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(Μετά εικόνας, 2ρα σελ. 5.)

ήμών το χω
ρίου Άνάβατος, εις 
άπόστασιν δύο ωρών 
άπό τής Νέας Μονής. 
Τό χωρίον τοΰτο κεΐ
ται έπι τής κορυφής 

αποτόμου βράχου (ορα τήν ει
κόνα), προσιτού μόνον άφ’ ένός 
μέρους διά στενής οδού λελα- 
ξευμένη; έν τω βράχια. II έκ- 

κλησία τού χωρίου έχει καλήν δε
ξαμενήν και έπι τοΰ κωδωνοστασίου 
έστήθη άλεξικέραυνον, διότι φαί
νεται δτι ό κεραυνός εϊχεν ανέκαθεν 
ιδιαιτέραν συμπάθειαν προς τό υψη

λόν τοΰτο μέρος. Τό χωρίον είναι πτωχόν, 
άλλ’ οΐ κάτοικοι εΐναι φίλεργοι και οικονόμοι. 
’Επειδή ή χώρα εΐναι άγονος οι πλειστοι αυτών 
άπέρχονται εις Κωνσταντινούπολή, εις Σμύρνην 
και Σύρον πρός ευρεσιν έργασίας· άμα δμως 
συλλέξωσιν ολίγα χρήματα έπανέρχονται είς τήν 
πατρίδα των. Ό Άνάβατος έχει ώς έγγιστα 75 
οικογένειας, και σχολεϊον.

Ό Κάμπος.

Κάμπος λέγεται τό πρός νότον τής πόλεως 
κείμενον προάστειον. ’Εν αύτω εύρίσκονται οί 
ωραίοι πορτοκαλεώνες καί λεμονώνες καί κομ- 
ψαί έξοχικαί οίκίαι. Αί οδοί εΐναι δμως στεναί 
καί οί τοίχοι οί περιστοιχίζοντες τά κτήματα 
υπέρ τό δέον ύψηλοί, καί ώς έκ τούτου παρα- 
κωλύοντες τήν θέαν. Τρεχούμενου ύδωρ οέν 
υπάρχει, άλλ’ οί κήποι άρδεύονται διά φρεάτιο·? 
(μαγγανοπηγαδίων). Πολλαί τών έξοχικών οι
κιών όμοιάζουσι τάς αρχαίας έπαύλεις τοΰ με- 
σαιώνος ■ έκτισμέναι στερεώς έκ λίθων έχουσιν 
εξωτερικά»; κλίμακα μεγαλοπρεπή. Τά δωμάτια 
κεΐνται έν τω άνω πατώ μάτι, έν τοΐς ΐσογείοις 
εΐναι οί σταΰλοι, αί κατοικίοι τών κηπουρών 
καί τών ύπηρετών, καί αί άποθήκαι. Ό Κάμπος 
έχει περί τάς 650 οικίας, ών τινες άνήκουσιν 
είς ’Οθωμανούς. Περί τόν Κάμπον κεΐνται έν- 
νέα χωρία, τά έξής· θυμιανά μέ 300 οικο
γένειας, Νεοχώριον 180 οίκογεν., Βασι
λιά ν ικ ο ν 120 οίκογεν., X α λ κ ε ι ο ν 136 οίκογεν., 
Βαβύλοι 104 οίκογεν., Ζοφίας 71 οίκογεν., 
Βερβεράτον 50 οίκογεν., Δαφνών 80 οίκογεν. 
καί Καρυαί 64 οικογένειας. Τά δύο τελευταία 
ταΰτα χωρία προμηθεύουσι τό άναγκαΐον πόσιμον 
ύδωρ τής πόλεως. Παρά τάς Καρυάς, τό χω
ρίον τών πλυντριών, σώζεται φραγκικόν ύδρα- 
γωγεΐον, διοχετεΰον τό ύδωρ έκ δύο πηγών. 
' 11 μία τών πηγών τούτων εΐναι σπήλαιον στε
νόν, είς δ δύναται νά είσέλθη τις έρπων μέχρις 
άποστάσεως πεντήκοντα βημάτων· έξωθεν τοΰ 
σπηλαίου τούτου ύπάρχει θόλος, περιζήτητος 
ύπό τών κατοίκων διά τό δροσερόν αύτοΰ. Τά 
ύοατα τών Καρυών διοχετεύονται είς τό τζα- 
μίον, είς τάς δημοσίους κρήνας έν Βουνάκι καί 
είς τό φρούριον. 'II πηγή τοΰ Δαφνώνος ήτο 
έπί πολύ έγκαταλελειμμένη. 'Ο πρό τινων έτών 
έν Χίφ άποθανών ιατρός Συγγρός (πατήρ τοΰ 
έν Άθήναις γνωστοΰ τραπεζίτου), έκληοοδότησε

•χ·:

ποσόν ούκ εύκαταφρόνητον είς τήν πόλιν, δι ού 
έπεσκευάσθη τό ύδραγωγεΐον τοΰτο, ώς και το 
ύδραγωγεΐον τής "Γεφύρας τή; κόρης . Εκτος 
δέ τούτων διά τοΰ ποσού τούτου, ίδρύθη έν Κε- 
ρατοχωρίω μεγάλη αποθήκη ύοατος, διοχετευο- 
μένου είς οκτώ κρήνας είς διαφόρους τής πό- 

πρός μεγάλην τών κατοίκων 
Η μία τών κρηνών τούτων, ή 

ίναι μεγαλοπρεπής καί 
τοΰ φιλογενοΰς δω- 

εΐναι μαγευτική, 

λεως συνοικίας 
εύγνωμοσύνην. 
τοΰ Κάτω Αίγυαλοΰ, 
φέρει έπιγραφή·? είς μνήμην 
ρητού. 'Η είς Δαφνώνα όδός
διότι παρακολουθεί τό χείλος αποτόμου κρημνού, 
είς τό βάθος τού όποιου ρέει χείμαρρος. Καί 
τό Βερβεράτον έχει κρήνην προμηθεύουσαν τό 
ύδωρ τού χωρίου.

Τά περί τόν Κάμπον χωρία*) είναι εύφορώ- 
τατα, παράγοντα έλαίας, αμύγδαλα, σύκα καί 
παντός είδους όσπρια. Τό Νεοχώρι αποτελεί 
τό σύνορον μεταξύ τού Κάμπου καί τών Μαστιχο- 
χωρίων· ή γραμμή αύτη διέρχεται διά Καλλι- 
μασίας, Νεοχωρίου, Αγίου Μηνά καί εκτείνεται 
μέχρι Αιθίου πρός νότον τής γραμμής ταύτης 
δλα τά χωρία άσχολοΰνται έξαρετικώς με τήν 
καλλιέργειαν τής μαστίχης.

Τ?ί· 
άκόμη άρκούντως. 
γεΐται. Τό 
παρεμποδίζει τήν άνάπτυξιν 
"Αμα ή έσοδεία εΐναι κακή, 
νά δανεισθή διά νά πληρώση 
πολλάκις έπί τόκο» τόσον βαρεΐ 
ζεται νά ύποθηκεύση καί τήν 
δει αν.
θέσιν

Τό Μαστιχοχώρια.

Τό έδαφος τών μαστιχοχώρια»·? είναι έπί- 
πεδον καί πετρώδες · πού καί πού έχει μικρούς 
λόφους· τά ύοατα εΐναι ολίγα. Η βροχή πα
ραβλάπτει τήν συλλογήν τής μαστίχης, ώς καί 
έν γένει τήν άνάπτυξιν τοΰ δένδρου. Τό πάγος 
είναι σπάνιον άλλ’ είς άκρον καταστρεπτικόν. 
Τό μαστιχόδενδρον είναι δένδρον έκ τοΰ είδους 
τών φυστηκίων (pistacia lenticus). Διατί ή 
μαστίχη δέν παράγεται είς άλλας χώρας εκτός 

Χίου; Τό ζήτημα τοΰτο δέν έμελετήθη 
'—"Εκαστον δένδρον φορολο- 
σύστημα τούτο εΐναι κακόν, καί 

_1.. ς.,ζ----ί... τή; καλλιέργειας,
ό χωρικός πρέπει 

τόν φόρον καί 
, ώστε άναγκά- 
μέλλουσαν έσο- 

Έάν τό επόμενον έτος δέν ήναι είς 
νά έπαρκέση εις τάς απαιτήσεις τοΰ 

είσπράκτορος, έκριζοΐ τόν δένδρον, προτιμών νά 
καταστρέψη τό κτήμά του ή νά έργάζηται άνευ 
κέρδους.

Μετά οδοιπορίαν μιας καί ήμισειας 
άπό τού Κάμπου άφικνεΐταί τις είς τούς 
ποδας λόφου κατάφυτου, δστις επιστέφεται ύπό 
τής 'ιστορικής μονής τοΰ Αγίου Μηνά**), 
μονή αυτή κεΐται έν θέσει γραφικωτάτη, 
θέα άπ’ αύτής εΐναι δσον ένεστιν ώραία· 
τωθεν φαίνονται τά μαστιχοχώρια, ό Κάμπος 
μέ τά χωρία του καί είς τό βάθος έκτείνεται 
ή σειρά τών όρέων. Ή άπόστασις άπό Άγιου 
Μηνά είς Νεοχώρι εΐναι μικρά, ή δέ όδός περι
βάλλεται ύπό κομψών έξοχικών οικιών.

"Ηδη εύρισκόμεθα είς τήν χώραν τής μαστί
χης. Καί πρώτον άφικνούμεθα είς Καλιμασιάν,

ώρας 
πρό- 
f \

'Η 
καί ή 

κά-

*) Ό Κάμπος, τά περί αύτόν χωρία καί τά Μα- 
στιχόχωρα λεγάμενα έβλάβησαν πλειότερον τών άλλων 
ύπό τοΰ σεισμού.

**) Κατεστράφη καί αύτη τέλεον ύπό τοΰ σεισμού 
καί έξετέθησαν πάλιν είς τούς άνεμους καί τήν βροχήν 
τά έκεΐ κείμενα οστά τών πεσόντων κατά τό 1822 
άειμνήστων πατέρων ήμών. 

κωμόπολιν μεγάλην καί καθαράν, περιέχουσαν 
καλάς οικίας καί πύργον έκ τών χρόνων τών 
Γενουηνσίων. Οί κάτοικοι τής κώμης ταύτης 
εΐναι εύποροι, καί επιδίδονται τό πλεΐστον είς 
τό έμπόριον τής μαστίχης, τών άμυγδάλων καί 
άλλων προϊόντων. Τό σχολεϊον τής κωμοπόλεως 
διατηρείται άριστα.*) Είς δίωρον άπόστασιν 
κεΐνται τά' Αρμόλια, ένθα κατασκευάζονται άγγεΐα 
πήλινα, γλάστρα·., λεκάναι καί είδος σταμνών, 
έν αΐς διατηρείται τό ύδωρ δροσερόν. Αί στάμνα·, 
αύται, εύθυνώταται τήν τιμήν, εΐναι είδικότης 
τής χιακή; βιομηχανίας. Είς τήν άρχαιότητα 
τό χώμα τών Άρμολίων είχε καλήν φήμην. 
Σήμερον, όσάκις άνήρ παραπονεϊται διά τήν 
γυναίκα, του ή διά τήν μνηστήν του, τωλέγουσ·.· 
"Νά παραγγείλης μίαν, δπως τήν θέλεις εις τά 
Αρμόλια.’' Πλησίον τοΰ χωρίου τούτου σώ

ζονται τά ερείπια μεγάλου φραγκικού πύργου, 
άνεγερθέντος παρά τών ’Ιουστινιανό»·? έν έτει 
1440, καί καλούμενου σήμερον Άπολίχνη. '() 
πύργος ούτος είχε διπλοΰν ίσχυρώτατον περιτεί
χισμα καί περιελάμβανεν 62 δωμάτια θολωτά 
καί δύο δεξαμένας. ’Επί τής πύλης σώζεται 
έπιγραφή άναφέρουσα τό έτος τής άνεγέρσεως.

Τά μαστιχοχώρια εΐναι τά έξής· 'Άγιος 
Γεώργιος ό Σηκούσης με 280 οικογένειας. Αιθίον 
(100 οίκογ.), Βέσσα (120 οίκ.), Έλάτα (136 οίκ.), 
Μεστά (220 οίκ.), θολοποτάμι (185 οίκ.), Μυρ
μήγκι (40 οίκ.), Διούμα (100 οίκ.), Νεώνητα 
(226 οίκ.), Βουνος (45 οίκ.), Πατρικά (47 οίκ.), 
Καταράκτη; (75 οίκογ.), Φλιάσια (47 οίκ.), 
Κοινή (80 οίκ.), καί Καλαμωτή (μέ 210 οικογέ
νειας). Είς τήν άκραν τοΰ ακρωτηρίου τών 
Μεστών είναι μικρός λιμήν παρά τό χωρίον 
Πυργί.

( Επεται τό τέλος.)

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΕΞΑΛΕΙΦΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ.

Έκ τού Γερμανικού ύπό Χρήστου Έ. Κάλφογλου 
διδάκτορος τής Ιατρικής.

(Συνέχεια.)

Ο τέτραΕ.

Π
ΟΛΥ ο άπηνέστερον τών πτηνών τού
των πάσχουσιν αί όρνιθες ύπό τοΰ 
διωγμοΰ τών άνθρώπων καί τής διηνε- 

κοΰς έκχερσώσεως τών δασών. '0 τετράων 
(Tetrao urogallus) εν τών μεγίστων Γερμανικών 
χερσαίων πτηνών κατοικών άλλοτε έν απαςκ τοις 
μεγάλοις δάσεσι τής Ευρώπης καί βορε'Ίθ Ασίας 
έξέλιπε σήμερον παντάπασιν έν πολλαί; χωραις.

*) Κατεστράφη μετά τών λοιπών κατά τό 1881 
καί τό ύπό τού αειμνήστου έν Πατριάρχαι; κυρίου 
'Ιωακείμ τοΰ Β'. ίδρυΟέν παρθεναγωγείο·». 

’Επίσης έν Σκωτία μεν εϊχεν έκλείψει πρό πολ- 
λοΰ, άλλ’ δμως καί αύθις είσαχθείς έπολλα- 
πλασιάσθη. ’Εν Γερμανία δμως ή ύπαρξις αύτού 
άπάδει πρός τήν έν αύτη άναπτυσσομένην δασο
νομίαν. Έν Καρπαθίους, Ίούροις, καί άλλοις 
γερμανικοί; όρεσι, έν Χάρτς. θυριγγία καί Βοη
μία' καίπερ σποράδην άναφαινόμενος εύρίσκεται 
παμπληθής έν τοΐς βορείοις τής Ευρώπης ώς 
καί έν τοΐς πλουσίοις δάσεσι τής Ασίας. Ό 
τέτριξ ή τέτραξ (Tetrao-tetrix) ό άλλοτε τό
σον έξηπλωμένος ών δσον ό τετράων, εξηλείφθη 
σήμερον έν τοΐς 'Ισπανικοί; και Ελληνικοί; 
όρεσι, περιωρίσθη έν Ιταλία εί; τά υψηλά όρη, 
άφθονεΐ δέ άρκούντως είσέτι έν τοΐς μεσοις γερ- 
μανικοΐς δάσεσι, έν Αιβλανδία καί Έστωνία, έν 
Σκανδιναυΐα, ’Ρωσσία καί έν άπάση τή Σιβηρία 
μέχρι τοΰ Άμούρ. Έν Αγγλία έκλιπών ήδη, 
είσήχθη αυθις τω 1815. Ό άτταγάς (Bona- 
sia betulina), ούτινο; ό κατοικία επεκτείνεται 
άπό τών Πυρηναίων μέχρι τοΰ πολικού κύκλου 
καί άπό τοΰ Ατλαντικού μέχρι τοΰ Μεγάλου 
ωκεανού έγένετο ήδη σπάνιος έν ταΐς Άλπεσιν, 
έν τή άνατολική καί δυτική IIρωσσία, έν 11α- 
λατινάτω, Πομερανία, σπανιώτερος έν ’Ιταλία, 
εξηλείφθη δέ παντάπασιν έν τή βορείω Γερμανία, 
’Ολλανδία, Δανιμαρκία καί μεγάλη Βρετανία. 
ΊΙ λειμωνία άλεκτωρίς (Cupiiionia cupido), 
ήτις προ ήμίσεως σχεδόν αίώνος έτιμάτο εύτε- 
λοΰς τιμής, άπεχώρησε σήμερον πρός δυσμάς 
ενεκα τοΰ έμπαθοΰς κατ' αύτής διωγμού τών 
κυνηγών διατηρουμένη είσέτι τήδε κακεΐσε έν 
τοΐς άνατολικοϊς μέρεσι δυνάμει μόνον τών βρα
δέως είσαχθέντων περί κυνηγεσίας νόμων. ΊΙ 
πετραία Κακκάβη (Caccabis saxatilis) διαι- 
τωμένη κατά τόν 16. αιώνα έν τοΐς παρά τόν 
'Ρήνον πετοώδεσιν όρεσι περιωρίσθη σήμερον είς 
τάς Άλπεις, τήν δυτικό-άνατολικήν Εύρούπην 
καί τάς όμορους χώρας. Ί I δέ Π έρδιξ (Perdix 
cinerea) ή ύφ’ απάντων τών άρπακτικών τετρα
πόδων καί έκ τών ορνέων ύπό τοΰ ίέρακος, 
άστερίου, κίρκου, ίκτΐνος, σπιζίου, εΐτα δέ ύπό 
τοΰ κόρακος, τής κίσσης καί άλλων διηνεκώς 
διωκομένη καί δή ύπό τών άνθρώπων καταθη- 
ρευομένη, παραδόξως πώς δέν έξηλείφθη είσέτι. 
Ό Κολχικός φασιανός (Phasianus colclii- 
CUS), δστις άπό τών παραλίων χωρών τής Κα- 
σπίας θαλάσσης καί άπό τής δυτικής Ασίας είς 
τήν Ελλάδα καί έντεΰθεν είς άπασαν τήν δυτι
κήν Εύρώπην καί Γερμανίαν μετεκομισθη καί 
έπί μέρους ώς έν Αυστρία καί Βοημία έξηγριώθη 
ήΡΖισεν ’ί®7! ν“ έλαττοΰται έν μέν τή Ιταλία 
σπάνιος, έν δέ τή Ισπανία σπανιώτερος καταστάς, 
έν δέ τή Έλλάδι προσεγγίζω·? τώ έξαφανισμω 
αύτοΰ. ΌΊνδαλέκτωρ (Meleagris gallopava), 
δστις άπό πολλοΰ ήδη δέν βρίθει πλέον έν τή 
πατριδι αύτοΰ εύρίσκεται παμπληθής μέν έν’Ιν- 
διανή, Ίλλινοα, Όχήω, Κεντούκη, Τενεσσέη, 
Άλαβάμα, εύαρίθμω; δέ έν Καρολίνη καί Γεωρ
γία, έγένετο σπάνιος έν Πενσυλβανία καί έξέλι- 
πεν έν ταΐς άλλαις κατιρκημέναις χώραις. Έν 
τοις οασεσι τών είρημένων χωρών όδεύουσιν οί 
ινδαλεκτορες μακρά διαστήματα, τών μέν άρσε- 
νικών ηγουμένων έν άγέλη 100 περίπου άτό- 
μων, τών δέ θηλυκών έπομένων μετά τών 
νεοσσών αύτών.

'Π λοφοφόρος ’ Α λεκτωρίς (Talegallus) 
τής Αυστραλίας έξολοθρευθεΐσα έν τισι χώραις 
ενεκα τής κατ αύτής σφοδράς Θήρας μέλλει 
θάττον ή βράδιον νά έξαλειφθή παντάπασιν. ΊΙ 
μεγάλη Ώτίς (Otis tarda) τό μέγιστον απάν
των των εν Εύρώπη χερσαίων πτηνών, ήτις έν 
τή δυτική Σουηδία καί μέση Ρωσσία, προσέτι 
άνά πάσαν τήν Εύρώπην καί μέσην Ασίαν εύρί- 

εγενετο σπανία έν Ισπανία καί Γαλλία 
καί έξέλιπε παντάπασιν έν Αγγλία. Καί ό II ε-

Ή χελώνη.

λ αργός (Ciconia alba), δστις έν άπάση τή 
Εύρώπη ένεδιητάτο έξαιρέσει τών βορειότερων 
αύτής μερών, μόλις εύρίσκεται σήμερον τήδε 
κακεΐσε, σπανίζει λίαν έν Αγγλία καί έλαττοΰται 
όσημέραι έν Ελλάδι καί Ισπανία.

• Ό Κύκνος (Cycnus atratus), δστις έστί τό 
κόσμημα τοΰ τών πτηνών κόσμου έν τή Νέα 
'Ολλανδία καί έμφιλοχωρεΐ έν άπάσαι; ταΐς 
μεγάλαις λίμναις καί ποταμοΐς, κατεδιώχθη 
τοσοΰτον άσπλάχνως ύπό τοΰ λευκού άποίκου, 
ώστε έξέλιπε σήμερον παντάπασιν έν πολλαΐς 
χώραις, έν αΐς άλλοτε άφθόνως εΰρίσκετο. Ίΐ 
φαιά Χήν ( Anser cinereus) ή άλλοτε έν δπασι 
τοΐς λιμνάζουσιν έκτεταμένοις υδασι τή; Γερ
μανίας έπωάζουσα εύρίσκεται σήμερον σποραδι- 
κώς καί κατά μεμονωμένα ζεύγη έν τή άνα
τολική Πρωσσία καί Πομερανία. Πηγή άνεκτι- 
μήτου κέρδους έν τοΐς βορείοις τόποις έστΐν ή 
πτιλωτή Νήσσα (Eiderente, domateria mollis- 
sima), ήτις ουτω μανιωδώς καταδιώκεται έπί 
τής Γροιλανδίας (ή Χλωρίδος), τών Όξυβούνων 
Κυκλάδων (Spitzberge) καί Ααπλανδίας, ώστε 
έλαττοΰται έπαισθητώς ό άριθμΰς αύτής έπι τών 
Όξυβούνων Κυκλάδων καί άλλων τόπων. Άλλ’ 
έπειδή ούτε τών πτηνών, ούτε τών ώών αύτών 
φείδονται, άλλά λαμβάνουσιν, δπου άν ευρωσι 
συν ταΐς φωλεαΐς όμοΰ τά τε ώά καί τά πολύ
τιμα πτίλα αύτών, τούτου ενεκα παρακωλύουσιν 
ούτως έν τω μέλλοντι τήν αΰξησιν αύτών. Γούτο 
δέ παρατηρήσαντες οί κάτοχοι τών μερών ένθα 
έπωάζουσι τά έν λόγιο πτηνά περιμένουσι τό 
τέλος τής έπωάσεως μεθ’ δ καί συλλέγουσι τά 
πτίλα αύτών έκ τών φωλεών. Μυριάδες δέ 
πτηνών έμφιλοχωροΰσιν προσέτι έν τοΐς βορείοις 
"τών πτηνών όρεσι” (Vogelberge), ώς καλοΰσι 
τούς τής έπωάσεως καί κατοικίας τών αίθυιών, 
άλκαδίων, ουριών καί άλλων κοτύμβων τόπους, 
έξ ών οι άνθρωποι συγκομίζουσι κατ’ έτος άφθονα 
ώά καί νεοσσούς. Όσον όμως ανεξάντλητοι καί 
άν φαίνωνται σήμερον οί τής τοιαύτη; έπικαρ- 
πίας τόποι, ούχ ήττον δμως έλεύσεται ήμερα, 
καθ’ ήν καί έν τοΐς όρεσι τούτοι; τά πτηνά 
άραιοθήσονται, έάν ό άνθρωπος δέν θέση τέλος 
φραγμόν είς τήν φιλοκέρδειαν αύτού, άλλ’ έξα- 
κολουθήση νά λυμαίνηται ώς μέχρι τούδε τά έν 
τοΐς τόποι; τούτοι; διαιτιόμενα πτηνά. Καί δή 
σήμερον άκόμη παρατηρεϊται έπαισθητή τις 
έλάττωσις τοΰ γιγαντίου ’Αλκαδίου (Plantus 
impenis) άπέναντι προηγουμένων χρόνων καί 
ούχί μετά πολΰν χρόνον γενήσεται βεβαίως 
έπαισθητή ή έλάττωσις καί άλλων ειδών. Ουτω 
δέ ό άνθρωπος άφρόνως μηδενίζει τά πτηνά μηδέ 
περί τών έπιγόνων αύτοΰ μεριμνών, οΐτινες μόλις 
θά δυνηθώσι διά τοΰ λογικού τούλάχιστον νά 
άνεπαναρθώσωσιν ολίγον κατ’ δλίγον τήν προξε- 
νηθεΐσαν ζημίαν.

(“Επεται τό τέλος.)

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΕΝ ΡΩΜΗ.

(Μετά είκόνος, Κρα σελ. 4.)

Π
ΕΡΙ τού Ναού τούτου, τού άμιμήτου μνη
μείου τοΰ Χριστιανισμού, τοσαΰτα έγρά- 
φησαν συγγράμματα καί τοσαΰται περι- 
γραφαί, ώστε δλως περιττόν κρίνομεν νά πραγ- 

ματευθώμεν ένταΰθα έν λεπτομέρεια τό ζή
τημα. Διό καί περιοριζόμεθα εί; σύντομον 
μόνον τοΰ άριστουργήματος τούτου τής άρχι- 
τεκτονικής σκιαγράφησιν.

Είς τό βάθος εύρυτάτης πλατείας, μήκος 
10S0 ποδών έχούσης, τής πλατείας τοΰ Άγιου 
Πέτρου, ΰψοΰται ό μεγαλοπρεπής Ναός. ΊΙ πλα
τεία αύτη, διακοσμηθεΐσα ύπό τού άρχιτέκτονος 
Βονίνου περιστοιχίζεται ύπό εύρείας στοάς δω
ρικού ρυθμού, συγκειμένης έκ τεσσάρων έκατέ- 
ρωθεν σειρών κιόνων, οΐτινες σχηματίζουσι τρεις 
μεγάλους διαδρόμους. Οί κίονες είναι 284 τόν 
άριθμόν καί έχουσιν ύψος 60 ποδών έπιστέφεται 
ή στοά ύπό κομψοτάτου δώματος κεκοσμημένου 
διά 96 αγαλμάτων άγιων- τά άγάλματα ταύτα 
έχουσιν ύψος 11 !/ε ποδών.

Ό έν τή πλατεία ταύτη μέγας οβελίσκος, 
ύψος έχων 125 ποδών, άνηγέρθη έν έτει 1586 
ύπό τού άρχιτέκτονος Φοντάνα έπί τοΰ Πάπα 
Σίξτου τού Ε'. Αέγεται ύπό τινων άρχαιολόγων 
οτι ό δβελίσκος ούτος (άνευ εννοείται τοΰ στυλο- 
βάτου καί τοΰ σταυρού) εΰρίσκετο άλλοτε έν 
Ήλιουπόλει τής Αίγύπτου καί δτι εϊχεν έγερθή 
ύπό τοΰ υίοΰ τοΰ Σεσώστριδος, τού Φερών. 
Αλλοι πάλιν οιϊσχυρίζονται δτι μετεκομισθη 

είς 'Ρώμην ύπό τοΰ αύτοκράτορος Καλιγούλα, 
πόθεν, άγνωστον. 'Οπωσδήποτε ό δβελίσκος 
είναι μνημεΐον αιγυπτιακόν, άν καί έπ’ αύτοΰ 
ούδεμία ιερογλυφική έπιγραφή εύρηται.

ΙΙροβαίνοντες άπό τοΰ οβελίσκου πρός τόν 
ναόν καταλαμβανόμεθα ύπό έκπλήξεως ένώπιον 
τών μεγάλων αύτού διαστάσεων. Ήδη ή δλη 
αύτοΰ μεγαλοπρέπεια γίνεται καταφανής. ΊΙ 
εύρεΐα κλίμαξ, δι’ ής ανέρχεται τις πρός τόν 
ναόν, κοσμείται εκατέρωθεν ύπό δύο τρισμεγί
στων αγαλμάτων τών κορυφαίων άποστόλων Πέ
τρου καί Παύλου, φρουρών τρόπον τινά τού 
ναού. Τό αέτωμα στηρίζεται ύπό όκτώ τετρα
πλών κιόνων Κορινθιακού ρυθμού, έκαστος τών 
όποιων έχει ύψος 88 ποδών. Έπί τοΰ αετώ
ματος τούτου ΐστανται 13 κολοσσιαία άγάλματα, 
παριστώντα τόν Ίησούν Χριστόν μετά τών 12 
Άποστόλων. Τό κομψόν τοΰτο άέτωμα έχει 
μήκος μέν 370 ποδών, ύψος δέ 150.

Ή έντύπωσις, ήν έμποιεΐ ό μέγα; ούτος ναός 
τώ είσερχομένω, είναι όντως καταπληκτική. Ό 
νούς πλανάται άόριστος έν μέσω τών μεγάλων 
τούτων διαστάσεων, ό δέ οφθαλμός μένει έκθαμ
βος ένώπιον τού άπαστράπτοντος έν αύτω χρυ
σού, άργύρου, μαρμάρου καί τών πολυτίμων 
λίθων. '0 ναός έχει οχήμα λατινικού σταυρού, 
μήκος μέν 575 ποδών, πλάτος 417 καί ύψος 426. 
Μυθώδη; ήτο ή χρηματική δαπάνη ή καταβλη- 
θεΐσα πρός άνέγερσιν καί διακόσμησιν αύτού· 
ύπελογίσθη δτι μόνον μέχρι τού 1700 έδαπανή- 
θησαν 250 έκατομμύρια φράγκων.

Έν τή θέσει έν ή σήμερον εύρίσκεται ό 
ναό; έκειντο άλλοτε οί κήποι καί τό αμφιθέα
τρο·? τοΰ αίμοβόρου Νέρωνος, ένθα τοσοΰτοι χρι
στιανοί τόν μαρτυρικόν άπέθανον θάνατον. Έν 
τή αύτή θέσει ύπέστη τό μαρτύριον καί ό άγιο; 
Πέτρο; καί έτάφη. Ένταΰθα ό μέγα; Κων
σταντίνο; άνήγειρεν έν έτει 326 μ. Χρ. ναόν 
έπ’ δνόματι τοΰ Αγίου, καί ό ναό; ούτος διε- 
τηρεΐτο μέχρι τοΰ ιε'. αίώνος, δτε ό πάπα; Νι-



UXdtlUI 'JZ.. 7. 1/13 Μαΐου iooj.j

κόλαος ιδών αύτόν έτοιμόρροπον άπεφάσισε νά 
τόν τελειοποίηση. ' Εκτοτε όλοι οί πάπαι έφι- 
λοτιμήθησαν νά συνεισφέρωσιν είς τήν τελειο
ποίηση» ταύτην · ιδίως δέ διεκρίθη είς τοΰτο ό 
πάπας Παύλος ό Γ’., δστις άνέθεσε τήν οικοδομήν 
τοΰ μεγάλου θόλου τοΰ ναοΰ είς τόν διάσημον 
Αρχιτέκτονα ζαί καλλιτέχνην Μιχαήλ 'Άγγελον. 
'Ο θόλος ούτος, μοναδικός είς τό είδός του, έχει 
διάμετρον 130 και ΰψος 1G6 ποδών, στηρίζεται 
δέ έπί τεσσάρων δγζωδεστάτων στύλων 205 πο
δών δψους καί περιστοιχίζεται ύπό 32 κομψο-

Η ΦΡΙΚΩΔΗΣ ΝΥΞ.
(Τέλος.)

Δ’.

ΥΤΩ παρήλθον δεκαπέντε έτη. II Κυρία 
Βώγαν άπέθανεν εύτυχής- ούδέποτε έμαθε 
τόν κίνδυνον, δν διέτοεξεν ό υιός της, 

ζαί μόνον έγίνωσκεν δτι κατά τήν ρητήν ήμέραν 
άπέπλευσεν είς τάς ’Ινδίας, δτι έκεΐ απέκτησε 
μεγάλην περιουσίαν καί δτι έπλήρωσε τούς 

Γλέγκωρ. Οποίον γόητρον έζειτο έν τώ ώχρα» 
αύτής προσώπω, τό όποιον τόσον ίσχυρώς τόν 
εΐλζυσεν; ΊΙ Κυρία αΰτη ήτο πλούσια· νεωτάτη 
έχασε τόν σύζυγόν της καί εκτοτε έμεινε πιστή 
είς τήν μνήμην του. Πολλοί είχον έμφανισθή 
μνηστήρες, άλλ’ όλους είχεν άπορρίψει ή χήρα. 
Ταΰτα πάντα εμαθεν ό 'Ράνδαλ, οστι: ήσθάνθη 
αίφνης προς αύτήν φλογερόν αίσθημα· πολλάζις 
άπεφάσισε νά τή έκφρασθή, άλλ’ οσάκις άπήντα 
τό σοβαρόν της βλέμμα δέν έτόλμα νά προβή. 
Άλλά τόσον ισχυρός έρως, οΐος ήτο ό τοΰ 'Ράν- 

ζουσα καί μέ φωνήν τρεμουσαν) τον έχασα- 
εκτοτε ό βίος ούδέν μοι παρεχει θελγητρον. 
Δεκαπέντε δλα έτη παρήλθον ήδη.

__ Δέν έχετε φίλους, οΐτινες νά σάς παρη- 
γορήσωσιν;

— Ούδένα. Ό σύζυγός μου είχε συγγενείς, 
οΐτινες όμως δέν έφρόντισαν περί έμοΰ, άν καί 
μοί έπέβαλον δλην την περιουσίαν του.

__ Καί πώς τοΰτο; ήρώτησεν ό Ράνδαλ 
έκπεπληγμένος. 

ή Ελένη καί έβλεπε μειοιώσα τό τέκνον της, 
Ό μικρός ήτο εξημμένος καί ίδρωμένος άπό 
τήν διασκέδασιν, καί ή 'Ελένη παρεκάλεσε τόν 
σύζυγόν της νά τόν φέρη είς τήν οικίαν.

— Τί κάμνεις, 'Ελένη; τήν ήρώτησεν ό Ράν
δαλ άποθέτων τόν υιόν του παρά τοΰς πόδας 
τής μητρός του.

— Ζωγραφίζω, ώς βλέπεις, άπήντησεν ή 
Ελένη- έλπίζω ότι αύτό τό ρόδον θά μοί έπι

τύχη. Διήλθα σήμερον τό πρωί δλας τάς γραφάς 

νοντο δύο άρχικά γράμματα Ε. Γ. Ό 'Ράνδαλ 
ιστατο ώς άπολελιθωμένος ■ ή Ελένη έντρομος 
τώ έθεσε τήν χεΐρα έπί τού ώμου, ζαί δτε είδε 
τήν εικόνα, ήν έζράτει, πικρά διεχύθη θλίψις 
έπί τού προσώπου της.

— ’’Αχ! ’Ράνδαλ, είπε- δέν ήξευρα ότι καί 
αύτή ή είκών εύρίσκετο μέ τάς άλλας- άφες 
την κατά μέρος · ή θέα της μέ ταράττει πολύ.

— Τί είναι αύτή ή είκών, Ελένη; ήρώτησεν 
ό Ράνδαλ με φωνήν ώς άποθνήσζοντος.

0 ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΕΝ ΡΩΜΗι. Η ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ (ό Άνάβατος).

τάτων Κορινθιακών κιόνων, οΐτινες σχηματίζουσι 
16 θυρίδας.

"Ινα λάβη τις έν γένει ιδέαν περί τοΰ άμι- 
μήτου τουτου οικοδομήματος τοΰ Χριστιανισμού 
άρκεΐ νά μάθη δτι δλοι οί στύλοι αύτοΰ συμ- 
ποσοΰνται είς 748, τά άγάλματα είς 389 καί τά 
θυσιαστήρια είς 44, ένώπιον τών οποίων καίουσι 
διαρκώς 120 λυχνίαι, συντελοΰσαι καί αύται εις 
τήν καταπληκτικήν καί έπιβάλλουσαν έντύπωσιν. 
’Επί τοΰ έδάφους τοΰ ναοΰ καί άζριβώς έν τφ 
μέσιρ αύτοΰ ύπάρχουσι διά γραμμών σημειω
μένοι αί διαστάσεις τών μεγαλειτέρων ναών τοΰ 
κόσμου. Έκ τής σημειώσεως ταύτης έννοεΐ τις 
εύχερώς κατά πόσον υπερτερεί ό ναός τού αγίου 
Πέτρου δλας τάς λοιπάς τοΰ είδους του οικο
δομάς, ώς πρός μέγεθος.

δανειστάς του όλους μέχρι τελευταίου όβολοΰ. 
Αί πρός αύτήν έπιστολαί του ήσαν πλήρεις 
άγάπης — καί εύτύχημα ήτο δτι ή μήτηρ άπέ- 
θανε χωρίς νά έπανίδη τόν άγαπητόν της υιόν, 
διότι έπί τοΰ προσώπου του θ’ άνεγίνωσκεν 
όποια βαθεία θλιψις κατέτρωγε τήν ζαρδίαν του.

Μετά τινα έτη άπό τοΰ θανάτου τής μητρός 
του ό 'Ράνδαλ έπέστρεψεν είς ’Αγγλίαν, βαθύ
πλουτος άνήρ. Έπροσπάθησε νά ζήση ευχάριστα- 
ήγόρασεν οικίαν έν τή πόλει καί κομψήν έπαυλιν 
έν "ή ^ξοχή · πλουσίως διεκόσμισεν άμφοτέρας 
τάς οικίας, διετήρει άμαξαν καί ίππους, καί 
υπηρετας πολλούς — άλλά πάντα ταΰτα δέν 
ΐσχυον νά άποστρέψωσεν άπ’ αύτοΰ τήν φρικτήν 
ιδέαν, ήτις τόν κατέτρωγεν. Έπεδόθη είς δια
σκεδάσεις, άπέκτησε φίλους, άλλ’ ό κόσμος δέν 
τόν εΐλκυε πλέον — αίφνης ό έρως κατέλαβε 
τήν καρδίαν του. Νέος ιόν είχε θαυμάσει πολλάς 
γυναίκας, ούδεμίαν όμως είχεν άγαπήσει Είς 
γεΰμα παρά φιλική οικογένεια, ή οικοδέσποινα 
τόν έπαρουσίασεν είς χήραν Κυρίαν, τήν Κυρίαν 

δαλ, δέν είναι δυνατόν νά μή έπιτύχη τοΰ σκοπού. 
Μετά παρέλευσιν μηνών τινων ή Κυρία Γλέγκωρ 
ήρξατο προτιμώσα αύτόν. συμβουλευομένη αύτόν, 
καί δεικνύουσα πρός αύτόν συμπάθειαν, καί 
ήμέραν τινά ό 'Ράνδαλ έτόλμησε νά τή έζφράση 
τόν έρωτά του.

— "Ο,τι δύναμαι ν’ άνταποδώσω ύμϊν δέν 
είναι πολύ, άπεζρίθη ή Κυρία· ό μέγας, μονα
δικός ερως μου πρός τόν σύζυγόν μου συνετάφη 
μετ’ αύτοΰ- αισθάνομαι πρός υμάς κλίσιν καί 
θα προσπαθήσω νά καταστήσω υμάς ευτυχή.

— Έγώ δέ Οά θέσω ώς σκοπόν τοΰ βίου 
μου νά άποζτήσω τόν έρωτά σας, άνέκραξεν ό 
'Ράνδαλ έξαλλος έζ τής χαράς.

— '0 βίος μου είναι βίος θλιβερός, έξηκολοό- 
θησεν ή Κυρία Γλέγκωρ- είμαι πλούσια καί 
κατέχω καλήν έν τή κοινωνία θέσιν, άλλά τήν 
ευτυχίαν δέν έγνώρισα ή έπί όλίγον μόνον. ' II 
παιδική μου ήλικία διήλθεν έν Απομονώσει καί 
ανευ άγάπης — εύρον τέλος σύζυγον, δν ήγά- 
πησα έκ βάθους καρδίας — άλλά (είπε στενά-

— Νομίζω, ότι έχουσι κατ’ έμοΰ παράπονα 
διά τόν θάνατον τοΰ συζύγου μου, άπεζρίθη ή 
Κυρία Γλέγκωρ. Πλήν άς άφήσωμεν τά παρελ
θόντα, σάς παρακαλώ πολύ, άς τ’ άφήσωμεν.

Ό 'Ράνδαλ, σεβόμενος τήν θλίψιν της, ούδέ
ποτε τή άνέφερε περί τού παρελθόντος, άλ
λ’έξηζολούθει περιποιούμενος αύτήν. Όσημέραι 
ή ώχρά έκείνη γυνή τόν εΐλκυε περισσότερον — 
τω έφαίνετο ένίοτε ότι ή φωνή της τφ ήτο 
γνωστή, ότι ήτο άπήχησις άρχαίου συμβάντος.

Τέλος οί πόθοι του όλοι έπληρώθησαν — 
έγένετο ό ευδαίμων σύζυγός της καί μετά έν 
έτος ή εύδαιμονία του κατέστη έντελεστερα δια 
τής γεννήσεως υίοΰ καί κληρονόμου τού ονόματος 
του. '0 κόσμος τφ προσεμειδία πάλιν, τά πάντα 
τφ ένεφανίζοντο βοδόχροα, καί ό'Ράνδαλ έν τή 
μεγάλη του εύτυχία αφειδώς έδιδεν είς άνα- 
κούφισιν τών πασχόντων.

Έν λαμπρά θερινή εσπέρα ό Ράνδαλ έπαιζε 
μέ τόν μικρόν υιόν του έν τω ώραίφ κήπφ τής 
έξοχικής του οικίας- παρά τό παράθυρον έκάθητο 

μου καί ήσθάνθην διάθεσιν νά έπιδοθώ έκ νέου 
είς τήν τέχνην ταύτην.

— Πόσον έπεθύμουν καί έγώ νά ΐδω τά 
έργα σου; ειπεν ό 'Ράνδαλ. Ποΰ είναι;

— Είς τύ μέγα χαρτοφύλακιον άς τα ίδη 
καί ό μικρός μαζύ σου διά νά ήσυχάση.

Ό 'Ράνδαλ έπλησίασε σκαμνίον είς τό παρά
θυρον, καί ήνοιξε τό χαρτοφυλάκων· αί εικόνες 
δέν ήσαν μέν εικόνες Αριστοτέχνου, άλλ' Οπωσδή
ποτε μεγάλην προέδιδον τέχνην καί έπιτηδειο- 
τητα. Μικρά τις είκών σχεδόν τφ διέφευγε, 
διότι εύρίσκετο κάτωθεν μεγαλειτέρας, ήτις τήν 
έκάλυπτεν- ό 'Ράνδαλ ήρξατο έξετάζων αύτήν, 
άλλά βαθμηδόν τό πρόσωπον του έγένετο ώχρό- 
τερον- ή είκών παρίστανε χώραν, ήτις τφ ήτο 
γνωστή- είς τοΰς πρόποδας όρους έκειτο λευκός 
οίκος έν μέσιρ πυκνής φυτείας. 'Η χειρ του 
έτρεμε, τά χείλη του έκινούντο, άλλά φωνή δεν 
έξήρχετο έξ αύτών. Παρά τήν θύραν τοΰ οίκου 
δέ ιστατο γυναικεία μορφή ζητούσα έν άπελ- 
πισία βοήθειαν- άλλά κάτωθεν τής είκόνος έφαί-

— Είναι ή είκών τής οικίας, ήν κατφκουν 
μέ τόν πρώτον σύζυγόν μου, καί έν η άπέθανεν.

— Έν ή άπέθανεν; έπανέλαβεν ό 'Ράνδαλ- 
καί πώς άπέθανεν; Είπέ μοι δλα.

— Άπέθανεν αίφνης, άπροσδοκήτως, τό 
έσπέρας. Είχον δώσει άδειαν είς τοΰς δύο ύπη- 
ρέτας μας · τοΰτο είχον οί συγγενείς του κατ’ 
έμοΰ παράπονον. Αύτός μοί άνεγίνωσκεν έκ 
βιβλίου- έγώ έχαθήμην πλησίον του . . . Άχ! 
' Ράνδαλ . . . μή ζητείς πλειότερα . . . δέν δύνα
μαι . . .

— Αέγε, προσέθηκεν ό 'Ράνδαλ χωρίς νά 
δώση προσοχήν είς τήν παράκλησιν της- ήσο 
μόνη πλησίον του δτε άπέθανεν;

— ΊΙτο νΰξ φρικώδης! άπεκρίθη ή Ελένη 
έν μέσφ στεναγμών οτε εΐδον τόν σύζυγόν μου 
κείμενον ώχρόν καί άναίσθητον έπί τής έδρας 
του, ένόμισα ότι θά παραφρονήσω- δλα τά μέσα 
έδοκίμασα νά τφ έπαναφέρω τάς αισθήσεις του 
— τά πάντα είς μάτην ήμην μόνη καί άνευ 
βοήθειας- έν τή άπελπισία μου έτρεξα πρός τήν



θύραν έπί τή έλττίδι δτι θά διέλθη τι; καί θ’ ά- 
κούση τά: κραυγά; μου.

— Καί έπειτα . . . έπειτα; είπε με 6 ρ αγ
χώδη φωνήν ό Ί’άνδαλ — μή μου κρύψης ούδέν, 
Ελένη.

— Τότε είδον άνδρα ξένον ερχόμενον πρδς 
τήν οικίαν- χωρίς νά σζεφθώ πολύ τον παρε- 
κάλεσα νά λάδη τδν ίππον του Περού καί νά 
τρέξη είς άναζήτησιν ιατρού. Αύτδς προθύμως 
άνέλαβε νά έκτελέση τήν παράκλησιν μου, αλλα 
δέν έπέστρεψε πάλιν. ’Αγνοώ τί έπαθε καθ ό
δόν· εν τή ταραχή μου, έν τή θλίψει μου διά 
τδν θάνατον τοΰ συζύγου μου δέν έφρόντισα να 
εξετάσω περαιτέρω.

Κραυγή τοΰ μικρού παιδδς τήν διέκοψεν 
έκυψε καί είδε τδν 'Ράνδαλ κείμενον άναίσθητον 
έπί τοΰ πατώματος. — 'Η 'Ελένη περιεποιήθη 
πιστώς τδν σύζυγόν της κατά τήν μακράν καί 
επικίνδυνον νόσον του. Έκ τών άσυναρτήτων 
λόγων, ους επρόφερεν έν τή έξάψει τοΰ πυρετού 
έμαθε τήν αληθή αιτίαν τής νόσου — έμαθε δέ 
ωσαύτως δτι ό άνήρ, δν τόσον πολύ ήγάπα τώρα, 
ήτο ό αύτδς, περί ού ενόμιζεν δτι τήν έπρόδωσε 
πρδ τόσων έτών. "Οτε κοπάσαντος τοΰ πυρετού 
ό'Ράνδαλ ήνοιξε τούς βεβαρυμένους αύτού δφθαλ- 
μούς είδε τήν Ελένην προσβλέπουσαν αύτόν έν 
άγάπη καί στοργή.

— Ράνδαλ, τώ είπε ψιθυρίζουσα, αγαπητέ 
μου σύζυγε — ήξεύρω τά πάντα. Νομίζεις δτι 
ήσο αίτιος τού θανάτου τοΰ Περού· άπατάσαι. 
'Ο Περού ήτο ήδη νεκρός , δτε έσπευσες είς 
βοήθειάν μου· πρδ πολλοΰ είχε καρδιακήν νό
σον, ήν έν τοσούτω μοί άπέκρυψε· οί ιατροί άπε- 
φάνθησαν δτι ό θάνατός του έπήλθεν άκαριαίως. 
'Η διαγωγή σου, 'Ράνδαλ, τότε ήτο άπερίσκε- 
πτος, άλλά βεβαίως τοΰ θανάτου τοΰ δυστυχούς 
Περσύ δέν είσαι σύ ό αίτιος.

— Μέ συγχωρεΐς λοιπόν, Ελένη μου, έψι- 
θύριοεν ό άρρωστος.

— Ναι, 'Ράνδαλ, σέ συγχωρώ, άπεκρίθη ή 
Ελένη, σέ συγχωρώ έξ δλης καρδίας, διότι εν
νοώ κάλλιστα τί ύπέφερες.

— ’Όχι, δχι, ούδείς δύναται νά τδ έννοήση · 
ή δπαρξίς μου ήτο ζών θάνατος. “ί2, αγαπητή 
μου Ελένη, εύσπλαγχνίσου με! —

'Η 'Ελένη τδν εύσπλαγχνίσθη, τδν έσυγχώ- 
ρησε, καί τδν συνέδραμε νά ζήση τοΰ λοιπού 
έναρέτως, ώστε τά αμαρτήματα τής νεότητάς 
του καί ή άπερισκεψία, νά λησμονηθώσιν έν 
τοΐς εύγενέσι πράξεσι τής ώριμου ήλικίας του.

Ό 'Ράνδαλ Βώγαν έζησε πολύ, καί ή πιστή 
σύζυγό; του έζησε παρ’ αύτώ. Ούδείς κάλλιον 
τών δύο συζύγων ήδύνατο νά συνδράμη καί νά 
παρηγόρηση τούς δυστυχείς καί τεθλιμμένους, 
ούδείς κάλλιον αύτών ήπίστατο τήν χριστιανι
κήν τέχνην νά δδηγή είς τήν εύθεϊαν όδδν τούς 
πεπλανη μένους.

ΠΟΙΗΣΙΣ.

ΕΝ ΕΥΦΡΟΝΗι.

Β’.

... Άλλ’ οΰ μέν δή λήξω 
βρή-κον στυγερών τε γόων, ίς 
τ' 4·, πτμφεγγεϊς άστρων ριπάς, 
λεϋσσω δέ τόδ’ ήμσρ .. .

Σοφοκλής.
Τόν Βόσπορον έπόθησα, τάς διανθεϊς κλιτΰας 
καί τά εύώδη άλση του, τό κύμα τό φλοισβίζον,’ 

τής άηόόνος τήν μολπήν, νυκτύς του της γλυκείας 
τήν αρμονίαν τήν σεπτήν, τ’ άκάτιον τό σχίζον 
τό ρεύμα τό προδοτικόν παρά τάς παραλίας.

Τόν Βόσπορον έπόθηοα· ώ! πότε άρα πάλιν 
είς τάς ωραίας του άκτάς τήν λέμβον μου πλανήσω : 
καί πότε πάλιν έντρυφών εις έρωτος αγκάλην 
Τήν λύραν μου πρός ασμά τι παθητικόν τονίσω, 
τά παρελθόντα λησμονών είς ένθεον κραιπάλην;

Τήν θέλγουσαν έπόθησα καί πλάνον του μαγείαν, 
τήν ποίησίν του τήν τερπνήν, τ’ άτέρμονά του κάλλη, 
τήν έντεί.ή τής φύσεως έκείνην πλαστουργίαν 
ένθα πρός θειον έρωτα ή πλάσις ασμα ψάλλει, 
καί προσκαλείτ είς τρυφηλήν ό άνθρωπος αργίαν.

Πότε τήν φίλην μου έκεϊ καί αΰθις συναντήσω 
ώς φάντασμα ρεμβάζουσαν πρό τής σεμνής σελήνης;
Ω χρόνοι, έπανέλθετε, τρισπόθητοι, όπίσω, 
χρόνοι τοϋ έρωτος γλυκείς, φιλίας καί γαλήνης! 
ώ! δότε, Ενα, ώς τάς πριν, ημέραν μίαν ζήσω!

Ω! πότε, άρα, ώσπερ πριν, τό φωσφόριζαν βλέμμα 
τής γλυκυτάτιμ φίλης μου μέ ρίψει είς εκστάσεις; 
τήν αύραν τήν θαλάσσιον είσπνέοντα ήρέμα, 
δλλης ύπάρξεως λαμπρά; οιαμορφοΰντα φάσεις, 
έν <Τ> τάς παρειάς αύτής ήρύθραινε τό αίμα;

Ώ Βόσπορε, σ’ έπόθησα, παράδεισον έρώτων 
πλησίον σου έτρύφησα έκ νέας ήλικίας· 
πλησίον σου τόν ασπασμόν μ’ έδώρησε τόν πρώτον, 
ύπ’ ουρανόν ένάστερον εντός σιγή; νυκτίας, 
δτε συνήρπαζεν ήμά; ό έρως μή ΰπνώττων.

Είσαι ναός ποιήσεως, τής φύσει»; υπάτη 
κ’ ενθουσιώδης έαπνευσις' ονείρου είσαι πλάσις· 
είς μάτην τέχνη τών θνητών τήν ίψιν σου άλλάττει · 
υπέρτερα τά κάλλη σου μεταβολή; των πάσης, 
διότι έργον τέχνης του τό θειον σέ προτάττει.

Ό Ζέφυρος τάς οχθας σου ήδέως περιπνέει · 
ώραία άνθη φύονται, ώραία φύσι; θάλλει· 
καί ή ζωή αμέριμνος ήρέμα ώδε ρέει, 
ήδότερον τήν λύραν μου παν ασμα ώδε πάλλει, 
κ’ ή ταπεινή ή δάφνη μου φθονεί 'Ομήρου κλέη.

Μεταρσιοϋτ’ ή έυ-πνευσις πρός άλλα; δλως σφαίρας, 
ό νους μου πρός τό παρελθόν αδέσμευτος πλανάται, 
άναπολεϊται εύτυχεϊ; καί θλιβεράς ήμέρας, 
οι ένδοξοί σου, Βόσπορε, περώσι διαβάται 
αύθις ζωήν παρέχοντες είς παλαιάς διφθέρας.

Χρησμοδοτούν ακούεται τό ένδοξον ίστίον 
πρός ήρωα; είς τολμηράν προβαίνοντας στρατείαν· 
ώς οιωνός τοΰ μέλλοντος έλπίδων πλέει πλοΐον 
πρός τόν βορράν τήν άνδρικήν προβάλλουσι καρδίαν 
σημεΐον ώδε βλέποντες τήν δόξαν των μην’ΰον.

Καί ψδε ήλθε βασιλεύς, τά κάλλη σου θαυμάσα;, 
τήν έδραν στήσων έξοχον μεγάλου βασιλείου- 
είδεν ενταύθα ταπεινός τής γής τάς χώρας πάσα; 
τελούσα; φόρον σεβασμού πρό άκρου μεγαλείου, 
δ μόνον έμπροσθεν σταυρού τόν τράχηλόν του σπάσας.

Πλήν ειτα βλέπω τά πυρά αιματηρού άγώνος, 
πίπτον δρώ τό λάβαρον τόσων θερμών έλπίδων 
άκούω έτι τάς ήχους τοϋ θλιβερού κευθμώνος· 
έρείπια καπνίζοντα καί αίματα φεύ! είδον 
τά βάθρα έρυθραίνοντα τοϋ χρυσαυγούς ροδώνος.

Υπάρχει έτι ό ναός τή; ιερά; Σοφία;·
είκών τοΰ Ιΐαντοκράτορος εί; τόν λαμπρόν του θόλον 
καί εί; άπιστους καί πιστούς προστέλλει εύλογίας ■ 
εισέτι δμως αί κραυγαί ήχοϋσι τών πυρπόλων 
έντός αύτού, καί οίμωγαί θυμάτων άσελγείας.

Είδον τόν Βόσπορόν ποτέ, αυγή μου ήν έσχατη, 
είς τή; πρωία; τά πυρά ώραϊο; πώς προβάλλει, 
καί πώς τόν πέπλον τής νυκτός βραδέως μεταλλάττει 
διστάζων έκκαλύπτεται ώς παρθενίας κάλλη 
τής φύσεως ή καλλονή αύτή ή ύπερτάτη.

Τφ έρριψα πανύστατον χαιρετισμόν δακρύων, 
ώ; ό άπαγαγώμενο; τόν κόσμον χαιρετίζων, 
ώς φεύγων τις κατάδικος τά πάθη του συγκλείων 
τό άλγος δμως έμεινεν έντός τοϋ στήθους σφίζον, 
κ' ευρίσκω νύκτα διαρκή τόν σήμερον μου βίον.

Έκύκλωσαν τάς φρένα; μου άναχωροϋντο; τότε 
ποικίλαι πένθιμοι σκηναί τών παιδικών μου χρόνων, 
γοργοί οί θερμοί πόθοι μου, κ’ ελπίδες μου αί πρώται' 
βαρύ; εί; θρήνου; ώγμευσα τόν στίβον τών παγόνων, 
ον πότε κατελεύσομαι, ώ! τί; γινώσκει; πότε!

'Εν Σοφία 1885.

' I. Λ. Ζ ε ρ β ο υ δ ά κ η ς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΤ ΦΑΟΤΣΤ.

Ύπό ΤΤ. Ματαράγκα.

(Συνέχεια καί τέλος).

Φυλακή.
(Ο Φίίουστ, φίρωυ φανάριον και δέσμην κλαδιών, 

ϊσταται πρδ μι κpas σιδηράς 0ί>ρας.) KctTSyoilCtl 
πολλοΰ ύπο άσυνήθου; φρίκη;. Όλαι αί θλίψεις 
τή; άνθρωπότητος βαρύνουν τό στήθός μου. Έδώ 
κατοικεί έκεϊνη εντός τών υγρών τούτων τοίχων, 
τδ δέ έγκλημά τη; ύπήρξεν ή απάτη αθώα; 
καρδίας. Διστάζεις νά τήν πλησιάσης; Τρέμει; 
νά τήν έπανίδης! Εμπρός, εϊσελθε! ό δισταγ
μός σου επισπεύδει τδν θάνατόν της. ('Αμπάρι 
τά κλάθρα, ακούεται ί'σωθιν ασμα.)

Μέ έσζότωσεν ή μάνα μου 
' Η καταντροπιασμένη ■ 
Ό άθλιος πατέρας μου 
Μοΰ έφαγε τό βιό.

ΊΙ άδελφοΰλα μου έβαλε 
Μέ τήν καρδιάν παύμένη 
Τά άσαρζά μου κόζκαλα 
Σε τοΰτο τδ δροσιό.

Καί έγώ άπδ τότε έγεινα 
Τοΰ λαγκαδιού πουλί, 
Πέτα ψηλά, πουλί 
Ψηλά, ψηλά πολύ.

Φ ά Ο υ σ τ (άροίχωρ την θύραν).
' Η δυστυχή; δεν φαντάζεται δτι έζεΐνο; τδν 

όποιον άγαπα τήν άκροάται, δτι άζούει τδν κρό
τον τών άλύσεών της ζαί τδν θροΰν τών άχύρων, 
έφ’ ών κεΐται. (Εισίρχιται.)

Μαργαρίτα
(κρνπτομύνη ΐντός τον ίφαπλώματός της).

Άλλοίμονον, άλλοίμονον! έρχονται! φοβερός 
θάνατος’

Φ ά Ο υ σ τ (σιχαλοφώιζωτ).
Στ! Στ! έρχομαι νά σε ελευθερώσω. 

Μαργαρίτα (συρομίνη πρός αϊτόν).

’Ώ, άν ήσαι άνθρωπος, εύσπλαγχνίσου με.
Φ ά ο υ σ τ.

ΊΙσύχασον· αί κραυγαί σου θά έξυπνήσουν 
τοΰς φύλακας. (Ζητά νά λύση τά δισμά της.) 

Μαργαρίτα.
Δήμιε, τίς σοί έχορήγησε τήν δύναμιν ταύ

την επ’ έμοΰ; Έρχεσαι νά μέ λάβης έν ώρα 
μεσονυκτίου! Εύσπλαγχνίσου με καί άφες με 
νά ζήσω. Έλθέ αύριον τό πρωί, θά είνε άκόμη 
καιρός. (Εγάρτται.) Είμαι τόσον νέα! τόσον νέα 
και δμω; πρέπει νά άποθάνω! “Ημην προσέτι 
ώραία καί τοΰτο προύκάλεσε τήν καταστροφήν 
μου. Τότε ό αγαπητός μου ήτο πλησίον μου, 
άλλ’ ήδη φεΰ! είναι μακράν. Ό στέφανός «ου 
κατεζερματίσθη καί τά άνθη του διεσπάρησαν. 
Μή μέ λαμβάνη; τόσον βιαίω;· σεβάσθητι τήν 
δυστυχίαν μου. Τί σοΰ έκαμα; Μή άνέχεσαι 
νά κλαίω καί παρακαλώ είς μάτην. Γνωρίζεις 
δτι ποτέ δέν σέ είδα καθ’ δλον μου τδν βίον.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΑΟΓΛΗΣ.

ΣΥ. ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ. ΤΕΥΧΟΣ 97.
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'Όλην τήν νύκτα το έθώ- 
Κατόπιν μοΰ το άφη-

νΑ! όχι ποτέ πλέον δέν θά 
Μοΰ ψάλλουν ήδη άσματα. 

" ιίς πολιτισμένους άν- 
Μία παλαιά παροιμία τελειόνει ούτως 
τοΰς έδίδαξε νά τήν έφαρμώσουν είς

Φάουστ (γονυπιτών πρό airijt).
:ει είς τοΰς πόδας σου ΐνα

Φάουστ.
*Α! δέν δύναμαι ν’ άνθεςω εις τόσην λύπην! 

Μ αργαοίτα.
‘Ήδη είμαι καθ’ ολοκληρίαν είς τήν εξου

σίαν σου. Άφες με μόνον νά γαλουχήσω πρό- 
, , ...... —3 lit.’τερον το τέκνον μου. 

πευον καί τδ έφίλουν.
ρεσαν διά νά μέ βασανίνωσι καί τώρα λέγουν 
δτι τδ έφόνευσα. 
αισθανθώ χαράν.
Τδ τοιούτον δέν αρμόζει είς 
θρώπους.
■— ποιος 
άλλους;

• 'Ο
Ό άγαπών σε πί 

λύση τά φρικώδη δεσμά σου.
Μαργαρίτα (κάμπτουσα παρ’ αυτόν τα γόνοτα).

yO! άς παρακαλέσωμεν γονυκλινείς τοΰς 
'Αγίους. Παρατήρησαν έκεΐ, ύπδ τάς βαθμίδας 
έκείνας, έκεΐ ύπδ τδ έδαφος, άναβράζει ή κολα- 
σις. Άκουσον, μετά ποιας φοβέρας μανίας κροτεί 
τδ πονηρόν πνεύμα.

Φάουστ (δυνατά).

Μ αργαρίτα! Μαργαρίτα!
Μαργαρίτα (προσάχαυσα).

Ήτο ή φωνή τοΰ φίλου μου. (’ΟρΑωτω, 
πίπτουν τα δισμά τητ). Ποΰ είναι; τδν ήκουσα νά 
μέ καλή. Είμαι έλευθέρα, 
νηθή νά μέ κρατήση· 
λαιμόν του, Ci’. 
Τδν ήκουσα, έφώνησε

ου
τόν 
too. 
έπί 

θ’

καί ούδείς θά
• θέλω νά ριφθώ είς 

θέλω νά πέσω είς τδ στήθος
* ' ιε, Μαργαρίτα! Ήτο 

τοΰ κατωφλιού, άνεγνώρισα τόν γλυκόν ήχον τής 
φωνής του.

Φάουστ.
Ναι, είμαι έγώ.

Μαργαρίτα.
νΩ, είπέ το, είπέ το πάλιν (τόν 
Eivat αύτός! είναι αύτός! Πά
ρου έξέλιπον. Ποΰ ή φυλακή; 

νά μέ σώ- 
τήν οποίαν

Είσαι σύ; 
ϊναγκαλίζιταί). 
σαι αί όδύναι 
ποΰ τά δεσμά; Είσαι σύ; έρχεσαι νά 
σης; Έσώθην — Ίδοΰ ή όδός είς 
κατά πρώτον σέ είδον, ίδοΰ ό εύτυχής κήπος, 
δπου μετά τής Μάρθας σέ έπερίμενον.

Φάουστ (προσπαθΰν νά την ϊξαγάγ’ΐ). 
δπάγωμεν, ας ύπάγωμεν!

Μαργαρίτα.
δέν γνωρίζεις πλέον νά μέ «σπάζεσαι;

'0
’Ας

•ιν

, αγαπητή.

Τί;
Δέν είναι πολύς καιρός άφότου άπεμακρύνθης 
άπ’ έμοΰ και έν τόσω μικρω διαστήματι άπέ- 
μαθες νά μέ φίλης! Διατί είμαι τόσον τετα- 
ραγμένη έν ταΐς άγκάλαις σου; καί δμως ύπήρξεν 
έποχή καθ’ ήν έν σου βλέμμα, μία σου λέςις 
έπλήρουν τήν καρδίαν μου άφατου γλυκύτητος. 
Καί σΰ τότε μέ έφίλεις, ώς νά ήθελες νά μέ 
πνίξης. ”Ω! φίλησον με ή σέ φιλώ έγώ (τόν 
ασπάζίται). Φεΰ! φεΰ! τά χείλη σου είναι ψυ
χρά, άφωνα. Ποιος μοΰ άφήρεσε 
σου; (*Αποστρεφ« <ΐπ·’ αύτοΰ τήν οψι

Φάουστ.
Έλθέ, άκολούθει με. θάρρος

’Εγώ θά σέ θωπεύω, θά σέ φιλώ χιλιάκις θερ- 
μότερον ή άλλοτε, άλλ’ άκολούθησόν με· σέ 
έξορκίζω. Αύτήν μόνην τήν χάριν σοΰ ζητώ.

Μαργαρίτα (στριφομίνη πρόι τόν Φάουστ). 
Είσαι σΰ λοιπόν; ’Αληθινά είσαι σύ;

Φάουστ.
Ναί, είμαι έγώ, έλθέ μετ’ έμοΰ. 

Μαργαρίτα.
Σΰ έλυσας τά δεσμά μου; σΰ μέ θλίβεις έκ 

νέου είς τάς άγκάλας σου; Καί δέν μέ άπο- 
στρέφεσαι; Γνωρίζεις, άγάπη μου, τινα θέλεις 
νά έλευθερώσης;

Φάουστ.
Έλθέ, έλθέ. Ή νΰξ είναι πρδς τδ τέλος.

τον έρωτά
^Γλ

Μ αρ γαρ ίτα.
Έφόνευσα τήν μητέρα μου· έπνιξα τδ τέκνον 

μου, Τδ τέκνον μου! Δέν έδόθη είς σέ καί είς 
έμέ; Είς σέ έπίσης: . . . ’Αληθινά είσαι σύ; 
Μόλις τδ πιστεύω. Δός μοι τήν χεϊρά σου. — 
Δέν είναι δνειρον; Κρατώ τήν άγαπητήν μοι 
χεϊρά σου; ... Άλλά φεΰ! είναι ύγρά . .. Σπόγ
γισε την. Μοί φαίνεται αιματόβρεχτος. θεέ 
μου! Τί έπραξες; Βάλε τδ ξίφος είς τήν θήκην, 
σέ ικετεύω.

Φάουστ.
"Αφες τδ παρελθόν. Μαργαρίτα, μέ θανα

τώνεις.
Μ αργαρίτα.

Όχι, σΰ πρέπει νά ζήσης. Άχουσον δέ τίνι 
τρόπο» έπιθυμώ νά τοποθετήσης τοΰς τάφους 
μας. Αύριον τό πρωί θά είναι καιρός να φρον- 
τίσης. Βάλε τήν μητέρα μου είς τήν καλλι- 
τέραν θέσιν, παραπλεύρως δ’ αύτής τδν άδελφόν 
μου, όλίγον άπώτερον έμέ, άλλ’ όχι πολύ μακράν, 
τό δέ μικρόν μου δεξιά παρά τδ στήθος μου. 
Φεΰ! ούδείς άλλος έκτδς αύτοΰ θ’ άποτεθή 
πλησίον μου! ”Ω! θά ήτο γλυκεία, θά ήτο άρ
ρητος δι’ έμέ εύτυχία άν άνεπαυόμην πλησίον 
σου! Άλλά δέν δύναμαι πλέον νά τό έλπίζω. 
Ήδη μοί φαίνεται δτι ρίπτομαι πρός σέ καί σΰ 
μέ ωθείς πρός τά όπίσω. Καί δμως είσαι σΰ 
καί φαίνεσαι τόσον άγαθδς καί εύαίσθητος.

Φάουστ.
Άφοΰ λοιπόν γνωρίζεις δτι είμαι έγώ, σπεΰ- 

σον έλθέ μετ’ έμοΰ.
Μ αργαρίτα.

Νά έξέλθω έντεΰθεν;
Φάουστ.

Ναί, είς τδ ύπαιθρον.
Μ αργαρίτα.

Έκεΐ έκτός, είναι ό τάφος μου, ό θάνατος 
μ’ ένεδρεύει καί σΰ λέγεις έλθέ; Έκεϊθεν μετα- 
βαίνουσιν είς τον τόπον τής αιώνιας άναπαύσεως· 
ούδέ βήμα προχωρώ . . . Ερρίκε, άναχωρεΐς; 

’Ώ! άς ήδυνάμην νά σέ άκολουθήσω . . .
Φ άουστ.

Δύνασαι, άρκεΐ νά θελήσης. ΊΙ θύρα είναι 
ανοικτή.

Μ αργαρίτα.
Δέν τολμώ νά έξέλθω. Ούδέν έχω τοΰ λοι

πού νά έλπίσω. Τί ωφελεί νά φύγω; Έκεΐνοι 
μέ κατασκοπεύουσιν. Έπειτα είναι τόσον λυπη
ρόν νά έπαιτή τις καί μάλιστα δταν δέν έχη 
καθαράν τήν συνείδησιν! Είναι τόσον λυπηρόν 
νά διάγη βίον πλάνητα εις τόπον ξένον. Έκτός 
τούτου καί θά μέ συνελάμβανον.

Φάουστ.
Έγώ θά είμαι πάντοτε μαζή σου.

Μ αργαρίτα.
Σπεύσον, σπεύσον, σώσον τδ δυστυχές σου 

τέκνον. 'Ύπαγε· άκολούθησον τήν παρά τόν 
ρύακα δδόν, τήν άγουσαν διά τής γεφύρας αρι
στερά πρδς τό δάσος, δπου ό καταρράκτης τού 
τενάγους. Άρπασέ το. Ζητεί ν’ άλέθη είς τήν 
έπιφάνειαν, συγκρούει τοΰς πόδας. Σώσέ το, 
σώσέ το.

Φάουστ.
Σύνελθε. Έν μόνον βήμα καί έλευθεροΰσαι. 

Μαργαρίτα.
"Αν τουλάχιστον εϊχομεν διέλθει τό δρος; 

Έκεΐ ή μήτηρ κάθηται έπί τίνος λίθου. Παγόνει 
ή κεφαλή μου! Έκεΐ ή μήτηρ μου κάθηται 
έπί τίνος λίθου· κινεί τήν κεφαλήν! Δέν βλέπει 
πλέον, δέν κάμνει κανέν σημεΐον. Ή κεφαλή 
της είναι βαρεία. Ή δυστυχής έκοιμήθη τόσον 
καιρόν, ώστε δέν έξυπνα πλέον. Έκοιμήθη δια 
νά μάς δώση καιρόν νά διασκεδάσωμεν. Εύτυ- 
χεΐς ημέρας ήσαν έκεΐναι.

Φάουστ.
Άφοΰ ούτε αί παρακλήσεις, ούτε οί λόγοι 

μου ισχύουν, θά σέ άποσπάσω έντεΰθεν διά τής 
βίας.

Μαργαρίτα.
Άφες με· όχι δέν θά άνεχθώ βίαν. Μή 

θετής έπάνω μου τάς φονικάς σου χεΐρας! 
Υπήρξε καιρός καθ’ δν τδ παν έκαμνον χάριν 
τοΰ έρωτός σου.

Φάουστ.
Αρχίζει νά χαράζη. Αγαπητή μου, άγα- 

πητή μου!
Μαργαρίτα.

Ναί, άρχίζει ν’ άνατέλλη ή ήμέρα. ΊΙ τελευ
ταία δι’ έμέ ήμέρα. Αυτή έμελλε νά ήναι ή 
ήμέρα τών γάμων μας. Μήν εϊπης είς κανένα 
δτι ήσο μετά τής Μαργαρίτας. Άτυχή νυμφικέ 
μου στέφανε. Τδ παν ήδη έτελείωσεν· θά έπανί- 
δωμεν άλλήλους, άλλ’ ούχί είς τδν χορόν. Ό 
λαός αθροίζεται σιωπηλός. Αί οδοί καί ή πλα
τεία δέν δύνανται νά περιλάβουν τδ μέγα πλήθος. 
Ό κώδων δίδει τδ σύνθημα. Ό δικαστής διαρ
ρηγνύει τήν ράβδον.*) *Ώ! πώς μέ άρπάζουν 
καί μέ δένουν. Μέ απώθησαν έπί τοΰ αίματο- 
φύρτοι εδωλίου · ύπέρ τδν τράχηλόν μου τρέμει 
ό πέλεκυς, δστις ούχ ήττον άπειλεϊ τάς κεφαλάς 
πάντων. Ό κόσμο; δλος σιωπά ώ; τάφος.

Φάουστ.
’Ώ! εϊθε ποτέ νά μήν έγεννώμην! 

Μεφιστοφελής (παρουσιασμένοι tit τήν θύραν).
Σπεύσατε, άλλως άπόλλυσθε! Όποιοι μάταιοι 

φόβοι, όποιοι δισταγμοί, όποϊαι άνωφελεΐς φλυ- 
αρίαι. Οί ίπποι μου φρυάττουν · ή αύγή χαράζει.

Μαργαρίτα.
Ποιος ούτος ό έκ τής γής εγειρόμενο;; . . . 

Έκεΐνος; Έκεΐνος!... Έκβαλέ τον! Τί θέλει 
είς τόν ιερόν τούτον τόπον; Ζητεί νά μέ λάβη 
μεθ’ έαυτοΰ.

. Φ άουστ.
Πρέπει νά ζήσης.

Μαργαρίτα.
θεία δισαιοσύνη, είς σέ παραδίδομαι. 

Μεφίστοφίλής (πρόί τόν Φάουστ).
Έλθέ, έλθέ· άλλως σ’ έγκαταλείπω μετ’ 

αύτής ένταΰθα.
Μ αργαρί τα.

θεέ τοΰ Ούρανοΰ! άνήκω είς σέ ■ σώσόν με. 
Καί σεις άγγελοι, σείς ουράνια τάγματα, παρα- 
τάχθητε πέριξ μου ΐνα μέ φυλάξητε. ’Ερρίκε, 
μοί προξενείς φρίκην.

Μεφιστοφελής.
Έδικάσθη!

Φωνή άνωθεν.
Έλυτρώθη!

Μεφίστοφίλής (πρότ τόν Φάουστ).
Έλθέ μετ’ εμού! (Γίιαται άφαντοι μιτα τοΰ 

Φάουστ.) Φωνή ένδοθεν**) βαθμηδόν έκλείπουσα. 
’Ερρίκε! Ερρίκε!

*)'Γπαινίτεται τήν άρχαίαν συνήθειαν τοΰ νά θραύη 
6 δικαστής ράβδον μαύρην ή λευκήν καθ’ ήν στιγμήν 
ώδήγουν τόν ένοχον είς τό ικρίωμα.

**) Ήτοι έκ τής φυλακής, ένθα μείνασα ή Μαργα
ρίτα ύπέστη τοΰ μαρτυρίου τόν θάνατον, δστις έκάθηρεν 
αύτήν τοΰ ρύπους τοΰ αμαρτήματος καί τή ήνοιςε τάς 
πάλας τοΰ παραδείσου. Καθ’ 8ν τρόπον ή Μαργαρίτα 
σώζεται έν τώ τέλει τοΰ πρώτου μέρους τοΰ δράματος, 
οΰτω καϊ ό Φάουστ έν τψ τέλει τοΰ δευτέρου. Έν τή 
διπλή ταύτη λύσει έγκειται ιδίως ή πρωτοτυπία και ή 
μεγίστη ήθική άξια τοΰ έργου τοΰ Γκαΐτε.

Σ. Μ.
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ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΝ POYM1XAKA
ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 8.)

ΐ2 τήν κατασκευήν τών γεφυρών ή φυ- 
αις, ό αιώνιος ούτος διδάσκαλος, εδωκεν 
είς τούς άνθρώπου; τήν πρώτην ιδέαν. 

Πολλάκις είς άποκρήμνους ράχεις δρέων, εν 
μέσφ αποτόμων βράχων καί ύπεράνω ορμητικών 
καταρρακτών, ή μεγαλουργός τής φύσεω; χειρ 
ήνωσε δύο παμμεγέθεις πέτρας ή δύο τμήματα 
τοΰ όρους καί έσχημάτισε γέφυραν, δίοδον ενίοτε 
άχρηστον, άλλοτε δμως χρησιμωτάτην εις τήν 
συγκοινωνίαν. Τοιαύτην φυσικήν γέφυραν πα- 
ριστα καί ή ήμετέρα είκών. Κεΐται ή γέφυρα 
αΰτη τής 'Ρουμιχάκας έν θέσει γραφικωτάτη. 
Είς τους πρόποδας τοΰ ήφαιστίου Κούμβαλ πη- 
γάζουσι δύο μεγάλοι ποταμοί, ό Σαπυή; καί δ 
Λευκός λεγόμενος ποταμός, οΐτινες μετ’ ού πολύ 
χωρίζονται Ota μικροΰ υψώματος καί λαμβανουσι 
διάφορον διεύθυνσιν. Πριν ή φθάσωμεν είς τό 
χωρίον Κούμβαλ, τό ύψηλότερον τής έπαρχιας 
Καύκας (3200 μέτρα άνωθεν τής έπιφανεία; 
τής θαλάσσης) ό πρώτος τών δύο τούτων πο
ταμών διέρχεται διά μέσου σειράς μεγάλων 
βράχων, μεθ’ δ ένοΰται μετ’ άλλου ποταμού 
ακριβώς έν τή θέσει, έν ή κεΐται ή γέφυρα. Ή 
γέφυρα αυτή, σχηματιζομένη ύπό φυσικού βρά
χου, έφ’ ής διέρχεται ή όδός, έθεωρεΐτο άλ
λοτε ώς εν τών καταπληκτικών έργων τών 
Ίγκα, τών πρώτων κατοίκων τής χώρας ταύτης· 
άλλ’ άμα ΐδη τις τήν γέφυραν, ευκολον είναι 
νά βεβαιωθή δτι ανθρώπινος χειρ δεν έλαβε 
μέρος εις τήν κατασκευήν αύτής. ’Αμφοτέρωθεν 
τής γεφύρας δύναταί τις νά κατέλθη μέχρι τοΰ 
ποταμού, δστις ^έει είς βάθος τριάκοντα μέτρων 
ύπ’ αυτήν· άλλ’ ή κατάβασις αυτή είναι είς 
άκρον έπικίνδυνος. Περί τό μέσον τοΰ βραχώ
δους τειχώματος άναβρύει πηγή μεταλλική, καί 
παρ’ αυτήν κόγχη φυσική εύρίσκεται, ώς λουτήρ 
τις έπί τούτφ έκεΐ τοποθετηθείς. Από τής 
όχθης τοΰ ποταμού ή θέα πρός τήν γιγαντιαίαν 
γέφυραν είναι μεγαλοπρεπής, μάλιστα δέ πρός 
τό δυτικόν μέρος, δπου συσσωρεύονται πλειστοι 
δσοι δγκωδέστατοι βράχοι. 'Οσάκις αί άκτΐνες 
τοΰ ήλιου φωτίζουσι τό ύπό τήν γέφυραν ζο
φερόν άντρον διά τοΰ μυστηριώδους αύτών φω
τός, τό θέαμα είναι άνώτερον πάσης περιγραφής 
καί πάσης παραστάσεως. Τό άπόλυτον ύψος τής 
γεφύρας είναι 2757 μέτρων. Πρό μικρού έγέ
νετο έν τή θέσει ταύτη περίεργος αρχαιολογική 
άνακάλυψις ■ εύρέθη δηλ. κεχωσμένη έν τή γή 
δλόκληρος μεγάλη οικία, έκτισμένη διά τών τά 
πέριξ καλυπτόντων μεγάλων δγκολίθων άποκλει- 
στικώς. Κατά πάσαν πιθανότητα ή οικία αυτή 
χρονολογείται άπό τών πρώτων χρόνων τής κα- 
τακτήσεως. Σήμερον τό πρόχειρον τοΰτο ύλικδν 
χρησιμοποιείται είς άλλας οικοδομάς. Μεταξύ 
τών βράχων τού μέρους τούτου ύπάρχει καί 
πώρινος λευκός λίθος εύθριπτος, δν καλοΰσιν οΐ 
έντόπιοι λικαμάγχαν. Τόν λίθον τούτον είς 
κόνιν τετριμμένον καί άναμεμιγμένον μετά χλι
αρού υδατος μεταχειρίζονται κατά τού πυρετού 
τών πτηνών καί κατά τών θραύσεων τών δστέων· 
ή θεραπευτική του δύναμις είναι άναμφισβήτητος· 
διό καί πωλείται έν τοΐς φαρμακείοις τοΰ IIά- 
στου, τής Βογότας καί άλλων πόλεων τής νο
τίου ’Αμερικής.

'Η φυσική αυτή γέφυρα τής ’Αμερικής άνα- 
καλεΐ ήμϊν όμοίαν τινά γέφυραν έν Έλλάδι, έν 
τή επαρχία Τροιζηνία παρά τό χωρίον Δαμαλά, 
καί γνωστήν ύπό τό όνομα "Τό γεφύρι τοΰ δια
βόλου”. Καί αύτής ή θέσις είναι γραφικωτάτη 
καί άποροΰμεν πώς μέχρι τοΰδε δέν εύρέθη 

καλλιτέχνης ν’ άπεικονίση αύτήν, ή τούλάχιστον 
φωτογράφος νά τήν φωτογραφήση. 'Όταν ποτέ 
καί παρ’ ήμϊν ή συγκοινωνία άναπτυχθή, ελπίς 
ύπάρχει οτι θέλουσιν άνακαλυφθή έτεραι ακόμη 
έν 'Ελλάδι φυσικαί καλλοναί, περί ών μέχρι 
τοΰδε δλιγιστοι μόνον έχουσι γνώσιν.

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΟΧΟΖΙΟΥ.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 9.)

Ξ όλων τών Προφητών τής 
Διαθήκης είναι ό έκ θίσβης 
ΊΙλίας ό έπισημότερος. 'Η

1 Ιαλαιάς 
προφήτης 
ένεργητι-

κότης αύτοΰ, ό άμείλικτος αύτοΰ πόλεμος κατά
τών οπαδών τοΰ Βάαλ, τό άνεπίληπτον τοΰ βίου 
του, ή εύγλωττία του, πάσαι αί ιδιότητες αύτοΰ 
αύται χαρακτηρίζουσιν αύτόν ώς ένα τών ίσχυ- 
ρωτέρων εχθρών τής ειδωλολατρείας έν ταΐς 
αυλαΐς τών Βασιλέων. ’Εν αύτω καταφαίνεται 
ή άληθής θρησκευτική πεποίθησις, ή ιδίως χα- 
ρακτηριζουσα τάς σημιτικά; φυλάς· έν αύτω 
στίλβει φαεινός άπας ό ένθους τών προφητών 
ήρωϊσμός. Πάση δυνάμει άγωνίζεται ύπέρ τώι 
πεποιθήσεων αύτοΰ καί ένώπιον ούδενός μέσου 
οπισθοδρομεί όπως παράσχη τήν νίκην καί τόν 
θρίαμβον είς τάς ιδέας του. καί έγένετο
αρχηγός κατά τών βασιλέων τής Συρίας καί 
τοΰ ’Ισραήλ, καί ώς τοιοΰτος μέγας άναλάμπει 
έν τή ιστορία τοΰ ιουδαϊκού έθνους. Γνωστά 
είναι τα θαύματα τοΰ Προφήτου· διαβαίνων 
ποτέ τόν Ίορδάνην έχώρισε τά υδατα αύτοΰ 
διά τοΰ μανδύου του. Μετά τοΰ προσώπου τοΰ 
προφήτου Ήλιου ατενώς συνδέεται ή ιδέα τοΰ 
Μεσαίου, καί κατά τούς χρόνους τής έμφανίσεως 
τοΰ Σωτήρος ήμών έν τω κόσμφ, ύπήοχε παρά 
τοΐς Ιουδαίοι; ή ιδέα δτι ό προφήτης ΊΙλίας 
θέλει πάλιν έμφανισθή έπί τής γής ώς πρό
δρομος τού έρχομένου Μεσαίου.

Τήν μορφήν ταύτην τοΰ δεινού προφήτου, 
τοΰ άντιπροσωπεύοντος τήν συνείδησιν παρά τοΐς 
είδωλολάτραις βασιλεΰσιν, ού μόνον ή Παλαιά 
Διαθήκη άλλά καί ή καλλιτεχνία κατέστησαν 
ήμϊν προσφιλή. Καί όπως ό διάσημος μου
σουργός Μένδελσων έν τφ μεγάλφ αύτοΰ μου
σικοί έπει παρέστησε διά τών ήχων τόν δεινόν 
τούτον τής άνθρωπότητος καί τού άληθούς θεού 
ύπέρμαχον, ουτω καί ή ζωγραφική πολλάκις 
έπειράθη νά μεταφέρη ήμάς είς τήν άρχαίαν 
έκείνην έποχήν, καθ’ ήν ό προφήτης ήγωνίσθη 
καί έπάλαισεν. Έν τή παρατεθειμένη εικόνι 
παρίσταται ό προφήτης ΊΙλίας έμφανιζόμενος 
ένώπιον τού άποθνήσκοντο; βασιλέως Όχοζίου. 
'Ως άναφέρεται έν τή δ', βίβλφ τών Βασιλειών, 
ό βασιλεύς τής Σαμαρείας Όχοζίας άσθενήσας 
άπέστειλεν άνθρώπους πρός τό ύπ’ αύτοΰ λα- 
τρευόμενον εΐδωλον (Βάαλ), όπως τό έρωτήσωσιν 
άν θ’ άναρρώση έκ τής νόσου. Ό ΊΙλίας συ- 
ναντήσας τούς άπεσταλμένους τοΐς είπεν '"Η 
κλίνη σου έφ’ ής άνέβης έκεΐ, ού καταβήση 
άπ’ αύτής, ότι έκεΐ θανάτφ άποθανή.” Οί άπε- 
σταλμένοι έφοβήθησαν καί μετέδωκαν τφ βα- 
σιλεΐ τούς λόγους τού Προφήτου. Τότε ο βα
σιλεύς άποστέλλει πεντηκόνταρχον μετά πεντή
κοντα στρατιωτών, άλλά "κατέβη πΰρ έξ ούοανοΰ, 
καί κατέφαγεν αύτόν καί τούς πεντήκοντα αύτοΰ”. 
Άποστέλλεται καί δεύτερος πεντηκόνταρχος, 
δστις τήν αύτήν ύφίσταται τύχην· τέλος ό τρίτος 
πεντηκόνταρχος ' έκαμψεν έπί τά γόνατα έαυτοΰ 
κατέναντι Ήλιού, καί έδεήθη αύτοΰ καί έλά- 
λησε πρός αύτόν καί είπεν, άνθρωπε τοΰ θεού, 

έντιμωθήτω ή ψυχή μου καί ή ψυχή τών 
δούλων σου τούτων τών πεντήκοντα έν δφθαλ- 
μοΐς σου . . . Καί άνέστη Ήλιού καί κατέβη 
μετ’ αύτού προς τόν βασιλέα καί ελάλησε πρός 
αύτόν καί είπε· τάδε λέγει Κύριος, άνθ’ ών 
έξαπέστειλας άγγέλους έπερωτήσαι έν τή Βάαλ 
μυίαν, θεόν Άκκαρών παρά τό μή είναι θεόν 
έν Ισραήλ, τοΰ έκζητήσαι έν ρήματι αύτοΰ· 
ούχ ούτως. Ή κλίνη έφ' ής άνέβης έκεΐ, 
ού καταβήση άπ’ αύτής, δτι θανάτφ άπο- 
6α νη.”

Τήν σκηνήν ταύτην τήν δραματικήν παριστα 
ή ήμετέρα είκών. '0 Προφήτης, παρακινηθείς 
παρά τού πεντηκοντάρχου εισέρχεται είς τό μέ
ρος, έν ω ό βασιλεύς κεΐται ετοιμοθάνατος. Τά 
τέκνα καί αί γυναΐκές του τόν περικυκλοΰσιν · 
δλοι κλαίουσι καί οδύρονται. Ό πεντηκόνταρχος 
ισταται σύννους καί βλέπει τήν σπαρακτικήν 
σκηνήν. Παντού θλίψις, παντού φύσημα θανάτου! 
Άλλ’ ό άμείλικτος προφήτης υψών τήν χεΐρα 
έπαναλαμβάνει τούς λόγους, ούς είπε πρός τόν 
άπεσταλμένον. "Καί άπέθανεν Όχοζίας, λέγει 
ή Παλαιά Διαθήκη, κατά τό ρήμα Κυρίου, δ 
έλάλησεν Ήλιού.”

Ό τήν εικόνα γράψας καλλιτέχνης εΐναι 
Βέλγος, όνόματι Ξαβέριος Μέλλερν, καί άνήκει 
είς τήν νεωτέραν βελγικήν σχολήν, ής είναι είς 
τών δοκιμωτέρων άντιπροσώπων.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΑ ΤΗΝ 
ΚΑΣΜΙΡΗΝ ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ.

(Μετά εικόνων, 8ρα σελ. 12 καί 13.)

( Επεται συνέχεια.)

;ετα τό πρόγευμα έπλεύσαμεν έπί τοΰ 
: ποταμού έν τή ώραία λέμβφ τού Άγ- 
• γλου άπεσταλμένου · τήν λέμβον ταύτην, 

πλουσίως διεσκευασμένην, ώδήγουν τριάκοντα 
κωπηλάται. Διήλθομεν έμπροσθεν τής οικίας 
ενός τών πιστοτέρων όπαδών καί ύπασπιστών 
τοΰ ήγεμόνος, Ραμ-Διοΰ καλουμένου, δστις, έν 
φ ήχοΰσιν οι κώδωνες οί άγγέλλοντες δτι προ
σεύχεται, άναγινώσκει έν τφ μεγάρφ του τά 
μυθιστορήματα τοΰ Ζολά, τά όποια προτιμά 
τών αγίων βιβλίων τών Ινδών. Ό 'Ραμ-Διοΰ 
όμιλεΐ καλώς τήν γαλλικήν. Τά κομψά άνά- 
κτορα τοΰ ήγεμόνος είναι οικοδόμημα στογγύλον 
έχον είς τάς δχθας τοΰ ποταμού πύργους καί 
έξώστας· τά κιγκλιδωτά παράθυρα έμφαίνουσι 
τήν πτέρυγα τοΰ μεγάρου, έν ή κατοικοϋσιν at 
δυστυχείς γυναίκες τού Ινδού άνακτος. Τό μέ- 
γαρον εϊχεν άλλοτε πολλάς εισόδους καί θύρας 
καί ύπογείους στοάς, δι’ ών διηυκολύνοντο αί 
ραδιουργίαι καί στάσεις· άλλ’ ό 'Ραμχίρ-Σίγγ 
διέτάξεν έν μια νυκτί νά κλείσωσιν δλας καί 
διετήρησε μόνον μίαν είσοδον, δι’ ής βλέπει 
πάντας τούς εισερχομένου;.

Παρακολουθών τις τό ρεύμα τοΰ ποταμού 
διέρχεται έν μέσφ παλαιών καί σεσαθρωμένων 
οικιών, αιτινες καί έξωθεν προδίδουσι τήν παν
τελή έλλειψιν καθαριότητος · δ, τι δέ προσθέτει 
είς τήν πρωτοτυπίαν ταύτην, εΐναι καί ή έπι- 
κρατοΰσα έξις νά λούωνται άνδρες καί γυναίκες 
έξωθεν τής θύρας τών οικιών έν τφ ποταμφ. 
Παρά τάς δχθας τοΰ ποταμού πλύνονται, κτενί
ζονται καί ένδύονται αί γυναίκες είτε τήν πρωίαν 
είτε καί περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου· ή έργασία 
αυτή έκτελεΐται πάντοτε έν ύπαίθρφ καί ύπό 
τά βλέμματα τών διαβατών. ’Αφ’ ού δέ πλυ-

, τα 
τοτα- 

πρός πόσιν 
Καί ύπο- 

τφ κυρίως 
' τών 

•ί άκαθάρτων διωρύγων, δθεν άναπέμ- 
άναθυμιάσει; δλων τών ειδών καί άπα

ς, άπορεΐ τις πώς όντα ανθρώπινα 
ι έντός τοΰ ακαθάρτου ΰδα- 

,; καί νά πίνωσι το πρασινωπόν καί έφθαρ- 
τόν. Τοιαϋται είναι αί πλεΐσται 
τοωτευούσης ταύτης, ήτις έπω- 
ετία τής ’Ανατολής καί ής τό 

ι μέχρι τοΰδε έπάτησεν άμαξα, 
εΐναι πλατεία τετράγωνος, ήτις 

δέν γίνονται 
τά μαγαζεΐα τών χρυσοχόων 

, άλλ’ όποιος πλούτο;

όποΐα έφερον μεθ’ εαυτών,
__  νοτ,σιιιεύει ενμου, δπερ χρηοι^υει 
καί πρός παρασκευήν

σμόν.
χρυσοχοείων μετέβημεν

θώσι καί κτενισθώσι πληροΰσι τά άγγεΐα 
” ' ’ ι, ΰδατος έκ τοΰ

τή οικία
:οΰ φαγητού, 

μονή άκόμη, γίνεται. τοΰτο έν~ ,
ποταμφ, άλλ’ όσάκις το^υοωρ αντΗιται^εκ 

στενών και 
πονται 
φορά αφόρητο; , 
δύνανται νά λούωνται
τος 
μένον έκεΐνο πο 
τών οδών τής πρωτευούσης 
νομάσθη ή Βενετι~ 
έδαφος ούδεμια

ΊΙ άγορά ι 
μένει σχεδόν κενή καθ’ άς ήμέρας δέ 
άγοροπωληαιαι · . ........... ..
είναι άθλια παραπήγματα 
κρύπτεται έν αύτοΐς! Οί Ινδοί είναι έπιτηδειό- 
τατοι χρυσοχόοι καί τά άργυρα καί χρυσά αύτών 
κοσμήματα είναι άληθή αριστουργήματα. Τά 
χαλκά' σκεύη είναι λεπτοτάτης έργασίας, καί τά 
χαλκά τεϊοδοχεϊα ή καφεδοχεΐα είναι κομψό
τατα. Οί κεχρωτισμένοι χάρται διακρίνονται 
διά τόν ζωηρόν αύτών καί αρμονικόν χρωματι- 

Έξελθόντες τών άδαμαντοπωλείων καί
< παρά έμπόρφ σάλιων 

τών τόσον γνωστών καί φημιζόμενων έν Εύρώπη. 
Ό έμπορος ούτος κατφκει έν οικία κειμένη έπί 
τή: όχθης τοΰ ποταμού· είσήλθομεν δια κλίμα
κας καθαράς καί έν καλή καταστάσει· τό μαγα- 
ζεΐον ήτο εύρύχωρον καί τά έμπορεύματα έκειντο 
έν θήκαις κατά τάξιν καί κατά σύστημα περιτε- 
τυλιγμένα. Ένταΰθα είδομεν όλων τών ειδών 
τά ύφάσματα, άπό τοΰ πατοΰ, τοΰ χονδρού 
ύφάσματος, έξ ου κατασκευάζουσιν οί πτωχοί τά 
ένδύματά των, μέχρι τών λεπτοτάτων κασμί
ρι ων διά τού; πλουσίους. Ιό λεπτότερον κα- 
σμίριον γίνεται έκ τής τριχός τών αιγών, αιτινες 
βόσκουσιν έπί τών δρέων τή; θιβέτης· διό καί 
τά σάλια τής Κασμίρης είναι πολυτιμότερα τών 
έν ταΐ; λοιπαΐς Ίνδίαις ύφαινομένων. Ί ο ύφα
σμα τοΰτο, παχμινά καλούμενον, είναι τόσον 
λεπτόν, ώστε διέρχεται διά δακτυλίου, έχει δέ 
καί έπιτοπίως μεγάλην άξίαν· ή ύάρδα πωλείται 
άντί 9—10 ρουπίων. Τό πατοΰ είναι ύφασμα 
χονδρόν καί εύθυνώτατον· ολόκληρον τόπι τιμά- 
ται 5 ή C ρουπίων · σημειωτέον δτι ή ρούπια 
τής Κασμίρης είναι μικροτέρα τής άγγλική;, 
έχουσα μόνον δέκα άνας άντί δεκαέξ.

Διηγούνται δτι ό πατήρ τοΰ σημερινού ήγε
μόνος είσελθών ποτέ είς καθολικόν ναόν καί 
ίδών τά γράμματα τά έπιστέφοντα τόν σταυρόν 
τοΰ Σωτήρος, έχάραξε τά γράμματα ταύτα έπί 
τών ρουπίων τοΰ κράτους του. Τά χρήματα έν 
τή χώρα ταύτη είναι εμπόρευμα· τά χαρτονο
μίσματα άγγλικών ρουπίων οέν κυκλοφοροΰσιν 
έν Σριναγάρ καί έκ τής άλλαγής αυτών έπαι- 
σθητή προκύπτει ζημία. Συνήθης τρόπος τής 
αποστολής χρημάτων είναι διά χαρτονομισμάτων 
είς δύο κεκομμένων, τά όποια άποστέλλονται 
διά δύο ιδιαιτέρων έπιστολών, διότι at κλοπαί 
έπιστολών είναι συχναί, καί οί Άγγλοι μέ δλην 
τήν αύστηρότητά των δέν ήδυνήθησαν νά περι- 
στειλωσι τό κακόν. Καί μέ τά γραμματόσημα 
αύτά γίνεται κατάχρησι; · διο καί έκαστο; έπι- 
θέτει ιδιαίτερον σημεΐον έπί τών γραμματα- 
σήμων.

Πλησίον τής πόλεως ύπάρχει λίμνη εύρύ- 
χωρος, ήν καλύπτουσι πλεΐστα ύδάτινα φυτά καί 
τά πλατέα φύλλα τοΰ λωτοΰ. Ό λωτός εΐναι 
τό ιερόν τών Ινδών άνθος, διότι δοξάζουσιν δτι 
τά φύλλα αύτοΰ ήσαν οί λίκνοι τών θεών. Πολ
λάκις παρίσταται είς εικόνα θεότης, ώς βρέφος,

κειμένη έπί φύλλου λωτοΰ. Οί ώραιότεροι λω- 
τοί είναι χρώματος κυανού καί φύονται έν Κα
σμίρη· ή εύωδία των είναι ευχάριστο;· τα δε 
φύλλα είναι πράσινα άπό τού άνω μέρους· καί 
έρυθοά πρός τό ύπό τό ύδωρ μέρος· ύπάρχει 
είδος λωτοΰ δίχρωον κατά τήν επιφάνειαν. Ό 
ήγεμών μεταχειρίζεται τά φύλλα τοΰ λωτοΰ 
άντί πινακίων καί τρυβλίων καθ’ έκάστην νέα 
παρατίθενται έπί τής τραπέζης του φύλλα- διότι 
οί Ινδοί έν γένει ούδέποτε τρώγουσιν έκ πήλι
νων σκευών, καί αύτός ό ήγεμών ύποβάλλεται 
είς τό έθιμον τοΰτο. Επίσης άπαγορεύονται καί 
αί περόναι καί αί μάχαιοαι · τά τρία δάκτυλα 
τής δεξιάς χειρός έπέχουσι θέσιν αύτών. Οί 
τόν ήγεμόνα ύπηρετοΰντες άνδρες είναι ύπο- 
χρεωμένοι νά καλύπτωσι τό στόμα των διά ύφά
σματος, ίνα μή ή άναπνοή αύτών βεβηλώση τά 
φαγητά. Ό ήγεμών ούδέποτε παρακάθηται είς 
τήν τράπεζαν μετά Εύρωπαίων, καί όσάκις προ- 
σκαλεΐ τινας εί; γεύμα, συνοδεύει του; προσκε
κλημένους μέχρι τοΰ εστιατορίου καί αποχωρεί.

Έν Κασμίρη φύονται δλα τά χόρτα καί αί 
όπώραι τής Εΰρώπης, άλλ’ ή ποιότης αύτών 
εΐναι κατωτέρα. Ό νΰν ήγεμών προσεπάθησε 
νά μεταφυτεύση έν Κασμίρη τήν εΰρωπαϊκήν 
άμπελον, καί πράγματι άπο δύο ήδη έτών παρά
γεται οίνος άρκετά καλός· αί εγχώριοι σταφυλαι 
είναι καλαί, άλλ’ έξ αύτών δέν παράγεται οίνος, 
διότι κατά τήν βράσιν φθείρεται συνήθως. Όνο- 
μαστά είναι έν Σριναγάρ τά ροδάκηνα· οί πέ- 
πονες είναι μέτριοι, καί πολύ άπέχουσιν άπο 
τών άριστων πεπόϊων τής Σαμαρκάνδης. I ό έν 
Κασμίρη έν χρήσει κρέας είναι το πρόδειον και 
τό τών όρνίθων, άλλ’ αί όρνιθες είναι ίσχνό- 
ταται· ένίοτε τρώγεται καί αργιών ζώων τό 
κρέας, δορκάδων καί άγριοχοίρων . . .

Επειδή τό τέλος τοΰ Αύγούστου έπλησίαζεν, 
ήναγκάσθημεν νά έπισπεύσωμεν τήν πρός τήν 
έπαρχίαν Βαλτιστάν πορείαν μα;, διότι ό σύζυ
γός μου έπεθύμει νά έπισκεφθή τό Σκάρδον, και 
ένίοτε έν μηνί Σεπτέμβρίφ ή διάβασις διακό
πτεται ενεκα τών βροχών. Τήν παραμονήν τής 
άναχωρήσεώς μας, ό σύζυγός μου μετέβη πρό; 
τόν ήγεμόνα, δπως τόν εύχαριστήση διά τήν 
φιλοξενίαν του· ουτος δέ λίαν φιλοφρονώ; έθεσεν 
ύπό τήν διάθεσιν ήμών καθ’ δλην τήν διάρκειαν 
τή; οδοιπορία; μα; ένα όοηγόν (μουσήν). I ήν 
10 δέ Αύγούστου, καλώ; έφωδιασμένοι, άνε- 
χωρήσαμεν έπί τής μεγάλης λέμβου, ήν ό κ. 
Henwey λίαν εύγενώ; μάς παρεχώρησεν. Περί 
τό εσπέρας ήλθομεν εί; μέρο; στενόν τοΰ ποταμού, 
ένθα διακλαδοΰται μικρά διώρυξ, σχηματίζουσα 
λίμνην, Μαννά;-Βάλ καλουμένην · έπί τή; όχθη; 
τή; λίμνης ταύτη; σώζεται άρχαΐος ναό;, δστις 
άλλοτε ήτο κομψός, καί πλησίον αύτοΰ κατοικεί 
φακίρης, άγιος τών Ινδιών δερβίσης, δστις 
καλλιεργεί τόν κήπον του καί ύποδέχεται λίαν 
φιλοφρόνως τού; έπισκεπτομένου; τό άναχωρη- 
τήοιόν του, εννοείται έπί προσδοκία μικρού φιλο
δωρήματος. Ό δερβίση; ούτος άνώρυξε διά τών 
όνύχων του τόν τάφον, δστις θά παραλάβη μετά 
τόν θάνατόν του τό σώμά του. Ό τάφος ουτος 
είναι ύπόγειος στοά, καταλήγουσα εί; εύρύν 
ύπόγειον θάλαμον, έν τφ μέσφ τοΰ όποιου θα 
κατατεθή ό νεκρός του. Αί χεΐρες τοΰ φακίρου 
τούτου μοί έφάνησαν πολύ λευκαί καί οί όνυχέ; 
του περιποιημένοι, ώστε διστάζω νά πιστεύσω 
δτι δι’ αύτών έσκαψε τόν τάφον του. Έν γένει 
δέ ό άνήρ ούτος ήτο καθαρώτατος, πράγμα άρ
κετά σπάνιον παρά τοΐς άγιοι; τούτοι; Ινδοί;. 
Καί ή οικία του μοί έφάνη εις άκρον καθαρά. 
Κατεγίνετο ό δερβίση; είς κατασκευήν μικρών 
ύδρομύλων πρός χρησιμοποίησιν τής μικρά; πηγή; 
τή; διαρρεούσης παρά τήν οικίαν του. ΊΙ θέσις 
είναι ώραία, άλλ’ οί κώνωπες ήσαν άφόρητοι.

,·(ς. Μακρόθεν βλέπομεν ήδη 
πορία; μας, τήν πόλιν Βαντι- 

οι λεμβούχοι μα; 
και κωπηλατοΰσι 

τσιμπούκια 
Ό κάτοικος 
νά έχη τήν 
Ό έν ταΐ; 

έρχεται έκ 
καί κίτρινον, 

Οί Ινδοί

ποσά 
των. 
άρκεΐ 
του),

καπνός

Τήν επιούσαν λίαν πρωί έξηκολουθήσαμεν τήν 
πορείαν ήμών, καί μετ’ ολίγον εύρέθημεν πάλιν 
παρά τόν ποταμόν, ένθα συνηντήσαμεν τόν κύριον 
καί τήν κυρίαν Φ., νέους’Αμερικανούς, άποφασί- 
σαντα; νά περιηγηθώσιν έν τή συνοδεία ήμών. 
Έπιβάντε; τή; λέμβου προέβημεν μέχρι μεγάλη; 
λίμνης, καλουμένη; Βουλάρ, έν ή συχνότατοι 
είναι αί τρικυμία-■ οτε ήμεΐς διεπλέομεν αύτήν, 
ήτο ήρεμος, καί ή έπιφάνειά τη; ήτο πλήρη; 
χόρτων καί καλάμων, οΐτινες χρησιμεύουσιν ώς 
τροφή τών ζώων καί άποτελοΰσιν εν τών εισο
δημάτων τής λίμνη 
τό τέρμα τή; όδοι 
πούρ. Εί; τήν θέαν ταύτην 
ύπό νέου έμπνέονται ζήλου, 
μετά ζέσεω;, άναλογιζόμενοι 
θά καπνίσωσι μετά τήν άφιξίν 
τή; Κασμίρη; είναι εύτυχής, 
χοΰ κκάν του (τό τσιμπούκι 
Ίνδίαις καταναλισκώμένος 
Γουδιράτης· τό φύλλον είναι μικρόν 
ή οσμή αύτοΰ ομοιάζει τήν τοΰ ίου. 
ραίνουσι τά φύλλα ταύτα διά ροδοστάγματος. 
Φθάσαντες εις Βαντιπούρ ευρομεν τόν οδηγόν 
μα;, δστις είχε προπορευθή πρό; εδρεσιν κατα
λύματος. Προ; τοΰτο άπετάνθη πρός Πανδίτην, 
δστις είναι ό πάντων δεξιώτερος. Άλλως τε 
οί ΙΙανδΐται έχουσιν έν τή χώρα ταύτη μεγάλην 
έπιρροήν, ήν έξασκοΰσι καί έπ’ αύτοΰ τοΰ ήγε
μόνος. Οί πανούργοι ούτοι άνθρωποι παρέστησαν 
εί; τόν ήγεμόνα, δτι ό πατήρ του μετά θάνατον 
μετεμορφώθη εί; ίχθύν, καί δτι ό ιχθύ; ούτο; 
εύρίσκεται ύπο τήν πρώτην ή δευτέραν γέφυραν 
ώ; έκ τούτου ή άλιεία έν τω ποταμφ είναι 
αόστηρώς εμποδισμένη μέχρι; εύρέσεως τοΰ έν 
λόγφ ιχθύος. Αέγουσιν δτι οί ισχυροί ούτοι 
ΙΙανδΐται κατεδίκασάν ποτέ στρατηγόν τοΰ ήγε
μόνος, φαγόντα βόειον κρέας, νά καλύψη τήν 
κεφαλήν του μέ χώμα καί νά φυτεύση έν αύτω 
όρύζιον. "Οτε δέ ώρίμαζε τό φυτδν τοΰτο ό 
στρατάρχη; άπέκτα δλω; πρωτότυπον περικεφα
λαίαν μετά πρασίνου λόφου, ήτις ήτο μέν ώραία 
τήν δψιν ούχί δμω; καί εύχάριστο; διά τόν 
ιδιοκτήτην αύτής.

(Επεται συνέχεια.)

Ο ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ.
(Μετά είκόνο;, ίίρα σελ. 13.)

Πελεκάνος άνήκει εί; τό γένος τών 
παλαμοπόδων, καί εΐναι πτηνόν μέ σώμα 
παχύ, πόδας βραχείς, μέ κεφαλήν μι- 

κράν καί τράχηλον εύλύγιστσν· το f-ύγχος του 
είναι δυσαναλόγως μακρόν καί έχει ύπ’ αύτό 
εύρύν σάκκον. ΊΙ κυρίως πατρίς τών πελεκά
νων είναι ή ’Αμερική καί ή Αύστραλία· ευρηνται 
δμως καί είς τά; θερμά; χώρα; τής ’Ασία; καί 
’Αφρική; καί εις τά άνατολικά καί μεσημβρινά
μέρη τής Εύρώπη;. Γούτο έξηγεΐ δτι τών πτη
νών τούτων ποιούνται μνείαν καί ό Πλίνιο; καί 
ό ’Αριστοτέλη; καί τινε; άλλοι τών άρχαίων 
συγγραφέων. Τά χωρία δέν είναι μέν άρκούντω; 
σαφή, άλλ’ άναμφιβόλω; άναφέρονται είς τά 
πτηνά ταύτα.

Κατά τόν μεσαιώνα ό πελεκάνο; έθεωρεΐτο 
το σύμβολον τή; μητρική; στοργής καί ώ; τοιοΰ- 
το; έγένετο πτηνόν δημοτικώτατον καί ήρω;
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πλείστων όσων συγκινητικών παραδόσεων. 0 
μέγας φυσιοδίφης Βυφφών λέγει οτι αί παραδό
σεις αΰται κατάγονται έκ τών άρχαίων Αιγυ
πτίων, άλλ’ οτι κυρίως άναφέρονται είς τον 
ίέρακα, άποδοθεΐσαι κατά λάθος είς τόν πελε
κάνον ύπό δύο πατέρων τής ’Εκκλησίας, τών 
άγιων Αύγουστίνου καί 'Ιερωνύμου. Πλήν ή 
έξήγησις αΰτη δεν φαίνεται λίαν πειστική, 
διότι άλλαι είναι αί ιδιότητες τοΰ πελεκάνου 
και άλλαι αί τοΰ ίέρακος. "Οπως καί άν έχη 
το πράγμα, τό βέβαιον είναι δτι μεγάλη είναι 
ή στοργή τοΰ πελεκάνου πρός τά μικρά του· 
δέν άρκεΐται νά προμηθεϋη εις αύτά άφθονον 
τροφήν, άλλά καί τά περιποιείται έξαιρετικώς 
καί έν ώραις κινδύνου τά προφυλάττη δια τών 
πετρύγων του ώς δι’ άσπίδος, μέ κίνδυνον τής 
ιδίας ζωής του. Τά μικρά ταΰτα έν τούτοις 
ούτε ώραία είναι ούτε κομψά· έχουσι κεφαλήν 
δυσανάλογον, ρύγχος βραχύ, τόν ύπ’ αύτόν σάκ- 
κον μικρόν καί κιτρινόχρουν, τδν τράχηλον άτριχα 
καί χρώματος έρυθροΰ, τάς τρίχας τοΰ σώματος 
άραιάς, τάς πτέρυγας μικρός καί έν γένει είναι 
έμφανίσεως δύσμορφου. Βαθμηδόν δμως άνα- 
πτυσσόμενα μεταβάλλουσι χρωματισμόν, μέχρις 
οΰ λάβωσι τδ φαιόλευκον έκεΐνο καί στιλπνόν 
χρώμα, δπερ χαρακτηρίζει τά πτηνά ταΰτα. Ό 
πελεκάνος μολίνας λεγόμενος, ό έχων πατρίδα 
τήν Χιλήν καί τήν Περουοίαν διακρίνεται διά 
τδ ώραΐον άργυρόχρουν χρώμά του· έρυθρόχρους 
πελεκάνος εΰρηται έν τοΐς νήσοις Φιλιππίναις, 
έν Ίνδίαις καί τή κεντρώα ’Αφρική, ό δε φαιο- 
χρους διαιτάται έν Καλιφοονία καί παρά τον 
κόλπον τοΰ Μεξικού. Τά συνηθέστερα είδη τών 
πελεκάνων έν Εύρώπη είναι ό δνοκρόταλος και

ΟΔΟΣ ΕΝ ΣΡΙΝΑΓΑΡ.

ΦΑΚΙΡΗΣ ΕΝ ΚΑΣΜΙΡΗι.

ό νάνος, οΐτινες καλύπτονται ύπδ λευκών πτε
ρών, τά όποια τδ έαρ λαμβάνουσιν ώραΐον ρο- 
δόχρουν χρωματισμόν τέλος δέ κιτρινόχρους 
χρωματισμός παρατηρεΐται είς τοΰς πελεκάνους 
τής βορείου ’Αμερικής, τούς έρυθρορύγχους, καί 
εις τοΰς τής νέας 'Ολλανδίας. Παρ’ δλοις τής 
πτηνοϊς τούτοις τά πτερά τοΰ κάτω μέρους τοΰ 
σώματος είναι πυκνά καί έλαστικά, άποτελοΰντα 
ένδυμα άδιάβροχον, έν ω τά τοΰ άνω σώματος 
είναι άραιά. Τά πτερά δμως τής κεφαλής δια- 
οέρουσιν εις τά διάφορα είδη καί έν ω παρά 
τισιν είναι μικρά καί λεία, παρ’ άλλοις είναι 
μακρά καί βοστρυχοειδή. Διαφοοαί ώσαύτως 
παρατηρούνται εις τδν χρωματισμόν τοΰ ύπδ τδ 
ρύγχος σάκκου· παρά τισιν ό σάκκος ούτος είναι 
κιτρινωπός, παρ’ άλλοις ροδόχρους. Πλήν αί 
διαφοοαί αΰται ύπάγονται μόνον είς τάς παρα
τηρήσεις τών φυσιοδιφών διά τδ κοινόν δλα τά 
είδη τών πελεκάνων έχουσι τάς αύτάς απαν
ταχού συνήθειας, καί δ, τι λέγομεν περί τοΰ 
δνοκροτάλου πελεκάνου έφαρμόζονται έν γένει 
είς δλα τά είδη.

Ό δνοκρόταλος πελεκάνος, ή λευκός πελε
κάνος, είναι πτηνδν μέγα, μεγαλείτερον τοΰ κύ
κνου, μετρών έν τή τελεία, αναπτύξει του έν μέ- 
τρον ώς έγγιστα άπό τής άκρας τού ρόγχους 
μέχρι τής άκρας τής ουράς. Κατά τήν ώραν 
τοΰ έτους, τήν αντιστοιχούσαν πρδς τδν παρ’ ήμΐν 
χειμώνα, αναφαίνεται είς πολλά μέρη τής ’Αφρι
κής καί ιδίως είς τά βορειο-άνατολικά. ’Επί 
τών παραθαλασσίων λιμνών τής Αίγύπτου, έπί 
τοΰ Νείλου κατά τάς πλημμύρας αυτού, έπί τοΰ 
λευκού καί κυανού Νείλου ώς καί έν ταΐς λίμναις 
ταΐς παρά τήν Ερυθρόν Θάλασσαν αναφαίνονται 

ένίοτε οί πελεκάνοι, τόσον πολυπληθείς, 
ώστε δ όφθαλμδς αδυνατεί νά καταμέτρηση 
τδν αριθμόν αύτών. Καταλαμβάνουσιν αί 
άγέλαι αΰται τδ ήμισυ τετραγώνου έκτά- 
σεως δύο μιλιών δταν δέ κολυμβώσιν, 
δμοιάζουσι πρδς μεγάλα θαλάσσια ρόδα ή 
καί πρδς έκτεταμένον λευκόν τείχος- δταν 
δέ έςερχόμενοι του ΰδατος δπως ξηράνωσι 
τά πτερά των καί καθαρίσωσιν αύτά, έπι- 
κάθηνται έπί τών δένδρων, νομίζει τις μα- 
κρόθεν δτι βλέπει πυκνόν δάσος οΰ τά φύλλα 
άντικατεστάθησαν ύπδ μεγάλων λευκών άν- 
Θέων. Έν Αιγύπτιο οί πελεκάνοι σχηματί- 
ζουσι μεγάλας άγέλας, αΐτινες συνήθως με- 
ταναστεύουσιν έν άρχή τού έαρος, ένίοτε δμως 
καί διασπείρονται, διότι οΐ μέν νέοι δέν άπο- 
φασίζουσι νά έγκαταλείψωσι τά παράλια τής 
’Αφρικής, έν ω οί πρεσβύτεροι διαβαίνουσι 
ΐήν θάλασσαν καί πετώσι πρδς τάς μεσημ
βρινός τής Εύρώπης χώρας. Περί τά τέλη 
’Απριλίου άφικνοΰνται είς τήν Ελλάδα, είς 
τήν Ουγγαρίαν, είς τήν Κριμαίαν, ένθα συ
νήθως διαμένουσι διά νά κτίσωσι τάς φω
λεάς των ένίοτε δμως μεμονωμένοι τινές 
πελεκάνοι, ωθούμενοι ύπδ τής δδοιπορικ.ής 
των μανίας, φθάνουσι μέχρι Γερμανίας, Βελ
γίου καί Γαλλίας, ένθα ώς έπί τό πλεΐστον 
συλλαμβάνονται ή φονεύονται. Πρό τινων 
έτών έθεάθη αγέλη πελεκάνων έν τή λίμνη 
τής Κωνσταντίας έν Ελβετία. Κατά τήν 
μαρτυρίαν τών διασημοτέρων δρνιθολόγων 
οί πελεκάνοι κατασκευάζουσι τάς φωλεάς 
των είς μέρη σχεδόν απρόσιτα, έν μέσιρ με
γάλων ελών ή έπί κινητών νήσων. Αί φω
λεοί αΰται, κείμεναι έπί τοΰ εδάφους, εύρί
σκονται τόσον πλησίον άλλήλων, ώστε πολ- 
λάκις συμβαίνουσι συγχύσεις, και θήλεις πε
λεκάνοι καταθέτουσι τά ώά των εις τήν φω
λεόν τής γείτονός των. ΊΙ έκκόλαψις δλων τών 
ώών δέν γίνεται ταύτοχρόνως, ώστε πολλάκις 
συμβαίνει μία καί ή αύτή φωλεό νά περιέχη 
ώόν, πτηνδν μόλις γεννηθέν, καί πτηνδν άνα- 
πτυχθέν ήδη άρκούντως, ώστε νά πέτα. ΊΙ 
άκαθαρσία πέρις τών φωλεών είναι αφόρητος, 
καί τά περιτρίμματα τών ιχθύων πίπτοντα έκ 
τών φωλεών καί σηπόμενα ύπδ τάς ακτίνας τοΰ

ΟΙ ΠΕΛΕΚΑΝΟΙ.

ήλιου άναπέμπουσιν άφορήτους άναθυμιάσεις.
11 κυρία τροφή τών πελεκάνων είναι οί ιχθύς, 

άλλά τοσαύτη είναι ή αδηφαγία τών πτηνών τού
των, ώστε έπιτίθενται καί κατά τών παρά τάς 
φωλεάς των πετώντων μικρών πτηνών καί κατά 
τών ερπετών· λέγεται μάλιστα δτι καί ολόκλη
ρον χήνα καταοροχθίζουσιν. Έν τοΐς ζωολογι- 
κοΐς κήποις τής Εύρώπης δύναται νά ίδη τις 

συχνά πελεκάνους δρμώντας κατά τών πυρ- 
γιτών, οΐτινες δμως ώς έπί τδ πλεΐστον 
διαφεύγουσι τον κίνδυνον.

Έν άγρια ευρισκόμενοι καταστάσει οί 
πελεκάνοι έξέρχονται καθ’ έκάστην πρωίαν 
πρδς άγραν είς τάς άοαθεΐς λίμνας ή τοΰς μι
κρούς ποταμούς, κολυμβώντες άθορύβως καί 
ουθίζοντες άνά πάσαν στιγμήν τδ πλατύ ρύγ
χος των είς τδ ΰδωρ. Τδ σώμά των είναι 
τόσον έλαφρδν ώστε πλέουσιν έπί τοΰ ΰδατος 
ώς τεμάχιον φελλού· τοΰτο δέ προέρχεται 
έκ τοΰ ποσού τοΰ ατμοσφαιρικού άέρος, τοΰ 
ευρισκομένου ού μόνον είς τά δστα των 
άλλα καί μεταξύ τών μυώνων, αμέσως ύπδ 
τήν επιδερμίδα, ένθα ύπάρχουσιν άληθεΐς 
άποθήκαι άέρος. Ές έκ τούτου οί πελε
κάνοι μέ δλας τάς διαστάσεις των ύψοΰνται 
άκόπως είς τόν αέρα καί έλαφρώς πετώσι 
δΐ αύτοΰ. Συνήθως πετώσι έν άγέλαις καί 
έν μια γραμμή, άλλοτε δμως καί σφηνο- 
ειοώς· πάντοτε δμως διατηροΰσι τήν άπαι- 
τουμένην άπόστασίν, δπως ό είς πελεκά
νος μή ενοχλή κατά τήν πτήσιν τδν γεί- 
τονά του. Πάντες έκ.τελοΰσι τάς αύτάς 
κινήσεις, προτείνουσιν είς τδν άέρα τδ στρογ- 
γύλον αύτών στήθος, καί κρατοΰσι τήν κεφα
λήν έστραμμένην πρδς τά δπίσω. 'Οσάκις 
κολυμοώσι λαμβάνουσι συνήθως τήν αύτήν 
θέσιν έπί τής γαστρός, ήν έχουσι καί Οσάκις 
άναπαύονται, στρέφοντες τδν μακράν λαιμόν. 
Εν τω υπνω θετουσι τδν λαιμόν μεταξύ τών 

πτερύγων ό λαιμός των είναι τοσούτον εύλύ- 
γιστος, ώστε δύνανται νά τδν στρέψωσι πρός 
δλας τάς διευθύνσεις, καί ευκόλως νά κα- 
θαρίσωσιν δλα τά μέρη τοΰ σώματός των. 
Οί πόδες των βραχείς άναλόγως καί βαρείς 
δέν τοΐς έπιτρέπουσι νά βαδίζωσι πολύ έλευ- 
θέρως έπί τοΰ έδάφους· έν τούτοις δμως τό 

βάδισμά των είναι έλαφρότερον τοΰ τών χηνών 
καί οσάκις τρέχουσι κτυποΰσι τάς πτέρυγάς των. 
Ένίοτε δέ καί πηδώσιν έκπέμποντες κραυγάς 
ομοιότητά τινα έχούσας πρδς τδν ογκηθμόν τών 
όνων δθεν καί τδ όνομα δνοκρόταλος δοθέν 
εις τδ κοινόν είδος τών πελεκάνων.

Ές πρδς τήν διανοητικήν άνάπτυξιν οί πε
λεκάνοι είναι ανώτεροι πολλών παλαμοπόδων

ΣΚΕΥΗ ΧΑΛΚΑ ΤΗΣ ΚΑΣΜΙΡΗΣ.



έν άγρια καταστάσει έπιδεικνύουσι μεγάλην φρό- 
νησιν έν ταΐς χώρα·.;, έν αί; όπόκεινται εις 
τούς κινδύνους της Θήρας- αλλαχού δμως διά- 
γουσιν ώς ζώα ήμερα πλησιάζοντα άφόβως τα 
πλοία, άπό των όποιων τοΐς ρίπτονται τροφαί. Αί 
σχέσεις των προς τά άλλα ζώα είναι αρκούντως 
φιλικαί καί έν τοΐς ζωολογικοί; κήποις συνδιαι- 
τώνται είρηνικώς μετά αιγών καί κύκνων· άλλα 
κυρίως συμπάθειαν μόνον προς τά τού είδους 
των πτηνά έμβαίνουσιν, ιδίως οσάκις συνοδοι- 
πορούσιν ή συνθηρεύουσιν. ‘Ο κ. Νόρδμαν είδε 
βοστρυχοειδεΐ; πελεκάνους συνθηρεύοντας· άφ’ού, 
λέγει, εξέλεξαν κατάλληλον μέρος, μικρόν ορμί
σκον γαληνών καί άβαθή, έτοποθετήθησαν έν 
ήμικυκλίφ εύρεΐ, άποτελούντες σχήμα πέταλου· 
ή άπόστασις τού ένός άπδ τού άλλου πτηνού 
ήτο κανονική, άνάλογος προς το μήκος τού σώ
ματός των· κτυποΰντες τάς πτέρυγας και βυθί- 
ζοντες τούς λαιμούς των εις τό ύδωρ έπλησία- 
ζον βραδέως προς τήν ξηρόν, όπως περιστείλωσιν 
εις μικρόν κύκλον τούς ιχθύς, μεθ’ δ ήρχιζε τό 
κοινόν συσσίτιον.” Συστηματική γίνεται ή Θήρα 
τών πελεκάνων έκ μέρους τών άνθρώπων, διότι 
υπάρχει ή ιδέα δτι τά άδηφάγα ταΰτα πτηνά 
καταστρέφουσι μεγάλας ποσότητας ιχθύων. Ίο 
κρέας τών πελεκάνων δεν τρώγεται ένεκα τής 
κακής αυτού δσμής· μόνον οί σάκκοι τού ρόγχους 
χρησιμεύουσιν εις κατασκευήν καπνοσακκουλών 
ή και μικρών πτυαρίων προς άντλησιν τού υδατος 
τών αλιευτικών πλοιαρίων. Εις τάς μεσημβρινός 
χώρας τής Ευρώπης συλλαμβάνονται και ζώντες 
πελεκάνοι διά τούς ζωολογικούς κήπους, ένθα 
ύφίστανται άγογγύστως και έπί πολλά έτη τήν 
αιχμαλωσίαν. Άνεφέρεται πελεκάνος ζήσας εν 
τινι βασιλικφ κήπφ τής Βαυαρίας τεσσαράκοντα 
δλα έτη, και έτερος πελεκάνος διατηρηθείς έν 
ήμέρφ καταστάσει επί δγδοήκοντα δλα ετη · το 
περίεργον καί ιστορικόν τούτο πτηνόν παρηκο- 
λούθει τόν αύτοκράτορα Μαςιμιλιανόν εις δλας 
τάς έκστρατείας του, ποτέ μέν παρακολουθούν 
τόν στρατόν, ποτέ δέ ΰψοόμενον εις τόν άέρα 
ύπεράνω τού έν πορεία στρατού. "Ενεκα τών 
πιστών του υπηρεσιών έτρέφετο εις τό γήρας 
του δαπάνη τού αύτοκράτορος, δστις πρός τούτο 
προσδιώρισε τέσσαρα τάλληρα τήν ήμέραν. Έν 
τέλει άναφέρομεν δτι οί ’Οθωμανοί περιέλαδον 
τούς πελεκάνους εις τάς παραδόσεις των διη
γούνται ούτοι δτι οί πελεκάνοι έλαβον παρά 
τού ουρανού τήν έντολήν νά προμηθεύωσι τό 
άναγκαΐον ύδωρ εις τούς τήν έρημον διαβαίνοντας 
προσκυνητάς, και δτι, δτε έκτίζετο τό μέγα τέμενος 
τής Μέκκας έκλιπόντος τού υδατος εις τούς 
κτίστας πελεκάνοι έσπευσαν νά τοΐς φέρωσι 
τούτο έκ μακρών άποστάσεων, όπως άποπερα- 
τωθή τό έργον.

ΤΟ ΚΑΡΤΟΝ ΤΟΤ ΚΟΛΑ.

Π
ΟΛΥΣ λόγος έγένετο κατά τά τελευταία 
ταύτα έτη περί τού καρύου τού κόλα, 
τού προϊόντος τούτου, ου ποιούνται χρή- 

σιν αί τής δυτικής ’Αφρικής φολαί. Τό κάρυον 
τούτο έχει τάς τονικάς ιδιότητας τού τεΐου, και 
τούτο οφείλει ιδίως εις τήν έν αύτώ περιεχομένην 
ποσότητα τής καφεΐνης. Τό δένδρον, τό παράγον 
τό κάρυον τούτο, είναι δένδρον 10—20 μέτρων 
ύψους, μεγαλοπρεπές και όμοιάζον άρκετά τάς 
παρ’ ήμΐν καστανέας. Ό κορμός αυτού είναι 

ευθύς, κυλινδρικός, τά φύλλα είναι ωοειδή καί 
άνεπτυγμένα, τά άνθη είναι πολλά και κοσμούντα 
ώς λοφίσκοι τά άκρα τών κλάδων. Τά άρρενα 
άνθη είναι μικρότερα τών θηλέων. Δ'ις τού 
έτους φέρει τό δένδρον τούτο καρπούς · ό δέ 
χρόνος τής ώριμάνσεω; τών πρώτων καρπών 
συμπίπτει πρός τήν δευτέραν άνθησιν, ώστε 
ταύτοχρύνως φαίνονται έπ’ αυτού καί άνθη καί 
καρποί. Πέντε ήδη έτών τήν ηλικίαν καρπο
φορεί, άλλ’ ή άκμή του είναι βταν φθάση τό 
δέκατον έτος, ή δέ έτησία συγκομιδή του άνερ- 
χεται μέχρι 45 χιλιογράμμων καρπών. Ό καρ
πός, άοκούντως ογκώδης, έχει όψιν φαιόχρουν, 
καί περιέχει άπδ ένός μέχρι δεκαέξ κόκκων λευ
κών ή ερυθρών έν τφ αύτώ κελύφφ. Ό κόκκος 
είναι τό μόνον μέρος τού καρπού, τό όποιον με
ταχειρίζονται οί εγχώριοι. Ή γεύσίς του, δταν 
ήναι νωπός, όμοιάζει τήν γεύσιν τού φλοιού τής 
ροιάς, άλλ’ είναι δλιγώτερον πικρά. Ξηραινό- 
μενος ό κόκκος άπόλλυσι τήν πικρίαν του καί 
καθίσταται γλυκύτερος. Τό βάρος τού καρύου 
είναι άπό 5 μέχρι; 25 γραμμαρίων. Έν τή 
έπιδερμίδι, τή περιβαλλούση τούς κόκκους, υπάρ
χει ούσία τις χρωματιστική καί κολλώδης. Ί ά 
κάρυα ταύτα, δεόντως περιτετυλιγμένα, έρχονται 
είς τήν Ευρώπην εις νωπήν είσέτι κατάστασιν. 
Αί χώραι, οθεν ιδίως εξάγονται, είναι ή Γαμβία 
καί ή Γορέα. Οΰ μόνον ή έπί τόπου κατανά- 
λωσις είναι μεγάλη, άλλά καί τό έμπόριον τής 
έξαγωγής ζωηρότατου. "Οσιο τούτο δυνατόν τά 
κάρυα τού κύλα πωλούνται νωπά, άμα όμως άρ- 
χίσουν νά ξηραίνωνται, έπισπεύδεται ή άποξήρανσις 
αυτών είς τον ήλιον καί τρίβονται είς λεπτήν 
κόνιν, ήν οί ιθαγενείς έν τώ έσωτερικφ άναμι- 
γνύουσιν έν τφ γάλακτι ή τώ μέλιτι, καί κατα- 
σκευάζουσι ποτόν διεγερτικόν καί λίαν εύχάρι- 
στον τήν γεύσιν· άλλαχού πάλιν οί καταναλί- 
σκοντες αυτά τά μασσώσιν. 11 τιμή τών καρύων 
τούτων είναι υψηλή άναλόγως τής διαδεδομένης 
αύτών χρήσεως· έν τισι μάλιστα χώραις τής 
’Αφρικής ή έξαγωγή δέν έπιτρέπεται. Έν Γο- 
ρέα καί έν Άγίω Λουδοβίκο» έκαστον κάρυον 
τιμάται άναλόγως τής εποχής, τού μεγέθους καί 
τού σχήματος αυτού, άπό 15 μέχρι 50 εκατο
στών τού φράγκου· τά πλατέα κάρυα είναι καί 
τά μάλλον περιζήτητα. Είς τάς δχθας τού Νί- 
γερ ποταμού είς μόνος κόκκος πωλείται άντί 5 
φράγκων, έάν δέ ήναι έκ τών άριστων τιμάται 
δσον καί δούλος.

’Έν τισι χώραις τής κεντρφας Αφρικής ή 
κόνις τών καρύων τού κόλα άνταλλάσεται μετ’ 
εύκολίας πρός κόνιν χρυσού. Οί ιθαγενείς τήν 
προτιμώσι τού καφέ, δστις είναι παρ’ αύτοΐς 
πρώτης ποιότητος καί δν συλλέγουσιν έπί τφ 
σκοπφ νά τόν άνταλλάξωσι πρός τά πολύτιμα 
ταύτα κάρυα, τά όποια τοΐς φέρουσιν οί έμποροι. 
Έν γένει δέ τό κάρυον τού κόλα, νωπόν μέν 
χρησιμεύει ώς μάσσημα, ξηρόν δέ ώς τροφή ■ 
τινές τών ιθαγενών μασσώσι τήν κόνιν καί κατα- 
πίνουσι τόν σύελον, διότι τό μάσσημα τούτο 
δίδει τόνον είς τά ούλα καί εις τά πεπτικά 
όργανα. Ό ιατρός Δανιήλ διηγείται δτι παρά 
τινι φυλή, πασχούση ύπδ νοσημάτων τού στο
μάχου καί ώς έκ τούτου ρεπούση είς τήν αυτο
κτονίαν, ή χρήσις τού καρύου τού κόλα περιέ- 
στειλε τήν υποχονδρίαν ταύτην. Η εύεργετική 
ενέργεια τού καρύου τού κόλα έπί τών πεπτικών 
όργάνων έκτείνεται καί έπί τού ήπατος, καί 
προλαμβάνει τάς διαφόρους αύτοΰ αλλοιώσει; 
τάς τοσούτον συνήθεις παρά τοΐς "Αραψιν ιδίως. 
Τό κάρυον τού κόλα μετριάζει καί έπί πολύ τάς 
απαιτήσει; τής πείνης καί καθιστά τούς ποιούντας 
χρήσιν αυτού ικανούς νά ϋπομένωσι κοπιώδεις 
έργασίας καί όδοιπορίας μακράς. Ό ιατρός 
Κούνεος αρχίατρος τοΰ ναυτικού μετεχειρίσθη 

αύτό έπιτυχώς κατά τήν τελευταίαν χολερικήν 
επιδημίαν έν τφ νοσοκομείο» τής Τουλώνος· 
ιδίως δέ έσχε λαμπρά αποτελέσματα είς δύο 
ναύτας παθόντας έκ γαστραλγίας μετά λιποθυ
μίας. "Ετερος δέ ιατρός έποιήσατο έπιτυχή 
χρήσιν τού καρύου τούτου είς χρονιάς διάρροιας 
καί εις καρδιακά νοσήματα, ώς αυτός έν σπου
δαία μονογραφία έξέθεσεν.

ΒΙΒΛΙ ΟΓΡΑΦΙΚΑ.

Ημερολόγιου δημοδιδασκάλου ύπδ 
Βλ. Γ. Σκορδέλη. Έν Άθήναις 1885. — Μικρόν 
μέν βιβλίον, έκ σελίδων 116 συγκείμενον άλλά 
τά μάλιστα σπουδαΐον διά τήν ύπόθεσιν, ήν 
πραγματεύεται. Ό συγγραφεί»; αυτού, κ. Βλά
σιος Σκορδέλης, γνωστός άλλως τε έν τφ 
φιλολογικοί κόσμο», δι ύφους λίαν έπαγωγοΰ καί 
έν εΐδει ήμερολαγίου εκθέτει τις είναι ή παιδα
γωγία έν τή πράξει. Οί διδάσκαλοι, λέγει έν 
"τφ Προλόγφ, είναι οί έργάται τής όλης κινή- 
"σεως καί προόδου τού έθνους πνευματικής τε 
"καί υλικής, καί διά τούτο ή ένέργεια αύτών 
"είναι πολλαπλή έπεκτεινομένη είς τήν ήδη 
"δρώσαν κοινωνίαν καί παρασκευάζουσα τελειο- 
"τέραν καί βελτίω τήν νέαν γενεάν.” Λόγοι 
χρυσοί, ους πάς ό άναλαμοάνων τήν έκπαίδευσιν 
καί διδασκαλίαν τών νέων οφείλει νά έχη πάν
τοτε προ όφθαλμών. Ό δημοδιδάσκαλος τοΰ 
κ. Σκορδέλη καταθέτει έν τώ Ήμερολογίω του 
τάς διαφόρους εντυπώσεις του κατά τό πρώτον 
διδασκαλικόν του έτος, καί οδηγούμενος ύπδ 
τής εμφύτου αύτώ κλίσεως πρός τό έπάγγελμά 
του καί ύπό τών ύρθοτάτων παρατηρήσεών του 
παρέχει ήμΐν ώφελιμώτατα διδάγματα. Ό διδά
σκαλος παρίσταται ενώπιον ήμών όποιος πρέπει 
νά ήναι, πράος, ύπομονητικός, δίκαιος καί άμερό- 
ληπτος, συνάμα δέ καί αυστηρός. Έάν τοιούτοι 
ήσαν παρ ήμΐν οι διδάσκαλοι, τάχιστα ήθέλομεν 
άποκτήσει νεολαίαν άρίστας παρέχουσαν διά τό 
μέλλον τής φίλης ήμών πατρίδο; προσδοκίας. 
Άς μή περιορίζωνται οί διδάσκαλοι είς τό 
τύπτω, τύπτεις, τύπτει, άλλ’ άς έννοήσωσιν 
οτι ή Αποστολή αύτών είναι εύρυτάτη καί σπου
δαία, άναλογιζόμενοι βτι μορφούντες τον νοΰν 
καί τήν καρδίαν τών μαθητών αύτών μεγάλην, 
άνεκτίμητον προσφέρουσιν είς τό έθνος ήμών 
ύπηρεσίαν.

Μ ουσικόν διαγώνισμα ένΚερκύρα. Ό 
""Εσπερος” έν καιρό» άνήγγειλε το μουσικόν 
διαγώνισμα τής έν Κερκύρα Φιλαρμονικής Εται
ρίας. "Ηδη δέ λίαν ασμένως δημοσιεύει τό 
αποτέλεσμα αύτού καί τήν έκθεσιν τών κριτών. 
Οί κριταί ήσαν οί κύριοι Δ. ΙΙαδοβάς, Σ. Δώ- 
ριας ΙΙροσαλέντης καί Σπ. Ξύνδας. Μετά τήν 
άνάγνωσιν τής έκθέσεως αύτών, ήτις άποδεικνύει 
μετά πόσου ζήλου καί πόσης άμεροληψίας οί 
Κύριοι ούτοι είργάσθησαν, ό Πρόεδρος τής Εται
ρίας κ. 1. Δούσμανης άπεσφράγισε τά δελτία 
τών βραβευθέντων έργων καί τοΰ μέν έργου

1 μνος προς την πατριοα , τυχόντος του πρώ
του βραβείου συνθέτης είναι ό κ. Διον. ‘Ροδο- 
θέατος, μουσικοδιδάσκαλος Κερκυραΐος· έκ δέ 
τών τυχόντων δημοσίου επαίνου τής μέν μονφ- 
δίας Qui aime croit συνθέτης είναι ό κ. Δ. 
Ααβράγγας, Κεφαλλήν, τής δέ διωδίας " Ιουλία 
καί ‘Ρωμαίος” ό κ. Παύλος Καρρέρ μουσικο
διδάσκαλος Ζακύνθιος καί τοΰ έπιθαλασσίου 
άσματος "ό ψαράς καί ή βαρκούλα του” ό 

χ Σπ. Γρέκ μουσικοδιδάσκαλος Κερκυραΐος 
Τά ονόματα τών συνθετών ύπεδέχθησαν οι άκρο- 
αταί μετά ζωηρών επευφημιών.

Συγχαίρομεν άπο καρδίας τή φιλαρμονική 
τής Κερκύρας Έταιρίφ έπί τή εύγενεΐ καί άξιο- 
ζήλω ταύτη πρωτοβουλία καί εύχόμεθα όπως 
καί 'πάλιν παρακινηθή νά θέση τοιαΰτα διαγω
νίσματα, δι’ ών άναμφιβόλως θέλει προαχθή - ' 
παρ’ ήμΐν ή τέΧν7>’ *1 κα?δ{αν
άνθρώπου μορφοΰσα καί τοΐς λαοΐς τάσεις 
λάς καί αισθήματα εύγενή παρέχουσα.

και 
τοΰ 
κα-

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

'Η θρασύτης καί ή άξια ένίοτε έκλαμβά- 
νονται τό έν άντί τού άλλου, ώς ύελο; καί 
άδάμας, είς τούτο δέ συντελεί μάλιστα ή θέσις, 
ήν έκατέρα κατέχει.

'0 νούς καί ή καρδία τοΰ άνθρώπου συνήθως 
εύρίσκονται έν διαφωνία, ώς συμπολιτευσις καί 
άντιπολίτευσις έν τοΐς κοινοβουλίοις. Αξιέπαινος 
είναι έκεΐνος, τοΰ οποίου αί δύο αύται δυνάμεις 
ύποχωρούσιν άλλήλαις κατά τάς ύπαγορεύσεις 
τοΰ δρθοΰ λόγου καί τών αιωνίων νόμων.

Κατά τί διαφέρουν αί προσπάθειαι εν τφ 
βίφ ένός κοινού άνθρώπου και ενός άληθοΰς 
φιλοδόξου; "Οτι ό πρώτος προσπαθεί νά ζήση, 
καί ό δεύτερος προσπαθεί νά μή άποθάνη.

Ή συναναστροφή άμαθοΰς άνθρώπου δυναται 
τό πολύ νά σκοτώση τόν καιρόν μας, κατά τό 
δή λεγόμενον- ή συναναστροφή δέ σοφού δυ
ναται νά τον γονιμοποίηση.

Μ. Μ., έν Ζιμνίτση.

Αίνιγμα 323.
’Στήν μεγάλην μου άγκάλην 

τό παν άρχεται καί φθίνει, 
καί ό λάρυγξ μου καί κόσμους 

κι ιστορίας καταπίνει.
Μόνον όταν τοΰ άπειρου 

εύρεθή ποτέ τό τέρμα, 
τότε μόνον ίσως παύσει 

καί τοΰ δρόμου μου τό ρεύμα.
Μ. Μ. έν Ζιμνίστη.

Αίνιγμα 324.
Εντός έτους και γεννώμαι 

και γηράσκων άποθνήσκω ■
Είς έν έτος πλήν γεννώμαι 

και είς άλλο πάντα θνήσκω.
‘U αύτός.

Αίνιγμα 325.

Φθάσας εσπέραν κεκμηκώς 
Είς πενιχρόν χωρίον, 
Ν’ άναζητήσω έσπευσα 
Εύθύς ξενοδοχεΐον.

Καλώς μάς ήλθες, κύριε,” 
Είπεν δ ξενοδόχος.

1 Ητο άνήρ περιχαρής
Καί προσηνής έξόχως.

Ιδού, μοί είπεν, ό κοιτών.
— Πλήν, είπον, καί τό πρώτον;
Μ’ έβλεπεν ούτος κεχηνώς
Έν ω έγώ ήρώτων.

"Τί νά σου ε’ίπω, κύριε, 
Τοιοΰτον ήμεΐς πλούτον 
Δέν έχομεν. Τό δεύτερον 
Είναι βαρύ τοσούτον!”

— Τό βλον, λέγω, δός λοιπόν. 
'Που, είπε νά τό εύρω;
Καν αν είς τό χωρίον μας 
'Υπάρχη, δέν ήξεύρω.

Γπό τοΰ κόπου ήττηθείς,
— Καλά, τφ άπεκρίθην· 

’Έπεσα είς τήν κλίνην μου 
Κ’ εύθύς άπεκοιμήθην.

Ρ.

Ιίροίλήματος 328. 
(Αριθμητικόν).

Νά διαιρεθή ό αριθμός 64 είς τέσσαρα μέρη 
τοιαΰτα, ώστε άν το μέν πρώτον αύξηνθή κατά 
3, το δεύτερον έλλαττωθή κατά 3, το τρίτον 
διαιρεθή διά τοΰ 3, καί τό τέταρτον πολλαπλα- 
σιασθή έπί 3, τά τέσσαρα προκύπτοντα έξαγό- 
μενα νά ηναι ίσα. Ποια είναι τά μέρη ταΰτα;

Γ. Άθανασιάδης, έν Άθήναις.

Πρόβλημα 327. 
(’Αριθμητικόν).

Κύριός τις κατέθηκεν έν κρύπτη χρηματικόν 
τι ποσόν, άλλ’ ό υπηρέτης αύτοΰ έκλεψε μέρος 
τών χρημάτων υπελείφθη δέ ούτω ποσότης 200 
δραχμών έν τή κρύπτη. Ό κύριος θέλων νά 
συμπληρώση τά ύπολειφθέντα χρήματα μέχρι τοΰ 
άρχικοΰ ποσού άναγκάζεται νά τά τοκίση προς 
8% έπί τέσσαρα έτη. Πόσαι ήσαν αί έν τή 
κρύπτη δραχμαί, καί πόσαι αί κλαπεΐσαι;

Ό αύτός.

¥
Πρόβλημα 328.

** * * * *

η δ υ ι κ α τ
ρ η z ω Ρ ο τ
* * * * * * *

μπληρωθ’^τωσαν οί άσς:ερ·'σκοι διά γραμ-
μάτων, όπως σχηματισθώσι, όριζοντείως άναγι- 
νωσκόμενα, δύο δνόματα έθνικά, καθέτως δέ έπτά 
λέξεις. Ν.

Ιϊρόίλημα 329.
* ο*κ*φ*ντ** *μ,***ζ** τ* *νθρ*κ* *στ*ς 

*ν*μμ*ν*ς μ*ν κ**** *σβ*σμ*ν*ς δ* ρ*π**ν**.
Έλλείπουσι τά φωνήεντα.

Δ. 1. Κ-, έν Τεργέστη.

Αινίγματος 317. 
Γυνή — γή.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 318.
ΙΙοιμήν. Π — μήν.

Αινίγματος 319. 
Ξανθός — "Ανθος.

Προβλήματος 320.
Σ A A Α Μ 1 Σ
ω δ υ λ ε σ ι
Μ A Ρ Α Η Ω Ν
α μ α ς η ς α.

Προβλήματος 321.
Τό άρχαΐον ρητόν, δπερ ό πρωτόπειρος στοι 

χειοθέτης δέν ήδυνήθη νά εΰρη, είναι τό έξής 
" Αργειν αιών έορτή.”

Προβλήματος 322.
Ω ήμέραι εύτυχίας! "Ερως είσχωρών λαθραίως 
Τάς νεανικάς μας τότε κατελάμβανε καρδίας· 
Ιόν καρπόν τοΰ έρωτός μας τότ’ ώρίμασε ταχέως 
Τοΰ ήλιου το φλογώδες καί θερμόν τής με

σημβρίας.

Κ. Α. Μ. έν Βιέη-η. Τό άρθρον περί Φάουστ και 
ή μετάφρασις τής τελευταίας σκηνής, δπερ δικαίως 
ήρεσαν ϋμϊν, έγράφησαν παρά τοΰ κ. Π. Ματαράγκα, 
προξένου τής ‘Ελλάδος έν Βραΐλα. Τό όνομα παρε- 
λείφθη έν αρχή άκουσίως ύπό τοΰ στοιχειοθέτου. Έλυ- 
πήθημίν διά τήν παραδρομήν ταύτην. — κ. Δ. Ε. έν 
Κω/νίΓαΓπιοωτόλίΐ. Άντίτιμον έλήφθη· ένεγράψαμεν 
υμάς συνδρομητήν άπό τής αρχή; τοΰ Ε'. έτους, ήτοι 
άπό τοΰ παρόντος τεύχους, δπερ άποστέ/.λ.εται ύμΐν. — 
κ. Λ. Γ. έν Borxoi'pftfrif.i. Ιίερικαλύμματα τοΰ‘Εσπέ
ρου , ώς γνωρίζετε, δέν άποστέλλονται είμή έπί προ
καταβολή τοΰ τιμήματος. Τό δέ έμβασμα γίνεται 
εύκολώτατα διά ταχυδρομικής έπιταγής. — κ. A. Κ. 
έν SpvQpg. Τά ονόματα τών νέων συνδρομητών ένε- 
γράφησαν έν τφ καταλόγψ κατά τήν σημείιοσίν σας. 
Εύχαριστοΰμεν διά τήν φροντίδα. Οί ζητηθέντες τόμοι 
χρυσοδεδεμένοι άποσταλήσονται προσεχώς διά κιβωτίου, 
κ. Κ. Δ. έν Καΐρω. Περιμένομεν τό τίμημα· έν το- 
σούτιρ λάβετε τήν καλωσύνην να γράψητε ήμΐν καθα- 
ρώτερον τό Βνομα τοΰ φίλου σας, δπως μή συμβή 
άταςία περί τήν αποστολήν τοΰ φύλλου. Ώς πρός τά 
άλλα έχει καλώς.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Τή 15/27 Ιουνίου 1885 έκδίδεται τό ύπ’ dp. 

100 τεύχος τοΰ ήμετέρου Περιοδικού. Ό 
" Έσπερος” τακτικώς καί ανελλιπώς έκδοθείς 
καθ’ δλον τό διάστημα τούτο, εισέρχεται διά 
τοΰ αριθμού τούτου είς τήν δευτέραν εκατον
τάδα τών τευχών. "Αρχεται δέ δΓ αύτοΰ 
καί τής προαγγελθείσης δημοσιεύσεως τών 
καλλιτέρων έργων τών νεωτέρων ήμών ποιη
τών, χαίρων δτι δύναται νά προσφέρη τοΐς 
φιλομούσοις αύτοΰ συνδρομηταϊς καί άναγνώ- 
σταις καί νέον παράρτημα. Ή συλλογή τών 
ποιητικών έργων άρχεται διά τής δημοσιεύσεως 
ποιημάτων τοΰ ’Αθανασίου Χρηστοπού- 
λου, τοΰ ’Ανακρέοντος τής νεωτέρας Ελλάδος.
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Παραχαλοϋνται οί έπιστέλλοντες πρός τόν "Εσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα χαΟαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν

έπιστρέφονται.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ· ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡ1ΚΟΤ ΔΟΤΑ.

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

Σουέζ), εις Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαίδ, Άδεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, Πέναγγ χα'ι Σιγγαπώρης τή α'. έκάστου μηνός εις τάς 
4 Ρ- Ρ·

Είς Καλκούτταν διά Πόρτο-Σαίδ, Σουέζ,’Αδεν καί Κολόμβου τή, 15 ’ίανου
αρίου, 15 Φεβρουαρίου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 ’Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.

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

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρδς τδ Πόρτο-Σαίδ καί τήν Συρίαν).
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ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην εις τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμιου, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά 
’Αγκώνος κτλ.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 Ίανουαρίου) τή 6 μ. μ. 
είς Φιούμιον, Κέρκυραν, Πάτρας, Κατάκωλον. Καλάμ,ας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τδ Σάββατον τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντίνουπολιν μέ προσέγγισίν είς Κέρκυραν 
καί Πειραιά- είτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τοΰ Εύςείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοΰ Δουνάβεως.

ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπδ τής 4 Ίανουαρίου 
είς τάς 4 μ. μ. διά ’Αγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελέτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμιου).

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

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυναις καί τδ Γενικόν 
Πρακτωρεΐον τοΰ αύατρο-ουγγρικοΰ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6).

ΟΥΑΑΤΕΡΟΥ ΒΕΣΑΝΤ.

Η

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ.

Μετάφρασις έκ τού Άγγλικοϋ

ύπό

Ε. Μ. Α.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

1885.

Τό έπαγιυγόν τοϋτον μυθιστόρημα εΰ
ρηται παρά τψ κ. Σπ. Κουσουλίνψ, βι

βλιοπώλη.

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

καί τής διοικήσεως.

Μετάφρασις έκ τού 'Ιταλικού 

καί εισαγωγή

Γ. Mtxoviov
ίιδάκτορος τής Νομικής.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι 
W. DRUGULIN 

1885.

Εΰρηται παρά τφ τυπογραφείω
W. DT.UGUl.lN 

έν Λειψίφ , καί τιμάται φράγκων 5.

ΑΓΝΗΣ ΣΜΙΘ
ΒΛΕΜΜΑΤΑ 

ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-
Τρικυμία έν τφ ’Ατλαντικοί Ωκεανφ — Πρώται εντυπώσεις έν ’Αθήναις 
— Έν ’Αθήναις — Τδ Σούνιον καί ό 'Υμηττός — Ό Μαραθών καί 
ή Αίγινα — '0 ισθμός τής Κορίνθου καί ή Άκροκόρινθος — Αί Μυκήναι 
καί ή Άργολική πεδιάς — Έν Σπάρτη — Παρά τδν Ταΰγετον — Έπί 
τής Ίθώμης — Τδ Πάσχα έν μονή — ’Απδ τής μονής είς Κρέκι— Έν 
’Ολυμπία, — ’Απ’ ’Ολυμπίας είς Μέγα Σπήλαιον — Εκδρομή είς τήν 
Στύγα — Ελληνική φιλοξενία — Δυσχέρειαι — θύελλα έπί τοΰ Παρ
νασσού — Άπδ τοΰ Παρνασσού είς Κέρκυραν — Ή γλώσσα καί ό χα- 
ρακτήρ τών νεωτέρων Ελλήνων — Τρόπος τοΰ περιοδεύειν έν Συρία καί 

έν Έλλάδι.
Μετάφρασις I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

Τδ παρόν βιβλίον, έκ 16 τυπογραφικών φύλλων είς σχήμα μεγάλου 8ου 
συγκείμενον, καί περιέχον πολλά; καλλιτεχνικός εΙκόνας καί χάρτην τής 
Ελλάδος, έν Αγγλία έπί τούτω κατασκευασθέντα, έξεδόθη χομψώς καί 

πολυτελώς δεδεμένον.
Τιμή Φράγκων 7.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΥΠΟΙΣ Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ.

ΤΟ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΤ.
"Εκαστον τών κομψών τούτων καί έπιχρύσων περικαλυμμάτων 

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

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

Διευθυντής καί έκδότης· Δρ. ί. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 19.

Χαρτοπωλείου · Β. ΣΙΓΙΣΜΟΪΝΔΟΪ έν Βερολίνφ, Φραγκοφόρτη καί Λειψία. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν Λειψίφ.


