
_ , 'Exdidtrai
ΕΤΟΣ Ε. τί 1/13 καί 15/27

έκαστου μηνός.
’Εν ΛΕΙΨΙΑι τή 15 27 Δεκεμβρίου 1885

Τιμή ϊτησία 
προπληρωμένη 

sig χρυσόν.

Φράγκ. 40. 
Μάρκ. 32. 
'Ρούολ. 16.

Αρ. 112.



242 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 112. 15.27 Δεκεμβρίου 1885. Άρ. 112. 15/27 Δεκεμβρίου 1885.] ΕΣΠΕΡΟΣ. 243

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
Τό OijffiFoi1 ώ1 'A0)p«ig. — Ή προδοσία τοΰ Ίσπατοΰ Άί·<Γρίοι·_Δα(ΐαράλ. 

(Έπεισόώοι· rig Ίστοηία,ς ri[g 'Ρόό'οι·.) (Συνέχεια.) — ‘Ο χαταρράκτ)# :'τ τώ σπηλαίω 
τον Μαωιοί·ί) ί>· Ksiroi'x);. — Τά αρχαία τϋ/ιη τής Κ<.»·στα)ΤΐΐΌνπύ>.εω«. — ΊΙ 
τήσοί Κίπροκ. — Τά μάρμαρα Tijg lianoaoag ζν ’Ιταλία. — ’Ey Βουλγαρία. (Άχ- 
Παλάτχα χαί ΙΙιρότ.) — Ιίερΐ τοΰ ίου τξί ZitfffJjg χαί τοΰ ιού τών ϋι/.-ων. — ΙΙοίιμ 
Οι§· Μεταβολή. ϊχίι|·ε·«ί-<»»ειρα. ΊΙ Άλόαιι’ί Λάχαιία. Έχ τών μίΟωτ τοΰ Κριλώφ ·

Τό :-πα>·ω</ύρι τοΰ Ζαιτξ. — ‘Η Φρα/χίσχι;. Διή/ήμα (τέλος). — Γτώμαι σιγ;-ρα- 
ρίιοΓ. — Νεκρολογία. — Βιβλιο/ραφιχά. — Διάφορα. — Αιη’χματα χαί λύσεις. — 
51ετά παραρτήματος άρ. 11.

ΕΙΚΟΝΕΣ.
Τό Θι,σεΰΟΓ ίν ’Α.0itraig. — Τά αρχαία τείχι; τξβ Kwi’ffTalwovjritf.swg. — 

Τά μάρμαρα τής Καοράρα.ς. — Έν Βουλγαρία. (Άχ-ΙΙαλάχχα χαί ΙΙιρότ.) — 
Είσπλαγχιία. — Χωριχαΐ ίχ των περι/ώρωυ τζκ Καρράρα„·.

<· <· ·<«<« <·'.· <·<· <·

ΤΟ ΘΗΣΕΙΟΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.

(Μετά είκόνος, δρασελ. 241.)

Β
κτω είχον παρέλθει εκατονταετηρίδες 
άπδ τού θανάτου τοΰ Θησέως, τοΰ 0ε- 
μελιωτοΰ τών ’.Αθηνών, δτε οί ’Αθη

ναίοι ένεθυμήθησαν, δτι μακράν τής πατρίοος, 
έπ'ι τής νήσου Σκύρου, έκειντο τά όστά του έν 
ξένη χώρα, άποθανόντος ήρωος. '0 Θησεύς, ό 
υ'ιδς τοΰ Αίγέως, έκ Τροιζήνος τής ’ Αργολίδας 
είς ’Αθήνας έλθών συνφκησε είς εν τάς πριν 
διεσπαρμένας κώμας και κατέστησε τήν πόλιν 
τών ’Αθηνών κέντρον καί πρωτεύουσαν τής ’Ατ
τικής. Άναγκασθεις ύπδ τοΰ Μενεσθέως καί 
τών περί αύτδν νά εγκατάλειψη τήν χώραν με
τέβη είς Σκΰρον, ένθα καί ύπδ βίαιου άπέθανε 
θανάτου. Ό Κίμων ήτο ό λαβών τήν εντολήν
παρά τών συμπολιτών του νά μεταοή εις Σκΰ
ρον, οπού εύρών τά δοτά τοΰ αρχαίου θεμελιω- 
τοΰ μετέφερεν αυτά είς ’Αθήνας, ένθα έτάφησαν 
έν μεγάλη πομπή έν μέσω τοΰ άστεως, καί 
περικαλλές μνημεΐον είς τιμήν τοΰ ήρωος άνη- 
γέρθη. Ταΰτα συνέβαινον έν έτει 469 πρ. Χρ. 
έπ’ι ’ Αψηφίονος άρχοντας, ώς άναφέρουσιν ό Θου
κυδίδης, ό Πλούταρχος, ό Σικελιώτης Διόδωρος, 
ό Παυσανίας καί ό λεξικογράφος 'Ησύχιος.

Εγχώρια άθηναϊκή παράδοσις, ήν κατά πρώ
τον εύρίσκομεν άναγραφομένην περί τά τέλη τής 
15 μετά Χρίστον έκατονταετηρίδος, παραδέχεται 
δτι τδ είς μνήμην τοΰ Θησέως άνεγερθέν μνη- 
μεΐον διεσώθη μέχρι τής εποχής έκείνης, καί 
δτι ήτο ό ναός, ό έπί ταπεινού ύψώματος πρδς 
βορράν τής Άκροπόλεως κείμενος καί σήμερον 
τδ Θησεΐον καλούμενος.

'0 ναός ούτος, σχεδδν ακέραιος διατηρηθείς, 
είναι έστραμμένος πρδς άνατολάς, έξάστηλος, 
περίπτερος, έχων 13 στήλας κατά τάς πλευράς 
του. 'Ωραίου δωρικού ρυθμού τής καλής έποχής 
έμφαίνεται έναργώς ώς έργον τών μετά τήν 
έξωσιν τών Περσών ενδόξων χρόνων τών’.Αθηνών. 
Ό σηκός τού ναού περικυκλούται ύπδ περιστυ
λίου μετά προδόμου καί όπισθοδόμου. Ό ναός 
έχει 104 ποδών μήκος καί 45 ποδών πλάτος· 
αί στήλαι έχουσι 3 >/2 ποδών διάμετρον κατά 
τήν βάσιν καί 19 ποδών ύψος. Έν τοΐς άετώ- 
μασιν ύπήρχον πιθανώς τδ πάλαι αγάλματα, τά 
όποια σήμερον έξηφανίσθησαν. Αί μετόπαι τοΰ 
προδόμου καί όπισθοδόμου είναι κεκοσμημέναι 
δι’ αναγλύφων παραστάσεων, έν ω αί άλλαι 
περιεΐχον κατά πάσαν πιθανότητα γραφάς. ’Ανά
γλυφοι παραστάσεις κοσμοΰσιν έπίσης καί τήν 
ζωοφόρον. Έπί τών δέκα μετοπών τού προ
δόμου παρίστανται οί δέκα τοΰ Ήρακλέους 
άθλοι· αί δέ όκτώ μετόπαι τού όπισθοδόμου 
φέρουσι τούς άθλους τοΰ Θησέως. Τήν ζωο
φόρον τού προδόμου καί όπισθοδόμου κοσμοΰσιν 
ανάγλυφοι παραστάσεις τοΰ πολέμου τών Κεν
ταύρων καί τών Γιγάντων.

Έπί πολλούς αιώνας έφερεν ό ναδς ούτος 
τδ όνομα τού Θησείου, μέχρις ού έν έτει 1838 
ό τότε καθηγητής τής ’Αρχαιολογίας έν τώ 
πανεπιστημίω τών ’Αθηνών, Αουδοβΐκος Ross,
έξέφρασεν αμφιβολίας περί τής όρθότητος τοΰ 
ονόματος καί δι’ άκαταμαχήτων έπιχειρημάτων 

απέδειξε τδ έσφαλμένον αύτοΰ. Τάς βάσιμους 
τού Ross αμφιβολίας παρεδέχθησαν οί πλεΐστοι 
τών νεωτέρων άρχαιολόγων καί τοπογράφων τών 
αρχαίων Αθηνών, έκαστος τήν ιδίαν αύτοΰ γνώ
μην ύποστηρίζων. Οί μέν έπειράθησαν ν’ άπο- 
δείξωσιν βτι ό ναδς ούτος ήτο ό ναός τού 
Άρε ως, δν ό Παυσανίας ώς κείμενον είς τούς 
πρόποδας τού Άρείου Πάγου αναφέρει, ,ή καί 
ίσως ό ναός τοΰ Πατρώου ’Απόλλωνος, δν 
ό Παυσανίας θέτει παρά τήν άρχαίαν αγοράν 
(Ross,)· άλλοι πάλιν ύποθέτουσιν οτι είναι ό 
έπίσης ύπδ τοΰ Παυσανίου άναφερόμενος ναδς 
τοΰ ‘11 isαιστού, ό επί τοΰ αγοραίου Κολωνοΰ 
κείμενος (Lolling, Περβάνογλος)· άλλοι δτι ήτο 
ό ναδς τοΰ ‘Ηρακλέους έν Μελίτη, δν ανα
φέρει ό ’Αριστοφάνης (Waohsmuth, Curtius)■ 
άλλοι τέλος τήν άρχαίαν αύτοΰ ονομασίαν ύπο- 
στηρίζουσιν.

Τδ σπουδαΐον τούτο ζήτημα τής τοπογρα
φίας τών αρχαίων ’Αθηνών δεΐται είσέτι συζη- 
τήσεως έκτενούς ■ διό μέχρις οριστικής άποδεί- 
ξεως θέλομεν μείνει πιστοί είς τήν άρχαίαν 
παράοοσιν, καθ' ήν ό ναδς ούτος είναι τδ Θη
σεΐον, ώς έσυνειθίσαμεν ανέκαθεν νά τον όνο- 
μάζωμεν καί νά τον θαυμάζωμεν ώς εν τών 
ώοαιοτέρων μνημείων τής λαμπράς τών Αθηνών 
έποχής.

Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ
ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΑΜΑΡΑΛ.

(ANDRE D’AMARAL.)

(’Επεισόδιον τής Ιστορίας τής 'Ρόδου.)

Διήγημα πρωτότυπον Μ. Μαλλιαράκη.

Η'.

ΑΣ δυνάμεις ταύτας άντέταξεν ό Μέγας 
Μάγιστρος κατά τού μυριάνδρου καί ύπδ 
πολεμικού οίστρου καί τής δείψης τής 

κατακτήσεως έλαυνομένου μουσουλμανικού στρα
τού· παρετάξατο αύτάς δσον οίόν τε σκοπιμώ- 
τερον πρδς άμυναν τής πολιορκουμένης πόλεως. 
Οί εύάριθμοι ίππόται διηρέθησαν είς πέντε με- 
γάλας διοικήσεις, ών έκάστη έτάχθη ύπδ έμ
πειρους καί άνδρείους άρχηγούς έν τοΐς περί 
τήν πόλιν προπυργίοις τών διαφόρων γλωσσών. 
Καί είς μέν τό προπύργιον τής Ιταλίας έτάχθη 
δ Άνδελώ Ζαντίλ (Andelot Gentil), είς δέ τδ 
τής Προβηγκίας ό Βερανζέρος Δελιονσέλ (Βέ- 
ranger de Lioncel) μετά τού Ί’αϋμόνδου ‘Ρι- 
κάρδου (Raymond Riccard) διοικητοΰ τής πο
λιτοφυλακής, έκ τής θέσεως ταύτης έξαρτωμένης· 
είς τδ τής’Αγγλίας ό Νικόλαος Χουζί (Nicolas 
Huzi)· είς τδ τής 'Ισπανίας ό Φραγκίσκος Δε- 
καριέρρς (Francois de Carriere), καί είς τδ 
τής Ώβέρνης δ'Ιππότης Δυμενίλ (Chevalier du 
Mesnil) μετά τού Ί’αϋμόνδου Ροζέ (Raymond 
Roger) διοικητοΰ τής πολιτοφυλακής.

'Η άμυνα τού τείχους άπδ τού πύργου Ναλ- 
λιάκ μέχρι τής πύλης Δαμποάζ άνετέθη είς τόν 
Ιωακείμ Δέ Σαίντ-Ώβέν (Joachim de Saint- 

Aubin· τδ συνδέον δέ τήν πύλην Δαμποάζ μετά 
τής πύλης ‘Αγίου Γεωργίου είς τόν ταξίαρχον 
Χριστόφορον Δεβάλδνερ (Christophe de Wald- 
Iler). ήγούμενον τών Γερμανών ιπποτών· είς τον 
Γ’ουλιέλμον Ούάτσωνα (Guillaume de Watson) 
τδ τής ’Αγγλικής συνοικίας, είς τον Γεώργιον 
Έμάρ (Georges Emar) τδ τής ’Ιταλικής, καί 
είς τον Ίωάννην Δεβαρβαράν (Jean de Bar- 
baran) καί Φερδινάνδον Σόλερ (Ferdinand So
ler) αί θέσεις Καστίλλης καί Άραγώνος. Ό 
Μέγας Μάγιστρος άνέλαβε τήν άμυναν τής συ
νοικίας τής Παναγίας τής Νίκης, τής μάλλον 
άσθενεστέρας. ΊΙ έφεδρία διηρέθη είς τέσσαρας 
μοίρας, ή μέν ύπό τόν ’Ανδρέαν Δαμαράλ, όπως 
παρέχη βοήθειαν εις τάς θέσεις Γερμανίας καί 
Ώβέρνης, ή δέ ύπο τον Ίωάννην Βούρκον (.lean 
Burko) πρός ύποστήριξιν τών θέσεων Ισπανίας 
καί ’Αγγλίας, ή ύπδ τόν Πέτρον Δεκλουυ (Pierre 
de Cluys) διά τάς [θέσεις Προβηγγίας, Ώβέρνης, 
Καστίλλης καί ΓΙορτογαλλίας, ή δέ ύπό τόν 
Γαβριήλ Δεπομερόλλην (Gabriel de Pommerol- 
les) προωρίσθη νά παρέχη επικουρίαν είς πάσαν 
θέσιν κινδυνεύουσαν.

Ή άστυνομία τής πόλεως άνετέθη είς τούς 
ίππότας Κλαύδιον de St. Prix, Ίωάννην Βονι- 
φάκην, Αοπέζ Δαϊάλαν καί Ούγον Καππόνην, 
έχοντας ύπδ τάς οιαταγάς των έξακοσίους ά- 
στούς διηρη μένους εις τέσσαρας λόχους. Τήν 
διοίκησιν τού φρουρίου 'Αγίου Νικολάου άνέ- 
λαβεν δ άνδρεΐος Γκιτώ Δέ Καστελλάνης, έχων 
ύπδ τάς διαταγάς του εΐκοσιν ίππότας, τρια- 
κοσίους στρατιώτας καί τινας ' Ροδίους καί ξένους 
ναύτας.

Θ’.

Τήν 5 ραμαζάν (29 Ιουλίου) διέταξεν δ 
Σουλτάνος τήν κατά τοΰ τείχους προσβολήν. Οί 
πυροβολισμοί άντήχησαν εκατέρωθεν, ώστε ή 
πόλις έκαλύφθη ύπο πυκνού νέφους. “Άλλ’ οί 
άπιστοι, ώς λέγει ό Άχμέτ Χαβούζ, προφυ- 
λασσόμενοι ύπδ τού τείχους έπήνεγκον μεγάλην 
φθοράν είς τούς πολιορκητάς · πολλοί εύσεβεΐς 
Τούρκοι έφονεύθησαν καί αί ψυχα'ι αύτών άνήλ- 
θον είς τόν ούρανόν. Διότι οί μέν πολιορκού- 
μενοι έβαλλον εύστόχως κατά τής σαρκος τών 
πολιορκητών, τούτων δέ αί σφαΐραι ή διήρχοντο 
άνωθεν τών επάλξεων ή έχύνοντο είς τήν γήν. 
Μάτην έξηκολούθουν οί Τούρκοι ρίπτοντες σφαί
ρας καί βόμβας· δθεν άπεφάσισαν νά όρμήσωσι 
κατά τού τείχους πληροΰντες τούς χάνδακας μέ 
δέματα κλάδων καί διά κλιμάκων άναρριχώμενοι 
έπί τάς έπάλξεις. ΊΙ τολμηρά αΰτη έφοδος 
άπεκρούσθη ύπδ τών Ιπποτών διά τε τών τη
λεβόλων καί διά ζεούσης πίσσης ριπτομένης έπί 
τών έφορμώντων μουσουλμάνων, οί τινες έπιπτον 
κατά έκατοστύας, καί ύπέρ ών οί άγγελοι ήνοιγον 
τάς πύλας τοΰ παραδείσου, ώς λέγει ό Άχμέτ 
Χαβούζ. Τηλικούτος δέ ήν ό άριθμδς τών νε
κρών ώστε άναρίθμητοι έρρίπτοντο είς άμάξας 
φορτηγάς καί ώδηγοΰντο είς ταφήν. Άλλά 
προς άναπλήρωσιν τών φονευθέντων έγκαίρως 
άπεστάλησαν νέαι έπικουρίαι έξ Αίγύπτου ύπδ 
τόν Χαϊδάρ-βέη διά είκοσι καί τεσσάρων πλοίων 
(βασταρδών).”

"Τήν 16 ραμαζάν διετάχθησαν οί πολιορ- 
κηταί νά κανονοβολήσωσι τδ κωδωνοστάσιον τοΰ 
Άγιου Ίωάννου, διότι οί εύσεβεΐς ’Οθωμανοί 

δέν ήνείχοντο τούς ήχους τών κωδώνων δθεν 
έξεσφενδονίσθησαν άπειροι βόμβαι, ώστε οί άπι
στοι έκρύβησαν είς τά ύπόγεια, έν ω τδ άνώ- 
τερον μέρος τοΰ κωδωνοστασίου κατέρρευσεν. 
Έπειδή δέ ούτε τά τηλεβόλα ούτε αί βόμβαι 
παρήγαγον σπουδαΐον άποτέλεσμα, οί πολιορ- 
κηταί άπεφάσισαν νά. ύψώσωσι διά χώματος τάς 
περί το τείχος θέσεις καί έπ’ αύτών, νά στήσωσι 
τά τηλεβόλα τών, ώστε αί κανονοστοιχίαι αύ
τών νά ώσιν έπί τού αύτοΰ πρός τάς τού φρου
ρίου ύψους. Συνάμα δέ ό Αχμέτ πασάς έγνω- 
μοδότησε νά ύπορύξωσιν δρύγματα καί νά θέ- 
σωσιν έν αύτοΐς πυρίτιδα δπως κρημνίσωσι τά 
τείΖΥ”

' Γήν 26 ραμαζάν αί στηθεΐσαι είς τά οχυ- 
ρώματα κανονοστοιχίαι ήρξαντο έκσφενδονίζουσαι 
σφαίρας πεντακοσίων χιλιόγραμμων. Τότε οί 
ίππόται άπεφάσισαν νά κάμωσιν έξοδον καί νά 
έπιτεθώσι κατά τών πολιορκητών νόκτωρ. "Οθεν 
3000 έξήλθον διά τής πόλης Δαμποάζ καί έπι- 
πεσόντες Ουσιάζουσι πολλούς τών Αιγυπτίων καί 
τών είς τδ σώμα τού ’.Αχμέτ πασά άνηκόντων. 
’Αλλά πάντες οί εύγενεΐς στρατιώται τοΰ Ισλα
μισμού είδοποιηθέντες έπέπεσαν κατά τών"άκα- 
θάρτων έκείνων κυνών”, καί άλλους μέν κρε- 
ουργούσιν, άλλους δέ άναγκάζουσιν νά ύποχω- 
ρήσωσιν.”

Μετά τάς έορτάς τοΰ βαϊραμίου οί Τούρκοι 
έπετέθησαν πάλιν κατά τού τείχους πληρώσαν- 
τες τάς τάφρους διά δεμάτων κλάδων. Οί 
Ίππόται σημαίνουσι τούς κώδωνας καί σπεύδουν 
ν’ άποκρούσωσι τόν κίνδυνον. Οί Τούρκοι αγω
νίζονται ν’ άναρριχηθώσιν έπί τού τείχους διά 
κλιμάκων είς τάς θέσεις Ισπανίας καί Αγγλίας. 
Ό ιππότης Δεβαρβαράν άφηρπάγη ύπό σφαίρας, 
ό δέ άντικαταστήσας αύτδν Ιωάννης Δορμέδας 
άπώλεσε τόν όφθαλμόν. |Τό προπύργιον Αγγλίας 
διέτρεξε μέγαν κίνδυνον, ώστε ό Μέγας Μάγι
στρος έσπευσε πρός βοήθειαν αύτοΰ άγων τήν 
ανακτορικήν φρουράν. Είς τδ προπύργιον τής 
’Ιταλίας σπεύδουσιν οί αδελφοί Βαρθολομαίος 
και Βενοά Σκαμαρόζα μετά διακοσίων άνδρών 
καί έπιφέρουσι μέγαν όλεθρόν εις τούς Τούρκους, 
ών οί περισωθέντες τρέπονται είς φυγήν. Φαί
νεται δέ οτι ό άριθμδς τών πεαόντων κατά τήν 
έφοδον ταύτην Τούρκων ήτο μέγας, διότι (ώς 
διηγείται ό Άχμέτ Χαβούζ) "σωροί πτωμάτων 
έτάφησαν ύπό τά έρείπια, άλλ’ άναμφιβόλως αί 
ψυχαί αύτών άνέβησαν κατ’ εύθεΐαν είς τον 
ούρανόν, διότι άπέθνησκον άμωμοι”.

Έτέρα έφοδος διευθυνομένη ύπδ τού Μου- 
σταφά πασά άπέτυχε μέ απώλειας τών Τούρκων, 
διότι, κατά τόν Άχμέτ Χαβούζ, "οί άκάθαρτοι 
κύνες, δηλ. οί Ίππόται, τοιουτοτρόπω είχον 
οχυρώσει τάς τάφρους τοΰ φρουρίου των, το
σοΰτον ζωηρόν πϋρ έβαλλον, ώστε οί νικηταί 
έδεκατίζοντο.”

"Οθεν παρητήθησαν τής έξ έφόδου άλώσεως 
τοΰ τείχους καί κατεγίνοντο είς τήν δι’ ύπο- 
νόμων καταστροφήν αύτοΰ. Μολονότι ό Μαρ- 
τινέγκος κατώρθωσε ν’ άνακαλύψη πολλά τοι- 
αύτα ορύγματα, ύπελείφθησαν βμως ικανά, τά 
όποια έπληρώθησαν πυρίτιδος, έδόθη δέ διαταγή 
αμα ώς άναφλεχθή ή πυρΐτις νά. έπιτεθώσι παν- 
ταχόθεν κατά τού καταρρέοντος τείχους. Τέλος 
ή θρυαλλίς διέδωκε τδ πΰρ είς τά πλήρη πυ
ρίτιδος ορύγματα, καί φοβερά έκπυρσοκρότησις 
έκάλυψε τάς κραυγάς τών άγωνιώντων Ιπποτών, 
ένώ καπνός καί κόνις έκάλυψαν τον ούρανόν καί 
ή γή έσείετο σπασμωδικώς. Συνάμα δέ έγένετο 
έφοδος, "άλλ’ οί νικηταί τοΰ Ισλαμισμού έπι
πτον ώς κριοί προωρισμένοι είς θυσίαν ύπδ τδ 
φρικώδες πΰρ τών έχθριχών τηλεβόλων”, κατά 
τόν Άχμέτ Χαβούζ.

'0 Σουλτάνος βλέπων τοσούτους άγώνας αι

ματηρούς ούδέν παραγαγόντας άποτέλεσμα συν- 
εκάλεσε τούς στρατηγούς του είς συμβούλων, 
ινα διασκεφθώσι περί τών ληπτέων μέτρων. 
Ώς μόνον δέ τελεσφόρον μέσον έθεωρήθη ή διό- 
ρυξις ύπονόμων όπως άνοιχθή ρήγμα, δι’ ού νά 
δυνηθώσιν οί πολιορκηταί νά είσχωρήσωσιν είς 
τήν πόλιν· οθεν διετάχθησαν οί σκαπανείς νά 
έργάζωνται νυχθημερόν. Άλλ’ ό Μαρτινέγκος 
έματαίου τάς ύποχθονίους ταύτας έργασίας δΓ άν- 
θυπονόμων, δι’ ών συναντών τούς έργάτας έφό- 
νευεν αύτούς. Ουτω πως σονεκροτοΰντο άγώνες 
ύπδ τήν γήν καταστρεπτικοί είς τούς Τούρκους, 
μέχρις ού ύπόνομός τις έκραγεΐσα έκρήμνισε 
μέρος τοΰ τείχους καί ρήγμα ήνεώχθη, δι’ ού 
οι Τούρκοι ήγωνίζοντο νά όρμήσωσιν είς τήν 
πόλιν· άλλ’ ό άγοιν άπέβη μάταιος· οί πολιορ- 
κηταί ήναγκάσθησαν νά ύποχωρήσωσι μέ με- 
γάλας ζημίας.

"Τήν 26 Σεβάλ (18 Σεπτεμβρίου) δύο ετε- 
ραι ύπόνομοι άνετινάχθησαν ύπό τής μοιραρχίας 
τοΰ Άχμέτ Πασά, άπας δέ δ πολιορκητικός 
στρατός έφορμα άκάθεκτος κατά τοΰ τείχους. 
Έκατδ χιλιάδες άνδρών συνεπλάκησαν, ένώ τά 
τηλεβόλα έξέρευγον πΰρ άδιάκοπον. Αί τάφροι 
ήσαν πλήρεις πυκνών στιφών. Αί άπώλειαι 
τών Τούρκων ήσαν μέγιστα·., διότι "ό σίδηρος 
καί το πΰρ τών άπιστων έπιπτε κατά τών συμ- 
πεπυκνωμένων έκείνων τάξεων, ένώ τά βπλα τών 
νικητών έβαλλον κατά τών λίθων τών παχέων 
τειχών.”

Κατά τήν ήμέραν έκείνην έφονεύθησαν έκ 
μέν τών Ί ούρκων 3000, έκ δέ τών ιπποτών ό 
άρχηγδς τοΰ πυροβολικού καί ό σημαιοφόρος 
τοΰ Μεγάλου Μαγίστρου, καί περί τούς τριά
κοντα ίππότας.

" Γήν 28 Σεβάλ (20 Σεπτεμβρίου) συνεκρο- 
τήθη μέγα πολεμικόν συμβούλων έν τώ τουρ
κικά) στρατοπέδφ. Οί στρατηγοί έφαίνοντο 
άποτεθαρρυμένοι. Άλλ’ ό μεγάθυμος Σουλτάνος 
ένέπνευσεν είς αύτούς θάρρος καί διέταξε γενι
κήν έφοδον. Οί στρατιώται ηύφράνθησαν έπί 
τή άγγελία ταύτη καί άνέκραξαν· Ω μεγάθυμε 
Σουλτάνε, έάν τοιαύτη ήναι ή αύτοκρατορική 
διαταγή σου, τή τοΰ θεού θελήσει αύρων θέλο
μεν έφορμήσει καί θέλομεν σοί παραδώσει τδ 
φρούριον, ήμεΐς δέ θέλομεν άρπάσει τάς γυναί
κας, τούς παΐοας καί τήν περιουσίαν τών άπι
στων. Γήν νύκτα οί πιστοί προσηυχήθησαν 
ήγουμένων τών Ουλεμάδων, έδόθησαν δέ διατα- 
γαί είς τούς ναυάρχους νά έπιτεθώσι συγχρόνως 
κατά θάλασσαν.”

"Τήν έπιοΰσαν περί τό λυκαυγές παρετάχθη- 
σαν οί στρατοί, ό δέ Σουλτάνος ίππεύσας τδν 
εύγενή αύτοΰ ίππον άφικνεΐται είς τάς πρώτας 
τάξεις. Άλλ’ οί στρατιώται άπέτρεψαν αύτδν 
νά έκτεθή είς προφανή κίνδυνον. Οί Τούρκοι 
ώρμησαν κατά τοΰ τείχους μανιωδώς. Ή έκπυρ- 
σοκρότηςις τών τηλεβόλων καί αί κραυγαί έκατδν 
χιλιάδων μαχητών, ώς καί αί απελπιστικά! τών 
άπιστων φωναί έπλήρουν τόν άέρα καταπληκτι
κού θορύβου. Οί στρατιώται τού Ισλαμισμού 
άνερριχώντο είς τά τείχη διά κλιμάκων καί 
σχοινιών ύπδ τούς κεραυνούς τών τηλεβόλων 
τού τείχους καί τούς χειμάρρους ζεούσης πίσσης 
ριπτομένης κατ’ αύτών. Οί μέχρι τών έπάλ- 
ξεων άφικνούμενοι έφονεύοντο διά λογχών καί 
ροπάλων. Οί Τούρκοι δεικνύουσι τόλμην θαυ- 
μασίαν, κυριεύουοιν έξ έφόδου τάς πρώτας ζώνας, 
ας έπί τέσσαρας ώρας διατηροΰσιν · άλλ’ άπο- 
καμόντες, άποθνήσκοντες κατά έκατοστύας ύπο- 
χωρούσι παραιτούμενοι νίκης, ήν ό θεός δέν θέλει 
νά παραχωοήση αύτοΐς, καθ’ ήν στιγμήν καί οί 
άπιστοι ήρξαντο άπελπιζόμενοι.”

(“Επεται συνέχεια.)

Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

ΕΝ ΤΩι ΣΠΗΛΑΙΩι ΤΟΥ ΜΑΜΜΟΥΘ

ΕΝ ΚΕΝΤΟΥΚΗι

Ν τών ζοφερωτέρων καί φρικωδεστέρων 
σπηλαίων, τά όποια ή φύσις ώρισε τρό
πον τινά ώς κατοικητήριον φαντασμάτων 

καί ύπερανθρώπων δντων καί ή φαντασία περι
βάλλει διά τών άπαισιωτέρων παραστάσεων, είναι 
το δέκα ωρών μήκος μετρούν σπήλαων τοΰ 
Μαμμούθ έν τή έπαρχία Κεντούκη τής Αμερι
κής. Έν τω σπηλαίοι τούτορ ύπάρχει άβυσσος, 
εις ήν χύνεται μετά βροντώδους πατάγου ορμη
τικός καταρράκτης. Είς τήν άβυσσ' ν ταύτην 
ουδείς ποτέ τών περιηγητών έτόλμησε μέχρι 
τινός νά κατέλθη. Έσχάτως μόνον έπεχείρησε 
τήν κινδυνώδη ταύτην έκδρομήν είς νέος έκ 
Λουϊβίλλης, ού τάς περιπέτειας διηγείται διά 
ζωηρού καλάμου Αμερικανός περιηγητής.

Έξελθόντες, λέγει ούτος, μετά τοΰ συνο
δεύοντας με συνταγματάρχου, τοΰ σπηλαίου 
τοΰ Μαμμούθ έστημεν παρά, τήν είσοδον διατε- 
λοΰντες έτι ύπδ τήν καταπληκτικήν έντύπωσιν, 
ήν ένεποίησεν ήμΐν τδ μεγαλοπρεπές τής φύσεως 
θέαμα. '0 συνοδοιπόρος μου ήρώτησε τόν οδηγόν 
μας περί τοΰ έν τώ σπηλαίο) κρημνού καί περί 
τοΰ έν αύτώ καταρράκτου.

— Πρό ύλίγων έτι έβδομάδων, άπεκρίθη ό 
οδηγός, ό κρημνός ούτος ήτο σχεδόν άγνωστος, 
διότι ούδείς έτόλμα νά ριψοκινδυνεύση τήν ζωήν 
του κατερχόμενος εις αύτόν, ούδέ είχε τήν άπαι- 
τουμένην ψυχραιμίαν, όπως έπιχειρήση τδ τόλ
μημα. Προ μικρού όμως εύρέθη νέος άνήρ έκ 
Λουϊβίλλης, δστις τό έξετέλεσε, ΙΙερί τοΰ τολ
μήματος έγραψαν πολλά! έφημερίδες, άλλ' αί 
λεπτομέρεια! δέν έγνώσθησαν ακριβώς· έγώ δέ 
ώς αύτόπτης μάρτυς δύναμαι νά έκθέσω τά παντα.

— Διηγήθητι λοιπόν, εΐπεν ό συνταγματάρ
χης· ό τόπος είναι κατάλληλος κα! ή ψυχική 
ήμών διάθεσις πρόσφορος ν’ άκούσωμεν τήν διή- 
γησιν ταύτην.

— Εύχαρίστως, άπήντησεν ό οδηγός, δστις 
είσαγαγών είς τό στόμα του φύλλον καπνού καί 
μασσών αύτό μετά πολλής τής ήδονής ήρξατο 
ουτω τής διηγήσεως του.

Προ τού εύτολμου νεανίου ούδείς ποτέ θνη
τός έτόλμησε νά κατέλθη είς τόν κρημνόν πέ
ραν μέτρων τινών. Χιλιάδες άνθρώπων έρρι- 
ψαν τό βλέμμα των έπί τοΰ άφρώδους καταρ
ράκτου έντρομοι και φρίσσοντες είς τήν θέαν 
αύτοΰ φωτιζομένου ύπό βεγγαλικών φώτων. 'Ο 
ιδιοκτήτης τοΰ φρικώδους τούτου κρημνού έπρό- 
τεινε 600 δολλάρια είς τόν άτρόμητον οδηγόν 
Στέφανον έάν έπεχείρη νά κατέλθη· άν και τό 
χρηματικόν τούτο ποσόν μεγάλως εΐλκυε τόν 
πτωχόν Στέφανον, δστις έν ίδρώτι τοΰ προσώ
που του έκέρδιζε τά δλίγα λεπτά δι’ ών συνε- 
τηρεΐτο, ούχ ήττον δμως άπεποιήθη. Πρό τινων 
έτών καθηγητής τις έκ Τεννεσέης, άνήρ λόγιος 
και εύτολμος, ήθέλησε ν’ άναλάβη τό τόλμημα · 
πρός τούτο παρεσκευάσθη δεόντως καί δεδεμένος 
διά δυνατού σχοινιού κατήλθεν, άλλά φθάς είς 
βάθος εκατό ποδών κατελήφθη ύπό σφοδρών 
παλμών καί ύπό τρόμου, δν δέν ήδύνατο νά 
ύπερνικήση, ώστε έκινδύνευσε νά λιποθυμήση 
κα! νά παραφρονήση. Φρίσσων δλος έδωκε τό 
σημεΐον νά τόν άνασύρωσιν οί κρατούντες τό 
σχοινίον κα! φθάς είς το χείλος τοΰ κρημνού 
έλιποθύμησε· βραδύτερον ώμολόγησεν δτι τοσοΰ- 
τος ύπήρξεν ό τρόμος του, δτε εύρέθη έντός τοΰ 
κρημνού, ώστε έπροτίμα τόν θάνατον ή νά έχτε- 
λέση τούτο δεύτερον. Έκτοτε εύρέθησαν και 
άλλοι πρόθυμοι νά κερδίσωσι τήν προτεινομένην
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χρηματικήν αμοιβήν, άλλ’ ουδείς ήδυνήθη νά 
έκτελέση τδ τόλμημα.

’Εσχάτως ό έκ Αουϊβίλλης νεανίας έπαρου- 
σιάσθη και ειπεν οτι είναι έτοιμος νά κατέλθη 
μέχρι τοΰ πυθμένος τοΰ κρημνού. Μαθών τον 
σκοπόν του τούτον ό ιατρός Ράϊτ, τω ειπεν 
’Αγνοείς, φίλε μου, τί θέλεις νά επιχείρησης· 
τούτο ούδ’ οί τολμηρότεροι άνθρωποι κατόρθω
σαν. Ή θέλησις περιορίζεται παρά τω άνθρώπφ 
ύπδ τής έπηρείας τού νευρικού συστήματος και 
αν θελήσωμεν νά πιέσωμεν υπέρ τό δέον τήν 
θέλησιν ήμών, καταλαμβάνει ήμάς σκοτοδινια, 
ήν παρακολουθούσι σπασμοί και έπί τέλους και 
ό θάνατος αύτός.

— Ούδέν τούτων φοβούμαι, άπεκρίθη ό νεα
νίας, δέν έχω ανάγκην νά βιάσω τήν φύσιν μου 
και είμαι άποφασισμένος νά κατέλθω μέχρι τού 
πυθ μένος.

— Ούοέποτε ήσθάνθης λοιπόν φόβον; ήρώ- 
τησεν ό ιατρός.

— Ούδέποτε, άπεκρίθη ό νέος· είναι ό φόβος 
αίσθημα, περί τοΰ όποιου δεν δύναμαι να σχη
ματίσω άκριβή ιδέαν.

— Περίεργον τούτο. Ουδέ καθ’ ύπνον έφο- 
βήθης;

— Ουδέ καθ’ ύπνον- έπαναλαμβάνω, δεν 
είμαι έπιδεκτικός τοΰ αισθήματος τού φόβου.

’Απέναντι τοιαύτης ρητής ομολογίας ήναγ- 
κάσθη καί ό ιατρός νά ύποχωρήση· ύπεκλίθη 
έοαφιαίως ένώπιον τοΰ νεανίου καί τά πάντα 
ήτοιμάσθησαν διά τήν κατάβασιν. Ό κ. ΙΙρή- 
τωρ, δ ιδιοκτήτης τοΰ σπηλαίου, παρήγγείλεν 
έν Νασβίλλη δυνατόν σχοινίον ικανού μήκους, 
καί ή μικρά συνοδεία διηυθύνθη προς τδ μέρος, 
ένθα έπρόκειτο νά γείνη ή άπόπειρα καί τδ 
όποιον έκειτο είς άπόστασιν έννέα άγγλικών 
μιλιών άπό τής εισόδου τοΰ σπηλαίου.

— Πόσον θά έπεθύμουν νά ήμην καί έγώ 
παρών, ειπεν ό συνταγματάρχης, έστω μόνον 
δπως ιδω τόν άτρόμητον νεανίαν. Είμαι στρα
τιώτης καί ώς τοιοΰτος έγνώρισα πολλούς άν- 
δρείους άνδρας, άλλά καί ουτοι, ώς άνθρωποι, 
εΐχον στιγμάς φόβου καί δειλίας. ’Εάν ό νεα
νίας έλεγεν άλήθειαν, θά ήτο βεβαίως τι έκτα
κτον.

— θά πεισθήτε, οτι δέν έψεύσθη, παρετή- 
ρησεν δ οδηγός, δστις έςηκολούθησε τήν διήγη- 
σίν του.

"Οταν τά πάντα ήσαν έτοιμα οί παρεστώτες 
παρέστησαν τω εύτόλμφ νεανίφ τόν κίνδυνον. 
’Εάν έχης κακόν τι προαίσθημα, τφ είπον, δύ- 
νασαι νά παραιτηθής· είναι άκόμη καιρός.

— Ούδεμίαν αισθάνομαι συγκίνησιν, άπήν- 
τησεν ούτος άνυπομόνως. Καί άν ό κρημνός 
ούτος ήτο ή κόλασις, πλήρης τών ψυχών δλων 
τών κακούργων^ τοΰ κόσμου· καί άν αύτός ό 
Σατανάς εύρίσκετο έν αυτή μεθ’ όλης τής άπο- 
τροπαίου αυτού άκολουθίας, πάλιν θά κατηρχό- 
μην άφ’ ού άπας τό άπεφάσισα.

Πάντες έγέλασαν είς τούς λόγους τούτους· 
μόνος ό ιατρός 'Ράϊτ έμεινε σοβαρός παρατηρών 
μετά θαυμασμού τόν νεανίαν, δστις τφ ήτο άλη- 
θές αίνιγμα.

Καί πρώτον μέν όγκιόδης λίθος προσεδέθη 
είς τδ εν άκρον τού σχοινιού καί έβυθίσθη είς 
τόν κρημνόν μέχρις ού έφθασεν είς τον πυθμένα. 
Κατά τήν βύθισιν ταύτην ό λίθος προσέκρουε 
δυνατα πρός τά τοιχώματα τού κρημνού', έξ 
ών άπεσπώντο τεμάχια βράχων, τά όποια κατε- 
κρημνίζοντο μετά βροντώδους πατάγου είς τό 
βάθος. Φρίκη κατέλαβε πάντας τούς παριστα- 
μένους είς τούς άπαισίους τούτους κρότους. Ό 
ιατρός παρετήρησε πάλιν τόν νεανίαν τό πρό- 
σωπον αύτοΰ άκίνητον ούδέ τήν έλαχίστην έδεί- 
κνυε συγκίνησιν.

Καλύψας τήν κεφαλήν του ό τολμητίας διά 
ισχυρού καί πλατέως πίλου βπως προφυλαχθή 
άπό τών καταπιπτόντων βράχων καί χωμάτων, 
έδεσε τδ σχοινίον περί τήν μέσην του καί έδωκε 
τδ σύνθημα νά τόν καταβιβάσωσιν. 'Η κατα- 
βίβασις έγίνετο βραδέως καί προφυλακτικώς· 
καί δμως άνά πάσαν στιγμήν άπεσπώντο τεμά
χια πετρών άπό τά τοιχώματα τοΰ κρημνού. 
Ό νεανίας έμεινεν άπρόσβλητος.

Καταβιβαζόμενος έξήταζε διά τής λυχνίας 
του τάς πλευράς τοΰ εύρυτάτου βαράθρου. Είς 
βάθος τριάκοντα περίπου ποδών άπό τοΰ χείλους 
είδε προεξοχήν τινα, έξ ής διεκλαδοΰντο πρός 
διαφόρους διευθύνσεις δύο ή τρεις υπόγειοι 
στοαί. 'Ο διευρενητής έδωκε τό σημεΐον νά 
κρατήσωσι τό σχοινίον καί άφ' οΰ άκριβώς έση- 
μείωσε τδ σχήμα καί τήν διεύθυνσιν τών στοών 
τούτων παρήγγειλε πάλιν νά έξακολουθήσωσι 
τήν καταβίβασιν. Είς βάθος έκατόν ώς έγγιστα 
ποδών άπό τοΰ χείλους έστάθη πάλιν, άνακα- 
λύψας πηγήν ΰδατος, ήτις μετά φρικώδους βρον
τής κατέρρεε πρός τδν κρημνόν. Τά καταρρέ- 
οντα υδατα παρεμπίδιζον τοΰ λοιπού τήν χρήσιν 
τής λυχνίας· καί δμως ό νεανίας βεβρεγμένος 
δλος καί μόλις δυνάμενος ν’ άναπνεύση έξηκο- 
λούθει τήν κατάβασιν. Τδ σχοινίον έδείκνυε 
βάθος 160 ποδών· κατ’ έκείνην τήν στιγμήν 
ήκούσθη υπόκωφος κρότος καί οί παρά τό χεί
λος τοΰ κρημνού ίστάμενοι φοβούμενοι μή έπα- 
θέ τι ό νεανίας έκράτησαν τδ σχοινίον· άλλά 
κάτωθεν ήγγέλθη πάλιν νά έξακολουθήση ή 
καταβίβασις. 'Ο κρότος προήλθεν έκ τής πτώ
σεως μεγάλου βράχου δστις παρ’ όλίγρν κατε- 
πλάκωνε τόν νέον.

—■ 'Οποία τόλμη! είπον έγώ.
— Άν άνελογίζετο τούς κινδύνους δλους, 

ύπέλαβεν ό όδηγός, βεβαίως δέν θά έπεχείρει 
τό τόλμημα.

— Τουναντίον, ειπεν ό συνταγματάρχης, 
μετά πλείονος έτι ένθουσιασμοΰ θά τδ έπεχεί- 
ρει, διότι διά τάς πράγματι άμερικανικάς φύ
σεις οί κίνδυνοι έχουσι μαγνητικήν τινα έλξιν.

— "Οπως καί άν έχη τδ πράγμα, έξηκολού- 
θησεν ό όδηγός μας- ή άφοβία τοΰ νεανίου ήτο 
δλως έκτακτος. Κατελθών πόδας τινάς βαθύ
τερου παρετήρησεν δτι ό καταρράκτης έλάμβανεν 
αίφνης διεύθυνσιν σχεδόν όριζόντειον· δεν ήκουε 
πλέον τδν κρότον ύπό τούς πόδας του άλλά 
πλαγίως· τδ ύδωρ δέν έπιπτεν έπ’ αύτοΰ καί 
ούτως ήδύνατο πάλιν' νά μεταχειρισθή τήν λυ
χνίαν του καί νά διακρίνη τά περί αύτόν άντι- 
κείμενα.

Τδ σχοινίον έξηκολούθει καταβιβαζόμενον, 
καί κάτωθεν ούδεμίαν ήσθάνοντο κίνησιν οί κρα
τούντες αύτό. '0 ιατρός άνήσυχος ών διέταξε 
τούς άνθρώπους νά σταματήσωσιν · ούδέν έκινεΐτο.

— ’Ανασύρατε τό σχοινίον! άνέκραξεν ό ια
τρός- άνασύρατέ το ταχέως!

Έκείνην τήν στιγμήν ήσθάνθησαν οί κρα
τούντες τό σχοινίον ισχυρόν κλονισμόν, καί πάντες 
άνέπνευσαν, διότι τούτο ήτο τδ σημεΐον δτι ό 
νεανίας έζη καί παρήγγειλε νά τον καταβιβά- 
σωσιν άκόμη. Πράγματι τδ σχοινίον κατεβι- 
βάσθη μέτρα τινά καί ό τολμηρός έρευνητής 
εύρίσκετο είς τδν πυθμένα τοΰ κρημνού. Τδ 
βάθος ήτο 198 ποδών. Έκεΐ ευρισκόμενος ό 
ήρως έπάτησεν έδαφος στερεόν καί ήδυνήθη νά 
καταμέτρηση τήν κοίτην τού καταρράκτου, ήτις 
έχει πλάτος 18 ποδών καί στρέφεται κυκλικώς. 
Πλαγίως άνεκάλυψε μικρόν σπήλαιον, β έπι- 
μελώς διηρεύνησεν.

Κατά τήν κατάβασιν του είχε παρατηρήσει 
πλαγίας τινάς δπάς έν τφ τοιχώματι, ας ήθελε 
νά έξετάση ■ διό καί έδωκε τό σημεΐον νά τδν 
άνασύρωσιν ολίγον.

— Είχε πλέον έκτελέσει τδ έργον του, είπον 
έγώ, καί ήθελε βεθαίως ώς έν παρέργφ νά έξε
τάση καί τάς δευτερευούσας έκείνας στοάς.

— Άπατάσθε, μοί άπήντησεν ό όδηγός· έν 
αύταΐς ιδίως έπέπρωτο νά παραστή μάρτυς 
τών φρικωδεστέρων σκηνών τής έκδρομής του 
ταύτης.

— Συνήντησεν ίσως άγνωστόν τι άγριον θη
ρίου : ήρώτησεν ό συνταγματάρχης.

— ’Όχι· άλλ’ δ,τι τφ συνέβη ήτο έτι φρικτό- 
τερον. Φθάς είς τήν είσοδον μιάς τών όπών 
τούτων, άφήρεσε τδ περιδένον τό σώμά του σχοι
νίον, δπως έλευθέρως προβή είς τήν έρευναν, 
καί έκράτει τήν άκραν εις τάς χεΐράς του. 
Τούτο ήτο μεγάλη άπερισκεψία ήτις όλίγον 
έλειψε νά έπιφέρη τήν καταστροφήν του · διότι 
ήναγκασμένος ών νά πηδήση ύπεράνω μεγάλου 
έν τφ έδάφει ρήγματος, άπώλεσεν δπερ έκράτει 
σχοινίον· άν δέν κατώρθου νά τό συλλάβη 
πάλιν, ήτο εκτεθειμένος είς τδν φοβερόν θάνατον 
έκ πείνης καί ψύχους έν τφ άγρίφ έκείνφ βυθφ. 
Πας άλλος, έκτος τοΰ εύτολμου έκείνου’Αμερι
κανού, 6’ άπέθνησκεν έκ φόβου έν τοιαύτη περι- 
πτώσει· άλλ’ έκεΐνος δέν άπώλεσε τήν ψυχραι
μίαν του, έξήτασε μέ ψυχρόν δμμα τδ δύσκολον 
τής θέσεώς του, καί έπείσθη δτι πατών έπί τής 
άπωτέρας έξοχης τοΰ βράχου καί ώθών πρός τά 
έμπρδς τδ σώμά του ήδύνατο νά φθάση διά τών 
χειρών μέχρι τής άκρας τοΰ σχοινιού, ήτις 
έφαίνετο έν τφ άμυδρφ τής λυχνίας φωτί κρε- 
μαμένη έν μέσφ τοΰ κενού. ’Αλλ’ ήτο καί ή 
προεξέχουσα πέτρα άρκούντως στερεά, δπως φέρη 
τδ βάρος τοΰ σώματός του; Περί τούτου δέν 
ήδύνατο νά βεβαιωθή ή πατών έπ’ αύτής. Ούδ’ 
έπί στιγμήν έδίστασε καί έκ τών δύο ειδών τοΰ 
θανάτου, τής πείνης ή τής πτώσεως, έπροτίμησε 
τό δεύτερον. Έπάτησεν έπομένως έπί τής πέ
τρας, ήτις κατ’ εύτυχίαν ήτο στερεά· μικρά 
μόνον τεμάχια αύτής άπεσπάσθησαν καί κατέ
πεσαν είς τδ βάραθρον. "Ηπλωσε τότε τήν χεΐ- 
ρά του · πλήν φεΰ! ή χειρ του δέν έφθανε μέχρι 
τοΰ σχοινιού. Τώρα πράγματι καί αύτός ένό- 
μισεν δτι ή τελευταία ώρα είχε σημάνει δι 
αύτόν. Παρετήρησε πάλιν περί έαυτόν· άλλ’ 
ούδέν εΰρισκεν δπερ ήδύνατο νά τδν βοηθήση. 
Πλήν ό θεός βοηθεΐ τούς τολμηρούς! . . . Τφ 
έπήλθεν έμπνευσις σωτήριος. Έκράτει έν χερσί 
τδν σιδηροΰν κρίκον τής λυχνίας του· εύθύς διά 
τών δδόντων του κατεσκεύασεν έκ τοΰ κρίκου 
άγκιστρων, δί οΰ άνευ πολλοΰ κόπου έσυρε πρός 
εαυτόν τδ σχοινίον. Λαβών αύτό είς τήν έξου- 
σίαν του τό προσέδεσε στερεώς έπί τοΰ βράχου, 
καί έξασφαλίσας ουτω τήν έπιστροφήν του έπρο- 
χώρησεν είς τά ένδότερα τής στοάς μέχρι δια- 
κοσίων βημάτων, παρεκωλύθη δμως διά μεγάλης 
καταπτώσεως χωμάτων, ατινα καθίστων άδύνα- 
τον πάσαν περαιτέρω έξέτασιν· ήναγκάσθη έπο
μένως νά έπιστρέψη. Διερευνών κατόπιν έτέραν 
στοάν έπροχώρησεν έν αύτή μέχρι τινός- αίφνης 
δμως παρετήρησεν δτι τό έν τή λυχνία του 
κηρίον είχε καή σχεδόν έντελώς- μετά πολλής 
δυσκολίας και βεβρεγμένος μέχρις όστέων έσπευσε 
πρός τήν είσοδον καί έκεΐ δέσας τδ σχοινίον 
περί τδ σώμά του έδωκε τδ σύνθημα νά τδν 
άνασύρωσιν.

Νέος έπήλθε κίνδυνος κατά τήν άνάβασιν, 
κίνδυνος, πρός άποτροπήν τοΰ όποιου αύτός ήτο 
δλως άνισχυρος.

— Πράγματι ή διήγησις είναι φρικώδης, πα- 
ρετήρησα έγώ· έάν έσκέπτετο καλλίτερον δέν 
θά έπεχείρει τοιοΰτον τόλμημα.

— Ό ήρως ήμών εύρίσκετο ήδη είς ύψος 
έννενήκοντα ποδών άπό τοΰ χείλους τοΰ κρημνοΰ, 
δτε κραυγαί σπαραξικάρδιοι άντήχησαν είς τά 
ώτά του. "Τδ σχοινίον καίεται, έφώναζον οί 
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άνωθεν ίστάμενοι· νερό! νερό!” Τό 
σχοινίον προστριβόμενον πρός τήν σανί
δα, έφ’ ής έστερεοΰτο, είχεν άναφλεχθή 
και ό νεανίας έκινδύνευεν άνά πάσαν 
στιγμήν νά καταπέση οικτρώς έντός τοΰ 
ύπδ τούς πόδας του χαίνοντος βαρά
θρου. Ύδωρ δέν ήτο πρόχειρον· άλλ’ εύ- 
τυχώς είς τών παρισταμένων είχε .φιά
λην μετά υδατος καί οινοπνεύματος, τδ 
ύγρδν τούτο έχύθη έπί τοΰ καίνοντος 
σχοινιού καί οΰτω ήδυνήθη ό ατρόμητος 
νέος ν’ άνέλθη σώος μέχρι τοΰ χεί
λους τοΰ κρημνοΰ.

— Όποιαν ένέργειαν έσχε τδ φώς 
τή; ήμέρας έπί τοΰ νεανίου; ήρώτησεν 
ό συνταγματάρχης.

— Εμεινεν ήσυχος όταν άνήλθεν 
ώς καί κατά τήν στιγμήν τής κατα- 
οάσεώς του, καί ό ιατρός ούδεμίαν εΰ- 
ρεν έν τω σφυγμφ του μεταβολήν. Έ
πομένως ούδέ τδν έλάχιστον ήσθάνθη 
φόβον· έν ω άπ’ έναντίας δλοι οί λοι
ποί ήσαν τεταραγμένοι καί κάτωχροι, 
καί έφριττον έπί τή διηγήσει τής τολ- 
μηράς ταύτης έκδρομής. Ό ιατρός είχε 
γείνει άφαντος έν τω μεταξύ· οί μετα- 
βάντες είς άναζήτησιν αύτοΰ τδν εΰρον 
λιπόθυμον έπί τού άνακλίντρου τοΰ δω
ματίου.

Αΰτη είναι ή πιστή άφήγησις τοΰ 
τολμήματος τοΰ νέου Αμερικανού, ού
τως έτελείωσε τήν διήγησίν του ό οδη
γός ήμών. Έν τφ βάθει τοΰ κρημνοΰ 
ένεχάραξεν έπί τίνος βράχου τδ όνομά 
του, τδ όποιον ίσως ούδείς ποτέ θνη
τός θέλει ίδει.”

Έγκατελίπομεν τδ σπήλαιον 
είδομεν έν αύτώ, πλήν μετά καρδίας r.
τδ φώς τής ήμέρας άνέπνευσα έλευθέρως καί 
νήθην.

τοΰ Μαμμούθ θαυμάζοντας μέν δσα 
τεταοαγμένης· δτε έξήλθον είς 

νόμισα δτι άνεγεν-

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝ

ΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

Β
α πλεΐστα τών άρχαίων μνημείων 
πόλεως τοο Άγιου Κωνσταντίνου 
τών χρόνων τής άκμής αύτής έξηφανί- 

σθησαν καί ούδέ ίχνος αύτών σώζεται σήμερον· 
μόνον τά άρχαΐα τείχη διετηρήθησαν μέ δλας 
τάς έκ σεισμών καταστροφάς, μέ δλας τάς έπι- 
δρομάς διαφόρων πολιορκητών, μέ δλην τήν 
κατάπτωσιν, ήν συνεπάγεται ό πανδαμάτωρ χρό
νος. Καίτοι δεκαπέντε δλοι αιώνες παρήλθον 
άπό τής εποχής τής άνεγέρσεως αύτών, τά τείχη 
ταΰτα κατέχουσι τδν αύτόν ώς άνέκαθεν χώρον, 
ύψοΰνται άκόμη ώς ύψοΰντο άνέκαθεν στερεά 
και όχυρά. Τδ μέγα τείχος σχηματίζει πρός 
τδ μέρος τής ξηράς τήν οάσιν τοΰ τριγώνου, έφ’ 
οΰ άνηγέρθη ή πόλις, καί έκτείνεται άπό τής 
Προποντίδος μέχρι τοΰ Κερατίου Κόλπου. Ή 
έπίσκεψις τών άρχαίων τούτων λειψάνων είναι 
καί είς άκρον ένδιαφέρουσα καί τά μάλιστα δι
δακτική παντί, έπιθυμοΰντι νά γνωρίση τήν 
βασιλίδα έκείνην τών πόλεων.

Τδ άρχαιότατον τείχος έκτίσθη ύπδ τής 
Φιδαλείας, τής συζύγου τοΰ Βύζαντος, παρ’ οΰ 
καί ή Κωνσταντινούπολή έλαβε τδ άρχαΐον αύτής 
όνομα Βυζάντιον. Τδ τείχος τούτο, φθαρέν κατά 
τήν ύπδ τοΰ Φιλίππου τής Μακεδονίας πολιορ
κίαν, έπεσκευάσθη ύπδ τοΰ Σπαρτιάτου Παυσα-

τής 
έκ
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ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

νιου. 
έκ νέου 
ένίσχυσϊ 
τίνος, ό 
έκατέρωθεν 
μεγάλη 
τοΰ Β'. 
άνήγειρε 
πυργίου 
εντεύθεν 
περικλείει καί 
πολιν άπό τοΰ 
μετά ταΰτα ό αύτοκράτωρ 'Ηράκλειος 
να συμπεριλάβη έντός τής πόλεως τήν συνοικίαν 
τών Βλαχερνών, άνήγειρε δεύτερον τείχος, τδ 
καί'Ηράκλειον τείχος όνομαζόμενον, δπερ διηυ- 
θύνετο πρός δυσμάς καί έφθανε μέχρι τής θα
λασσής. Ως έκ τούτου τό βόρειον μέρος τοΰ 
τείχους τού Θεοδοσίου καταστάν άχρηστον κατε- 
δαφίσθη, Προϊόντος τοΰ χρόνου τά τείχη έφθά- 
ρησαν πολλαχού καί μάλιστα έπί Δέοντος τού 
μεγάλου, έπί Ιουστινιανού καί Δέοντος τοΰ 
Ισαύρου. Ό αύτοκράτωρ Θεόφιλος ώχύρωσε 

τά τείχη ιδίως πρός τήν θάλασσαν πλάκες μαρ
μάρινοι, έν αις είναι έγκεχαραγμένον τδ όνομά 
του, σωζόμεναι μέχρι σήμερον έπί τών πύργων, 
μετέδωκαν τήν άνακαίνισιν ταύτην τοΐς μετα- 
γενεστέροις. "Ετεροι έπιγραφαί άναφέρουσιν δτι 
τούς πύργους τούτους άνήγειρον ό Μιχαήλ, ό 
Βασίλειος, ό Κωνσταντίνος, δ 'Ρωμανός καί ό 

Ό ρωμαίος αύτοκράτωρ Σεβήρος, άνεγείρας 
τήν ύπδ σεισμού κατεδαφισθεΐσαν πόλιν, 
τά τείχη διά πύργων. '0 δέ Κωνσταν- 

έπεκτείνας τήν πόλιν, έξέτεινε τά τείχη 
ής θαλάσσης, 

πομπή τών έργατών. 
ό έπαρχος 
δεύτερον τείχος, 

Μ·έΖΡ’-
κατ

προπορευόμενος έν 
Έπί Θεοδοσίου 

τοΰ ΙΓραιτωρίου ’Ανθέμιος 
δπερ άπό τοΰ ' Επτα- 

τοΰ παλατιού τού 'Εβδόμου καί 
εύθεΐαν πρός άνατολάς διήκον 
σήμερον έτι τήν Κωνσταντινού- 
μέρους τής ξηρας. Δύο αιώνας 

ις, θέλων

·*>·

Μανουήλ, 
αύτοκρατόρων, Ιωάννης ό Παλαιολόγος, ώχύ- 
ρωσε τά τείχη καί πρός τήν ξηράν καί πρός 
τήν θάλασσαν, μεταχειρισθείς πρός τούτο υλικόν 
έκ διαφόρων εκκλησιών, ών διέταξε τήν κατε- 
δάφισιν- ουτω γνωστόν είναι δτι οί δύο πύργοι 
τοΰ Κερατίου Κόλπου έκτίσθησαν έκ τών λίθων 
τής κατεδαφισθείσης εκκλησίας τών τεσσαράκοντα 
Μαρ τύρων. Ή τελευταία άνακαίνισις τών τει
χών έγένετο έπί τοΰ σουλτάνου Άχμέτ τοΰ Γ'., 
ήτις έπερατώθη έντός τριών έτών (1721 —1724). 
Ουτω ιστανται τά άρχαΐα τείχη μέχρι σήμερον, 
έν μέρει καταρρεύσαντα, ισχυρόν πρός άνατολάς 
ποοπύργιον.

Ό θέλων νά έπιθεωρήση τά άρχαΐα ταΰτα 
καί άξιοπερίεργα μνημεία τής πόλεως τοΰ 'Αγίου 
Κωνσταντίνου δέον ν’ άρχίση άπό τοΰ Γεδή-Κουλέ 
έπί τής Προποντίδος, μεταβαίνων έκεΐ είτε διά 
ίπποσιδηροδρόμου, είτε διά τοΰ σιδηροδρόμου, 
ή καί, δπερ καλλίτερον, διά λέμβου, διότι τότε

Ό προτελευταίος τών βυζαντινών
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' ϊ —. 1 Οί!1 _ 
τούτου έχει 
άλλ’ ή θέα

έχει τις προ δφθαλμών τήν 3λην πρόσοψιν τών 
τειχών. Έν τή σημερινή θέσει Γεδή-Κουλέ 
(Επτά πύργοι) ΐστατο το πάλαι το Κυκλόβιον 
ή Στρογγύλον, το στρογγύλον φρούοιον τών 
Ελλήνων, τό όποιον άρχήθεν εΐχε πέντε πύργους 
είς οΰς ό Καντακουζηνός προσέθεσε δύο ετέρους 
πύργους. ΤΗτο τοΰτο τό ίσχυρότερον «οχύρωμα 
τής πόλεως· τό σημερινόν αΰτοΰ σχήμα είναι 
έκ τών χρόνων Μωάμεθ τοΰ Β’. ’Ενταύθα μετε- 
κομίσθη τό αΰτοκρατορικόν θησαυροφυλάκιον· 
κατόπιν έγένετο τό φρούριον φυλακή. Διαβάντες 
τήν τάφρον εύρισκόμεθα ένώπιον τετοιχισμένης 
πύλης, τής οποίας σώζονται άκόμη δύο κοριν
θιακοί κίονες. Ενταύθα ΐστατο άλλοτε ή χρυσή 
λεγομένη πύλη, ήτις έκοσμεΐτο διά τοΰ κεχρυ- 
σωμένου αγάλματος τής Νίκης. Τό άγαλμα 
τοΰτο άνήγειρεν ό Θεοδόσιος είς άνάμνησιν τής 
κατά τοΰ αύτοκράτορος Μαςίμου νίκης του. Δια 
τής θριαμβευτικής ταύτης πύλης είσήλθεν είς 
τήν πόλιν ό Μιχαήλ Παλαιολόγος έν έτει 1261.

Τό έσωτερικόν τοΰ φρουρίου 
τί τό μυστηριώδες και άπαισιον· 
άπό τοΰ δψους τών πύργων είναι πράγματι 
μαγευτική. ΙΙέριξ έξαπλοΰται λαβύρινθος έρει- 
πίων, καταρρευσάντων τειχών καί πύργων· προς 
νότον φαίνεται μειδιώσα ή κυανή Προποντίς, 
μακρόθεν έμφανίζεται ή πόλις μέ τάς οικίας 
της, μέ τους κήπους και τους κομψούς λόφους· 
πρός βορράν δέ έκτείνεται τό άρχαΐον τείχος 
τοΰ Θεοδοσίου, δπερ περιέβαλλε τήν πόλιν είς 
περιφέρειαν πέντε χιλιομέτρων, καί συνέκειτο 
κυρίως έκ διπλού τείχους καί έκ τάφρου 20 
μέτρων, προστατευούσης το έξωτερικόν μέρος. 
Τό έσωτερικόν τείχος έχωρίζετο άπό τοΰ έξω- 
τερικοΰ διά περιβόλου 18 μέτρων, δστις σήμερον 
είναι πλήρης έρειπίων, διά μέσου τών όποιων 
άνεπτύχθησαν δένδρα πελώρια. Οί πύργοι τοΰ 
έσωτερικοΰ τείχους κείμενοι είς όμοίαν άπ’ άλ- 
λήλων άπόστασιν (48 μέτρων), ήσαν τετράγωνοι, 
στρογγύλοι καί τινες δκτάγωνοι. Ή βαθεΐα εξω
τερική τάφρος, ήτις άλλοτε έπληροΰτο υδατος, 
μετεβλήθη σήμερον εις λαχανόκηπους. Οί λί- 
θιναι γέφυραι, αί όδηγοΰσαι ΰπεράνω τής τάφρου 
πρός τάς πύλας, είναι τουρκικής κατασκευής.

Κατερχόμενοι τών πύργων καί άκολουθοΰντες 
διεύθυνσιν πρός τά δεξιά φθάνομεν μετά πορείαν 
είκοσι λεπτών τής ώρας είς τήν πύλην τής 
Σηλυμβρίας (Σηλύβρι-Καπουσοΰ), δθεν πλατεία 
οδός κατασκευασθεΐσα ύπό τοΰ Ίουστιανοΰ ήγε 
πρός τήν πόλιν τής Σηλυμβρίας. ’Απέναντι τής 
πύλης ταύτης εύρίσκεται μέγα τουρκικόν νεκρο
ταφεΐον, 
μοτέρων άνορών τοΰ παρελθόντος 
γνωστού σατράπου τών Ίωαννίνων, 
"Οπισθεν 
ληνική μονή τοΰ Βαλουκλή, ής ή πρώτη εκ
κλησία έκτίσθη παρά Δέοντος τοΰ μεγάλου έν 
έτει 640 μ. Χρ. Περί τής μονής ταύτης έγραψαν 
έν έκτάσει οί βυζαντινοί συγγραφείς.

Άκολουθοΰντες τήν πορείαν ήμών εύρισκό
μεθα μετ’ οΰ πολύ παρά τήν Πύλην Τρίτου, 
δθεν δ Μωάμεθ ό Β'. είσήλθεν είς τήν πόλιν· 
όλίγον δ’ άπωτέρω είναι ή νέα ΙΙύλη (Μεβλεβή- 
Χανέ-Καποΰ), έπί τών δύο τετραγώνων πύργων 

έν ω κεΐται ό τάφος ένός τών διαση- 
αίώνος, τοΰ 
Άλή πασά, 

τοΰ νεκροταφείου τούτου κεΐται ή έλ-

τής όποιας σώζονται έτι έπιγραφαί μέ τά δνό- 
ματα τοΰ Κωνσταντίνου, τοΰ Ιουστινιανού Β’. 
καί τής Σοφίας. Ερχεται κατόπιν τό Τόπ-Κα- 
ποΰ (ή πύλη του τηλεβόλου), ήτις έπί Βυζαν
τινών έκαλεΐτο ή πύλη τοΰ Αγίου 'Ρωμανού. 
’Ενταύθα είχε στήσει τήν σκηνήν του ό τήν 
Κωνσταντινούπολή πολιορκών Μωάμεθ Β'.

Άνερχόμενοι άπό τής κοιλάδος προχωροΰμεν 
μέχρι τής πύλης τής Άδριανουπόλεως (Έδιρνέ 
Καπουσοΰ), τής άλλοτε πύλης τοΰ Πολυανδρίου. 
<Η πύλη αυτή διατηρείται άρκετά καλά. Είς

άπόστασιν έκατόν άπ’ αύτής βημάτων κεΐται τό 
τέμενος, δπερ άλλοτε ήτο ή έκκλησία τοΰ Σω- 
τήρος, ή γνωστή Μονή τής χώρας, διότι έκειτο 
έξω τών τειχών οτε έκτίσθη. Τήν εκκλησίαν 
ταύτην άνήγειρε μέν ό ’Ιουστινιανός, έπεσκεύασε 
δέ ό Θεόδωρος Μετοχίτης (1281 —1328) έπί 
’Ανδρονίκου Παλαιολόγου τοΰ πρεσβυτέρρυ. Έν 
αυτή διετηρεΐτο ή θαυματουργός είκών τής Θεο
τόκου, ή ύπο τοΰ Αγίου Αουκά γραφεΐσα.

Είς τήν θέσιν, έν ή τό τείχος τοΰ Θεοδοσίου 
ένοΰται πρός τό τεΐχος τοΰ 'Ηρακλείου εΰρηται 
ή πύλη Έγρή-Καποΰ, δι’ ής είσήρχετό τις είς 
τήν συνοικίαν τών Βλαχερνών, ήτις ήτο διά
σημος διά τά μεγαλοπρεπή αύτής μέγαρα, δια 
τάς έκκλησίας καί τά λουτρά. Ενταύθα έκειτο 
καί τό ύπό τών Σταυροφόρων πολλάκις μετά 
θαυμασμού περιγραφόμενον άνάκτορον, έν «ρ διέ- 
μενον οί βυζαντινοί αύτοκράτορες κατα τους 
τελευταίους χρόνους τής βασιλείας των. ΊΙ με
γαλοπρέπεια τών άνακτόρων τούτων ήτο έκτα
κτος. Οί Σταυροφόροι έν μέρει κατέστρεψαν τό 
οικοδόμημα τούτο, δπερ ό Μιχαήλ Παλαιολόγος 
έπεσκεύασε πάλιν. Ενταύθα εύρίσκετο καί ή 
ύπό τής αύτοκρατορίσσης Πουλχερίας οικοδο- 
μηθεϊσα έκκλησία τής Παναγίας 'Οδηγήτριας 
μέ τήν θαυματουργόν αυτής πηγήν, τό Άγιασμα, 
ύπεράνω τής όποιας ύψοΰται σήμερον μικρόν 
παρεκκλήσιον.

Άπό τής πύλης Έγρή-Καποΰ τό τεΐχος κα
τέρχεται προς τήν θάλασσαν. Έκ τών πύργων 
αΰτοΰ δ όγδοος είναι ό περιεργότερος, διότι αύ
τόν έκτισεν έν ετει 1188 ό αύτοκράτωρ Ισαάκ 
ό ’Άγγελος πρός ύπεράσπισιν τών άνακτόρων, 
καί δι’ αΰτοΰ συνεδέετο υπόγειος ειρκτή, έν η 
ό αύτοκράτωρ ούτος ύπέβαλεν εις τα βασανι
στήρια τόν τύραννον Ανδρόνικον τόν Κομνηνόν.

Ταύτα έν συνάψει ήσαν τά κυριώτερα μέρη 
τών άρχαίων τής Κωνσταντινουπόλεως τειχών. 
Τό ζήτημα τοΰτο είναι καί ύπό αρχαιολογικήν 
έποψιν ύψίστης σπουδαιότητος, καί αύτο διεπραγ- 
ματεύθησαν ικανοί έκ τών λογιών άνδρών τοΰ 
καθ’ ήμάς αίώνος. Περί τών τειχών τής Κων
σταντινουπόλεως πολλά έγένοντο άναγνώσμάτα 
κατά καιρούς καί έν τ«ο έγκριτο» Έλληνικφ 
Φιλολογικιΐ» Σύλλογο» τής Κωνσταντινουπόλεως, 
τά όποια οί άκροαταί μετά τοσούτου παρηκο- 
λούθησαν ένδιαφέροντος.

Η ΝΗΣΟΣ ΚΥΠΡΟΣ.
Δοκίμιον περί τής φυσικής, έμπορικής, οι

κονομικής καί κοινωνικής άπόψεως

ύπδ
Π. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΞ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΗΓΩΝ.

σημαντική νήσος τής Κύπρου κεΐται 
μεταξύ τών παραλίων τής Κιλικίας καί 
Φοινίκης πλησιέστερον είς τήν πρώτην

ώς πρός πραγματικήν άπόστασιν, άλλά πλεϊον 
συνδεδεμένη μετά τής Φοινίκης ώς προς τό γέ

νος, ιστορίαν καί τόν χαρακτήρα τοΰ πολιτισμού 
της. Το μήκος τής νήσου άπό Δ. πρός Ά. είναι 
περίπου 150 μίλια· τό μέγιστον αύτής πλάτος 
περίπου 40. Τδ πρώτιστον ή νοτιοδυτικόν μέ
ρος έχει σχήμα άκανονίστου παραλληλογράμμου, 
δ καταλήγει είς μακράν στενήν χερσόνησον διή- 
κουσαν βορειανατολικώς. ' II έπιφάνεια τής 
χώρας σχεδόν όλοαχερώς καλύπτεται ύπό τής 
ύψουμένης σειράς τού όρους Όλύμπου, καί κατέρ
χεται έκατέρωθεν εις έπικινδύνους καί τραχείς 
όγκους, χωριζομένους άπ’ άλλήλων ύπό βαθειών 
γραφικών κοιλάδων. Ή νήσος παρήγε χαλκόν, 
χρυσόν, άργυρον καί πολυτίμους λίθους. Τά 
κατώτερα μέρη τής χώρας ήσαν έξαισίως εύφορα 
καί περιγράφονται ώς ρέοντα μετ’ οίνου, έλαίου 
καί μέλιτος, έν<ρ έκ τής άφθονίας τών άνθέων 
της έσχε τό όνομα εύώδής. Άπασα ή νήσο; 
έθεωρεΐτο ώς ιερά τή Αφροδίτη·

“Αίϊοίην χρυσοατέφανον καλήν Άφροΐίτην 
Ασομαι, ή πάιης Κόπρου κρήδεμνα λίλογχεν 
Είναλίης, ότι μιν ζέφυρου μένος υγρόν άέντος 
Ίΐνεικεν κατά κύμα πολυφλοίοβοιο θαλάσσης 
Άφριϊ» ένί μαλακιμ’’

Όμήρ. Ύμνος είς Άφρονδίτην Β.

‘Ό, quae beatam, Diva, tones Cyprum."
Όρατ. Cann. III. 26, 9.

“0 Venus, regina Cnidi I’aphique, 
Sperne ililectuui Cypron."

•ϋρατ. Carm. I. 30, 1.

Ή σειρά τοΰ ’Ολύμπου διέρχεται άπό δυ- 
σμών πρός άνατολάς, καί ύψοΰται 7000 πόδας. 
Πολυάριθμα άκρωτήρια έκτείνονται εις τήν θά
λασσαν, έξ ών τά σημαντικότατα είναι ό Άκά- 
μας ("Αγιος Έπιφάνιος) πρός δυσμάς τό Κρόμ- 
μυον (Κορμακίτης) πρός βορράν, Δινάρετον 
(Ούρά οοός, Άγ. Άνδρέας) πρός άνατολάς μετά 
μικράς σωρείας νήσων όνομαζομένων αί Κλεί
δες” έξωθεν αύτού ΙΙηδάλιον (Άκρωτήριον 
Greco) πρό: το νοτιοανατολικόν, άνωθεν τοΰ 
όποιου ύψοΰτο λόφος Ονομαζόμενος Ιοαλιον 
μετά ναού ιερού τή Αφροδίτη·

“Δέσποιν δ Γ’όλγως τε καί Ίδάλιον έφίλασας, 
Αΐπεινάν τ’ έρυκα, χρυσψ παίζουσ- Άσροδίτα.” 

Ηεόκρ. Ίουλ. ΙΕ. 101.

“Hunc ego sopitum soinno, super alta Cythera, 
Aut super Idalium, sacrata sede recondam.” 

Βιργ. Atv. 1. 680.

Κουριάς (’Ακρ. Zephgari) πρός τό νοτιο
δυτικόν καί Άκρωτήριον (Άκρ. delle Gatta) 
προς το νοτιώτατον. Ό πρώτιστος ποταμός είναι 
ό Πεδιαΐος ή ΙΙεδαΐος ή Βώκαρος (Κ. ΙΙη- 
διάς), δς ρέει πρό; άνατολάς ποτίζων τό τής 
Κύπρου εύφορώτατον πεδίον· οί άλλοι πολυ
άριθμοι ρύακες είναι άσήμαντοι. Αί πρώτιστοι 
πεδιάδες είναι αί τής Σαλαμΐνος καί τοΰ Κιτίου.

Αί άρχαιόταται πόλεις τής Κύπρου, Κίτιον, 
Αμαθούς καί Πάφος ήσαν άποικίαι έκ Φοινί
κης · αί δύο πρώται φέρουσι Φοινικικά όνόματα, 
ένφ ή τελευταία ήτον τό πρώτιστον ιερόν τής 
έκεΐ λατρευομένης Φοινικικής Αφροδίτης. Αί 
Έλληνικαί άποικίαι κατέχουσι τήν άκόλουθον 
τάξιν ώς προς τήν σημαντικότητα· ή Σαλαμίς, 
έπί τοΰ νοτιοανατολικού παραλίου ήτον ή άκμαιο- 
τάτη έν τή νήσφ εμπορική πόλις· οί Σόλοι 
έπί τοΰ βορείου παραλίου, έκειντο καταλλήλως 
πρός διεξαγωγήν τοΰ μετά τής Κιλικίας έμπο- 
ρίου · ή Νέα Πάφος κατέστη συχναζόμενο; 
λιμήν, καί άλλοτε ή έδρα τής κυβερνήσεως. 
Οί τής Αίγύπτου μονάρχαι προσέθηκαν πόλεις 
τινάς, είς τάς τρεις τών όποιων έδοσαν το όνομα 
Αρσινόη.

Όλίγον γινώσκεται περί τής ιστορίας τών 
πόλεων τής Κύπρου· ίφείλουσι τήν πρωτίστην 

αύτών εύκλειαν είς τήν λατρείαν τής Αφροδί
της. θέλομεν περιγράψει αύτάς άπό δυσμών 
πρός άνατολάς, παρά τό βόρειον παράλιον, καί 
άπό άνατολών πρός δυσμάς, παρά τό νότιον.

Ή Αρσινόη έκειτο έπί τού Β. παραλίου, 
παρά τό δυτικόν άκρωτήριον Άκάμας· κατε
στράφη ύπο Πτολεμαίου τοΰ Σωτήρος. Σόλοι 
ήτο σημαντικός λιμήν έπί τοΰ βορείου παραλίου 
καί είχε πολύτιμα μεταλλεία έν τοΐς περιχώ- 
ροις. Αέγεται δτι ήτον Αθηναϊκή αποικία.

Ή Σαλαμίς έκειτο παρά τάς έπί τοΰ άνα- 
τολικοΰ παραλίου έκβολάς τοΰ Πεδιαίου ποτα
μού· ήτον διάσημος πόλις κατά τήν II. X. 6 
εκατονταετηρίδα, καί ύπο άνεξάρτητον δυνα
στείαν. Περίφημος ναυμαχία έσχε χώραν έξω
θεν τοΰ λιμένος της μεταξύ Πτολεμαίου καί 
Δημητρίου τού Πολιορκητοΰ, II. X. 306· έν 
μέρει κατεστράφη έπί τής βασιλείας τοΰ Τραϊ
ανού έν τινι έπαναστάσει τών Ιουδαίων καί 
όλοσχερώς ύπό έπακολουθήσαντος σεισμού· άνφ- 
κοδομήθη ύπό τοΰ χριστιανού αύτοκράτορος Φλα- 
βίου Κωνσταντίου, υιού τοΰ μεγάλου Κωνσταντί
νου, οστις μετωνόμασεν αύτήν Κωνσταντίαν. Έπί 
τοΰ μεσημβρινού παραλίου ή πρώτιστη πόλις ήτο 
τό Κίτιον, λείψανα τοΰ όποιου είσέτι όρώνται, 
παρά τήν Αάρνακα, συγκείμενα έκ θεάτρου, τά
φων καί θεμελίων τών τειχών. Ή Άμαθοΰς 
έκειτο δυτικώτερον, καί έφημίζετο διά τήν λα
τρείαν τής Αφροδίτης, Αδώνιδος καί Ήρακλέ- 
ους καθώς καί διά τόν σίτον καί τά ορυκτά της. 

“Est. Amatlins, est celsa mihi Paphos atque Cythera 
Italiaeque doinus.’’ Βιργ. Αίν. X. SI.
“Culte puer, puerique parens Amathusia culti; 
Aurea de eampo vellite signa meo.’’

Όβιδ. Amor III. 15, 15.

Πάφο; ήτον το όνομα δύο πόλεων έπί τοΰ 
νοτιοδυτικού παραλίου· ή άρχαιοτέρα, καλουμένη 
ΙΙαλαίπαφος ύπό τών γεωγράφων, άλλ’ απλώς 
Πάφος ύπό τών ποιητών, έκειτο παρά τό άκρω
τήριον Ζεφύριον πλησίον τοΰ ποταμοΰ Βωκάρου 
ή Πεδαίου έπί λόφου περί τό 1'/ι μίλ. άπέ- 
χουσα τής θαλάσσης, είχε,δέ καί καλόν λιμένα· 
ήτον ή διασημοτάτη έδρα τής λατρείας τής 
'Αφροδίτης, "Celsa Paphos.” Βιργ. Alv. X. 51.

“ 11 δ’ άρα Κύπρον ίζανε φιλομμειδής ’Αφροδίτη, 
’Εί Πάφον ένθα δέ οϊ τέμενος βωμός τε θυήεις.” 

‘Ομηρ. Όδ. II.

Τοΰ ναού τής όποιας καί ό "Ομηρος ποιεί 
μνείαν. Τά θεμέλια τοΰ μεταγενεστέρου ναοΰ 
τοΰ άνεγερθέντος ύπό Ούεσπεσιανοΰ είσέτι δια- 
κρίνονται καί ή μορφή του σκιαγραφεΐται έπί 
τών νομισμάτων τινών τών 'Ρωμαίων αύτοκρα- 
τόρων. ΊΙ Αφροδίτη λέγεται δτι άπεβιβάσθη 
εις τόν τόπον τούτον μετά τήν μεταξύ τών κυ
μάτων γέννησίν της καί ήτις έντεύθεν καλείται 
ή ΙΙαφία θεά. Έν τφ ναω αύτής ύπήρχε μέγας 
ίερεύς, οστις έξήσκει είδος τι θρησκευτική; έπι- 
τηρήσεως έφ’ άπάσης τής νήσου. ΊΙ νέα Πάφος 
ήτον έπί τοΰ παραλίου περί τά 7 '/ε μίλια βορειο- 
δυτικώ; τής Παλαιπάφου καί προεξάρχον μέρος 
έλάμβανεν είς τήν λατρείαν τήν άποδιδομένην 
είς τήν θεάν. Έν τή Νέα Πάφω διέμενεν ό 
Ρωμαίος διοικητή; κατά τόν καιρόν τοΰ Απο

στόλου ΙΙαύλου· ό λιμήν τη; είναι νΰν κατα- 
κεχωμένος. "Εκαστον έτο; έγίνετο μεγάλη πομπή 
άπό τή; Νέας μέχρι τοΰ έν τή Παλαιπάφω 
ναοΰ τής θεάς. Δύο γνώμαι ύπάρχουσι περί 
τή; θεμελιώσεως τή; Πάφου· κατά μέν τήν μίαν 
θεωρείται ώ; θεμελιωτή; της ό βασιλεύς τή; 
Συρίας Κινάρας, κατά δέ τήν άλλην ό έξ Αρ
καδίας Άγαπηνωρ κατά τήν έκ τής Τρφάδος 
έπιστροφήν του. Αύται αί δύο γνώμαι συμβιβά
ζονται διά τής ύποθέσεως οτι ό Κινάρας ήτον 

ό θεμελιωτή; τή; Παλαιπάφου καί ό Άγαπηνωρ 
τής Νέας Πάφου. Δέν δύναται νά ύπάρχη άμφι- 
βολία περί τής έκ Φοινίκης άποικίσεως τής 
Παλαιπάφου, καί ότι ή λατρεία τή; Αφροδίτη; 
είσήχθη έξ Άνατολών, άλλ’ έξ ’Αρκαδία; άποι- 
κία δέν είναι δυνατόν νά γίνη παραδεκτή. "Οταν 
γίνηται μνεία τής Πάφου ύπο μεταγενεστέρων 
συγγραφέων άνευ τίνος έπιθέτου, συνήθως έννο- 
εΐται ή Νέα Πάφος, άλλ’ όταν τό όνομα άπαν- 
τάται παρά τοΐς ποιηταΐς, έν γένει πρέπει νά 
έννοώμεν τήν ΙΙαλαίπαφον, έπειδή οί ποιηταί, 
ώς έπί τό πλεΐστον, όμιλοΰσι περί αύτής καθ’ 
δσον συνδέται μετά τής λατρείας τής ’Αφροδίτης. 
Ή Παλαίπαφος κατεστράφη ύπο σεισμού έπί 
τής βασιλείας τοΰ Αύγούστου, άλλ’ άνφκοοομήθη 
κατα διαταγήν τοΰ Αύτοκράτορος καί ώνομάσθη 
Αύγούστα. Ύπό τούς Ρωμαίους ή Νέα Πάφο; 
ήτον ή πρωτεύουσα ένό; τών 4 διαμερισμάτων 
είς α ή νήσος διηρεΐτο. ΊΙ ΙΙαλαίπαφος καλεί
ται νΰν Κούκλια, παραγομένη έκ τοΰ Νικόκλια, 
δπερ ύποθέτει δτι έζ τινο; Νικοζλέου;, βασιλέως 
τών ΓΙαφίων, έδόθη τό όνομα άποκοπή τοΰ νι Κύ
κλια, καί προσθήκη ένός διγάμματος Κούκλια. 
Έκ τών ήττον σημαντικών πόλεων δυνάμεθα 
νά σημειώσωμεν τήν Αάπηθον ή Αάπαθον, ση
μαντικήν πόλιν έπί τοΰ βορείου παραλίου, έφ’ 
ομώνυμου ποταμοΰ άνατολιζώς τοΰ άκρωτηρίου 
Κρομμύου, Γολγίαν ή Γόλγους, ών ή θέσις 
είναι άγνωστος, πόλιν διάσημον διά τήν λατρείαν 
τής Αφροδίτης·

“Nync, υ caeruleo creata ponto,
Quae sanctum Idalium, Syrosque apertos, 
Quaeque Ancona, Cnidnmquae arundinosam 
Colis, quaeque Amathunta, quaeque Golgos.” 

Κατοΰλλ. XXXVI.

Μάριον, μεταξύ Άμαθοΰντου; καί Κιτίου, 
άπό Μαριέως τινός, πόλιν, ήν Πτολεμαίος ό 
Α0' εΐχε καταστρέψει, καί ήτις είτα, κατά Στέ
φανον τον Βυζάντιον, μετωνομάσθη Αρσινόη, 
και τήν Ταμασσόν (νΰν Άγιον ΊΙραζλείτην 
καί Πολιτικόν), έπί τής βορείου κατωφερείας 
τοΰ Όλύμπου, ύποτιθεμένην οτι ταύτίζεται μετά 
τής τοΰ 'Ομήρου Τεμέσης·

“ΝΟν 5’ ώδε νηι κατήλυθον ήδ’ έτάροιοι,
Πλέων έπϊ οϊνοπα πόντον, έπ’ άλλοθρόους ανθρώπου;
Ές Τεμέσην μετά χολκόν, άγω δ' αϊθωνα σίδηρον.”

Όμήρ. 'ϋδύσ. Α. 182.

Ή Κύπρος φαίνεται δτι καθυπετάγη εί; τούς 
Συοίους κατά τόν καιρόν τού Σολομώντος. Ύπό 
τόν Άμασιν προσηοτήθη είς τό βασίλειον τών 
Αιγυπτίων καί κατά τήν ύπό τοΰ Καμβύσου 
εισβολήν εί; Αίγυπτον ύπέκυψεν είς τούς Πέρσας. 
Συμμετέσχε τής έν ’Ιωνία έπαναστάσεως, άλλ 
έκυριεύθη ύπό τοΰ Δαρείου. Μετά τήν μάχην 
τής Σαλαμΐνος οΐ Αθηναίοι ύπεδούλωσαν το 
μεγαλήτερον μέρος τή; νήσου. Ή λαμπρά περί
οδος τής ιστορίας της είναι ή κατά τούς χρόνους 
τοΰ Εύαγόρου βασιλέως τή; έν Κύπρφ Σαλα
μΐνος, καταγομένου έκ Τεύζρου, δστις άνέβη 
έπί τοΰ θρόνου κατά τό έτος 410 II. X., κατέ- 
κτησε σχεδόν απασαν τήν νήσον, ύπεδέχθη τόν 
Κόνωνα είς τήν αύλήν του μετά τήν έν Αίγός 
ποταμοί; μάχην (405 II. X.) καί άντέστη έπί 
πολύν χρόνον κατά τοΰ βασιλέως τή; Περσίας· 
έφονεύθη δέ ύπ’ εύνούχου τίνος τίϋέτει 374 II. X.

Ή νήσο; πάλιν ύπέκυψεν' εις τούς ΙΙέρσας 
και διέμείνε μέχρι τών χρόνων τοΰ Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου. Έν τή διαιρέσει τή; Μακεδονικής 
δυναστείας, άπενεμήθη εις τόν έξ Αίγύπτου 
Πτολεμαίον, καί έξηκολούθει ώς άξιολογωτάτη 
κληρουχία τού βασιλείου τής Αίγύπτου μέχρι; 
ού προσηρτήθη εις τήν 'Ρωμαϊκήν Αύτοκρατο- 
ρίαν II. X. 58.

Τήν Κύπρον έπεσκέφθη ό Άγ. Παύλος έν 
τή πρώτη αύτοΰ ιεραποστολική περιοδεία. Διέ
πλευσε τήν θάλασσαν άπό τή; έν Συρία Σελεύ
κειας είς Σαλαμίνα, καί μετά ταΰτα πιθανώς 
ήκολούθησε τήν είς Πάφον 'Ρωμαϊκήν όδόν, άφ’ 
οπού έπλευσεν διά Παμφυλίαν (ΙΙράξ. ΙΓ. 4—13). 
Εί; τόν εί; 'Ρώμην πλοΰν αύτοΰ "ύπέπλευσε 
τήν Κύπρον” τουτέστι προέβη ύπό τδ βόρειον 
παράλιον τής νήσου (ΙΙράξ. ΚΖ'. 4).

( Επεται συνέχεια.)

ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΚΑΡΡΑΡΑΣ
ΕΝ ΙΤΑΛΙΑι.

(Μετά είκόνος, Ερα σελ. 248.)

3)ιιως ή Ελλά;
AT -|V μαρμαρα της 
© λικοΰ, ουτω

φημίζεται διά τά ώραΐα 
Πάρου καί τοΰ Πεντε- 

καί ή πόλις Καρράρα έν 
’Ιταλία παράγει μάρμαρον στιλπνότατον, έξ ού 
σήμερον κατασκευάζονται τό λαμπρότερα άγάλ- 
ματα καί μνημεία. 'Η Καρράρα είναι πόλις 
τής ομωνύμου Ιταλικής έπαρχίας, κεΐται 
μακράν τή; θαλάσση; έν βαθεΐα κοιλάδι,

δέ ού

- "ε·01· 
κυκλουμένη ύπό τών διασήμων λατομείων τών 
Άπεννίνων, καί συνδέεται διά σιδηροδρόμου 
πρδς τήν γραμμήν Πίζης-Γενούης. Άμα είσδύων 
τις είς τήν κοιλάδα ταύτην έννοεΐ δτι εύρίσκεται 
έν χώρα μαρμαροφόριρ. θύραι καί παράθυρα 
τών οικιών, προσόψεις καί κατώφλια, κλίμακες 
καί κοσμήματα είναι έκ μαρμάρου. Πλούτον 
ιδίως μαρμάρων περιέχουσιν αί έν Καρράρα έκ- 
κλησίαι τή; Παναγίας καί τοΰ Αγίου Άνδρέου. 
Έν τή κεντρική πλατεία τή; πόλεως άξιοθέατον 
είναι τό μεγαλοπρεπές φρέαρ, δλον ζατεσζευα- 
σμένον έκ λευκού καί στιλπνοτάτου μαρμάρου. 
Οί κάτοικοι τή; πόλεω; ανέρχονται εί; 25 χι
λιάδά; περίπου, και δλοι σχεδόν έργάζονται έν 
τοΐς λατομείοις. Ιό καλλίτερον μάρμαρον διά 
τά άγάλματα έκκόπτεται έν 'έξ θέσεσιν, ών ή 
σημαντικωτέρα είναι ή παρά το χωρίον Τοράνον. 
ΊΙ έξαγωγή τών μαρμάρων άνέρχεται εί; 180 
χιλιάδα; στατήρων κατ’ έτος, άξίας πλέον τών 
6 εκατομμυρίων φράγκων. Τά μάρμαρα μετα- 
κομιζονται άπό τών λατομείων πρός τόν σταθμόν 
τοΰ σιδηροδρόμου έπί δυνατών άμαξών συρό
μενων ύπό πολλών ζευγών βοών· τοιαύτην με
τακόμισή παριστα ή ήμετέρα είκών.

Διά δέ τοΰ σιδηροδρόμου μεταφέρονται είς 
τόν πλησίον λιμένα τή; Α αβέντζας, ένθα φορτό- 
νονται είς πλοία. Πολλοί γλύπται κατοικοΰαιν 
έν Καρράρα, δπου έπεξεργάζονται τά μάρμαρα 
είς διάφορα κοσμήματα καί άγάλματα, δπως 
ουτω οΐκονομηθώσιν αί δαπάναι τή; μεταφορά; 
δγκωδών λίθων. Έν γένει δέ δλη ή έπαρχία 
τή; Καρράρα; συμμετέχει τοΰ φυσικού τούτου 
τών δρέων αύτής πλούτου.
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ΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΡΑΡΑΣ.
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ΕΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ».
(Άκ - Παλάγκα καί Πιρότ.)

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 249.)

Παραθέτομεν σήμερον τριπλήν εικόνα παρι- 
στώσαν τάς κωμοπόλεις Άκ-Παλάγκαν και 
Πιρότ, και τον τουρκικόν παρά τήν Κ ου λ αν 
πύργον. Παρά τά μέρη ταύτα διεδραματίσθησαν 
πρό μικρού αί αιματηροί σχηναί τοΰ τελευταίου 
σερβο-βουλγαριχοΰ πολέμου, βστις διά τής προ
χθές συνομολογηθείσης ανακωχής τών οπλών 
έληξεν.

Αί τοποθεσίαι αύται δέν παρουσιάζουσί τι 
τό έξαιρετικώς γραφικόν, καί έν Βουλγαρία ύπαρ- 
χουσιν άλλαι θέσεις κατά πολΰ ώραιότεραι. 
Άλλά περί Πιρότ ιδίως τόσος έγένετο έσχάτως 
λόγος, ώστε έκίνησε τό κοινόν ενδιαφέρον. Έν 
τή πόλει ταύτη συνωμολογήθη καί ή ανακωχή 
τών οπλών, ήτις, άν μή] συμβή τι έκτακτον καί 
απρόοπτον, θά καταλήξη είς τήν όριστικήν ει
ρήνην μεταξΰ τών δύο διαμαχομένων λαών, τοΰ 
βουλγαρικού καί τοΰ σέρβικου.

Σκηνάς έκ τοΰ τελευταίου πολέμου έκ προ- 
θέσεως δέν παρεθέσαμεν έν τω ' Έσπέριρ ’, 
διότι άπαντα τά έν αύτω διαδραματισθέντα τόσον 
θλιβεράν παντί Έλληνι ένεποίησαν έντύπωσιν, 
ώστε αίσθημα άθυμίας καταλαμβάνει ήμας έν 
δσω τό ζήτημα τής χερσονήσου τοΰ Αίμου μένει 
έκρεμές. '0 Ελληνισμός πολλάκις ύπέστη δο
κιμασίας, άλλά τόσον κρίσιμον περίστασιν, ήν 
διέρχεται σήμερον, ουδέποτε διήλθεν.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΣΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΤΩΝ ΟΦΕΩΝ.

προσοχή τοΰ επιστημονικού κόσμου είναι 
jj I? ήδη έστραμμένη έπί τής νέας άνακα- 

λύψεως τοΰ Pasteur, καί έπί τών άξιο- 
λόγων αποτελεσμάτων ατινα έπιφέρει ή είς τόν 
ένοφθαλμισμόν τών ιών συνισταμένη μέθοδος 
αύτοΰ. Δέν ήθελεν δ’ είσθαι άσκοπον νά διαλά- 
βωμεν ενταύθα 2,τι ό κ. Jarini, ό έρευνητής τής 
έοήμου Kalachari έν τή κεντρφα ’Αφρική, άνέ- 
φερεν έντινι πρό τινων μηνών ανακοινώσει αύτοΰ 
έν τή ’Ακαδημία τής’Ιατρικής, περί τοΰ τρόπου 
δηλαδή δι’ ού οί ιθαγενείς τής χώρας ταύτης 
θεραπεύονται έκ τών δηγμάτων τών όφεων. 'Ο 
ιός τών όφεων είναι έπίσης σιελώδης, καί εύρί- 
σκεται έν σμικργ. ποσότητι έν τή έκκρίσει του 
στόματος απάντων τών ζώων καί Ιδία τοΰ κυνός. 
'Ο κ. Jarini περιέγραψεν είς τόν άντιπρόσωπον
τής Pall Mall Gazette τοΰ Λονδίνου τόν τρόπον 
δι’ ού οί ’Αφρικανοί Βοσιμάν*) προφυλάσσονται 
έκ τών έπακολουθημάτων τών ιοβόλων όφεων. 
Τό ένστικτον προδήλως ώδήγησε τούτους, είς 
τήν χρήσιν μέσου, ούτινος ή χρησιμότης έξη- 
γεΐται διά τών ερευνών τοΰ Pasteur.

"Κατά τό έν Kalachari πρός έξερεύνησιν 
ταξείδιόν μου, λέγει ό κ. Jarini, ένθα οί ιοβόλοι 
όφεις άφθονούσι, πλεΐστοι ιθαγενείς ών ή ενδυ
μασία είναι άπλουστάτη, έδήχθησαν ένώπιόν 
μου. ’Επιλαμβάνονται δέ μόνοι τής θεραπείας, 
οίονεί γνωρίζοντες τό περιλάλητο·? άξίωμα similia 
siinilibus (τά δμοια τοΐς όμοίοις).

“Οί ιθαγενείς μεταοαίνοντες είς το κυνήγιον, 
φέρουσι πάντοτε μεθ’ εαυτών ιώδεις άδένας έχί-

') Φυλή συγγενής τοΐς Όττεντόττοις έν τή νοτίω 
Αφρική. 

δνης, ή ετέρου τίνος είδους ερπετών έκ τών 
καλουμένων cobra τό κίτρινον, καί cobra capella, 
συνήθως δμως ερπετού τίνος λίαν ιοβόλου καλου- 
μένου αυτόθι ή aubou. Εύθΰς ο’ όταν δηχθώσι, 
ποιούσι τομήν πλησίον τοΰ τραύματος, έν η έν- 
θέτουσι δραχμίδα έκ τών κονιοποιηθέντων προη
γουμένως αδένων. Είτα κατακλίνονται, τό δέ 
μέλος έςοιδαίνεται, μετά μίαν δμως ή δύο ήμέρας 
τό οίδημα εκλείπει, καί ό πάσχων έχει καλώς. 
Δύο βόες άνήκοντες είς έμέ έδήχθησαν καί έθε- 
ραπεύθησαν κατά τόν ΰποδειχθέντα τρόπον. Ώς 
βλέπομεν τό μέσον τούτο είναι κάλλιστον καί 
διά τά ζώα.

''Ενθυμούμαι μάλιστα τήν περίπτωσιν ένός 
Βοσιμάν δηχθέντος ένώπιον τών οφθαλμών μου. 
'Ημέραν τινά συνοδοιποροΰντες, παρετήρησα έκ 
τής άμάξης ήμών μέγαν όφιν (cobra capella) 
κοιυ-ώμενον ύπό τινα βάτον. ΙΙροσεκάλεσα τον 
Βοσιμάν νά συλλάβη τό τρομερόν αύτό έρπετόν, 
άφοΰ, ώς έλεγε, δέν έφοβεϊτο τά δήγματα τών 
ιοβόλων τούτων όφεων. Συγκατετέθη, άλλά 
συγχρόνως μοί έζήτησε σύστρεμμα φύλλων κα
πνού. ’Εγώ δμως ήρνήθην, καθόσον δέν έπε- 
Ούμουν νά γείνω αίτιος τοΰ θανάτου του. Έπρο- 
σμέναμεν δέ τήν συνοδείαν ήμών διά νά φονεύση 
τόν όφιν, δτε αίφνης ό Βοσιμάν λακτίζει τήν 
τρομερόν κεφαλήν τοΰ ζώου. Ό δφις άνορθω- 
θείς έδηξε τούτον κατά τήν κνήμην. Ό Βοσιμάν 
έκάθισεν ήσύχως χαμαί, έσυρεν έκ τοΰ σάκκου 
του τεμάχιον ξηρού άδένος όφεως, έλειοτρίβησε 
τούτο μεταςΰ τών χειρών του, ένυξε τόν πόδα 
του, δστις είχεν ήδη άρχίσει νά έςοιδαίνηται 
πλησίον τού δήγματος, καί έπέθηκε τήν κόνιν. 
Έν τω μεταςΰ δ’ έτερος Βοσιμάν φονεύσας τόν 
όφιν, άφήρεσεν τούς ιώδεις αύτοΰ άδένας. 'Ο 
τραυματισθείς Βοσιμάν έκπιέσας σταγόνα κατά
πιε ταύτην μεθ’ υδατος, είτα δέ περιέπεσεν έν 
άναισθησία διαρκεσάση έπί πολλάς ώρας. Μετά 
τινα χρόνον ή αύξηνθεΐσα έξοίδησις ήλαττώθη. 
Ιήν πρωίαν τής έπιούσης ένωφθαλμίσθη έκ 
νέου, κατεκλίθη, καί κατά τήν νύκτα ή έξοί- 
δησις έξέλειπεν. Τήν πρωίαν τής τρίτης ήμέ
ρας, ό Βοσιμάν εύρισκόμενος έν τελεία ύγεία 
προσήλθεν ινα μοί ζητήση τόν έκ καπνού κύ
λινδρον, δν καίτοι δέν είχον ύποσχεθή ούχ ήτ
ταν έδωσα έξ δλης καρδίας.”

'Ο κ. Jarini προσέθηκεν δτι μετέφερε καί 
εις Ευρώπην τοιούτους ιώδεις άδένας ούς μετα
χειρίζονται οί άγριοι, καί δτι θά άποστείλη τού
τους είς τον κ. Pasteur ινα πειραματισθή καί 
διά τού νέου τούτου ιού. Δρ. Δ.

ΠΟΙΗΣΙΣ.

Μ'-ΤΑΒΟΛΗ.

Δύστηνε γύναι, τον καιρόν έκεΐνον ένθυμήσου 
"Οτε άγνή, ώς άγγελος αγνός τοΰ Παραδείσου, 
Είς τόν 'ναόν προσήρχεσο μ’ εύλάβειαν βαθεΐαν 
Ν’ άκούσης πάσαν εορτήν τήν θείαν λειτουργίαν.

Καί μόνη έβασίλευε, μόν’ ή χαρά έντός σου, 
Καί ήσο τόσον εύτυχής πλησίον τής μητρός σου · 
Καί πάντες έπεδίωκον τ’ άθώα βλέμματά σου, 
Κ’ έξύμνουν τήν αφέλειαν καί ωραιότητά σου. 

Σΰ δμως δέν έπρόσεχες· σΰ έπαιζες, έγέλας· 
Τάς μαύρας δέν προέβλεπες τοΰ μέλλοντος νε- 

φέλας·
Εις λεία, είς άσήμαντα νερά έκωπηλάτεις 

Ανύποπτος ναυβάτης.

Φεΰ! πόσον άλλη σήμερον! Άπέπτ’ ή άθωότης. 
Έν τή ψυχή σου λυπηρά αισθήματα παλαίουν· 

Οί όφθαλμοί σου κλαίουν,
Καί χρωματίζει πένθιμος τήν όψιν σου ώχρότης. 

Καί δμως δέν παρέδραμε πολύς είσέτι χρόνος· 
Πώς τόσον μετεβλήθησαν οΐ τύποι τής είκόνος ; 
ΙΙώς είς γυναίκα πάσχουσαν ή κόρη μετεβλήθη, 
Καί φέρει τής κολάσεως τάς φλόγας είς τά στήθη;

Τόρα σέ κράζουν δυστυχή; ούδείς διώκει πλέον 
Τό άφελές μειδίαμα, τό βλέμμα σου τό καΐον 
Είς τόν ναόν δέν φαίνεσαι, ή άν φανής, καμμία 
Φωνή δέν λέγει- "Έρχεται ή κόρη ή γλυκεία!”

Ώς λάμψις ή μαγεία σου διάττοντος διέβη · 
Είς σκοτεινά έτάφησαν οί ουρανοί ερέβη· 
Τάς αύρας διεδέχθησαν ψυχραί πνοαί χειμώνας· 
ΤΙ δ’ ή φιλία σέ θρηνεί, σέ λησμονεί ό φθόνος.

II. Ματαράγκας.

ΣΚΕΨΕΙΣ-ΟΝΕΙΡΑ.

Κλαδιά μ’ άγκάθια σφίγγουνε τόν άχαρή μας βίον · 
Μά κάποτε μέσα σ’ αυτά βλαστάνει εύώδες ίον. 
Ευδαίμων δστις δυνηθή, τάς χεΐρας κι’ άν ξεσχίση, 
Τό ίον τούτο νά εύρή κί άγνά νά τό μυρίση — 
Νά μή Οελήσ’ δμως ποτέ ούδέ κλαδί νά κόψη, 
Μόν’ τήν γλυκιάν του μυρωδιάν μέσ’ σ’ τήν 

καρδιά νά κρύψη —
Τότ’ έχει αύτή τό χάρισμα άπ’ άνωΟε δοσμένον, 
Σάν εύρη τόπον στήν καρδιά ρίζαις βαθυαΐς νά

Μψ?·
Αί ρίζαις κάνουνε βλαστούς, καί οί βλαστοί λου

λούδια,'
Αμάραντα, άειθαλή καί μοσχομυρισμένα, 
Χειμών’ αύτά δέν ’ξεύρουνε ούδέ ψυχρόν άέρα· 
Ζοΰντοΰ άνθρώπου τήν ζωήν, μαζύ του άποθαίνουν, 
Καί στήν αιωνιότητα δλα μαζύ διαβαίνουν,

Α.

Σ. τ. Δ. Τό άνωθεν χαριέστατον ποιημάτων έλά- 
βομεν ουνοοευόμενον διά τών έξής στίχων

Παράτυπ’ άκατάστατο 
καί κακοσυνταγμένο,

Είς τοΰ Εσπέρου τό χαρτί 
ποθεί γιά νά καθήση·

Γελοίος είν’ ό πόθος του, 
γελοία κί ή γραφή του, 

Γιά τόν κριτή ποΰ δέν θωρεΐ 
τό δάκρυ μέσ’ στο γέλοιο,

I

Η ΑΛΒΑΝΙΣ ΛΑΚΑΙΝΑ.

(’Αλβανικόν)

Ή χήρα Μάρω, γόνος κλεινών 
'Ηρώων, οίπερ έπί τρανών 
Βουνών οίκοΰσι πρός τόν στενόν 
Βορράν τής χώρας τών ’Αλβανών, 
Τά δπλα δοΰσα τω ποθητω 
Γίω της Πάλιω, είπεν αύτω· 
" Βάρβαρα στίφη φυλών πυρρών 
"Έκ παγωμένων, κρύων χωρών 
“ Εισβάλλουν, τέκνον, είς τήν καλήν 
"'Ημών πατρίδα! ... Πρός τήν φυλήν 
"Αύτήν τήν ξένην καί σύ, πικρά 
"Μίση άν τρέφης, τά τρομερά 

'"Όπλα σου λάβε, καί ό Χριστός 
"Άς σέ εύθύνη, άν ής πιστός.
"Κί άν θάνατός τις σ’ εύρη σκληρός, 
"Μή τόν φοβήσαι· τής σής μητρός 
"'Η εύλογία σ’ έπιτηρεΐ. — 
"Λάβε εν δόρυ, στιλπνό, μακρύ, 
"Κ’ εν καρυοφΰλι, μαΰοον, πικρόν· 
"Καί, ή μέ ταύτα τόν σόν εχθρόν 
"Νά καταβάλης, ή σέ νεκρόν 
"Επάνω τούτων σ’ τόν ιερόν 
"Τάφον νά φέρουν τού σοΰ πατρός .... 
"Τον άσπασμόν μου λάβε . . . κ’ εμπρός!

Χαρ. Κ· Μάνδρος.

ΕΚ ΙΏΝ ΜΥΘΩΝ ΤΟΥ ΚΡΙΛΩΦ.

ΤΟ ΕΠΑΝΩΦΟΡΙ ΤΟΥ ΖΑΝΝΗ

(Μετάφρασις II. Λ, ’Λξιώτου)

Τού έπενδύτη τού Ζαννή τρυπήσαν οί άγκώνοι· 
Έκεϊνος δέ χωρίς ν’ άργή έπήρε τό βελόνι, 

’ Απ’ τά μανίκια έκοψε μέ προσοχή μεγάλη 
Κομμάτι, κ’ έδιώρθωσε το ’πανωφόρι πάλι.
Μόνο τά χέρια έμειναν γυμνά, τό ’να καί τ’ άλλο. 
Καί μήπως είν’ αύτό κακό παρά πολΰ μεγάλο; — 
Νά δμως όπού τόν Ζαννή όλοι τόνε γελούνε· 
Κ’ έκεϊνος λέγει· "Άδικα γι’ άνόητο μέ περνούνε, 
Καί είς αύτό έγώ ’μπορώ διόρθωσι νά φέρω, 
Καί τά μανίκια πλιό μακρυά εύθΰς νά καταφέρω.” 
Είναι παιδί μέ γνώσι ό Ζαννής, διαβολεμμένος! 
Πιάνει καί κόπτει ταΐς ποδιαΐς, μ’ έκείναις με- 

γαλόνει
Ταΐς μάνικαις, καί περπατεΐ ζατευχαριστημένος, 

’Άν καί φορή ό καΰμένος 
Επανωφόρι — γιακετόνι.

Κ’ είς άλλους τόπους καί εδώ
Πολλούς μού ετυχε νά ίδώ 
1Γ άρχίζουνε δουλιαΐς, ράφτουν, ξηλόνουν, 
Καί έπειτα; Είς τοΰ Ζαννή τό ρούχο καμαρόνουν.

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

(Συνέχεια.)

Ό έφημέριος άκούσας το όνομα τούτο, γνω
στόν ήδη αύτω, κατελήφθη ύπό αισθήματος 
χαράς καί συγκινήσεως.

— Άρμάνδος Έρμέλ; έπανέλαβεν ό ίερεύς 
έγειρόμενος καί σφιγγών περιπαθώς τάς χεΐρας 
τοΰ νέου άνδρός. Είσαι ωχρός καί καταβεβλη
μένος.

— Τό γνωρίζω, πάτερ. Πρό καιρού έπλη- 
γώθην κατά τύχην καί δέν περιεποιήθην αρ
κούντως τήν πληγήν μου, έκτοτε πάσχω.

— Γνωρίζω, τέκνον μου, είπεν ό γέρων σο- 
βαρώς, δτι κατά τόν παρελθόντα Δεκέμβριον 
έμονομάχησας πρός βάναυσόν τινα τολμήσαντα 
νά προσβάλη νεάνιδα άθώαν . . .

— Πώς τό γνωρίζετε; ήρώτησεν ό ζωγράφος 
έκπληκτος.

— Γνωρίζω τά πάντα, είπεν πάλιν ό ίερεύς 
συγκεκινημένος. Τό προαίσθημά μου δέν μέ 
ήπάτησεν- έκ πρώτης δψεως ήσθάνθην προς σέ 
συμπάθειαν . . . - Κατά τήν άσθένειάν σου, είπες, 
δέν περιεποιήθης σεαυτόν αρκετά; Πώς τούτο; 
Δέν σέ ένοσήλευσέ τις;

— Ούδείς· δέν έχω μητέρα καί συγγενείς. 
Παρά τήν κλίνην μου εύσπλαγχνος μόνον κόρη 
ήγρύπνει, έκείνη, χάριν τής όποιας άπεφάσισα 
νά θυσιασθώ. Πλήν φεΰ! δέν έπρόφθασα νά 
γνωρίσω αύτήν, διότι τήν έπαύριον εύθΰς έγένετο 
άφαντος· άπεπτη ταχυτέρα ονείρου. Έν τούτοις 
δέν έλησμόνησα τήν χριστιανικήν αύτής πρά- 
ξιν ... ή μνήμη τής νεάνιδος μέ παρακολουθεί 
πανταχοΰ.

— 'Η κόρη λοιπόν έκείνη έξ άγνοΰ κινου- 
μένη αισθήματος σέ περιεποιήθη μετ’ άφοσιώ- 
σεως ;

— Ναι, πάτερ, έξ άγνοτάτου καί ιερού μόνον 
αισθήματος.

— Τότε μόνον δύνασαι ν’ απόδειξης τήν 
άθφότητα τού αισθήματος τούτου, είπεν ό ίε
ρεύς, άν άποφασίαης νά νυμφευθής αύτήν.

— Ί οΰτο είναι το μόνον δνειρον καί ό δια
καής μου πόθος, άπήντησεν ό νέος. ΙΙιστεύ- 
σατέ με δτι ή εύγενής καί αθώα τής νεάνιδος 
άφοσίωσις ένεχάραξεν έν τή καρδία μου, έκτος 
διάπυρου έρωτος, καί άνεξίτηλον εύγνωμοσύνην.

— Τούτο συμπεραίνω, είπεν ό ίερεύς· άν 
δμως έγνώριζες δτι ή χριστιανική εκείνη περί- 
θαλψις, ή προσενεχθεΐσά σοι χάριν εύγνωμοσύνης, 
σκληρώς νΰν ανταμείβεται, θά ήσθάνεσο έτι με- 
γαλειτέραν λύπην! 'II άθώα τής νεάνιδος πράξις 
παρεγνωρίσθη καί έθεωρήθη έγκλημα . . . Σκλη
ρόν διαβολής τέχνασμα έπιβαρύνει έτι αύτήν, 
διότι ό πατήρ της νομίσας οτι ή θυγάτηρ του 
άπώλετο, βαναύσως μεταχειρίζεται αύτήν, καί ή 
τάλαινα κόρη υποφέρει, εύρίσκει δέ μόνον ήθι- 
κήν άνακούφισιν προφέρουσα τό όνομά σου.

— Θεέ μου! άνέκραξεν ό Άρμάνδος, όπόσαι 
δυστυχία·, έπιβαρύνουσι τήν εύγενή έκείνην υ- 
παρξιν! Δύναμαι νά τήν ύπερασπισθώ καί νά 
τήν άποσπάσω τών βαναύσων τοΰ πατρός χειρών. 
Είναι άθώα, πάτερ μου! Εΐπετέ μοι, ποΰ εύρί- 
σκεται;

— θέλεις νά μάθης τήν διαμονήν της; Κάλ- 
λιον ίσως νά τήν άγνοής. Δέν έπιθυμώ νά 
έπαυξήσω τάς ήδη ύπαρχούσας συμφοράς. Ίσως 
ή παρουσία σου δώση ύπόστασιν εις τάς ύπο- 
νοίας. Σέ ήγάπησε, τέκνον μου, καί ήδη τού 
έρωτός της τόν βαρΰν άποτίει φόρον . . .

— Πάτερ, διέκοψεν ό καλλιτέχνης· αισθά
νομαι δτι περιπαθώς τήν άγαπώ καί θέλω ύμεΐς 
νά ένώσητε διά τοΰ γάμου τάς δύο ήμών υπάρ
ξεις. Τάς πικρίας τού κόσμου θ’ άναδεχθώμεν 
όμού, καί αύται θά φανώσιν ήμΐν ήττον σκλη- 
ραί. 'Ομολογώ δτι είμαι πτωχός· άλλά μέλημά 
μου έσεται νά καταστήσω αύτήν εύδαίμονα. 

”£2! άν ήουνάμην πρός τούτο καί τήν ζωήν μου 
αύτήν νά θυσιάσω! Έντός ολίγου γενήσεται έν 
Παρισίοις έκθεσις καλλιτεχνική. Έγώ έτοιμάζω 
εικόνα, καί άν αυτή βραβευθή, θέλει πωληθή 
καλώς καί τότε ούδέν θά παρεμποδίση τήν εύ- 
τυχίαν μου. Υπόσχομαι ν’ άναγγείλω ύμΐν τήν 
καλήν ταύτην εϊδησιν.

— Σέ εύχαριστώ, άπήντησεν ό ίερεύς. Ηδη 
δμως άς σκεφθώμεν περί τού παρόντος· φαίνεσαι 
κεκοπιακώς, είσαι συγκεκινημένος, καί έχεις 
άνάγκην άναπαύσεως.

Ό έφημέριος άποχαιρετήσας τόν Άρμάνδον 
εϊσήλθεν είς τόν κοιτώνά του, καί ό ζωγράφος 
άποσυρθείς είς τό όποδειχθέν αύτω δωμάτιον 
έρρίφθη έπί τής κλίνης. Διάφοροι διαλογισμοί 
χατεοασάνιζον αύτόν, ώστε μάτην προσεπάθει νά 
κλείση τά βλέφαρά του- ό ύπνος τω έφευγεν. 

Έπεθύμει άπαξ νά ΐδη τούλάχιστον τήν εύγενή 
έκείνην νεάνιδα, ήτις χάριν αύτοΰ τοσαΰτα ύπέ- 
μενεν, άλλ’ άφ’ ετέρου έθεώρει εαυτόν ανάξιον 
ν’ άτενίση τήν φίλην τής καρδίας του, καί άπε- 
φάσισε νά περιμείνη εύνοίκήν περίστασιν. Τήν 
πρωίαν έγερθείς τής κλίνης ήτοιμάσθη ν’ άνα- 
χωρήση· έσπευσε δέ ν’ άποχαιρετήση τον φιλο- 
ξενήσαντα αύτόν ιερέα.

— Πρέπει ν’ άναχωρήσω, πάτερ, τω είπε· 
δεν δύναμαι νά παραμείνω πλειότερον, άφ’ ού 
υμείς επιθυμείτε ν’ άγνοώ τήν οδόν τής εύτυ- 
χιας μου. Δέν ήθελον νά μάθω παρ’ υμών ή 
τό όνομά της . . . (-Ιέ έλθη εποχή καθ’ ήν έλ- 
πιζω να καταστήσω αύτήν εύδαίμονα· βεβαιώ- 
θητε δτι ό έρως μου είναι άγνός, καί τοιοΰτος 
έσεται διά παντός.

•— Ό,τι έπραξα, είπεν ό ίερεύς, έν πεποι- 
Οήσει έπραξα. Γούτο μόνον σοί λέγω, τέκνον 
μου· ’Έλπιζε, καί έσο βέβαιος δτι ή κόρη σέ 
άγαπα καί δέεται υπέρ σοΰ.

Αναχωρήσαντος τοΰ Άρμάνδου ό άγαθος 
ίερεύς έσκέφθη κατ’ άρχάς νά μή φανέρωση 
τή Φραγκίσκη ούδέν έκ τής άπροσδοκήτου συ- 
νεντεύξεως· νομίσας δμως δτι ή νέα κόρη, πει- 
σθεισα περί τού άκραιφνούς τού ’Αρμάνδου έρω
τος ήδύνατο ν’ άντλήση γενναιότητα δπως ύπο- 
μείνη τάς σκληρός τής τύχης δοκιμασίας, άπε- 
φάσισε ν’ άνακοινώση αύτή τά διατοέξαντα. —

Τήν επιούσαν ή Ί’ραγκίσκη έπισκεφθεΐσα 
κατά τό σύνηθες τόν άληθή αύτής φίλον καί 
παρήγορον ήκουσε παρ’ αύτοΰ παρ’ έλπίδα τήν 
άπροσδόκητον τής προτεραίας συνέντευξιν. Με
γάλη συγκίνησις κατέλαβεν αύτήν έπί τω άκού- 
σματι τούτω, ή δέ έπί τοΰ προσώπου της δια- 
λάμψασα χαρά μετεβλήθη αίφνης είς έκφρασιν 
άπογοητεύσεως καί βαθείας λύπης.

— Αρά γε, είπεν, έπί τή πενία του αίσχυ- 
νόμενος άνεχώρησε τόσον κατεσπευσμένως ή τό 
ζωηρόν αύτοΰ αίσθημα ό χρόνος μετέβαλεν;

— Έγώ τον άπέτρεψα, άπεκρίθη ό ίερεύς. 
'Ομολογεί μέν έαυτόν πτωχόν, ούδόλως όμως 
έπί τούτω αίσχύνεται. Τό αίσθημά του δέν 
ήλαττώθη· άλλ’ ή ώρα δέν ήλθεν άκόμη, δπως 
έκφρασθή. Συλλογίσου, πόσον εν κατασπευσμένον 
διάβημα δύναται νά σοί γείνη πρόξενον δυστυ
χίας.

— Ω! πάτερ μου, είμαι ήδη άρκετά δυ
στυχής!

— Ιο γνωρίζω, τέκνον μου, είπεν ό ίεοεΰς 
λαμβάνων τήν χεΐρά της, άλλά πρέπει νά έλ- 
πίζης καί νά έχης πεποίθησιν είς τον Θεόν, 
δστις διέπει τάς τύχας ήμών.

Όλίγας ήμέρας μετά τά συμβάντα ταύτα 
διεδόθη άνά τήν κωμόπολιν ή είδησις δτι ή 
Σοφία Γιλβέρτη άπεβίωσεν αίφνιδίως. Ή Φραγ- 
κίσκη, βιβαιωθείσης τής εϊδήσεως, σφόδρα έλυ- 
πήθη καί άπηύθυνεν άμέσως έπιστολήν συλλυ
πητήριαν πρός τήν θείαν της Ούρανίαν. Ώμο- 
λόγει έν τή έπιστολή ταύτη δτι κακώς έπραξεν 
άναχωρήσασα κρυφίως έκ Παρισίων, άλλ’ άνέ- 
φερεν ώς δικαιολόγησιν τά άληθή αίτια τά άναγ- 
κάσαντα αύτήν είς τούτο, καί έξητεΐτο τήν συγ
γνώμην αύτής. Ό έφημέριος, πρός δν ή Φραγ- 
κίσκη έπέδειξε τήν έπιστολήν, προσέθηκεν όλίγας 
λέξεις, δπως μαλάξη τόν έξηρεθισμένον χαρα
κτήρα τής Ούρανίας καί προδιαθέση αύτήν κάλ- 
λιον υπέρ τής Φραγκίσκης. 'Η θεία άπήντησεν 
είς τήν έπιστολήν ταύτην οι’ ολίγων γραμμών, 
δί ών άνεγνώριζε τάς άδικους αυτής ύπονοίας 
καί τήν διεβεβαίου περί τής άγάπης της.

Έκτοτε δύο παρήλθον έτη, καί ή οικονομική 
θέσις τού Σίμωνος ούδόλως έβελτιούτο. 'Η 
Φραγκίσκη έφοβεϊτο ήδη δτι καί τό τελευταίου 
πατρικόν κτήμα θά έπωλεΐτο άναγκαστικώς. 
Αίφνης δμως έλαβον τήν εϊδησιν δτι καί ή Ού-
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ρανία Γιλβέρτη άπεβίωσε, καταλιποΰσα μεγάλην 
περιουσίαν τή ανεψιά αύτής Φραγκίσκη. Τό 
γεγονός τοΰτο ήλλοίωσεν, ώς είκός, τήν πορείαν 
τών πραγμάτων καί άπεσόβησε τήν έπανειλημ- 
μένην διά πλειστηριασμοΰ πώλησιν. Ή περί 
τής κληρονομιάς εΐδησις, ανεξήγητος κατ’ άρ
χάς, ήτο λογζκωτάτη, διότι ή Ουρανία άναγνω- 
ρίσασα τήν άδικον πρός τήν Φραγκίσκην συμ
περιφοράν της ήθέλησε διά τοΰ τρόπου τούτου 
νά δείξη τήν μεταμέλειάν της. Καί ήδύνατο 
μέν ν’ άφήση τήν κληρονομιάν εις τόν Σίμωνα, 
δστις έτύγχανεν ό πλησιέστερος αύτής συγγενής, 
άλλά γνωρίζουσα τόν άτακτον βίον του καί τήν 
πρός τήν οινοποσίαν τάσιν του έφοβεΐτο μή 
ούτος σπαταλήση άδίκως τά χρήματα καί άφήση 
πάλιν άπροστάτευτον τήν ο’.κογένειάν του, έν φ 
ήτο βεβαία δτι έν χερσί τής Φραγκίσκης τά 
χρήματα ήθελον συντελέσει είς τήν κοινήν εύ- 
δαιμονίαν.

Ούδέ ύπουργική μεταρρύθμισις οιεδόθη τα- 
χύτερον τής είδήσεως ταύτης, ήτις παρήγαγεν 
έκπληξιν γενικήν καί άπροσδόκητον τών πραγμά
των μεταβολήν. Οί δανεισταί τοΰ Σίμωνος , οί 
τοσοΰτον σκληρώς κατ’ αύτοΰ φερόμενοι, ώς καί 
οί κοκολογοΰντες τήν Φραγκίσκην έπεδείκνυον 
νΰν αύτή σέβας. Αύτή δμως ούδαμώς έπήρετο 
έπί τή μεταβολή τής τύχης καί έμενεν δλως 
άνάλγητος είς τάς κολακείας καί περιποιήσεις. 
Ή Φραγκίσκη έφαίνετο ώσεί κατεχομένη ύπό 
ύψηλοτέρων καί σοβαρωτέρων σκέψεων. ’Αληθές 
είναι, δτι όσάκις ό έρως δέν ύποδουλοϊ τό 
πνεύμα, όδηγεΐ τόν άνθρωπον είς κόσμον ιδεώδη 
πρός άνεύρεσιν τής άληθείας. Πολλάκις άνα- 
μιμνησκομένη τής έπισκέψεως τοΰ Άρμάνδου 
παρά τω έφημερίφ ή Φραγκίσκη δέν έφρύνει 
δ,τι ό τυφλός έρως ύπαγοοεύει ταΐς νοσούσαις 
ψυχαΐς, διότι νΰν έκρινε τά πράγματα άπαθέ- 
στερον καί έφοβεΐτο μή ό χρόνος έμετρίασε τό 
αίσθημα τοΰ Άρμάνδου. Διό άπεφάσισε νά δο- 
κιμάση άπαξ τόν χαρακτήρά του καί έν τοσούτφ 
νά τακτοποιήση τήν θέσιν τοΰ πατρός της, δπερ 
ήτο ό διακαέστερος αύτής πόθος.

Διά τής διαθήκης τής Ούρανίας ή Φραγ
κίσκη άνεγνωρίζετο μόνη κληρονόμος τών άδελ
φών Γιλβέρτη· άλλά πρός έξομάλυνσιν δευτε- 
ρευουσών τινων υποθέσεων έπρεπε νά συνεννοηθή 
μετά τοΰ συμβολαιογράφου, παρ’ φ ήσαν κατα
τεθειμένα τά σχετικά έγγραφα. Ό ίερεύς ένόμι- 
ζεν δτι ή Φραγκίσκη θά μετέβαινεν αύτοπρο- 
σώπως είς Παρισίους, δπως λάβη άφορμήν νά 
έπισκεφθή καί τήν όδόν Μαρτύρων, έθαύμασεν 
δμως τήν εύγενή αύτής ψυχήν, δτε τω άνεκοί- 
νωσεν δτι αύτή μέν δέν θά μεταβή είς Παρι
σίους, άλλά θά άναθέση τήν φροντίδα τών ύπο- 
θέσεών της τφ κοινφ φίλφ συμβολαιογράφιρ 
Ματθαίφ. Ό Ματθαίος, άρχαΐος τής οικογέ
νειας τοΰ Σίμωνος φίλος, άσμένως έδέχθη τήν 
έντολήν, τοσούτφ μφλλον δσφ έπεθύμει νά έπι
σκεφθή τήν πρωτεύουσαν, ήν έκ τών μαθητικών 
του χρόνων δέν είχεν έπανίδει. Πλήν τών ύπο- 
θέσεων ή Φραγκίσκη άνέθεσε τφ συμβολαιογράφιρ 
καί ιδιαιτέραν έντολήν, ήν θά ίδωμεν κατωτέρω 
πώς ούτος έξεπλήρωσεν.

Τρεις εβδομάδας μετά τήν άναχώρησιν τοΰ 
συμβολαιογράφου έλαβεν ή Φραγκίσκη παρ’ αύ
τοΰ τήν έπομένην επιστολήν·

"’Αγαπητή Φραγκίσκη. ΊΙ άρτι άποβιώσασα 
θεία σου Ούρανία σοί έκληροδότησεν απασαν 
τήν περιουσίαν της, ήτις άνέρχεται είς 400 χιλ. 
φράγκων. Μή άπορήσης διά τό ύπέρογκον τοΰτο 
ποσόν, διότι αί άδελφαί Γιλβέρτη πρό έτών πολ
λών έπιδοθεΐσαι μετά ζήλου είς τό έμπόριον 
καί διευθύνασαι άριστα τάς υποθέσεις των κα
τόρθωσαν να οίκονομήσωσι τό ποσόν τοΰτο . . .

Κατά τήν έπιθυμίαν σου έπεσκέφθην τήν 

αίθουσαν τής καλλιτεχνικής έκθέσεως, ένθα είδον 
έκτεθειμένας δύο εικόνας τοΰ Άρμάνδου Έρμέλ, 
δικαίως διεγείρουσαι τόν θαυμασμόν πάντων. 
Ή μία τών εικόνων τούτων φέρει έπιγραφήν ■ 
" ΓΙεδιάς τής κωμοπόλεως Μαρβίζης”. ’Επειδή 
δέ θέλεις ν’ άποκτήσης αύτήν μετέβην παρά 
τινι τών γνωστότερων είκονοεμπόρων, καί τόν 
παρεκάλεσα νά μοί άγοράση αύτήν.

— Καί ποιον ποσόν διαθέτετε ύπέρ αύτής; 
μέ ήρώτησεν εύγενώς ό έμπορος.

— 'Υποθέτω δτι άρκουσι δισχίλια φράγκα, 
είπον έγώ.

— ’Ελπίζω, μοί άπήντησε, νά τό κατορθώσω.
Έγώ δμως φοβούμενος μή έτερός τις μέ 

προλάβη, τφ ένεχείρισα δύο χιλιάδας φράγκων, 
καί τφ είπον·

— Επειδή συνήθως οί νέοι καλλιτέχναι άπο- 
ροΰσι χρημάτων, λάβετε ώς ένέχυρον τάς δύο 
χιλιάδας, ας εγχειρίζετε τφ κυρίιρ Έρμέλ αν 
άποδεχθή τήν προσφοράν μου.

Καί άνεχώρησα λαβών ,άπόδειξιν. Μάτην 
δμως έπί ήμέρας έπερίμενα τόν Έρμέλ. Επειδή 
δέν ήρχετο άπεφάσισα νά μεταβώ χθες παρ' αύτώ 
καί νά τφ είπω πρός τοΐς άλλοις δτι είμαι 
φίλος τοΰ έφημερίου Ίωάννου. Καθ’ ήν δέ 
στιγμήν έπλησίαζον είς τόν άρ. 37 τής όδοΰ 
Μαρτύρων, δύο νέοι κομψώς ένδεδυμένοι έξήρ- 
χοντο τής οικίας. Οί δύο νέοι ίδόντες έτερον 
νεανίαν καθήμενον νωχελώς είς τό παράθυρον 
της απέναντι οικίας και καπνιζοντα. έρχεσαι 
μαζή μας είς τήν εξοχήν; θά διασκεδάσωμεν· 
θά ήναι καί ή φίλη τοΰ Άρμάνδου, είπεν ό είς 
τών νέων. Ό προσκληθείς κατήλθε καί οί τρεις 
νέοι άνεχώρησαν έ'φ’ άμάξης. Εγώ δέ πλη- 
σιάσας είς τήν οικίαν ήρώτησα τήν παρά τήν 
θύραν ίσταμένην θυρωρόν ·

— Έδώ κατοικεί ό κ. Άρμάνδος Έρμέλ;
— Ναί, κύριε, μοί άπήντησεν, άλλ’ έξήλθε 

μετά τίνος φίλου του καί δέν ήξεύρω πού πη
γαίνουν.

"Άρκεσθείς είς τοΰτο ήτοιμαζόμην ν’ άπέλθω, 
δτε ή φλύαρος θυρωρός έξηκολούθησεν Ό Κύ
ριος Άρμάνδος είναι καλός καί εύγενής νέος, 
καί άγαπφ τά μεγαλεία · πρό όλίγου έπώλησε 
μίαν εικόνα του διά δύο χιλιάδας φράγκων, καί 
φαίνεται ύπερηφανεύθη. έπειδή τώρα πλέον δεν 
έργάζεται δι’ δλου. Έξήλθε μέ τους φίλους 
του καί ποιος ήξεύρει άν θά έπιστρέψη σήμερον 
είς τήν οικίαν. Νομίζω, κύριε, δτι είς μάτην 
τόν περιμένετε· ήξεύρετε πώς είναι οί νέοι· με 
φαίνεται μάλιστα δτι έχουν καί ερωτικήν συν- 
έντευξιν. νΗκουσα δτι ό κ. Άρμάνδος πρό
κειται νά νυμφευθή μίαν ηθοποιόν . . .

"Τοΰτο μοί ήρκεσε, καί άνεχώρησα εύχα- 
ριστήσας τήν γραίαν. Σοί βεβαΐώ δτι κατε
λήφθην ύπό αισθήματος λύπης, τοσούτφ μάλλον 
διότι έγνώριζον τά διάπυρα πρός αύτόν αίσθή- 
ματά σου καί βλέπω δτι οίκτρώς ήπατήθης ώς 
πρός τήν έκλογήν. Ένόμισας, Φραγκίσκη, δτι 
καί αύτός σέ ήγάπα. Ιδού έν άρχή σέ ήγάπησε 
καί αύτός· άλλ’ ήδη, ούδέ καν σκέπτεται περί 
σοΰ. 'Ο χρόνος, άγαπητή μου Φραγκίσκη, με
ταβάλλει τά αισθήματα, ώς τόν σίδηρον. Ό 
Έρμέλ παρεσύρθη ύπό τοΰ ρεύματος τής δια
φθοράς καί τής νεανικής άστασίας. Μή έχεις 
πεποίθησιν είς τά αισθήματα τών άνθρώπων.

"Έάν ή έπίσκεψίς μου έν τή όδφ Μαρτύρων 
έπετύγχανε τοΰ έπιδιωκομένου σκοπού, θά άπέ- 
κρυπτον αιωνίως δσα σήμερον σοί λέγω ...”

'Η Φραγκίσκη λαβοΰσα τήν έπιστολήν ταύ
την έλυπήθη, διότι είδε διά μιας ναυαγούσας 
πάσας τάς περί τοΰ μέλλοντος έλπίδας της· 
αύθωρεί δέ άπεφάσισε νά έγκαταλείψη τόν κοι
νωνικόν βίον, ένθα άνά πάσαν στιγμήν άνέμενεν 
αύτήν άπογοήτευσις, καί ν’ άποσυρθή έν τή 

μονή. Τήν επιούσαν δέ έσπευσεν άμέσως ν’ ά- 
παντήση είς τόν συμβολαιογράφον Ματθαίον 
διά τής λακωνικής τούτης επιστολής· "Άξιο- 
σέβαστε φίλε! Άποτυχοΰσα είς τόν έρωτά μου, 
διαψευσθεΐσα είς τάς έλπίδας μου, έπικαλοΰμαι 
παρήγορον τών θλίψεων μου τόν θεόν! . . .”

’Ολίγους μήνας μετά ταΰτα είσήλθεν είς τήν 
μονήν καί περιεβλήθη τό μοναχικόν ένδυμα, 
δπως διέλθη έν αύτή ήσύχως τάς έπιλοίπους 
τοΰ βίου της ήμέρας. Έφρόντισεν δμως νά 
ποιήση άγαθήν χρήσιν τής μεγάλης κληρονο
μιάς της, πληρώσασα πάντα τά χρέη τοΰ πα
τρός της καί έλευθερώσασα τά κτήματα. Οί 
άδελφοί καί αί άδελφαί της έκπαιδεύονται έπι- 
μελώς, καί θά λάβωσι μέρος τής περιουσίας 
τής αδελφής των, ήν σέβονται καί άγαπώσιν.

'0 Άρμάνδος Έρμέλ διάγει είσέτι βίον άσύ- 
νετον καί άτακτον, ώς πάντες σχεδόν οί άεργοι 
τών Παρισίων νεανίαι· ούδόλως έφρόντισε νά 
μάθη παρά τίνος ήγοράσθη ή έκτεθεϊσα είκών 
του, ήτις κοσμεί τήν αίθουσαν τής οικίας τοΰ 
συμβολαιογράφου Ματθαίου. 'Η Φραγκίσκη, καί- 
τοι πληρώσασα αύτήν ήρνήθη νά τήν δεχθή έπι- 
θυμοΰσα ν’ άπομακρύνη πάν τό άναπολοΰν είς 
τήν μνήμην της τήν θλιβεράν τοΰ έρωτός της 
άποτυχίαν.

Τοιαύτη ή άτέλεια τών άνθρωπίνων! Ή 
Φραγκίσκη ύπέρ τοΰ πρός τόν Άρμάνδον έρωτος 
πολλά έθυσίασεν, έν φ ούτος ούδέ τό δνομα 
αύτής ηύτύχησε νά μάθη!

±Α.

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Έν τφ κόσμιρ τούτφ όλίγοι μέν είναι οί 
λόγοι, πολλή δέ ή ηχώ.

Goethe.

'0 σπεύδων δέν σταματά δπως ρίψη πέτρας 
κατά τών είς τήν διάβασίν του ύλακτούντων 
κυνών. ‘Ρη τόν άραβικόν.

'Ό,τι καταστρέφει μίαν κυβέρνησιν είναι τό 
αμφίβολον αύτής, νά πράττη πότε τοΰτο πότε 
έκεΐνο, νά ύπόσχηται σήμερον τοΰτο καί νά τό 
άρνήται αύριον. Ή κυβέρνησις χαράξασα απαξ 
τήν όδόν της πρέπει νά βαδίζη άείποτε πρός 
τά πρόσω. Βίσμαρκ.

Μεταξύ τοΰ παρελθόντος, τό όποιον άφήκεν 
ήμάς καί τοΰ μέλλοντος, δπερ άγνοοΰμεν, ύπάρ- 
χει τό ένεστός, έν φ εύρίσκονται τά καθήκοντα 
ήμών. Γ ασπαρΐνος.

Σπανιότατα δέν συγχωρεΐ τις έαυτφ αμαρ
τίας, ας έξωμολογεΐται είς έαυτόν.

Σερβίλλης.

Ή ζωή πίνεται ώς ό οίνος, καί, ώς ό οίνος, 
τούς μέν μεθύει τούς δέ ένδυναμόνει.

Α. Δελβώ.

Τό μυστικόν είναι πρός τήν κακεντρέχειαν 
δ,τι είναι ή θήκη πρός τήν μάχαιραν διατηρεί 
τήν αιχμήν αύτής. Σερβάν.

ΕΥΣΓΤΛΑΓΧΝΙΑ.

ΧΩΡΙΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΡΑΡΑΣ.
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ.

Περί τά τέλη τοΰ παρελθόντος μηνάς άπε- 
βίωσεν έν Λάρνακι Κόπρου ό Ιωάννης Πιε- 
ρίδης, εις τών χρηστότερων πολιτών καί άρι
στων οικογενειαρχών τής πόλεως εκείνης. 'II 
πόλις απασα δικαίως έπενθησε τδν πολύτιμον 
άνδρα, δν νεκρόν προέπεμψαν συγγενείς καί φίλοι 
έν βαθεία θλίψει μέχρι τοΰ τάφου. 'ΟΈσπερος, 
ού ό μακαρίτης ήτο είς τών ένθερμοτέρων φίλων, 
συμμεριζόμενος τήν θλίψιν ταύτην, σπένδει τάς 
δλίγας ταύτας λέξεις είς τήν μνήμην τοΰ φιλο- 
μούσου καί άγαθοΰ άνδρός, τοΰ οποίου τήν στέ- 
ρησιν βαθέως συναισθάνεται.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

Θεολογική Έπιθεώρησις. Άπδ τριών 
ήδη έτών έκδίδεται έν Ίασίιυ ρουμουνιστί περιο
δικόν σύγγραμμα φέρον τον άνω τίτλον, καί 
συντασσόμενον ύπό τών εύπαιδεύτων καθηγητών 
τής Θεολογίας Κυρίων Δραγομίρου Δημη- 
ρέσκου καί Κωνσταντίνου Έρβιτσιάνου. 
Ιό περιοδικόν τοΰτο, έκδιδόμενον άπας τής έβδο- 
μάδος κατά Κυριακήν πραγματεύεται περί πολ
λών θρησκευτικών ζητημάτων, διακρίνεται δέ 
διά τό σεμνόν αύτοΰ ύφος καί διά τήν ακριβή 
καί πεφωτισμένην αύτοΰ σύνταξιν. Θ ετερος 
τών συντακτών αύτοΰ, κ. Δημητρέσκος, είναι 
είς τών αρίστων Ελληνιστών τής 'Ρουμανίας.

Περί τής εντολής τής Ελλάδος έν τώ 
άνατολικώ ζητήματι. Ούτως έπιγράφεται 
γαλλιστί έκδοθεΐσα πραγματεία, ήν περί τάς 
άρχάς τοΰ παρόντος μηνός ό γνωστός λόγιος 
όμογενής, κ. Δ. Βικέλας άπήγγειλεν έν τή 
λέσχη Saint-Simon τών ΙΙαρισίων. Ή πραγμα
τεία είναι εύγλωττος διεκδίκησι; τών αξιώσεων 
τής 'Ελλάδος καί μετά πολλής ακρίβειας άφη- 
γεΐται διάφορα συμβάντα σχετιζόμενα πρός τό 
ανατολικόν ζήτημα. Μεγάλην αληθώς ό κ. Βι
κέλας προσφέρει διά τής τοιαύτης συγγραφής 
υπηρεσίαν είς τόν'Ελληνισμόν, ιδίως διότι μετά 
πολλής μετριοφροσύνης καί συνέσεως εξετάζει 
τάς διαφόρους τοΰ ζητήματος φάσεις. Ή τοι- 
αύτη μετριοφροσύνη καθίσταται έτι έπιβλητικω- 
τέρα όσάκις όμιλεΐ Έλλην πρός ξένους, οιτινες 
πολλάκις μετά δυσπιστίας δέχονται πάν δ,τι 
έκλαμβάνουσιν ώς υπερβολικόν.

Νεον 'Πφαίστειον. Ό κ. Σίπλεϋ, πρόξενος 
τής ’Αμερικής έν Ώκλάνδη άναφέρει τά εξής 
περί νέου ηφαιστείου ορούς έν τώ ΕίρηνικίρΏκε- 
ανώ· Τή 13 ’Οκτωβρίου —λέοντες παρετηρή- 
σαμεν πριν χαράξη νέφη πυκνά καί καπνόν άνα- 
θρώσκοντα έκ τής θαλάσσης. Πλησιάσαντε; έν- 
νοήσαμεν δτι παριστάμεθα μάρτυρες ύποβρυχίου 
ήφαιστείας έκρήξεως, άλλ’ επειδή ήτο έπικίν- 
δυνον έν νυκτί νά προσεγγίσωμεν περισσότερον, 
έμείναμεν δπου εΰρισκόμεθα. Άφ’ ού δμως άνέ- 
τέΐλεν ή ήμέρα έπλησιάσαμεν πρός τό ήφαίστειον. 
Τό θέαμα ήτο μεγαλοπρεπές, Άνά πάν λεπτόν 

τής ώρας έγίνετο έκρηξις, ήτις ήτο τό κατα- 
πληκτικώτερον θέαμα, τδ όποιον ποτέ είδον έν 
ανοικτή θαλάσση. Τό ήφαίστειον τοΰτο κεΐται 
εις άπόστασιν 14 θαλασσίων μιλίων άπδ τής 
νήσου Χόγκα-Τόγκα. Δέν δύναμαι νά άναφέρω 
περί τής ακριβούς περιφερείας τής νέας νήσου, 
διότι ήτο δλη περιβεβλημμένη ύπδ καπνού καί 
νεφών· άναμφιβόλως δμως έχει μήκος 2—3 
μιλίων καί ύψος 60 ποδών. 'Η Αμερικανική 
Κυβέρνησις θ’ άποστείλη προσεχώς επιστημονι
κήν επιτροπήν πρός έξέτασιν τοΰ νέου τούτου 
ηφαιστείου.

Ό Τύπος άγγέλλει τόν αίφνίδιον θάνα
τον τοΰ Βανδερβίλτ, τοΰ πλουσιωτέρου άν- 
δρδς τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής, 
ού ή περιουσία ανέρχεται είς εκατοντάδας έκα- 
τομμυρίων δολλαρίων. 'Ο Κροΐσος ούτος ήτο 
πτωχότατο; έν τή νεότητί του, εύφυέστατος δμως 
καί δραστηριότατος ών κατιόρθωσε να συσσω- 
ρεύση έν τοΐς χρηματοκιβωτίοις του έκατομ- 
μύρια έπί εκατομμυρίων. Καί έν αρχή μέν 
έπεδόθη είς τήν καλλιέργειαν τοΰ πετρελαίου, 
είτα δέ διαφόρων μεταλλείων, καί ιδίως εις τήν 
κατασκευήν έκτεταμένων σιδηροδρομικών γραμ
μών. Είς άκρον έλεήμων ιδρυσεν είς διαφόρους 
πόλεις τής Αμερικής καταστήματα φιλανθρω
πικά, σχολεία καί βιβλιοθήκας διά τόν λαόν, 
έπροστάτευε δέ ιδίως τούς καλλιτέχνας. Ή έν 
ΝέαΊ’όρκη μεγαλοπρεπή; οικία του είναι αλη
θές μουσεΐον περιέχον εικόνα; ανεκτίμητου αξίας. 
'0 Βανδερβίλτ ήτόιμάζετο ν’ άποσυρθή τών έπι- 
χειρήσεών του καί νά μεταοή προσεχώς εις 
Εύρώπην έπί ιδιοκτήτου άτμοπλοίου. 'Ο θάνα
τος άφήρπασεν αυτόν έν μέσω τής έργασίας του 
χωρίς νά τώ δώοη καιρόν νά γευθή τής άνα- 
παύσεως, ήν ό φίλεργος άνήρ έθεώρει πάντοτε 
ώς πολυτέλειαν.

Κάρυα ώς λυχνία1.. ’Εν Νέα Ζηλανδίφ 
μεταχειρίζονται οί έγχώριοι πρός φωτισμόν κάρυα 
έκ τοΰ είδους τών Άλευριτών. Τά κάρυα ταΰτα, 
ονομαζόμενα έν ταΐς νήσοι; Χαβάϊ κουκοΰι, 
περιέχουσι πολύν έλαιον καί ρητινώδη ούσίαν. 
Τά κάρυα συλλέγονται καί ξηραίνονται είς τόν 
ήλιον, μεθ’ δ έμπήγνυνται έπί λεπτών ξύλινων 
στελέχων, τά οποία σχηματίζουσι τήν θρυαλλίδα. 
Άναπτομένη ή θρυαλλίς τρέφεται διά τοΰ έν 
τώ καρύφ έλαίου καί καίει μέ φλόγα ζωηράν· 
στέλεχος ένδς ποδός μήκους καίει διαρκώς έπί 
ώρας ολοκλήρους.

'Η κνίδη. Αί μεταβολαί, ας έπήνεγκον είς 
τήν βιομηχανίαν αί πρόοδοι τής φυσικής καί 
χημείας κατά τήν ένεστώσαν έκατονταετηρίδα, 
καί ή τεραστία τών έπιστημών τούτων άνάπτυξις, 
παρηγκώνισαν πολλά είδη τοΰ φυτικού βασιλείου, 
ατινα πρότερον έπιφανή κατεΐχον θέσιν. Ουτω 
παρημελήθη σχεδόν έντελώς καί ή έν άγρια 
καταστάσει απανταχού φυομένη κνίδη, ή κοινώς 
άτσουκνίδα καλούμενη. Ίό φυτόν τοΰτο έχρη- 
σιμοποιεΐτο άλλοτε πολύ · έκ τοΰ στελέχους 
αύτού κατεσκευάζοντο νήματα στερεά καί ύφα
σμα, γνωστόν ύπδ τό όνομα χνιδίου πανιού. 
Έκ τού πανιού τούτου κατεσκεύαζον οί πλούσιοι 
ένδύματα πολυτελή, καί ή βιομηχανία αύτη 
ήκμαζέν ιδίως έν Γερμανία καί έν τή γαλλική 
έπαρχία τής Πικαρδίας. Έν αρχή έτι τοΰ 18 
αίώνος ύπήρχον καταστήματα παράγοντα τοιαύτα 
ύφάσματα έν Γαλλία Γερμανία, Ισπανία, Σουη
δία, ’Ιταλία καί Ελβετία· εν τών τελευταίων 
έργοστασίων τούτων έσώζετο έν Λειψία έν έτει 
1720. Τό περίεργον είναι βτι σήμερον έτι κατα

σκευάζονται ύφάσματα στερεότατα καί στιλπνό
τατα έν Ιαπωνία έκ τής χιονολεύκου κνίδης 
(Urtika nivea). Έν τή κεντρώα Ασία φύεται 
φαιόχρους κνίδη, έξ ής κατασκευάζεται πανίον 
στερεόν, έν δέ Αγγλία καλλιεργείται έτερον 
είδος κνίδης, έξ ή; ύφαίνονται λεπτότατα ύφά
σματα καί στερεότατα σχοινιά. Εσχάτως φαί
νεται οτι θέλει δοθή μεγαλειτέρα έπιμέλεια είς 
τό οικονομικόν τοΰτο φυτόν, δπερ δέν απαιτεί 
πολυδάπανον καλλιέργειαν καί τοσοΰτον χρήσιμον 
είς διαφόρους άνάγκας καθίσταται.

'Η διαίρεσις τής ήμέρας. Πόσον δια- 
φόριυ; διηρούντο άλλοτε αί ώραι τής ήμέρα; ή 
εις τούς καθ’ ήμάς χρόνου; καταφαίνεται εκ τών 
εξής σημειώσεων. Περί τά τέλη τή; 16 έκα- 
τονταετηρίδο; οί άνθρωποι έγείροντο τής κλίνης 
έν Βερολίνφ είς τάς 5 τής πρωίας, έτρωγον είς 
τάς 8 μίαν σούπαν καί τδ γεύμά των εί; τάς 10. 
Είς τάς 3 μ. μ. έδείπνων καί είς τάς 7 κατε- 
κλίνοντο. 'Οσάκις ύπήρχον προσκλήσεις διά τδ 
γεύμα, τούτο παρετίθετο εις τά; 11 τής πρωία;, 
δπω; έτοιμασθώσι τά φαγητά. Αί εσπερίδες 
καί οί χοροί δέν παρετείνοντο πέρα τής 9 τής 
έσπέρας. Κατά τούς χρόνους εκείνους (1580) 
αί παραδόσεις έν τοϊ; σχολείο'.; καί γυμνασίοις 
ήρχιζον τήν 6 πρωινήν ώραν, διήρκουν μέχρι 
τής 8, καί πάλιν άπδ τής 12 μέχρι τών 2 μ. μ. 
Τήν Τετάρτην τά πρωινά μαθήματα παρετείνοντο 
μέχρι τής 9, μετά μεσημβρίαν οί μαθηταί ήσαν 
έλεύθεροι. Έν Γαλλία τδ γεύμα παρετίθετο 
μέχρι τοΰ τέλους τού 16 αίώνος είς τάς 10 τής 
πρωίας, τδ δέ δεΐπνον είς τά; 4 μ. μ. 0 Λουδο
βίκος ΙΔ'. έγευμάτιζεν ακριβώς τήν μεσημβρίαν, 
οί δέ αύλικοί του μίαν ώραν μετά ταΰτα. Άπδ 
τοΰ 18 αίώνος τδ γεύμα ήρςατο παρατιθέμενον 
είς τήν 1 μ. μ. Έκ τοΰ έτους 1515 σώζονται 
αύλικαί όδηγίαι τοΰ βασιλέως Χριστιανού Β'. 
τής Δανίας. Αί όδηγίαι αύται λέγουσιν· "Αμα 
ώς έτοιμασθώσι τά φαγητά ό άρχιμάγειρος δφεί- 
λει νά άναγγείλη τούτο τή Α. Μ. "Αν τυχόν 
ό βασιλεύς έχων έργασίαν έμποδιζηται, τότε 
παρατίθεται τό γεύμα διά τήν βασίλισσαν καί 
διά τούς αύλικούς μεταξύ τής 9 καί 10 πρ. μ. 
διά τδν βασιλέα φυλάττεται τδ γεύμα. Διά τάς 
ΑΑ. ΜΜ. πρέπει καθ’ έκάστην νά έτοιμασθώσι 
δέκα είδη φαγητών, διά δέ τούς αύλικούς έξ, 
καί έν μέν ήμέραις κρεωφαγίας λάχανον, βρα
στόν κρέας μετά ζωμού, είτα κρέας παστόν μετά 
σινάπεως, μεθ’ δ κρέας ψητόν ή όρνιθες ή καί 
άγρια πτηνά. Έν δέ ήμέραις έορτασίμοις, ρέγκαι, 
σούπα, μπακαλιάρος μέ βούτυρον, ιχθύς, ώά. 
Οί ύπηρέται λαμβάνουσι τριών ειδών φαγητά. 
Έν ήμέραις νηστείας ούδείς έχει τό δικαίωμα 
νά ζητήση βούτυρον ή μόνον δ βασιλεύ; καί ή 
βασιλική οικογένεια. Εις τήν τράπεζαν ύπηρε- 
τοΰσι μόνον δύο ύπήρεται καί δέν παρατίθενται 
ή δύο μόνον ειδών οίνοι ή ζύθος καί Οσάκις 
γίνοντατ προσκλήσεις. Ό οίνος καί ό ζύθος 
μεταφέρονται είς τδ έστιατόριον έν μεγάλοι; 
κυπέλλοις. Τά κύπελλα ταΰτα απομακρύνονται 
αμα οί βασιλείς τελειώσωσι το γεύμα. Καί 
έκτάκτως μέν δύνανται οι προσκεκλημένοι καί 
οί αύλικοί νά ζητήσωσι ποτήριον ζύθου, άλλ’ 
αί άποθήκαι τών οίνων καί τοΰ ζύθου πρέπει 
νά κλείωνται είς τάς 7 τής έσπέρας καί ούδενί 
έπιτρέπεται άπδ τής ώρας ταύτης νά ζητήση τι.

Ιατρική αντιμισθία. Κύριός τις μετέβη 
ήμέραν τινά παρά τινι τών έπισημοτέρων ιατρών 
τής Φιλαδέλφεια; έν ’Αμερική. Ή έπίσκεψις 
διήρκεσεν ακριβώς πέντε λεπτά τής ώρας. Ό 
ασθενής έξάγει έκ τοΰ θυλακίου του χαρτονό
μισμα 10 δολλαρίων καί έρωτα τδν ιατρόν τί 

δφείλει — Πεντήκοντα δολλάρια! άπαντά ό 
ιατρός, δστις ήτο γνωστός διά τήν οίησίν του 
καί τδν άπότομον τρόπον του. — Ό ασθενής 
διστάζει. — Καί τί νομίζετε; λέγει ό ιατρός· 
δότε μοι το χαρτονόμισμα. — Λαμβάνει τό 
γραμμάτιον καί στρεφόμενος πρό; τόν υπηρέτην 
του, τώ λέγει· Ιδού, λάβε, αύτό είναι διά σέ. 
— Ό ασθενής ύποκλινόμενο; λέγει μέ τήν με- 
γαλειτέραν αταραξίαν.” Δέν έγνώριζον δτι έχετε 
καί συνέταιρον! καί απέρχεται.

ΤΕΡΠΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ.

Χιών φλεγομένη. ’Ιδού περίεργο; τρόπος 
νά καταστήση τις τήν χιόνα φλεγομένην κατά 
το φαινόμενο·?. Αρκεί πρό; τοΰτο νά σχημα- 
τίση τις βώλον χιόνος καί νά θέση έν αύτώ τε
μάχιον καφουράς· άνάπτων τις τούτον έχει τε
λείαν τήν απάτην ή χιών φαίνεται καιομένη. 
Τούτο γίνεται καί έπί τή; εκτάδην κειμένης 
χιόνος· ρίπτων τις έπ’ αύτής μικρά τεμάχια 
φλεγομένη; καφουρά; νομίζει δτι άνεφλέχθη ή 
χιών.

Τρόπος τού θραύειν λίθον διά τοΰ 
γρόνθου. Έν Παρισίοι; έπεδεικνύετο έν ύπαί- 
θρω θαυματοποιό; τις έκ τών συνήθων, δστις 
προσεκάλει τοΰ; διαβάτας νά θραύσο»σι δια τού 
γρόνθου λίθους, καί άφ’ ού πολλοί έδοκίμαζον 
εί; μάτην τούτο, έθετεν αύτός έπί μικρά; τρα- 
πέζη; τον λίθον καί τόν έθραυε μέ τήν μεγα- 
λειτέραν εύκολίαν. Καθηγητής τις τής φυσικής 
οιαβαίνων έκεΐθεν παρετήρησε τδ πείραμα τούτο 
καί δέν ήδύνατο νά έννοήση τί συμβαίνει. ΙΙρο- 
τείνας τώ θαυματοποιό» ολίγα χρήματα έμαθε 
παρ’ αύτοΰ τό μυστικόν, τό όποιον ήτο άπλού- 
στατον. Ό αγύρτης διέκαιε ή άπεσβέστονε τρεις 
ή τέσσαρας λίθου; είς τρόπον ώστε νά μή άπο- 
λέσωοι τδ χρώμα των καί έχάραττε μικρόν ση
μεΐον έπ’ αύτών. Είς τούς παρισταμένους πα
ρουσίαζε τούς μή διακαέντας λίθους, δτε δέ 
έπρόκειτο νά κάμη αύτός τό πείραμα έλάμβανε 
τού; προπαρασκευασθέντα; λίθους, οΰς καί λίαν 
εύκόλως έθραυε διά τοΰ γρόνθου πρό; μεγάλην 
έκπληξιν τών θεατών. Ό καθηγητή: μεταβά; 
οίκαδε έκαμε τδ πείραμα, δπερ καί θαυμασίω; 
επέτυχε. Τοιαύτην τινά προπαρασκευήν θά είχε 
βεβαίως καί ή άκόνη ήν ό Ταρκύνιος έκοψε διά 
ξυραφίου ένώπιον τών αύλικών του προτραπείς 
είς τοΰτο παρά τοΰ μάντεως Άχχίου Ναιβίου. 
Ό 'Ρωμαίος αύτοκράτωρ καί ό μάντις θά ήσαν 
προηγουμένως συνεννοημένοι, και τό πείραμα 
έξετελέσθη πρός μεγάλην τών παρισταμένων έκ- 
πληξιν· έννοεΐται δτι τού πειράματος προηγή- 
θησαν δεήσεις καί οίωνοσκοπίαι.

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ.

Ό “Moniteur de la Chance Universelie” 
τής Βιέννης έδήμοσίευσε τάδε ·

"Γνωστόν υπάρχει δτι τελευταίως ή ελλη
νική κυβέρνησις έξέδοτο δάνειον 30,000,000 
δραχμών διηρημένον εί; 3,000,000 ομολογίας 
άνά δέκα δραχμάς χρυσά; έκάστην. Τδ δάνειον 
τοΰτο, δπερ δρ&ότερον θά ώνομάζομεν "Δάνειον 
τής εθνικής άμύνης”, θέλει χρησιμεύσει άπο- 
κλειστικώς είς τας στρατιωτικός παρασκευά; 
καί τήν ύπεράσπισιν τού έλληνικοΰ ζητήματος.

"Αί όμολογίαι αύται, ήγγυημέναι ύπδ τής 
ελληνική; κυβερνήσεω; μετέχουσι τεσσάρων κλη
ρώσεων κατ’ έτος, τέλη Μαρτίου, Ιουνίου, 
Σεπτεμβρίου καί Δεκεμβρίου. Ή δλοσχερής 

άπότισι; τοΰ δανείου τούτου γενήσεται έν σχε- 
τικώς βραχεί διαστήματι. Έκάστη έκκύβευσι; 
θέλει έχει αμοιβήν 20,000 δρ. καί άλλα; κα
τωτέρων ποσοτήτων.

Π έγγραφή εί; τδ τρίτον τού δανείου 
τούτου, ήτοι ένδς έκατομμυρίων ομολογιών, γε
νήσεται έν Έλλάδι, έν δέ τφ έξωτερικώ παρά 
τοΐς ελλησι προξένοις. Οί γινώσκοντες τήν φι
λοτιμίαν καί τήν δεδοκιμασμένην φιλοπατρίαν 
τών Ελλήνων δέν άμφιβάλλουσιν δτι αί όμο- 
λογίαι αύται θέλουσι καλυφθή.

Έπιθυμούντες νά μετάσχωμεν δσον τδ δυ
νατόν τή; πατριωτική; ταύτη; έορτή;, ήνοίξαμεν 
δημοσία; έγγραφά; έν ταΐς στήλαι; τοΰ "'Μο- 
niteur de la Chance Universelie”, προσκα- 
λοΰντε; τού; άναγνώστα; ήμών καί ιδίως τά 
τέκνα τή; Ελλάδος νά διαβιβάσωσιν ήμΐν τάς 
έγγραφά; των έν συντομωτάτφ χρόνο». “Άλλοι 
δίδουσι τδ αίμά των, παρ’ υμών δέν ζητείται 
νά οώσητε άλλά νά δανείσητε τόν όβολόν 
σας είς τήν μητέρα πατρίδα.

Έπί τή; προθυμία; υμών στηριζόμε&α δπω; 
απόδειξητε τή Εύρώπη δτι ή 'Ελλά; ή κοιτί; 
αΰτη τού πολιτισμού, ευρίσκει έν τοΐς τέκνοις 
αύτής, έν τή στιγμή τοΰ κινδύνου, ού μόνον 
ήρωα; άλλά καί καρδία; έλευθερίας.

"’Εννοείται δτι ούδεμίαν προμήθειαν 
θά προσθέσωμεν καί δτι θέλομεν δίδει ή 
πεμπει τας ομολογίας ακριβώς είς τήν 
τιμήν τή; έκδόσεως, ήτοι δέκα δραχμάς 
έκάστην.

' Θέλομεν δέ φροντίσει νά δημοσιεόωμεν τά 
όνόματα τών εγγραφομένων οί δέ μή παρα
δεχόμενοι παρακαλούνται νά δηλώσωσιν ήμΐν 
τούτο, καί θέλομεν αντικαταστήσει τά δνόματά 
των διά τών αρχικών γραμμάτων.”

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.

'Ο "Moniteur de la Chance Universelle” 
ομολογίας 300.

Αίνιγμα 397.

Έάν ποτέ έκ τ’ ούρανού 
άφθόνως θέλω ρεύσει, 

κατακλυσμός γενήσεται, 
ώστ ό καθείς ας σπεύση 

είς Κιβωτόν νά είσαχθή 
ώς ό άρχαΐος Νώε· 

καί τότε μόνον θά σωθή. 
άλλως δέν έγγυώμαι.

'Όταν δέ πάλιν μέ δομήν 
έκ βράχου καταπίπτω, 

ώς είς τδν Νείλον ποταμόν 
στον Γάγγην καί τδν 'Ρήνον, 

τδ θέαμα προσπάθησαν, 
εί δυνατόν, νά ί'δης, 

καί έσο ύπερβέβαιος 
πώ; έκπληκτο; θά μένη;.

Πλήν άν τίνος τού; δφθαλμού; 
προσβάλλω, ώ πικρία!

μόνον χειροΰργο; δύναται 
νά έλθ’ έπικουρία· 

καί πάλιν πέπρωτ’ δ Θεό;
αύτόν νά βοηθήση· 

εί δ’ άλλως τρέχει κίνδυνον 
εύκόλως ν’ άποτύχη.

Αίκ. II. Βασιλειάδου έν Άλεξανδρείγ.

Αίνιγμα 398.
Διά σέ άλλοτε είχαν
Ιίολλήν, φίλε, σημασίαν,
Καί ύπήρχον γεγραμμένον
Είς άνθρώπινον καρδίαν . . .
11 λήν τήν σήμερον ... όπόταν 
Γεγραμμένα έπί άμμου
Τρία γράμματα προφέρης . ..
Θα προδώση; τ’ όνομά μου.

II. Κ. έν Πετρονπόλει.

Ιϊρόβλημα 399.
*

* * *
*****

»»»»»**
*****

* * *
*

Άναπληρωθήτωσαν οί αστερίσκοι διά γραμ
μάτων, ουτω; ώστε νά άναγινώσκωνται όριζον- 
τείως καί κα&έτω; πέντε λέξεις, σημαίνουσαι- 
α.) ζώον οικιακόν, β'.) προσωνυμίαν αγάλματος 
τίνος Άρτέμιδος, περί τδ όποιον έμαστιγοϋντο 
οί Σπαρτιάται, γ'.) χώραν περί τδν Πίνδον, 
δ'.) καρπόν καί ε'.) αντωνυμίαν.

Ν. Μουσούρης έν Βερδιάνσκα.

Ιϊρόβλημα 400.
Έκ τών έξή; δκτώ όνομάτων νά ληφθώσιν 

όκτώ συλλαβαί, ήτοι άνά μία έξ έκάστου, καί 
νά σχηματισθή ρητόν άρχαΐον Μένιππος, Και- 
σάρεια, Αυκόφρων, Επαμεινώνδας, Κριτόβουλο;, 
Μελίτη, Χερόννησος, Χείρων. Ν.

Πρόβλημα 401.

S □ V

6 ι υ

6 ι ω

V τ 0

Έκ τών 12 ανωτέρω γραμμάτων σχημα- 
τισθήτω γνωστόν ρητόν.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 392. Αινίγματος 393.

Φιλύρα — λύρα. Κέρας — ΐον = Κεράσιον.

Αινίγματος 394.

Πηγή — γη·

Προβλήματος 395.
Επαμεινώνδας, Λεωνίδας, Λυσίμαχος, Ήγέ- 

λοχος, Νιχάνωρ (οί τρεις τελευταίοι στρατηγοί 
τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου) = ΕΛΛΗΝ.

Προβλήματος 396.
Χήρα πόλις τής εύκλειας
ΙΙενθηφόρο; νΰν δεικνύει 
Τάς πληγάς της, καί άνδρίας 
’Εποχήν άναπολεΐ.

Είς παλάμην περικλείει 
Κεραυνόν καί τοι τρωθεϊσα, 
Άλλ’ ή χειρ της νεκρωθέΐσα 
Φεΰ! κλειστή διατελεΐ.

■I. Κ.
(Έκ τοΰ ποιήματος “Ή Άκρόπολις”.)
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡ1ΣΕΩΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ ELSTER-STRASSE 41. LEIPZIG.
Παρακαλοϋνται οι έπιστέλλοντες πρός τόν Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα χαθαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν

έπιστρέφονται.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑι 

τή 1 13 και 15 27 έκαστου μηνός.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= ρ-άρκαι 32 = Ρούβλια 16). 

Τιμή καταχωρίσεων οι’ έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΡΧΕΤΑΙ ΤΙΙι 1/13 ΜΑ ΙΟΥ.

ΕΙ1ΙΣΤΑΣΙΑΙ ΤΟΤ ΕΣΙΙΕΡΟΤ.

ΑΘΗΝΑΙ, ΠΕΙΡΑΙΕΤ— · κλ. Κάρολος Μπίκ, βιβλιοπώλης. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· 
κ. Πέτρος Μ. Ι’κεντιλίνης. ΠΑΤΡΑΙ· κ. Παυσανίας Χοίδά;.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΙΓΤΙ1ΤΟΣ· κ. ΙΙέτρος Σαράντης, Βιίλιοπω- 
λεϊον "Ό Φοϊνιξ” έν ’Αλεξάνδρειά.

Κ2Ν2ΤΑΝΤΙΝ0ΤΠ0ΑΙ2· κ. Ιωάννης [Ιαπάδης, βιβλιοπώλης. ΦΙΛΙΙΙ- 
ΠΟΤΙΙΟΛΙΣ· κ. Γεώργιος Τσοΰντας, ιατρό;. ΣΜΤΡΝΗ· κκ. Δεκίπρης και 
Σ<·, καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ· κ. Σ. Γράαοος, βιβλιοπώλης. ΑΔΡΙΑ- 
ΝΟΤΠΟΛΙΣ· κ. Κωνστ. Κυρια’ής. ΣΕΡΡΑΙ· κ. Κ. Χόνδρος. ΚΑΒΑΛΛΑ· κκ. 
Α. Γ. Κούζης καί Σ’ ΜΤΤΙΔΗΝΗ· κ. Ξενοφών Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ· 
Ά. Καζακίοης. ΣΑΜΟΣ· κ. Σταματιάδης, έφορος τής Σαμιακή; Βιβλιοθήκης. 
ΒΗΡΤΤΤΟΣ· κ. Χο. Χριστοφόρου. AM ΙΣΟΣ· κ. Κ. Λαναράς, ιατρός. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 
ΚΡΗΤΗΣ· κ. Άπ. Ξενουοάκης. ΡΟΔΟΣ- κ. Μ. Μαλλιαράκης. ΙΩΑΝΝΙΝΑ· 
κ. Γ. Β. Λάππας. ΛΕΤΚΩΣΙΑ καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου· κ. 11. Δ. ΙΙαπαδάκης. 
ΛΑΡΝΑ3· κ. Γρ. Κυζίδης.

ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΤ1ΟΝ · κ. Φ. I. Χά'ίτας. ΙΒΡΑΙΛΑ· κ. Ιωάννης Α. Βοσκώφ. 
ΤΟΤΡΝΟ - ΜΑΙΌΤΡΕΛΟΝ · κ. Τηλέμ. Παπάζογλους. ΚΟΡΑΒΙΑ, ΓΠΚΕΤΟΝ, 
ΚΑΡΑΚΑΛ καί ΚΡΑΙΟΒΑΝ· κ. Ηεοδ. Ν. Τάσης. ΚΑΛΑΦΑΤΙΟΝ· κ. Μ. 
Σιμωνίδης. ΓΙΟΤΡΓΕΒΟΝ- κ. Νικόλ. Κ. Πέταλά;. ΓΑΛΑΖΙΟΝ · κ. Άχιλλεύς Α. 
Βοσκώφ.

ΙΙΕΤΡΟΤΠΟΛ1Σ· κ. ’Ιάκωβος Μάνος. ιατρός. ΜΟΣΧΑ· κ. Γρηγ. I. Ροσσόλυ- 
μος. ΟΔΗΣΣΟΣ' κ. Ί ΚομποΟέκρας. ΤΑΙΓΑΝΙΟΝ’ κ. Δημ. Δ. Άλεξόπου- 
λος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ- κ. Στέφ. Λοβέρδο;. Ϊ’ΕΙΣΚ· κ. Π. Α. Άξιώτης. ΝΙΚΟΛΑΙΕΦ· 
κ. Λλ. Ίγγλέση;. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ· κ. Νικ. Κ. Μουσούρης. ΙΣΜΑΗΛΙΟΝ· 
κκ.’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. Κ1ΣΝΟΒΙΟΝ' κ. Α. Καρόούνης. ΙΙΟΤΙΟΝ· κ. Περι
κλής Ν. Κομηλιάδης.

ΠΑΡΙΣΙΟΙ· κ. Θεμιστοκλής Πετροκόκκινος.
.ΜΑΣΣΑΛΙΑ· κ. Ί. Παπανικολής.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ· κ. Σ. Παπαντωνόπουλος. ΛΙΒΕΡΙΙΟΤΛ- κ. Γ. θ. Σκρινής.
ΡΟΤΣΤΣΟΤΚΙΟΝ Βουλγαρίας· κ. Σταύρο; Χριστοδουλίδης.
ΤΕΡΓΕΣΤΗ· κ. Π. Περβάνογλους. ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ κ. Γ. Μικώνιος. 
ΝΕΑ-ΤΟΡΚΗ· κ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής Ελλάδος.

Είς τά μέρη, ένθα δέν έσυστήθησαν όριστικώς επιστασία;, οί 
δουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής 
έτησίας συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ' εύθεΐαν εις τήν διεύθυνσιν 
(Elster-Strasse No. 41) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως τοΰ'Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τούτου 
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Γδ ψύλ
λον άποστέλλεται έλεύθέρον ταχυδρομικών τελών.

Η Δ1ΕΥΘΥΝΣ1Σ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elster-Stbasse No. 41. Leipzig.

BROCKHAUS’
CONVERSATIONS-LEXIKON.
• ------- ------------

Έκδοσις ΙΓ'. έπηυί-ημένη και διά 400 εικόνων και γεωγρα
φικών χαρτών χεκοσμημένη.

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

'Έκαστος τόμος τιμάται·
"Αδετος μΐτ μαρκών 7.50.
Δεδεμενος διά λειοΰ μ. 9.
Ημιδίρμάτινος μ. 9.50.

’Επί έξαιριτιχοΰ χάρτου καί πλουσίιος δεδεμεϊος μ. 15.

ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗΣ.

Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ.
ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΜΕΡΗ ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΑ ΣΗΜΕΙΣΩΣΕΩΝ. 

Καί

ΤΟ ΠΥΡ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΘΑΛΗΝ.
ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΜΕΡΗ ΔΥΟ.

♦

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ*
ΤΥΠΟΙΣ Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ

1885.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.

’Εν τώ γραφείο,» τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ έν Λειψία (Elster-Strasse No. 41)
εΰρηνται τά εξής βιβλία-

Τόμος A'. τοΰ 'Εσπέρου, έτος 1881—1882. Πολυτελώς δεδεμ. φρ. 50 (χρ.). Αδετος φρ. 40. 
Τόμος Β'. τοΰ Έσπεροι·, έτος 1882—1883. - - φρ. 50 (χρ·)· - - 40.
Τόμος Γ'· του Έσπεροι·, έτος 1883—1884. - - φρ. 50 (χρ·)· - - 40.
Τόμος Δ', τοΰ Έσπεροι·, έτος 1884—1885. - - φρ. 50 (χρ·)· - - 40.

Αχνής Σμίθ, Περιήγησις τής 'Ελλάδος. Μετάφρασις Ίω. Περβανόγλου. (Μετά εικόνων.) Πολυτ. δεδεμ. φρ. 7. 
Μιχαήλ ό Παλαιολόγος. Διήγημα πρωτότυπον. 1883. Δεδεμ. φρ. 2.
Longfellow, Τδ άσμα τοΰ Χιαβάθα. ■ (Μετά εικόνων.) Πολυτ. δεδεμ. φρ. 6.

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

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

Χαρτοπωλεΐον ■ Β. Σ1Γ1ΣΜ0ΥΝΔ0Γ έν Βερολίνψ, Φραγκοφόρτη καί Λειψία. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΤΓΟΓΛΙΝϋΓ έν Λειψίφ.


