαν 
έξήλθεν είς άναζήτησιν ιατρού, δστις, έλθών 
έοεβαίωσε μέν δτι ή αδιαθεσία μου δέν ήτο σο
βαρά, άλλ’ δτι άνάγκη ήτο νά περιστολή δ πυ
ρετός ένεκα τής ώρας τού έτους. Έν Σριναγάρ 
οι μήνες τοΰ Αύγούστου καί τού Σεπτεμβρίου 
είναι οί μήνες τών πυρετών. ’Ισχυρά δόσις κι
νίνης μ’ έθεράπευσεν. Εύτύχημα ήτο δτι ένε-
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πέσαμεν είς χεΐρας ί*ανοΰ καί πεπειραμένου 
ιατρού, διότι έν γένει έν ταΐς Ίνδίαις οί ’Άγ
γλοι ιατροί δεν εΐναι καλοί· οί Ινδοί ιατροί 
εννοείται οτι είναι έτι χειρότεροι, διότι ούτοι 
ούδέ τάς στοιχειώδεις γνώσεις τής ανατομίας 
έχουσι καί θεωροδσι πάσας τάς έσωτερικάς νόσους 
ανιάτους. II ιατρική των περιορίζεται είς τήν 
άνεύρεσιν άντιφαρμάκων κατά τών δηγμάτων τών 
δφεων πρός καταπολέμησιν δέ τοΰ πυρετού δεν 
γινώσκουαιν άλλο φάρμακον ή τήν δίαιταν, ώστε 
πολλάκις, αν ό ασθενής δέν άποθνήσκη έκ τής 
νόσου του, αποθνήσκει έκ τής άφαγίας. Ό μι
σθός τοΰ ’Ινδού ιατρού ρυθμίζεται κατά τήν περιου
σίαν τοΰ αρρώστου. Οί εύρωπαΐοι ιατροί πλη- 
ρόνονται έν ταΐς Ίνδίαις αδρότατα· τό έλάχιστον 
ιατρικόν συμβούλιον πληρόνεται μίαν αγγλικήν 
λίραν. Ή ακρίβεια αυτή μ’ εύθυμίζει άγγλίδα 
κυρίαν, ήτις άγοράσασα έν Βομβάη έν άγγλικώ 
καταστήματι άντικείμενόν τι, δι’ δ τή έζήτουν 
διπλάσιάν τιμήν, ή δτι εΐχεν, ανέκραξε, Θεέ 
μου, ποια ακρίβεια! — Καί νομίζετε, κυρία μου, 
τή άπήντησεν ό έμπορος, δτι έρχόμεθα ένταΰθα 
διά ν’ άλλάςωμεν αέρα; ΊΙ Κυρία μή έχουσα 
τί ν’ άπαντήση έπλήρωσε καί έξήλθεν.

"Ενεκα τής αδιαθεσίας μου ό σύζυγός μου 
άνέβαλεν έπί τινας ήμέρας τήν έπίσζεψίν του 
πρός τόν ’ Αγγλον διοικητήν καί πρός τόν μαχα- 
ραγιάν (ήγεμόνα). Ο συνοδοιπόρος μας κ. Κλάρκ, 
πάσχων ακόμη, ήναγκάσθη νά μεταβή είς Ι’ουλ- 
μάργην, μικρόν χωρίον, δπου μεταβαίνουσι συνή
θως προς νοσηλείαν οί εύρωπαΐοι τοΰ Σριναγάρ. 
'Ο ήγεμών μάς είδοποίησεν οτι έννοεΐ νά μάς 
φιλοξενήση δι’ έξόδων του, καί πράγματι δ, τι 
έζήτει ό μάγειρός μας τ«ρ παρεχωρεΐτο άμέσως 
δωρεάν. Μ’ δλον τούτο μετά χαράς έδέχθημεν 
τήν φιλοξενίαν έν τή οικία τοΰ Άγγλου διοι- 
κητού κ. Henwey, τοΰ όποιου ή κυρία, λίαν 
περιποιητική, ήλθε νά μάς ειδοποίηση δτι τά 
δωμάτιά μας ήσαν έτοιμα. 11 ρό τινων έτών 
ακόμη ούδενί ξένιο έπετρέπετο ή έν Κασμίρη 
διαμονή πέραν τοΰ μηνός ’Οκτωβρίου. 'Ο λόρ
δος Λύττων, άντιβασιλεύς τότε τών’Ινδιών, κα- 
τήργησε τό έθιμον τούτο δούς τήν άδειαν είς 
άγγλους αξιωματικούς νά διέλθωσι τόν χειμώνα 
έν Σριναγάρ. Μεγάλη ύπήρξεν ή έκπληξις τού 
Ινδού ήγεμόνος μαθόντος δτι έν μηνί Νοεμβρίιρ 

Εύρωπαΐοι εύρίσκονται έν τή πρωτευούση αύτού · 
άμέσως έγραψεν έπιστολήν πρός τόν αντιβασιλέα, 
άλλ’ ούτος, δέν ένέδωχεν είς τάς άπαιτήσεις τού 
Ινδού. Ό νέος δέ άντιβασιλεΰς λόρδος'Ρίπων, 
μόλις άφιχθείς είς Καλκούτταν έλαβε πολλαχό- 
θεν αιτήσεις περί καταργήσεως τοΰ νεωτερισμού 
τούτου, άλλά καί ούτος έκώφευσεν είς ταύτας. 
μ’ δλον τοΰτο πρός αποφυγήν δυσαρέσκειας, ό 
άγγλος διοικητής διέρχεται συνήθως τόν χειμώνα 
έν Σιαλκώτη. Καί ό κ. Ε. Βέλγος, άρχικηπου- 
ρός τοΰ ήγεμόνος, κατά τούς χειμερινούς μήνας 
άποστέλλεται εις Γαλλίαν ή άλλαχόσεν, ώς καί 
ό κ. Δ., δστις έπι εΐκοσιν δλα έτη μετέρχεται 
τό έμπόριον τών μαλλιών τής Κασμίρης.

'Η φύσις έν Κασμίρη εΐναι ωραιότατη, άλλ’ 
δλα τά κάλλη της δφείλει είς έαυτήν καί μόνην· 
οί άνθρωποι ούδέν πρός τούτο συντελοΰσιν. ’Εν 
μέσφ φύσεως πλούσιας καί μεγαλοπρεπούς οικίαι 
ήρειπωμέναι, άνθρωποι ρακένδυτοι πενία μεγάλη 
— ιδού ή σκηνή τής χώρας ταύτης. 'Ο ’Ινδός 
άποστρέφεται τήν αλήθειαν καί τό ιδεώδες τής 
έντελείας· άπό τών παιδικών του χρόνων διδά
σκεται νά ψεύδηται καί νά ύποκρύπτη τάς ιδέας 
του· ή κατάστασις δέ αΰτη θά διαρκέση μέχρις 
ού ή γυνή έν Ίνδίαις δέν καταλάοη τήν έμπρέ- 
πουσαν αυτή θέσιν. Περίεργον είναι δτι ή συγ- 
χρώτισις μετά τών Ευρωπαίων δέν κατώρθωσεν 
ακόμη νά έκπολιτίση τούς βαρβάρους τούτους 
λαούς! Έν τή χώρφ ταύτη αισθάνεται τις, δτι 

ούδέν τό ρυθμισμένον, καί δτι ή βάναυσος δύναμις 
είναι το παν· ή διανοητική άνάπτυξις καταπνί
γεται, καί άρχει μόνον ό ίσχυρώτερος.

Ιδού, εί’μεθα έν Σριναγάρ, τή ωραία πρω
τευούση τής Κασμίρης. Κατά τήν κοινήν γνώ
μην, τό όνομα τής πόλεως παράγεται έξ είδους 
αιγοκλήματος, εύωδεστάτου, σιρίνι καλούμενου 
καί φυομένου έν άφθονία είς τά πέριξ· ή άληθής 
δμως έτυμολογία τοΰ ονόματος είναι Σρί-Νάϊα- 
Γάρ, ήτοι ή νέα πόλις τοΰ Ύψίστου. Κεΐται ή 
πόλις έν έκτεταμένη πεδιάδι, έχούση μήκος μέν 
80 μιλιών, πλάτος δέ 40 ώς έγγιστα. Λέγει 
ή παράδοσις δτι ή άπό Λαχώρης είς Κασμίρην 
όδός έχαράχθη παρά τοΰ Καχέο, έγγόνου τού 
Βράμα, δστις διάτεμε δύο όρη. Τό κολοσσιαίου 
τοΰτο έργον καλείται ή Κασμίρειος πύλη, καί 
τό διατμηθέν όρος έλαβε τό όνομα Κασ-μέρ. 
' Η χώρα κατοικεΐται ύπό διαφόρων λαών δόγ
ματος μωαμεθανικού, έξοοσιάζεται δέ ύπό οικογέ
νειας καταγωγής ινδικής. '0 πατήρ τοΰ σημε
ρινού ήγεμόνος ήγόρασεν αύτήν άντί εκατομμυρίων, 
τινών ρουπίων, καί άνεγνωρίσθη ύπό τής Αγγλίας, 
πρός ήν πληρώνει έτήσιον φόρον εις σάλια και 
είς πρόβατα.

' II πρώτη έπίσκεψις τού συζύγου μου ήτο 
πρός τόν μαχαραγιάν Ί’αμχίρ-Σιγγ, δστις ύπε- 
δέχθη αύτόν μετά πολλής έπισημότητος καί 
τόν ήρώτησε περί τού σκοπού τής έλεύσεώς του. 
Ό σύζυγός μου τώ άπήντησεν ότι μόνον αί 
έπιστημονικαί έρευναι «οδήγησαν τά βήματά του 
καί δτι ό πόθος του θά ήτο νά προχωρήση 
μέχρι Σκάρδου καί Γελλίτης. 'Ο ήγεμών λίαν 
φιλοφρόνως τφ έδωκε τήν άδειαν νά μεταβή είς 
Σκάρδον, άλλά τφ ήονήθη τήν μέχρι Γελλίτης 
προχώρησιν, διότι ή χώρα εκείνη εΰρίσκετο έν 
έπαναστάσει. Ό ήγεμών τής Κασμίρης εΐναι 
άνήο εύειδής, εύφυής καί γλυκύς τούς τρόπους· 
ή παράστασίς του έχει μεγαλοπρέπειαν ώς καί 
παν του νεύμα καί παν κίνημά του · εΐναι δέ 
καί είς τών ίσχυροτέρων εγχωρίων ήγεμόνων. 
"Εχει τρεις υιούς καί πολλάς θυγατέρας. Ό 
πρωτότοκος τών υιών του εΐναι μέν έγγαμος, 
άλλ’ άτεκνος· διό καί τφ έπιτρέπεται νά νυμ- 
φευθή άλλην γυναίκα. Οί Ινδοί μίαν μόνον 
έχουσι νόμιμον σύζυγον· μόνον οσάκις είναι 
άτεκνοι ή θρησκεία των τοΐς έπιτρέπει να συνά- 
ψωσι δεύτερον γάμον. '0 μέγας σκοπός τοΰ 
βίου τών Ινδών εΐναι ν’ άποκτήσωσιν υιόν έν 
έλλείψει τούτου δύναται νά υίοθετήση οίονδή- 
ποτε παιδίον. Λέγουσιν δτι ό πατήρ τού ήγε
μόνος είναι ό μόνος, δστις ύπάνδρευσε τήν θυγα
τέρα του, διότι άλλοτε αί κόραι έφονεύοντο άμα 
τή γεννήσει των τότε μόνον έφείδοντο αύτών 
οί γονείς, όσάκις δέν ειχον άρρενα τέκνα. ‘Ο 
γάμος τής θυγατρος τοΰ ήγεμόνος έτελέσθη μετά 
εκτάκτου μεγαλοπρεπείας, διαρκέσας έπί πολλάς 
κατά συνέχειαν ήμέρας. Άμύθητον ήτο τό ποσόν 
τών έν τφ γάμφ τούτοι καταναλωθέντων χρημά
των. '0 σήμερον ήγεμών, ώς καί ό ευφυέστατος 
πρωθυπουργός του, άγαπώσι τούς Εύρωπαίους, 
ή τούλάχιστον προσποιούνται δτι τούς άγαπώσιν, 
έν φ ό πρωτότοκος υιός τοΰ ήγεμόνος τούς περι
φρονεί καί τούς μισεί. '0 πρωθυπουργός, δστις 
καλείται "Αναντι-'Ράμ εΐναι άνήρ νέος τήν ηλι
κίαν τόν λέγουν είς άκρον εύγενή άλλά καί 
δόλιον, ραδιούργου πεπειραμένου, προκαλοΰντα 
συχνά ρήξεις μετά τής εγχωρίου Κυβερνήσεως 
καί τοΰ "Αγγλου άπεσταλμένου.

Μετά τινας ήμέρας, άφ’ ού έντελώς άνέλαβε, 
ή κυρία Henwey μάς έπρότεινε νά έπισκεφθώμεν 
,ον ναόν τοΰ Ταχτή-Σολιμάν, κείμενον έπί τής 
κορυφής λόφου υψηλού. Ή όδός ήτο άθλια· ή 
κυρία Henwey καί εγώ μετέβημεν έν φορείφ, 
ό σύζυγός μου έφιππος. Ό ναός δέν εΐναι πολύ 
μεγάλος ανέρχεται τις είς αυτόν διά λίθινης 

κλίμακος, έφθαρμένης ύπό τών ποδών τών πιστών, 
καί διά μικράς θύρας. I ό εσωτερικόν τού ναού 
είναι κεκοσμημένον διά γλυπτ«ΰν πετρών, καί έν 
τφ μέσφ αύτοΰ κεΐται λίγγαμ, λίθος μέλας 
έπί τού οποίου ήτο κατατεθειμένος στέφανος έκ 
κίτρινων άνθέων. Ίό κίτρινου χρώμα είναι τό 
σύνηθες χρώμα διά τάς ιεροτελεστίας. Άπό 
τού λόφου τούτου ή θέα είναι έκτεταμένη καί 
μεγαλοπρεπής· κάτωθεν φαίνεται ό ποταμός, 
δστις έν έλιγμοΐς διέρχεται διά τής πόλεως, ή: 
τάς οικίας περιβρέχει. Οί πέριξ λόφοι είναι τό 
πλεΐστον γυμνοί καί άδενδροι· ό άήρ δμως είναι 
καθαρώτατος καί αληθώς ζωογόνο:.

f Οτε έπεστρέψαμεν είς τό κατάλυμά μας 
ευρομεν Κασμιρίους τινάς, οΐτινες ειχον έλθει 
κατά πρόσκλησιν ήμών, δπως ό σύζυγός μου 
κάμη έπ’ αύτών τάς άνθρωπολογικάς παρατη
ρήσεις του. Εις τήν έξέτασιν ταύτην παρίστατο 
καί ό πρωθυπουργός, δπως άναφέρη περί αύτή; 
είς τόν ήγεμόνα του. Οι κατοικοΰντες τήν χ«ύ- 
ραν ταύτην διαφέρουσι τ«ΰν λοιπιΰν Ινδών τό 
περιεργότερον μέρος τοΰ σιόματός των είναι ή 
κεφαλή, ήτις είναι όγκωδεστέρα τής κεφαλής 
τών άλλων φυλ«ΐ>ν· το μέτωπον είναι ευρύ καί 
υψηλόν, τά βλέφαρα καλώς διεγεγραμμένα καί 
ηνωμένα άνωθεν τής ρινός· ή ρίς είναι μεγάλη 
καί καμπύλη, τό στόμα μέτριον καί τά χείλη 
λεπτά· τό γένειον δασύ, καί ή κόμη πυκνή καί 
λεΐα. Τά ώτα είναι μικρά, έν φ τά άκρα, 
χεΐρες καί πόδες, είσί μεγάλα. Τό σώμα 
είναι δασείς καί εύρωστοι, βλως διάφοροι 
τών ’Ινδών τής πεδιάδος, οΐτινες έχουσι σώμα 
λεπτόν ώς κάλαμον. Μέ δλα αύτά τά φυσικά 
προτερήματα τών κατοίκων τής Κασμίρης, εφαρ
μόζεται δμως έπ’ αύτών δ,τι ό διάσημος περι
ηγητής Jacifuemont είπε περί αύτών πρό πεν
τήκοντα ήδη έτών· ’Λαός εύφυής, άλλ’ άναν
δρος· άνθρωποι δόλιοι, ψεύσται, κλέπται καί 
δειλοί· φυλή θαυμασίως πεπροικισμένη καί κα
τοικούσα χώραν έκτάκτως εύφορον, ήθικώς δμως 
διεφθαρμένη. Αί γυναίκες είναι εύειδεΐς, καίτοι 
έχουσαι τα χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου ύπέρ 
τό δέον διεγεγραμμένα ■ έχουσι καλόν άνάστημα, 
άλλ’ είναι ρυπαραί, καί λίαν άμφιβόλοο ηθικής.” 
Η περιγραφή αυτή είναι καί σήμερον άληθε- 

στάτη. Πόθεν δμως προέρχεται τούτο; Βεβαίως 
έκ τής μακράς δουλείας· συνετέλεσαν δμως είς 
τοΰτο και οί καταστρεπτικοί λιμοί, οί ένσκή- 
ψαντες κατά καιρούς εις τήν δυστυχή ταύτην 
χώραν. Άναγινώσζων τις τάς περιγραφάς τών 
φοβερών τούτων θεομηνιών αισθάνεται δρθου- 
μένας τάς τρίχας τής κεφαλής. '0 σίτος, ή 
πρώτη τού ανθρώπου τροφή, έξέλιπε· τά ζώα 
μή τρεφόμενα, άπέθνησκον έν ταΐς όδοΐς· άν- 
δρες, γυναίκες κεκοσμημέναι διά βαρυτίμων πε
ριδέραιων καί ένωτίων, έτεινον τάς χεΐράς των 
συσφιγγομένας έν τή άγωνία τής πείνης· άν
θρωποι κάτωχροι καί ισχνοί ώς σκελετοί έπιπτον 
προ τών θυρών τών οικιών, παρακολουθούντες 
μέ βλέμμα βλοσυρόν ισχνούς τινας βόας, δι’ ών 
ήδύναντο νά καταπραΰνωσι τάς οασάνους τής 
πείνης· άλλ’ ή αμείλικτος θρησκεία τοΐς απα
γορεύει έπί ποινή θανάτου νά έπιθέσωσι χεΐρα 
επί τών ζώων τούτων τών ιερών. Είς τοιούτον 
βαθμόν έπικρατεΐ ένταΰθα ό θρησκευτικός φα
νατισμός, ώστε όσάκις βραχμάνος νομίζει έαυτόν 
βεβηλωθέντα, σπεύδει νά έξαγνισθή πίνων ούρος 
βοός. Λλλοίμονον είς τόν άπολέσαντα τήν βούν 
του! '0 πρωθυπουργός τής Νεπώλης έλεγεν 
ήμέραν τινά πρός τόν κ. Henwey: "Έάν τις 
τών συμπατριωτών σου φο^εύση κατά τύχην 
Ινδόν, εύκολιότατα θά ήδηνάμην νά τόν σώσω, 

αλλ έαν κατα δυστυχίαν φονεύση βούν, θά μοί 
ήτο έντελώς αδύνατον νά τόν λυτρώσω άπό τών 
βασανιστηρίων καί τής θανατικής ποινής.” "Οτε 

ό στρατός τοΰ ήγεμόνος έξεστράτευσε κατα τής 
Γιλγίτης, οί δυστυχείς στρατιώται έκινδύνευσαν 
ν’ άποθάνωσιν όλοι έλλείψει τροφών· ώς φορ
τηγά ζώα είχαν μεθ* έαυτών βουβάλους, άλλά 
τις θά έτόλμα νά σφάξη τινα έξ αύτών; Συνε- 
βουλεύθησαν τούς βραχμάνας, οΐτινες συσκεφθέν- 
τες άπεφάνθησαν δτι ό βούβαλος δέν είναι βοΰς, 
καί επομένως ήδύνατό τις νά τόν μεταχειρισθή 
ώς τροφήν. Δι’ αύτοΰ τοΰ τρόπου έσώθη ό 
ταλαίπωρος έκεΐνος στρατός. ΙΙιθανόν καί οί 
βραχμάνες αύτοί νά ύπέφερον έκ τής πείνης, 
καί εΰρον τήν τοιαύτην καλπονόθευσιν, τήν ίκα- 
νοποιοΰσαν καί τήν συνείδησιν αύτών καί τον 
στόμαχόν των. Είς τάς χώρας τών ’Ινδιών, 
τάς άνηκούσας είς τούς Άγγλους τό βόειον 
κρέας πωλείται άπροσκόπτως· οί βραχμάνες εΐναι 
<·>ς πρός τοΰτο είς άκρον ανεκτικοί, ώς άποδει- 
κνύει καί τό έξής γεγονός.

Κατά τούς χρόνους τοΰ Άκοέρ εις τών 
βραχμάνων παρεκάλεσε τόν ήγεμόνα τούτον νά 
έκδώση διαταγήν, άπαγορεύουσαν τήν σφαγήν 
βοός έν τή έπαρχία του· ό ήγεμών, έκδούς τό 
διαταγμα, μεγαλως ήπόρησεν ίδιον μετά μικρόν 
τόν αύτόν βραχμάνα, δστις τον παρεκάλεσε νά 
καταργήση πάλιν τό διάταγμα τοΰτο, καί ήθέ- 
λησε νά μάθη τό αίτιον τής τοιαύτης παλινφ- 
δίας. Ό βραχμάν τφ άπήντησεν, δτι είδε 
καθ ύπνον πολλάς βοΰς καταδιωκούσας αύτόν 
δια τών κεράτων των, καί δτι ή μία έξ αύτών 
τφ είπεν· " Αγνοείς δτι μετά θάνατον αί ψυχαί 
μας μεταβαίνουσιν εις άλλα σώματα ύπό μορφάς 
εύγενεστέρας; Έάν ή θρησκεία σου σοι άπα- 
γορεύη νά μάς σφάξης καί νά παρέξης ήμϊν τό 
αγαθόν τούτο, μή έμποδίζεις καί τούς άλλους 
είς τοΰτο, διότι ουτω γίνεσαι έχθρός μας.” Τό 
ανέκδοτον τοΰτο χρησιμεύει είς τό νά κατευνάση 
τήν τυψιν συνειδότος τών Ινδών, οΐτινες μεγάλως 
ιΰφελοΰνται έκ τής πωλήσεως τοΰ βοείου κρέατος. 
'Οπωσδήποτε ή πώλησις τοΰ κρέατος τούτου 
απαγορεύεται έν Κασμίρη, καί ό λαός, καίτοι 
άνήκων είς τήν μωαμεθανικήν θρησκείαν, αναγ
κάζεται νά ύποτάσσηται είς τούτο. '0 ήγεμών 
' Ι’αμχίρ-Σιγγ δέν έχει βεβαίως κακάς διαθέσεις, 
άλλ’ ύπόκειται τοσοΰτον είς τήν έξουσίαν τών 
βραχμάνων, ώστε ούτοι πράττουσι κατά τό δο- 
κοΰν αύτοϊς. Οί ΙΙανδΐται, οί τήν πρώτην έν 
Κασμίρη κατέχοντες θέσιν, εΐναι οί βραχμάνες, 
οί τηρήσαντες άθικτον τήν θρησκείαν των. '0 
τύπος τών ΙΙανδιτών είναι ώραΐος· τό υψηλόν 
καί εύγενές μέτωπον κοσμείται διά τής καλύ- 
πτρας, καί ή ρίς είναι ευθεία καί κανονική. Τό 
δέρμα των είναι καθαρόν καί λευκόν, ή δέ κόμη 
των μέλαινα· τό στόμα εΐναι μικρόν, καί όσάκις 
μειδιά φαίνονται δύο σειραί λευκοτάτων όδόν- 
των. Γά άκρα των, ιδίως αί χεΐρες, είναι μι
κρά καί λεπτά, προδίδοντα τό καθαρόν τής φυ
λής των. Τό άνάστημά των είναι ύψηλόν, αί 
δε κινήσεις των μεγαλοπρεπείς. Οί ΙΙανδΐται 
έχουσι συναίσθησιν τής εύγενούς αύτών κατα
γωγής, διό καί περιφρονοΰσι τούς βραχμάνας 
τής Βεγγάλης, οΰς θεωρούσι κατωτέρους αύτών · 
ουδέποτε ήθέλησαν νά συζευχθώσι γυναίκας όθω- 
μανίδας. Εξαιρέσει τοΰ θρησκευτικού αύτών 
φανατισμού, είναι εύγενεΐς τούς τρόπους καί 
όλιγώτερον δόλιοι τών άλλων, καίτοι μή άπο- 
στρεφόμενοι τό έκ τής εμπορίας καί τών συναλ
λαγών κέρδος. ("Επεται συνέχεια.)

ΒΑΚΧΙΚΟΝ.
Εμπρός κορίτζια καί παιδιά.
Εμπρός ’στο γλέντι μέ καρδιά!
Μέ τήν πλόσκα τήν χρυσή
Άς γυρίση τό κρασί!

Φθάνουν ποια τα βάσανα, οί πόνοι μας, οί στεναγμοί, 
Μόνον γέλοιο μιά στιγμή!

11 ποιο «όμορφη κυρνά,
Μιά ματιά έν«ρ περνά, 
Μιά ματιά της ’ντροπαλή,
Καί ’στο χέρι της φιλή . . .

Άν θυμώσης δέν πειράζει, αν θυμώυης σέ πέρνα, 
Γλυκά μάτια γαλανά.

Τώρα κάθε παλλικάρι, 
Ιο ποτήρι του άς πάρη, 
Νά ρουφίξη μέ καρδιά, 
’Σ τής δικής του τήν ύγειά,

Κ’ ύστερα τήν λύρ’ άς κρούση νά τήν ψάλλη 
τήν καλή,

"Οπου λαχταρεΐ πολύ.

I ί νά πώ έγ«>> σ’ έσένα,
Μαυρομάλλα γαλανή: 
Τά τραγούδια ξεχασμένα 
Ή καρδιά μου σάν πονή·

1 ί χορδή νά σέ τανύσω, κι’ άλλο τι νά σέ είπώ 
Παρά οτι σ’ άγαπώ;

Μένα ψάλλω τούς καΰμούς μου. 
Καί τούς μαύρους στεναγμούς μου, 
Ιΐοΰ ή κάθε σου ματιά, 
’Σάν ακτίνας σαϊτιά,

Μ’ άναψε μεσ ’στήν καρδιά, άναψαν παντοτεινά, 
Μάτια σου τά γαλανά.

Νύχτα, ’μέρα δέν κοιμούμαι,
Ν υχτοπούλι όλογυρνώ, 
Μόνο σένα συλλογούμαι, 
Καί στενάζω καί θρηνώ.

Μά τοΰ κάζου, τής φωτιαίς μου δέν τής σούνουν 
στεναγμοί,

Δέν τής σούνουν οί ζλαυθμοί.

"Εχεις δροσερό τό χρώμα, 
Εχεις τρυφερή ματιά, 
Τριανταφυλλένιο στόμα, 
"Ομως άσπλαγχνη καρδιά-

Κάθε χάρι στο δικό σου τό ουράνιο κορμί, 
IIόνος μου καί στεναγμοί.

Τό ποτήρι μου γεμίστε 
Μέ φαρμάκι καυτερό, 
Καί μαζή μου τραγουδεΐστε 
Τήν σκληρή ποΰ λαχταρώ,

I ραγουδεΐστε,’στής χορδής μου το πικρό τό γογγυτό, 
Καί άς τρέξη τό ποιοτό.

Καί άς τρέξη σάν τό αίμα 
Σκοτωμένου είς τήν γή, 
Τοΰ κρασιού τό μαύρο πνέμμα 
Νά μοΰ σβύση τήν πληγή,

Νά μοΰ σβύση τήν εικόνα τής θεάς άπό τον νού,
Καί τόν πόθο τ’ ουρανού.

Σείς κυρνάτε, βρέ παιδιά 
Καί μέ έλαφρή καρδιά, 
"Αχ! ρουφάτε τό κρασί, 
Ειν ή τύχη σας χρυσή ■

Μέ τόν έ’ρω συμφωνία σείς έδέσατε γερά,
Μ’ εύτυχία καί "fa-pi··

Σύ, γλυκό μου αηδόνι,
Γλυκοκέλαδο πουλί,
Τήν καρδιά σου δέν πληγώνει
"Ο,τ ή γλώσσά σου λαλεΐ,

Μέ τον έρωτα στά χείλη έχεις έλαφρή καρδιά,
"Αχ! κερνάτε, βρέ παιδιά.

Άχ! κερνάτε νά ξεχάσω·
Είν’ ή λήθη στό κρασί· 
Μέ τήν μέθη θά περάσω
(ξτι μ εκαμες εαυ.

<-)ά ζαλίσω τό μυαλό μου καί θά πνίξω τήν καρδιά,
Στήν ύγειά της, βρέ παιδιά.

Έν Σοφία,
Ί. Λ. Ζερβουδάκης.

ΛΗΘΗ.

Έάν τής λήθης ποταμός 
εΰρίσκετο ώς ό αρχαίος, 
πνιγών τούς πόνους ίταμώς 
καί τήν άνάμνησιν τών τέως.

Έάν τής λίμνης ευτυχής 
άνέδυον κάγώ έκείνης, 
"ΆΡθ’ ζαΡ«;> "λήρης ψυζ.ήώ 
άλλ’ άνευ σοΰ, άνευ οδύνης,

Έάν τήν θλίψιν, ήν αιγών 
εν τή ψυχή μου ήδη φέρω, 
τής λήθης ήρκει τις σταγών 
νά θεραπεύση καί νά χαίρω ...

Άν ή ήδεΐα σου φωνή, 
ήν ήκουον ώς ρήτραν πάλαι, 
μοί ήτο ξένη καί καινή, 
ή δέ μορφή σου ώς αί άλλαι...

Ουδόλως, ώ τής χθές χαρά, 
ύδωρ τής λήθης θά έρρόφων, 
ή τ’ όνομά σου έν άρα 
θά εήόριπτον είς λήθης ζόφον.

Δεν θέλω δα,δα φαεινήν 
να σβέαω νΰν τής προτεραίας, 
βοτάνη ταλαιπώρου νΰν 
ή μνήμη τερπωλής άρχαίας.

Άπεθειόθης έν έμοί! 
δέν σέ σοεννύει λήθης λίμνη! 
τό χείλος μου δέν βλασφημεΐ 
δ, τι καρδία χθές έξύμνει.

Ιό όνομά σου ιερόν 
έρωτος θέμα άθανάτου, 
καν κλέος φέρη θλιβερόν 
έν τή ψυχή μου 'Ηροστράτου.

Τό όνομά σου ιερόν 
καί άν δέν ήτον όνομά σου, 
μνήμη ώραίων μας καιρών, 
οίκος ουράνιος θιάσου.

Δέν άγαπα έν τή ζωή 
ή απαξ ή άγνή καρδία· 
Ιό εΐπε λύρα, τό νοεί 
πάς ό βιών έν άληθεία.

Έρως τής χθές, ώ άγλαά, 
δέν εΐναι έρως, θείος πόθος· 
άλλ είναι έρωτος σκιά, 
είναι ερώτων γόνος νόθος.

Πόσον ταχέως λησμονείς! 
Λοιπόν τά τόσα άσματά μου, 
βροχής σταγόνες θερινής 
κατέπεσαν έπί τής ψάμμου;

Λησμόνησαν! δέν λησμονώ! 
ό έρως έν έμοί οέν θνήσκει- 
έν τή τροπή σου δέν θρηνώ, 
διότι έρως μέ μεθύσκει.

Πιε τής λήθης τό νερόν, 
φιλτάτη μου, νά λησμονήσης 
όποιον κρίμα φοβερόν 
άχρι τής χθές νά άγαπήσης.

Μακράν μου, κήλυξ στυγερά! 
μακράν άλυτηρία λήθη!
Εΐν’ ή ψυχή της ιερά, 
καν δι’ έμέ άπεκοιμήθη.

Κωνοταντινουπόλίΐ.

Θεόδωρο; Μ ο σ χ ό π ο υ λ ο
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ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Τά δύο καταδρομικά "Ευρώτας” καί “Πηνειός”.

(Μετά είκόνος, δρα οελ. 377.)

Φ οΰ ήδη ό ""Εσπερος” έν προηγου- 
μένοις τεύχεσιν έδημοσίευσε τάς εικόνα; 
διαφόρων πολεμικών ήμών πλοίων πα- 

ραθέτομεν σήμερον καί τά; εικόνα; τών δύο 
νέων καταδρομικών "Ευρώτα” και "Πηνειού” 
κατά φωτογραφίας, άς εύγενώ; οΐ ναυπηγήσαν- 
τες αύτά κύριοι M'Millan και υιός έν Δουμ- 
βαρτώνι άπέστειλαν ήμΐν. Τά δύο ταΰτα κατα
δρομικά παρηγγέλθησαν πρό τινο; παρά τή; 
' Ελληνικής Κυβερνήσεως , δπως χρησιμεύσωσι 
ζαΐ ώ; Ακταιωροί κα'ι προ; μεταφοράν τών πλη
ρωμάτων τών βαρυτέρων πλοίων. "Εκαστον τών 
πλοίων τούτων είναι ώπλισμένον διά δύο τηλε
βόλων Κρούπ και διά δύο πολυστρόφων, συστή
ματος Hotchkiss, τοποθετημένων έν τω μέσιρ 
τοΰ πλοίου. ΤΙ χωοητιζότης έκαστου πλοίου 
είναι 420 τόννων, τό μήκος αύτοΰ 137 ποδών 
καί τό πλάτος 25 ποδών· διαιρούνται δέ είς εξ 
κεχωρισμένα ύοροστεγή τμήματα. Οί ιστοί αύτών 
είναι στερεοί, ώστε νά δύνανται νά πλέωσι τά 
πλοΐα καί διά τών ιστίων μόνον. Τά ιστία, τά 
σχοινιά, καί δλη ή έσωτερική διασκευή έγένοντο 
έν τω ναυπηγείου τών κυρίων M’MlLLAN κατά 
τοΰς έντελεστέρους τύπους τών πολεμικών πλοίων 
τής Αγγλίας. Αΐ άποθήζαι τών πολεμεφοδίων, 
καλώς προπεφυλαγμέναι εναντίον τών έχθριζών 
σφαιρών, κεΐνται ύπό τάς αίθούσα; τών Αξιω
ματικών, αί δέ τών τροφών καί τοΰ ΰδατος ύπό 
τά δωμάτια τών ναυτών. Τά δωμάτια τών μη
χανικών, τών αξιωματικών καί τοΰ κυβερνήτου 
είναι πολυτελώ; κεζοσμημένα καί καταλλήλως 
πρό; τό κλίμα τής Μεσογείου διευσζευασμένα· 
αί θύραι έχουσιν υαλοπίνακα; και κομψά παρα
πετάσματα· ιδίως δέ πολυτελή είναι τά διά τόν 
κυβερνήτην ώρισμένα δωμάτια μέ ανάκλιντρα 
έζ βελούδου ζαΐ παραπετάσματα μεταξωτά. Τά; 
μηχανάς και τών δύο πλοίων κατεσκεύασαν οί 
κύριοι Σκώτ καί Σ’· είναι αύται μηχαναΐ ατμο
κίνητοι τοΰ νεωτάτου συστήματος 400 ίππων 
δυνάμεως. Αί μηχαναΐ ζαΐ οί λέβητες είναι 
υπό τήν γραμμήν της θαλάσσης, οί δέ λέβητες 
προφυλάσσονται εκατέρωθεν ζαΐ ύπό τών γαιαν- 
θρακαποθηκών · ό έλιξ είναι έζ χάλυβδο; και τοΰ 
συστήματος Bevis.

Άμφότεοα τά πλοΐα υπέστησαν δόκιμά; καί 
δι’ ατμού καί διά ιστίων, ζαΐ άπεδείχθησαν 
στερεά ζαΐ ταχύπλοα έν ίση μοίρα. ΤΙ τα- 
χύτης των δι’ ατμού ήτο 10'/2 μίλια τήν ώραν, 
έν ω ή διά τοΰ συμβολαίου άποφασισθεΐσα 
ταχύτη; ήτο 10 μιλιών. Αί περίστροφα! ήσαν 
126 κατά λεπτόν, ή πίεσις 69 λιβρών καί τό 
κενόν 26 δακτύλων. Τά ιστία καταλαμβάνουσιν 
εμβαδόν 5436 τετραγωνικών ποδών.

ΤΙ 'Ελληνική Κυβέρνησις, ώς άναφέρουσιν 
αί ’Αγγλικά! εφημερίδες τής Γλασκώβης, δέν 
άπέστειλεν ειδικόν επόπτην κατά τήν κατα
σκευήν τών πλοίων καί άφησε τοΰς ναυπηγούς 
έντελώς έλευθέρου; καί Ανεπηρεάστους, δπερ και 
ήτο το ζαλλίτερον μέσον. Καί πράγματι δ τε 

Πηνειό;” ζαΐ ό "Ευρώτα;” είναι δύο άριστα 
πλοΐα, ατινα δέν Αμφιβάλλομεν δτι μεγάλα; Οά 
παράσχωσι τή Έλλάδι υπηρεσίας.

ΕύχόμεΟα τοΰτο πρός δόξαν τής φίλης ήμών 
πατρίδος!

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΊΟΥ ΦΑΟΥΣΤ.
(Μετά είκόνος, ορα σελ. 376.)

διότι έν

Μαργαρίτα συλληφθεΐσα ζαΐ διζασθεΐσα 
κατεδιζάσΟη εί; τήν ποινήν τοΰ θανάτου, 
ήτι; έμελλε νά έκτελεσθή τήν επαύριον, 
στιγμή παραφροσύνη; έπνιξε τό τέζνον 

αύτής. Έκ τοΰ σημείου τούτου άρχεται ή επο
μένη σκηνή μεθ’ ή; τελευτά το πρώτον μέρο; 
τού δράματος, δπερ θεωρείται το άριστον τής 
Γερμανικής φιλολογίας. 'Η σκηνή αΰτη είναι 
ή μόνη, ήν ό ποιητής έγραψεν είς πεζόν λόγον 
ζαΐ ή παθητιζωτέρα ού μόνον τού Φάουστ, άλλά 
πάσης παντός νεωτέρου ζαί αρχαίου δράματος. 
Η Μαργαρίτα άπολέσασα το λογικόν, διατηρεί 

τον πρό; τόν Φάουστ έρωτά τη; ζαΐ αποκρούει 
έν τή παραπλανήσει τών φρενών της τήν ελευ
θερίαν ήν ό αγαπητό; τη; τή κομίζει, άλλ’ ήν 
δέν δύναται πλέον νά έννοήση. Έν παρόδιο 
λέγομεν δτι τδ δράμα τοΰτο είναι έργον ολο
κλήρου τή; ζωή; τού GOETHE. Τό ήρχισε νέο; 
καί τδ έτελείωσεν είς ήλικίαν όγδοήκοντα τριών 
έτών, μήνας τινα; πρδ τού θανάτου του.

Τήν ύπόθεσιν έλαβεν έκ τινο; ομωνύμου τραγφ- 
δία; τοΰ "Αγγλου ποιητοΰ Marlowe, ήτις, άμα 
τή έκδόσει τής μετεφράσθη εΐ; διαφόρου; γλώσ
σα; καί παρεστάθη έν Γερμανία ύπδ διαφόρων 
’Αγγλικών θιάσων διατρεχόντων τήν χώραν ταύ
την κατά τό τέλο; τού 16''·' αιώνος κα'ι κατόπιν.

Εί; το δράμα τούτο βφείλει ό Γζ.αΐτε τήν 
μεγάλην αύτοΰ Εύρωπαϊζήν φήμην, διότι άλη
θώ; είνε 2,τι ύψηλότερον, φιλοσοφιζώτερον ζαΐ 
τρυφερώτερον ήδύνατο νά γράψη ανθρώπινο; 
κάλαμο;. Διά τούτο έν πάση σχεδόν Ευρωπαϊκή 
γλώσση έγένοντο διπλαΐ ζαΐ τριπλαΐ αύτοΰ μετα
φράσει; καί μελοδράματα συνετάχθησαν έπί τή 
βάσει αύτοΰ, έν οί; τδ ποιηθέν τή συνεργασία 
τοΰ Jules Barbier καί Michel Cahre καί 
μελοποιηθέν ύπδ τοΰ διασήμου Γάλλου μουσικού 
Gounod, δπερ πολλάζις παρέστη ζαΐ εί; τά έν 
Έλλάδι θέατρα.

Μόνον έκ τοΰ μελοδράματος τούτου είνε 
γνωστόν εί; τδ Ελληνικόν κοινόν, δπερ αείποτε 
ήζουσεν αύτό μετά πολλή; συγκινήσεως ζαΐ 
ενθουσιασμού καταζηλούμενον ότέ μέν ύπδ τών 
τρυφερών και αρμονικών στίχων, ότέ δέ ύπδ 
τή; γοητευτική; μουσική;, ήτι; ιδίως εί; χείλη 
καλών ύποκριτών ούδ’ έπί στιγμήν παύει τέρπουσα 
καί συγκινοΰσα. Δέν Οά ίδωμεν άραγε μετά- 
φρασιν αύτοΰ ζαΐ έν τή ήμετέρα γλώσση ίνα 
μή μένωμεν μόνοι ήμεΐ; άγευστοι τών θαυμάσιων 
αύτού καλλονών αΐτινες δέν παύουσιν οΰσαι 
τδ άντικείμενον τή; μελέτη; ζαΐ συγγραφής 
τοσούτων μεγάλων και έμβριθών συγγραφέων; 
Βεβαίως ό μεταφραστή; θ’ άπαντήση μεγάλου; 
καί δυσυπερβλήτου; σκοπέλου;. Διά τούτο δφεί- 
λει νά ήνε μετά πολλή; ίκανότητος και παιδεία; 
τεθωρακισμένο;, άλλω; ούδέν θά πράξη ή ν’ 
άνανεώση τδ φοβερόν κακούργημα τών κυζλο- 
φορουσών έν Έλλάδι, έν τή λεγομένη απλο
ελληνική, μεταφράσεων τοΰ'Ομήρου, Σοφοζλέου; 
ζαί Εύριπίδου. ΤΙμεΐς άποπειραθέντες χάριν 
ιδίας τέρψεως τήν μετάφρασιν τή; τελευταία; 
σκηνή; πέμπομεν αύτήν προ; δημοσίευσιν μόνον 
ίνα διεγείρωμεν τήν άμιλλαν μεταξύ τών ήμε- 
τέρων λογίων καί γίνωμεν Αφορμή νά έπιληφθή 
τι; έργου, δπερ ύπόσχεται πολλήν τήν ήθικήν 
ζαΐ ύλικήν ωφέλειαν.

Έν τέλει κρίνομεν άναγζαΐον νά προσθέσωμεν 
χάριν τών Αναγνωστών τοΰ "Εσπέρου”, ε
πανερχόμενοι εί; τδν μέγαν ποιητήν τού Βερτέρου 
καί Φάουστ, δτι μόνο; ίσως ούτο; τών άνθρώπων 
τών γραμμάτων ζαΐ ίδια τών ποιητών διήλθε 
τδν μακρδν βίον του θαυμαζόμενο; καί τιμώμενος 

παρά τών συγχρόνων του, καί είς τοιούτον 
μάλιστα βαθμόν, ώστε ού μόνον ή πατρί; του 
I 'ερμανία, άλλ’ ολόκληρο; ή Εύρώπη ήζουε μετά 
σεβασμού προφερόμενον τδ όνομά του. Αύτό; 
ό μέγα; Ναπολέων, κατά τδ 1808, καθ’ ήν 
εποχήν οί ήγεμόνε; τή; Γερμανίας έξελιπάρουν 
παρ αύτού στιγμά; τινα; άκροάσεως, τδν έζρά- 
τησε παρ αύτώ υπέρ την μίαν ώραν, καί έθεσεν 
ίδίαι; χερσίν έπί τού στήθους του τδ παράσημου 
τή; Δεγεώνο;.*)

*) Τήν σκηνήν ταύτην παριστα ή ήμετέρα είκών, 
ήτις πιστότατα μεταδίδει ού μόνον τό γνωστόν πρό
σωπον τού μεγάλου Ναπολέοντος, άλλά καί τό πρό
σωπον τοΰ έξηκονταετοΰ; πεοίπου Goethe.

Σ. τ. Δ.

ΗΜΕΡΑ ΟΜΙΧΛΩΔΗΣ.
ΕΝ ΤΙΝΙ ΕΞΟΧΗι.

ΦΑΟΪΣΤ ΚΑΙ ΜΕΦ1ΣΤ0ΦΕΛ11Σ.

Φάουστ.
Έν δυστυχία! Έν Απελπισία! Έπί μαζρόν 

ελεεινή καί άπροστάτευτο; έπί τή; γής, ζαΐ ήδη 
φυλακισμένη. Ή γλυκεία, ή άτυχή; κόρη ύφί- 
σταται ώ; καζοΰργο; τάς φοβερά; τή; ειρκτή; 
βασάνου;. "Εως έδώ! Και σύ άπιστον, άτιμον 
πνεύμα μοί το έκρυπτες . . . Μένε ήδη ένταΰθα. 
Ιίερίστρεφε μανιωδώς τού; διαβολικούς σου 
οφθαλμού;. Μένε ζαΐ ΰβριζέ με διά τής άπεχθε- 
στάτης μοι παρουσία; σου .. . Φυλακισμένη!... 
Εί; ανεπανόρθωτου καταστροφήν! . . . "Εομαιον 
τών πονηρών πνευμάτων και τή; άνοιρκτίρμονο; 
τών άνθρώπων δικαιοσύνης. Καί έν τούτοι; σύ 
μέ έβαυζάλιζε; δΐ Ανοσιών διασκεδάσεων, σύ 
μοι έκρυπτε; τά; αύξανούσα; αύτή; δυστυχία; 
καί τήν έγκατελίμπανε; εί; τήν απώλειαν Αβοή- 
θητον.

Μεφιστοφελής.
Δέν είνε ή πρώτη.

Φ ά ο υ σ τ.
Σκύλε, Αποτρόπαιου θηρίον! Μετάβαλέ τον, 

ύψίστη Σοφία, μετάβαλε τδ Απεχθέστατου τοΰτο 
έρπετόν εΐ; τήν πρώτην κυνιζήν του μορφήν. 
Κατάστησέ το όποιον ήτο δτε ζατά πρώτον τήν 
νύκτα έπαρουσιάσθη ένώπιον μου καί όποιον 
ζυλινδεΐται πρδ τών ποδών τού ειρηνικού δια
βάτου, ίνα έπιρριφθή έπί τών ώμων του άφ’ ού 
τδν άνατρέψη. Άποδος αύτώ τήν πεφιλημένήν 
του μορφήν ίνα σύρηται διά τής κοιλίας πρδ 
τών όφθαλμών μου έπί τοΰ χώματος ζαΐ έγώ 
τδν καταπατήσω διά τών ποδών μου, τόν έπά- 
ρατον! ... Δέν είνε ή πρώτη! Έλεεινότης! 
άθλιότης ταράττουσα τδ άνθρώπινον πνεύμα! ‘Ω; 
νά μήν ήρκει έν μόνον πλάσμα ζαταπίπτον εί; 
άβυσσον τοσούτων δυστυχιών, ζαΐ άποθνήσζον 
φοβερόν άγωνία; θάνατον νά λυτρώση άπαντα 
τά άλλα ένώπιον τή; άπειρου άγαθότητος! Ώ; 
πρδ; έμέ ή δυστυχία αύτής μόνη σπαράττει 
βαθύτατα τήν ζαρδίαν μου ζαΐ σύ μοί όμιλεΐς 
άπαθέστατο; περί τή; τύχη; χιλιάδων άλλων!

Μεφιστοφελής.
Ιδού έξήλθομεν έκ νέου τών όρίων μας. Έν 

τώ σημείφ τούτω θορυβείται καί έξίσταται τό 
άνθρώπινον πνεύμα. Διατί νά συνεταιρισθή; μεθ’ 
ήμών άφοΰ δέν δύνασαι νά μά; άζολουθήσης; 
θέλει; νά πετάξης, ζαΐ δμω; δέν δύνασαι νά 
άποφύγη; τήν σκοτοδίνην. Είπε μοι, ήμεΐς 
ήλθομεν κατόπιν σου, ή σύ κατόπιν ήμών;

Φάουστ.
Μ ή τρίζη; τοιουτοτρόπως ένώπιόν μου τού; 

άπλήστου; δδόντας σου! Μοί προξενεί; άηδίαν! — 
Υπέρτατον καί άρρητον πνεύμα, δπερ ήξίωσας 

νά έμφανισθής εί; τού; οφθαλμούς μου, δπερ 
γινώσζεις τήν ζαρδίαν ζαί τήν ψυχήν μου, διατί 
νά μέ παραδώση; εί; τδν άτιμον τούτον, οστι; 

τρέφεται διά τή; δυστυχία; καί τέρπεται έν ταΐς 
ζαταστροφαΐ;;

Μ ε φ ι σ το φ ε λ ή ς.
Έτελείωσας;

Φάουστ.
Σώσέ την ή άλλοίμονόν σοι! Έπί τή; κεφα

λή; σου ή φοβερωτέρα τών ζαταρών έπί χιλιά
δας έτών.

Μεφιστοφελής.
Έγώ δέν δύναμαι νά λύσω τά δεσμά τοΰ 

Έκδιζητοΰ ούδέ νά ανοίξω τά κλείθρα τής ειρ
κτή; του... Σώσέ την... Τί;, είπέ μοι, τήν 
έζ.ρήμνισεν εί; το βάραθρον; Έγώ ή σύ; 
(ό Φάουστ ρίπτει πέρις αύτοΰ οργίλα βλέμματα), 
Ηέλει; νά λάβη; τόν κεραυνόν; Εύτυχώ; δέν 
επετράπη τδ τοιούτον ύμϊν, άθλιοι θνητοί. Νά 
συντρίψη; έκεΐνον, οστι; άθώω; προβαίνει ένώ
πιόν σου, τοΰτο είνε ίδιον τών τυράννων δταν 
πρόκηται νά έξέλθωσι περιπλοκή; τινο;.

Φ ά ο υ σ τ.
Οδήγησόν με εις αύτήν ζαΐ έγώ τήν έλευ- 

θερόνω.
Μεφιστοφελής.

Καί ό κίνδυνο: εί; ον έκτίθεσαι; Γινώσζεις 
οτι είσέτι αχνίζει έν τή πόλει τδ αίμα τδ όποιον 
έχυσαν αι κακούργοι χεΐρέ; σου. Πνεύματα έζ- 
οιζητιζά ίπτανται περί τδν τάφον τοΰ φονευ- 
θέντο; ζαΐ κατασζοπεύουσι τήν έπιστροφήν τού 
δολοφόνου.

Φάουστ.
Καί τοΰτο άκόμη έπρεπε ν’ άκούσω παρά 

σοΰ; Ό κεραυνός νά σέ ζατακαύση, τέρας! Όδή- 
γησόν με σέ λέγω ζαΐ έλευθέρωσέ την.

Μεφιστοφελής.
Σέ οδηγώ, άλλ’ ιδού δ, τι δύναμαι νά πράξω. 

Νομίζει; οτι έχω πάσαν δύναμιν έπι τοΰ ουρα
νού ζαΐ έπί τή; γής; Έγώ θά ταράξω τά; 
αισθήσεις τοΰ δεσμοφύλαζο;, ζαΐ σύ λάβε έν 
τούτοι; τά; κλείδα; και έξάγαγέ την διά τών 
άνθρωπίνων σου χειρών. Έγώ θά επαγρυπνώ. 
Οί μαγικοί ίπποι θά ώσιν έτοιμοι ζαΐ θά σά; 
φέρω μετ’ έμοϋ μακράν άμφοτέρου;. Τοΰτο 
μόνον δύναμαι.

Φ ά ο υ σ τ.
"Ας ύπάγωμεν.

(’Αναπεπταμένου πεδίον είναι νύς. Ο Φάουστ καί ό 
Μεφιστοφελής διέρχονται όρμητιζώς έπί καλπαξόντων 

μαύρων ίππων).*)

Φάουστ.
Τί κάμνουσιν έκεΐ παρά τδ ικρίωμα; 

Μεφιστοφελής.
Δέν γνωρίζω τί μαγειρεύουν οΰτε τί πράττουν. 

Φάουστ.
Τρέχουν έπάνω, τρέχουν κάτω, κυρτούνται 

ζαΐ πίπτουν ζατά γής.
Μ εφι σ τοφ ελ ή ;.

Είνε σώμα μαγίσσων.
Φάουστ.

Σπείρουν καί έζτελοΰν τά μυστήριά. των. 
Μεφιστοφελής.

Διέλθωμεν! Διέλθωμεν!

'") ΊΙ σκηνή αύτη περιέχει άνάμνησίν τινα τή; 
"Αεονώρας” ωδής τοΰ Βοβοειι ποιητοΰ συγχρόνου σχε
δόν τών πρώτων σκηνών τοΰ Φάουστ. Τής ωδή; ταύ
της έςεπόνησεν ίκανώς έπιτυχή μετάφρασιν έν τή 
ήρ.ετέρα γλώσση ό φιλόπονος ζαί φιλόμουσος κ. "Αγγελο; 
Βλάχος.

(Επεται τό τέλος.)

Η ΦΡΙΚΩΔΗΣ ΝΥΞ.

ούτως, ώστε νά λησμονήση ή μή
τηρ τδ παρελθόν καί αύτό; ν’ ά- 
ναζτήση πάλιν ό'νομα έντιμον. ’Αλ
λα πώ; νά κατορθώση τοΰτο, άφ’ ού 
δΐ έκάστου ταχυδρομείου ήρχοντο

Ράνδαλ άπο 
τού βίου τούτου τών 
διασκεδάσεων ζαΐ τών 
ήδονών, σχεδόν παρε- 
φρόνησεν έζ τής κα
ταισχύνη; καί έκ τή; 

τύψεω; τοΰ συνειδότος. Τήν 
ζωήν του αύτήν θά έδιδεν ύπέρ 
τή; μητρός, ήτι; τόν έσωσε, ζαΐ 
άπεφάσισεν άπό τοΰδε νά ζήση

επιστολαΐ άπειλητιζαί, άπαιτοΰσαι τήν άπότισιν 
τών χρεών; Αί έζτεταμέναι γαΐαι, ή μεγαλο
πρεπή; έπαυλις, ήτι; άλλοτε τώ ανήκε, τά πολύ
τιμα τή; οικογένεια; κοσμήματα, ζαΐ αύτή ή 
περιουσία τής μητρός του — τά πάντα είχον 
άπολεσθή. Καί προ; τί; ΊΙ καρδία τού Ράνδαλ
έθλίδετο έν άφάτω λύπη· έφριττεν άναλογιζό- 
μενος τι τωεζ.όστισεν έν μόνον έτο; άτάζτου βίου.

— IIρέπει νά έργασθώ, έλεγε καθ’ εαυτόν, 
ζαΐ μέ τδν καιρόν θά πληρώσω δλα.

— Μήτερ, ειπεν ήμέραν τινά πρδ; τήν γραίαν
γυναίκα, ήτι; κατεγίνετο νά διευθέτηση τό πτωχι
κόν οίκημα — μήτερ, εχει; άκόμη σπινθήρα 
έμπιστοσύνη; εί; έμέ;

ΙΙλήρη; έλπίδο; μητρική στοργή άνέλαμψεν 
έν τοΐ; οφθαλμοί; τή; Κυρία; Βώγαν.

— ΙΙρό; τί μ’ έρωτα; τοΰτο, 'Ράνδαλ; τω γ είπε.
— Διότι θέλω ν’ αρχίσω νέαν ζωήν, άπήν- 

τησεν ό υιός. Παραφρονώ σχεδόν δταν άναλο- 
γίζωμαι τό παρελθόν, καί αν σύ έχη; πρδ; έμέ 
εμπιστοσύνην, τοΰτο μέ κέντα εί; τήν έργασίαν 
καί μοι δίδει τήν δύναμιν νά επανορθώσω τά 
πάντα.

Όδηγήσα; τήν μητέρα του πρό; έδραν καί 
γονατίσα; ένώπιόν της,

— "Ακουσέ με, μήτερ μου, τή ειπεν έχω 
σχέδιον, το όποιον θά έκτελέσω, άν ήσαι σύμ
φωνος. Δέν έχω χρήματα, ούδέ φίλου; πλέον 
κάθε στιγμήν κινδυνεύω νά φυλακισθώ διά τά 
χρέη. Μία μόνη δΐ έμέ διέξοδος ύπάρχει, νά 
μεταβώ εί; τδ έξωτερικδν καί έκεΐ νά έργασθώ. 
Μέ τήν έργασίαν μου θά πληρώσω τά χρέη μου 
και έπειτα θά εξακολουθήσω νά έργάζωμαι διά 
σέ, καλή μου μήτερ, διά σέ, ήτις τά πάντα 
έθυσίασα; ύπέρ έμοϋ. Είπέ μοι, εχεις άκόμη 
ίχνος έμπιστοσύνη; είς έμέ;

II Κυρία Βώγαν έπέθεσε τήν χεΐρα έπί τή; 
ώραία; έν κατανήξει κεκλιμένη; κεφαλή; τοΰ 
υιού της.

— Σοί έμπιστεύομαι, 'Ράνδαλ, είπε, ζαΐ σέ 
συνοδεύω διά δλη; μου τής αγάπης. ’Από τή; 
στιγμή; ταύτη; ά; ταφή δΐ ήμάς τδ παρελθόν.

— Σκέπτομαι νά μεταβώ ει; τάς Ινδία;, 
έξηκολούθησεν ό νέο;· έκεΐ έχω περισσοτέρα; 
βλέψεις, διότι έκεΐ ό παλαιό; συμμαθητή; μου 
'Ράλφ θόρντων κατέχει υψηλήν θέσιν, καί αύτός, 
βεβαίως, θά. μέ συμβουλεύση καί θά μέ προστα- 
τεύση διά τή; επιρροή; του.

— Ναι, ‘Ράνδαλ, άλλά τά οδοιπορικά έξοδα; 
παρετήρησεν ή μήτηρ. Ούδέν άλλο μάς εμεινεν 
ή τδ μικρόν μου εισόδημα, καί . . .

— Στάσου, μήτερ, στάσου, διέζοψεν αύτήν 
ό νέος· δέν ζητώ παρά σοΰ άλλην θυσίαν άρζετά 
σέ ζατέστρεψα. Έγώ ήμάρτησα, έγώ πρέπει 
καί νά τιμωρηθώ· δέν έχεις ούδέ οβολόν νά 

καταβάλη; πλέον δΐ έμέ, ούδέ διά νά μέ σώσης 
άπό τήν φυλακήν.

— Ποΰ θά εύρης δμως, 'Ράνδαλ, τά μέσα; 
Πώ; θά ταξειδεύσης άνευ χρημάτων;

— ’Ανέγνωσα έσχάτω; είδοποίησιν ει; το: 
εφημερίδας, ήτι; μοί ένέβαλε τήν ιδέαν· θά. 
έργασθώ έπί τοΰ πλοίου διά νά κερδίσω τον 
ναύλον μου.

— Και οι δανεισταί σου, τέκνον μου;
— Δέν πρέπει νά είπη ό κόσμος δΐ ένα 

Βώγαν οτι έδραπέτευσεν. άπήντησεν ό 'Ράνδαλ 
ύπερηφάνω;· θά γράψω πρδς αύτούς, δτι άν μοι 
παραχωρήσωσι προθεσμίαν θά τούς πληρώσω 
μέχρι; όβολοΰ, καί δέν αμφιβάλλω οτι θά συγ- 
ζατατεθοΰν.

— Καί έγώ θά σέ στερηθώ λοιπόν;
— "Οταν έπιστρέψω, μήτερ, δέν θά έρυθρια; 

δΐ έμέ, είπεν ό νέος σοβαρώ; ■ θά κατορθώσω 
νά έπανακτήσω τδ καλόν μου όνομα. Δέν έχω 
ή όλίγων μόνων ήμερών καιρόν τήν Τρίτην 
άναχωρεΐ τδ πλοΐον . . . Φίλησέ με, μήτερ, και 
δός μοι τήν εύχήν σου. Είπέ μοι πάλιν, οτι 
μέ συγχωρεΐ; δΐ δσα ήμάρτησα απέναντι σου.

ΤΙ Κυρία Βώγαν έκυψε και έφίλησε τδ 
ώραΐον ζαΐ εύγενές πρόσωπον τοΰ υιού της.

Τρεις ήμέρα; μετά ταΰτα ό 'Ράνδαλ είσήλθε 
πάλιν είς τδ δώμάτιον τής μητρός του κρατών 
πολλά; έπιστολά; έν τή χειρί.

— Ίδέ, μήτερ· έγραψα πρδ; τού; οανειστά; 
μου, ζαΐ ούτοι μοί άπήντησαν δλοι δτι δέχονται 
τήν πρότασίν μου· εί; μόνον δέν δέχεται.

— Καί ποιο; είναι ούτος; ήριότησεν ή μήτηρ.
— Κάποιο; Ιάζωοσων. τον όποιον δέν γνωρί

ζει;. Παρ’ αύτοΰ έδανείσθην έκατον λίρας, καί 
έλαβον εξήκοντα μέν λίρα; μετρητά;, τεσσαρά
κοντα δέ εί; άθλια σιγάρα. Αύτό; μοί γράφει, 
οτι εις ούδέν θά μέ ώφελήση νά φύγω έξ ’Αγ
γλίας χωρίς νά τδν πληρώσω, διότι αύτό; θά 
εύρη τρόπον νά λάβη τά χρήματά του.

— Καί τί θά κάμη; λοιπόν;
— I ίποτε. θά τδν πληρώσω δταν κερδίσω 

τό ποσόν τοΰτο. Αύριον αναχωρώ καί θά έργασθώ 
δσον δύναμαι.

’Αλλ’ ό δυστυχή; 'Ράνδαλ δέν ήτο ποοητοι- 
μασμένο; απέναντι τής ταχύτητος, μέ τήν όποιαν 
ό Ίάκωβσων, ό αμείλικτος αύτοΰ δανειστής, έξε- 
τέλεσε τήν απειλήν του. Συνοδευόμενο; ύπο 
ένδ; δικαστικού κλητήρο; καί έν χερσίν έχων 
ένταλμα φυλαζίσεω; μετέβη ό Ίάκωβσων εί; 
Σάλτων, ένθα κατώκει ό 'Ράνδαλ μετά τή; 
μητρός του. Παλαιό; ύπηρέτη; τή; οικογένεια; 
έσπευσε νά είδοποιήση τόν 'Ράνδαλ περί τοΰ 
έπαπειλοΰντο; αύτόν κινδύνου. Ό άνήρ ούτο; 
είχε κατορθώσει διά τή; οικονομίας ν’ άνοιξη 
μικρόν ξενοδοχεΐον, είς τό όποιον κατέλυσεν ό 
Ίάκωβσων μετά τοΰ κλητήρο;. Κατά τύχην ό 
ξενοδόχο; έμαθε τήν αιτίαν τή; άφίξεώς των, 
ζαΐ άμέσως έσπευσε νά είδοποιήση τόν νέον 
κύριόν του. Τότε άνεγνώρισεν ό 'Ράνδαλ τό 
ζρίσιμον τής Οέσεώς του — τότε είδε τον κίν
δυνον, είδε τήν καταισχύνην. Είχε μέν είπει 
οτι Βώγαν δέν θά δραπετεύση, καί βμω; έννό
ησεν οτι άνάγζη Αναπόδραστο; τίρ επέβαλλε τήν 
φυγήν. Μάτην Οά έζήτει έλεος παρά τού 
άμειλίκτου δανειστοΰ· δέν τώ άπέμενε πλέον 
άλλο μέσον.

Έν άκρα βία άπεχαιρέτισε τήν μητέρα του, 
έν συγζινήσει ζαί θλίψει βαθεία ήσπάσθη τό 
ώχρόν, ώραΐον πρόσωπον, τό όποιον έπέπρωτο 
νά μή ίδη πλέον, καί έφυγε δρομαίο; μακράν 
τή; πατρίδος του — μακράν τή; μόνη; καρδία;, 
ήτι; τοσούτον άκόμη τόν ήγάπα. Έν μέσιρ τής 
νυζτδς ήθέλησε νά μεταβή εις τον λιμένα, δθεν 
έμελλε ν’ άναχωρήση τδ πλοΐόν του. Ό λιμήν 
ούτο; έζειτο εί; άπόστασίν είκοσι μιλιών άπό
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τής ζωμοπόλεως, και ή οδός διήρχετο διά τών 
όρέων. Χέον αισθανόμενος αίσθημα, τδ αίσθημα 
τής καταισχύνης, έβαινε βήματι ταχεΐ· μετ' ού 
πολύ εύρέθη είς τήν εξοχήν και ό νυκτερινός 
άνεμος τδν περιέβαλλε στενάζων.

Αίφνης ήκουσε κραυγήν άγρίαν, σπαρακτικήν, 
ήν παρηζολούθησε βαθεΐα σιγή. Έπί στιγμήν 
έλησμόνησε τά δεινά του καί έτρεξε πρδς τδ 
μέρος, δθεν ήλθεν ή κραυγή. Δευτέρα κραυγή 
ήκούσθη, και ό Ί’άνδαλ ακολουθών τήν διεύ- 
θυνσιν εύρέθη έν κοιλάδι, οπού τω ένεφανίσθη 
σκηνή, ήν ουδέποτε έλησμόνησεν. Είς τούς πρό- 
ποδας τοΰ όρους εκειτο έν μέσω πυκνής φυτείας 
έπαυλις, ζαί είς τήν θύραν ίστατο μορφή γυναι
κεία, ήτις έζήτει βοήθειαν. Ή σελήνη έφώτιζε 
τδ ώραΐον, άλλ’ έντρομον πρόσωπόν της, καί οτε 
ή γυνή είδε τδν Ί’άνδαλ πλησιάζοντα, έτρεξε 
πρδς αύτδν καί τφ είπεν

— Ό Θεός σάς αποστέλλει· τρέξετε, άλλως 
ό σύζυγός μου αποθνήσκει!

Έν όλίγαις λέξεσι τωδιηγήθη τά συμβάντα· 
τφ είπεν βτι ήτο μόνη μέ τδν σύζυγόν της, δτι 
αίφνης έλιποθύμησεν ούτος καί ούδείς ύπήοχεν έν 
τή οικία νά δράμη είς βοήθειαν τότε αύτή έν τή 
απελπισία της έτρεξε παρά τήν θύραν ζητούσα 
βοήθειαν παρά τοΰ Ούρανοΰ καί ή παράκλησίς 
της είσηκούσθη.

Ό 'Ράνδαλ τή έπρότεινε ν’ άνέλθη είς τήν 
οικίαν καί νά οοηθήση τόν άνδρα, άλλ’ ή γυνή 
τφ είπεν·

— ’Όχι, όχι, ιππεύσατε καί τρέξατε είς τήν 
πλησιεστέραν πόλιν καί φέρετε ιατρόν · μή φει- 
σθήτε ούτε κόπου ούτε δαπάνης.

Ταΰτα λέγουσα τον ώδήγησεν εις τον σταύ- 
λον, καί μετ’ όλίγας στιγμάς δ Ι’άνδαλ ήτο 
έτοιμος. Έν φ δέ κεντήσας τδν ίππον του άπήρ- 
χετο καλπάζων, έστρεψε τήν κεφαλήν του καί 
ή θέα τής νεαράς άπηλπισμένης γυναικδς ένετυ- 
πώθη είς τήν μνήμην του άνεξιτήλως.

Γ'.

'Ο Ί’άνδαλ άπήλθεν ώς αστραπή. ΊΙ πόλις, 
ής τήν διεύθυνσιν τφ έοειξεν ή Ελένη Γλέγκωρ, 
εκειτο εις άπόστασίν πέντε μιλιών καί έπί τής 
πρδς τδν λιμένα, ένθα έμελλε νά έπιβιβασθή, 
οδού- μετά ζέσεως έκέντα τδν ίππον συλλογιζό- 
μενος δτι άνθρώπου ζωή έςήρτητο ίσως άπδ τής 
σπουδής του καί έχων πρό οφθαλμών τδ ωχρόν 
πρόσωπόν τής ωραίας γυναικός. Τέλος είδε 
μακρόθεν τούς φανούς πόλεως. Έπανειλημμέ- 
νως τφ έφάνη δτι ήκουε καλπάσματα ίππου 
όπισθεν αύτοΰ- έκράτησε τότε τδν ίππον του, 
άλλ’ ούδέν διέζρινε θετιζώς. Φθάς προ τοϋ 
ξενοδοχείου άφίππευσε καί έζήτησε τόν ξενο
δόχου, θέλων νά έρωτήση αύτόν περί ιατρού. 
Έκ τής ήμιανεωγμένης θύρας τής αιθούσης 
ήκουσε ζωηρούς διαλόγους, καί μετ’ ολίγον τάς 
έξής λέξεις.

— Καθ’ δλον τδν δρόμον ήκολούθησα τά 
ί'χνη του· τώρα δμως τά έχασα πάλιν, καί δέν 
ήξεύρω ποΰ άνεχώρησεν.

Ό Ράνδαλ ήνοιξε τήν θύραν καί εύρέθη 
ένώπιόν τοΰ έξηγριωμένου προσώπου τοΰ κ. 
Ίάκωοσων. Έπί στιγμήν έμεινεν ώς κεραυνό
πληκτος. Αίφνης ό Ίάκωοσων ήγέρθη, καί δ 
Ί’άνδαλ έζελθών δρομαίος έπέβη τού ίππου καί 
άπήλθε πάλιν πριν ή ό καταδιώκων αύτδν έξέλθη 
παρά τήν θύραν.

ΊΙ δυστυχής γυνή, ή κρίσιμος αύτής θέσις — 
ή παραγγελία της, τά πάντα εϊχον λησμονηθή· 
μία μόνον ιδέα περιεστρέφετο άκόμη εις τδν 
νοΰν του, καί ή ιδέα αυτή ήτο — ή φυγή. ' Η 
καταισχύνη τδν παρηκολούθει έν μορφή μαινο- 
μένου άνδρός, δστις εϊχεν άπόφασιν νά τδν κατα- 

στρέψη · προ αύτοΰ εκειντο είτε φυλακή καί 
όλεθρος, είτε φυγή καί σωτηρία —

— Ούδείς Βώγαν, έλεγε καθ’ εαυτόν κεντών 
τδν ίππον του, ούδείς Βώγαν θ’ άμαυρώση ποτέ 
τήν θύραν φυλακής. Έάν δέν δυνηθώ νά τφ 
διαφύγω, δέν θά τδν άφησα» νά μέ συλλάοη 
ζώντα.

Καί έφευγε διά μέσου άγρών, έν οίς έκοι- 
μώντο τά ποίμνια, διά μέσου χωρίων, ών οί 
κάτοικοι άφυπνισθέντες έβλεπαν έκ τών παρα
θύρων μή έννοοΰντες τίς ήτο ό τόσον θορυβω- 
οώς καλπάζων έν ταΐς έρήμοις τοΰ χωρίου των 
καί σκοτειναΐς όδοΐς. Ο Ί’άνδαλ ούδέν έβλεπε, 
περί ούδενός έσκέπτετο ή περί φυγής. Καθ’ 
δλον τδ διάστημα ούδέ έσκέφθη δτι ό ίππος 
δέν τω άνήκεν — έσυλλογίσθη μόνον έαυτδν 
λησμονήσας έντελώς τήν γυναίκα, ήτις τφ εϊχεν 
έμπιστευθή έντολήν σπουδαίαν τοσοΰτον καί κα- 
τεπείγουσαν.

Έφαίνετο δτι καί ό εύγενής ίππος συνησθά- 
νετο πόσον έζρέματο άπδ τήν ταχύτητά του, 
διότι δλον του τδ σώμα ήτο πλήρες άφροΰ ζαί 
οί πόδες του μόλις έπάτουν τό έδαφος — καί 
δ Ί’άνδαλ έξηκολούθει κεντών ζαί παροτρύνω·; 
αύτόν, ώς νά έφοβεΐτο μή ζαί αύτοΰ τού εύγε- 
νοΰς ζώου αί δυνάμεις δέν άνθέξωσιν έπί πολύ. 
Αίφνης τφ έπήλθεν ή ιδέα δτι ή διαγωγή του 
είναι διαγωγή αισχρού προδότου, δτι έφυγεν 
άνάνδρως, έν ω ίσως άπ’ αύτοΰ έςήρτητο ή ζωή 
ενός άνθρώπου — καί δτι ό ίππος, έφ’ ου έδρα- 
πέτευσεν, ούδέ άνήκεν αύτώ. Καί δμως έλεγε 
καθ’ εαυτόν "Τί νά κάμω; Έάν εμενον, ό 
Ίάζωβσων βεβαίως δέν θά έπείθετο είς τούς λό
γους μου καί πάλιν θά μοί ήτο άδύνατον ζαί 
ιατρόν νά ζητήσω ζαί τδν ίππον νά έπιστέψω.” 
Άλλ’ ή έσωτερική φωνή, ή ούδέποτε δυνάμεθα 
νά έπιβάλλωμεν σιγήν, ή φωνή τής συνειδήσεως 
τόν έπετίμα έν τω σκότει τής νυζτδς καί τω 
έλεγεν βτι έπραξε κακώς ζαί δτι έφυγεν ώς 
άνανδρος προδότης.

— Άμα φθάσω εις τον λιμένα, είπεν ό 'Ράν
δαλ μετ’ ολίγον καθ’ εαυτόν, θά παραδώσω τδν 
ίππον είς τίμιον άνθρωπον νά τδν έπιστρέψη είς 
τόν κύριόν του.

Τέλος προσέβαλε τδ ους του ό θόρυβος τής 
θαλάσσης. Ό 'Ράνδαλ άνέπνευσε βαθέως· πλήν 
φεΰ! ό ίππος του, ό τοσοΰτον πιστώς ύπηρε- 
τήσας αύτόν, δέν ήδυνήθη ν’ άνθέξη έπί πλέον 
μόλις έφθασεν εις τήν παραλίαν πόλιν, έπεσε 
νεκρός έκ τοΰ κόπου.

'Ο Ί’άνδαλ δέν έσυλλογίσθη έπί πολύ· βή- 
ματι ταχεΐ έσπευσεν είς τό παραθαλάσσιον καί 
μετ’ ολίγον εύρισκετο έν τφ πλοίφ. Ί) Ίάκωβ- 
σων είχε λάβει έσφαλμένην ζαί άντίθετον διεύ- 
θυνσιν ζαί άπώλεσε τά ίχνη τοΰ άνδρός, δν ζα- 
τεδίωζεν. —

Διά τδν 'Ράνδαλ ήρχισε τώρα βίος μόχθων 
καί έργασίας. Έφθασε σώος είς τάς Ινδίας, 
δπου δ φίλος του τδν έδέχθη πολύ φιλοφρόνως 
ζαί τφέπρομήθευσε θέσιν, έν ή ήδύνατο νά ευδο
κίμηση. Αμα ήδυνήθη νά οίκονομήση μικρόν 
τι ποσόν τδ έπεμψεν εις ’Αγγλίαν πρδς παλαιόν 
φίλον του, δν παρεκάλεσε νά μεταβή είς τήν 
έπαρχίαν τής Ί’όρκης ν’ άναζητήση τήν έπαυ- 
λιν (ής τήν θέσιν τφ περιέγραψε), νά ζητήση 
συγγνώμην διά τό δλως άκούσιον παράπτωμά 
του καί ν’ άποζημιώση πλουσίως τήν οικογέ
νειαν διά τον ίππον, ου ό θάνατος τω παρέσχε 
τήν σωτηρίαν. 'Ο φίλος προθύμως ύπεσχέθη νά 
φροντίση, άλλά πρδς μεγάλην του θλίψιν ό 
Ί’άνδαλ έλαβε μετά παρέλευσιν ικανού χρόνου 
επιστολήν, δι’ ής δ φίλος του τφάνήγγειλεν δτι 
άνευρε μέν τήν έπαυλιν, άλλ' δτι αυτή ήτο 
έντελώς κενή καί άκατοίκητος, ούδέ ήδυνήθη 
να μάθη τίς κατφκει αύτήν. Τδ μόνον, τδ 

οποίον έπληροφορήθη ήτο, δτι έν ρητή τινι 
ήμέρα άπέθανεν έκεϊ αίφνης ό οικοδεσπότης καί 
δτι ή σύζυγός του άνεχώρησεν εύθύς έζεΐθεν 
ούδέ τδ όνομα αύτής ήδυνήθη νά μάθη. Άπδ 
τής στιγμής ταύτης ό βίος τού ' Ράνδαλ κατέστη 
βασανιστήριον· μάτην τφ προσεμειδία ή τύχη 
καί έχυνε πρό τών ποδών του άφθονα τά δώρά 
της — ή ιδέα δτι δ κύριος τής έπαύλεως έκεί- 
νης άπέθανεν έπειοή αύτός δέν τφ άπέστειλεν 
ιατρόν, δέν τδν άφινεν ήσυχον, ζαί ευχαρίστως 
θά έοιδεν δλον τδ χρυσίον, τδ όποιον έπλήρου 
βαθμηδόν τον σάκκον του, έάν ήδύνατο νά εξά
λειψη τδ κακούργημά του τής φρικώδους έκεί- 
νης νυκτός.

(Έπεται τδ τέλος.)

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΦΗΚΩΝ.
(.Μετά είζόνος, δρα σέλ. 382.)

Π
 ANTES βεβαίως παρετήρησαν έν ταΐς με- 
σημβριναϊς χώραις μιζράς ανωμάλους 
επιχωματώσεις προσηρμοσμένας είτε είς 

δοκούς είτε καί είς τούς τοίχους τών οικιών. 
Έκ πρώτης οψεως ήδύνατο νά έζλάβη τις ταύ
τας ώς ζηλίδας ή μικρούς σωρούς χωμάτων 
μείναντας έκεΐ κατά τύχην ή άφεθέντας συνέ
πεια άμελείας τών υπηρετών· έάν δμως έξετάση 
επιμελέστερου τάς έπιχωματώσεις ταύτας θά 
ίδη δτι αυται είναι φωλεαί, ών οί άρχιτέκτονες 
άνήζουσιν είς τήν τάξιν ύμενοπτέρων έντόμων, 
τών σφηκών. Αί στρογγυλοί δπαί τών φω
λεών τούτων είναι αί θυρίδες αί χρησιμεύουσαι 
ώς έξοδοι είς τά άναπτυχθέντα έντομα, τά όποια 
ένεργήσαντα έν ίδιαιτέρφ έκαστον κυψέλη τήν 
μεταμόρφωση· αύτών άποβάλλουσι τέλος τδ πε
ρικάλυμμα τής χρυσαλλίδας καί εύθυμα καί 
ζωηρά έξέρχονται τής ειρκτής των δπως άπο- 
λαύσωσι τής ζωής καί τοΰ φωτός.

Άς παρακολουθήσωμεν τήν εργασίαν μιας 
τών μοναζουσών τούτων σφηκών. Τό έντομον 
τούτο όμοιάζει μεγάλην μέλαιναν μυΐαν αί 
πτέρυγες αύτού χρώματος ίοειδούς είναι στιλ
πνότατα·.· ή κοιλία του χωρίζεται άπδ τοΰ θώ
ρακας διά στενοτάτης ζώνης· οί κάτωθεν κρίκοι 
τής κοιλίας είναι ερυθροί. Αί γνάθοι αύτοΰ κα
τέρχονται παρά τω άρρενι ώς είδος δρέπανου 
και είναι δλως δυσανάλογοι πρός τό μέγεθος 
τού δλου σώματος. Ιό έντομον τοΰτο είναι κεν- 
τροφόρον ύμενόπτερον έκ τών διπλοπτέρων, ανή
καν είς τδ γένος τών Εύμενίων ή μοναζουσών 
λεγομένων σφηκών. Τδ θήλυ φροντίζει περί 
τής κατασκευής τής φωλεάς· πρδς τοΰτο έκλέ- 
γει πρώτον θέσιν κατάλληλον έπί δοκού ή είς 
τήν γωνίαν παραθύρου τινός· άφ’ οΰ έπισταμένως 
έξετάση τήν θέσιν ή σφήξ απομακρύνεται πάλιν. 
Μετ’ ολίγον έπανέρχεται φέρουσα μεθ’ έαυτής 
μικράν σφαίραν πηλού, κατασκευασθέντος διά 
τών γνάθων έξ άμμου λεπτής καί σιέλου. Τδ 
σφαιριδιον τοΰτο κολλά ή σφήξ έπιτηδείως έπί 
τού τοίχου, καί είτα άπέρχεται νά φέρη νέαν 
πηλού προσθήκην. Εις διάστημα ημερών τινών 
φαίνεται ολόκληρος έξόγκωσις, άποτελεσθεΐσα 
έζ τής προσθήκης τών σφαιριδίων. Τήν φω- 
λεάν ταύτην ή σφήξ περιβάλλει διά μικρών 
στρογγύλων δπών, ών έκάστη άντιστοιχεΐ πρδς 
ωοειδή κυψέλην, σύμμετρον έσωτεριζώς καί 
έχουσαν τά τοιχώματα λειότατα. Ό άριθμός
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τών κυψελών τούτων είναι ένίοτε μέγας· ύπάρ- 
χουσι ιρωλεαί περιέχουσαι πλέον τών είκοσι 
κυψελών· έν τοιαύτη περιπτώσει ή δλη φωλεά 
είναι τριαχοντάκις μεγαλειτέρα τοΰ εντόμου. 
Εις έζάστην τών κυψελών τούτων ή σφήξ 
άποθέτει εν ώόν, συσσωρεύουσα πέριξ αύτοΰ 
τήν άναγκαίαν διά τδ μικρόν έντομον τροφήν. 
Τήν τροφήν ταύτην εισάγει βαθμηδόν εντός 
τής κυψέλης, συλλέγουσα αύτήν έν ύπαίθρω. 
Περίεργον είναι νά παρακολούθηση τις τήν θήραν 
ταύτην τής σφηκός. Πετώσα άνωθεν μικρών 
θάμνων, άμα ϊδη κάμπην ζαθημένην έπι φύλ
λου, όρμα κατ’ αύτής μέ τήν βίαν άρπαζτικού 
ορνέου, συσφίγγει διά τών γνάθων της τόν λαι
μόν της και τήν κέντα διά τοΰ κέντρου της. 
ΤΙ κάμπη κάμνει κινήσεις τινάς σπασμωδιζάς, 
έμεϊ πράσινόν τι υγρόν και πίπτει αναίσθητος· 
τότε ή σφήξ τήν παραλαμβάνει και τήν φέρει 
πρός τήν φωλεάν. ' Η μεταφορά αΰτη οέν έζτε- 
λεΐται ευκόλως διότι και ή λεία είναι συνήθως 
βαρεία και ή άπόστασις μεγάλη· διό και άπό 
καιρού είς καιρόν τήν άποθέτει, ποτέ μεν τήν 
φέρει, ποτέ δέ τήν σύρει και τέλος τήν εισάγει 
εις τήν κυψέλην · είκοσάζις, τριακοντάκις επανα
λαμβάνει τήν θήραν ταύτην αναλόγιο; τοΰ αριθ
μού τών ώών, διότι κατά μέσον δοον εξ κάμπαι 
απαιτούνται δι’ έκαστον ώόν. Αποπερατώσασα 
τήν εργασίαν ταύτην ή μήτηρ σφήξ φράσσει 
έκάστην οπήν τής φωλεάς διά πηλού, μεθ’ δ 
άποσύρεται καί αποθνήσκει πλησίον τής φωλεάς, 
ήν μετά τοσούτου κόπου κατεσζεύασε καί έτρο- 
φοδότησεν. Ούτος είναι ό προορισμός τοΰ μι
κρού τούτου έντόμου, δπερ πέπρωται νά μή 
ΐδη ούδέποτε τά. μικρά του, διά τά όποια τόσον 
φιλοστόργως έμερίμνησεν.

Μετ’ ολίγον βλέπομεν ζινούμενον έντός τής 
κυψέλης μικρόν σκώληκα λευκόν, ασθενή ισχνόν 
καί τυφλόν, δστις, μόλις γεννηθείς, έπιπίπτει 
θαρραλέο?; κατά τών περί αυτόν συσσωρευμένων 
καμπών. Μάτην προσπαθεί ή κάμπη, καίτοι 
όγκωδεστέρα, ν’ απαλλαγή τοΰ μικρού εχθρού 
της ■ ό σκιόλης εισδύει βαθμηδόν βαθύτερον είς 
τό σώμα της. 'Οποία αγωνία διά τήν δυστυχή 
κάμπην, ήτις εξακολουθεί ζώσα μέχρις ού σχε
δόν έντελώς ζαταφαγωθή, διότι αί σπασμωδικαί 
αύτής κινήσεις δέν τελειόνουν είμή όταν έκλειψη 
έντελώς. Πώς νά έξηγήση τις τό φαινόμενον 
τούτο; Ή κάμπη προσβάλλεται ύπό παραλυ
σίας καί παρουσιάζει, καί τοι ζώσα, δλα τά 
φαινόμενα τοΰ θανάτου. Κεντωμένη διά βελώνης 
δεικνύει μικρά; σπασμωδιζάς κινήσεις, ιδίως 
είς τά άκρα τοΰ σώματος. Ή αιτία τής τοι- 
αύτης ζαταστάσεω; είναι γνωστή- ή σφήξ κέντα 
τήν κάμπην έν μέσιρ τού σώματος καί είς τρό
πον, ώστε νά προκαλή διά τοΰ δηλητηρίου της 
παραλυσίαν. Είς αύτό ακριβώς τό μέρος τού 
σώματος τής κάμπης καί ή νεογέννητος σφής 
προσαρμόζει τό αδηφάγο·? στόμα της. Άφ’ ού 
δμως ή σφής μεγαλώση καί αί σιαγόνες της 
ένισχυθώσιν, επιτίθεται αδιακρίτως κατά τών 
άλλων καμπών, τρώγουσα νΰν μέν έκ τής μιας 
νύν δέ έκ τής έτέρας.

Έν διαστήματι ένός μηνός ό σζώληξ άνε- 
πτύχθη έντελώς, καί άποπερατώσας τό συμπό
σιό·? του ετοιμάζεται νά γείνη χρυσαλλίς. Είναι 
δέ τότε σζώληξ στρογγυλός 20 χιλιοστομέτρων 
μήκους, γαλακτώδους καί ροδοχρόου χρώματος, 
σχεδόν ακίνητος καί έντελώς άπους. Τό άνω 
μέρος τού σώματος κλίνει προς τά έμπρός καί 
ή μικρά στρογγύλη κεφαλή ομοιάζει σφαιριδίου 
αχάτου, έφ’ ού διακρίνονται αί γνάθοι καί αί 
σιαγόνες διά τοΰ βαθύτερου έρυθροΰ χρώματος. 
Ό σζώληξ ούτος σύγκειται έκ δεκατεσσάρων 
κυκλικών τμημάτων, συμπεριλαμοανομένης καί 
τής κεφαλής. Οί κύκλοι ούτοι χωρίζονται κα-

ΑΙ ΣΦΗΚΕΣ.

νονικώς καί έπί αύτών φαίνονται μικραί έξοχαί, 
αιτινες είναι τά εξωτερικά όργανα τής ανα
πνοής· αί έξοχαί αύται είναι δώδεκα τόν αρι
θμόν, άνά δύο έπί έκαστου κύκλου· οί δύο πρώ
τοι καί οΐ δύο τελευταίοι κύκλοι δέν έχουσι 
στίγματα.

Ό σκώληξ, φθάς είς τό σημεΐον τοΰτο τής 
άναπτύξεως, περιβάλλει τήν κυψέλην του διά 
τού πρώτου μεταξωτού καλύμματος καί περιτυ- 
λίσσεται έντός τρυφερού βομβυκίου. Άνοίγων 
τις μετά τινας ήμέρας τό βομβύζιον τούτο ευρί
σκει σφήκα ολως λευκήν καί τρυφερά·? · οί πόδες 
της καί τά πτερά της είναι κολλημένα είς τό 
σώμα, καί έν γένει δλον τό έντομον φαίνεται 
κεκυρτωμένον. Βαθμηδόν δμως οί οφθαλμοί του 
χρωματίζονται καί καθίστανται μελάνες· έπίσης 
χρωματίζονται καί τό στόμα καί τά διάφορα τού 
θώρακος μέρη, καί τέλος τό έντομον παρουσιά
ζεται ήμϊν έν τω φυσικω αύτού χρωματισμό?. 
Έπί τινα χρόνον μένει έν τοιαύτη καταστάσει 
μέχρις ού ή ώρα τής ελευθερίας του ηχεί, απο
βάλλει το περικάλυμμά του, τό όποιον τρώγει, 
διασχίζει το βομβύζιον, διαρρηγνύει τήν πεφρα- 
γμένην Οπήν τής κυψέλης του καί έξέρχεται είς 
τό φώς. Τότε μένει έκπληκτος ή σφήξ καί τε- 
θαμβωμένη, ανοίγει τάς πτέρυγας καί πέτα είς 
τόν ανοικτόν αέρα, δπου δέν εχει ή ολίγων μό
νον ήμερών βίον.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

Ή Έπανάστάσις τών άνδρών ύπό Ούαλ- 
τέρου Βέσαντ. Μετάφρ. έκ τοΰ ’Αγγλικού ύπό τής 
Κ’: Ε. Μ. Α. Έν Άθήναις 1885. — Προ μικρού 
έςεδόθη τό χαριέστατον τούτο μυθιστόρημα καί 
έν τή ήμετέρα γλώσση. Τό ζήτημα, δπερ 
πραγματεύεται, είναι ζήτημα τής ήμέρας, το
σούτου γινομένου λόγου περί τής χειραφετήσεως 
τών γυναικών. Έκτος δέ τούτου περιέχει τό 
βιβλίον πολλάς ιδέας έμβριθεστάτας καί φιλο
σοφικός, άς μόνον οί ’Άγγλοι δύνανται νά έκ- 
φράσωσι διά τής χαρακτηριζούσης αύτοΰ; εύτρα- 
πελείας. Ό συγγραφεύς τού έν λόγιο βιβλίου 
«προσπάθησε νά κινήση τό ενδιαφέρον τοΰ ανα
γνώστου διά τής λεπτότητας καί τής σαφήνειας 
έν τή έκθέσει τών σκηνών, άς περιγράφει, καί 
ούχί διά τών συνήθων έκείνων τής φαντασίας 
τερατουργημάτων, φόνων, αυτοχειριών καί κα
κουργημάτων, έν οίς καταφεύγουσιν ώς έπί τό 
πολύ οί μυθιστοριογράφοι δπως έςεγείρωσι τήν 
περιέργειαν τοΰ κοινού καί έςοδεύσωσι περισσό
τερα άντίτυπα, άδιαφορούντες έντελώς, άν ή τοι
αύτη άνάγνωσις δηλητηριάζη τήν καρδία·? τών 
νέων καί έξάπτη έπί κακού τάς νεαρά; κεφαλάς. 
ϊυγχαίρομεν άπό καρδία; τή Κ’ μεταφραστή 

’ έπί τή εκλογή τοΰ ωραίου τούτου έργου καί δέν 
άμφιβάλλομεν δτι πας ό άναγινώσκων αύτό έκ 
τών ήμετέρων θά αίσθανθή αληθή τέρψιν, ήν 
δέν αισθάνεται ό άνθρωπος είμή μόνον έν τή 
άναγνώσει καλών καί ήθιζών βιβλίων. Τό σχήμα 
τοΰ βιβλίου είναι κομψόν, ό τύπος καθαρός, καί, 
δπερ ούσιωδέτερον, ή μετάφρασις έγένετο έν 
γλώσση καθαρευούση καί γλαφυρά, ούχί δέ βε
βιασμένη καί σχολαστική.
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Έν Βρεταννία, τή γαλλική επαρχία, ύπάρχει 
έθιμον, αι ζόραι νά προσέρχωνται έν ώρισμέναις 
ήμέραις είς τον χορόν φορούσα·, έρυθρόν ένδυμα 
περιεζωσμένον κάτωθεν διά λεπτών λευκών ή 
κίτρινων ταινιών. Λί ταινίαι αύται έμφαίνουσι 
τήν προίκα τής κόρης· δηλ. έζάστη λευκή ταινία 
δηλοί άργυρον καί αντιστοιχεί πρός ετήσιον εισό
δημα 100 φράγκων έκάστη κίτρινη ταινία δηλοί 
χρυσόν, άντιστοιχοΰσα πρός 1000 φράγκων εισό
δημα. Τό έθιμον τούτο διευκολύνει είς τούς 
νεανίας τούς θηρεύοντας προίκα, τήν εκλογήν 
τής συζύγου, διότι άριθμούντες τάς λεπτάς ται
νίας δύνανται νά ύπολογίσωσι τήν προίκα έζά- 
στης κόρης. Εννοείται οίκοθεν δτι αί κόραι αί 
φορούσα·, τάς κίτρινους ταινίας είναι καί αί 
μάλλον περιζήτητοι.

Έν Βοστώνι τής ’Αμερικής άπεβίωσε πρό 
τίνος ό εκατομμυριούχος Γεώργιος Γάρονερ, δστις 
έκληροδότησεν είς τήν σύζυγόν του έτήσιον 
εισόδημα είς χρυσόν άνάλογον τού βάρους τοΰ σώ
ματός της. Ή κληρονόμος αυτή έζύγιζε κατά 
τόν θάνατον τού συζύγου της 97 λίβρας, θά λάβη 
έπομένως τό πρώτον έτος 180 χιλ. φράγκων 
περίπου. Εννοείται οτι ή τεθλιμμένη σύζυγος 
θά φροντίση είς το μέλλον νά ρυθμίζη τό βάρος 
τοΰ σώματός της πρός τάς άνάγκας της, δπως 
μή έλλαττωθή τό εισόδημά της. Κατά τήν 

ημέραν τοΰ θανάτου τού άλλοκότου τούτου άν
δρός δέον νά έκτελήται κατ’ έτος, μετά τό μνη
μόσυνο·?, ή ζύγισις τής χήρας του, δπως προσ- 
διορίζηται καί το χρηματικόν ποσόν, τό όποιον 
δικαιούται νά λάβη.

Θήρα. Δύναταί τις ποτέ νά φαντασθή πόσα 
ζώα δύναται είς καί μόνος κυνηγός νά φονεύση 
έν σειρά τινι έτών: '<) νύν αύτοκράτωρ τής 
Αύστρίας Φραγκίσκος Ιωσήφ έφόνευσεν άπό τοΰ 
έτους 1848, δτε άνέδη έπι τοΰ θρόνου, μέχρι 
τοΰ τέλους 1884, 43,138 ζώα, ήτοι 14,175 φα
σιανούς, 8270 πέρδικας, (>456 λαγωούς, 4418 
κονίκλους, 1570 αιγάγρους, 1404 χήνας, 1270 
αγριόχοιρους, 825 ξυλόκοτας, 807 έλάφους, 922 
δορκάδας, 197 άλώπεζας, 1 άρκτον καί 40 άλλα 
καταστρεπτικά ζώα· πρός δέ καί 1287 άρπα- 
κτικά πτηνά, άετούς, ιέρακας κτλ.

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Παν ζώον έχει τήν νόσον του· ό άνθρωπος 
έχει τό ένοίκιον, δπερ είναι νόσος χρονία, γινό
μενη οξεία άνά τριμηνίαν. Λαφάργης.

ΤΙ ψυχρότης τοΰ κοινού είναι ώς τό παγω
μένο·? ύδωρ, έν τω όποίω οί μέν αδύνατοι προσ
βάλλονται ύπό πλευρίτιδας, οΐ ισχυροί δμως 
ένδυναμούνται. Έδμ. Άμπού.

Τό θέατρο·? είναι συνήθως ή φιλολογία έζεί- 
νων τών άνθρώπων, οΐτινες δέν έχουσι καιρόν 
πρός άνάγνωσιν. Ste. Bewe.

Ούδέν ομοιάζει περισσότερον βλάκα κομψώς 
ένδεδυμένον ή κακόν βιβλίο·? πολυτελώς δεδε- 
μένον. A. SciiOLL·.

ΤΙ ευγνωμοσύνη καί ή αχαριστία είναι άμ- 
φότεραι δπαδοί τής ευεργεσία;· ή μέν προηγεί
ται, ή δέ έπεται αύτής. Β.

’Αδίκως παρωμοίασαν τάς γυναίκας πρός τά 
άνθη· διότι πάντοτε θά ύφίσταται μεταξύ αύτών 
ή διαφορά, καθ’ ήν τό άνθος, όταν ήναι ωραίου, 
τό άγνοεΐ. Β.

Αίνιγμα 317.
Είς τό φώς εγώ σέ φέρω,

Καί σοι δίδω τήν ζωήν
Τής ύπάρξεώς σου είμαι 

’Αναπόσπαστος πυρήν.
Έάν δμως δύο μέλη

Μ’ άφαιρέσης τών έντός, 
Έν τφ άμα θά μέ ΐδης

Γνωστόν μέρος τού παντός.
Ν. Κ. Μουσούρης, έν Βερδιάνσκα.

Αίνιγμα 318. 
Ζώον είμαι, φίλε, δίπουν, 
ΙΙλήν τετράποδα φρουρών, 
Καί φρουροΰμ’ άπό τετράπουν 
’Από τόν κοινόν εχθρόν. 
Δέν μέ έλυσες; Τί πράγμα! 
Έν ω λύσιν έχ’ απλήν. 
Ίό μέν πρώτον είναι γράμμα, 
Καί το δεύτερόν μου μήν.

Ηραξ.

Αίνιγμα 319. 
θέλεις, φίλε, νά μέ λύσης, 
Πρός βορράν στρέψε τόν νοΰν. 
Έχω σώμα ρωμαλέου, 

’Έχω στιοαρόν τόν πουν, 
Χρώμα χάριεν καί θέλγον 
Κ αλλιτεχνικάς ψυχάς ■ 
’Απαρτίζω πλεΐστα έθνη, 
Ααμπράς πόλεις καί φυλάς. 
Έν Εύρώπη είμί γίγας, 
Λύκος έν τή Αφρική, 
Λέων δέ έν τή Άσία 
Κίνα καί ’Αμερική.
1 ο γινώσκω, θά μοί θραύσης, 
Ί’θονερέ, τήν κεφαλήν, 
’Αλλά τότε θ’ άναπέμπω 
Ε ύ ω ο ί α ν θελκτικήν.

τειως μεν δύο ονόματα τόπιυν ένδόξων κατά τήν 
Αρχαιότητα, καθέτως δέ επτά λέξεις δισσύλαβοι.

Ν.

Γ. Βαρζλαν-ής, έν Ί ’ύνιδι.

ΙΙρόδλημα 320.
* * * ♦ * * ♦
<υ δ υ λ S 3 ι
* * * * * * ♦
α μ α * η > α

Ν’ άναπληρωθ ίδσιν 0! άστερίσκοι διά γραμ-
ματων, ούτως <03τε νά σχηματισθώσιν όριζον-

Πρόβλημα 321.
Στοιχειοθέτης άπρόσεζτος άνέτρεψε κατά 

λάθος 15 στοιχεία γραμμής έτοιμης. Τό χειρό
γραφον δέν ήτο πλέον πρόχειρον- διό καί ό 
δυστυχής ήπόρει πώς «όφειλε νά συμπληρώση 
τήν γραμμήν. ’Ενθυμείτο μόνον δτι ή φράσις 
συνέκειτο έκ τριών λέξεων καί δτι ήτο άρχαϊον 
ρητόν. Έδοκίμασεν έπομένως νά εδρη τήν φρά- 
σιν ταύτην, καί πρώτον μέν τήν έσχημάτισεν 
ούτω·

νεώτεραι γήρα νοϊ
Ό τυπογράφος τω είπεν δτι τούτο δέν έχει έν
νοιαν· τότε έδοκίμασε καί δεύτερον καί έστοι- 
χειοθέτησεν ■

έρωτι γραίαν ένοή.
Όργισθείς ό τυπογράφος τόν έπέπληξεν, είπών 
αυτω δτι πρέπει νά εύρη φράσιν μέ σημασίαν. 
Καί ό στοιχειοθέτης μετά πολλού κόπου καί 
άναδιφήσας λεξικά κατώρθωσε νά. τήν σχημα- 
τίση ουτω ·

-η έννοια γεραίρω.
’Αλλά καί πάλιν όρθή δέν ήτο. Ζητείται 

επομένως ποία ή όρθή φράσις, καί ώς έκ τούτου 
τό άρχαϊον όητόν.

Ν.

Πρόβλημα 322.
Ιππειον άλμα.

[ιόν μα καί βα με ως 7“ καρ

τα λάμ τή; ρί δες νε σημ τά;

κα θερ σε μας θραί ·.< ω δί φλο

Ρω Ζέ τε χω έ νε βρί

ευ τε τό; ρω; το τ’ λα τό ας

ως ε τυ ρών ας είσ α; α

τό ραι πόν t 
η κας ή τόν ου

τοΰ τοΰ μα; μέ ζαρ λί VI V 1(0 J

Ία>. Κ. Γρουμπός, έν Γαλα ζί<1>.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 311. Αινίγματος 312.

Αίμος — λαιμός. Άν — θραξ — άνθραξ.

Αινίγματος 313.
Νόμος — μόνος — πόνος — όνος.

Ιίροολήματος 314.

αός, Φ εα,
Ρ’· Π Zsl’

— όδον, Κ έβα;,
— ον, 14 φαΐρα,
Μ ώμα, 4- ζτή,
Κ ζάφο;, ήρο;,

ρζτος. — ππο;,
> σμα.

Ιίροβλήματος 315.
Ό μέν 9, ό δέ 3, διότι

9 _ ε/3 = 3 + „/3 ή 6 = 6 
καί 9 -ρ »/;1 = 3 4-7.

Προβλήματος 316.
Έτών 90, διότι

90 — 75 = 15 ήλικία έγγονοϋ
3 X 15 = 45 - πατρός
2 χ 45 =90 - πάππου.

Κ. Μ. Κ. έν iiuvxovQiiirii;). Διά τοΰ προσεχούς 
τεύχους, ύπ’ άρ. 97, θέλει άποσταλή καί έτερον έκτα
κτον παράρτημα, περιέχον τήν εικόνα τοΰ μεγάλου τής 
νεωτέρας ‘Ελλάδος ναυάρχου Α. Μιαοΰλη. ΊΙ είκιον 
παριστά τόν ένδοξον ναύαρχον έν τή ϋδραϊκή στολή. — 
κ. λ. Γ. έν Ά0ήι·αιβ. Έν τή έπιστολή υμών μέμφεσθε 
τής διά σφαιριδίων ψηφοφορία; καί μακαρίζετε τήν 
έποχήν, καθ’ ήν αΰτη έγίνετο διά ψηφοδελτίων. 'Οταν 
μάθετε τό έσχάτω; έν τινι πόλει τής Γερμανίας συμ
βάν ύποθέτομεν δτι θέλετε εννοήσει πόσον πρακτικω- 
τέρα είναι ή παρ’ ήμϊν διά σφαιριδίων ψηφοφορία. 
Έγίνοντο αί έκλογαί διά τό γερμανικόν κοινοβούλιο·) · 
εις τών εκλογέων έρριψε κατά λάθος είς τήν κάλπην 
άντί τοΰ ψηφοδελτίου εν συνάλλαγμα, δπερ έκράτει έν 
χερσίν. Έννοήσας τό λάθος άπετάνθη πρός τόν πρόε
δρον τής έφορευτική; έπιτροπής καί παρεκάλεσεν αύτόν, 
σχεδόν μετά δακρύων, ν' άνοιξη τήν κάλπην καί νά 
τώ επιστρέψη τό συνάλλαγμα, τό όποιον έληγεν έκείνην 
άκριβώς τήν ημέραν κατά τάς 6 μ. μ. Ό πρόεδρος 
τώ άπήντησεν δτι τούτο δέν γίνεται, διότι πρό τής 
6 μ. μ. ή κάλπη δέν ήτο δυνατόν ν' άνοιχθή. Έάν 
ή ψηφοφορία ένηργεΐτο διά σφαιριδίων , βεβαίως ό 
έκλογεύς δέν θά έρριπτεν έντός τής κάλπη; τό συνάλ
λαγμα. — κ. Κ. Γ. έν Γαλαΐίω. Έκ τού βιβλίου 
“Βλέμματα έπί τοΰ Ελληνικού βίου κτλ.” δέν ύπάρ- 
χουσιν ή ολίγα μόνον διαθέσιμα άντίτυπα. "Οθεν μή 
βραδύνετε μέ τήν παραγγελίαν σας. Δευτέρα τοΰ βι
βλίου έζδοσις δέν θά γείνη, τούλάχιστον έπί τοΰ πα
ρόντος. — κ. Κ. Λ. έν ΛοίΛνω, Έχάρημεν μαθόντες 
έκ τής έπιστολή; υμών δτι αί εικόνες τής Χίου ηύχα- 
ρίστησαν ύμάς. ‘11 περιγραφή είναι, ώς ειπομεν ήδη, 
κατά τι άρχαιοτέρα τοΰ έν έτει 1881 συμβάντος κα
ταστρεπτικού σεισμού. — κ. Γ. Α. έν Ά«ή|·αΙΚ. IIρο- 
βλήματα έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν, σάς παρακαλοϋμεν 
δε τά αποστελλόμενα προβλήματα νά ήναι πάντοτε 
πρωτότυπα καί άνέκδοτα.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ ELSTER-STRASSE 19. LEIPZIG.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑι 

τή 1113 και 15 27 έκαστου μηνάς.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 = ρούβλια 16). 

1'ιμή καταχωρίσει»·* δι’ έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΡΧΕΤΑΙ ΤΗι 1/13 ΜΑΙΟΤ.

ΕΙΙΙΣΤΑΣΙΑ1 ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.

ΑΘΗΝΑΙ* κ. Κλεάνθης Τ. Ζάννος. 1ΙΕΙΡΑ1ΕΥΣ· κ. Άλέξ. Ν. Μελετόπούλος. 
ΚΕΡΚΥΡΑ· κ. Νικ. Σ. Μπάκας. ΖΑΚΥΝΘΟΣ* κ. Ν. ΓΙαππαδόπουλο;. ΒΩΛΟΣ* 
.........................................................ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· κ. Πέτρος Μ. Γκεντιλίνης. ΙΙΑ- 
ΤΡΑΡ κ. ΙΙαυσανίας Χοίδάς. ΣΤΡΟΣ· κ. Ν. Σακκελίων.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΙΓΥΠΤΟΣ* κ. Πέτρο; Σαράντης, Βιβλιοπω
λείου ‘"0 Φοϊνιξ” έν ’Αλεξανδρβία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΟΤΠΟΛΙΣ· κ. Ιωάννη; Παπάδης, βιβλιοπώλης. ΦΙΛ1Π- 
ΠΟΤΠΟΛ1Σ· κ. Γεώργιος Τσούντας, ιατρός. ΣΜΥΡΝΗ· κκ. Δεκίπρης και 
Σ». καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ* κ. Σ. Γράσσος, βιβλιοπώλη;. ΑΔΡΙΑ- 
ΝΟΥΗΟΛΙΣ· κ. Κωνστ. Κυριαξής. ΣΕΡΡΑΙ· κ. Κ. Χόνδρος. ΚΑΒΑΛΛΑ·κκ. 
Α. Γ. Κούζης καί Σ«· ΜΥΤΙΛΗΝΗ· κ. Ξενοφών Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ· 
Αίδεσ. Άνανίας *Αλεξανδρίδης. ΣΑΜΟΣ· κ. Σταρατιάδης, έφορος τή; Σαμιακή; 
Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΥΤΤΟΣ- κ. Χρ. Χριστοφόρου. ΑΜΙΣΟΣ- κ. Κ. Λαναράς, ίατρό;. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΙΙΤΙΙΣ· κ. Άπ. Εενουδάκης. ΡΟΔΟΣ· κ. Μ. Μαλλιαράκης. 
Κ2ΑΝΝΙΝΑ · κ. Γ. Β. Λάππας. ΤΕΝΕΔΟΣ* κ. Κ. Κωνσταντινίδης. ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου· κ. 11. Δ. ΙΙαπαδάκης. ΛΑΡΝΑΞ* κ. Ιωάννη; Πιερίδης.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤ1ΟΝ* κ. 'Αριστόδημος Α. Βοσκώο. ΙΒΡΑΙΛΑ* κ. Ιωάννης 
Λ. Βοσκώφ. ΤΟΥΡΝΟ-ΜΑΓΟΤΡΕΛΟΝ* κ. Τηλέμ. Παπάζογλου;. ΚΟΡΑΒΙΑ, 
HIKETON, ΚΑΡΑΚΑΛ καί ΚΡΑΙΟΒΑΝ· κ. Νικόλαος Καοαβία;. ΚΑΛΑΦΑ- 
ΤΙΟΝ· κ. Νικ. Κουκλέλης. Γ1ΟΥΡΓΕΒΟΝ* κ. Εύθυμ. Πεταλάς. ΓΑΛΑΖΙΟΝ ■ 
κ, Άχιλλεύ; Λ. Βοσκώφ.

ΠΕΤΡΟΤΠΟΛΙΣ* κ. Ιάκωβος Μάνας. Ιατρός. ΜΟΣΧΑ· κ. Γρηγ. 1. Ροσσόλυ- 
μος. ΟΔΗΣΣΟΣ· κ. Ί ΚομποΟέκρας. ΤΑ1ΓΑΝΙΟΝ- κ. Δημ. Δ. Άλεξόπου- 
λος. ΡΟΣΤΟΒ1ΟΝ'· κ. Στέφ. Λοβέρδος. ΓΕΙΣΚ* κ. Π. Α. Άςιώτης. ΝΙΚΟΛΑΙΕΦ· 
κ. θεόδωοος Λυκιαρδόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ· κ. Νικ. Κ. Μουσούρης. ΙΣΜΑ
ΗΛ ΙΟΝ· κκ. 'Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ" κ. Α. Καρβούνης. 1Ι0Τ1ΟΝ * 
κ. Περικλή; Ν. Κομηλιάδης.

ΙΙΑΡΙΣ1ΟΙ* κ. Θεμιστοκλής Πετροκόκκινος.
ΜΑΣΣΑΛΙΑ - κ. II. Έκιντζόγλου.
ΛΟΝΔ1ΝΟΝ * κ. Σ. ΙΙαπαντωνόπουλος. ΛΙΒΕΡΗΟΥΛ· κ. Γ. θ. Σκρινής. 
ΡΟΤΣΤΣΟΤΚΙΟΝ Βουλγαρίας· κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.
ΤΕΡΓΕΣΤΗ- κ. 11. Περβάνογλους. ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ κ.Ίωάν. Κ. Σταυρίδης. 
ΝΕΑ-ΥΟΡΚΗ· κ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής Ελλάδος,

Είς τά μέρη, ένθα δέν έσυστήθησαν όριστικώς έπιστασίαι, οί 
βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής 
έτησία; συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ' εύθεϊαν είς τήν διεύθυνσιν 
(Elsteb-Strasse No. 19) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως τοϋ' Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τούτου 
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Γ ό ψύλ
λον άποστέλλεται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών.

Η ΔΙΕΤΘΓΝΣ1Σ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elsteb-Strasse No. 19. Leipzig.

ΟΤΑΛΤΕΡΟΥ ΒΕΣΑΝΤ.

Η

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ.

Μετάφρασις έκ τοΰ ’Αγγλικού

ύπδ

Ε. Μ. Α.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

. 1885.

Τό έπαγωγόν τοΰτον μυθιστόρημα εϋ- 
ρηται παρά τώ κ. Σπ. Κουσουλίνψ, βι

βλιοπώλη.

Μ. MINGHETTI.
Τά πολιτικά κόμματα καί ή τούτων 
έπέμβασις είς τά τής δικαιοσύνης 

καί τής διοικήσεως.

Μετάφρασις έκ τοϋ Ιταλικού 
καί είσαγωγή

Γ. Μικο^ίοιι
ίιδάκτορος τής Νομικής.

Ϊ

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι 
W. DRUGULIN 

1885.

Εδρηται παρά τώ τυπογραφείφ 
W. Dbdqdus 

έν Λειψίφ , καί τιμάται φράγκων S.

ΑΓΝΗΣ ΣΜΙΘ 
ΒΛΕΜΜΑΤΑ 

ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΏΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ·
Τρικυμία έν τφ ’Ατλαντικω Ώκεανφ — Πρώται έντυπώσεις έν Άθήναις 
— Έν Άθήναις — Τό Σούνιον καί ό ‘Υμηττός — '0 Μαραθών καί 
ή Αίγινα — '0 ισθμός τής Κορίνθου καί ή Άκροκόρινθος — Αί Μυκήναι 
καί ή Άργολική πεδιάς — Έν Σπάρτη — Παρά τόν Ταΰγετον — Έπί 
τής Ίθώμης — Τό Πάσχα έν μονή — Άπό τής μονής είς Κρέκι— Έν 
Όλυμπίφ — Άπ’ ’Ολυμπίας είς Μέγα Σπήλαιον — Εκδρομή είς τήν 
Στύγα — Ελληνική φιλοξενία — Δυσχέρειαι — θύελλα έπί τοΰ Παρ
νασσού — Άπό τοΰ Παρνασσού είς. Κέρκυραν — 'Η γλώσσα καί ό χα- 
ρακτήρ τών νεωτέρων Ελλήνων — Τρόπος τοϋ περιοδεύειν έν Συρίφ καί 

έν Έλλάδι.
Μετάφρασις I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

Τό παρόν βιβλίον, έκ 16 τυπογραφικών φύλλων είς σχήμα μεγάλου 
συγκείμενον, καί περιέχον πολλάς καλλιτεχνικός εικόνας καί χάρτην τής 
Ελλάδος, έν Άγγλίφ έπί τούτφ κατασκευασθέντα, έξεδόθη κομψώς καί 

πολυτελώς δεδεμένον.
Τιμή Φράγκων 7.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΥΠΟΙΣ Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ.

ΤΟ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.
"Εκαστον τών κομψών τούτων και έπιχρύσων περικαλυμμάτων 

τιμάται μαρκών 5 (ήτοι φράγκων 6.25) καί άποστέλλεται ελεύθερον 
ταχυδρομικού τέλους.

JKST Επειδή κατά τά πρώτα έτη τινές τών Κυρίων συνδρο
μητών ήμέλησαν νά έμβάσωσι τό τίμημα τών παραγγελθέντων περικαλυμ
μάτων, και ώς έκ τούτου προέκυψεν έπαισθητή ζημία, ή Διεύθυνσις έλαβε 
τό γενικόν μέτρον νά μή άποστέλλη τοΰ λοιπού έπ’ ούδεμια προφάσει 
περικάλυμμα άνευ τής προκαταβολής τοΰ τιμήματος αύτοΰ.

Συντάκτης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STK. 1Β.

Χαρτοπωλείου· Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟϊ έν Βερολίνφ, Φραγκοφόρτη καί Λειψίφ. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΓΓΟΓΛΙΝΟΪ έν Λειψίφ.


