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Ο ΕΝ ΝΊΚΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΑΑΙΑΣ
ΡΩΣΣΙΚΟΣ ΝΑΟΣ.

Τά εγκαίνια τοΰ ναοΰ τούτου, έγεοθέντος έν ΝΊκαία 
(Nice) είς μνήμζν τοΰ μεγάλου δουκός Νικολάου, 
άποβιώσαντος αυτόθι προ δύο έτώνέκ y ρονιού νοσήαα- 

τος, έτελέσθζσαν τήν (14) 2G τοΰ παρελθόντος [^αρ
τίου μετά μεγάλχ: θρησκευτικής πομπής.

Ο μέγας δούς Νικόλαος ήτο ό πρεσβύτερος τών 
υιών τοΰ αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου. Μετ αύτόν 
έμεινε μέλλων κληρονόμος τοΰ θρόνου ό δευτερότοκος, 
μέγας δούξ ’Αλέξανδρος ’Αλεξάνδροβικ, δςτις καί πα-

Οψ'.ς τοΰ εν Νιχαια όωσσιχοϋ ναΐσκου.

ρευρε'θη είς τήν πενθιμόν τελετήν ταύτν,ν, ελθών έκΠε- 
τρουπόλεως, καί συνοδευόμενος ύπο του κο'μχτος Πε- 
ροφσκη,τρΰ πρίγκιπας Βαριατίνσκζ καί τοΰ στρατζγοΰ 
Στούρλερ. ΙΙαρήσαν δε καί οί έν Γαλλία καί έν Βελγι
κή πρεσβευταί τής 'Ρωσσίας, ώς καί πολλοί άλλοι έκ 
τών τής ρωσσικής άριστοκοατίας.

Ο μέγας δούξ εμεινεν ασκεπής ύπο τον καίοντα ή
λιον καθ’ δλζν τήν ιερουργίαν τής άγιάσεως τών έξω 

Τόμ. Α'. — Ιούνιος, 1868. 

I

τοΰ ναού τοίχων, καί ή συντριβή τής καρδίας διεκρίνε- 
το έπί τοΰ προσώπου του.

Είς τήν ευπρέπειαν τής θρησκευτικής τελετής ταύ- 
τχς προσέθετε κόσμον καί το 28ον τάγμα τοΰ γαλλι
κού στρατού τής γραμμής, παραταχθέν πρό τοΰ ναού 
μετά τινων ίλών χωροφυλάκων καί πολλών σκαπα
νέων.

Ό ναός εγείρεται είς τερπνήν τινα τοποθεσίαν, με-
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ταξύ πορτογαλλεών καί φοινίκων. Είναι μικρόν τι 
μαυσωλεϊον βυζαντινοί) ρυθμού, κατά τά σχέδια ενός 
των διασημοτέρων αρχιτεκτόνων τής Ρωσσίας, του 
Κ. Griin. Αί εικόνες έζωγραφήθησαν ύπό τού Κ. Nelle, 
τάς δέ γλυφά; εξειργάσθη ό Κ. Botta. Διηγούνται ότι 
ένδοθεν ό ναΐσκος ούτος είναι κεκοσμημένος μεγαλο
πρεπέστατα.

ΑΓΓΛΙΚΑ ΗΘΗ.—ΛΑΙΔΗ ΤΑΤΤΕΡΣΑΛ1. 
ΠΙΚΡΙΑΙ ΚΑΙ ΒΛΣΑΧΟΙ ΓΥΝΛΙΚΟΣ ΝΥΜΦΑΓΩΓΟΥ.

Α'.

Σε [κακαρίζω αν εις τάς αύχμηράς ατραπούς τού 
βίου άπήντησες πολλάς γυναίκας ώς την κόμησσαν 
Ελένην Μ... φιλόφρονας, ύποχρεωτικάς, καί συμπα- 

θητικάς ένταύτώ· αλλά συγχρόνως σέ λέγω άνθρωπον 
τωόντι πρόσοχον καί τού εαυτού σου έςουσιαστήν τέ
λειον, άν ποτέ δεν έγέλασες άκούων αύτήν ομιλούσαν.

Όπωςδήποτε, έγώ τούλάχιστον έθεώρησα πάντοτε 
την κόμησσαν ώς πάγκαλον γυναίκα, μεθ’ ό'λας τά; 
αδυναμίας της, καί την έσεβάσθην διά ταύτας μάλιτα 
τάς αδυναμίας, επειδή τάττουσιν αύτην ύπεράνω 
των υπεροπτικών καί βλεμεαινουσών δεσποινών εκεί
νων, αίτινες άτενίζουσιν ώς αλάνθαστοι προς τούς α
μαρτωλούς ήμά; από τού ύψους της άμώμ,ου αύτών 
αβελτηρίας.

Καί πρώτον πάντων, όποια έςαίρετα μικρά γεύμα- 
τα δίδει ή κόμησσα, είτε έν Αονδίνω,είς τό οίκημά της, 
είτε εις την εξοχήν, έν Τουϊκεγχάμω, όπου των γερα- 
νίων ή οσμή άπορροφώσα διαλύει τάς δυσώδεις αναθυ
μιάσεις τού ποταμού Ταμέσιος ! Καί οποία άγαθότης 
εις το φιλοφρονητικόν αύτής μειδίαμα! καί πόσον 
άκόπως φέρει τό φορτίον των τοσούτων αύτης φθινο
πώρων καί της διπλής χηρείας! Καί προς τον υιόν 
αύτης Φίλιππον, τον άφροντιν τούτον καί περιλαμπή 
αξιωματικόν της βασιλικής σωματοφυλακής, οποίαν 
έκδηλοΐ συγκινητικήν αληθώς στοργήν! Την βλέπεις, 
καί λέγεις, — ’ΐδού γυνή πλασθεΐσαϊνα καθιστά τούς 
περί αύτην εύδαίμονα;· γ·υνη αξία επομένως καί αύτή 
νά ύπάρχη εύδαίμων... Πραγματικώς δέ θά ήτο ευ
δαίμων, άν δεν είχε τάς ανιαρά; βασάνους της τάς 
νυμφαγωγικάς. — Πώς νυμφαγωγικάς ! θ ’ άνακρά- 
ςης· έχει λοιπόν θυγατέρα τινά προς ύπανδρείαν καί 
την νυμφαγωγεΐ; — θυγατέρα δεν έχει· μόνον της 
τέκνον είναι ό Φίλιππος· άλλ’ ή πτωχή τού Φιλίππου 
μήτηρ, της όποιας τό μέγα ελάττωμα είναι ότι ποτέ 
δέν ΐσχυσε νά εϊπη το όχι προς οίανδηποτε ικεσίαν,— 
ένεκα της ύψηλής θέσεώς της έν τη κοινωνία, ένεκα 
των πολλών τη; σχέσεων, ένεκα της ύποδοχής ής τυγ
χάνει μεταξύ της αριστοκρατίας, ώς χήρα τό πρώτον 
βαρώνος, ώς χήρα τό δεύτερον πατρικίου, — ή 
πτωχή τού Φιλίππου μήτηρ είναι ό σκοπός καί ό στό
χος πάσης αδελφής, πάση; έξαδέλφης, πάσης φίλης 
έπιθυμούσης ϊνα παρουσιάση εις τά βλέμμ.ατα τών 
γαμβρών τού καλού κόσμου νεάνιδάτινα, χρείαν έχου- 
σαν συζυγικής άποκαταστάσεως.

ςης· έχει λοιπόν θυγατέρα τινά προς ύπανδρεί: 
την νυμφαγωγεΐ; — Θυγατε'ρα δεν έχει· μό- 
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(1) Ελπίζομε ν οτι ό αναγνώστης πολλήν θά λάβη τέρψιν έκ του 
ανωτέρω διηγήματος. Πολύν καιρόν τό έκρατήσαμεν έν τω ήμε- 
τε'ρω χαρτοφυλακίω διά τό πλήθος τής ύλης. Σήμερον τό έκδίδομεν 
μετά δευτέραν έπιθίώρησιν. Μετεφράσθη έκ τού αγγλικού. Δύνα- 
ται ν’ άναγνωσθή παρά πάντων. Είναι χρηστοηθέστατον.

Έγώδστις σάς όμίλώ,γινώσκω ότι εΐκοσάκις ώμο- 
σεν ή λαίδη Μ... έν τη αδημονία της δι’ όσα έπασχεν 
έκ τών προς αύτην αδιάκριτων ικεσιών, ώμοσεν εΐκο- 
σάκις νά μή ένδώση πλέον ποτέ. — ’Ά! μ’έλεγε μίαν 
ημέραν έν τω συμποσίω τών γάμων μιας τίνος κόρης, 
ής έτελείωσεν αύτη την προξενιάν, άν μέ βάλουν πλέον 
εις τά δίκτυα, τώρα, αφού έτοποθέτησα την Αεί— 
λαν!...— ’Αλλ’ έλεγε πράγμα ανώτερου τών δυνά- 
μεών της ή καλή γυνή, διότι έκτοτε πλήθος καί άλ
λων νυμφών ήλθον δι’αύτης εις τον ύμ.έναιον. Καί πα
ρατηρήσετε τήν άνθρωπίνην αχαριστίαν ! τί έκέρδαινε 
παραβαίνουσα ουτω τον όρκον της, ύποβαλλομένη εις 
τάς βασάνους, άναδεχομένη τούς σωματικούς τε καί 
ηθικούς αγώνας τής γυναικείας κηδεμονίας ταύτης; 
Ψυχρούς τινας ευχαριστηρίους λόγους, πτεροεσσας τι- 
νάς θωπείας μετά τήν έκπλήρωσιν τού καταθυμίου’ ή, 
άν τό πράγμα δέν κατωρθούτο, έλέγχους πικρούς, 
μνησικακίαν ύπόκωφον, καί, το χείριστον, μεταξύ 
τών αδιαφορών άνθρώπων ο'ίτινες έτύγχανον παρόντες 
εις τούς επανειλημμένους τοιούτους άγώνάςτης, μο
χθηρών τινα επωνυμίαν, όλως άπρεπή εις τήν χρηστήν 
γυναίκα ταύτην. Τήν άπεκάλουν λαίδην Τάττε.ρ- 
σαλ. "ϊνα δέ τις έννοήση τήν δριμ.ύτητα τού έπιθέτου 
τούτου, πρέπει νά μάθη ότι Τάττερσαλ ώνομ.άζετο ιπ
ποκόμος τι; τούδουκό; Κίγκστωνος, δςτις, πλουτήσα; 
έκ στοιχημάτων έπί τού ιπποδρομίου, συνέστησεν έ
πειτα άγοραν ίππων, φέρουσαν έκτοτε τό όνομα αύτού. 
Συνεπεία τής έπωνυμίας, ή κακόζηλος νεολαία τών 
λεσχών τού Λονδίνου έκάλεσε καί τήν οικίαν τής λαί
δης Μ... « μ.άγγανον », ταύτό είπεΐν γυμνάσιον ιππι
κόν. — Βαρβαροτης, λήθη καί αποβολή πάσης αΐ- 
δούς !

Δέν αρκεί τούτο’ ύπ’ άλλα σχήματα καί διά λεξι
κού πάντη διαφόρου, χήραίτινες κυρίαι, ούδόλως εύ- 
πρόσιτοι ώς ή καλή λαίδη Μ... ούτε συμπαθείς προς 
τάς ανησυχία; τών μητέρων, έρριπτον ένίοτε προ; αύ- 
τήν περιφρονητικά βλέμματα ή ειρωνικά μειδιάματα. 
‘Η λαίδη Χάουτων, παραδείγματος χάριν, ούδόλω; 
έφείδετο αύτής, τούς πικρότατους μεταχειριζομένη 
υπαινιγμούς, καί τά σκωπτικώτατα μορφάσματα. — 
’Αδιάφορου, έλεγε προ; τον υιόντηςή λαίδη Μ... ότε 
μίαν ημέρανσυνδιελέγοντο κατάμονα;· ή λαίδη Χάο.- 
των διά δύο λόγου; ώφειλε νά μνησίκακη; προ; έμέ· 
πρώτον, επειδή ποτέ δέν ήθέλησες νά προσέξης εις τήν 
κόρην τη; τήν ’Αδελίνην καί δεύτερον, επειδή έπροτι- 
μήθη; σύ παρά τον υιόν της, διορισθεί; υπασπιστής τής 
Λύτης Μεγαλειότητας. Όποιαδήποτε εΐ; τήν θε'σιν τη; 
φυσικω τω λόγω θά μοΰ έφύλαττε πάθος τι... Τώρα, 
Φίλιππε, εϊπέμε, νά έχης καλόν! τί έχει ήγουν ή Α- 
δελίνη, καί είσαι τόσον άδιάίρόρος προ; αύτήν; ’Εγώ 
νομίζω ότι αύτή ή νέα είναι καθ’ όλα έξαίρετο;...

— Σέ βεβαιώ, μητέρα μ.ου, ακόμη μίαν άν πρόσ
θεση; λέξιν, αναχωρώ. "Αν θέλης νά προσθέσης καί 
άλλην μίαν δάφνην εΐ; τό στέμμα σου, καί άλλο έν 
άσμα εΐ; τήν εποποιίαν σου, μή έλπιζε εΐ; έμέ.

— Α’ί, πολύ καλά, πολύ καλά! ά; παύση περί 
τούτου πά; λόγος. Τέλος πάντων, φόβον προ; τό πα
ρόν δέν έχω μή μείνη; άγαμο; έπί ζωής· τί μόνον; ή 
πτωχή ή θεία σου, ή Βαλτόρτου, εΐξεύρειςότι πάσχει, 
καί ότι δέν δύναται νά καταβή εΐ; τήν πόλιν- ώστε, 
φυσικω τω λόγω, έλπίζει εΐ; έμέ διά τήν Βαλεντίαν 
της. Είναι κόρη, παιδί μου· πρέπει νά παρουσιάζεται

ά; ό- 
τθύ- 

του... Αλλά τί ποιητέον! "Α! πόσον, πόσον άη- Λ./ '

εις τον καλόν κόσμον. ’Εγώ, καθώς γινώσκεις, μισώ 
καί άποστρέφομαι τήν νυμφαγωγίαν, μετά τόσα; δυσ
αρέσκειας. Περιπλέον, εις αύτήν τήν περίστασιν, ή 
εύθύνη είναι μεγίστη, ένεκα τού πολλού κάλλους τής 
έξαδέλφης σου καί τών ύπερμέτρων έλπίδων, 
ποία; ή μήτηρ αύτής στηρίζει έπί τού κάλλους 

δίασα αύτά τά πράγματα !...
— ’Αφού πρόκειται περί τής θυγατρός τού μακα

ρίτου θείου μου, ή απαλλαγή μου είναι βεβαία, είπεν 
ό Φίλιππος καθ’ εαυτόν. Ιίσυχάσας δέ έκ τής ιδέα; 
ταύτης, — Νά σέ εΐπώ, μητέρα, είπε· διά μίαν νε'αν 
ώ; τήν Βαλεντίαν δέν βλέπω άλλον πλήν τού Γουτ- 
βούτου. Προ πολλού ήδη ό Γουτβούτο; περιπολείται 
ΰπό νυμφαγωγών καί νυμ.φών...

— Καλά λέγει;· ό Γουτβούτο; θά μάςήρμοζεν έξαί- 
ρετα-καί πολύ δύσκολονθά έλεγα τήν γυναΐκαήτιςδέν θά 
ηύχαριστείτο ν’ άποκτήση τό άρχαιότατον τών δου
κάτων τής Αγγλίας. Έχε,παιδί μου,τήν z'jyry μου, 
ώ; καί τάς ευχαριστίας μου αντί τής Βαλεντίας, διά 
τήν καλήν αύτήν σου ιδέαν... θά ΐδούμεν. Πρέπει νά 
τον ζητήσωμεν... Πόσον θά έχαιρα, άν ήδυνάμην νά 
καταστήσω δούκισσαν τής Δογκαστρίας...

Καί ήδη τής αξίας γυναικός οΐ οφθαλμοί έσπινθη- 
ροβόλουν έστρέβλονε δέ μεταξύ τών χειρίόν τη; άνη- 
λεώ; τά μακρά ώτα τού μικρού τη; σκύλακος, καί έξη- 
πλωμένη έντός τής θρονίδος της, μαλακώ; έστρω- 
μένη; διά μετάξινου ήλεκτροχρόου υφάσματος, καί 
άναλογιζομένη τον θρίαμβον τού οποίου ή έλπί; άνέ- 
λαμψεν ένώπιόν τη; αίφνης, καί παίζουσα μετά τών 
βαρυτίμων ψελλίων της, καί δεικνύουσα εΐ; τό φώε τά 
αδαμάντινα δακτυλίδια άτινα κατεκόσμουν τού; λευ
κού; καί αρκούντως εύτραφεΐς αύτής δακτύλου;, καί 
λάθρα προσβλέπουσα ύπό τά; κεντητά; οικιακά; της 
έμ.βάδα; τούς μικρούς τη; πόδας, οίτινες έπί τής νεό
τητάς της ειχον δαιμονίσει πολλούς, — ή λαίδη 
Τάττερσαλ παρίστατο, κατά τήν φαντασίαν τού 
θεατού, ή χαριεστάτη, ή αληθώς δεινή καί άξιό- 
φοβο;.

Καί τί; νάέγίνωσκεν ότι ή γυνή αύτη ύπήρχε θύμα! 
θύμα τών θαλαμηπόλων τη;, κατακλεπτουσών αύτήν 
θύμα έπαιτών πάση; τάξεώς καί παντός είδους, ο'ίτι
νες, καί μεθ’ όλην τήν αγρυπνίαν τού Φιλίππου, τής 
άπέσπων τόσα δάκρυα, δσας καί λίρας στερλίνας· θύ
μα τών οικιακών της ζώων, τά όποια ύπεραγαπώσα 
καθίστα άπληστα καί αφόρητα· θύμα τών σπανίων άν- 
θέων της, διά τά όποια έδαπάνα αλύπητα χρήμ.ατα, 
ένώ μόλις τιθέμενα έντός τών ύαλοσκεπών φυτοκο
μείων της έμαραίνοντο καί έξεψύχουν, — αλλά προ 
πάντων θύμα τών άλλων έκείνων καλών άνθέων, τών 
έμ.ψύχων,άτινα έπροθυμεΐτο ν’άναδείξη ειςτόνκόσμον, 
καί από τών όποιων άποβάλλουσα -τούς κανθάρους, 
προσεπάθει νά μεταφυτεύση αύτά εις γήν παχεϊαν καί 
γόνιμον, όπου νά ριζοβολήσωσιν έφ’ όρου ζωής.

— “Οσον διά τήν Βαλεντίαν, μή σε μέλη καί δέν θά 
κοπιάσω πολύ, έπρόσθεσε ρίψασα τό βλέμμα έπί τής 
ανεψιάς της, εκεί παρούσης’ δι’ αύτήν έχομεν πολ
λούς. Στάσου νά ίδής. ’Έχομεν τον Φούλκον Νουγέν- 
την, όςτι; μέλλει νά κληρονομήση βαρωνίαν, καί ό 
πατήρ του είναι όγδοηκοντούτης· έχομεν έπειτα τον 
Καραδώκ, φίλον τού Φιλίππου μου· πλούτον δέν έχει, 
άλλ’ ή κομητεία του χρονολογείται άπό τής πρώτης 

συστάσεω; τών πατρικίων· ό Εύρος Αής, καί αύτό; 
καλός θά ήτο άνευ τών ύπερμέτρων αξιώσεων καί 
τής κουφονοίας του... Όπωςδήποτε, καί αύτός δέν 
είναι άπορρίψιμος· άλλ’ό Γουτβούτο;! ά! τον Γουτ- 
βοΰτον, καί τί δέν έκαμαν όπως τον άαγηνεύσουν!... 
Δέν πιάνεται ό πειρασμός. Έστω- έγώθά τον καλέσοι 
εις το πρώτον γεύμα μου...

Η Βαλεντία έν τούτοι; ύφίστατο έν γαλήνη τήν 
έξέτασιν τής θείας της. ’Ανάστημα, μορφή, τρόπος, 
προφορά, τά πάντα τής κόρης ήσαν αληθώς ανεπίλη
πτα. Μεγάλα ομματα καί ύπερήφανα, τών όποιων 
ποτέ δέν ήλλασσε τό ήθος· έπιδερμίς άλαβαστρίνη, 
ιδέαν μή έχουσα ού'τε τού αλεύρου τής μαρεσχιά- 
λης, ού'τε τού λευκαδίου τών μαργαριτών, ούτε 
τού άνθογάλακτος τών σουλτανών· τύπος δου- 
κίσσης αυτόχρημα, ΐς-ατο έκεΐ αδιάφορος ώς μαρμάρι
νη. Ο δέ Φίλιππος, θαυμάζων τής νεάνιδος τό κάλ
λος, αλλά διακείμενος πρός αύτήν ώς προς αδελφήν, 
συνεμερίζετο τής μητρός του τάς έλπίδας.

Ούχ ήττον ή μήτηρ του τον έπήρεν άπό τού βορρά 
καί τον έρριψεν εις τον νότον, ότε, εις χορόν τινα δο- 
θέντα μετ’ ολίγα; ημέρας, ένπλήρει κόσμω, ήλθε καί 
τήν ήρώτησεν άςεϊζόμενο; άν είχε σκοπόν « ν’ άνοιξη 
τά πυροβόλα τη; » κατά τού Γουτβουτου ή τού Φούλ- 
κου. — Καύμένε ! πού τού; ευρίσκεις τούς προπετεΐς 
αύτού; λόγους, καί θαρρείς ότ’ είσαι νόστιμος! Καί 
μέ νομίζεις λοιπόν ικανήν ν’ανεχθώ ώστε ή ανεψιά 
μ.ου... Αλλά καί ή ανεψιά μου αύτή, υποθέτεις ότι 
ποτέ θά έταπεινούτο εις τοιαΰτα άνάςια μέσα; Ηγουν 
τί νομίζετε; ότι άλλο πλέον έργον δέν έχομεν, εΐμή 
νά σάς κυνηγοΰμεν ιοσάν τά έλάφια εις τούς δρυμούς; 
Ησυχάσετε, καί κάνει; δέν έχει τήν φροντίδα σα;.

— Καλά, καλά. Έγώ χαίρω μόνον, μητέρα, ότι 
μέ κατέταξε; εΐ; τού; « άκατασχέτους » γαμβρούς, άν 
καί έν τω μέσω τοσούτων ίδιοτελών περιποιήσεων καί 
έπιβούλων περιθάλψεων, όπου ό βρόχος ύποκρύπτεται 
εις τά άνθη τά εις τό κέντρον τών τραπέζιών, όπου, 
κινδυνεύων τις νά συλληφθή έκ παντός λόγου, αναγ
κάζεται νά μεταχειρίζεται πάντοτε λέξεις μονοσυλ
λάβους, όπου... ’Αλλ’ιδού ό Γουτβούτο; έρχεται νά 
ζητήση τήν γνωριμίαν σου. Σέ τον έγκαταλείπω λοι
πόν, φ ίλα μάτερ, καί πλέον ό,τι θέλη,ς κάμε τον.

Ό Γουτβούτο; ήτο νέος όχι άχαρις· ηύμοίρει δέ 
καί εύφυΐας ικανής· άλλ’ ή εύφυΐα του ήνθει μάλλον 
μεταξύ αξιωματικών καπνιζόντων, ή κυνηγών,ή φίλων 
ναυτιλλομένων έπί τίνος ημιολία; (yacht), τέλος δέ 
όπου ό πολλάκις άπε.ληθεί; έλεύθερο; βίος του έτύγχα- 
νεν άπηλλαγμένο; πάση; πλεκτάνης. ’Αλλά συνανα- 
στρεφόμενος μετά δεσποινών τινων τής ύψηλής κοινω
νίας, ό μέλλων δούξ, τό έξαίρετον τούτο τής έκλογής 
σκεύος, εύρίσκετο ώς ιχθύς έξω τών ΰδάτων, ή ώς έκ- 
τεθειμένος εις αόρατόν τινα κίνδυνον. Καλώς ήδύνατό 
τις νά τον παι 
αΐ πτέρυγες παραλύονται ύπό τήν* ρίνα τού θηρευτικού 
κυνός. Όμως τήν λαίδην Μ..., έπειδή αύτη ήτο 
έγνωσμένη ώς 1», δέν έφοβεΐτο όσον τάς 
άλλας. 'Η λαίδη Μ... άλλως τε ήτο τόσον εύπροσή- 
γορος, τόσον συγκαταβατική,ίκα'^κατ’ έπιφάνειαν τό
σον άκακος!

Ότε μετά τον χορόν έπέστρεψεν εις τήν οικίαν της ( 
ή πολύτιμος θεία, ή δέ γαλλίς θαλαμηπόλος της, ή 
δεσποσύνη Δεπρεώ, κατεγίνετο νά τήν άποδύσρ τών 

.ρομοιάση τότε προς περδίκιον,τοΰ όποιου 
ταραλύονται ΰπό τήν ρίνα τού θηρευτικού 

κυνός. Όμως τήν λαίδην Μ..., έπειδή αύτη ήτο
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τοΰ χορού φορεμάτων, — Θά γίνη τό πράγμα, θα γί
νη, έλεγε καθ’ έαυτήν· ή Βαλεντία τόν έκαμεν έντύ- 
πωσιν. Διά πρώτην εσπέραν, περισσότερον νά έλπίση 
τις δέν ήδύνατο. II Άδελίζα θά εύχαριστηθη έξ εμού 
πολύ.

Άδελίζα δέ ήτο ή λαίδη Βαλτόρτου, ή μήτηρ 
τής Βαλεντίας, δυστυχής γυνή καταντήσασα 'υποχον
δριακή, άν καί όλους μετεχειρίσθη τούς άλλοπαθητι- 
κούς και όμοιοπαθητικούς τής Μεγάλης Βρετανίας ια
τρούς. Μόνον πράγμα δυνάμενον ίσιος να την φέρη εις 
άνάρρωσιν ήτο ή προσδοκία όπως ίδη τήν θυγατέρα 
της προσερχομένην εϊς τον ναόν ώς μαρκησίαν Γουό- 
βούτουκαί επίκληρον δούκισσανΔογκαστρίας· άλλά...

’Ακριβώς καθ’ήν ώραν ή άρίστη τών νυμφαγωγών 
τής χριστιανωσύνης άπεκοιμάτο καταβαυκαλιζομένη 
ύπό τοΰ φαεινού τούτου οράματος, δύο νεανιαι, έςερ- 
χόμενοι τού χορού καί συνομιλούντες έπί τής θύρας, 
έλεγαν — Εΐξεύρεις όμως; Φίλ, ότι ή έξαδέλφη σου 
είναι εξαίσιος;

— Πώς νά μήν ήναι, αφού μέ ομοιάζει!... ’Αφού δε 
μέ ομοιάζει, περιττός πας λόγος, Γουδβοΰτε φίλε μου. 
’Αλλ’ άν εύρίσκης τοιαύτην τήν Βαλεντίαν, κύττα- 
ξε λοιπόν νά παρέξης εϊς τήν μητέρα μου, έπί τοΰ 
τέρματος τών έκστρατειιον της, θρίαμβόν τινα όριςι- 
κόν. Σέ βέβαιό) ότι όλας της τάς παρελθούσας ήττας 
θά τάς ηύλόγει μετ αύτόν.

— Πρρρ..., μέ τά σωστά σου! άνέκραςεν ό Γουτ
βοΰτος. ’1δέ, ϊδέ εϊς τί μέ παρακινείς, ένώ γνωρίζεις 
ότι, άν έσώζετο εϊσέτι τό τάγμα τών ιπποτών τής 
Μελίτης, οίτινες έδιδαν όρκον ποτέ νά μή νυμφευθοΰν, 
ευθύς αΰριον θά έτρεχα νά κα.αταχθώ εϊς αύτό.

Μετά τήν έκφώνησιν τής άμετατρέπτου ταύτης ομο
λογίας, ό μέν Φίλιππος έπήδησεν έπί τού δίτροχου ο
χήματος του, ό δέ Γουτβοΰτος ερρίφθη έντός τοΰ δί
φρου του· ένώ δέ ό πρώτος έπέστρεφεν, ώς φρόνιμος 
υιός, ίνα κοιμηθή οϊκαδε, ό δεύτερος άπήλθεν ίνα λη- 
σμονήση τάς νυμφαγωγουμένας κόρας εϊς δεϊπνον, ον 
κατά τήν αύτήν έκείνην νύκτα προσέφερε πρός τινας 
άνύμφους άμφοτέρων τών γενών οϊκτρά τις γυνή, ές 
έκείνων πρός τάς οποίας ό νόμιμος γάμος έφάνη αείπο
τε ώς άνωφελεστάτη τελετή.

Τάς συναναστροφάς διεδέχθησαν συναναστροφαί, 
τάς παρουσίας παρουσίαι· ή Βαλεντία είσήχθη καί εις 
τά δώματα τής βασιλίσσης· τό όνομά της έκυκλοφό- 
ρησεν άπό στόματος εις στόμα καί άπό λέσχης εϊς λέ
σχην. Ή λαίδη Μ... έβλεπε πραγματοποιουμένας τάς 
γλυκυτάτας τών προγνώσεων της. Οί μνηστήρες έπολ- 
λαπλασιάζοντο· έκ πάντων οϊωνίζετο ότι προ τής λή- 
ξεωε τοΰ μηνάς ϊουνίου θά έπραγματοποιούντο και αί 
προσδοκίαι. ’Εν τούτοις, στιγμήν δέν έ'μενεν αργή· 
πρωϊναί μουσουργίαι, πωλήσεις πραγμάτων χάριν συν
δρομής πρός πτωχούς, έπισκέψεις πρός τήν κομμώ
τριαν, — παραλείπω τάς διδαχάς, τάς αναγνώσεις, 
καί τινα αλληλογραφίαν ισοδύναμον πρός τήν τού 
γραμματέως τού Κράτους, — ταύτα πάντα καθίστων 
τήν ζωήν τής θείας τής Βαλεν.τίας ώς καί τήν ζωήν τής 
Βαλεντίας αύτής, αληθή ανεμοζάλην, όπου αί δύο αύ
ται ύπάρξεις περιεδινούντο ώς δύο πτερά. 'Η λαίδη 
Μ... παρεμυθεΐτο διά τούς κόπους της ύφ ενός καί 
τοΰ αύτοΰ πάντοτε συλλογισμού’ — αύτή ή κόρη θα 
μοί περιποιήση τιμήν πολλήν. ’Ολίγον τι έκφραστι- 
κωτέρα άν ήτο!... έπρόσθετε κατά νούν ή θεία, άν καί 

ήλεγχεν έαυτήν ακολούθως ώς αχαριστον δια την 
ύπερκριτικήν ταύτην σκέψιν της.

'Η ανεψιά, πραγματικούς άπαθεστάτη έν τή ηγεμο
νική αύτής μεγαλοπρεπείς, πολλάκις άπέτεμνε τας ει
λικρινείς έκχύσεις τής άνοικτοκάρδου κηδεμόνας 
της· καί ή λαίδη Μ... κατήντα σχεδόν νά έντρέπε- 
ται διά τήν τόσην φιλοστοργίαν της προς την δεσπο
σύνην Βαλτόρτου, ένώ έβλεπεν αύτήν παίζουσαν ώς 
σαλαμάνδραν έν τώ μέσω τών φλογών τάς οποίας ήνα- 
πτον πανταχόθεν οΐ ώραϊοί της οφθαλμοί. — Προέρ
χεται όμως, έλεγεν, έκ τής ανατροφής της- τήν έκαμαν 
καί είναι τωόντι υπογραμμός· εις τόν καιρόν μου 
απείχαν τού νά μάς δίδωσι τόσον έπιμελημενην ανα
τροφήν.

Αέγουσα δέ ταύτα, ούδόλως έσκέπτετο ή άγαθή γυ
νή ότι ή ύπέρμετρος καλλιέργεια δύναται καί νά βλά- 
ψη φυτά τινα, χαριέστερα όντα καί εύωδέστερα άφι— 
νόμενα νά θάλλωσιν άνεμποδίστως καί έλευθέρως.

Άνέτειλεν ημέρα καθ’ήν έθεώρησε σχεδόν ώς βε- 
βαίαν τήν έπιτυχίαν της. Εννοείται οτι ο Φίλιππος 
έπληροφορήθη πρώτος περί τούτου. — Γέλα, τον εί
πεν ή μήτηρ του, γέλα. "Ο,τι θέλεις στοίχημα, ότι 
οί ψύλλοι έμβήκαν εϊς τοΰ Γουτβούτου τ αύτιά.

— Τωόντι πρέπει νά έμβήκαν εις τ αύτια του 
ψύλλοι, άν σπουδαίως σκέπτεται νά μάς νυμφευθή, 
άπήντησεν ό αδιόρθωτος αξιωματικός. Και οί κορυ- 
δαλοί προσέχουν σπουδαίως, όταν προσεξωσιν εις 
τόν κράκτην.

— Αοιπόν ;...
— Αοιπόν έχεις δίκαιον ό Γουτβοΰτος με φαίνεται 

ότι έκτυπήθη κακά εις τήν πτέρυγα. Χθες τόν επεριμε- 
ναμεν διάφοροι φίλοι διά νά συμφωνήσωμεν περί τί
νος ιπποδρομίου, άλλ’ έπροτιμησε να προσκολληθή, μ 
ένα σωρόν άλλους βλάκας ώσάν αύτόν, εις τάς αίθού- 
σας τού Ούϊλλισίου, όπου ή Βαλεντία έπώλησεν εις 
αύτόν άκριβώτατα, πρός όφελος τών πτωχών, μιαν 
κύμβην έλεεινοΰ τειου. Ας έλθουν κ εμε άν ειμποροΰν 
νά συλλάβουν κατ’ αύτόν τον τρόπον. Δεν βλέπω ποια 
γυνή θά ήτον ικανή να με αποτρεψη απο μιαν ιππο- 
δοοίχίαν, άπό ιχιαν άιχιλλαν περιστερών η σκύλων...

— Οσον δια τας εδικας σου ορεςεις, μ είναι γνω- 
σταί,διέκοψεν είπούσα ή μήτηρ,εύαρεστουμένη έκτων 
αρχών τούτων τού υιού της κατα βάθος. Δέν θα εθλι— 
βετο τωόντι πολύ άν ό υιός της έ'μενεν άγαμος, αισθα
νόμενη ότι ήτο ικανή να ζηλεύη την νύμφην, ήν αύτος 
κατέταττε σήμερον μεταξύ τών αδυνάτων πραγμά
των. — Εύτυχώς όμως, έπρόσθεσε, δέν είναι όλος ό 
κόσμος τήςαύτής διαθέσεως...

— Βέβαια· άλλά, μητέρα μου, άν ό Γουτβοΰτος 
έχη, ώς νομίζεις, σπουδαίους σκοπούς δια τήν έςα- 
δέλφην, τί θά γίνη περί τού φίλου μας τού Καρδονέλ- 
λου; Τούτου έγώ βλέπω αναποδογυρισμένων τήν κεφα
λήν. "Ηγουν ή ωραία μας Βαλεντία μεγαλήτερον τού
του πάθος ακόμη δέν ένέπνευσε.

— Τόν ταγματάρχην Καρδονέλλον εννοείς;... ’Ω! 
σέ παρακαλώ, άφες τους αστεϊσμούς. Ούτε συ αύτος, 
νομίζω, δέν υποθέτεις ποτέ...

— Πώς! έγώ θεωρώ έν τούτοις τόν άνθρωπον ώς 
άξιόλογον· είναι έκ τών διακεκριμένων αξιωματικών.

— Δέν λέγω τό εναντίον άλλ’ ώς καταλαμβάνεις, 
Φίλιππε, ό ταγματάρχης δέν είναι ό,τι μάς χρειάζε
ται.

— Ί ι με λεγεις! να σέ ειπώ, δέν έπίστευα ότι καί 
συ μετετράπης εις τήν λατρείαν τού Μαμμονά, άπήν
τησεν ό Φίλιππος σύρων τον μακράν του μύστακα’ άν 
και γνωρίζω ότι ό θεός ούτος μεγάλως λατρεύεται ύπό 
τών Βελγραβιωτίδων.

Σημειωτεον ότι έν Αονδίνω ονομάζεται Βελγρα- 
βία ή αριστοκρατική μερίς τού κομψού κόσμου- άλλά 
πράγματι ή Βελγραβία είναι συνοικία τις, άνεγερ- 
θείσα έπί γηπέδων άνηκόντων εϊς τόν μαρκήσιον τού 
Ούεστμινστεριου, ένθα καί δύο πλατείαι δενδρόφυτοι 
(squares), ώνή μέν καλείται Belgrave, ή δέ Eaton, 
ΐ-χμι σε η συνοικία αυτή ωοειδες σχήμα, και κειται 

μεταξύ τού παραδείσου Hyde-Park καί τών Κήπων 
τής Βασιλίσσης.

— Λανθάνεσαι, άπήντησεν ή λαίδη Μ... Τό βέ
βαιον είναι ότι έκαστος έχει χρέη νά εκπληρώσω. 'Ομο
λογώ ότι ό φίλος σου είναι κατά πολλά αξιοσύστατος· 
τόν ύπολήπτομαι μάλιστα, καί άν ή Βαλεντία ήσθά- 
νετο πρός αύτόν μεγάλην τινά κλίσιν...

— θα έθεώρεις ώς χρέος σου νά τήν παρακινήσης 
όπως προκρίνω, μάλλον τόν Γουτβούτον.

— Ανοστος είσαι, άνοστος! Κρίμα εϊς τά είκοσι 
σου έτη ! Άν δέν είχες άλλο τι καλλίτερον νά μέ εϊ- 
πής...

ήν λαίδην 
Εσφαλα άράγε κατά 

------ ---- ■>? γυνή.
Εγώ ούδόλως συν- 

ό Καρδονέλλος ίσως

εις αληθινήν αμηχανίαν. —
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άντων ή ανεψιά μου, μ’ όλην της 
τό δή λεγά'χε- •
οτε νεάνις ούσα 
είχα προσφοράς

— Βλέπω, βλέπω, άγαθή μήτερ, ότι πειράζεσαι· 
αρα καί έχεις άδικον ούδέποτε όμως καταχρέομαι τήν 
υπεροχήν μου, καί διά τούτο σκοπώ.

Τούτο δέ είπών άνεχώρησεν, άφήσα:
Μ... ο.,'χΛζιυιν,,ν αμηχανίαν.--- ιοσφι____„„ ι
τι; έλεγε καθ’έαυτήν άφελεος ή εύσυνείδητο 
Κατά τί δύναται τις νά μ ’ έλέγξη ; 
έτεινα εϊς τάς έλπίδας τάς οποίας 
συνέλαβε, θαρρυνθείς έκ τής προτιμήσεως ήν ή Βαλεν- 
τια φαίνεται δεικνύουσα πρός αύτόν. Καιρός ήτο βέ
βαια να εκφρασθή καί αύτος ό εύλογηιχένος ό Γουτβοΰ
τος, επειδή τέλος πάντων ή άνε.Α·- ·■ 
την ώραιότητα, ακόμη δέν ήκουσε 
νον προσφορά· ένερ έγέο ενθυμούμαι, 
είχα εϊσαχθή εϊς τάς συναναστροφάς, 
τοσας, όσους και βαλσεστάς. Αλλά τώρα πλέον δέν 
νυμφεύονται οί νέοι· τούλάχιστον καθώς αύτοί λέγουν, 
οί ανόητοι... 'Ομως, νά σέ είπώ, έξηκολούθησεν ομι
λούσα καθ έαυτήν ή νυμφαγωγός, έχουν καί κάποιον 
δίκαιον. ΙΙγουν διατί νά νυμφεύωνται; Νυμφευόμενος 
τις χάνει πλείστας τέρψεις τής ζωής, καί, έννέα φοράς 
εις τας δέκα, άλλο δέν άποκτά, εϊμή φροντίδας παν
τός είδους και βασανα. Τάχα, άν έγέο ήμην άνήρ, θά 
ενυμφευομην; Δεν πιςεύω. Σιευπή όμως, νά μή άκού- 
ση κάνεις αύτήν μου τήν ομολογίαν καί ούτε ό Φί
λιππος... Τι λέγεο; ό Φίλιππος μάλιστα δέν πρέπει 
τελείως νά τήν άκούση.

Ο Φίλιππος δέν ήπατάτο. Ό φίλος του ό ταγμα- 
ταρχγ1ζ δέν ήδυνήθη νά διέλθη ατιμωρητί έμπροσθεν 
τού πυρός τών μεγάλων έκείνων οφθαλμών, τών έκ
θαμβων, τούς οποίους ή δεσποσύνη Βαλεντία περιέφε
ρε περί αύτήν σοβαρώς. Τό υλικόν κάλλος, καί άνευ 
τής ύπ αύτο διαδηλουμένης ψυχής, κεραυνοβολεί, τό 
φρικτον ! Και εκεραυνοβολήθη λοιπόν ό πτωχός Καρ
δονέλλος· εκτοτε δ έκινεΐτο συρόμενος, τραυματίας, 
άοπλος, εις τα ίχνη τής νικηφόρου καί ύπερηφάνου 
Βαλεντίας. Τόν απήντα παντού καί πάντοτε, καί τόν 
απηνταπερισκεπτον, έπειδή ήσθάνετο ό ταλαίπωροςτί 

έπέπρωτο εϊς αύτόν έκ της συμπάθειας ταύτης, προ- 
γινιόσκων ότι τό σκεύος τής εκλογής έμελλεν ίσως 
να διαφιλονεικήση πρός αύτόν τήν χείρα της Βαλεν- 
τιας, και ήδη θεωρών εαυτόν ώς ήττηιχένον κατά τόν 
άνισον τούτον αγώνα.

Εν τούτοις, αιπροθυμίαι τοΰ Γουτβούτου όσημέραι 
καθίσταντο προφανέστεραι. Δύο κατά συνέχειαν κυ- 
ριακάς είχεν έλθει εις τόν ναόν τού Αγίου Παύλου, έν 
τή συνοικία Κνιχτισβρίττης, καί είχε καθίσει όπισθεν 
τής λαίδης Μ... Τούτο έφάνη ώς άποκάλυψις εϊς τον 
κόσμον τής Βελγραβίας, διότι ούδέποτε άλλοτε τοιοΰ- 
το θαύμα είχε συμβή. Καί όπισθεν λοιπόν τού σειομέ- 
νου ριπιδίου τών χήρων γυναικών τής ύψηλής τάξεως, 
και όπισθεν των μοσχοβόλων άνθοδεσμίδων τών χο
ρευτριών, άπό τής οδού Clarges-stl'eet μέχρι τής οδού 
Lowndes-street, άλλο δέν ήκούετο, εϊμή ή νίκη τήν 
όποιαν ήρατο τέλος πάντων ή ακαταμάχητος μις (αγ
γλικόν έπίθετον αντιστοιχούν πρός τό γαλλικόν de
moiselle) Βαλτόρτου. ’Επήρεν έπειτα ε’ίδησινκαί άλλος 
τις κόσμος αμφίβολος, εϊς ον ήτο καλώς εγνωσμένος ό 
Γουτβοΰτος, καί ούτω πανταχόθεν άνεδάθη ύπόκωφάς 
τις συμφωνία κακεντρεχών αιτιάσεων, ή εξιλαστήριος 
άνταπάδοσις πάσης έκβάσεως τοιαύτης.

Τώρα δέ ήρχμσαν νέαι άνησυχίαι εϊς τάς φρένας τής 
νυμφαγωγού· νέαι φροντίδες. II Βαλεντία, ό Γουτβοΰ
τος, ό Καρδονέλλος, έναλλάξ τής έπησχολουν τόν 
νούν, έκτος τοΰ βάρους τής ευθύνης ήν άνελάμβανεν 
άπέναντι τής τρομεράς Άλίζης. 'Η κατάκτησις τοΰ 
σκεύους τής έκλογης βεβαίως έθεράπευε μεγάλως 
τήν φιλοδοξίαν της· άλλ’ έπρεπε καί νά μή προξενη- 
θή εις κανένα άλγος τι λίαν δριμύ· άν δέ ό Καρδονέλ
λος καί ή Βαλεντία ήγαπώντο, άν κατεδίκαζεν άμφο- 
τέρους εϊς παντοτεινήν μεταμέλειαν! Τέλος πάντων ό 
Γουτβοΰτος εϊσέτι δέν είχεν έξηγηθή. — ’Αλλά τί 
λοιπόν περιμένει καί αύτός ό κατάρατος; Δέν βλέπει 
ότι ό ταγματάρχης είναι εις τών ώραιοτέρων ιπποτών 
τής Άγ^'λίας; 'Ερχονται τη αλήθεια στιγμαί, ότε τρέ
μω μή προτιμηθή έκείνου.

Ο φόβος ούτος κατέτρωγε τήν λαίδην Μ... "θθεν 
έσπέραν τινά, έπιστρέφουσα έκ τοΰ Αγίου Παύλου με
τά τής ανεψιάς, έτόλμησέ τινα διπλωματικόν λόγον, 
τον όποιον έπίστευσεν ώς αρμόδιον, όπως διασαφήση 
τών πραγμάτων τήν θέσιν. — Ό Καρδονέλλος είναι 
βέβαια νέος αξιόλογος, είπε πρός τήν Βαλεντίαν άμε- 
λώς πως. Κρίμα μόνον ότι αύτή ή οικογένεια κατήλθεν 
εϊς τόσην πτωχείαν! Καί πταίει ό πατήρ, χαρτοπαί- 
κτης αχαλίνωτος, ό(ςτις τούς άφησε σχεδόν γυμνούς· 
τρεις υιούς, οίτινες ποτέ δέν θά δυνηθούν ν άποκα- 
τασταθούν. — Ταύτα είπούσα, ή πολυμήχανος θεία 
ένόμισεν ότι διέκρινε λεπτόν τι σύμπτωμα συγκινή- 
σεως έπί τοΰ απαθούς προσώπου τής ανεψιάς. Τήν έ
φάνη ώσανεί στεναγμός τις έλαφρός άνεδόθη άπό τής 
καρδίας της, καρδίας τοσοΰτον εύγ^νώς άνατεθραμμέ- 
νης. —Τετέλες-αι, τόν άγαπα! Καί όλα αύτά διά τήν 
διεστραμμένων μου τήν τύχην. Καλέ, τόν Γουτβοΰ- 
τον θ’άπεβάλλομεν; Τοιούτον γαμβρόν! Αδύνατον· 
τών αδυνάτων αδύνατον! Εϊς θέσεις οποία ή θέσις 
μας, νά σέ είπώ τήν άλήθειαν, δέν Ιίναι κάνεις κύριος 
τοΰ εαυτού του· χρεωστεί εαυτόν εις τήν κοινωνίαν 
του.

Τί ίνόει διά τών τελευταίων τούτων λόγων της ή 
λαίδη Μ..., δέν έπεχειροΰμεν νάέξηγήσωμεν· ίσως δέ
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χηματίας δέν είμαι· είς σάς δμως επιτρέπεται ίσως 
νά είπω, δτι κατά τι ένεθαρρύνθην καί έξ αύτής. Λέγω 
δέ τούτο ένώ συγχρόνως αισθάνομαι καί δτι ό αντί
ζηλος τόν όποιον έχω είναι φοβερός· μού παραλύει πά
σαν έλπίδα. Άλλα πάλιν διακρίνω κατά τι, — ειλι
κρινούς νά όμιλήσωμεν, — δτι ή δεσποσύνη Βαλεντία 
μέ προτιμά. Δέν έτόλμ.ησα μέχρι τοΰδε νά έκφράσω 
τι. Καταλαμβάνετε· ό άνθρωπος, εύρισκόμενος είς τά 
πρόθυρα βεβαίου τίνος πράγματος οδυνηρού ίσως, ο
πισθοχωρεί· ό τολμηρότατος τών χαρτοπαικτών τρέ
μει ένώ ρίπτει τό τελευταίου του παιζόχάρτον. Από
ψε δμως είναι χρεία νά άποφανθή ή ειμαρμένη μου. 
Εάν, ώς ύποθέτω, ή δεσποσύνη Βαλεντία έλθη νά 

σάς ζητήση αρωγήν, συμ.βουλήν, τολμ-ώυ σάς καθικε
τεύω δπως συνηγορήσετε ύπέρ έμού· όπως ένισχύσετε 
παν δ,τι είς τήν αναποφάσιστον έτι ψυχήν αύτήν λα- 
λεΐ ήδη ύπέρ εμού.

Ν’ άποβή δλως μ.αταία οίαδήποτε έκκλησις άποτει- 
υομευη άπ’εύθείαςπρός τήν καρδίαν τής αγαθής λαίδης 
Μ... ήτο αδύνατον' άλλ’ή παρούσα τήν έβαλεν είςπέ
λαγος αμηχανίας. Ματαίως, προασπιζομένη ύπό τού 
ριπιδίου της, έσκέπτετο διά τίνουν λόγων ώφειλε νά 
δώση είς τόν Καρδονέλλον νά έννοήση, δτι δέν τόν 
έθεώρει ώς σπουδαίου μνηστήρα. Είς τήν τεταραγμέ- 
νην της διάνοιαν ούδεμία παρουσιάζετο εύπρόσδεκτος 
φράσις.

— Εξαιτούμενος παρά τής εύγενίας σας τήν συμ
παθή ταύτην άντίληψιν έν όνόμ.ατι τής μητρός μου 
καί έμού, έπρόσθεσεν ό Καρδονε'λλος μετά πλείονος 
ψυχής, ύπείκω είς τήν συναίσθησιν ήν έχω,. δτι εί
μαι υποδεέστερος έκείνου. Γινώσκω κατά πόσον μ.έ 
ύπερέχει ό Γουτβούτος’ άλλα συγχρόνως αισθάνομαι καί 
δτι ό έρως μου είναι άνωτέρας τιμής. Καί ή κλίσις 
άλλως τε τής ανεψιάς σας ρέπει ύπέρ έμ.ού μάλλον. 
’Αλλ’ ένταύτώ καταλαμβάνω έκ τής πείρας τού κό
σμου πόσον έπίφοβος είναι ή έπήρεια τών τίτλων, οί- 
τινες συστήνουσι τόν αντίζηλόν μου. Εάν λοιπόν ή 
δεσποσύνη Βαλεντία παρεκινείτο νά μέ άποποιηθή, άς 
γίνη τότε αρωγός μου ή αγάπη σας, ένθυμουμένη δτι 
είς τάς χεΐράς σας άπόκειται ή τύχη δλης μου τής 
ζωής!...

Ο Καρδονέλλος έπρόφερε τάς τελευταίας ταύτας 
λεςεις μετά συγκινήσεως έτι πλέον καθωραϊσάσης τήν 
αρρενωπήν καί εύχαριν αύτοΰ μορφήν. Απεμ.ακρύνθη 
δ’ αμέσως, μ.ή περιμ.είνας άπόκρισιν, ήν βεβαίως ή 
λαίδη Μ... δέν θά εΰρισκεν έκ τού προχείρου. Εκείνος 
άπεμακρύνετο, καί αύτή τόν ήκολούθει διά βλέμματος 
■συμπαθούς. — Τί νέος αξιαγάπητος! τί συμπαθητική 
φυσιογνωμία! δλη ή τής μητρός του. Θεέ μ.ου, Θεέ 
μου! ούτε στιγμήν λοιπόν δέν θά είμπορέσω νά ησυ
χάσω; διότι καί ό Γουτβούτος ε* ' τώρα πρέπει νά 
έξεφράσθη είς τήν Βαλεντίαν.

II τελευταία εικασία της αύτη ήτο λανθασμένη. Η 
σφίγξ έμενεν είσέτι άλαλος. Ωστε ή λαίδη Μ... εύ- 
ρίσκετο ενώπιον της σιωπηλής ύποσχέσεως ήν ό Καρ
δονέλλος έπίστευεν ίσως δτι έλαβε παρ’ αύτής, αφού 
δέν τήνήκουσε νά ε'ίπη δτι δέν θά πράξη ύπέρ αύτοΰ τί
ποτε. Άλλα καί πώς νά πράξη τι ύπέρ αύτοΰ! Θά 
άνελάμβανε φοβέραν εύθύνην απέναντι τής Άδελίζης. 
Περιπλέον δέ, πώς νά χάση απλώς καί ώς έτυχε τόν 
Γουτβουτον, πώς νά παραιτήση περιφανή τοιαύτην 
νίκην, ένώ τήν είχεν ώς βεβαίαν κατά τό ήμισυ. Κα-

καί ούτε αύτή εγινωσκε καλώς δ,τι έλεγεν άλλ 
δπωςδήποτε, ή σκοτεινή λογική της αύτη, πηγάζουσα 
δλη έκ τινων προλήψεων θρησκευτικών σχεδόν, είχε 
τό καλόν δτι κατηύναζε τούς ελέγχους τής συνειδή- 
σεώς της.

Τούς κατηύναζεν, άλλ’ δμως δέν τούς έξήλειφε* 
διέκρινε δέ τούτο και αύτή δτε, εις χορόν δοθέντα πα
ρά τη δουκίσση Άλμονδίνη, ένώ κατεθέλγετο βλέπου
σα τον Γουτβουτον και την Βαλεντίαν συμβαλσίζον- 
τας, έλθών ό ταγματάρχης έκάθισε πλησίον της, εις 
την αύτην καθέδραν ήν ή περικαλλής χορεύτρια είχεν 
αφήσει προ μικρού κενήν. ’Αμφιβολία δέν είναι δτι ή 
λαίδη Μ... τον ύπεδέχθη μειδιάσασα φιλοφρονέστα- 
τα- (ούδ’ έγίνωσκενή λαίδη Μ... πώς άλλως νά μει
διά). θαρρυνθείς δέ αύτός έκ τούτου, άπεφάσισε νά 
συντρίψη τέλος τον πάγον. — Άδεται, άρχισε λέ
γουν, δτι ή μις Βαλτόρτου εντός ολίγου μάς πα
ραινεί.

Το διαφανές τούτο προοίμιον παρήγαγεν άμεσον 
ρίγος είς την καλήν κάγαθην λαίδην Μ... — Θεέ μου, 
γενοΰ ΐλεως, είπε καθ’ έαυτήν μ.η'πως έχει τώρα σκο
πόν νά έξηγηθή; ’Αν ό διάβολός του τον έσπρωχνε 
νά το κάμη, πώς ν’ άντιστασθώ; πού νά ζητήσου κα
ταφύγιου; Είναι χαριέστατος αύτδς ό νέος· έχει ό
λους τούς οφθαλμούς της μ.ητρός του,της πτωχής!

Ό Καρδονέλλος, συναισθανόμενος κατά πάσαν πι
θανότητα τά προτερηματά του, προέβη λαλών μετά 
θαυμαστής αταραξίας. — Θά έφαινόμην άράγε αδιά
κριτος πολύ έάν, παρατρέχουν όλα τά πρέποντα, σάς 
ήρώτων άν ή ανεψιά σας έ'δωσεν ή δέν έ'δωσεν άκόμη 
τον λόγον της εις τον Γουτβουτον;

Έδώ το ψεύδος ή το τον. Διά μιάς καί μονής
λέξεους, δι’ ενός ναι ή δχι, ήδύνατο νά κοπή ή κλωστή 
είς τον οχληρόν μνηστήρα, καί τούτο σχεδόν άνευ προ
δοσίας προς τήν αλήθειαν. ’Άλλως τε, ού'τε θά τόν 
ήπάτα άναγγέλλουσα είς αύτόν ώς τετελεσμένου, πράγ- 
μα τό όποιου τήυ έφαίνετο ώς αναπόφευκτου· διότι" 
ίσως μάλιστα κατ’ αύτήν εκείνην τήν στιγμήν ό Γουτ- 
βούτος έψιθύριζεν είς το ώτίον τής χορεύτριας του τάς 
όριστικάς λέξεις. Τέλος, άν όχι απόψε, αύριον άναμφι- 
βόλως θά έδίδετο πέρας είς τάς μακράς αμφιβολίας 
της. Άλλ’ όμως το ψεύδος ή ή διπροσωπία ήσαν α
συμβίβαστα μετά τού ειλικρινούς χαρακτήρος τής λαί
δης Μ... Άνέβη μέν ερύθημά τι επί τού μετώπου της, 
καί παρ’ ολίγον τό ριπίδιόν της συντρίβετο μεταξύ τών 
σπασμωδούντων δακτύλων της, έλ==ινολόγει δέ βε
βαίως τό επίμονον τής ειλικρίνειας -’■τς, άλλ’ επί τέ
λους, ύποτραυλίζουσα, — Δέν πι·"εύω, είπε, νά 
έδόθη άκόμη...

— 'Οριστική ύπόσχεσις, έσπευ'-' νά προσθέση ό 
ταγματάρχης. Δόξα τώθεω! αναπνέω.

— Αναπνέετε; καί διατί άνα~ :'-:τε, σάς παρα
καλώ ;

— ’Ακούσετε, προσφιλής μοι λαίδη, έξηκολούθη- 
σεν ό ταγματάρχης· καιρός πλέον είναι ν’ άποβάλωτόν 
δισταγμόν δςτις μέ κατείχε, καί νά έπικαλεσθώ τήν 
αρωγήν σας. 1’πήρξετέ φίλη τής μητρός μου τής μα- 
καρίτιδος* έν όνόματι λοιπόν αύτής τής φιλίας, σάς 
καθικετεύω νά μέ δώσετε άκρόασιν μιάς στιγμής. 
Βεβαίως θά παρετηρήσετε τήν άφρονα ίσως κλίσιν 
μου· άκουσίως μου, καί παρά πάντα ορθόν συλλογι
σμόν, προεθέμην τήν άπόκτησιν τής ανεψιάς σας. Καυ-

ταλαμβάνει τις δλους τούς σπαραγμούς ψυχής έν ή 
συμπαλαίουσι συμφέροντα τοσούτον αντίθετα;

(ακολουθεί.)

ΟΙ ΕΘΕΑΟΝΤΑΙ.
Ούδείς μάχεται καλώς, έάν δέν έχη, είς εαυτόν πε- 

ποίθησιν· άνθρωπος δςτις ούδέποτε εύρέθη είς πόλεμον 
γινώσκει δτι δέν δύναται νά έγγυηθή περί εαυτού· διά 
τούτο πας πρωτόπειρος πολεμιστής ή πας νεοσύλλε
κτος φοβείται μήπως φοβηθη.

Άλλ’ έκτος τούτου, έκαστος τών μαχομένων πρέ
πει νά ήναι καί περί τού άλλου βέβαιος· ό νέος λοι
πόν δστις βλέπει περί αύτόν άλλους νέους, ή άλλους 
πολίτας άγυμνάστους, δέν έχει είς τούς γείτονάς του 
πεποίθησιν. Καί πώς άρα νά έλπίζη τις έξ αύτοΰ εύ- 
στάθειαν καί πεποίθησιν έν τή νίκη ;

Πράγμα αδύνατον. Είναι δέ βέβαιον δτι πας ό 
άμφιβάλλων άν θά νικήση-, θά ήττηθή.

Τέλος, τίνα δύναμιν περιμένει τις έκ φαλάγγων αί- 
τινες ούδέποτε έπυροβόλησαν, δχι προς ανθρώπους, 
άλλ’ ούτε προς λίθους;

Κατά τόν ζωηρόν τυφεκισμόν δςτις προηγείται 
τών έφόδων, καί οΐ μαχιμώτατοι αύτοί άνδρες θορυ
βούνται, άν όχι ύπό φόβου, άλλα τούλάχ ιστόν ύπό 
συγκινήσεως. Συμπεραίνετε λοιπόν τί συμβαίνει εις 
πρωτοπείρους.

Πολλοί φοβούνται τό δπλον των μή είδότες νά τό 
στηρίζωσι καλώς είς τόν ώμον, ύφίστανται έκάστοτε 
σφοδρούς κολάφους- ή έκπυρσοκρότησις τούς πειράζει 
είς τά νεύρα- σύροντες τό σκανδάληθρον έν συγκινήσει, 
ή ύψούσι διά τής ολκής ταύτης τό δπλον αύτών, ή τό 
ταπεινούσι· καί ούτου ποιούσιν ούδέν· θόρυβον μόνον 
πολύν.

Ιδού τί συμβαίνει συνήθως, δταν κατά πρώτον οί 
νεοσύλλεκτοι βληθώσι νά πυροβολήσουσι προς στόχον.

Υπελογίσθη δτι χάνονται τέσσαρες τυφεκισμοί α
νωφελούς, έως νά παύση ό νεοσύλλεκτος τού νά φοβή- 
ται τό πυροβόλον του· τότε δέ μόλις αρχίζει νά σκο- 
πεύη σπουδαίους.

Έτεροι δέκα τυφεκισμοί ματαιούνται έως νά στή
ριξή καλώς τό πυροβόλον είς τον ωμόν του καί νά 
συνειθίση είς τό νά μή πτοήται έκ της έκπυρσοκροτή- 
σεως.

Μετά εξήκοντα τυφεκισμούς πυροβολεί μετά μέ
τριας τίνος εύστοχίας· καί τούτο δταν ήναι μόνος καί 
ήσυχος. Τότε δέ απολείπεται νά έςοικειωθή καί μετά 
τού διζύγου πυρός, ίστάμενος έντός τής φάλαγγος, 
καί έπειτα μ.ετά τού άκροβολιστικού, βαδίζουν’ τούθ’ 
δπερ είναι τελεσφορώτατον μέν κατά πολεμίων, άλλ’ 
όχι ολίγον δυσχ ερές.

Καί ταύτα διά μόνον τό πυροβολείο.
Βλέπομεν λοιπόν δτι άναγκαία είναι γύμνασίς τις 

καί ανατροφή στρατιωτική είς πάντα νεοσύλλεκτον.
’Επέρχεται ή σχολή τού άκροβολιστού, ή βάσις τής 

σημερινής τακτικής, έχουσα έκατόν διάφορα σαλπί
σματα, άτινα ό ς-ρατιώτης χρεωστεί νάδιακρίνη, καί 
νά ύπακούη είς αύτά.

Άνευ της προγυμνάσεως ταύτης, ή έπικουρία τών 
εθελοντών, τρεχόντων έν ώρα κινδύνου ύπέρ τής πα- 
τρίδος, άπεδείχθη ύπό τής ιστορίας τών νεωτέρων πο
λέμων ματαία, ή μάλλον επιβλαβής»

Οί Γάλλοι, καίτοι ενθουσιώδης λαός, έπαθον συμ- 
! φοράς μεγάλας, προελθούσας έκ τής πρωτοπειρίας τών 

έθελοντών αύτών έν έτει 1792. Ούτρι (οπισθοχώρη
σαν πανταχ οθεν απέναντι τών πολεμίων - προς βορράν 
μέν ύπό τόν Houchard, άλλαχόσε ύπό τόν DumourieZ’ 
καί ή πρωτεύουσα αύτών ήπειλήθη. Ίΐ Γαλλία είχε 
περιέλθει τότε είς τούς έσχάτους τών κινδύνων καί 
δμως κατ έκείνην τήν έποχήν ήσαν έξημμένα δλα τά 
πνεύματα· τά αρτισύστατα τάγμ,ατα διεφλέγοντο ύπό 
πατριωτισμού· τό θάρρος τών νέων ήτο δσον καί 
τό τών πολεμίων· μείζον μάλιστα. Άλλα καί μεθ’ 
δλην τήν άνδρίαν των καί τήν ορμήν, δέν θά άνεχαίτι- 
ζον τούς συνησπισμένους εχθρούς, άν αύτοί δέν έδαπά- 
νων τόν καιρόν είς άναβολάς, άν είχον πλείονας στρα- 
τιώτας,άνδέν έπέμενον είς τάς άπηρχαιωμένας ς-ρατη- 
γικάς μεθόδους αύτών απέναντι τής νέας ς-ρατηγικής, καί 
τέλος, άν δέν ύιτηρχ,εν ό ολίγος εκείνος άλλ’ έξαίρετος 
παλαιός στρατός τής Γαλλίας, δστις, συμμιγείς μετά 
τών νεοσυλλέκτων, ένεφύσησεν είς αύτούς τό στρα
τιωτικόν πνεΰμ.α καί τήν έπιστήμην ής έστεροΰντο. 
Αί δέ κατόπιν μεγάλαι νίκαι καί οί θρίαμβοι άπεκτή- 
θησαν ύπό στρατευμ-άτων ών τό τρίτον συνεκειτο έκ 
παλαιών στρατιωτών.

Διά τούτο αί Κυβερνήσεις θέλουσι σήμερον νά μορ- 
φώσωσιν έθελοντάς, πριν ή παρουσιασθή ή ανάγκη αύ
τών. Πας στρατιωτικός άνήρ πέποιθεν δτι στρατός 
συλλεγόμενος έν βία, άνευ προηγούμενης διδασκαλίας, 
τρέχει είς απώλειαν.

Αλλοτε δέν είχεν ούτω τό πράγμα. Τώρα είναι 
χείρον. Αλλοτε ήριθμοΰντο ήμέραι καί μήνες προς 
προπαρασκευήν είς έπίθεσιν ή άμυναν ήδύναντο λοι
πόν νά προγυμνασθώσιν, άν καί άνεπαρκώς, ολίγοι τι- 
νές νεοσύλλεκτοι, ένώ συγχρόνως κατηυθύνοντο προς 
τά μεθόρια" ούτως έγένετο έν Γαλλία έν έτει 1792 
καί 1814.

Αλλά σήμερον, μετά τών σιδηροδρόμων, μόλις 
δίδεται καιρός ολίγων τινών <όρών προς συνάθροισιν 
έκατοντάδων χιλιάδων άνδρών. Ο πρώτος στρατός 
ένδέχεται νά ήττηθή πολλάκις έντός ολίγων ημερών 
άν δέν ήναι έτοιμοπόλεμ.οι οί νεοσύλλεκτοι, τετέλε- 
σται τό πάν· ανάγκη νά κλίνη έκαστος τόν αύχένα είς 
τόν ζυγόν, πριν ή άντιταχθώσιν αί ζωτικαί τού τόπου 
δυνάμεις.

Ανάγκη λοιπόν αμετάθετος, άναμ,φισβήτητος, προ
φανής, νά έχη πάν κράτος έτοίμ.ην έφεδρείαν προς 
άμυναν τής χώρας’ώς·ε, έν περιπτώσει ήττης, νά προ- 
©θάνη ή έφεδρεία αύτη είς τά μεθόρια έντός 36 ωρών.

Τούτο νοήσαντες οί Άγγλοι συνέστησαν τά λαμπρά 
τών έθελοντών τάγματα, ών σήμερον εύμοιρούσιν· ώς 
δέ ώργανώθησαν έντελώς καί έξωπλίσθησαν καί έγυ- 
μ.νάσθησαν είς τό πυροβολείν καί κινείσθαι, οί άγγλοι 
έθελονταί άποτελούσι στερεόν στρατόν· στρατόν άλη- 
θή, ίκανώτατον ν’ άντιπαραταχθνΐ κατά φάλαγγας 
προς στρατιώτας τής γραμμής.

"θτε οί πολιτικοί άνδρες τής Αγγλίας, βλέποντες 
όπόσον έκρατύνοντο στρατιωτικούς τά γειτονικά έθνη, 
ένόησαν δτι έπρεπε νά μή μείνη^ό πατρίς. αύτών ύστε- 
ρούσα κατά τούτο, άπετάθησαν έίς Ιόν πατριωτισμόν 
τών συμπολιτών των προς σχηματισμόν έθνοφυλακής 
τίνος μεταβατικής, διπλασιαζούσης ή καί τριπλάσια- 
ζούσης τον τακτικόν στρατόν.

'θμολογήθείσης δέ τής άνάγκής ίσχυράς έφεδρείας
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έξωπλισμένης, ή Μεγάλη Βρετανία παρέστησε τό έξαί- 
σιον θέαμ,α λαού εμπορικού, με ταμορφου μενού είς τρα- 
τιωτικον.

'Ως διά μαγείας έσχηματίσθησαν οί λόχοι των ρι- 
φλεμάνων· πολίται ούδέποτε άψάμενοι τυφεκίου, 
ούτε φορέσαντες στρατιώτου στολήν έπί ζωής αυτών, 
έμποροι καί μεταπράται, γραφείς καί ύπάλληλοι, έρ- 
γάται ειρηνικοί, ούοεμίαν κλίσιν εχοντες προς τάς τύ- 
χας των μαχών, αίφνης κατεφλέχθησαν ύπό πυρός 
αρειμάνιου, καί έτράπησαν ένθουσιωδώς εις το τών ό
πλων στάδιο ν.

Εντός δέ ολίγων μ.ηνών οί άγγλοι στρατηγοί συν- 
ηγαγον περί αύτούς πολλαχού της χώρας σώματα τε- 
λειοδίδακτα, έκ δέκα καί είκοσι καί τεσσαράκοντα 
.χιλιάδων εθελοντών - καί ούτε επαυσεν εκτοτε τό νέον 
τοΰτο σύστημα προοδεΰον καί τελειποιούμενον.

Καθ’ έκαστον έτος σύρουσιν ολίγους τινάς τυφεκι
σμούς, ίνα έπανακτήσωσι του οφθαλμού καί τηςχει- 
ρός την γύμνασιν· έν ώρα έαρος, συνάγονται ίνα ίδωσι 
μη έλησμόνησάν τι έκ τών όσα έδιδάχθησαν· έπειτα, 
μετά τινας ημέρας, έπιστρέφουσιν εις τά ίδια καί 
αναπαύονται έν πάση ασφαλεία, πεποιθότες ότι εί
ναι, χρείας τυχούσης, ύπέρμ.αχοι της πατρίδος στε
ρεοί.

Έξερράγη πόλεμος; ήχησε τού 'Αρεως ή σάλπιγξ; 
άνοίγουσα τού ’ίανού τον ναόν ή Κυβέρνησις δέν επεί
γεται· τον πόσα της μόνον άν κρούση κατά γης, όλος 
στρατός άναδίδεται άπό τού εδάφους.

Βλε'πων τις τό αγγλικόν έ'Ονος, αύτό τό ηττον παν
τός άλλου πλασμένον προς πόλεμον, αύτό τό άπος-ρε- 
φόμ.ενον τόέπάγγελμα τών όπλων τόσον, ώςεν’άπαγο- 
ρεύη είς την έςουσίαν τό στρατολογεΐν, αύτό τό πολ- 
λάκις προσκαλοΰν — ώς έπί τώνΚριμαϊκών— μισθο
φόρους άλλοτρίους· βλε'πων τις αύτό ςέργον είς <τ/τγ 
ματισμόν είδους εθνοφυλακής η μεταβατικής φρουράς, 
πάντως χρεώσει νάόμολογήση ότι ένπάση χώρα, μάλ
λον της Μεγάλης Βρετανίας υποκείμενη είς είσβολάς 
ζε'νων, είναι έπάναγκες ή δργάνωσις έφεδρειών όπισθεν 
τού έν ένεργεία στρατού.

Έκ της ιστορίας διδασκόμενοι, ένόησαν οί 'Αγγλοι 
ό'τι έν ώρα άλλοτρίας εισβολής δεν αρκεί νά ήναι κρά
τος τι βέβαιον περί εύρέσεως άνδρών φιλοπατρίδων 
είδον, ότι στρατιώτης ίέν γίνεται τις φορέσας μόνον 
στρατιώτου χλαμύδα καί λαβών είς τον ώμον στρα
τιώτου τυφέκιον.

Οί σιδηρόδρομοι μετέβαλον άπαντας τού πολέμου 
τούς όρους.

Οί 'Αγγλοι έδιδάχθησαν άλλως τε καί έκ πείρας ο
ποία ή διαφορά μεταξύ κατεσπευσμένης ςρατολογίας 
καί σωμάτων προγεγυμνασμένων προς πόλεμον διότι 
ένώ τοϊς συνέβη νά ίδωσι τάγματα αυτών ακέραια, 
κατεσπευσμένες σχηματισθέντα, νά τραπώσιν απέ
ναντι τών πολεμίων είς φυγήν, τούναντίον έν Βατ- 
τερλώ, οί γεγυμνασμένοι έθελονταί αύτών είχον μείνει 
ακλόνητοι.

Είναι γνωστός έκ τών εφημερίδων ό νόμος, όςτις 
έκυρώθη ύπό τών Βουλών της Γαλλίας έπ’ εσχάτων, 
προς σύστασιν μεταβατικής έθνοφυλακης έκ τών στρα
τευσίμων, οίτινες τυγχάνουσι κλήρου άπαλλάττοντος 
αύτούς της τακτικής στρατολογίας. 'Όλοι ούτοι, 
γυμναζόμενοι τού λοιπού είς ώρας τού έτους ώρισμέ- 
νας, θ’άποτελώσιν έφεδρείαν έκ 400,000 άνδρών, 

έτοίμην χρείας τυχούσης νά βοηθήση τον τακτικόν 
στρατόν.

Κατά τον τελευταίου πόλεμον της ’Αμερικής, ό 
στρατός τών ενωτικών, όλος σχεδόν συγκείμενος έζ 
αδόκιμων, κατ’ άρχάς κατεκυριεύετο πολλάκις ύπό 
πανικού απεγνωσμένου φόβου, καί μόλις μετά τινας 
μήνας ηρχισεν ό πόλεμ,ος έκεϊνος νά λαμβάνη χαρα
κτήρα τακτικόν καί σπουδαΐόν· αφού δηλαδή έπαυσαν 
τά συντάγματα νά ήναι στίφη έκ τού μηδενός έ/.φο- 
βούμενα καί συνταραττομενα.

Είς δέ την ’Ιταλίαν, κατά την εκστρατείαν τού 
I860, είκοσι χιλιάδες νέων μ.ή ς·ερουμ.ένων πατριω
τικού πυρός, άλλα συνηγμένων έκ τού προχείρου, οΰ- 
δέν ίσχυσαν προς τά τυρολικά τάγματα τής Αύστρίας, 
όντα προ πολλού ήδη ώργανωμένα ς-ρα-ςιωτικώς. Εν
όσω τακτικός τις στρατός δεν παρείχεν επικουρίαν 
είς τούς ίταλούς έθελοντάς, ούόαμού ένίκων έρχόμενοι 
είς τακτικήν μάχην.

"Ωστε πανταχοΰ καί πάντοτε παρετηρήθη γεγραμ- 
μένη έν τη ιστορία αιματηροί; γράμμασιν ή ανάγκη 
προηγουμένης διδασκαλίας είς τούς εφέδρους· πάσα 
δέ Κυβέρνησις αδιαφορούσα τού λοιπού πρός τά πα
ρελθόντα ταΰτα μαθήματα, πάντως θά ύπήρχεν ένο- 
χωτάτη απέναντι τού έ'θνους ούτινος τάς τύχας τυγχα- 
νει ιθύνουσα, καί άναξία αύτοΰ.

ΠΕΝΘΕΥΣ ΚΑΙ ΜΑΙΝΑΔΕΣ.

Περί την εισαγωγήν τής λατρείας τού Διονύσου ή 
Βάκχ ου γέμει τών αρχαίων Ελλήνων ή θρησκεία μύθων, 
έξ ών δηλούται όπόσην αποστροφήν ήσθάνθησαν κατ 
άρχάς προς τάς βαρβάρους ταύτας έορτάς, τάς οποίας 
παρέλαβον έζ. τών Θρακών. Είς τών μύθων τούτων 
είναι καί ό τού ΓΙενθέως, παραπλήσιος πρός τούς τού 
Όρφε'ως, τού Αυκούργου, τών θυγατέρων τού ΙΙροίτου, 
τών τού Μινύου (μ.εταμορφωθεισών ύπό τού Ερμ.οΰ είς 
κτήνη, —- έπειδή περιεφρόνουν καί αύταί τήν λα
τρείαν τού Βάκχου), —καί άλλους τοιούτους. Τον δέ 
περί ού ό λόγος,ιδίως έν Βοιωτία πιστευόμενον, έ'φερεν 
ό Εύριπίδης έπί τής σκηνής έν τή τραγωδία Βάκχαι, 
όπου ΙΙενθεύς ό βασιλεύς τών Θηβών έρωτα τον Διό
νυσον αύτόν είς τί συνίστανται τά οργιά του.

— "Αρρητα, αποκρίνεται ό θεός τής μ.έθης· δέν 
αποκαλύπτονται είς τούς άβακχεύτους τών θνητών.

— ’Αλλά τί όφελος εχουσιν οί θύοντες είς αυτά; 
έρωτή ό βασιλεύς.

— Τοΰτο δέν έπιτρέπεται νά μάθης· μακάριος 
όμως ό δυνάμ.ενος ν’ άπολαύη αύτών.

'Ως βλέπομ.εν, παντού καί πάντοτε αί θρησκεΐαι 
άντέταττον τό « πίστευε καί μή έρεύνα » είς τούς 
περιέργους, ύποσχόμεναι μακαριότητα είς τούς άνεξε- 
τάστως πιστεύοντας.

Ό Πενθεύς, μή γνωρίζων τόν Διόνυσον, πάλιν τον 
λέγει---- ’Αλλά μάλλον ουτω μέ κινείς είς περιέργειαν.

— Τού θεού τά μυστήρια κρύπτονται είς τούς 
οφθαλμούς τών ασεβών.

— Είπες πρότερον ότι σύ είδες σαφώς τόν θεόν 
αύτόν είπέ μ.οι λοιπόν ποία τις ήτο ή όψις του.

— Όποια ήθελεν· έγώ δέν τήν προσδιόρισα.
— Πόσον σοφιστικώς παρωχέτευσες τήν έρώτησιν, 

ούδέν είπών!

Είς τον αμαθή, και σοφά τις λέγων, φαίνεται 
μή εύ φρονών. Οι βάρβαροι πάντες τιμώσι τά ιερά αύτού όργια 

διά χορών.
t '—· Αλλ’ οί βάρβαροι είναι πολύ άσοφώτεροι τών 
Ελλήνων.

Και πρώτος ήλθες εδώ φέρων τήν λατρείαν αυ
τού σου τού οαίμονος;

, Κατά τούτο όμως είναι σοφότεροι· άλλο τά ήθη.
Ενταύθα υποδεικνύει ό ποιητής τήν μεταρρύθ- 

μισιν ‘ήν ό ελληνικός νους επέφερεν είς τήν βάρβαρον 
τών Θρακών λατρείαν, καταστήσας σεμνότεοα τά μυ
στήρια ταύτα.

Και όιά νυκτος τελείς τάς ιερουργίας,ή έν ημέρα;

— 'Ως έπί τό πολύ διά νυκτος· τό σκότος έχει 
σεβασμιότητα. ’

— Αλλ’ είναι δόλιον καί σαθρόν, όπου μάλιστα 
καί γυναίκες.

— Ο αισχρός καί έν ημέρα ευρίσκει τρόπον νά 
πράτττ, τά αισχρά.
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ιχυρότερός σου σέ δεσμεύω, 
τι Y~f.f ούδέ τίς εΐ

— Πρόσεξε μή τιμ.ωρηθής δι’ αύτά σου τά κακά 
σοφίσματα.

— Και σύ διά τήν άμάθειάν σου καί τήν ασέβειαν 
προς τον θεόν.

— Είδες έκεΐπόσον θρασύς είναι καί φλύαρος! Τώ
ρα σέ ρίπτω εις τήν φυλακήν !

— Μέ φυλακίζεις, άλλ’ άν έγώ θελήσω , μέ λύει ό 
θεός αύτός.

— Πώς θά τόνκαλε'σης; ίστάμενος μεταξύ βακχών;
— ’Αλλ’ έ'τι καί τώρα βλέπει όσα πάσχω παρά 

σου, παρών πλησίον μου.
— ΙΙοΰ είναι; εγώ δέν τον βλέπω.
— Είναι πλησίον ρ.ου, αλλά σύ δέν τον βλέπεις, 

ώ; ασεβής.
— Συλλάβετέ τον αμέσως· αύτός κ’ έμέ καί τάς 

Θήβας καταφρονεί.
— Φρονίμωςλέγω προς άφρονας· προσέξετε ρ.ή με 

δεσμεύσετε.
— Αλλ’ ώς ίσχ
— Ούδέ προς τί ζης γνωρίζει
— Πενθεύς, ’Αγαύης υιός, πατρός δ’ Έχίονος.
— Πρόσεχε μή πάθης ό',τι καί τ’ όνομά σου αύτο 

δηλοΐ.
— Υπαγε· φυλακίσετε' τον πλησίον τών φατνών, 

όπου έχομεν τούς ίππους. Έκεΐ εις τά σκότη έμβα, 
καί έκεΐ χόρευε.

— Υπάγω μή φοβούμενος νά πάθω τι ανοίκειον· 
σύ όμως δι’ αύτά σου τά ύβρίσρ,ατα θά τιμωρηθής 
ύπό του Διονύσου, ούτινος άρνεΐσαι τήν ύπαρξιν· διότι 
έμέ δέν βάλλεις εις ταΰτα τά δεσμά, άλλ εκείνον.

Επέρχεται άκολούθως ή θεία δίκη, καί ό Πενθεύς 
τιμωρείται φρικτώς διά τήν βλάσφηρ.ον άπιστίαντου, 
γενόμενος θύμα τής πλάνης τών Βοιωτών γυναικών 
καί τής ιδίας του μητρός καί τών άδελφίδων, άσπα- 
σθεισών τήν νέαν λατοείαν· διότι έν τή μ.έθη καί έν τή ί ' · 'λ ·

μανία ήν ό θεός ένέπνευσεν εις αύτάς, μεταβαλών εις 
Μαινάδας, έκλαμβάνουσι τον Πενθέα ώς θηρίον, τον 
κυνηγοΰσι, τον συλλαμβάνουσι, καί τον κατασπα- 
ράττουσι.

Τήν σκηνήν ταύτην ό Εύριπίδης θέτει έντός κοι- 
λάδος άμφικρήμνου, διαβρεχομένης ύπό ύδάτων καί 
κατασκιαζομένης ύπό πευκών. Έκεΐ αΐ Μαινάδες έκά- 
θηντο εις τερπνά καταγινόμεναι έργα· αί μέν έξανα- 
στέφουσαι θύρσον (ράβδον τυλιγμένην μετά φύλλων κισ
σού καί αμπέλου, ήν έκράτουν οί βακχεύοντες), θύρσον 
τού οποίου είχεν έκλείψει ή έκ κισσούκόμη,αί δέ έζευγ- 
μέναι ώς πώ">οι εις ποικίλην άμαξαν, καί αντιφωνούσα·, 
προς άλλήλαε βάκχεια μέλη. Έκεΐθεν διακρίνασαιτον 
Πενθέα, δστις είχεν άναβή έπ’ έλάτης ύψηλής" " ’ " 
καλύψη πού λσαν,
»
»

»
»
»

ό έπ έλάτης ύψηλής '.να ανα- 
;ού ησαν, « αΐ κόραι του Βακχίου Κάδμου, 

αί εις τά σύντονα αυτών δρομ-ήματα έχουσαι ποδών 
ώκύτητα όχι όλιγωτέραν της περιστεράς, ή μήτηρ 
του ή ’Αγαύη και αί άόελφαί του και όλαι αί βάκ- 
χαι, ώρμ.ησαν κατ’αύτού. Διά δέ νάπης χειμάρρου 
και άγμών άποκρήμνων έπήδων, έμμανεΐς γενόμε- 
ναι έκ τών πνοών του θεού. ».
Πεσόντος δέ του Πενθέως, ή μήτηρ του πρώτη ήρ- 

χισε νά τον σπαράττη· ρίψας δέ το'τε την μίτραν, 
‘ήτοι την ταινίαν δι’ ής είχε περιδεδεμένην τήν κόμην 
του, όπως αύτή τον γνωρίση, τήν είπε ψαύων τήν μι- 
κράν της παρειάν· « ’Εγώ, [Λητέ?, είμ,αι ό υιός σου ό 
Πενθεύς· σύ μ’ έγε'ννησες έκ του Έχίονος. Αάβε προς

έμέ οίκτον, καί μή διά τάς αμαρτίας μου άποκτείνης 
τέκνον σόν. » ’Αλλ’ ή ’Αγαύη, άφρον έκβάλλουσα, 
καί διαστρόφους περιφέρουσα όφθαλρ.ούς, ούτε οια- 
κρίνουσα τήν μορφήν τού υιού της, δεν έπειθετο. Αα- 
βούσα δέ τήν άριστεράν χεΐρά του, καί εις τάς πλευράς 
του άναβάσα, τού άπεσπάραξε τον ώμον, όχι έκ τής 
δυνάμεώς της, άλλ’ ένισχυομένη ύπό τού ύβρισθέν- 
τος θεού. 'Η αδελφή του ’Ινώ τού έσχιζε τάς σάρκας, 
ή δέ Αύτονόη καί πας ό όχλος τών βακχών τον έκρά
τουν. Έγίνετο δ’έπί τούτοιςπάσα όμού βοή, τού μ.εν 
τενάζοντος, ένόσω έτι άνέπνεε, τών δέ άλαλαζουσων.

Οί αρχαίοι ζωγράφοι καί άγαλματοποιοί έξεικόνι- 
σαν πολυτρόπως τον μύθον τούτον σύγχρονός τις δε 
γάλλος ζωγράφος (ό Gleyre) παρές-ησεν αυτόν διά βα- 
φών εις πίνακα, θαυμαζόμενον έν τω Μουσείω τής Βα- 
λης. Τούτου τού πίνακος προτάττομεν πιστόν αντι- 
γραφον,

Ο ΑΡΙΣΤΟΣ ΦΥΑΑΞ ΤΗΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ.

’Απεβίωσε κατ’ αύτάς έν Αύρηλία τής Γαλλίας σο
φή τις παρθεναγωγός, Ελισάβετ Αεμοννιέρου ονομα- 
ζομένη, ήτις όλίγας τινάς ημέρας προ τού θανατου 
της, καλέσασα περί αύτήν τάς μαθήτριας, είπεν εις 
αύτάς·

« Προσφιλείς μοι, προσέχετε νά ήσθε πρός έαυτάς 
αύστηρότεραι παρ’ όσον σάς έφάνησάν ποτέ οι γονείς 
καί οί διδάσκαλοι. Εξετάζετε τήν συνειδησιν σας 
συνεχώς, καί ερευνάτε έαυτάς κατά πόσον τα διανοή- 
ματά σας είναι δίκαια, καί κατα πόσον αί πραςεις 
σας είναι χρησταί. Έστε άγρυπνοι, καί εστε κυριαι 
εαυτών· μ.ή ύπείκετε τυφλώς εις τας όρμας ή εις 
τά αισθήματα, άλλα φωτίζετε αύτά δια τής δαδός 
τού όρθού λόγου. Κόρη ύπ’ άλλου φυλαττομένη ούδε- 
ποτε φυλάττεται καλώς, όσον αύτή έαυτην φυλατ- 
τουσα.

» ’Αγαπάτε τήν αρετήν, τήν αγαθότητα, τήν καρ
τερίαν, τήν ειλικρίνειαν, τήν δικαιοσύνην- καταστή
σετε τούς διαλογισμούς καί τάς συμπάθειας σας καθα- 
ράς καί άγνάς, καί συμμορφώσετε τάς πράζεις προς 
τούς διαλογισμούς σας.

» Πολλάκις ήκούσετε περί τών κινδύνων οΐτινες πε- 
ριπολούσι τάς νεάνιδας· οί κίνδυνοι ούτοι είναι πραγ
ματικοί, αλλά πάσα νεάνις έχει δύο τρόπους παντο
δυνάμους πρός αποφυγήν αύτών· τήν έφ έαυτής αγρυ
πνίαν, καί τήν τελείαν πίστιν εις τήν αγάπην και τήν 
φρόνησιν τής μητρός αύτής.

» Φυλάξετε, προσφιλείς μοι, ώς κόρην οφθαλμού 
τήν αγνότητα, τό μέγα τούτο κληρούχημα τής γυναί
κας, δι’ ο .νέα μέν θαυμάζεται, ώριμος δέ τιμάται, 
γραία δέσεβάζεται. Ουδέποτε λησμ-ονειτε ότι έκαστον 
ον φέρει έν έαυτω τούς αληθείς αύτού θησαυρούς, και 
ότι μόνον διά τής αρετής κατορθοΰται ή καρποφορία 
τών θησαυρών τούτων.

» Γινώσκετεδι’ όπόσης άγαλλιασεως πληρούτε τας 
ψυχάς ημών άκολουθούσαι τήν οδόν τής αρετής ! Αι
τείτε παρά τού Θεού συνεχώς όπως σας στηρίζη έν 
αύτή· ούδέποτε έκλείπει ή ύποστήριξις τού Υψίστου, 
αλλά πρέπει καί νά καθίσταται τις άξιος αύτής.

» Βοήθει σεαυτόν, ϊνα καί ό Θεός βοηθήσν; σε! »

Σέ νυμφεύουν ώς ακούω.
ASMA ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Ί. Ίσιδωρίδου ϊκυλίσση (έπί ισπανικού ήχου).

Σέ νυμφεύουν ώς ακούω- ώ, τί άκουσμα δεινόν! 
Ξεύρεις ότι θ’ άποθάνω εάν ήν’ αληθινόν. 
Οταν αύριον ό κώδων τό νεκρώσιμον ήχη, 
Αδιστάκτως λέγε, « Είναι ή δίκη' μου ή πτωχή'. »

Ποιος πλέον ν’ άγαπη'ση 
Θέλεις, Μύρων μ.ου χουσέ,

Κόρην ήτις σέ λατρεύει, 
Αποθαινεε διά σέ!

¥

Νά προσε'ξης, καθ’ ήν ώραν οί νυμφίοι θά στηθούν 
Εν τώ μέσω τών λαμπάδων τέλος νά στεφανωθούν, 
Τού λειψάνου μου ή άλλη ψαλμωδί’ άν άκουσθή,

Τό φαιδρόν μειδίαμά σου μήπως αίφνης συγχισθή 
Ποιος πλέον, κτλ.

¥

Ομως μία μόν’ ήμερα μή νομίσης πώς αρκεί 
Παντελώς νά εξάλειψη δλον παρελθόν γλυκύ’ 
Η ψυχή σου, άν τήν μνήμην δέν συνθάψη ή χαοά, 
Δεν θα ζευρη τι νακαμη· να στενάς, η να ερα;

Ποιος πλέον ν’ άγαπη'ση
Θέλεις, Μύρων μ.ου χρυσέ.

Κόρην ήτις σέ λατρεύει, 
Αποθαίνει διά σέ!

f
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πικρατών του Άδά Καλέ, τούτου μειναντος εις τούς 
’Οθωμανούς. »ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ.

Μάς γράφουσιν έξ ’Αλεξανδρείας τής Αίγυπτου·
« Εν τω γ’ φυλλαδίω τών Μυρίων Οσιον ανεφέ- 

ρετο μετ’ άγαλλιάσεως όλως έθνικής, ότι δεύτερον 
πλοίου διαπλεΰσαν τήν διώρυγα τού Σουέζ ήτο ή ελ
ληνική (Σαμία) γωλέττα Φανερωμένη. ’Αληθώς, 
αύτη διαπλεύσασα αισίως τήν ’Ερυθράν είχε φθάσει είς 
τον προς ον όρον, ήτοι είς τον όρμον τής Ζούλας, φε- 
ρουσα φορτίου οινοπνευμάτων. Οί Αγγλοι, οί κακοί 
ούτοι ή αγαθοί δαίμονες τών 'Ελλήνων (αγνοεί πλέον 
τί νά ε’ίπη τις), αφού μυρία προσκόμματα παρενέβαλαν 
είς τήν πώλησιν τού φορτίου, αίφνης πρωίαν τι.- 
στέλλουσιν έν τών άτμοπλόων των πλησίον ι 
λέττας, καί διατάττεται ό πλοίαρχος αύτής 
χωρήση πάραυτα. Μή οντος το- ---------- ....
σει προς τούτο, ό πλοίαρχος 
άλλ’ ούτοι, αδυσώπητοι, 
πλοΐον έως μιλιά τινα έξω 
φθέν ύπό τρικυμίας, μετ’ 
ύφάλων, φέρον τό πλεϊστον μέρο 
άνθρωποι έσώθησαν εύτυχώς, ό δέ πλοίαρχος έλθών 
ένταύθα ζητεί άποζημίωσιν, προσφυγών είς τάς αρμό
διας άρχάς. Λέγεται ότι θά μεταβη είς Κωνσταντι
νούπολή, έλπίζων νά εύρη έκεΐ μάλλον δίκαιον, θά 
κατορθώση τί; άμφιβάλλομεν. Τό λυπηρόν είναι, ότι 
όσοι προετίθεντο νά ριψοκινδυνεύσωσι καί πλοιον, και 
χρήματα, καί τήν ζωήν των αύτήν ίσως, θά άθυμήσω- 
σιν απέναντι τού νέου τούτου εχθρού. Είναι χριστια
νοί οί διαμαρτυρόμενοι Αγγλοι; πιστεύουσιν είς κρισιν 
καίάνταπόδοσιν ; Η θεία δίκη άς τους τιμωρήση· άλλ 
ημείς εύχόμεθα ύπέρ τής νίκης αυτών εν ’Αβυσσινια, 
ώς νίκης τού ανθρωπισμού κατά τής βαρβαρότητας. 
— Σάς εγγυώμαι περί τής αλήθειας τούτων πάντων, 
επειδή ειδονκαί τόν πλοίαρχον, καί άνέγνωσατό ήμε- 
ρολόγιόν του, αληθώς περίεργον διά τήν απλότητα εν 
ή είναι συντεταγμένου. »

Ούδέν προσθέτομεν είς 
δέν έλπίζοντες όφελος έξ 
παντεπόπτης Θεός, ό ,φροντίζων π. 
νεοσσούς, έφορα καί έπί τών ανθρωπίνων τυχών, ’ίσως 
ή έπιστολή αύτη, έν τώ άφαν~ ............
ταχωριζομένη, περιέλθη ύπό τήν όψιν ισχυρού τινοι 
καί μαλάξη αύτόν , καί καλόν τι προκύψη γε-.-.-.-.ό- 
ποός τό δύστηνον καταδεδιωγμένον έθνος έκ τί.. 
τικής συμφοράς ταύτης. Πώς, καίπόθεν; Εχει πό
ρους ό Θεός. Οί διευθύνοντες το Βρετανικόν Μου
σείου έτίμησαν τά Μυ ρ ία Οσα, οικοθεν ζητήσαντες 
ίνα έν αντίτυπου στέλλεται καί προς τό κλεινόν εκείνο 
ίδρυμα.

Τίέκ τούτου; — Ούδέν· αίσθανόμεθα ότι ε’ίπομέν 
τι παιδαριώδες. Καί όμως πάλιν λέγομεν έχει πόρους 
ό θεός.

ινά 
■ής γιο
ν άνα- 

■οΰ πλοίου έν καταστά- 
έζήτησε προθεσμίαν τινά· 
έρρυμ.ούλκησαν βιαιως το 
τοΰ όρμου, οπού, καταλη- 

όλίγον έναυάγησεν έπί τών 
,; τού φορτίου του. Οί

•>r

τήν επιστολήν ταύτην, ού- 
δσων άν έλέγομεν. Εαν ό 

περί καλιών διά τούς ' — ’/_ _9 
τούτοι φυλλαδίω κα-

γενικόν 
ής ίδιω-

Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΦΑΡΡΑΓΟΥΤ.

Είς την έμφάνισιν της ναυτικής μοίρας τών Ηνω
μένων Πολιτειών της ’Αμερικής έν τη Μεσογείω πολ* 
λαί ίσως βαουστένακτοι ψυχαί ηλπισαν ές αύτής ανέλ
πιδα. Δεν μάς φαίνονται αξιόμεμπτοι · ή γενική έγκατα- 
λειψις,όταν δέν φέρη είς άπόγνωσιν, γεννά προσδοκίαν 
σωτηρίας καί έξ ένδς φύκους πλέοντος είς τον αφρον. 
'θ άμερικανδς τύπος, ίνα καθησυχαση τους ύποπτευ- 
θέντας ότι ή ’Αμερική έχει έφεσιν νά λάβη έν τοις 
πράγμασι τής Εύρώπης μέρος ενεργόν, νυν ότε γίνεται 
πάλιν λόγος περί λύσεως τού ανατολικού προβλήμα
τος , έβεβαίωσεν ότι τά πολεμικά τών Ηνωμ,ενων Πο
λιτειών πλοία προτίθενται άπλοΰν τινα μόνον θαλάσ
σιον περίπατον νά έπιχειρήσωσιν είς τήν Μεσόγειόν.

Ούτως ή άλλως, νομίζομεν ότι ασμένως οί άναγνώ- 
σται θ’ άκούσωσιν ολίγα τινά περί τών άθλων τού 
κυβερνήτου τής μοίρας ταύτης, ναυάρχου Φαρρα- 
γούτ (Farragut), τανΰν γενικού διοικητοΰ άπαντος 
τού άμερικανού στολου.

Έγεννήθη έν έτει 1799 έν Τεννεσαίη, έκ γονέων 
καταγόμενων έκ τής Μινόρκας, ισπανικής νήσου κείμε
νης έν τή Μεσογείω. Ετι δωδεκαετής, εισήλθεν εις το 
ναυτικόν ώςδόκιμος (midshipman), καί έν έτει 1812 
εύρέθη έπί τής φρεγάτας ’Εσσέξης είς τήν μάχην τού 
Βαλπαραίσου, έν τών ένδοξοτατων επεισοδίων του κατα 
’Αγγλίας πολέμου, καθ’ ήν διεκρίθη καί έπηνεθη.

Τω 1858, προβιβασθείς είς βαθμόν πλοιάρχου, 
έκυβέρνα τό ατμοκίνητου Βρούκλυν, έν τών τού 
ακταιωρού στόλου, μέχρις ού έξερρά-^-η ό έμφύλιος πό
λεμος. 'Ως ζηλωτής τής Ένότητος ένθερμος, έκλήθη 
αρχηγός τής μοίρας ήτις έστάλη κατα τής Νέας Αυρη- 
λίας· έβίασε τό στόμιον τού Μισσισίπου, και εκυριευ- 
σε τής πόλεως ύποστάς κατά τών φρουρίων Ιάςωνος 
καί Φιλίππου, καί κατά τού στόλου τών πολέμιων, 
τήν φοβερωτάτην τών μαχών, λαμβανομενων ύπ όφιν 
τών τεραστίων πολεμικών μέσων, άτινα κατα τους 
έσχάτους τούτους καιρούς επενοησε το εφευρετικωτα- 
τον τών ’Αμερικανών πνεύμα. Κατα την μάχην ταυ- 
την, ένθα κατέστρεψεν ύπέρ τά τριάκοντα πλοία έχθρι- 
κά, πυρποληθέντος καί τού πλοίου ούτινος αύτός έπε- 
βαινε, καλούμενου Χαρτφόρδου (Hartford),υπό τών 
ταρταρείων μηχανών τάς οποίας κατηύθυνον κατ αύ- 
τού οί έναντίοι, ό ήρως Φαρραγούτ επωνομασθη 1 ραία 
Σαλαμάνδρα· έπωνυμίαν ήτις τόν έμεινεν εως σή
μερον.

’ Ανέπλευσε τον ποταμόν έν μέσωπαντοίωνκινδύνων, 
κομίζων τάς δυνάμεις αύτοΰ είς τόν στρατηγόν Γράντ, 

; καί διά τής προς αύτον συνδρομής του ελαοε τροπήν 
αίσίαν ή έν τω Ούδσονειω Αιμενι αιματηρα συμπλο
κή· ήλώθη δέ τότε καί τό Ούϊξβούργον, έξ ού άποκα- 
τέστη έλευθέρα είς τούς βορείους ή ποταμοπλοΐα ά
παντος τού Μισσισίπου· Ενεκα τού τελευταίου τουτου 
κατορθώματος, διχοτομήσαντος τήν ανταρσίαν, αί 
Βουλαί διά κοινής ψήφου τώ άπένειμαν πανδήμους 
χάριτας.

Τέλος, τήν 5 αύγούστου 1864 (ν. ε.) βιασας τον 
όρμον τής Μοβίλης, αμυνόμενου διά προφραγματος 
σχηματιζομένου ύπό τού περίφημου λίθινου στο- 

Μάς γράφουσιν έκ τών οχθών τού Δουναβεως.
« Κακώς έπληροφορήθητε ότι τά επί τού Δουναβεως 

σέρβικά φρούρια Σεμενδρίας καί Φετισλαμ έμειναν εις 
την κατοχήν τών ’Οθωμανών (’ίδε Μυρ ία 'Οσα, σελί
δα 122), διότι καί ταύτα παρεδόθησαν συγχρόνως 
μετά τού έν Βελιγραδίω είς τούς Σέρβους, καθώς καί ό 
επί της σέρβικης όχθης πυργίσκος της ’Ελισάβετ, ό έ-

λου, τόν όποιον οί έναντίοι είχον βυθίσει είς τήν είσ
οδον τού όρμου τούτου, ήλθε καί έπετέθη κατά τού 
ναυάρχου Βουχανάν, έκεΐ έγκεκλεισμένου μεθ' όλων 
των δυνάμεων όσαι άπελείποντο είς τούς νοτίους. II 
μάχη ύπήρξε δεινή- ό ναύαρχος Φαρραγούτ συνέλαβε 
τόν περιβόητου θωρηκτόν κριόν Τεννεσαίην, ούτινος 
επεβαινεν ό Βουχανάν, καί ούτως έδικαίωσεν έκ νέου 
τήν ένδοξον έπωνυμίαν του, 'Η Μοβίλη ήλώθη, ή δ’ 
εύθύς έπειτα συμβάσα άλωσις καί τού φρουρίου Μορ- 
γάνου έστεφάνωσε τόν θρίαμ,βον τής άμερικανής Έ
νότητος.

Κατά συνέπειαν τού τελευταίου τούτου άθλου, έπλά- 
σθη ιδίως διά τόν Φαρραγούτ ό βαθμός ναυάρχου, 
τίτλος προτού μή ύπαρχων έν τώ ναυτικώ της αμερι
κανικής Δημοκρατίας.

Τόν ναύαρχον Φαρραγούτ μετά τού περί αύτόν επι
τελείου θά ΐδωσιν οί έλληνες κάτοικοι πολλών παρα
λίων τού Αιγαίου. Φερόμενοι προς αύτόν ώς έν γνώσει 
των όαφνων υπο των οποίων στέφεται η γηραια του

Ό ναύαρχος Φαρραγούτ.

κόμη, θ άποδείξωσιν ότι δέν είναι άγευστοι τής συγ
χρόνου ιστορίας, καί ότι οίδασιν αείποτε νά τιμώσι 
τούς άγωνιστάς τών τού κόσμου έλευθεριών. ’Αρκεί 
πλέον μή άφίνωσι μόνους τούς Φράγκουςνά περι- 
ποιώνται καί νά φιλοξενώσι τούς Φράγκουςτων. 
’Αρκεί- διότι τούτο μεγάλως μάς έζημίωσεν έν τή κοι
νή τής Ευρώπης γνώμη. Παραιτοΰντες τούς ξένους κα
τοίκους τών τόπων μας νά μορφόνωσι τήν κρισιν τών 
ξένων τής Δύσεως περί τών καθ’ ημάς πραγμάτων, 
έγκαταλειπομεν αύτοί εαυτούς είς εισαγγελείς, άπέναν- 
τι τών όποιων ούδένα θέτομεν συνήγορον. Οί άνδρες 
μας, αί γυναίκες, οί νέοι, αί κόραι, πάντες άς ύποδε- 
χθώσι τόν Φαρραγούτον μετά μειδιάματος φιλοφρονη
τικού- ίνα ίδη ότι ζώμεν, ότι ήμ,εΐς εϊμεθα τής Ανα
τολής ή ζωή, καί ό'τι, άν φαίνεται τι μειδίαμα είς τήν 
γην ήν έθρήνησεν ό Βύρων, « τήν γήν τής κυπαρίσσου 

καί της μύρτου », τούτο, άνκα'ι πεπικραμμένον, είναι 
παλιν τό τών πρώτων οικιστών αύτής.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΙΑΤΡΟΙ.

Εις τε την Εύρώπην καί είς τήν ’Αμερικήν ό'άριθ- 
μός τών μαθητριών τής ιατρικής τέχνης αυξάνει ό- 
σημέραι. Είς τήν ιατρικήν σχολήν τής Ζυρίχης ('Ελ
βετία) σπουδάζουσιν έξ νεάνιδες, ών αί τρεις είναι 
Αγγλίδες. Εκ τής αύτής σχολής έξήλθε πέρυσι τε- 

λειοδίδακτος καί τις Ρωσσίς, λαμπρώς άπαντήσασα 
είς τάς τελευταίας αύτής έξετάσεις, καί λαβούσα τό 
δίπλωμα διδάκτορας τής ιατρικής. Αύτη καί ένυμφεύ- 
θη έπειτα ιατρόν τινα έν Βιέννη διαμένοντα.

Η ΑΒΥΣΣΙΝΙΑ.

ΚΛΙΜΑ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΚΓΒΕΡΝΗΣΙΣ, ΕΘΙΜΑ.

(Τδε σε).. 111.)

Είς τήν μεταφορικήν αύτών γλώσσαν, οί ’Αβυσσι- 
νοι παρομοιαζουσι τήν πατρίδα των προς τόν κάλυκα 
τού άνθους ό καλοΰσι δενεγελάτ (είδος κνήκου, τουρ
κιστί κνά), έπειδή τά ώραΐα πέταλα τού άνθους τού
του περικυκλοΰνται ύπό άκανθών κεντουσών τούς άπτο- 
μένους αύτοΰ. II είκών αυτή είναι έν μέρει ορθή, άλλ’ 
ή πολιτική κατάστασις τής ’λβυσσινίας παρίσταται 
οικτρα είς τώνΕύρωπαίων τά όμματα.Είναι μέν είίφο- 
ρος η γή, καί το κλίμα πολλαχού συγκεκραμ.ένον, καί 
ό λαός νοημων και ζωηρός, αλλά περιστοιχίζεται 
πανταχόθεν ύπό βαρβάρων, άδιαλείπτως έπιχειρούν- 
των έπιδρομάς καί περιστελλόντων τήν χώραν.

’Αφ ένος ήδη αίώνος οί νεγούσοι (αύτοκράτορες) 
αφήκαν τήν έςουσίαν νά περιέλθη είς τούς τοποτηρητάί 
αυτών, τούς λεγομένους ράζ, ήτοι έπαρχους· έξ ου ό 
έμφύλιος πόλεμος κατέστη αδιάλειπτος, οί άγριοι ά- 
πειλητικωτεροι, ή κοινωνία παρελύθη, ό τόπος κατέτη 
στρατοπεδον, πας δέ κάτοικος ς-ρατιώτης. Καί παν- 
ταχού λοιπόν επιπολάζει ή στρατιωτική στολή, ήτις 
είναι άλλως τε άπύ.ουστάτη. Πολλοί μέν είναι έως άνω 
τών γονάτων γυμνοποδες, άλλοι δέ φορούσι πανταλό- 
νιόν τι βραχύ βαμβάκινον, μόλις καταβάΐνον μέχρι 
τού ήμισεος τής κνήμης, ρίπτουσι δέ περί τό σώμα 
μακράν τινα χλαμύδα λευκήν έκ τού αύτοΰ ύφάσμα- 
τος, καί έπ αύτής μακρόμαλλον δοράν προβάτου, κε- 
κοσμημένην ένίοτε διά λωρίδων περικεκομμενων. Καί 
οί μέν χριστιανοί έχουσι τήν κόμην μακράν, τήν κε
φαλήν ασκεπή, καί φέρουσι περί τόν τράχηλον μετά- 
ζινόν τι πλεκτάνιον (ματάπ), έξ ού διακρίνονται- οί 
δέ Οθωμανοί φοροΰσι, καθώς οί "Αραβες ομόθρησκοι 
αύτών, μικράν τινα κίδαριν, πολλάκις περιτυλίσσου- 
σαν τήν κεφαλήν, καί περί τόν τράχηλον κρεμάζουσι 
παντοΐα φυλακτήρια. Ή άσπίς των είναι έκ δέρματος 
ρινοκε'ρωτος· έπικοσμεϊται δέ καί διά μακροΰτίνος τε
μαχίου δοράς προβάτου, άπολήγοντος συνήθως είς οξύ. 
Γινες προσθετουσιν είς τήν ασπίδα των καί έτέραν 
ολίγον παρέκει λωρίδα σκυτίνην, εχοθσαν τό σχήμα 
λόγχης, καί έπικεκοσμημένην διά κομ-βίων καί κεφαλών 
ήλων, καί παντοίων μεταλλικών πετάλων έπεξειργα-

7 -/Τ. If X ~ 7 ' ’σμενων. Οσοι ες αυτών ς-ερουνται τυφεκίου, κρατοΰσι 
μίαν ή καί δύο λόγχας, όξυτάτην έχούσαςτήν αιχμήν·
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χονδροειδεστάτη, έπρεπε νά τήν τρίβωσιν όπως εΐσ- 
χωρή εις τό τρήμα τού όπλου- βλήματα δέ μετεχει- 
ρίζοντο σιδηρά, καί πριν ή πυροβολήσωσιν έστήριζον 
πάντοτε τό τυφέκιον έπί δένδρου ή πέτρας, καί άφού 
πολλήν ώραν παρέμενον σκοπεύοντες, άπεφάσιζον τέ
λος νά σύρωσι τό σκανδάληδρον· αληθές δέ είναι ότι, 
μετά τοσαύτην έπιστασίαν καί χρονοτριβήν, σπανίως 
άπετύγχανον. ’Απήλδον μετάταύτα πρός κυνηγεσίαν, 
καί έπιστρέψαντες έφερον ικανούς γΰπας, τούς οποίους 
έφιλοδώρησαν εις τον στρατηγόν· ούτος δέ τούς άντή- 
μειψε δόσας εις έκαστον φιάλην ύδρομέλιτος. Οί τυφε- 
κισταί τής Τιγραίας φημίζονται ώς οί έπιτηδειότατοι 
πάντων μάς διηγήθη τις ύπηρέτης, ότι προ τής άφί- 
ξεως εις τήν Αβυσσινίαν "Ελληνός τίνος,’Ηλιοΰ όνομα- 
ζομένου, οί πολεμισταί τής επαρχίας Χόας, όσάκις ή
θελαν νά πυροβολήσωσιν, έπρεπε νά συνέλθωσιν άνά 
τρεις εις έκαστον τυφέκιον · καί ό μέν έκ τών τριών · 
τούτων έγονυπέτει, ό δέ έστήριζε τό όπλον εις τον ώ
μον τού γονυπετήσαντος, ό τρίτος δέ, φέρων θρυαλλί- 
δα άναμμένην, μετέδιδε τό πΰρ διστάζων καί προφυ- 
λαττόμενος· έπί δέ τής έκπυρσοκροτήσεως ήτένιζον 
πρός άλλήλους έντρομοι οί τρεις άθληταί, ώς άπορούν- 
τες πώς έζων είσέτι· έπειτα δ’ έπαινοΰντο άμοιβαίως 
διά τό ηρωικόν κατόρθωμα.

» Εις περιστάσεις τινάς, παραδείγματος χάριν, όσά
κις ό ράζ εισέρχεται εις τάς πόλεις, οί στρατιώται 
προβαίνουσιν έν αταξία όλιγωτέρα τής συνήθους. Ο 
στρατός τότε έπιδεικνύει δλην αυτού τήν πολυτέλειαν. 
Τά λευκά ίμάτιά του είναι καθαρότατα· οί αξιωματι
κοί στολίζονται διά μικρών μανδύων έκ βελούδου κόκ
κινου, ών αΐ άκραι είναι κομψώς περικεκομμέναι, καί 
κυματούσι ζωγραφικώς εις τον αέρα όταν οί ίπποι κα'λ- 
πάζωσιν. ’Ενίοτε καί αύτός ό ράζ είναι όλοπόρφυρος, 
κρατεί δέ καί πέτασον εύρωπαϊκόν έκ πρασίνου υφάσμα
τος μετάξινου. Οί άνδρειότεροι τών μαχητών φορούσι 
βραχιονιστήρα έκ χαλκού έπικεχρυσωμένου, θαυμάσιου 
τήν χάριν οί ιερείς φορούσι ποικιλοχρόους μεταςίνας 
στολάς· ή μουσική πλαταγεΐ φοβερός· αί γυναίκες 
είναι καταστόλιστοι.

» Εις τά συμπόσια τά διδόμενα συνήθως μετά τάς 
μάχας ή τάς νίκας, είσάγονται άοιδοί μέλποντες 
ύμνους, όποιος ό ακόλουθος-

« Θεόδωρος ό Νεγούσης, ό βασιλεύς ημών καί κύ
ριος, είναι τών Γαλλάσων ό τρόμος· φεύγουσι τήν συν- 
άντησίν του οί άνδρειότατοι αύτών, διότι απείρους ή- 
κρωτηρίασεν. 'ΟΝεγούσηςΘεόδωροςύπάρχει αήττητος· 
πανταχού έπεται αύτώ ή νίκη· ή φωνή του θροεΐ τάς 
φάλαγγας τών πολεμίων, καί ή λόγχη του έξακοντίζει 
θάνατον! ’Άς τρέμωσιν οί έχθροί του! έπεξερχόμενος 
κατ αύτών θά τούς διασκορπίση, καί θ άναφανή με
ταξύ ημών έν όλη τή δόξη του, ώςό Χριστός όάναστάς 
μετά τριήμερον απουσίαν. »

» Τούς άοιδούς διαδέχονται οί μουσικοί. Τούτων ή 
‘λύρα έχει σχήμα ρόμβου· είναι ξυλίνη καί σκεπάζεται 
ύπό μεμβράνης λίαν τετανυσμένης· άλλ’ ή λαβή τού 
οργάνου είναι στέλεχος τι όλως άτέχναστον, μίαν μό
νην έχον χορδήν, ήτις ΰπό τό τοξάριον άναδίδει ή
χους οξείς καί κλαγγώδεις. Χορεύοντες δέ εις τούς 
ήχους τών οργάνων των, προσπαθοΰσιν έκ διαλειμμά
των νά μιμηθώσι τήν κραυγήν ζώου τίνος, έξ ου κατα- 
θελγόμενον τό ακροατήριου, ώς μαινόμενον επευ
φημεί. »

τών δ’ άλλων τά τυφέκια, είσαχθέντα εις τήν Αβυσ
σινίαν προ ενός αίώνος, άνάπτονται διά θρυαλλίδος. 
'Η άγρια στολή αύτη έχει τι άρειμάνιον δταν ήναι 
πολλοί όμού συνηγμένοι, οί μέν πεζοί, οί δέ έφιπποι, 
έτεροι δέ έπί ήμιόνων. Οί αξιωματικοί διακρίνονται 
τών άλλων έκ τής πληθύος τών κοσμημάτων, πολλά- 
κις δέ καί έκ στενής τίνος ταινίας κόκκινης, ήν δένουσι 
περί το μέτωπον. Ούτοι δ’ έχουσι καί ακολουθίαν 
πολλών υπηρετών.

'Οσάκις ό βασιλεύς εξέρχεται εις έκστρατείαν, έκδί- 
δει τρεις διακηρύξεις. 'Η πρώτη διαλαμβάνει τά επό
μενα· « Αγοράσετε τούς ήμιόνους σας καί έχετε έτοί- 
» μ.ας τάς ζωοτροφίας, έπειδή την δείνα ημέραν δσοι 
» μέ ζητήσωσιν έδώ δέν θά μ.’ ευρωσιν. » Ίΐ δεύτερα 
διακήρυξις έκδίδεται χρείας τυχούσης μετά μίαν εβδο
μάδα- φέρει'δέ τά έξης· « Δενδροτομ.ήσατε τον καν
ί τούφαν εις τά τέσσαρα της γης πέρατα,διότι αγνοώ 
»πού δά κατευδυνδώ. » Καντούφαν δέ όνομάζουσιν 
οί Άβυσσινοί φοβερόν τι δενδρύλλιον, είδος ακακίας, 
μέγα φέρον πρόσκομμα εις την πορείαν τού βασιλέως 
καί τού ιππικού, ούτινος αί μακραί κόμαι καί αί έξηρ- 
τημεναι ούραί έμπλέκονται εις τάς άκάνδας. Η δέ τε
λευταία διακήρυξις φέρει τάδε· « ’Εσκήνωσα έπί τών 
» οχθών Άγγράπκαί Καχχά. Πας δςτις δέν έλ.θη παρ’ 
» έμέ δά τιμωρηδη έπί έπτά έτη. »

Ότε το κράτος έτι ηκμαζε κατά δύναμιν, ύπηρχεν 
έν Άβυσσινία είδος τι τακτικού στρατού, άποτελούν- 
τος τον πυρήνα τών δυνάυ.εων τού νεγούσου, ών αί 
πλεΐσται ήσαν άτακτοι. « Οί στρατιώται, λέγει πε
ριηγητής τις, έπροχώρουν συγκεχυμένοι, καί ένώ οί 
πλεΐστοι αύτών δέν είχον έτι έξέλθει της πόλεως, ικα
νοί κατέφΟανον ήδη εις τον τόπον όπου έμελλον νά 
σταδμεύσωσι. Μετά τών έκστρατευόντων έν τοιαύτη 
άκατας·ασία ηρχοντο καί πλεΐσται γυναίκες, φέρουσαι 
δίκην κτηνών φορτία βαρύτατα· καί τινες μέν έξ αύ
τών ήσαν έγκυοι, έτεραι δ’έβάσταζον καί τά βρέφη 
των εις τον μαστόν. Καί ήκολούθουν λοιπόν ούτω τούς 
δέσποτας των, ήτοι τούς συζύγους, εις τον πόλεμον, 
βαλλόμεναι εις νέους κόπους άμα έφδανον εις τον ςαθ- 
μόν διότι άντί ν’άναπαυθώσιν έκεΐ, ώς οί άνδρες, 
ήτοίμαζον τό φαγητόν αύτών. Άλλ’όμως, αντί νά ταΐς 
φαίνεται έπαχδήςό βίος ούτος τών τυχών καί κινδύνων, 
τούναντίον ταΐς εύηρέστει· πράγμα άκατανόητον πρός 
τάς ήμετέρας γυναίκας· ύφίσταντο εύδύμως πάσαν κα- 
κούχίαν, καί άγογγύστως έπραττον τάς έπιπονωτάτας 
τών έργασιών. Οί δέ αρχηγοί τού στρατού, αντί νά 
φροντίσωσι περί τάξεως εις τήν πορείαν τών στρατευ
μάτων, έπτέρνιζον τά έξαίρετα αύτών ύποζύγια, όπως 
φδάσωσιν όσον τάχιστα εις τον τόπον τής άναπαύσεως· 
τούτο δέ περις·οιχ_ιζόμενοι ύπό βαρβαρικής τίνος μου
σικής, κατακηλούσης τάς άκοάς των. Τοιαύτη αταξία 
έπεκράτει, ώστε πεντήκοντα άνδρες συμπεπυκνωμένοι 
εύκόλως δά έτρεπον εις φυγήν δλας έκείνας τάς όρδάς· 
καί όμως ό στρατός ούτος, καίτοι ούτω συγκεχυμένος 
καί άτακτος, όλος όμού είχεν άληδώς φοβεράν τήν ό
ψιν έκ τού αγρίου ιματισμού του καί τού πλήθους τών 
στιλπνοτάτων λογχών άς έφερεν.

» Είδον τούς άρίστους τών πολεμιστών τούτων 
συνελδόντας ϊνα πυροβολήσωσι κατά στόχον, πρός 
γύμνασιν καί ένταύτω διασκέδασιν. “Ολοι είχον τυφέ
κια μακρά, άναπτόμενα διά δρυαλλίδος· έπειδή δέ ή 
πυρΐτίς των, ούσα κατεσκευασμένη έν τω τόπω, ήτο

Εϊπομεν ότι ό αρχηγός τής εκκλησίας τών Άβυσσι- 
νών ονομάζεται ύπ αύτών άποΰνος (ταύτόσημον 
τού Πατήρ ημών), καί ότι καλοΰσιν αύτόν έκ Κάιρου, 
διότι δέν έπιτρέπεται νά τον έκλέξωσι μεταξύ των ό 
άπούνος πρέπει νά ηναι λευκόδερμος άνθρωπος· έχει 
δέ ούτος έκ κανονικών καί έκτάκτων προσόδων περί 
τάς 30,000 φράγκων κατ’έτος. Εϊπομεν προσέτι ότι 
ό άποΰνος έχει ΐσόβαθμον, κατά τήν έκκλησιαστικήν 
ιεραρχίαν τών ’Αβυσσινών, τον έτσεγέ, άνιότατον 
ηγούμενον τού μοναστικού τάγματος, καί έπιτηρητήν 
τοΰ άπούνου. Μετά τον όσιώτατον τούτον πατέρα 
επέρχονται ό λικάς καενάτ, ήτοι ό δικαστής τών 

-κληρικών, ό κορος, ό κομούς, τίτλοι παραπλήσιοι 
τοΰ τών καθ’ ήμάς πρωτοσυγκέλλων, αρχιμανδριτών, 
κλ.π. · τέλος δέ οί άπλοι ιερείς (κε’ίς) καί οί διάκο
νοι (διάκον).

Ωσαύτως ε’ίπομεν ότι οί τεπτέραι ψάλλουσιν έν 
ταΐς έκκλησίαις· ούτοι δέ, καίτοι λαϊκοί, είναι ύπό- 
χρεοι νά γινώσκωσι τήν ίεράν ιστορίαν, ήν καί σπου- 
δάζουσιν εις τάς έν Γονδάρω, Άξούμω, Δεβραλιβάνω 
καί Χαλιβέλα σχολάς. Ο ανώτατος δικαστής τοΰ 
κράτους (λικά μουκούς) είναι έκ τοΰ σώματος τών 
τεπτερών.

Κατά τά έτη 1839-1843 έπέμφθη εις τήν ’Αβυσ
σινίαν παρά τής γαλλικής Κυβερνήσεως έπιτροπή έπι- 
στημονική πρός έπίσκεψιν της χώρας ταύτης· λοιπόν 
εις τών της έπιτροπής περιέγραφεν ώς επομένως τήν 
ύποδοχήν ήτις είχε γίνει πρός τινα άπούνον, έλθόντα 
κατ έκεΐνον τον καιρόν έκ Κάιρου.

« Η περί τής άφίξεως τού άπούνου άγγελία, λέγει 
ό περιηγητής, διεδόθη έν άκαρεΐ καθ’ όλην τήν Αβυσ
σινίαν, καί οί κάτοικοι έτρεχον πανταχόδεν ϊνα πα- 
ρευρεθώσιν έπί τής πορείας του καί λάβωσι τήν εύλο- 
γίαν αύτού· άλλ’ εις τό Άξουμον συνήχθησαν οί σο
φότατοι τών τεπτερών, άνυπομονούντες νά ’ίδωσι τον 
νέον πνευματικόν πατέρα, μάλιστα δέ νά συνδιαλε- 
χθώσι μετ’ αύτού· έπειδή, καίτοι κατείχοντο ύπό βα- 
θυτάτου πρός αύτόν σεβασμού, είχον περιέργειαν νά 
μάθωσι τίνα τών διαφόρων περί τής φύσεως τοΰ Χρις-οΰ 
δοςασιών ήσπάζετο. Άνείχετο δέ άραγετάς άλλας δο
ξασίας, ή ήτο πολέμιος αύτών ; ’ Ηδη έκαστος τών θεο
λόγων τούτων παρεσκεύαζε τά ίδια έπιχειρήματα, 
όπως άντιτάξη αύτά έν περιπτώσει αντιλογίας τού πα- 
τριάρ^ου.

» Ο ήγεμών τής Τιγραίας έςέδωκεν ές Αδούης, 
τής πρωτευούσης του, διαταγάς ϊνα ύποδεχθώσι τον 
άπούνον έπί τής διαβάσεώς του μετά τοΰ προσήκοντος 
σεβασμού καί τής άποχρώσης τιμής· καί αύτός δέ ό 
υιός τού ήγεμόνος έπορεύθη πρός προΰπάντησίν του εις 
τά μεθόρια. Οί σταθμοί ώργανώθησαν κατά πάντα καί 
έφωδιάσθησαν διά παντοίων τροφών· λαμπρά ήμίονος 
έκ τών βασιλικών σταύλων ήτοιμάσθη διά τον άπού
νον, καί έτεραι διά τήν ακολουθίαν του.

» Επορεύθημεν λοιπόν μετά λαού απείρου καί ημείς 
εις τήν προΰπάντησίν ταύτην, χάριν περιεργείας. Πάς 
άνήρ έκ τών τοΰ λαοΰ έφερε τεμάχιον άλατος, ώς άνα- 
πόφευκτον αντιμισθίαν τής εύλογίας· καί έκαστος τών 
τεπτερών είχε νά δόση εις αύτόν ένα άρτον σίτινον, 
πεφυλαγμένον (ντοσούτω έντός τοΰ αύτού σάκκου ένθα 
εύρίσκετο ή κίδαρις καί τό λευκόν όθόνιον, άτινα ώφει- 
λε νά φορέση παρουσιαζόμενος εις αύτόν.

» Μετά μιάς ώρας δρόμον, διεκρίναμεν εις τήν πε-

έλα-
βον όψιν άληδώς ιεροπρεπή

άνδρών σταλέντων

διάδα οικοδόμημά τι φυλλοσκεπές, καί όπισθεν αύτού 
σκηνήν αιγυπτιακής κατασκευής· περί δέ τήν σκηνήν 
πολλούς άνθρώπους καθημενους καί περιμένοντας τήν 
έλευσιν τής μ-εγάλης συνοδίας. Διαβάντες δ’έκεΐθεν, 
καί προχωρήσαντες έτι δεκαπέντε λεπτά, παρετηρήσα- 
μεν μακρόθεν έρχομένην συνοδίαν άνδρών καθημένων 
έπί ήμιόνων· προεπορεύετο δέ τούτων εις ίππεύς, ώς 
οδηγός. ’Εκ τών μελάνων ένδυμάτων τινών έκ τών ερ
χομένων, ώςκαί έκτών βαμβακίνων πετάσων των, διε
κρίναμεν τούς ιερείς τής Αίγυπτου. Τότε όλοι οί τεπτέ
ραι έφόρεσαν τά λευκά των όθόνια, ύπό τά όποια 
βον όψιν αληθώς ιεροπρεπή· καί τότε εϊδομεν τον 
άπούν Σαλάμαν έν μέσω τεσσάρων κληρικών κοπτών, 
τινών διερμηνέων του, καί άλλων ά.ζ ' 
ϊνα φέρωσιν αύτόν εις τήν Αβυσσινίαν.

» Φθάσας εις τήν σκηνήν καί πεζεύσας ήρξατο 
τών εύλογιών. ’Επί τούτω ύπήρχε προ τής σκηνής πε
ρίβολός τις, χωρών έως διακοσίους άνθρώπους. Εΐσήγε- 
το λοιπόν έκεΐ άλληλοδιαδόχως τό πλήθος τών πο- 
ρευθέντων εις προΰπάντησίν τοΰ πνευματικού πατρός, 
καί έπί τής εισόδου έδιδε τό άλας του, τεμάχιον έχον 
εις τον τόπον άξίαν ένός σχεδόν τουρκικού γροσίου· έ
πειτα έκάθητο έντός τοΰ περιβόλου, όπου έξερχόμενος 
τότε ό άρχιερεύς ηύλογει τούς πάντας. Τινές έγονυ- 
πέτουν καί έξω τοΰ περιβόλου, άλλ’ ό οικονόμος 
τοΰ άπούνου έτρεξε καί είπεν εις τούτους, ότι ύποκλέ- 
πτοντες οΰτω τήν εύλογίαν δέν έπρεπε νά έλπίζωσιν 
αγαθόν τι έξ αύτής. »

Τούτο έφάνη εις τον γάλλον περιηγητήν παράδο
ξον, ένώ ούδέ τά παπικά συγχωροχάρτια δίδονται ά- 
νευ χρημάτιον. Εν γένει όμως οί Εύρωπαΐοι, καί πε
φωτισμένοι οντες, όσάκις ποιήσωσι λόγον περί τών μή 
λατενικών έκκλησιών, προδίδονται ώς κατά βάθος μι
σαλλόδοξοι, καί οίονεί λησμονοΰσι τά τής 'Ρώμης πα- 
ρατράγωδα. Τόσον ϊσχύουσιν αί έξ άπαλ.ών ονύχων 
προλήψεις ! -— Άλλ’ έξακολουθούμεν μεταφράζοντες.

« Μετά περιεργείας πολλής καί τέρψεως είδον προ- 
παρασκευαζομένην τήν πάνδημον τελετήν. Είχον ςή- 
σει μεγάλην τινά καί εύρύχωρον σκηνήν, ύπό τήν ό
ποιαν έμελλεν ό κλήρος νά διέλθη τήν νύκτα όλην έν 
οεήσεσιν. Έκεΐ μετηνέχθησαν ό σταυρός καί τό εύαγ- 
γέλιον· έπειτα εισήλθον οί τεπτέραι μετά τού ηγουμέ
νου αύτών καί προεδιδάχθησαν τά διαδραματισθησό- 
μενα ένώπιον τοΰ άπούνου. Τούτων δέ γενομένων, τό 
πλήθος έξήχθη άπό τοΰ περιβόλου, όπου κατεπολιόρκει 
τον άγιον πατέρα, καθήμενον έπί ανακλίντρου μεγαλο- 
πρεπώς, καί τότε ό κλ.ήρος έπροχώρησε τεταγμένος εις 
δύο γραμμάς καί φέρων τό εύαγγέλιον, τό όποιον έδω- 
κεν εις αύτόν ν’ άσπασθή· συγχρόνως δέ τω προσέφε- 
ρε καί τινας σταυρούς έξ ούρανοΰ πεσόντας διά θαύ
ματος, κατά τό λέγειν τών ’Αβυσσινών. Έλαβον δ’

< / X ' λ. ίι ~ \ /επειτα οι τεπτεραι οια τχς οεςιας χειρος [Λίκρον τι 
όργανον, τσεναστσέλ καλούμενον, ^.αί έσήμανον δι’ 
αύτοΰ τον χρόνον, άρχίσαντες νά ψαλωσί τινα δοξο- 
λ.ογίαν. Τό όργανον τοΰτο άναδίδει ήχον όποιον καί 
τό τρίγωνον. Σύγκειται έκ χαλκού καί αργύρου, καί 
συνίσταται έκ δύο κλωνών, ών έκαστος έχει μήκος δύο 
δακτύλων· έπ’ αύτών δέ τρίτος τά κλκνν, κινητός ού
τος ώς τό βαρύδιον μικρού κώδωνος, πλήττει άλλον 
τινά τέταρτον κλώνα, προσκεκολλημένον έγκαρσίως 
εις τούς δύο πρώτους. Συγχρόνως δ’ έκρουον καί τον 
πόδα κατά γής, καί έλάμβανον θέσεις διαφόρους, πα-
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ρεχούσας εις τον χορόν τούτον χαρακτήρά τινα ίε- 
ροπρεπή. 'Η μουσική αύτών, πτωχή φωνών, ώς είναι 
καί ή των Κινέζων, παρήγεν όμως έν τε'λει, διά τήν 
συμφωνίαν καί το κάλλος των μ,ολπών, θρησκευτι
κήν επί των ακροατών έντύπωσιν· εις έμέ τούλάχ ι
στόν έφάνη έχουσα αρχαϊσμόν τινα άξιον σπουδής.

» Μετά τό πρώτον άσμα, οί τεπτέραι, παραιτή- 
σαντες το τρίγωνον, ηρχισαν σημειούντες τον χρόνον 
διά ράβδων όποΐαι αί ποιμαντικαί· είς δ’ έξ αύτών, 
κρεμασας από τού τραχήλου του τύμπανόν τι μακρον, 
εκρουεν αύτό διά τών χειρών αμφοτέρωθεν. Τότε ηύ- 
ζησεν ή κίνησις, ό δε ηγούμενος, καθόσον ή μουσική 
καθίστατο γοργοτέρα, έξήπτετο ύπο του ιερού ενθου
σιασμού. Ιϊρός το τέλος, ό τυμπανιστής έπεσφόδρυνε 
τούς κτύπους, καί περιήλθε προ τών ψαλτών μεγάλας 
ποιών χειρονομίας.

» Περί δέ την νύκτα άνηφθησαν άπειροι φανοί καθ’

ίερεύς.Άβυσσινός 

ματα ύπερέβησαν τάς κορυφάς όρέων, έν τών οποίων 
είχεν ύψος 1 1,000 ποδών ύπέρ την επιφάνειαν τής 
θαλάσσης- έκεΐ δέ ήσθάνθησαν ψύχος δριμύτατον. Καθ’ 
ό'λην την οδοιπορίαν όλίγιστα άπήντησαν χωρία· 
προς τό μέρος εκείνο τούλάχιστον έφαίνετο μεγίστη 
όλεγανθρωπία, ίσως διά τήν γειτνίασιν τής φυλής τών 
Γαλλάσων, φονευόντων, ώς λέγεται, τούς Άβυσσι- 
νούς άνδρας, καί φειδομένων μόνον τών γυναικών. 
Καί αληθώς οί Αγγλοι άπήντησαν έκεΐ μόνον γυναί
κας, μετακομιζούσας καρπούς δημητριακούς προς τό 
Άνταλον. Τούτων δέ πολλαί έφαίνοντο ευειδείς, έ- 
λαιόχροοι, ό'ψεως παραπλήσιας τής τών 'Ισπανίδων 
κατάτό χ ρώμα· ήσαν όμως ρυπαρώταται, μή γινώσκου- 

όλην την πεδιάδα ύπο τού λαού τού προσελθόντος έκ 
τών πέριξ· έκαστος δ’ έσκηνωσεν αύτόθι, ινα την 
επαύριον άκολουθήση τον άπούνον, μέλλοντα νά είσέλ- 
θη έν θριάμβω εις την πρωτεύουσαν της Τιγραίας,

» ΙΙραγματικώς, την επαύριον, περί τό λυκαυγές, ή 
συνοδία ό'λη άνεχώρησεν.Είχον έλθει καί άλλοι πολλοί 
οπλαρχηγοί μετά τών στρατιωτών αύτών προς ύπο- 
δοχήν τού πατριάρχου, ή δέ γενική άγαλλίασις άνεδί- 
δετο διά κραυγών ατελεύτητων. Πολλαχου διεκόπτε- 
το ή πορεία ύπο τού κλήρου τών εκκλησιών τάς οποίας 
άπηντώμεν καθ’ οδόν, έξερχομένου εις προσκύνησιν 
τού άπούνου- έπανελαμβάνετο δ’ έζάστοτε καί της 
ψαλμωδίας ή τελετή εκείνη. »

’Επιστολαί έξ Άβυσσινίας τής (7) 19 μαρτίου ά- 
νήγγελλον, ό'τι προ δύο ημερών τά αγγλικά στρατεύ- 

Άστεΐόν τι συνε'βη ένώ διέβαινεν ό αγγλικός στρα-

σαι τήν χρησιν τού σαπωνίου,καί άλείφουσαι ή μάλλον 
καλύπτουσαι τήν κόμην αύτών δι είδους τίνος λίπους.

Φθάσαντεςδέ οί ’Άγγλοι είς τήν λίμνην Άσχάγγην, 
παρά τάς περιγραφάς τών περιηγητών, παριστώντων 
αύτήν ώς θάλασσαν, τήν εύρον μόλις έχουσαν τεσσά
ρων μιλίων μήκος καί τριών πλάτος. Αλλ ή περί την 
λίμνην ταύτην κοιλάς είναι έκ τών τερπνότατων, κα
τάφυτος καί γονιμωτάτη. ’Επί τών πέριξ αύτή; κορυ
φών διεκρίνοντο χωρία, εις μέρη δυσπρόσιτα, δια τον 
φόβον τών Γαλλάσων. Είς τινα μέρη τό έδαφος ήτο πη
λώδες, καί διά τούτο έπικίνδυνον· αξιωματικός τις εί
χε βυθισθή αίφνιδίως ό'λος μέχρι τών ώμων, καί, ανευ 
του ύπηρέτου αύτού, θά έπνίγετο.

τόπεδον των πλάνη;τ.ς άοιδός άβυσσινός, φέρων όρ- 
γανόντι όμοιάζον πρός τό λαγουτον έκεΐ δ’ έκάθί
σε καί άρχισε νά άίδτι παίζων <

ΤόροΑύ - Ιούνιο;, 1S68.

, Αστεΐον τι σύνεση ένώ διέβαινεν ό αγγλικός στρα- ι '11 λέξις Μαγδάλα έπανελαμβάνετο πολλάκις έντός 
σος εκ τή; λίμνης Ασχάγγης. Ειχεν ελθει εις το στρα- I τού άσματος του, έ; ού ύπέλαβον οί αξιωματικοί ότι

έπηύχετο αίσια είς αύτούς, 
πορευομένους προς ά'λωσιν 
τής Μαγδάλας· άλλ’ ό 
διερμηνεύς τοΐς είπεν έπει
τα ό'τι, τούναντίον, ό άοι- 
δος ηύχήθη τήν ήτταν αύ
τών, καί έψαλε τήν φοβε- 
ράν έκδίκησιν τού Θεόδω
ρου έπί τών ήττηθησομε- 
νων. Ίΐπόρησαν διά τήν 
τόλμ.ην, άλλα καί έγέλα- 
σαν οίκτείροντες τον ά
θλιον .

Τά πράγματα σήμερον 
σπεύδουσι. Μόλις ήκουσεν 
ή Εύρώπη τήν άφιξιν τής 
αγγλικής έκτρατείας είς 
Μαγδάλαν, καί συγχρόνως 
έμαθεν ότιέπις-ρέφει ή έκ- 
στρατεία αΰτη οίκαδε, ά- 
ρασα όριστικωτάτην νί
κην, καί τυχούσα τού πο- 
θουμένου. ’Ερανιζόμεθα 
τά επόμενα έκ τής ΊΐΜΕ
ΡΑΣ, άρυσθείσης αύτά έκ 
τού «Χρόνου», έφημερίδος 
τού Αονδίνου.

« Ο βασιλεύς Θεόδω
ρος έφονεύθη. Οί αιχμά
λωτοι ήλευθερώθησαν. Αί 
άπώλειαι τών Άγγλων 
συνίστανται είς δέκα πε
ρίπου τραυματίας. Ο ςφα- 
τος έπιτρεφει είς τά ίδια. 
Δεν ύπάρχει βεβαίως είς τά 
χρονικά τού πολέμ.ου πα
ράδειγμα έκστρατείας, ά- 
ποφασισθείσης μετά το- 
σαύτης αποστροφής, σχε- 
διασθείσης αετάτοσαύτη: 
ακρίβειας, καί έκτελεσθεί- 
σης μετά τοσαύτης ταχύ- 
τητος καί έντελείας. Ο 
Κ. Ροβέρτος Ναπιέρ έδ.- 
καιούτο νά γράψη ώς ό 
Καΐσαρ· « ήλθον, είδον, 
ένίκησα. » Τή 10 άπρι- 
λίου, ό ύπο τήν αρχηγίαν 
αύτού ςρατός εύρίσκετο 
είς άπόστασιν δέκα μιλίων 
έκ τή; Μαγδάλας. Ο έχ- 
θρος ήτο πο/.υάριθμος καί 
κατείχε θέσεις όχυροτά- 
τας. Τά κρημνώδη ύψώ- 
ματα, έφ’ ών ήτο έςρατο- 
πεδευμε'νο|, ε χον κατα- 
στή έτι μάλλον απρόσι

τα διά τών πέριξ άνεγερθέντων αμυντικών έργων. 
Οί Άγγλοι έδίς-αζον έτι ν’ άποφασίσωσι κατά τίνος

συγχρόνως τό όργανονν μέρους έμελλε πρώτον νά γινη ή επ.θεσις, ότε ό
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εχθρός κατήρξατο τής μάχης, επιτεθείς πρώτος κατά 
του ήμετέρου ς-ρατού. Ύποστάς μεγάλας απώλειας, 
άπεκρούσθη· άλλά τά ηθικά αποτελέσματα της ηττης 
υπήρξαν έτι μείζονα τών υλικών. Την επιούσαν, αμέ
σως ό βασιλεύς Θεόδωρος έπρότεινε νά συνθηκολόγηση· 
άλλ’ούδέ τότε ήθελε ν’ άναγνωρίστ. το απελπιστικόν 
τής θέσεώς του. Ό άγγλος άρχις·ράτηγος έζήτησε την 
άνευ όρων παράδοσιν πάντων των αιχμαλώτων, καί- 
τοι έν γένει ύπετίθετο ότι οί άγγλοι αιχμάλωτοι εΐχον 
ηδη θανατωθη. Την αύτήν όμως ημέραν καί την επιού
σαν ό Θεόδωρος άπέστειλεν εις τό αγγλικόν τρατόπε- 
δον πάντας τούς Εύρωπαίους, οΰς εϊχεν εις την εξου
σίαν του, μη ςέργων έτι νά παραδοθή ό ίδιος. Τότε τώ 
έδόθη είκοσιτεσσάρων ωρών προθεσμία, όπως σκεφθή. 
Παρελθούσης και της προθεσμίας ταύτης άνωφελώς, 
τη 13 άπριλίου διετάχθη ή έφοδος κατά της Μαγδά- 
λας, έπιτυχοΰσα πληρέστατα. "Εκτοτε εις τον ς-ρατόν 
τού Θεοδώρου διεδοθη ή απείθεια καί ή άποσύνθεσις. 
Το όχυρότερον μέρος της πόλεως έκυριεύθη, οί δε 
Άβυσσίνιοι άνά χιλιάδας κατέθετον τά όπλα. ’Αλλ’ ό 
Θεόδωρος έπέμεινεν έτι άνθιστάμενος, καίπερ ύπερα- 
σπιζόμενος μόνον ύπό πιστών τινων οπαδών του. Τά 
πάντα όμως ήσαν μάταια. Πάσα άντίστασις είχε κα- 
ταστη αδύνατος. Ούχ ηττον άχρι της τελευταίας 
ςτγμης, καθ ην έπρόκειτο ν άποφασισθή ή τύχη του, 
ό βασιλεύς Θεόδωρος έδειξε την συνήθη αύτώ πεισμο
νήν. "Αμα ϊδών τον αγγλικόν ς-ρατόν προσεγγίζοντα, 
αύτοχειριάσθη διά πιστολιού, όπως έκφύγη τούς έξευ- 
τελισμούς, εις οΰς προέβλεπεν ότι έμελλε νά ύποβληθη 
ένεκα τών πράξεων του. "Ετερον τηλεγράφημα λέγει 
απλώς ότι ο Θεόδωρος έφονεύθη. Αλλ’ άδιάφορον τού
το- το βέβαιον είναι ότι οί αιχμάλωτοι είδον καί άνε- 
γνώρισαν τό πτώμά του. Διά τού θανάτου τού Θεοδώ
ρου ό πόλεμος έλ.ηζεν. Ό τύραννος εκείνος άπήλλαξεν 
ημάς τού κόπου νά σκεφθώμεν οποία τιμωρία ώφείλε- 
το εις την πεισμονήν του. Ο ς-ρατηγος Νάπιεο παρε- 
σκευάζετο νά έπανακάμψη εις’Αγγλίαν τροπαιούχος.

» Η ταχίςη καί οριστική επιτυχία της ήμετέρας 
έκς-ρατείας διά της παντελούς έξοντώσεως τού βασι- 
λέως Θεόδωρου, ούδόλως έζπλήττει ημάς. Μόνη ή πα
ραβολή τού ήμετέρου στρατού μετά τού εχθρικού ηρ- 
κει, όπως έκ τών προτέρων εξασφάλιση ήμΐν τον 
θρίαμβον. Η πάλη τών ανδρείων, άλλ’ απειθών ’Α- 
βυσσινών κατ’ άγγλων ς-ρατιωτών, έξωπλισμένων δι’ 
αγγλικών όπλων, έθεωρήθη έζ άρχης τοσούτον απε
γνωσμένη, ώστε ούδείς θρίαμβος τών αγγλικών όπλων 
κατά τών μαχητών της ’Αβυσσινίας, όσον μέγας καί 
εάν ύποτεθή, παρέχει ήμ.ΐν τό δικαίωμα νά κομπάσω- 
μεν. Τά δώδεκα κανόνια Άρμς-ρογγ έπέβαλον σιγήν 
εις το εχθρικόν πυροβολικόν. Ό δέ πειθαρχιών ήυ.ών 
ς-ρατός άντετάχθη κατ’ εχθρού άσυγκρίτως ύποδεες-έ- 
ρου. Όθεν δεν είναι ανάγκη νά εϊπωμεν μεγαλαυχούν- 
τες « ότι τά ήμέτερα Chassepot έθαυματούργησαν. » 
Η ιδιαιτέρα άξια της έν ’Αβυσσινία αγγλικής έκς-ρα

τείας συνίς-αται ούχί εις τό ότι έθριαμβεύσαμεν κατά 
τών Αβυσσινών, άλλά μ-άλλον εις τό ότι έθριαμβεύσα- 
μεν κατά της ’Αβυσσινίας. Την φύσιν είχομεν πολε- 
μίαν · αλλά διά τών έπιςημονικών ημών γνώσεων καί 
διά τού ήμετέρου διοργανισμού ΰπερεπηδήσαμεν καί 
αυτά τά μάλλον ισχυρά προσκόμματα. »

ΙΙΕΡ1 ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ.

Ματαίως μέχρι τούδε έπειράθησαν οί τά τών Φράγ
κων άκρίτως άπομιμούμενοι νά είσάζωσι καί εις την 
'Ελλάδα την μονομαχίαν’ τόφυτόν τούτο τών βαρβά
ρων σταυροφορικών χρόνων εύτυχώς δεν προκύπτει 
παρ’ ήμΐν. Ότε ό Αίας καί ό "Εκτωρ, ότε ό Μενέλαος 
καί ό Πάρις έμονομάχουν, τό ζήτημα δεν ήτο περί Ο
νου σκιάς- έπρόκειτο περί σωτηρίας λαών, και οχι 
περί ανθοδέσμης πατηθείσης, ή αύθάδους τίνος λέςεως' 
καί τέλος άλλαι παρά ταύτας μονομαχίαι δεν μνημο
νεύονται μεταξύ έπιφανών άνδρών τής άρχαιας Ελ
λάδος. Οί άνδρες οΐτινες άνεδεικνύοντο Μαραθωνομά
χοι, προθύμ.ως ύπείκοντες εις την φωνήν τής πατρι- 
δος, έγίνωσκον νά περιφρονώσι την ζωήν· ό δ έςαίσιος 
έκεΐνος προς τον Εύρυβιάδην λόγος, « πάταςον μέν, 
άκουσον δέ », διδάσκει ότι μόνον άμείνόνες τού Θε
μιστοκλέους άνδρες ήδύναντο ίσως νά έχωσι την φιλο
τιμίαν μάλλον τής έκείνου εις τά τοιαύτα εύ'θικτον.

'Οπωςδήποτε, παρά τοΐς έθνεσι τής εσπερίας Ευ
ρώπης το μονομαχεΐν δικαιολογείται, άφού αί κοινω- 
νίαι αύτών καί τό ανέχονται, καί τό έπιβάλλουσι μ.ά- 
λιστα, ένώ ή ήμετέρα ού'τε τό ανέχεται. Παρ’ ήμιν, 
όταν συμβή νά μονομ-αχήσωσι δύο άνδρες, θεωρούνται 
ώς άνθρωποι διαγωγής όχι κατά πάντα χρήσής, έκτος 
άν ήναι ς-ρατιωτικοί άμ.φότεροι- καί ό μέν φονεύσας 
άποκηρύττεται ώς άνήρ βάραθρος, αποτρόπαιος· εις 
τάς συνανας-ροφάς αποφεύγεται· φρονεϊται ικανός να 
τολμήση πάν κακόν, άφού άφήρεσε ζωήν ανθρώπου· 
περί δέ τού φονευθίντος, οί πλεΐστοι ταλανίζουσιν αυ
τόν ώς άνόητον. "Ως-ε, ένώ τά έθνη τής Χύσεως τιμώσι 
μ.έν τον θανατούμενον, δεν μέμφονται δέ τον θανατούν- 
τα, παρ’ ήμΐν ό μονομαχιών έκτίθεται, έκτος τής α
πώλειας τής ζωής, είς τήν άπώλειαν τής τιμής, ήτις 
είναι ή μ.εγίςη τών απωλειών. Πώς λοιπόν να προτεί- 
νη ή νά δεχθή τις μονομαχίαν μεταξύ κοινωνίας οΰτω 
κρινούσης περί αύτής ; ή πώς δύναται νά προκόψή ή 
μονομαχία έν κοινωνία, ήτις δικαίως άπαναίνεται το 
πράγμα τούτο;

’Αλλ’έτυχε νά έρωτηθώμεν· — Όταν ραπισθή τις 
λοιπόν, τί πρέπει νά πράξη ; — Αν οί περιες-ωτες, άν 
ή κοινή γνώμη κατεμέμφθη τού τολμήσαντος τοιαύτην 
κακοήθειαν, τίνος άλλης ηθικής ίκανοποιήσεως έχει 
χρείαν ο άδικηθείς; Αλλ άν ό ραπισθεις συναισθανθη 
οτιή κοινή, γνώμη ηύφράνθη εκ τής προς αύτον γενομενης 
ύβρεως, τότε δίδει ράπισμα αντί ραπίσματος. — Και 
άν ο ραπίσας πρώτος ηναι ισχυρότερος; — Αν ήναι 
ισχυρότερος, θά έχη τον ισχυρότερόν του. Αύτος, και- 
τοι αισθανόμενος εαυτόν ισχυρότερόν, δεν συνεσταλη 
νά έπιβάλη χεΐρα είς έμέ τον άσθενή. Μοι εόωκε λοι
πόν ούτιο το δικαίωμα νά έπικαλεσθώ καγω κατ αυτού 
άλλον τινά ισχυρότερόν, άν έχω τοιούτον φίλον. Η 
μήπως έν πολέμω, όταν πολλοί ς-ρατ.ιωται ιόωσιν ότι 
συνάδελφός των παλαίει κατα στρατιώτου πο/.εμιου 
ίσχυροτέρου, τον άφίνουσιν άσθενή προς ισχυρόν να 
μονομ.αχήση, καί δεν σπευδουσιν εις βοήθειαν αυτού: 

11 είναι δίκαιον νά ύβρίζη τις τούς τυχόντας, επιτή
δειος ών μ.ονομ.άχος, έπειτα δέ, άν δέν άνέχωντάι τας 
ύβρεις του, νά τοΐς άφαιρή καί τήν ζωήν; Αλλά πού 
θά κατήντα ούτως ή κοινωνία! Θά διηρεΐτο είς λύκους 
καί είς πρόβατα.

Τής μονομαχίας ή συνήθεια είσήχθη είς Γαλ.'ΐαν επι 

Καρόλου Η’· κατά δέ τούς αιώνας ις-’ καί ιζ’τοιαύτη 
είχε γίνει κατάχρησις, ώς-ε κατήντησεν είς αίσχράς 
καί άτιμους ένέδρας. « Βάλε τρεις Γάλλους είς τάς 
έρήμους τής Αύβιας, έλεγεν ό Μονταΐγνος, καί προ 
τής παρελεύσεως ενός μηνός θά τούς ίδης νά κατακο- 
πώσι, νά κατασπαραχθώσι μεταξύ των. » Δύναται έ
καστος νά ίδη έν τοΐς άπομνημονεύμασι τών καιρών 
έκείνων (ύπό Aubigne, de i’Esloile, Brantome, de 
Tallemant), ότι έκ τών εύπατριδών τής γαλλικής αύ- 
λ.ής, άνδρών φερόντων τά επιφανέστατα τών γαλλικών 
ονομάτων, από τού Φραγκίσκου Α’ μ.έχρι τού Αοδοβί- 
κου IX', ούδείς σχεδόν έμεινεν άνευ στίγματος, διά 
μίαν ή δύο ίς-ορίας μονομαχιών, άποληξασών είς δολο
φονίας. Κατά τον Lomenie, έπί τού 'Ερρίκου Β (1589) 
έντός δεκαοκτώ έτών ήριθμήθησανέ'ως 4,000 γάλλων 
εύπατριδών φονευθέντων έν μονομαχίαις. Ό 'Ερρίκος 
Δ και ό Αοδοβΐκος ΙΓ έςέδωκαν διατάγματα περι- 
ς-αλτικά τού κακού τούτου, άλλά ματαίως· μέχοις οΰ ό 
Richelieu μετήλθε τήν άπαγόρευσιν ταύτην ώς όπλον 
κατα τής αριστοκρατίας, ς-ηριχθείς είς τούτο καί ύπό 
τής δημοσίας γνώμης. ’Αλλά μετά τον Αοδοβΐκον IX' 
τό κακόν έ'λαβε νεαν έπίτασιν.

’Επί της παλινορθώσεως της δυναστείας τών Βουρ- 
βόνων είς τήν Γαλλίαν (1814), καί κατά τά μετ’ αύ- 
τήν έτη, τό μονομαχεΐν κατέστη ώς νόσος επιδημική 
τών φρενών. Διά τίποτε, διά ψύλλου πήδημα, κατά 
τον κοινόν λόγον, προεκάλει είς τον άλλον είς μονο
μαχίαν. Ανθρωποι αγνώστου πολλάκις καταγωγής 
καί κοινωνικής τάξεως, έπιτηδειότατοι όμ.ως είς τήν 
χρήσιν τών όπλων, έξύβριζον άναιτίως τον τυχόντα, 
φονεύοντες αύτον άναποφεύκτως, έάν ήθελε νά τούς· 
συνερισθή έκ ψευδοφιλοτιμίας, άπαντών είς τάς προκλή
σεις των· άλλ’ ούδε'ποτε τόιούτό τι δράμα ύπήρξε 
φρικτότερον τού συμβάντος έν έτει 183... είς μίαν 
τών νοτίων πόλεων τής Γαύ.λίας. Έζων κατ’έκεΐνον 
τον καιρόν έν Βορδιγάλλη δύο τινές άνδρες, κατά πάν
τα διαφε'ροντες σωματικώς τε καί ηθικώς, φίλοι όμως 
στενοί, καί τούς οποίους, έπειδή πανταχού έβλεπον 
όμού, είχον έπονομάσει « ’Αχώριστους ». Ό είς έξ 
αύτών, μαρκήσιος Άιννιανού (le marquis de Lignano) 
καλούμενος, -— λέγομεν δέ πρόσωπα αληθώς ύπάρ- 
ξαντα, καί όχι μ υθώδη , — κατήγετο έκ τής ’Ιταλίας. 
Ούτος εϊχεν έκδοθή είς τήν τέχνην τών όπύ.ων , καθ’ 
ολον τον βίον του είς ούδέν άλλο ασχολούμενος. ’Επί 
δεκαπέντε έτη περιήρχετο τήν Εύρώπην διδασκόμενος 
εις έκαστον τόπον πάν ό,τι νέον ή τελειότερον έν τη 
τέχνη τού ξιφομαχεΐν , καί νικών τούς άρίστους τών 
διδασκάλων τής τέχνης. Ήτο δέ τεσσαρακοντούτης· 
άνθρωπος μέτριου αναστήματος, τήν δψιν ούδό7.<ος επι
δεικτικός. Ό έτερος έκαλεΐτο Αουκιανός Κλαβώ (Cla- 
veaux), καί τούτου ή οικογένεια ήτο μία τιον άριστων 
τής Βορδιγάλΰ.ης. Ούτος έδιδάχθη τήν οπλομαχίαν έκ 
παιδικής ηλικίας, καί τόσον έρωτα συνέλαβε προς αύ- 
τήν, ώστε είς αύτήν μόνην συνεκεντρωσεν όλους του 
τούς στοχασμούς· κατέστη δέ ολίγον κατ ολίγον απα
ράμιλλος ξιφομάχος. Τριακοντούτης τότε, ό Λουκια
νός ήτο ύψηύ.ός καί ώραΐος άνήρ, εύρωστος ώς άλλος 
Ηρακλής, καί άγαθός κατά βάθος.

Δυτυχμος, έσχετίσθη μετά τού μαρκησίου Αιννιανού, 
έξ ού διαφθαρείς κατέστη ώς αύτον προπετής καί 
προς πάντας προκλητικός. Καθεκάστην ό μαρκήσιος 
καί ό Λουκιανός διεξιφίζοντο, σήμερον μέν προς τού

τον, αύριον δέ προς έκεΐνον, καί πάντοτε αύτοί ενικών- 
τόσον, ώς-ε κατέστησαν ό τρόμος τών πολιτών. ’Αλλά 
μετ ολίγον έγεννήθη είς αύτούς, ύπό τό πρόσχημα 
της φιλίας, φθόνος τις αμοιβαίος, προελθών είς έκα
στον έκ της ιδέας ότι καί ό έτερος εϊχεν ’ίσας δυνάμεις· 
ώς έχοντα λοιπόν ίσας δυνάμεις, έπεθύμει νά καταβάλη 
καί αύτον, όπως καθέξη τον θρόνον μ.ονώτατός. Αύξα- 
νούσης της σιωπηλής ταύτης αντιζηλίας, παριοξύνοντο 
ύπ’αυτής είς πράξεις άπανθρωποτάτας, ζητούντες 
(μ.έχρις ού έλθωσι καί αύτοί μ.εταξύ των είς ρηξιν) 
τάς τερατωδεστάτας καί παραδοξοτάτας μονομαχίας 
προς άλλους ανθρώπους, πολιτικούς τε καί στρατιω
τικούς.

Μίαν τών ημερών έδίδετο είς τό θέατρον ή πρώτη 
παράστασις νέου τίνος μελοδράματος, καί ό Λουκια
νός, παραλαβών τινα φίλον του, έπορεύθη ώς θεατής 
καί έκάθισεν είς έδώλιόν τι πλησίον της ορχήστρας. 
Μεταζύ της παραστάσεως έξάγει έκ τού κόλπου του 
φάκελλον παιζοχάρτων, θέτει τον πΐλόν του έπί τών 
γονάτων πρηνή, αντί τραπεζίου, καί άρχίζει νά χαρτο- 
παικτή μ.ετά τού φίλου του. ’Επαιζε δέ, καί συγχρό
νως έλάλει γεγωνυία τή φωνή, ώς άν εύρίσκετο έντός 
καπηλειού- καί τούτο ένώ ολ.οι οί θεαταί προσεΐχον 
είς τον ύψίφωνον, αδοντα κατ’ εκείνην τήν στιγμήν 
παθητικώτατόν τι μέλος, καί έτηρεΐτο παρά πάντων 
άκρα σιγή. Εγνώρισαν όμως όλοι τον Λουκιανόν, καί 
τόσον τον έφοβούντο, ώς-ε ούδείς έτόλμα νά τώ άπο- 
τείνη τήν έλαχίστην λ.έξιν. ’Αλλά ξένος τις καθήμενος 
όπισθεν αύτού έπί τέλους άνέκραςεν, « Αρκεί! αρκεί! 
καταντά άφόρητον! δέν ακούεται ό ηθοποιός.» Στρέ
φεται ό Αουκιανός πρός τά όπίσω του άπαθέστατα, 
καταφέρει έν ράπισμα είς τον ξένον, καί επαναλαμβά
νει τό χαρτοπαίγνιον. « 12! άνέκραξεν άλλος τις θεα
τής. τούτο ίδών· ώ της άχρειότητος ! » Ό Αουκιανός 
έγείρεται πάλιν, πορεύεται καί πρός αύτον, τον ραπί
ζει ώς τον πρώτον, τω δίδει έπειτα δελτίον φέρον τό 
όνομά του, καί έπιστρέφει είς τήν θέσιν του. Τώρα 
όμως έκρυψε πλέον τά παιζόχαρταείς τον κόλπον αύτού. 
Εϊχεν ό,τι ήθελε· δύο μονομαχίας διά τήν επιούσαν.

Τήν έπιούσαν τωόντι μ.ονομαχεΐ μετά τών δύο 
ξένων, καί φονεύει άμ.φοτέρους. Στραφείς δέ τότε πρός 
τόν μαρκήσιον, ον είχε παραλάβει ώς μάρτυρα, — 
Αι, τόν λέγει, πώς εύρίσκεις τήν μικράν αύτήν έξαπϋ- 
στολήν; — £2! άποκρίνεται ό μαρκήσιος· τό κατόρ
θωμα δέν είναι μέγα. Θά έκαμ.να καλλίτερον.

Τήν έσπέραν της αύτής εκείνης ήμ,έρας, ό μ.αρκή- 
σιος Αιννιανού εξέρχεται περί ώραν όγδόην, καί κατευ- 
θύνεται πρός τόν κοινόν περίπατον τής πόλεως· κάθηται 
δ’έπί τίνος εδωλίου κρατούν άνά χεΐρας μικρόν τι χρυ- 
σοκέφαλον ραβδίδιον. Έκεΐ,παρατηρήσας νέον τινά λο
χαγόν τού πεζικού έρχόμενον καί ύποτονθορύζοντα τον 
ήχον μελοδράματος τίνος, πήτησιάζει πρός αύτον, τόν 
χαιρετίζει εύγενικώτατά, έπειτα δέ κύψαξ ολίγον, καί 
τείνας τό ραβδίδιον του όριζοντείως πρό τού άξιωμ.α- 
τικού, τώ λέγει· «Εύαρεστεΐσθε, κύριέ μου, νά το 
πηδήσετε αύτό; » Ό αξιωματικός, έκλαβών αύτον ώς 
φρενοβλαβή, άνατινασσει τούς ώμου| καί κινείται ό
πως έξακολο.θήση τον δρόμον του- άλλ’ ο μαρκήσιος, 
έμποδίσας αύτον, κλίνει έκ νέου τό ραβδίδιον μέχρις 
ύψους τριών ποδώνάνω τού έδάφους, καί τόν παρακα- 
λεΐ νά πηδήση. Τότε ό άξιωματικός άνεγνώοισε τόν 
μαρκήσιον, καί έννοήσας ότι τούτο ήτο πρόκλησις,
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αρπάζει το ραβδίδιον από των χειρών του, και τδ συν
τρίβει επί του προσώπου του.

Ό μαρκήσιος δέν είπε τίποτε" έξήγαγε [χάνον εν 
δελτίον φέρον τδ όνομά του, τδ ενεχείρισεν εις τον 
άξιωμ.ατικδν, τον έχαιρέτισε μετ’ έπιτετηδευμένης 
βαθείας ύποκλίσεως, καί άπήλθεν άφ’έτέρου δέκαί ό 
λοχαγός.

Τήν επιούσαν, ό μέν άξιωμ-ατικός μετά δύο των 
συναδέλφων του καί τού ιατρού τού συντάγματος του, 
όδέ μαρκήσιος μετά δύο άλλων μαρτύρων, φίλων του, 
άπήλθον εϊς μικρόν τι δάσος, έξω της πόλεως. Φθά- 
σαντες εϊς τον όρισθέντα τόπον, ό μαρκήσιος, δςτις 
καί τώρα έφερε τινα ράβδον, προτείνει αύτήν ενώπιον 
τού άςιωματικού, καί τω λέγει πάλιν καθώς χθες, 
« ΕΰαρεστεϊσΟε, κύριε, νά πηδήσετε αύτο τδ πράγ
μα; » Ο αξιωματικός δεν άπεκρίθη, άλλ ά λαβών τό 
ξίφος, δοθέν εις αύτδν παρ’ ενός των μ.αρτύρων, ίς-α- 
ται εις Οεσιν αμυντικήν. Λαμβάνει τότε έν ξίφος καί ό 
μαρκησιος, καί εις την δευτέραν σύγκρουσιν των όπλων 
διατρύπα τδ στήθος τού αντιπάλου του.

Ό δυςυχής αξιωματικός πίπτει βαλών ςεναγμδν 
οδύνης, καί ό ιατρός τρέχει προς αύτδν, καί προσπα
θεί νά τον έπαναφέρη εις την ζωήν. Ό μαρκησιος έν 
τούτοις σπογγίζει απαθώς τδκαθημαγμένον ξίφος του, 
εξάγει σιγάρον, τδ άνάπτεί" έπειτα, ς-ραφείς προς ένα 
των μαρτύρων τού λοχαγού, νεκρού ήδη, κλίνει το ξί
φος προ των σκελών του, καί τω λέγει μετά τρόπου 
πάντοτε εύγενικοΰ, « Εύαρεστείσθε, κύριε, νά πηδή- 
σετε; »

Εις άπόκρισιν, ό αξιωματικός εγείρει την χείρα καί 
τω δίδει ράπισμα σφοδρόν.

Τά δύο πτώματα εμπόδιζαν τούς αντιπάλους, καί 
ήτο καθημαγμένη ή γη. Μετέβησαν ολίγον παρέκει, 
καίηρχισαν τον διαξιφισμόν.

Μετά δύο λεπτά πίπτει νεκρός καί ό μάρτυς· ς-ραφείς 
δε τότεό μαρκη'σιος προς τον δεύτερον των μαρτύρων, 
τείνει καί πρδς αύτδν τδ ξίφος του, έτοιμος νά έπανα- 
λάβη την αύτήν ην άπηύθυνε καί προς τούς άλλους δύο 
έρώτησιν. — Αύτά είναι περιττά, κύριε, είπεν ό α
ξιωματικός" άνωφελώς θά μοί έπροτείνετε άνανδραν 
πράξιν. Θέλετε νά φονεύσετε κ’έμέ, ώς τούς δύο δυςυ- 
χεΐς φίλους μου* θά δεχθώ τον θάνατον ώς αύτοί, άνευ 
δειλίας.

Μ ίαν, δύο, καί ό μαρκησιος ρίπτει καί τούτον νε
κρόν. Τέλος δέ στρέφεται προς τον ιατρόν, ον είχαν 
φέρει οί τρεις αξιωματικοί, καί κλίνας καί προς αύτδν 
τδ ξίφος του, όλον αίματόβρεκτον, τω λέγει άταρά- 
χως" «Πηδάτε; »

Μά την αλήθειαν , ό ιατρός έπήδησεν. Έπήδησεν ό 
άνθρωπος άδιστάκτως, καί όςτις θε'λη άς κατακρίνη 
αύτδν δι’ αύτό. Ό δέ μαρκησιος τότε έσπόγγισε τδ ξί
φος του έκ νέου, ήναψε πάλιν το σιγάρον του, καί άνα- 
βάς εις τδ όχημά του άνεχώρησεν.

’Επαναλαμβάνομεν ό'τι δεν διηγούμεθα μύθον, 
άλλα πράγμα τδ όποιον συνέβη αληθώς. Ύπάρχουσιν 
επί γτ,ς τοιαΰτα Θηρία, καί ζώσι μεταξύ τών διάσημων 
μελών κοινωνίας συνεχόμενης είσέτι ύπδ τών τού με- 
σαιώνος κενών φιλοτιμιών, ύπερακοντίζοντα αύτάς 
μάλις-α. Δεν μεταφράζομεν γράφομεν έξ άφηγησεως 
κατοίκου τών τόπων εκείνων.

Τόσην κατακραυγήν διηγειρε τδ αποτρόπαιου τούτο 
συμβάν, διαδοθείσης της φη'μης αύτού εις την πόλιν, 

ώστε ό μαρκησιος ήναγαάσθη νά κρυβη. Έκρύβη, αλλά 
μετ’ ού πολύ άνεφάνη ύπεροπτικώτερος καί θρασύτε- 
ρος, μέχρις ού συναπηντήθη μετά τού Λουκιανού εϊς 
τον δρόμον, πρόσωπον πρδς πρόσωπον.

’Αδύνατον ήτο νά ζη'σωσι τού λοιπού οί δύο ούτοι 
άνθρωποι εις ένα καί τον αύτδν τόπον, καί νά μή συγ- 
κρουσθώσιν εις φονικήν μονομαχίαν. Άπτίτεΐτο ελά
χιστη τις πρόφασις όπως έκραγη ό αμοιβαίος αύτών 
φθόνος, ό ύπολανθάνων ύπδ τδ πρόσχημα φιλίας στε
νής, καί ή πρόφασις αύτη εύρέθη μετ’ ού πολύ. Μίαν 
νύκτα, οί δύο φίλοι, οϊτινες όχι μόνον έκατοίκουν εις 
την αύτήν οικίαν, άλλ’ είχον καί εις τον αύτδν θάλα
μον τάς κλίνας των, συνέβη νά έξυπνήσωσιν· ήρχισαν 
δέ, κοιτόμενοι, νά συνομιλώσι περί διαφόρων πραγ
μάτων. Ό λόγος έστράφη καί εϊς τινα κυρίαν, φίλην 
τού Λουκιανού, περί τής οποίας ό μαρκησιος έςεφρά- 
σθη λίαν "άθυροστόμως, ώς περί γυναικός πάντη άνα- 
ςίας τής οικογένειας της. — Άν ήςευραν αί γυναίκες 
πόσον καταφρονοΰνται ύπδ τών άνδρών εις τών όποιων 
τήν έχεμυθίαν πιστεύουσι!

Τόσον, ώστε, αφού ό Λουκιανός ματαίως προσεπά- 
θησε νά κλείση τδ άπύλωτον τού μαρκεσίου στόμα, 
— ’Αλλά τή άληθεία, τω είπε, ώσάν επίτηδες διά νά 
μέ παροργίσης όμιλείς. Καί άν έχη ουτω, χαίρω πολύ, 
διότι προτιμώ τώρα νά έλθω μετά σού εϊς ρήξιν ή 
βραδύτερου. Θέλεις αμέσως νά κτυπηθώμεν;

’() άλλος ποτέ δέν έλεγεν όχι εις τοιαύτας προτά
σεις. Κράζουσι λοιπόν αμέσως τον υπηρέτην των, καί 
τον στέλλουσιν έξω" έπειτα δέ κλειδόνει ό Λουκιανός 
τήν θύραν, καί βάλλει τδ κλειδίον έν τινι συρταρίω. 
Λαμβάνει δέ τότε άπδ τού τοίχου δύο ξίφη άνηρτη- 
με'να εις πανοπλίαν, δίδει τδ έν εις τον μαρκη'σιον, 
κρατεί τδ έτερον, καί λαμβάνει μαχητικήν θέσιν.

’ΐδού δύο άνδρες, η μάλλον δύο ύαιναι, απέναντι ή 
μία τής άλλης. Ήσαν ίσης δυνάμεως" ό μέν μαρκη'σιος 
τεχνικώτερος, ό δέ Λουκιανός ισχυρότερος καί εύκαμ- 
πτότερος. Ίί μάχη διήρκεσε τρεις ώρας" έγινεν ήμερα, 
καί είσέτι ΐσταντο άμφότεροι ακατάβλητοι, καίτοι 
κατακεκομμένοι έκ τών τραυμάτων καί όλισθαίνοντες 
εις το αίμά των. Τότε έπεσον άμφότεροι εις τάς κλί
νας των, σχεδόν συγχρόνως λειποθυμήσαντες.

'Όταν έπανήλθεν ό ύπηρέτης, ευρών κλειδωμένην 
τήν θύραν, καί ίδιον αίμα διαρρέον ύπ’ αύτήν, έκραξε 
κόσμον" έβιάσθη δέ τότε ή θύρα, καί οί δύο φίλοι εύ- 
ρέθησαν έξηπλωμένοι εις τδ αίμα αύτών καί ημιθα
νείς. Οί προσκληθέντες ιατροί, κατ’ άρχάς τούς έθεώ- 
ρησαν ώς μή έχοντας ελπίδα ίάσεως" άλλ’ ό'μως έξετά- 
σαντες τάς πληγάς έπεχείρησαν τήν θεραπείαν των, 
χωρίσαντες αύτούς.

• ’'Εξω είχε διαδοθή φήμη ό'τι άπέθανον, καί άπα- 
σα ή πόλις έχάρη ό'τι άπηλλάγη τών δύο θηριωδών 
ξιφομάχων διότι δέν τούς έτρεμον μόνον οί τίμιοίκαί 
οί φιλήσυχοι, αλλά καί αύτοί εκείνοι, οϊτινες καθί
στανται έν παντί τόπω αύθάδεις καί μοχθηροί, εν 
απουσία αύθαδεστέρων καί μοχθηρότερων. ’Απόντος 
λέοντος επικρατεί καί ό λύκος.

Ιίαρήλθον τρεις μήνες. Πρωίαν τινά παρουσιάζεται 
ό μαρκήσιος de Lignano εις τήν Λέσχην ό'που έφοίτα 
πριν. Μένουσιν ό'λοι έκθαμβοι, τδν περιστοιχίζουσι, 
τον έρωτώσιν άν ή'ρχετο έκ τού άλλου κόσμου. Διη
γείται δέ τότε, ό'τι προ δύο μηνών τδν μετεκόμισαν 
εις τήν έζοχήν, ό'που τδν έπεμελήθη νέος τις χειρουρ- 

γδς, δςτις καί τδν έθεράπευσεν. ’Εκάθισε δ’ έπειτα 
πλησίον τραπεζίου, καί ήρχισε νά χαρτοπαικτή· διότι 
όλας τάς άρετάς έχουσιν οί τοιούτοι άνθρωποι· άνευ 
τής τού χαρτοπαικτεΐν θά ήσαν ατελείς.

Ενώ προσείχεν εϊς τό παίγνιόν του, καί έφαίνετο 
ό'λος εις αύτδ βυθισμένος,. άνοίγεται ή θύρα τού καφε
νείου, καί αίφνης εισέρχεται ό Λουκιανός. ’Απευθύνει 
γενικόν τινα χαιρετισμόν προς τούς παρεστώτας, έ
πειτα προχωρεί πρδς τον μαρκήσιον, καί τω λέγει, 

Ξιφομάχοι.

άνανδρου οποίος είσαι. » —— « Κακός είσαι! >> λέγει 
τότεό Λουκιανός, μόλις συνεχόμενος" « Καλά" αύ'ριον 
λοιπόν επαναλαμβάνομεν τήν μικράν εκείνην παιδιάν, 
τήν οποίαν προ τριών μηνών διεκόψαμεν. »

Μόλις έπρόφερε ταΰτα, ό δέ μαρκήσιος έγερθείς και 
ελθών πρδς αύτδν, τον έρράπισεν. Ό Λουκιανός, ρω- 
μαλεώτερος μάλιστα, αισθανθείς τήν χείρα εκείνην 
κάταβάσαν επί της παρειάς του, όρμα, αρπάζει τδν 

« Α’ϊ, μαρκήσιε, τί νέα; πώς τά πάς; » Ό μαρκήσιος 
έγείρεται πάραυτα ωχρότατος, ώς ϊνα όρμήση. κατά 
τού αντιζήλου του, αλλά πάλιν κάθηται ούδέν άπαντή- 
σας. — « Πώς! έπαναλαμβάνει ό Λουκιανός" δεν μέ 
αποκρίνεσαι, οΰ'τε μοΰ σφίγγεις τήν χείρα, ένω παρήλ- 
θον τρεις μήνες άφότου δέν έλάβομεν τήν εύχαρίστη- 
σιν νά ίδωμεν ό εις τδν άλλον; » Ό μαρκήσιος, ούτε 
καν στραφείς πρδς τδν Λουκιανόν, άπεκρίθη, « Δέν 
θέλω ού'τε νά έγγίσω τήν χείρα ένδς ούτιδανοΰ καί

μαρκήσιον, αίρει αύτδν ύψηλάδι’ άμφοτέρων τών χει
ρών, κατευθύνεται πρδς τδ παράθυρου, ον ήνεωγμέ- 
νον, — εύρίσκοντο δέ εις τδ δεύτερον πάτωμα τής οι
κίας έκείνης, — τον εκφέρει ό'λον, καί κρατών αύτδν 
μετάρσιον εις τό κενόν, « "Αθλιε! τδν λέγει" συγγνώ
μην ζήτησε, ή σέ άφίνω καί πίπτεις. » Άλλ ό μαρκή
σιος αποκρίνεται μετά φωνής άταράχου, « Είσαι ά
νανδρος καί ουτιδανός, άν δέν μέ ρίψης. »
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Ό Λουκιανός μένει άμφιρρέπων' νά τόν άφήσνι νά 
πέση, νά κατασυντρίβει έπί τού λιθοςρώτου της οδού; 
Ήτο εις την εξουσίαν του· αλλά δέν ήθέλησε τούτο. 
Μή προσεχών εις τάς παρακινήσεις τού φαύλου αντι
ζήλου, τον έπέστρεψεν εις τά εντός της Λέσχης, τον 
άπέθεσεν εις το έδαφος, καί « Δεν θέλω, είπε, να κα- 
ταχρασθώ την επί σοΰ δύναμίν μου’ ό πόθος μου είναι 
νά σέ νικήσω it’ οπλών ίσων· να σοΰ άφαιρέσω την 
ζωήν δια τού ξίφους μου. Αύ'ριον βλεπόμεθα. » Καί 
ταύτα εΐπών έξήλθε της Λέσχης.

Ισως θέλει ό αναγνώστης να μάθη πώς είχεν ίαθή 
ό Λουκιανός, ένω έθεωρείτο ώς νεκρός καί ούτος. Την 
επαύριον τής μονομαχίας εκείνης, μαθούσα το συμβάν 
ή κυρία τής οποίας τ’ όνομα έχρησίμευσεν ώς πρόφα- 
σις εις τούς διαξιφιστάς, γυνή πλούσια, χήρα καί ανεξ
άρτητος, καί αληθώς άφορώσα εις νόμιμον γάμον με
τά του Λουκιανού, ό'στις ήγάπα αύτήν, εστειλεν αν
θρώπους καί τον μετέφεραν τραυματίαν εις την οικίαν 
της, όπου τον έπεμελήθη καταβαλούσα όλην αύτής την 
ψυχήν προς άνάρόωσίν του. Εκεί κλινήρης, ό Λουκια
νός ύπεσχέθη νά μεταβάλη τού λοιπού βίον, νά έπα- 
νέλθη εις τούς κόλπους των τίμιων ανθρώπων, καί ν’ 
άφοσιωθή εις τήν εύδαιμονίαν τού θεάρεστου συζυγι
κού βίου. « Άλλ’ όμως, προσέθεσε, πρέπει να παύση 
ενοχλούσα με ή παρουσία καί ή επήρεια τού μαρκη
σίου. ’Αφού δέν άπέθανεν ούδ’εκείνος, ό είς έξ ημών 
τών δύο είναι περιττός επί γης. Ανάγκη, ή εγώ να λεί- 
ψω, ή αυτός. »

Π κυρία εκείνη ματαίως τόν καθικέτευε να μή έκ- 
τεθή εις νέαν μονομαχίαν. « Πρέπει να θανατώσω, 
έλεγε, τον άχρεϊον ό'στις από τιμίου καί φιλησύχου 
ανθρώπου μέ μετέβαλεν εις φαυλόβιον διαξιφιστήν, 
στερήσας με ουτω τής ύπολήψεως τών συμπολιτών 
μου. Πρέπει να τόν τιμωρήσω. Τέλος, πρέπει αύτό τό 
τέρας να έκλειψη από τής γης. » .

Είδομεν λοιπόν τήν σκηνήν ήτις έλαβε χώραν έν 
τή Λέσχη, καθ’ ήν ημέραν ό Λουκιανός είχε μάθει 
ότι ό μαρκήσιος, άναρρώσας, έξήλθε καί έπορεύθη έ- 
κεΐσε.

Τήν επιούσαν όλη ή πόλις έγίνωσκεν ότι ό μαρκή
σιος Λιννιανού έμελλε να έ'λθη εις νέαν μονομαχίαν 
μετά τού Λουκιανού Κλαβώ κατ’αύτήν εκείνην τήν 
ημέραν, εις τήν αύλήν τής αγροτικής οικίας ενός τών 
φίλων τού τελευταίου, καί από της όγδοης πρωινής ώρας 
είχε συρρεύσει έκεΐσε πλήθος πολύ- διότι ό κύριος τής 
οικίας, νέος ών εκ τών εύπορωτέρων της Βορδιγάλλης, 
είχε πολλούς φίλους, μεθ’ ών συνεχώς έγυμνάζετο εις 
τήν ξιφασκίαν· εύρίσκετο δέ παρ’ αύτω καί πανοπλία 
έκ παντοίων εξαίρετων όπλωνόόστε πολλάκις, τάς κυ- 
ριακάς, ήρχοντο αύτόσε οί γείτονες τών πλησίον άλ
λων αγροτικών οικιών, καί διεσκέδαζον καθιστάμενοι 
θεαταί τών γυμναζόμενων.

Ερχονται λοιπόν αύτόσε οί αντίπαλοι άμφότεροι, 
καί μετά τήν έκπλήρωσιν τών προαπαιτουμένων δια
τυπώσεων τίθενται έκ νέου ξιφήρεις έ'καςος έναντίον 
του άλλου. ’Επανέκτησαν μόλις τάς δυνάμεις όπως 
κράτήσωσι τό όπλον άνά χεΐρας. Μετά τινας τεχνι- 
κωτάτας αμφοτέρωθεν προβολάς, επιθέσεις καί άμυ
νας, ό Λουκιανός, μετά θαυμαστής τίνος τόλμης καί 
ταχυχειρίας, βάλλει αίφνηςτό ξίφος ύπό τον βραχίονα 
του, καταφέρει διά τής αύτής χειρός έν ράπισμα εις 
τον μαρκήσιον, καί πάλιν λαμβάνει τό ξίφος καί προ- 

φυλάττεται' ταύτα δέν ριπή οφθαλμού, έκπλαγέν- 
των τών θεατών, τού δε μαρκησίου άφρίσαντος ύπό 
λύσσης διά τό άνήκουστον θράσος της νέας ταύτης 
ύβρεωε. «Μαρκήσιε, μαρκήσιε! τω λέγει ό Λουκιανός, 
δεν πρέπει τόσον νά παραφέρεσαι· χθές μ’έρράπισες· 
έχρεώςουν νά σέ άντιρραπίσω- τώρα ε’ίμεθα ίσοι. Απο
λείπεται νά θανατωθώμεν εύ'τακτα* δεν χρειάζονται 
παραφοραί. Πάλιν διά καλόν σου σέ λέγω. »

Η μάχη διήρκει ύπέρ μίαν ώραν καί ούδείς τών 
αντιπάλων είχε τραυματισθή, άμφοτέρων καταβαλ- 
λόντων τα θαυμαστότατα τών στρατηγημάτων τής 
τέχνης τού ξιφομαχεΐν. Αληθώς ό άγιον ύπήρχεν αξιο
θέατος. Άποφανθέντων δέ τών μαρτύρων ότι οί άθλη- 
ταί έπρεπε ν’ άναπαυθώσιν, είχε γίνει επί τινα λεπτά 
παύσις, μεθ’ ήν πάλιν ώρμησαν κατ’ άλλήλων μετά 
νέας ζέσεως. Καί τότε τραυματίζεται ό Λουκιανός εις 
τον βραχίονα, άλλ’ άντιτραυματίζει τον μαρκήσιον 
εις τον ώμον. Μετά μίαν ετι ώραν,διετέλουν άμφότε- 

^ροι βαρέως τετραυματισμένοι, καί οί παρεστώτες έπε- 
νέβησαν ζητοΰντες τήν παυσιν τής άλληλοκτονίας 
ταύτης. Άλλ’ εκείνοι δέν συνήνεσαν, λέγοντες ότι ώ- 
φειλεν είς έκ τών δύο νά θανατωθή. Τό θέαμα κατήντα 
άφόρητον ήσαν άμφότεροι αίμοςαγεΐς, καί έζηκολού- 
θουν δεινώς κατακοπτόμενοι* μόνον αί μ.ορφαί των 
έφαίνοντο άπαθέςαται. Τέλος, διετρυπήθησαν διαμπάξ 
καί οί δύο συγχρόνως κατά τά στήθη, καί καμφθέντες 
έγονυπέτησαν.

Τότε έτρεξεν ό ιατρός, καί άποσπάσας τά ξίφη άπό 
τών σωμάτων ήθε'λησε νά έπιδέση τά τραύματα. Ό 
Λουκιανός όμως τόν ήμπόδισεν, εΐπών ότι δέν άπεπε- 
ρατώθη είσέτι ή μονομαχία, καί ότι εμελλον νά δώ- 
σωσι τέλος είς αύτήν διά πιστολίων, αφού δέν ήδύ- 
ναντο πλέον νά ίστανται όρθιοι. «Δότε μ.ας, είπε, δύο 
πιςόλια, καί εύρίσκομ.εν τρόπον νά θανατωθώμεν, κα- 
θήμενοι κατά γής καί άπέχοντες άπ άλλήλων δέκα 
βήμ.ατα. »

Δέν ήδυνήθησαν νά τούς μεταπείσωσιν ούτε οί μάρ
τυρες, ούτε οί περιεςώτες. Καί διατί δέν τούς ήμπό- 
διζον διά τής βίας: Διά τής βίας ! άστείζεσθε' οί νό
μοι τής μονομαχίας είναι τόσον ιεροί! Επρεπε νά γίνη 
ό,τι ήθελον οί άθληταί.

Τούς έκάθισαν λοιπόν κατά γής άμφοτέρους, είς 
ά.πόστασιν δέκα βημάτων άπ’ άλλήλων, καί ένεχείρι- 
σαν είς έκαςον έν πιςόλιον δοθέντος δέ σημείου, έπυ- 
ροβόλησαν καί οί δύο συγχρόνως. Τού μαρκησίου ή 
χειρ ύπέτρεμεν έκ τών τραυμάτων, μόλις δυναμένη νά 
ςηρίζη το βάρος τού πιςολίου· ένεκα τούτου ό μό
λυβδος του έκτύπησε τόν Λουκιανόν είς τόν ώμον, τόν 
όποιον καί συνέτριψεν* άλλ’ ό Λουκιανός έσκόπευ- 
σεν εύστόχιος· τούτου ό μόλυβδος διεπέρασε τήν καρ
διάν τού μαρκησίου. Καί ούτος μν έπεσεν άφ’ ενός 
νεκρός, ό δέ αντίπαλός του έπεσεν επίσης, λειποθυμή- 
σας. ΙΙρός ςιγμήν έξελήφθησαν ώς θανατωθέντες άμ- 
φότεροι· άλλ’ ό ιατρός εύρε πάλλοντα είσέτι τον σφυγ
μόν τού Λουκιανού, καί μετέφερεν αύτόν είς τήν οικίαν 
τής φίλης του.

’Εκεί άνέζησε, τό δεύτερον ίαθείς· ίάθη, ένυμφεύθη, 
καί έζησε τον ήσυχον καί ένάρετον ον ύπεσχέθη βίον επί 
πολλά έτη, τιμώμενος ύπό τών συμπολιτών του καί 
άγαπώμενος.

Περί δέ τού μαρκησίου περιττόν νά ε’ίπωμεν ότι 
αύτόν ούδείς έλυπήθη; τουναντίον, έχάρησαν όλοι έπί 

γως του ολικού όγκου τής οπώρας ταύτης), ό άστήρ 
ούτος θά παρουσιάζετο πάλιν φλογερός καί άκτινοβο- 
λος ώς άλλος ήλιος.

Τωόντι, καί μόνον είς βάθος πεντήκοντα μέτρων 
(75 πήχεων) έάν καταβή τις ύπό τήν επιφάνειαν 
τής ΐ'ής, βλέπει τά πρώτα σημεία τής έσωτερικής 
θερμότητας ταύτης· ήδη εύρίσκει θερμ.οκρασίαν ύψη— 
λοτέραν τής έπί τής επιφάνειας· είς τούτο λάθος δέν 
χωρεΐ· κράτει θερμόμετρον καί βλέπε· μετά τοσού- 
του τάχους αύξάνει ή θερμότης, ώστε τό θερμόμε
τρον άναβαίνει έ'να βαθμόν είς τά 55 ή 30 μέτρα βά
θους· καί τι είναι 30 μέτρα; δίς ή τρις τόσον, ό
σον είναι ύψηλή τις οικία. Είς τινα μεταλλεία τής 
βορείου Γερμανίας ύπάρχουσι φρέατα έχοντα βάθος 
χιλίων μέτρων ώς έγγιστα· είς τόν πυθμένα αύτών. 
έπικοατεί πνιγηρά θερμότης, καίτοι δέ πολλάκις ή 
έπιφάνεια τής γής έκεΐ σκεπάζεται ύπό στρώματος 
χιόνος, έχοντας πάχος δύο καί τριών ποδών, καί τό 
ψύχος είναι δριμύτατον, οί έργάται τών μεταλλείων 
αναγκάζονται ν’ άποβάλλωσιν όλα σχεδόν τά ένδύμα- 
τάτων, όπως έργασθώσι· καί ύποφέρουσι πολύ.

Συμπεραίνει έκαστος όποσος άπειρος χρόνος απαι
τείται ί'να ή γή, εξακολουθούσα νά ψυχραίνεται, ώς 
συμβαίνει τανύν είς αύτήν, άπολέση όλην τήν εσωτε
ρικήν αύτής θερμότητα. 'Υπελογίσθη δι’ άκριβεστά- 
τιον απαριθμήσεων, ότι προς τούτο είναι χρεία νά 
παρέλθωσι πολλαί χιλιάδες αιώνων. Δύναται τις νά 
λάβη ιδέαν τής διάρκειας τής άποψυχ ράνσεως ταύ
της, παρατηρών πόσον βραδεία καθίσταται ή άπο- 
ποψύχρανσις όποιουδήποτε σώματος, όταν ό όγκος 
αύτού ήναι κατά τι μέγας. Μέτρησον τον χρόνον 
όςτις απαιτείται προς άποψύχρανσιν όγκου ύδατος 
περιεχομένου είς προχόην τινά τού καφέ, καί σύγκρινε 
αυτόν προς τόν χρόνον τόν άπαιτούμενον προς άπο- 
ψύχρανσιν όγκου υδατος περιεχομένου είς λέβητα' 
έπειτα δέ λάβε ύπ’ όψιν τήν γτ,γ, πέτρινον αύτής 
περιείλημα, τό διά πάχους είκοσι λευγών έμποδίζον 
τήν θερμότητα τού νά έξέλθη έλευθέρως!

Πόσος δέ καιρός παρήλθεν άρά γε έως νά καταντή- 
ση ή άποψύχρανσις τής γής είς δν βαθμόν διάκειται 
σήμερον; Δύναται έκαστος νά συμπεράνη. Άλλ’ ό,τι 
τά μέγιστα ενδιαφέρει είς ά'παν τό ανθρώπινον γένος, 
είναι ότι ή άδιαλείπτως, καίτοι βραδύτατα, γιγομένη 
άποψύχρανσις τών εντός τής γής ούδέν αποτελεί είς 
τήν επιφάνειαν αύτής. Η θερμότης τήν οποίαν αίσθα- 
νόμεθαέπί ττ,ς ύδρογείου σφαίρας ούδόλως προέρχεται 
έκ τού εσωτερικού πυρός, άπό τού οποίου μάς χωρίζει 
άσφαλώς ό παχύτατος λίθινος φλοιός έφ’ ού πάτούμεν, 
άλλ’ έκ μόνων τών άκτίνων τού ήλιου. Περικλεής τις 
ακαδημαϊκός απέδειξε δι’ ύπολογισμών τής ύψηλής 
γεωμετρίας, ότι ή μόνη θερμομετρική μεταβολή, ήν θά 
έπέφερεν είς τήν έπιφάνειαν ή τελεία άποψύχρανσις 
τών κεντρικών τής γής κευθμώνων, είναι ένός τριακο- 
στοΰ του βαθμού ύφεσις έν τη μ.έσ·ρ θερμοκρασία τών 
διαφόρων κλιμάτων.

Μόνον τόση - καί άρα θά ήτο χρεία θερμομέτρων έξαι
ρέτων, όπως διακρίνη τις αύτήν· είς δέ τό σώμα τού 
ανθρώπου ούδόλως θά ήτο έπαισθητή, καί ούδέ είς τά 
βλαστήματα. * »

’Άς ψυχραίνεται λοιπόν τής γής τό κέντρον, καί άς 
παχύνεται ό φλοιός. Οί χορεύοντες έπ’ αύτού θά χο* 
ρεύωσιν όσημέραι άσφαλέστερον.

τή έκλείψει του, καί μόνον είς τούς νεκροθάπτας άφή- 
καν τήν φροντίδα τού ένταφιασμοΰ τοιούτου πτώ
ματος.

ΘΕΡΜΟΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΓΗΣ.
(Ίδε σελίδα 132.)

Ε'ίδομεν ό'τι ή γη κατ’ άρχάς ήτο όλη πεπυρακτω- 
μενη, καί ε’ίπομεν τόν φυσικόν λ.όγον δι’δν έ'ύ.αβε τό 
σφαιρικόν καί είς τούς πόλους πεπιεσμε'νον σχήμα. 
Αλλ’ αν ύπήρξεν ούτω πεπυρακτωμένη, επέρχεται 

απορία τις· ’Εψυχράνθη άρά γε έντελώς έως σήμερον, 
ή διατηρείται είσέτι είς τά εντός αύτής μέρος τής αρ
χικής θερμότητος; Ας μάς συγχωρηθή νά παρομ.οιά- 
σωμεν ενταύθα τήν ζ'ήν προς άρτον μόλις έςαχθέντα 
έκ τού κλιβάνου. Δέν άστεϊζόμεθα έπιφέροντες τοιούτο 
παράδειγμα· ή παοαβολή είναι άκριβεστάτη, καί ού
δείς μαθηματικός δύναται ν’ άναιρέση αύτήν. ’Ενόσω 
ο άρτος εύρίσκετο εντός τού κλιβάνου, όλα τά μέρη 
αύτού είχον ϊσην θερμότητα. Τό αύτό τούτο συνε'βαινε 
καί είς τήν γην ότε ήτο όλη πεπυρακτωμένη. ’Αφού 
ό'μως έξήλθε τής εστίας τού πυρός, καί άφέθη είς τήν 
φυσικήν αύτής άποψύχρανσιν, ή ίσότηςτής θερμοκρα
σίας έπαυσε· διότι τά μέν πλησιέστερα είς τήν έπιφά- 
νειαν με'ρη έψυχράνθησαν πρώτα· έγένοντο χλιαρά, 
έπειτα δέ καί ψυχρά· τά δέ προς τό κέντρον διέμειναν 
όλα θερμότατα. Όμοίως βλέπομεν ό'τι ό άρτος, καί 
ογκώδης τις άρτος μάλιστα, έξωτερικώς μέν δύναται 
νά φαίνεται είς τήν άφήν ώς όλως άποψυχραμμένος, 
τά δ’ εντός αύτού νά καίωσι τούς δακτύλους όταν ά- 
νοιχθή.

Καί ή γή λοιπόν, έάν άπό τού καιρού καθ’ ον έκαιεν 
όλη δέν έλαβεν είσέτι τόν άναγκαιούντα χρόνον όπως 
άποψυχ ρανθ’ρ εντελέστατα, καίει είσέτι προς τό κέν
τρον αύτής.

”Λς άφήσωμεν τώρα κατά μέρος τό φλόγωμά της, 
τούτο τό κέλυφος έπί τού οποίου πάτούμεν, βάλλομεν 
τά θεμέλια τών οικιών ημών καί σκάπτομεν φρέατα, 
καί ας πειραθώμεν νά προχωρήσωμεν βαθύτερον, νά 
είσδύσωμεν είς τά έγκατα αύτής, ί'να ίδωμεν τίς ή ε
κεί επικρατούσα θερμότης. Δέν είναι πράγμα εύ'κολον 
ή δοκιμή, επειδή τό κέλυφος τού απειρομεγέθους τού
του όγκου είναι καί σκληρόν καί παχύτατον άλλ 
όπωςδήποτε κατωρθώθη έν μέρει ύπό τών εκμεταλλευ
τών, σκαψάντων ούκ όλίγα ύπόγεια, όχι εύκαταφρό- 
νητον έχοντα βάθος. Χάρις είς τά ύπόγεια ταύτα, πολ
λοί άνδρες επιστήμονες έπεχείρησαν τοιαύτας δοκιμάς 
είς τόπους παντοίους τού τε παλαιού κόσμου καί τού 
νέου, καί όλοι έξήγαγον τό αύτό συμπέρασμα· ότι 
δηλαδή ή θερμότης είναι μείζων είς τό ενδότερον ή 
είς τήν επιφάνειαν τής γής, καί ότι αύξάνει όσον προ- 
χωρή τις βαθύτερον τοσούτον, ώστε είς βάθος μιάς 
λεύγης, τό πολύ, θά ήμποδιζόμεθα τού νά προχωρή
σωμεν έκ τής θερμότητας, έχούσηςήδη τόν βαθμόν τού 
ζέοντος ύδατος- καί άρα, έάν ήδυνάμεθα νά προβώμεν 
μέχρις είκοσι λευγών, θά εύοίσκομεν τόν πλανήτην 
ημών πεπυρωμένον ώς ύπήρχεν έν τή άρχικη αύτού 
καταστάσει.

’Επιδέχεται τούτο άντίρρησιν; ’Εάν λοιπόν ήδύνα- 
τό τις ν’ άφαιρέση άπό τής γής τόν φλοιόν αύτής, 
φλοιόν ό'στις, άναλόγως τού ολικού τής γής ό'γκου, εί
ναι λεπτότερος παρά τόν τού πορτογαλλίου (άναλό
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Ο ΠΑΤ1ΙΡ ΤΟΥ ΦΑΟΥΡΕΝΣΟΥ.

'Η μήτηρ τώνΓράκχων ήλεγξέποτε τούς υιούς της, 
δτι ό κόσμος έγίνωσκεν αύτήν μάλλον ώς πενθεράν 
του Σκηπίωνος, ή ώς μητέρα αύτών. Οί Γράκχοι ακο
λούθως, φιλοτιμούμενοι, έσέμνυνον την αξίαν γυναίκα 
κατά τον πόθον αύτης, πράξαντες έργα τοιαΰτα, ώστε 
ό κόσμος νά την τίμηση ώς μητέρα αύτών μάλλον, η 
όσον την έτίμα ένεκα του γαμβρού αύτης.

Διά παραπλήσιου τινα λόγον καί ό διάσημος άνήρ, 
δν προ ενός ήδη έτους άπώλεσεν ή Γαλλία καί ό έπι- 
ςημονικός κόσμος, παρ’ήμΐν τοΐς 'Έλλησιν είναι μάλ
λον γνωστός ώς πατήρ τού « Φλουρένσου », τού διά 
τον άκοον αυτού φιλελληνισμόν προσφιλέστατου καί 
πασιγνώςου κατας·άντος έντώ Πανελλήνιο) τέκνου τού
του, καίτοι έν Γαλλία ό Γουςάβος Φλουρένσος είσέτι 
γινώσκεται υ-άλλον ώς « τού Φλουρένσου υιός. »

Ο πατήρ λοιπόν τού Φλουρένσου ΜΑΣ, γεννηθείς 
έν έτει 1794 έν Maureilhan, τού νομού Herault, έ-

Φλουρένσο; ό ακαδημαϊκός.

σπούδασεν έν Μονσπελλίω, όπου λαβών τό δίπλωμα 
διδάκτορας, μετέβη εις Παρισίους· έκεϊ δέ συνεδέθη 
διά στενής φιλίας μετά πολλών άνδρών τά πρώτα φε- 
ρόντων έν τώ έπιστημονικώ κόσμω, όποιοι οί Κυβιέροι 
(Georges καί Frederic Cuvier), ό Τρασύ, ό Γοφφρέ- 
δοςΣαίντ 'ΐλάριος (Geoffroy Saint-Hilaire), ό Χιαψάλ 
(Chaptai), καί άλλοι. Τά πρώτα αύτοϋ φυσιολογικά 
πονήματα, τά έν τη « ’Εγκυκλοπαιδική ’Αναθεωρή
σει » καί έν τω « Αεζικώ της Φυσικής Ιστορίας » 
δημοσιευθέντα άρθρα αύτοΰ, έφείλκυσαν την προσοχήν 
τών σοφών της Γαλλίας, οϊτινες καί ήσπάσθησαν αύ- 
τόν ώς έν έκ τών τά μάλιστα πεφωτισμένων μελών 
τού θιάσου δν άπετέλουν, ιδίως δέ μετά τά πολύκρο
τα αύτού πειράματα έπί τού νευρικού συςήματος.

Ό πατήρ τού Φλουρένσου έξέδωκεν εις τύπον γρά- 
ψας απείρους διατριβάί, ένωέτύγχανε καθηγητής τής 
φυσικής ίτορίαςέν τώ Κολλεγίω τής Γαλλίας,καί τής 
ανθρωπολογίας έν τω Βοτανικω Κήπω (Jardin des 
Plantes). Κληθείς δ’έν έτει 1828 μέλος τής Ακαδη
μίας τών Επιστημών, μετά τέσσαρα έτη διωρίσθη 

ισόβιος αύτης Γραμματεύςτ Τώ 1840, χηρευσάσης· 
μιας τών καθεδρών τής Γαλλικής ’Ακαδημίας, παρέ- 
ς-ησαν δύο ύπούήφιοι, ό πατήρ τού Φλουρένσου, καί ό 
περιφανής ποιητής Βίκτωρ Ούγος. Τον Φλουρένσον 
προείλοντο οί ακαδημαϊκοί.

’Ηδη από τού 1837 υπήρχε μέλος τής Βουλής, 
θέσις ήν έτήρησε μέχρι τού 1846, ότε έκλήθη πατρί
κιος. T1 ύψηλή αυτή λειτουργία δέν τον άπέσπασεν 
από τής διδασκαλίας, διασώζοντα προς τήν σπουδήν 
τής έπιστήμης βαθύτατου έρωτα.

Τον ήκροάσθημεν ημείς αύτοί παραδίδοντα έν έτει 
1843. Υπήρχε θιασώτης διάπυρος τής σοφίας τών αρ
χαίων 'Ελλήνων, καί μνημονεύων έκείνων εις πάν μά
θημα, έλάλει μετά σεβασμού μαρτυροΰντος καρδίαν 
πλήρη φιλελληνικών αισθημάτων, εις ά οφείλεται 
ίσως κατά μέγα μέρος ή προς τδ ήμέτερον έθνος δι’ 
άναμφισβητήτων τεκμηρίων σήμερον δηλουμένη άςιά- 
γας·ος τού υιού συμπάθεια.

Τώ 1845 έτιμήθη διά τούταξιαρχικού παρασήμου 
τής Αεγεώνος Τιμής.

Έληξε τον κάρπιμον βίον μετά πολυχρόνιον νόσον, 
τιμώμενος παρά πάντων καί άγαπώμενος, έν τώ ά- 
γροτικώ αύτοΰ ο’ίκω, εις Μογγερόνιον (Mongeron), 
καταλιπών, πλήν τού ήμετέρου Φλουρένσου, ετέρους 
δύο νεωτέρους υιούς, εύπαιδεύτους καί τούτους, καί 
κατέχοντας άξιολόγους δημοσίας θέσεις.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ, ΕΓΧΑΡ1ΣΤΗΣΙΣ.

Πολλοί, αντί τής λέξεως εύχαριστίας, μεταχει
ρίζονται τήν λέξιν εύχ αρίστησιν. Δέχθητε τάς «εύ- 
χαριστήσεις » μου, αντί τάς « εύχαριστίας μου ». 
«Εύχαρίστησις» λέξις δέν ύπάρχει· άν ύπήρχε, θά έσή- 
μαινεν, όχι εύχαριστίαν (remerciment), άλλ’ εύαρέ- 
ς-ησιν ή άγαλλίασιν (contentement) , άφοΰ κοινώς λέ- 
γομεν « έχω εύχ αρίστησιν » θέλοντες νά ε’ίπωμεν 
« χαίρω ».

Και ώσαύτως λοιπόν κακώς λέγομεν, « έλθέ εις τό 
θεατρον καί θά εύχ αριστηθής* αγόρασε τούτο, καί 
θά εύχαριστηθής· γεύθητι έκεΐνο,καί θά εύχαρι- 
στηθης· δέχθητιτήν πρότασιν ταύτην, καί θά εύχα- 
ριστηθης», αντί τού «θά εύαρεστηθής»,ή θά « ίκα- 
νοποιηθής»· έπειδή « εύχαριστώ » δέν σημαίνει εύα- 
ρεστώ ή ικανοποιώ, άλλ’ ομολογώ χάριν ή εύγνωμ.0- 
σύνην.

Πολλάκις άκούομεν λέγοντας, « Συγχωρεϊτέ με, 
κύριε, διά τήν ένόχλησιν ». Ό άλλος αποκρίνεται, 
« Τούναντίον, εύχαοίστησις », αντί « Τούναντίον, 
μ είναι εύχάριστον. »

« Εύχάριστος » λέξις ύπάρχει, σημαίνουσα « ευά
ρεστος», άλλ « εύχαριστία » δέν σημαίνει εύαρέστη- 
σιν σημαίνει, ώς είπομεν, εύγνωμοσύνην. Τό δέ « εύ- 

/ σημαίνει τίποτε· ούτε εύαρέστησιν, 
πολλώ δέ ήττον εύγνωμοσύνην ή

χαρίστησις » δέν 
ούτε άγαλλίασιν· 
εύχαριστίαν.

Η ΑΕΥΚΗ ΑΡΚΤΟΣ.

Τό θηρίον τούτο κατοικεί συνηθέστερον εϊς τούς 
πάγους τών θαλασσών τού αρκτικού πόλου, σπανίως 
έρχόμενον έπί τάς άκτάς τής Ααπωνίας καί Σιβηρίας,

τής βορείου Αμερικής καί τής ’Ισλανδίας. ’Έχει κυ
ρίαν αύτού τροφήν τάς φωκάς παντός μεγέθους, φοι- 
τώσας εις τά αύτά έκεΐνα παράλια· αλλά καί αύτό, ώς 
όλα τά σαρκοβόρα ζώα, ύπομένει μακράς νηστείας. 
’Αναρριχάται μέχρι τής κορυφής τών έκ πάγου βου
νών· ταύτα δέ οί κάτοικοι τών τόπων έκείνων καλοΰσι 
χούμμοκα (hummoks)· καί άνωθεν τών σκοπιών τού

άγρυπνοι ύπέρ τής ιδίας προφυλάξεως, καί έλαχιςον 
άν διακρίνωσι κίνδυνον βυθίζονται έν τη θαλάσση. Οί 
περιηγηταί άπήντησαν άρκτους καί εις τό πέλαγος, 
ίς·αμένας έπί νησιδίων έκ πάγου, άπεχόντων τής στέ
ρεας ύπέρ τάς εξήκοντα λεύγας. 'Π νηστεία αναγκάζει 
πολλάκις τά ζώα ταύτα νά διέλθωσι μεγάλας αποστά

σεις κολυμβώντα· ή δέ άφιξίς των εις τάκατωκημένα 
παραθαλάσσια άποβαίνει πάντοτε εις τά κτήνη ολέ
θρια. Τής Γρηνλανδίας ώς έπί ταίπο^ύ τά παράλια 
ύπόκεινται εϊς τάς έπιδρομάς τών ληςάυν τούτων ό 
πλοίαρχος Scoresby τόσας είδεν έκεΐσε έπί τών πάγων 
άρκτους λεύκάς, ώς-ε, περιγραφών τάς πολικάς θαλάσ-

των εκτείνει τήν δρασίν του μέχρι τού όρίζοντος, πα
ρατηρούν, έπειδή είναι όξυδερκέστατον, μή τις φανή 
βορά άρμοδία δι’ αύτό. Βεβαιοΰται δέ ότι καί ό’σφρη- 
σιν έχει όχι ύποδεεστέραν τής όράσεως· έάν παρητήθη 
που ύπό άλιέων, Εύρωπαίων ή ’Εσκιμαίων, τροφή τις, 
εύκόλως ανακαλύπτει αύτήν ή άρκτος. Η ζώσα βορά 
πολλάκις τήν διαφεύγει· έπειδή αί φώκαι είναι λίαν 
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σας, παρομοιάζει τάς άγελας αύτών προς ποίμνια προ
βάτων.

'Η λευκή άρκτος είναι άναντιρρήτως ή μεγίς-η των 
του γένους τούτου. 'Υπάρχει δορά λευκής άρκτου 
εχουσα μήκος δέκα έως ένδεκα ποδιών, καί βεβαιούσιν 
ότι αί μέγισται έχουσιν ενίοτε βάρος εως δέκα καντα- 
ριων άλλα παραδόςως οί σκύμνοι των είναι άναλόγως 
λίαν μικροί.

Η πολική άρκτος συνήθως αποφεύγει τήν συνάντη- 
σιν του άνθρώπον άν όμως προκληθη, καί έλθη εις τήν 
ανάγκην νά υπεράσπιση έαυτήν,ή πάλη δεν είναι άκίν- 
δυνος προς τον άφρονα ό'ςτις προέβη εις τοσοΰτον τολ- 
μηρίας. Συνέβησαν περΐ"άσεις τεκμηριώσασαι το θρά
σος καί τήν δύναμιν τού τετραπόδου τούτου.

Φαλαινόπλοιόν τι έκ των φοιτώντων εις τον πορθ
μόν τού- Δαβίσου (Davis) είχε κρατηθή ύπό των 
πάγων εις τού Λαβραδόρου τάς άκτάς. ’Εκεί, άπό 
τινων ήμερων, λευκή τις άρκτος έπλησίαζεν εις το 
πλοΐον, καί, ολίγον κατ’ ολίγον ένθαρρυνομένη, ήλθε 
ΙΛεΖί)'-’ άπος-άσεως όργυιών τινων τόσον, ώστε εις των 
ναυτών, έξελθών άπό τής τραπέζης εις το κατάστρω
μα, και ίδιον τήν άρκτον τόσον πλησίον, ήλπισε νά 
τήν συλλαβή άνευ τής συμβοηθείας των συναδέλφων 
τού. Κατέβη λοιπόν εις τον πάγον, όπλισθείς μεθ’ένός 
δόρατος, καί ετρεξε κατά τού εχθρού. ’Αλλ’ ουτος, 
αντί νά τραπη εις φυγήν, έπερίμεινε τον ασθενή αντί
παλον του· αφού δέ τον αφώπλισε, τον ήρπασεν άπό 
των νώτων διά τού φοβερού ς-όματός του, καί τόσον 
δρομαίως τον άπήγαγε σύρων αυτόν, ώς-ε δεν έπρόφθα- 
σαν οί άλλοι νά τον βοηθήσωσιν.

Ετερόν τι φαλαινόπλοιον παρεχείμαζεν εις τάς 
άκτάς τής Γρηνλανδίας. 'Ημέραν τινά διέκριναν μα
κρόθεν οί ναύται παμμεγέθη άρκτον παραμονεύονταν 
φώκας. Εις ές αύτών, άνθρωπος άτρόμητος, αλλά καί 
καπνισμένος ολίγον ύπό άφθονου πόσεως ρουμίου, ή- 
βουλήθη νά προσβάλη τό θηρίον. Μή θελήσας λοιπόν 
νά προσέξ-ρ είς τάς άποτροπάς τών άλλων, αναχωρεί 
ώπλισθείς μεθ’ ενός μόνου κάμακος,διέρχεται τάς χιό- 
νας, τά χούμμοκα, καί διατρέξας έως ήμισείαςλεύ- 
γης δρόμον, έπλησίασεν εις τον εχθρόν, ό'τε εκ τού ψύ
χους καί τού δρόμου είχε συνελθεί είς εαυτόν. 'Η 
άρκτος, αντί νά πτοηθή, ΐς-ατο καί τον έπερίμενεν α
τάραχος. Ησθάνθη τότε ό ναύτης ότι επραξεν απερί
σκεπτους, καί τον ήλθε νά όπισθοδρομήση, άλλ’ έφο- 
βεϊ'το άφ’έτέρου τών συναδέλφων του τούς χλευασμούς. 
Ενώ λοιπόν ήτοιμάζετο νά έπιτεθη κατά του θηρίου, 
βλέπει αύτό άπ’ εναντίας νά πλησιάζη θυμοειδώς. Δεν 
χάνει καιρόν πλέον ό ναύτης, άλλα βαλών τήν έκ τών 
συντρόφων του- εντροπήν κατά μέρος, τρέπεται είς φυ
γήν. 'Η άρκτος τον κυνηγεΐ· συνειθισμένη νά τρέχη 
επί τής χιόνος καί τού πάγου,τών ςοιχέίων της, ύπερ- 
έβαινε τά βήματα τού ανθρώπου. Βλέπων ό ναύτης 
ότιό κάμας,τόν οποίον έφερεν είσέτι,τώήτο ανωφελές 
βάρος καί έμπόδιον, τον ρίπτει όπως τρέξη ταχύτερου- 
ή δέ άρκτος, ίδούσα τό πράγμα τούτο, ίς-αται προς ςτγ- 
μήν καί τό οσφραίνεται, τό υποβάλλει είς τήν δοκι
μήν τών ονύχων καί τών όδόντων αυτής, καί ούτω δί
δει καιρόν τινα είς τον φεύγοντα. Τέλος, άφίνει τον 
κάμακα καί επαναλαμβάνει τήν κυνηγεσίαν της· ό δέ 
ναύτης, βλέπων ότι έμελλε τό θηρίον νά τον προφθάση 
μετά τινα έτι βήματα, ρίπτει είς αύτό καί εν τών πα
χυτήτων μάλλινων χειροκτίων του. Πάλιν ή άρκτος 

ίς-αται νά όσφρανθή καί τούτο, καί ό ναύτης λαμβάνει 
έκ νέου καιρόν έπειτα δέ ρίπτει καί τό έτερον χειρό- 
κτιόν του, καί τέλος τον πίλον του, τον όποιον ή άρ
κτος κατεκέρμάτισεν έν άκαρεΐ. Ότε δέ πλέον οί άλλοι 
ναύται, οίτινες έβλεπον μακρόθεν γελώντες, εϊδον ότι 
ή κωμωδία έλάμβανε χαρακτήρα σοβαρόν, κατέβησαν 
όλοι όμού άπό τού πλοίου καί έτρεξαν είς βοήθειαν 
τού κινδυνεύοντος. Καί κατ’ άρχάς μέν ή άρκτος έφά- 
νη ότι δέν έφοβεΐτο ούτε τούς πολλούς· έπειτα όμως, 
τραυματισθεΐσα, ένόησεν ώς νοήμων μαχητής, ότι ή 
έντιμος άποχώρησις εν τοιαύταις περιστάσεσιν ήτο 
φρονήσεως έργον. ’Εγινε λοιπόν πάραυτ’α αφανής, ς-ρέ* 
ψασα τό βήμα πρός ανωμάλους τινάς πάγους καί λοφί
σκους χιόνων, τούς οποίους οί ναύται δέν έτόλμησαν 
νά διέλθωσιν.

Αί λευκαί άρκτοι είναι ύπομονητικαί, ρωμαλέαι, 
νηφάλιοι,· καί ούτε νοημοσύνης ςεροϋνται. Φώκη τις 
άνεπαύετο επί τού πάγου, πλησίον τρύπας δι’ ής ήδύ- 
νατο νά φύγη έν περιπτώσει κινδύνου. Μία δέ άρκτος, 
παραμονεύουσα αύτήν, πλησιάζει έκεΐσε λαθραίως καί 
έν σιωπή· έπειτα, ότε εΐδεν ότι, άν έπροχώρει περισ
σότερον, ή φώκη θά τήν έστοχάζετο, έβυθίσθη είς τό 
ύδωρ, προέβη ύποβρύχιος μέχρι τής τρύπας, τήν ο
ποίαν ή φώκη είχεν ώς καταφύγιον, καί άναδύσασα 
άπό τής αύτής ταύτης τρύπας, ήρπασε τήν δυστυχή 

•φώκην.
Ό κυβερνήτης φαλαινοπλοίου τίνος έπεθύμει ν’ά- 

ποκτήση ακέραιον τήν δοράν λευκής άρκτου, καί οφει
λών άρανάτήν φονεύση άνευ τής χρήσεως πυροβόλων 
ή άγχεμάχων οπλών, τί έπενόησεν; ήπλωσεν έπί τής 
χιόνος σχοινίον μετά βρόχου είς τήν άκραν, καί εντός 
τού βρόχου έβαλε τι δέλεαρ. Δέν έβράδυνε νά προσελ- 
θη είςτό δέλεαρ άρκτος τις, περιφερομένη έπί τών πέ- 
ριξ πάγων· άμέσως τό σχοινίον είλκύσθη, ό βρόχος 
συνεσφίγχθη, συνελήφθη τής άρκτου είς τών ποδών· 
άλλα τον άπήλλαξε διά τού άλλου, καί λαβούσα τήν 
δολίαν βοράν εκείνην, άπήλθε νά τήν φάγη είς μέρος 
ασφαλέστερου. Διορθούται έκ νέου ή παγίς, καί ή άρ
κτος επιστρέφει· άλλ’ ενθυμούμενη τό πάθημα, πρώ
τον άποβάλλει τό σχοινίον, καί έπειτα λαμβάνει τό 
προσφάγιον. Ο πλοίαρχος τότε έσκέπασε τό σχοινίον 
ύπό τήν χιόνα· άλλα πάλιν δέν κατώρθωσε τίποτε. 
Τέλος, έβαλε τό δέλεαρ εντός λάκκου, τον όποιον έσκα
ψε βαθύν άρκετά, ώς·; νάχώση είς αυτόν ή άρκτος 
όλην τήν κεφαλήν της· τον δέ βρόχον έθεσε γύρω τού 
λάκκου, καί τον έκρυψεν ένταύτω ύπό τήν χιόνα έπι- 
μελώς. "Ηλπιζε δέ ότι ταύτην τήν φοράν άφευκτως θά 
τήν συνελάμβανεν. Αλλ’ είς μάτην· ή άρκτος πρώτον 
έςέθαψε τό σχοινίον άπό τής χιόνος, καί έκτοπίσασα 
αύτό μετά προσοχής, έφαγε πάλιν τό δέλεαρ, καί άνε- 
χώρησε.

Προς τούς σκύμνους του, τό θηρίον τούτο συνέβη νά 
δείξγ, παράδοξον στοργήν καί αύταπάρνησιν. Αύγήν 
τινα διέκρινε μακρόθεν είς τών ναυτών, ευρισκόμε
νος έπάνω είς τάς κεραίας, τρεις άρκτους ερχόμενα; 
πρός τό πλοΐον ήσαν δέ μία θήλεια, άγουσα δύο 
σκύμνους της, ενδυναμωμένους όμως σχεδόν ώς αύ· 
τή. Τήν προτεραίαν οί ναύται είχον συλλάβει θα
λάσσιόν τινα κύνα, καί αφού έλαβον τό λίπος του καί 
τούς όδόντας, είχον ρίψει παρέκει τά λείψανα αύτού 
είς το πύρ, ΐνα καώσιν. '11 άρκτος έρχεται εως εκεί, 
λαμβάνει τάς σάρκας όσαι είχον μείνει ήμίκαυστοι, 

καί διανέμει αύτάς είς τούς σκύμνους της, κρατούσα 
δι’ έαυτήν τό μικρότερου μέρος. Πυροβολοΰσιν έπί 
τούτοις οί ναύται πρός τούς σκύμνους, καί τούς ρί- 
πτουσιν άμφοτέρους νεκρούς· πυροβολοΰσιν έπειτα και 
πρός τήν μητέρα, άλλ αύτήν μόνον τραυματίζουσιν. Οί 
σπαραγμοί της είς τήν θέαν τών τέκνων της νεκρών 
έκίνησαν όλους είς οίκτον. Ούδόλως φροντίζουσα περί 
τών ιδίων της τραυμάτων καί τού ρέοντος αίματος, 
είς αύτά έφερεν όλην της τήν προσοχήν, κράζουσα 
αύτά διά θρηνωδών φωνών, θέτουσα ενώπιον των τό 
μέρος τής τροφής ήν είχε κρατήσει δι’ έαυτήν, και κα- 
τακόπτουσα αύτό είς μικρά τμήματα. Βλέπουσα όμως 
τήν ακινησίαν των, έβαλεν οίμωγάς σπαρακτικωτέ- 
ρας· έπειράθη νατά ςήση είς τούςπόδας των, έπροχώ- 
ρησεν ολίγον όπως ί'δη άν τήν ήκολούθουν, τά έκραξεν 
έκ νέου, έπέσρεψεν είς αύτά, ήρχισε νά λείχη διά της 
γλώσσης τάς πληγάς των, έως ού·, άπελπισθεΐσα καί 
άπομακρυνομένη, ήγειρε τήν κεφαλήν της πρός τό 
πλοΐον, καί έβαλεν ώρυγμούς τινας φοβερούς, ώσανεί 
καταρωμένη τον τού κακού αίτιον. Οί ναύται άπεκρι- 
θησαν πυροβαλήσαντες έκ νέου πρός αύτήν. Τότε τό 
ταλαίπωρου ζώον έπέςρεψε πάλιν είς τά δύο μικρά του, 
καί εκεί πλησίον των καί αύτό έξέπευσε.

Συνέβη έν έτει 1857 πρός τά νότια παράλια τής 
Γρηνλανδίας νά προσβάλωσι πολλαί όμού "λευκαί άρ
κτοι τρεις άνδρας ευρισκομένους εντός λ,έμβου. Αλιεύς 
τις καί κυνηγός, όνόματι Ιωάννης Πέτερσεν, είχεν άνα- 
χωρήσει πρός θήρευσιν θαλασσίων κυνών μετά τού 
αδελφού καί τού δεκαεξαετούς υιού του. Ο υιός, ενώ 
έκωπηλάτει έν μέσω βουνών έκ πάγου, παρετήρησε μα
κρόθεν έπί πλατέος τινός τεμαχίου κυματουμε'νου τρεις 
άρκτους έκ τών μεγίςων, οίονεί παραμονευούσας τήν 
λέμβον ήτις έπλησίαζε πρός αύτάς. Η λέμβος παρε- 
σύρετο κατ’έκείνην τήν ς-ιγμήν ύπό ρεύματος όρμητι- 
κού, σχηματιζομένου μεταξύ δύο σκοπέλων εκ πάγου, 
καί ήτο αδύνατον νά "ραφή όπίσω· ώς-ε έρρίφθη κατα 
τού νησιδίου, όπου τάτρία θηρία έπερίμενον τό καλώς 
ερχόμενον θήραμα. "Αμα διασεισθέντος τού νησιδίου 
έκ τού κτύπου τής λέμβου, τά τρία θηρία, βαλόντα 
φρικτόν τινα ώρυγμόν, ώρμησαν όλα συγχρόνως κα
τά τού έλαφροΰ σκάφους, τό όποιον παρ' ολίγον ανε- 
τρεπον. Ή άρκτος ή έφορμήσασα άπό τής πρώρα: ήτο 
μάλιςα φοβερού μεγέθους· καί αύτη μέν συνέλαβε τό 
χείλος τής λέμβου διά τών ονύχων καί τών όδόντων 
αύτής· έτέρα δέ τις προσεπάθει να αναβή άπο τής 
πλευράς, ή δέ τρίτη είσήρχετο άπό τής πρύμνης. Ο 
Πέτερσεν άνθίςατο ρωμαλέως κατά τής πρώτης, πλη
σίον τής οποίας έτυχεν, έμποδίζων αύτήν τού ν άναβή· 
μόλις δέ τήν ήνάγκασε νά παραιτηθη, καρφώσας τήν 
λόγχην του βαθέως είς τό ςήθόςτης. Ο υιός αύτού 
εύρέθη είς έτι μείζονα κίνδυνον, διότι έξ άρχής τής πά
λης ή δευτέρα άρκτος τού είχ_εν άποσπάσει τήν λόγχην 
άπό τών χειρών, συντρίψασα αύτήν ώς κάλαμον. Πε
ρίφοβος τότε ό νέος, άλλ’ έμπειρος ήδη είς τάς τρικυ
μίας καί τάς σκηνάς τών ύπερβορείων κλιμάτων, ήρ
πασεν εύθύς τό ναυτικόν μαχαίριόντου, καί τό ενέπηςε 
θαρραλέως εντός τού ςόματος τού θηρίου, έτοιμου νά 
τον καταφάγη. Τό αίμα άνέβλυσεν έκ τής πληγής, και 
ή άρκτος έκείνη έπεσε νεκρά είς τήν θάλασσαν.

Ό αδελφός τού Πέτερσεν είχε καταπλαγή τόσον έκ 
τής αιφνίδιου εφόδου τών τριών όμού θηρίων, ώςε ε- 
πεσε πρός την αντίθετον πλευράν τής λέμβου, θέλων ν

άποφύγη τήν άρκτον πρός τήν όποιαν άντεπάλαιεν ό 
γενναίος άνεψιός του, καί ούτω δέν έπρόσεξεν εις τον 
κίνδυνον ύπό τού οποίου ήπειλεΐτο καί αύτός, είμή 
μόνον ότε ήκουσεν όπισθίν του τούς ώρυγμους τής 
τρίτης άρκτου, ήτις, έμβάσα ήδη είς τό σκάφος, παρ 
ολίγον τον ήρπαζεν άπό τού λαιμού είς τούς χιονολευ- 
κους όδόντας της. Ααμβάνει λοιπόν τότε καί αύτος 
μίαν σφυράν, έκεϊπαρατυχούσαν, καί, άν καί περιδεής, 
καταφέρει αύτήν έπί τής κεφαλής τού θηρίου· άλλα 
τό έκτύπησε μόνον είς τήν άκραν τού δασύτριχου ώ- 
τίου του, καί ούτω μάλλον τό ήρέθισε. Βλέπων ότι έ
χανε τήν ζωήν, έτόλμησε νά καταφέρη έκ δευτέρου τήν 
σφύραν του έπί τής ρινός τής άρκτου ταύτης, μεθ’ όσης 
δυνάμεως ήρύσθη έκ τού άπελπισμού, καί συντρίψας 
τό ρύγχος της όλον, τήν έξήπλωσεν άκίνητον έντός 
τής λέμβου· εκεί ό γέρων Πέτερσεν έθανάτωσεν έπει
τα καί αύτήν διά τής λόγχης του.

Ο άγιον ούτος είχε διαρκέσει πλήρη ήμίσειαν ώ
ραν. Δύο τών φονευθεισών άρκτων έμειναν είς τούς νι- 
κητάς· ή δέ φονευθεΐσα ύπό τού νέου Πέτερσεν ήλώθη 
ύπό τού ρεύματος μεταξύ τών έπιπολαζόντων πάγων 
δέν ήδυνήθησαν δέ νά τήν εΰρωσιν. ’Οκτώ κανταρίων 
βάρος είχεν ή μεγίστη πασών.

Ο ΣΦΥΓΜΟΣ.

’Εσχάτως επιστήμων τις ά·γ·λος έγραψεν έ-γ,ειρί- 
διον περί τού σφυγμού, διατεινόμενον ότι ό βραδύς 
είναι τρανόν σημεΐον μακροβιότητος· στηρίζεται δέ είς 
τον επόμενον λόγον·

« Ιδού δύο άνθρωποι, άμφότεροι ύγιεΐς καί τής αύ
τής ηλικίας. Τού μέν ό σφυγμός δίδει 7 0 παλμούς κατά 
παν λεπτόν, 4,200 κατά πάσαν ώραν, 36,681,200 
καθ’ όλον έτος· τού δέ 60 παλμούς κατά παν λεπτόν, 
3,600 κατά πάσαν ώραν, 31,449,60.0 καθ όλον 
έτος. Η διαφορά είναι μεγίστη· 5,241,605 παλ
μοί. Τί δέ τούτο δηλοΐ : ύπερβάλλ.ουσαν δράσιν, καί 
ταχυτέραν έξάντλησιν τού άνθρώπουούτινος ό σφυγμός 
πάλλει γοργότερου έν τω διαστήματι 365 ημερών. »

Η ΟΚΑ Κ\1 Η ΚΑΠΟΥΚΙΝΗ.

Είς τούς όπωροπώλας τών Παρισίων παρατηρούν
ται κατ’ αύτάς μετά περιεργείας δύο καρποί ξένοι καί 
όλως άγνως-οι μέχρι τούδε είς τήν Εύρώπην οί μέν 
είναι κίτρινοι μετά σιγμάτων κοκκίνων, οί δέ έρυθρο- 
κίτρινοι ή ωχροκίτρινοι.

’Αμφότεροι κατάγονται έκ τού Περού· καί ό μέν 
έξ αύτών, έχων σχήμα ροπάλου, καί καλούμενος Κα- 
πουκίνη (Τροπαίολον τό βολβώδες, κατά τήν 
επωνυμίαν ήν οί φυσιολόγοι δίδουσιν είς αύτόν), είσή- 
χθη κατά πρώτον είς τήν Εύρώπην έν έτει 1837, ό
που διεδόθη ώς φυτόν καλόν πρός στολισμόν τών κή
πων, επειδή καί φύλλα έχει χαρίεντα,Ι καί άνθη άνα- 
δίδει έρυθρά, ομοια πρός τά τών άλλων καπουκίνων 
(τροπαιόλων). Ό καρπός του όμως, παντοιοτρόπως 
μαγειρευθείς, εύρέθη είς μέν τήν γεύσιν δριμύς, είς δέ 
τήν ό'σφρησιν δυσάρεςος· ένώ είς τούς τόπους τούς ύπό 
τήν διακεκαυμένην ζώνην, ιδίως δέ είς’την Βολιβίαν, 
έπιζητεϊται ώς βολβός αξιόλογος πρός βρώσιν, καί γέ- 
μουσιν αύτού αί άγοραί.
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τόκους εκείνους, ό βολβός ούτος, καλούμενος ύπό τώυ 
εγχωρίων ysagno, καθίς-αται εις την γεύσιν εύάρεςος 
μετάτιναπροπαρασκευήν- διότι, αφού βρασθή, τίθεται 
εντός πάγου, καί οΰτω τρώγεται τραγανιζόμενος, ήτοι

Τοοπαίολον τό βολβώδες (Capucine tuberose) εις φυσικόν μέγεθος, 

πριν η ό πάγος τακή. Υπό τόσχήμα τούτο καλείται 
taiatclia. Αί κυρίαι τού La Paz τόν βαπτίζουσιν εντός 
μέλιτος οΰτω. ψυχρόν, καί έν ώρα καύσωνας τόν τρώ- 
γουσι μετά λαιμαργίας.

Ό δ’ άλλος καρπός είναι ό ύπό των φυσιολόγων 
καλούμενος Όζαλίς ή βολβώδης. Γίνεται δύο εί-

Όξαλις ωχροκίτρινος (Oca blanc) εις φυσικόν μέγεθος, 

δών έρυΟροκίτρινος, καί ωχροκίτρινος. Είναι δε εις 
τό Περού πασίγνωςος ύπό τό όνομα Όκα, καί ύπερέ- 
χει κατά πολύ της Καπουκίνης.Ότεή Όκα δρε'πεται, 
είναι όζυνοτάτη εις τήν γεύσιν άλλ’ ή όξύτης αΰτη 
εκλείπει άπλονομένου τού καρπού ύπό τόν ήλιον επί 
πέντε ή έξ τίμέρας, όπου παθαίνει μεταβολήν άνάλογον 

πρός την γινομένην εις τάς οπώρας, όταν ώριμάσωσι. 
Τότε δέ ή γεύσις της Όκας παρεμφέρει πρός την τού 
καστανού, καί είναι πολύ εύάρεστος. Εκτιθέμενη πε
ρισσότερον εις τόν ήλιον, καθίς-αται ώς ξηρόν δαμά
σκηνου, μάλιστα δέ γλυκύτερα.

Όπωςδη'ποτε, δεν είναι καρποί χρήσιμοι εις τά ή- 
μέτερα κλίματα, όπου προάγονται αί άρισται των ο
πωρών, άλλά μάλλον διά την δψιν αύτών περιέργειας 
τινός άςιοι.

Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΚΙΝΕΖΟ1Σ.
ΙΙολλάκις οί Κινέζοι ηρώτησαν τούς βαρβάρους της 

δύσεως, ώς άποκαλούσι τούς λαούς της Εύρώπης, 
« Εχετε σείς οικογενειακά επώνυμα; » Τούτο σημαίνει, 
« Εχετε αύθεντικήν βίβλον γενεαλογίας προπατόρων, 
άνερχομένην εις μίαν η δύο χιλιάδας ετών ; » Αλη
θώς δέ ύπάρχουσιν εις τάς κεντρικάς επαρχίας της Κί
νας οϊκογένειαι, ών ή γενεαλογία άρχεται από της αρ
χής τής τών χριστιανών χρονολογίας, ή καί προ αύ- 
τής. Η τώνΚούγκ, παραδείγματος χάριν, έξ ής είλκε 
τό γένος ό Κομφύκιος, πιστοποιεί ό'τι ό πρώτος αύτής 
ιδρυτής έγεννήθη έν έ'τει 1141 προ Χριστού, επί τής 
δυναστείας Τσόν.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ. 
ΕΥΦΥΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ.

Εις λεωφορείου τι είσηλθε γυνή τις ύπέρσαρκος, ικα
νή νά καθέξη όχι μίαν, άλλά δύο καί τρεις θέσεις στε
νάς, ώς είναι συνήθως αί τών τοιούτων οχημάτων. Είς 
τών έν τώ λεωφορείου, άνήρ μάλλον αθυρόστομος ή 
εύγενικός, βλέπουν αύτήν είσερχομενην, — Τά λεω
φορεία, είπε, δεν έγιναν διά νά χωρούν καί ελέφαντας!

— Κύριέ μου, άπεκρίθη ευθύς ή κυρία· τά λεωφο
ρεία είναι ιός ή κιβωτός τού Νώε· παντός είδους ζώα 
βλέπει τις συνηθροισμένα έντός αύτών.

Όλοι οί έν τώ όχήματι, καίτοι ήκιστα τιμώμενοι 
έκ τής άποκρίσεως ταύτης, έπευφήμησαν γελάσαντες 
είλικρινώς.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ.
Ε3ΑΑΕ1ΊΤΣ ΤΩΝ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΖΩΥΦΙΩΝ.

"Εως 2,000 εκατομμυρίων μικρά ζώα τρωκτικά, 
τετράποδα, ύπολογίζονται εύρισκόμενα εντός τής Γαλ
λίας· εάν λοιπόν ύποτεθή ό'τι ή ζημία, ή έξ έκάστου 
αυτών προξενουμένη εις τά φυτά, ήναι ενός εκατοστού 
τού φράγκου κατ’ έτος, ιδού έτησία ζημία έξ 20 εκα
τομμυρίων φράγκων. Οΰτω καθίς-αται εύνόητος ή α
νάγκη τής έξαλείψεως όσων πλείς-ων έκ τών ολέθριων 
τούτων ζώων.

Καί μέχρι μέντούδε οί γεωργοί μετεχειρίζοντο πρός 
κατας-ροφην αύτών τό εμετικόν κάρυον, τό αρσενικόν, 
τόν φώσφορον, πρός δέ καί την μυάγραν (ποντικοπα- 
γίδα)· άλλ’ όλα ταύτα τά μέσα άπέβαινον μικρά καί 
ανεπαρκή. Τά δηλητήρια άτινα προανεφέραμεν έξασθε- 
νούσι μέχρι τής έπιούσης ημέρας. ’Αλλ’ έκ πολλών 
δοκιμών άπεδείχθη ό'τι ή θαλάσσιος σκίλλα (σκιλλο- 
κρόμμυδον) τής Αλγερίας, άφθονος ούσα καί εϊς τούς 
ήμετέρους τόπους, είναιδραςικώτερονπάντωντοξικόν,

πρός μέγαν όλεθρον τών περί ών ό λόγος μικρών ζώων, 
τρωγόντων άλλως τε αύτήν καί μετά πολλής λαιμαρ
γίας.

’ΐδού δέ πώς προπαοασκευάζεται πρός ταύτην τήν
. » V - 1 

λίπους, πιέζουν αύτάς· άπος-ραγγίζεις έπειτα τό μαγεί- 
ρευμα τούτο, ίνα άποβληθώσι τά περιττώματα, καί

τό λίπος, περιέχον ό'λον τόν δηλητήριον χυυιόν, 
χύνεις έντός παλαιών πινακίων, ά'τινα διασκορπί
ζεις όπου ώς επί τό πλείςον συχνάζουσιν οί τρώ- 
κται.

’Αλλ’ όπου εύρίσκονται καί άλλα ζώα, ώς ορνίθια, 
περις-εραί, γαλαί ή κύνες, πρός αποφυγήν ενδεχόμενης 
δηλητηριάσεως καί αύτών, ή παντός άπευκταίου, ιδού 
τί πράττεις· Εύρίσκεις ξυλίνας πυξίδας (κουτία) πα- 
λαιάς, άλλά ς-ενάςκαί μακράς ύπέρ τόν ήμισυν πήχυν, 
πεφραγμένας άμφοτέρωθεν. Αύται δύνανται νά κατα- 
σκευασθώσιν εύκόλως καί τετραγωνικά·, διά παλαιών 
σανίδων. Είς τό μέσον, έντός αύτών, θέτεις-μικρόν τι 
ξύλινον ή πήλινου δοχείου, περιέχον τό δηλητήριον 
φαγητού· ανοίγεις δέ καί δύο τρύπας είς τάς άκρας 
τής πυξίδος, ίνα εισέρχεται ό μύς διά τής μιας, καί 
έξέρχεται διά τής άλλης, άφού φάγη καί φέρη είς τόν 
στόμαχόν του τό δηλητή ριον, τό όποιον ούδέποτε 
έμεί.

Αί σκίλλαι, ή τά σκιλλοκρόμμυα ταύτα μεταβάλ
λονται καί είς άλευρον,· ώσαύτως χρήσιμον πρός όλε
θρον τών τρωκτικών ζώων, όταν κατακοπώσι πρώτον 
είς λεπτότατα μόρια, έπειτα κοπανισθώσιν ' έντός 
ίγδίου καί συζυμωθώσι μετά άλεύρου όποιουδήποτε. 
'11 ζύμη αΰτη ξηραίνεται είς τόν ήλιον, πλατυνομένη 
έπί σανίδος* οΰτω δέ κοπανίζεται πάλιν εις κόνιν, ή- 
τις διατηρείται πολλά έτη, μή χάνουσα τήν δηλητή
ριον αύτής δύναμιν.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΙ1Σ ΜΑΓΔΑΛΑΣ.

Ίΐ Μαγδ άλα είναι ή πόλις ένθα οί ^Αγγλοι ήραντο 
τήν οριστικήν νίκην έπί τού άβυσσινοΰ βασιλέως Θεο- 
δώρου, άφήσαντος έκεί καί τα κώλα. Παρατηρήσατε 
έκ τής είκόνος ταύτης πόσον ό τόπος είναι οχυρός έκ 
φύσεους! Αέν δύναται νά συλλάβη τις ιδέαν, έάν δεν 
ίδη.

Οί περικυκλούντες άπότομοι κρημνοί, όμοιάζον 
τεςπρός τείχη, είναι αχειροποίητοι. Η πόλις είναι ή 
ιιόλις διακρινομένη έπί τού αριστερόθεν οροπεδίου· τί 
φρούριον αύτής κείται έπί τής παραδόξου κορυφής ε
κείνης, τής υψηλότατης πασών. Αί δέ καλύβαι, είς τά 
έμπροσθεν, είναι τό χουρίον Τάντα- ή μεταςύ τών κα
λυβών τούτων καί τής Μαγδάλας κοιλάς καλείται 
Ίσλαμιγέ, καί δι’ αύτης διέρχεται δρόμος, ό πρός τήν 
Δέβραν Ταβόρην δεξιοθεν, προς μέν τά άνω, διακρίνε- 
ται ή φάραγξ τού Βασχίλου, πρός δέ τά έδώ, άρχε.αι 
τό σενόν τήςΤαλάντας καί τής Βαδέλας.

Οί νικηταί εύρον ικανά πλούσια λάφυρα έν τώ φρου
ρίου τής Μαγδάλας· πρός τοίς άλλοις, πολλά ςήμματα 
έκ χρυσού, βαρύτατα· 10,000 άσπίδων, 10,000 
λογχών, καί περί τά 20 κανόνια.

Τά πυροβόλα ταύτα καί άλλα κατέστησαν άχρης-η. 
Κατέστρεψαν τήν Μαγδάλαν πυρπολήσαντες αύτήν, 
έλαβον αιχμάλωτον τήν νόμιμον γυναίκα τού Θεόδω
ρου καί τούς δύο αύτού υιούς, καί έσπευσαν ν’ άνα/ο.- 
ρήσωσι, πριν ή καταληφθώσιν ύπό τών ραγδαιοτάτων 
ύετών, οίτινες κατά τήν ώραν ταύτην τού έτους ~ί- 
πτουσιν είς τόν τόπον έκείνοΨ , τον σχεδόν ά, - 
μερον.
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ΝΕΩΤΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ.

Ή ΓΑΛΛΙΚΗ Κυβέρνησι; δαπανά κατ’ έτος 
προ; ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΝ του ΚΛΗΡΟΥ τοΰ λατινικού 
43,062,450 φράγκα, καί έτερα 3,134,000 φρ. διά 
τό ύλικόν των ναών του αύτοΰ δόγματος· προ; δέ 
1,973,000 φρ. διά τά μ.ή λατινικά άλλα δόγματα. 
Εκ τών 43 εκατομμυρίων, οΐ καρδινάλιοι, οϊ αρχιε

πίσκοποι καί οΐ επίσκοποι λαμβάνουσιν 1,691,500 
φρ., ήτοι σχεδόν το εικοστόν δεύτερον μέρος τών όσα 
λαμβάνει άπα; ό λοιπός κλήρο; τοΰ αύτοΰ δόγματος. 
Ό τών Παρισίων αρχιεπίσκοπο; λαμβάνει κατ’ έτος 
50,000 φράγκων, ό τή; ’Αλγερία; 30,000, οί δέ 
λοιποί άνά 20,000. Οί καρδινάλιοι, έξ τον άριθμ,όν, 
λαυιβάνουσι περιπλέον 10,000 φρ. εκατό;, προσέτι | 
δε καί έπιχορήγησινώςγερουσιασταί· το δλον 70,000 
φρ. Οί αρχιεπίσκοποι ή επίσκοποι έχουσιν έπειτα τήν 
κατοικίαν δωρεάν έχουσι δέ καί 90,000 φρ. έκ τών , 
περιοδειών εις τά; επαρχία;- άλλ’ έχουσι καί έως 
55,000 δι’ έξοδα άποκαταστάσεω;, καί τέλο; έχουσι 
30,000 φρ. λόγω σφραγίδα; (bulle). Πολλάκι; οί πε- 
ριηγηταί κατεμέμφθησαν την φιλοχρηματίαν τών καθ’ 
ήμά; αρχιερέων δεν θέλομεν νά δικαιώσωμεν την φι
λοχρηματίαν ταύτην· άλλ’ ού'τε είναι δίκαιον νά λη- 
σαονώσιν οί ςένοι, ότι ό έν Τουρκία ανατολικό; κληοο; 

’ συντηρείται μόνον εκ τών προσφορών του ποιμνίου, καί 
τούτο άφου οί αρχιεπίσκοποι, επί τοΰδιορισμού των εις ι 
οΐανδηποτε επαρχίαν, άποτίσωσιν άδράνποσότηταχρη
μάτων, άτινα δανείζονται πληρόνοντε; τόκου; βαρείς.

— Εϊ; τάς αχανείς πεδιάδας τής Νοτίου Αμερι
κής, τάς διαβρεχομένας ύπό τοΰ ποταμοΰ Ρίου Δελα- 
πλάτα, βόσκουσιν άπειροι βόες, ών μ.όνον την δοράν 
καί τά κέρατα καρποΰνται οί θηρεύοντε; αύτούς. 
την δέ σάρκα άποβάλλουσι, μη εύρίσκοντε; άγορας·άς 
δι’ αύτήν άντ’ ούδεμιά; τιμής. ’Εσχάτως λοιπόν 
έσχηματίσθη εις τά εκεί ΕΤΑΙΡΙΑ κεφαλαιούχων προ; 
ΑΓΟΡΑΝ τών ΒΟΩΝ τούτων μετά την έκδ αρσιν αύ- 

τών- προτίθεται δέ ή εταιρία αύτη νά πωλή έπειτα 
αντί μετριωτάτης τιμής τον χυλόν τών θρεπτικωτέρων 
μερών τοΰ βοείου εκείνου κρέατος, εύροΰσα τρόπον διά 
τοΰ οποίου μεταβάλλεται 50 χιλιόγραμμων σάρς εις 
ενός μόνου χιλιογράμμου ούσίαν, καλώς διατηρουμέ- 
νην επί πολύν χρόνον. Μικρόν τι μέρος τής ουσίας ταύ- 
της, βαλλόμενου εντός ζέοντος ύδατος, δίδει πάραυτα 
ζιομδν εξαίρετου, τον όποιον καί οί πτωχότατοι τών 
ανθρώπων δύνανται νά πορίζωνται ώ; εύωνότατον.

— ’Εγκαίρως έπενοήθη ή χρήσις τοΰ σιδήρου εις 
την ΝΑΥΠΗΓΙΑΝ, αντί τοΰ ΞΥΛΟΥ, διότι άλλως τά 
δάση τής ευρωπαϊκής ηπείρου ταχέως θά κατεστρέ- 
φοντο. Κατ’ αύτάς εγένετο ό επόμενος ύπο7.ογισμός· 
δι έν πλοίου πολεμικόν εκ τών παλαιών, φέρον 74 
πυροβόλα, πλοΐον μόλις διαρκούν 25 έτη, έπρεπε 
νά δενδροτομηθή δάσις 40 μυριομέτρων τετραγωνι
κών (hectares). Εις έκαστον μυριόμετρον ύποΰ.ογίζον- 
ται κατά μέσον ό'ρον I 50 δένδρα έκατονταετή. Εικάζε
ται λοιπόν ό'τι αί ναυτικαί Δυνάμεις τής νεωτέρας 
Εύρώπης έναυπήγησαν μέχρι τοΰ 1848 ύπέρ τάς 
2,000 πολεμικών πλοίων, τής γραμμής λεγομένων, 
καί περί τάς 400,000 άλλων μικροτέρων· καί ταΰτα 
μόνον διά την θαλασσοπλοΐαν.

— Τή (10) 22 τοΰ παρελθόντος μηνός άπριλίου 
τό αγγλικόν κοινοβουλίου άπέοριψε διά ψήφων 127 
πρός 23 πρότασιν ύπέρ καταργήσεως τής ΘΑΝΑΤΙ
ΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ, ύποβληθεΐσαν αύτώ.

— Κατά τούς πρώτους τρεις μήνας τοΰ παρόντος 
έτους Ε1ΣΕ1ΙΡΑΧΘΗΣΑΝ ύπο τών εν Παρισίοι; ΘΕΑ
ΤΡΩΝ φράγκα 1,684,961.56· έ'τερα δέ φράγκα 
202,118.75 έκ διαφόρων άλλων θεαμάτων άξιοπε- 
ριέργων τό δλον φρ. 1,887,080.3 1.

— Εις την Φιλαδέλφειαν τής ’Αμερικής εύρίσκον- 
ται εξ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΙΑΤΡΟΙ, κερδαίνουσαι έκτοΰεπαγ
γέλματος των άπο 2,000 μέχρι 10,000 ταλήρων 
κατ’ έτος. Έτέρα, τοιαύτη έν ’Οραγγία (New Jersey) 
κερδαίνει 10 μέχρι 15,000 ταλήρων κατ’ έτος. Ετέ- 
ρα έν Νεοβοράκω κερδαίνει κατ’ έτος 20,000 ταλή
ρων. Τινές αύτών εύδοκιμούσιν εις τάς χειρουργικάς 
πράξεις ώς οί άριστοι τών χειρουργών, ούσαι ένταϋτώ 
καί κλινικοί ιατροί.

— Οί ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ καταγίνονται άνενδότως νά 
έφεύρίοσι τρόπον, όπως καί τά ΧΡΩΜΑΤΑ τών αντι
κειμένων μεταδίδωνται εις την εικόνα διά τοΰ φωτός 
αύτοΰ. Άνέγνωμεν προ μικρού έν τινι έφημέρίδι τών 
ένταΰθα έκδιδομένων, ότι κατώρθωσέ τις τούτο, άλλ’ 
ότι μετά τινας ημέρας τά χρώματα έςαλείφοντατ ώς-ε 
απολείπεται τοΰ λοιπού νά εύρεθη μόνον τό μέσον δι 
ού τά χρώματα νά μένωσιν ανεξίτηλα.

— Εν Αύςρία,πληγώσαςτις ές άπροσεςίας τον λι- 
χανόν δάκτυλον τής άρις-εράςτου χειρός διά μαχαιριδί
ου, διά τοΰ οποίου πρότερον είχε καθαρίσει την ΠΙΠΑΝ 
του, είδε πάραυτα τον δάκτυλόν του έξοιδαίνοντα- 
συγχρόνως δ’ έσχηματίσθη ύπό την μασχάλην του καί 
άδενώδές τι φύμα. Εσπευσε τότε νά προσκαλέση χει
ρουργόν ούτος δέ, ίδιον ότι τό ΔΙΙΑ1ΙΊΊΙΡΙΟΝ τής 
νικοτίνη; διεχύθη εϊ; τό αίμα, ήναγκάσθη ν’ άποκόψη 
τον βραχίονα τοΰ πάσχοντος.

— Οί ΜΥΚΗΤΕΣ (μανιτάρια) όχι μόνον δηλητη- 
ριάζουσιν, όταν τύχωσι κακοί, αλλά φέρουσι καί μα
νίαν. Εϊ; τά πέριξ τών Παρισίων δύο νέοι έργάται πε
ριφερόμενοι εϊ; τό δάσος, καί δρέψαντε; μύκητας ικα
νούς, έψησαν καί έφαγον έξ αύτών άπερισκέπτως. Μετ’ 
όλίγην ώραν κατελήφθησαν ύπό τοιούτου νευρικού έρε- 
θισμοΰ, ώστε έξελήφθησαν ώ; μαινόμενοι. Μετακομι- 
σθέντε; οϊκαδε, μετά πολλά θεραπευτικά μέσα άνέλα- 
βον την υγείαν καί τό λογικόν, αλλά δέν ενθυμούντο 
τίποτε έξ ών είχον πράξει επί τής καταλαβούσης αύ
τούς μανίας.

Έν Παριαίοις, 13 (25) Μαίον, 1868.

Επανέρχομαι εϊ; σέ πάντοτε μ.ετά χαράς νέας, Ελ- 
ληνοδίκη μου.

Καί πού νά σέ τά λέγω ! Μέγας πόλεμος έξερράγη 
μεταξύ τού έν Παρισίοις φύλου μας, δντος σήμερον 
διηρημένου εις δύο ςφατόπεδα· τό τών βραχειών, καί 
τό τών μακρών έσθήτων. Δέν σέ άτεΐζομαι · τό πράγ
μα είναι σοβαρόν. Κυρίαι, μεγάλαι δέσποιναι έκ τών 
τά πρώτα φερο.σών, δίδουσι χορούς έπίτηδες, αί μέν 
μή παραδεχόμεναι εϊς αύτούς τάς βραχείας έσθήτας

ΤΛ

(robes courtes) ώςκακάς, αί δέ τά; ποδήρεις (ro
bes a traine) ώς ψυχρά;· λόγος δέ γίνεται μέγας περί 
τού κακοΰ άποτελέσματος τών βραχειών έσθήτων εις 
τάήθη, εις τον πολιτισμόν, κτλ. Πρός τό παρόν γί- 
νωσκε ότι αί μή έχουσαι μικρούς καί χαρίεντας τούς 
πόδαςλέγονται οί ασπονδότατοι τών βραχειών έσθήτων 
εχθροί. Προσεχώς θά σέ γράψω εις τίνας έμεινεν ή 
νίκη.

Η. τών γυναικείων τολών ποικιλία είναι λοιπόν την 
ώραν ταύτην ανεκδιήγητος. Καί πρώτονσοί έπισυνάπτω 
τό όποιον σοί προϋπεσχέθην σχέδιον τού fichu La Val- 
liere, λαβαλλιερείου μίτρας, ώς μ’ήΰ.θε νά μετα
φράσω τό πράγμα τούτο- αλλά σύ, αν θέλτ,ς, λέγε 
το καί ωμοφόριου. Βλέπεις ότι άληθώς. είναι πράγμα 
άπλοΰν κόπτεται ώ; καί ράπτεται εύκόλως· τό συνά
γεις μόνον ολίγον όπισθεν, πρός τον αύχένα, ώστε νά 
γίνη σκαπτόν, στρογγυλόνεις τάς έμπροσθεν δύο άκρα; 
χαριέντως έπί τού ς-ήθους, καί συνάπτει; αύτάς δι' ενός 
μόνου κομβίου έκ τοΰ αύτοΰ ύφάσματος· τέλος φέρεις 
όπισθεν τάςδύο άκρας, καί τάς συνδέεις εϊ; κόμβον μέγαν 
διπλοΰν, έπειτα δέ τάς άφίνεις πιπτούσας, πλατείας, 
κυματουμένας, καί έξέρχεσαι,άν θέλης, εις περίπατον.

Κακώς σέ είπα ότι,άν εις το ωμοφόριου τούτο προσ- 
τεθή καί καλύπτρα τις (κουκούλα), τότε καλείται 
βασλίκιον τό βασλίκιον είναι πράγμα χωριστόν· 
είναι μία μόνη καλύπτρα, έχουσατάς δύο άκρας μα- 
κρας, όπως τυλίσσωνται περί τον λαιμ.όν.

Κατά τ’ άλλα δέν έχω νεωτερισμόν τινα άξιου λό
γου νά σοί αναγγείλω σήμερον, αν καί ή γή πάντοτε 
στρέφεται περί τον άξονα αύτής· αί ψαλίδες π:- 
ρικόπτουσιν άδι ακόπως, έπειδή αί κρατούσαι αύτάς 
ούδέποτε παύουσι συλλογιζόμεναι πώς, κατά τον δη
μώδη λόγον, τό Ν νά μεταβάλουν εϊς σουβλί· όχι δέ 
εύκαταφρόνητον γίνεται έκ τούτου έμπόριον.

’Ανέγνωσα κατ’ αύτάς εϊς άρθρου τι περί τής αξίας 
τών βιομηχανικών ειδών, άτινα ή Γαλλία έξάγει κατ’ 
έτος εις την άλλοδαπήν, ότι κατά μέν τό έτος I 86 I 
τά έξαχθέντα είδη τοΰ συρμού ήσαν αξίας 7 εκατομ
μυρίων φράγκων, κατά δέ τό έτος 1866, ήτοι μετά 
παρέλευσιν πέντε έτών, ή αξία τών τοιούτων πραγμά
των άνέβη μέχρι; 27 εκατομμυρίων!! Τούτο σημαί
νει πρόοδον φοβεράν εϊς την κατανάλωσιν τών ειδών 
τοΰ συρμοΰ, ήτοι τών άνεμωλιωτάτων τούτων πραγ
μάτων, διά τά όποια ή προάγουσα αύτά Γαλλία ούδέν 
άλλο σχεδόν δαπανά, εϊμή καιρόν, καί ούδέν άλλο 
καταβάλλει, εϊμή χ,άριν· καί ταύτην, αδελφή μου, 
πολλάκις μεν γνησίαν, πολλάκις όμως καί έκ προλή- 
ψεως θεωρουμένην ώς τοιαύτην. 'Ομολόγησε ότι ό 
κόσμος ακολουθεί· τά; φαντασίας τών κομμωτριών καί 
ραπτριών τών Παρισίων τυφλώς, αφού σήμερον μέν σού 
κατασκευάζουν τό καπελλΐνον μικρότατου, καί τό 
παραδέχεσαιώςώραίου· αύριον δέ τρισμέγιστον, καίτό 
παραδέχεσαι πάλιν ώςώραΐον. 'Ως όΣάτυροςτοΰ μύθου, 
ούτω καί αύταί έξάγουσιν από τοΰ στόματός των κατά 
θέΰ.ησιν (ad libitum) καί θερμόν αέρα, καί ψυχρόν· 
άφοΰ σέ βάλουν νά πληρώσης διά τον θερμόν, σέ 7.έ- 
γουν ότι ή7.θεν ό καιρός τοΰ ψυχρού· καί, αν θέλης, ευ
θύς καί σέ τό άποδεικνύουν. Διά τό ψυχρόν δέν έχουν 
άλ7.ο νά κάμουν, εϊμή νά σουφρώσουν τά χείλη των’ 
καί πάλιν, διά τό θερμόν, δέν έχουν άλ7,ο νά κάμουν, 
εϊμή ν’ ανοίξουν τό στόμα καί νά προφέρουν έν— χά.

Χά, αύταί δέν δύνανται νά προφέρουν, άλλ’ έχουν 

το h aspire, ώς γνωρίζεις’ ώστε άφες μου την έξο- 
ρ.οίωσιν ταύτην ανεξέλεγκτου.

Καί ημείς όλαι δεχόμεθα μέ στόματα κεχηνότα 
όποιονδήποτε άν μάς κάμωσι μορφασμόν, καί μόνον 
πληρόνομεν πληρόνομεν ώς πιστοί ύπήκοοιτόν φόρον 
τής υποταγής· πληρόνομεν ώς ανάξιοι τοιούτων υψη
λών, έξαισίων, άμιμ.ήτων, άπαραμίΰ.λων, αχειροποιή
των επινοιών, τόν φόρον τής άναξιότητος· οχι ήμεϊς 
μόνον αί 'Ε7.7.ηνίδες, άλλ’ ό τόσος άλλος κόσμος ό 
εύρωπαϊκός· —καί δέν έντρέπεται!

Θυμ. όνω, αδελφή 'Ε7.7.·ηνοδίκη, καθόσον μάλιστα 
σέ διαβλέπω γελώσαν, ένώ τό πράγμα δέν μέ φαί
νεται ανάξιον σπουδής. ’Αλλ’ έρχομαι εϊς άλλα.

Εις τά τού συρμού οφείλω νά προσθέσω καί τά λε- 
γόμενα aquariums (ένυδροδοχεΐα), ήτοι παντός μεγέ
θους δεξαμενάς ύαλίνας ύδατος, περιεχούσας ϊχθύας, 
οστρακόδερμα, μαλάκια, καί έν γένει παν ένυδρου 
ζώου, προσέτι δέ καί φυτόν, όμού δέ καί άμμον, καί 
πέτρας, καί σπόγγους, καί φύκη, καί τέλος κοράλλια. 
Μετά τό μ,έγακαί αξιοθέατου ενυδροδοχεΐον, τό όποιον 
ή γαλλική Κυβέρνησις είχε κατασκευάσει εϊς τον κήπον 
τής τελευταίας Παγκοσμίου ’Εκθέσεως, έκαστος ήθέ- 
7.ησε νά σχηματίση τοιοΰτό τι καί εϊς τήν οικίαν του 
ή εϊς τόν κήπον του έν μικρω. Ανδρες, γυναίκες καί 
παιδία θέλουν σήμερον νά έχωσιν έν ενυδροδοχεΐον- 
εννοείς δέ ότι τά πλεϊςα, εϊς τούς μεσογείους τόπους 
μάλιστα, μόλις περιέχουσι τέσσαρα ή πέντε ϊχθύδια 
τού ποταμοΰ, εν οίς καί τινα χρυσοειδή, κανένα έ^χε- 
7<υν, δύο ή τρεις καρκίνουςή καραβίδας, καί μίαν έκα- 
τοστύα κοχλιών μικρών. Οί πολύποδες είναι σήμερον 
τό ονείρου πολλών Παρισιανών, μετά τήν περίφημ,ον 
pieuvre τού τελευταίου μ.υθις-ορήματος τού Βίκτορος 
Ουγου· άλλ’ εις τό ύδωρ των τό γλυκύ δέν έχουσι 
κανένα πολύπουν’ πολλά μάλιστα καί άλλ’ απολεί
πουν· όλα τά τής θαλάσσης ένυδρα.

'11 δέ αεροπόρος εκείνη σφαίρα τής Εκθέσεως κα
τέστη σήμερον κοινόν σχεδόν παίγνιον. Τήν μετέφεραν 
εις ά7.λην θέσιν, εγγύς τοΰ Ιπποδρομίου, καί 50 ή 60 
άνθρωποι άναβαίνουσιν άόιακόπως καί καταβαίνουσι, 
πληρόνοντε; άνά 10 φράγκα. Πρός πΰ^είονα ασφάλειαν 
τών επιβατών, συναναβαίνει πάντοτε καί εις αεροναύ
της, επιτήδειος νά καταβιβάση τήν αεροπόρον, έάν 
συνέβαινε νά συντριβή ή κάμιλο; διά τής όποια; κρα
τείται δεσμευμένη πρός τήν γήν. ’’Αν ήσο εδώ, θά σέ 
παρεκίνουν νά συναεροπορήσωμεν* επειδή καί γυναίκες 
άνέβησαν ήδη πολλαί. Γελάς. ’Ενθυμείσαι τοΰ ’Ικάρου 
τόν μύθον. ”Ω τήν δειλήν! Δέν μέ λέγεις από ποτέ 
κατέστη ή 'Ε7.ληνοδίκη μου δειλή;

Νάσέ βά7.ω λοιπόν εϊς μίαν δοκιμασίαν άλλην· νά 
άναβής εις έν άνιππήλατον.—Τί δέ πάλιν αύτός ό 
Πιλάτος; — Είναι τό γαλλιςί όνομασθέν velocipede· λέ· 
ξις άτυχεστέρα της έμής. 'Ερχομαι νά σέ τήν εξηγήσω, 
επειδή όσημέραι καθίσταται τό πράγμοί τοΰτο κοινό
τερου. Είναι δύο μεγάλοι τροχοί,έλαφροίμ.έν, ά7.λάς-ε- 
ρεοί, συνδεδεμένοι δι’άξονος, οχι παραλλήλους (τοΰτο 
είναι το παράδοξον), ά7.λ ’έπί τή ς αύ τή ς σχεδ ό ν γ ρ αμμ.ή ς, 
ό εις κατόπιν τοΰ άΰ.λου. Αναβαίνει^ καί κάθησαι με
ταξύ αύτών, όχι κατά πλευράν, άλλα πϊριβάδην, έπί 
στενού τίνος καθίσματος, — είδους έφιππίου. Στηρί
ζεις τούς δύο σου πόδαςεϊς δύο αναβολείς, τούς οποίους 
πατεϊς εναλλάξ καί άνευ πολλοΰ κόπου, τοΰ μέν άνα- 
βαίνοντος, τού δέ καταβαίνοντος, καί οί δύο τροχοί
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κυλίονται μεθ’ όσης ταχύτητος θέλησης, διατηρούμε
νη; της ισορροπίας ούκ οίδα πώς! έκτης ταχύτητος 
αύτης ίσως. "Οταν δοκιμάσης, θά μέ εϊπης. Σημείωσε 
όμως δτι επειδή, εις τόάν ιππήλατον καθημένη, έχεις 
τι καί νά κρατής αμφοτέρωθεν, άν οί τροχοί πλαγιά- 
σωσιν, ό κίνδυνος δέν είναι μέγας* πατεΐς εύθύς τον 
ένα πόδα κατά γης, καί — ώ Ζεύ στατικέ! — αμέ
σως ίστασαι.

Αλλά θά μ’ έρωτήσης, εις ποιους δρόμους θά κυλί- 
σηςτό ανιππηλατόν σου; διότι δι ’αύτό απαιτούνται δρό
μοι όμαλώς έστρωμένοι. Περίμενε να στερρωθή εις την 
Ελλάδα εν ύπουργεϊον, όπως γίνη καί φροντίς τών 

π:ρί δρόμων ή... περίμενε· θά στείλη όσονούπω ή 
Τουρκία καί τούς οδοποιούς της εις την Εύρώπην ινα 
φωτισθώσι, καί------------περίμενε.

Δέν είσαι καί σύ πλάσμα της ’Ανατολής ; ’Οφείλει 
νά ηναι ανεξάντλητος η ύπομονή τών πλασμάτων της 
Ανατολής. Πάντοτε περίμενε.

Νέου είδους ωμοφόριου.

Την (10) 22 τού παρελθόντος άπριλίου έτελέσθη- 
σαν έν Ταυρίνω οί γάμοι τού πρεσβυτέρου τών υιών 
τού βασιλέως τής ’Ιταλίας, πρίγκηπος Ούμβέρτου, ε
πιδόξου διαδόχου τού θρόνου, μετά τής έξαδέλφης αυ
τού πριγκηπέσσης Μαργαρίτης,, θυγατρος Φερδινάν- 
δου, τού δουκός τής Γενούής, αδελφού τού βασιλέως 
Βίκτορος ’Εμμανουήλ. II δυτική εκκλησία επιτρέπει 
τό συνοικεσίου μεταςύ τοιούτου βαθμού συγγενών. Καί 
ό μέν νυμφίος έγεννήθη τήν (2) 14 μαρτίου 1844, 
ώστε είναι 24 ετών, ή δέ νύμφη, τήν (8) 20 νοεμ- 
βρίου 1851· καί είναι λοιπόν 17 ετών καί τινων 
μηνών. Τούς γάμους τούτους έώρτασεν ή ’Ιταλία 
μεγαλοπρεπώς. « Τών ολβίων πάντα όλβια I » διη
γούνται θαυμάσια περί τών γαμήλιων δώρων, άτινα 
προσηνέχθησαν εις τήν νύμφην, καί ύπό τών συγγενών 
μέν, αλλά καί ύπο πολλών Ιταλίδων πόλεων προ 
πάντων δέ περί νάρθηκας τίνος (coffret) λαμπρού, δώ
ρου της πόλεως τού Ταυρίνου.

Ό νάρθηξ ούτος είναι έκ χρυσίου δεδοκιμασμένου, 
διά τό όποιον άνελύθησαν τρεις χιλιάδες ναπολεονίων· 
ώς-ε,άνευτών έπικεκολλημένων πολυτίμων λίθων, έχει 
βάρος 14 χιλιογράμμων (10 χιλιόγραμμα ίσοβαρούσι 
προς 8 όκκάδας). Καί μήκος μέν έχει 54, πλάτος δέ 
35 εκατοστόμετρων, ύψος δέ (έκτος τού καλύμματος) 

17. Εις τάς πλευράς περιέρπει λεπτή ταινία, ήγλαϊ- 
σμ.ένη διά 368 μάργαριτών. Η αύτή ταινία αναφαίνε
ται έπί τού καλύμματος. Εις τό κέντρον έκάςης πλευ
ράς ύπάρχουσι τέσσαρες θυρεοί, περιέχοντες τάσύμ.βολα 
του δουκικού οίκου τής Σαβοΐας, ήτοι ταύρον έκ μαρ
γαριτών, έπί βάσεως ές ανθράκων· περί δέ τούς θυρεούς 
κοσμήματα, έν οίς κεφαλαί αετών, δρυός φύλλα, καί 
τό άμμα τού "Ερωτος, φέρον τό ίς·ορικόν ρητόν τών πα
λαιών τής Σαβοΐας δουκών, ήτοι τά ςοιχεΐα FERT, 
σημαίνοντα φέρει· έξυπακούεται δέ, τά δεσμά τού 
έ'ρωτος. Κατ’ άλλους όμως τά τέσσαρα ταυτα ςοι- 
χεΐα, αίνιττόμενα τήν ύπο ’Αμεδέου τού II’άμυναν 
τής νήσου Ρόδου, σημαίνουσι Fortiludo cjus Rlioduill 
tenuit ('ll άνδρία αύτού τήν 'Ρόδον έσωσε).

Πώς περιήλθεν ή έλληνίς εκείνη νήσος εις χεΐρας τού 
άλλοτρίου έκείνου δουκός, καί κατά τίνων καί ύπέρ . 
τίνων τήν έσωσε; Μή έρωτας, Ελληνοδίκη μου. Είναι 
πράγματα θλιβερά, άτινα διέτρεξαν ποτέ έπί τής δυ- 
ς-ήνου κεφαλής μας· αλλά θά τ άνέγνωσες έν τη άς,ιο— 
λογω ιστορία τού κυρίου Κ. Παπαρρηγοπούλου· έγώ δ’ 
εξακολουθώ περιγράφουσά σοι τό περί ού ό λόγος κει
μήλιου.

Εκαςος τών τεσσάρων θυρεών στέφεται ύπο περι
κεφαλαίας αναγλύφου· ή δέ βάσις έπί τής οποίας κεϊν- 
ται οί θυρεοί καί αί περικεφαλαία! είναι έστρωμενη 
μετά τεμαχίων κυανολίθου (lapis-lazuli), περί τά ό
ποια περιέρπει ή ταινία. Επί τών τεσσάρων γωνιών 
είναι γεγλυμμένα τέσσαρα δοχεία άναδίδοντα κλά
δους, καρπούς καί φύλλα έκ πολυτίμων λίθων. Αί 
πλευραί περιςτφονται άνωθεν μέν ύπό κισσού, συμβό
λου τής συζυγικής αγάπης, κάτωθεν δέ ύπό-οστράκων, 
συμβόλων τής κληρονομιάς καί διαδοχής.

Επί τού καλύμματος ίσταται, έν τώ μέσω, άγαλ- 
μ.άτιον έμφαΐνον τήν ’Ηώ διασκορπίζουσαν άνθη· άμ- 
φοτέρωθεν δ’ αύτού, κατά μέν τό μήκος, παρίστανται 
δίς τά σύμβολα τής πόλεως Ταυρίνου· ταύρος κυ
λιόμενος έπί κυανού πεδίου έκ σαπφείρων κατά δέ τό 
πλάτος, ένθεν μέν, έντός πλαισίου έκ μαργαριτών, ά- 
ναγινώσκονται αί λέξεις, Cai’i alia Palria (Προσφι
λείς τη Πατρίδι), ένθεν δέ, ViveLe felici (Ζώητε μά- 
καρες). Τά μεταξύ κενά τού καλύμματος πληρούνται 
ύπό κοσύμβων (rosettes) έκ πολιτίμ.ων λίθων. Υπό 
τό κάλυμμα, άνοιγόμενον, άναγινώσκονται έπί βα- 
σεως έκ χρυσίου καί μαργαριτών ίταλιστί γεγραμμέ- 
ναι αί λέξεις, « 'Η γενέτειρα ύμών πόλις, έτει αωξη’, 
μηνός άπριλίου κβ , ημέρα χαρμοσύνης κοινής. »

Εν συντόμω, άριθμούνται έπί τού θαυμαστού νάρ- 
θηκος τούτου 24 κυανόλιθοι περσικοί, 42 σμάραγδοι, 
378 σάπφειροι, 456 άνθρακες, 1,276 μαργαρίτα»., 6 
λαμπραδάμαντες (bl’illants), — δι’άγάπην Θεού, 'Ελ- 
ληνοδίκη μου! δέν δύναμαι νά γράψω, καί μάλιστα νά 
δώσω εις τύπον, βριλλάντια· αλλά συγχαίρει με διά 
τήν νέαν πάλιν λέξιν, έως άν εύρης τήν καλλιτέραν! 
— καί 64 άδάμαντες" όλοι όμοΰ 2,246 λίθοι τι
μαλφείς, έχοντες βάρος 188 γραμμαρίων·—κάμε 
λογαριασμόν 2\/2 γραμμάρια έν δράμιον.

— Τοιούτος δέ νάρθηξ τί περιείχε; θά μ’ έρωτήσης.
— Φαντάζεσαι... φαντάσου ό,τι άν θελήσης, έκ

τος έλαχμστου φθονερού στεναγμού τής σής ό’χι άνα
ξίας φίλης, τής σής όχι άναξίας αδελφής,

Ζωής Πολυμόχθου.


