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(Μετά είκόνος, δοα σελ. 225.)

παραδοθέντος τοΰ πρώτου τούτου 
ήματος τών σιδηροδρόμων τή; Πε- 
ποννήσου είς τήν κοινήν χρήσιν, ή

έπιθυμία ήμών ήτο ν’ άνακοινώσωμεν καί διά 
τοΰ " Εσπέρου” τδ εύχάριστον τοΰτο γεγονός, 
άναγράφοντες τήν μεγάλην σημασίαν, ήν έχουσι 
διά τήν φίλην ήμών πατρίδα οί σιδηρόδρομοι, 
το ταχύ τοΰτο καί αναπαυτικόν μέσον τής συγ
κοινωνίας, το τοσαύτας παρέχον ύπηρεσίας είς 
τού; λαού; πάση; επικράτεια;, Θέλοντες όμως 
νά παραθέσωμεν καί εικόνας τινάς τών ωραιό
τερων τής γραμμή; ταύτης θέσεων προς καλλι- 
τέραν τοϋ κειμένου διαφώτιση,. έβραδύναμεν 
έπ’ όλίγον, διότι πρώτον έδει νά γείνωσιν αί 
φωτογραφίαι, αΐτινες έξετελέσθησαν επί τούτο» 
έπιτοπίως καί μετά πολλή; τή; τέχνη: ύπό τοΰ 
γνωστού έν ’Αθήναις φωτογραφικού καταστή
ματος τοΰ Κυρίου ΙΙέτρου Μωραΐτου, είτα 
δέ έκ τών φωτογραφιών έγένοντο αί εικόνες ας 
άνεθέσαμεν εί; διακεκριμένους Γερμανούς καλλι- 
τέχνας.

Εύτυχήσαντες νά παρευρεθώμεν εί; τά μετά 
πολλής τής έπισημότητο; τελεσθέντα εγκαίνια 
τής γραμμής ’Αθηνών — Κορίνθου, ήδυνήθημεν 
ίδίοις οφθαλμούς νά πεισθώμεν ότι μέγα όντως 
έξετελέσθη έργον, ού αί εύεργετικαί συνέπεια·, 
συντόμως θέλουσιν έκδηλωθή. ’Ενταύθα δε δφεί- 
λομεν έν πρώτοι; νά μνησθώμεν μετ’ ιδιαιτέρων 
επαίνων τής έν ’Αθήναις Γενικής Πιστω
τικής Τραπέζης, ήτις έθνικώτατα σκεπτομένη 
άνέλαβε τών σιδηροδρόμων τής ΓΙελοποννήσου 
τήν κατασκευήν. ’Ανεκτίμητος όντως είναι ή 
έθνική ύπηρεσία, ήν το πιστωτικόν τοΰτο κατά
στημα προσφέρει διά τών τοιούτων έργων, διότι 
τοιαΰτα έργα είναι σημεία αλάνθαστα προόδου. 
’Εν έπομένω τινι τοΰ 'Εσπέρου τεύχει θέλομεν 
δημοσιεύσει καί λεπτομερή τοΰ έκτελεσθέντος 
έργου έκθεση/, έξ ής έτι μάλλον θέλει κατα- 
δειχθή ή μεγίστη τοΰ σιδηροδρόμου τούτου ση
μασία. "Ηδη ή αρχή έγένετο καί "ή αρχή τδ 
ήμισυ του παντός”, κατ’ άρχαίόν τι, άλλ’ άλη- 
θέστατον λόγιον.

Διατρέχοντες τήν τρίωρο·/ απ' ’Αθηνών είς 
Κόρινθον όδόν έν τή άμαξοστοιχία, τή μεταφε- 
ρούση τούς είς τά έγκαίνια προσκεκλημένους 
κατελήφθημεν ύπδ άφατου συγκινήσεως καί ύπδ 
αισθήματος χαρά; καί δή καί έθνική; ύπερη- 
φανείας, άναμιμνησκόμενοι πόσον ατελή ήσαν 
πρδ όλίγων έτι ετών τά μέσα τής συγκοινωνία; 
έν τή ήμετέρα πατρίδι. "Ιπποι καί ήμίονοι ήσαν 
οι μεταφέροντες τού; έπιβάτας άπδ χωρίου είς 
χωρίον καί άπδ επαρχίας είς επαρχίαν. Άμα- 
ξιταί οδοί όλίγισται ύπήρχον καί αύται μόνον 
εις τα πέριξ τής πρωτευούσης καί τών μεγα- 
λειτέρων τοΰ βασιλείου πόλεων. Τότε ήδη δέν 
έπαυον οί περί τού μέλλοντος τής Ελλάδος κη- 
δομενοι καί διά λόγων καί δΐ άρθρων νά ύπο- 
δεικνύωσι τήν μεγάλην σημασίαν τής άναπτύ- 
ςεως τής συγκοινωνίας. "Ελληνες καί ξένοι φι
λέλληνες άπεξεδύοντο είς τδν εύγενή τούτον 
αγώνα. Ίδίοις ώσ'ιν ήκούσαμεν τδν έν’Αθήναις

ζήσαντα καί έν ’Αθήναις άποθανόντα διαπρεπή 
"Αγγλον ιστοριογράφον, Γεώργιον Φίνλαϋ, λέ- 
γοντα· "’Ανοίξατε οδούς αμαξιτά;. έκτείνατε τάς 
' γραμμάς τών άτμοπλοίων, κατασκευάσατε γε- 
' φύρας καί σιδηροδρόμους, καί ο! πλούσιοι τής 

Ελλάδος πόροι θέλουσι καταστήσει τήν χώραν 
’ εύδαίμονα· ή γεωργία θέλει άναπτυχθή, τό εμ

πόριο·/ λάβει νέαν ζωήν, ή βιομηχανία στήσει 
' καί ένταύθα τά εύεργετικά αύτής ιδρύματα.·’ 
Λόγοι χρυσοί, οΰ; «οφείλε πρδ τριάκοντα καί 
πλέον έτών ή 'Ελλάς ν’ άναγράψη είς τήν ήμε- 
ρησίαν αύτής διάταξιν. 'Ο βίος δμως τών έθνιΰν 
δέν είναι βίο; ατόμων καί ο,τι έπρεπε νά γείνη 
προ έτών, γίνεται ήδη, καί έντδς μικρού ή Ελ
λάς θέλει καλυφθή ύπό σιδηράς έσχάρας γραμ
μών διασταυρουμένων πρδς δλας τά; διευθύνσεις 
καί διευκολυνουσιΰν τήν μεταξύ τών διαφόρων 
τοΰ κράτους έπαρχιών συγκοινωνίαν.

'Ο ΙΙειραιεύς είναι προ έτών ήδη συνδεδε- 
μένος μετά τών ’Αθηνών διά σιδηροδρόμου· 
ήδη οί Άθήναι συνεδέθησαν πρός τήν Κόρινθον 
διά τής Έλευσϊνος, τών Μεγάρων, τού Καλα- 
μακίου· ή πρωτεύουσα ήνιόθη προ; τό Ααύριον 
διά Ηρακλείου, Κηφισίας κτλ. ό Πύργος πρδ; 
τό Κατάκωλον έν Θεσσαλία ό Βόλος πρδς τήν 
Αάρισσαν. ΙΙόσας ύπηρεσία; δέν παρέχουσιν 
ήδη οί θεσσαλικοί σιδηρόδρομοι εις τδ ήμέτερον 
έθνος κατά τάς κρίσιμους ταύτα; περιστάσεις! 
Μετ’ ού πολύ συνδέεται ή Κόρινθος πρός τό 
’Αργος καί τό Ναύπλιο·/, καί έν βραχεί διαστή- 
ματι καί πρός τάς Πάτρας, τήν εμπορικήν ταύ
την τής 'Ελλάδος πόλιν.

I οιαΰται σκέψεις διεσταυροΰντο έν τώ νώ 
ήμών δτε διετρέχομεν τήν νέαν σιδηράν όδόν. 
Γοιαύτας βεβαίως σκέψεις έποίουν καί οί χίλιοι 
περίπου συνοδοιπόροι ήμών κατά τήν πανηγυ
ρικήν έκείνην ήμέραν τοιαύτας άναμφιβόλως 
καί οί μακρόθεν τής πατρίδος ζώντες ομογενείς, 
οτε άνέγνωσαν έν ταΐς έφημερίσι τά περί τών 
έγκαινίων. "Οτε δέ έν τώ σταθμώ τής Κορίνθου 
ενώπιον τής άφιχθείσης άμαςοστοιχία; καί ύπδ 
τόν άνέφελον τής 'Ελλάδος ουρανόν ό σεβ. έπί- 
σκοπο; Κορίνθου έν μεγάλη στολή έτέλεσε τδν 
αγιασμόν καί ή μουσική άνέκρουσε τδν έθνικδν 
ύμνον, τό ώραΐον έμβατήριον τοΰ "Ελληνος μου
σουργού, τό τονισθέν έπί τοΰ αθανάτου ποιή
ματος τοΰ "Ελληνος ποιητού, βαθεία κατέλαβε 
τούς παρισταμένους συγκίνησις καί δάκρυα χαράς 
έπλήρουν τούς δφθαλμούς. Ητο στιγμή έξ έκεί- 
νων, αΐτινες σημειοΰνται δΐ έρυθρας γραμμής 
εν τώ ήμερολογιω τών εθνών· ήτο στιγμή ύψί- 
στη; σημασίας διά τδ μέλλον τής ένδοξου ήμών, 
πλήν καί δεινοπαθούσης πατρίδος. Εύχόμεθα 
αί τοιαΰται στιγμαί νά έπαναληφθώσι, και νά 
ίδωμεν τούς διακαείς ήμών πόθους πραγματο- 
ποιουμένους, όπως ού μόνον λόγω άλλά καί 
έργω καταταχθώμεν έν τή χορεία τών πεπολι- 
τισμένων έθνών!

ΊΙ παρατεθειμένη σήμερον είκών παριστα 
μιαν τών πολλών γραφικών θέσεων τής γραμμής 
’Αθηνών— Κορίνθου μικρόν πρδ τής Κακής 
Σκάλας, κάτωθεν τής όποιας φαίνεται ή αμα
ξιτή πρός τά Μέγαρα οδός. Είναι θέσις άγρια 
καί ρωμαντική, σήμερον μέν καλουμένη Κακή 
Σκάλα, τδ πάλαι δέ 'Άΐ Σκειρωνίδες πέτραι”, 
ένθα, κατά τήν άρχαίαν παράδοση/, είχε στήσει 
τδ στρατόπεδόν του δ διαβόητος ληστής Σκείρων,

οστις έλήστευε καί έκρήμνιζε τού; διαβάτα; εις 
τήν θάλασσαν, καί δν ό Θησεύς έφόνευσεν. Σή
μερον ή δύναμις τοΰ ατμού έξημέρωσε καί τήν 
άγρίαν ταύτην τοποθεσίαν καί ό επιβάτης, κατα- 
κεκλιμένος έπί άναπαυτικοΰ ανακλίντρου τής 
σιδηροδρομικής άμάξης, θαυμάζει τδ πρδ τών 
οφθαλμών του έκτυλισσόμενον πανόραμα καί 
εκπλήττεται έπί τή ανθρώπινη μεγαλοφυία, ήτις 
τας φρικωδεστέρας τής φύσεως δυνάμεις καθιστά 
προθύμου; τοΰ ανθρώπου ύπηρέτας.

Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ
ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΑΜΑΡΑΛ.

(ANDRE D'AMARAL.) 

(Έπεισόδιον τής Ιστορίας τής 'Ρόδου.) 

Διήγημα πρωτότυπον Μ. Μαλλιαράκη.

Δ'.

Τούρκος χρονογράφος Άχμέτ Χαβούζ, 
οστις συνέγραψεν έν εΐδει ήμερολογίου 
τήν πολιορκίαν καί αλωσιν τής νήσου 

ύπό τοΰ Σουλτάν Σουλεϊμάν καί ούτινο; τδ 
χειρόγραφον έδημοσίευσεν ό Κ'-5 Ε. Μπιλιώτης 
καί ό άββά; Κοτρέ έν τή ύπ’ αύτών συγγρα
φείση πραγματεία, έπιγραφομένη "Ή νήσος 
Ροδος . εξ ής έρανιζόμεθα τήν παρούσαν διή- 

γησιν, αναφέρει περί τών μεγάλων προπαρα- 
σκευών, άς μετά δραστηριότητος ένήργησεν ό 
κατακτητής· "’Εφόπλισα; στόλον έξ έπτακοσίων 
πλοίων έπεοίβασεν εί; αύτόν φοβερόν πυροβο
λικόν, τεσσαράκοντα χιλιάδας έρετών καί είκο- 
σιπεντακισχιλίους στρατιώτας τοΰ πεζικού. ΙΙρο- 
πόρευομενων τών ούλεμάδων καί τή; ιερά; 
σημαίας τοΰ Ισλαμισμού έπεβιβάσθησαν αί δυ
νάμεις αύται εί; τά πλοΐα, τά όποια συνενω-
θέντα μετά τοΰ αύτοκρατορικοΰ ναυστάθμου καί 
τοΰ άπέναντι τοΰ τεμένους Έγιούπ μέρους τοΰ 
Γαλατά (5 Ιουνίου 1522) έκάλυψαν πάσαν τήν 
επιφάνειαν τής θαλάσσης μέχρι τού Διπλο- 
κιονίου. Ό έπίχρυσος ούτος στόλος έφερε χρυ
σοκέντητους σημαίας κυμαινομένας ύπό τής αύ
ρας τού Βοσπόρου, ήτις διέχυνε πανταχού τά 
φαιδρά τών κωπηλατών ασματα καί τούς γλυ
κείς τών αύλών ήχους. " Πριν δέ άποπλεύση 
παρεκάλεσεν ό Βεζίρης Άζίμ τδν ένδοξον Σουλ
τάνο·» νά έμπιστευθή είς τδν στρατόν αύτού τάς 
σημαίας, έν αίς ύπήρχον έγγεγραμμέναι χρυσοί; 
γράμμασι μετά τοΰ όνόματος τού Προφήτου καί 
αι δΐ αύτών άποκτηθεΐσαι νίκαι. 
γάθυμος Σουλτάνος ένεπιστεύθη 
ταύτα;, καί ύψωσα; τάς χεΐρας 
τοούναμον θεόν ίκέτευσεν αύτδν νά παραχώρηση 
τήν κατάκτησιν τής 'Ρόδου.”

"Ό αύτοκρατορικδς στόλος έκπλεύσας 
'Ελλησπόντου καί τεθείς ύπδ τήν διεύθυνσιν τού 
γνωρίζοντας τήν Λευκήν Θάλασσαν καί δεδοκι- 
μασμένου έχθροΰ τών άπιστων 
Μουσλουχεδίν επλεεν είς 'Ρόδον μετά κατα
πληκτικής παρατάξεως. Ό δέ Σουλτάνος άγων 
δέκα μυριάδας στρατού διέβη τδν Βόσπορον καί 
διεκπεραιωθείς είς Χρυσούπολιν συνεκέντρωσε

Ούτως ό με- 
τάς σημαίας 

πρδ; τδν παν-

τοΰ

Κούρδογλου

στρατιάς του έν τή κοιλάδι τού 
κεΐθεν δέ όδεύσας έφθασεν εί; Φί- 

οθεν διαβάς τδ μεταξύ στενόν 
άκτάς τής 'Ρόδου τήν 2S 
οί στόλοι του προσήγγισαν 

βορειοδυτικός, είτα δέ είς 
τής νήσου άκτάς.”

αύται δυνάμει; συγκεί- 
,σσαράκοντα χιλιάδων στρα- 

έξή κο ν τ α ,χιλ ιά. δ ω ν 
περιεκύκλωσαν τδ

πασας τας 
Μουνδερίζ, 
νειον (Μαρμαρά·/1, · 
άπεβιβάσθη είς τά;
Ιουλίου 1522. 

πρώτον μεν ει; 
τάς νοτιοανατολικά;

Πάσα·, αί φοβεραί 
μεναι έξ εκατόν 
τιωτών διαφόρων οπλών και 
σκαπανέων άποβίβασθεΐσαι 
τείχος.

Κατά, τον ’Αχμέτ Χαβούζ ό Σουλτάνος διή- 
πολιορκητι/.δν στρατόν είς πέντε σώ- 

'0 Βεζίρης Πίρ Μεχμέτ Πασάς, υιός 
Αβού-Βεκίρ, γνωστός ένεκεν τής στρατιω- 

; του ίκανότητος, έτοποθετήθη μεταξύ τής 
’Ακανδία; καί τής πύλης Άγιου Ίω- 
(Κιζίλ καπού κατ’ ’Οθωμανούς). Αρι- 

:τέθη ό διοικώ·/ τήν μοίραν τής 
,ΐπετο ό δεύτερος 
καί έξ εύωνύμων 
(Έγρί καπού) ό 

: Άχμέτ Πασάς, μεθ’ δν 
ής 'Ρωμυλίας Πλιού 11α- 

Γενιτσάρων Βε
ι κανό ν 
δέ αύ- 
Κιζίλ- 

απα; ό

ρεσε τον 
ματα. 
τού ’. 
τικής 
άκτής 
άννου 
στερόθεν αύτού 
’Ανατολής Κασσΐμ Πασάς· ι 
Βεζίρης Μουσταφά Πασάς, 
άπέναντι τή; πύλης Δαμενα' 
ετερος Βεζίρης Γ'ινά 
εΐπετο ό τοπάρχης ■ 
σάς καί ό τολμηρός άγά; τών 
λής. Έκάστη μοίρα έφωδιάσθη μέ 
άριθμόν τηλεβόλων πολιορκητικών. ΊΙ 
τοκρατορική σκηνή έτέθη έπί τοΰ λόφοι 
τεπέ, οθεν κατωπτεύετο τδ τείχος καί 
περίβάλλων αύτό στρατός.

Ε'.

κατάληψιν τών πολιορκητικών
έργων δέον νά σκιαγραφήσωμεν τήν πολιορκου- 
μένην πόλιν και 
τδ όποιον σώ 
νότατοι άγώνες καί 
στρεψαν τά έργα τής μεγαλοφυία 
δυνάμεως και τής 
τών εύκλεών τής 
τών πολιτών καί 
αύτής μνημείων άρςαμενη άπο 
έπερατώθη έκ τών έπιδραμόντων κατόπιν 
νήσον Περσών καί Σαρακηνών.
κοστδς τρίτος Μέγα; Μάγιστρος τού τάγματος 
τών 'Ιπποτών τού Αγίου Ίωάννου τής Ιερου
σαλήμ Γουλιέλμος Δαβιλαρέ καταλιπών τήν 
Κύπρον κατέκτησε τήν'Ρόδον, τήν 15 Αύγούστου 
1309, ή λαμπρά πόλις τού Ίπποδάμου "ή ήλιου 
πρέπον έχουσα τού θεού το κάλλος , είχε κα- 
τέλθει έκ τών υψωμάτων τών περί αύτήν γρα- 
φικωτάτων λοφίσκων, ένθα πρότερον άνερριχάτο 
υπερήφανος καί μεγαλοπρεπής, φέρουσα ώς 
στέμμα τήν έκ σύσκιων άλσών, ναών καί άν- 
δριάντων άκρόπολιν καί περιεστάλη περί τους 
δύο μικρόν άλλήλων άπέχοντα; λιμένας, ώς 
κατήλθεν έκ τού ύψους τής προτερας δόξης και 

άπώλεσε τήν προσωπικότητα 
τή; 'Ρόδου λαός.

τποτών έστι τδ πιστότατον 
έποχής έκείνη; έκμαγείον,

το περιβάλλον αύτήν τείχος, 
:αι είσέτι σχεδόν άκέραιον. Δει- 

. πολίτικα·, περιπέτεια·, κατε- 
' ις, τής πολιτικής 

απαράμιλλου ναυτικής άκμής 
'Ρόδου χρόνων. Ή σφαγή 
ή λεηλασία τών λαμπρών 

άρξαμένη άπδ τού Κασσίου 
:<ϋν έπιδραμόντων κατόπιν την 

Σαρακηνών. "Οτε δέ ό εί-

λαμπρότητος, καί 
αύτού ό άγέρωχος

Ή πόλις τών Ί 
τού πνεύματος τής 
έποχής θρησκευτικού αμα καί πολεμικού ένθου- 
σιασμού, έν ή τδ αύστηρδν μοναχικόν σχήμα 
συγκιρνάται μετά τής σιδηράς πανοπλίας τών 
σταυροφόρων ύπερασπιστών τής πιστεως . . . 
Μυστηριώδες φώς ύποφώσκει ύπδ τάς χθαμαλά; 
στοάς καί τάς στενάς διόδους, δΐ ών συγκοινω- 
νούσιν οδοί σκολιαί καί πολυδαίδαλοι, κτίρια 
δέ σοβαρά καί ογκώδη, περιεζωσμένα μέ κορω
νίδας φερούσας τδν τύπον τοΰ περιζωνύντος τήν 
δσ®ύν τοΰ μοναχού σχοινιού, ποικίλλονται ύπδ 
τοΰ σταυρού τοΰ τάγματος καί τών οικοσήμων 
πασών τών γλωσσών, είς ά; τδ τάγμα διηρείτο.

Μυστηριώδες φώς ύποφώσκει ύπό τάς χθαμαλά.

Πάντα τά διαμερίσματα τής πόλεως περικλεί
ονται ύπο οχυρωμάτων με τάς οδοντωτά; αυτών 
επάλξεις καί τούς πύργους· τδ σύνολο·/ δέ τών 
οικιών, πύργων, μοναστηρίων καί κοινοβίων πε
ρισφίγγει τδ οχυρόν καί δυσάλωτον τείχος μέ 
τούς κ.λιμακ.ηδδν τασσομένους καί άλλήλους 
ύποστηρίζοντας πύργους, τούς διπλούς και τρι
πλούς βαθείς καί εύρεϊς αύτού χάνδακας, οιτινες 
έπληρώθησαν πολλάκις αΐματοφύρτων πτωμάτων.

Τδ τείχος τοΰτο, προϊόν έξοχου μηχανικής 
καί οχυρωματικής τού μεσακΰνος τέχνης, περιε- 
λίσσεται συστρεφόμενον μετά διαφόρων καμπών 
καί προστατεύει τήν πόλιν <υς μυθικός δράκων 
τδν έμπιστευθέντα αύτ«ϊ> θησαυρόν, έχων μύρια 
φοβερά στόματα έξερευγόμενα τδν κεραυνόν, 

έντε αρχαίων λιμένων, εί; ου; 
εριώνυμα τών 'Ροδίων πλοία 
οικουμένης, δύο μόνον περιε- 

πποτιΰν, ό τού ναυστάθμου 
αγόμενος καί ό άρχαΐο; πολε- 
λιμήν. Άμφοτέρους τους λι- 

:ύργοι, <·>’/ 
■ήν δεξιάν πλευράν 

: τοΰ ναυστάθμου 
ίχους περιείωσμενο; πύργος τού Άγιου 
, άμφοτέρους τού; λιμένα; ύπερασπι- 

ο οχύρωμα τοΰτο κατεσκευάσθη έπι 
τοΰ Μεγάλου Μαγίστρου 'Ραϋμόνδου Ζαννώστά, 
περιείχε δέ άποθήκας, κρυσφύγετα καί δεξα
μενήν υδατος, έν μέσο» δέ ήγείρετο πύργο; διό- 
ρωφος «οπλισμένος μέ τηλεβόλα έν άμφότεραι; 

Έν τίρ μεγάλιυ λιμένι ύπήρχεν 
καί ωραιότερο; τών πύργων, ό 

, οθεν κατωπτεύετο πάσα 
τών περί αύτήν άμφιθεατριχώς 
λοφίσκων, καί οστις συνεδέετο 

■χους διά βραχίονος έκτεινομένου 
Άγιου Παύλου. ’Απέναντι τού

:β:
Έκ τών π 

κατέπλεον τά. 
πανταχόθεν τή- 
σώθησαν έπί τών I 
ή τών Γαλερών λ 
μικδς ή μέγας 
μένας προήσπιζον οχυροί καί ωραίοι τ 
ό σπουδαιότερος ήν ό κατα 
τοΰ εισερχομένου εις τον /.ιμένα 
καί ύπό τείχους περιεζ«·>σμένο; 
Νικολάου, άμφοτέρους τούς 
ζόμενος. Τ

ταΐς στέγαις. 
δ ύψηλότερος 
τού Ναλλιάκ λεγόμενο 
ή πόλις μετά 
άνελισσομένων 
μετά τοΰ τεί 
άπδ τής πύλη 
πύργου τοΰ Ναλλιάκ, άριστερα τω είσερχομενιρ 
είς τδν μέγαν λιμένα, ήν έτερος πύργος, ό τού 
'Αγίου Ίωάννου σμικράς σπουδαιότητος, διότι 
ό λιμήν άρκούντως έξησφαλίζετο ύπΐι τών προ
ειρημένων δύο πύργων, οιτινες πρεοφυλασσοντο 
έπίσης ύπ«» τε τών τηλεβολοστοιχιών τών κρη
πίδων καί τής πρδς τήν θάλασσαν ζώνης τού 
τείχους.

Έκ τών λιμένων είσήρχοντο έντός τού τεί
χους διά διαφόρων πυλών. Έν τή άρκτική 
πλευρά τού τείχους ήν ή πύλη 'Αγίου Παύλου· 
έκ τής πύλης ταύτη; άρχεται τδ προπύργιον 
τής γλώσσης τής Ώβέρνης, έκτεινόμενον μέχρι 
τοΰ ανακτόρου τού Μεγάλου Μαγίστρου, περι- 
λαμβάνον δηλονότι τήν βόρειον τοΰ τείχους 
πλευράν· έπεται τδ προπύργιον τού άνακτόρου 
συνεχόμενον μετά τού τής Γερμανίας, πρός δυ- 
σμάς τής πύλης, ύφ’ δ διέρχεται ή πύλη Δαμ- 
ποάζ (d’Amboise). Τά περί τήν πύλην ταύτην 
οχυρωματικά έργα ήρχισαν έπί Πέτρου Δυβου- 
σώνος καί έπετελέσθησαν έπί 'Έμερυ Δαμποάζ, 
έξ ού έλαβε καί τήν έπωνυμίαν ή πύλη. Έκ 
τής πύλης 'Αγίου Γεωργίου ήρχετο τό προπύρ
γιο·/ 
τής 
οθεν 
της, 
άρχεται 
μενον άχοι τής πύλη 
ή κυριωτέρα πύλη 
Το προπύργιον τής I 
τεύθεν μέχρι 
άρχό μενον τδ 
έξετείνετο μέχρι τ 
'Η πύλη αύτη, ώχυοωμένη διά δύο ισχυρών

Μεταξύ τής πύλης 'Αγίας Αικα

τής Γαλλία; άπέναντι τής
Εΐπετο ό πύργος 

τδ προπύργιον τής 
πύργος τής 'Αγίας

μεγάλης όδού 
τής Ισπανίας, 
γλώσσης ταύ- 
Μαρίας, δθεν

άγοράς. 
άρχεται 
είτα δ

το προπύργιον τής ’Αγγλίας έκτεινό- 
ε(ς 'Αγίου Ίωάννου, ήτις ήν 
τής συνοικίας τών άστών. 

; Προβηγγίας έξετείνετο έν- 
τοϋ πύργου τής Ιταλίας, ύθεν 
προπύργιον τής γλώσσης ταύτης 

τής πύλης 'Αγίας Αικατερίνης.

πύργων, ήγεν εις τε τό τείχος καί τήν συνοικίαν 
τών αστών.

ς πύλης Άγιου Παύλου ήσαν τά 
Καστιλίας, Λαών καί Πορτογαλ- 

πύλη αύτη περιεκλείετο ύπδ προπυρ- 
τοΰ τείχους, καί διηρεΐτο εις δυο 
τδ στρατιωτικόν καί τδ τών άστ«ΐ>ν. 

γοατιωτικω κατορκουν οι Ίππόται, κει- 
:ρός άρκτον τής πόλεως καί όριζομένιυ 

:κ τοΰ προπυργίου τής Ώβέρνης 
:οΰ άνακτόρου τού Μεγάλου Μαγίστρου, 

όχυρωμάτων διευ- 
πρδς τδ προπύργιο·/ τή; 
τύργου τοΰ Ωρολογίου, 

>ς τής άγοράς 
καί καταληγόντων είς τήν πύλην Άγια; Αικα
τερίνης καί 'Αγίου Παύλου. Εις τδ στρατιω
τικόν τμήμα είσήρχοντο δΐ ετέρων δύο πυλών, 

ΐις τδ κέντρο·/ τής άγοράς, ή δέ πρδς 
αξύ τοΰ άνακτόρου καί τοΰ ναού τού 

ι. T«j στρατιωτικόν τμήμα δια· 
ρα, εύθυτέρα καί ώραιοτέρα -ϊ ς 

ή τών Ιπποτών λεγομένη. ήτις 
:οΰ ναού τής Άγιας Αικατερίνης 

άναρριχάται προ; δυσμας, και 
τελευτά εις τε τδν ναόν τοΰ Άγιου Ίωάννου 
καί τά άνάκτορα. Εκατέρωθεν τής όδού ταύτης 
έγείρονται είσέτι τά ωραιότερα τών Ιπποτιΰν 
κτίρια, τδ μοναστήριον, το νοσοκομείου καί τά 
πανδοχεία ή ηγουμενεία τών διαφόρων γλωσσών 
μετά τών περισωθέντων οικοσήμων αύτών.

Τοιαύτη έν συνάψει ή περιγραφή τής πόλεως 
καί τών όχυρωμάτων, έν οίς οι Ίππόται τής 
'Ρόδου πολιορκηθέντες έπολέμησαν τοσοΰτον 
ήρωϊκώς.

τερίνη; και τη; 
προπύργια τής 
λίας. Ή 
γιων και 
τμήματα, 
Έν τω στ 
μένω —λ 
πρδς βορράν 
καί 
πρός δυσμά; δέ ύπδ σειράς 
θυνομένων παραλλήλω 
Γερμανίας μέχρι τού 
έκεΐθεν δέ κατερχομένων κατα μήκο 

< ■» f > ’ · Ν <------ ---- --------- - — ·.**«.

καί 'Αγίου Παύλου. Είς 
τικον τμή 
ών ή μέν 
δυσμάς μ: 
‘Αγίου Ίωάννου. 
τέμνει ή εύρυτ 
πόλεως οδός, 
άρχομένη έκ ■ 
κατ’ άνατολάς

εις τ
ά ανάκτορα.

είσέτι

Ζ'.

Κατά τοϋ πολιορκήσαντος τδ τείχος μου
σουλμανικού στρατού ό Μέγα; Μάγιστρο; ελά
χιστα; διέθετε·/ αμυντικά; δυνάμεις. Άριθμήοας 
τούς έν τή πόλει ίππότας εύρεν εκατόν τεσσα
ράκοντα Γάλλους, ογδοήκοντα οκτώ Ισπανούς 
καί Πορτογάλλους, τεσσαράκοντα έπτά Ιταλούς 
καί δεκαεπτά Γερμανούς καί Άγγλους, τδ ολον 
διακοσίους ένενήκοντα δύο ίππότας, καί δεκα
πέντε ίππότας Δονάτους μετά τ«ΰν ακολούθων 
αύτών. Βραδύτερον ό αριθμό; τών Ιπποτών 
διά τής προσελεύσεως τών απάντων ηύξήνθη είς 
έξακοσίους, οιτινες ένισχύθησαν ύπδ τής πολιτο
φυλακής άριθμούσης 4500 άνδρας, καί ύπδ 
1500 άστών ολως άγυμνάστων περί τήν χρήσιν 
τών βπλων.

'0 Μέγας Μάγιστρος ήσχολεϊτο δραστηρίως 
είς τήν ένίσχυσιν τών αμυντικών δυνάμεων έπι- 
καλεσθείς τήν επικουρίαν τών χριστιανών τής 
Εδρώπης ηγεμόνων· άλλά περιστάσεις δυσμενέ
στατα·. έματαίωσαν πολλών εύγενών τάς ίππο- 
τικάς δρμάς καί τδν πρδς έπικουρίαν τοΰ τάγματος 
διακαή ζήλον. ‘Ο έκ Βουρβώνων Ιάκωβος Τα- 
ξίαρχος DOiseront, φυσικός υίδς τού Αουδο- 
δοβίκου Βουρβώνου, έξώπλισεν άδεια τοΰ βασι- 
λέως τής Γαλλίας Φραγκίσκου Α'. τά έν τω 
λιμένι τής Προβηγκίας σταθμεύοντα πλοία, 
άλλ’ ένεκα τής άκηδίας τών κυβερνώντων τά 
πλοΐα ταύτα ούδέποτε έξέπλευσαν τού λιμένος. 
Ό δέ ιππότης d'Heyseraut έκ τή; γλώσσης 
τής Ώβέρνης, προερχόμενος έκ Γενούης μετά 
τροφών καί πολεμοφοδίων έναυάγησεν. Ούδε- 
μίαν δέ εΐδησιν έλαβε·/ δ Μέγας Μάγιστρος 
περί τών ιπποτών Φαβρικίου Πινιατέλλη, Κα
ρόλου Δεκεσβάλη ^καί Λουλλύ de St. Etienne, 
καί τοΰ Βαίλου τής Νεαπόλεως Καρράφη, ούς 

ζωοτρο
φίας άγορασθείσας δαπάνη τού τάγματος. "Οθεν 
οί έν'Ρόδω ίππόται είς μόνας τάς ιδίας αύτών 
δυνάμεις ώφειλον νά στηρίζωνται.

άνέμενεν άνυπομόνως οπω; κομισωσι
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‘Ως εί δέ μ ή ήρκουν αί αποτυχία’, αύται, ή 
φθοροποιό; ερις ύπούλως ύποδαυλιζομένη είσε- 
χώρησεν εις τά; άραιά; τών 'Ιπποτών τάξεις, 
δπως άρακόση αυτά; έτι μάλλον. 'Ο πάπα; 
’Αδριανό; Στ', έπεμβάς είς τά; ,ύποθέσεις τοΰ 
τάγματο; διέθεσεν αυθαιρετώ; τά; ταξιαρχία; 
έπ'ι βλάβη τών ’Ιταλών ιπποτών, οΐτινε; εξερε
θιζόμενοι ύπό τοΰ Άνδρέου Δαμαράλ, δπως 
άπέλθωσιν είς 'Ρώμην πρδς διεκδίκησιν τών δι
καιωμάτων αυτών, κατέλιπον νύκτωρ τήν'Ρόδον 
παρά τήν αύστηράν άπαγόρευσιν τοΰ Μεγάλου 
Μαγίστρου καί έπλευσαν είς Κρήτην. 'Ο Μέγα; 
Μάγιστρος κατεδίκασεν αύτοΰ; ώ; λειποτάκτα;· 
κοινοποιών δέ αυτοί; τήν άπόφασιν, δι’ ή; άπε- 
στερούντο τοΰ τε βαθμού και τοΰ ενδύματος τοΰ 
Ιππότου, παρίστα ζωηρώς τάς έπιβαρυντικάς 

περιστάσεις τής λειποταζίας, ήτις έν τοιαύτη 
δεινή περιστάσει κατ’ ούδέν διέφερε τή; έσχάτη; 
προδοσίας. Αί παραστάσεις τοΰ Μεγάλου Μα
γίστρου βαθυτάτην ένεποίησαν αΐσθησιν είς τοΰ; 
λειποτακτήσαντας, οιτινες μετάμεληθέντε; έπα- 
νήλθον εί; 'Ρόδον και έζήτησαν συγγνώμην έν 
συντριβή καρδία;, ύποσχεθέντε; ν’ άποπλύνωσι 
διά τοΰ αίματός των τον προστριβέντα εί; τήν 
ίπποτικήν αύτών τιμήν ρύπον.

Αί μόναι έπικουρίαι, δι’ ών ένισχύθησαν αί 
άμυντικαί τών Ιπποτών δυνάμεις προήρχοντο 
έκ Κρήτης, δθεν ό αδελφό; τοΰ ομωνύμου ιστο
ρικού Βόζιο; κατώρθωσε νά φέρη έπί 15 φορ
τηγών πλοίων, κομιζόντων οίνους, πεντακοσίους 
νεοσυλλέκτους μετημφιεσμένους εί; ναύτα; καί 
έμπορους, έν οίς καί τον έκ Βρέσσης μηχανικόν 
Γαβριήλ Μαρτινέγκον, δστις διά. τών μηχανικών 
του γνώσεων κατέστη διάσημο; κατά τήν πολι
ορκίαν ταύτην.

("Επεται συνέχεια.)

Ο PASTEUR*)

*) '(I "Εσπερος έπανειλημμένως περί τού Pa
steur έγραψε, δημοσιεύσας έν προηγουμένφ τεύχει και 
τήν εικόνα αύτοΰ. Σήμερον ασμένως καταχωρίζομε·? 
διατριβήν φίλου ιατρού περί τών πειραμάτων, τά όποια 
ό διάσημος Γάλλος έξετέλεσε πρδς θεραπείαν τής λύσ- 
σης. ΓΙερί τών πειραμάτων τούτων πολύς έγένετο 
έσχάτως λόγος έν τώ γαλλικίρ τύπιρ και έν τή γαλ
λική Ακαδημία, ής ό Ρλβτειπι είναι, ώ; γνωστόν, 
μέλος.

ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΥΣΣΗΣ.

Π
 ΙΌ πολλών έτών ήδη ό έπιφανής PaSTEUB 
ακολουθεί μεθ’ ακαμάτου ζήλου τά. κατά 
τή; υδροφοβία; πειράματα του, καί τά; 
σχετικά; πρδς ταύτην σπουδάς. Μέχρι; εσχάτων 

ήσαν γνωστά μόνον τά παρ’ αύτοΰ έπιτευχθέντα 
θαυμάσια αποτελέσματα έπί τών κυνών, μόλις 
δέ τήν τελευταίαν εβδομάδα ό θαρραλέος πειρα
ματιστής ήδυνήθη νά γνωρίση είς τόν έπιστημο- 
νικδν κόσμον, δτι ή ’Επιστήμη έθριάμβευσεν έπί 
τέλους τοΰ τρομερού κακού.

II ημέρα τής συνεδρία; καθ’ ήν ό PastEUB 
έζέθηκε τά; λεπτομέρειας τής θαυμασία; ταύτης 
ανακαλύψει»;, είναι τώ δντι μεγάλη διά τε τήν 
ήμετέραν χώραν καί τήν ιστορίαν τή; άνθρω- 
πότητος. Δημοσιεύομε·/ περίληψιν μόνον τής 
έκθέσεως τοΰ άνδρός, δν οί μεταγενέστεροι δι
καίως θά ονομάσωσιν εύεργέτην.

'Ο σκοπός είς δν άπέβλεπον, Κύριοι, ήτο 
νά προλαμβάνω τά θανατηφόρα αποτελέσματα 
ατινα παρακολουθοΰσι σχεδόν πάντοτε τά δή

γματα τών λυσσώντων κυνών. Ιΐρδς τούτο έπει- 
ράθην νά καταστήσω κύνα; άνεπιδέκτου; εί; τοΰ; 
ένοφθαλμισμοΰς τή; λύσση;, διά τή; θεραπείας 
ήν προλαβόντω; υπέδειξα ύμΐν. ’Επί είκοσι δέ 
τοιούτων κυνών, 15 ή 16 μόνον έγένοντο μετά 
βεβαιότητο; ανεπίδεκτοι εις τήν νόσον. Ώ; έκ 
τούτου ήμην ήναγκασμένο; νά έκτελέσω δραστι- 
κωτέρου; ένοφθαλμισμού;, ών τδ αποτέλεσμα 
έπρεπε νά προσμένω μετά 3 ή 4 μήνας. Ή 
μέθοδος άπήντα μεγάλην δυσκολίαν, καθόσον δέν 
έπεδέχετο άμεσον πειραματικήν προπαρασκερήν. 
Ώφειλον ώς έκ τούτου νά. ευρώ ταχυεργωτέραν 
καί άσφαλεστέραν. Τδ κατώρθωσα. Σήμερον 
είμαι κάτοχος εφαρμογής άπλής έν τή διαχει- 
ρίσει καί βέβαια; εί; τ’ αποτελέσματα.

Ανατιτραίνω τδ κρανίον κονίκλου, καί ενο
φθαλμίζω ύπδ τήν παχεΐαν μήνιγγα τεμάχιον 
ιστού είλημμένον έκ τοΰ μυελοΰ λυσσώντο; κυ- 
νός. 'Η έπώασις διαρκεΐ 15 ημέρας. Έκ τοΰ 
θανόντο; κονίκλου λαμβάνω επίσης τεμάχιον 
μυελικού ιστού δπερ ενοφθαλμίζω είς δεύτερον 
κόνικλον, καί ουτω καθεξής, μέχρι τοΰ εικοστού 
ή εξηκοστού.

Καθ’ όσον προχωροΰμεν, παρατηρεΐται μεί- 
ωσις προϊοΰσα έν τή διαρκεία τή; έπωάσεως- 
ούτως, γνωρίζοντες τον αΰξοντα αριθμόν έ; ή; 
προκύπτει ό ένοφθαλμισθεί; ιστός, δυνάμεθα έκ 
τών προτέρων νά όρίσωμεν μετ’ ακρίβεια; τήν 
ώραν καθ’ ήν τά συμπτώματα θά έκδηλωθώσιν 
έν τώ πειραματιζομένω κυνί.

’Από τοΰ μηνδ; Νοεμβρίου 1884, τά πει
ράματα μου άπέφερον μακράν καί συνεχή σειράν 
λυσσώντων κονίκλων, έξ ών οί τελευταίοι πα- 
ρήγαγον ένοφθαλμισμού;, ών ή έπώασις δέν διαρ- 
κεΐ έπέκεινα τών έπτά ημερών.

'Ο ιός τή; λύσση; δν απολαμβάνω διά τής 
μεθόδου ήν θά περιγράψω, είναι πάντοτε αμι
γέστατος, καί πάντοτε ό αύτός.

"'Ο νωτιαίο; μυελός τών ένοφθαλμισθέντων 
κονίκλων είναι ιώδης καθ’ δλον αύτοΰ τδ μήκος. 
’Αποσπώ έκ τούτου τεμάχια πολλών έκατ. τού 
μέτρου μήκους - τά έξαρτώ εί; ξηρόν αέρα δοχείου 
ής ό βυθό; πληροΰται ποτάσσης. Άπεδείχθη 
δ δτι μετά παρέλευσιν χρόνου τδ ιώδες εκλείπει, 
καί δτι ή εκλειψι; αύτη επιταχύνεται είς κατώ
τερα; θερμοκρασίας.

Ιδού τώρα πώ; έπετυχον νά καταστήσω 
άνεπιδέκτου; κύνα; εί; απαντα; τοΰ; ενοφθαλ
μισμούς τοΰ ιού τή; λύσση;, καί τί; ήτο ή ένέρ- 
γεια καί ή δόσις τής ένοφθαλμισθείσης ιώδους 
ύλης. Ω; ένθυμεΐσθε, κατ’ άρχά; είχον εί; 
τήν διάθεσίν μου σειράν φιαλών έν αίς έξηρ- 
τώντο οί λυσσώδεις μυελοί, έποχή; κατά βαθμόν 
αύξανομένης, ουτω; ώστε οί μάλλον αρχαιότεροι 
ήσαν οί ήττον ιώδεις, οί δέ πρόσφατοι οί δρα- 
στικώτατοι. Καθ’ έκάστην ένίημι ύπδ τήν πα
χεΐαν μήνιγγα τήν ποσότητα τού μυελοΰ τή; 
λύσση;, (μίαν σύριγγα τοΰ Pravaz), άρχίζων έκ 
τοΰ παλαιωτέρου μυελοΰ καί καταλήγων εις 
μυελόν δύο ήμερών. Ό ουτω ένοφθαλμιζύμενος 
κύων καθίσταται απολύτως ανεπίδεκτο; εί; τήν 
υδροφοβίαν.

"’Εφεξής δέ πεντηκοντάκις, άνευ ουδεμια; 
αποτυχίας, κατώρθωσα νά έπιτυγχάνω καθ’ ολο
κληρίαν. Έπείσθην λοιπόν δττ ή μέθοδο; ήδύ- 
νατο νά έφαρμωσθή καί εί; τόν άνθρωπον, καί 
μάλιστα έν η περιπτώσει είχε λάβει χώραν 
ένοφθαλμισμό; ύπό δήγματος λυσσώντο; ζώου.

Έαχον, Κύριοι, τήν ευκαιρίαν νά πειραμα- 
τισθώ καί έπί ανθρώπων. Ό νέος ’Αλσατος 
Ιωσήφ Μάίστερ παρουσιάσθη έν τιρ έργαστηρίω 

μου κατά τά; πρώτα; ημέρα; τοΰ ’Ιουλίου, φέ- 
οων 14 τραύματα ύπό λυσσώντο; κυνός, έν τώ 
στομάχφ τοΰ όποιου μάλιστα εύρέθησαν άπο- 
συντρίμματα ξύλου, άχυρων, καί χόρτου. Ο 

κ. Vulpian είδε τόν τραυματίαν. Ό θάνατο; 
έφαίνετο άφευκτος. Έοοκίμασα τήν μέθοδον 
τήν έφαρμοσθεΐσαν εί; τούς κύνα; ού; είχον 
καταστήσει άνεπιδέκτου; εί; τήν λύσσαν καίτοι 
είχον δηχθή.

"ΤΙ έγχείρησι; ήρξατο 60 ώρα; μετά τδ 
συμβεβηκός. 'Ο πρώτος ένοφθαλμισμό; (ήμίσεια 
σύριγξ Pravaz) έγένετο διά μυελού συλλεγέντο; 
τήν 21 ’Ιουνίου, δηλ. πρό 16 ήμερών. Εί; τδ 
διάστημα τών ήμερών ένήργησα 13 ένοφθαλ- 
μισμοΰς διά. τών έπί μάλλον καί μάλλον ιωδών 
μυελών. Τήν τελευταίαν ημέραν, 16 ’Ιουλίου, 
μετεχειρίσθην μυελόν συλλεγέντα τήν προτε
ραίαν.

Αντιστοιχώ; δ’ ένωφθάλμισα σειράν κο- 
νικλων διά τών μυελών δι’ ών έθεράπευον τόν 
νεαρόν Μάίστερ. Ό τελευταίο; ένοφθαλμισμό;, 
λίαν δραστικός, έσκόπει ού μόνον νά έξασφαλίση 
τήν τυχοΰσαν άτέλειαν, άλλά καί νά περιορϊση 
τήν διάρκειαν τή; έπωάσεως, έάν τό κακόν έθρι- 
άμβευε.

"Μέχρι τής σήμερον (26’Οκτωβρίου) πλέον 
των 100 ήμερών παρήλθον, καί ό Ιωσήφ Μά
ίστερ εύρίσκεται έν τελεία υγεία.

II διαμονή τών μυελών εί; τά ξηρόν άέρα 
περιέχοντα δοχεία δέν έξασθενεΐ, ώ; ήθελέ τις 
νομίσει, τόν ιόν τούναντίον ελαττώνει τήν πο
σότητα. Δυνάμεθα έπίσης, γνωρίζοντες δτι κα
τώτεροί τινες οργανισμοί παράγουσιν ουσίας λίαν 
επιβλαβείς αύτοΐς, νά φαντασθώμεν καί νά ύπο- 
θέσωμεν δτι ύπάρχουσιν έν τώ ίώ τής λύσση; 
δυο στοιχεία, το εν ζών, τό δ’ έτερον ανόργανου, 
καί ότι τό πρώτον έξασθενεϊται βραδέως πρδς 
ωφέλειαν τού δεύτερου.

Ο,τι πρωτίστω; πρέπει νά παρατήρησωμεν 
ενταύθα, είναι τό βραχύ χρονικόν διάστημα με
ταξύ τοΰ συμβάντος καί τής εφαρμογή; τής 
θεραπείας. Καί τούτο άναμφιβόλω; είναι άγαθή 
εκβασις. Έν τώ έργαστηρίω μου έχω πρό; θε
ραπείαν νεαρόν ποιμένα, δνομαζόμενον Jean- 
Baptiste Jupille, δστι; βλέπων λυσσαλέον κύνα 
να έφορμα εί; τόν δμιλον τών συντρόφων του, 
επέπεσεν εναντίον του. 'II κύων ήρπασε τήν 
αριστερόν του χεΐρα- ό ποιμήν δμως έσχε τό 
θάρρος καί τήν έτοιμότητα τού πνεύματος ν’ ά
νοιξη το στόμα τοΰ ζώου διά τής δεξιά; χειρό; 
του, νά φιμώση τούτο διά τοΰ ίμάντος τοΰ 
μαστιγίου του, είτα δέ νά. συντρίψη τήν κεφαλήν 
του δια τών ξυλοπεδίλων του.”

Ειτα ο κ. λ ulpian, ό πολύπειρο; καί πρφην 
κοσμήτωρ τή; Ιατρικής Σχολής, άπήντησε συ- 
νοπτικώ; ούτωσί-

Ι'.παξίως, Κύριοι, κατόπιν τών δσα ήκού- 
σαμεν, εκφράζει έν μέλος τοΰ ιατρικού σωμα
τείου τον θαυμασμόν του, δν απαντες αίσθανό- 
μεθα. Δέν διστάζω νά τό εΐπω, δτι ή ύδρο- 
φοβια, τό φοβερόν αύτό κακόν, έχει τέλος τό 
φάρμακόν της, φάρμακον ασφαλές, χάρις εί; τά; 
ερεύνα; τού κ. Pasteur. ΤΙδη πρόκειται νά 
καταστήση τήν θεραπείαν πράκτικωτέραν. Δέν 
αμφιβάλλω περί τών αποτελεσμάτων ύλικαί 
μόνον δυσκολίαι έναπομένουσιν, αίτινε; εγκαίρως 
θά ύπερπηδηθώσι.”

ΤΙ άνακάλυψι; αΰτη, τό έπαναλαμβάνομεν, 
έπισφραγίζει τήν δόξαν τού Pasteur, καί με
γεθύνει τό έπιστημονικόν κλέος τής Γαλλίας.

Ό Pasteur αφού άπέδωκε τάς εύχαριστή- 
σεις του τώ κ. Vulpian, έξέθηκεν είτα οδηγία; 
τινας, εί; α; συμπεριλαμβάνεται καί ή πραγμα- 
τοποίησις τή; θεραπεία;. θ’ άνιδρυθή δ’ ήδη 
κατάστημα, εις δ ή λύσσα θά διατηρήται συνε
χώς εί; τού; κονίκλου;, είς τρόπον παραγωγή; 
και παραδόσεω; μυελών παντό; βαθμού. ΤΙ δε 
διάρκεια τή; έπωάσεως θά έλαττωθή πιθανώς 
κατά 6 μόνον ημέρας. Καθ’ έκάστην καί κατά
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πάσαν τής ημέρας ώραν θά δυνάμεθα να έχωμεν 
μυελούς ιώδους έντάσεως, αύστηρώς έξηκριβω- 
μένους. Δέν πρέπει δέ νά λησμονώμεν Οτι ένί- 
οτε, καίτοι ή διάρκεια τής έπωάσεως ποικίλει, 
ούχ ήττον ό ιός μένει πάντοτε ό αύτός.

Κατά πάσαν δέ πιθανότητα θά κατορθώσωμεν 
νά παραδίδωμεν επίσης εύχερώς και τον ιόν 
τής λύσσης, ώς τόν τής δαμαλίδος.

(Έκ τοΰ Γαλλικού.) Δρ. Ν. I. Δ.

Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΛΗΣΤΩΝ

TOY SCHILLER.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 229.)

Β
ο δράμα "Οί Λησταί”, τό τοσοΰτον γνω
στόν γενόμενον, τό πολλάκις μεταφρα- 
σθέν και εις δλα; σχεδόν τάς γλώσσας 

παρασταθέν από σκηνής, δέν είναι μόνον περί
εργον ώς έργον ποιητικόν, ώς πρώτον δοκίμιον 
μεγαλοφυούς ποιητοϋ, δστις έπιφανή θά κατέχη 
διά παντός Οέσιν έν τίρ γερμανικοί Παρνασσφ, 
άλλ’ είναι καί υπό έτέραν έποψιν άξιοσημείωτον,
ώς συνδεόμενον πρός έπεισόδιον τοΰ βίου τοΰ 
ποιητοΰ, έπεισόδιον, τό όποιον έδωκεν αύτώ τήν 
πρός τήν ποίησιν ώθησιν.

'Ο Schiller ήτο, ώς γνωστόν, υιός στρα
τιωτικού ιατρού έν Βυρτεμβέργη, καί ώς τοιοΰτος 
προωρίσθη νά άκολουθήση τό επάγγελμα τού 
πατρός · άλλ’ ό παΐς ησθάνετο κλίσιν πρός τήν 
θεολογίαν καί ήρξατο σπουδάζω·? τήν λατινικήν 
γλώσσαν βλέπων όμως μετ’ όλίγον δτι ό πατήρ
του δυσηρεστεΐτο διά τούτο, έτράπη εις τήν 
μελέτην τής νομικής, αλλά μή δυνάμενος νά 
κάμη άρκούσας προόδους, έπεδόθη εις τήν ια
τρικήν πρός μεγάλην τού πατρός του εύχαρί- 
στησιν καί ένεγράφη έν ήλικία 17 έτών φοι
τητής τής ιατρικής έν τή ’Ακαδημία τής 
πατρίδος του. Παρά τάς ιατρικά; μελετάς 
άνεγίνωσκεν ιστορικά καί φιλοσοφικά συγγράμ
ματα καί κρυφίως τό έσπέρας μετά τό τέλος 
τών μαδημάτων του έγραφε στίχους, πρός τούς 
οποίους μεγάλην ήσθάνετο άνέκαδεν κλίσιν άνα- 
γνούς πάντας τούς τότε διαπρέποντα; ποιητάς. 
’Ήδη έν ήλικία 13 έτών ό Schiller έπεχεί- 
ρησε νά γράψη τραγφδίαν, έπιγραφομένην "Οί 
Χριστιανοί”, κατόπιν έγραψε καί άλλα δύο δρα
ματικά έργα, τόν "Μαθητήν τής Νασσάου” καί 
"Κόσμον τόν έκ Μεδίκων”. Αλλά τά άτελή 
ταΰτα δοκίμια παρέδωκεν αύτός εις τό πύο. 
Έν δσω έξηκολούθει τάς ιατρικάς σπουδάς του 
ήρςατο γράφων τούςΛηστάς, τό ζωηρόν τούτο 
δράμα, τό όποιον συνδέεται στενότατα πρός τό 
ονομα αύτοΰ. Ή συγγραφή τοΰ δράματος τού
του διήρκεσεν έπί πολύ, διότι ή μεγάλη αύστη- 
ρότης έν τή ’Ακαδημία δέν παρεΐχεν αύτώ ώρας 
έλευθέρας· πολλάκις, ώς διηγείται ό ίδιος, σχέ
διασα; έν τω νώ μίαν τών σκηνών τού δρά
ματος καί μή εΰρίσκων καιρόν έντός τής ήμέρας 
νά τήν ρίψη έπί τού χάρτου, τήν έγραφεν άφ’ ού 
κατεκλίνετο διά μολυβδοκόνδυλου καί έν τώ 
σκότει, κρατών τό χειρόγραφον ύπό τό σκέπασμα 
τής κλίνης μή τις τών έποπτών τών κοιτώνων 
τό ίδη καί τό άφαιρέση. Τέλος έν έτει 1780, 
έν ήλικία 21 έτους, άποπερατώσας τάς σπουδάς 
του διωρίσθη στρατιωτικός ιατρός έν Στουτ
γάρδη. Ιότε, ανεξάρτητος ών έτελείωσε καί 

αντέγραψε τό δράμά του, ού τό χειρόγραφον 
είχε πάντοτε έν τώ θυλακίω τού έπενδύτου του, 
και έν έτει 1781, οίκονουήσα; ολίγα χρήματα, 
το έτύπωσεν ιδία δαπάνη. Περί παραστάσεως 
τοΰ δράματος τούτου έν Στουτγάρδη ουδέ λόγος 
ηδυνατο νά γείνη, διότι ό τότε ήγεμονεύων δούξ 
Κάρολος, ό διορίσας αύτόν ιατρόν, αμα μαθών 
τήν δημοσίευσιν τοΰ δράματος, τόν έπέπληξε 
σφοοροτατα καί τόν διέταξε·? έπί ποινή παύσεως 
νά μή δημοσιεύση τοΰ λοιπού ουδέν ποιητικόν 
έργον, αλλά νά περιορισθή εις τήν έπιστήμην του.

Έν τοσούτω ό διευθυντής τοΰ έν Mannheim 
θεάτρου, βαρώνος Δάλβεργ, άναγνούς τά δράμα, 
ευρεν αύτό κατάλληλον πρός παράστασιν καί 
έκαμε κρυφίως προτάσεις εις τόν ScniLLER, ας 
ούτος μετά πλείστης όσης χαράς έδέχθη. Αί 
διαπραγματεύσεις έγένοντο μετά πολλής τής 
μυστικότητας καί κατά τόν Δεκέμβριον 1781 ό 
ποιητής είδοποιήθη δτι οί Αησταί του θά δι- 
δαχθώσιν από τής σκηνής έν Mannheim τή 
13 Ιανουάριου 1782. '0 Schiller χωρίς νά
ζητήση άδειαν άπήλθεν εις Mannheim έν καιρώ 
νυκτός καί παρευρέθη εις τήν πρώτην παράστασιν 
τοΰ δράματός του. Έπανελθών εις Στουτγάρδην 
έτιμωρήιθη διά δεκαπενθημέρου περιορισμού. 
Άλλ’ ή παράστασι; τού πρωτοτύπου δραματικού 
έργου ένθουσιώδους έτυχεν ύποδοχής καί τό 
ονομα τού ποιητοΰ έφέρετο άνά πάν στόμα. 
Επειδή δέ τούτο εις άκρον παρώργιζε τόν απο
στροφήν μεγάλην πρός τούς ποιητάς αίσθανό- 
μενον δούκα Κάρολον, καί έπειδή αί σχέσεις 
αύτού πρός τόν Schiller όσημέραι έχθρικώ- 
τεραι καθίσταντο, άπεφα’σισεν ούτος νά παραι- 
τηθή καί κατά τόν Σεπτέμβριον τού’έτους 1782 
άνεχώρησε κρυφίως πάλιν έκ Στουτγάρδης, 
άλλ’ ήδη ανεπιστρεπτί, καί μετέβη εις Mann
heim, ένθα έδίδαξεν από σκηνής τό έτερον δράμά 
του "Τήν συνομωσίαν τού Φιέσκου έν Γενούη”.

Ή παρατεθειμένη είκών παριστά τόν Schil
ler κατα τήν πρώτην τών Ληστών παράστασιν 
ισταμενον όπισθεν τών παρασκηνίων καί δεχό
μενο·? τά συγχαρητήρια τών ηθοποιών καί τού 
διευθυντού. Τό θέατρον τής πόλεως Mannheim 
κατ’ έκείνην τήν έποχήν έθεωρεΐτο εν τών καλ- 
λιτέρων θεάτρων τής Γερμανίας, διευθυνόμενον 
μετά πολλής έπιμελείας ύπό τοΰ φιλομούσου 
βαρώνου Έριβέρτου Δάλβεργ.

ΠΕΡΙ ΗΘΩΝ ΚΑΙ ΕΘΙΜΩΝ
ΤΩΝ ΙΝΔΩΝ.

Ύπό Π. Κ. Πριυΐου.

Ο ΙΝΔΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ.

&ΠΟ τής ήμέρας καθ’ ήν ό νέος Ινδός 
άποσπασθείς από τάς άγκάλας τής τρο-

S φού αυτού ή τής μητρός του έν ή διέρ
χεται άπασαν τήν παιδικήν αύτού ήλικίαν απέρ
χεται εις τό σχολεΐον, είναι συνήθως ένεργητικός 
έραστής τών παιγνίων πλήρης πνεύματος καί 
αρκούντως κολακευμένος ύπό τών περί αυτών. 
Ή δίαιτά του είναι έλαφρά καί ή ύγεία αύτοΰ 
έξαίρετος. Συνήθως περιφέρεται έπί τρία ή καί 
τέσσαρα έτη puris naturalibus δηλ. εντε
λώς γυμνός έχων τήν δσφύν του μόνον έζωσμένην 
μέ τεμάχιον σπάγου έξ ού προσαρτάται τεμάχιον 
ιερού μετάλλου, δπερ θεωρείται ώς φυλακτόν άπο- 
μακρύνον άπ’ αύτοΰ τά κακά πνεύματα. 'Οπόταν 
φθάση τό πέμπτον έτος τής ήλικίας του, ήτις 
είναι ή όρισθεΐσα ύπό τών γονέων αύτοΰ περίοδος

ν άρχίση τάς σπουδάς του, πέμπεται εις ιθα
γενές τι νηπιαγωγεΐον ούχί δμως πριν πρώτον 
έκτελεσθή ή έπί τή περιστάσει ταύτη αναγκαία 
τελετή πρός τήν θεάν Σαρασγουατί (Saraswatti) 
ήτις είναι ή θεά τής παιδείας. Κατά τήν όρι- 
σθεΐσαν ήμέρα·? (πρέπει δέ ή ήμέρα αυτή νά 
ηναι τυχηρά κατά τό ινδικόν ήμερολόγιον, δπερ 
συμβουλεύεται) ό παΐς λούεται καί ένδύεται μέ 
νέον δουτίον (Dhooty)*) καί μεταφέρεται εις 
τό μέρος εις δ πρέπει νά προσκυνήση καί νά 
δεηθη τή θεά, ΐνα λάβη αύτόν ύπό τήν προστα
σίαν της. Ίερεύς εΰρίσκεται παρών εις τήν τε
λετήν εχων προητοιμασμένα άπαντα τά χρειώδη 
διά τήν τελετήν, οίον όρυζαν, καρπούς καί γλυ
κίσματα, άτινα προσφέρονται τή θεά- οί δέ 
παρεστώτες έπικαλοΰνται αύτής νά έπιδαψιλεύση 
τας εύλογίας καί τήν χάριν της έπί τής κεφα
λής τού παιδός. Μετά ταΰτα ό ίερεύς λαμ
βάνει άπαντα τά προσφερθέντα τή θεά σύν τή 
συνήθει αύτώ αμοιβή, έν ή δύω ρούπια· Μετά 
τήν τελετήν ταύτην τό τέκνον όδηγεΐται εις τό 
νηπιακόν σχολεΐον καί είσάγεται παρά τώ δι- 
δασκάλφ. "Ολα τά νήπια είναι φύσει περίεργα 
καί άτενίζουσι τόν παΐδα ώς όν τι παράδοξον, 
άλλ ό χρόνος καί ή συμβίωσις σχετίζει τούτον 
πρός τούς λοιπούς. Οί παλαιοί μαθηταί έξοι- 
κειοΰνται ταχέως μετά τού νέου καί φιλία με
ταξύ αύτών συντόμως αναπτύσσεται. 'II διδα
σκαλία παρ’ Ίνδοΐς διαφέρει τής τών Εύρω- 
παιων, διότι ό αρχάριος μαθητής μανθάνει άνά- 
γνωσιν γράφων καί ούχί άναγινώσκων. Εις έκα
στον μάθημα τφ δίδονται πέντε ψηφία τοΰ 
αλφαβήτου, ά έχει νά μάθη καλώς γράφων 
αυτα έπι τοΰ έδάφους μέ κοιμωλίαν, αφού δέ 
εντελώς έξοικειωθή μέ ταΰτα τώ δίδονται έτερα 
πεντε καί ουτω καθεξής μέχρις ού τηλειώση ή 
εκμάθησις τού αλφαβήτου. Μετά ταΰτα τώ δί
δονται φύλλα φοίνικας, έφ’ ών άρχεται γράφων 
τά ίδια γράμματα τοΰ αλφαβήτου μέ ξυλίνην 
γραφίδα καί μελάνην. Μετά τό μάθημα τούτο 
άρχεται γράφων έπί πλακός καί φύλλων βανα- 
νέας, καί τελευταΐον έπί χάρτου. Καθ’ έκά- 
στην βαθμίδα τής προόδου αύτοΰ ό διδάσκαλος 
περιμενει νά λάβη δώρα από τούς γονείς, οΐον 
τροφάς, υφάσματα καί χρήματα. Έν τοΐς χω- 
ριοις τα σχολεία άρχονται τών μαθημάτων την 
πρωίαν, λίαν ένωρίς, καί έξακολουθοΰσι μέχρι 
τής ένδεκάτης ώρας πρό μεσημβρίας, μεθ’ ήν 
οί μαθηταί συγχωροΰνται ν’ άπέλθωσιν οίκαδε 
δια τό πρόγευμά των. Έπιστρέφουσι πάλιν εις 
το °Ζ°λεΐον περί τάς δύω ώρας μετά μεσημ
βρίαν καί μένουσιν έκεϊ μέχρι τής έσπέρας, 
όπόταν προσκαλούνται άπαντες νά στηθώσιν όρ
θιοι κατά συστηματικόν τινα τρόπον. '0 δέ 
περισσότερον προωδευμένος έκ τών μαθητών 
απαγγέλλει γεγωνυία τή φωνή τούς αριθμητικούς 
πίνακας καί άπαντες συνήθως οί παΐδες διδά
σκονται νά έπαναλαμοάνωσιν αύτού; κατά τόν 
ίδιον τρόπον, έως οΰ έντυπωθώσι καλώς εις τήν 
μνήμην των. Διά τής καθημερινής έπαναλήψεως 
τών πινάκων τούτων αί μνημονικαί αύτών δυ
νάμεις βαθμηδόν άναπτύσσονται.

"Οπως καταστήσωσι τούς μαθητάς προσεκτι
κούς εις τήν φοίτησιν τών μαθημάτων αύτών, 
τινές τών διδασκάλων μεταχειρίζονται τό πα
ράδοξον καί σκληρόν σύστημα τοΰ ραβδισμού έν 
τή παλάμη, ό πρώτος λόγου χάριν άφικόμενος 
μαθητής ύπόκειται εις ένα ραβδισμόν, ό δεύ
τερος εις δύω ραβδισμού;, ό τρίτος εις τρεις καί 
ουτω καθ’ έξής. Πολλάκις ό τελευταίος έκτος 
τών πολλών ραοδισμών υποβάλλεται καί εις 
έτέραν ποινήν νά ΐσταται δηλαδή όρθιος μέ τόν

*) I εμάχιον λευκού βαμβακίνου υφάσματος, δπερ 
χρησιμεύει εί; τούς Ινδούς είς Οέσιν άναξυρίδος. 

ένα πόδα έπί μίαν ώραν, δπερ συντείνει πολύ 
είς τήν διασκέδασιν τών τακτικών καί έπιμελών 
μαθητών. Τό σύστημα τούτο αν καί ηναι βάρ
βαρον έχει τό καλόν αποτέλεσμα, οτι οι μαθηταί 
φοβούμενοι τούς ραβδισμούς απέρχονται ενωρίς 
είς τά μαθήματά των. —

Τά διδασκόμενα μαθήματα εις τοιούτου εί
δους σχολεία περιορίζονται εις τήν εκμάθησιν 
τής Ινδικής γλώσσης όλίγης άριθμτ.τική; καί 
γραφής, άν δέ τινες τών έκ τών σχολών τού
των έξερχομένων μαθητών ουνηθωσι να κρα- 
τήσωσι λογαριασμούς θεωρούνται ώς άρκετά 
έντελεΐς. Οί άνόητοι καί κακοί μαθηταί συνή
θως τύπτονται μέ ράβδους, άλλ’ ούδέποτε απο
βάλλονται ώς συμβαίνει είς τά Εύρωπαϊκά σχο
λεία.

’Ενίοτε ό αμελή; καί οκνηρός μαθητής τιμω
ρείται ίστάμενος μέ ένα πόδα και κρατών είς 
τήν δεξιάν χεΐρα βαρεΐαν πλίνθον ή έχων αμφο- 
τέρας τάς χεΐρας τεταμένα; πρό; τά άνω μέ
χρι; ού αί δυνάμεις του έξαντληθώσιν. "Ετε
ρον είδος, τιμωρίας είναι ή χρήσις ακανθωδών 
φύλλων ή χόρτων, άτινα προσαρμόζονται έπι 
τής ράχεως τού μαθητου, δστις άμα ζητήση 
ν’ άκουμβίση αναπήδα από τούς νυγμού;. Ή 
έπιβολή τοιούτων σκληρών τιμωριών συντείνει 
πολλάκις είς έπαναστάσεις έναντίον τού διδα
σκάλου καί τοιαύτας έπαναστάσεις πολύ συχνά
ύφίστανται οί διδάσκαλοι.

Οί ’Ινδοί παΐδες είναι πολύ αισθηματικοί 
καί φιλότιμοι· εύκόλως δέ δέν συγχωροΰσι 
προσβολήν έπιβαλλομένην είς αύτού; υπό τών 
διδασκάλων.

Τά δίδακτρα εί; τά χωρία είναι κατά μήνα 
δι’ έκαστον μαθητήν από μίαν μέχρι τριών άν- 
νών*) άλλ’ ό διδάσκαλος λαμβάνει έπίσης πολλά 
δώρα υπό τών γονέων είς τρόφιμα καί ύφα- 

'Υπάρχει κοινόν γνωμικόν παρ’ Ίνδοΐς 
δώδεκα μήνας ύπάρχουσι δέκα τρεις 

διά τούτου νά έμ- 
τού; διδασκάλους ότι δήθεν κάμνουσι

’Εάν δέ 
καθήκον 
έορτάση. 
μελέτην

σματα. 
οτι είς 
σχολικά1. έορταί, θέλοντε; 
παίξωσι 
περισσοτέρας έορτάς ή όσους μήνας έχει τό έτος · 
έν έκάστη τών έορτών τούτων ό διδάσκαλος 
προσδοκά παρά τών μαθητών δώρα, 
ατυχής τις μαθητής παραμελήση τό 
τούτο, ό διδάσκαλος τω άρνεΐται να 
’Ολίγοι παΐδες γενικώς άγαπώσι τήν 
καί ήθελον προθύμως θυσιάσει τό πάν διά τήν 
άπόκτησιν έορτής. Δέν είναι άσύνηθες νά εό- 
ρεθώσι παΐδες ύπεξαιρούντες πεντάρας από τό 
κιβώτιον τής μητρός αύτών, όπως διά τούτων 
φιλοδωρήσωσι τόν διδάσκαλον καί άποκτήσωσιν 
εορτήν, κατά τούτο πολλά τών έν τώ έσωτερικω 
σχολείων υπολείπονται. ’Αντί νά σπουδάζωσιν 
οί μαθηταί τούς κανόνας τής καλής άγωγής καί 
τάς στοιχειώδεις άρχάς τής ηθικής, αΐτινες κα- 
θιστώσι τόν παΐδα καλόν άνθρωπον καί καλόν 
πολίτην συνειθίζουσι νά άπατώσι κατ’ άρχας 
μέν τούς συγγενείς αύτών και βαθμηδόν καί 
τούς ξένους, καί τό άπαταν καί κλέπτειν καθί
σταται τό κύριον αύτών μέλημα. Αί έξεις αύ- 
ται συνήθως συντελοΰσιν είς τήν καταστροφήν 
καί αύτών ακόμη τών έν τφ παιδί ένυπαρχόντων 
άγαθών ένστικτων καί καθιστώσιν αύτόν κακού 
χαρακτηρος.

Είναι πολύ ανοίκειον έκ μέρους τού διδα
σκάλου νά μεταχειρίζηται ποταπάς καί χυδαίας 
έκφράσεις, όπως έπιπλήξη τόν μαθητήν διά μι
κρά ατοπήματα αταξίας ή άμελείας, εν τούτοις 
έν τοΐς χωρίοις άπαντες ανεξαιρέτως οί διδά
σκαλοι μεταχειρίζονται πρός τόν σκοπόν τούτον

♦) Άννα είναι τό δέκατον εκτον μιας ρουπίας 
είσοδυναμοΰν μέ δέκα τέσσαρα περίπου λεπτά τής νέας 
δραχμής. 

τάς βαναυσοτέρας τών έκφράσεων. Εύτυχεις οί 
μαθηταί εκείνοι, οΐτινε; έξερχόμενοι τών χειρών 
των δέν καθίστανται κακοί καί έπιολαβεις πρός 
τούς όμοιου; των. Έν τούτοι; ή φροντί; τή; 
πατρικής Κυβερνήσεω; τή; διοικούση; τά το- 
σαύτα εκατομμύρια προσπαθεί όσον τή είναι 
δυνατόν νά περιστείλη τά άτοπα ταΰτα. Πέμπει 
ήδη δημοδιδασκάλου; εί; άπαντα τά μεγάλα 
κέντρα τοΰ έσωτερικού, ίθαγενεΐ; μέν, πλήν έγ- 
κεκοιμμένου; υπό σωματείου έπιστημόνων και 
ύπό τήν άμεσον προστασίαν καί έπίβλεψιν τοΰ 
κεντρικού πανεπιστημείου · τούτο δέ δέν άμφι- 
βάλλομεν, ότι συντόμω; θέλει περιορίσει τα 
άτοπα ταΰτα έθιμα καί βαθμηδόν διεγείρει τήν 
κλίσιν έκάστου Ινδού πρό; έκπαίδευσιν.

Έντός τή; Καλκούττης όπόταν ό παΐς φθάση 
τό έκτον έτος, οί γονείς φαίνονται ανήσυχοι, "να 
είσαγάγωσιν αύτόν είς σχολεΐον έν ω παιδεύό- 
μενος δυνηθή έγκαίρως νά έκμάθη σύν τή μη- 
τρφα αύτού γλώσση καί τήν ’Αγγλικήν. Άπο 
τή; ήμέρα; ταύτης θεωρείται, οτι ό παΐ; κάμνει 
τό πρώτον αύτού βήμα προ; τήν διανοητικήν 
αύτοΰ άνάπτυξιν. Τά βιβλία, άτινα τίθενται εν 
ταΐ; χερσί του άνοίγουσι βαθμηδόν τούς οφθαλ
μούς αύτοΰ καί εύρύνουσι τήν διάνοιάν του. 
Μανθάνει νά διακρίνη τό καλόν τοΰ κακού, άρ
χεται νά σκέπτηται καί νά κρίνη μόνος, ότι όσα 
έδιδάχθη κατ’ οίκον ύπό τής φανατικότατος καί 
άμαθεία; τή; μητρός αύτοΰ δέν είναι ορθά, καί 
βαθμηδόν έξοβελίζει τά; προληπτικά; ιδέας, άς 
ή μήτηρ αύτοΰ προώρως τώ ένέσπειρεν. Εν 
τούτοι; ή έκπαίδευσι; όσον βαθεΐα και άν ηναι 
δέν έξαρκεΐ πολλάκις νά έκριζώση όλοτελώς τας 
προληπτικός έξεις καί δοξασία;, αΐτινες έκ νεαρά; 
ήλικίας τώ ένετυπώθησαν. Έν τούτοι; συστη
ματική καί τακτική έκπαίδευσι;, ήν οί ολίγοι 
σήμερον άκολουθούσι τού; διαφωτίζει βαθμηδόν 
διά τών γνώσεων τής Δύσεως καί τινες εξ αύ
τών προχωροΰσι τοσοΰτον, ώστε έκ ποδών ποι
ούμενοι τάς δοξασίας τή; θρησκείας αύτών άκο- 
λουθούσι διαφόρους κλάδους έπιστημών οίον 
ιατρικήν, φαρμακευτικήν, αστρονομίαν, μηχανι
κήν, καί νομικήν, είς τάς όποιας μάλιστά τινες 
εύδοκιμοΰσιν. Οί γονείς τούτων φυσικά άνησυ- 
χοΰσι καί στενοχωροΰνται δια τήν οδόν, ήν οι 
υιοί αύτών λαμβάνουσι καί τάς ιδέας νεωτε
ρισμών, άς άποκτώσι· προσπαθοΰσι δέ παντί 
σθένει διά τής έπιρροής αύτών καί τών στερεο
τύπων έπιχειρημάτων τής σοφίας τών προπα
τόρων των νά παρεμποδίσωσι τόν ροϋν τών 
κατ’ αύτούς πρό; τήν απώλειαν βαινόντων 
τέκνων αύτών αλλά μολονότι έχθροί άσπον
δοι τή; παιδεία; καί τών έπιστημών ένδομύ- 
χως, άρχονται νά παραδέχωνται, ότι ή Εύρω- 
παϊκή ανατροφή είναι ή μόνη ασφαλής οδός, 
ήτις θέλει τιμήσει καί δοξάσει αύτούς καί τήν 
οικογένειαν των. Μολονότι δέ τινές τών πα
τέρων κατ’ έπιφάνειαν δεικνύουσιν, ότι δήθεν 
προσπαθοΰσι νά παρεμποδίσωσι τούς υιούς των 
νά σπουδάσωσι καί μορφωθώσι συμφώνως με 
τόν εύρωπαϊκόν πολιτισμόν, ένδομύχως έναβρύ- 
νονται έπί τή προόδω αύτών καί μετά προσοχής 
παρακολουθοΰσι τά πρός τήν πρόοδον βήματά 
των. Τελευταίως αναπτύσσεται διάθεσις μεταξύ 
τών έλευθεροφρονούντων ν’ άποστέλλωσι τα τέ
κνα αύτών είς ’Αγγλίαν πρός έκπαίδευσιν, άλλ οί 
άποφασίζοντες τοιοΰτον τόλμημα ύφίστανται 
σκληρά; δοκιμασία; έξοστρακιζόμενοι τή; φυλής 
εί; ήν άνήκουσι καί ούχί μόνον περιφρονοΰνται 
ύπό τών όμοιων των καί καθίστανται μισητοί, 
αλλά καί ούδενό; πρό; αύτού; πλέον συνδια- 
λεγομένου ή συναναστρεφομένου φθάνουσιν εί; 
τοσοΰτον βαθμόν απελπισία;, ώστε νά μή δύ- 
νανται νά ΰποστώσι τήν ζωήν. Εχομεν παρα
δείγματα αύτοκτονίας προελθούσης έκ τών άνω 

αιτιών. Τά παραδείγματα ταΰτα κωλύουσι τούς 
έλευθερόφρονας ν’ άποστέλλωσι τά τέκνα αυτών 
είς Εύρώπην άλλως στίφη ολόκληρα θ’ άπήρ- 
χοντο έκαστον έτος καί ιδίως είς ’Αγγλίαν. 
Πολλά τέκνα άνεπτυγμένων Μωαμεθανών, ου; 
ή θρησκεία δέν έμποδίζει τήν άλλοδαπήν σπου- 
δάζουσι νυν είς ’Αγγλίαν.

'Ο Ινδό; μαθητή; σπουδάζει μέχρι τοΰ δε- 
κάτου καί πέμπτου έτους καί συνήθως νυμφεύ
εται τό δέκατον έκτον έτος τή; ήλικία; αύτού. 
Έν τούτοι; καί μετά τον γάμον δύναται νά 
έξακολουθήση τά μαθήματά του άν πρόκηται 
ν’ άκολουθήση κλάδον τινά έπιστήμης.

ΤΟ ΦΘΙΝΌΠΩΡΩΝ.
(Μετά εικόνας, ΐρα σελ. 232.)

ώρα τοΰ φθινοπώρου έχει τι μυστη
ριώδες· νομίζει τις ότι προσεγγίζοντος 
τοΰ βαθέο; ΰπνου τοΰ χειμώνας πάν

πλάσμα καί πάν πράγμα ετοιμάζεται κρυφίως, 
όπως γευθή τών όλίγιον ΰπολειπομένων στιγμών 
τή; ζωή; καί τής εύθυμίας πρό τή; χειμερινή; 
νάρκης· ώς νά ήθελον νά έξαπατήσωσι τήν πο
ρείαν τοΰ χρόνου, ώς νά έφοβώντο μή διακο- 
πώσιν έν τοΐς έσχάτοις τή; έορτής αύτών σκιρ- 
τήμασι τά πλάσματα δλα έν τή φύσει έπιδί- 
δονται εί; ήρεμον καί άτάραχον εύθυμίας ενέρ
γειαν. Τά πτηνά έκπέμπουσιν ύποκώφους κραυ- 
γάς άντί τών ζωηρών τοΰ θέρου; ασμάτων τό 
έντομον μόλις άκούεται έν τω ήσύχω τοΰ άγροΰ 
αύλακι, καί εύθέως μεταβάλλει θέσιν ώσεί φο- 
βούμενον μή καταληφθή ύπό τού ψύχους. Τά 
φυτά σπεύδουσι νά διαδώσωσι τελευταΐον άρωμα, 
το όποιον είναι τοσούτω μάλλον ήδύ, όσιο είναι 
λεπτότερον καί συγκεκρατημένον τά μαραινό
μενα φύλλα δέν τολμώσι νά σκιρτήσωσιν έν τή 
πνοή τοΰ ανέμου καί τά πρόβατα βόσκουσιν έν 
σιωπή, ουδεμίαν φωνήν έκπέμποντα ούτε έρωτος 
ούτε οργής καί πάλης. Ή μαγευτική άρμονία 
τών τελευταίων τούτων τού φθινοπώρου ήμερών 
καθιστφ τά πάντα ήσυχώτερα, καί είναι ώσεί 
οί τελευταίοι ήχοι τής κρουομένης λύρας, οί 
έτοιμάζοντε; τήν μεγαλοπρεπή τοΰ χειμώνος 
σιγήν. Τήν θαυμασίαν ταύτην τής φύσεως ηρε
μίαν μόνον έν τή έξοχή δυνάμεθα νά έννοήσω- 
μεν· μόνον μακράν τών πόλεων, έν τοΐς άγροΐς, 
έν τοΐς δάσεσι, δυνάμεθα νά αίσθανθώμεν τήν 
μυστηριώδη έκείνην τοΰ χειμώνος προπαρα- 
σκευήν, τήν ώραν τοΰ φθινοπώρου.

ΕΝ ΦΛΩΡ1ΔΙ.
(Μετά είκόνος, ίρα σελ. 233.)

Φλωρίς είναι ή μεσημβρινωτέρα πασών 
τών ήνωμένων τής ’Αμερικής πολιτειών 
καί σύγκειται πρός άνατολάς έκ τή; 

ομωνύμου μεγάλη; χερσονήσου καί πρός δυσμάς 
έκ μικράς λωρίδος γής έκτεινομένης πρό; βορ- 
οάν τοΰ κόλπου τοΰ Μεξικού· συνορεύει δέ πρός 
τήν Γεωργίαν καί Άλαβάμαν καί πρός τήν θά
λασσαν. Ή έκτασίς της είναι 153'/2 τετρα
γωνικών χιλιομέτρων. 'Η χώρα είναι πεδινή,
καί είς τά ύψηλότερα αύτής μέρη δέν ύψοΰται
πλέον τών εκατό μέτρων ύπεράνω τή; έπιφα-
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νεία; τή; θαλάσσης. Οί λιμένες είναι προς μέν 
τό ανατολικόν μέρος άβαθεΐ; και προσιτοί μόνον 
εί; μικρά πλοΐα, πρό; δυσμά; δμως διάφοροι 
κόλποι σχηματίζουσι λιμένα; ασφαλείς. Παρα- 
δόξω; πω; ή πεδινή αυτή χώρα έχει αρκετούς 
ποταμούς, ών οί σημαντικώτεροι είναι ό Σαίν- 
Μέρυ καί ό Σαίν-Τζόν, δστις σχηματίζει καί 
τό πρός τήν Άλαδάμαν σύνορον.

’Από τής μεσημβρινή; άκρα; τής χερσονήσου, 
τοΰ ακρωτηρίου τής Φλωρίδο; εκτείνεται μέ 
διεύθυνσιν δυτικήν ό γνωστός πορθμός τής Φλω- 
ρίδος, δστις διασχίζεται έπί 330 χιλιόμετρα ύπό 
τών έπικίνδύνων εκείνων βράχων καί σκοπέλων, 
τών καθιστώντων τήν σπουδαίαν ταύτην θαλασ- 
σίαν οδόν τοσοΰτον έπισφαλή, τοσούτω μάλλον, 
καθ’ δσον είναι καί έζτεθειμένη είς σφοδρός 
τρικυμία; καί ορμητικά ρεύματα. Τό κλίμα τής 
Φλωρίδο; καί ιδίως τοΰ μεσημβρινού μέρους 
είναι θερμόν, τό έδαφος γόνιμον πολύ· ωραιό
τατα δάση παρέχουσι ξυλείαν ναυπηγήσιμον έν 
αφθονία, πρό πάντων δρυς. Ό βάμβαξ καί τό 
σακχαροκάλαμον φύοιται μετά πολλής ευκο
λίας, ώς καί ή δρυζα, καί αί βανάναι, οί φοί
νικες καί άλλοι καρποί μεσημβρινών χωρών.

Αλλ’ ή τοσοΰτον ύπό τή; φύσεω; εύνοηθεΐσα 
αυτή χώρα εΰρίσκεται είσέτι έν τή έσχάτη τοΰ 
πολιτισμού βαθμίοι. Οί κάτοικοι αύτής ανέρ
χονται σήμερον είς 190 χιλιάδας περίπου, έξ 
ών τό εν τρίτον είναι μαύροι έν ήμιαγρία δια- 
τελούντες καταστάσει. 'Επόμενον είναι δτι καί 
τό έμπόριον δέν έλαβεν ακόμη τήν άνάπτυξιν 
έκείνην, ήν ήδύνατο νά λάβη ώς έκ τή; φύσεως 
τού εδάφους, διότι καί τά μέσα τή; συγκοινω
νίας δέν είναι ενταύθα τόσον άφθονα δσον είς 
τά; άλλα; τής ’Αμερικής έπικρατείας.

Ή Φλωρίς άνεκαλύφθη ύπό τίνος τών δπα- 
δών τού Κολόμβου, Ποντίου Λέοντος (Ponce 
de Leon) όνομαζομένου, έν έτει 1512 κατά τήν 
ημέραν τού Πάσχα. ’Επειδή ίσπανιστί τό Πάσχα 
λέγεται Pasqua Florida, έλαβεν ή άναζαλυ- 
φθεΐσα χώρα τό όνομα Florida, δπερ μέχρι 
σήμερον διετήρησεν. ’Εν έτει 1539 κατέκτησεν 
αυτήν ό Φερνάνδος Σώτο;, δστις μετέφερεν έν- 
ταΰθα Ισπανούς, οΐτινές ήσαν καί οί πρώτοι 
αύτής άποικοι. Όλαι αί προσπάθειαι τών Γάλ
λων περί προσαρτήσεω; τής Φλωρίδο; είς τήν 
Λουϊζιάνην άπέτυχον. Διά τή; συνθήκης τού 
Φονταινβλώ (1762) ή Ισπανία παρεχώρησε τήν 
Φλωρίδα είς τήν ’Αγγλίαν, καί έλαβεν αύτήν 
πάλιν διά τής συνθήκης τών Βερσαλλιών (1783). 
Τέλος τή 22 Φεβρουάριου 1819 ό βασιλεύ; τή; 
Ισπανία; Φερδινάνδο; Ζ'. έπώλησε τήν Φλω
ρίδα εί; τά; Ηνωμένα; τής ’Αμερική; πολι
τεία; αντί 5 έχατομμυρίων δολλαρίων. Κατά 
τον μέγαν εμφύλιον πόλεμον τοΰ έτους 1861 
ή Φλωρίς ήνώθη πρό; τού; νοτίου; καί έξε- 
στράτευσε κατά τή; κυβερνήσει»; τής συμπολι
τείας, άλλ’ ούδεμίαν ήδυνήθη νά έξασκήση έπιρ- 
ροήν έπί τής τύχης τού πολέμου καί ύπετάγη 
έν έτει 1865· από δέ τού έτους 1867 αποτελεί 
πάλιν μέρος τή; ομοσπονδίας, έχουσα διοικητήν 
έκλεγόμενον έπί τετραετίαν, 24 γερουσιαστάς 
έκλεγομένου; έπί δύο έτη καί 53 αντιπροσώπου; 
έπί εν μόνον έτος.

ΠΟΙΗΣΙΣ.

ΕΚ ΤΩΝ TOY G. A. BURGER.

ΑΕΟΝΩΡΑ.

Μετάφρασις Λ. Μαβίλη.

Μέσ’ άπ’ όνείρατα οαρυά’ς τής χαραυγής τήν ώρα 
Τινάχτηκ’ ή Αεονώρα*

" Μ’ άρνήθηκες ή πέθανες ;Άχ'. πόσο θέ ν’άργήσης, 
Γουλιέλμε, νά γυρίσης;”

’Σ τήν Πράγα, έκεΐ πού πολεμούν τ’ άσκέρια 
τ’ άντρειωμένα 

Τού Φρειδερίκου, αύτός 
Πήγε· κι’ άν βγήκε ζωντανό; 

Δεν τό γράψε εις κάνένα.

Άφίν’ ή αύτοκρατόρισσα κι’ ό βασιληά; άφίνει 
Ιόν πόλεμο, καί ειρήνη

Συμφώνησαν κ’ έμάλαξαν τήν άπονη ψυχή τους 
Καί τήν παληάν όργή τους.

Καί κάθε άσκέρι γύριζε’ς τό σπίτι μέ τραγούδια, 
Μέ τύμπανα καί άχούς, 

Κ’ είχε στολίδια ροδαμούς 
Πράσινους καί λουλούδια.

Καί εί; κάθε δρόμο καί στρατοί πολλοί, πολλοί 
πήγαιναν 

Καί τούς συναπανταΐναν ·
Κατά τού; ήχους τής χαρά; γέροντες, νειοί σπου

δάζουν, 
Μάναις, παιδιά φωνάζουν·

"Εύλογημένο; ό θεός!” "Καλώ; μάς ήλθες!’’ 
κρένει

ΤΙ νύφη ’; τό γαμπρό· 
Δίχως φιλί, χαιρετισμό, 

Μόν’ ή Αεονώρα μένει.

’Σ τ’ άσκέρι δλο γυρεύοντας άπ’ άκρη ’; άκρη πάει, 
Γι’ αύτόν πολυερωτάει ·

Άλλ’ είδησι κανένας του; νά δώση δέν είμπόρει 
Κανένας είς τήν κόρη.

Κι’ άφ’ ού τ’ άσκέρια πέρασαν άνέσπ’ αύτή τά 
μαύρα 

Μαλλιά καί κατά γής 
'Ριγμένη έσύρθη, ’; τή; όργή; 

Μανίζοντας τή λαύρα.

Ή μάννα τρέχει έπάνου τη; νά τήν παρηγορήση· 
"θεό; νά σ’ έλεήση!

’Αγαπητό κοράσι μου, τί τόσο σέ σπαράζει;”. 
Καί τή σφιχταγκαλιάζει.

"Άχ! μάννα, ό κόσμο; άς χαθή, τώρα δ,τι έχάθη, 
Όλ’ ας γενοΰν σωρός!

Άνέσπλαγχνο; είν’ ό θεό;· 
Άλλοιά μου, τί έχω πάθη!”

' Βόηθα, θεέ μου, βόηθα μα; τά τέκνα σου σπλαγ
χνίσου !

Κοπέλλα μου, δεήσου!
Ό,τι έκαμ’ ό έσπλαγχνο; θεός καλά είναι καμω

μένο,
Παιδί μου Αγαπημένο.”

"Άχ! μάννα, μάταιος λογισμός! ’Σ έμένα σωτηρία 
Δέν ήλθε άπό θεού, 

Ή δέησαις πήγαν τοΰ κακού!
■ Πλειά δέν ταΐ; έχω χρεία.”

"Ό παντοδύναμος θεός τά τέκνα του βοηθάει 
Καί δέν τά παρατάει·

Τ’ αγία μυστήρια, τ’ άχραντα, έκεΐνα σού ησυ
χάζουν 

Τούς πόνου; ποΰ σέ σφάζουν.’' 

"Τή φλόγα πώχω, μάννα μου, τ’ άχραντα δέν 
τή σβύνουν 

Τή φλόγα πού άγροικώ ·
Τ’ άχραντα, όχι, ’; τό νεκρό 

Ζωή δέν ξαναδίνουν. —

' Ακου! άν. παιδί μ’, ό άπιστος έκεΐ ’ς τήν ξένη 
χώρα

Έσέν’ άρνήθη τώρα;
Κι’ άν άλλαξε τήν πίστι του γιά νά είμπορέση 

πάλι
Νά πάρη έκεΐ μιάν άλλη;

θά ματανοιώση, κόρη μου! Τή δολερή καρδιά του 
Άφησ’ την νά χαθή!

Όταν πεθάνη θά καή
Άπό τήν άπιστιά του.’’

Άύτό ποΰ έχάθη, μάννα μου, γιά πάντα είναι 
χαμένο!

Δέν τό ξαναλαβαίνω!
Άχ! νά μήν είχα γεννηθή! Τό μόνον όφελος μου 

θέ νάναι ό θάνατός μου!
Σβυσθήτε, μάτια μου, ζωή, γιά πάντα ’; τ’ άγρια 

βάθη
Βυθίσου πής νυχτός, 

Άνέσπλαγχνο; είν’ ό θεό;·
Άλλοιά μου τί έχω πάθη!”

θεέ, μή συνερίζεσαι το δύστυχο παιδί Σου! 
Βόηθα μας! ’Ελεήσου!

Μή τής τά γράψη; κρίματα! Τό χείλι τί προ
φέρει,

Ή θλιβερή δεν ξέρει.
Στοχάσου τήν Παράδεισο, κόρη άκριβή, τή θλίψι 

Λησμόνησε τή; γής!
Νυμφίος, όχι, τή; ψυχή; 

Κεΐ ’πάνω δέ θά λείψη.

"Τί είναι ή μακαριότητα, μάννα, τής Παραδείσου, 
Καί ή φλόγαι; τής Αβύσσου;'

Μέ τό Γουλιέλμο είναι ή ζωή γλυκειά Παρά
δεισό; μου, — 

Αλλού είναι Κολασμό; μου!
Σβυσθήτε, μάτια μου, καί σύ σβύσου φριχτά, 

ζωή μου!
’Σ τή γή, ’; τόν ουρανό 

Τή μακαριότητ αψηφώ 
ιχως αυτόν μα,υ μου!

Τέτοια φριχτή ’χε μέσα της άνάψη απελπισία 
Σταΐ; φρένα·.;, ’ς τήν καρδία·

Νά κατακρίνη πού θεού τήν ΙΙρόνοι’ άποκοτούσε 
Κι’ άκοπα έρραθυμοΰσε.

Στηθοκοπιώνταν άκαρδα κ’ έτίναζε τά χέρια 
Μέ μάνητα θυμού·

Ώς πού ’; τό θόλο τ’ ούρανού 
Ανέβηκαν τ’ άστέρια.

Καί άκου, άκου άπ’ έξω! Τράπ, τράπ, τράπ, σάν 
άλογο άντηχάει, 

Πού ταΐς δμπλαΐ; χτυπάει·
Καί καβαλλάρη; πέζευσε μέ βρόντημ’ άπό τ’ άτι 

Κοντά ’ς τό σκαλοπάτι.
Κι’ άγροίκ’, άγροίκα τό χαλκά τής θύρα; πώς 

σημαίνει· 
Γκλίν, γκλίν! σιγά, σιγά· 

Νά! μιά φωνή μέσα πέρνα 
Πού τέτοια λόγια κρένει·

"Eta έξυπν’, ή’κοιμήθηκες;’Έλα ν’ άνοιξης, έλα! 
Αγαπητή κοπέλλα!

Πές μου· γελά; ή μύρεσαι; Τί λέν οί στοχα
σμοί σου

Γιά μέ, τον έραστή σου;”

“Άχ! Σύ, Γουλιέλμε;... Τόσο άργά;... Δίχως νά 
χλείσω μάτι 

"Εκλαια πικρά γιά σέ· 
Άχ! πόσο ύπόφερα! Καλέ, 

Πούθ’ έρχεσαι μέ τ’ άτι;”

"Μόνο πρός τά μεσάνυχτα έχουμ’ εμείς ζακόνι 
Καθείς μας νά σελλόνη·

Φτάνω μακρυάθ’, άπ’ τή Βοημιά καί βούλομαι, 
ψυχή μου’, 

Νά πάρω εσέ μαζύ μου.” — 
"Γουλιέλμε. άκου ’ς τόν πάλιουρα τό σφούριγμα 

τοΰ άνέμου ■
Έμπα, έμπα μέσα εύθύς! 

’Στον κόρφο μου νά ζεσταθή;
Άχ! έλα, ποθητέ μου!”

"Ό άγέρα; μέ; τόν πάλιουρα, κόρη, άς φυσο- 
μανάη, 

Άφησ’ τον νά βογγάη!
Νά μείνω εδώ δέν είμπορώ ■ τό φτερνιστήρι τρίζει, 

Κι’ ό μαύρος μου σκαλίζει.
Γλήγωρα, ντύσου, πέταξε πίσω μου άπάνω 'ς 

τ’ άτι;
Καί σήμερα έκατό 

Μίλια σέ πάω μακρυά ’πό δώ
Στο νυφικό κρεββάτι.” —

"Τόσο μακρυά θέλει; νά πας μ’ έμέ σήμερ’ άκόμα 
’Σ τοΰ γάμου μα; τό στρώμα;

Καί δέν άκοΰς τό σήμαντρο, ποΰ ένδεκα βαράει, 
’Αράδα πώς βοάει;

"’Μεΐ; καί οί νεκροί πάμε γοργά. Γιά ίδές τί 
ώραΐο φεγγάρι! 

Σήμερ’, Αγαπητή,
Μέ στοίχημα σέ φέρνω έκεΐ 

’Στο νυφικό κλινάρι.” —

"Γιά πές μου, πές μου, άγάπη μου, πού έχει; τό 
κονάκι;

Ποΰ; πώς τό κρεββατάκι;” — 
"Μακρυά!... Μ’ έξη σανίδια μεγάλα κι’ άλλα δύο 

Μικρά!... "Ησυχο, κρύο!...”
Έίν έκεΐ τόπος καί γιά μέ;” "Γιά σένα καί 

γιά μένα!
Ντύσου καί ρίξου εύθύς! 

Τούς καλεσμένους ’κεΐ θά ’βρής,
Πού καρτερούν γιά σένα.” —

Ή άγαπημένη λιγερή μ’ άσπούδα εύθύς έντύθη 
Καί ’ς τά καπούλια έχύθη·

Ωσάν τά κρίνα κάτασπρα τά δυό τη; χέρι’ ά- 
πλόνει

Καί Αγκαλιαστά τόν ζώνει·
Κ’ έμπρό;, έμπρό; φεύγουν χώπ, χώπ! Ό πέρα

μά; βροντάει,
Κ’ έκεΐ πού πιλαλούν, 

Τ’ άτι καί αύτοί λεχομανοΰν,
Χώμα, φωτιά ξεσπάει.

Πώ; δλα έφευγαν γύρω τους, δεξιά, ζερβιά με
ριά του;

Έμπρό; ’; τά βλέμματά του;!
Πώ; έστριζαν ή γέφυρα·.;, πώ; φεύγαν τά λει- 

βάδια, 
Οί κάμποι καί τά στάδια!

"Έμπρό;! Οί νεκροί τρέχουν γοργά! Πώς λάμπει 
τό φεγγάρι!

Σκιάζεσαι τού; νεκρούς;” 
"ν0χι, όχι!.. .Άλλ’ άφησ τοΰ; νεκρούς!

Σού τό ζητώ γιά χάρι.” —

Άκου, κοράκων σάλαγο; καί ψάλσιμο άντηχάει! 
Κουδούνισμα βογγάει!

Λαλούν καμπάνα;;! Νεκρικά ψάλλουν· "Βαθυά 
’; τό χώμα

Ας θάψουμε τό σώμα!”
Καί μ’ ένα νεκροκρέββατο λείψανο ιδού! πλη

σιάζει-
Τό ψάλσιμο πολύ,

Μέ τών καρλάκων τή φωνή.
Πού ήχα ’; τοΰ; βάλτους, ’μοιάζει. —

’Τ.πειτ’ άπ’ τά μεσάνυχτα θάψετ εσείς τό σώμα 
Μέ μυρολόι ’ς τό χώμα!

Τώρα τή νύφη μου τή νειά'ς τό σπήτι παίρνω· 
έλάτε!

’Σ τό γάμο μα; τρεχάτε!
Κόπιασε, ψάλτη, μέ πολλούς γιά νά καλοναρχίση; 

Μέ ψάλσιμο βραχνό!
"Ελα, παπά, πριν πάμε οί δυο 

Σ τήν κλίνη, νά εύλογήσης!”

Σιγούν καμπάναι; ... ψάλσιμο...! Τό νεκρικό κρεβ
βάτι

Έχάθηκε. Τρεχάτοι
Τού καβαλλάρη τή φωνή μόλις αύτοί γροικήσαν, 

Κατόπι τους χουμήσαν.
Καί πάντα εμπρός, έμπρό; χώπ, χώπ! '0 πέρα

σμά; βροντάει, 
Κ’ έκεΐ ποΰ πιλαλούν,

Τ’ άτι καί αύτοί λεχομανοΰν, 
Χώμα, φωτιά ξεσπάει.

Δεξιά, ζερβιά, φράχταις, βουνά καί δάση πώ; 
περνούσαν, 

Τί γλήγωρα έπετούσαν!
Δεξιά, ζερβιά, ζερβιά, δεξιά χώραις, χωριά πή

γαιναν, 
Σάν άστραπαΐ; διαβαΐναν!

“Εμπρός! Οί νεκροί τρέχουν γοργά! Πώς λάμπει 
τό φεγγάρι! 

Σκιάζεσαι τού; νεκρούς;
""Ησυχου; άφησ’ τοΰ; νεκρού;, 

Σού τό ζητώ γιά χάρι!”

Καί ’; τό βασανιστήριο, ’δέ;! πώ; τού τροχού 
τ’ άξόνι 

Χορεύοντας τό ζώνει
Άέρινη στοιχειολογιά, πού φεγγαροφωτίζεται 

Καί μόλις ξεχωρίζεται.
"At! Σεΐς! Άκολουθατε μας! Κατόπι μα; τρε

χάτε!
Τού γάμου το χορό,

'Άμα ’; τήν κλίνη πάμε οί δυό, 
Νά μάς χορέψτ’ έλάτε!”

Κι’ δλο τό πλήθος χούς, χούς, χούς! Κατόπι του 
δλο πάει,

Μέ θόρυβο πηδάει,
Ωσάν τά φύλλα τά ξερά, σάν ρούφουλα; περάση 

Ανάμεσα ’; τ’ άδάσι.
Κ’ έμπρός, έμπρό; φεύγουν χώπ, χώπ! Ό πέρα

σμά; βροντάει 
Κ’ έκεΐ ποΰ πιλαλούν,

Τ’ άτι καί αύτοί λεχομανοΰν, 
Χώμα, φωτιά ξεσπάει. —

Πώς δλ’ ή φύσι γύρω του; φεγγαροφωτισμένη 
Πετώντας πώ; διαβαίνει!

Τά ΰψη έπάνω πώ; πετούν τών ούρανών τά αι
θέρια, 

Μαζύ μ’ δλα τ’ άστέρια!
"’Εμπρός! Οί νεκροί τρέχουν γοργά! — Πώ; λάμ

πει τό φεγγάρι! 
Σκιάζεσαι τούς νεκρούς;” 

"Ώϊμέναν’ άφησ’ τοΰ; νεκρού;
Σού τό ζητώ γιά χάρι!”

“Μαύρε! Λαλεΐ, μού κάζεται, ό πετεινός... 
κ’ ή ώρα 

θέ νά περάση τώρα ...
Σάν τής αύγή; μυρίζομαι, μαύρε, τ’ αέρι... Χύσου, 

Γοργά, γοργά! Γκρεμίσου!
'Ο δρόμος μας έτέλειωσε κ’ ή κλίν’ είν’ άνοι- 

ΪΡ·Μ.
'Η κλίν’ ή νυφική!

Γλήγωρα τρέχουν οί νεκροί! — 
Είμαστε καί φτασμένοι. —

Μέ σιδερένια κάγκελα ψηλή θύρ’ άγναντεύει, 
Κ’ έκεΐ καβαλλικεύει

Μ’ ορμήν ακράτητη· βιτσιά’ς τά μάνταλα χτυ
πάει

Κι’ δλα μαζύ τά σπάει..
Πετηώνται τά θυρόφυλλα καί ’ς τά μνημούρια

’κείνοι
Ανάμεσα περνούν· 

Στο φώ; οί τάφοι άσπρολογο ·ν, 
Πού τό φεγγάρι χύνει.

Καί τήρα έκεΐ! Γιά τήρα έκεΐ! Τί φριχτό θάμμα 
έγίνη

Μέ μιας τήν ώρα έκείνη!
Τού καβαλλάρ’ ή αρματωσιά, σάν ισχνά χαλα

σμένη,
Πέφτει κομματιασμένη.

Γυμνό καύκαλο έγίνηκεν ή κεφαλή του δλη, 
Σκέλεθρο τό κορμί*

Δρεπάνι ’; τό ’να του κρατεί 
Καί ’; τ’ άλλο μαντζαρόλι.

Ψηλά τά πόδια σήκωνε τ’ άλογο, έν ω φυσούσε, 
Καί σπίθαις έπετοΰσε·

Καί χούι! ξάφνου άπό κάτου τη;’; τή; γής τά 
μαύρα βάθη 

Έβούλιαξε κ’ έχάθη.
Ουρλιασμ’ Ακούεται άπό ψηλά, μέσα ’; τό λάκκο 

ήχάει
Κλάψιμο άπό βαθυά, 

Καί τή; Αεονώρα; ή καρδιά
’Στά ’λοίστια σπαρταράει.

Καί νά! Στο φώ; τού φεγγαριού έχόρευαν τριγύρω 
’Σ ένα' μεγάλο γύρο,

Ούρλιάζοντας έχόρευαν αντάμα οί βρυκολάκοι 
Μ’ αύτό τό τραγουδάκι·

"Μέ τό θεό μή ραθυμας! Κι’ αν τήν καρδιά ραίση 
Ή θλίψι, ύπομονή!

Ί ό σώμα χάνει; · τήν ψυχή
θεό; ά; έλεήση!

Ο ΑΡΟΥΡΑΙΟΣ ΜΥΣ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 237.)

γαιοκτήμονε; καί οί 
σκουσιν άριστα πόσον 
τό μικρόν τούτο ζώον.

κηπουροί γινώ- 
φθοροποιόν είναι 
τό όποιον τόσον

χαριέντω; παρίσταται έν τή είκόνι ημών. Ό
άρουραΐο; μΰ; είναι διαδεδομένος δσον καί ό
κοινός μύς, καί ιδίως εΰρίσκεται έν χώραις σι
τοφόροι;, έν αίς μεγάλην ποιεί καταστροφήν, 
διότι ούχί μόνον άδηφάγω; τρώγει τά έκλεκτό- 
τερα καί τρυφερώτερα προϊόντα τής γής, άλλά 
καί πολύ περισσότερα έξαφανίζει τών δσων έχει 
πρός τροφήν ανάγκην. 'Τπάρχουσιν έτη καί 
μάλιστα έτη έκτάκτου εύφορίας, καθ’ α ό άρου-
ραϊο; μύ; καθίσταται άληθής τών άγρών μά- 
στιξ, διότι είς τοσαύτην πληθύν έμφανίζεται, 
ώστε μάταιαι άποβαίνουσι πάσαι αί πρό; κατα-
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στροφήν τοΰ αμείλικτου τούτου τών καρπών τής 
γης εχθρού άπόπειραι.

Προ πολλοΰ ήδη οί συμφέρον έχοντες έπε- 
νόησαν διάφορα μέσα καταστροφής αύτοΰ, καί 
έσχάτως άκόμη ή έν Γαλλία έκδιδομένη "Κη
πουρική Έπιθεώρησις” συνέστησεν ώς μέσον 
συντελεστικόν τήν χρήσιν ανθρακικού θείου. Ιο
ρευστόν τούτο χύνεται είς τάς οπάς, δι’ ών
οί μύς εισέρχονται είς 1 τας φωλεάς των, έκεΐ
δέ φραττομένων τών οπών έξατμίζεται καί
έπιφέρει τόν θάνατον τών έν αύταΐς εύρι-
σκομένων ζώων. ' 11 ένέργεια τοΰ ρευστού
τούτου είναι ή αύτή, οίαν παράγει καί το
χλωροφόρμιον. Έν τινι δοκιμή γενομένη προ 
μικρού έν Γαλλία εύρέθησαν έν ταΐς φωλεαϊς 
ενός μόνου αγρού εκατόν οκτώ άρουραΐοι μύς 
νεκροί έξ ασφυξίας. 'Π μέθοδος αυτή έχει 
καί τό μέγα προτέρημα δτι ούρεμίαν βλάβην 
έπιφέρει είς τόν άνθρωπον, και δτι είναι δλιγο- 
δάπανος. Το ρευστόν τιμάται, χονδρικώς άγο- 
ραζόμενον, 85 έκατοστά τού φράγκου τό χιλιό- 
γραμμον · έπειδή δέ δι’ έκάστην δπήν δέν απαι
τούνται πλέον τών 50 ή 60 γραμμαρίων, ή 
δαπάνη ανέρχεται εις 4—(> λεπτών. Άγνοοΰμεν 
άν εν Ρουμανία και έν τή μεσημβρινή 'Ρωσ- 
σία, ταΐς έξαιρετικώς σιτοφόροις ταύταις χώραις, 
έδοκιμάσθη το μέσον τούτο τής καταστροφής 
τών άρουραίων μυών. Ίσως θά ήτο σκόπιμον 
νά δοκιμασθή, δπως προληφθή ή έκ τών φθορο
ποιών τούτων ζώων έπενεγκομένη ζημία.

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

(Συνέχεια.)

Ή Φραγκίσκη μείνασα μόνη έν τώ δωματίω 
τού άσθενούς ήρξατο σκεπτομένη περί τού άκρο- 
σφαλοΰς τής θέσεως αυτής. Οί τελευταίοι τού 
ιατρού λόγοι προύξένησαν αυτή χαράν καί τρό
μον εν ταύτφ. Κατείχετο ύπό συνειδήσεως 
καθήκοντος καί ευγνωμοσύνης καί ύπό έρωτος 
έν ίση μοίρα. Έν τή πρώτη ορμή τού πάθους 
καί τής ευγνωμοσύνης πρός τόν ύπερασπιστήν 
της άπετόλμησε νά περιφρόνηση πάσαν μομφήν 
καί πάντα κίνδυνον· άμα δμως άντιμετώπισεν 
αυτόν έδειλία νά προχωρήση έν τή ζινουνώδει 
ταύτη ύδφ, ήτις θά ώδήγει αύτήν πρός τόν όλε
θρόν. Ή νύξ ήτο ωραία πλήν ψυχρά- ή νυκτε
ρινή ησυχία ταρασσομένη μόνον ύπό τοΰ κρότου 
άμάξης ή τού ασματος μεθύσου τινός ώμοίαζε 
τή ήρεμούση τής Φραγκίσκης καρδία, ταρασσο
μένη ενίοτε ύπό σκέψεως τρομακτικής. Τδ άμυ- 
δρδν φώς τής παρά τήν κλίνην καιομένης λυχνίας 
καθίστα σχεδόν σκοτεινόν τδ ]δωμάτιον, δπερ 
πλήρες εικόνων καί γύψινων αγαλμάτων είχέ τι 
τδ ύπερφυσικόν.

Συμφώνως πρδς τήν διαταγήν τού ιατρού ή 
Φραγκίσκη προσέφερε τώ ασθενεί καταπραϋντικά 
ποτά καθ’ δλην τήν νύκτα. Περί τήν χαραυγήν 
άνεγνώρισε (τήν έπί τά βελτίω τροπήν τής νό
σου· δ σφοδρδς πυρετός ήρξατο έλαττούμενος, 
καί το κάτωχρον τοΰ τραυματίου πρόσωπον άπέ- 
κτησεν έλαφρδν χρωματισμόν. Τά βλέμματά 
του πρώτον ήδη προσηλούμενα έπί τής Φραγ
κίσκης έφαίνοντο ώς έκδηλοΰντα τήν εύγνω- 
μοσύνην αύτοΰ. Μετ’ δλίγον παρεδόθη είς 

ύπνον, καί ή κόρη ένόησεν δτι τούτο ήτο σαφές 
τεκμήριου ταχείας άναρρώσεως.

— Γετέλεσται, άν μείνω μικρόν έτι ένταΰθα, 
είπε καθ’ έαυτήν.

.Μικρόν έτι!... Φεύ! ΙΙάντες έθεώρουν αυ
τήν ήδη άπολεσθείσαν . . . διότι έξετέθη. Έρει- 
οομενη δμως έπί τής συνειδήσεώς της καί προσ- 
λαμβάνουσα μάρτυρα τήν θείαν δικαιοσύνην ήδια- 
φόρει περί τών κακοβούλων ανθρωπίνων δια
λογισμών. Καίτοι πράγματι αθώα ούσα δέν 
ήθέλησεν δμως νά διακινδυνεύση περισσότερον ... 
καί άπεφάσισε νά μή άναβάλη τήν έκτέλεσιν 
τού σχεδίου της. Άφ’ ού διηυθέτησε πάντα 
τά χρειώδη τώ ασθενεί ήθέλησε νά τώ έτοιμάση 
καί όλίγην τροφήν πλήν πάντα προέδιδον έν 
τώ δωματίω τού καλλιτέχνου μεγάλην πενίαν. 
Ένεθυμήθη τότε δτι έκ τών οικονομιών της 
είχε συλλέξει διακόσια φράγκα, ατινα έφερε 
πάντοτε μεθ’ έαυτής. ’ Απέθεσε τδ ,ήμισυ τού 
ποσού τούτου έπί τής θερμάστρας καί προσβλέ- 
ψασα τελευταίου τδυ ήσύχως κοιμώμενον Άρ- 
μάνδου έξήλθευ ακροποδητί τοΰ δωματίου, κρα
τούσα είς τήν χεϊρα τήν συνταγήν τοΰ ιατρού. 
Φθάσασα εις τήν εξωτερικήν τής οικίας θύραν 
είπε πρδς τήν γραίαν θυρωρόν ·

— Σύ υπηρετείς τον κ. Άρμάνδον Έρμέλ;
— Ναι, Κυρία . . . άλλά πρώτην φοράν σέ 

βλέπω . . . εΐπεν ή θυρωρός άτενίζουσα τήν νε
άνισα.

— Λάβε αύτήν τήν συνταγήν, προσέθηκεν ή 
Φραγκίσκη, καί ύπαγε ν’ άγοράσης αυτά τά 
φάρμακα· ό ιατρός θά έλθη περί τήν μεσημ
βρίαν. Επειδή ό ασθενής κοιμάται άνάοα ήσύ
χως καί λάβε τά άναγκαιοΰντα χρήματα, τά 
όποια θά ευρης έπί τής έστίας.

— Πολύ καλά, άπεκρίθη ή γραία. Τά χρή
ματα δέν πιστεύω νά έθεσεν ό ίδιος έκεΐ, έπειδή 
εγώ καθαρίζω τδ δωμάτιόν του τακτικά, και 
ποτέ δέν είδα χρήματα .. . Πλήν «διάφορον! 
■Έχουν δίκαιον νά λέγουν δτι ό θεός ποτέ δέν 
άφίνει τον άνθρωπον!

ΊΙ Φραγκίσκη διενοήθη ΐπρός στιγμήν νά 
σημείωση τδ όνομά της όπισθεν τής συνταγής, 
άλλά σκεφθεΐσα ώριμώτερον τάς συνέπειας τοι- 
ούτου διαβήματος δέν έτόλμησε ;νά τδ πράξη. 
Άπομακρυνθεΐσα τής οικίας έβάδιζεν αγνοούσα 
πού διευθύνεται· έσκέφθη νά έπιστρέψη είς τήν 
οικίαν τών θείων της, άλλ’ έν τοιαύτη πρωινή 
ώρα τί θά έλεγον περί αύτής; . . . Ούδέν ύπε- 
λείπετο αυτή ή νά έπιστρέψη είς τήν πατρικήν 
οικίαν άλλά πώς θά τήν έδέχετο ό πατήρ της;... 
"Άδιάφορον! είπε καθ’ έαυτήν ή τάλαινα κόρη· 
ούδέν καλλίτερου καταφύγιον τής πατρικής αγ
κάλης. Διηυθύνθη πρός τον σιδηροδρομικόν 
σταθμόν καί λαβούσα είσιτήριον τρίτης θέσεως 
άπήλθε τών Παρισίων. Καθ’ οδόν διαφοροτρό- 
πως έσκέπτετο πώς νά έξιλεώση τήν πατρικήν 
οργήν. Τήν αλήθειαν τών συμβεβηκότων ούδείς 
θα έπιστευεν ό δέ απότομος Σίμων θά έθεώρει 
τήν Φραγκίσκην ώς τδ είδεχθέστερον τών πλα
σμάτων καί θά κατεβασάνιζεν αύτήν μετά τής 
οικαίας άγανακτήσεως, ήν ή αποτρόπαιος δια- 
βολή ύπδ τδ πρόσχημα ειλικρινούς έκμυστηρεύ- 
σεως προύκάλει. Γνωρίζουσα δμως τόν μειλί
χιον τοΰ γέροντος ίερέως χαρακτήρα καί τήν 

αύτήν μέριμναν καί άγάπην του, άπεφάσισε 
να μεταβή (κατά πρώτον πρδς αύτόν καί νά τφ 
φανερώση δλην τήν αλήθειαν.]

Αί άήελφαί Γιλβέρτη δέν είχον βραδύνει νά 
γράψωσι πρός τόν Σίμωνα καί νά τφ παραστή- 
σωσι τδ άπρεπές τής διαγωγής τής θυγατρός 
του. Έπί τή άναγνώσει τής επιστολής δ Σίμων 
έμεινεν έμβρόντητος· πλήρης δέ άπελπισίας καί 
άπογνώσεως μετέβη παρά τφσεβασμίιρ έφημερίφ 
’Ιωάννη καί τφ άνεκοίνωσε τά πάντα. Ό γέρων 

ίερεύς άναγνούς τήν επιστολήν έξεπλάγη καί 
έλυπήθη σφόδρα ... ΊΙ θυγάτηρ σου Φραγ
κίσκη, ελεγεν ή επιστολή, άπό τής πρώτης ημέ
ρας τής άφίξεώς της άνταπέδωκε διά τής πι- 
κροτέρας αχαριστίας τήν προς αύτήν άγάπην 
ήμών ή ακάθεκτος αύτής τάσις προς τάς δια
σκεδάσεις καί πρός τήν φιλαρέσκειαν εσχε τάς 
λυπηροτέρας συνέπειας. Παρακούουσα τάς συμ- 
βουλάς ήμών συνήψε σχέσεις μετά άοιδού τίνος, 
αΐτινες έπετάχυνον τήν ηθικήν αύτής κατά- 
πτωσιν . . . Νθές έξελθοΰσα δι’ έργασίαν τοΰ 
καταστήματος δέν έπέστρεψε πλέον, παρασυρ- 
θείσα ύπό τοΰ ρεύματος τής διαφθοράς” . . . 
'Ο αγαθός ίερεύς μετά τήν άνάγνωσιν τής έπι- 
στολής έσιώπα συγκεκινημένος είς άκρον, αδυ
νατών νά παρηγόρηση τον άτυχή πατέρα· ούτος 
δέ θεωρών τό όνομά του ήτιμασμένον ενεκα τής 
διαγωγής τής θυγατρός του, έξέπεμπεν άράς 
κατ’ αυτής. ’Αλλ’ ό ίερεύς, γνωρίζων τόν χα
ρακτήρα καί τάς διαθέσεις τής Φραγκίσκης, δέν 
ήδύνατο νά θεώρηση αύτήν ένοχον, ούδέ παρε- 
οέχετο δτι ή υπερήφανος κόρη ήθελε ποτέ έκ- 
τραπή τής εύθείας οδού. —

Ή Φραγκίσκη διευθυνθεΐσα είς τήν οικίαν 
τού ίερέως, συγκεκινημένη καί δακρύουσα έξέ- 
θηκε λεπτομερώς τά κατ’ αύτήν. Τδ πρόσωπον 
τού ίερέως, σκυθρωπόν καί κατηφές κατ’ άρχάς, 
έφαιδρύνετυ βαθμηδόν· βαθεΐα ψυχική συγκί- 
νησις κατέλαβεν αύτόν. II αλήθεια τής άφη- 
γήσεως έγένετο καταφανής· δικαίως έσκέπτετο 
ό εμβριθής έφημέριος δτι άν ή Φραγκίσκη εϊχεν 
είσέλθει είς τήν οδόν τής άπωλείας, ό Άρμάνδος 
δέν θά τήν άφινε ν’ άναχωρήση τόσον ταχέως, 
ούδέ αύτή θά έτόλμα νά έπανέλθη είς τήν πα
τρικήν οικίαν.

— Κόρη μου, τή είπε συγκεκινημένος, γνω
ρίζω τήν ύπερήφανον καί εύγενή καρδίαν σου, 
καί ούδόλως αμφιβάλλω περί τής άληθείας τών 
λόγων σου. Δυστυχώς δμως ή έπιστολή τών 
θείων σου προύξένησεν έντύπωσιν ένταύθα, καί 
πάντες σέ θεωροΰσιν ένοχον. 'Ο πατήρ σου 
σφόδρα ώργισμένος δυνατόν νά μή πεισθή· τόν 
απότομον δέ χαρακτήρα του εξερεθίζει έτι μάλ
λον ή ούχί εύάρεστος αύτοΰ οικονομική θέσις.

.Μετά βραχεΐαν σκέψιν ό ίερεύς ήγέρθη, ώς 
άν αιφνίδια τώ έπήρχετο εμπνευσις ·

— θά σέ οδηγήσω παρά τώ πατρί σου, τή 
εΐπεν άλλ’ άνάγκη πρότερον νά ρυμβουλευθώ 
τον φίλον μου συμβολαιογράφον .Ματθαίον.

Ό συμβολαιογράφος Ματθαίος, κατά δεκα
πέντε περίπου έτη νειΰτερος τού ίερέως Ίωάν- 
νου, έξήσκει καί καθήκοντα δημάρχου έν τή 
κωμοπόλει· οί προσηνείς αύτοΰ τρόποι καθίστων 
αύτόν τοΐς πάσιν άγαπητόν. Φίλος παλαιός 
τυγχάνων τοΰ ίερέως, ύπεδέξατο αύτόν μετά 
πολλής αγάπης, καί ήκουσε μετά πολλοΰ έν- 
διαφέροντος τάς περιπέτειας τής ταλαιπώρου 
Φραγκίσκης, ής έγνώριζεν άνέκαθεν τά. αισθή
ματα καί τήν εύγένειαν τής ψυχής. '0 ίερεύς 
ούδόλως αμφέβαλλε περί τής άληθείας τής ύπο- 
Οέσεως, έφρόνει μάλιστα δτι ολίγοι θά έπίστευον 
τάς διαδοθείσας φήμας, άλλ’ δτι αί άμαθεΐς 
χωρικαί, άρεσκόμεναι είς τάς κακολογίας, θά 
ευρισκον άφορμήν νά έκσφενδονίσωσιν ύβρεις 
κατά τής ταλαιπώρου κόρης. Διό καί άνάγκη 
ήτο νά έξιλεωθή κατά πρώτον ό έξηγοιωμένος 
πατήρ. Τήν έντολήν ταύτην άνέλαβεν ό συμ
βολαιογράφος Ματθαίος, δστις ολλοτε είχε κα
τορθώσει νά καθηαυχάση τούς δανειστάς τού 
Σίμωνος, τούς άπειλοΰντας νά πωλήσωσιν έπί 
δημοπρασία τά κτήματά του. Ό Σίμων κατ’ άρ
χάς δέν ήθελε ν’ άκούση τι περί τής θυγατρός 
του, είτα δμως φοβηθείς μή ενεκα τής έπιμονής 
του άπολέση τήν φιλίαν τών δύο σεβαστών άν
δρών, συγκατένευσεν. 'Οποία δμως διαφορά τών

Ο ΑΡΟΥΡΑΙΟΣ ΜΥΣ.
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πατρικών αισθημάτων! 'Η Φραγκίσκη μέ μεγά- 
λην της λύπην διέβλεπε τήν πατρικήν άγανά- 
κτησιν ύποκρυπτομένην, και άνά πάσαν στιγμήν 
ήναγκάζετο νά ύπομένη τά δργίλα τού πατρός 
της βλέμματα, πειρωμένη διά τής υπομονής νά 
παράσχη δείγμα τής αθωότητας της, Έν τή 
πατρική οικία, εν ή άλλοτε έξετέλει καθήκοντα 
μητρικά, ήδη ύπεβλέπετο ύπδ τού πατρός και 
τών άδελφών της. Πολλαί χωρικοί βλέμματα 
μίσους έξηκόντιζον κατ’ αυτής· οί νέοι χωρικοί 
έμειδίων σαρκαστικώς όταν τήν έβλεπον. II 
Φραγκίσκη ήρυθρία έξ αίδούς· άλλ’ ή αταραξία 
της δέν ισχυεν όπως μετριάση τήν κακήν γνώ
μην, ήν πάντες είχον σχηματίσει περί αύτής. 
Πολλάκις έν άπελπισία κατέφευγε παρά τώ γέ- 
ροντι έφημερίω, οστις τήν ένεθάρρυνε, λέγων 
"θάρρει, τέκνον· ή τρικυμία θά παρέλθη καί ό 
χρόνος θ’ άποδείξη τήν άθφότητά σου καί τήν 
ευγένειαν τής ψυχής σου.”

Η Φραγκίσκη, βλέπουσα βτι αί ταλαιπωρία·, 
της δέν έπαυον, έσκέφθη πολλάκις ν άποσυρθή 
τής κοινωνίας καί νά περιβληθή τδ μοναχικόν 
ένδυμα, δπως ζητήση καταφύγιον έν τή μονή 
τής Άγιας Τριάδος, έν ή διήλθεν ήμέρας ευ
τυχείς· δύο τινά δμως έμπόδιζον αύτήν, τδ μέν, 
διότι έθεώρει έαυτήν χρήσιμον τή οικογένεια 
της, τδ δέ . . . πάντες οί α’ισθανθέντες παλμόν 
έρωτος είς τά στήθη δύνανται εύκόλως νά έν- 
νοήσωσιν αύτό.

Δ'.

Κατά τάς πρώτας ήμέρας τού ’Οκτωβρίου 
τού έπομένου έτους δεινή ένέσκηψε καταιγίς έν 
τή πέραν τής κωμοπόλεως Μαρβίζης έκτεινο- 
μένη πεδιάδι- τάς αδιάκοπους άστραπάς καί 
βροντάς διεδέχθη άληθής κατακλυσμός διαρκέσας 
μέχρι βαθείας νυκτός. Καθ’ ήν ώραν ό ούρανδς 
ήτο κεκαλυμμένος ύπδ πυκνοτάτων νεφών καί 
ή βροχή έπιπτε κρουνηδδν ό γέρων ίερεύς Ιω
άννης παρά τήν εστίαν τής οικίας του καθήμενος 
άνεγίνωσκε θρησκευτικόν βιβλίον. Αίφνης ή 
θύρα έκρούσθη καί ή γραία αύτού ύπηρέτρια 
Μάρθα έσπευσε ν’ άνοιξη αύτήν. Σφοδρά δμως 
έξεπλάγη ίδούσα κατά τοιαύτην ώραν τής νυκτός 
νέον άγνωστον άτημελώς ένδεδυμένον. Ήτο ώς 
είκοσιπενταετής, μέτριου άναστήματος καί λε
πτοφυής· ό οξυκόρυφος αύτού πίλος, ή άτάκτως 
κτενισμένη κόμη του, ό μέλας μύσταξ, ό μακρύς 
έπενδύτης καί ή ποικιλόχρους αύτού περισκελίς 
παρεΐχον σύνολον άρκούντως κωμικόν. Ι'.ίχεν 
δμως πρόσωπον συμπαθητικόν καί εύγενή χαρα
κτηριστικά, ώστε ούδόλως ήδύνατο τις νά συλ- 
λάβη περί αύτού κακάς ύπονοίας. Έν τή δε
ξιά έκράτει μικρόν κιβώτιον χρωμάτων, έν δέ 
τή αριστερά τεμάχια χάρτου έν κύλινδροι καί 
άλεξίβρόχιον κοινής κατασκευής.

— Σύγγνωτε, πάτερ, είπεν εισερχόμενος, άν 
ταράττω τήν ήσυχίαν σας κατά τοιαύτην ώραν. 
Μή δυνηθείς νά ευρώ ξενοδοχεΐον όπως δια- 
νυκτερεύσω έζήτησα άσυλον έν τή παρακείμενη 
οικία, άλλ’ ό οικοδεσπότης μοΐ ήρνήθη τήν φι
λοξενίαν, καί μέ συνεβούλευσε ν’ άποτανθώ πρδς 
ύμάς, παραγνωρίσας ώς φαίνεται πτωχόν ζω
γράφον, δστις άναγκαζάμενος νά ζή έκ τής έρ
γασίας τών χειρών του εύρίσκετο άνευ άσύλου.

ΊΙ άφελής τοΰ νεανίου έξομολόγησις καί ή 
εύγενής αύτού συμπεριφορά συνεκίνησαν τόν 
εφημέριον, οστις άπεκρίθη·

— Καλώς ήλθες· κάθησε παρά τήν έστίαν 
καί άναπαύθητι όλίγον, διότι φαίνεσαι κατάκοπος. 
Θά συμμεθέξης τού λιτού μου δείπνου. Είσαι 
ζωγράφος;

— Ναι, καί ρωπογράφος μάλιστα' εύγενές 
έιγον δταν έχη τις χρήματα, άλλ’ ώς βιοπορι- 

στικδν ούδέν παρέχει θέλγητρον. Έμαθον περί 
τών φυσικών καλλονών τής χώρας σας και πρό 
καιρού έπεθύμουν νά απεικονίσω τί έντεύθεν 
ήλθον σήμερον τήν πρωίαν καί ήρχισα τό έργον 
μου, άλλ’ αίφνης περί τήν μεσημβρίαν δεινή 
ένέσκηψεν ή θύελλα καί μέ ήνάγκασε νά ζητήσω 
καταφύγιον εις τήν πόλιν · δέν ήθελον δέ δια- 
νυκτερεύσει ένταύθα άν έγνώριζον κατά ποιαν 
ώραν διέρχεται έντεύθεν ή άμαξοστοιχία.

— Έλθέ νά φάγωμεν, είπε μετ’ όλίγον ό 
ίερεύς έλκυόμενος ύπδ τού άφελούς ύφους τού 
νέου καλλιτέχνου. Μεγάλα πράγματα δέν έχω, 
άλλ’ ολίγος δυνατός ζωμός θά σοί έπαναφέρη 
τάς δυνάμεις. 11 φύσις μας κατά τό φθινό- 
πωρον μάς φιλοδωρεί άρκούντως.

— Πράγματι, είπεν ό καλλιτέχνης· ή φύσις 
έν ταΐς μεγαλοπόλεσι δέν παρέχει τοσοΰτον δα- 
ψιλώς τά δώρά της.

— ΊΙ φύσις, τέκνον μου, προσέθηκεν ό ίε
ρεύς, δέν δαψιλεύει τά δώρά της ή είς τόν 
καλλιεργοϋντα αύτήν. Καί έγώ, νά σοι είπω 
τήν άλήθειαν, προτιμώ τόν ήρεμυν αγροτικόν 
βίον τοΰ πολυταράχου έν ταΐς πόλεσιν.

— Δυστυχώς έν τοΐς πόλεσιν επικρατεί δια
φθορά, είπεν ό νέος· παν βήμα είναι ένέδρα 
ατιμίας καί όλίσθημα πρός καταστροφήν. Είσθε 
τή άληθεία εύτυχεΐς ζώντες μακράν τού πολυ- 
κυμάντου έχείνου βίου. Έγώ σάς ευχαριστώ 
άπό καρδίας διά τήν φιλοξενίαν, καί σάς πα
ρακαλώ είς ένδειξιν τής ευγνωμοσύνης μου να 
δεχθήτε μίαν εικόνα, ήν θ’ αποπερατώσω έν 
Παρισίοις καί θά σάς άποστείλω έντός όλίγων 
ήμερών.

— Εικόνα, είπες: ήρώτησεν ό γέρων πλήρης 
χαράς.

— Ναι, εικόνα παριστώσαν πρόσωπον τής 
Αγίας Γραφής· θά κοσμήσητε δι’ αύτής τήν 

έκζλησίαν σας.
— Τόσον ώραΐον δώρον άντί λιτού δείπνου 

καί άπλουστάτης φιλοξενίας;
— Διατί όχι; είπεν ό νεαρός καλλιτέχνης· 

παύσατε, πάτερ, τάς φιλοφρονήσεις. Έγώ ε’ιμί 
πτωχός ζωγράφος καί δέν δύναμαι άλλως νά 
έζφράσω τήν εύγνωμοσύνην μου. Άν ήμην 
ζωγράφος διάσημος, τά έργα μου θά ήσαν ύμΐν 
γνωστά. ’Ονομάζομαι Άρμάνδος Έρμέλ.

— Άρμάνδος Έρμέλ; άνεφώνησεν ό ίερεύς.

(Έπεται συνέχεια.)

Ο ΗΓΕΜΩΝ ΤΗΣ ΒΙΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ Η 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΑΥΤΟΥ.

Αόγιος άνήρ, περιηγηθεις πρό τίνος τήν 
Βιρμανίαν, ουτω διηγείται τά τής περιηγή- 
σεώς του έν τή χώρφ έκείνη, πρός ήν σήμε
ρον έστράφη ή προσοχή ένεκα τού κατ’ αύτής 
πολέμου τής ’Αγγλίας· “Ή πρωτεύουσα τής 
Βιρμανίας καί έδρα τού ήγεμόνος λέγεται Μαν- 
δαλάη (ή Μάνδαλα) καί διαιρείται είς δύο τμή
ματα, τό άστυ, έν τώ κέντρω τοΰ όποιου κεΐται 
το βασιλικόν άνάκτορον, καί τήν κυρίως πόλιν, 
ήτις έκΐείνεται προς τήν πεδιάδα καί παρά τόν 
ποταμόν. Διασταυρούσιν αύτήν όδοί εύρεΐαι, 
μήκος έχουσαι μιλίου καί πλέον, πλήρεις κό- 
νεως · δπου και άν στρέφηται τό βλέμμα άπαντα 
παγόδας καί περί αύτάς μοναστήρια κομψώς 
έκτισμένα· πού καί πού οικίαν τινά έτοιμόρροπον, 
καί φράκτας έξ ινδικών καλάμων, έντός τών 

όποιων κυλίονται κύνες, όρνιθες καί χοίροι δυσ- 
ειδέστατοι. II πόλις αύτη περικλείεται διά 
τείχους μετά πυλών, καί έμπροσθεν έκάστης 
πύλης υπάρχει κορμός δένδρου, έφ’ ού είναι 
προσηρτημένη πλάξ χάλκινη μετά τής εξής επι
γραφής· '"Ενταύθα είναι ή πρωτεύουσα Μαν- 
δαλάη, ίδρυθεΐσα έν έτει 1850 ύπό τόν βασιλέα 
Νενδούν.” Κάτωθεν τής έπιγραφής ταύτης είναι 
τοιχοζολλημέναι όδηγίαι περί ήθικής καί σεμνο
πρεπούς συμπεριφοράς· άλλως παραγγέλεται ό 
εισερχόμενος νά παρατηρήση τάς απέναντι άνηρ- 
τημέρας εικόνας, έν αίς περίστανται πλεΐστα 
όσα βασανιστήρια καί κεφαλικαί ποιναί προς 
παραδειγματισμόν τών παρεκτρεπομένων. Αί 
πύλαι είναι έχρισμεναι διά αίματοχρόου βαφής 
μετά πλούσιας έπιχρύσεως- όπισθεν δέ τού τεί
χους ύψοΰται πρόχωμα εννέα μέτρων πάχους, 
όπισθεν τού όποιου τοποθετούνται ασφαλώς οί 
ύπερασπισταί τής πόλεως. ’Από έκάστης πύλης 
έζτείνεται ευρεΐα οδός πλήρης κονιορτού καί 
περιζλειομένη εκατέρωθεν ύπό έτοιμορρόπου τεί
χους. Γάς οδούς ταύτας διασχίζουσι σταυρο
ειδούς αλλαι οδοί έπίσης εύρεΐαι, ώστε ή όλη 
πόλις δια τής συγκοινωνίας τών δώδεκα αύτής 
πυλών διαιρείται είς ορθογώνια τετράγωνα. Αί 
οδοί είναι έρημοι· ούτε έμποριζή κίνησις, ούτε 
ζωή, ούτε άγορά.

Έν τώ μέσιυ τής έρημου ταύτης πόλεως ζε- 
χωρισμένος εντελώς άπό τοΰ έξω κόσμου δια
μένει εν τώ ανακτορω αυτού ό ήγεμών ή βασι
λεύς θιβώ (ή κατ’ άλλην γραφήν Θηβάν) ό 
τελευταίος απόγονος τής δυναστείας ’ Αλόμπρας. 
<· ήγεμών <··ιβιό είναι νεανίας ωραίος, τήν κό
μην εχων ύψηλά κτενισμένην κατά τήν συνή
θειαν τής χώρας. Τό εξωτερικόν του είναι εύ
χάριστον, τό πρόσωπον του στρογγύλον καί μάλ
λον λευκόν · περί το στόμα στενός σκιάζει μύ- 
σταξ τό άνω χείλος, κάτωθεν τού όποιου φαί
νονται λευκότατοι οδόντες. ΊΙ όλη φυσιογνωμία 
του προδίδει ακηδίαν καί νωθρότητα, ποός δέ 
καί ωμότητα μεγάλην. Πλησιάσας περισσότερον 
παρετήρησα ότι τό πρόσωπον, δπερ μοί έφάνη 
λευκόν, ήτο διά λευκού χρώματος βεβαμμένον, 
διότι είδον ότι τό στήθος του ήτο μέλαν καί 
μεγάλως διέφερε τού προσώπου. Έφόρει δέ 
στενόν λευκόν έπενδύτην κεκοσμημένον διά δύο 
σειρών μεγάλων αδαμαντινών κομβίων καί διά 
τής άδαμαντοστολίστου πλακάς τού παρασήμου 
τής Βιρμανίας Τσάλβη· αδαμάντινα ενώτια 
έφόρει καί είς τά δύο ώτά του. Πέδες καί 
χεΐρες ήσαν γυμναί. Οταν είσήλθον έπαιζε νω- 
χελώς διά μικρού χρυσού ριπιδίου, τό όποιον 
δέν άπέθεσε καθ’ δλον το διάστημα τής επι- 
σκέψεώς μου. Έν γένει δέ μοί ένεποίησεν συμ
παθή έντύπωσιν, διότι είναι νέος, μόλις τό 
21 έτος τής ήλικίας του άγων. Καί όμως αί 
χεΐρες τού νεαρού τούτου ήγεμόνος είναι βεβαμ- 
μέναι εν τώ αΐματι όλων τών συγγενών του, 
ο'ύς άνελθών είς τόν θρόνον κατέσφαξε θηριωδώς. 
Κατά τούτο ήζολούθησεν άρχαΐον πατροπαρά- 
δοτον έθιμον, όπερ ήκολούθησαν καί πάντες οί 
προκάτοχοί του. ΊΙτο τούτο άμυνα, διότι έάν 
δέν έφόνευεν όλους τούς συγγενείς του, θά έφο- 
νεύετο άνυπερθέτως ύπ’ αύτών.

Κατά τάς τελευταίας ειδήσεις οί 'Άγγλοι 
είσήλθον αμαχητί είς τήν πρωτεύουσαν τής Βιρ
μανίας. Φαίνεται βτι θά ζαταλύσωσι τόν θρόνον 
τού Θιβώ, καί θ’ άναλάβωσι τήν προστασίαν 
τής χώρας μέχρι τής ένηλικιότητος τού εξαετούς 
υιού τοΰ νομίμου βασιλέως Ύάγκ-Γάγκ, άπο- 
θανόντος πρό μικρού έν Καλκούττη, ένθα ό υιός 
του νύν έκπαιδεύετάι.

Λ.·. * ώ * Λ Μ ύ ώ * ύ ώ C. ύ.ύ.ΛΛ ύΆ

Αδαμάντιου Κοραή Ανέκδοτοι έπιστολαί 
πρός τήν οικογένειαν Πρασσακάκη. Έν Αειψία 
1885. — Έπιστολαί, άπομνημονεύματφ. σημει
ώσεις μεγάλων άνδρών είναι κειμήλια άνεκτί- 
μητα διά τούς μεταγενεστέρους, διότι έν τοΐς 
ίδιοχείροις έκείνόις έγγράφοις έκδηλούται ό χα- 
ρακτήρ τού γράψαντος καί φανεροΰνται αι εν
δόμυχοι πολλάκις σκέψεις αύτού. ΙΙαρ ήμΐν τα 
τοιαύτα κειμήλια είναι σπάνια διά λόγους εύεξη- 
γ·ήτους· διό καί ίερώτερον ήμεΐς έχομεν καθήκον 
νά διαφυλάττωμεν θρησκευτικώς ο,τι οι εξοχω- 
τεροι τών πατέρων ήμών έγκατέλιπον. Μεγάλην 
όντως προσφέρει ύπηρεσίαν ό έν Μασσαλία διαμέ- 
νων διακεκριμένος καί φιλόμουσος ομογενής ήμών 
Κύριος Εμμανουήλ Ν. 11 ρασ σ α κ ά. κη ς, έκ- 
δούς λίαν φιλοκάλως καί ίδια δαπάνη τάς έν τή 
οικογένεια αύτού διατηρουμένας έπιστολας τοΰ 
μεγάλου τοΰ Γένους διδασκάλου Άδ. Κοραή. 
Αί έπιστολαί αύται, 74 τόν άριθμόν, είσί γε- 
γραμμέναι άπό τοΰ έτους 1821 μέχρι τού 1827. 
έν άπάσαις δέ, καίτοι άλως ίδιωτικαϊς ού'σαις, 
διαλάμπει ό ακραιφνής έρως τής πατρίδος, ύφ’ ού 
οιεισλέγετο ό άοίδιμος άνήρ. Έν συντόμω προ- 
λόγο» ό εκδότης έπιλέγει τά εξής· Βεβαίως 
"πολλαί τών έπιστολών τούτων δέν έχουσι με- 
'γάλην σημασίαν είτε ιστορικήν είτε φιλολογι- 
”κήν· τάς έδημοσίευσα όμως ολας, διότι έθειό- 
' ρησα καθήκον μου νά φέρω είς φώς παν δ,τι 
"κατέχω προελθόν έκ τοΰ γλαφυοωτάτου καλά

μου τοΰ αοιδίμου άνδρός, συγχρόνως δέ καί 
"διότι το σύνολον τής προκειμένης άλληλογρα- 
"φίας καθιστά γνωστόν τόν χαρακτήρα τού Κοραή 
’κατά τάς οΐκειοτέρας σχέσεις του καί τήν προς 
"πώλησιν τών συγγραμμάτων του ένέργείαν του.”

Περί τών άρχαίων ονομάτων τής πό
λεως Κ αποδιστρίας. — Εν τω Άρχαιο- 
γράφιρ τής Τεργέστης, περιοδιζω συγγράμματι 
έκδιδομένω ίταλιστί έν Ί εργέστη, άνέγνωμεν 
έσχάτως λίαν ένδιαφέρουσαν άρχαιολογιχήν δια
τριβήν, γεγραμμένην ύπό τού Κυρίου Πέτρου 
11 ε ο β ά ν ο γ λ ο υ καί πραγματευομένην περί τών 
άρχαίων όνομάτων τής παρά τήν Τεργέστην 
αρχαίας πόλεως Καποδιστρίας. Έν τή πραγμα
τεία ταύτη ό συγγραφεύς άποδεικνύει ότι τό 
άρχαιότατον αύτής όνομα Αϊγίς τή έδόθη παρά 
’Ελλήνων θαλασσοπόρων έλθόντων έκ Κερζύρας· 
ότι τό ρωμαϊκόν όνομα Capris είναι μετάφρασις 
τού άρχαίου Ελληνικού δνόματος· ότι τό όνομα 
Ί ουστινόπολις είναι βυζαντινής έποχής, καί 
τέλος ότι τό σημερινόν όνομα Capodistria (Ca
put Histriae) είναι άνάμνησις τοΰ άρχαίου 
Γοργωνίου, τής άποκοπείσης δηλ. κεφαλής τής 
Γοργούς, δπερ έδωκε καί τό στέμμα τή άρχαία 
έκείνη αποικία, λαών έλθόντων πολύ πρό τών 
Ρωμαίων εις τά παράλια τής Άδριατικής θα

λάσσης. Ή διατριβή είναι γεγραμμένη μετά 
πολλής άκριβείας καί πειστικότητας, βασίζεται 
δέ είς πλεΐστα δσα συγγράμματα άρχαΐα καί 
νεώτερα.

'Υπνωτισμός ή ζωικός Μαγνητισμός, ύπό 
Ίωάννου Ά. Φουστάνου, ιατρού. Έν Σύρο) 
1885. — Τό ζήτημα δπερ πραγματεύεται ό εύ- 
παίδευτος συγγραφεύς είναι ζήτημα τής ήμέρας 
καί ώς έκ τούτου τά μάλιστα ένδιαφέρον, πρό 
πάντων δταν βασίζεται έπί τής έπιστήμης. Τοι

αύτην έπιστημονικήν εργασίαν, μακράν πάσης 
έμπαθείας καί προσωπικότητας, παρουσιάζει ήμΐν 
ό ιατρός κ. Φουστάνος έν τώ προκειμένω οιβλίω. 
Έν τέλει αύτού προσθέτει παράρτημα 'Περί 
μαγείας καί πνευματισμού ”, αξιον άναγνούσεως, 
διότι έν αύτώ άποδεικνύει ότι πολλών άγυρτών 
ύπαρχόντων έν τώ κόσμοι, ό εμβριθής έπιστήμων 
δέν πρέπει νά παραδέχεται ο,τι τώ παριστώσιν 
ούτοι άδιστάκτως καί ασυζητητί. Τό παράρτημα 
κοσμείται διά τού εξής γνωμικοΰ, ληφθέντος έκ 
τών μύθων τοΰ Λαφονταίνου·

he monde n’a .iSiiiais manque de charlatans,
Cette science, de tout temps, 
Fut en professeurs tres-fertile.

Μίλτωνος Άπολεσθείς Παράδεισος. Με- 
τάφρασις Άλεξ. Κάσδαγλη. Τεύχος Στ’. — 
Έξεδόθη καί τό εκτον τεύχος τού αριστουργή
ματος τούτου τής Αγγλικής φιλολογίας, κομψο- 
τατον καί τούτο ιός τά προηγούμενα και κεκο
σμημένον διά εξ μεγάλων καί ώραιοτάτων ει
κόνων τού Δορέ.

Πρό τινων έτών έγένοντο έν Μεσσήνη τής 
Ιταλίας δοκιμαί πρός καλλιέργειαν τού τείου. 
Κατ’ άρχάς αί δοκιμαί αύται άπέτυχον καί οι 
καλλιεργηταί άποτεθαρρυμένοι έγκατέλιπον τό 
σχέδιον τούτο. Ήδη δμως κομισθέντων νέων 
σπόρων τείου έκ Κίνας έπανελήφθησαν αί δο- 
κιμαί, αΐτινες έστέφθησαν διά πλήρους επιτυχίας. 
ΊΙ έκ τού σπόρου αναπτυχθείς θάμνος παρουσι
άζεται ζωηρότατος καί τά άνθη αύτού ύπό τό 
θερμόν τής Μεσσήνης κλίμα άποπέμπουσιν άρωμα 
τερπνότατον. Οί ειδήμονες διατείνονται δτι θά 
κατορθωθή καί έν τή μεσημβρινή Εύριόπη ή 
καλλιέργεια τού πολυτίμου τούτου φυτού.

'<■¥'♦ ΐ Τ'***V'?Τ'*V**’*’♦'*·* SC

Αίνιγμα 392.

Χρήσιμόν τι δένδρον είμαι,
Άν ολόκληρον μέ ΐδης·

Άν τήν κεφαλήν μου δμως
Καί τόν τράχηλον άφήσης,

Θά άκούσης μελωδίαν 
θελκτικήν καί έξαισίαν.

Αίκ. Π. Βασιλεια'οου έν Αλεξάνδρειά.

Αίνιγμα 393.
Ί'ό πρώτον μου τούς βόας 

είς πόλεμον οπλίζει,
Τούς δέ λειμώνας πάλιν 

το δεύτερον στολίζει-
Άν ώριμον τό δλον 

είς κήπον άπαντήσης,
Είς τήν έμήν υγείαν 

νά τό καταοροχθίσης.
Λ. II. Β. έν ‘Αλεξανδρεία.

Αίνιγμα 394.

Έκ τοΰ ήμίσεός μου 
Τό δλον μου πηγάζει, 
Καί είς διύώντα χείλη 
Τήν δρόσον ένσταλάζει.

Π. Κ. έν Πετρουπόλει.

Ιίράίλημα 395.
Τίνες είναι οι άρχαΐοι’Έλληνες στρατη

γοί, τά άρχικά γράμματα τών ονομάτων τών 
όποιων σχηματίζουσι τήν λέξιν· "Ελλην;

Πρ66λημ.α 396.
(Ίπ-ειον αλαα.)

τής ά καί στή κλεί πο τρ<υ α

νύν κλει εύ Z.V τοι δι ας £

να λις Ρΐ κε δρει της τε Οεΐ

φευ ραυ άν γάς πε ει ας πεν

πό -ο μην κλεί καί πλη σα λεΐ

λά □α εις νΰν νε λ’ ή θη τάς

λεΐ ρα κρω ΖείΡ κνύ ρος 1. ας

θεΐ πα δε» ζή Κ. της ει φό

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 387.
’ Α μφί — Τρίτη = ’ Αμφιτρίτη.

Αινίγματος 388.
Σώμα—Χώμα.

ΙΙροδλήματος 389.
Μελέτα τά καλά, ΐνα πράξης τά καλά.

Προβλήματος 390.
Ί) Βελισάριος, γεννηθείς μέν παρά τήν 

Άδριανούπολιν τώ 490 μ. Χρ.. άποθανών δέ τή 
α'. Μαρτίου 565.

Προβλήματος 391.

ΤΟ ΝΑΥΤΟΠΟΥΛΟ.

Μέ καράβι στά ταξείδια 
Τό ναυτόπουλο γυρνά,

Καί στής θάλασσας τά φειδία 
Τά μικράτα του περνφ.

Ό βορηάς δέν το τρομάζει,
< Ιύτ’ ή άπιστη νοτιά,

Ούτε χιόν’ ούτε χαλάζι,
Ούτε κύματα πλατιά.

Στή δουλιά πουρνό καί βράδυ 
Μέ τόν στρόμπο στό πλευρό

Ξερό τρώγει παξιμάδι, 
Πίν άκάθαρτο νερό.

Πεταχτό σάν τό ξεφτέρι 
’Αναβαίνει στά πανιά,

Καί μέ ρόζους είς τό χέρι 
Λύνει, δένει τά σχοινιά.

Στού κινδύνου τήν τρομάρα 
Τό φυλάγει μοναχή

Ί'ής μανούλας του ή λαχτάρα,
Τής μανούλας του ή ευχή ■

Που έλπίζει παλληκάρι
Νά τόν διή καμμιά φορά,

Νά τόν ’ποΰν μικρόν Κανάρη 
Μέσ’ στ αθάνατα Ψαρρά.

(Έκ τών τοϋ Ήλ. Τανταλίδου.)
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Παρακαλοϋνται οί έπιστέλλοντες προς τον Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καθαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν

έπιστρέφονται.

BROCKHAUS’
CONVERSATIONS-LEXiKON.

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

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

"Εκαστος τόμος τιμάται·
"Άδετος piv μαρκών 7.50.
ΔεδεμεΤος διά λιτοί μ. 9.
' ΙΙμιδερμάτιΐ'ος μ. 9.50.
'Επί εξαιρετιζοΰ χάρτου και .τλοι·σίως HeStptrog μ. 15.

ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗΣ.
4-4-

Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ.
ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΜΕΡΗ ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΑ ΣΗΜΕΙΣΩΣΕΩΝ. 

Και

ΤΟ ΠΤΡ ΤΠΟ ΤΗΝ ΑΙΘΑΛΗΝ.
ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΜΕΡΗ ΔΥΟ.

Έ

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ'
ΤΥΠΟΙΣ Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ

1885.

ΛΕΞΙΚΟΝ 
ΕΛΛΗΟΝ-ΑΡΑΒΙΚΟΝ

περιέχον τάς κυρκοτέρας καί χρησιμωτέρας λέξεις και φράσεις ηρμηνευ- 
μένας άραβιστί δι’ έλληνικών χαρακτήρων καί παράρτημα διαιρούμενο·? είς 
τρία μέρη· Α'. Περιγραφήν τών έπισημοτέρων πόλεων καί μνημείων τής 
Αίγυπτου ■ Β'. Τάς έθνικάς και θρησκευτικός έορτάς τών Αιγυπτίων ·

Γ'. Τά ήθη, έθιμα, δοξασίας καί προλήψεις τών ’Αράβων κτλ.

Συνταχθέν
ύζο

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 1. ΙΙΕΝΤΑΚΗ.

ΈκδοΟέν άναλώμασι
τοΰ 'Ελληνικού βιβλιοπωλείου "Φοίνικος”

ΠΕΤΡΟΥ SAPANTH.

Ε Ν ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙ Αι

1885.

ΑΓΝΗΣ ΣΜΙΘ
ΒΛΕΜΜΑΤΑ 

ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-
Τρικυμία έν τώ Άτλαντικφ ’Ωκεανφ — ΙΙρώται εντυπώσεις έν ’Αθήναις 
— Ίον ’Αθήναις —, Τδ Σούνιον και ό Υμηττός — Ό Μαραθών'καί 
ή Αίγινα — Ό ισθμός τής Κόρινθου, καί ή ’Ακροκόρινθος — Αί Μυκήναι 
καί ή ’Αργολική πεδιάς — Έν Σπάρτη — Παρά τον Ταΰγετον — ’Επί 
τής Ίθώμης — Τό Πάσχα έν μονή — ’Από τής μονής είς Κρέκι — Έν 
Όλυμπίφ —, ’Απ’ ’Ολυμπίας είς Μέγα Σπήλαιον — Εκδρομή είς τήν 
Στύγα — ‘Ελληνική φιλοξενίαΔυσχέρειαι — θύελλα έπί τοΰ Παρ
νασσού — ’Από τοΰ ΙΙαρνασσοΰ είς Κέρκυραν — Ή γλώσσα καί ό χά- 
ρακτήρ τών νεωτέρων Ελλήνων — Τρόπος τοΰ περιοδεύειν έν Συρία καί 

έν Έλλάδι.
Μετάφρασις I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

Τό παρόν βιβλίον, έκ 16 τυπογραφικών φύλλων είς σχήμα μεγάλου 8°“ 
συγκείμενον, καί περιέχον πολλάς καλλιτεχνικός εικόνας καί χάρτην τής 
Ελλάδος, έν ’Αγγλία έπί τούτφ κατασκευασθέντα, έξεδόθη κομψώς καί 

πολυτελώς δεδεμένον.
Τιμή Φράγκων 7.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΥΠΟΙΣ Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.

ευρηνται τά έξής βιβλία·
Έν τώ γραφεία» τοΰ ΕΣ1 ΙΕΡΟΥ έν Λειψία (Elster-Strassf. No. 41)

Τόμος Α'. τοΰ Έσπήοου, έτος 1881—1882. Πολυτελώς δεδεμ. φρ. 50 (χρ.). Αδετος φρ. 40.
Τόμος Β'. τοΰ ’Εσπέρου, έτος 1882—1883. - φρ· 5θ (χρ·)· - 40.
Τόμος Γ'· τοΰ Έσπερον, έτος 1883—1884. φρ. 50 (χρ.). - 40.
Τόμος Δ', τοΰ Έσπερον, έτος 1884—1885. φρ. 50 (χρ.). - 40.

Aj'riJg Σμιθ, Περιήγησις τής Ελλάδος. Μετάφρασις Ίω. Περοανόγλου. (Μετά εικόνων.) ΓΙολυτ. δεδεμ. φρ. 7.
Μιχαήλ ό Ιίαλαιολόγος. Διήγημα πρωτότυπον. 1883. Δεδεμ. φρ. 2. 
Longfellow, Τό άσμα τοΰ Χιαβάθα. (Μετά εικόνων.) Πολυτ. δεδεμ. φρ. 6.

Σημ. Τά άνω βιβλία εύρίσκονται καί παρά τοΐς βιβλιοπώλαις, Κυρίφ Π. Σαράντη, βιβλωπωλεΐον "Φοίνικος” έν ’Αλεξάνδρειά, Κυρίφ Ίω. Παπάδη 
έν Κωνσταντινουπόλει, Κυρίφ Σ. Γράσσφ έν Θεσσαλονίκη, Κυρίφ Φρ. Α. Σαρίκφ έν Σμύρνη, Κυρίοις Κάρ. Μπέκ καί Καρ. Βίλμπεργ έν ’Αθήναις.

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

Χαρτοπωλεΐον■ Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟΥ έν Βερολίνψ, Φραγκοφόρτη καί Λειψία. — Τΰποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν Λειψί?.


