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ΑΙ ΘΗΒΑ],
(Μετά είζόνο;, ΰρα σελ. 2ι>9. ■

Δ
Η.ΜΟΣΙΕΥΟΝΤΕΣ σήμερον τήν εικόνα τής έν 

Βοιωτία πόλεως τών θηβών λαμβάνομεν 
^αφορμήν ν’ άναζαλέσωμεν εις τήν μνήμην 
ήμών τήν υπερήφανου καί ισχυρόν άρχαίαν πό

λιν τών θηβών, ήτις τόσον έπίζηλον κατέχει 
θέσιν έν τή ιστορία τής αρχαίας Ελλάδος. Σή
μερον βλέπων τις τήν ύπο τεσσάρων μόλις χι
λιάδων ψυχών κατοικουμένην πόλιν, έν ή άρχει 
απλούς έπαρχος, δυσκόλως δυνάμεθα νά πεισθώμεν 
δτι αύτή ήτο ή πόλις, ή τολμήσασα το πάλαι 
νά άντιπαραταχθή κατά τών ’Αθηνών και κατά 
τής Σπάρτης.

Αί θήβαι έκειντο, ώς κεΐνται καί σήμερον, 
έν μέσοι λόφων άνηκόντων εις τήν σειράν τών 
δρέων, τών χωριζόντων τήν πεδιάδα τής Κω- 
παίδος άπό τής κοιλάδος τοΰ ’Ασωπού ποταμού. 
Έπί τού υψηλότερου τών λόφων τούτων, προς 
δυσμάς τής πόλεως, έκειτο ή άχυρά άκρόπολις 
Καδμεία, ή ύπό τού Κάδμου καί τών Φοινίκων 
κτισθεΐσα. ΓΙολλαί άρχαϊαι παραδόσεις έχουσιν 
ένταΰθα τήν σκηνήν των ό μύθος τού Ηρα- 
κλέους καί τού Διονύσου, τού Λάιου και τού 
υιού αυτού Οίδίποδος, τών έχθρικώς διακειμένων 
αδελφών Έτεοκλέους καί Πολυνείκους■ ή πα- 
ράδοσις τής άτυχούς έκστρατείας τών έπτά έπι 
Θήβας, καί τού πολέμου τών ’Επιγόνων, δστις 
έληξε διά τής άλώσεως καί κατεδαφίσεως τή; 
πόλεως. Μετά τήν εισβολήν τών Βοιωτών έκ 
Θεσσαλίας ή πόλις άνηγέρθη πάλιν καί έλαβε 
μεγαλειτέρας διαστάσεις, έχουσα με τά περι- 
κυκλούντα αύτή; τείχη καί τάς έπτά πύλας 
περιοχήν δκτώ όλων χιλιομέτρων. Επειδή δέ 
έξωθεν τών πυλών έξετείνοντο καί προάστεια, 
ή δλη περιοχή τών θηβών ήτο 13 χιλιομ. 
(ήτοι 70 σταδίων). Εννοείται δτι ή πολυάν
θρωπος αδτη πόλις έλαβεν εύθύ; έξ αρχή: με- 
γάλην έπί τής βοιωτικής χώρας έπιρροήν. Έπί 
τών περσικών πολέμων ή πόλις τών θηβών έτή- 
ρησεν αντεθνικήν πολιτικήν, συμμαχήσασα μετά 
τού έχθρού καί πολεμήσασα έν ΙΙλαταιαΐ; πρός 
τους ’Αθηναίους. Μετά τούς περσικούς πολέ
μους το μΐσος τών Θηβαίων κατά τών ’Αθη
ναίων έξεφράσθη όριστικώτερον, καί έπι ολό
κληρον σχεδόν αιώνα αί δύο αύται αντίζηλοι 
πόλεις εύρίσκοντο έν διηνεκεΐ σχεδόν πολέμιο. 
Ή ύπεροψία τής Σπάρτης μετά τόν ΓΙελοπον- 
νησιακον ρόλεμον άπεξένωσεν απ’ αύτής καί τας 
Θήβας. Ή ειρήνη τού Άνταλκίδου έν έτει 
387 πρ. Χρ. κατέπαυσε μέν τάς έν Έλλάδι 
εχθροπραξίας, άλλ’ ή αποστροφή τών Θηβαίων 
κατά τών Σπαρτιατών έκορυφώθη, δτε τω 382 
ό Σπαρτιάτης Φοιδίδας κατέλαβε τήν Καδμείαν. 
ΊΙ εξωσις τής σπαρτιατικής φρουράς ύπό στί
φους Θηβαίων πατριωτών, τω 379, ύπήρξε τό 
σύνθημα πεισματώδους πολέμου μεταξύ θηβών 
καί Σπάρτης, καθ’ δν αί θήβαι άνέλαβον τήν 
αρχηγίαν ®ν l-'λλάδι, ήν καί διετήρησαν έφ’ 3- 
σον έζη ό μεγαλείτερος τών πολιτών των, ό 
’ Επαμεινώνδας. Βραδύτερον οί Θηβαίοι έδωκαν 
αφορμήν εις τόν καταστρεπτικόν ιερόν πόλεμον 
κατά τών Φωκαέων (356—346 πρ. Χρ.), καί 
αύτοί ήσαν οί προσκαλέσαντες εις τήν Ελλάδα 
τόν Φίλιππον τής Μακεδονίας. Καί άνεγνώρισαν 
μέν τό μέγα λάθος των και παρακινηθέντες ύπό 
τού ρήτορος Δημοσθένους συνήψαν συμμαχίαν 
μετά τών ’Αθηναίων κατά τού Φιλίππου· άλλ’ ούχ 
ήττον ήττήθησαν μετ’ αύτών έν Χαιρωνεία (338 
πρ. Χρ.) καί ήναγκάσθησαν νά δεχθώσιν έν θή- 
βαις μακεδονικήν φρουράν. Ότε δε μετά τον 
θάνατον τού Φιλίππου άπεπειράθησαν ν’ άποτι- 
νάΐωσι τον ζυγόν τούτον, έξεστράτευσε κατ’ αύ

τών ό ’Αλέξανδρος, έζυρίευσε τήν πόλιν καί 
κατηδάφισεν αύτήν (335). Έκτοτε αί θήβαι 
ήρξαντο παρακμάζουσαι· κατά τού; χρόνους τού 
Χριστού ή πόλις δέν ήτο πλέον ή χωρίον, καί 
κατά τά 200 μ· Χρ. περιωρίζετο πάλιν εις τήν 
Καμδείαν μόνον.

Σήμερον ή πόλις έχει τάς διαστάσεις κωμο- 
πόλεως, άλλά πολλάκις έλαβε κατά τήν ένεστώ- 
σαν εκατονταετηρίδα τό ατύχημα νά πάθη ύπό 
καταστρεπτικών σεισμών, οΐτινες μεγάλως έπη- 
ρέασαν τήν πρόοδον καί άνάπτυξιν αύτής.

Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ
ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΑΜΑΡΑΛ.

(ANDRE D’AMARAL.ι

( Επεισόδιον τής ‘Ιστορίας τής Ρόδου.)

Διήγημα πρωτότυπον Μ. Μαλλιαράκη.

Α'.

νΟΝ Σεπτέμβριον 
στρεπτικός 
'Ρόδον.

τε τά προάστεια καί τά χωρία 
πολλοί άνθρωποι έτάφησαν ύπό 
Δεινοτέραν δμως 
τού τείχους τών

:ού 1856 σεισμός κατα- 
όιέσεισε σφοδρώς τήν νήσον 

Πολλά κτίρια κατέρρευσαν εις 
:ής νήσου, καί 

τά έρείπια.
καταστροφήν έπήνεγκεν έντός 
Ιπποτών τού 'Αγίου Ίωάννου 

'Ιερουσαλήμ κεραυνός κατόπιν ένσκήψα; 
αρα τό παλάτιον τού Μεγάλου Μαγίστρου τού 
άγματος. Ίόώρολόγιον τής πόλεως, τό όποιον 

έδωρήσα.το εις τόν δήμον 
τό γένος Μαχμούτ πασά; 
6 Νοεμβρίου τήν 11 ώραν, 
λυψάντων τόν αΐθριον τής 
λυβδοχρόων νεφών έξερράγη κεραυνός.
βερόν τού κεραυνού πάταγον έπηκολούθησεν 
έτερος φοβερότερος έκ τών έγκάτων τής γής 
έξερχόμενος, καί δόνησις σφοδρότατη διέσεισε 
τας παρα το παλάτιον οικίας, μάλιστα δέ τον 
εις τεμενος μουσουλμανικόν μεταοληθέντα ναόν 
τού 'Αγίου Ίωάννου τού Βαπτιστού, 
κερματίσθη μετά 
στοών καί οικιών.
σπαραχθέντα έξεσφενδο' ίσθησαν εις 
μετά ογκωδών λίθων, σανίδων καί κόνεως,

[ς πόλεως,
ό έκ Ρόδου έλκων 
έσήμαινε κατά τήν 
οπότε έκ τών κα-

'Ρόδου ούρανόν μο-
Τόν ®ο- 

δστις κατε-
πασών τών παρακειμένων 

’Ανθρώπινα μέλη κατα- 
τόν αέρα 

'ί·
Φρίκη κατέλαβε πάντα; τούς κατοίκους, 

άγνοούντας τήν αιτίαν τής υποχθονίου έκείνης 
έκρήξεως, ήτις δέν ήτο σεισμός, διότι τό κέν- 
τρον καί ή περιφέρεια, μέχρι τής όποιας προέ- 
βησαν αί σφοδραί τού έδάφους διακυμάνσεις 
περιωρίζοντο εις έν καί μόνον τής πόλεως τμήμα. 
Οί προσδραμόντες κατόπιν εις τό πεδίον τής 
καταστροφής ειδον θέαμα καταπληκτικόν. Μέ- 
γας λάκκος σχήματος ανεστραμμένου κώνου 
ήνεώχθη καί δομή πυρίτιδος έπλήρου τήν περί 
αύτον ατμόσφαιραν. Ην άρα έκρηξις πυριτο- 
θήκης κεκρυμμένης έν τοΐς παρά τόν Ναόν ύπο- 
γείοις άπό τής εποχής τών Ιπποτών ή τής 
καταστροφής αιτία.

’Αλλά διατί ή μεγάλη έκείνη τής πυρίτιδος 
ποσότης νά μένη έπί αιώνας όλου; ύπό τήν γήν 
κεκρυμμένη, έν ω εις τών λόγων, οΐτινες έπή- 
νεγκον τήν παράδοσιν τού τείχους καί τής πό
λεως εις τόν Σουλτάναν Σουλεϊμάν τόν Μεγα
λοπρεπή ύπό τού τελευταίου Μεγάλου Μαγίστρου 
τού τάγματος Βιλλιέρ Δελίλ-’Αδάμ ήτο ή έλ- 
λειψις πυρίτιδος;

Ιο ζήτημα τούτο λύεται ευκόλως αμα ώς 
άναμνησθώμεν, οτι εις τήν κατάκτησιν τής νήσου 
συνετελεσε σπουοαιως ή προδοσία τού Ισπανού 

’Ανδρέου Δαμαράλ. εί; δν οί Ίππόται ΐΐχον 
αναθέσει την έπι τών τροφών καί πολεμε-σοδίων 
έπιστασίαν. Άποθήκαι πλήρεις οσπρίων άνεκα- 
λύφθησαν έν τοΐς καθ’ ήμάς χρόνοι; τετειχι- 
σμέναι, έν ω οι καταπεπονημένοι έκ τών αδιά
λειπτων μαχών ίππόται έστερούντο τροφών. 
Ούτω τά αποτελέσματα τού πρός τόν γενναΐον 
πλήν άτυχή Μέγαν Μάγιστρον Δελίλ-’Αδάμ 
άσπονδου μίσους τού μεγάλου σφραγιοοφύλακος 
τού τάγματος καί ηγουμένου τή; Καστίλλης 
’Ανδρέου Δαμαράλ έξεδηλώθησαν μετά τηλι- 
καύτης καταστροφής καί μετά τριαζοσίους τριά
κοντα τρεις έν.αυτούς, ώς συμπλήρωσις τών 
μαρτυριών τής προδοσίας τού ιππότου εκείνου, 
δστις δικαίως άπέτισε διά τής κεφαλής του τό 
άποτρόπαιον αυτού κακούργημα.

Η καταστροφή τού Ν αού τού πολιούχου τού 
τάγματος Αγίου άναπολεΐ εις τήν φαντασίαν 
τού θεατού το άξιοθαύμαστον γεγονός τής πολιορ
κίας τού μοναδικού ίσως εις τά χρονικά τής 
τότε μηχανικής καί οχυρωματικής τείχους, καί 
τήν άοάμαστον τών ευαρίθμων αύτού υπερασπι
στών άνδρίαν καί καρτερίαν.

Β'.

Ιόν τεσσαρακοστόν πρώτον Μέγαν Μάγιστρον 
Φαβρίκιον Καρέτην (Fabricio Carrettij διεδέ- 
ξατο ό Βιλλιέρ Δελίλ-’Αδάμ (Villiers de 1’1 le 
Adam) τήν 21’·' Ιανουάριου τού 1521 έτους, 
πλειονοψηφίσας τού τε Αγγλου θωμά Δοζραί 
(Thomas d'Ocray) καί τού Ισπανού ’Ανδρέου 
Δαμαράλ. ’Απαίσιος οιωνός προανήγγειλε τά 
έπελθόντα άτυχήματα τώ τε νέι>> Μεγάλοι Μα- 
γίστριρ καί τώ τάγματι τών έν'Ρόδιο ιπποτών. 
Ό Βιλλιέρ Δελίλ-’Αδάμ πλέων έκ Μασσαλίας 
εις 'Ρόδον έζινδύνευσε νά γείνη παρανάλωμα 
πυρκαίάς διαδοθείσης έν τή κομιζούση αυτόν 
καράκη ές άμελείας τίνος τών περί αύτόν. 11 
δραστηριότη; τού Μεγάλου Μαγίστρου κατί- 
σχυσε τού καταστρεπτικού στοιχείου. Κατόπιν 
δεινότερος έπήλθε κίνδυνος. Σφοδρά ζαταιγί; 
μικρού δεϊν κατεπόντιζε τον συνοδεύοντα αύτόν 
στολίσκον, κεραυνός ο’ έπισκήψας είσέδυσεν εις 
τόν θαλαμίσκον τού άτυχούς Δελίλ-’Αδάμ καί 
θραύσας τό ξίφος του έφόνευσεν έννέα τών τής 
συνοδία; αύτού άνδρών. Άλλ’ έχθρος φοβερώ- 
τεροι ενέδρευε παρά τόν Μαλέαν, όπως έπιπέση 
κατά τοΰ αρχηγού τού τάγματος τών Ιπποτών, 
καθ’ ών έπνεε μΐσος άσπονδον. '0 πειρατής 
Κούρδογλους Μουσλουχεδίν ένόμισε πρόσφορον 
τήν περίστασιν νά κορέση τήν έκδίζησίν του 
κατά τών Νοσοκόμων, οΐτινες δύο μέν άδελφούς 
του έπέκτειναν, τόν δέ τρίτον έκράτουν αιχμά
λωτον έν 'Ρόδω. Ό Μέγας Μάγιστρος έπληρο- 
φορήθη περί τών προθέσεων τού πειρατού τούτου 
έν Συρακούσαις, δπου προσωρμίσθη πρός έπι- 
σζευήν τών έπελθουσών εις τον στολίσκον του 
ζημιών, ούδόλως δέ πτοηθείς καί παρά τήν 
γνώμην τών περί αύτον έξηκολούθησε τον πλούν, 
έν ζοφερά δέ νυκτί παρακάμψας τον Μαλέαν 
άφίχθη εις Ί’όδον τήν ΙθΊ’ Σεπτεμβρίου.

Ό έπικινουνωδέστερος δμως έχθρος έκρύπτετο 
έντός τών σπλάγχνων τού τάγματος. Ο Άνορέας 
Δαμαράλ άποτυχών έν τή εκλογή τού Μεγάλου 
Μαγίστρου κατελήφθη ύπό άγενού; φθόνου. Ή 
θανασιμως τρωθεΐσα υπερηφάνεια καί φιλοδοξία 
αύτοΰ δέν ήδύναντο νά ύποστώσι τήν ήτταν. 
Ένω οέ ό έτερος τών έν τή έκλογή άποτυχόν- 
των θωμάς Δοκραί, έσπευσε πρώτος νά συγχαρή 
τόν έπιτυχόντα άντίζηλον μετά βρετανικής με
γαλοψυχίας καί ειλικρίνειας, ό Ισπανός ιππότης 
ύπό φαυλοτάτου έκδικήσεως πάθους οίστρηλα- 
τούμενος άνέκραςεν έν τή παράφορή του. "Οΰτος 
θά είναι ϋ τελευταίος Μέγας Μάγιστρος τής 

Ρόδου!” II άπειλή αυτή δέν έβράδυνε νά πραγ
ματοποίησή. ί>’Ανορέας Δαμαράλ εύρε κατάλ
ληλον τήν περίστασιν νά έκδικηθή τόν μισητόν 
άντίζηλον προδίδων ολόκληρον τό τάγμα, μεθ’ 
οΰ συνεδέετο διά τών ίερωτέρων όρκων.

Γ.

Ό Σουλτάν Σουλεϊμάν κατακτήσας τό Βελι- 
γράδιον έστρεψε τήν προσοχήν αύτού προς τήν 
Ί’όδον. Ή κατάκτησις τή; νήσου ταύτη; άπε- 
τέλει τον δεύτερον όρον τή; διαθήκη; τού πατρός 
του Σελίμ· άναμιμνησκόμενος δέ τή; προ τεσσα
ράκοντα καί δύο ετών άποτυχία; τοΰ ύπό Μωά
μεθ τού Β . άποσταλεντο; προ; κατάκτησιν τή; 
νήσου Μεσσίχ πασά έδίσταζε νά έπαναλάβη τό 
πείραμα κατά τών έντός άπορθήτου τείχους 
περικλειομένών καί ύπο χαλύβδινης πανοπλία; 
τεθωρακισμένων Ιπποτών. Αλλά τοΰ; δισταγ
μούς τού νικητού τού Βελιγραδιού ήγωνίσθη νά 
διασαλεύση παντοιοτρόπως ό Άνδρέα; Δαμαραλ, 
υποδαυλίζων έπιτηδείως τήν φιλοδοξίαν του και 
παριστών τήν νήσον έπιδεή ού μόνον άνδρών, 
άλλά καί τών πρός άμυναν έπιτηοείων καί διά 
ταύτα ευαλωτον.

Καί ή πολιτική ομω; τή; Εύρώπης κατά- 
στασι; ήν εΰνους πρός τοιαύτην κατά τών ιπ
ποτών τής Ρόδου έπιχείρησιν- διότι ό μέν 
Κάρολος Ε’. καί Φραγκίσκο; Α'. ήριζον πρός 
άλλήλους, ή δέ ένότη; τής καθολική; έκκλησίας 
οιεσπάτο ύπό τού Λουθήρου, ώστε οί άπο τών 
χριστιανών τής Εύρώπης ηγεμόνων καί τής 
έκκλησίας άναμένοντες έπικουρίας ’ Ιππόται ώφει- 
λον ν’ άπολέσωσι πάσαν έλπίδα καί νά περιορι- 
σθώσιν εις μόνα; τά; ιδία; αύτών δυνάμει;.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων ό Σουλτάν 
Σουλεϊμάν άπέστειλε πρός τον Μέγαν Μάγιστρον 
επιστολήν, δι’ ής -έξέφραζεν αύτώ τά συγχαρη
τήριά του έπί τή αίσια εις 'Ρόδον άφίξει του, 
εύχόμενο; ύπέρ τής εύδαιμονία; καί τή; δόξης 
του, καί παριστών αύτω, 8τι ώ; φίλο; ώφειλε 
νά συγχαρή τόν νικητήν τής Ουγγαρίας, οστις 
διήλθεν έν στόματι μαχαίρας πάντα; τοΰ; τολ- 
μήσαντα; ν’ άνιστώσιν εί; αύτόν. ΊΙ άπάντησι; 
τού Μεγάλου Μαγίστρου πόρρω άπέχουσα τή; 
διπλωματικής άβρότητος έξηρέθισε τον μονάρχην 
τών ’Οθωμανών, καθ’ οσον μάλιστα έκομίσθη 
υπό άπλού άστού και ούχί ύπό τίνος τών αξιω
ματικών τού τάγματος. "Οθεν άπέστειλε δευ- 
τέραν έπιστολήν, δι’ ή; παρεπονεΐτο μέν διά τό 
ύπερήφανον τού Μεγάλου Μαγίστρου ύφο; καί 
τήν περιφρόνησιν τών διπλωματικών, ούτω; εί- 
πεΐν, έθίμων ώς προ; τήν έπίδοσιν αύτή;, έξε- 
δήλου δέ κατά τινα τρόπον τήν οργήν αύτού 
καί τήν έλπίδα ήν είχε ν’ άποκτήση νέα; δάφνας 
έπί τινο; άλλης έπιχειρήσεω; όμοια; τή; έν 
Βελιγραδίιυ.

Ό Μέγα; Μάγιστρος διά δευτέρα; άπαντή- 
σεως έξέφρασε μέν τάς προ; τόν Σουλτάνον 
εύχαριστίας του, διότι δέν έπαυε νά τόν έχη έν 
τή μνήμη του, πρός οέ τήν έν τή έπιστολή 
ύπολανθάνουσαν άπειλήν άντέταξε τό βλως άβέ- 
βαιον τών άπο τή; τύχη; τών οπλών έξαρτω- 
μένων έλπίδων.

Ούτω; αί μεταξύ τού άρχηγού τού τάγμα
τος τών Ιπποτών καί τού μονάρχου τών ’Οθω
μανών σχέσεις έτραχύνθησαν, καί ό Σουλτάνος 
άπεφάσισεν όριστικώ; νά έπιτεθή κατά τής Ρό
δου, ήν παριστών αύτώ ώ; φωλεόν πειρατών, 
οΐτινες μήτε θείου; μήτε άνθρωπίνου; νόμου; σε
βόμενοι κατέστησαν μάστιγες τής θαλάσση; καί 
τών δΐ αύτή; εί; τοΰ; ιερού; τού Ισλαμισμού 
τόπου; πλεόντων προσκυνητών.

Οί λόγοι οΰτοι δέν ούνανται νά θεωρηθώσιν 
ώ; ή μόνη άφορμη τή; κατακτήσεω; τή; 'Ρόδου. 

ώ Σουλτάν Σελίμ. κατακτήσας τήν Αίγυπτον 
καί κύριο; τή; Συρία;, δέν ήδύνατο νά άνεχθή 
τήν ύπαρξιν τοιούτων ισχυρών προπυργίων ύπό 
τό κράτος ξένη; χριστιανική; δυνάμεως, δυνα- 
μένη; διά τού ναυτικού αύτή; νά παρενοχλή 
τά; κτήσεις του καί νά παρακωλύη τήν πρόο
δον τών κατά θάλασσαν δυνάμεων αύτής. "Οθεν 
προύτίθετο νά έπιτεθή κατά τής Ρόδου, άλλ’ ό 
θάνατο; έματαίωσε τάς προθέσεις του (1520), 
τάς οποία; έκληρονόμησεν ό υιός του Σουλεϊμάν 
ο Μεγαλοπρεπής, οστι; δυσφορών διά τήν ύπό 
τών Ιπποτών χορηγηθεΐσαν έπικουρίαν πρός τον 
μετά θάνατον τού πατρός του κατ’ αυτού άπο- 
στάντα διοικητήν τής Συρίας άνέβαλε τήν έκτέ- 
λεσιν τού σχεδίου αυτού, μέχρι; ού συμπλήρωσή 
τά; έν Ουγγαρία κατακτήσεις.

( Επεται συνέχεια.)

ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ.
Διήγημα κατά τό Γαλλικόν ύπό Ν. Γ. Μουσούρη.

Συνέχεια.

IIμέραν τινά τού Δεκεμβρίου αι θεΐαί έπεμ- 
ψαν τήν Φραγκίσκην πρός τήν δεσποσύνην Κλά
ραν Λ . . ήθοποιόν τού Κωμικού μελοδράματος, 
οπω; έπιδείξη αύτή νέα σχέδια κεντημάτων. II 
Φραγκίσκη ήσθάνθη μεγάλην χαράν καί συγ
κινησία ίδούσα τήν άοιδόν καθημένην προ τού 
ζλειδοκυμοάλου καί φδουσαν. ΊΙ Κλάρα κατε- 
θέλχθη ύπο τή; εύειδοΰ; καί σεμνής μορφή; 
τή; πτωχή; κόρης, καί άπέτεινεν αύτή πολλά; 
έρωτήσεις. Η Φραγκίσκη ένθαρρυνθεΐσα έκ τή; 
εύγενού; συμπεριφορά; τής άοιδού, τήν παρεκά- 
λεσε νά έςακολουθήση τό άσμα δπερ καί ή άοι- 
οός έψαλε τόσον ώραϊα, ώστε ή πτωχή Φραγ- 
κίσκη μή δυναμένη νά κρατήση τήν συγκίνησίν 
της, ανέκραξε ·

— θεέ μου! θεέ μου! Πόσον μέ συγζινεΐ 
τό άσμα τούτο!

— Ναι, έχει; δίκαιον, είπεν ή Κλάρα· είναι 
πράγματι πολύ ώραϊον καί συγκινητικόν . . . 
Έχεις, βλέπω, καί αίσθημα μουσικόν! Πού διέ
μενε; πριν έλθη; εί; Παρισίους; Πώς άπεφά- 
σισε; νά ύπηρετήση; τά; άδελφά; Γιλβέρτη, ας 
όλοι θεωρούσι δύο ζακοβούλου; Μοίρας;

Αί απαντήσεις τή; Φραγκίσκη; έτι μάλλον 
έκίνησαν τήν συμπάθειαν καί περιέργειαν τή; 
άοιδού, ήτι; τήν παρεκάλεσε νά ψάλη μικρόν 
ασμάτιον. Η αίδήμων κόρη κατ’ άρχά; άπε- 
ποιήθη, ειτα ομω; ένέδωκεν εί; τά; παρακλήσεις 
καί έψαλε ποιμενικόν τι ασμα τής πατρίδος της. 
Τά άσματα ταΰτα μεθερμηνεύουσι σαφέστατα 
του; μυχιαιτάτου; τή; καρδία; πόθου; καί τά 
λεπτότερα αισθήματα.

— Ήξεύρει;, φιλτάτη, οτι ή φωνή σου είναι 
θελκτική; διέκοψεν αύτήν ή Κλάρα πλήρης θαυ
μασμού. Άν άπεφάσιζες νά γείνη; άοιδο; θά 
διέπρεπε;, θά έλατρεύεσο . . . άλλά δέν τολμώ 
νά σέ συμβουλεύσω . . . Δυστυχώς τά άποτε- 
λέσματα τοΰ τοιούτου έπαγγέλματο; είναι άδηλα 
καί άμφίβολα!

Τό άπό τού τοίχου κρεμάμενον ώρολόγιον 
έσήμανε τήν έκτην έσπερινήν ώραν.

— ΊΙ ώρα έξ! άνέζραξεν ή άοιδο; έντρομος. 
Πήγαινε, πήγαινε, κόρη μου. ΓΙολλήν ώραν 

σ’ έκράτησα· ίσως έξ αίτια; μου θά σ’ έπιπλή- 
ξουν αί θεΐαί σου. Καλήν έντάμωσιν! θά έπα- 
νέλθης αύριον, έλπίζω.

Γεταραγμένη ή Φραγκίσκη έψιθύρισε λέξεις 
τινάς καί έξήλθε δρομαία- ήτο βέβαια οτι σκλη- 
ρώς θα έπεπλήττετο καί ότι ίσως θά παρεξη- 
γεΐτο καί ή βραδύτη; τη;. Κατεχομένη ύπό 
τής ιδέα; ταύτης καί συγκεκινημένη άζόμη 
εύρίσκετο έν άπογνώσει σχεδόν. Εβάδιζε τα
χέως, καί έλεγε καθ’ έαυτήν

— Εξ ώραι! ΙΙώ; έβράδυνα! θά. μέ έπι- 
πλήξουν! θά συλλάβουν κακός ύπονοίας!...

Έν ω οέ έσπευδε νά. έπιστρέψη οίκαοε, δί
ψασα βλέμμα οπισθέν τη; παρετήρησεν οτι ήκο- 
λουθεΐτο. Έν καιρω χειμώνας κατά τήν έκτην 
<όραν τή; έσπέρα; ή πόλις τών Παρισίων λαμ
βάνει τήν μαγευτικήν τη; νυκτερινήν δψιν, άλλ’ 
ει; οδού; άποκεντροτέρα; τό σκότος είναι βαθύ. 
Κατ έκείνην τήν έσπέραν ή επικρατούσα όμίχλη 
έτι βαθύτερου τό καθίστα. ΊΙ Φραγκίσκη ήτο 
ήναγκασμένη νά διέλθη καί διά τοιούτων οδών, 
έν αί; ύπήρχον άκόμη κατ’ έκείνην τήν έποχήν 
οικόπεδα άκτιστα, καί πτωχά παραπήγματα ζα- 
τοικούμενα ύπό άνθρώπων τής ζατωτάτη; τού 
λαού τάξεω;. Οί νυζτοζλέπται καί οί έρωτο- 
θήραι ευρισκον άσυλον εί; τάς έρήμου; εκείνα; 
οδούς. Ή Φραγκίσκη έπετάχυνε τό βήμά της 
— άλλ’ αίφνης φόβος παρέλυσε τά μέλη της! 
' · άκολουθών αύτήν άγνωστο; έσχε τό θάρρος 

νά τήν πλησιάση καί τήν συλλάβη έκ τού βρα
χίονας. Καίτοι σφόδρα ταραχθεΐσα έκ τής αι
φνίδιας ταύτης προσβολής, ή Ί’ραγζίσκη δέν 
εοειλιασεν έστράφη προ: τόν υβριστήν καί άτε- 
νίσασα αύτόν μέ βλέμμα περιφρονητικόν προσε- 
πάθησε νά ρήξη φωνήν. Ή λάμψι; τού άνωθεν 
ανηρτημενου φανού έφώτιζε τό τεταραγμένον 
πρόσωπόν της. Έπί τή θέα τοσαύτη; παρθενικής 
καλλονή; καί εύγενού; φυσιογνωμία; ίσως ό 
αυθάδη; έκεϊνο; θά άπεχώρει ζητών συγγνώμην 
άλλά. δέν έσχε τον πρός τούτο άπαιτούμενον 
καιρόν, διότι νεανία; υψηλού αναστήματος άνερ- 
χόμενος τήν αύτήν οδόν έπλησίασε καί διά 
φωνής ηχηρά; καί έντονου είπε-

— Κύριε, τολμάτε νά προσοάλητε άθώαν 
νεάνιδα; είσθε κακοήθη;, ούτιοανό;!

— Κύριε, άπήντησεν ό έτερος- άν όμιλήτε 
σοβαρώ;, αύριον θά σάς διδάξω νά διακρίνητε 
καλλίτερον τοΰς κακοήθεις . . .

I > ούτως άρξάμενο; διάλογος ολίγον διήρ- 
κεσε, κατέληξε δέ εί; πρόσζλησιν μονομαχίας, 
όρισθείσης διά τήν έπαύριον. ΊΙ Φραγκίσκη 
τοέμουσα όλη παρετήρει τόν ύπερασπιστήν της, 
ού τινο; οι μεγάλοι όφθαλμοί έσπινθηροβόλουν 
έξ οργή;, δτε έλαοεν έκ τού θυλακίου του ση- 
μειωματάριον καί έξαγαγών έπισζεπτήριον ένε- 
χείρισεν αύτό ει; τόν αντίπαλόν του. ’ Εν τή 
βίαια όμως κινήσει αύτού έτερον έπισζεπτήριον 
οιαφυγόν τών χειρών του έπεσε προ τών ποδών 
τής Φραγκίσκης, ήτι; λαβούσα αύτό καθ’ ήν 
στιγμήν οί δύο άντίπαλοι ώριζον τον τόπον τή; 
μονομαχία; έφυγε δρομαία πλήρη; ταραχής καί 
συγκινήσεως. —

Αί άδελφαί Γιλβέρτη μετ’ άνυπομονησίας 
έπεριμενον κατ’ άρχά; τήν άνεψιάν των, είτα 
ομω; καθ’ όσον παρήρχοντο αί ώραι ήρχιζον 
άγανακτούσαι κατ’ αύτής. "Αμα είσήλθεν εις 
τό κατάστημα ή τάλαινα κόρη έξ ένό; βλέμμα
τος αύτών ένόησεν ότι ήδη αί έπιπλήξεις θά 
έλάμβανον χαρακτήρα πολύ σοβαρώτερον, καί 
ότι αι άλλοτε συλληφθεΐσαι ύπόνοιαι θά μετε- 
βάλλοντο ήδη εί; άποτρόπαιον πραγματικότητα. 
Χωρίς νά προφααισθή καί νά ζαταφύγη εί; ψευ
δείς δικαιολογήσεις άφηγήθη λεπτομερώς τήν 
μετά τής άοιδού συνέντευξίν τη;, άποσιωπήσασα 
<ίι; ειζο: το τελευταΐον καθ’ οδόν έπεισόοιον.
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— Αί! είπεν ή Σοφία μόλις συγ:κρατούσα
-ήν δργήν -ης ... ή Κυρία Κλάρα είνε άοιδός;
Ούδέποτε έφανταζόμην τούτο· έγώ τήν ένόμιζον
δλω: αμέμπτου διαγωγής . . .

— Και έγώ έπίσης, αδελφή μου , διέκοψεν
ή Ουρανία. Τακτικώς έβλεπον αύτήν είς τήν
έζζλησίαν, ένθα ΐστατο έν μεγάλη κατανύξει. — 
Στραφεΐσα είτα πρδς τήν Φραγκίσκην προσέ- 
θηκεν· Εύγε, κόρη μου! θέλεις νά συναναστρέ
φεσαι άοιδούς και υπόπτου διαγωγής κυρίας ... 
Νομίζω ότι ή ωραία έκείνη καί φλύαρος δεσπο
σύνη σ’ έκολάκευσεν ύπερμέτρως. . . Άλλοι- 
μονον! Τί φρίκη! . . . Γνωρίζεις κάλλιστα, δτι 
δέν έπιθυμοΰμεν τήν καταστροφήν σου· κατα 
συνέπειαν πριν είσέλθης είς τήν όδον τής δια
φθοράς σέ άποστέλλομεν πρδς τον πατέρα σου, 
άφ’ ού πρότερον τώ έκθέσωμεν τήν πρδς το κα
κόν τάσιν σου.

'II Φραγκίσκη άκούουσα τάς έπιπλήςεις ταύ- 
τας έσιώπα· ό νους της ήτο τοσοΰτον τεταραγ- 
μένος, ώστε δέν ήδύνατο ούδέ λέξιν ν άρθρωση 
πρδς ύπεράσπισίν της. Διά τής σζέψεώς της 
άνεζήτει τδν άγνωστον έκεΐνον νέον, βστις το
σοΰτον γενναίως ύπερήσπισεν αύτήν καίτοι άμυ- 
δρώς μόνον ίδοΰσα αυτόν ζωηρώς τδν ένθυμεΐτο. 
Αί ώραι παρήλθον βραδέως, μέχρι ού είσελΟοΰσα 
είς τδ πενιχρόν της δωμάτιον καί έξαγαγοΰσα 
έκ τοΰ κόλπου της τδ έπισκεπτήριον άνέγνωσε 
το όνομα· "Άρμάνδος Έρμε λ. 'Οδός Μαρ
τύρων 37.” Έπί τή ανακαλύψει τοΰ ονόματος 
καί τής διευθύνσεως τοΰ εύγενούς ύπερασπιστοΰ 
της νέαι ίδέαι ήρξαντο βασανίζουσαι αύτήν. 
’Ολίγα λεπτά ήρκουν δπως μεταβή καί εύχα- 
ριστήση αύτδν διά τήν συνδρομήν του. Έσυλ- 
λογίζετο δτι ό νέος εκείνος άπεφάσισε νά μονο- 
μαχήση χάριν νεάνιδος άγνωστου, ήν ούδέ ήλ- 
πιζε νά έπανίοη ποτέ . .. Άρά γε ό νέος είχε 
μητέρα, ή συγγενείς, ή φίλους, οιτινες νά τδν 
περιποιηθώσιν άν έτραυματίζετο: Εις τοιαύτας 
βεβυθισμένη σκέψεις μάτην έπροσπάθει νά κλείση 
τά βλέφαρά της· έφαντάζετο τον Άρμάνδον πλη- 
γωμένον θανασίμως καί μένοντα άνευ περιθάλ- 
ψεως — έβλεπεν αύτδν θνήσκοντα χάριν κόρης 
αγνώστου! Συγκεκινημένη έσφιγγεν έν τή χειρί 
της τδ έπισκεπτήριον καί ήσθάνετο τήν εισβολήν 
νέου τέως αγνώστου αύτή αισθήματος. Ουτω 
διήλ.θε τήν νύκτα. Περί τήν πρωίαν μόνον έκοι- 
μήθη όλίγον. άλλ’ ό ύπνος της ήτο τεταραγμένος 
ύπδ διηνεκών ονείρων καί σκηνών αίματος καί 
φρίκης. Έκάστη ψυχή έχει ίδιαν ιστορίαν πολ
λάκις ανώτερα τις δύναμις ωθεί αύτάς πρδς τόν 
προορισμόν των. ’Αρκεί στιγμή, δπως έπιφέρη 
τήν σκέψιν, ήν ολοκλήρων έτών συλλογισμοί δέν 
δύνανται νά έπιφέρωσιν. 'Η Φραγκίσκη έγερ- 
θεΐσα τής κλίνης έσκέφθη έπί πολύ άν ώφειλε 
νά έξέλθη δπως πληροφορηΟή περί τής έκβάσεως 
τής μονομαχίας· έξ αίδοΰς δέ μάλλον ή έκ κα
θήκοντος έφοβεΐτο ν’ άναλάβη έπιχείρησιν το
σοΰτον κινδυνώδη . . .

Ένόμιζεν δτι αί νέαι αύται ψυχικαί διαθέ
σεις έπετάχυνον τούς παλμούς τής καρδίας της, 
μεταδίδουσαι συγχρόνως είς τδ πνεΰμά της νέαν 
ζωήν. Κόσμος ιδανικός ήνοίγετο έμπροσθέν της· 
έβλεπε ναυαγούσας τάς αδίκους καί έξευτελι- 
στικάς τών θείων της ύπονοίας· τδ όνομα τοΰ 
Άρμάνδου, προσφιλές ήδη αύτή γενόμενον, έτά- 
ραττε διηνεκώς τδν νοΰν της· προφέρουσα αύτδ 
ήσθάνετο έαυτήν άπαλλασσομένην βάρους αφό
ρητου. Αίφνης έρρίγησεν ύπδ φόβου ■ ήσθάνθη 
τήν Θέσιν της. Πώς νά τολμήση αύτή ν’ άτε- 
νιση πρδς μέλλον εύτυχές; Πώς νά δικαιολο- 
γήση τδ νέον τούτο αίσθημα, τδ αίσθημα τοΰ 
έρωτος, τδ όποιον κατελάμβανεν αύτήν; Έφο
βεΐτο έπικείμενον κίνδυνον· τδν έβλεπε τδν κίν
δυνον τούτον, άλλά δέν ήδύνατο νά φαντασθή 

τδ μέγεθος αύτού. Ώσεί έν άπογνώσει έλεγε 
καθ’ έαυτήν· ' Άφ’ ού αγαπώ τόν άγνωστον 
έκεΐνον νέον, προθύμως θά ύπομείνω δυστυχίας 
καί βασάνους χάριν αύτού! . . . Πρέπει νά πλη- 
ροφορηθώ περί αύτού. Ζή; Έτραυματίσθη; 
’ Εφονεύθη; Θά μεταβώ παρ’ αύτώ κρυφίως, ώστε 
ν’ άγνοή αύτδς τδ διάβημά μου.” Καί νΰν δεν 
άπεδειλία πλέον ενώπιον τού διαβήματος τού
του. — Ή τύχη έπήλθεν αύτή άρωγός. 'Η 
Σοφία έστειλεν αύτήν δι’ ύπόθεσιν τοΰ κατα
στήματος είς πλησίον τινά οικίαν.

— Άλλοίμονόν σοι, τή είπεν, άν δέν έπι- 
στρέψης εγκαίρως! Θά σέ άποστείλωμεν πρδς 
τδν πατέρα σου, διότι σέ έβαρύνθημεν πλέον· 
έγεινες άχαλίνωτος.

'II Φραγκίσκη, άλλα έχουσα έν νω, ούδ’ ή
σθάνθη τούς πικρούς τής θείας της λόγους· διε- 
νοεϊτο ότι μετ’ όλίγον θά εύρίσζετο έν τή όδω 
τών Μαρτύρων. Έξελθοΰσα τοΰ καταστήματος 
ταχέως καί κάμψασα τήν όδδν Ναυαρίνου εύ- 
ρέθη μετ’ όλιγας στιγμάς έν τή όδω τών Μαρ
τύρων. Αίφνης έν τίρ μέσω τής όδού είδεν 
άμαξαν ίσταμένην πρό τίνος οικίας· θλιβερόν 
κατέλαβεν αύτήν προαίσθημα καί ώχρίασε. Προ- 
χωρήσασα όλίγα βήματα καί στηριχθεΐσα έπί 
τοίχου, είδε τδ προαίσθημά της έπαληθεύον. 
Δύο άνδρες ζατεβίβαζον έκ τής άμάξης σώμα 
αίματόφυρτον, καί, ώς έφαίνετο, αναίσθητο·?. Ή 
Φραγκίσκη άνεγνώρισε τδν υπερασπιστήν της 
καί έξέβαλεν ύπόκωφον φωνήν άπελπισίας. Ώς 
διά μαγικής ώθουμένη δυνάμεως παρηκολούθησε 
σιωπηλός τούς δύο άνθρώπους, οί’τινες μέ τδ 
φορτίον των άνέβησαν τήν κλίμακα τής οικίας. 
Είσελθόντες είς δωμάτιόν τι άπέθεσαν τόν τραυ
ματίαν έπί κλίνης. 'II Φραγκίσκη έστη παρά 
τήν θύραν απαρατήρητος. Τδ δωμάτιον καίτοι 
εύρύχωρον περιεΐχεν όλίγα μόνον έπιπλα, καί 
άμυδρώς έφωτίζετο ύπδ μικρού παραθύρου, σκια- 
ζομένου καί τούτου ύπδ λεπτού πρασίνου παρα
πετάσματος. Οί πεπαλαιωμένοι τοίχοι τοΰ δω
ματίου έκοσμοΰντο διά δεκάδος εικόνων έπί 
άπλής τίνος σανίδος, άνηρτημένης άπό τού τοί
χου, έκειντο έργαλειά τινα, γλυφίδες, αγάλματα 
γύψινα καί καπνοθήκη. Έν τώ μέσο» δέ ιστατο 
όζρίβας, έφ’ ού ήσαν χρωστήρες καί διάφορα 
χρώματα · έν τινι δέ γωνία έκειτο μικρόν γρα
φείου, πτωχική κλίνη καί δύο κοινά καθίσματα. 
ΊΙ Φραγκίσκη ένόησεν αμέσως βτι εύρίσκετο 
έν τή κατοικία καλλιτέχνου.

Οί δύο άγνωστοι καταθέσαντες τδν τετραυ- 
ματισμένον έπί τής κλίνης ήρςαντο περιποιού
μενοι αύτόν· ό πρεσβύτερος έξήταζε τήν πληγήν.

— Είναι έπικίνδυνος, ιατρέ; ήρώτησεν ό 
έτερος.

— Πρδς τό παρόν τούλάχιστον δέν παρου
σιάζει έπιφοβα συμπτώματα, άπήντησεν ό έρω- 
τηθείς. Ό πνεύμων εύτυχώς δέν προσεβλήθη. 
Θά έπέλθη όμως σφοδρός πυρετός. Τις θά τδν 
περεριποιηθή; Έχει άρά γε οικογένειαν;

— “Οχι, ιατρέ, άπεκρίθη ό νέος. Μόλις προ 
όλίγων μηνών άφίκετο ένταύθα καί δλίγους γνω
ρίζει. Κατάγεται έκ Τουλούζης, ένθα έξήσκει 
τήν ζωγραφικήν. Μόλις πρδ όλίγων ήμερών τόν 
έγνώρισα. Χθές τδ εσπέρας μέ εύρεν έν τώ 
ζυθοπωλείο» καί μέ προσεζάλεσε μάρτυρα διά 
τήν σημερινήν μονομαχίαν του.

— Πλήν το αίτιον αύτής;
— Άναμφιβόλως γυνή! . . . άπεκρίθη ό νεα

νίας ύψών τούς ώμους.
— Ναι, κύριοι, γυνή, καί ή γυνή αυτή είμί 

έγώ, είπεν ή Φραγκίσκη προχωρούσα πρδς αύ- 
τούς, άφ’ ού ήκουσε τήν συνδιάλεξιν.

Άμφότεροι έπί τή έμφανίσει τής κόρης έςε- 
πλάγησαν. Ή σεμνή αύτής στάσις καί ή συμ
παθής μορφή της έξέφραζον αίσθημα άγνδν 

πλήρες άθιρότητος, ώστε ούδείς έξ αύτών συνέ- 
λαβεν ύπόνοιάν τινα. Άμφότεροι έχαιρέτισαν 
αύτήν δι’ ύποκλίσεως, ή δέ Φραγκίσκη, λαοοΰσα 
θάρρος προσέθηκε·

— Πρδ ολίγου είπετε, ιατρέ, δτι ό άσθενής 
μή έχων οικογένειαν ένταύθα δέν θά έχη τήν 
δέουσαν περιποίησιν. Έγώ σάς προτείνω νά 
τδν περιποιηθώ καθ’ ολον τδ διάστημα τής 
άσθενείας του, έάν έπιθυμήτε.

— Εύχαρίστως, άπεκρίθη δ ιατρός· έχω δέ 
δΓ έλπίδος βτι νοσηλευόμενος έπιμελώς έντός 
όλίγων ήμερών θ’ άναρρώση.

— Εύαρεστήθητε λοιπόν νά μέ περιμείνητε’ 
μετ’ όλίγον έπανέρχομαι.

Σταθεράν έχουσα άπόφασιν νά περιποιηθή 
τόν τοσοΰτον ήρωϊκώς ύπέρ αύτής θυσιασθέντα 
νέον, ή Φραγκίσκη διηυθύνθη προς τδ κατάστημα 
τών θειων της. ΊΙ άβασάνιστος όρμή όδηγεϊ 
πολλάκις εις πράξεις ήρωϊκάς, πολλάκις δέ καί 
είς ασύγγνωστα λάθη. Φθάσασα είς τήν οικίαν 
είσήλθε διά τής κλίμακος τής ύπηρεσίας, εισήλ- 
θεν άπαρατήρητος είς τδ δωμάτιόν της- έκεΐ 
δέ λαβούσα τά φορέματά της, έξήλθε πάλιν διά 
τοΰ αύτού τρόπου χωρίς νά διεγείρη ύπόνοιάν.

'Ο νεανίας, ό παραστάς μάρτυς τής μονομα
χίας, πρδ όλίγων μόνον ήμερών, ώς ειπομεν. 
είχε γνωρίσει τδν Άρμάνδον, δέν συνεδέετο 
επομένως πρδς αύτδν διά στενής φιλίας. “Εμεινε 
παρά τώ τραυματία έπί μίαν περίπου ώραν, 
είτα δέ άποχαιρετίσας τδν ιατρόν άπήλθε πριν 
έπανέλθη ή Φραγκίσκη. Ό ιατρός έμεινε μόνος 
παρά τώ ασθενεί. Μετ’ όλίγον έφθασε καί ή 
Φραγκίσκη. Ό προσδοκώμενος πυρετός ένέσκηψε 
περί τήν έννάτην ώραν· ό άσθενής ώς παράφρων. 
διά λέξεων άσυναρτήτων, έπανελάμβανε τήν 
σκηνήν τής προτεραίας . . . ΊΊ πτωχή κόρη, 
ώς έμπειρος νοσοκόμος, περιβρέχουσα τήν χεΐρά 
της διά ψυχρού ύδατος έδρόσιζε τδ καΐον μέ- 
τωπόν του. 'Ο Άρμάνδος έμειδία ένίοτε σπα- 
σμωδικώς έν μέσω τής έξάψεως τοΰ πυρετού. 
'Ο ιατρός παρετήρει μετά θαυμασμού καί έκ- 
πλήξεως τήν Φραγκίσκην έκτελοΰσαν μετά πα
ραδειγματικής προθυμίας τδ δύσκολον καί κο
πιώδες τού νοσοκόμου έργον, προσεπάθει δέ νά 
μαντεύση όποια τις σχέσις ήδύνατο νά ύπάρχη 
μεταξύ τού νέου ζωγράφου καί τής ώραίας καί 
σεμνής κόρης. — Περί τδ μεσονύκτιον έγερθείς 
ό ιατρός καί τείνας τήν χεΐρα είς τήν Φραγ- 
κίσκην τή είπε μετά ύφους συμπαθητικού·

— Πρδ όλίγων μόνον ώρών σάς γνωρίζω, 
δεσποσύνη · έν τούτοις άνευ κολακείας σάς βε- 
βαιώ, δτι έάν πάσαι αί νοσοκόμοι έξετέλουν το 
έργον των μετά τοσούτου ζήλου καί τοσαύτης 
προθυμίας, τούτο θά ήτο λίαν παρήγορον διά 
τούς ταλαιπωρουμένους ασθενείς. Δέν δύναμαι 
νά παραμείνω ένταύθα έπί πλέον, όφείλω όμως 
νά σάς υποδείξω τινι τρόπο» νά μεταχειρισθήτε 
τδν άσθενή κατά τήν απουσίαν μου. ' Η πληγή 
του δέν είναι θανατηφόρος· τδ ξίφος διωλίσθησε 
διά τών πλευρών χωρίς νά προσβάλη οργανόν τι. 
'Ο πυρετός έλπίζω βτι θέλει έλαττωθή μετά 
δύο ώρας. Απαιτείται επομένως μόνον άκρα 
περιποίησις, ήσυχία, καί διηνεκής έπίθεσις βε- 
βρεγμένων πανιών έπί τού μετώπου του. Νο
μίζω δτι έν τή όδω τών Μαρτύρων υπάρχει 
φαρμακεΐον, έν ω δύνασθε νά προμηθευθήτε τά 
άπαιτούμενα φάρμακα. Ύγιαίνοιτε! Αΰριον περί 
τήν μεσημβρίαν θά έπανέλθω.

(’Επεται συνέχεια.)

ΟΙ ΔΥΟ ΓΡΕΝΑΔΙΕΡΟΙ.
Ποίημα Ερρίκου Heine.

Μετάφρασις Π. Ματαράγκα.

Έβάδιζον έκ τής φρουράς τών Γρεναδιέρων δύο 
Πρός τήν Γαλλίαν, οιτινες αίχμάλωτ1 είς Ρωσσίαν 
Άρκοΰντα έτη έμειναν ώς δ’ ήλθον είς τάς χώρας 
Τής Γερμανίας, έκαμψαν τήν κεφαλήν έν θλίψει.

’Ενταύθα πρώτον έμαθον τήν πτώσιν τής Γαλλίας, 
Καί δτ* ή γενναιόψυχος έκείνη καί μεγάλη 
Έκερματίσθη στρατιά καί βτ* ήχμαλωτίσθη 
Ό αύτοκράτωρ της αυτός, αϋτός’ό αϋτοκράτωρ.

Γήν άπαισίαν είδησιν οί δύο Γρεναδιέροι 
Ως έμαθον έδάκρυσαν · ό δ’ είς έκείνων είπεν · 

“ Ω! πόσον πάσχω! ήνοιςαν αί παλαιαί πληγαί μου, 
“Κ’ αισθάνομαι τοϋ βίου μου τό τέλος προσεγγίζον.”

Ό δ’ άλλος· “Έτελείωσαν τά πάντα πλέον, είπεν· 
“Κ1 έγώ αυτός επιθυμώ έπίαης ν’ άποθάνω · 
•‘Άλλ’ έχω κάτ’ ό δύστηνος είς τήν Γαλλίαν τέκνον 
“Καί σύζυγον άνευ έμοϋ θ’ άπολεσθοϋν βεβαίως." 

“’Ολίγον διά σύζυγον μέ μέλλει καί παιδίον · 
“Άλλαι φροντίδες περισπούν τό πνεΰμά μου. ’Εκείνα 
“Νά έπαιτήσουν δύνανται άν τά κεντά ή πείνα· 
"Ήχμαλωτίσθη, ήκουσας, αυτός ό αύτοκράτωρ!”

•‘Σύντροφε, μίαν παρά σοϋ ζητώ φιλίας χάριν 
“"Αν άποθάνω είς αύτόν τόν ξένον τόπον, λάβε 
“Μαζύ σου καί τό σώμά μου καί φέρε νά τό θάψης 
“Είς τής πατρίδος μας τήν γήν, είς χώραν τής Γαλλίας.” 

‘■’Επίθες είς τό στήθος μου, έπάνω τής καρδίας, 
“Τον Λεγεώνα τής τιμής μετά τής έρυθράς του 
“Ταινίας, είς τήν χεΐρά μου τό πυροβόλον βάλε, 
"Καί κρέμασον τ’ οξύστομου είς τήν όσφύν μου ξίφος.”

“Ούτως έντός τοΰ μνήματος θέλ’, ώς σκοπός, νά μείνω, 
"Καί νά προσμένω μέχρις ου έκ νέου άντηχήση
"Τών τηλεβόλων ή βροντή, ό καλπασμός τών ίππων.”

“Τότ’ άνωθεν τοΰ τάφου μου έφ’ ίππου θά διέλθη 
“ 0 αύτοκράτωρ έν κλαγγή ξιφών, κ’ έν κρότοι τότε 
“Τυμπάνων πάνοπλος έγώ τοΰ τάφου θά έξέλθω 
“Προασπιστής, ύπέρμαχος τοΰ αύτοκράτορός μου!
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ΠΟΙΗΣΙΣ.

ΣΥ.

Υπό Gustave Ι.λιίόχ.

Μαζύ σου λάμψι γίνεται γιά ’μένα τδ σκοτάδι, 
Κι’ ευρίσκω τον παράδεισο μέσα’ς αύτον τον άοη' 
Γιά’μένα ήλιος είσαι σύ, σΰ τής ζωής μαγνήτης, 
Σΰ είσαι ό αύγερινός, σΰ ό αποσπερίτης·
Σΰ τής αύγής χαμόγελο, τοΰ φεγγαριού ακτίνα, 
Σΰ ώραιότης πού φθονούν τά ρόδα καί τά κρίνα · 
Σΰ τοΰ Ζέφυρου ή πνοή ή πρωινή έζείνη,

"I>που ’ς τά λούλουδα τής γης μαργαριτάρια χύνει· 
“Ισκιος πυκνός καί δροσερός καί βρύσι μαγευμένη, 
1 Ιού ’βρίσκει μέσ’ς τήν έρημο ψυχή απελπισμένη- 
'Αηδονιού κελάδημα σέ δάσος φουντωμένο,
Πού χύνει βάλσαμο γλυκό σέ στήθος πονεμένο· 
Σΰ τής ζωής μου ό σκοπός, ό φόβος, ή ελπίδα, 
Τοΰ πλανωμένου πλοίου μου άγκυρα κι’ αλυσίδα. 
Σέ σένα στρέφω και κρατώ τον στοχασμόν μουολον. 
Ωσάν τό άστρο τοΰ βόρεια πού στρέφεται ’ς τον 

πόλον.
"Οπου κι’ αν 'πάγης έρχεται μαζύ σου ή ψυχή μου- 
Σά ξένο έκατήντησε γιά ’κείνη τό κορμί μου.
Άφ’ οΰ λοιπόν δέν ήμπορεΐ νά ζή χωρίς εσένα 
Μέ τήν ’δικήν σου έχε την νά ζοΰν άγαπημένα, 
Και τό πτωχό τό σώμά μου σαν φάντασμα άς

, μείνη,
Νά σοΰ ζητή μιά άπ’ ταϊς δυο γιά ελεημοσύνη.

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΜΑΪΚΩΦ.*)

*) Ό Μάϊκωφ είναι εις τών γνωστότερων καί 8η- 
μοφιλεστέρων συγχρόνων ποιητών τής 'Ρωσσίας. Τά 
ποιήματα του διακρίνονται διά τήν χάριν καί τήν 
αφέλειάν των. Τούτο παρεκίνησε τόν έν Πετρουπόλει 
άξιότιμον φίλον κ. II. Κ. ν’ άποστείλη τω “Έσπέρφ’’ 
τήν προκειμένην πιστήν μετάφρασιν, ήν καί ασμένως 
δημοσιεύομε·/. Προσθετέο·/ ενταύθα δτι ό Μάϊκωφ είναι 
έγκρατής τή; γλώσσης ημών καί εις άκρον φιλέλλην.

Σ. τ. Δ.’

ΜΑΜΜΗ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΟΣ

(Μετάφρασις Π. Κ)

Εις τής μάμμη; τδ βιβλίον 
Ανθος είδ’ ό έγγονός, 

Καί 'Ένβύμησις, τή λέγει, 
Είναι τούτο παθανώς.”

Αν ’μπορούσε νά ’μιλήση 
Πόσα θάλεγε κρυφά, 
ΙΙερασμέναις ίστορίαις, 
Ιίαλαιά σου μυστικά.”

Νύκτ, αηδόνι, φεγγαράκι 
Καί στιγμαΐς τών rendez-vous . . . 
Πρέπει . . . πρέπει ν’ αναι δώρο 
Άπο χέρι ακριβού . . .”

— Μιά γρηά νά περιπαίζης. 
Λέγει ή μάμμη, εντροπή! . . 
Καί ποιδς άλλος άπ’ τον πάππο;. . . 
Μόλις κάμνει νά ειπή.

"Άνθος είν’ αύτο τοΰ πάππου:. . . 
Καλέ, τί μοΰ κοπανάς!
Τον γνωρίζω δά τον πάππο · 
Νά σοΰ ’πώ, δέν μέ γελάς.”

— Ήτον νειός ό μακαρίτης, 
Τότ άκόμη δά κ’ εγώ 
Όλ’ αέρας τό κεφάλι, 
Νά μή στά πολυλογώ-

Έπηγαίναμε στά ψάρια
"Ενα βράδυ δροσερό, 
Καί σιμά στο μύλο βλέπω 
Κόσμον, έξαφνα, σωρό.

Στέκω ’πάνω στο γεφύρι, 
Καί τριγύρω μου οί νειοί 
Τραγουδούν τήν ώμορφιά μου , . . . 
Τδ κεφάλι μου ζουνεΐ!

Ίρίζ’ ό μύλος καί άφρίζει 
Στο ποτάμι τδ νερό.
Ετσι πού σάν τδ θυμούμαι, 
Αχ! τί πράγμα φοβερό!

Εγώ, μιά, καί στο ποτάμι 
"Ενα λούλουδο πετώ, 
Καί φωνάζω· 'Όποιος πιάνει 
Τδ λουλούδι μου αυτό

Θά μοΰ είν’ ό καβαλιέρο; · 
Στέκουν ολοι μέ καϋμό . . . 
Μά νά ένα παλλικάρι 
Μπούμ! καί μέσ’ το ποταμό.

’Εγώ τάχασα κ’ ή ιδία , . . 
Τρέχει ό κόσμος καί σ’ αυτή 
Τήν στιγμή ό νειός μου πλέει 
Καί τδ λούλουδο κρατεί.

Μοΰ τδ δίνει καί μοΰ λέγει·
1 toe τα σένα τη ,ωη 

Δέν ψηφώ, γιά σένα είναι 
ΚΤ ή έσχάτη μου πνοή!

ΈγνωρίσΟηκα δά τότε
Μέ τόν πάππο σου καλά
Καί τόν ’πήρα. ’Ητον άνδρας 
Μ ώμορφιά καί μέ μυαλά.

Σάν τήν πέρδικα περπάτει, 
'Ρόδο τής τριανταφυλλιά:, 
Καλά έκανε στο κόσμο. 
Μά κ’ έζοΰσε βασιληάς.

Στο μετάξι, στο χρυσάφι 
Άπ’ τά πόδια στή κορφή, 
'Όταν μ’ έβγαζε στδν κόσμο 
Χαρά ήμουνε κρυφή.

ίέγεις, πώς σέ αγαπούσε: . . . 
Κι’ ήτανε αγαπητός;
Θεέ μου! σέ καί τά παιδιά σου 
Σάς αφάνισε αυτός!

Καί ό θάνατο; τον ηϋρε . . .
11 καρδιά μου μέ πονεΐ 

Σάν θυμούμαι τά δεινά σου! 
Κ έχεις τόσ’ ύπομονή: . . .

Σ αγαπώ ωσάν μητέρα. 
Μά νά κρύψης μή ζητάς. 
Πώ; κακός ήτον ό πάππο;, 
Καί σ’ αύτδ δέν μ’ άπατά;.”

Ιότε δέ ή μάμμη λέγει·
“Τί μαζύ σου νά ’μιλώ:
Εσΰ δέν καταλαβαίνεις,

Καί τδ αίμά μου χαλώ. ’

Καί ή γραΐα τήν βελόνην
Εΐ; τά; χεΐράς τη; κρατεί, 
Καί μέ δάκρυ προ; τό άνθος 
Βλέπει άσκαρδαμυκτεί.

I ότ’ εκείνην άτενίζων
Λπορεΐ ό έγγονός, 
Πώς μέ δάκρυ έζαλύφθη 
Ό ξηρός της όφθαλμός.

Δέν ένόει, νέος έτι
Τήν ζαρδίαν. κι’ απορεί 
Πώς έζείνη κακά τόσα 
Λησμονεί . . . καί συγχωρεί.

Δέν ένόει, έν τ<ΐ> σκότει 
Παρελθούσης συμφοράς 
Πώς ζητεί ακτίνα, μίαν
II καρδία μας χαράς,

Ότι αυτή κατοπτρίζει
Ως εικόνα ίεράν
I ον σπαράξαντα μέ χεΐρα 
Αυτήν, άπονον, σκληράν

Ί ί ζωή πού άπερνούσα . . . 
“Αχ! παιδί μου μή τολμά:, 
Μ ή ποτέ νά ’πής κανένα 
Κακό λόγο γιά τά μάς!

Τί καλός ό μακαρίτης!
Πάει εκείνος ό καιρός. 
Τώρα άλλαξαν τά χρόνια. 
“Αλλος κόσμος τρομερός!”

Μάμμη, ήκουσ’ άπδ γέρους, 
Λέγει ό νέος άφελώς. 
Πώ; δέν ήτανε ό πάππο; 
'Όπως λέγεις σΰ καλός.

ΠΕΡΙ ΗΘΩΝ ΚΑΙ ΕΘΙΜΩΝ
ΤΩΝ ΙΝΔΩΝ.

Η ΙΝΔΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

Ύπό Π. Κ. ΤΤρωίου.

'Υπερήφανο τόν λέγουν
Καί πώς ’ζοΰσε σάν πασάς· 
Μά χωρίς καρδιά καθόλου . . . 
Καί φιλάργυρος .; . φαγάς . . .

Είχ’ ολόκληρο χαρέμι
Κ’ έμεθούσε τρομερά. 
Καί κλεισμένη σέ κρατούσε 
Όλη ’μέρα μιά χαρά.

ΚΤΟΣ τινων εξαιρέσεων ή συμπεριφορά 
τών Ινδών Κυρίων προς τοΰ; ύπηρέτας 
αύτών έν γένει δέν είναι κατακριτέα, 

αλλά μάλλον έπαίνου αξία· τοΰ; μεταχειρίζονται 
μέ μεγάλην έπιείκειαν καί συγκατάβασιν, πολλά- 
κις δε τους εύχαριστούσι μέ δώρα αρκετά γεν
ναία, όταν μένουσιν ευχαριστημένοι άπδ τήν 
υπηρεσίαν των.

’Εκτός τών έχόντων άδειαν εισόδου εις τά 
ένδότερα ινδικής οικογένειας καί γινωσκόντων 
τήν ιδιαιτέραν αύτής ζωήν, πολΰ δλίγοι γνωρί- 

ζουσιν, δτι ή σύζυγος καί ίσως μήτηρ τριών ή 
καί τεσσάρων τέκνων είναι αύστηρώς άπηγορευ- 
μένη ν’ άνοιξη τά χείλη της, ίνα προφέρη λέξ'.ν 
ενώπιον τού συζύγου αυτής, ή νά ύψώση τόν 
καλύπτοντα αυτήν πέπλον, όπως όμιληση προ: 
τόν σύζυγον ενώπιον τής πενθεράς τη; ή ένώπιον 
παντδ; άλλου μέλους τής οικογένειας, άνδρδς ή 
γυναικός.

Δυναται νά συνδιαλέγεται μετά τών τέκνων 
τη; ά·/ευ φόβου, κατακρίσεω; τή; συμπεριφοράς 
της. -Μέχρι τοΰ ορίου τούτου περιορίζεται ή 
ελευθερία της· άλλ’ αύστηρώς οιατάσσεται νά 
κράτη τήν γλώσσάν της καί νά καλύπτη τδ 
ποόσωπόν της, όπόταν τύχη νά παρουσιασθή 
πρεσβυτικόν τι πρόσωπον. ΓΙρδς δέ ή σύζυγος 
τοΰ νεωτέρου αδελφού πρέπει νά προσπαθή ν 
άποφεύγη τόν μεγαλήτερον αδελφόν τοΰ συζύγου 
της. Είναι ασυγχώρητος αμαρτία νά συναντηθή 
ποτέ καί μετά τής σκιάς του άκόμη αύτής.

Αί παράδαξοι αύται έξεις ύψωσαν αδαμάν
τινο·? τείχος μεταξΰ τών δύω τούτων προσώπων. 
"Απαντες έσπουδάσαμεν εις τά σχολεία κατά 
τήν νεότητά μας δτι ή ' μετριοφροσύνη” είναι 
αρετή, ήτις κοσμεί τήν γυναίκα άλλ’ ή δλως 
ίδια οικιακή διευθέτησις τών ’Ινδών Κυριών 
έξογκώνει τήν μετριοφροσύνην μέχρι τοΰ μή 
περαιτέρω βασίζουσα αύτήν έπί ιερών θρησκευ
τικών κανόνων.

I δ γενικόν τοΰ γυναικείου φύλου κατά τήν 
παρούσαν έποχήν δεικνύει διάθεσιν προς βελτίω 
ηθικήν μόρφωσιν βαθμηδόν προχωρούσαν. Αί 
βάναυσοι καί ποταπαΐ έκφράσεις αί τοσοΰτον 
συνήθεις εις τά παίγνια καί διασκεδάσεις αυτών 
βαθμηδόν έξοβελίζονται καί έν γένει καλλήτερος 
τόνος έπικρατεΐ ήδη εις τάς δημώδεις αύτών 
θεατρικά; παραστάσεις. I ά δημώδη παίγνια 
τόσον τών ’Ινδών ώς καί πολλών Ευρωπαϊκών 
εθνών σπανίως έχαρακτηρίσθησαν ώς τόπος ηθι
κών αρχών. ’Αλλ’ αί έλαφραί καί ανήθικοι 
διασκεδάσεις τοΰ παρελθόντος δέν ένδιαφέρουσι 
νΰν πολΰ τάς έξευγενισμένας Ίνδάς. Αί δημώ
δεις ινδικά! παραστάσεις αί καλούμενοι Ζατράς 
(Jatras) δέν πληροΰνται πλέον βαναύσων καί 
αισχρών έζφράσεων, δπως προ τριάκοντα καί 
επέκεινα έτών. Δέν είναι δμως καί καθ’ ολο
κληρίαν άπηλλαγμέναι αύτών. Έλπίζομεν δτι 
τού χρόνου προϊόντος θέλουσιν έντελώς έξαλει- 
φθή. Γινές τών παραστάσεων τούτων έχουσιν 
ώς θέματα γεγονότα λίαν παθητικά καί αισθη
ματικά· πλήν δέν είναι συντεθειμένοι πρδς ηθικόν 
σκοπόν. Συμβιβάζονται καθ' δλα μέ τό πνεύμα 
λαού έχοντος απεριόριστον σέβας εις τάς είδω- 
λολατρικάς καί μυθολογικά; αύτών δοξασίας, έξ 
ών αί πλεΐσται τών παραστάσεων τούτων έκπο- 
ρεύονται. Τά θαυμάσια καί τά ύπερφυσικά πολΰ 
έπισύρουσι τδ άκακον βλέμμα τοΰ άμαθοΰς 
καί εύπιστου λαού έστερημένου παιδείας καί 
ηθική; μορφώσεως.

Ή παράστασι; ή καλουμένη ΙΙαντζαλή (Pan- 
clialy) (παριστανομένη μόνων ύπδ γυναικών ηθο
ποιών) ήτις δίδεται συχνά πρδς τέρψιν τοΰ 
γυναικωνίτου, ιδίως εις περίστασιν δευτέρου 
γάμου, είναι πολλάκις παντάπασιν αισχρά καί 
ανήθικος διά νά έπιτραπή εις γυναικωνίτην 
έχοντα άξίωσίν τινα εύγενοΰς συμπεριφοράς· εις 
τοιαύτην περίπτωσιν γίγνεται καταφανής ή ποτα- 
πότης τών ηθών. Πολλά άκόμη έναπολείπονται, 
δπως άναπτυχθή μεταξΰ τών ’Ινδών Κυριών δία- 
θεσις δι’ εύγενεστέρας φύσεως άναψυχάς όποΐαι 
επιτρέπονται εις κοινωνίας ύγιοΰς καταστάσεως.

Εις τάς ίνδικάς οικογένειας ύπάρχει προέχων 
χαρακτήρ, δστι^ χρήζει εγκωμίου· ό Μωϋσή:, 
ό Μωάμεθ καί ό Μανοϋ παρατηρεί δ Δισραέλης 
λέγουσιν δτι " Κ αθ αρ ι ό τ η ς είναι θ ρ η σ κ εί α.” 
Ή καθαριότης βεβαίως προάγει τήν υγείαν τού 

σώματος καί τήν οξύτητα τού πνεύματος· όπόταν 
ό έξοχος ιεράρχης Εοερ (Ht-beri έταξείοευσεν 
έντός πλοιαρίου έπί τού ιερού ρεύματος τού 
Γάγγου παρατηρών πολλά πλήθη ίνδών γυναι
κών λουσμένων καί πλυνουσών τά ενδύματα εις 
άμφοτέρας τάς οχθας τοΰ ποταμού κατά τήν 
ανατολήν καί ούσιν τοΰ ήλιου, λίαν έμφαντικώς 
άπεφάνθη, δτι ή καθαριότης είναι ή έξέχουσα 
αρετή τών ’Ινδών εις τδ εσωτερικόν καί ιδίως 
εις τάς άνω επαρχίας καθ’ άπάσα; τάς ώρας 
τού ενιαυτού εκατοντάδες γυναικών καθημερινώς 
παρατηρούνται φέρουσαι κάνιστρα πλήρη άνθέων 
έν χερσί καί ήσύχω; βαδίζουσαι προς τον ποτα
μόν. Καθ’ ολον τούτο τδ διάστημα αύται ψάλ- 
λουσιν έν χορω ώοά: διαφόρους πρδς δόξαν τοΰ 
απροσίτου ιερού άσυλου τοΰ Μα/αοέβ (Maliadeb) 
τοΰ μεγάλου παγωμένου κόσμου τών Ιμαλαίων 
όρέων μέ τάς θαυμασίας αύτών κορυφάς ύψου- 
μένας είκοσι καί τέσσαρας χιλιάδας πόδας άνω 
τής έπιφανείας τή; θαλάσσης καί καταβαινόντων 
εις το αμέθυστου χρώμα εχον παγωμένον σπή- 
λαιον, όπόθεν έξέρχεται εις βρεφικήν ήλικίαν ό 
ιερός ποταμός τών ’Ινδιών. Αί γυναίκες αύται 
έπιδεικνύουσιν αγνότητα καί ειλικρίνειαν στα
θερά·? καί ένθερμον σφοσίωσιν εις τήν πίστιν 
των, τοΰθ’ δπερ παρουσιάζει εκπληκτικήν άντί- 
θεσιν πρδς τήν διαγωγήν άνδρών βεβυθισμένων 
εις τον βόρβορον τή; φαυλότητος καί άκολασίας.

Αί Ίνοαϊ κυρίαι λούονται καί άλλάσσουσιν 
ένδύματα δίς τή; ήμέρα; ήτοι τήν πρωίαν καί 
τήν μεσημβρίαν, άν δέ άμελήσωσι τούτου δέν 
επιτρέπεται ν’ άναλάοωσν ούδεμιαν οικιακήν 
εργασίαν.

Εις τάς μεγάλα; ινδικά; οικογένεια; ή μερί; 
τών ατέκνων συζύγων είναι όντως οίκτρά. 'Ενώ 
αί άδελφαί αύτών διασκεδάζουσι καί χαίρουσιν 
έπί ταίς νεανικαίς εύθυμίαις καί παιδιαΐς τών 
σχετικών αύτών τέκνων παίζουσαι μετ’ αύτών 
έν άπάση τή έλαστικότητι ελαφρά; καί εύθυμου 
ζαρδίας, ή στείρα αδελφή ζάθηται μακράν σκυ
θρωπή καί ένδομύχως γογγύζει έπί τή σκληρά 
διατάξει τή; Ειμαρμένης· θερμώς δ’ επικαλείται 
τοΰ; έφεστίους Θεοΰ; καί ιδίως τήνΜασασθή 
(Mashasthi) τήν προστάτιδα θεάν τών τέκνων, 
δπως τή έπιδαψιλεύση τδ άνεζτίμητον δώρον 
τοΰ γόνου, άνευ τοΰ όποιου ή πρόσκαιρος αυτή 
ζωή είναι ανωφελής, κενή καί κατηραμένη.

Η στείρωσι; ίνδής γυναικός θεωρείται ώ; 
αμαρτία, πρδς έξιλέωσιν τή; όποια; διάφοροι 
θρησκευτικά! ίεροπραξίαι έκτελοΰνται καί άκατά- 
παυστοι προσευχαί προσφέρονται εις άπάσας τάς 
έπιγείου; καί ούρανίας θεότητας. ’Αλλ’ αί προ
ληπτικά! αυται έξασκήσεις ούδέν φέρουσαι τδ 
αποτέλεσμα, άπλώ; συντελοΰσιν εις τήν έπέκτασιν 
τής δυστυχία; της.

Εί; τήν αρχήν τής παρούσης περιγραφή; 
έπραγματεύθημεν περί τή; περιέργου συνθέσεω; 
τής ινδικής κοινωνία; έχούση; μεγάλην ομοιότητα 
πρδς τδ άρχαίον πατριαρχικόν σύστημα· τούτο 
είναι κατά μέγα μέρος αληθές. Τδ σύστημα 
τούτο έχει τά πλεονεκτήματα καί μειονεκτή- 
ματά του, ατινα κατά μέγα μέρος είσιν αδιάσπα
στα τού κορμού τού όλου κοινωνικού οργανισμού. 
Άν καλώς άμφότερα σταθμίσωμεν, θέλομεν ευρει, 
δτι τά τελευταία θέλουσι βεβαίως αντισταθμίσει 
τά πρώτα, τοσοΰτον μάλλον, καθόσον εις τάς 
πλείστας περιστάσεις έριδες καί ταραχαί είναι 
ή αναπόφευκτος συνέπεια τής συνηνωμένης καί 
συμβιώσης άδελφικότητος. Ή άρχηγία φυσικά 
είναι ό οργανισμός, βστις έσχημάτισε τον πυρήνα 

« τοΰ πατριαρχικού συστήματος. Αλλ’ είναι δλως 
έκτος λόγου νά περιμένωμεν δτι πάντοτε θέλο
μεν τυγχάνει εύτυχών καθ’ δλα συνοικεσίων 
μεταξΰ συμβιούντων καί δτι ύπδ τήν αύτήν 
στέγην απαντες θέλουσιν είσθαι πεπροικισμένοι 

διά τών αύτών αισθημάτων καί τών αύτών γνω
μών καί ιδεών τούναντίον άν είσχωρήσωμεν 
έντδς οίκου κυβερνωμένου ύπδ τό πατριαρχικόν, 
ούτως ειπείν. τούτο σύστημα θέλομεν ευρει με
ταξΰ τών άνδρών καί τών γυναικών διαφόρους 
βαθμούς άναπτύξεως καί έκπαιδεύσεω; άπδ τή; 
κατώτερα; βαθμίδος μέχρι τού μέσου δρου, καί 
άπαντα τά πρόσωπα ταΰτα επηρεαζόμενα ΰπ’ 
εναντίων συμφερόντων καί αισθημάτων, εις τήν 
φύσιν τών πραγμάτων είναι έντελώς άδύνατον, 
ώστε δλα τά μέλη τά άπαρτίζοντα μεγάλην 
οικογένειαν, έχοντα ίδια καί διακριτικά άντικεί- 
μενα νά συναφθώσι καί ένωθώσιν, έγκαρδΐως δέ 
καί ε’ιλικρινώς νά συμπράξωσιν εις τήν προα
γωγήν τής γενική: εύεξίας καί εύτυχίας τή; 
οικογένεια; κυβερνωμένης ύπδ κοινού αρχηγού. 
II χιλιετηρίς δέν έφθασεν άκόμη! Επτά άδελ- 

φοι ζώντες συνάμα μετά τών συζύγων καί τέκνων 
αύτών ύπό μίαν καί τήν αύτήν πατρικήν στέγην 
δέν δύνανται λογικώς νά συμφωνήσωσιν εις δλα 
καί να διέρχωνται έν άρμονία έν δσφ ένυπάρχει 
ό έγωϊσμός, άντίθετοι διαθέσεις καί συμφέροντα 
ατινα ύποσκάπτουσι τά θεμέλια τής φιλίας καί 
συγγένειας.

"Ενωσι; είναι ούναμις, άλλ’ αρμονική ένωσι;· 
μέ τάς ιδιότητας, άς άνω άνεπτύξαμεν, είναι ήδη 
παραδειγματική έξαίρεσι; εις τήν παρούσαν έποχήν 

ή αρμονική ενωσις.” Έάν λεπτομερώς έμ- 
βαθύνωμεν εις τάς έξεις καί λοιπά συστήματα 
τών ινδικών οικογενειών θέλομεν ευρει, ότι αί 
γυναίκες είναι πάντοτε οί άρχηγοί τών όλεθρίων 
έρίδων, αΐτινες άποοοφώσι απασαν τήν ζωτικό
τητα τής οικιακής εόδαιμονίας- άποχώρησις 
λοιπόν ήθελεν είσθαι τδ μόνον μέσον δπερ ύπό- 
σχεται νά παράσχη άνακούφισιν εις τόν έπικρα- 
τούντα κοινωνικόν έφιάλτην. Πολλά! οίκογένειαι 
ήδη προσέφυγον εις τήν άποχώρησιν προβλέ- 
πουσαι, ότι ούτος είναι ό μόνος τρόπος διαοκοΰς 
άπολαύσεω; τής καλώς έννοουμένη: οικιακής 
ευδαιμονία:.

ΡΩΜΑΪΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΕΝ ΤΗι ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗι ΕΡΗΜΩι.

(Μετά είκόνο;, ορα σελ. 217.)

Δημοσιεύο'/τες σήμερον τήν εικόνα αρχαίας ρω
μαϊκή; αποικίας έν τή αιγυπτιακή έρήμω, ένθα οί 
'Ρωμαίοι είχον ανακαλύψει καί έπί πολλά έτη καλ
λιεργήσει πλούσια λατομεία, παραθέτομε·/ καί τήν λίαν 
ένδιαφέρουσαν περιγραφήν τοΰ διασήμου περιηγητοϋ, 
καθηγητοΰ Schweinfurt, βστις και τήν παρατεΟειμένην 
εικόνα έσχεδίασεν. Όλίγιστα περί τών ρωμαϊκών τού
των αποικιών έν Αίγύπτφ είσί γνωστά · διό καί πεποί- 
θαμεν ότι οί ήμέτεροι άναγνώσται μετά πολλοΰ ενδια
φέροντος θέλουσι διέλθει τήν έν λόγω περιγραφήν, 
δι’ ής καί πάλιν άποδειζνύεται εις ποιον μέγαν βαθμόν 
άναπτύξεως περ.ήλθε τό κράτος τής αρχαίας ' Ρώμης.

Σ. τ. Δ.

κατορθώσας, μακράν τής γνωστής 
πεπατημένης όδοΰ διά τοΰ Νείλου 
τών σιδηροδρομικών γραμμών, νά

καί 
καί 

βίσ- 
δύση εις τήν έρημον καί άγρίαν ορεινήν χώραν, 
τήν έκτεινομένην πρδς άνατολάς τής Αίγυπτου 
μέχρι τής Έρυθράς θαλάσσης, έκπληκτος θά
μείνη ένώπιον τών μνημείων, έπιγραφών καί
άλλων λειψάνων άρχαίων πεπολιτισμένων χρό-
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νων, τά όποια εμφανίζονται ένώπιον αύτοΰ. 
Έν τή έρήμιρ, τή κατ’ ευθείαν από θη- 
οών μέχρι τής θαλάσσης άγούση, έν τή αρχαι
ότατη ταύτη όδω, ήτις συνέδεεν άλλοτε τήν 
-Αίγυπτον μετά τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου καί δι’ ής 
ή πρώτη έγένετο εισβολή εις τήν πεδιάδα τοΰ 
Νείλου, εύρίσκομεν σήμερον έτι μάρτυρας αψευ
δείς τής μεγαλοφυΐας, δι’ ής οί αρχαίοι ήδυνή- 
θησαν νά δαμάσωσι καί ύπερπηδήσωσ*. τά ύπδ 
τής φύσεως παρεμβαλλόμενα προσκόμματα.

Διά τής όδοΰ ταύτης, τής σήμερον Κένε- 
Όσσειρ καλούμενης, άφικνεϊταί τις, μεταξύ τοΰ 
Νείλου καί τής Έρυθράς θαλάσσης, εις τήν 
πεδιάδα Χαμαμάτ, ένθα πολυπληθείς έπιγραφαί 
διαφόρων εποχών διηγούνται περί των κατορ
θωμάτων των αρχαίων βασιλέων. Ένταΰθα ύπήρ- 
χον τά λατομεία, έξ ών έλαμβάνοντο άπδ τής 
ένδεκάτης ήδη δυναστείας οί μέλανες, ποικιλό- 
χροοι καί στιλπνοί έκεΐνοι πορφυρΐται, δι’ ών 
κατεσκευάζοντο τά αγάλματα, οί σαρκοφάγοι καί 
άλλα μνημεία τών αρχαίων ναών.

Οί αρχαίοι Αιγύπτιοι ειχον είδος θρησκευ
τικού τίνος φόβου ένώπιον τής ερήμου ταύτης, 
ήν έθεώρουν ώς τδ κράτος τοΰ θανάτου. Καί 
σήμερον ακόμη οί κάτοικοι τοΰ Νείλου αισθά
νονται τδν φόβον τούτον ένώπιον τής ερήμου 
εκείνης, ήν θεωροΰσιν ώς κατοικίαν κακοποιών 
πνευμάτων. Οί Βεδουΐνοι έμπαίζουσι τούς Αι
γυπτίους διά τον φόβον τούτον τον παιδαριώδη· 
άλλ’ έν τούτοις ούδείς Αιγύπτιος θ’ άποφασίση 
ποτέ νά διέλθη μόνος τήν νύκτα εν τινι τών 
σπηλαίων τής έρημου εκείνης. Έκ τούτου έξη- 
γεΐται καί ό θαυμασμός καί τδ σέβας, δπεο 
ένέπνεον κατά τοΰ δ’, καί ε'. μ. Χρ. αιώνα οΐ 
μοναχοί καί άναχωρηταί, οιτινες μακράν τοΰ 
κόσμου έζων έν ταΐς έρημίαις έκεϊναι; έν διη- 
νεκεΐ, ώς έπιστεύετο, άγώνι προς δαίμονας καί 
πνεύματα κακοποιά. Διά τον αύτδν λόγον καί 
οί άρχαΐοι Αιγύπτιοι δεν προέβησαν εις εΰρεσιν 
οδών, αντινες άπδ διαφόρων τοΰ Νείλου ση
μείων ήδύναντο νά φέρωσιν αύτούς κατ’ ευθείαν 
πρδς τήν θάλασσαν. Καί βμως αί όδοί έκεϊναι 
ήσαν αί φυσικώτεραι. Τούτο έγένετο βραδύτερου 
έπί τών Ιΐτολεμαίων, οτε άνεπτύχθησαν αί έμ- 
πορικαί μετά τής Έρυθράς θαλάσσης σχέσεις. 
Οτε δε κατόπιν οί 'Ρωμαίοι κατέστησαν κύριοι 
τής χώρας, ήρξατο πρδς δλας τάς διευθύνσεις 
διερεύνησις τής έρημου πρδς άνακάλυψιν θη
σαυρών μεταλλικών και όρυκτολογικών. “Εκτοτε 
άνεφάνησαν νέα είδη λίθων μάρμαρον, γρανίτης 
καί δ μέλας αιγυπτιακός λίθος δεν έπήρκουν 
πλέον. Ό κόσμος έπεδόθη εις άνεύρεσιν νέων 
αγνώστων ειδών · ούτως έπί τοΰ αύτοκράτορος 
Κλαυδίου άνεκαλύφθη δ γνήσιος έρυθρδς πορ
φυρίτης, βστις δεν εϋρίσκετο ή έν τή άνατολική 
θηβαΐδι, εις άπόστασιν 140 άπδ τοΰ Νείλου 
χιλιομέτρων έν μέσο» τής έρήμου, Πρδς έξό- 
ρυςιν τού πολυτίμου τούτου λίθου ιδρύθη έν 
θέσει ήτις σήμερον καλείται Γεβέλ-έλ-Δουχάν, 
μεγάλη αποικία έν ή χιλιάδες δούλων, ίσως 
φυλακισμένων καί αιχμαλώτων, έξώρυττον τούς 
Ογκολίθους, ούς άπδ τοΰ υψους έκύλιον πρδς τήν 
κοιλάδα· εντεύθεν δέ μετεφέροντο διά κυλίνδρων 
ή καί δι’ άμαςών μέχρι τοΰ Νείλου παρά τήν 
σήμερον πόλιν Κένε, οθεν μετεκομίζοντο εις’Ιτα
λίαν, ένθα καί σήμερον έτι κοσμοΰσιν έντέχνως 
κατειργασμένοι τάς έκκλησίας καί τά μουσεία.

Τοιοΰτο λατομείον, ούχί πορφυρίτου αλλά 
γρανίτου, ίδρύθη καί διετηρήθη έπί τών αύτο- 
κρατόρων Τραϊανού καί Άδριανοΰ έν τ«ΐ» βρει 
Κλαυδιανφ έν τή σημερινή θέσει Γέβελ-Φατιρέ. 
Ή εντεύθεν κατ’ ευθείαν δδδς μέχρι τοΰ Νεί
λου είναι 120 χιλιομέτρων καί καταλήγει πάλιν 
εις Κένε, ώστε αί δύο αύται όδοί, α*. εις μετα
φοράν τοΰ γρανίτου καί τοΰ πορφυρίτου χρησι- 

μεύουσαι, ήνοΰντο. Επανειλημμένους ειχον έπι- 
σκεφθή τό λατομείον τοΰ πορφυρίτου· τδ λα
τομείου όμως τοΰ γρανίτου έν τω Κλαυοιανώ 
δρει κατά πρώτον τον παρελθόντα χειμώνα έπε- 
σκέφθην, είμί δέ ό τρίτος περιηγητής, οστις 
περί αύτοΰ αναφέρει. Παρήλθον ήδη 62 έτη 
αφ οτου δ Βίλκινσων, δ διαπρεπή; ερευνητής 
τής αρχαίας αιγυπτιακής ιστορίας, άνεκάλυψε 
τήν θέσιν, ήν καί άνεγνώρισεν έξ άρχαίας λατι
νικής έπιγραφής. 'Η μόνη περιγραφή, ήν μέ
χρι τοΰδε έχομεν, είναι αύτοΰ, καθότι ό Αέψιος, 
ό έν έτει 1845 έκεΐθεν διελθών, ούδέν αναφέρει, 
ουδέ διανυκτερεύσας έν τή θέσει ταύτη, αλλά 
μονον έπιτροχάδην παρατηρήσας τά άρχαΐα λεί
ψανα. Αλλως τε καί οί Βεδουΐνοι σπανιότατα 
διέρχονται διά τοΰ μέρους τούτου καί τούτο 
μόνον βταν άναζητώσι τάς βοσκούσα; καμή- 
λους των.

Ό ένταΰθα έξορυττόμενος λίθος ήτο απο
κλειστικό»; γρανίτης, οστις καί σήμερον έτι στίλ
βει ένώπιον ήμών άπδ τών υψωμάτων τών λό
φων έπισταμένη έξέτασι; με έπεισεν οτι τδ 
είδος τούτο ομοιάζει πολύ προς τον γρανίτην 
τής έν ’Ιταλίας λίμνης τοΰ Κόμου.

Ποιον σκοπόν είχον οί 'Ρωμαίοι νά έπα- 
σχολώσι τοσαύτας χιλιάδας χειρών έν τή έρήμιρ 
ταύτη πρδς άνόρυξιν γρανίτου, ον εύρισκον καί 
πλησίον τοΰ Νείλου; Ό μόνος σκοπός ήτο βε
βαίως διότι ό γρανίτης ούτος ήτο έξοχου ποιό- 
τητος καί ικανοποιούντο ούτω τά μεγάλα έξοδα 
τής μεταφοράς. Ίσως ήθελεν ή Κυβέρνησις τής 
Ρώμης νά περιορίση ένταΰθα τούς πολυπληθείς 

κακούργους, ών τήν παρουσίαν έν ’Αλεξάνδρειά 
καί έν Συρία έθεώρει έπικίνδυνον εις τήν δη
μοσίαν ασφάλειαν. Τούτο άποδεικνύει καί ή 
μεγάλη έπιτήρησις τών καταδίκων τούτων πλεί-
στα όσα ήσαν τά φυλακεΐα έπί τών λόφων, 
δχυρδν δέ καί τδ φρούριον μέ τούς ισχυρούς 
οκτώ πύργους του, έν ω διέμενεν ό διοικητής 
μέ τήν άνάλογον φρουράν πρδς καταστολήν πά- 
σης αταξία;.

Ούδεμία ρωμαϊκή αποικία έν Αιγύπτιο περι
ήλθε τόσον καλώς διατηρηθείσα μέχρι ήμών 
βσον ή αποικία αυτή έν τω δρει Κλαυδιανώ. 
Καί άν ή Πομπηία δέν έσώζετο όπως σώζεται 
σήμερον, πάλιν έκ τής έν Αιγύπτιο αποικία; 
ταύτης ήδυνάμεθα νά λάβωμεν ακριβή ιδέαν 
περί τών οικημάτων τών αρχαίων 'Ρωμαίων. 
Δυστυχώς αί οικία*, ένταΰθα φαίνονται ούχί έπι- 
μελώς έκτισμέναι καί άνευ κοσμημάτων ούχ’ 
ήττον όμως ζαθαρώς φαίνεται ή τών δωματίων 
διαίρεσις, καί ή δλη τής οικίας διασκευή, οί 
λουτήρες, οί κοιτώνες, αί λίθινοι λυχνίαι, οί 
βωμοί κ. τ. τ. Αί σωζόμεναι αύται οίκίαι ήσον 
βεβαίως ώρισμέναι διά τούς άνωτέρους υπαλ
λήλους, διά τούς αξιωματικούς τής φρουράς, 
διά τούς μηχανικούς καί έργοδηγούς εις τά 
λατομεία (οιτινες παραδόξως πως έλέγοντο "οί 
φιλόσοφοι”) καί έν γένει διά τήν καλλιτέραν 
τάξιν. ''Ετι περισσότερον περιποιημένοι ήσαν οί 
ναοί και μάλισα οί έντδς τοΰ φρουρίου κείμενοι* 
αλλά δυστυχώς ούτοι δέν διέφυγον τήν κατα
στρεπτικήν μανίαν τών μεταγενεστέρων.

Εισερχόμενοι διά στερεά; λίθινης πύλης εις 
τδ φρούριον εύρισκόμεθα έν τή κυρία όδω, ήν 
άκολουθοΰσιν εκατέρωθεν παραλλήλω; τρεις άλ
λα*. στενότεροι όδοί· οί τοίχοι τών εκατέρωθεν 
οικιών κατέρρευσαν έν μέρει ένεκα τής πολυ
καιρίας· άλλά καί πολλαί οίκίαι σώζονται, δια- 
τηρήσασαι τας έκ μεγάλων δοκών καί πλακών 
έκ γρανίτου σχηματιζομένας οτέγας των. At 
οίκίαι αύται καί εις μεταγενεστέρους χρόνους 
έκατοικοΰντο, δπερ άποδεικνύεται έκ τής έν 
αύταΐς συσσωρευμένης αίγείου κόπρου· βεβαίως 
δε έκατοικοΰντο ύπδ Βεδουίνων, τών μόνων κα

τοίκων τής έρήμου ταύτης. Ευθύς παρά τήν 
πύλην υπάρχει μεγάλη αίθουσα μέ λίθινου; 
έδρας παρά τούς τοίχους, έν εΐδει διβανίων. Ή 
αίθουσα αύτη ήτο τδ γραφεΐον τοΰ διοικητηρίου. 
Πλησίον αυτής είναι έτερα δύο χωρίσματα πλά
τος μέν 20 μ. έχοντα, μήκος δέ 50. Τδ πρδ; 
βορράν χώρισμα τούτο περιέχει δύο μακράς σει
ράς λίθινων εδρών έφ’ ών έτίθεντο τά άγγεΐα 
με τήν τροφήν διά τά ζώα, τδ δέ μεσημβρινόν 
εχει πεντε σειράς κιονών, οιτινες έκρατουν άναυ- 
φιβόλως στέγην ές άχύρων καί φύλλων φοίνικος.
Εν τω χωρίσματι τούτο» έμενον τά ζώα. 250 

βοές ήουναντο νά τοποθετηθώσιν έν αύτώ. Κά
τωθεν τοΰ φρουρίου εις άπόστασιν ένδς χιλιο
μέτρου εϋρίσκετο μεγάλη δεξαμενή διά τδ ύδωρ, 
το οποίον κατα πάσαν πιθανότητα διωχετεύετο 
διά σωλήνων εις τδ φρούριον. ’Επειδή όμως 
το ύδωρ τούτο τής δεξαμενής δέν έπήρκει διά 
τοσους ανθρώπους εργαζομένους έν τω λατομείο» 
καί διά τόσα φορτηγά ζώα, άφ’ ού μάλιστα, ώς 
γνωστόν, ο*. 'Ρωμαίοι συχνήν έποιοΰντο χρήσιν 
λουτρών, μετεφέροντο μεγάλα*, ποσότητες ΰδατος 
διά καμήλων έκ τοΰ Νείλου καί ές άλλων φυ
σικών τών όρέων πηγών.

\ίαν αξιοπερίεργα είναι τά ερείπια τοΰ ναού, 
οστις ήτο έκτισμένος έπί υψώματος ε’ις τάς 
υπώρειας τοΰ προς βορράν όρους. ’Από τοΰ 
φρουρίου «οδηγεί πρδς τδν ναόν εύρεία όδδ; 
καταλήγουσα εις δώδεκα βαθμίδας. Άνωθεν 
τών βαθμιδών τούτων σώζονται τά ερείπια λί
θινου βωμού, ού ή επιγραφή αναφέρει ότι ό 
έπαρχος Σουλπίκιος Σίμιος άνήγειρε τον ναόν έν 
έτει 1 2 τής βασιλείας τοΰ Τραϊανού (110 μ. Χρ.).*) 
Ιο έτερον μέρος τοΰ ναού σύγκειται έξ ισχυρών 
τειχωματων μετά περιέργων θυρών καί παρα
θύρων. Αν καί έκ τής έκτάσεως τών οικοδομών 
άποδεικνύεται οτι εΰρυτάτας είχε διαστάσεις η 
καλλιέργεια τών έν τ«ΰ Κλαυδιανώ δρει λατο
μείων, ουχ ήττον όμως φαίνεται ότι ή καλλι
έργεια αύτη ήτο έν ένεργεία μόνον έπί τών δύο 
μνησθέντων αύτοκρατόρων, καί ότι οί έξορυττό- 
μενοι λίθοι ήσαν προσδιωρισμένοι διά μεγάλα 
βάθρα κιόνων καί κιονόκρανα. νΕν τινι μικρά 
κοιλαδι κάτωθεν τής αποικίας τών λατουείων 
εΰρηνται σήμερον τέσσαρες ογκώδεις κίονες μή 
κους 6 μέχρις 9 μέτρων, έτοιμοι, ώς φαίνεται, 
πρδς μεταφοράν. Ό όγκωδέστερος τών μονόλι
θων τοΰ λατομείου τούτου έχει μήκος μέν 18 μ. 
καί 2,6 μ. διάμετρον. 'Ο μονόλιθος ούτος κείται 
έν τή μνησθείση κοιλάδι, καί έχει εκατέρωθεν 
μέγα εξόγκωμα, ώς οί στροφεΐς τών τηλεβόλων. 
Τά έξογκώματα ταΰτα έχουσι δύο βαθεΐας όπάς, 
έν αΐς είσήγοντο τά πρδς μεταφοράν τοΰ λίθου 
έ'μβολα. Διά ποιον ναόν ήτο προσδιωρισμένος ο 
■/.ίων ούτος είναι αδύνατον νά γνωρίσωμεν, κα
θότι καί εις πολλά άλλα μέρη τής έρήμου εύ- 
ρηνται έρριμμένοι τοιοΰτο*. δγκόλιθοι, ών ή με
ταφορά, τις οίδε διά ποιαν αιτίαν, δέν έπραγμα- 
τοποιήθη. 'Η έκκοπή τών μεγάλων τούτων 
λίθινων όγκων έγένετο διά ξύλινων σφηνών, ώς 
εν ταΐς λατομείοις τοΰ Πεντελικοΰ· άμα έκ- 
κοπέντες έλάμβανον σημεία, ώς π. χ. Ρ. D. 
XLXI, τά όποια ίσως άνταπεκρίνοντο πρδς τδ 
ποσδν τής έργασίας, ήν «οφείλε νά έκτελέση 
«ορισμένος καταδίκων αριθμός.

Έπί τής παρατεθειμένης είκόνος φαίνονται 
καί τά έρείπια τοΰ φρουρίου καί τοΰ ναού όπι
σθεν αύτοΰ, καί ή πρδς μεταφοράν τών λίθων 
χαραχθείσα δδδς καί έμπροσθεν ό μέγας ογκό
λιθος έν ή σήμερον κείται θέσει. Τδ σχεδιο- 
γράφημα τής είκόνος έλήφθη άπδ τοΰ μεσημ-

* Τάς δοκούς τοΰ έπιστηλίου, ϊς περιγράφει 4 
Βίλκινσων, δεν ήδυνήθςν νά έυρα». Ή έπ’ αύτοΰ έπι- 
γραφή άνατέρεται εις τό β·. έτος τής βασιλείας τοΰ 
'Αδριανοϋ (119 μ. Χρ.). 

δρινοΰ μέρους τή; ρωμαϊκή; αποικία; εξ άπο- 
στάσεως 100—200 μέτρων. Ή οδό; έμφανί- 
ζεται ήμϊν ώ; άπολελιδωμένος χείμαρρος· εις 
τδ βάθος φαίνεται ή είσοδος πρδς τήν μεγάλην 
κοιλάδα.

Ή θέα τοΰ μέρου; τούτου, φωτιζομένου τδ 
θέρο; ύπδ τών ζωηρών τοΰ ήλιου ακτινών, με 
τοΰ; λευκούς λόφους, έχει τι τό θαμδοΰν τήν 
δρασιν· άλλως όμως παρουσιάζεται ήμΐν ή σκηνή 
τον χειμώνα, όταν ό ουρανος κα. υπτηται υπο 
νεφών τότε καί αί ελάχιστοι έςοχαί, καί τά 
μικρότερα ερείπια άποσπώνται έμπροσθεν του 
σκοτεινού ουρανού καί παρέχουσιν ήμΐν ιδέαν 
σαφή τί θά ήτο ή ρωμαϊκή αΰτη αποικία ϊν 
ταί; ήμέραις τής άκμαζούση; έν αυτή έργασίας.

Η ΜΑΓΙΚΗ ΡΟΙΑ.

Έκ τοϋ 'Ιταλικού ύπύ Δ. Ί, Καραγγιανάκη.

'ΐ.ΐ’ϋνμιισΚι τό παΧαιόμ ρτιια ·
·”11 άπα σιαι τήε «οι* χορδαϊ.'''
τύ $-T.ua iKtuo &Worc ίς»λε-,·«
Μηρίι tojoCto/ τάϊ καρδίαϊ σαί; Οί 
άγγίΧοι KttXovJu· αί-τό χαρχρ οί^α/ίαρ. 
οί δχίμο«*ί« μαμτίριον έΚίβρΛν, καί οΐ 

ί/ιωτα. ΗΚΙΧΕ.

ill τών πεδιάδων τής Κορώνης, έζεΐ, 
οθεν δύνασαι νά ίοης τήν θάλασσαν, 
ώς βλέπουσιν αυτήν αί χελιδόνες, τήν 

πυογόεσσαν Σκύλλαν καί τδ χάριεν τής Χαρύ- 
βδεω; ακρωτήριου, ύπάρχει ροιά, ήν καλοΰσι 
μαγικήν ρο'.άν.

Ή καλλιπάρειος τής Σκύλλης κοράσι;, βλέ- 
πουσα αύτήν ζαταίιβάζει τήν χεΐρα τήν στηρί- 
ζουσαν τδ έπί τής κεφαλής της βάρος, καί ποιεί 
τδ σημείον τοΰ σταυρού. ’Εάν ό ορμητικός 
άπηλιώτης φέρη καθαρόν φύλλου τοΰ δέυδρου 
εκείνου έπί τοΰ κυανοχρόου πίλου τοΰ αγρότου, 
ούτος ώχρια, καί έπικαλούμενος τδν "Αγιον Παύ
λον, ώσεί ήτο λεία δφεως, περιμένει μέχρι; ού 
ό ορμητικός άπηλιώτης έπαναλάδη τό καθαρόν 
φύλλου.

Ούδείς τολμά νά πλησιάση τή/ ροιάν ταύ- 
την, ούο’ έχει τις τό θάρρος νά τήν κλαδεύση· 
ουδέ αποσπά τις τάς άζάνθας. Καί όμως δέν 
ξηραίνεται· έκαστον ’Ιούνιον οί κλάδοι αυτής 
έχουσιν άνθη έν μείζονι άφθονίφ πρδς τά άλλα 
δένδρα· έκαστον ’Οκτώβριον οί κλάδοι ούτοι 
είσί κατάφορτοι καρπών παχύτερων καί τών 
πορτοκαλιών.

Καί τοΰ; καρπού; ταύτους ούδείς τρώγει. 
Διαβάτης τι; μόνον, ύπδ οείψης φλέγόμενος, 
έδοκίμασε τήν γεΰσιν καί τό φύλλου, όπερ δέν 
άποσπάται ολόκληρον άπδ τάς ροιά; ταύτας, 
έπίκρανε τήν γλυκεΐαν σάρκα καί έδηλητηρίασε 
τού οδοιπόρου τδ στόμα· ή δέ φλοιά τ«ϊ» έκη- 
λίδωσε τά; χεΐρας έρυθρυμαύρω;, καί μάτην 
έκείνο; έπλυνε τάς χεΐρα; καί τδ στόμα εις τά 
διαυγή τοΰ πλησίον Γριμόλδου υδατα.

'II ζωηρά άγρότι; κατέθετο τήν δέσμην τών 
ξύλων καί έζήτησεν άνακούφισιν ύπδ τήν σκιάν 
έκείνην, οτε αίφνης είδεν άπαισίω; έπί τών κυ
μάτων πλέοντα δύο πτώματα, καί, ώσεί ήσαν 
πλησίον, είδε τους ύαλίνους αύτών όφθαλμοΰς 
προσηλωμένους έπί τής ροιά; έκείνης· τά είδεν 
είτα νά ύψώσωσι τά; χεΐρας εις σημείον όρκου 
καί νά ριφθώσι τδ εν εις τάς άγζάλας τοΰ άλλου· 
ήκουσε τέλος δύο φωνάς ώσπερ μίαν μόνην 
' "Οταν ήχήσωσιν αί σάλπιγγες τών αγγέλων,

μ ή άζούσωμεν, επειδή καί έν τ<;» παραδείσω 
ήδύναντο νά μάς χωρίσώσιν.”

Ή ζωηρά άγρότι;, περίφοβος, έστρεψε τδν 
πόδα ταχΰν πρδς τήν Βανιάραν καί απομακρυν
θείτε πέντε βήματα τής ροιάς, ούδέν είδεν έν 
τή θαλάσση ή τάς λέμβου; καί τά. πλοία τα 
εισερχόμενα καί έξερχόμενα τοΰ λιμένας.

Ιίάντες φεύγουσ*. τήν ροιάν έκείνην, καί 
όστι; τήν βλέπει ποιεί τδ σημείου τοΰ σταυρού 
καί ψιθυρίζει λέξει; τινάς.

Καί όμως ημέραν τινά έπαυσε νά εμποιή 
φόβον ή ροιά έκείνη · έκαλλιεργήθη. έκλαοεύθη, 
έκαθαρίσθη άπδ τά; άζάνθας, καί οι καρποί αυ
τής ήσαν γεύσιμοι. Δύο δέ ψυχαί άγαπώμεναι 
τήν ήγάπησαν ώς μάρτυρα όρκου προσφιλούς· 
καί τήν άγαπώσιν ακόμη αί ψυχαί έκεϊναι. Και 
έπί τών κυμάτων ψιθυρίζουσιν άζαταπαύστως· 
" Έναγκαλισθώμεν, σφιγχθώμεν, έπιστρέψωμεν 
"να άποθάνωμεν ό εί; εις τά; άγζάλας τοΰ άλ
λου, καί όταν ήχήσωσιν αί σάλπιγγες τών άγ- 
γέλων, μή άζούσωμεν. έπειδή καί έν τ«ρ παρα
δείσιο ήδύναντο νά μά; χωρισωσιν.

« *

Ή Μαρία ήγάπα τήν ροιάν έκείνην. Εσπέ
ραν τινά ή Μαρία έπλήρου τδ κάνιστρον αύτή; 
τών καρπών έζείνων, οτε διήλθεν έκεΐθεν ξένος 
τις, ωχρό; καί ξανθός. Ό ξένο; έκράτησε τδν 
ίππον του καί τή είπε·

— Δός μοι μίαν ροιάν, ώραία κόρη.
— Λάβε, κύριε, καί άλλην ακόμη, άν θέλης.
— Μία άρκεΐ. Αάβε άντ’ αύτής καρλΐνον.
— Ιίολΰ είναι έν καρλΐνον άξιζε*, μόλις 

τό ήμισυ. Άλλ’ έγώ δέν πωλώ τάς ροιάς μου, 
καί έάν δύναμαι ν’ άπαιτήσω τοιαύτην τιμήν, 
σοί δωρώ αύτήν.

— Σ’ ευχαριστώ· είσαι καλή, όσον καί 
ώραία. Ό θεό; καταστήσα*. σε εύτυχή, δσω 
είσαι προσφιλής, ώστε ούδέν νά έπιθυμήσης. 
’Έχει; μάχαιραν νά κόψης τήν ροιάν;

ΊΙ Μαρία έσυρε τοΰ θυλακίου της τήν μά- 
χαιραν· τρις ήκούσθη ό κρότος τής μαχαίρας, 
καί ούδείς άλλος κρότος ήκούσθη έν τή άνοικτή 
έκείνη πεδιάδι. “Εκοψε τήν ροιάν σταυροειδώς 
καί προσήλωσε τά βλέμματά της προς τον ξένον 
οδοιπόρον. Αί ακτίνες τής σελήνης έφώτιζον 
αύτδν καί έπηύξανον τδ κάλλος του. Καί ό 
ξένος έθεώρησι τήν ώραίαν Μαρίαν φωτιζομένην 
ύπδ τής σελήνης, καί έφαίνετο ότι ήτο εύτυχή; 
άτενίζων δύο μέλανας οφθαλμούς γαληνιαίου: 
καί εύφραδεΐς, καί παρατηρών τάς υγιείς πα
ρειάς καί τούς μέλανας πλοκάμους καί τδν λευ
κόν τράχηλον, κάλλη εύτυχή ψυχής εύτυχοΰς!

— 'Ολόκληρον ροιάν δέν δύναμαι νά φάγω 
μόνο;· φάγε καί σΰ τό ήμισυ.

11το γλυκεία ή γεΰσις τ«ΰν κόκκ«ι»ν έκείνων, 
γλυκυτέρα ή ψυχή τοΰ ξανθού δδοιπόρου, γλυ- 
κυτάτη ή μορφή τής εύειδού; κόρης.

— Τί είνε τά τρία φώτα έζεΐ έπάνω;
— Τδ έν είναι τό φώς τής οικίας μου, τδ 

άλλο το φώς τών ποιμένων, καί το τρίτον είνε 
τό φώς τής έκκλησίας.

— Εΐσερχομένη εις τήν έκκλησίαν έκείνην 
ένθυμοΰ, άγγελε, τά άμαρτήματά μου.

— θά οέωμαι υπέρ σοΰ.
— Όρκίσθητί μου τούτο, άγια ψυχή.
— Ναι, ορκίζομαι . . . καί καλόν χατευόδιον!
— Χαίρε! Χαϊρε!
Μικρόν φυλλίον, έκ τών περικαλυπτόντων 

τοΰ; καρπού; τή; ροιά;, έδηλητηρίασε τδ στόμα 
τοΰ ξένου, ιππότου, οτε είπε πρδς τήν κόρην 
τδ Χαίρε! καί άκούσασα αύτδ καί ή Μαρία 
ήσθάνθη εί; τον ούρανίσκον τη; τδ πικρόν κέλυφος.

« ν· *

Καί δέν μοί είπεν ή μήτηρ οτι έκαστο; ήμών 
έχει τον έαυτοΰ φύλακα άγγελον; Αοιπδν ούτος 
είνε ό άγγελός μου. Αί λέξεις καί τδ βλέμμα 
του δέν είνε ώς έκείνα τών άλλων άνθρώπων. 
Πότε θά τδν έπανίδω; . . . ”2! άν ήδυνάμην 
νά καθηλωθώ πλησίον του, νά ζώ τήν ζωήν του, 
νά ημαι ίδιχή του διά παντός, νά άναπνέω εις 
τάς άγκάλας του καί νά κατακλιθώ μετ’ αύτοΰ 
εις τδν τάφον! Πώς θά είχον εύτυχή τήν ζωήν, 
πόσον εύτυχή τδν θάνατον!

% * *
'Οσάκις ή σελήνη έλαμπεν έπί τών σιωπη

λών τής Κορώνης πεδιάδων, έφαίνετο ύπδ τήν 
ροιάν έκείνην ή ώραία Μαρία. Καί έκάστην 
εσπέραν έπέστρεφεν ή Μαρία οϊκαδε μέ τδ στόμα 
πικρόν, ώσεί είχε φάγει φλοιάς ροιάς, καί διερ- 
χο'εένη πρδ τοΰ λύχνου τή; έκκλησία;, έν ή 
είχεν έλπισε*, ν’ άποβή ημέραν τινά σύζυγος τοΰ 
ξανθού καί «ύχροΰ ιππότου, ή Μαρία έστέναζε. 
καί ένθυμείτο τοΰ; λόγους του. Ί ί είνε τά τρία 
φώτα εκεί έπάνω;”

* *

ΙΙαρήρχοντο ήμέραι, παρήρχοντο μήνες· τό 
πρόσωπο; τής Μαρία; εγένετο όσημέραι ώχρο- 
τερον ή έσθής της όσημέραι πλατυτέρα· γαλή
νιος δέ ανία έπλανάτο έπί τοΰ μετώπου της.

— Μήτερ, δός μοι τήν λευκήν έσθήτα- 
άκουσον πώς ήχοΰσιν οί κώδωνες, πώς ψάλ- 
λουσιν οί εύλαβεΐς! θέλω καί έγώ νά υπάγω 
εις τήν έκκλησίαν δός μοι τήν λευκήν έσθήτα.

— “Εχει; πυρετόν· δέν δύνασαι νά έξέλθης.
— 'Τπάγωμεν, μήτερ· ή Παναγία θά μέ 

θεραπεύση.
— Είθε! Άλλ’ ή λευκή σου έσθής έχει κη- 

λίδας ροιάς. y
— Δός μοι αύτήν ή Παναγία θά ένθυμηθή, 

τίνα έχε*, νά μοί άποστείλη.
» **

Παρήλθον ήμέραι, παρήλθον μήνες, καί έπί 
τέλους ό ξανθό; ιππότης έπέτρεψεν έσπέραν τινά 
εί: τάς πεδιάδας τής Κορώνης, επέστρεψεν ύπδ 
τήν ροιάν έκείνην.

— Είνε πλείονα τών τριών τά φώτα έκείνα 
καί τά δύο κινούνται· πόσιρ θλιβερά είνε 
φώτα έκείνα τήν έσπέραν ταύτην!

Καί έκέντησε τδν ίππον του. Ί ά δύο φώτα 
είσήλθον εις τήν έκκλησίαν, είσήλθον μέ τδ 
φέρετρον δπερ συνώδευον. Καί ή Μαρία έζειτο 
έν τω φερέτρφ ψυχρά, λευκή· ή Μαρία ήτο 
έζεΐ έν τή λευκή έσθήτι, ζεζηλιδωμένη ύπδ 
τής ροιά;.

'0 ιππότης ήκουσε τούς ένορίτας λέγοντας· 
"Εις τά; πεδιάδα; τής Κορώνης υπάρχει ροιά, 
έντδς τή; όποιας κατοικεί μάγος, δστι; καθιστά 
τάς κηλίδα; αιώνιας, αίωνίαν τήν πικρίαν καί 
δηλητηριώδη τήν γλυκύτητα τών κόκκων έκεί
νων.” Καί δταν είδον αύτδν παρατηροΰντα μέ 
έκπνέοντας οφθαλμού; τήν νεκρικήν τής Μαρία; 
κλίνην, οί χωρικοί πεφοβισμένοι άπήλθον, λέ- 
γοντε;· “Παρατηρήσατέ τον έκεΐ· είνε ό μάγος· 
δέν βλέπετε οτι έχει τά χείλη κεκηλιδωμένα 
ύπδ τής ροιάς;’’

Έκ τοΰ στόματός του, ήδη παρά ποτέ πικρού, 
έξήλθεν ή λέξις ''χαίρε!” Χαίρε, σοί είπον καί 
έγώ· μόνον σέ έπαναβλέπω. Έάν τό άποθανεΐν 
ήνε συνάντησις, έστω ευλογημένο; ό θάνατος! 
θανόντος καί έμού, αί ψυχαί ήμ«ΰν θά έναγζα- 
λισθώσι, θά σφιγχθώσι, καί όταν τών αγγέλων 
αί σάλπιγγες ήχήσωσι, μή άζούσωμεν αύτών, 
διότι καί έν τω Παράδεισο» δέν θά μάς χωρί- 
σωσιν.”

Καί έκέντησε τον ίππον λέγων "Άζολού-
θει με, φίλη σκιά, καί μή μέ άφήσης ποτέ!’

T.ua
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Καϊ φθάς παρά τήν θάλασσαν έβυθίσθη έν 
αυτή.

* **

Η ροιά αυτή ή μαγική δέν φύεται μόνον 
έν ταΐς πεδιάσι τής Κορώνης, άλλ.’ εΰρίσκεται 
παντού οπού ύπάρχουσι καρδίαι πάλλουσαι, και 
Ονομάζεται Έρως!

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
ΕΝ ΚΟΛΟΡΑΔΩι ΤΗΣ

ΑΜΕΡΙΚΗΣ.

(Μετά είκόνος, ίρα σελ. 221.)

Ή αμερικανική επαρ
χία τού Κολοράδου, συ- 
νορεύουσα προς το Με- 
ξικόν, είναι χώρα εις ά- 
κοον ορεινή, αί δέ κορυφαι 
των υψηλότερων αύτής 
όρέων ύπερτεροΰσι τών 
κορυφών τού έν Εύρώπη 
Λευκού Όρους κατά δι- 
σχιλίους σχεδόν πόδας. 
Τό περίεργον δέ είναι δτι 
τά όρη ταύτα έγκρύ- 
πτουσι θησαυρούς άνεξαν- 
τλήτους ου μόνον πολυτί
μων μετάλλων, χρυσού και 
αργύρου, άλλά καϊ άλ
λων δρυκτών, ώς σιδή
ρου, χαλκού, υδραργύρου 
άλατος και γαιανθράκων. 
Ούδαμού τής γής συγκεν- 
τρούνται έν χώρφ τοσού- 
τον στενώ πλούτη τοσού- 
τον μεγάλα. Επομένως 
καϊ παράδοξον δεν είναι, 
δτι ή έπαρχία τού Κολο
ράδου, ή μέχρι πρδ μι
κρού έτι ύπδ άγριων θη
ρίων κατοικουμένη και 
ύπδ θηρευτικών Ινδικών 
φυλών διασχιζομένη, κα
τέστη σήμερον χώρα άκ- 
μαία, εις ήν κατ’ έτος 
συρρέουσι κατά μυριάδας 
οί άποικοι οΰ μόνον έκ 
τών άλλων τής’Αμερικής 
κρατών άλλά καϊ έκ τής 
Ευρώπης αύτής. Τό εύ- 
κολον κέρδος είναι μαγ
νήτης ισχυρός. Πρόσφατα είσ’ιν είσέτι τά θαύ
ματα τής Καλιφορνίας, πρός ήν μετέβαινον ώς 
εις τόπον προσκυνήσεως οι τολμηροί όρύκται 
μέ τό πτύον έν χερσϊ καϊ μέ τά χρυσά όνειρα 
εις τόν νούν των.

Ίό πλουσιώτερον μέρος τής έπαρχίας ταύτης, 
ή "τού άμερικανικοΰ Παραδείσου,” ώς ώνομάσθη, 
είναι τό περί τήν πόλιν Leadville, ή τήν χρυσήν 
πόλιν. Ιό δνομα Leadville σημαίνει "ή πόλις 
τού μολύβδου,” κυρίως δμως τδ περί αύτήν 
έξορυττόμενον μέταλλον είναι δ άργυρος. Τά 
ένταύθα άργυρωρυχεΐα είναι τά πλουσιώτερα 
τής οικουμένης. Πρδ δύο έτών άκόμη ή πόλις 
Leadville ήτο μικρά άποικία έκ πεντήκοντα 
ο’ιχιών- έν διαστήματι ένδς έτους δ πληθυσμός 
αύτής άνήλθεν εις 20 χιλιάδας. ’Εννοείται δτι 
δ πληθυσμός ούτος σύγκειται έκ διαφόρων στοι
χείων, καϊ δτι δλοι οί έκεΐ ουρρεύοαντες χρυσο- 
θήραι δεν έμποιούσιν εύχάριστον έντύπωσιν· 
ούχ ήττον δμως δέν δύναταί τις ή νά θαυμάση, 

πώς δ ανθρώπινος νους καϊ αί ανθρώπινοι χεΐρες 
κατόρθωσαν νά ύποτάξωσιν ενταύθα τήν δύσκο- 
λον καϊ άγρίαν φύσιν καϊ νά ύπερπηδήσωσι προ
σκόμματα σχεδόν ανυπέρβλητα. Τά υψηλά όρη, 
τα έπιστέφοντα τήν πόλιν ανασκάπτονται και 
ορύσσονται· φρέατα καϊ στοαϊ υπόγειοι άπαν- 
τώνται άνά παν βήμα· καθ’ έκάστην αποκαλύ
πτονται νέα στρώματα τού πολυτίμου μετάλλου, 
καϊ τά στρώματα ταύτα αντί νά έξαντλώνται 
διά τής καλλιέργειας, όσημέραι παχύτερα καϊ

ΚΙΡΚΑΣΣΙΟΙ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ.

πλουσιώτερα άναφαίνονται. Τούτο έξηγεΐ πώς 
έν διαστήματι δλίγων ήμερών άνθρωποι πτωχοί 
έγένοντο πλούσιοι. Τμήμα γής, δπερ πρδ 5—6 
έτών ήγοράσθη παρά τριών πτωχών έργατών 
άντϊ 100 δολλαρίων, έπωλήθη έφέτος άντϊ 2 
εκατομμυρίων δολλαρίων. Διατί; Διότι έν αύτφ 
εύρέθη πλούσιον άργύρου στρώμα. Κατά τάς 
στατιστικός ειδήσεις ή παραγωγή τού άργύρου 
έν τή περιφερείς τής πόλεως Leadville άνήλθε 
κατά τδ τελευταϊον έτος εις 12 έκατομμ. δολ
λαρίων, ήτοι σχεδόν 32 χιλ. δολλ. καθ’ έκά
στην — ποσδν έπισκιάζον κατά πολύ πάσαν έν 
Εύρωπαϊκοΐς μεταλλείοις παραγωγήν.

'Η πόλις έχει τόν τύπον πόλεως νέας καϊ 
κατοικουμένης ύπδ άνθρώπων διαφόρων τάξεων 
καϊ διαφόρου άγωγής. Οινοπωλεία καϊ χαρτο
παίκτρια ίδρύθησαν εις πάσαν δευτέραν οικίαν, 
φωναϊ τήν νύκτα ταράττουσι τήν ήσυχίαν τών 
φιλησύχων πολιτών · ποσά μεγάλα σπαταλώνται 
έν κραιπάλη καϊ παιγνίοις, ποσά, τά όποια άπε-

κτήθησαν διά πολλού ίδρώτος καϊ άτρύτων κό
πων. Έν τοιαύτη δέ κοινωνία προεξάρχουσιν. 
ώς είναι φυσικόν, οϊ ήρωες τής μαχαίρας καϊ 
τού πολύκροτου, οιτινες καϊ τον νόμον έπιβάλ- 
λουσιν. Εις ταύτα προσθετέον καϊ ή μεγάλη 
ύπερτίμησις βλων των προς το ζήν αναγκαίων, 
φυσική συνέπεια τής μικράς τού χρήματος άξίας. 
Ούτω π. χ. μικρόν μαγαζεΐον 25 άγγλ. τετρα
γωνικών ποδών ένοικιάζεται άντϊ 300—400 δολ- 
λαριων κατά μήνα· μικρόν οίκόπεδον 30 άγγλ.

ποδών πωλείται άντ'ι 2 
—3 χιλιάδων δολλαρίων, 
κείμενον δέ έν τή κεν
τρική όδω τιμάται μέχρι 
10 χιλιάδων δολλ. Καί 
δμως ή συρροή πρδς τήν 
πόλιν ταύτην βαίνει αϋ- 
ξανομένη καθ’ έκάστην· 
ύπολογίζεται δτι άνά πά
σαν εβδομάδα προσέρ
χονται κατά μέσον δρον 
800 νέοι άποικοι, καϊ ή 
αΰξησις αυτή δέν έλατ- 
τούται κατ’ ούδέν.

Είπομεν άνωτέρω δτι 
ή χώρα είναι εις άκρον 
δρεινή, καϊ δτι τά προ
σκόμματα, άπερ έδει νά 
ύπερνικηθώσιν, ήσαν με
γάλα. Καϊ πράγματι άρ
χει νά διέλθη τις τήν έν 
ταΐς πλευραΐς τού όρους 
χαραχθεΐσαν όδόν, όπως 
έννοήση τί άπητεΐτο πρδς 
τούτο. Ή δδδς αυτή ή 
συνδέουσα τάςπόλεις \έμ- 
βερ καί Leadville χρησι
μεύει πρδς μεταφοράν τών 
διαφόρων μηχανών καϊ 
εργαλείων χρησίμων εις 
τάς μεταλλευτικός ερ
γασίας. Τμήμα τής δ- 
δού ταύτης παοιστα ή 
παρατεθειμένη είκών. ’Ο
κτώ, δέκα, δώδεκα ή 
χαιπλείονεςήμίονοι απαι
τούνται πρδς μεταφοράν 
τών βαρυτάτων φορτίων, 
καϊ τά δρη άντηχοΰσι 
έκ τών φωνών καί πολ- 
λάκις έκ τών βλασφημιών 
τών βαναύσων δδηγών 
καϊ καρραγωγέων συμ- 
βαίνουσι καϊ πολλά δυ
στυχήματα έν τή άπο- 

τόμω ταύτη όδώ καϊ κατ’ έτος ζώα καϊ άνθρωποι 
κατακρημνίζονται έκ τού υψους. Ή θήρα πρδς 
τήν τύχην καί τδ κέρδος έπιστρώνει τήν όδδν 
ταύτην διά προσκομμάτων καϊ διά τοΰ φοβερού 
φάσματος τοΰ θανάτου!

Θ ΒΟΥΚΕΡΩΣ Η ΥΔΡΟΚΟΡΑΞ.

(Μετά εικόνας, 3ρα αελ. 220.)

[Ν τών 
λίου είναι άναντιρρήτως 
ύδροκόραξ, γνωστός έν 

ύπδ τδ δνομα calao. Παρά τφ 
προεξάρχουσαν θέσιν κατέχει τδ 
έχει διάφορα σχήματα, έξ ών καί αί διάφοροι 
δνομασίαι τού πτηνού τούτου. Τδ χρώμα τοΰ 
ράμφους διαφέρει έπίσης καί μεταβαίνει άπδ 

ριεργοτέρων πτηνών τής ύφη- 
δ βούκερως ή 
τή έπιστήμη 
πτηνω τούτου 
ράμφος, δπερ

τοΰ υποκίτρινου χρώματος μέχρι τού βαθεος 
μελανός ή καϊ τοΰ ροδοχρόου. Περί τους οφ
θαλμούς καϊ πρδς τδ έμπροσθεν μέρος τού τρα
χήλου τδ πτηνδν είναι έτριχον, καϊ ομοιάζει 
άρκούντως πρδς τδ μαραβού. 1δ σώμα του 
είναι χονδρόν καί έπικάθηται έπϊ δύο μικρών 
ποδών, οιτινες καταλήγουσιν εις ισχυρούς όνυχας 
κεκυρτωμένους· τούτο έξηγεΐ δτι δ βούκερως 
μένει κατά προτίμησιν έπϊ τών δένδρων καϊ 
σπανίως φαίνεται περίπατων επι τοΰ εδάφους. 
Τά πτερά των είναι άρκούντως άνεπτυγμένα καϊ 
έμφαίνουσιν δτι τά πτηνά ταύτα πετώσιν υψηλά· 
άλλ’ οϊ παρατηρήσαντες αυτά περιηγηταϊ όμο- 
λογούσι πάντες δτι ή πτήσίς των δέν είναι δι
αρκής, άλλ’ δτι πετώσιν άπδ δένδρου εις δέν- 
δρον καί δτι αί πτέρυγες αυτών κροτούσιν εις 
μεγάλην άπόστασιν. II ουρά των είναι μεγάλη 
καϊ χρησιμεύει εις τδ νά κρατή τδ ίσοζύγιον 
τού σώματος, οσάκις το πτηνδν κάθεται έπϊ 
κλώνου. Εις τήν ισορροπίαν ταύτην συντελοΰσι 
καί οϊ λίαν άνεπτυγμένοι έσωτερικοϊ σάκκοι 
τοΰ άέρος, είδος άποθηκών, εις ας εϊσρέει δ 
άτμοσφαιρικδς άήρ, κείμενοι μεταξύ τού κρέατος 
καί τοΰ δέρματος καί διεσπαρμένοι καθ’ δλον 
τδ σώμα. Οί σάκκοι οότοι έξογκούμενοι αύξά- 
νουσι τδ μέγεθος τού πτηνού καϊ τδ βάρος αυ
τού, καθότι κατά τδν κ. Milne-Edwards ό βού- 
κερως είναι πτηνδν έλαφρόν, ού τδ βάρος δέν 
υπερβαίνει τά 1500 γραμμάρια.

Εξήκοντα είδη βουκέρων είναι σήμερον γνω
στά, διακρινόμενα διά τοΰ χρωματισμού τών 
πτερών ή διά τοΰ σχήματος τοΰ ράμφους. Ιό 
μεγαλείτερον είδος είναι ό βούκερως ρινοκε- 

0 ΒΟΥΚΕΡΩΣ (CALAO).

ρως, δστις έχει μήκος ενός δλου μέτρου. ΊΙ 
πατρΐς τοΰ πτηνού τούτου είναι τά μεγάλα 
δάση τής μαλαϊκής χερσονήσου καί τών νήσων 
Βορνέου καϊ Σουμάτρας· δύσκολο: δ’ αποβαίνει

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΝ ΚΟΛΟΡΑΔΩι ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.

ή ευρεσις αυτού, διότι ένεκα τών πολλών διωγ
μών, ούς ύπέστη, έγένετο εις άκρον δειλόν. 
Γνωστόν είναι μόνον Οτι τά πτηνά ταύτα οιαι- 
τώνται τδ πλεΐστον έπϊ τών δένδρων, δπου τρώ- 
γουσι λίαν άδηφάγως καρπούς. Ή αδηφαγία 
των είναι τοσαύτη ώστε συνήθως καταβροχθι- 
ζουσι τήν οπώραν ευθύς, άμα ώς τήν συλλα- 
βωσι διά τού ράμφους των. Τήν φωλεάν του 
κατασκευάζει ό βούκερως έντδς τών κορμών σε- 
σηπότων δένδρων· άμα ώς τδ θήλυ είσέλθη εις 
τήν φωλεάν πρδς έπώασιν, τδ άρρεν κτίζει έξω
θεν τήν φωλεάν, άφίνον μόνον μικράν όπήν, 
δι ής κομίζει πρδς τήν σύντροφόν του τήν άπαι- 
τουμένην τροφήν μόνον δέ άφ ού τελειώση η 
άπώασις άφίνει πάλιν έλευθέραν τήν δύσμοιρον 
αιχμάλωτον. Ό βούκερως μέ τδ φουσκωτόν 
κράνος, δν οί έγχώριοι καλούσιν angka-angka, 
είναι μικρότερος τού ρινοκέρω καί εόρεται έν 
τή χερσονήσφ τής Μαλάκκας καϊ έν τοΐς νήσοις 
τής Σόνδης· τδ είδος τούτο τρέφεται ιδίως διά 
βανανών, καθίσταται όμως ένίοτε καϊ ίχθυοφάγον 
καϊ μετά μεγάλης έπιτηδειότητος .συλλαμβάνει 
εις υδατα άβαθή τούς μικρούς ιχθύς. Ό Αγ
γλος φυσιοδίφης Motle ', δ διαθρέψας τοιαΰτα 
πτηνά παρετέρησεν ότι Ιρώγουσι καί μικρότερα 
πτηνά ζωντανά καί έν γένει παν τδ προστυγ 
χάνον αΰτοΐς φαγώσιμον. ' ■ * ώραΐος βούκερως, 
δ διατηρούμενος μέχρις έσχάτων έν τω ζωολο
γικό κήπω τών Παρισίων, άπεβίωσε πρδ μικρού. 
Έπϊ τού νεκρού αυτού οϊ φυσιοδΐφαι έκαμαν 
τάς περιέργους παρατηρήσεις περί τών εσωτε
ρικών σάκκων, περί ών άνωτέρω άνεφέοομεν.
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τηλέγραφο; άνήγγειλεν ήμΐν χθές τήν 
sjjjl άπροσδόκητον εΐδησιν τοΰ θανάτου τού 
ψΖ-, νεαρού ήγεμόνος, βστις άπό δέκα έτών 

έκάθητο έπί τοΰ θρόνου τής Ίβπανίας. Ο θά
νατος, άν καί άπροσδοκήτως έπελθών συνέπεια 
φθίσεω; καί δυσεντερεία; όξυτάτης, προεβλεπετο 
άπό τίνος ήδη χρόνου, και επανειλημμένοι; οί 
ιατροί είχον συμβουλεύσει τόν βασιλέα ν’ άπέχη 
κοπιωδών ασκήσεων και εκδρομών· άλλ’ ό νεα
ρός ήγεμών, ίππεΰς άριστος. στρατιώτης ακάμα
τος και θηρευτής μανιώδεις, όλίγην προσοχήν 
έδιδεν εις τάς συμβουλάς ταύτας, και διά του 
τοιούτου βίου επέσπευσε τό τέλος.

Ή Ισπανία μεγάλως συνεκινήθη επί τω 
θλιβεροί άκούσματι και εΐλικρινώς πενθεί τόν 
βασιλέα της, δστις διά τοΰ προσηνούς τρόπου 
του και διά τής άςιοπρεποΰς συμπεριφοράς είχε 
καταστή αγαπητός εις δλας τάς τάξεις τής κοι
νωνίας, καί εις τάς τάξεις άκόμη τοΰ στρατού, 
βστις εν Ισπανία τόσον ευκόλως συνταράττεται 
καί μεταβάλλει φρόνημα, μάλιστα δέ μετά τήν 
τελευταίαν προς τήν Γερμανίαν άναφυεΐσαν δια
φοράν περί τών Καρολινών νήσων.

Ό βασιλεύς ’Λλφόνσος ό 1 Β'. ήτο ό μόνος 
υιός τής πρώην βασιλίσσης τής Ισπανίας ’Ισα
βέλλας, καί ώς τοιοΰτος είχε τόν τίτλον τοΰ 
πρίγκηπος τοΰ Άστουριών, έγεννήθη δέ έν Μα
δρίτη τήν 28 Νοεμβρίου 1857. Έν έτει 1868 
μετά τήν πτώσιν τής βουρβωνικής δυναστείας 
εγκατέλειπε μετά τών γονέων του τήν Ισπανίαν 
καί διέμεινε μέχρι τοΰ έτους 1874 έν τή Ηη- 
ρεσιανή Ακαδημία τής Βιέννης, ένθα έλαβε μόρ- 
φωσιν επιστημονικήν, μεθ’ δ μετέβη εις στρα
τιωτικήν σχολήν τής ’Αγγλίας. II βασίλισσα 
μήτηρ του παραιτηθεΐσα τού θρόνου τόν’Ιούνιον 
1870 άνεκήρυξεν αυτόν ώς τόν μόνον αντιπρό
σωπον τής μοναρχικής μεριδος καί ώς έπίδοξον 
τού θρόνου διάδοχον. ’Αλλ’ έν ' Ισπανία έπεκρά- 
τει ή δημοκρατία καί ή βασιλική οικογένεια 
έμενεν έξόριστος. Βαθμηδόν ήρξατο σχηματιζο- 
μένη ισχυρά βουρβωνική μερίς έν Ισπανία ένερ- 
γοΰσα δραστηρίως υπέρ τής παλινορθώσεως τοΰ 
θρόνου τών Βουρβώνων, καί ήδη τόν Δεκέμβριον 
1874 ό βόρειος στρατός καί ή φρουρά τής Μα
δρίτης άνεκήρυξαν τον Άλφόνσον βασιλέα. Τά
χιστα ήκολούθησε τό παράδειγμα τούτο καί ό 
έπίλοιπος στρατός καί τό ναυτικόν, έκτος μικρών 
τινων έπαρχιών, έν αίς διετηροΰντο οί Καρο- 
λισταί, καί ή άνακήρυξις τής βασιλείας δέν εύρε 
σπουδαίαν άντίστασιν. Ό Άλφόνσος προσκλη
θείς έπισήμως άνεχιόρησεν έξ ’Αγγλίας καί διά 
τής Γαλλίας μετέβη εις Ισπανίαν, άποβιβασθείς 
τήν 9 Ιανουάριου 1875 εις Βαρκελώνην καί 
εισελθών τήν μέν 11 Ιανουάριου εις Βαλεντίαν 
καί τήν 14 τοΰ αυτού μηνός εις Μαδρίτην, τήν 
πρωτεύουσάν του.

’Ήδη άναφύεται τό ζήτημα τής διαδοχής. 
Γνωστόν είναι βτι έν 'Ισπανία βασιλεύουσι καί 
αί γυναίκες. 'Επομένως τό πιθανώτερον είναι 
δτι ή μικρά πρωτότοκος θυγάτηρ τοΰ άποθα- 
νόντος βασιλέως, ή νΰν πριγκήπισσα τών ’Αστου- 
ριών, θέλει άνακηρυχθή βασίλισσα ύπδ τήν 
άντιβασιλείαν τής μητρός της, βασιλίσσης Χρι- 
στίνης, άν το γεννηθησόμενον τέκνον δέν ήναι 
άρρεν. ’Επειδή δμως ή βασίλισσα Χριστίνη 
δέν είναι Ίσπανίς άλλ’ Αύστριακή, υποτίθεται 
δτι μέλη τής άντιβασιλείας θά ήναι καί'Ισπανοί 
τινες μεγιστάνες, οιτινες θά κατέχωσι τήν άνω- 
τάτην άρχήν μέχρι τής ένηλικιότητος τής μικρά; 
βασιλίσσης. Αί 'Ισπανικοί βουλαί συνεκλήθησαν 
V- — , , , . ,ηοη, όπως αποφασισωσι περί του σπουοαιου 
τούτου διά τήν Ισπανίαν ζητήματος.

ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ.

Ή έν Νυμέγη τή; 'Ολλανδίας τών έλλη- 
νίδων Μουσών καί τή; Ελλάδος ένθερμος φίλη, 
κυρία Μ. Zwaanswyk, ή καί έκ πολλών άλλων 
αύτής δημοσιευμάτων έπί τής νέας ήμών γλώσ
σης γνωστή τυγχάνουσα τοΐ; άναγνώσταις τοΰ 
'Εσπέρου, έξέδωκεν έσχάτως έν 'Ολλανδική 
γλώσση σπουδαιότατου καί λίαν, ένδιαφέρον έρ
γου περί τής νέα; ήμών γλώσσης, τών διαλέκτων 
αυτή; καί τής νεωτέρας ήμών φιλολογίας, έν 
ω μετ’ ακραιφνούς ενθουσιασμού καί φιλελλη
νισμού τό θέμα αύτής διαπραγματεύεται. Τού 
κομψού αυτού έργου προτάσσει ή συγγραφεύς 
τήν έπομένην στροφήν έκ τής " Μητρικής γλώσ
σης”, στίχων τοΰ έν Γαλαζίω εύπαιδεύτου κ. Ν. 
Δοσίου·

“Τήν γλώσσαν, εις ήν ίψαλεν ό άοιδός ό θείος, 
όν οι αιώνες απαντες έκάλεσαν πατέρα, 
τήν γλώσσαν ταύτην αγαπώ κι’ αποκαλώ μητέρα, 
καί ξένος άν τήν έμαθε. τήν αγαπά ομοίως.”

Εν παραρτήματι τοΰ βιβλίου ή λόγια γυνή 
ύπερμαχεΐ υπέρ τή; καί ύπό τού σοφού Γαλάτου 
d'Eichthal ύποστηριχθείσης ιδέας τής καθιε- 
ρώσβως τής ήμετέρας γλώσσης ώ; διεθνούς 
γλωσσικού οργάνου, καί τής δι’ αύτής άντικα- 
ταστάσεω; τής συνθηματικής παγκοσμίου γλώσ
σης Volapiick, τής παρά τίνος Γερμανού έν 
διαστήματι είκοσιν έτών έπινοηθείσης. Τήν 
λίαν κολακευτικήν καί ένθαρρυντικήν διά τό 
μέλλον τής τρισχιλιετή βίου άριθμούσης άθανά- 
του ήμών γλώσσης στηρίζει εις τό εΰλογοφανές 
γεγονός, δτι απανταχού τού πεπολιτισμένου κό
σμου έν τοΐς γυμνασίοις διδάσκεται ή αρχαία 
ήμών γλώσσα, οί δ’ έξερχόμενοι έκ τών γυμνα
σίων διά μικράς άσκήσεως θά ήδύναντο άκόπως 
νά γείνωσι κάτοχοι τοΰ νέου τούτου παγκοσμίου 
οργάνου, δπερ ούδενό; τών προτερημάτων τών 
νεωτέρων γλωσσών στερείται, άλλά τούναντίον 
συνδέει τον πλούτον καί τήν σεμνότητα, τήν 
άρχαίαν αυτού κληρονομιάν, μετά τοΰ άναλυτικού 
τοΰ πνεύματος καί τής σαφήνειας τών νέων 
ιδιωμάτων. *

Όδυσσεύς ΓΙανέλλην ύπδ Ιουλίου Φε- 
ρέτη. Έν Λειψία 1886. — Το ενταύθα γνω
στόν βιβλιοπωλείου 'Ερρίκου Μάτθες (Heinrich 
Matthes) έξέδωκε πρό μικρού τδ βιβλίον, τδ 
φέρον τον άνω τίτλον. '() Όδυσσεύς ΙΙανέλλην 
είναι ποίημα ήρωϊκου τά; Ελληνικά; ρί''/; 
άπάσας συνέχον. Ό κ. ’Ιούλιος Φερέτης, δστις 
καί τήν λατινικήν μετάφρασιν τοΰ έργου λίαν 
έντέχνως έξεπόνησε, λέγει έν τή εισαγωγή περί 
τοΰ τδ ποίημα γράψαντος Γάλλου τά έξής· 
"Γυρωδός (Girandeau) έν Πικταβίοις τής άκυ- 
"τανικής Γαλλίας άρχομένη; τής δκτωκαιδεκά- 
"της έκατονταετηρίοος γεγονός, έτει αψοδ'. 
"(1774) τελευτήσας, τής ρητορικής γενόμενο; 
"έν τή πόλει Λά 'Ροχέλ καθηγητής, πολλά 
"παιδαγωγικά συνέγραψε βιβλία, ών ένια μεγά- 
"λων τηνικαύτα άπήλαυσεν έπαίνων. Γούτων 
"οέ τά μάλιστα έξέλαμψε ποίημα έλληνικόν 
"Όδυσσεύς, άλλοτε Ιίαυελληυισμός” έπιγραφό- 
“μένος, έν ω τά; έλληνικάς ρίζα; άπάσας, τρι- 
"σχιλίους δηλαδή πρωτογενείς λέξεις, έν μόνοι; 
“έξακοσίοι; έπτακαίδεκα στίχοι;, σχήματι χα- 

ριεστατου μυθου συνεδησευ· έργου θαυμαστή; 
πόντο; αγχίνοιας. καί πεζώ άν γραφέν λόγου.”

ΔΙΑΦΟΡΑ.

’Από τής α . τού προσεχούς Δεκεμβρίου εφαρ
μόζεται ό ηλεκτρικό; φωτισμός έπί τών 
τήν διώρυγα τού Σουέζ διαπλεόντων πλοίων έν 
καιρώ νυκτός. Κατά τήν άρτι έκδοθεΐσαυ Εγ
κύκλιον τής Σουεζείου Εταιρίας ό ηλεκτρικός 
φωτισμό; έπιτρέπεται μόνον εις τά πολεμικά 
πλοία καί εις τά ταχυδρομικά ατμόπλοια, καθότι 
ταΰτα άπετέλεσαν κατά τά τελευταία έτη 22°/0 
τής δλης κινήσεω; έν τή διώρυγι. Ό διά νυκτός 
πλοΰ; έπιτρέπεται ήδη μόνον άπδ τού Πόρτ- 
Σαϊδ μέχρι τοΰ 54 χιλιομέτρου, δπερ αποτελεί 
42 % τής δλης όδοΰ. Δι’ αυτού τοΰ μέτρου 
κατορθούται ό έντός μιά; ημέρας διάπλου; τής 
διώρυγο;. Εις τάς διαφόρους διασταυρώσεις 
έστήθησαν μεγάλοι ηλεκτρικοί φανοί. Έν’Ισμα- 
ηλία καί έν ΙΙόρτ-Σαίδ οφείλουσιν οί κυοερνήται 
τών πλοίων ν’ άποδείξωσιν δτι εχουσιν εις τήν 
πρώραν τοΰ πλοίου των ηλεκτρικόν φανόν ορα
τόν εις άπόστασιν 1200 μέτρων, καί εις τήν 
πρύμνην έτερον τοιοΰτον, φωτίζουτα περιφέρειαν 
200—300 μέτρων, ώς καί μικρότερους ηλεκτρι
κούς φανούς εις τάς πλευράς. Η νέα αΰτη 
διάταξις είναι προ πάντων σπουδαία διά τά ταχυ
δρομικά άτμόπλοια τή; γραμμής Ίνδιών-Κίνας.

Έν 'Ρώμη έξεδικάσθη προ μικρού ή έξής 
άγρια άντεκδίκησις. Κατά τόν ’Ιούνιον τού έτους 
1881 ήρισαν έν τώ χωρίου τών Άπευνίυωυ San 
Vito δύο νέοι, ό Φραγκίσκος Σαρτόρης καί ό 
φίλος του ΙΙανέλλης. Αί μάχαιραι έξήχθησαν 
καί ό ΙΙανέλλης άμυνόμενο; κατά τής έπιθέσεως 
κατώρθωσε ν' άφοπλίση τον Σαρτόρην. ’Αντί 
δμως νά φανή γενναιόδωρος, ένέπηξε τώ άόπλφ 
τήν μάχαιραν εις τό στήθος. Ό ΙΙανέλλης 
κατεδικάσθη εις ενός έτους φυλάκισιυ. Ό πατήρ 
τοΰ φονευθέντος Σαρτόρη άπεφάσισε νά έκδικηθή, 
άλλά παραδόξους πω;, ούχί κατά τού φονεως 
τοΰ υιού του, άλλά καθ’ ενός Φαβρικίου, αύτό- 
πτου μάρτυρος μόνον τού φόνου. Γέρων ών ό 
Σαρτόρης ανέθεσε τόν φόνον τού Φαβρικίου εις 
τον υιόν του Ίωάννην, βστις καί έξ ένέδρας 
πυροβολήσας τον Φαβρικίου, τόν έφόνευσε. Μετά 
μικρόν έδολοφονήθη καί ό γέρων Σαρτόρης παρά 
τής οικογένειας τοΰ Φαβρικίου. Τό έν 'Ρώμη 
κακουργιοδικεΐον κατεδίκασε τον Ιωάννην Σαρ
τόρην εις ισόβια δεσμά. Έξ δλης τής οικογέ
νειας Σαρτόρη δέν υπολείπεται σήμερον ή ή 
μήτηρ, απαρηγόρητος διά τόν θάνατον τοΰ συ
ζύγου της καί τού υιού της καί διά τήν κατα
δίκην τοΰ έτέρου υιού της.

Κατά τήν έπίσημον Εφημερίδα τής Γαλ
λίας ή δαπάνη διά τήν κηδείαν τοΰ διασήμου 
ποιητού Βίκτωρος Ούγώ άνήλθεν εις φράγκα 
101,532. Επειδή δέ ή βουλή έψήφισε διά τήν 
κηδείαν ταύτην μόνον 20,000 φράγκων, προκύ
πτει έλλειμμα φράγκων 81,532.

Έκ τών οδοιπορικών ά να μνή σεω ν τοΰ 
Σκώτου περιηγητού Forbes. Ό τολμηρός ούτος 
περιηγητής, ό τό μαλαϊκόν’Αρχιπέλαγος διερευ- 
νήσας, διηγείται περί συυαντήσεω; μετά άγριας 
τίγρεως έν Σουμάτρα. Είχε στήσει τήν σκηνήν 
του παρά τόν ποταμόν Βάριγκ καί πλησίον θέ- 

σεώς τίνος, ήν οί έγχώριοι κ.αλοΰσι τόν οίκον 
τής τίγρεως.” Εν ω έσπέραν τινά έπέστρεφε 
μετά τών όπαδών του διά δάσους πρό; τό κατά- 
λυμμά του, μεγάλη τίγρι; ώρμησεν αίφνης έκ 
τού δάσους καί έπέπεσε κατά ενός τών συντρόφων. 
Ό πατήρ τοΰ οπαδού ίδών τόν κίνδυνον έσπευσε 
εις βοήθειαν, καί ή τίγρις άπεχιόρησεν άλλ’ ό 
πληγωθείς νέος έξέπνευσε μετ’ ολίγον. Ή τίγρις 
δμως δέν ήτο διατεθειμένη νά έγκαταλείψη τήν 
λείαν της καί τήν νύκτα έπλησίασ^ πάλιν προς 
τά καταλύμματα· έννοηθεΐσα έξεοιώχθη διά. 
φωνών καί πυροβολισμών. 0· έγχώριοι φοβού
μενοι μή τό άγριον θηρίον καί τον τάφον τού 
φονευθέντος βεβηλιόση. έθαψαν αυτόν βαθύτερον 
τού συνήθους. Ό δέ Forbes έστησε περί τον 
τάφον ίσχυράν παγίδα. Καί έπί πολλά; μέν 
νύκτας ούοέν ίχνος τής τίγρεως έφάνη· άλλά 
πρωίαν τινά άνεκαλύφθησαν ίχνη αίματος παρά 
τόν τάφον καί εις μικραν άπόστασιν εύρέθη καί 
ή τίγρις φονευμένη ύπό τοΰ έν τή πάγιοι δόρα- 
τος. ’Απερίγραπτος ύπήρξεν ή χαρά τών εγ
χωρίων, οιτινες έδραμον πάντες όιπλισμένοι έκ 
τού προχείρου νά. έκδικηθώσι κατά τοΰ άγριου 
θηρίου καί νά κατασπαράξωσι το πτώμά του. 
Ό Σκώτος περιηγητή; ήναγκάσθη νά προστα- 
τεύση τό ώραΐον δέρμα τού ζώου διά τού περι
στρόφου του. Μετά, τήν άφαίρεσιν τοΰ δέρματος 
ή τίγρις διεμελίσθη καί έκαστος ένέβαψε τό 
οπλον του έν τω αίματι αύτής, όπως ούτως άπο- 
κτήση μέρος τής ισχύος καί τού θάρρους τού 
θηρίου. Ή καρδία καί ό έγκέφαλος τής τίγρεως 
έδόθησαν εις τούς συγγενείς τού κατασπαραχθέν- 
τος νέου ώς άμοιβή τής έκδικήσεως.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ) ΣΥΜΒΟΥΛΑ1.

' Α ρ ω μ α τ ι σ μ ό ς τών δ ω μ α τ ί ω ν. Τό μύ
ρον ρόδου τιμάται 2000—2500 φράγκων τήν 
λίτραν, καθίσταται επομένως πολυδάπανο; τών 
οικιών άρωματισμός. ’Αντί τούτου δύναταί τι; 
νά μεταχειρισθή τις έν καιρώ χειμώνος, δτε τά 
ρόδα είναι σπάνια, τόν έξής τρόπον Τό φθινό
πωρου θέτει τις έντός φιάλης διαφόρους στριό- 
σεις λεπτού άλατος καί φύλλων ρόδων εύωδών 
εναλλάξ, έπ’ αύτών δέ χύνονται σταγόνες τινές 
ισχυρού οινοπνεύματος. 'Οσάκις άφαιρεΐται τό 
πώμα τής φιάλη;, άναπέμπεται λίαν ϊύχάριστος 
ευωδία, άναπληροΰσα τήν εύωδίαν τού σπανίου 
άνθους.

Τρόπος δι’ ού καθίσταται τό δέρμα 
τών υποδημάτων άδιάβροχον· 400—500 
γραμμάρια φυσικού καουτσουκίου άναλύονται έπί 
πυρός έντός ένός χιλιογράμμου έλαίου ιχθύος· 
διά τού μίγματος τούτου, εις δ προστίθεται καί 
ποσότη; τις κηρού άλείφονται καλώς τά υποδή
ματα, τά όποια πρέπει νά ήναι ζεστά, δπως ή 
αλοιφή προσκολληθή στεοεώς. Ή μέθοδος αυτή 
είναι λίαν πρακτική διά τούς έν έκστρατεία ή 
έν στρατοπέδοις στρατιώτας καί διά τούς έν τοΐς 
άγροΐς έργαζομένους τόν χειμώνα.

Αΐνιγαα 387.
Βασίλισσα είμί κ’ έγώ, 

πλήθος δέ υπηκόων 
π ο ι κ ι λ ο μ ο ρ φ ω ν διοικώ.

”Αν μέ διχοτομήσης, 
εις τάς προθέσεις πάραυτα 

τό πρώτον νά ζητήση;· 
το δεύτερόν μου περιττόν 

δλως νά έρευνήσης· 
έν έβδομάδι πέπρωται 

άπαξ νά άπαντήσης. 
Είσέτι δέν μέ εύρηκα;

καί, βλέπω, άπορε?;; 
Κακόν σημεΐονί λύσε με

καί μή άργοπορεΐς.
\ίζ. Βασιλειάδου έν Άλιξανόρείφ.

Αίνιγμα 388.
Έν ω έπλάσθην έκ τής γής, 
Γίνομαι γή καί πάλιν 
Μόνον όπόταν κεφαλήν 
'Απλώς προσλάβω άλλην.

II. Κ. ίν Πετρουπόλει.

Πρόβλημα 389.
Έκ τών 12 κάτωθι λέξεων νά ληφθή άνά 

μία συλλαβή, καί έκ τών 12 συλλαβών νά σχη- 
ματισθή άρχαϊον γνωμικόν.

Μένιππος, Ελένη, κατάβασις, κατά, μακά
ριος, θάλαμος, ΐνα. νάμα, διατρέχω, τροφής, 
κάθισμα, μαλακόν.

Ιϊρόίλημα 39υ.
(Ιστορικόν.)

Τις ό Έλλην στρατηγός, Ηράξ τήν πατρίδα, 
δστις νικήσας καί έν ’Ασία καί έν ’Αφρική καί 
δίς έν Εύρώπη, καί πάλιν έν ΙΙερσία καί άπο- 
κτήσας τήν φήμην μεγάλου στρατηλάτου, άντη- 
μείφθη βραδύτερου διά μαύρης άχαριστίας, μή 
ευρών άνάπαυσιν ούδ’ έν αύτω τώ κόλπιρ τής 
οικογένειας του; Ζητείται τό όνομά του, τό 
έτος τή; γεννήσεώ; του καί τού θανάτου αύτοΰ.

Πρόβλημα 391.

Συμπληρωθήτωσαν αι ομοιοκαταληξία·, τού 
κάτωθι ποιήματος γνωστού Έλληνος ποιητοΰ·

ΤΟ ΝΑΥΤΟ^»

Μέ καράβι στά
Τό ναυτόπουλο

Καί στής θάλασσας τά
Τά μ-.κράτα του

Ό βορηάς δέν τό
Ουτ’ ή άπιστη

Ούτε χιόν’ ούτε
Ούτε κύματα

Στή δουλιά πουρνο και
Μέ τόν στρόμπο στό

—ερα τρώγει
IIίν’ άκάθαοτο

Πεταχτό σάν τό
Άναβαίνει στά

Καί μέ ρόζους εις το
Λύνει, δενει τα

Στοΰ κινδύνου τήν
Τό φυλάγει

Τής μανούλας του η
Τής μανούλας του η

11ού έλπιζε·. ***»¥■****
Νά τόν δ·.ή καμμιά 

Νά τόν ’πουν μικρόν ******
Μέσ’ στ αθάνατα *****·

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 382.
Αιγαίου — Αίγιου.

Αινίγματος 383. 
’Ανάφη — άφή.

Αινίγματος 384. 
Μήν — ίς = Μήνις.

Προβλήματος 885.

Ευριπίδη; — Λυσία; — Λουκιανός — Ηρό
δοτος — Νικαγόρας.

Ιίροβλήματος 386.

Καλάβρυτα — Δημητσάνα — Άργος — 
Όρχομενός — Τρίπολις.

Έλι-σαΓ. Τό 371, ή δεσποινίς Αίκ. Π. Βασι- 
λειάδου έν 'Αλεξάνδρειά· τό 378 ό κ. Σ. Ί. 'Ανά
στα σ ι ά δ η ς έν Βουκουρεατίψ, τό 379 ό κ. Κωνστα ν - 
τίνος Α. έν Νάςφ, καί ή Κυρία Α. Μ. έν Όδησσώ.

Κ'·ν II. Κ. εις ΙίΕτροΰπολί)·. Εύχαριστοϋμεν δι 
αποστολήν ποιήματος καί αινιγμάτων. Ώς βλέπετε,, 
ποιοΰμεν χρήσιν αύτών. — κ. Κ. Δ. Λ. είς Νέα>· 
‘Τόοχη»·. Ένεγράψαμεν ύμας συνδρομητήν καί άπε- 
στείλαμεν ήδη τά τεύχη προθύμους. Έλπίζομεν να 
/.άβωμεν συντόμους καί έπιστολήν τοΰ άδελφοΰ υμών, 
ήν μάς άναγγέλλετε. — κ. Δ. I. Κ. είς Τ«ρ;·ί- 
στυμ·. Χειρόγραφον έλήφθη· εύχαριστοϋμεν. Τό τεύ
χος θέλετε λάβει ύπό τήν διεύθυνσιν, ήν οημειοϊτε.
— Π. Μ. είς Χίο»·. Βιβλίον, περί ού έρωτάτε. έστάλη 
παρ' ήμών, διότι γνουρίζομεν δτι ένδιαφέρεσθε περί τα 
τοιαΰτα. Μή εύκαιροΰντες δέν έγράψαμεν ιδιαιτέρως. 
Εύχαριστοϋμεν διά τάς πληροφορίας* θέλομεν συμμορ- 
φαυθή. Παρατηρήσατε εικόνα έν σελίδι 5, πόσον είναι 
κατάλληλος. ΙΙροσεχώς δι’ έπιστολής πλειότερα. —· 
κ. G. L. είς 'Αάριαίωΰ.τολίΓ. Μυρίας εύχαριστίας. — 
κ. Κ. Κ. είς Ταϊχάπο)'. Τήν μουσικήν σύνθεσιν τού 
εθνικού ήμών ΰμνου δέν έλάβομεν είσέτι έκ Δρέσδης· 
διότι δέν έξεδόθη έτι. Τά έργα τού κ. Κλ.‘Ραγκαβή 
εύρίσκονται παρά τώ έν Κουνσταντινουπόλει βιβλιο
πώλη Κ·!’ Ί. ΙΙαπάδη, Librairie nouvelle. Pera No. 458.
— κ. Ε. Γ. είς Milwaukee. Εύχαριστοϋμεν. Τό τεύχος 
άπεστάλη.
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Παρακαλοΰνται αί έπιστέλλοντες πρός τόν "Εσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καΟαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν

έπιστρέφονται.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ. ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΔΟΤΑ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγος 

Σουέζ), είς Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαίδ, Άδεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, Πέναγγ καί Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνάς είς τάς 
4 μ. μ.

Είς Καλκούτταν διά 11 όρτο-Σαΐδ , Σουέζ,'Αδεν καί Κολόμβου τή, 15 Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγούστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 'Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.

Επί τής γραμμής Τεργέστης-Βομβάης τά ατμόπλοια θέλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταξύ δέ Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην ΙΙαρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρός τό Πόρτο-Σαΐδ καί τήν Συρίαν).

(20

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς 'Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, έναλλάξ διά Φιουμιου, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά 
Άγκώνος κτλ.

_ . Τί'ν I ετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 Ίανουαρίου) τή 6 μ. μ,
είς Φιούμιον, Κέρκυραν, Πάτρας, Κατάκωλον, Καλάμας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τό Σάββατον τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντινούπολή μέ προσέγγισιν είς Κέρκυραν 
καί Πειραιά· εΐτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τοϋ Εύςείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοϋ Δουνάβεως.

ΕΙΣ ΤΥΝ1ΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπατης 4 Ίανουαρίου 
είς τάς 4 μ. μ. διά Άγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμίου).

Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έβδο- 
μάδος.

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσις καί τό Γενικόν 
Πρακτωρεΐον τοϋ αύστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννή (Scliwarzenberg-Platz άρ. 6).

BROCKHAUS’
CONVERSATIONS-LEXIKON.

------

Έκδοσις ΙΓ'. έπηυξημένη και διά 400 εικόνων καί γεωγρα
φικών χαρτών κεκοσμημένη.

Τό πλούσιον τούτο Λεξικόν, έν τεύχεσι 240 πρός φοίνικα; 50 
έκαστον, θέλει άποτελέσει 16 όγκώδεις τόμου;, ών οί 11 έδημο- 
σιεύθησαν ήδη.

"Εκαστο; τόμο; τιμαται· 
'Άδετος μίν μαρκών 7.50. 
ΔίύΤμή'ος λίΐοΰ μ. 9. 
'HpiSfppanrog μ. 9.50. 
Έπί ΐξαιρίτιχον χάρτου καί ίτλονοίως StStpirog μ. 15.

ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗΣ.

Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ.
ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΜΕΡΗ ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΑ ΣΗΜΕΙΣΩΣΕΩΝ. 

Καί

ΤΟ ΠΤΡ ΤΠΟ ΤΗΝ ΑΙΘΑΛΗΝ.
ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΜΕΡΗ ΔΥΟ.

t
ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ ί

ΤΥΠΟΙΣ Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ

1885.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.

Έν τώ γραφείφ τοΰ 
ευρηνται τά έξης βιβλία·

Τόμος Α'. τοΰ Έσ,τν'ροι.·, έτος 
Τόμος Β'. τοΰ 'Effjtipov, έτος 
Τόμος Γ'· τοΰ 'Εσπέρου, έτος 
Τόμος Δ', τοΰ Έσ,-τΖμοι·, έτος

ΕΣΠΕΡΟΥ εν Λειψία (Elster-Strasse No. 41)

1881—1882. Πολυτελώς δεδεμ. φρ. 50 (χρ.)· Άδετος φρ. 40.
1882—18S3. - ΨΡ· 50 (χρ.). - - 40.
1883—1884. • ΨΡ· 50 (χρ.). - - 40.
1884—1885· φρ. 50 (χρ.). ■ - 40.

Λρ’ής Σμίθ, ΙΙεριήγησις τής Ελλάδος. Μετάφρασις Ίω. Περβανόγλου. (Μετά εικόνων.) Πολυτ. δεδεμ. φρ. 7· 
Μιχαήλ ό Παλαιολόρος. Διήγημα πρωτότυπον. 1883. Δεδεμ. φρ. 2.
Longfellow, Τό ασμα τοΰ Χιαβάθα. (Μετά εικόνων.) Πολυτ. δεδεμ. φρ. 6.

Σημ. I α άνω βιόλία εύρίσκονται και παρα τοΐς βιβλιοπώλαις, Κυρίιρ Η.Σαράντη, βιβλιοπωλείου "Φοίνιχος” έν Αλεξάνδρειά, Κυρίιρ Ίω. ΙΙαπάδη 
έν Κωνσταντινουπόλει, Κυρίιρ Σ. Γράσσιρ έν Θεσσαλονίκη, Κυρίιρ Φρ. Α. Σαρίκφ έν Σμύρνη, Κυρίοις Κάρ. Μπέκ καί Καρ. Βίλμπεργ έν Αθήναις.

Διευθυντής καί έκδότης- Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΊΤΑι. ELSTER-STR. 41.

Χαρτοπωλείου· Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟΥ έν Βερολίνφ, Φραγκοφόρτη καί Λειψίφ. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν Λειψία.


