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της Γπαπαντής κα\ Τρίφωνος Μάρτυρος. 
Υπαπαντή τοΰ Κυρίου ήμών Τησοΰ Χρίστου. 
Συμεών τοΰ θεοδόχ. και προφ/'Αννης. ’Αργία. 
’Ισιδώρου τοΰ Πηλουσιώτου 
Τής άγίας ΆγάΟης Μάρτυρος.
Βουκόλου τοΰ όσιου επισκόπου Σμύρνης. 
Παρθενίου Έπισκ.Ααμψάκου και λουκά όσιου. 
Τοΰ Ασώτου κα\ βτο^ώρου τοΰ Στρατηλάτου 
κα\ Ζαχαρίου τοΰ προφήτου.
.Νικηφόρου Μαρτυρος.
Ί ερομάρτυ ρος Xα ρ άλάμπου ς.
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Της (Άποκρέο>) και Όνησίμου 'Αποστόλου. 
Παμφίλου Μαρτυρος και τών συν αυτοί. 
Ηεοδώρου μεγα^ομ. τοΰ Τύρωνος.
Λεοντος ilara Ρώμης.
’Apy ίππου τοΰ αποστόλου.
Λεοντος ’Αποστόλου Κατα'νης. 
(Τυ'/οσάββατον) Τιμοθέου τοΰ i-v συμβούλοις, 
και Ευσταθίου επισκόπου Άντιο/είας.
Τής (Τυροφάγου). Ίΐ ευρεσις τών λειψάνοιν 
τών Ιν τοΓς Εύγε νε ίου μαρτύρων.
Πολυκάρπου ίερομάρ. επισκ''τηυ Σμύρνη:.
A' και Β' ευρεσις τής κεφαλής τοΰ Προδρόμου. 
Ταρασίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινονπόλεο)ς. 
Ιίορφυρίου επισκόπου Γάζης*
Προκοπίου τοΰ Δεκαπολίτου.
θεοδώρου οσίου και Βασιλείου ομολογητοΰ.
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22. Φεβρουάριου 1821. — νΕλευσις ’Αλες. rΓψηλάντου εν ’ίασίω, συγκοότησις ελλ. στρατοπέδου κα\ κ?'ρυ£ις 
επαναστάσεως — 4. Φεδροια ί̂ου 1823. Μάχη εν Κισάμω και Σελίνψ* κατατρόπωσες Τούρκων. 27 Φεβρουάριου 
1814. Εκλογή Γεωργίου Κουντουριώτη ώς προέδρου τοΰ ’Εκτελεστικού 28 Φεβρουάριου. Υποταγή Άποκορ& ν υ 
είς Χρυσεημπεην 18 Φεβο. 1824. Αποβίβασις 4400 Αιγυπτίων υπο Ίβρατίμην εί; ΜεΟώνην 12 ι εβρουαρίου 18~0. 
Ναυι αι/ία πρό τοΰ Μεσολογγίου* είσοδος τοΰ ελληνικού στόλου και τροφοδότησις τών πολιορκουμ ν̂ων 17 Φεβρουα- 
οίου. Τρεις συνε*/είς Ιφοδοι τών ’Αράβων κατα τοΰ Μειολογγίου και καταστροφή αυτών ύπό τής ΙξελΟούσης φρουράς 
7 και 8 Φεβρουάριου 1827 Φυγ?) τών Τούρκο>ν Ικ Διστόμου, Δαύλιζς, Ναύπακτού και Αμφίσσης — 9 Φιβροαυ- 
ρίού 1827. — Κατεδάφισις και ίτυρπόλησις τής Τριπόλεως υπ6 του Ίβραήμη.
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Θ Α Υ Μ Α Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α  Ir. I ' . « V 1
(Συνέχεια ίδε ττροηγ. φ υλλ .)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

ΜΕΡΟΣ Α'.

ΥΑΡΑΪΑΙΚΑ II ΪΑΡΟΣΤΑΤΙΚΑ.

Τά υδροστατικά τερατουργήματα, ως χαί 
τά χημικά, έχρηβίμευον παρά το ΐ; άρχαίοις 
πρός τόν σκοπόν τοΰ άπαταν.— Παραδείγματα.

1. Έ* Ά '.δρψ νήσοι τού Αιγαίου Πελάγους, 
ΰτήρχε ναός τοϋ Βάκχου, καί παρ’ αύτώ πηγή 
ΰ^ατο; θαυματουργός νομιζομένη· διότι τόν 
Ιανουάριον έκαστου έτους, έπί επτά μόνον ή- 
μ ίρα :, οίνος έξέρρεεν άπ’ αυτής.

2 . Παρομοία άπάτη έτελεΐτο κατ’ ετος ι'ν 
πάλ·ι τ ιν ι τή; 'ίίλ ιδ ο ς , δτε έπανηγυρίζετο ή 
εορτή τοΰ BixyOu: ήτοι τρεις ΰδρίαι κ,εναί, 
έπ.καλυπτόμεναι ενώπιον πλήθους ξένων, π:ός 
τό θέαμα τοΰτο συρρεόντων, καί μετά τινας 
βτιγμάς άνοιγόμεναι, άνευρίσκοντο πλήρεις 
οίνου.

3. Ό Ξίρξης, μετά τήν ά τυ χ ΐ αυτοϋ κατά 
τή ; 'ήλλάδος εκστρατεία», έλεηλάτησε τόν 
μεγαλοπρεπϊ. ναόν τοϋ Βήλου, 1.0α ύτ.τ,ργε 
καί τό μν·7,μ* τοϋ άποΟεωθέντος τούτου ηγε- 
μόνος τών ’Ασσυριών. Άνασκάψας τό μνήαα 
ο Ξερξης εύρε τόν νεκρόν τοϋ Βήλου κείμενον 
εν ελαίω έντό; θήκη; υελίννις. Π θήκη δμως 
ούκ' ην δλως πεπληρωμένη ελαίου, άλλ’ ενυ
πήρχε διάσττμα κενόν μ<5ς παλαιστή; μέ^ρι 
τού χείλους. Παρέκειτο δέ καί μικρά στήλη 
φέρουσα την δε τήν επιγραφή;: αΤώ άνοίξαντι 
τό μνήμα καί μή άναπληοώσαντι τήν πύελον, 
ούκ’ εστιν άμεινον.» (Αι’λιανοϋ Ποικίλ. Ίστο* 
ρία Βιβλ. XIII Κεφ. III.) Ή το ι. α’Αλλοίμο- 
νον εις τόνάνοίξαντα τήν θήκην καί μή άνα* 
ιπληρώσαντα αυτήν ελαίου μέ^ρι τοϋ y είλους.»

■ΛΟ εέρξης, φοβηθείς, προσέταξεν αμέσως νά 
τήν γεμίσωσιν ελαίου, άλλ’ *?ς μάτην* ή θήκη 
ο/δόλως έπληροΰτο, ουδ’ αΰξησιν έλάαβανε.j ■<t ' '■ , ‘
καί τοι ουκ’ ολίγη «οσότης ελαίου άνηλώθη 
Ιηί;Τθύτφ.Τ?λος ό Ξέρξης'καταλιπών τό μνήμα

,ι

άπήλθεν εν μεγίστη βαρυθυμία. Τό φαινόμε- 
νον τοΰτο θαύμα έθεωρήθη ώ; απαίσιος οιω
νός τών συμφορών, αιτινες οΰ μόνον τήν δό
ξαν αμαύρωσαν τοΰ Ξερξου, άλλά καί τέρμα 
επιθηκαν εϊ; τόν βίον αΰτοϋ, άποσφαγέντος 
υιτό του υίοϋ του.

4 . 0< αρχαίοι ίττορικοί καί ποιηταί ε’κ
συμφώνου βεβαιοϋσιν, ότι τά αγάλματα τών
ηρώων καί αϊ εικόνες τών θεών £σταζον ίδρώτι
·« όάκρυα εξέχεον, δτείμελλο·/ νά προαναγγεί-
λωσι τοι; λιο ΐς μεγάλα δυστυχήματα. Το'.ού-
του θαύματος άπόπϊίρα έγένετο εν Πετρουπό·
λει επί τοϋ αΰτοκράτορος Πέτρου τοϋ Μεγά-
) ου, καθά διηγείται δ, ιστορικός Levequa (Lli- 
&toire de R uss ie ) .

5. *0 ίν τώ  ναώ τής ’Αφροδίτης λύχνος 
λέγεται δτι ό ιη ? ί*ω ς  εκαιεν, η δέ φλό; τοσού- 
τω ισχυρώς ην προσκολλημένη τή, θρυαλλίδι, 
ώστε ε ΰ :ε  άνεμο;, οΰτε βροχή, ούτε θύελλα 
η'ϊ-νατο νά τήν σοιστι, καί τοι έκτεθειμένην 
οϋσαν τή άτμοοφαίρα καί τή άστασία τών ώ* 
ρών τοΰ έτους. Καί παρά Ρωμαίοι;, ί »  τών 
καΟηκόντιον τ^ν Έστιάδων ητο καί τό νά 
διατηοώσι τό ίεοόν πΰρ πάντοτε άνημμένον. 
Έάν δέ κατά συμβεοηκός έσβέννυτο, τό πϋ ί 
πάλιν έκ νέου άνήπτετο, ού/l έ: άλλου πυράς, 
άλλ’ εκ τών άκτίνων τοϋ ήλιου, εξ ών, κατ’ 
άρχαΐον eQo', άνενεοΰτ» καί καθ’ έκαστον £τος 
τήν ά. Μαρτίου, τ ις  ημέρας ταύτης ούσης τό 
πάλαι αρχή; τοϋ νέου έτους" εις τρότον ώστε, 
ά-ευ ενδεχομένου τίνος συμβίβηκότος, τό πϋρ 
διετέλει καΐον έπί Sv δλον ετο;.

Τά φώτα ταντα , δσον αλλόκοτα καί άν 
υποτεθώσιν, ουδόλως δύνανται νά συγκριθώ- 
σι πρός τους λύχνους, ει’ς ους ή λέξις , ΐ ι η π -  
χώς κυρίως προσηομόσθη. Περί τών λύχνων 
τούτων πολλάκις άναφέρουσιν οί συγγοαφείς, 
καί ιδίως ό Foi tuilio LiceU έν τώ  συγγοάμ- 
μκτι αύτοΰ. λ De Beeonditis Antiquorum 
Lucernis » καί δ Octavio Ferrari, έν τώ  
«Le Veteram Lucernis Sepulcralibus», έν 
οϊ; πρός τοΐς άλλοις «ναφέρονται καί τά επό
μενα δύο παραδείγματα' ίτ ο ι:

6. *0 τάφο; τή ; Τουλλιώλλας, προσφιλούς
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θυγατρό; τοΰ Κικερωνος, ης ό θάνατος μεγά· 
λως έλύπησεν αυτόν ανακαλυφθεί; έπί Παύλου 
τοϋ Γ'. Πάπχ Ρώμης. Έν τώ τάφω τούτω ά- 
νοιχθέντι, άνεφάνη λύχνος καίων, οττις άμέ- 
τως έσβέσθη ιίμα ε’.σδύσαντος τοϋ άτμοσφαι- 
ρικοΟ άέρος. Καί,

7 . ' ό  τάφος τοΰ Πάλλαντος, υίοϋ τοΰ Εΰ- 
άνδρου, φονευθέντος υπό τοϋ Τούρνου, κατά 
τόν ποιητή ' Βιργίλιον, ανακαλυφθείς περί τό 
803 ϊτος μ. X. Έ ντό; αύτοΰ εΰρέθη λύχνο; 
άνημμένο;, δστις βεβαίω; θά ίκα ιε περίπου 2 , 
000  ϊτη , καθό κλεισθεί; τό 1170 π. X.

8. Τήν έζής περιγραφήν άνακαλύψΐως ό<η· 
riKoOQ λύχνου άνεγνω δ κ. ’Αλβέρτος Way  
£ν Tivt συνεδριάσει τής ’Αρχαιολογική; Ε τ α ι
ρίας τή; ΊΓόρκη;. «Τό apyaiov ρωμ,αϊκόν φρού* 
ϊριον Castellum Priscum κεΐται μεταξύ Γρα· 
ϊνά δη ; καί Κορδόβης έν Ισπανία , £νθκ άδια- 
«λείπτ&'ς ανακαλύπτονται αρχαιότητες. Τόν 
»Αΰ;ουστον τοϋ 1833 , ένώ γεωργοί τινες έ· 
β νησχολοϋν το εκεί πλησίον ει; τό εργον των, 
»παΐς τ ι : ,  παίζων παρά τό άρχαΐον τοΰτο φοού- 
»ριον, άνεκάλυψεν οπήν μεταξύ τών έρειπύον, 
>ητι; έφαίνετο είσάγουσα εις μέγα βάθο;. Πι- 
ιιστεύεται κοινώς δτι, υπό τά ερείπια ταΰτα 
ϊυπάρχουσι πλεΐστα χάσματα περιε'/οντα ΰ· 
νπογείου; θησαυρούς, ενώ μόνον νεκροταφεία 
» ανευρίσκονται. Ό παις αμέσως ώδήγησεν έν- 
»ταΰθά τινα ; τών γεωργών οϊτινες, ευκόλως 
«χαλάσαντες τήν ίπήν , κατεβΐβασκν τόν παί- 
»δα διά σχοινιού εις τόν λάκκον, ίίόλ ις οί 
»πόδες τοϋ παιδό; ηγγισαν τό έδαφος καί 
»έξέβαλ*φωνήν έκπλήξεως. τοϋθ’ δπερ ο! γεω 3-
* Υ °ί έξέλαβον ώς άγγελίαν τής ποθητής άνα- 
«καλύψίως. Τότε δέ καταβάντες έθαίΛβώθη- 
»σαν τήν ορασιν, εΰρεθέντε; έ-τός τετραγώνου 
)<θαλάμου έννέα ποδών τά δψος. Αύ^νος έπί 
>μολυβδί*ης λυχνίας έστηριγμένος πρός τήν 
ϊ βορειοανατολικήν γωνίαν, έπέχεε κιτρινοει- 
»δ έςφ ώ ς ΐπ ί τοΰ έδάφοο;, έπί τών τοί/ων καί 
»τοϋ περιξ τοΰ θαλάμου έπεκτεινομένου λιθί-
• νου εδωλίου, έπί τοϋ έδωλίου τούτου έπέ- 
-»κειντο δεκατέσσαρες σαρκοφάγοι διαφόρου

»σχήμ«το ; κάί μεγέθους περιέχοντες άνθρώ. 
»π ιν*  λ.ίψανα, άπαντες κλίνοντες Vpo; τόν 
Βλύχνον ώς άς κοινόν σημεΐον. Μεταξύ δ ’ αΰ- 
-τών ευρέθησαν καί καλπαι έκ λευκαργϊλλου 
SKai άγγεΐον εστιλβωμενον καί κεκοσμη 
ν μέν ον δ ι’ αναγλύφων. Ό  Οαλαμος πράγματι 
» έφαίνετο ών τάφο; οΐκογενιακός. Οί γιωργοί, 
»μή δυνηθέντες νά μετατοπίσωσι τόν λύχνον, 
ϊεποιήσαντο χρήσιν τών κηπουρικών εργαλείων 
» Των καί άπέσπασαν αυτόν άλλά δυστυχώ;
• τό διχτρέφον τήν φλόγα υγρόν άπώλετο, τοΰ 

«λύχνου θρανσθέντος ύπό τής απροσεξίας καί 
» τή ; βίας τώ ν έργατών. -Τπόστημά, τ ι όμως 
»δ ιέμειν ίν, δπερ έκτεθέν εις τόν εξωτερικόν άέ- 

»ρα κατέστη  άμέσω ; σώμα στερεόν.» Ό Κ. 
W a y  αναφέρει ώ σαύτω ; έν τή  έκΟέσε·. του 

περί δμοίου λύχνου, άνακαλυφθέντος έντός τοΰ 

εν ‘ 1 ορκιρ υποτιθεμένου τάφου Κ ω νσταντίνου  
τοΰ Χλωοοϋ.

ΙΙροοαίνομεν Έδη εις τάς επ', τών ανωτέρω 
παραδειγμάτων διασαφήσεις.

Παραί: 1 . 2 . 3 . Στοιχειώδη; γνώσι; τής 
υδροστατικής καί τών αποτελεσμάτων τής 
πιεσεω; τών ρευστών, άρκεΐ ί  α έξηγήστι τά 
φαινόμενα ταϋτα θαύματα. ‘Απλώς δέ παρα- 
τηροΰμεν ω ; πρό; τό τρίτον παράδειγμα, δτι 
ΰποκεκρ ιμμένος κάτωθι τή ; νεκροθήκης υπήρχε 
σωλήν, δ ι’ ού αυτη συνεκοινώνει μετά δεξαμε
νή; ελαίου, καί ουτω τό έν αυτό ίίψος- τού 
σωλήνος προσέτι χρήσιμεύοντος ε?ς τά ν’ άπορ- 
ρίπτη, τό περισσεΰον χαί ν’ ά~οκωλύη τήν νε
κροθήκην τοϋ νά πληρωθή.

4. Περί τούτου ή ιστορία τοΰ Leveque ά· 
ναφίρει τά  έξή;; «Ιίικών τής Π αναγίας, έζω- 
γραφημένης i r . l  ξύλου, ί χυνεν άφθονα δάκρυ* 

ινα διαόηλωσι; τήν αποστροφή/ αΰτής πρός 

τάς υπό τοΰ ΐζά ρ ο υ  μελετωμένας μεταρρυθμί- 

ε :ις . ’Α λλ αυτά ; ό Αυτοκράτωρ άνεκάλυ^ε κα ί 
εςέθηκε τώ  λαώ  τό μηχάνημα δ ι’ ου έτεκτέ- 
νετο ή άπάτη: Δο/δίον πλήρες έλαίοι, ίκειτο  

αφανέ; μ ε τα ,υ  τών δυο τετραγώνων σανίδων, 
εξ « ν  συνίκειτο  η ε:’κών. Τό £λαιον, ίραιούμε- 

νον υιιο τ ή ; θερμότητος τώ/ πολλών περί τ4ν  

εικόν* καιομένων λαμπάδω ν, ει’ϊεχώρει εί; τού ;
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έπ ίτούτω  ένυπάρχοντας αγωγού;, καί διά μ ι
κρών οπών, παρά τ ή ς  γωνίαις ιώ ν  οφθαλ
μών, έξερρεε καταστάζον έν ει^ει δακρύων. 
"Απαντα λοιπόν τά θαύματα καί τών δα- 
κρυρροούντων άγαλματων εΐ; παρόμοια μηχα- 
νβυρνήματα δυνανται ν’ άναχθώσι.

5 . Π.ός πραγματοποίησιν τοΰ φαινομένου 
τούτου θαύματος, δύο οροί άπ/;τοΰντο, ώ/ ή 
εκπλήρωτις ή/ βεβαίως δυσχερή;. ΙΙρωτον νά 
προμηθευθή ανεξάντλητο;, οδ :ως είπείν, καύ* 
σ.μο; δλ», και δεύτερον ακατανάλωτος τις 
θρυαλλίς π.ός καΰσιν τη; δλης ταύτης "Οταν 
«ναμν*«θ(ϋμϊν τό tv τω ναω τοΰ Βήλου προ- 
ειρημενον θαΰμα, τό μυστήριον καταπίπτει 
άφ εαυτού Ι ίς άπόκρυφόν τ ι μέρος τεθείτω 
σωλην, δ ι’ ου ο λύχνος νά ιτιιγκοινωνή μετ’ 
αφανούς δεξαμενής τοσαύττ,ς χωρητικότητας, 
ώστε μακροχρόνιος κατανάλωσις άνεπαίσθη- 
τον νά ϊπιφέρν; ίλλάττωσιν εί; τά περ>ε/όμε- 
νον αυτής Ουτω τό πρώτον μέρος τοΰ προ
βλήματος ϊλύθο. Τό δεύιερον λύεται επίσης 
όταν άναλογισθώμεν οτι θρυαλλί; έξ άμιάν- 
to’j ,  διαμένει σχεδόν άκαυστο; καί λίαν κα
τάλληλος πρός τό απορροφάν τό ελαιον καί 
διατηρεΐν τήν φλόγα, ενόσω ό λύχνος πλη- 
ροΰται δέοντας οπό τοΰ κχυστικοΰ ΰγροΰ. 
*Λλλω; τε δυνάμεΟχ νά διασαφηνίσωμεν τό 
θαύμα και έκ τής εφεν*ρέ<ιεως τοΰ καθ* ήμας 
αιώνος' η.τοι, τών άνευ θρυαλλίδος λύχνων" 
εφευρέσεως όρειλομένης είς τήν διά τή ; θεο* 
μοτητο; αραίωσιν τοΰ ελαίου. Ώ ; πρός τήν 
φροντίδα τοΰ πλ.ηροΰν τακτικώς τήν κεκουμ- 
μένην δεζαμϊνήν, ούδεμία β·:βαί<«>ς δυσκολία 
ω ; δε πρός τό μεταλλάσειν η διορθοΰν, έν 
περιπτωσει άπρ-.βλεπτου σ^αβ»βήχ.ότος, τό 
στομιον τοΰ σωλήνος, ο θαυματουργός  ίτ ο , 
ώς εΐκός, αρκούντως επιτήδειος ώστε, διαο- 
κούση; τής εργασίας του, ν’ ϊποσπα άλλοθι 
τήν προσοχήν τών δεατών.

6. 7 . 8. Είναι πασίγνωστον ότι, άν άνημ- 
μ έ ν η  λαμπάς τεθή είς τρόπον ώττε νά μή 
ΰπάρχη ούδεμία συγκοινωνία μεταξύ αύτής 
Λαί τοΰ έξωτέρϊκοΰ άέρος  ̂η φλ.όξ θέλει βαθ

μηδόν ελατωΟή, έςασθενήσει καί τέλος σβε- 

σθή. Οί χημικο ί μ ετά  μ εγ ίστης άκριβείας ΰ- 

πελογισαντο δπόση ποσότη, άέρος άναλίσκε 
τα ι εν G)pi<7|x£va) y ρόνω υ,;ό το.ουτοτρόπω; 

ι καιομένης λαμπαδος, ώ ττε εύχερώς νά προ- 
ειπωσιν οτοτε ή φλό ; άφεύκτως θά έκλείψ/|. 
Α λλά και το ι, εκ τοΰ υπολογισμού τούτου 

καί άλλων προσομοίων, κα θ ίσ τα τε  όλως απ ί
στευτος ή ΰπόθε3ΐς, ό τ ι εντάφ ιο ι λύχνοι δύ- 

ναντα ι νά κα ίω σ ι διηνεχ,ώς έπί π ο λ λ έ ς  αί’ώ- 

νχς, δέν δ^νάμεθα όμως δ ογμ ατικώ , ν’ άπο- 
φανθώμεν, ό τ ι τά  πε^ί αυτώ ν λεγόμενά είσιν 

ολως μυθώδη η φαντασιώ δη. 0 ά  ένυπήρχεν 
εν τ tj> δ ιϊσχυρ ισμφ  τούτω  πραγματική τις  

β ά σ ι ς ,  :h* όρειλομεν νά παραδεχθώμεν. Πρός 
λύσιν λοιπόν τοΰ ζητήματος κλίνο^εν μ ά λ 
λον εις τό νά ί/ποίεσωμεν, ό τ ι οί άοχαϊοι έ- 
γίνωσκον φυσ κήν τινα  ουσίαν, δ ι ’ ή ; τοιοΰ- 

το» αποτέλεσμα ήδύνατο νά έπιτε.ιχθή, avsj 
τής βοήθειας έλαιοδεξαμενής η άλλου τ ινό ; 
μέσου πρός λύσιν τής χ κ ο , Ι α ;  μας. Ο νιία  

τις, ε τ ι άγνωστος ημΐν, έλαμβανε π ιθ ίν ώ ;  
το ιαύτην σκευασίαν, ώ π ε ,  έπί μακρόν χρόνον 

εγκεκλεισμένη μεταξύ μεμολ^σμένων αναθυ
μιάσεων, νά δύνατα ι έαί τέλους άμα τή έ- 
λαχ ίση εισαγωγή καθαρού ϊέρος, ν’ άναφλέ 

γ/ιται δ ι ’ όλίγας σ τ ιγ μ ά ς  καί τα/έως μ ετά  
τοΰτο νά σβύν/ι-αι, άμα, ίξαγομένη έκ τοΰ
υπογΞίου^ έξετίθετο άκωλύτως είς τήν άτμο  
σφϊΐραν.

ΚΕΦ. Γ'. ΜίΡΟΣ Α'.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ.

"Οσον πλεϊστον τά  πνεύματα τοΰ λαοΰ κα ί 
άν εςεπλήττοντο έκ τών θαυμάτω ν τώ ν ΰπό 

τών ιερέων τής άρχαιότητος τελουμένων, ητο ι 
τοΰ τριγμού τροχαλιών, τής συστροφής σχο ι
νιών, τοΰ κρότου τροχών κα ί λοιπών έργα 

λείων, οί π άταγο ι οΰτοι τώ ν εις κίνησιν τ ι -  

θεμένων μηχανών ηθελεν βεβαίως ίαιελκύσει 
τήν προσοχήν τών άκουόντων κα ί ανακαλύ
ψει τήν απάτην τών ένεργουμένων, άν ό κ ίν

δυνο; τής το ιαΰτη ; άνακαλύψεως S i t  πρου-

λ ιμβά-ετο . Μακράν λοιπόν τοΰ νά έλχττόνω- 
σι, πολλά^ις οί Κρεΐς επϊιύζανον αΰτοΰς ίνα 
ϊμπνεωσι πλειότε;ον τςόμον. Καί επειδή αί 
φοβϋα ί βροντϊΐ, αί ΰτό αστραπών σινοδευό 
μεναι, ίθειοροϋντο ΰ-ό τών ά.τλουστέρων ως 
0 εκδικητικός βραχίων τών θ:ών, οί θ ϊυμα- 
τουργοί ιερείς τοιαύτας ίκαμνον νά άκούωνται 
δ τ ε ώ,ίΑΟον έπ’ οόμ ατι αίιτών.— Παραδείγ
ματα.
1. Ό έν Αί’γύπτω Λαβύρινθος ήτο υεναλοπρε- 
πνς οικοδομή υΐ/,ρνμ.έ η εις δώδεκκ στοάς, 
'ίνκαστη αυτών ίί^εν έ ; θύοας άνοιγομένας 
πρός βνροάν καί άλλα; τόσα; ποό ι ότον' ά 
π ϊ« α ι Si Γ.Ζ2 ιε·;υκλοΰντο ύτό ένό< τοίχου. *11 
οίκοδουή αυτη περιείχε 3 .0 0 0  δωμάτια , ών 
τά 1 5 0 0  εν τω ά ω π ιτώ μ α τ ι καί τά λοιπζ 
έν τώ <άτωθι. ’Κν δε τ ΐς τελ=υτα Οις τούτοις 
υι θεοί πολλάκι; ώμίλουν διά βίο-τής. Ό 
Πλίνιος, εί; τή. έπο/ήν τοΰ Οποίου τό πεοί- 
φτ,μον καί άλλό-ιοτον τοΰτο αί’κοδόμνμα ετι 
ϊσώ ζεΌ , μα. πλτ,ροφορεϊ ότι αί οτοαί ησαν 
οδ:ω κατεσ*ευασμ-;ναι, ώττε οί Oisai δέν 
ήίύ./«ντο ν’ ά»ο;χθώτι /ωρί; συγχρόνως ν’ *- 
κουοθοσιν έντός αϋτώ^ σφοίρό α :ο ι ηχοι 
β,ον τής.

1. Οτε ο Δ»ρεΐος, υιός τοΰ 'Γσηάσπου, &· 
νεβη εις tov Ορονον, οί νεοι του υπήκοοι επε- 
σαν πρηνεϊ; Ινώπιόν του καί προσεκύνηταν αυ
τόν ού μόνον ώ , τόν εκλεκτόν το . θεοΰ, άλλά 
καί ώς θεόν- «-ή; Ο-ότητό; του δηλωθείσϊΐς 
τήν στιγα ϊ,ν εκείνην τοΐ; λατρ:-υ ταΐς αυτοΰ 
υπό τοΰ βόμβου τών βρο-τών καί τή, λάμψεως 
τών αστραπών.

3. Φαίνεται ότι  ̂ τέχνη τοΰ θελγειν τάς 
ακοις δεν έθεωρεΐτο ήττον επωφελής τοΐ; ίε- 
ρϊνσιν η ή τοΰ συγ*ινεϊν τά πλήθη δ ι’ εζαισίων 
κρό·ων. Αναφέρεται ότι αγάλματά τι-α , κα 
λούμ-:να ααί Χρυσαί Πχρθέν0ι1)> περιεκόσμουν 
τ/,ν οροφήν τοΰ ναοΰ τών Δελρών καί έζέβαλ- 
λον «νίοτε θ ίλκτικωτά τας φωνάς.

4. Τα περι τοΰ Ά ιφίωνος καί τοΰ Όριέως 
i-.τορούμενα τ.ανώς διαδηλοΰσι τ «  θαυμαστά 
αποτελέσματα τη ; μουσικής. *0 ’Αμφίων κα-

τήγετο έκ τής βασιλικής οικογένειας τών Θη. 
βών έγ'ένετο δέ καί βασιλεύ; αυτών, λέγετα ι 
πε.ί αύτοΰ ότι, διά τής μελφδίας τής λύρας 
του, οί ίναγκαιούντε; πρός οικοδομήν τοΰ τε ί
χους τή ; πόλεω; λίθοι ετίθεντο κ^ί συνηρμό- 
ζοντο αϋθορμήτω; εν τή οίκία θέσει κατά τά ; 
δ ια τλγά ; αϋτοϋ- Περί δέ τοΰ Όρφέ'·>ς άναφέ- 
ρειαι ότι, θέλνων τά πάντα διά τής λύρας του, 
τά μέν ά ρια θηρία τών δασών καθίστα χει 
ροήθη, τήν δέ Ορμητικήν τών χείμαρρων καί 
ποταμών ροήν άνεχαίτιζε καί αυτά τά όρη ί· 
καμνε νά ϊιποκλίνωσίν ϊ  α άκροασθώσι. Τοσοΰ. 
τον ή φίσις άπασα κατεγοητεύετο καί ένεψυ- 
χ^οΰτο υπό τής μελωδία; αυτοΰ !

Προβαίνομεν ήδη εΐ, τινας παρατηρήσεις καί 
δ.ασαφήτε·.ς τών άνωθι παραδειγμάτων.

1 2. ΊΙ ιστορία σιγα ώς π.ός τόν τρόπον
τοΰ παράγειν τ ’ άποτελεσματα ταΰτα . ’Αλλά 
πιθανόν ότι, οί έν το ί; ΰπογείοι; καί θολωταϊς 
τοΰ Αιγυπτίου Λαβυρίνθου στοαΐς άντικρουό- 
μενοι ηχοι, ίκ  τής ανοίξεως καί κλείσεως α 
πλώς το ν ίδιων θ^ρών έκπεμπόμενοι, ήδ ίναντο 
νά παράσχωσιν άρκοΰσαν άτομίμησιν τή ; σ υ 
νήθους β;οντή; τών νεφώ/. 'Βν 5έ τοΐ; άνακτό· 
ροι; τ*ΰ Δ*ρε·ου και έτέρα τις άπομί4α/,σις ή ■ 
δύνιτο  νά λάβη χώραν καί ουδόλως έστίν 
έκ·ός τών ορίων τής πιθανότητο;, 0 :ι ή μέθο
δος ης χ?ήσιν νΰν ποιούνται tv τοΐς θεάτροις, 
ητο γνωστή καί παρά τοΐς άρχαίοις. Λεπτόν 
έλασμα ή φύλλον σιδήρου, τριών ·?, τεσσάρων 
ποδών τό μήκος, κρατείται έκ τής μ ια , άχρας 
μεταξύ τοΰ άντίχειρο; καί τοΰ λιχανοΰ δα
κτύλου, άφινομένη ελευθέρως νά κρέμαται ίιπό 
τοΰ ί’δίου βάρους. Ή χειρ τότε κι εΐται όρι- 
ζοντείως είς τρόπον ώστε νά τινά*σ«τα ι τό 
έλασμα είς ορθογωνίους διευθύνσιις ποός τήν 
έπιφάνε αν αύτοΰ. Διά τοΰ άπλουστάτου τού
του πειράματος μεγάλη ποικιλία ήχων παρά- 
γε^αι, οτέ μέν άπομιμουμένων τήν ύπόκωφον 
βοήν άπωτάτων βροντών, ό-»■ έ δέ τάς βζρείας, 
οίφν/δίου; καί αλλεπαλλήλους εκρήξεις τών 
ΰπιράνω τών κεφαλών ήαών αίωρουιιένων νε
φελών. Ό έπιδεςίω ; διαχειριζόμενος τό όργα-
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»ον τοΰτο, ταχέω; αποκτά τήν ;·/,*ουσ*ν 
δύναμή η Ικανότητα πρός τό παράγει* τού; 
διαφόρους ήχοϋς οδ; βούλεται. Τά α υ :ά  δ’ ά* 
ποτελεσμα^α Επιτυγχάνονται χαί δ ι’ ελασμά
των λευκοσιδήρου /.αί έκ τώ* λεπτώ ν »α ί δ ια 
φανών φύλλω* τοΰ κοινώς λαλουμένου μαρκα- 
σίου (mica)" ά λ λ ’ ώ; έκ τοΰ συγχριτικώς μ ι
κρού μεγεθους τούτου, ό ηχος έκφέρεται βρά* 
χυτερος καί όξύτερος. Καί αξιόλογο; δ ’ άπο- 

μ ίμησ ις αστραπή; δ ύ ν ιτ α ι νά έπιτευχθ^ «ν 
Ρίψωμεν χόνιν ρητίνη; $ λυκοποδίου έπί φλο· 

γο ;. ’Α λλά και α ΰτα ί αί καταπ ίπτουσα ι ραγ
δα ίο ι βροχαι δ ύναντα ι θάυμάσ ίω ; νά π * ;α χ ·  

Οώσιν υπό /.αλώ ; χανονίζομένν;; χ α τα ρ ίψ ίω *  
πίσων (π ιζελίώ ν).

3 . Δυναμεθχ νά υποθέσο/μεν δ τ ι δπισθίν  
τώ ν ειρημένων άγαλμάτίον yj έντό; τών χε- 
χρυσωμίνων αναγλύφων δργανόν τ ι μουσικήν 
νίτο κεκρυμμενον} άπομιμούμενον τήν άνθρω- 
π ’.νην φωνήν. ϊ ά  υδραυλικά χαί έμΛ νίυστικά  

όργανα η ;αν χαλώ ; γνωστά το ί; άρχαίοις, ώ ; 
επίσης κα ι ο .γανα  μετά  τώ ν άναγκαιούντω ν  

φυσητήρων. Ο Κ. \ν. Hiqqiuqs ό συγγράψα- 

«περι τή ; Φιλοσοφία; τοΰ ήχου καί τή ; ‘Ιστό* 
ριας τ 'ί ;  Μ ουσική;» αναφέρει τά  έ;ής: «Τά 

« το ια ΰτα  όργανα ησαν γνω στά το ί; αρχαίοι? 
s Ρωμαίοι;, ώ ; μαρτυρεί χαί ό Βιτοούβιο;. Τά 
• σχήμα τοΰ οργάνου ώ αοίαζε θαλαμ ίσκω  έμ· 
« π ε .ιεχ ο ντ ι φυσητήρ*ς ω ; (κείνου; δ ι ’ ών συ- 
»νήθω; άνάπτουσι τά πΰρ, παρίστανε δέ καί 
^άνθρωπον τεχνητόν, OTtsOiv t o j  θαλαμίσκου 
»φ>σώ/τα δ ι’ αυτώ ν, ώ ; κα ί γυνα ίκα  διευ9ύ 
Βνουσαν τάς χ λ ΐί;  τώ ν φθόγγων α ΰ ιο ΰ . ΐ

4.  Καθότον άφορα τά πίρΐ τοΰ Ά ^φίωνο; 
λεγόμενα, ταΰτα  βεβαίως εί’σΐ διηγήματα 
άλληγοριχά, σημαίνοντα άπλώ ; δτι ό Ά μ -ίω ν 
διά τής ευγλω ττία ; του χατέπεισε λαόν ά* 
γριον χαί τέω ; άπ ιλ ίτευτον, όπως συνέλθ/ι 
χαί οικοδομήσει πύργου; ίχανοΰ; wad; τά προ- 
ασπίζειν αυτόν κατά τών έπιδρομών τοΰ έ- 
χθροΰ. Τοιαύτη διασάφησί; έστιν η μόνη ά ' 
ληθής* καθόσον μάλιστα χαί ό Όμηρο;, λέ- 
γων oft δ Αμφίων μετά τοΰ άδελφοΰ τοΰ

Ζήθου έχτισαν τά  τε ίχ η  τώ ν Θ/,βών, ουδόλως 

άναφερει δ τι το ΰ :ο  εγενετό δ ιά  μαγικής ί  υ 
περφυσική; τ ινο ; τέχνη;.

ΙΙρό ;  ε ς η γ τ ,σ ι ν  δ έ  τ ω ν  θ α υ μ ά τ ω ν  τ ώ ν  έκ~ 

τ ε λ ε σ θ έ ν τ ω ν  ό ή θ ε ν  υ π ό  τ ο ΰ  Ό ; φ έ ω ; ,  ό φ ε ί λ ο -  

μ .εν  ν ’ α ν α φ ε ρ ω μ ε ν  ε ν τ α ΰ δ ά  τ ι ν ϊ  τ ώ ν  μ ά λ λ ο ν  

εν τ ο ' . ;  ν ε ω τ ε ρ ο ι ;  χρόν& ι;  ά λ λ ο κ ό τ ω ν  ά λ λ ’ έ -  

π ι ο ε β α ιο υ μ έ ν ω ν  ά π 2τ ε λ · σ μ ά τ ω ν  τ ή ;  μ ο υ σ ι κ ή ; .  

I V i  Ε ρ ρ ίκ ο υ  ϊ ' . ,  β » σ ι λ : : ω ;  τ ή ;  Γ α λ λ ί α ς ,  δ ι -  

δ ό ν τ ο ;  σ υ ν α υ λ ί α ν  έν  τ ο ί ;  άνα/ .τόρο ις  τ ή ν  έ- 
σ π ε ^ α ν  τ ή ;  τ ε λ ε τ ή ς  τ ο ΰ  γ ά μ ο υ  τ ο ΰ  Δ ο υ κ ό ;  

( l e  J o y e u s e ,  ο π ε ρ ί φ η μ ο ;  μ ο υ σ ι κ ά ;  τ ή ς  ε π ο 

χ ή ;  Κ ,λ α υ ύ ΐ ν ο ς ,  έ π α ι ζ ε  μ ο υ τ ι κ ί ;  σ τ ρ ο φ ά ς ,  α ί -  

τ ι ν ε ;  το σ ο υ τ ίο  σφ- .δρώς ε ι ι ε νή ρ γ/ (β α ν  έ π ί  τ ο ΰ  

π ν ε ύ μ α τ ο ς  ν ε ο υ  τ ι ν ό ;  κ υρ ίο υ  ε ύ γ ε ν ο ΰ ς  ώ σ τ ε  

« ι φ ν η ς  ί σ υ ρ ε  τ ά  ς· .φο; t o j  π ρ ο κ α λ ώ ν  ο ίο ν δ η -  

π ο τ έ  τ ώ ν  ο υ γ κ ε κ λ η μ £ ν ω ν  είς  μ ο ν ο μ α χ ία ν *  

το υθ  οπερ  σ υ ν ι δ ώ ν  ο Κ λ α υ δ ί ν ο ; ,  ή λ λ α ξ ε ν  ά -  

μ ί σ ω ;  ή χ ο ν  χ α ί  ο ί ί τ ω ς  ήδυνήΟ η ν ά  χ α τ α π ρ α ΰ -  

ν-/ι τ ό ν  μ α ν ι ώ δ η  γ ε ν ό μ ε ν ο ν  ν ε α ν ί α ν .

Ο περίφη /ο; μελοποιό; Στραδέλλα;, άπα. 
γαγών τήν ερωμένην Βενετοΰ τινο; ευγενοϋ; 
μετέβη εί; Ρώμην μετ’ αύτή;. Ό  εΰνενή; μα- 
6ώ- το^το, μισθοδοτεί κακούργους τρεϊ; ϊ-α  
τόν δ',λοφονήσωσιν* εΰτυ/ώ ; δμως διά τόν 
-  ραόόελλαν, τά ω α αυτών η:αν λίαν εΰαί“ 
σΟητα πρό; τήν αρμονίαν τή ; μουσική*. Ο: 
δολοφόνοι (,υτοι χαραδοκοΰντες τήν είκαιρίαν 
τή ; διαποά;εω; τοΰ έργου των, εισέρχονται 
εν τη ’Εκκλησία τοΰ "Αγίου Ίωάννου τοΰ Αα- 
τεράνου καθ’ $ν στιγμήν ό άνήρ, 8ν εμελλον 
νά θανατωσωσιν, έψαλλεν εκκλησιαστικόν τι 
μελόδραμα ιιπ’ αυτοΰ μουσουργηθίν’ τοσού- 
■ω δέ συγκινοΰνται ΰπά τή; μελωδίας τοΰ ορ· 
Υανου> παραιτούμενοι τοΟ (ΓκοποΟ των?
προσήλθον οι ίδιοι παρά τώ  μουσικφ ϊνα πιο 
δηλώσωσιν αοτω 8ν διέτρεχε κίνδυνον.

Ί ’πά ;χει θελκτικόν τ ι μέλος έν 'Ελβετία 
καλούμενον Ranz des Vachcs, δπερ ένήσκπ 
τοιοΰτον παράδοξον άποτίλεσμα έπί τών εις 
την υπηρεσίαν διατελούντων Έ λβίτικών στοά- 
τευμάτων, ώστε οσάκις ήκουον αυτά εί; βα- 
θεϊαν πάντοτε ένέπιπτον μελαγχολίαν. Αου-
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δοβΐχο; ό Κ ' ;  λοιπόν άπηγόίευτε τήν ώδήν 

τοΰ μέλους τούτου έν Γαλλ'α έπί*αύστηροτά- 
τϊ] ποιντ,

ϊ ί ;  δύνα*αι αλτθώ; ν’ άμφι^άλλη δτι η 
μουσική ικανή έστιν εί; τά παράγειν τοιαΰ- 
τα αποτελέσματα ; Ά ς  έρωτήσωαεν ήμ.5ς αϋ- 
τοΰ; καί 5 ; έξετάσωμεν τά : συγκινήσεις τής 
ήμετέρα; ψυχής, όπότε άκούομεν μεγαλοπρε
πή χαί αρειμάνιον ωδήν, ή τρυφερόν *αΙ παΓ 
θητιχόν μέλος δι εκφραστικού τόνου ψ aλλό 
μεν ον. Τις δεν συναισθάνεται δτι τοΰτο μέν 
συντελεί προς τά μαλάσσει τήν ψυχήν καί 
προδιαθέτειν αυτήν εί; τήν ηδονήν, τό δε 
πιώτον είς το διεγειρειν, ίξάπτειν καί ένθου* 
σιαν αυτήν ;

Π )είιτα  ζώχ κα ί ζωόριχ προσέτι οϋίόλω ς  

αναισθητοΰσιν εί; τήν μουσική'». Ό λ ίγ ;σ το ι 
Γσως μουσικοί δέν παρετήρησαν άράχνα; με· 
τατοπιζομε’να ; είς τά  άκρα τών πλεκτανών 

των ινα ώσιν εγγυ.τέρω τών μουσικών όργά 

νων. Ό Δόκτωρ Burney έν τί, «Ιστορ ία  τής 

Μουσικής«ι αυτοΰ, αναφερει τό επόμενον ανέκ

δοτον. Γάλλος τ ις  α ς ιω μ ατικ ά ί, φυλα··/.ισΟί'ς 

εν τή  Βαστίλλη, επετράπη νά φέρ^ μεθ’ έαυ- 

τοΰ τήν βαρβιτον του τήν όποιαν ε π ι ι ζ ε - ά 
ρ ιστα  άλλά μόλις «ποιή ιατο χοήσιν «υτής  

έπ ί τρεί; ημέρας, δτε οί π οντικο ί έξερχόμενot 
του εδάφους χαί α: άράχναι U  τής στέγης  

χρεμαμεναι έπί τών πλεκτανώ ν, συνηγιίροντο 
π=ρί αυτόν δπως συμ μ ετάσ χ ω σ ι τή ; μελω δ ίας. 
Ή  ά π £χθεια τοΰ αξ ιω μ ατ χοΰ πρό; τ ά  όντα  
τα ΰ τα  χαθίστα  χ»τ· άρχάς δυσάρεστον τήν 

παρουσίαν των καί ήνάγκασα ν αΰτόν νά εγκ α 
τάλειψη  πρ^ς χαιρόν τήν άναψ .χήν τα ύ τη ν  

α λ λ ’ Ιπ ί τέλους συνεθισθείς, άνεύρισκεν έ/ αΰ- 
τοΐς αρχήν διασκεδάσεως.

ΜΞ.Ρ02 Β'.

Τό ους ε’β τ ι γόνιμος πηγή τή; αυταπάτης 

ημών. Οί δ ’ άρχαίβι γόητες λ ί ιν  έπιτυχώς 
μετΕστρ-φον πρό; τους ίδ'ους αύτών σκοπεΰς 
τά  τά» ηχον άβορώντ». Β*βαί»ς πρός tf,v χα-

τάχρησιν τών επιστημονικών γνώ ϊεω ν Οφείλον
τα ι τά περί J a ^ o v o d r  δήθεν  ̂ άμουσων χε· 
φ ιΛ ΰρ  ιστορούμενα, δ ι’ ών οί θεοί άντεπρο- 
σωπεύοντο η ρίτραι χρησμφδικαί έςεφράζον- 
το. — Παραδείγματα.

1. Η κεφαλή τοΰ Όρφέως έν Λεσβω εδι-
δεν αποκρίσεις τοί; βουλομένοις καί ίδ ίω ;
τοΐς "Ελλησιν. Οί βασιλείς τής Περσίας καί
Βαουλώνος χαι μάλιστα ο Κΰρος, συνεχώς έ-

.►•στελλον πρϊσβεις ϊνα συμβουλευθώσι τόν
χρησμόν τοΰτον δ^τις, έν τή διφορουμένη
διαλέχτω άπαντων τών εθνικών χρησμών»
προΕίπε τόν αιματηρόν θάνατον τόν έ~ιθέ<τα
πέρας εί; τήν τοΰ Κύοου χατά τής ίχυθίας 
εκστρατείαν.

2 Ο Ό δί ο; ό έν Σκανδιναβ α είσαγαγών
νέαν θρησκε'αν παραληφθείταν ϊξ  Ά σ ία ;, χ*«
ιε·.χε λαλοΰσαν κεφαλήν όποτιθεμένην ουσαν
κεφαλήν τοΰ σοφοΰ Mirme. Συνεβουλεύετο
δ αυτήν, κα·. τ α ; λαμ?ανομέ«α; άπαντή-
σεις α.ταντε; εσέβοντο ώ ; χρησμούς υπεοτάτου 
δντος.

3 . Ό Γερβέρτοί, ό ύπό τό δνομα Συλβέ- 
c.po; Β'. χατεχων τ'.ν παπικόν θρόνον άπό 
τοΰ 991 μέχρι τοΰ 1003 £του;, έκέκτητο 
ωσαύτως το'.αύτην λαλοΰσαν κε©αλήν.

4 . Κατά τοΰ; πλε'.στους τών Ραββίνων,τά 
Θ ΐζαφ ίμ  συνίσταντο έκ τεταρίχευμένων κ ε
φαλών ν ικ ιώ ν , 6πά τάς γλώσσας τών οποίων 
έστέχετο λεπτόν έλασμα -χρυσοΰν. 'Ε τειο ι δέ 
Ραββίνοί αναφεοουσιν δτι ταΰτα ησαν φαντά 
σματα, αανα  υ*ά τήν επίδρασιν τών αστέρων 
συνωμιλουν μετά τών ανθρώπων χαί παρεΐχον 
αυτοϊ; ωφέλιμους συμβουλά;. Συμπεβαίνομεν 
έκ τών εκφράσεων τοΰ περίφημου Ραββίνου 
Μαϊμονίδ'.υ εν τφ  Γ'. μ,έρει τοΰ έβραϊχοΰ σ υγ
γράμματος του «Μόρε Νεβοχίμ» ήτοι «Δι- 
δά κτωρ τών πολυπλόκων», δτι καί θαλαμί
σκοι ίδίως άνεγείροντο ϊνα προφυλάττωσι τάς 
λαλούσας ταύτας είχόνα;.

5. Ό 'ίρμής ό Τρισμέγιστο; αναφέρει δ τ ι 
οί Α ιγύπτιοι ίερεΐς εγίν^σχον τήν τέχνην τ#ΰ 
ποιείν θεού; καί άγάλματα νοητιχά, ποολέ- 
γοντα τά μέλλοντα χαί δ ιε;μη«ΰοντα  τά ό-
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νείοατα. Τό άγαλμα  τοϋ Μεμνονος, toτάμενον 
επί το ΰ  τάφου τον πλησίον τών 0/,βών, είχε  

λέγουσι, τήν ιδ ιό τη τα  τοΰ έκφέρειν ήχον μ ε 
λωδικόν άνά πάσαν πρωίαν προσβαλλόμενον 

υπό τώ ν ά ιτ ίνω ν  τοΰ ήλιου, καί άνά πάσαν 
έιΐπέραν περί τήν δύσιν τοΰ ήλίου, διάφοοον | 
ίχ ο ν , χ »μ η λ ; ν κα ί θρηνοΰντα τήν άποιχομέ- 
ν 7)ν ημέραν.

Προτιθεμεθα $δη νά ύποδείξωμεν κατά  πά
τον τά  προρρϊ,θέντα παραδείγματα δύναντα ι 
εν γ ίν ε ι νά έξηγτ,θώσι δ ιά  τώ ν επιστημονικών 
γ ν ώ σ ε ω ν  τών Ιπικρατουσών κατά  τήν εποχήν 
τών τερατουργημάτων τούτω ν.

(ακολουθεί.)

•φ·
\,JM ι r! y

ΙΜ
ΜΙΘΙΣΤΟΡΙΑ H  : ' >

' «sSj ν* »+*· »*·*!· Φ ' ’
' ,il ΙΛ

ψ

m B m m  M & m v *
. <Έκ t o y  γ α λ λ ι κ ο υ Λ

B .
( Συνέχει* !'5e προηγ. φυλλ, )

Si = τ at μ ία ν  α :  ιγμήν ή 'Α -γ -Λ ική  άνήλθε τάς

δύο όροφάς τοϋ πρό; τόν Νότον πύργου, 6’jpt'

σκέτο παρά τω αίχμαλώτω, άλλοτε Si* άλύσ-
σεων περιβεβλημενω υπό τήν τοΰ πλ.ίου βίοι
νην, νΰν Si εύτυχει πεφυλακισμένω τοϋ κυανού

θαλάμου' ή μόνη ίέ  κυανόχοου; θυρ* ή» ε<λειτϊ

καλώ;, καθίττα  τόν τόπον τούτον ά^ιέλαστον 
«3υλον.

Ο νεανία; έκάθητο έπί τοΰ εδάφους, παρά 

τό ανάκλιντρον ε’φ ι,ύ άνεπαύετο ή ’ Αγγελική, 

έ'.ρζτΗ  τήν χειραν τής ωραίας Λαίδης. f] κε
κλιμένη στάσις του ίξέφοαζϊ τρυφεοότητα, λ α 

τρείαν, ι!χ ε  δέ συνάμα μ ι  αν φυσικότητα, μίαν 

άιρελειαν, ή : ι ;  έααίνετο προερχομένη έξ άρχϊί- 

ας συννιΟδίας τ ή ; γλυκεία ; ταύτης δέσεως. 'ίί 

όσφή τοΰ νεου Γάλλου ητο λεπτοφυής, τό μέ- 

τωπόν του έφ ού άπήοτρϊπτον τώρα ή ευτυχία

καί ή ασφάλεια, ε’χε χ*ρ>εττ»τ^'-· εκφρααΐν. 
Οί μεγάλοι μέλανε; οφθαλμοί του έφαίνοντο μή  

θελοντε; να κ λ ινω η , άλλα θϊρααινομενοι έκ των 

αχτίνων του έρωτας, τό στό/α ήτο μοναο'χ?,; 

ωραιότητος οτε έπ’ αύτοΰ έπήνθει τό μειδίαμα.

ΊΙ ευγνωμοσύνη του έξεφράζετο διά τώ./ 
γλυκύτερων τής καρδία; φράσεων.

Π όσον ή ζωή καί ή έλευθερίαμοί άρεσχουν 

τωρα, δτε τάς όφειλω εί; σε ’Α γγίλ ίκή ! ά; ευ

χάριστή :ω τόν ουρανόν, διότι έν τή εύνοια τ ίυ  
προσεθηκε και το νά οέ ιίω  μόνην irxi μίαν σ τιγ 
μήν όπως ά λ 'ο τε  !

Μό τ,ν ν«!, άλλ οχ·. άπω; άλλοτε" ά- 
νηκω su άνθρωπον τόν όποιον όλη ή ’Λγγλί/. 
dx'Ja^s·, κα- τον όποιον ευλογώ κ^ί εγώ έκ 
του βϊθονς τή; ψ^^ή; μο^'δέν δύναμαι πλέον νά
.Τ 1Λ , » > Λ , „νΐ,υαι ίοίΛ,ή σας «*.η ό·α τή; φιλ,τίρας και τρυ· 
φερωτέρα; άναμν<·τ5<»:.

Αγγελική, ει»α·. fl δΰναμις τή; spοννί- 
σεως ί) ή ε^αφρόττ; τ/ς καρδίας ^ π ; όμιλεϊ 

το’)pi έν σοΐ; ο ,π κ»ίά< i m  έ-ώ  έ̂  δύν^αιι 

νά μ,εταποιή/ιω τά αίοθήυατά μου. Σε αγαπώ  

τήν ιτ ιγ μ ή ν  ταύτην δτω ; κατά τ ϊ ς  έΊ“έ:ας 

ά ; οέ ηχ^οώυην παιανίζουααν υπό τού; 
θό)ου;.τοΰ ήρειπωυένου μιγαρο^ τοΰ Μιΰλ.βούο- 
γου, τό ότοίον οϋ μετεσχηαάτ.σα; si; τόπον 
ηδονής.

—  *Λκουβόν με Βίδμάρ. ’ϊπ ή ρ ξ ις  ίρατ:·Λ; 
μο > κατά τάς ποώτις τής νεότγ,τό; μου ή ; e 

ρας, οτε ανήκει τις όλος είς τόν έρωτα οστις δι- 
αΟετϊ'. αύ-όν οπός θέλ»ι, Κατώκουν τή» νήτον 

τοΰ Ηαλχερεν, μετά τόν θάνατον τών γονέων μου 

οιτ'.νε; οέ παοέδωκαν όπό τήν έπ ιτή ίη ιιν  εΰνε·  

νους Γα/λικοϋ οΐ/.ου. ’ Ηγάπων τό μέγαοου τοϋ 

Μιόλίζ',ύργοι έν ω i ' d i . f i  μεμακρυΐμένοι τοΰ 

κόσμου, ηγάπων τά  τείχη τ<>ΰ τόπου εκείνου, 
τού; κατοίκου; του, τά περίχωίά του, τά; α 

γροτικά; έξοχά; του, τόν βρ.ζιντά του δστις 

ϊχτνετο εν τ φ  ω-ιεανώ, πλέον 2’ όκ·>> αύτών 

το· ωρϊΐον L άλλον τον όποιου ή παρουοία ί -* 
κάλληνε τά λοιπά μέρη. τΗαο φίλος τής ο ϊΐο γ :-  

νε'α; εΐ; διέμεινον αγαπητέ μου Βίδμάρ, 00'(

%thm
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έπετρίπετο νά μένηςδιά μακρών παρ’ ήμΐν καί 
έγευόυεθα «μφότεροι τήν ευτυχίαν τή; οποία; τά 
τε/ος δεν προεβλεπον. Ειΰγχισα πάντοτε έν τή 
κράδια μου την Α γγλίαν έν η ίγεν.^θην κοι* 
τήν Γαλλίαν έν η άν-τράφην. 'Ο έξαπί-η; κυ· 
Ρ’·χθε·{ πόλε/ος μ£ εδί^αξε τήν έ/θραν τών 
δύο μεγάλων έθνών^ κ«ί ό άνθρωπο; 8/ έλάτρευον 
ευ:έΟ« atsvr,; εΐ; τόν ιτρατάν ο*τι; έυελλε νά 
πολεμήϊίρ τού; βυμπ*τρ·ώτα; μου. Τό ίοχυρόν 
μεγαρον τού Μ'.ολεβούργου καί ή νήσο; τού Βάλ· 
χερών κατελήφ^ησιν «μέοώ; ΰιτό τών *Αγγλο)ν...

Και εγώ ! ενώ οστι; ηυην δποότράτηγος 
τοϋ στρατηγού Βο:.φλερ, εγώ δ^ετάχθην νά ά- 
νακτήιω τό φρούριον εκείνο ίκ τών *Αγγλω/.... 
Ώ  ! δυσκόλω; τό κατορθωτά έπεθύμου/ καί ε 
τρεμο* υπω; νικήτω. Μ-τρών καί οιπλασιάζων 
τά πυροβόλα έφοβοϋμην άφ' ένός μή ναταρίψω 
τόν τοίχον, έτρ-μον μήπως κτυπήοω μακρότε- 
ρον. Ποσον ή διπλή αϋτη μάχη ητο παράδο
ξο; καί θλιβερά.

Μάλιστα αί ήμέραι ύ-ήρξαν λίαν οκλη 
pal άλλ’ αί νύκτες. .

— Ή  ! τάς νύκτας δ ' εισερχόμενο; δ ι’ όπο- 
γειου διαδρόμο* γνωστού μόνον ύπ’ έμοϋ, άπήν- 
των έν τώ σκότει (ρίλην χεΓρ* ίη ς  εϊλιβ* τήν 
ίδικήν μου, καρδίαν ηπς συνίθλ'.βετο έπί 
τής έμή;.... Βυρισκόμεθα έπί κλιτύο; προχώμα
τος έδαφιοθέντος, καί έκα κε/.αλυμμένοι ύπό 
τής νυκτό;, τήν όποιαν μόνον τό φ » ; τή; φ ;0υ- 
ρά; έφεγγε, έγινώικομεν επωφελούμενοι έξ έ 
ναντίων περιστατ.κών νά αίιθανώμεθα άφατον 
ευΟχιαονίαν...

Φίλε μου, το άρ/_αίον αυτό τοϋ Μ.δλε-
βούργου μ έ γάρον πόσους ά Ολους, στρατιωτικού;
έγ.ώρισε πόσας έ^ωτ-κάς θωπεία; J  )\! 'ο  διά
των ερειπίων διερχόμενος άνεμο; άφειλε νά α·ψ .
παρ«σύρ7] άρμον.κού; ΐχου; ώ; έκ λύρας Αι- 
ολε'.ου.

Και κατόπιν ερωτο; τόσον ά,γνοϋ τόσον 
μεγάλου, του όποιου ή άνάμνηαις μένε·, έντετυ- 
πωμε.η έν τή καρδί» τ 0υ οέ έπανευρ'οκω οή^ερον 
Α γγελική σύζυγον τού δουκό; τοΰ ΛΙαλβορούγ.

*0 1 μή οχειίζ* ; αυτά τά πράγματα τά

όποια ίκφέρουϊΐ οοβαράν βλασφημίαν ! Γ<ωρί· 
ζεις δτι μετά τό πέρας τού πολέμου αί συγκοι- 
νωνίαι διεκόπησαν, σκιά δε άδιαχώρητο; έξ?χ69η 
μεταξύ ήμώ*. Τοΰτο διήρκειε δύο δλα ετη. 
Ο δ .α ; τοΰ Μαλβορουγ περιστοι·χισμένος ύφ 
δλης τής ζωηρότητος τοΰ μεγάλου του ονόματος, 
μοϋ έζήτηϊε τήν -χείρα.... 'ΐίφΟασα είς τήν ή 
Λικίαν εκείνην καθ’ ?,ν ίννοεΐ τις o n  τήν τ ύ 
χην δέν τήν κάμνει μόνο; του, δπ  πρέπει νά 
τήν δεχθή οΐαν ό βεός τώ τήν πα:έχει, καί δτι 
πλνρης ύπακοή εΐ; τό θέλημά το > είναι ή μόνη 
ευτυχία ητι; μ δ; χαρίζεται....

1 Κλ1. η δόξα, λ τ ις έκόσμει τόν ονομαστό- 
τερον στρατάρχην τή; Κύρώπη; τόν νικητήν 
τοΰ Βιλλάρ, διηυκόλυνε τήν άιτόφαιίν σου.

—  Εοκέφθην δ ιι ή/εϊς αί γυνιΪΛες έ^χόυε 
θ ϊ εις τάν κόσμον σχεδόν ώ - τά έπί τοΰ ηεδ·.ου 
τή* μ^χΛ» λαφυρα διά να δοθώμεν ω; α^οι^ή 
ef; τόν νικώντα.

—  Και ή ιΐεα  αυτη σα; ώδήγη^ε..,..
Μ,ΧΡ· ~1i'J βϋ’μοϋ τή; Παναγίας, όπου τό

μετά τού δου*ός τοϋ Μιλβορούγ μυστήριον έτε- 
λεοθη. Πλήν μόλι; έξηρχόμεθ* τού ναού καί τό 
τηλεβόλον τή; άναχιορήσεω; αντήχησε. νΠμην 
ενοεδυμενη σχεδόν έκ τών φορεμάτων τού γά
μου ανήλθον έπι του πλοίου οπου ώφειλον νά 
βέ ίδω τόσον άπαιτίο,ς καΐ σιληρώς.

Καί έγώ, Αγγελική, κατά τά δύο ετη 
τής απουσίας μου ουόεν άλλο έσυλλογιζόμην 
έκτος σοϋ. Έα/ τόσον θαοραλέω; άνέτρενον τά 
εχθρικά στρατόπεδα η :0 διότι μέ έχώριζον άπό 
σοϋ. ’ Ι·.α» μετά καρτερία; ύριστάμην τάς σκλη
ραγωγία; τών μαχών, τόν κάματον αίματτιρά; 
ημέρας, ητο διότι τό ειπέρ»ς, τό όνομά σου 
προφερόμενον ΰπό τών χειλεων μου, καί ή άξι- 
ολάτβευτο; άναμνησίς σου μοί άπεδιύ',ν διά τής ' 
ευτυχίας άπειρον άvάπαJσ'.v ε ; ήντλ-.υν τά; 
απωλεσθείσας δυνάμε·.: μοί...

Ήγάπησα πολλάς y n a u y ;·  άλλ’ έ ; δλων 
αύτών τών ερώτων οίτινες σωρηδόν έρχονται έν 
τφ  ήμετέ ω β·ω, υπάρχει πά/τοτε ε ΐ;  δ ιτις ·ΰ. 
π-ρεχει τού; λοιπούς, δστι; μένε-, έπί τέλους 
μόνος έν τή διανοί* ημών, τοΰ όποιοι» τό όνομα
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έπανέοχιται εις τά χείλη μα; οσάκις άκουομεν 
νά γίνηται λόγο; περ» ερωτος καί τοι ή εΐκων 

κβθιστα φιλομειδές τό γήρας ήμών. ’ίδού τι
είσαι δι’ εμέ ’Αγγιλική  ’ ΐίοΰ τό έξ άμ-
βάριος περιδέραιων δπερ άπέσπασα τοϋ τραχή · 
λου σου διά νά τό οέρω εις τόν ίίικόν μου, ου
δέποτε μέ έγκατέλιπεν είναι είσέτι έδώ αστραπή* 
βόλον, εΰωδέστατον· είσαι εικών τοΰ ερωτός μου.

—  Γνωρίζω Βεδμάρ ότι πολΰ μέ ήγάπησας.
— ’Λλλ’ έ/.εΐνο τό όποιον δέν γνωρίζεις εί

ναι ή επιρροή τήν όποιαν τό αίσθημα τοΰτο 
εσχεν έπί τής μοίρας μου. "Ηκουσ'Χ νά θρυλλήται 
δτι ό "Αγγλος στρατάρχης σοι έζήτει τήν χεϊρα 
και οτι θά έπετύγχ*νεν. Εις τήν άπαισίαν τοϋ 
Λουξεμβούργου μάχην έπόθουν νά εβρεδώ απέ
ναντι του διά νά τόν φονεύσω διά τή ; ιδίας μου 
χειρός. *Η ιδέα αυτη μέ άπώλεσεν· ιλησμόνησκ 
τήν αρχηγίαν, δέν ήμην πλέον αρχηγό; στρα
τού, ήμην εραστή; μανιώδης. Τοΰτο μέ κατε* 
στρεψε. Πρό της έσπέρας τό πεδίον τής μάχης 
έκενώθη ύιτό τών Γάλλων, £μενον μόνον οί αιχ
μάλωτοι τοΰ Μαλβιροΰζ, καί μεταξύ αϋτών μέ 
εξέλιξαν οις κωρωνίδα τοϋ θριάμβου τοϋ νιχητοϋ. 
Ούτως εΰρέθημεν όμοΰ επί τοϋ πλοίου τό όποιον 
μάς μετεκόμισίν εί; Αονδΐνβν σέ, νά έπιδει* 
χθής ώς ήγεμονίς παρά τόν ένδοξον σύζυγόν σου 
εμέ, διά νά κκτκδικασθώ εις θάνατον.

—  *Ώ ! μή όμιλεϊς τοιουτοτρόπως, Ικάσιη 
λέξις σου μοΰ σπαfάσσει τήν καρδίαν.

—  Νομίζεις οτι τόσα δεινά]δέν αξίζουν μίαν 
στιγμήν εύτυχί«ς ;

—- Νομίζω δτι τόσαι περιπέτειαι ονεχθεϊσαι 
πρός χάριν μου άξίζουσιν δπως εξαγοράσω τήν 
σωτηρίαν σου μεθ’ δλους τοΰ; φόβους καί τους 
κινδύνους οιτινες δύνανται έκ τούτου νά πρβκύ- 
ψωσι* τούτο τό επραξα, μετέβαλον τήν κατοι
κίαν τοϋ εχθρού σου εις άσυλον διά σέ. 2ε εϊσή- 
γαγον ώς πεφυλακισμενον τοϋ οποίου ή ζωή 
μ οι είναι προσφιλέστερα τής ϊδικής μου καί 
τήν όποιαν θέλω νά σώσω μέ κάθε τρόπον. ’Α λ
λά νά οέ δεχθώ ώς εραστήν εις αυτόν τόν 
ιδιον θάλαμον δν ό δοΰξ έξελεξεν δι’ εαυτόν,

τοΰτο θά ητο χλεύη άναξία έμοΰ προστιθεμένη 
εις τήν ήδη απιστίαν μου, θά ητο αναιδής άν. 
τίφασις, κ»ι έ’ερως ποτέ δέν άγαπικ τήν αίσχράν 
ατιμίαν.

—  Γνωρίζεις καλώς, Α γγελική, δπ  υποτάσ
σω τάς σκέψεις μου εις τάς επιθυμίας σου* άλλ’ 
αί άρχαί αϋται αιτινες ίλλοτε θά έφ*ίνοντο σο- 
β«ραί, σήμερον μοί είναι σκληραί.

—  Φίλε μου, ιίπεν αυτη μειδιώσα, εις 2να 
μόνον πρέπει ν’ άνήκω. Όταν έσπούδαζον τήν 
κατήχησιν καλώς άπεστήθισα τό. *Era j*0rcr 
θά J a r  ρεύσης  0 id r .

— Ουτω λοιπόν εάν ποτέ ησο ελεύθερα ήδυ- 

νάμην νά έλπίσω ακόμη ;
— Άναμφιβόλως, άλλ’ εΐμεθα ακόμη μακράν. 

Ί λ θ έ  τώρα νά ήσυχάσίίς εις τό παρακείμενον 
δωμάτιβν. θά  νυστάξνις βεβαίως καί τό άνάκλιν· 
τρον έκεΐνο θά ηναι επαρκές οπω; διέλθ^ς κα
λήν νύκτα.

Ή Αγγελική ώδήγησε τόν βαρωνον Βέδμαρ 
εις τόν γειτνιάζόντα θάλαμον καί είτα έπανήλ. 
θίν εις τόν ίδικόν της. 'Ο τρόπος δι’ ου εκλεισε 
τήν θύραν της έδείκνυε τήν άκλόνητον άπόφα* 
σίν της.

Τήν επαύριον λίαν πρωΐ, ή ωραία λαίδη ένη· 
σχολήθη πρός έξασφάλισιν τοϋ*ασύλου τοϋ δυσ
τυχούς αιχμαλώτου. Πάντοτε διά τής βοήθειας 
τοϋ Πικάρδου έδόθησαν αύτω ενδύματα, καί 
άμαξα προητοιμάσθη άναμένουσα εϊς τήν θύραν 
τοϋ κήπου.

—  ©ά μέ νομίζτις πλέον ίΝοχον ή δοον εί
μαι καλέ μου Πικάρδε, ελεγεν ή ’Αγγελική εις 
τόν ένησχυλημένον υπηρέτην.

— Πά! μις Α γγελική, δτι κάμνετε δι’ έμέ 
είναι καλώς καμωμένον, δταν άγαπα τις δέν 
κρίνει.

Δρομίσκος έκ δένδρων κατάφυτος καί ευ* 
πυκνός εφερε από τοΰ πύργου ιίς τήν έξώθυραν 
τοΰ κήπου’ ή ’Αγγελική έδυνήθη νά «υνοδεj-  
σγ) τόν αιχμάλωτον μέχρις αυτής.

’ Ενώ δέ τόν έβίαζε ν’ άν«χωρήσϊ| ούτος τΫ) 
ελεγι

— *Ω ! φίλη μου ! άφες με νά ατενίσω
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τόν καταπράσινον ορίζοντα έν τώ οπο.ω τυ 
πτη-όν διασχίζιι τό αχανές, τόν όποιον δρο
σερός ζωογονεί άήρ καί τόν όποιον θερμαίνει 
λαμπρός ήλιος, τρεις ήδη μήνας βλέπω μόνον 
τά χάθυγρα τή; φυλακή; μου τείχη, και έπι 
τοϋ πλοίου άκόμη τά όποιον έρόθει υπό διαυ
γή ουρανόν έν τω κόλπω θαλάσοη; μαρμαρυγοΰ; 
εΐχον περί εμέ τό άμαυρόν ύφασμα τής σκη
νή; μου, παρά τήν όποιαν διήρχετο ή σκιά τοΰ 
σκοποΰ. Καί τώρα, πλησίον σοΰ, ήπς προσθέτεις 
διά τοϋ κάλλους σου, ή θία των α^θεων με θελ- 
γει, ό ευωδία τών άνθεων μέ μεθύει, τα κελα
δήματα τής ήμέρας μέ πληροΰσι χ*Ρ®ί ω ’ έάν τά
ακούω διά πρώτην φορά»  “Ω ! ’Αγγελική .
πόσον είναι τις καλά όπό τόν ουρανόν σου.

—  Βέδμαρ ! Βέδμαρ / σκέφθητι δτι ό δοΰ; 
ούναται νά έπιστρίψιρ αμέσως.........

— Τότι θ’ αναχωρήσω... Δέν βλέπεις οτι α

ναχωρώ ; . . .

Πλέον τής ώρας παρήλθε χωρίς οΰτί βήμα 
νά προχωρήσει. Τέλος ό Π'.κάρδος ήνοιζεν ήσύ- 
χω ; τήν θύρίν καί είσήγαγε τήν αμαξαν. Ο 
Βέδμαρ άφοϋ έθλιψεν εις τάς άγκάλάς του τόν 
σωτήρ» του άγγελον, προΰχώρησε πρό; τόν ου
δόν τής θΰρας, δτε θορυβώδες πλήθο;“επλήρωσιν 
έν άκαρεϊ όλον τόν κήπον. *0 δοΰξ τοΰ Μαλβο- 
ροΰγ είσήρχετο διά τής μεγάλας θύρας παρα- 
κολουθούμενος ΰπό τής πολυαρίθμου ακολου
θίας του, ψυχροί κα ί άκίνητοι ώς νεκροί εγέ- 
νοντο οΐ υπό τήν άναδενδράδα ευρισκόμενο* 
τρεις.

Τά βλέματά των έξίφραζον άλλήλοις τόν 
τρόμον τής ψνχής των.

— Τί νά πράξωμεν ; τϊ θ' άπογίνωμεν; έψι 
θύρισχν διά σπασμοδικών χειλέων καί οΐ τρεις

—  Γέλωτες καί καγχασμοί ήκούοντο άπό 
μέρους τών ακολούθων τοΰ δοοκό;,οίτινε; ήρχοντο 
προσκληθέντες υ,τ’;αύτοϋ εί; τήν τράπεζαν.

—  'Ο Στρατάρχης Μαλβοροΰγ έπλησίασε, ι~ 
πέρασεν έκ τού ετέρου μέρους τής άναδενδρά” 
δος, κλάδος δέ τις τόν όποιον τυχαίως έκίνησεν 
εφερε θανατηφόρου ρίγος εις τό στήθος τής ’Αγ

γελ ική ;.... Ό δοΰξ είχε παρ’ έαυτώ τόν στρα
τηγόν Βίλμοθ καί άντήλλαξε μετ’ αΰτοϋ -τάς έ- 
ξής φράσεις αιτινες ήκούοντο καί ΰπό τών τριών,

— Πώ; διάβολον ό δεσμώτης μας έφυγε 
τοιουτοτρόπω;.

—  Είναι δντως παράδοξον ! Θά έκρύβη δ- 
μω; εί; τά βάραθρ* τής θαλάσσης η εις τά έγ 
κατα τοΰ πύργου τοϋ Λονδίνου.

Ή  ΰπο τ® φύλλον δένδρου, έτονθόρυσεν ό Πι- 

κάρδος.
Ό δοΰ; έξηκολούθησε ;
—  Η βασίλισσα ήθελε νά τόν θυσίάσωσιν 

εί; τάς θελήσεις τοϋ λαοΰ δστι; έζήτει τήν κε
φαλήν τοΰ Γάλλου τούτοιι, σήμερον λίαν πρωί......

Π Α γγελ ική  έρρίφθη επί τοϋ Βέδμαρ ώ, 
εΐ έπόθει νά τάν ποοφυλάξιρ διά τοϋ σώματός 
της.

— Διότι προσέθηκεν 6 Μαλβορούγ1 αί έχθρο- 
πραξίαι πλησιάζουσιν εϊς τό τέρμα των- μία 
δέ θανατική ποινή έδύνατο νά τά ; άνανεώσ·(ΐ * 
κατά συνέπειαν προτιμώτερον αμα εΰρεθή όμαρ- 
κήσιος Βέδμαρ νά καθειρχθ/j είς τόν Πύργον τοϋ 
Λονδίνου.

—  Σάς ομολογώ χάριτας κύριοί μου, έψιθύ- 
ρισεν ό Βέδμαρ.

—  Καί οί δύο στρατηγοί άπεμακρύ-θησαν.
—  Κύριε Θεέ μου I άνέκραξεν ή ’Αγγελική 

πόσον πλήθος, οί αξιωματικοί έγέμισαν τόν κή
πον.

— Εις φυγ«ν ! είς φυγήν ! είπεν ό Πικάρδος, 
&ς έπιστρέψν) ό φυλακισμένο; γρήγορα είς τήν 
φυλακήν του.

— Εις τόν κυανοΰν θάλαμον ! άνέκραξεν rt 
’Αγγελική, μετά τρόμου.

—  Μάλιστα είς τον κυανοΰν έπανέλαβεν ό 
Πικάρδος. Μόνον τά δένδρα αύτά ήμποροΰν νά 
μ&; προφυλά;ουν μέχρι τοΰ πύργου, μή τά αφή
νετε λοιπόν, έμπρός.

Ή  δυστυχής λαίδη έρρίγησεν άναλογιζομένη 
τοΰ; μέλλοντα; κινδύνους" άλλ’ ώδήγηιεν αύτή 
ή ιδία τόν Βέδμαρ είς τό καταβύγιον τό δποΐον 
έδύνατο νά τάν προστατεύσϊΐ δι’ ολίγας μόνον 
σ :ιγμάς.
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Ή ήμερα εκείνη παρήλθε ώς χαί ή προτεραία. 
Μεγαλοπρεπές χαί ζωηρό» γεύμα διήρχεσε μέχρ»ί 
εσπερας. Οί φιλογέλωτες συνδαιτημόνες περιε- 
στοίχιζον τον δοΰκα, τόσον δέ πολΰ συνέχαιραν 
Λ'·υ-.ώ διά τά θέλγητρα τής χαριέσση; συζύγου 
του, ώστε ούδέ στιγμήν τόν άφήκαν νά τήν 
πλησιάση κατά μόνα;.

Η Αγγελική έπανέ-.εσε καί πάλιν εί; τά ; α
γωνίας τής προτεραίας άλλά μάλλον έξησθενη- 
μένη, διότι αί δυνάμει; -η ; τήν έγκατέλειπον 
ως έκ της διαδοχή; τοϋ φόβου καί τοΰ τρόμου. 
Εχαμ.νε τά; τιμάς τοΰ μεγάρου της μετά προ* 

Ουμ ία ; πυρετώδους· έγέλα, ώμίλει πρός πάντας 
καί προοεπάθε·. νά δώσ/ι ζωήν εις τάς συζητήσει; 
καί νά τάς καταστήσει άληκτους.... άλλά οί 
παλμοί τής καρδίας τη; τήν άπέπνιγον καί εμε- 
νεν ωχρά, ακίνητος, εντός ψυχρού ΐδρώτος, ώ; 
άγαλμα τών κήπων έπί' τοΰ οποίου ή δρόσος 
τή ; νυκτός έπεκάθητε. Ίίν τφ  μέσω τοΰ θορύβου 
τών πρ0Γ.03εων, τώ/ καγχασμών αυτ/ι ώ ; έκ 
μαγείας ήκουί μόνη τοΰς κτύπου; τοΰ γειτονι
κού κώδωνος oori; ανήγγειλε τό, τ ίλο ; της ή- 
μέρας.

ίίΐς τάς ίξ  τής εσπέρας, θόρυβος ηχηρότερο; 
τών γελώτων τώ/ ασμάτων καί τών προπόβίων 
ήκούσθη. ’Επί τή ; πλατείας ή^ούσθη ή. ποοσέ- 
λευσις ιππικού, ό ήχο; τών σαλπίγγων, ό καλ
πασμός τών ίππων καί ή τοϋ παρακολουθούν - 
τος πλήθους ταραχή έπλησίασαν τό μέγαρον.

Πάραυτα οί αξιωματικοί τ ις  ’ Ανάσση; εΐσήλ” 
θον υπό τά περίστηλα χαί ένεχειρισαν τώ στρ*. 
τάρχη Μαλβοροΰγ διαταγάς τή; Αύτ«; Βρεττα- 
νική; Μεγαλειότητο;.

*0 Στρατάρχης Μαλβορούγ προσ?<αλείτο ά” 
μέσω; νά τίθή έπί κεφαλής τοΰ στρατού, δοάτ- 
των τά δπλα καί κινών κατά τής Γαλλίας. rQ- 
φε'.λε νά ίππευση άμέσω,-.

Ώιρειλε νά ύπακούι^, ’Εντό; λεπτοΰ ό δοΰξ 
έφανη (οπλισμένος.Ήαπάσθη τήν ωρίίαν του ούζυ* 
γον έπί τοΰ μετώπου, όμνύων εΐ; τούς μεγάλους 
θεού; δτι έλυιτεϊτο διότι έπανέκαμψεν εις τήν 
’Αγγλίαν διά νά καταστή δ ευτυχής σύΓυγος έν 
ταις αί9ούσαις τοΰ μεγάρου του πεπληρω^έναις

εκ πληθι/ος ζωηρών συνδαιτυμόνων, οϋ/'ι δέ έν 
ΐώ, κυα/ω Οαλάμω. E'.ra άνεχώρητ» λέγων ώ; 
τήν προτεραίαν άλλά μέ υφος μάλλον θλιβερόν.

—  Ευτυχώς δέν υπάρχει παραγραφή τών δ'.- 
καιωμάτΜν τοΰ, γάμου.,

(ακολουθεί).

I t tA Λ V IIS  ΚΑΛ ΑΣ-

Αιά τή ; β.ογραφίας τοΰ Κ,αρτούσου εΐδο* 
μεν άφ έ/ός μέν μέλος τή ; κοινωνίας κηρύϊ- 
τον πόλεμον κατ’ αϋτής καί έπί ετη ολα 
καταμαστίζον αύτήν, άφ’ ετέρου δέ τήν κο ι
νωνίαν άνανήφουσαν έκ τοΰ λήθαργου καί έ* 
παξίως τιμωρούσαν τόν τολμητίαν, διά τη; 
τοΰ Ίωάννο ; δέ βιογραφία; β-λεποίΛεν αυτήν 
ταύτην τήν κοινωνίαν άποτέμνουσαν εκ τοΰ 
σώματος αυτής μέλος χρηστόν, έν τβ ,άποτυ- 
φλο^ντι αυτήν θρησκευτικό) φανατισμώ, οστις 
ετι καί σήμερον άποθηριοί τούς άνθοώπους 
καί Οπλίζει ού μόνον άτομα κατ’ ατόμων, ά λ 
λα καί λαού; ολοκλήρους κατά λαών.

Έν τή άπαιδευσία. καί τώ διανοητικώ ζό- 
φιο τώ  έπικαθημένω έπί τοΰς απολίτιστους 
λαοΰς, μόνος χαλινός καταστέλλων τά ; θη
ριώδεις τοΰ άνθρώπου δρμάς, καί χαλ ιναγω 
γώ» πως αυτόν εν τνί- κοινωνική· αύτοΰ δ ια - 
βιώσει, εΐνε ό τής θρησκείας, όποια δέ ή έ . 
πενέργεια τοΰ χαλινού τούτου, δταν διαχει- 
ρίζηται αυτόν κλήρος, δστις συνήθως εΐνε οι- 
κτρά τοΰ άληθοΰς ιερατείου παρωδία, κατα
φαίνεται καί νΰν£τι έκ τών χασμάτων, ά τ ινα , 
ώ ; μή ώρελεν, δρίστανται είς πάσας τάς πο ι
κ ίλα ; κοινωνικάς ομάδας.

Ό τε  νέον πνεΟμα τό τής άναμορφώσεωί 
επνευσεν ανά τόν κόσμον τήν ίσχυοάν αΰτοϋ
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πνοήν, οί άπόϊτολοι αΰτοΰ πανταχόθεν ακά
ματοι άναφαινόμενοι, έδίόασκον τήν ανοχήν 
τήν αδελφοσύνην καί την ελευθερίαν τής 
συνειδήσεως. Ισχυρότεροι δε και πολυπ λη
θέστεροι άνελαμψαν ουτοι έ π ίτ ή ; γής τής 
Γαλλίας- δ ιόη έπί τής γής ταύτη ; ό δέκα
το; όγδοο; αίώ» συνεκέντρωσε τάς χρηστο
τέρας αΰτοΰ τάσεις, καί τάς ώραιοτέρας 
τή; Ίϊφεδρία; αΰτοΰ φά λα γγα ;. ’ Αλλάκ αί 
εί; τά ; ακμαιότερα; τή ; αΰτή; γής πόλε'.ς ώ* 
φθησαν δικασταί καταδικάζοντε; τόν άθώον 
καί προσ^έροντες αΰτόν θύμα εις τά θρησκευ
τικά αύτών πάθη.

ϊώ  1761 ot· τής Τωλώσσης κάτοικοι είς 
δύο ήταν διηρημένοι αντίπαλα στρατόπεδα, 
άπερ διεχώριζεν ή υπό τής θρησκείας διανοι- 
γείσα μεταξύ άΰτών άβυσσος. Καί οί μέν κα
θολικοί πολυαριθμότεροι κ·>ί δη καί ίσχυρότε- ' 
ροικαί λαμπρότεροι έπέσειον τά αποκλειστικά 
αΰτών προνόα,ια κατά τών αντιπάλων των ο
παδών τής Άναμορφώσεως, οιτινες έν τίι συ- 
ναισθήσει τής πολιτικής καί αριθμητικής α ΰ 
τών αδυναμίας παθητικήν διετήρουν θέσιν, 
άρκούμενοι μόνον εις τό άποκρούειν τάς προσ- 
βολάς.

Μεταξύ δέ τούτοιν εζη καί ό ’Ιωάννης Κά- 
λας τιμίως έν τή γενεθλίω αΰτοΰ πόλει εμ
πορευόμενο;.

'Εβδομηκοντούτης ό Κάλας δ;ετέλεσε πάν
τοτε άποφεΰγων μέν τάς έμπαθείς θρησκευτι* 
κάς έριδας, μετά ζέσεως δέ λατρεΰων τόν 
Θεόν, τίμιος έν ταΐς δοσολειψίαι; οΰτού, έ- 
δείχθη ανώτερος πάαης πλεονεξίας. Εΰθΰς 
δέ καί συμ.βιβαστικάς, καί τήν ψυχήν αΰτοΰ 
διετήρησεν έλευθέραν τών τε θυελλωδών πα 
θών, άτινα έκπολιορκοΰσιν αΰτήν άπροσδοκή- 
τως, καί τών αφανών εκείνων καί ενδομύχων, 
άτινα εν τώ σκότει καί άφανώ; διεφθείρουσιν 
αΰτήν, καί τό σέβας έπεσπάσατο τών τε προ· 
τεσταντών καί καθολικών, τιμώντων εν τώ 
ποοσώπω τοΰ Κάλα τόν πολίτην, ούτινος τό 
μακρόν καί πλήρες ένεργείας στάδιο» διετέλε- 
αζ πάντοτε άδολον.

Ευπορών Ενεκα εργασίας ήμίσεος αιώνος· 
περιστοιχούμενος δέ υπό πολυμελούς κα1. προ
σφιλέστατης οίκογενείας ήρίμον £χω* τήν συ- 
νείδησιν καί πεποιθώς επί τόν Θεόν, ο πατρ ι
άρχης έβαινε πρός τό τ ί.^ α  τού σταόίου τον, 
ατάραχος- διότι πολλά ποιήσας ήτο άξιος ν’ 
άποθάνη ήσύχως έν τώ  μεσφ τής οικογέ

νειας του.
Ά λ λ ’ εκείνοι, οδς πλεϊον πάντων ήγάπη- 

σεν, έγένοντο έπί τέλους α ίτιο ι τής δυστυ
χίας του. t

Ό  πρεσβύτερος υιός αΰτοΰ Μάρκος· -  ’Αν
τώνιος, άνήρ πεπαιδευμενος, ευφυής και ερ** 
στής τών τεκνών καί τών γραμμάτων, ίξη- 
τείτο τήν θέσιν δικηγόρου. ’Επειδή δε τό βή
μα ητο άπηγορευμένον εΐς^τοΰ; Κ,αλβινιστάς 
ό Μάρκοί. ’Αντώνιος, χωρίς νά έξοψόσνι την 
πίστην αΰτού, ήρχισε νά φοιτά εις τας καθο- 
λικάς έκκληίίας, καί πολλάκις συνανεμίχθη 
μ,ετά τών πιστών προσερχομενων εις την λ ε ι
τουργίαν. Διά τοΰτο ήλπ ιζε νά έπ ιτυχη τήν 
έπιείκειαν τών άρ^ών.

’ Αλλά ψευσθείς έν τή έλπίδι αΰτού καί πε· 
ριφρονηθείς είς τά προσφιλέστερα αύτώ αίσθή- 
μ,ατα, έξεγείρεται κα^’ εαυτού καί άδημονεΐ 
πρό; τήν ίδεαν δτι πρόληψις αφόρητο; καθι
στά άγονα τά προτερήματα, άπερ συνησθάνετο 
έ» έαυτώ, καί έπεθύμει νά μεταχειρισθή πρό; 
έξυπηρέτησιν τών συμπολιτών του, βαθμηδόν 
υέ κυριεύεται υπό βαθεία; μελαγχολίας, κα ι 
,έκφίάζει αποστροφήν πρός ζωήν καταστάσαν 
ά :κ  οπον.

Έν τούτω δέ δ αδελφός του Λουδοβίκος, 
φύσει χαμαίζηλος καί δόλιος, έρπει περι αυτόν 
παρατηρών τά πάντα πλαγίως καί όολίως’ βε- 
βαιούται δτι at άγω/ίαι αί άνακυκώσαι τήν 
καρδίαν τοΰ αδελφού του πηγίζουσ ιν έκ τής 
θρησκείας, διαβλέπει έν αΰτή πρόσκομμα κα 
τά τοΰ ίδίου μέλλοντος καί εξομνυει. Έγκα- 
ταλιαπάνει δέ καί τήν πατρικήν οικίαν είτε 
πρός αποφυγήν τών τύψεων, τάς δποίας προ
ξενεί αΰτώ ή παρουσία τής οικογένειας του, 
ε ίτ ϊ πρός αποφυγήν, ώ ; ελενε, τών επιπλή

I
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ξεων τοΰ γηοαιοϋ πατρός του. Ά λλ ’ δπω; ποτ’ 
αν ή, αποταθείς πράς τάς εκκλησιαστικά; άρ- 
χ*ς, εγένετο δε*τά; μετ’ άγαθότητο;. ,Τπά 
τή; πρώτη; δέ ταύτ·/;; επ ιτυχία ; εμψυχωθεί; 
.ολμα νά ζητησιρ επιχορήγησιν παοί τοΰ πχ- 
τρό; του, δστι; χορηγήσας αυτήν, ει,τε πρά; 
τόν προσελθόντα πρό; τούτο ιερέα* α ή σ ννε ί -  
δησ ις  experts r d  χ α ί (  y  τη ν  μεγαΛειτέραν t -  
Λευθερΐαν. Ε π ιτ ρ έπ ω  0k είς τό ν  v i d r  μου νά 
α πο δ εχ ΰ γ  τό  δ όγμα ,  τό όποιον ή συ νε ίόησ ίς  
τον π ρ ο τ ιμ ά . »

Κν τω μεταξύ δε φθάνει ει; Τωλώσσαν δ 
νέο; Ααβαίσσης δικηγόρος τοΰ δικαστηρίου 
τ?,; πόλεω; ταύτη ;, καί διέρχεται,ϊνα μεταβή 
παρά τώ πατρΐ αύτοΰ ει; Καοαμάν. ’ΐδών δέ 
φίλου; οικογενειακού; έν τφ  καταστήματι τού 
Καλα, ουτινο; καί τού; υίού; έκ πήδω ν έγνώ- 
ριζεν, είσερχεται. Έκφράσει; εΰχαριστήσεω; 
ανταλλασσονται έπί τή συναντήσει, δ δέ Κά· 
λα ; συνενοΰται μετά τών τέκνων του καί 
προσκαλοϋσι τόν διαβάτην εΐ; δεΐπνον.

Τό δεΐπνον υπήρξε βραχύ καί αΰταρκε;· ό'τε 
δε ευρίσκοντο είς τά επιδόρπια, συνδιαλεγό- 
μενοι περί πραγμάτων άσημάντων, ό Μάοχ,ο; 
Αντώνιο; κατά τά σύνηθε; αΰτώ έγερθεί; ά- 
πεσύρθη, ενώ ό γηραιός Κάλα; μετά τή ; λο ι
πή; οΰογενεία; του καί τοΰ νεωιέρου υίοϋ έ
μειναν παρά τώ ςένω αυτών, 8ν οΰδόλω; έγκα* 
τέλιπον.

Μετ όλιγον καί ο Ααβαισση; άποσύοεται, 
ό δέ νεώτερο; υίάς κρατών δαδα όδ/,γεΐ αΰ- 
τόν· άλλά φωνή άπελπιτμοΰ οξυτάτη διαφεύ
γει τοϋ στήθου; αυτών, ίδόντων πρό αϋτών 
τό σώμα τοϋ Μάρκου ’Αντωνίου κρεμαμένου 
εί; σχοινί ον άνωθεν τή ; Ούρα; τοΰ καταστή- 
ματο; προσδεδεμένον.

•Έκαστος εννοεί τήν θλίψιν, τόν τρόμον καί 
τάν απελπισμάν τή; οίκογενείας· ό γηραιός 
Κάλα; ριπτεται επί τοϋ σώματο; τοΰ τέχνου 
του, θωπεύει αΰτά σπαραξικαρδίω;, οί δ έλ υ γ . 
μοί του συγχέονται μετά τών τή ; γυναικό; 
χαΐ.τοϋ υίοϋ του· ό δέ Λαβαίσσης μάτην προσ-

εκάλεσε χειρουργόν, διότι ή αυτοκτονία b  
συντετελεσμένη.

Τά πλήθο; εϊσορμήσαν εί; τήν οικίαν κα 
ταπλήμμυρεί τή< άπηλπισμένην οικογένειαν 
διά τών ερωτήσεων δ δέ Κάλα; έν τα ί; ά- 
ποκρίσεσιν αΰτοϋ προσπαθεί νά άπομακρύνη 
πασαν αυτοκτονία; υποψίαν, ΐνα μή περιφρο. 
νημένον συρθή τό σώμα τοΰ υίοϋ του έπί κα 
λαμωτή;. Αλλ οί δισταγμοί τοϋ γέροντος 
παρανοοΰνται, τό δέ φρικτότερον, κατηγορεί· 
ται ω ; φονεύ; τοϋ υίοϋ του, θέλοντο; ν’ άλλά - 
ί θ  θρησκευτικόν δόγμα, τά δέ λοιπά τή ; ο ι
κογένεια; μελη, ώ ; καί δ Λα§αίσση; καί η 
γραία υπηρέτρια ώ ; συνένοχοι' διότι τά κ α 
τά τών Καλβινιστών μϊσο; οΰδόλως έπέτρεπε 
ν' άμφιβάλλωσι περί τοΰ δτι καί τά άποτρο-

παιότερα κακουργήματα ηιαν κοινά παρ’ 
αυτοί;.

Ka.at προτασιν ΰέ αθλίου τίνος, υπέρ τοϋ
δποιου αυτός δ Κάλα; συνήργησε νά όνομα-
βθ? δήμαρχος, δδηγοΰνται ’ είς τά ΛημαρχείΟν
τή ; πόλεως δ γέρων, ή συμβιος, δ υίάς καί ή
υπηρέτρια καί δ νέο; Λαβαίσσης, καί άνακρί-
νονται. Α π ’ αυτή; τή ; πρωτ*; ήμέρας δ βλέ-
πων άφ’ ένός μέν τού; ανθρώπους εκείνου;, ών

f] γλώσσα προέδιδε μ ίγαν ερεθισμόν, καί άφ’
ετέρου τάν γέροντα αξιοπρεπή καί ήρεμον,
ήθελεν εκλάβί) τούτον μέν δ ικαστήν, αΰτούς
δε ένοχου;. Καί δντω; δ ήσυχο; τοϋ Κάλα
λογο; διαφέρει παραδόξω; τών αποτόμων ά-
ποστροφών τών μελλόντων νά τάν δ ικάσω σιν
αί σταΟεραί και σαφείς αΰτοϋ απαντήσει;
τού; ερεθίζουσιν· ή δέ ίπάθεια αΰτοΰ εξάπτει 
απελπιστικώ; τήν έμπάθειάν των.

’’ίϊξωθεν δέ δ £χλο; απαιτεί μεγαλοφώνως 
τήν εί; θάνατον καταδίκην τοΰ Κάλα· συνέ
πεσε δέ νά γίνωνται -αρασκευα! πρό; τέλεσιν 
εορτή; πατροπαραδότου καθιερωθείση; ποό; 
δοξολογίαν τοΰ Θεοΰ ΰπέρ τή ; δριστική; ν ί
κη;, ήν άλλοτε ήραντο κατά τών προτεσταν- 
τών τή ; Γωλωσση;. Αναμφιβόλω; ή περίστα- 
τις α3τη συνετίλεσε πρά; ίξαψ ιν τών πνευ
μάτων, αλλα τά εντελώ; άποτκφλώσαν τόν
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λαόν κ ι ί  τού; δ ικαστά; ησαν αί δήθεν απο
καλύψεις τοϋ Λουδοβίκου Κάλα τοϋ ϊξομό· 
σαντο;.

Ό  άθλιος διά καταχθονίων υπαινιγμών έπε- 
βάουνε τήν τύχην ·*ατρός, τόν δποϊον δ ι’ οΰ- 
δέν άλλο ήδύνατο νά μεμφθή ή δ ι’ εΰεργετή· 
ματα, ών άληθώ; ητο ανάξιο;.

Τόν αΰτοκτονήσ*ντα άνεκήρυξαν μάρτυρα 
τή ; καθολική; π ίστεω ;, τά σώμα του τά πε· 
ριάγουσιν έν πομπή καί :;λίνουν τά γόνυ κατά 
τήν διάβασιν αΰτοϋ. Έ πί τή ; Α γίας τραπέ- 
ζης έπιτιθέασι σκελετόν διά τής μιας μέν 
κρατούντα κατηγορίαν κατά τοϋ Κάλα, διά 
δέ τής έτέοας ζίφο; έκδικήσεω;.

Ένφ δέ δ ψευδευλαβή; τοϋ οχλου ζήλο; 
εξάπτεται τοιουτοτρόπω; πρό τών θυσιαστη
ρίων, οί δικασταί καταδικάζουσιν εί; τήν ά· 
νάκοισιν τόν γέροντα, τήν σύμβιον καί τάν 
νεώτερον υιόν, καί διατάσσουσιν, ινα εϊ; τήν 
βάσανον τών θυμάτων παραστώσιν δ τε Αα- 
βαίσσης καί ή υπηρέτρια. Έν τώ μέσω δέ 
τών παθών, άτ.ερ έπισκοτίζουσι τό^λογικάν 
τών άλλων δικαστών, ε ί; μόνος μένει ήρεμος 
δ Καρβονίλ δικαστή;, ουτινος τιμώμεν τήν 
μνήμην, διότι μόνο; αΰτός ώ ; πάλαι ποτέ δ 
Σωκράτη; έν τνί καταδίκν] τών έν Άργινού- 
σαις στρατηγών, καταφρονεί τά κατ’ αΰτοϋ 
επιτιθέμενα μίση καί τολρια νά κήρυξή αθώους 
τούς κατηγορουμένους.

Ό ό'χλος ;βρυχάται βλέπων άφαρπαζομέ- 
νην τήν λείαν του, ό δέ βασιλικός έπίτροπος 
υπό μανίας κατεχόμενος, διατάσσει μετά φω 
νής τρεμούοης ύπ’ οργής τούς δεσμοφύλακα;, 
τά δ ’ άτυχή βΰματα δεθέντα δ ι’ άλυσσεων 
δδηγοΰνται άπά τών φυλακών τοϋ Λημαρχείου 
εις τάς είρκτάς τοΰ δικαστηρίου.

'Η δίκη επαναλαμβάνεται, τούς δέ δίσκους 
τής πλάστιγγος επιβαρύνει οΰχί ή δικαιοσύνη, 
άλλά μίσος καί μίσος απηνές.

Ό γέρων καί ενώπιον τών νέων αΰτοϋ ’ δ ι
καστών διατελεΐ μεγαλοπρεπής έν τή άπει- 
λούση αΰτόν καταστροφή, ϊσταται άκαμπτος 
καί αγέρωχο;, έπί τών χειλέων αΰτοΰ επιλάμ-

πει ανδρικόν τ ι προκαλοΰν σεβασμόν, διά δέ 
τών βλεμμάτων του διαυγάζει ψυχή άσπιλο;. 
Εϊς τών δικαστών διστάζει ποό; τήν θέαν 
αρετής ούτως έξοχου, καί άποφαίνεται κα ια  
τή ; κατηγορίας, ή'τις επιβαρύνει τάν Κ άλαν 
άλλά καταδιωχθεί; καί αύτάς, ανακαλεί τούς 
λόγου; του.

Τοΰντεϋθεν μόνος υπολείπεται ό Ααβαίσσης 
ί'να υψώση τήν φωνήν αΰτοϋ υπέρ τών θυμά- 
των.'Ο πατήρ τοΰ γενναίου νέου κατελθύν εΐ; 
τήν ειρκτήν τοΰ υιού του τάν παρακαλεϊ νά 
μή έκθέστ) τήν ζωήν του πράς σωτηρίαν οίκο· 
γενείας, καθ’ -5); τοσοΰτον βίαια πάθη έξηγερ- 
Θησαν/Ινα δέ άνακτήσηται τήν έλευθερίαν του, 
ήρκεινά προβή εί; αποκαλύψεις. αΠάτερ, άπε* 
κρίθη δ Ααβαίσσης, δέν άπβχωρΐσθην- ούι)' επί 
στιγμήν τής οίκογενείας ΚάΛα. Είνε άθώα' 
ενεχα τών διωγμών, ου ς  ΰφίσταται, μοϊ χα- 
τίστη προσφιλής, ή τύχη μέ σνμπεριέΛαβεν 
εϊ; τό άτύχημά της, θά τή μείνω πιστόί » .

Τήν ημέραν, καθ’ ήν δ Κ άλα;εαελλε νά ύ· 
ποστή τήν τελευταιαν άνάκρισιν, εκαιον έν τή 
αΰλή τή ; φυλακή; έγγραφον υπέρ αΰτοϋ συν- 
ταχθέν. Ό γέρων διερχόμενο; δ ι’ αυτής έξε- 
πλάγη πρά; τήν άποτρόπαιον τών φυλάκων 
καί τών δημίων σ τάσ ιν  παρατηρεί έπί μικρόν 
τήν άναδιδομένην φλόγα καί νομίζει οτι πα- 
οασκευάζουσι τήν πυράν του, μένει δμω; άπα- 
θή; καί άρνεΐται νά άποκριθή προ; τά ; γινο" 
μένα; αΰτώ ερωτήσεις, πλήν τοΰ δτι εινα ι 
άθώο;.

Καταδικάζεται δέ ε’ς θάνατον μετά τοΰ 
νεωτέοου υίοϋ του' οί δε δήμαρχοι τής πολεως 
διατάσβονται νά βοηθήσωσι τούς δημίου; 
πρός τήν έκτέλεσιν τών βασάνων.

Τήν στιγμήν ταύτην δ Κάλας μετεμορ* 
φώθη' οί χαρακτήρες αύτοΰ ελαβον εκφρασιν 
ουρανίαν, ή δέ γαλήνη τού δικαίου καί έν τώ 
μέσω τών βασάνων δέν έγκατέλειψεν αΰτόν

οΰδ’ επί στιγμήν.
Ό τ ;  δέ άπά τής άνακρίσεως ήγετο είς τό 

ικρίωμα, δτε μέ κεφαλήν καί πόδας γυμνούς 
διήρχετο διά τής πόλεω; δ μεγαλόψυχος γ έ 
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ρων ές*ς zp i; ουρανόν χείρα; υπό τ ι ;  β α 
σάνου κατεσπαραγμένα; έξητήσατο παρά τού  
Θεού συγχώρησιν όπέρ των δ ικ α στώ ' του.

Εί; τόν τόπον τή ; έκτελέσεω; τόν περιέ- 
μενον δύο ϊερεΐς* δ ετερος αυτών γνωστ'-ς τώ 
Κάλα έναγκαλίζεται αυτόν καί τά< προτρέπει 
πρό; ομολογίαν ό γέρων τώ άπεκ^ίθη ά.τλώ; 
8χαί νι/εις ίσως θά π ω τ ε ύ η τ α ι  S it  ή^έ.Ιησα 
v u  ιρονευσω t b r  ν ίόν μου',*

Ο Κ^λα; έζηπλώθ)] έπί τοΰ τρο/ού, δ δέ 
οήμιος συνέθραυΐν ή ί »  τά μέλι) του, εν ώ τό 
σώ/α του κατεκερματίζετο' τόν ΰπελάμβα<ον 
δέ νεκρόν ore αναψυχωθεί; αίφνη; άνεβόησε 
μέ φωνήν οκλονητον. «.’Αποθ<ήσκω αθώο;· 
» σά; λέγω , έ Θεά; τιμωριϊ εν έμοΐ, έν ι?, μ·/). 
» τρί αυτοΰ κα ί τώ αδελφώ του, τό πταίσμα 
» τοΰ δυστυχοΰ; υίοΰ μου, αποδέχομαι καί 
» προσκυνώ τήν τιμωρίαν του» .

Ό δήμιος καταφέρει τελεύταγαν «λχγτίν, 
το σώμα τοΰ γηραιού ρίπτεται εί; τά ; φλό
γα ;, ο άνεμος διασκορπίζει τήν κόνιν, καί 
ουτω συμπληροΰται τό έγκλημα.

Ά λ λ ’ αίφνης, ώ ; εκ θ*υματος, ε π ισ η μ α ί
νει εί; τα ; ψυχα; πάντων καί αύτών τών α 
παθέστερων θεατών παράδοξο; καί θαυμασία 
αλλοίωσι;· μονο; δ ηρωικά; τοΰ μάρτυοο; Οά- 
νατο ; /C3crapci7CT£i atco τών οιρΟχλμ,ίον izzv~ 
των τό κάλυμμα, δ Οχλο; δ πρό μικροΰ φα ι
νόμενο; ακόρεστο; αΐματο; συγκινεΐτα ι, θρή
νοι δέ καί λυγμοί εκρήγνυνται εΐ; τά πλήθο;, 
Κατηγοροΰνται οί δικασταί, ο ϊτινε; έντρομοι 
πρό; την εν τή ι>ια αυτών συνειδήσει έξεγει- 
ρομενην άναστάτωσιν, έσπευμένως διατάσσου- 
σι τήν ελευ9ερωιην τοΰ Ααβαίσσιη, τή ; κυ* 
ρια; Καλά καί τή ; γορ«ισίς υπηρέτρια;, τόν 
οε υιόν Κάλα, ούτινο; ή παρουσία προξενεί 
αισχο; etc τού; φονείς τοΰ πατρό; του, συ· 
νελθό'Τ ί; άθορύβω; καί κατ/ισχνμμένοι, έκδί-
δουιι σιωπηλώ; άπόφασιν καταδικάζουσαν* > ► , f
εις εξορίαν το* υιόν τοΰ θάματός των. Οί μ ω 
ροί ηλπισαν νά καταπνίςωσι τήν φωνήν τή ; 
συνειδήσεως διά τοΰ βάρους νέου κακουργή
ματος.

Γά ετη παρήλθον, σ ιγή  δε έπι*ρ4τ»ΐ περί 

το ικρίωμα του Κ αλα, μόνοι δέ οί άνομοι δι*  

κασ τα ί φρικιώτιν ενίοτε υπό τό κράτο; α ιφν ί

δ ια ; κ » ί επανειλημμένη; φρικιάσεω;. ’ ιίνώ  
δε τό πάν φα ίνετα ι έζαντληθέν, αίφνης εν τω  
μέσω τών ορίων τή ; 'Κ^βετία; όψοΰται φωνή 
μεγάλη. Ί π ε ισ δ ύ ε ι είς τήν καλύβην τοΰ β ο 
σκού, άντη/εΐ μέχρι τοΰ βασ ιλ ικού π αλατιο ύ  

και δ ιαχεετα ι α»α τήν γήν πάσαν, πίνε ή 

μεγάλο τού δέκατου ογδόου έκείνο< φωνή έ- 
κρηγνυμενη εινε ο Βολταίρος διαμαρτυρόμε- 

■ό; σ τ ιγ μ α τ ίζω ν  τού ; ενόνου; δ ικαστάς, κα ί
Ύ » »Εν,αγν.ί,ων την μνημών τοΰ μάρτυοο;.

Ο Λουοοβικο; Χ\ συνεκινήθ.η, μάτην δ ετό  

συμοουλιον αυτού η κύρωσε τήν άπόφασιν τών 

Τωλωσσαίων, μάτην αυτό ; δ βασιλεύ; α γ ω 
ν ίζετα ι νά συγκεράση δ ι’ ευεργετημάτων τήν 

δυστυχίαν του Κ άλα. *Η διάπυρο; τοΰ μάρ- 
τυρ,ς κόνις είσετι δέ< άπ;ψΰγ/), ή δέ πυρά τή ; 

Ιω λω σση; ο ιαό ίδετα ι άνά παν τό β ιο ίλει^ ν. 

Κατακαίει τά  έντόσθια τ ή ; Γ α λλ ία ;, έπί μ α -  

κρον δέ θελουσιν ιδη  τήν κοινωνίαν φρικιώσαν 

πρό; τό όνομα τοΰ Κ άλα. 2 . ΦίΚΑΣ.

Π£ΡΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ? ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ!

T or rr .\A iK E ior φ ϊ λ ο ϊ  
rno

Δ. 2ΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Κατά τ ι άρχαϊον οΰχ ήττον, η σοιόν από
φθεγμα. α Ό  έκπαιδεύων γυναίκα παιδαγω
γεί γενεάν δλόκληρον». ’ολίγο ι παρ’ ήμΐν τήν 
σήμερον άρνοΰνται εί; τό ώραΐον φΰλον τά δ ι
καίωμα έκπαιδε;σεω ;, καθ’ «πά ντα ; τού; κ λ ά 
δου; τών φιλβλογίΛών καί ε’π ισ τημ ονικ ίν  
γνώσεων· διότι οϋδεί; πλέον φρονεί ότι ένεκα 
εύρυτέρα; μαθήσεω; άλλοιοΰται ή ©ΰσι;, αί 
λειτουργία-., ή τά ιδιαίτερα σπουδαία β ιω τ ι- 
κά καθήκοντα τοΰ γυναικείου φύλου : ού μήν 
αλλ’ άγνίζοντα ι καί καθωρα'ίζονται αί χάριτε; 
καί τά ε ΐ; τήν γυνα ίκα  έπιδαψιλευθέντα φυ·
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σικά προτερήματα υπό τού μεγάλου Δημιουρ
γού. Όψε καί μετά μεγάλης βραδύτητο; ήδυ- 
νήθη δ κόσμο; νά φθάσίΐ ε;; τό συμπέρασμ,α 
οτι τής γυναικό; ή έκπαίδευσι; προάγει τα* 
χύτερον καί άσφαλέοτερον τήν ηθικήν τή ; 
κοινωνία; μόρφωσιν καί τάν πολιτισμόν έν τή 
μακοά σειρά τών παρελθόντων αιώνων ή γΧινή 
διατελοΰσα ύποτεταγμένη αείποτε εί; τάν 
ά'/δρα άνέπτυ^εν όλιγώτερον εκείνου τά φυσ ι
κά αυτή; πλεονεκτήματα' ώ ; ποά; τήν ήθικήν 
καί αισθηματικήν αΰτή; φύσιν, κατά τά ποιόν 
τοΰλ-ζχιστον, προώδευσεν έπίση; μετά τοΰ 
άνδοό;· άλλ’ ε:’; τού; ύψηλοτέρου; βαθμού; 
ένεργητικότητο; καί τή ; καλλιτεχνίας περί 
τά ; δημιουργικά; έκείνα; τέχνα ; καί ασχολί
α ;, α ϊτ ινε; έχαρακτήρισαν τήν πρόοδον τών 
αιώνων εΐ; τά ; ίπ ιστήμα ;, φιλοσοφίαν καί νο
μοθεσίαν δ άνήρ, έ<τά; σπα-ίων τινών έξαι- 
ρϊσεων, ώδευσε μόνο;' ή γ-<νή δέν συνειργ'άσθη 
μετ’ αυτού, ουτε ήτο βοηθός τοΰ, ώ ; ώρει) ε· 
Καί πώς τούτο ; ή άπάντησι; ε ΐ; ταύτην τήν 
έρώτησιν εινε ίγγεγραμμένη έν τή νομοθεσία 
καί εν τοΐ; εθεσι πάντων τών πεπολιτίσμένων 
έθ νών; Διότι δ άνήρ έποιήσατο χρήσιν τής ΐ- 
σχΰο; καί έζουσία; του άσυνέτως καί «νάν- 
δρω; ϊνα ρ,ήν είπωμεν τ ι χείρον. Λιά νόμου 
περιωρίσθη τό δικαίωμα τή ; γυναικό; έπί τή ; 
άτομι/.ή; περιουσία; της, επίσης καί ή έ).ευ- 
Θεοία τής ένεργεία; τ·/,;, καί τά μέσα του βελ- 
τιώσαι τήν κοινωτι κήν θέσιν τη;. Εΐ; πολλά πε- 
πολιτισμένα Κράτη απαγορεύεται ε t σ έ τ t εις 
έγγαμον γυναίκα τό νά διοίκηση κατά τό δο- 
κοΰν τ>(ν περιουσίαν τη ;, δέν Επιτρέπεται νά 
οιαθέσνι όπω; θέλει ουτε τού; διά π:οσωπι* 
κ».ς έργασίας πορισθέντα; μισθούς της, διότι 
κατά τόν νόμον τά υπάρχοντά της πάντα α
νήκουν εΐ; τάν σύζυγον. Εις πολλά σπουδαι
ότατα συμφέροντα συντελοΰντα ιδίως πρός 
τήν ευημερίαν τή* γυνα ικό ;, αί νομοθεσίαι 
τοΰ άνδρό; την (ξουθένισαν αείποτε. Τοιαΰ” 
τη διαγωγή είναι άνανδρος, διότι ένώ βλά- 

, πτει καιρίως τήν γυναίκα, δέν ώ ίίλ ε ϊ σπουδαί-

ω; τόν άνδρα. Χαρακτηρίζεται δ ί καί ώς ά- 
σύνετο;, καθότι οίοσδήποτε περιορισμός τή; 
γυναικείας προαγωγής κντιδρα έπί τοΰ άν
δρό;, καί παρεμποδίζει τήν βελτίωσιν τή ; άν- 
θρωπίνη; κοινωνία;. Κατά4τόν φεουδαλίκάν νό
μον οί δύω σύζυγοι θεωρούνται ώ ; £ν πρόσω- 
πον αλλά τήν μονάδα ταύτην εκπροσωπεί μό
νον δ άνήρ. Κατά τού; ασιανού; ή γυνή εϊνε 
δούλη, εινε ή ιδιοκτησία καί τά άθυρμα τού άν
δρό;, ώ ; ό άνήρ αυτόθι ανέκαθεν ύπήρξίν 6- 
ποτεταγμένο; εΐ; απόλυτον δεσποτείαν. 'V- 
πήρχον άληθώ; δημοκρατικά πολιτεύματα έν 
τή άρ/αία Έ λλάδι, καί εί/ε πολύ έλαττωθή 
ή πολική τυραννία ή επικρατούσα εις πάντα 
τά ανατολικά εθνη, καί ί; οικιακή τυραννία 
τοΰ συζύγου επί τής γυναικό; εί^ε μετριασθή 
επίση;: ’Αλλ’ ή ελευθερία τή ; Έλλάδο; "ίτΌ 
σχετικώ ; ελευθερία ολίγων, οίτινε; έδέσπο- 
ζον έπί τών πλειόνων: περι(ρανέστεοαι δέ γυ- 
ναίκε; τή ; Ίίλλάδος ησαν έκεΐναι, α ιπ νε ; ό>; 
ή -απφώ καί ή ’Ασπασία, διέφυγον μέν τήν 
γυνα ικωνίτιδα, αλλά δέν ησαν οΐκοδέσποιναι.

’Εν Ρώμη ύπήρχεν εύρυτέρα προστασία προ
σωπικών δικαιωμάτων τής γυναικό;, διότι καί 
υπό τού; δεσποτικωτέρου; αύτοκράτορα; τά 
άστυκά δίκαι» καί προνόμια διετηρήθησαν 
καθ’ δλον τόν Ρωμαϊκόν κόσμον, ή δέ Ρω
μαία οικοδέσποινα έθεωρεΐτο ώ ; τύπο; ά^ιο* 
πρεπεία; καί άγνότητος. Α λλά  μόλα ταΰτα 
καθυστέρουν £τι εΐ; πολλά. "Οτε τά φεύυδαλι- 
κόν σύστημα ίγερθέν έπί τών έρειπίων τή ; 
Ρώμης υπό τών τευτονικών εθνών ιμπνεομέ- 
νων διά τή ; Χριστιανική; θρησκεία;, εδοσεν 
εΐ; πάντα άνθρωπον, ώ ; καί εΐ; τόν δουλοπά
ροικον θέσιν ώρισμένην καί ώρισμένα δικαι- , 
ώματα, κατ, θϊώριτικώ; τουλάχιστον, δέν άνε- 
γνώριζεν ΐ;ίυ σ ία ν  απόλυτον, εΐ; δέ τήν γ υ 
ναίκα άπενειμε τό ανεκτίμητο» προτέρημα Χρι- . 
στιανικοΰ γάμου. Εισήγαγε περιπλέον, ισως 
ώ ; μέσον όπω; θεραπεύσ/ι \ μετριάσν·, κοινω
νικά κακά, άτινα αλλέως δέν ΐσ/υε νά περιο· 
ρίστι τό πνεύμα τοϋ Ίπποτισμοΰ, ουτινο; δ ι-
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επουσα άρ/ή είνε τό αίσθημα τή ; τιμής. Τό 
αίσθημα τοΰτο ούτω ; άνελιχθέ,ν έπέδρασεν ε
πωφελώς εις δλα; τά ; σχέσεις καί πάσα; τάς 
τάζεις τή; Κοινωνία;, άλλά κατ’ οΰδέν άλλο 
δέν έχοηημευσε τοσοϋτον, οσον είς τό ’/ά έμ- 
πνεύσ/, βαθύ σέβα; καί τρυφεράν πρός τήν γυ 
ναίκα συμπεριφοράν. Διά τής βαθμιαίας έκ- 
τιμήσεως του γυναικείου φύλου, υπό τήν ε
πιρροήν τοϋ φεουδαλικοϋ συιτάματος, si; 
τόν κοινωνικόν κοί οικογενειακόν βίον, καί 
καθ’ δσον δ ά ·ήο παραλλήλω; πρός τήν γ υ 

ναίκα άνέκτα πολιτικά καί άστυκά δ ικ α ι
ώματα έςευγενίσθησαν τά ήθη καί άπεκατέ- 
στη δ νέος Ευρωπαϊκός πολιτισμός. "Ωστε δ 
δεσμός τοϋ γάμου δέν είναι πλέον είδος δου
λείας $ μέοον καταπιέσεως, άλλά πηγή ευν)- 
μερίας, ήτις δέν ητον δυνατόν νά άντληθή 
άλλαχόθιν καί έξαπλοϋται έφ’ δλου τοΰ βίου 
άμφοτέρων τών φύλων: καθόσον δ π-ρί γάμου 
νόμος εξασφαλίζει τή ; γυναικά; τχ δίκαια εις 
τρόπον ώστε διατηρείται ή επιρρον) καί εϋ» 
τυχία αυτής. Τήν σήμερον δέ ευτυχώ ; ήρξατο 
νά τιρεσμειδια τό λυκαυγές ετ ι φαιδροτέρας 
εποχής. Αί άρχαϊκαί αιρέσεις καί πλάναι, « ί  
επί τοΰ δ ικακόματί; τοϋ ΰχυρωτέρου έδρά- 
ζουσαι, νά άποσκορακίζωνται, ή δέ γυνή, δι 
σοβαθμιου πρός τόν άνδρα έκπαιδεύσεω;, νά 
ττρGσχxoixxi τΐΰίντα τα είς ocjttjv ctvvix.ov:ct 
δικαιώματα, ω ; άνθρωπος, καί νά προπαοα· 
σκευάζεται διά τή; προση*ούση; αγω γή ; εΐ; 
τά ιδιαίτερα αυτή; καθήκοντα, ώ ; δ άνήρ ει’ς 
τα εαυτοΰ. Ό πω ς έκτιμνίσωμε/ δεόντως τήν 
σπουδαιότατα τή ; προσδοκωμένης μεταβο
λή ;, ά ; λάβωμεν υπ’ όψει δτι μεταξύ τοΰ 
πλειστου μέρους τοϋ ανθρωπίνου γένου; έφ* 
δλης τή ; γηίνης σφαίρας τήν σήμερον είσέτι 
ή γυνή είνε άπλώ ; τό άνδράποδον η δούλη, 
τοΰ άνδρός, διιείκουσα ενεκα τή ; αυθαιρεσία; 
του είς τάς πλέον εξευτελιστικά ; υπηρεσίας. 
Έν τή έποχή τής άκμής κα ί ώραιότητό; τη ;,  
άγρα καί θύμα τοϋ ίσχυρωτέρου, δ ια τ ε λ ε ΐά -  

μαθή;, ε ί ;  ταπεινήν καί κτηνώδη κ α τ ά ίτα σ ιν ,

ώ ; ό άνήρ ό κύριό; τη ; Ά λλ ’ δμω; έν τή τα 
πεινή εκείν/ι θέσει τη ;, αυτη είνε η τροφό; καί 
παιδαγωγό; τή ; έπερχομένης γενεάς.

Στρβφο<τε; τό βλέμμα πρός μάλλον πεπο- 
λιτισμένα; χώρα; θεωροϋμεν προβλήματα ί* 
κανά νά έφελκύσο^σι τήν προσοχήν τοϋ φ ι- 
λανθρώπΟυ νομοθέτου. “Ένεκα μεταναστεύσε
ων, πολέμων, ναυαγίων, καί άλλων περιπε
τειών καί κινδύνων παρομαρτούντων ι ί ;  τά ; 
ασχολίας τών άνδρών μάλλον ή τών γυνα ι
κών, δ γυναικείος πληθυσμός υπερβαίνει κατά 
Ικατομμύρια τόν ανδρικόν πληθυσμόν τινων 
Κρατών. Βλέηομεν λοιπόν εκατομμύρια άν- ί 
θρωπίνων όντων, ώογανισμένων καί έφωδια- 
σμένων μέ δυνάμεις ίκανά; διά πάσας τάς βι- 

ο -1 λ ά ς άνάγκα;, πεπροικισμένων δπό τού 
Δημιουργού ήμών, μέ πάντα τά αΐσθηματα) 
όρμάς καί πάθη τή ; άνθρωπότητος, εμφορού
μενων υπό ζω τική ; δυνάμεω; ίνα άντιποιών- 
τα ι νόμιμον σφαίραν εργασία;, el’;  -/jv δέν έ- 
πιτρέπεται νά άσχοληθώσιν έπί τή προφάσει 
σπουδαίων τινων προσκομμάτοιν τής φυσεώ; 
των. Έ ν τοιαίτϊί θέσει διακειμένου τηλικού- 
του άριθμοϋ ανθρωπίνων υπάρξεων, απα ιτείτα ι 
κερ,ορισμός τις, οίον μόνη ή άνωτέρακαί εδ* 

ρεία έκπαίδευσις δύναταί νά έπιβάλΥ], εξαι
ρούσα τήν δ.άνοιαν, καί έξευγενίζουσα τόν 
χαρακτήρα τοϋ γυναικείου φύλου. Εκτός δέ 
τούτου μέγα ; άριθμ,ό; γυναικών αναγκάζεται 
νά προμ/,θευθή τά πρό; ζωάρκειαν εαυτών, κα  ̂
άτυχώ ; πολλάκι; δ .’ δλόκληρον τήν οΐκογένει. 
άν των, δθεν οφείλουν νά ώσι προπαρεσκευα- 
σμέναι επίσης ώς ό άνήρ διά τάς β ιω τικά ; δό
κ ιμ α ? » ;,  καί διά τά  Ιν τή κοινωνίφ καθήκον
τα των: διό πρέπει νά έκπαιΟεύωνται ε ί; π ά 
σας τά ; μαθιίσει;, δπω; ΐσχύωσι κατόπιν νά 
συναγωνισθώσιν εί’; οίονδήποτε επάγγελμα μέ 
ελπίδα έπιτυχίας. Οΰτε ή νομοθεσία ουτε ή 
κοινή γνώμη δέν πρέπει νά περιορίζωσι τ ί ς  
γυναικό; τό δικαίωμα τοϋ μετέρχεσθαι οίον· 
δνίποτε ί/τιμον έπι-.’/,δευρια, άρκεΐ νά ώσι 

παρεσκευασμέ'αι Τνα χρησιμοποιήσω σι τά  δι-

δβύο
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«νοτ,τικ* καί ήθικά προτερήματα μέ τα δποϊα 
δ Θεό; τ ά ; έπροίκισεν. Αί «σχολιαι τών αυ~ 
τοσυντηοητων γυναικών *χ®ι τούδε περιωρί- 
°θησαν έντό; στενωτάτου κύκλου, άποζώσι 
δΛλονότι έργβζόμεναι ώ ; έπί τό πλεϊστον διά 
τή ; βΐλόνης, ί  είς ευτελή τινα εργόχειρα η 
ώ ; ΰπηρέτριαι καί τροραί έν ταΐς εΰποροτέ- 
ραις ο’κογενείαι; άλλά μέ τήν πρόοδον τοϋ 
πολιτισμού νέα βιοποριστικά μέσα παρουσι
άζονται, καί δέν υπάρχουν δρ.α εΐ; τό σ τά - 
διον τοϋ πορισμοϋ, δπερ άνοίγει ένοιπιον νοη~ 
μ ό ν ω ν  καί δραστγ,ρίων γυναικών είς τά διά* 

φορα επιτηδεύματα, ώ ; διδάσκαλοι, συντά- 
κτα ι εφημερίδων, συγγράφει;, γραμματείς, λο- 
γ ιστα ι, τηλεγραφισταί, εί; πάσας τά ; ελαφρά; 
μηχανικά; τέχνα; καί ασχολίας, εΐ; άρχιτε- 
κτονικά σχεδιάσματα, καί εί; πλεΐστα έτερα 
ήττον ανδρικά έπιτηδεύ/ατα, ών τό μονοπώ- 
)ειον οίκειοποιούνται οί άρρενες. ’ΐ'-κπαιόεν- 
όμεναι δ ι’ ένεργητικόν βίον αί γυναίκες δύναν- 
ται νά εΰδοκημησωσιν έπίση;, καί πάλιν θά 
περιοσεύτι εργασία εί; τόν κόσμον δπως άσχο* 
λώνται καί οί άνδρε; έπωφελώ;. Έν βραχυ
λογία ή παραγωγική δύναμις τού ανθρωπίνου 
γένους θέλει πολλαπλασιασθή άναλόγω; καθ’ 
οσον ή γυνή διά τή; έμπρεπούση; αότή α γω 
γή ; καί παιδείας, πτρασκε,υάζεται πρός νέα; 
εύρυτέρας σφαίρας έ»εργε'ας. Θα εΐνε δλιγώτε- 
ρον γυνή, ενεκα ώριμωτέρα; έξελίςεω; πασών 
τών δυνάμεών τη;· ώ ; σύζυγος, ώς μ·/,τ«ρ, ώ ς 
αδελφή, vi σύντροφος καί φίλη θά είνε ηττον 
πιστή καί θελκτική. *0 άνήρ γίνεται νάνος, ·?ί 
γίγας διά τής άνελίξεω; τών ηθικών καί δ ια 
νοητικών αΰτοϋ δυνάμεων, γιγνώσκομεν «άν- 
τες ποίαν μεταμόρφωσιν κατεργάζεται ή παι 
δεία είς αυτόν. θ ΰχ  ηττον άποτελεσματικώς 
θέλει έπενερνήσει εις τήν γυναίκα, δταν μ ά _ 
λίστα έλευ^ερωθή αυτη δλοτελώς άπό τά πα* 
ραλόγως νομιμοποιηθέντα πέδικλά της: Ό ταν 
ήνε έλευθέρα, ώς δ άρρη», νά έκλέγν; τά στά* 
διόν της έν τώ βία» οπουδήποτε τήν δδηγεΐ ί; 

άνάγκη, τό· καθήκον, ί  έλπίς, η ή φιλοδοξία

της, καί τότε μόνον θά δυνηήώμεν νά ίδωμεν 
'τήν γυναίκα μεγαλυνομε’νην καί έξευγενισμέ- 
νην καθ’ δλα τη ; τά προσόντα, καί τό αν
θρώπινον γένος δ ι’ αυτής προαγόμενον εί; ίι- 
ψηλότερον βαδμόν πολιτισμού καί ευημερίας. 
Προς διασάφησή τών προσδοκωμένων αποτε
λεσμάτων έπί τής κοινωνίας, έν περιπτώσει 
γενικής χειραφετ^σεως καί ισονομίας τού γ υ 
ναικείου φύλου, ά ;  μοι έπιτρέψη τό φιλόμου- 
cov οκροατηριον ν’ άναγνώσω Επιστολήν Εμ
βριθούς δικαστού τοϋ ανώτατου Δικαστηρίου 
τώ ν  'Ε νωμένων Π ολιτειίν τής ’Αμερικής. J.
w .  Kin>’ inan.

Οί πολίται τής W jO tlUng, <;γράφει οδτος» 
ένός τών άρτιγεννών Κρατών τής Όμοσπον- 

δεία ;, πρόενδεκα περίπου έτών, έν τή Συν
ταγματική νομοθεσία τω ν) παρε^ίόρν,σαν είς 
τά ; γυναίκας τό δικαίωμα ττ,ς ψηφοφορίας, καί 
τό δικαίωμα τοΰ vy κατέ^ωσι πολιτικά ; θέ 
σεις έν τώ Κράτει, άπαραλλάκτως ώσπερ οί 
άνδρες. Συμφώνω; ού< πρός τόν νόιιον τούτον 
έξελ =γησαν καί υπηρέτησαν ε’; διάφορα α ξ ι
ώματα, ώ ; ένορκοι δικασταί, λόγου /άριν, καί 
ώ ; είρηνοδίκαι. ’ ΐ· ψι-φοφόρησαν γενικώς είς 
πάσας τά ; έκλογά; κοί ά ρ γα ιρεσίας, καί ε- 
λαβον οΰ σμικρόν μέρος είς τήν έγκατάσ-α- 
σιν τών δημοσίων υπαλλήλων. Καίτοι πολ· 
λνθί παρ’ ήμΐν δέν επιδοκιμάζουν να τ ’ »ρ/ήν 
τό τοιοϋτον, ούδείς ουως άρ-είται δτι 5; ά . 
νάμ ιξι; τών γυναικών ί ί ;  τάς έκλογά; ήμών 
συνετέλεσεν είς τό νά τά ; ΐξευγε*ίσή, έπενιγ- 
κοϋσα ησυχίαν καί τάξιν, καί πλείονα εΰσχη- 
μ,οσύνην, καί ένισχύσασα τά δικαστήρια δπω; 
τιο,ωρήσωσιν έγκλήματα καί τ.λημελήματα. 
άτινα άνευ τή ; παρουσία; καί ουνό'ρομΐς ιώ ν  
γυναικών οέν θά έπίφερον καταδικαστικάς α
ποφάσεις. Ό τε  τά πρώτον διο)ργαν'σθνΊ ή κο ι
νωνία ήμών εί; Κράτος, ε*?στο; σχεδόν εφε- 
ρε μεθ’ εαυτού πολύκροτον γεμισμί-ον, καί τό 
μεταχειρίζετο εύχερώ; εΐ; πάσαν Εριδα. Δέν 
ένθυμοϋυιαι δτι δικαστν,ριον άνδρών ένοικων 
κατεδίκασε ποτέ τινά έκ τώ^ δύο πυροβολούν- 

των χατ’ άλλήλων, καί έντό; πολυπληθο.;
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αιθούσης ενίοτε, αν ουδείς έφονεγετο, ή διά 
φόνον οίουδήποτε, Ιστις £τυχε< τήν στιγμήν 
τής πτώσεώς του νά φέργ; μεθ’ έ,αυτοϋ βπλον; 
Ά λλ ’ οσάκις παρεκάθησαν δύο ή τρεις γυνα ί
κες μεταξύ, τών Ινόρκω/, ποτέ δέν έλλειψήν 
νά συμμορφοθώσι μέ τάς εισηγήσεις τοΰ προ* 
εδρεύοντος δικαστού. Τό δέ πϊριεογώιερβν τά 
δικαστήρια ήσ«ν ολως άνίσχυρα ρέ μόνον άν- 
δρας ενόρκους κριτάς νά έφαρμώσωσι τοϋ; νό
μους κατά τής μτθης τοΰ χαρτοπαιγνίου, καί 
τών καταγωγίων παντοειδούς διαφθορά;. ’Αν
δρικά συνέδρια ένορκων ουδέποτε έχρησίμευ- 
σαν εις τοΰτο, άλλ’ ή προσθήκη ολίγων 
γυναικών ενόρκων αμέσως ήλλοίιβσε τήν 
φάσιν τών πραγμάτων, ώστε έκτοτε ταΰτα 
τά ε’ιδνι τή ; κακοηθίας τρέμουν ενώπιον τοΰ 
νόμου, καί έκρύβησαν. άπο τήν θέαν τού δη- 

f δημοσίου, ενώ πρότερον έβημάτιζον μεταξύ 
ημών άγερόχως, μέ αναιδές καί έπηρμένον μέ- 
τωπον ίν τή θρασύτν,τι τής ατιμωρησίας.

Ύπάρχουσι σχετικώς τόσον ολίγαι γυναί
κες εν τή χώρα ήμών, καί αύται, έ'νεκα οικο
γενειακών καθηκόντων, αναγκάζονται ώς επί 
τό πλείστον να οίκουρωσι ωστε τά δικαστήοια 
δέν ήδυνήθησαν νά προσλαβωσιν υσας έξ αυ
τών ήτον ευχής ίργον νά έχωσιν ώς ένορ
κους, αλλ’ αί ΰπηρετησασαι a y ρι τοϋδε περιε- 
ποίησαν μεγάλην τιμή* εις έαυτάς. Ουδεμία 
ετυμιγορία πολιτική ή ποινική δέν ήθετήθη ο
σάκις γυναίκες έσχον μέρος είς συνέδριον ε
νόρκων. Τοΰτο υέν συ^έβαινεν δταν αυται £}.· 
λειπον. Αυται ακροάζονται τήν διεξαγοιγήν 
τής διαδικασίας προσεκτικώτερον ή οί άνδ;ες. 
"Ενθυμούνται καλήτερον τάς καταθίσεις των 
μαρτύρων. Δίδουν περισσοτέρων προσοχήν εις 
τάς παραγγελία; τοΰ δικαστού, Ίΐπιρεάζονται 
όλιγώτερον από προσωπικά συμφέροντα καί 
από άλλας πλαγίας σκέψεις, καί έδειξαν ά- 
γνοτέραν ευσυνειδησίαν διά τής τ ι μίας έκ- 
πληρώσεως τοΰ καθήκοντος των. Ποτέ δέν ή· 
κουσα μομφήν τινά , δυσαρέσκειαν, ή ανυπο
ληψίαν προστριβείσαν είς αΰτάς, διότι υπη
ρέτησαν ως ένορκοι: Έκ τοϋ εναντίου είμαι

βεβαιότατος δτι εις πάσαν πεοίπτωσιν έπε- 
σπάσαντο τό σέβας καί μεγαλητέραν υπό- 
ληψιν έκ μέρους τής κοινωνία; εν γένει 
συνέπεια τούτου. Μία άλλη οΰχ’ ήττον α 
ξιόλογος άλλοίωσις επήλθεν έκ τής παρουσί- 

ας τών γυναικών έν τοΐς Δικαατηρίοις τών ε
νόρκων, τουτέστιν ησυχία, τάξις, καί εΰσχη- 
μοσύνη έπεπόλασαν, καί σεμνοπρεπής καί 
κομψή συμπεριφορά έκ μέρους ντώ,ν άνδρών έ- 
κτοτεέτηρήθη ένώκιόν τω ν . Οί θεαταί προ
σέρχονται πλέον συνεσταλμένβι καί καλήτε- 
ρον ένδεδυμένοι, μασσώντες όλιγώτερον κα- 
πνόφυλλον,-καί πτύοντες σπανιώτερον. Κάθην* 
τα ι ήσυχώτεροι έπί τών εδωλίων των, περιπα
τούν προσεκτικώτερον άκροβατοϋντες σχεδόν 
έπί τοϋ εδάφους, διαλέγονται καί ψιθυρίζουν 
όλιγώτερον, καί ΰπό π*σαν εποψιν η αίθουσα 
τοϋ δικαστηρίου άνελαβέ σεμνοπρεπέστεοον 
κ « ί σπουδαιότερον χαρακτήρα, έπωφελήθη δέ 
καί ω : πρός τήν εύχεοεστέραν έκπεραίωσιν τών 
υποθέσεων. Τό άποτέλεσμ* τής μεθέξεως τών 
γυναικών έν τή διαχειρίσει τών νόμων θετικώς 
άποδείκνυται εΰάρεστον καί εύεργετικώτατον 
είς τε τά δικαστήρια καί εις τδ δημόσιον έν 
γένει. Mol φαίνεται δέ ίδίως κατάλληλον, έ- 
κεΐναι αΐτινες υποφέρουν πλειότερον έκ τών 
κακουργημάτων καί τής άκολασίας, νά: λαμ
βάνουν ενεργόν μέρος εις τήν κατάπαυσιν καί 
τιμωρίαν αυτών.

'Ωφελήθη περιπλέον ή Πολιτεία ημών έκ 
ταύτης τής νομοθεσίας καί υπό άλλην επο
ψιν: καθότι ήλλοιώθησαν αί σκηναί τών εκ
λογών καί τής ψηφοφορίας. Αί εκλογαί ημών 
πρότερον ησαν έποχαί μέθης, άσωτείας, καί 
θορύβου, διαπληκτισμού καί αταξίας: άλλ ’ 
άφ’ δτου ήρξαντο γυναίκες νά ψηφοφορώσιν, oj 
άορενες φέρονται πρό; αυτάς περιποιητικοί καί 
μετά σεβασμού, ώς πάντοτε έν ταίς Ήνωμέ- 
vat; Πολιτείαις. 'Αν τΰχν) νά ·ίνε πλήθος συσ* 
σωρευμένον πλησίον τής κάλπης, δταν γυνή 
πλησιάζει, αμέσως όπισθοπορούντες ανοίγουν 
δίοδον, καί ίσταντα ι σιωπηλοί καί εύτακτοι 
ενώ αυτη έναποτίθησι τό ψηφοδέλτιόν της καί
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άποσύρεται. "Αν δέ τινες τών άνδρών συμβή 
νά ώσι μεθυσμένοι, δέν διαμένουν ει’;  θέσεις 
ένθα αί γυναίκες θά τούς έβλεπον: ουτε γ ί 
νονται τώρα παρ’ ήμϊν τόσον θορυβώδεις συ
ζητήσεις, ώς τό πριν δλόγυρα τής κάλπης, δ ι
ότι ά/α πλησιάσν; γυνή, τοιαύται συζητήσεις 
παύουν. Ποαγματικώ; όλίγοι άνβρωποι τώρα 
συναθροίζονται περί τάς κάλπας,ώστε ταραχαί, 
διαπληκτισμοί, κρεπάλη καί μέθη έξέλιπον ε- 
κεΐθεν δλοτελώς. '"Αν δέ τύχη νά μεθύσωσι 
τινές, δπερ συμβαίνει ένίοτε, ουτοι διαμένουν 
εις τά καπηλεία, έκαστη πολιτική μερίς κατά 
μέρρς, καί ουτωπως εκλείπουν αί συγκρούσεις 
καί διαμάχαι, ενώ οί πολίτα ι προσέρχονται 
εις τ ά ; κάλπας καί ψηφοφορούν ήσύχως, ώ ; 
Sv άπήρχοντο εις τήν εκκλησίαν. Τούτο καθ’ 
εαυτό εινε οΰ σμικρόν κέρδος διά τήν ήαετέ- 
ραν Κοινωνίαν. Κατ’ άρχάς πολλαί γυναίκες 
δέν ήθελον νά ψηφοφορήσωοιν, άλλ’ εις πάσαν 
νέαν έκλογήν προσήρχοντο πλειότεραι ή πρίν, 
ωστε τώρα πολλά ολίγαι αμελούν τήν εξ*- 
σκησιν τοϋ προνομείου των τούτου. Τινές άρ- 
νοϋνται νά ψηφοφορήσωσι διά τόν λόγον δτι 
ψηφοφοροϋν οί σύζυγοί των, άλλ’ εγώ δέν ή. 
κουσα πώποτε δτι υπήρξε διχόνοια οικογενει
ακή, ή σύγχυσις ενεκα τούτου. Τέλος πάντων 
επιθυμώ νά διαβεβαιώσω μέ τόν θετικώτεοον 
καί πλέον επίσημον τρόπον, δτι παρετήρησα 
πολλά-πλεονεκτήματα καί ώφελείας υπέο τοϋ 
δημοσίου προελθοίσας έκ τοϋ νεωτερισμού τού
του εις τήν ήμετέραν νομοθεσίαν, άλλ’ δτι δέν 
είδον κανέν κακόν αποτέλεσμα ή βλάβην τινα 
προκύψασαν, ώς έφοβοΰντο καί κατήγγελλον 
οί αντίπαλοι τοϋ μέτρου τούτου.Β

Τοιαϋ:α, φιλόμουσοι άκροαταί, είσΐ τά  πα- 
ρβττιρηθέντα αποτελέσματα ελευθερίου αγω
γής, καί τ ίς  ισονομίας τών γυναικών παρά 
τοΐς έσπερίοις. Τιμή ουν καί δόξα άκήοατος 
άπόκειται εις τόν μεγάθυμον Ιδρυτήν τοΰ ή- 
μετέοου Ζαππείου, τού προλειαίνοντος τήν 
όδόν αληθούς πολιτισμού καί έν τή Ανατολή
δι’ ’Ελληνοπρεπούς έκπαιδεύσεως τοΰ γυνα ι
κείου φύλου.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ.
ΥΠΟ

Κ . X. ΜΕΤΑ3Α.

Επι τήν γην—ΜαργαρΓται fj βρύα ; —θαυμάσιοι ερω. 
τε5·—Οί βλαστάνοντες πρίγκιπες— Το μυστήριον, της 
παραγωγής.

Τπο τας πυκνοφύλλους τών δρυών θαλίας 
υπάρχει τμήμα τοϋ,δλου τών φυτών κόσμου, 
το οποίον ως απαλός τάπης έπεκτείνεται 
προκαλων τόν κεκμηκότα δδοιπόρον ν’ άνα- 
παυθή. Παχέα σμαράγδινα προσκέφαλα δ έ 
χονται φιλοξενώ; τήν ίδρώτι περιρρεομένην 
κεφαλήν αυτού ενώ αύρα ζεφύοου μετά φιλο- 
παιγμοσυνης αναχωρεί κρυοα εις τάν σιγηλόν 
εκείνον τοπον τοϋ δποίου τήν ήρεμίαν ελαφροί 
μελίσσης βομβισμοί καί οξεία» Τετίγων λαλι- 
καί άννισυχοΰσιν. ’Εκεί ή σκιά έστησε τόν 
θρονον αυτής παρα τόν δποΐον οί σμάραγδοι 
αύτοφυώς βλαστάνουσι ένφ ώς χρυσού μαρ- 
μαργαρίται αί τού ηλίου ακτίνες διά τής θα- 
λεράς τών δρυών φυλλάδος διερχόμεναι, ανα
παύονται έπί τής δροσοσταγοΰς χλόης ώς αΐ 
ψυχαί αμαρτωλών μετανοήσασαι.

’Ιίάν προσέξωμν είς τά επί τήν γην μικρό* 
σκοπικά φυτά κ.αί δρέψωμεν 2ν αΰτών, βλέ- 
πομεν μικρογραφίαν μεγάλην δένδρου- εις τόν 
κόσμον τών βρύων τά  ήμέτερα δένδρ* θά φαι- 
νωνται ήμϊν τά προτατακλυσμιαία τεράστια 
φυτά.

Τά έπί τής γής φυτά ουτ,ε εντός αυτής ρι- 
ζοϋνται, οΰτε υπέρ αυτήν θάλλουσιν, είναι 
ο ϊτως είπεΐν επίγειοι, ερπουσαι υπάρξεις, οί- 
ζας μεγάλας δέν ίχουσι, φύλλων μεγάλων 
στερούνται. ’Εάν διά φακού παρατηρήσωμεν 
αυτά βλέπομεν δτι έν έκάστω μικροσκοπικώ 
στελέχει έπικάθηνται άπειροι σταγόνες δρό
σου δμοιαι μαργαρίταις. Ή γή δικαιούται νά 
ύπεραίρηται διά τόν κόσμον τών φυτών' κα 
θότι δ κόσμος ούτος καθιστά αυτήνπολϋ ά* 
νωτέραν τής θαλάσσης. Τής θαλάσσης τό έ
δαφος καλύπτουσιν οί μαργαρΐται καί τά  κο
ράλλια ενώ τής γής άένναος βρυώδης βλάστη-
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σις καί σμαραγδώδης πέπλο; μαργαριτουραν- 
τος.

Έν τφ  έπί τή ; γής φυτικώ κόσμω ΰπάρ- 
χουσι θαυμάσια άτινα διαφεύγουσιν e·>ίοτε 
ΰμετέραν προσοχήν εάν ήδύνατο νά ΰπάρξϊ) 
μέγα μίκροσκόπιον διά τοΰ όποιου νά έξε- 
ιάστι τις λεπτομερώς τά  έν τη χλοερά βλα~ 
στήσει συμβαίνοντα, θά δ ιήογ ετο  τ6 πλει 
στον μέρος τή , ζωή; αΰτοϋ θαυμάζων αυτά.

Τμήμα μόνον χλόη; είναι ώ ; ιδιαίτερο; 
κόσμο;.

"Ερωτες, πάθη, εκδικήσεις, πόλεμος ταρα
χή, κίνησις, τά πάντα ΰπάρχουσιν εκεί. Μι 
κροσκοπικά ζω'ύρια, ΰπό τά βρύα κρυπτόμε
να Ιρωτύλω; προβλέπουσιν αλληλα, δικαίως 
δέ θά έφαρμόζωσιν αυτοί; τό τοΰ Λουκιανού 
i-iapai τώr  όμμάτωκ α ί βολαΧ τιχερώς a r v -  
γ ( a i r  ον το

*11 έπίγειο; βλάστησι; εχει ώρπμένην τήν 
εποχήν τών έρώτων αϋτή;, καθ' ί ν  αναπτυσ
σόμενοι οί γαμβροί, πλησιάζουσι τά ; νΰμφα;. 
Έ πί μήνα δλόκληρον τοιαύτη χαρά καί ευτυ
χία βασιλεύει, ωττε αδύνατον νά παραβληθί) 
πρό; αυτήν καί η μεγαλοπρεπεστέρα ημών πα- 
νήγυρις.

Ή  επίγειο; βλάστησι; ?·/ει τοΰ; πρίγκηπα; 
αυτής, ουτοι εί-α ι α! πτερίδε;. Αί πτερίδε; 
λεπτομερώ; εξεταζόμενοι είναι όντως θαυμά- 
οιαι. Πότε βλαστάνουσι καί δείκνυνται = ν ολη 
αυτών τίι μεγαλοπρεπείς έφρόνησε νά μά; τό 
εΐπτ, ό Ζαλακώστας:

Τοίρα που /ααοχίρασα μοσχοβολάν σττ) φτίρη 
που ανοίγει τ ’ <£ν0’ ή [ΐυγδαλια 
χα\ κρυφοσμίγουν τά πουλιά 
χαι παίζουν τερι τέρι.

λαοιίστερον τή ; πτ-οίδο; ©υιό» δέ» υπάρ
χει. ’  -/■·■ αποικία; et; όλα τά  κλίματα. Ει; 
τά  ψ υχ :ά  ε ΐ/ai νάνο , ει; τά εύκρατα μετρία 
τό υψο; ε ν ω π α ρ α  τοΰ; τροπικού, ΰψίκομο; καί 
ύψΐκάρη^ο; ώ ; δένδρον- πανταχοΰ κοσμείται 
ΰπό φύλλων χαριέντω< πτιλωτώ ν, σχηαατι- 
ζόντων ότέ μέν μεγαλΟπρεπεΐ; π τυχά ; χαί 
σκ ιάδα ;, ότέ δέ κυματισμοΰ; έλαφοοΰ; θέλ-

γοντα; τά δμματα τοϋ παρατηρητοϋ Τό θαο- 
μασιώτερον δμω; είναι οΰχί εί; τό α ύ ζ ά η '  
οθε αυτών άλλ’ εί; τό πΑηθύνεσθε .

"Οπισθεν τών φύλλων ούτών μετ’ αριστο
τεχνική ; κανονικότατο; ΰπάοχουσι σώ ματα  
ποικιλόχροα καλούμενα σ π ο ρ ί δ ι α '  Ιν τών σπο- 
ριδίων τούτω ν είνα ι ε ί; θάλαμος νυμφικός. 
Αυξάνουσι, κα θ ίστα ντα ι αδρότερα, αμαυρότερα 
τό χρώμα καθ’ δλον το ξηρήν £*ρ. Πρό; τό 

ιρθινόπωρον τά σποριδιοφόρα φύλλα ξγ,5αίνον- 
τα ι κα ί καλόπτουσ: τήν γήν. ’ ιίρνεναι εποχή 

καθ’ ή φύσ ι; Οί ίκϊνοποιή'ϋρ τόν κόσμον 
τών φυτώ ν. Αει^νύουσα τήν πρός αυτά  στορ. 
γην της, κλα ίε ι καί δακρύει καθ’ έκάστη» 

πρωίχν irt’ αΰτώ ν, άπό δέ τοΰ κυανόχρου θο
λού βροχή ζωογόνος π ίπ τε ι. Τότε τά σπορί- 
δια  (αναζωογονούνται καί κα θ ίσ τα ντα ι άπ*  

λώτερα, ό εξωτερικό; αΰτώ ν δμή* διαρρήγνυ 
τα ι καί τότε άλληλοπαθώ ;, ΰπό τδ άμυδρόν 

τών δασών φως, τελε ίτα ι τό μυστήριον τή ;  
παραγωγής. (επεται τό τέλος)

ΕΠΈΙΣΟΛΙΘΝ
Τοΰ Ταγματάρχου

2 3 Ε Ρ Π Α  Π Ι Κ Τ Ο Υ »

( Έκ του ιταλικού. )

Κατά τήν ] 6  ’Οκτωβρίου 1876  ή Γεωγρα 
φική τή; Λ οβώνο; Εταιρία έςιτ,Τίΐτο παρά 
τής Πορτογαλλική; Βουλή; τήν ΰποστνίριξιν ε
πιστημονικής αποστολή;, σκοπούσης τήν διε. 
ρεύνησιν τή ; αφρικανική; ήπείρου, δπου ή Πορ
τογαλία ϊπαρήχί τοσαϋτα ϊ y νη .

Δ ά νόμου δημοσιευθέντο; τή 12 ’Απριλίου 
1877 ί/οοηγεΐτο τό ποσόν τών 'Εκατόν Ιίοδο- 
μήκοντα '/ιλ. Λρα/μών διά τά; δαπάνα; τοιοΰ- 
του ταξειδίου έν τ·?, νοτίω Άφρ'.κνί. Επίσημος 
δέ γεωγραφικήι επιτροπή έπεφορτίοίη τήν δ ια - 
κανόνισ'.ν πασών τών λεπτομερειών τή,· αποστο
λή; ταύτης. Πλειστοι νέοι έπείίωξαν τή» τ ι 
μήν τοΰ νά λάβωσι μέρος εΐ; τήν τοιαύτην 
δ'.εξερεύνησιν, άλλ’ ό ταγματάρχης τού ίππι-
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κοΰ Σερπα Πίντο; έπετυχε τής εκλογής μετά 
δύο άξκ.ιμ.απκών τοϋ πορτογαλλικοϋ ναυτικού, 
ήτοι τοϋ πλοιάρχου Βρίτου Καπέλλου καί τοΰ 
υποπλοιάρχου Ί·έ

Οί τρίίς διερευν/,ταί άναχωρήσαντε; ίκ 
Βογκουίλη; τή 12 Νίε^βριου τοΰ 1877 διηυ- 
θύνθησαν κατ’ άρχά; πρό; τ/ιν Νγκόλαν μεσημ- 
βρινώς, κατόπιν δε τραπέντες πρό; τά β^ρε·.ο«- 
νατο)(«α ε^θασαν εί; Κακόνδαν τίί 8  ’lavoba- 
ρίου. 1 ήν 18 Mai-ju 18^8, διά τή; Λόμβε καί 
Κ'.ττέγκης, άρίχθη^αν εϊς Β-./έ, ανατολικώ; 
τή; .}όγχου;λί,ς καί Κατουμβεν γ(ς, ενθα ό ο~ο 
λοχαγός Καμερών χατήλθεν εί; τήν παραλίαν 
αφοϋ ύιεπερασε τήν ήπειρον τής ’Αφρική; άπ’ 
ανατολών μέχρι δνσμών,

Φ.α3αντες εις Βιχε, ο Σέ^πα Πίντος, συνεπεία 
ιώ ν άδειαλείπτων Ίετών, προοεβ)ή9η ί,τ.6 πυρε- 
τοΰ σφςδροΤίΐτου5 ε -ιχ.% τοΰ όποιου οί συνοδοι
πόροι του έκριναν έ.τάναγχΓ; δπω; έπανελθνι εί; 
τό παράλιον' ό ατρόμητο; ομω; ταγματάρχη; 
διαρρήδην ήρνήθη νά συίΛμορφωθτΐ πρός τήν 
τοιαυτην συμβουλήν, καί άπεφα'σισε ν« παρα- 
μειν? Β-χέ μεχρισοϋ άναλάβ/ι άρκούσα; δυ
νάμει; προς έπανάλν.ψιν τή; πορεία; του.

Τά έφοδια δι^οίθηοαν εί; τρία ίσα μερίδια) 
καί διενεμήθησαν έ*άστω τώ  ̂ μελών τής ά«ο- 
στο/ή,-. Οί κύριοι Καπέλ/ο; και ’ΐνένς xa.tr,»· 
θύνθησαν όμοΰ πρός τά βορειοανατολικά καί συ- 
νεφώνησαν νά ΰπάγωσιν είς Ζοϋμβον, έπί τής 
αριστερά; ο’χθη; τοΰ Ζαμβέζη, πρός συνάντησιν 
τοϋ εταίρου των, άν ή κατάστασις τής υγείας 
του ή^ελεν έπιτρεψει αυτψ βραδύτερον ν’ άνα· 
λάοϊ) μόνος τήν οδοιπορίαν.

Ολίγον κατ ολίγον ή άσθε'νει* ύπεχώρησεν 
*ιώπιον τή, ενεργητικότητος τοΰ πάσχοντος, 
όοτ.ς, σΰν τή Ανακτήσει τής ΰγεία; -^Θάν0η ί ν 
ίαυτω άναγεννώμενον ζωηρότερου καΐ’ τόν ποθον 
των ταςε,δίων. Ά τυχώς δμω; κατά τό διάστη
μα των τριών εκείνων μ η ν«ν τής παθήσεώς 
του, τα μέσα αύτοΰ είχον σχεδόν έξαντληθή· 
δέν έναπέμενον πλέον είμή μδνον ξ ά σ μ α τ α ,  
ούχί δμω; καί ΰέλινα είδη, 5 τινα είσι τό μο. 
ναδικόν έν κυκλοφορία νόμισμα κατά τήν α

φρικανικήν ήπειρον' τό τοιοϋτο δ’ ΰπενέφαινε 
το άόΰνατον παντός σχεδίου άναχωρήσεως.

Άναντηρρήτως ή πορτογαλλική κυβ^ρν^τι; 
ην διατεθειμένη να παράσχω τήν αρωγήν τη; 
τώ ταγματάρχη άλλ’ δπως αί προμήθειαι άπο- 
σταλώίΐν εί; 11εγκουίλην} Λαί ϊκεΐθεν φθάσωσιν 
ει; Βιχέ, θά ΰπίχρεοΰτο ν’ άναμείν^ είσέτι τέσ- 
σαρα; τοίιλάχιττον μήνα;, καί 6 Σέρπα Πίντο; 
δεν ήδύνατο νά ύποβληθή εί; τοσοΰτον μακρο
χρόνιον άπραξύν.

1 Ανεμνήοθη τότε ό ιι ην δεξ.ό; θηρευτή;· εΐ 
δε κ,α’. έστερεΐτο εμπορευμάτων τά δπλα δμω; 
και αί πυριτοβο)·αι ύπήρχον απεναντίας παρ- 
αυτω άφθονοι. ΟΟεν ληφθείση; απαξ τή ; τοΐ“ 
αύτη; ήρω'ύή; μάλλον ή φρονίμ'υ άποφάσεω;, 
ό ταγματάρχη; διωργάνωσε τήν εκστρατείαν 
του. Συνέ«ειτο δ’ αυτη ε; εκατόν πεντήκοντα 
μαύρων, λογ ζομενων εν τώ άριθμψ τεύτω τών 
τ» γυναικών κ*ί τών παίδων. Ά λ λ ’ οίμυι ! ε’κ 
τώ ί εκατόν πεντή^οντα τούτων, δεκατρείς μέν 
έγκατελειπον τόν αρχηγόν τή ; έκστρατιίας κα
τά τήν οδοιπορίαν, ίπ τά  δέ μόνον επανήλθαν 
εις τήν ακτήν, τών λοιπών πάντων τελευτή - 
σαντων καθ’ οδόν, θυμάτων ασθενειών, θηρίων 
καί άγρ:ων λαών, διά μέσου τών οποίων ΰπε- 
χρεοΰν’.ο νά διέρχωνται.

Ό ταγματάρχη; δ.ηυθύνθη προ; άνατολάς 
έπιθυμών νά έπισκεφθή τοσούτω μάλλον τάς 
χώρα; έκείνας,'καθόσον μέχρι τοΰδε ούδείς λευ
κό; έπατησεν αύτάς, καί κατά τ « ; δοϊείσα; 
αυτώ παρά τών κατοίκων τή ; Βιχέ πληροφορία?, 
μεγάλοι έμποροι καί μεγάλοι έπίση; ταξειώ- 
ται παρεΐχον έλπίο»; δτι αΰται ησαν φΰσεω; 
επιδεκτικής ευρωπαϊκού άποικισμοΟ.

Έκ Βιχέ άναχωρών έσπούδασεν είδικώς τάς 
πηγάς τών παταμών, μ \. παρετήρησε τό πα 
ράδοξον δτι ούτοι άρχονται σχεδόν παντις από 
τή; γραμμής τής διεπομένης 6πό τή ; 12 νο
τίου πλάτους. Ό μείζων αριθμός τοϋ ροϋ τών 
ΰδάτων, ιδίως τών τή; νοτίου ’Αφρική;, καταρ- 
χεται άπο τής γραμμή; ταύτη;.

*Εν ταΐ; χώραις έκείναις ΰπάρχουσι ^πολυά
ριθμοι e! Λέοντες καί αί λεοπαρδάλείς· ή ά-
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φθονία τώ» δδάτων καί το πρόσφορον τών κα
ταφυγίων κατέστησε, διά τά θηρία ταΰτα, τήν 
χώραν αληθή τόπον πανδαισίας. Ό Σερπα Πίν- 
τος έσχεν αύτόοε τήν ευκαιρίαν νά επίδειξη εις 
τά ρεγάλα θηρία τής ’Αφρικής τήν άκρίβειαν 
καί τήν ούναμιν τών ευρωπαϊκών πυροβόλων 
οτλων.

·£σπέ ραν τινά ό θηρευτής άναχωρήσας μόνος, 
τιερί τήν δύαιν τοΰ ήλιου, άπεμακρύνθη έφ’ ικα
νόν άπό τοϋ στρατοπέδου, όπως παρά τάς ά- 
κρας παρθένου δάσους άναμείνη τήν εζοδον τών 
άντΟ.οπών, ΰπολογίζων έπί τοϋ φόνου ενός η 
ούο τών χαριέντων τούτων ζώων, πρό; ίκανο- 
ποίησίν τής πείνης τών οπαδών του. ’ βτοπο- 
θετήθη λοιπόν εν ένέδρα οπιοδεν δένδρου λίαν 
παρεμφερούς τώ /«μμιοφόρω Κ α α υ ν σ ο ν κ ,  τ α 
χεία δέ σωρεία υψηλών χόρτων, έν μέσω τών 
όποιων έκαθέίδη, καδίοτα αύτόν όλοσ.χιρώς 
άόρατον.

Ή σιγή τοΰ δάσο,ις διεκόπτετο μόνον ΰπό 
τοϋ κοασμοΰ τών βατράχων, τοΰ κρότου τών νυ
κτερινών πτηνών, άτινα ήρχιζαν εξεοχόμενα, 
καί έκ τών οξειών κραυγών τών τερατωδών έκεί- 
νων νυκτερίδων, αίτινες εις μόνα τά κλίματα 
τών τροπικών άπαντώνται.

Αίφνης κρότος δλωμένων κλάδων κκουοθίίς 
εις ολίγων βημάτων άπόϊτασιν άπό τοϋ θηρευ
τού, ελκύει τήν προσοχήν του' εσεται βεβαίως 
ή έπ.θνμητή άγρα. 'θ  ταγματάρχης στρέφει τήν 
κεφαλήν καί σ^νανταται αντιμέτωπος μετά 
κολοσσιαίας λεοπαρδάλεω;, ήτις έξερχομένη τών 
πυκνοτήτων τοΰ δάσους, εστη έν άκαρεΐ όσφραν- 
δίίσα άναμφιβόλω; τήν παρουοίαν εχθρού.

Ό θηρευτής, οστις έκράτει άνά χεϊρα; εξαί
σιου ευθυβολίας καραβίναν, άνεγεί:ε·. τό δπλον 
καί σκοπεύει έν μέσφ τών οφθαλμών τόν αντί
παλον. Ή βολή εκπυρσοκροτεί, τό δέ θηοίον 
άναπηδήυαν διά φοβερού άλματος καταπίπτει 
ού9·.ς βαρύ έπί τού έδάφους, όπως μή άνεγερθή 
πλέον.

Τήν έιπέραν εκείνην* οί τής άκολουθίας τού 
Πίντου μαϋροι δέν έγεύθηταν βεβαίως κρέας αν

τιλόπης, άλλ’ έφιλοδωρήθηβαν διά σαρκός λε· 
οπαρδάλεως, τήν οποίαν άνωμολόγησαν έπίση; 
εξαίρετον. Τό έπ’ αύτώ ό περιγητής δέ ' ή ιθάν- 
θη τόν πειρασμόν τού ν’ άπογευθή τοΰ άλλοκό- 
του έκείνου έδέτματος, άλλ’ έκ τού εναντίου 
άπεξήρανεν έπιμελώς τό δέρμα τού θηρίου, όπερ 
κατόπιν προσέθετο τή λεοντή, f,v μέχρι τούδε 
έκέκτητο ώ ; μόνην κλινοστρωμνήν καθ’ άκασαν 
αϋτού τήν μακράν περιοδείαν.

Γ. Μ. Κ.

S t l  ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ M M M &

/!il lsfv
ψ

Ο MEXMET ΑΛΗΣ
ΚΛΙ 0 i l l  M i l  (*)

'  Ο άναμορφωτής τής Αϊγύπτου Μεχμέτ- 
Ά λή ; περί πολλοϋ ποιούμενος τόν ευρωπαϊκόν 
πολιτισμόν, καί ποθών νά ε?σάξη αΰτόν έν τω 
άρτιγενεϊ αυτοΰ Κράτει, προσείλκυσε πάντας 
τοΰς ξένους πρός άποικιαμόν, άνευ διακρίσεως 

θρησκεύματος ή έθνικότητος, παρέχω/ αύτοίς 
τά μέσα ήλικής ευημερίας καί διάφορα εξα ι
ρετικά προνόμια. Τόν δσημέραι αΰξοντβ τών 
ξένων πληθυσμόν, μάλιστα δέ τών ά ,χ ίστωκ,ώς 
καί τήν διά τών προνομίων παρεχομένην αύτοίς 
κοινωνικήν υπεροχήν, οί έγχώριοι μετά λ ί 
αν δυσμενούς εβλεπο ι ομματος, καί υπε- 
γόγγυζον διά τήν τοιαύτην τοΰ ήγεμόνος πρός 
τοΰς υπηκόους του ολιγωρίαν.

Τήν δυσαρέσκειαν ταύτην τών υπέρ τό δέον 
τότε μισοξένων ιθαγενών εκμεταλλευόμενος 
φανατικό; τ ι ;  θεόπνευστος, έκ τών ιεροφάντων 
Σεϊχών,ήρξατο διαδίδων είς τά πλήθη δτι ώφθη 
«υτώ  κατ’ οναρ ό Προφήτης, έντέλλων δπως 
ληφθή πρόνοια καί έξαλειφθώσιν άπό τής μου

(*) Τό άνωτίρω ανέκδοτον έϊημοσιεύΟη τό πρώτον 
Ιν τ>5 έν ’ΑΟηναις Ικϊιϊόμένη Ιφημερίοι «Προμηθείς » 
Οπ’ άρ. 127 χατα Ιούλιον τοΰ 1870.
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σουλμανικής γής οί συτσωρευόμενοι άτιατοι» 
πρό; καταφανή βλάβην τών άληθάν πιστών. 
Ή φήμη τή ; άγιότητο; τοΰ Σείσου άφ’ έ-ός 
και η κοινή κατά τών Εύρ'υπαίων καταφορά 
άφ έτίρου, εκορύφωσαν έπί τοσούτον τό τών 
ίγχωριων μ.ίσος, ώ ιτ ε  ήρξαντο συνεννοούμε
νοι περί τής ταχυτέρα£ απαλλαγής, ήΤΐ; £ 
μ,ελλε ν’ άποβή πράγματι φρικώδης, καθότι 
ειχον ήδη απαρτίσει πολυάριθμον συνομοσίαν, 
ή, φυσικό); προίστατο ό ονειρώδης Σεΐχη;. 
Ιιυτυ/ώς δμως λαβών Εγκαίρως γνώσιν τών 
τικταινομένων καί τοΰ Ονόματος τοΰ άρχη 

γοΰ δ εαφοων Μεχμέτ-'Αλής, μετεκαλέσατο 
όμέσως αύτόν έν τώ επί τής ’Ακροπόλεως Κα- 
f?o« ά»ακτόρω, «νευ ούό'εμιας άπειλή; ή βίας, 
αλλ’ επί τή επιθυμία νά γνωρίση δήθεν έκ 
τοΰ σύνεγγυς τοιοΰτον σοφόν καί άγιον ά'νδρα 
Χ.α1 δπως συαβουλευ9ή αύτόν tr i δυσχερών 
ανων υποθέσεων τοΰ Κράτους. Ό Σεΐχη- I . 

« « « «  νά ύπακούτι; ε·ς τήν Ηγεμονικήν πρόσ- 
κλνισιν, μ ή υποπτευόμενος Τό παράπαν δτι 
ίσαν ήδη γνωστά τά Ur.' αύτοΰ έζυραινόμε- 
ν*. Κατά τήν έκείσε δ* « ;ιξ ι'ν  ΤΟυ ετυχεν 
ευμ ίνεστάτη ; υποδοχής, προσκληθεί; νά κα- 
θήτη * api τώ  ’Λντιβασιλεί, δστι; συνδιελέ- 
χΟη εφ̂  ικανόν μετ’ αύτοΰ περί διαφόρων α ν 
τικειμένων, καί οτε άνήγγειλαν τό γεύμα, τόν 
προτεκάλεσε νά συγγευματίσωσι. Περατωθέν- 
τος δέ  ̂ τού γεύματος άπεσύρθη δ ’«γεμ ώ ν 
κατά τό τών θερμών κλιμάτων £9Cf, οπω ί ά - 

ναπαυθή διατάσσων νά παραχωρηθή έπίσης 
κοιτών άναπαύσεω; διά τά ; ώρα; τοΰ καύ- 
σωνος εί’ς τόν άγιον 2εί^ην.

Μετά νξοεμΟν ύπνον έξεγερθείς ό Πασσά;, 
διέταξε κρύφα ιόν εξ απορρήτων του ν’ ά ν«- 
μιςη ισχυρόν δηλητήριον ε’ν τή τοΰ καφφέ κύμ- 
βη του θεόπνευστου, καί κατόπιν εισήλθεν έν 
τή μεγάλη τής ύποδοχής αιθούση, έ:,θα εύ· 
ρεν άναμένοντα τόν έκλεκτόν τού Προφήτου. 
Άφου δέ προσεφέρ^τ, άμφοτέροι; β στερεότυπος 
καφφε;, πρώτος λύων τήν ανατολικήν σιωπήν 
ήρξατο δ μεχμέτ Ά λή ; λέγων ;

Δεν μοι λέγει; αγι* άνθρωπε, κατά τόν

μεσημβρινόν σου δπνον μήπω ; καί σοί εστει- 
λε πάλιν κανέν θεΐον όνειρον δ μέγας Προφή
της.

—  "Οχι δυ ίτυχώ ς, αύθέντα, δ ιότι αί το ι- 
αύτα.ι έξαιοετικαί χάριτες δέν άπονέμονται 
κάδ’ έκάστην.

—  ’Εγώ δμο>ς πρό ολίγου είδον δ^ειοον, 
οΰτινος ή άνάμ-ησις μόνη μοί προξενεί ρϊγο; I 
Ειδον τόν Προφήτην έμφανιζόμενον έν δλη αύ
τοΰ τή αίγλη καί δόξη....

—  Προσκυνημένον εΐη τό δνομά του, προ- 
σεϊπεν δ Σεΐχη;.

· "Εστη λοιπόν ενώπιον μου, καί διά τοΰ 
μεγαλοπρεπού; καί θ?ίου υφου; του αοί ε ί-»  
τά άκολουδα; Μιστόν μου τέκνον I ύπεδέ^θο; 
σήμερον εν τω οίκω σου τόν ά ,ιστόν τού Ί - 
σλαμ, τόν οποΐον πολυ επιδυυ.ώ, ενεκα τή; 
σοφίας καί τών άρετών του, νά ,ε^ω παρ’ έμοί. 
Ιΐπιφορτίζω δδεν σέ νά μοί τόν άποστείλη;, 

και τόν αναμένω μ’ ανοικτάς άγκάλας, δπω; 
νώ αποδώσω τάς όφειλομένας άμοιβάς δ ά 
τά ; υπερ τών πιστών μ ο j  διηνεκώ; ποοσπα- 
θείας του. 'Ετοιμάσθητι λοιπόν, πάτερ, διότι 
σήμερον αποδημείς εις τήν αιωνιότητα.

Ό  Σεΐχης ην ωχρότατος εκ τε τοΰ φόβου 

κα ί έκ τής ένεργείας τοΰ δραστικού δ η λη τη 
ρίου, ο περ μ ε τ ’ ου πολύ εκοψε τό νήμα τών 

ημερών του, καί άπήλλαξεν ουτω τόν μέν 

ε-μφρονα 'Πγεμόνα τό ν  τοΰ μ ισαλλοδόξου 1 ε ■ 
ίχου ραδιουργιών, τούς δέ ξένους άπαντας 

άπό τής επικείμενης σπάθης τού Λ ιμοκλέους.
Τό πλήθος παρεδέχθη τό θαύμα άσυζητη - 

τε ι, χωρίς ποσώς νά φροντίση κα ί πεοί τώ ν  

μέσων τής πραγματοποιήσεώ; του.

Γ. 51. Κ.

TO PTEPNISMA.

Τ πάρχει, ώς γ ν ω ιτό ν , εθιμον, νά εΰχη- 

τα ί τ ι ;  τοϋ; δσους πτερνίζονται.
’Εκ συγγράμματος τοϋ σοφού "Αγγλου 

l y lo r  έρανιζόμεθα τά  έξή; άφορώντα εί; τό έ- 
Οιμον τούτο . Οι Ζουλοΰ, π ιστεύοσ Vj δ α  τά



—  3 f 0

πνεύματα ΐπ τα ν ια ι πέριξ αύτών, πρός ευτυ
χίαν η δυστυχίαν αύτών αναλογώ; τών πε
ριστάσεων καί δτι τά πνεύματα εισερχόμενα 
εντός αύτών μεταβάλλονται είς άόθενείας. 
Κατά τόν Καλαγουαίη εις Ζουλοϋ έπτερνίσθη: 
Τώρα, είπε, τό πνεύμα είσήλθεν έν έμοί.

Ό  Πίνκερτον, λέγει, δτι κατά τόν τελευ- 
ταΐον αίώνα |ν Γουινέα, δσάκις τις έπτερνί* 
ζετο, πάντες οί παρακαθνίμενοι, £κλινον τάς 
κεφαλάς αύτών άπευθύνοντες παν είδος εύχής 
πρό; αυτόν.

Κατά τόν Βούρτεν, οί μαύροι τοϋ Καλά* 
βάρ, άπ’ εναντίας έθεώρουν μισητόν εκείνον 
δ ιτ ις  έπτεονίζετο, τόν έξελάμβανον δέ ώς κα 
κοποιόν.

Ό Αριστοτέλης, λέγει, δτι b λαός έθεώρεt 
τό πτέονισμα ώς πράξιν θείαν:

Κατά τόν Γουώρδ, οί Ίνδβί είς τόν πτεο- 
νιζομενον λ;γουσι: Ζ ωή ! -— Μεθ’ υμών τοΐ; 
άπαντα ο πτερνιζόμενος.

—- Τομ-ιμ Σαγίμ— χαΛή ζωή λέγουσιν 
οί 'Εβραίοι.

—  Δόςα τώ θεώ —λέγουσιν οί Μουσουλ
μάνοι.

WOGS ho el—  Υγεια ίνοιτε— ελεγον 
κατά τόν μεσαίωνα, τουθ’ δπερι καί παο’ ήμϊν 
Ιθισται.

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩ Ρ
Τ II 5 Λ Β Γ X I Ν I A S I l i i K S u s  Ο Α

Έν τφ  ’Αττικώ Ημερολογίω έδημοσιεύθη υ
πό τού κ , Μητσάκη, προξένου έν Σουέζ, λίαν 
ένδιαφέρουτα πραγματεία — epl της είς Αιθιοπίαν 
περιηγήσεώς του κατά τό 1 8 7 9 . ’β ; αύτής ά· 
ποσπώμεν τά κατά τόν αύτοκράτορα τής Άβυσ- 
σ ι ν ί » ; .

*0 Αύτοκράτωρ Ιωάννης εγει ηλικίαν 4 2  
— 4 5  ετών είναι υψηλός μάλλον τό ανάστη
μα. Έ χει κεφαλήν ώραιοτάτην, οφθαλμούς,ζω
ηρούς, ευκινήτους, εκφραστικοί);, στρέφει δέ αλ
λαχού τά βλέμματά του οσάκις θελήσει τις νά< 
παρατηρήσει αυτόν. Διά τοΰ βλέμματος εξετά

ζει τόν.εις αϋτόν παρουσιαζόμενον άπό κεφαλής 
μέχρι ποδών καί φαίνεται όμιλών άδιαφόρω;. 
Είναι σοβαρός καί σκεπτικός, καί ουδέποτε προ
δίδει τ ί διανοείται. Τό^πρόσωπόν του είναι κα
νονικόν, έχει ρίνα λεπτήν καί χείλη λεπτά . Τά 
χρώμα τοΰ προσώπου του είναι -/αλ>κόχρουν, 
τρεφει, μικρόν γένειον καί λεπτόν’μύστακα. Προ
τομήν προσώπου εχει ελληνικήν, μέτωπο» προ- 
έχον, δπερ ελέγχει ^άνθρωπον μεγάλης κρίσεως. 
Κτενίζει τήν κόμην του επιμελέστατα [ώς δλοι 
οί αυμπατριώται του, φέρει πρός τά-δεξιά καρ- 
φίδα εν ειδει στέμματος χρυσού. Είναι εκ τών 
αρίστων ιππέων καί λογχιστων καί φημίζεται 
δια την ηρωικήν του ανδρείαν καί στρατηγικήν 
ικανότητα. Είναι ήγεμών τίμιος, δίκαιος, εΰ~ 
σπλαγχνος, αμνησίκακος, έλεήμων, συγχωρών 
τους προσωπικού; εχθρού; του* δέν άγαπα τά 
χρήματα καί άποστρέφεται τάς άρπαγάς. Τά; 
ωρας τής αργίας του διέρχεται άναγίνώικων 
τούς ψαλμοΰ; τοΰ Δαυΐδ, τάς πράξεις τών Α 
ποστολών, τήν Καινήν Διαθήκην καί άποττηθί- 
ζων ιστορικά συγγράμματα. Είναι έκ τών λο« 
γίων τοΰ έθνους του, πράγμα ασυνήθες έν Α ί. 
θιοπια οι’ ηγεμόνας, η μεγιστάνας, καθότι καί 
ο αγράμματος δύναται νά προαχθΐ) ^εΐς στρα
τηγόν καί στατάρ-χην. Διάγει βίον άσκητοϋ ή- ·,. 
γεμόνος, από δέ ένδεκαετίας, δτε άπεβίωσεν ή 
σύζυγός του, ού μόνον δέν ήθέλησε νά ένδώσνι 
εις τάς απαιτήσεις τοΰ κλήρου καί τών μεγι
στάνων, δπω; συνάψη δεύτερον γάμον, άλλά δέν 
επιτρέπει νά ειυέλθιρ γυνή εις τά βασιλικά δώ
ματα, έκτος τών στενών συγγενών του καί αυτών 
εν έπισημοις έοαταΐς έπί πορουσί» τών άνωτέρων 
αςιωματικών του. Μισεί τοΰς έν τί) έλευθεριό- 
τητι καί ακολασία ζώντας, δ·.’ J καί «ί περί 
αυτόν ζώσι μετά σεμνότητας. *Εχε’. υίόν δέκα- 
τριετή έκ τής άποβιωσάσης συζύγου του όνό·. 
ματι Ράς Άοεά Σελασί, ο/ υπεραγαπκ καί οςις 
ομοιάζει αϋτώ καταπληκτικώ;. Μετά περιερ- 
γε ί« ; έςεταζει τάς μηχανάς, καί τά μηχανήμα
τα . 'Οσάκις ευρίσκει ευκαιρία/ νά πράξη άγα~ 
θάν, τά πράττει μετ’ εύχαριστήσεως. Ιίαρευρε* 
θείς ήμέραν τινά είς τά άνώτατον δικαστήριον,
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δπερ συνεδριάζει πάντοτε έν όπαίθρω καί ύπό 
τοϋ αύτοκράτοοος προεδρεύεται, είδον δικαζό* 
μενον υπαξιωματικόν έπί απελευθερώσει φυλα
κισμένων. Άποδειχθείσης τής ένοχης τοϋ κα
τηγορουμένου, κατεδίκαοεν αϋτόν εί* 40ραβδι- 
σμούς. Ρίψαντες δέ τον άτυχή αυτόν χαμαί 
ήρξαντο άμέσως τής έκτελέ^εως. ’Εγώ κα&ή- 
μενος ε ίς τ ά  αριστερά τοϋ αύτοκράτορος, άνα- 
στάς ίζή τη ια  χάριν υπέρ τοΰ καταδίκου, άλλ’ 
ο Δ'.ερμηνεΰς μου, ό αγαθός Γεννάδιος, δέν έτόλ. 
μησε νά διερμήνευση τήν αΐτησίν μου. 'Ο νοη- 
μονέστατος καί εΰσπλαγχνος ήγεμών εννόησε τί
Ύ · \ > , ■> · r \ * t«ί,ήτουν καt αυασως οιεταςε και έπαυσαν οι ρα- 
βδισμοί, ώ/ μόνον τρεις είχε ύποστή. Έ  πρά- 
ξ·ς μου έξέπληξε τό περιεττώς πλήθος, δπερ 
μεγάλως ηϋ^αριστήθη βλέπον τόν ήγεμονα άπο- 
νέμοντα χάριν.

Μετά τινα; ήμέρας μεταβάς παρά τω  αύτο- 
κοατορι πρός έπίσκεψιν, εκοινα πρέπον νά εκ- 
φρασω αύτώ τάς ευχαριστίας μου δτι, εΐσακού- 
σας τής αΐιήσεώς μου άπήλλαξε τής ποινή; τόν 
άτυχή εκείνον 6παξιωματικόν. Ο δέ αύτοκ:ά- 
τωρ μοί άπήντησε μειλίχια τή φωνή διά τώ ν  
εξής άξιομνημονεύτων λόγων καί τοΰ μάλλον 
πεπολιτισμένοj εύρωπαίου ήγε«όνος ανταξίων; 
«,’βπεθΰμουν νά σέ ίδω ίνα σε ευχαριστήσω ό’τι 
εγένεσο αφορμή νά πράξω τό άγαθόν καί ν’ ά- 
παλλάξω τής ποινής ίν  τών τέκνων μου, διότι 
παντες οί Αιθιοπες είσί τέκνα μου. Είμαι τε- 
ταγμενος υπο J-οΰ Θεοΰ βασιλεύς καί οφείλίο 
νά εφαρμόζω τόν νόμον* ώς ά\θρωπος δυνατόν 
νά σφάλλω κατά τήν εφαρμογήν τής ποινής, 
άλλ ό Θεός γινώσκει δτι δέν τό πράττω έκ 
προθεσεως' διά τοΰτα οσάκις εύρίσκω ευκαιρίαν 
ν άπονεμω χαριν λογίζομαι τήν ήμέραν έϊείνην 
ευτυχή ;» .

Etwjii φιλέλλην καί έκφράζεται μετά σεβα
σμού περί των 'Ελλήνων «αί τοϋ ελληνικού 
κλήρου’ ομολογεί μετά τών λοιπών Αϊθιόπων 
οτι παρ αυτών έδιδάχθησαν τόν Χριστιανισμόν 
και θεωρεί αυτούς ώς σοφούς καί άληθεΐς χρι
στιανούς. Αναφέρει τό γένος αυτού είς τόν μέ- 
γαν Κωνσταντίνον· μεταξύ δέ τών οί/.είων καί

τών στρατηγών τοο καυχαται δτι εχε'. αίμα 
έλληνικόν είς τάς φλέβας. Είχον άκούσει τού
το παρά πολλών επισήμων Αϊθιόπων κατά τίιν 
ΐζ ’Αδόβας είς Tebra Tabor, ένθα τό στρα- 
τόπεδον τοΰ βασιλέως, μετάβασίν μου, άλλά 
δέν είχον δώσει προσοχήν' έγίνωτκον δτι έν 
t5J γενετείρα αύτοΰ χώρα ύπίρχον άλλοτε έλ- 
ληνίκαί άποικίαι καί δτι έν Αιθιοπία έπεκρά- 
τη ίέ ποτε ό ελληνισμός καί ή ελληνική γλώσσα.

—  Ήμέραν τινά έν Tebra Tabor έν ω 
συνδιελεγόμην μετά τοΰ αύτοκράτορος περί δια
φόρων τή; εκκλησιαστικής ιστορίας άντικειμέ- 
νων, μέ ήρώτησεν άν σώζωνται άπόγονοι τής 
οικογενείας τοΰ Μεγάλου Κωσταντίνου. Ά π ή ν  
τησα δτι μετά τό* ήρωϊκόν τοϋ Παλαιολόγου 
θάνατον καί τήν ύπό τών Τούρκων αλωσιν τής 
Κωνσταντινουπόλεως, πολλοί δοΰ/.ες καί πρ ίγ- 
γιπες τοϋ αύτοκρατορικοϋ οίκου, διεσπάρησαν 
εις διάφορα τής Ευρώπης καί Αφρικής μέρη, 
καί οτι κατά τινα παράδοσιν τούτων τις κατέ- 
φυγεν εις Αιθιοπίαν. «Μάλιστα, — είπεν ό βα
σιλεύς διακόψας με μετ' έκτάκτου καί ασυνή
θους ζωηρότητος καί οφθαλμών έκ /αρδς σπ ιν- 
θηροβολούντων, πράγμα δπερ τότε πρώτον πα» 
ρετήρηοα έπί^τού σοβαρού αύτού προσώπου,—  
μάλιστα καί τά βιβλία μας άναφέρουσι τούτο 
καί δτι ένυμφεύθη ήγεμονίδα έξ Agama* χ α ί
ρω δτι τά [ϊιβλία σας’συμφωνοϋσι πρός τά ϊδικά 
μας». Ειτα δέ στραφείς πρός τους έκεϊ παρι- 
σταμένους στρατηγούς του ' «.Βλέπετε, είπε, 
μεθ’ ύπεριφανείας καί χάριτος, ό'τι εκείνον δπερ 
σας λέγω είναι άληθές: Το άναφέρουσι καί τά 
βιβλία τών άδελφών μας 'Ελλήνων». "Άλλην 
τινά ήμέραν ό έκ μητρος θείος τοΰ βασιλέως Ράς 
’ Αρέας, γέρων όγδοηκοντούτης, μοί είπεν * « ’Ε
πιθυμώ νά ύπάγω νά άποθάνω είς τά μέρη σας, 
είς τήν Κων]νούπολ'.ν, τάς ’Αθήνας ή τά Ιερο
σόλυμα, διότι καί έγώ κατάγομαι έκεΐθεν». Τώ 
άπήντησα δτι, παρατηρών τήν κεφαλήν του καί 
τά χαρακτηοιττικά τοϋ προσώπου του, βλέπω 
οτι ομοιάζει πρός "Ελληνας. « ’Εγώ είμαι γέρων 
ύχέλαβεν ό Ράς, έάν υπάγεις δμως είς τήν π α 
τριό* μου Agama θά ιδϊίς ωραίους καί λευκούς
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άνδρa; καί ωραία; καί λεύκάς γυναίκας, ώ ; ύμάς 
τοΰ; *Ελληνας.»

Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡI Σ ΤΗΣ ΕΝ 
ΙΕΡΣΕΗ ΜΑΧΗΣ.

(Έ χ  τη ;  Γραφικές.)

Αί νήσοι τοΰ πορδμοΰ τή ; Μ άγχη;, εί καί 
κατέχονται ύπό τοΰ ’Αγγλικού Στέμματος απ'  
α ύ : ί ;  ετ ι τή ; Νορμανδική; χατακτησεω; ά- 
νήκουσι προφανώς τή Γαλλία, συμφώνως τβ ί; 
δροι; τή ; γεωγραφία; (καδό κείμεναι π*ρά τά 
δυτικά παράλια τή ; Νορμ,ανδία;) καί ένεκα 
πιθανόν τοΰ λόγου τούτου οί Γάλλοι προσε· 
πάδησαν κατά διαφόρου; περιστάσει; νά κα- 
τάσχωσι βιαίο); αυτά ;, ’ βν τ α ΐ ;  προσπαδείαις 
των δέ ταύτα ι; δέν ένεδαρρύνβησαν κατ’ οΰδέ- 
να τρόπον παρά τών κατοίκων, οΐτινες, εί 
καί ή εγχώριο; αυτών γλώσσα είναι δ ιάλε
κτό; τις τή ; γαλλικής Νορμανδίας, διετέλε- 
σαν πάντοτε στενώ; προσηλωμένοι εί; την 
μ ε:ά  τή ; Α γγλ ία ; ένωσίν των.

Η ύττάτη καί μάλλον αξιοσημείωτο; τών 
αποπειρών τούτων ένένετο περί τά τέλη του 
1780 , οπότε ή ’Αγγλία ην έπηαχολημένη έν 
τ Φ άτυχεί άμα καί άδόξ&) άγώνι κατά τών 
έπαναστάντιον ’Αμερικανών αποικιστών, καί 
δτε ή Γαλλία, ^ττον μέν έξ Ερωτος πρό; ε
κείνους, μάλλον δ ’ έξ εχΟρα; πρό; τοΰ; "Αγ
γλου;, ελαβεν ενεργόν μέρος υπέρ τών επανα
στατών.

*0 Βαρών Ρουλλεκοΰρ ύπήρξίν ό Γάλλο; 
ήρω; τή ; έπιχειρησεω; ταύτη ;, πρός αμοιβήν 
τής δποίας τώ ειχε δοδή ί; ύπόσχ,εσι; τής 
μελλούση; διοικήσεως τής νήσου. ’Κχαιροφυ- 
λάκτει 60= ν έν Γραμβίλλη, έπί τής Νορμαν
δική; ακτής, καί μετά μίαν η καί πλείου; 
άτίλετφόρου; άποπείρα; κατώρθωσεν, ύπό τήν 
οδηγίαν προδότου εζ Ίερηέης πρωράτου, νά 
είσβιβχσ9ή ΐν -τ<3 Κόλπο» Λαρόχ τή 6 Ίανου- 
αρίου τοϋ 17 8 1 . Ά λ λ ’ It ι καί τότε, έ κ τ η ; 
συνεπαγόμενη; δυνάμεως τών 1200  άνδρών, 
200  μέν (περιλαμβανόμενων τών τε τυμπα

νιστών χαί πυροβολιστών του) Ιπνίγησαν, 
300  δέ δέν ήδυνήδησαν νά προσαρράξωσιν 
εί; τήν παραλίαν, ενεκα τή ; ίσγυράς παλιρ- 
ροία;. Οί πορδηταί κατέλαβον μικρόν άνυπε* 
ράσπιστον φρούριον, αφέντες δέ τ ινα ; άνδρα; 
πρό; φύλαςιν αύτοΰ, ετράπ«σαν έπί τήν Σαίντ 
Έλιέ.

*Ηδ„ άρχεται τό μάλλον ενδιαφέρον τή ; 
αφηγησ:ω; μέρο;. Ό βρεταννό; Τοποτηρητής, 
ταγματάρχης Μωϋτής Κόρβετ προσηνέ^Οη 
μ ιτά  μοναδική; μικροψυχία;, καί εί; άπάντη- 
σιν τή ; οριστική; περί παραδόσεω; προσκλή- 
σεω; τοΰ Ρουλλεκοΰρ, συνεδηκολόγησεν. “Αν 
δε καί οί λοιποί αξιωματικοί ησαν έπίση; ώς 
εκείνο; 7>ιπόψυχοι, ί; νήσο; τής Ίερσένς γ β ι -  
λεν ηδη ανήκει είς τάς Γαλλι/.άς κτήσεις. 
Αλλ’ ό ταγματάρχη; Πνίαρσον τοΰ 93 τ ά γ 
ματος ήρνήδη νά υπακούσϊΐ ε ί; τά ; τοΰ Aiot- 
κητοΰ διαταγάς, καί έδηλωσε τήν πεοί ποο· 
σβολή; τοϋ έχβροΰ πρόδεσίν του.

Πλήρεις λεπτομέρειαι τοΰ έπισυμβάντος ά- 
πέλπιδος άγώνο; άπαντώνται έν παντί 'Ο δη 
γώ  τής ’ ΐερσέης. Περιοριζόμεδα δ ’ ένταΰδα νά 
είπωμ.εν μόνον δτι δ άνδβεϊο; ταγματάρχης 
Πήαρσον (οστις ήγεν ηλικίαν μόλις είκοσι 
καί τεσσάρων έτώ ') επεσεν είς τήν Βασιλική·1 
Πλατείαν πληγείς δανασ'μως έν αύτή τη αρχή 
τής μάχη;. Μ’δλην εν τούτοι; τήν απώλειαν 
ταύτην, οί Γάλλοι όλοσχερώ; ηττή,δησαν, πολ
λών μέν έξ αύτών φονευδέντων, έν οί; καί δ 
Ι'ουλλεκοΰρ, π λε ίιτω ν  δ’ αίχμαλωτισδέντων, 
καί ολίγων μόνον κατορδωσάντων ν’ έπανέλ- 
6ωσιν είς Γαλλίαν.

Σημειωτέον δτι ό ’ ΐωάννη; Σίγκλετον Κό- 
πλεϋ, δστις Εγραψε τήν γνωστοτάτην τοϋ 6α- 
νάτου τοϋ Πηαοσον εικόνα, ην υιό; ’Αμερικα
νού νομιμόφρονο;, ύποχρε^δέντο; νά καταλίπη 
τή,ν ’Αμερικήν, ε/εκα τών αντιδημοτικών φρο
νημάτων του. Ό δέ ζωγράφος ην πατήρ τοϋ 
τίο>; Λόρδου Καγγελλαρίου τής ’Α γγλία ;, τοΰ 
λόρδου Αυνδχώρστ.

'Η έκατονταετηρί; τών άξιομν/,μονεύτων τού
των γεγονότων έτελέσδη τήν Πέμπτην 6 πκ -

ρελθ. Ίανουαρίου ί .  ν. υπό τοΰ λαοΰ τή ; Ί ερ -  
σέη;. 'Η πόλις Σαίντ Έλιέ ην καταβτόλιστος 
διά σημαιών, δριαϊνβικών αψίδων χαί παντο
ειδών κοσμημάτων μέγιστο; δ’ έπεκράτει δ 
ένδουσιασμός. Ή  Βρετανική Πλατεία, δπου 
άμφότερο·, δτε ταγματάρχης Πήαρσον καί ο 
βαρών Ρουλλεκούρ, ϊπεσαν, ην τό κέντρον τή ; 
συρροής. ’Εν -.ή έορτή τή ; ημέρα; περιελαμ- 
βάνετο ώσαύτω; καί παράταξι; μετά στρατι
ωτικής έπιδεωρήσεω; ύπό τοϋ Τοποττ,ρητοΰ 
τή ; νήσου στρατηγού Νίχολσον δοξολογία ε- 
ψάλη έν τώ ένοριακώ ναώ, καί ψήφιτμ* έςε- 
δόδη περί αποστολή; αναφορά; π ίστεω ; τή 
Βασιλίσσνι ύπό τή ; Συνελεύσεω; τών ’Αρχών. 
Πο>λά δέ άστυκά καί στρατιωτικά συμπόσια 
έγένοντο, περατωδίντα διά φωταψιών καί πυ
ροτεχνημάτων κατά τήν νύκτα.

Ο λόρδο; Τσελμσφόρδ, δστις κατάγεται 
έκ τή ; οικογένεια; τοΰ ταγματάρχου Πήαρ
σον, παρήν έν τη επιθεωρήσει τοϋ στρατοΟ, 
οπου καί δερμότατα έπευφημήδη.

Γ. Μ. Κ.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ Α".

Τή 6·(ΐ Matou 1 82 1 , δ ίατρός Antoniachi 
βοηδούμενος ΰ^ό τοϋ X. Θωμ* CiVTSWel s- 
ποίησε τήν αυτοψίαν τοΰ Ναπολέοντος Α'. 
είς Longwood.

’Επελδούση; τή ; νυκτό; ήναγκάσδησαν να 
διακόψωσι τήν εργασίαν.

Τήν έπιοΰσαν, άναλαβόντε; ταυτην, π ϊρ ε- 
τήρησαν δτι ή καρδιά τοΰ Αύτοκράτορο; είχε 
καταβρωχδή ύπό τών μυών. Όδεν άντεκατέ- 

στησαν αΰτήν Σι’ άλλη; έξαχβείση; έξ άρνίου- 
καί ίδοΰ πώς, λέγει δ Ch. Osquar, ή χαοδία 
τοΰ ήμετέρου τών ζώων αναπαύεται ύπό τόν 
δόλον τών απομάχων έν τώ στήδει τοϋ νίκη- 
τοΰ τοϋ Άουστρελίτζ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑι

Έν τή πρωτευούσ·/! τή ; ’Ιαπωνία; δημοσι
εύονται 12 εφημερίδε; έχδιδόμεναι t i ;  πολλά

αντίτυπα . Κυρίω; είναι πο λ ιΐιχα ί εχδίδονται 
δέχαθ ’ εχάστην η δ ί; τής έβδομάδο;. 'Τπάο- 
χουσιν έπίση; σατυριχαι εφημερίδε; μετά εί“ 
χονογο«φιών, γοαφόμεναι μετά πολλή; χά- 
ρ ιτο;.

Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Α Ι

ΜΑΧΙΜΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΡΑΤΩΝ.

Γερμανία; 7 5 0 ,0 0 0
Γαλλία; 6 4 8 ,0 0 0
Αύστρο-Ούγγαρίας 6 3 0 ,0 0 0
’ Ιταλίας 315 ,0 00
Ρωσσίας 3 00 ,0 0 0
Τουρκίας 2 0 0 ,0 0 0  (,)
’ Ισπανίας 1 5 0 ,00 0
Βελγίου 8 5 ,0 00
‘ Ιϊλλάδος 8 0 ,0 0 0
Σουηδίας καί Νορβηγί*; 7 8 ,0 0 0
’Αγγλίας 6 0 ,0 0 0
Ρωμουνία; 6 5 ,0 0 0
Πορτογαλλία; 5 2 ,0 0 0
Σερβία; 50 ,000
’Ολλανδίας 4 1 ,000
Δανίας 4 0 ,0 0 0
Βουλγαρίας 4 0 ,000
Μαυοοβουνίου 3 4 ,0 00 .

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
Ό δλικός πληδυσμός τής γή ; χατά τοΰ; 

νεωτέοου; υπολογισμού; τών διάσημων στα- 
τιστικολόγων κ. Βέχμ καί Γουάνερ εχει ώ , 
εξής;

Εύρώπη 3 1 5 ,92 9 ,0 00
Ά σία  8 3 4 ,7 0 7 ,0 0 0
’Αμερική 2 0 5 ,6 7 9 ,0 0 0
’Αφρική 9 5 ,4 9 5 ,0 0 0
Αυστραλία και Πολυνησία 4 ,03 1 ,0 0 0
Πόλοι 82 ,000

Ά πασα  ή οικουμένη, 1 ,4 5 5 .9 2 3 ,0 0 0 .
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Κατά τήν άπό 1 9  μηνών γενομένην σ τ α τ ι

στικήν ή αΰξητις. υποτίθεται εΐ; 1 6 ,7 7 8 ,2 0 0 ,  
ώστε b πληθυσμός τής γής’ αΰξάνει περίπου 

κατά 2 9 ,4 5 0  καθ’ έκάστην ημέραν.

ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ.

'Η Γερμανία 336
Τά ηνωμένα Κράτη τή ; ’Αμερικής 4 ,4 7 3
11 Αυστρία 95
Βίλγιον 28
Δανιμαρκία 188
’Ισπανία 230
Γαλλία 565
’Αγγλία 6 ,107
’Ιταλία 152
Ρωσσία 165
Σουηδία 700
’Ολλανδία 79
Τουοκία1 30
'ΐ,λλάς 30 .

ΑΙ ΠΟΛΥΑΡΙΟΜΟΤΕΡΑΙ 

Τ Η 5  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΠΟΛΕΙΣ ■1

είναι αί έξης:
Βερολϊνον 1 ,1 1 8 ,6 3 0
’Αμβοΰργον 2 9 0 ,0 55
Βρεολάου 2 7 2 ,3 9 0
Μονάχον 2 2 8 ,3 7 2
Δρεοδη 2 2 0 ,21 6
Λειψία 1 48 ,760
Κολωνία 144 ,295
Κινισβέργ 140 ,680
Φρανκοόρτη 13 6 ,6 7 7

Χανόβρη 1 29 ,675
Στουτγάρδη 117,021

Βρέμη 112 ,114 .

Κατά τήν τελευταίαν άπβγραιρήν τών κα

τοίκων του Βερολίνου ή πρωτεύουσα τής Πρω

σίας αριθμεί σήμερον 1 ,118 ,630  συμπερι
λαμβανομένων καί τών στρατιωτικών.

Δ ΙΚ Α Σ ΤΙΚ Α  ,

Ό  “ΑγθρωχοΓ. με τά eixoert in α γγέλ 
ματα. —  Συνεδοίασις τοϋ πλημμελειοδικείου 
εν Άνζέρ.

Τή 14 ’Ιουλίου νεαρά έργάτι; ητο έπί ταΰ 
ίξώστου τής οικία; τών προϊσταμένων της» 
κείμενης άνω τοΰ καταστήματος ενθα έπω- 
λοϋντο αναψυκτικά ποτά, ή εργάτη ερριπτε 
πυροτεχνήματα, τά  πυροτεχνήματα έδίωκον 
τοΰ; πελάτας τοϋ καταστήματος, και ουτω 
ύβρεις έξηλΟον άπό τοΰ στόματος τοϋ κα τα 
στηματάρχου, καί τοΰτο υπήρξεν άφορμή νά 
εϊσαχθή εις δίκην έν τά> πλημμελειοδικείω.

Ή  νεάνι; γνωστοποιεί τω  δικα,στηρίω τάς 
ύβρεις α; τή, άπέτεινεν ό καταστηματάρχη?; 
ούτος δέ προσκαλείται νά άπολογηθή.

— Πρωί, πρωί', κύριοι δικασταί ήρχισαν 
νά πίπτουν αί τρακατρούκες καί διά τοΰτο 
ερυγαν δλοι οί πελάται μου.
Πρ. —  Τί επαγγέλλεσα ι;,
Κ ατ. —  Λιμοναδοποιός, λοιπόν Ινώ κατε- 
γινόμην νά εκβάλλω τά  πλακούντια άπό τόν 
φούρνον.. . .
Πο. —  Είσαι λοιπόν πλακουντοποιός;
Κ ατ .—  Τά κατασκευάζω διά νά τά  τρώγω 
μέ την μπίρραν, εκεί λοιπόν ποϋ τά έζεφούρ- 

ν ιζα , π ίπτει μία τρακατροΰχα επάνω εις τό 
ώρολόγιον ένό; πελάτου μου δττις παρετήρει 
τ ί ώρα ητο . .  ’Αφίνει τό ώρολόγιον του ορκι*· 
ζόμενος καί μοί λέγει: εσταμάτησε, κάτι έ
σπασε μέσα, αΰτό δεν υποφέρεται. Δός μοι, 
τοΰ λέγω  τό ώρολόγιον νά ΐδω  τ ί  τρέχει 
Πρ. —  Είσαι λοιπόν ώρολογοποιός;

Κ,ατ. —  ήμην άλλοτε' παρατηρώ τό ώρολό
γιον. ητο μία μικρά ρόδα σπασμένη' λέγω  τοΰ 

πελάτη μου δέν είναι τίποτε ^τήν άντικαθ ι-
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®τ-ώ... ’Εκείνην,.την στιγμήν ή γυναίκα μου 
την οποίαν έπαραζάλισαν τά πυροτεχνήματα 
μοί έφερε τό φλάουτόν μου καί μοί λέγει·: Ζά
λισε τους καί ού μ ’ αΰτό, νά παύσουν ,τα ίς 
τρακατρούκες,

Πρ. Είσαι λοιπόν καί μουσικό;^
Ι'αΤ·— "Επαιζα μίαν φοράν ει; εν χωροδι- 
δασκαλεΐον, ηρχισα λοιπόν νά φυτώ .μέ δ-λην 
τη* δύναμίν τώ.ι πνευμόνων μου, δταν ακούω 
παφν μία άλλη τρακατρούκα π ίπτει έπί τοΰ 
έπενδύτου ενός άλλου πελάτου μου καί τοΰ 
το καίει. *0 πελάτης μου έγινε έξω φρενών. 
’Εγώ βλέπω την τρύπα καί λέγω . Τό διορ- 
Οόνω άμεσω ; εις δέκα λεπτά , ουτε δά φαίνε
τα ι πώς εκάη,.μή άνησυχής.
Πρ. Είσαι λοιπόν καί ράπτης;
Κατ. —  ’Εργάζομαι είς τό καμαρίνι μου.
Π,3· — Είσαι λοιπόν θυρωρός ;
Κατ· Γέγώ ' ή γυναίκα μου' εγώ ε ί
μαι λιμοναδοποιός.

ΠΡ· " ’Επί τέλους, αναγνωρίζεις οτι-εξύ- 
βρισας τήν νεάνιδα ταύτην ;

Ικ<ΧΤ· Δ*ν ένθυμοΰμαι τ ι τής ε ίπα - δ ιά 
βολε, πώς δελετε νά ένθυμοΰμαι ύστερον άπό 
.όσον θυμόν. Ά λλα  δεν είναι μικρόν πράγ

μα ή κυρά αυτή νά μοΰ ρίπτη τρακατρούκες 
καί νά μοΰ όιώχνη τοϋ; πελάτας μου, καί 
μάλιστα έμενα, οστίς οσάκις πηγαίνει εϊς τόν 
χωρόν τή ; διορθώνω τά μαλιά .
Πρ. —  Εισαν λοιπόν κουρεύς ;
Κατ. —  Μ’ έμαθαν μ ιά φορά, άλλα τώρα 
δεν κουρεύω πλέον.

Ο κατηγορούμενο; με δλα τά επαγγέλμα
τα του δε κατώρθωσε ν’ απαλλαγή, τοΰ έκ 
δέκα §ξ φράγκων προστίμου.

E r τ ι η  πΛειμμεΛειοίιχε/'ω.

ft Κατηγορούμενε, τετράκις ήδη κατεδ ι- 
κάοθης έπ: κλοπή, αϊσχροκερδία καί άγυρ- 
τ ία ' είναι αληθές;

Μαλιστα' αλλά δέν είναι φρόνιμον νά 
μοί τό ΰπενθυμίζητε ένταΰθα κύριε πρόεδρε^

—  Δ ιατι ;

—  Διότι, είναι {j μνηστή μου έδώ εΐ; τήν 
αιθβυσαν καί δέν συμφέρει νά άκούν; τοιαΰτα 
πράγματα.

Ο Βίκτωρ ’Εμμανουήλ καί ή Αυτοκράτειρα 
τή , Ρωσσια;. Εν τών,πολλών ανεκδότων, 
ών βρίθει ο ιδ ιωτικό; βίος τοΰ άειμ,νήστου βα- 
σιλεως τ ή ς ’Ιταλία ; είναΐ-καί -ιό εξής λίαν π ε 
ρίεργον.

Ό ταν ί; αΰτοκράτειρα .τής Ρωτσίας ήλθεν 
εΐ; Ρώμην, εδόθησαν εκτατοί- τ ινε ; παραστά
σεις Ιν τώ  θεάτρα) α’Απόλλωνι». 'Εσπέραν τινά 
μεταβά; δ βασιλεύ; ε ί; τό θέατρον έπληροιρο- 
οήθη ένώ εϊσήρχετο εις τό θεωρεΐόν του, δτι ή 
αΰτοκράτειρα μετά τή^βασιλόπαιδο; Μαργαρί- 
τα ; είχον πρό ολίγου μεταβη εκεί.

Ο βασιλεύς δεν επερίμενε τοιοΰτόν τ ι ;

Αιάβολε ! άνέκραξεν ο Βίκτωρ ’Εμμανουήλ» 
οστις κατα την συνήθειάν, του, δέν έφερε τήν 
εσπέραν εκείνην μαΰρον υπενδύτην. Δέν έχιο 
όρεζιν νά έπιστρέψω οίκοι καί αλλάξω φόρεμα, 
αλλά καί δεν δύναμαι ν’ άποούγω τοΰ νά επι- 
οκεφθώ τήν αϋτοκράτειραϊ. Στραφείς ει’ς τοϋς 
περί αύτόν, παρατηρήσατε, εϊπεν έάν εις τά 
θεατρον ευρισκεταί τις τών υπασπιστών μου 
καί μοί δανείσή τόν μαΰρον έπενδύτην του. 
"Εδραμον αμέσως καί εύρον τόν Μαρκήσιον 
Βαγνάσιον, δστις ει’σελθών παραχρημα εϊς τό 
θεωρεϊον τοΰ βασιλέως άπεκδύθη τοΰ ενδύμα
τος του καί προοέφερεν αΰτό τώ  βασιλεί, δστις 
εοωκβ τόν ϊδικόν του τω Μαρκησίω.·

« Αλλά έχω ανάγκην καί τοΰ λευκοΰ 
λαιμοδέτου σου είπ ϊν  αΰτω ό βασιλεύς. Ό 
μαρκησιος Ιζήγαγε καί τόν λαιμοδέτην του, 
αλλ αιρνη; ο βασιλεύ; στρέψα; τό πρόσωπόν 
του παρετήρησε τόν ύπηρέτην τοϋ θεωρείου, 
δστις εφερεν λευκότατον λαιμοδέτην καί πολύ 
καλλίτερον άπό τόν τοΰ μαρκησίου, καί χωρίς 
νά χάσνι ούτε στιγμήν συνέλαβε τόν υπηρέ
την άπό τοϋ λαιμοΰ, έξήγαγε τόν λαιμοδέτην 
καί έφόρεσεν αυτόν..

Παρατηρήσας δέ ev τ φ  τοΰ θεωρείου κατό- 
πτρ« είπε μ ετ ’ ίύχαριστήσεως :
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οΝΰν δέ, ά ; μεταβώμεν εΐ; εκίσκεψιν -ιΐς 
αύτοκρατείρα;' υποθέτω οτι κατέστην αρκούν
τως βασιλεύ; τή ; Ι τ α λ ία ; .«

Et/at S v r a z b r  r a  ή ? α ι  r tf  τοσούτω δ ν σ -
ρο (φος .  ........................... .......

Έν τ·̂  επαρχία Νέα Γερσευ τη ; Αμερική;,
ζή άνθρωπός τ ις , πλουοιώτατος, άλλά δυσει
δή; δσον δέν είνα ι δυνατόν νά φανταοΟή τις.

' ΐ ΐ  θέα τοΰ ’Αμίρικανοΰ τούτου προξενεί τόν 
γέλωτα απάντων, έν τούτοι; ήθέλησεν ουτος 
νά βεβαιωθή άν ητο δυνατόν να ει,'ρεθή άλλος 
τις μάλλον αΰτοϋ δύσμορφος. 'O 'kv συνεστη- 
σεν επιτροπήν ε’ς ?iv άνέΟετο να προσκαλεσνι 
έξ δλωχ τών μερών τής επαρχίας, δσους ήύύ- 
νατο νά εΰρ·/) δυσειδείς, και μετα την εξετα- 
σιν αΰτών, νά δώσνι εί; τον δυσειδεστατον 
πάντων αμοιβήν /ιλίων ταλληρων.

Ό  διαγωνισμός τών δύσμορφων έλαβε χ ώ 
ραν, καί προσήλθον υπέρ τους όγδοήκοντα ά 

σχημοι.
Ει^ε τ ι τό άποτρόπαιον, ΐνα μή ειπωμεν

τό έξαίσιον, ή έπί τώ αΰτώ συναθροισιε το 
σούτων δυσειδών ανθρώπων η δε επιτροπ/ι ΐ] 
ναγκάσθν) πρά; στιγμήν νά [παύσν) τήν εςέτα- 
οιν, τοσούτω ο γελώ ; ητο εγκάρδιος. ΚαΟ f,v 
στιγμήν έτέθησαν δλοι οΐ δύσμορφοι κατά 
σειράν, ήγγέλθη ή άφιξις και τοΰ Αμερικα
νού μα;.

’Ω/ρότη; έπεχύθη έπί τοΰ προσώπου απάν
των τών δύσμορφων, διότι αμα ως ειάον τόν 
περιβόητον δυσειδή ήννόησαν δτι ί) εκλογή 
τής επιτροπή; θά πέσ$ ί π  αΰτοΰ.

*0 ’Αμερικανός, ταχΰ  βλέμμα έρριψεν έφ’ 
απάντω ν, κα ί στεναγμός έςέφογε τών χειλέω» 
του. Ό Πρόεδρος τής Επιτροπής έγερθεί; άνη- 
γόρευσε τόν ’Αμερικανόν μ α ; ώ ; τόν δυσειδε- 
στατον πάντω ν, τό δέ χ ιλιοτάλληρον γέρα ; 

«5οσέφεοεν εις τάν ίδ ιον αγω νοθέτην.

Περικοπή επιστολή; πατοά; πρός τόν υιόν
τ ο υ : ( „

«L ’Αγαπητόν μου τεκνον" Σοί στελλω
.υποκάμισα νέ* τά  όποϊα η Μήτηρ σου κ.ατε-
σκεύασεν άπά παλαιά ιόικα μου.— Ό ταν

μέ τό καλά, σοϋ παΧαιοσουν, στείλε τα  πά 
λιν διά νά κάμωμεν £ξ καινούργια τοΰ νεω-
τέρου σου άδελ'. :οΰ. s

*0 Π. βαλαντιοτόμος απαράμιλλο;, συνήν- 
τησε τόν κ. Δ. δστις τοΰ έσφιγξε την χείρα.

  Τούλάχιστον υμείς, έκραξεν =ν άπελ-

πισία ό λωποδύτη;, δέν ορνεΐσθε να μοί σφίγ* 
ξητε τήν χείρά !

—  Ναι' 2ιότι ΐνόσω κρατώ τήν χείρα σου,

είμαι βέβαιο;, δτι δέν τήν έχ ε ι; εΐ; τά θυλά
κ ιό ' μου.

Έ πί τής θύρα; πολυορόφου οι/.ιαςι ήτο εζηο- 
τημένη πρωίαν τινα ή εξής εΐδοποίησις:

α'Ο θυρωρό; μετέβη ει; τήν εςοχην» Άπο- 
τα^θήτε εΐ; τον ενοικιαστήν τοΰ έκτου πα τώ 
ματος.» _____ ____

’ Κφημερί; τ ι ;  τή ; Αωζάνη; έφερε τήν έξη; 
εΐδοποίησιν:

α ’Α σοάλεια  λαμπρά; καί επιζήλου υπάρξε-
ω; διά πάντας. Εύκολο; τρόπο; τοΰ κερδίζειν 
έξ χιλιάδες φράγκων κατ’ ετο;. Ε ξηγήσει; 
πλειότεραι δίδονται εΐ; τόν έπιθυμοΰντα τύ- 
γην, άμα οΰτο; πέμψει υμϊν 5 φοαγκα ει; 
γραμματόσημα» Εί; ανόητο; έπεμψε τά 5 φρ 
καί ελαβε τήν έξη; «πάντησιν: 

αΚάμε δπω; εγώ. 3

ΣΥΜΒΟΥΛΗ.

’Εν τή ιταλική ιατρική εφημεριόιο κ. Ι’ου- 
δόλφη άναφίρει τά έξη; : ΰποφέρων έκ. δυνατή; 
καταρροή;, συνέβη νά μασώ εν η δυο κλω ου; 
ευκαλύπτου, καταπίνων ταΰτοχρόνω; καί τάν 
σίελόν μου, δστι; είχε πικράν καί αρωματικήν 
γεύσιν. Έν έκπλήξει παρετηρησα δτι έν δ ια - 
στήαατι ήμισεία; ώρας, ή καταρροή όλοτελώ; 
έξέλιπε. Μετά τινα ; ημέρα; προσβληθεί; καί 
πάλιν ΰπό τής ό/ληρά; ταυτη ; ασθενεία;, με 
τε^ειρίσθην καί πάλιν·τοΰ; κλώνου; τοΰ ευκα
λύπτου καί έσ^ον τό αΰτά επ ιτύχε; αποτέλε
σμα. Τότε έδοκίμασα τά ιατρικόν τοΰτο ε·.; 
διαφόρου; τών άσθϊνών μου, ο ίτ ινε; παντε; εύ- 
ηργετήθησαν διά τοΰ αυτοΰ τροπου. Πιστεύω, 
δτι ή θεραπεία α ύ ;η  αρμόζει ει; ό^εια; καταρ- 

ί ροά;.


