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Φρ. 20
» 22

‘Εν 'Αλεξάνδρειά  

Έν τώ  εσωτερικώ  
» » έξωτερικώ » 

Εξάμηνο; απαράδεκτος.

Τά πρό; την At-00uvoiv τοΰ 
«Σεραπείου» πεμπόμενα χειρό
γραφα δέν έπιστρέ-ρονται.

ΕΙΛΟΙΙΜΠΙΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΑΙ 

ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑI.

Miypt 10 γραμμών Φρ. 4 0 . 
Διά του; συνδρομτ,τά; » 20 .
"Ανω τών 10 γραμμών κατ’ α
ποκοπήν.

Δ’ α ιτήσει; άπευΟυντέον
Jonrnal Grec serap eu m  

Alexandria (Egypl e )

‘Έν \ΑΛεξανορεία: 'Γεϋχος £7.

ΜΑΡΤΙΟΣ:
Έκ

τι
του MdVS, μην αφιερωμένος είς τον Θεόν τοΰ πολέμου "Αρην. 
νυξ ώρας 12. Ό ?,λιος είς τον Κριόν.—Ιΐανσέληνος Α. Τελευτά

"Ε/.ει ημέρας 31. ΊΙ ημέρα ε*/ει ώρας 12 κα'ί 
ιίον τέταρτον 11. Νέα Σελ/ν*) 18. α. τεταρτον2ό.

1 Κυρ. Της ΌρΟοδοξίας και Ευδοκίας όσιομάρτ. 17 ΤΡ·0 Λευ. Ησυχίου τοΰΣυγκλητ. και ΕύΟαλίας μάρτυρος·. 18 Τετ.
3 Τρίτ. Εΰτροπίου, Ιϊλεονίκου, Βασιλίσκου μάρτυρος. 19 Πέμ.
4 Τετ. Γερασίμου του Όσιου. 20 Παρ.
5 Πέμ. Κόνωνος Μάρτυρος’

Τών έν Άμσρίο) 12 μαρτύρων.
21 ■Σά6.

f t Παρ. 22 Κυρ.
7 Σάβ. Βασιλέω; έπισκ. Χερσώνος. 23 Δ 3 · υ .

8 Κυρ. θεοφυλάκτου έπισκ. Νικομήδειας. 2 ί Τρίτ.
9 Δευ. Των έν Σεδαστεία 40 μαρτύρων. 25 Τετ.

*0 Τρίτ. Κυδρ>|του μάρτυρος. 26 Πέμ.
U Τετ. Σωφρονίου αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. 27' Hap.
>2 Πε'ιι. θεοφάνους τοΰ δμολογητοΰ. 28 Σάδ.
13 Hap. '11 ανακομιδή λειψ. Νικηφόρου· 29 Κυρ.
U Σάβ. Βενεδίκτου τοϋ όσιου· 30 Δευ·
15 Κυρ" 'Γης Σταυροπροσκυνη'σεως· 31 Τρ.
16 Δευ. Σαδίνου μάρτυρος-

’Αλέξιου τοΰ Ανθρώπου τοΰ θεοΰ.
Κ υρίλλου άρy t επισ/όπου 
Χρύσανθού και Δχρείας μάρτυρος.
Τών iv Movfj άγ. Σάββα πατέρων. 
’Ιακώβου του όμολογητοΰ.
Βασιλείου ιερομάρτυρας.
Νίκωνος όσιομ.
Ζαχαριου τοΰ όσιου.
Ό Ευαγγελισμός της θεοτόν.ου.
Ίΐ σύναξις τοΰ Αρχαγγέλου Γαβριήλ. 
Ματρώνης της όσιας.
Ίλαρίωνος τοΰ Νέου.
Μάρκου επισκόπου.
Ίίϋάννου τοΰ συγγραφέώς.
'Γπατίου Ιερομάρτυρας.

ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΞΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΝ
f · ----Μαρτίου 1821. Σύσΐασιςτου ίεροΰ λο'χου Μολδαυ’ιας- 25 έκρηξή-τί,ς έκάνάστάσεως -'-έν Πίλοπονν^σω δια της ΟΊώ

'■ _ Λ ^  * ί  / ΛΙ Α ιΓ  Af ~ \ 1 L  Af 1 Λ Ι Λ λ / ι » ι . ϊ ι ι  Γ. a r ., ' ί  . ̂  .  . Ρ .  .  . . *1 1% 1 1. Τ '  Λ  ί ~ισεως της έλλ. σημαίας έν άγια Λαύρα των Καλαβρύτων Οπό τοΰ αοιδίμου Γερμανού.—27 Μάχη έ άΟανασίο

τοΰ ΰπό τόν Χοσρέφ πασσαν τοκρχιχοΰ στόλου χαι δΐ’άλϋσις τοΰ έλλ. στρατοπέδου—14 μάχη εϊς τρίκερα Μαγνησίας- νίχη 
Ελλήνων.—20 όίφιξις Έμ. Τομπάζη είς Κρήτην- — 25 αλωσις τοΰ φρουρίου Κισάμου Οπό Τομπάζη.—G Map. 1825. 
Άποβίβασις εις Μεθώνην έτέρων 7,100 αίγυπτίων·—i Μαρτ. 182G. Κυρίευβις Τοΰ αιτωλιχοϋ Οπό τοΰ’ISparJu.—'3 εκ
στρατεία έλλ. στρατού είς Κάρυστον.—12 έφοοοςκατά τοΰ φρουρίου Καρύστου και αποτυχία.—15 Μάχη είς Κλείσοόαν.
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Συνέχεια Γδε προηγ. σΰλλ.
ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Β'.

ΜΕΡΟΣ Β'.
ΥΑΡΑΤΑΙΚΑ Η ΪΑΡΟΪΤΑΤΙΚΑ.

'Γποτίθεται δτι έν τα ΐ; λαλούσαις ταύταις 
άρχαίαις μηχαναϊ;ή άπάτη έςετελείτο διά τ ί ;  
έγγ«στρΐμυθίας, τ ί ;  φωνής προερχομένης έκ 
τοΰ ίδιου λαοπλάνου" άλλ’ είναι πιθανώτερον, 
δτι ό ηχος μετεδίδετο Six σωλήνων ε?ς τό 
στόμα τοΰ άγάλματος ύπ’ άνθρώπιυ έν πα - 
ρακειυένω δωματι'ω καθημένου. Πρό; διασά- 
ρησιν τούτου μεταρράζομεν λίαν συντόμω; τά 
επόμενα ίκ. τή ; περί ’ Αλεξάνδρου πραγματείας 
τοΰ Λουκιανού:

α Ό  γ  ό Λ ς ’Αλέξανδρος μεταβάς εις Πέλ- 
αλαν τ ι ς  Μ ακεδονία; μετά  τοΰ συνεταίρου 

«του αγύρτου Κοκκωνά, κα ί ΐδών εις τά  πε· 
«ρ ι; τής πόλεω; δρεις παμμεγέθεις κα ί ί)με- 

«ρω τάτου;, παρέλαβε μεθ’ εαυτού τόν μεγα*  
«λήτερον κ α ί ώραιότερον δκ κα ί μετέρερεν εις 
κ’Α σίαν. Άφικόμενος έν Παρλαγονία εις τήν 

«πατρίδα του «τό ’ λβώνου τείχος» καλου- 
«μένην μηχανατα ι τοιόνδε. ’Ελ>θών διά νυκτός 
«εΐ; τά  νεω στί ανεσκαμμένα θεμέλια  διά ττ,ν 

«κατασκευήν τοΰ ναοΰ, ενθα είχε συρρεύσει 
«καί υδωρ, εί'τε έκ τή ; γης άναβρύσαν, είτε  

«εξ ουρανού πεσόν, κ αταθέτε ι έν τω  πη λώ  

«ώόν χήνειον, δπερ προλαβόντω; κενώσας, είχε 
« π ερ ικ λ ε ίε ι έν αΰτώ  £>ριν άρτιγέννητον. Ειτα 

«ε’λθών εΐ; τήν αγοράν καί οίναβάς έττί βωμόν 

« τ ινα  υψηλόν, έδημηγόρει κα ί τήν πόλιν έ- 

«μακάριζεν, δτι μ ετ ’ ολίγον δέξετα ι έναργή 

«τόν θεόν Ασκληπιόν, τήν άριξιν τοΰ όποιου 

«το ΐ; είχε προηγουμένως προφητεύσεΓ καί δτι 
«πράγματι άρίχθη διά νά κατοικήση εις τό 

« ’λβώ νου τείχος Six παντός. ΙΜετά τα ΰ τα  με· 

«τα β ά ; εΐ; τά θεμέλια μετά  τοΰ πλήθου;, ά- 

αποσύρει έκ τοΰ υδατο ; τό ώόν, κα ί θραύσα; 
«αυτό, λαμβάνει άνά y εΐρα; τόν δριν κα ί α- 
«νακράζει δ τ ι κρατεί τόν ’Ασκληπιόν. Οί ΓΙα- 
«ρλαγόνε;, άνθρωποι δεισ ιδαίμ  ονε; κα ί ήλ ί-

«θιοι, ΐδόντες τόν οριν κινούμενο» περί τοΰς 
«δακτύλους αΰτοϋ, ήσπάζοντο τόν θεόν καί 
«ϊμακάοιζον τήν άγαθήν τύχην της πόλεως. 
«Μετά παρέλευσιν ήμερων τινων, δτε οί λαοί 
«συνήρχοντο εξ απάντων τών μερών τή ; Πα* 
«φλαγωνίας Six νά ϊδωσι τό θαΰμα, καθίσας 
«έπ ί κλίνης έν θαλάμω είχε τόν ώραιότατον 
«εκείνον οριν τόν μεταφερθέντα έκ Μακεδονί- 
«ας περιειλημένον εις τόν τράχτ,λόν του, τήν 
«κεραλήν τοΰ οποίου κρύψας ύπό τήν μασχά- 
«λην του έπαρουσίαζε το ί; θεατα ΐ; άλλην κε- 
«ραλήν άνθρωπίνην έκ πανίου κατεσκευασμέ- 
«vr4v ώ ; ουσαν δήθεν κεραλήν τοΰ δρεω;. Τό 
«πράγμα έφαίνετο, ώ;. εΐκό; τεράστιον τοΐς 
«θεωμένοι;· έκ τοΰ τέω ; μικρού έρπετοΰ, ν’ 
«αναρανή έντό; ολίγων ήμερών μέγα; ορις 
«άνθρωπόμορρος καί ή'μερος. "Ηοξατο δέ τότε 
«ό γόης νά χοησμοδοτή καί ν’ άργυρολο}·?). 
«Θελήσας δέ καί ετι μ.εΐζον νά έκπληξη τά 
«πλήθη άνήγγειλεν δτι καί τόν θεόν αυτόν 

«δύνχ~.αι νά παοάσχ·/) λαλοΰντα καί χρησμο- 
«δοτοΰντα. Συνάψας λοιπόν σωλήνας διά τής 
«μεμηχανημένης εκείνης κεραλής, εί/εν άν~ 
«θρωπον εΐ; παρακείμενον δωμάτιον έμβοώντα 

αέν αυτοί;, εις τρόπον ώστε ή ρο>νή εφαίνετο 
«ποοσπίπτουσα διά τή ; έκ πανίου κεραλής 
«τοΰ ’Ασκληπιού. Οί χρησμοί δ’ ουτοι έχα- 
«λοΰντο αΰτόρωνοι. ’Εννοείται οϊκοθεν δτι 
«πάσιν ούκ’ έδίδοντο, άλλά τοΐς εύπαρύροις 
«κα ί πλούσιοι; καί μεγαλοδιόροι;.» (λουκιαν 
’Αλέξανδρος η Ψευδόμαντις. 6 — 2 7 .)

^ εκκλησ ια στ ικό ς συγγραρεΰ; Θεοδώρητος 
μάς βέβαιοί δτι τήν Δ', εκατονταετηρίδα μ. 
χ . δτε δ ’Επίσκοπος Θεόριλος κατέθλασε τά 
αγάλματα τή ; ’Αλεξάνδρειάς, ευρέ τινα κοίλα 
έσωθεν καί οΰτω τοποθετειμένα κατά τοΰ τοί
χου, ώστε ό ίερεΰς ίστάμενο; όπισθεν αυτών 
ήδύνατο νά δμιλή πρό; τοΰς θεατάς διά τοΰ 
στόματο; αυτών.

Πρό τινων έτών, μηχανή τις λαλοΰσα καί 
έπικληθείσα «ή αόρατος χόρην  κατεσκευάσθη 
οΰτω πως: Τέσσαρες πάσσαλοι opOiot συνεδέ-
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οντο έπί -κορυρής δ ιά  μ ια ; τετραγώνου σανί- 

δο; κα ί διά δύο παρομοίων σανίδων πρός τήν 

βάσιν. Τέσσαοα δέ κυρτά σιδηροσύρματα κα* 

τερχόμινα άνωθεν τών πασσάλω ν, συνηνοΰντο 

έν τώ  κέντρω αύτών εΐ; άπόστασιν περίπου δύο 
ποδών άπό τής κορυρή; τών πασσάλων. Κοίλη  

χαλκίνη σραίρα ένό; ποδό; διαμέτρου, έπε- 
κρέματο έκ τών συρμάτων τούτω ν διά τεσ* 
σάρων λεπτών τ α ιν ιώ ν  πρός δέ τήν σραίραν 

■ σ̂αν προσηρμοσμένα τά  άκρα τεσσάρων σ α λ 

π ίγγω ν μέ τά  στόμ ια  αύτών πρός τά  έ:ω. 'Η 

συσκευή αυτη  τή ; μηχανής ην μόνΤί ορατή 

τοΐς θεαταίς. "Οτε δέ τ ις  προσεκαλεΐτο υπό 
τοΰ έκθέτου ίνα  προτείνη έρώτησιν, επραττε  

τοΰτο , άποτείνων τόν λόγον έντό; τοΰ σ τομ ί

ου μ ια ; τών σαλπ ίγγω ν’ ό δ ’ ηχο; έξήρχετο 

μ ιθ ’ ικανής έντάοεως, ώστε ν’ ακούετα ι ύπό 

τοΰ ώτός τοΰ προσηλωμένου ε ΐ; οίανδήποτε 

τώ ν σαλπίγγων, ά λ λ ’ άσθενέστατος ώ; προερ
χόμενος έ» γυνα ικό ; μ ικρά; ηλικίας. Διό ύπο- 

τίθετο  ρωνή νέα; κόρης αοράτου, κα ίτο ι ό άπο- 
κρινόμενο; ην γυνή ώριμου ήλικ ίας. Ή άόρα- 

το ; δ ’ α υτη  γυνή συνδιελέγετο έν διαρόροις 

δ ιαλέκτοις, Ιψαλλε λ ίαν μελω δικώ ; κα ί έ* 

«έφερε καταλλήλους παρατηρήσεις έπί τών πα- 
ρευρισκομένων έν τω  θαλάμω τής μηχανής.

'Η παράστασις αυτη ην προρανώς θαυ* 

μασιωτέοα τών προειρημένων λαλουσών κερα· 

λών, καθ’ δσον α ΰτα ι μέν συνεκοινώνουν πάν· 

το τε  μ ετά  το ινο ; τοίχου η βάθρου δ ι’ ου σ ω 
λήνες ήδύναντο νά εΐσαχθώ -tv έντός παρακει
μένου δω ματίου. ’Α λλ ’ ή χάλκινη  σραίρα καί 
αί σάλπιγγες αΰ ιή ς  μ ετ ’ ούδενός συνεκοινώνουν 

μέσου δ ι’ ού νά μ εταδ ίδ ετα ι δ ήχος. Ό  έξε- 
τάζω ν τήν μηχανήν ταύτην εβλεπεν δ τ ι αί 
τα ιν ία ΐ ίσ α ν  πράγματι τα ιν ία ι, ούδέν άποκρύ- 
πτουσα ι, ούδέ ηχον δυνάμεναι μ εταδοΰνα ι’ 
πρό; δέ τ ο ύ τε ς  παρατηρών δτι ή συσκευή τών  

πασσάλων δ ι’ ούδεμίαν άλλην έγένετο χρήσιν 

εΐμή τήν τοΰ ύποστηρίζειν τήν σφαίραν καί 
προρυλάττειν αΰτήν άνέπαρον τοΐς θεαταϊς, 
εις μέγαν έ νέ ίίπ τε  θαυμασμόν ώ ; πρός τήν

προέλευσιν τοΰ ήχου, καί εις ε τ ι μείζονα ώ ; 

πρό; τήν λ ίπ τό ττ ,τα  τή ; Εκπεμπομένης ρωνής.

Κ α ίτο ι δέ οί θεατα ΐ έξηπατώντο οΰτως έκ 

τοΰ ί’δίου αΰτών συλλογισμού, τό έ.εργοΰν δ

μως αίτιον τή ; α π άτη ; ην άπλούστατον. Έν 

τοΐς άπέναντι τοΰ στομίου τών σαλπ ίγγω ν  
πασσάλοις, ύπήρχον όπαί συγκοινωνοΰσαι μετά  

σωλήνος διαπερώντος τό εδαρος κα ί εισερχο
μένου εις τό δω μάτιον τής αοράτου γυνα ικό ;. 
'Γπήρχε δέ καί έτέρα οπή μιχροτέρα έν αΰτώ  

δ ι’ ής ή κυρία έθεώρει τά  γινόμενα έν τώ  οι- 

κίσκω τής μηχανή ;, καί ε ίτ ι άλλο τή 'γνω σ το 

ποιεί, δ ιά  σημείων βεβαίως δ διευθύνων α υ 
τήν. Ό τ ε  τ ις  τών θεατών άπέτεινεν έρώτησιν 

εΐ; μ ίαν τών σαλπ ίγγω ν, δ χ/  ο; αντανεκλάτο  

εΐ; τήν απέναντι οπήν, κ α ί σ α ;ώ ; μετεο ιβά- 

ζετο δ ιά  τοΰ κεκουμμένου σωλήνο; εί; τό ά- 
πόκρυρον δω μάτιον. Παρομοίως δέ χαί ή ά· 

πάντησις έςήρχετο τής οπή; αντανακλώμενη  

είς τό ού; τοΰ θεατοΰ διά τή ; σ ^ λ 'ίγ γο ς . Ου- 
τ ο ;δ  ή/.ου: τοΰ; ήχου; μ ετά  φωνή; άσ3ενεττά -  

τη ;, ώ ; προείποαεν, ώ ; έκ τής διά τοΰ σω λή
νος δ ιαβ ιβάσεω ; αΰτή :. Ή εκπληξ·; τών άκου- 

όντων μεγάλως έπ/,ύξΐνεν έκ τοΰ δ τ ι καί ή 

άπάντησις έδιδετο εΐ; έρωτή:ει; προβαλλομε- 

νας διά ψιθυρισμού; καί ύπ α ινιγμο ί προσέτι 
έπί τοΰ χαρα^τήρο; τών παρευρισκομένων προ
σώπων έγίνοντο.

Ά λ λ ’ η μάλλον ίξ α ίη ο ; ,  ή κορωνί; οΰτως 

εΐπείν άπασών τών μηχανών, ήν ή έπικληθεί
σα « Εύφ(ύνίαΊ>, παρασταθείσα πρό τινω ν έτών 

έν Piccadilly τής ’Α γγλίας. Ό  έρευρετής α υ 

τής ην δ Κ. Faber, δ έπί πολλά ετη ύπηρε- 
τήσα ; έν Αυστρία έν τώ  λο γ ισ τ ικ ώ  τμήμα τ ι  
τοΰ ύπουργείου τών οικονομικών. Ό Κύριος 

ουτος εΐργάσθη ύπέρ τά  25  ?τη εις τήν άνα- 
κάλυψιν καί κατασκευήν Μη/_χνικοΰ Συνδυ
ασμού κεκτημένου άπάσας τά ; δυνάμεις τής 

διαρθρώσεως τών ρωνών. Ε π ιτυχ ώ ν  τή ; προ

φοράς απάντων τών άλλων ρωνηέντων, κατη-  

νάλωσεν έπτά ολα έτη πρός τήν έρεύρεσιν κα ί 
τήν τεχνικήν ίκρώνησιν τοΰ Κ. Διά τοΰ έλα-
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στικοΰ κομμεως τοΰ καλούμενου χαονζσούχ, 
εσχηματισε τά διάφορα όργανα τ ί ;  διαρθρώ* 
σεως ακριβώς προσόμοια της ανθρώπινης και 
διά μέσου κλειδών καί φυσητηρών κατίσ^υοεν 
επί τέλους παντός προσκόμματος καί διεμόο- 
φωσε λίαν επιτυχώς μηχανήν Χαλούσαν, ά- 
δουσαν, ψιθυρίζουσαν, γελώσαν, κ τλ . Ό Κ. 
ι* S. Buckingham, δ μετά τινων άλλων φί
λων επιθεώρησα; αυτή/ κατ’ ιδίαν, λέγει τάδε: 
βΑι πρώται μου εντυπώσεις δέν δπήοξαν ευ* 
νοϊκαΓ άλλ εςακολουθών τό ακούει·/, έξετά- 
ζειν και συγκρίνειν τοΰς ’ήχους μετά τής άν- 
θρωπίνης φωνής, νομίζω δτι ουτοι προσεγγί
ζουν αυτνί μαλιστα τών μέχρι τοΰδε εφευοε 
θεντων, ε; όέ καί δευτεροβάθμιοι εΐσίν ώς πρός 
την εντέλειαν, μή λησμονώμεν δτι οΰδέν αν
θρώπινον δύναταί ποτε έξομοιωθήναι τοΐς ερ- 

γοις τοΰ ΰπερτάτου Δημιουργού». Είς τών φί 
λων τοΰ ρηθέντος Κυρίου προσέταξε νά μετα- 
τοπισθή ή μηχανή ε’ς ετερον μέρος τού θα- 
λαμου, ειτα εγρ»ψε διά χρωστήρας τήν λέξιν 
Linqua, ftv τ, αυτόματος μηχανή προσκληθεί- 
σα έξεφώνησε χωρίς νά προφερθί) προηγουμέ
νως υπό τίνος άλλου, Αίροΰ λοιπόν διά τή; 
δοκιμασίας ταύτης καί έτεροί άλλων ή απά
τη ουδολως εξηλέγχθη, συνομολογούμεν μετά 
τών εΐρημένων Κυρίων δτι ή aEirpuy/a» έστι 
τό άγχινούστατον ανθρώπινον εφεύρημα πρός 
«πομίμησιν τής άνθρω-ίνης φωνής.

Καιτοι τα κατορθώματα τών λαλουσών 
κεφαλών ίξετελοΰντο έν γένει διά τής ηδη πε- 
ριγραφείσης μεθόδου, ητοι διά ήχου διαβιβα
ζόμενου εις τά στόμα αυτών υπ’ ανθρώπου έν 
παρακείμενοι δωματιω , ευλόγως δμως ει’<άζο- 
μεν δτι ί} έγγαστρίμυθί* ϊνίοτε προίστατο τής
ίκθέσίως, άπατώσα τά άκροατη'ριον διά. τών 
αλλοκότων αύτή; δυνάμεων.

*Η έπί τού ανθρωπίνου ν0ός έπίδρασις ήν ο 
εγγαστρίμυθος άρύεται έκ τής έπιτηδίίου τέ
χνης του είναι ανώτερα πάσης άλλης υπό α
γυρτών καί «ξορκιστών έπαγγελλομένης. Ό 
κοινός γόης απαιτεί νά εχη τά θέατρόν του, 
τά  εργαλεία καί τού; συνεταίρους αυτού- τό

δέ κράτος του ουδόλως υπερβαίνει τά δοια τοΰ 
μαγικού του κύκλου. ’Απ’ εναντίας, ό έγγα- 
στριμυθος εξουσιάζει πάντοτε καί τά ΰπέρ 
φυσίν. Έν τ φ  υπαίθρω τών αγρών ώς καί έν 
δημοσιοις καθιόρύμασι, δύναται νά συγκαλνΐ 
επι το αύτά την πληθύν τών πνευμάτων" καί 
μολονοτι τα πρόσωπα τών πλαστών αύτοΰ 
διάλογων ου/, εισιν ορατά τοΐς βλέμμασι, πα- 
ρίστανται δμως άναντιρρήτως εις τήν φαντα
σίαν τών ακροατών, ώς φαντάσματα επ ισκι
αζόμενα υπό τοΰ σκότους τής νοκτός.

Π-ος εμπεδωσιν τών λεγομένων έπισυνά- 
πτομεν τά επομ,ενα ουο αυθεντικά παραδείγ
ματα.

ά. 'II πρώτη παράστασις έγγαστριμυθικής 
άπ&τνις τών νεωτεοων ypovcov έγένετο 5πό τοΰ 
Λουδοβίκου Βραβχντίου, θαλαμηπόλου Φραγ
κίσκου τοΰ Α'. Ό Βραβάντιος δέν ήδυνήθη νά 
λάβη τήν συγκατάθεσιν τοΰ πατρός νεάνιδός 
τίνος ινα την σι;ζευχθ55. Άποθονόντος τοΰ 
πατρός μεταβαίνει είς τήν οικίαν τής χήρας, 
σταθεραν εχων άποφασιν όπως, διά τής έγγα- 
στριμυθίας του, καταπείσ*) ούτήν νά επιτρέψε 
τον γάμον. Μόλις δ5 εΐίήλθε, καί ή γυνή ακού
ει φωνήν λίαν γνωστήν αυτνί άνωθεν τής στέ
γης. ’ Πτο ή τοΰ μακαρίτου συζύγου της λέ- 
γουσα: «Λός τήν θυγατέρα μου τω Λουδοβί- 
κω ,Βραβαντίω· είναι πλούσιος καί τίμιου χ α 
ρακτήρας. ’Εγώ υφίσταμαι αΰστηοάν, αλλά δι- 
καίαν τιμωρίαν έν τώ  Καθαρτηρίω πυρί, διότι 
αντεστην εις το καταλληλυτατον τοΰτο συν
οικέσιο/. Πράςον δπως σέ διατάσσω ίνα άνα- 
οώ εις τόν Ουρανόν.» Μετά τινας στιγμάς, ό 
Λουδοβίκος, δστις περιέμενεν έν τώ άντιθαλά- 
μω, ξί’σήχθη ενώπιον τής χήρας, άλλ’ ουδίίς 
υπωπτευσεν οτι ουτο; ην δ άπομιμησάμενος 
τήν τοΰ άποθανόντος φωνήν. Ή  ευχή τής έκ 
του Καθαρτηρίου απαλλαγής εΐσηκούσθη διά 
τής άμεσου συγκαταθέσεως πρό; τόν διαοιλο- 
νεικούμενον γάμον.

Τούτου δ’ έπιτευχθέντος, ητο έπάναγκες νά 
προμηθ-υθ'ίί δ Λουδοβίκος καί χρήματα' διό 
κατέφυγε πάλιν et; τήν βοήθειαν τής τέχνης
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του. Πλούσιός τις τραπεζίτης, όνόματι Κόρ
νου, δστις μεγάλην περιουσίαν άπεκτησατο 
δ ι’ αθεμίτων μέσων, καί κατά συνέπειαν έφο- 
βείτο τάς έν ττί μελλούσνι ζωή έπιβληθησομέ- 
νας αύτώ ποινάς, ένομίσθη υπ’ αύτοΰ τά αρ
μόδιον πρόσωπον, έξ ου νά πορισθίϊ χρηματι
κήν τινα ποσότητα. Λαμβάνει λοιπόν ιδ ια ιτέ
ραν μετ’ αυτοΰ συνέντευξιν, στρέφβι έπιδεξίως 
τόν λόγον περί τής μελλούσης κρίσεως καί άν- 
ταποδόσεως, αναφέρει περί φασμάτων, δαιμό
νων, καθαρτηρίου καί κολάσεως, μεχρισοΰ 

παρετνίρησε τό πρόσωπον τοΰ τραπεζίτου βα- 
θεΐαν έκφοάζον συγκίνησιν. Τότε δ Βραβάντιος 
καταπαύει τόν λόγον, καί έν τώ  διαστνίματι 
τή ; σιγής αύτοΰ, τρομερά φωνή ακούεται λέ- 
γουσα: κ’Επετράπην νά έξέλθω πρός στιγμήν 
έκ τών φλογών τοΰ Καθαρτηρίου, ενθα άπό 
πολλοΰ βασανίζομαι, καί ενθα θά διαμένω έ- 
ωσοΰ δ υιός μου μέ οπαλλάξ/ι αΰτων διά τής 
τής άγαθοεργείας : νά δώσνι τφ  Βραβαντίω 
μεγάλην ποσότητα χρημάτων πράς έξαγοράν 
τών υπό τών Τούρκων εσχάτως αι’χμαλωτι- 
σθέντων Χριστιανών.* Ο Κορνοΰ κατετοόμαξε 
μέν, άλλ’ ού συγκατετέθη, καί δ Β ηναγκά- 
σθη νά έπισκεφθή καί δεύτερον αύτόν. *Αλλά 
τώρα 5έν ητο μόνον ή φων)ι τοΰ πατρός, άλλά 
καί αί τών τεθνεώτων φίλων καί συγγενών, ώς 
καί πάντων τών 'Αγίων, αί έκκωφαίνουσαι τάν 
τραπεζίτην διά τών δεησεών των ύπέο τής σω
τηρίας του, καί άπειλοΰσαι αύτόν διά τών 
τρομεροτέρων κολάσεων αν άπηρνειτο τήν αι- 
τουμένην αγαθοεργίαν. Τοΰ θορύβου τέλος κο- 
ρυφωθίντος καί άνυποφόρου γενομε'νου, εγχει
ρίζει δ Κορνοΰ τφ  Βραβαντίω 20  χ ιλ . φράγ
κων διά τήν έξαγοράν. ’Εννοείται δ’ ouoOsv 
δτι δ πανούργος έγκαστρίμυθος έσφετερίσατο 
''ά  χρήματα πρός ιδίαν «ύτοΰ χοήσιν. Λέγεται 
προσέτι δτι δ φιλάργυρος τραπεζίτης, μαθών 
ακολούθως τό τέχνασμα, τοσοΰτον έταρά/θη, 
ώ ϊτ ε  άπέθανεν υπό λύπης μετά τινας ημέρας.

β'. Είς τών ϊύφυεστερων έγγαβτριμύθων 
τών νεωτέρων χρόνων ητο δ κ. S t. G ille . 'Η

μέραν τινά , δτε επ ιπτε ραγδαία βροχή μετ’ 
αστραπών καί κεραυνών, κατέφυγεν εις μονα- 
στήριόν τ ι καθ’ $ν στιγμήν οί μοναχοί, ίστά- 
μενοι περί τόν τάφον ενός τών ^αδελφών αύ
τών τήν προτεραίαν τελευτήσαντος,. μετενό- 
ουν καί ώδύροντο δτι δέν έπεδόθησαν αί 
προσηκουσαι τν) μνήμη αύτοΰ τ ιμα ί δπά τοΰ 
Ηγουμένου. Αίφνης φωνή ήκούσθη προερχομέ* 
νη έκ τής οροφής τβΰ χορού τής εκκλησίας, 
θρηνοΰσα τήν'κατάστασιν τοΰ άποθανόντος έν 
τώ Καθαρτηρίω, καί έπιπλήττουσα τοΰς άδελ- 
φοΰς. μονάχοΰς έπί έλλείψει ζήλου. Τά υπερ
φυσικόν τοΰτο γεγονός συνη'γαγεν άπασαν τήν 
αδελφό τητα έν το» ναώ. Ή  φωνή έπανέλαβεν 
αύτοίς τάς θρηνφδίας καί επιτιμήσεις. Οι μο
ναχοί τότε επεσαν πρηνείς έπί τοΰ έδάοους, 
δπισχνούμενοι ταχείαν τήν έπανόρθωσιν τού 
πταίσματός των,, καί αμέσως μετά τοΰτο έ 
ψαλλαν, απαντες έν χορώ τήν νεκρικήν ακο
λουθίαν, έν ώ συγχρόνως τά πνεύμα τοΰ τε- 
θνεώτος έξέφραζεν έκ διαλειμμάτων τήν ευα
ρέσκειάν του πρός τήν ευσεβή ταύτην πράξιν» 
Ό Ηγούμενος μετά ταΰτα κατηλεγ^ε σφο- 
δρώς τούς νεωτέρους πυρρωνιστάς έπί τν> πράς 
φαντάσματα άπιστία  αυτών’ δ δέ S t G ille, 
μόλις καί μετά βίας, ήδυνήθη νά πείσϊΐ αυ
τόν, δτι τά παν συνίστατο εις έγγαστριμυθι- 
κήν απάτην.

Διά τών παραδειγμάτων τούτων δύναται 
ευκόλως νά έννοήσνι δ αναγνώστης δπόσην 
ϊσχύν καί έπιροοήν έχορήγει καί η τέχνη αΰτη 
τοΐς άρχαίοις έθνικοίς ι’ερεΰσι πρός τοΐς άλλοις 
αυτών τεχνάσμασι.

ΜΕΡΟΣ Γ'.
Άνεφέραμεν έν Παοαγ. 5 . τοΰ Β'. μέρους, 

περί τοΰ αγάλματος τοΰ Μέμνονος. Ένταΰθα 
προτιθέμεθ* νά πεοιγράψωμεν λεπτομερώς 
τήν ιδιότητα $τις κατεστησεν αυτό τοσούτω 
περίδοξον4

Ό Lem pri^re, δ συλλέξας άπάσας τάς έν 
τοΐς συγγράμμασι τών αρχαίων διεσπαρμένας 
πληροφορίας περί αύτοΰ, περιγράφει τάν Μέ-
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μνονα ώ ; βασιλέα τή ; Αιθιοπία;, υίόν τοϋ 
Τιθωνοϋ χαί τή ; Αΰγής. Ούτος μετέβη μετά 
10 ,000  στρατιωτών si; βοήθειαν του θείου 
του Πριάμου Ιπί τοΰ Τοωίκοϋ πολέμου, ένθα 
ήγωνίσθη γενναίω; καί πρό; τοί; άλλοι; e<pd- 

νευσε καί τόν 'Αντίλογον, υίόν τοΰ Νέστορο;. 
Ό γέρων πατήρ προΰκάλεσεν είς μονομαχίαν 
τόν αίθίοπα μονάργην, άλλ’ ουτος άποποιη- 
θείς αυτήν, ένεκα τή; ηλικίας τοΰ Νέιτορος, 
εδέχθη τήν τοΰ Ά χιλλέως, καί ενώπιον άμ· 
φοτέρων τών στρατών, ελληνικού τε καί τρωι
κού, εφονεύθη έν τ vj μονομαχία.. '[] Αυγή το- 
σοΰτον ελυπήθη επί τώ θανάτω τοΰ υίοΰ της, 
ω ιτ ε  όακρυρροοΰσα παρεστάθη ενώπιον τοΰ 
Δ ιός έκλιπαροΰσ* αΰτόν ινα χορηγνίσν) τώ  υΐω 
αυτής τιμάς διαφερούσα; πάντων τών άλλων 
θνητών. Ό Ζϊΰ; συν/ίνεσε, καί άμέσω; πολυά
ριθμος αγέλη πτηνών έφάνη άφιπταμένη έκ 
τής πυρά; έ>θα έκαίϊτο δ νεκρός «ΰτοΰ. Τά 
π τη ν ΐ ταΰτα τρις π:ριζ τών φλογών περιστρα- 
φέντα, διηρείηβαν έπειτα εις δύο άντίπαλα 
μέρη, καί τοσούτφ μανκοδώ; έπολέμησαν, 
ώστε ΰπέρ τά ήμίσεια αΰτών κατέπεσαν έπί 
τής πυράς καιρίως πληγωθέντα, θύματα εξι
λασμοί! γενόμεν* τής τοΰ Μεμνονος σκιά ;. ’Ω- 
νομασθησαν δε Μεμνονίδες, καί, κατά τήν ά- 
φηγησιν τών αρχαίων μυθολόγων, επαν/'ρχον;ο 
κατ’ έτος επί τοΰ τάφου τοΰ Μέμνονος, έπα- 
ναλαμ.€άνοντα τήν αυτήν αίματηράν καί φο
νικήν συμπλοκήν πρός τιμήν τοΰ ηρωος, έξ ου 
καί ή επωνυμία αυτών. Ο: δε Αί’θίοπες  ̂ Α?- 
γυπτιο ι, εφ ών δ Μέμνων ειχε βασίλευα ει, ά- 
νηγειραν πρός τιμήν αΰτοΰ τά πεοίφημον ά 
γαλμα περί οΰ προείπομεν.

Τό άγαλμα τοΰτο έκέκτητο τήν θαυμασίαν 
ιδιότητα τοΰ έκφέρειν -ηχον μελωδικόν καθ’ 
έκάστην πρωίαν, περί τήν ανατολήν τοΰ ήλιου 
προσόμιον χορδ?) δΐϊρραγεισν) κιθάρας η λύρα<:, 
περί δέ τήν δύσιν αΰτοΰ, καθ’ εσπέραν, ηχον 
λίαν πε;θερόν. ’Αλλ’ οί άιτλοί ουτοι ήχοι, 
προϊόντος τοΰ χρόνου, έμεγαλοποιηθησαν ΰπό 
τών Αίγυπτίων ιερέων είς λΐξεις δήθεν σαφείς 
καί μάλιστα είς χρησμολογίας εμμέτρους. Οί

δέ ΰπερφυσικώς ουτω μετατραπεντες ήχοι ένε- 
χαράχθησαν επί τοΰ άριστεροΰ ιμέρους τοΰ ά* 
γάλματο ;. Αλλά, καί περ ή μετατροπή αυτη 
ην προϊόν δολιότητος, οΰδεμίαν δμως άντιο- 
ρησιν δυναμεθα ν ί  έπιφέρωμεν ότι τό άγαλ
μα ίξέβαλλεν ήχους. ’ ΐδοΰ τ ί λέγει περί αύ
τοΰ ο Παυσανίας :

’Εν Θήβαις τα ΐ; Αί’γυπτ ία ι; έστί καθ/ίμϊ- 
νον αγαλμα χρυσοΰν Μέμ,νονα ονομάζουσιν οί 
π ο λ λ ο ί. . .  Τοΰτο τό άγα/μα δ Καμβύσης 
διέκοψε* κ*ί νΰν δπόσον ε’κ κεφαλής ές μέσον 
σώμ,α εστιν απε.ριμμένον, τά δέ λοιπόν κά“ 
δΛΤαί τε και av i πάσαν ήμέοαν, άνίσ/οντος 
ήλιου, βοά καί τον ίχον μάλιστα^ αν είκϊσειέ 
τις κιθάρας η λύρας ραγείσης χορδή;. (’Α ττ ι
κά βιβλ. 1 X L IL  8 - 4 ) .

Πΐρι δε τών Μεμνονίδων .πτηνών, λέγει δ 
αυτός ουγγραφευ;, δ τ ι δέν συνεκρότουν περί 
τον τάφον μάχην, αλλ έσαιρον καί έρράντιζον 
αύτόν διά τών πτερύγων των.

Μεμνονίδες ταϊς δρνισίν έστιν όνομα’ ’ κατά 
δε ετο; οί Έλλησπό»τιοί φασιν αΰτάς έν είοη- 
μέναις ήμέοαις ίέναι έπί τοΰ Μέμνονος τόν 
τάφον, καί δπόσον τοΰ μνήματος δένδρων έ- 
στίν η πόας ψ ιλόν τοΰτο καί σαίρουσιν at ό'ο- 
ν.θες κα; ΰγροί'ς το ι; πτεροΐ; τοΰ Αίσηπου τώ 
ΰδατι ραίνουσι. (Φωκικά βιβλ. X . X X X I. 
6 - 7 ) .

Οί -ήχοι λοιπόν ουτοι ήσαν [άρά γε αποτέ
λεσμα έπιστημονική; εφαρμογή; φυσικόν τ ι 
φαινόμενον . .Νομίζομίν δτι ά'-ασαι αί ε£- 
κ»σίαι α ; έτόλμησαν νά έκφε'ρωσιν επί τοΰ αν
τικειμένου >τούτου καταλήγουσιν εις τοΰτο 
τό πρόβλημα.

Ό κ. Σαλβέρτο; (τιερί ού άναφέρομεν έν 
Κεφ. Α '. Μερ. Α'. τών χημικών) καί πλείστοι 
άλλοι συγγραφείς άποδίδουτι τού; -ήχους 6-
7.(ο; εις τάς σκευωρίας τών Αιγυπτίων. Προέ- 
βησαν μάλιστα έπί τοσοΰτον, ώστε καί νά 
περιγράψωσι τόν μηχανισμόν δ ι’ ού τό ά γα λ 
μα, ου μόνον έξέπεμπεν ήχους, άλλά καί λίαν 
εΰ*ρινώς έπρόφερε τά  επτά αιγυπτιακά φω
νήεντα τά καθιερωμένα τοΐς επτά πλανηταις
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*0 κ. Lnngles, έν tii «περί τοΰ φωνητικού 
άγάλματο; τοΰ Μέμνονος πραγματεία του.
( Disssrtation sur la Statue VocalecleMe 
maon) λέγει δ τ ι οί ίχ ο ι ήδύναντο νά π*?α· 
χθώ σι ΰπό σειρά; σφυρίων τυπτόντων, είτε 
τόν Σκηνίτην λίθον (g ran it) τοΰ άγάλματο; ·η 
ηχητικούς άλλου; λίθου;, δμοίου; τοΐς έν Κίνα 
άπά πολλοΰ έν χρήσει ουσι διά μουσικά ο:γα 
να. Ό κ . Σαλβέρτο; έπ.βελτιοΐ τήν άτελή 
ταύτην σκευασία ν, ΰποθετων ότι ηδυνατο 
ωσαύτως νά προσαρμοσμένη τοί; σφυριοι; 
καί κλεψίδρα, ήτοι ώρολόγ.ον υδατο;, ·η ετε- 
ρόν τ ι έργαλιίον πρό;Γδιαμέτρησιν τοΰ χρόνου, 
καί ουτω κατεσ/.ευασμενον ώττε να θέττι τα 
σφυρί* εΐ; κίνησιν άμα τοΰ ήλίου άνισχοντος. 
Μή άρκούμενος είς τήν ΰπό^εσιν τβυτϊΐν, συμ- 
περαίνε1. δτι τά έλατνίριον άπαντο; τοΰ μηχα
νισμού συνίστατο είς τήν γνω ιτήν παρά το ί; 
άρ/αίοις τέχνην τοΰ συνάπτειν τά ; ήλιακάς 
άκτΐνας εί; κοινόν σ η αεί ον η κέντρον. Μεταξύ 
τών χειλέων, ί| εις έτερόν τ ι μέρο; τοΰ άγαλ- 
ματο; άπόκρυφον, ώ ; έκ τοΰ ΰψου; αΰτοΰ, ή- 

δύνατο, λέγει, νά ΰπάρχϊ! εύρεΐά τ ι; οπή περιέ- 
^ουσα φακόν τινα η κάτοπτρον, πρά; τό συνα- 
πτειν αϋτά; έπ1ένά;η πλειοτέρων μεταλλ.ικών 
μοχλών, ο ίτινε;, έκ τή ; θερμότητο; αύτών δια- 
στελλόμενοι, εθετον άλληλοδιαδόχως τά επτά 
σφυρία εί; κίνησιν. 'Εκ τούτου δέ, κατ’ αΰτόν, 
έξηγεϊται, δ ια :ί οί ' o yοι έςεπέμποντο μόνον 
τό πρωΐ δτε αί ά/.τϊνε; τοΰ ήλίου προσέβαλ- 
λον τό στόμα τοΰ άγάλματο ;, καί δέν έπα- 
ναλαμβάνοντο είμή περί τήν δύσιν αΰτοΰ, πε
ραίνει τ έλος τήν επιγραφήν οΰτωσί. »Τά άπει
ρα παραδείγματα τών φαινομένων θαυμάτων, 
τών διά τή; ακουστική; έπιστ-ημη; παραγο- 
μένων, δικαιοΰιιν ημά; ινα άποδώσωμεν καί 
τοΰτο τη έπιτηδειότητι τών ιερέων, οΰδεμιά; 
εΰκαιρία; παραμελούντων οίστε νά μή έπωφε* 
λώντα ι αΰ:ή;.Β

Ό Βανδάλ, έν τώ αΠερί Χρησμών» (De 
Oraculis) συγγράμματί του, ΰποτίθηοιν δτι 
έντά; τοΰ κολοσσοΰ ΰπήο^ε κοιλότη; διά τήν 
είσοδον τών ιερέων, έργον έ/όντων τό /ορ'ί"

γεϊν τοϊ; θεοΐς τήν συνδρομήν τής ιό ια ; αυτών 
φωνής. Ό Βίλκινσον, δ α’ Αφρικανός περα,γτΓ 
τ ή ;»  έπικληθείς, άνεκάλυψέ περί τό 1838  η
χητικόν τινα  λίθον κιίμενον ΰπό τα  γόνατα 
τοΰ άγάλματο; καί δπισθεν αΰτοΰ κοίλωμα, 
^ρησιμεΰον, ώς λέγει πρός το ΰποδεχεσθαι τά 
άτομον τό μέλλον τύπτειν τάν λίθον και ε- 
νεργεΐν τά θαΰμα. "Αλλως τε ουκ δλίγαt απο- 
πειραι έγένοντο πρός έξιίγησιν τοΰ τρόπου τής 
έκτελέσεως αΰτοΰ.

Παραλείποντες ηδή τήν ιδέαν τοΰ οτι το 
παν -η:ο δόλο; τών τής Αίγυπτου ίερεων, πρός 
λύσιν προβλήματος οφειλομεν να επιι,ητνισω* 
μεν φυσικόν τ ι φαινόμενον έπί τοΰ αντικειμε- 
τούτου.

'Ο Κ. Δαβίδ Breuster δστι; είναι τής 
γνώμης δτι οί ηχοι προνίοχοντο εκ φυσικών 
αιτιών, αναφέρει τό επόμενον χωρίον εκ τών 
τοΰ περίφημου συγγραφέω; τοΰ «Κοσμου» 
Βαρώνο; Χουμ.βόλδου, περιηγήσεων. «'Ο εκ 
»γρανίτου βράχο;, έφ’ ου ίστάμεθα, είναι είς 
»ές εκείνων ένθα οί έπί τοΰ Όρενόκου δια- 
πλέοντε; ηκουσαν έκ διαλειμμάτων ανατελ* 
»λοντθ ; τον ήλίου, υπογείους ήχου; ομοίους 
»το ΐ; τών μουσικών οργάνων. Οί ιεραποστο 
»λοι καλοΰσι τού; βράχου; τούτου; Loxas 
))de m usica . «Ι.Ιναι μαγεία» εϊπεν δ Άμε- 
»ρικανός Ινδός ημών ναύκληρος. Ποτέ ομως 
«άλλοτε ήμεΐ; δέν ή<ούσαμ.εν τού; μυστηριω- 
))δε·.ς τούτου; ήχου;, ουϊε έν C ariebauaA ^ieja, 
»θυτε έν τφ  "Ανω Όρενόκω, άλλ’ έκ τών πλη* 
»ροφοριών α; παρέσχον ημΐν αξιόπιστοι μαρ- 
»τυρε;, τό φαινόμενον τοΰτο οφείλει ν ’ απο- 
^δοθ/i ει; τήν κατάστασιν τής ατμόσφαιρας. 
» Αί πλευραί τοΰ βράσου εΐσί πλήρεις στενω- 
>τάτων καί β3ίθJτάτωv ρηγμάτων. Τ ϊΰτα  θερ-
ν>μαίνονται τήν ημέραν μέχρι 50 βαθμών. 
»Ά λλά  τήν νύκτα εύρον τήν θερμοκρασίαν 
» αύτών έπί τή; έπιφανείας 39 βαθμών, ένψ ή 
^πέριξ άτμοσφαΐρα ήτο 28 . Ευκόλως δυνάμ.ε- 
*θα νά έννονίσωμεν δτι ή διαφορά τής θερμο
κρα σ ία ς μεταξύ τοΰ ΰπογείου καί τοϋ έξω- 
>ιτερικοΰ άέρος φθάνει τόν μέγιστον αυτή; δ-
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»ρον περί τήν ανατολήν τοΰ ήλιου, ήτοι τήν 
»στιγμήν έκείνην ή :ις  συγχρόνως ά π ίγ ν .  Ιξ ί- 
»σου τής τοΰ μεγίστου όρου τής προτεραίας. 
»Ot μουσικοί δθεν ηχοι οδτοι, οί άκουόμενοι 
»δταν τις κοιμάται έπί τών βράχων, εχων το 
»°υς εις συνάφειαν μετά τοΰ λίθου, δέν δύ ,αν- 
»τα ι αρά γε νά ώτιν αποτέλεσμα ρεύματος άέ- 
»ρος έςερχομένου διά μέσου τών ρηγμάτων; 
ίΓ ά δ ε  ελαστικά φύλλα τοΰ ορυκτού μάρκα* 
»σιου (mica\ τά κείμενα μεταξύ τών ρηγμά
τ ω ν ,  δέν δύνανται επίσης, ώς έκ τής ώθ'ήσεως 
»τοΰ αέρος, νά ^υντελώσιν εις τήν τροποποί- 
»ησιν τών ήχων; Διατί λοιπόν νά μή παραδε- 

.»χθώμεν οτι ο; αρχαίοι κάτοικοι τής Α?γύ- 
»πτου, διαπλέοντες άπαύστως τόν Νείλον, 
υεϊχον κάμει τήν αΰτήν παρατήρησιν έπί βρά- 
»χου τινός τής Θ ηβαίος, καί δτι ή τ ύ ν  έχει-  
*σε  β ρ ά χ ω ν  μ ο ν α χ ή  συνετέλεσεν εί; τάς επί 
»τοΰ Μεμνονείου αγάλματος μαγγανείας τών 
^ιερέων;»

Η έκτακτος δ ’ αυτη περίπτωσις τής εκβο
λής ήχων εκ γρανιτικών βράχων περί τήν α 
νατολήν τοΰ ήλιου, ήδύνατο νά θεωρηθν; ώ; 6* 
περωκεάνειον Οαϋμα ουδόλως εφαρμοστόν τή 
Α ίγυπ τψ  άλλά κα:ά  παράδοξον σύμπτωσιν 
παρατηρήσεων, Γάλλοι τινές περιηγηταί, δ ι« -  
μένοντες εν Αίγυπτιρ περί τόν αύτόν σχεδόν 
χρόνον, καθ’ 3ν δ Κ. Χουμβόλδος περιηγείτο 
τά ; ερήμους τής Νοτίου ’Αμερικής, ήκουσαν, 
τ οίι ή Μου άνατεΛΛονιος, έκ μ ν η μ ε ία  τ ι ν ϊ  ϊ χ  
γ ραν ίτ ο υ ,  ού μακράν τών ανακτόρων τοΰ Καρ- 
νάκ,ήχόν τινα προσόμοιον j o p d r ,  ύ ιαρ ρα γε ίσ ν ,
οίον περιγράφει καί ό προμνησθείς Παυσα
νίας.

Δέν δυνάμεθα i ?i  γε νά προβώμεν έ’τι πε - 
ραιτέρωη οί Πρώσσοι κ « ί Γάλλοι περ·.ηγηταί, 
οί εΐκάζοντις on  οί κοινοί ηχοι ουτοι ύπηγό- 
ρευσαν τοΐς Αιγοπτίβις ίερεΰσι τάς τού Μ.μνο* 
νείου τερατουργίας; Δεν ^καιούμεθ* νά διαβε- 
βαιώσωμεν δπ ό ίχος τοΰ Μέμνονος ίτο  αυτός 
καθ’ εαυτόν φ υσ ιχόν  (ραινόμενον, ήτοι γραν- 
τικός ηχος προερχόμενος έκ τών αύτών αιτίων 
ιών ένεργούντων έπί τοϋ ’Ορενόκου καί έν Καρ-

νακ, αντί να θεωρώμεν αϋτόν ώς τέχνασμα πρός' 
άπομίμηοιν φυσικών φ,νών ήχων; ’Εάν ώς 
ό περίφημος ήμών περι„γητή; υποθέτει, οί άρ- 
χαϊοι κάτοικοι τ ίς  Αίγυπτου, διαπλέοντες ά '  
παύστως τόν Νείλον, ειχον συνοικειωθή μετά 
τής μουσική; τοΰ γραντικοΰ βράχου τής Θήβα- 
ί»ο ;, πώ; ήδύνατο ή άπομίμησις τοιούτων φυ
σικών καί συνήθων ηχων θά θεωρηθϊί ύπό τών 
ιερέων die μέσον ύποδουλώσεως τών πνευμάτων 
τοΰ λαοΰ; Ούδέν το θαυμαστόν γό νατο  'ύπάρ- 
ξαι εν γραντικώ άγάλματι έκπέμποντι τοΰ; αυ
τού; εκείνους ήχους, τεΰ; τήν αύτήν ώρ*ν τής 
ήμέρας εκπεμπομένους καί ύπό γρανιτικοΰ βρά
χου* καί μακράν τοΰ νά έκλάβωιι τό γεγονός 
τούτο ώς υπερφυσικόν, οί κάτοικοι τβελον τ ό 
θ;ωρήσ>ι άπ/.ώς^ω; άντίτυπον, οΰτώ; εϊπεΐν, τοΰ 
ήθη γνωττού αύτοΐς φαινομένου. O n  δ’ ή τ ΰ ν  
β ρ ά χ ω ν  μ ουσ ιχ ή  ην κ0ινή έν Θϊ,βαβι, άπλή 
έατιν εΰασία" είναι δΟεν πιθανόν, οτι βράχο; 
τ ι, έκ γρανίτου καιέχων τήν ιδιότητα τοΰ έκ- 
φερειν ήχους, ειχεν ανακαλυφθή ύπό τών ιερέ
ων, καί δτι έποιήσαντο χ ρ ίσ ,, αύτοΰ πρό; τόν 
εν τω  αυτώ τόπω χρηματισμόν τοΰ Μεμνονείου 
αγάλματος, έπί σκοπώ τοΰ νά έντυπωθί) έπ ’ 
αυτοΰ ύπερφυοικό; χαρακτήρ, καθιστών αύτοΰ; 
ικανού; πρός τό διατηρεΐν τήν επιρροή* των έπί 
τοΰ εύπιστου λαοΰ.

Αι έρευναι καί άλλων περιηγητών συντελούν 
ε ι; την θεωρίαν ήμών ταύτην. Τρεις λεύγας πρός 
βορράν τού Τώρ έν τή Πετραία ’Αραβία υπάρ
χει τό ορο; Νακοΰ; έν τώ κόλπω τοΰ οποίου 
οΐ μάλλον αλλόκοτοι ήχοι ηκούσθηααν. Οί *Α- 
fao£ς τής Μιρημου άποδίδουσιν αύτοΰ; εις μο* 
ναστήριον μοναχών ώς έκ θαύματος διατηρού
μενο* έν τοΐς ύπογείοις τού ορους, προερχομένους 
ζλ ράβδου σιΟΓρά; δριζοντείως κρεμαμέ-η;, ήν 
κρούει ό ίερεΰς διά σφυριού δ.τω; συγκαλίί τοΰ; 
μοναχούς εΐ; τας προσευχάς. Εγχώριό; τ ι ;  διε. 
βεοαίωοεν οτι, ευρών ποτέ όηήν ήνεωγμένην, 
κατέβη t i;  τό υπόγειον μοναστήριον, ενθα ει^'εν 
ώραίους κήπου; κ ι ί  ύδωρ ίιαυγές, καί πρός ά - 
πόοειζιν τούτου εόείκνυΐ καί άντιδίορα απερ 8ι· 
ετιίνετο δτι έκειθεν ελαβεν. Οί κάτοικοι τοΰτοι

τοΰ Τώρ ώσαύτω; όμολογοΰσιν δτι αι καμηλοι 
τρέμουσιν είς τήν ακοήν τών ήχων τούτων.

•Ο Κ. Seetzen , ό πρώτος Ευρωπαίος περι
ηγητής ό έπισκεφθεΐ; τό ορος άνεχώοησεν έκ Βο- 
δυέλ Νακέλ τήν 17 Ιουνίου περί τήν 5  ώραν 
τό πρωί' συνοοευόμενος ύπό τινων Βο δουλών 
’Αράβων καί μετά £ν τέταρτον οδοιπορίας εφθα- 
σαν είς τοϋ; πρόποδας μεγαλοπρεπούς βράχου 
ποοώδους, εφ’ ου ίόρον έπιγραφάς Ίΐλληνικάς καί 
Κοπτικάς, σημεΐον οτι καί ετεροι ειχον προλα
βόντω; έπισκεφΟή αύτόν. Περί μεσημβρίαν ή συν- 
ο5ία άφίκετο είς τού; πρόποδας τοϋ Νακούς. Τό 
ορος τοΰτο έπαρουτίαζεν έπί τών πλευρών αυτοΰ 
δύο κατωφερεία; άμμώοεις 150 πόδας το uioc, 
καί τοοούτω κεκλιμένα;, ώατε ή άμμος έλαφρώ; 

προσκολλημένη έπί τής έτ.ιφανείας, δτε ή κα- 
ταφλέγουσα θερμοτης τοΰ ήλιου κατέστρεφε τήν 
ασθενή αύτής συνάφειαν, ή ύπό τής ελάχιστης 
κινήσεω;, άμ.έσω; κατέπιπτεν.

Ο πρώτος ηγος προσέβαλε τήν ακοήν τής 
συνοδίας περί τήν μίαν ώραν μ. μ. ’ Ενώ ό Ιν. 
Seetzeil άνερριχατο έπί τών κατήφορων, νικού
σε τόν ηχον κάτωθεν τών γονάτων του, εξ ου 
ώρμή^η εις τήν υπόθεσιν δτι ή τής άμμου κα- 
τάπτωσις ην τό αίτιον τοϋ ήχου. Νομίσας θ’ δτι 
άνεκάλυψε τήν άληθή αρχήν τοΰ ήχου. ήθέληαε 
νά έπαναλάβτ, τό πείραμα, καί πρός τοΰτο ά~ 
νέβη άναρριχώμενος είς τό άνώτατον μέρος,εΐτα, 
καταφερόμενος δσον τάχιστα, προσεπάθησε διά 
τών χειρών καί τών ποδών αύτοΰ νά βάλλη εί; 
ταχεϊαν κίνησιν τήν άμμον. Έπε'τυχε οέ πορ- 
ρωτέρω τής προσδσκωμίνης έκβ«σεως, καθότι 
ή άμμος έκκυλιομένη ού μόνον άπετέλεσε μέγαν 
κρότον, άλλα καί τό όρος τοσοΰτον σφοδρώς ί- 
κλονίζετο, ώστε ήθελε, λέγει, μεγάλως φοβηθί, 
άν ήγνόει τό ένεογοΰν αίτιον.

Έν τ5ί «.’Επιστηαονικ-^ Έφημερίδι τοϋ Ε διμ 
βούργου» κατεχωρήθη πρό τινων έτών περιγρα
φή έπισκίψεως έτ.ί τό δρος Νακούς μεταγενε- 
στέρα τής τοϋ Κ. Seetzen. 'θ  συγγραφεΰς αυ
τής Κ. Γράϋ δέν έπιφέρει άςιολογωτέρας επί 
τουτου πληροφορίας· λέγει μόνον δτι μετά 2ν 

■  ______________

τέταρτον τής ώ:ας iw l τής πρώτης έπισκέψιώς 
του, ήιουσε χαμηλόν καί συνεχή ηχον ψυθιρί” 
ζοντα ύπό τούς πόδας αύτοΰ δστις βαθμηδόν 
σφοδρότερος γινόμενος, ώμοίαζε πρός τόν κτύπον 
τοΰ ωρολογίου, καί έπί τέλους μετά πέντε λε
πτά απώθησε τήν άμμον πρός τοΰς πρόποδας. 
Έττανελθών τήν υστεραίαν εις τό αυτό μέρος, 
ήκουσε τόν ηχον ετι τοΰ πρώτου δυνατώτερον 
άλλά δέν ήδυνήθη νά παρατηρήσει οΰδέν σχίσμα 
δι’ ου νά εΐσδύτ) ό έξωτερικός άήο, καί επειδή ό 
ουρανός ητο ευίιος καί ή ατμόσφαιρα ηρεμούσα, 
δέν ήδύνατο ν’ άποδώσν) τόν ηχον εις μετεωρο
λογικήν τινα αιτίαν.

Περαίνοντες καί τό παρόν Κεφάλαιον προσ- 
επιλεγομεν οτι ούχ ηττον παράδοξοι, έν μέ:ει 
δέ και συντελοΰσαι πρός τήν διασάφησιν τών εί· 
ρημένων, εΐσίν αί διά τοΰ γαλβανικοΰ ρεύματος 
παοαγόμεναι ήχητικαι δονήσεις έπί εύκαμπτων 
καί άστομώτων ελασμάτων σιδήρου, « ί ύπο τοΰ 
Κ. S a g e  έσνάτως έφευρεθείσαι καί ύπό τών 
παρατηρήσεων του Γάλλου Marian έπιβεβαι- 
ωθείσαι.

(ακολουθεί)

(εκ τ ο υ  γαλλικού; ,

Ο στρατός άναχωρών διήλθε τό Αονδΐνον, 
*0 Μαλβορουγ έτέΟη έπί κεφαλής τών στρατευ
μάτων. Οϊ χωρικοί καί πάντες οί κάτοικοι τοΰ 
Λονδίνου συνώδευσαν μέχρ'.ς εκτός τών προα- 
στείων τούς γενναίους μαχ/ίτάς τής ’Αγγλίας, 
ευχόμενοι ένδομύχως υπέρ τής επιτυχίας τών 
δπλων των. Ό Πικάρδος δσ;ις άνεμίχθη μετα
ξύ τοΰ πλήθους καί όστις έ’ εκοιρδίζετο γε- 
λών διά τό συμβάν δπερ έπισυνέοη τγ  άξιολα- 
τρεύτφ αύτοΰ δεσποίν»! καί τήν λύτρωσιν αΰ-
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τή ; άπό τόσων κινδύνων, ηρξατο ά ίω ν οισμα 
‘ διόρρυθμον τή; πατρώος τβυ Ιΐιχαρδίας. Πα- 
ρενεθεσε εν τω άσματι λέξεις σχετικά; τών πε
ριστάσεων, μή άμφιβάλλων πλέον δτι ή εΰχα- 
ριστησις τον καθιστα ποιητήν, ’Επεριπάτει ά» 
δων στεντόρεια τή φω/ή.

Ό  Μαλβοροΰγ είς πόλεμον πηγα ίνει 
ταραμ ταρ ι ταράμ ταρ ί p i  psca 
Ποίο; ήξεύρει τ ί μπορεΓ να γέν?] 
χ ι ’  αν Οί γυρίσϊ] π ίσω  jju iv ήμερα.

Ό Πικάρδος συχνότερον έψαλλε τοΰς δύο 
πρώτους στίχους οιτί/ες εντός ολίγων λεπτών 
έψζλλοντο εν χορφ παρά πάντων. ’ Εντεύθεν ή 
αρχή τοΰ δημοτι,.ω τάτου έν ’Αγγλία άτματο; 
τοΰ Μαλβορούγ.

Το εσπερας όταν το σκότος έκάλυψε τά πέ- 
Ρ!ξ, ή τον Βεγμαρ έν τώ κήπφ άναμένουσα ά 
μαξα έδυνηθη ν’ απαγαγη τόν φυγάδα δσπς 
μετ’ ολίγας ημέρας επάτη,ε τό Γαλλικόν εδ*. 
φος άνευ ούύενός προσκόμματος και άνέλαβεν 
αύ9;ς τήν αρχηγίαν τοϋ αντιθέτου τ* ’Αγγλία 
στρατού.

 ̂ Εν έτος πιρήλθε. Κατά τό διάστημά τοΰτο 
ή Αγγελική κατώκ,ησϊ τό αρχαϊκόν καί εύγε- 
ν- ί fteyxpov τοΟ Χαρ/.ελλ ω ; (ρ'.λλνίτυ^ος οίκο- 
δέσποινα. Τερπομένη εξ ήδειών άναμνήσεων καί 
προσδοκώσα λαμπράν έν τω μέλλοντι ίίιταρξιν, 
παρεδιδετο ολη εις τάς εΰαρέστους άπολαυάς 
τ ί ;  έν τή έςοχή διαμονής καί είς τήν εϋχαρί- 
βτησιν τού νά έπιχένι τήν ευτυχίαν καί τήν πρό
οδον εις τοΰς πολυαρίθμους αύτής υποτελείς.

Ταυτοχρόνως ό δοΰξ τού Μαλβοροΰγ διηύθυνε 
τόν πόλεμον πρός τά μέρη τών κάτω χωρώ/, καί 
ε περαίωσε αυτόν διά τ ίς  μάχης τής Μαλτ- 

πλα/.e δοθεΐσαν τήν άξιομνημόνευτον ημέραν 
τής 11 Σεπτεμβρίου 1 7 0 9 . Ό  Μαλβοροΰγ μέ- 
γας πολιτικές άνήρ οσον καί ανδρείος, προήδρευε 
μακρόΟεν τών νικών τής Μινόρχηςκαί Σαρδηνί
ας,' επέβαλλε τοΰς σκληροτέρους δρους εϊς τάς 
ήττηθείσας δυνάμεις καί καθιδρυεν επί νέων γιο· 
ρών την (ίρεττανικήν κυριαρχίαν.

Εν τούτοι; ή Λαίδυ Αγγελική, σκεπτική 
καί μελαγχολική έν ταυτώ διά τήν διπλήν χ η 

ρείαν της, ό/ειροπολει πολλας ώρας έν τώ κυ
ανή» έκείνω θαλάμφ ενθα έπανεϊδε τόν Βέδμαρ, 
διά τελευταΐαν φοράν. Συχνάκις διηύθυνε τάς 
σχευεις της επι του περίβολου του πύργου άφ’ 
ού διέκρινε τήν συνοδείαν τοΰ στρατηγού Μαλ* 
βορουγ καί την άμαξαν ήτις άπήγαγε τόν φυ
γάδα.

Περι το δειλινον ημέρας τίνος τοΰ ’Οκτωβρί
ου η Αγγελική περιπατούσα εν τώ περιβόλφ 
τοΰ πύργου παρετήρει τήν ωραιότητα ημέρας 
φθινοπωρινής ηπς έπεχρύσου τήν γυμνήν εξο
χήν. 05τω παρατηρούσα ή ’Αγγελική είδε μα- 
κρόθεν γραμμ.ϊ>ν μελανήν μετά φωτεινών σημεί
ων βραδέως προχωρούσαν. Ό τε ή γραμμή αυτη 
επλησίασε παρετήρησε ανδρα τινα μελανείμονα, 
φεροντα σπάθην περί τήν ότφΰ/ καί πτερωτόν 
πίλον ύπό μάλη;. Προηγείτο νεκρώσιμου συν
οδεία;. Οτε ή συνοδεία έπροχώρησε πεοισσότε· 
Ρ3ν>  ̂ ’Αγγελική ήσθάνθη έαυτήν καταλαμβα
νόμενων uso φρίκης βλέπουσα δτι ή συνοδεία δι- 

ηυθύνετο πρός τόν πύργον" έντός ολίγου έφρικί* 
ασε ίδοΰσα δτι κε/οτάφιον περιεστολισμένον διά 
σημαιών εφερε τό παράσημον τοΰ δουκό; Μαλ- 
βορουγ. Κ,ατήλθε πάραυτα καί έφθασε πρό τοϋ 
περιστυλίου ένθα είιρέθη απέναντι αξιωματικού 
δστις προηγήθη τής συνοδείας έπιφορτισμένος νά 
εέ*·/] τή εύγεννί κυρία τήν ειδησιν τοΰ δυστυ
χήματος, δπερ τη συνέβη.— Ό περιφανής σύ
ζυγός της έτραυματίοθη, έν τ 5} μάχη τοΰ Μαλ- 
πλακέ, ολίγον επικινδυνως ως κατά πρώτον έ- 
νομίζετο. ’ Αλλά φθάς εϊς τόν λιμένα τής Νόρ- 
γουϊτς και καθ’ ^ν μαλιστα στιγμήν εϊχε νά 
περαιώση υποθέσεις του τινας έν τή πόλει ταύιν), 

ή πληγή ήνεώχθη έ* νέου καί άπωλέσας αίμα 
πολυ, ο στρατηγός ΰπέκυψεν εν όλίγαις στιγ- 
μαΐς. Τό έπιτελειον του μετά ήμισείας ήυέρα; 
πορείαν, εμαθε τήν ολεθρίαν ταύτην είδησιν διά 
ταχυδρόμου έλθόντος έσπευσμένω;. Οί λοχαγοί 
καί πάντες οί αξιωματικοί, καταθλιβέντες έκ 
τοΰ δυστυχήματος τούτου, ήγειραν κενοτάφιον 
εί; μνήμην τοΟ αρχηγού δστις τοΐς ίτο  τοσού· 
τω αγαπητό;. Ή Αγγελική, κατελήφθη ύιιά
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μεγίστης συγκινήσεω; καί δαχρυα ερρεον τών 

οφθαλμών της. 'Η απώλεια τοΰ συζύγου της 

η το δσον σκληρά τοσούτω και απρόοπτος. Α γ -  
γλίς τήν καρδίαν η Αγγελική ε7>.υτ:εΐτθ τον α · 
νωνιστήν, τό στήριγμα, τόν ηρωα τή; πατρίοος

% \ ψ ? y  & 1 ι · ·τη;. Γυνή τρυφερά και ευγνώμων, εκλαιε επι τη 
στερήσει εκείνου δστις τήν έλάτρευε τοσουτω 
τρυφερώς. Ά λλ ’ ώρειλε πρό παντός άλλου την 
στιγμήν ταύτην νά φροντίσν) πρός άπόίωσιν 
τιμή; είς τήν μνήμην εκείνου τόν όποιον τά 
τρία βασίλεια έσέβοντο ώ ; πατέρα, καί νά όπο· 
δεχθί) έπαξίως τόν άνδρα οστις έτ.έστρεφεν εν 
τφ  πύργω τών προγόνων του δπως λάβ?) θέσιν 
μεταξύ τών τάοων των. Ή ’Αγγελική έσπευσε 
νά διασκευάση διά μελανών υφασμάτων τήν αί
θουσαν τή ; υποδομής και ένδυθεϊσα επίσης φο- 
ρέματα πένθους ήτοιμάσθη νά δεχθνί τοΰ; α
ξιωματικού; καί τοΰ; άνωτάτους υπαλλήλου; 
οίτινε; ήλθον νά τή συλλυπηθώσι.

*ίΙ ο'ιραία ’Αγγελική μετά ψυχικού άλγους καί 
συγκινήσεω; πραγματική; τοΐς ηϋχαρίστησεν. 
Ά λλ ’ αίφνης, έν τώ μέσφ τής ομιλίας της ώ - 
χρίασεν ετι μάλλον καί έσιώπησε μείνασα ακί
νητος. Ειτα, διά βιαία; προσπαθείας διά συγ- 
κεκινημένης φωνής έπανέλαβε τήν ομιλίαν της. 
Μεταξΰ τών παρευρυκομένων ειχεν αναγνωρί
σει έκεΐνον δν ειδε ποοτιγούμενον τή ; νεκρικής 
συνοδείας καί εν αϋτφ τόν Βέδμαρ. Ματαίως ό 
μετεμφιετμός του τόν έκρυπτε, ματαίως τό λο
γικόν της τή ελεγεν δτι ό Βέδμαρ δέν ητο δυ
νατόν νά η/αι παρών, ή καρδία της έθλίβετο 
καί εχαιρε συγχρόνως. Έν τούτοις κατώρθωσε 
νά χατισχύση τής ταραχής της, παρέθετο γεΰ- 
μα κατά τό άρχαϊον έθιμον δπερ εϊσέτι δ ιατη
ρείται έν Α γγλ ία .

’Ολίγον άποτέρω τοϋ πύργου, καί εντός μι
κρού χο)ρι/.οΰ καπηλειού ό Πικάρδο; προσεκάλε- 
οε γάλλους τινας στρατιώτα; καί ναΰτα; οίτι- 
νες ενϊ*εν τή; ανακωχής, ήούναντο νά εΰρίσκων- 
ται εν Άγγλ'-α καί τοΰς όποίυος ό Πικάρδος μετά 
μεγίστης χαράς εϋρεν έν τή ακολουθία τοΰ δου- 
κός. ’Εν τώ καπηλείω ηρξατο ή διασκέδασις

καί ούκ’ ολίγος οίνος κατηναλώθη. 'θ  Πικάρδος, 
έν πλήρει εύθυμή ήγέρθ»! καί ηρξατο στιχουρ- 
γών ώ ; καί άλλοτε.

'Ο Μαλβοροΰγ άπίΟανε στή μάχη 
Ταραμ, ταράμ τ ί  ρε'ρα 
6 Μαλβοροΰγ άπέθανεν, κ’ έτάφη 
Δενδρολίβανο τριγύρω 
εϊ; τό μνήμα του ’φυτε'ψαν.

Οί σύντροφοι τοΰ Πικάρδου, σχηματίσαντες 
ήμικύκλιον πέριξ αύτοΰ, έγέλων καί έχαιρον ά* 
κούοντες τήν μελωδίαν του ταύτην $ν οί Γάλ
λοι στρατιώται μετεφερον μετά ταΰτα εις Γαλ
λίαν. Ούδέν ομω; ήδΰνατο νά φυγάδευση άπό 
τής μνήμη; του τήν αγαπητήν του δέσποιναν. 
Ουτο; ωσαύτως εΐχεν αναγνωρίσει τόν μαρκήσιον 
Βέδμαρ έν ένί τών πολυαρίθμων ακολούθων τοΰ 
δουκός Μαλβορούγ· παρετήρησε μάλιστα δτι οί 
Ά γγλοι μεθ’ υπόπτου βλέμματος έθεώροον τόν 
ξένον τοΰτον, καίτοι ό άριθμός τών ακολούθων 
τοΰ δουκός ητο τόσο; ώστε η ΘΙα ένό; νέου 
προσώπου δέν ήδύντο νά τοΰ; έκπλήξη πολύ. Ο 
πιστό; θεράπων έσκέπτετο δτι ή ανόητο; επά
νοδος τοΰ Βεδμαρ ήξύνατο νά προξενήσρ σπου
δαίας ανησυχία; τή λαίδυ ’Αγγελική. Διέλυσεν 
δθεν τήν βακχικήν του συνεδρίασιν καί έπέστρε- 
ψε πρό; αύτήν νίτις άπό στιγμή; εις στιγμήν ή- 
δύνατο νά λάβιρ ανάγκην τών φροντίδων του, 
καί έπιθυμών νά ίίναι παρών κατά τήν στιγμήν 
τοϋ κινδύνου. ’Επανήοχετο εϊς τόν πύργον δ ι- 
ερχόμενο; τόν κήπον καί έκεΐ παρά τι χλοερόν 
άνδρον ήκουσε ψίθυρον συνομιλίας. *Εστη καί 
ήκουσε μετά προσοχής τήν έξης συνδιάλεξιν.

III
—  *Ω Βέδμαρ, όποια άνοησία άκατάληπτος) 

οποία ·Γ0λμη, ν’ άποφασίσνις νά έπιστρέψης εί; 
τήν γήν ταύτην ενθα τόσου; κινδύνους διέτρεςας, 
καί δπου καί νϋν ετι ή κεφαλή σου ] τρέχει κ ίν
δυνον.

—  Δέν ήδυνάμην νά ζήσω χωρίς νά σε έ* 
πανίδω. Ένόμιζα δτι Οά εφθανον ενταύθα πρό 
τής επιστροφή; τοΰ δουκός, δτι θα ειαεουον εν τώ 
πύργω τούτφ μετημφιεσμένο; καί διερ/όμενος 
μίαν μόνην ώραν πλησίον σου, νά άναλάβω άρ-
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χετήν δύναμιν ινα υποστώ τάς θλίψίίς τή; απου
σίας πολλών ετών εν τώ μέλλοντι. Περιπλανώ- 
μενος σήμερον εις τά περίχωρα τοϋ Τσαρτσχίλ 
έμαδον τά άφορώντα τόν δοΰκα, είδον έρχομέ- 
νην τήν νεκρικήν συνοδείαν, συνανεμίχθην μετ’ 
αΰτών ινα είσέλθω ένταϋθα, υπερασπιζόμενος 
υπό τοϋ πλήθους καί τής ταραχή; τή; στιγμής 
ταΰτης.

Ά λλά τώρα, φύγετε, σάς παρακαλώ, φύ
γετε ενώ ή νΰξ δυναται νά συντελέσ?] εις τήν 
φυγήν σας.

—  Οΰχί! μοί ωρκίυθητε, οτι εάν ποτε ησθε 
ελεύθερα τιθεΑετε μοί ανήκει. "Ερχομαι νά σα; 
ΰπενθυμίσω τόν ορκον σ«ς καί νά σάς καθικε
τεύσω νά τόν τηιίσητε.

—  'Ορθότατα λέγει, έφώνησε ί  Φαννή ητις 
άπηύθυνε τάς λέςεις ταΰτα; μετ’ αποφασιστικό
τητα; τή εξαδέλφνι τη ; ’Αγγελική.

—  Δυστυχή ! πως σκέπτεσαι τοιοϋτον τι, 

ένω μόλις ολίγα ιώραι «αρήλθον άφ’ δτου ό δού; 
επαυσε τοϋ ζην.

" Αλλα ολοκληρος ζωή παρήλθεν άφ’ δτου 
σάς άγαπώ εκραξεν ό Βεομαο καί ολόκληρον 
έτος άφ’ δτου σάς άπεχωοισθην. Κατά τόν χρό
νον τοϋτον διήλθον τήν ’ ί  ταλίαν άποθαομάζων 
τα αρχαία μεγαλεία, τά ώραΐα ερείπια, καί κα· 
ταθελγόμενος εκ τών λαμπρών αναμνήσεων* δ ι ' 
ήλθον τήν 'Ισπανίαν, τόν κήπον τοϋτον τοϋ κό
σμου, τό κλίμα τοϋ ήλιου και τών μύρων και 
δέν εΐαέπνεον η τό μύρον τών νέων ερώτων μας 
οπερ ητο διακεχυμένον περί £μ£. Κατώκησα τήν 
Γαλλίαν, και άντι ολων τών ευχαριστήσεων χ&Ι 
τών θελγήτρων τής αΰλής, έπροτιμητα τάς θλί
ψει; και τά; πικρία; τ?,ς καρδίας μου.

—  *Ίδε, προσέθεσεν ή Φαννή, περιήλθεν δλ^ν 
τήν Ευρώπην χωρίς νά σε λησμονήσει.

Είναι άξιοσημείωτον πράγματι, ενώ και- 
ρώ ζώμεν, άπεκρίθη ή Α γγελική.

Lav δέν αμοιβή τις τήν άφισίωσιν έπα· 
νέλαβεν ή Φαννή, πώς θέλει; οί άνδρες \ά εν- 
θαρρύνωνται πρός τήρη?ιν τών όρκων των;

· Σιωπήσατε, σιωπή, άμφότεροι! ειπε με- 
γαλοπρεηΰς ή ’Αγγελική. Ό Δού; άκόμη δέν ά*

πήλθεν εις την οστατην αυτού κατοικίαν, άφή- 
σκτε αυτά) τόν καιρόν ν’ άναπαυθ?) έν ειρήνη. 
Μόλις πρό στιγμής ενεδύθην τά ενδύματα ταΰτα 
τοϋ πένθους, άφήσατέ μοι τόν καιρόν νά τά 
φέρω. Δέν πρέπει ό Αγγλικός λαός νά μοί είπη 
ώς ό Άμλέτος ει; τήν Γερτρούδην :

Λ hr ιφθαρη εισετι r0 e r i νμα δπερ εφερες 
σνγοδενονσα την κηδείαν τον πατρός μου χαί 
συνήπτες rio r γάμοr.

Καιρόν ζητείς, Καιρόν, ΐδοΰ ό λυτρωτής 
τών γυναικών!

· Λ διάφορο ν, βρ ονίμους ή μή επιτρέψατε 
μοι να ϊεβωμαι τοΰ; νόμου; τοΰ κόσμου. *Άφε- 
τέ μοι έν ετος να μείνω μόνη καί τηρήσω το 
πένθος μου.

ε to;,ενώ δέν γνωρίζομεν εάν μας μένη 
και μια ήμεροι; Αλλά δέν γνωρίζει; ’Αγγελική 
δτι κατα τό ετο; τοϋ·ο, θά παρϊυρεδώ εΐ; εί
κοσι μαχϊς θά εκτεθώ χιλ^λιάκίς εΐ; τό στόμιον 
τών πυροβόλων, καί ει; τόν στρόβιλλον τών 
ξιφών. Ημείς οι στρατιωτικοί Ο ίτ ινε ς  έ^ομε^ 
τόν κίνδυνον ω ; καθήκον, τόν θάνατον ώ ; μέ- 
5ημα, έκαστη στιγμή καθ’ $ν άναπνέομεν είναι 
δι’ ήμά; στιγμή χάριτος. Ζώμεν έχοντε; πρό 
ήμών πάντοτε χαίνοντ» τόν τάφον, 'η  σημαία 
ηναι ή φωνή ητις μα; κρατεί άκαταπαύστως: 
dSeJjiol πρέπει νά άποθάνητε. Ά λλ’ αντί νά 
κλίνωμεν τήν κεφαλήν εις τήν όδυνηράν ταύ* 
την δήλίασιν, άπαντώμεν μειδιώντες. νΑς έπω- 
φελοθώμεν τουλάχιστον τήν ήμ,έραν ητις μας 
έμεινε. Δι’ εμέ ’Αγγελική, πάσα άπόλαυτι; πά 
σα ευτυχία μόνον παρά σοΰ μοί ερχεται.

®Ας ’ίδωμεν προσεΐπεν ή Φαννή, αποφασίσετε 
νά καταστήτε ευτυχής ταχύτερον η οσον ποέ- 
πει.

—  Βλέιτεις λοιπόν, έφώνησεν ό Βέδμαρ, δτι 
πρέπει ν’ άναχωρήσωμεν τήν νύκτα ταύτην.

—  ’Αναχώρησον μόνο; σου, ocl ορκίζομαι 
οτι θά έλθω εΐ; συνάντησίν σου.

—  Ν’ απομακρυνθώ άνευ σοϋ; ’Επροτίμουν 
νά ταφώ εί; τά σπάγχνα τή ; γής.

—  Δέν δύνασαι νά μείν^ς 0ΰ :ε  μίαν ήυέοαν 
πλέον έν τώ πΰργω τοΰτφ.
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—  Τότε, ΰπάγω νά παραδοθώ εις τούς δι- 
καστάς οϊτινες μέ κατεδίκασαν. Εί; μόνο; δε
σμός μέ άποχωρίζει τής αγχόνης, σοί δρκίζο* 
μαι ό ιι θά τόν θραύσω.

— Είσαι μανιώδης, καί μ.έ άναγκάζιρς νά 
υπακούσω εί; τήν μανίαν σου. "Εστω λοιπόν 
θά σέ ακολουθήσω τήν νύκτχ ταύτην. Χήρα 
τοΰ ήρωο; τη ; Α γγλ ία ς, θά έγχκταλείψω τήν 
χόνι/ του, ινα άπέλθω μετά τοϋ έχθροΰ του. 
Θά γίνω  προδότης συγχρόνως τών καθηκόντων 
μου καί τής πατρίδο; μου.

—  Είσαι ολιγώτερον ένοχος, ’Αγγελική, 
παρά άν έπρόδιδε; τάν έρωτά μας.

—  ’Αλλά, άλλοίμονον, προσεϊπε μετά λυ- 
πηράν ακέψιν, μόνοι, άνευ οΰδενάς στηρίγμα
τος ί'να Ιπαγρυπνήδιά τήν άσφάλειάν μας, α- 
νευ δδηγοΰ ινα άσφαλίση τήν φυγήν μα ;, τ ί 
θά γίνωμεν; Ποϋ νά ευρο>μεν φίλον γενναΐον 
ινα φυλάςvj έν τί) φυγνί τήν «χάριστον θυγα
τέρα τής ’Αγγλίας καί τάν εχθρόν τή ; έπικρα- 
τείας.

—  Ό Πικάρδος είνκι έδώ· είπεν δ καλός 
ΰπηρέτης είσχωρών έν τώ δωματίω. Πρέπει 
νά άποκοιμήσωμεν τάς ΰποψίας έκείνων ο"τι- 
νες πιθανόν ν’ Αναγνώρισαν τόν κύοιον κατάδι- 
κον, θά τοΰς ποτίσω κρασί έ'ως δτου τοΰς κά
μω στουπί μ&θυιμένους. “Εχετε ανάγκην μιάς 
οιμαζης, κ:;λοϋ οδηγοΰ, xc:l φορεμάτων πρά; 
με εμφι:ιμΰν. Θά έχετε τά  πάντα κατά τά 
μεσονύκτιον. *Ενετε ανάγκην καθ’ όδόν άν- 
θρωπου αροσιωμενου, δστις νά προλϊμβάνη 
πάσαν αργοπορίαν, δστις νά ΰπερπηδα πάντα 
κίνδυνον. Θά αναχωρήσω μεθ’ ΰμών.

— Περί τά μεσονύκτιον ! είπεν δ Βε'δ- 
μαρ.

—  Το μεσονύκτιον, άπήντησεν η ’Αγγε
λική.

—  Είς τήν Γαλλίαν, εις τήν Γαλλίαν, έ- 
ι-ραίεν δ Πικάρδος μετά χαράς. Τπάγωμεν 
είς τήν ώραιαν ταύτην χώραν όπου το άσυλον 
είναιώς πατρίς· καί έξήλθον πάντε; τοϋ δωμα
τίου. Τά φώς τών λαμπάδων αΐτινες έλαμπον 
ιίσέτι άνά μέσον τών κυπαρίσσων, έπιπτε έπί

τοϋ μελανού ενδύματος τής ’Αγγελικής: Ό 
Βέδμαρ, ^σθάνθη τήν καρδίαν του πληττομέ· 
νην υπό σκληρού προαισθήματος. Είπε μετά 
φωνή; συγκεκινκιμένης.

Ίά πενθηρόν τοΰτο φόρεμα, μοί προξενεί 
φρίκην. Μοί φαίνεται δτι σέ προσκολλά άδt- 
αρρηκτω; μετά τή ; ψυχή; τοϋ Λουκά; τής 
Αγγλίας, ’ΐδου, επρόθεσε, δρέπων ά’νθοςκαί 

προσφέρων αυτή τούτο, θέσε το έπί τής 
κόμης σου, σε καθικετεύω, ινα ΰπάρχιρ τ ι έπί· 
σ/)ς οπερ να σε συνδένι μετά τών ελπίδων μας 
και ινα βλέπω εν σοί, ολιγώτερον τήν yvisav 
ί  τήν μνηστήν.

Η ’Αγγελική μετά λυπνιροϋ μ.ειδιάμ,ατος 
έθετο τό κνθος έπί τής κεφαλής της, καί έ 
στρεψε τό βλέμμα πράς τήν αΐθουταν τή ; ΰ- 
ποόοχής ενθα ησαν ακόμη συνηγμένοι οί συν- 
δαιτημ,ονες. ΙΙτο ανήσυχος περί τής έντυπώ- 
σεως -̂ ν ηθελέ προξενήσει ή απουσία της, καί 
χ ιλλιάκις πλέον, διά τήν φυγήν ^ν προέθετο, 
καί ε:ς ^ν συγκατετέθη έπί τή βεβαιότητι, 
δτι ή άρνησίς της θά ήνάγκκζε τόν Βέδμαρ νά 
παραδοθή μόνος του εις τάν θάνατον, δστις τον 
άνέμενε.

Πριν η άναχωρήσωσι, οί αξιωματικοί καί 
ακολουθοι τοϋ Δουκος συνοδευόμενοι ΰπά ίε* 
ρέω; τίνος, μετέβησαν εις τήν αίθουσα* ένθα 
ητο έστημένον τό κενοτάφιον τοϋ Δουκάς, ινα 
αποδόσωσι τον τελευταϊον σεβασμόν είς τήν 
μνήμην του.

Απαντες απεκαλυφθησαν καί προσηύ^οντο 
μετά κατανύ'εως. Ό Ίερεύς έψαλλε πενθίμως 
τήν νεκρώσιμ.ον άκολουθείαν. Ή νεκρώσιμος 
προσ'υχή μόλις έ .λειώσε, καί οί παρευρισκό- 
μενοι ε ’πον διά τελευταΐαν φοράν.

Ό  θεός άνα ταΰσοι zt)r του·
Αλλ’ αιφνη; ή θύρα τής εισόδου ήνεώ^θη. 

*Απάντων τά βλέμματα έστρίφησαν πρός τήν 
θύραν καί έίδον τόν Δοϋκα Μαλβορούγ άκολου- 
δούμενον ΰπό τοϋ πιστοΰ του θεράποντος.

’Επί τή θέφ ταύτν;, ιδεώδη ή πραγματική, 
υπόκωφος κραυγή ήκούσθη πανταχόθεν γενική 
φρίκη κατέλαβε τούς πάντα;· οί μέν γονατί-
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τικοι> άλλοι τρέχουσιπράς αυτόν, ουρείς γνω* 
ρίζεί κν ενρίσκηται απέναντι οπτασίας υπερ
φυσικής ή άπλής πραγματικότητος. Ά λ λ ’ δ 
Δούζ πλησιάζει τοΰ; στρατιώτας του τοΐς τε ί
νει τήν χεΐρα, τοΐς μειδιά, Τό βλέμμα του 
είναι ζωηρόν, ή φωνή του 'συμπαθής καί δ ια 
λύει τήν σκιάν τοΰ ονείρου.

Φίλοι μοι, είπε, αγαπητοί μοι συστοατι- 
ώται, συγχωρήσατε μοι έν σιωπηρόν ψεύδος 
δπερ σάς έδωκε μιάς ημέρας λύπην. Ή  ειδησις 
τοΰ θανατου μου διεδοθη.'Αφησα ταύτην νά 
υπαρξ/) επι τινα καιρόν, ινα μάθω δποίαν έν* 
τυπωσιν προυςένει’ ή πληγή μου ήνεώ
χθη καί Δευτέραν φοράν, έχασα αίμα πολύ, 
και ελιποθυμησα. Ενόμισαν δτι ή/ην νεκρός 
καί διέδοσαν τόν θάνατον μου είς τήν έμπρο.- 
σθοφυλακήν. Ό τα ν  έπανέλαβον τάς δυνάμεις 
μου, ήμπόδισα τάν Βονιφάτιον νά διαψεύση 
την είδησιν, καί ιππεύσας, ηκολούθησα μα* 
κρόθεν τήν νεκρικήν συνοδείαν μου. Μίαν ετι 
φοράν, συγχωρήσατέ μοι φίλοι μου. Δυστυχώς 
ό ενθουσιασμός καί τό σέβας δπερ εμπνέει τις, 
συναπόλλυται μετά τής ζωής του. Ήθέλητα 
λοιπον να δοκιμάσω εάν τό δνομά μου δπερ 
προσεπάθησα νά καταστήσω ένδοξον, διετή· 
ρει ε ΐιέτ ι τήν αξίαν του" άν η χώρα ί,ν υπη
ρέτησα, {) γυνή $ν ήγάπησα, ο! φίλοι οδς έ- 
φίλουν, ήθελον μέ λησμονήσει ευθύς. Μετά 
τούς λόγους τούτους b Δούξ εαφιγζε τήν χεΐ- 
ρα τών φίλων του καί έσπευσε νά έναγκαλι- 
σθ5| τήν σύζυγόν του.

— Καί σΰ, γλυκεία μ ο υ  φίλη, θά έλυπήσο 
βεβαίως εάν ίχανον τήν ζωήν μου, διότι μετά 
τής ζωής μου ίχανον καί οέ. Είτα, δδηγώσα 
αυτήν παρά τό κενοτάφιο», ενθα εκαιον αί 
λαμπάδες καί ϊνα καλλίτερον τήν ίδϊ].

— Πάντοτε τόσον ωραία, είπε μετά συγ? 
«κ ινημένη - φωνής, καί ετι ώραιωτέρα διότι 
προιθετει πολύ εϊς τήν συμπαθή μορφήν σον, 
η συγκίνησις, τολμώ νά εί/τω ή εύτυχί* τοΰ 
νά μέ έπαναβλέπϊΐς.

—  Κύριε....

—  Θά μοί συγχωρήσεις ακριβή μου τήν 
ιδιοτροπίαν ταύτην, ήτις οέ εκαμε νά δοκιμά- 
σιρς ώρας τινας λύπης;

Κύριε, έπανέλαβεν ή ’Αγγελική, μετά 
φρίκης, παν ο ,τι πράττετε είναι δίκαιον καί 
φρόνιμον, Δεν κρίνει τις άνθρωπον ώς υμας, 
μόνον τόν θαυμάζει.

φέρεις ηδη, φιλτάτη ενδύματα πένθους 
άλλα τ ί ζητεί τό άνθος εκείνο έπί τής κεφα
λής σου, δπερ εδρίσκεται είς μεγάλην άντίθε- 
σιν μετά τοΰ ενδύματος τής χηρείας σου.

®ί)! απεκοίθη η ’Αγγελική, είναι λεί- 
ψανον τοϋ παρελθο/τος στολισμού μου τό δ· 
ποιον παρέλιιψα νά εκβάλλω· άλλ’ ίνα τ ιμ ω 
ρηθώ θα το έκβαλλω αμέσως καί διά πάντοτε. 
’Απέσπασε το άνθος δπερ παρίστα τήν υστά- 
την ελπίδα των ερώτων τής νεανικής της η 
λικίας, και τα φύλλα τοΰ άνθους έπεσαν πρό 
τοϋ κενοταφίου.

Έν τουτοις ή ευχάριστος είδησις τής επα* 
νόδου τοΰ Μαλβροΰγ είς τήν ζωήν, διεδόθη 
εν τώ πύργω και τοΐς προαστείοις. 'Ο Δούξ έ" 
φιλοδώρησε γενναιότατα πάντας τούς έν τώ 
οίκφ θεράποντα;. Έ πιον πάντες εις τήν υ- 
γ»ιαν εκείνου οστις ζών ή νεκρός μετεχειρίζε- 
το τόσφ καλώς τόν κόσμον. Καί οΰδείς δπήρ- 
χεν έν τώ πύργ« δστις δέν κατέστη ημιθανής 
εκ τοΰ ποτοΰ τήν εσπέραν εκείνην.

Πάντες έζήτησαν τήν άδειαν ν’ άπέλθωσιν 
μεθ’ ο ο όου; ελαβε τήν χεΐρα τής ωραίας συζύ
γου του ίνα μεταβί) έπί τέλους εις τόν χ να -  
> o v r  OdJqjioy, εις τόν παράδεισον εκείνον, 
ένθα μετά τόσους μόχθους, έμελλε νά άνα- 
πβυσν) τήν κεφαλήν του καί ν’ άρ^ίατι τήν νέ
αν αυτοΰ ζωήν τής άναπαύσεως καί τής γλυ
κύτατος.

*0 Δούξ μετά τής ’Αγγελικής διέβησαν τήν 
αίθουσαν τοΰ Ιστιατορίου, ίνα άπέλθωσιν εις 
τόν κυανοΰν θάλαμον. 'Η ’Αγγελική έβάδιζε 
παρ’ αΰτώ, πλήρεις συγκινήσεως καί τύψεως 
συνειδότος, θλιβομένη πικρώς διά τήν ελαφρό
τητα ήτις τήν έκαμε νά προδώσϊ) τόσον τα 

χέως κατά διάνοιαν τουλάχιστον, τον ευγενή 
σύζυγόν της. ΠλήΊος σκέψεων διεσταύρου τό 
λογικόν της καί ούδεμ£«ν ηδύνατο να λαβν) 
πραγματικήν ιδέαν τής θεσεως της. Έβαδιζε 
ταχέως καί έν τούτοις μόλις ηδύνατο νά στη- 
ρίζηται.

Φθάσας πρό τή ; κλίμακας, δ δούξ έβοήθησε 
τ ή ν ’Αγγελικήν ίνα άνέλθ·}... ’Αλλά ένώ ,τόν 
πόδα εθε:εν έπί τής κλίμακος, είδεν άνθρω
πόν τινα. κρατούντα γυμνόν ξίφος εϊς τήν -χεί- 
οα καί δστις τώ .έφραττε τήν δίοδον.

Ό Δούξ έστράφη έν βήμα πρός τά οπίσω, 
ενώπιον τοΰ φαντάσματος τούτου.

Εκείνος, ουτινο; ή θέα τόν έξέπληξε τοσοΰ- 
τον, έπροχώρησε καί είπε μετά φωνής καί το- 
νου προκλητικού:

—  Στρατηγέ Μαλβορούγ, είμαι Ιγώ, b Map- 
κήσιος Βέδμαρ· είμαι ο αιχμάλωτός σου, όστις 
διέουγον τάς χείρας σου διά θαυμασίου τρό- 
που καί δστις τίθεμαι ΰπό τήν ϊσχύν σου.

—  Ό δούξ δέν ηδύνατο νά πιστεύονι δ,τι 
ήκουεν.

—  Μάλιστα εγώ είμαι, εγώ δστιςδ ιά  τής 
φυγής μου σοί προσήψα τό αίσχος τοΰ νά φα* 
νΐίς εϊς τό συμβούλιον τής έπικρατείας χωρίς 
νά φέρτ,ς μετά σοΰ τήν βοράν ην ή ’Αγγλία πε
ριέμενε. Σπεΰσον δθεν νά μέ συλλάβτ,ς.

*0 Μαλβορούγ μόλις ήκουσε τούς λόγους 
τούτους καί έκραξε τούς αξιωματικούς του. 
Ά λλ ’ έν τή έρήμιρ εκείννι αιθούση εν τώ  μέσ&> 
τοΰ βαθέως υπνου, οΰδείς τόν ήκουσε.

Ό Βίδμαρ εμειδίασε διά τήν σιωπήν ητίς 
διεδέχθη τήν διαταγήν τοΰ δουκός.

—  Τρέξατε, φύλακες, έκραξε καί (πάλιν δ 
Μαλβορούγ.

—  Οΰτε οί αξιωματικοί σου, οΰτε οί φύ* 
λακές σου θά έλθωσιν, είπεν δ Βέδμαρ' κοι- 
μώνται έν τοϊς κύμασι τών οίνων σου.

Ό Μαλβοροΰγ, έπανέκραξε καί πάλιν κ τύ
πων έπ! τοΰ έδάφους τόν πόδα του.

—  Κεραυνό; έπί τών κεφαλών σας, που εϊ- 
σθε λοιπόν σεΐ;; έκραξε μετά φρίκης δ δούξ.

—  Τό βλέπετε, είπεν δ Βέδμαρ, δέν έρ

χονται, καί έάν ήρχοντο, ή μέθη τόσον τοΰς 
κάτέβαλλεν ώστε καί είκοσι αν ώ ιι θά τοΐς 
διαφύγω. Θά άναγκασθήτε, νά μέ δδηγήσητε 
σείς δ ίδιος είς τό δικαστήοιον τοΰ Λονδίνου, 
κα! δέν θά άναπαυθήτε οδτε τήν νύκτα ταύ- 
την εν τω πυργω.

—- Φύγε λοιπόν ! Πήγαινε είς τον διάβο
λον, σΰ καί αί υποθέσεις τοΰ· κράτους.

— ’Εν τίί άπελπισία του δ Βέδμαρ π«ρρ· 
τήτο τής φυγής, καί έπροτίμα ϊνεκεν φθόνου 
καί έργίς, νά θυσιάστρ τήν ζωήν του μόνον 
καί μόνον δπως θέστ) πρόσκομμα έστω καί διά 
μίαν εσπέραν, είς τόν Μαλβοροΰγ τοΰ νά μείντ) 
μόνος μετά τής ’Αγγελικής.

Ή  ’Αγγελική, ωχρά κα! λιπόθυμο; έστηρί- 
ζετο έπί τής θύρας, μή τολμώσα νά ϊκετεύσ^ 
ουτε τόν μέν οΰτε τάν δέ καί φοβουμένη μή έ- 
παυξήσν) τήν οργήν των.

Ό Βέδμαρ είπε τώ Μαλβορούγ.
— Σέ ευχαριστώ, κύριε Δούξ, άλλά τοΰτο 

δέν δύναται νά τελειώ^τι δ ι’ αύτοΰ το3 τρό
που.

—  Πώς;
—  Έάν δέν δέλνις νά μέ συλλάβτις πρέπει 

νά μονομαχήβιρς μετ’ έμοΰ, καί εάν δεν είμαι 
πλέον αιχμάλωτός σου είμαι ο στρατηγός 
Βέδμαρ καί δέν δύνασαι ν’ άρνηθνι; ϊκανοποί- 
ησιν εϊς δμοιόν σου.

— Ού/1 βεβαίως· άπήντησεν δ δούξ έλκων 
τό ξίφος του.

—  "Έλεος, έλεος θεέ μου, έφώνησεν ή ’Α γ

γελική δακρυρροοΰσα.
—  ’Ελθέ λοιπόν, έλθέ, είπεν δ Βέδμαρ, οί 

κήποι σου είναι έρημοι κα! φωταγωγημένοι, 
είναι δ κατάλληλος τόπος πρός μονομαχίαν 
μέχρι θανάτου.

—  Ό δούξ, έκινήθη δπως έξέλθτΓ άλλά 
π*ρ«τηρήσας τήν Α γγελικήν ήμιθανίί τόσον 
ώραΐαν, τόοον- θελκτικήν έν τ^ θλίψει κα! τώ  
φόβο) τ/ις, έσκεφθη δτι ή τύχη τών όπλων ή ' 
δύνατο νά τάν προδώτνι, οτι θά έμενε νεκρός 
κ»! δτι θά έθάπτετο υπό τήν σκιάν τών με
γάλων δένδρων.... "Εστη.
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—  Λοιπόν, δ ισ τ ά ζ ε ι ;  είπεν δ Βέδμβρ, ά· 
νυπομονών ή μ οργή μου  δ έν προξενεί οργήν 
είς τήν ψυχήν σου; Δέν ενθυμείσαι λοιπόν 

I τα ; μαχα; καθ 5ς τοσάκις διεσταυρώσαμεν τά 
ξιφ» μ«ς; Δέν αναγνωρίζεις λοιπόν τόν στρα
τηγόν οστι; τοσάκις μετέβαλλε τάς επ ιτυχί
ας σου, εις αισχρά; ήττας; δστι; τόσους στρ*- 
τ ιώ τα ; σου εκαμε νά κυλισδώσιν έν τ£> αίματι; 
Δέν ενθυμείσαι λοιπόν εκείνον, οστι; μετ' ά -  
καθίκτου δρμή;, κατέσφαζε τοΰς καλλιτέρους 
τών άςιωματικών τοϋ επιτελείου σου δπω; 
φθχσιρ έμχρι σοΰ;

< “  Μάλιστα· σέ γνωρίζω, διότι πολλάκι; 
σέ ένίκϊισα, μέ δλας τάς παραφόρους προσπα- 
θείας σου, καί δέν θά μοί κοστίσ·/) περισσότε- 

I ρον να τό πραξω καί δευτέραν φοράν.

—  Μέ ένίκησε;, δταν εϊσθε δέκα εναντίον 
ενός* άλλά τήν στιγμήν ταΰτνιν ή'μεθα ίσοι,

I εις πρ.ό; ένα. Έάν άποθάνω, ούυέν έν τώ κό- 
ϊμ ω  χάνω η τήν τύχην ένό; πτωχού φυγάδο;*

I ού δμως, έπρόσθεσεν ό Βϊδμκρ, ρίπτων βλέμ
μα πλήρες στοργής καί θλ'ψεως έπί τή ; ’av- 

I γελικής, συ, Δού* τοϋ Μαλβορούγ, άφίνεις έπί 
I τής γής άντικε'μενα τών οποίων, είναι σκλη

ρόν, ν’ αποχωρισθ/ί τ ι ; .

—  Δέν δύναται νά μέ έπηρεάσν) ούτε ή ί- 
| δεα αυτη, κατηο- >Λΐ"νε.

— Έλθέ λοιπόν* tivci κα·,ός πλέον δύο 
στρατηγοί οί'τινε; άλλο·.; έμέτρησαν τά ξίφ., 
των, νά cuvt ντηθα ι ι  καί πάλιν.

—  "Εστω* γεννη^ τω  τό θέλημα τού Θεού.
—  Έλθέ λοιπόν νά τό μάθ/·,;, δούξ τού 

Μαλβορούγ.

Αιφνη; δ δούξ ή λλ 'ξε  μορφήν. Τό πρόσω- 
πόν του δπερ μ .'χ ,ι τοϋδε δέν ένέφαινεν ή άξ,. 
ον πολεμιστ.ΐν, £Λ« : ·ψ5ν έξ ,. 'φνη ; 6πό ^ Χ0ΰ 
τίνος θάρρους .. : ι,ϊερτέοου.

— Λοιπόν, όχι, ε ;ε^ δ  δούξ, δέν θά μο
νομαχήσω.

Δέν  ̂θέλω νά μ ο νο μ α χ ώ , επανέλαβεν ό 
° ? ε{λω· λοιπόν πάντοτε νά διέρχωμαι 

τήν ζωήν μου πολεμών, άπό τάς μάχας εΐ;

τά ; μονομαχία;; Δεν ε'χω 5ράγε καί έγά
καρδ.αν ό,.ω; ζησω, ω ; ολοι οί άνθρωποί,
Ό λίγα μόνον ε'τη μοί μένουσι ζωή;, δ,κίζο-
μαι ε., τόν 0εον οτΐ; θα τά αφιερώσω εί; τήν
εύγενή άπόλαυσιν τή; ευτυχίας τοΰ οίκογενει*

“κ°5 ^ 'ου· ”£7Γειτ«  στρέψας δ δοΰξ πρός τόν 
Βεδμαρ τ£  ειπε ;

— Κύριε, είσθε ελεύθερος.

( ’Α παπι,{α> μ «νί« . φθόνο;, κατέλαβον τόν 
νεον γάλλον άκούοντα τούς ψυχρούς τοΰ δου· 
κος λογους, εκραζ* δε εν τή παράφορά του.

ΐδου ωρϊΐαι λέξεις οπως χρωματίσωσι 
τήν διαγωγήν σου Μυλόρδε. Ά λ λ ’ οίανδήποτε 
αφορμήν καί άν λέγης, ή άρνησι; μονομαχίας 
είναι ανανδρία, καί έκεϊνον δστις άρνεΐται νά 
μονομαχίαν·, δύναταί τ ι ;  νά τόν φονεύσ/j.

Τό ξίφος του ήδη έπλησίαζε έπί τοΰ στή
θους τοΰ δουκός:

Κατά τήν αύτήν στιγμήν δ Πικάρδο; είσήλ- 
θεν.

—  Συλλάβετέ τον, συλλάβε» τόν ά'νθοω
πον αύτόν, είπεν 5 Μαλβορούγ, άρνεΐται ‘τήν
απελευθερωσίν του. Λάβετέ S/ ψ ο ι  καί ώδ/ιγη\
σατέ τον άμέσω; εί; τ ά ; φυλακά; τοΰ Λον- 
οίνου.

‘ο  αίχμάλωτος ίξηντλομένο; ήδη, δέν άν· 
τέστη ποσώς, καί δ Πικάρδο; άπέσυρεν αύτόν.
Π ’Αγγελική ητο σχεδόν νεκρά' δ δούξ έλα

βε ποτηρςον υδατος καί ερράντισεν αυτήν.
Ο Πικάρόος έπλησίασε πρός 'στιγμήν εί; 

τό ού; τής ’Α γγελική; καί τή είπε/

—  Ινυρια ’Αγγελική, δύο φορά; τώρα εχω 
που κινδυνεύω τήν ζωήν μου άλλ’ δ,~ι κάμω 
σήμερον είναι πολΰ μεγαλη'τερον, διότι Απο
μακρύνομαι πλέον άπό σάς xeti π η γ« ίνω „ έ 
τόν μαρκησιον Βέδμαρ ct’;  Γαλλίαν.

Ά πό τή ; εσπέρα; ταύτης, δ στρα·.,;γός 
Μαλβορούγ ήρξατο ζών είρηνικώ; μετά 
συζύγου του, άποχωρηοα; δλω; δ.όλου τοΰ 
πολεμικού σταδίου' ή ’Αγγελική ίζη  μ „ ·  au>. 
τοΰ, έν άφοσιόίϊΐ καί δμονοί*.

*0 Βέδμαρ ευρε παραμυθίαν * εί; τάς θλίψεις
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του διά νέων έ;ώτων, δπως συνήθως συμβαί
νει τοΐς νέοι;.

Πλείονατ,όν εκατόν έτών παρήλθον από 
τών συυ,βεβν.ότων τούτων καί οί στίχοι τοΰ 
Π.κά,δου, έξακολουθοϋσιν άδόμενοι, πρός εκ- 
-ρασιν τή ; άβεβαιότητο; τής είμαρρ,ένης έν 
τώ κό^μω τούτω, ενθα έκαστος ήμων α π έ ρ 
χ ε τ α ι  f<C πόΛεμον xai c l y r o e i  πότε θά ε π ι -  
ο τοέψη

ΤΕΛΟΣ.

Η ΜΑΡ&ΠΙΙΑ ΔΕ - BPIB0A1EPU.

‘Η Μαρία Μαργαρίτα δ ’ Όοραί ητο θυγά· 
τηρ ταρ πολιτικού τοποτνιρνιτοΰ τοΰ Ώβραϊ 
άνδρός' διακρ·.νομένου επί εύΟύτί,τι καί δ ικα
στική σοφία, ενός δε τών άνωτίρων άςιωματι
κών τοΰ Σατελέτου τών Παρισίων. Έκ τρυ
φερά; ήλ ικ ία ; άνετράφη έντό; Μονής, έν ·?, τά 
μαθήματα καί παραδείγματα τής εύσεβίίας 
τής άγάπ·/;; καί τής αρετής έπεδαψιλεύθησαν 
αύτή πλουοίως, άλλ ’ έν ηλικία 5;κα καί επτά 
ετών η Μαργαρίτα εγκατέλιπε τήν Μονήν 
πρός μεγάλην τών καλογραιών εύχαρίστησιν, 
ο ιτ ιν ϊ; έν τ?ί ά μ νά ίι ταύτη άνέβλεπον προτε
ρήματα καί έλαττώματα, ών τό υύνολον ούδε- 
μίαν ουδόλως περιεποίει τιμήν εΐςτήν μάνδραν, 
έξ ής έξήρχετο. Έπανήλθεν άοα ή Δεσποινίς 
Δ’ ’Ωοραί εί; τούς κόλπους τής οίκογε.είας οΰ- 
τής υπό τήν έπιεική έπαγΑύπνησιν πατρός, 
δστις ύπεραγαπών ούδεμιάς έφείδειο ίνδεί- 
ξεως τής πρός αύτήν τρυφερότητας τής καρ- 
δίας του, καθ’ ην άκριβώς έποχήν οί πατέ
ρες καί ίδ ίω ; οί διχασταί λίαν έδείκνυντο φε ι
δωλοί τών πρός τά τέκνα αύτών θωπευμάτων. 
διότι αληθώς οί αυστηροί εκείνοι δικασταί έ·

φοβοΰντο μή έκθέιωσι τήν σοβαρότητα τής 
δικαστική; αύτών τηβέννου, καί τό μεγ*λεϊον 
τών νόμων, ών διετέλουν ύπτρέται, έάν ΰπεν- 
^ώσωσιν εστω καί κατά μικρόν εί; τά γ λ υ 
κ-ία καί θελξικάρδια τής φύσίως α ισθή
ματα.

Ή  Δεσποινίς Μαργαρίτα Δ’ Ωβραί, δέν ήτο 
ώς συνήθως λέγουσιν, ώραία hojyt διότι είχε 
μικρόν μέν τό ανάστημα ούδέν δέ έν τώ  ά- 
τόμ(ι) αΰτί,ς ύπενδήλου φύτιν εξοχον, δ ι’ ής 
πολλαί τής έποχής αύτής γυναίκες ήσαν πε~ 
προικισμέναι' είχεν δμως μορφήν θελκτικήν 
λίαν εκφραστικήν καί πονηράν' ίφλαλμούς ω 
ραίους καί κόμην ίσχυράν καί ά'φθονον, λαιμός 
δέ κύκνειος, δέρμα άμα· ροΰν τήν τοΰ δλοσνι· 
ρικοϋ λευκότητα καί χείρες ά 'ια ι νά -χρησι- 
μεύσωσιν ώ ; πρότυπον εί; Φειδίαν τινά ή 
Σκόπαν, εχουται συμπαρομκρτούσας τάς τήν 
ηλικίαν ταύτην καταυγαζούοας φυσικάς χ ά - 
ριτας, άνεδείκνυον αύτήν ώς τήν μάλλον ά- 
ξιέραοτον έν ταϊς αίθούσαις τοϋ διχαστικού 
κλάδου, έ'» αίς ενίοτε ώδηγείτο ύπό τοΰ πα· 
τρό; αύτής.

Πρός τά εξωτερικά δέ ταΰτα προτερήματα 
συνηνοΰτο καλλΰνον αυτά πνεύμα ζωηρόν κα ί 
εϋθυμον ελαφρώς μέν πρός τήν σάτυραν άπο- 
κλϊνον, δεξ’.ώς δμως συγκεραννύμενον ύπό με
τριοφροσύνης χαί έπ ιφυλ ικτικότητος,η τις-ολ- 
λάκις προέβαινε μέχρι; αίδοΰς* προτέρημα 
αρνητικόν άρμόζον είς την εγκράτειαν, οσον 
καί ή θηριωδία είς τήν αληθή ανδρείαν.

Ό Μαοήκσιο; Δε Βρινβιλλιε" συνταγματαρ- 
χη; τής Νορμανδίαί, ι-ίός οέ τοΰ Κ. Δε-Βριν- 
βιλλιέ ενός τών προέδρων τοΰ Λογιστηρίου, 
συναντήσας τή Δεσποινίδι Δ ί)?ραϊ ε< τινι 
των βουλευτικών αιθουσών, ήοασθ/ι αυτής 
έμμανώ;. Ό συνταγματάρχης ούτος, δι 8ν 
ή έποχή τών νεανικών ορμών και παρεκτρο
πών παρήλθεν ήδη, εξηκολουθει ων ελευθεριο; 
μεγαλοπρεπής καί σπάταλος, άξιος στρατιω
τικός, άλλά καί συνδαιτυμών καλλίτερος, ην 
διαβόητο; ΐν το ί; στρατοπέδοι; καί τα ΐ; 
φρουραί;, είς τάς δποια; μετά τοΰ σύνταγμα-
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το ; αύτοΰ προήρχετο, διά, την πολ-υτέλειαν 
τ ί ;  τραπεζης του, τήν μεγαλοπρέπειαν τών υ 
ποδοχών αύτοΰ καί αριθμόν τών ακολούθων.

Ο Πρόεδρός τοΰ Λογιστηρίου δει^ώς υπό 
τ η ;  επιμόνου τοΰ υίοΰ αύτοΰ σ π α τά λη ; π ιε- 
ζόμενος έτέοφθη άλνιθώ; ίδών αύτόν έρώμενον 

τη ; θυγ«~ρός δ ικαστικοΰ άρχοντος, δ δέ πο- 

)>uuo, τοποτηρητης πάλιν, α σ τ ι; διέβλεπεν 

/Κ>ηοχληράν άποδαίνουσαν όστιμέραι τήν παρ- 
βενικήν ζωήν τή προσφιλεστάτ* αύτώ  θυγά· 
τρί, ευχαριστώ ; έπεθύμει ν’ απαλλαγή  αύτής  

άναδεικνύων αύτήν Μαρκησίαν. Ουτω δέ φ ό ν 
τω ν τώ ν πραγμάτω ν « I  $ περί συνοικεσίου 
προτασι; έτυχεν αποδοχή;, καί 0[ άρραβώνες 

ελαοον χώραν καί οί γάμ ο ι έτελέσΟησαν. ’Εν 
τουτω  η τοΰ π ολιτ ικού τοποτηρητοΰ π:οο- 
ρατικότης ώρισε δ ι’ ι’δίου ε’ν τω  προικοσυμ- 
φώνφ άρθρου οτι ήτε θυγάτηρ κα ί δ' γαμβρό; 
«'υτοΰ θέλουσι κατο ική σει παρ’ αύτώ , δτι ή 

Μαρκησία ουδόλως έσ τα ι ήναγκασμένη νά 

παρακολουθώ τώ  σύζυγο, έν τ α ΐ; σ τρ α τ ιω τι-  

αύτου έκδρομαΐς, καί δ τ ι μ π ’ ούδεμιά  
προφασει ή άγαθή καί ά.τλοϊκή Μαργαρίτα θέ
λει άποξενευθή άπό τώ ν περιποιήσεων καί 
παιδικώ ν πρό; τάν πατέρα αύτής ενδείξεων 

“ :ς επ^ αΨίλΕυεν ^  τ ά > ^ Ρ « ιά ; αΰτοΰ ήμέ'

’Αληθώς δέ ό άγαθό; γέρων έλάαβανε π ά 

σα; τ ά ;  δυνατά ; προφυλάξεις πρό; άποΒυγήν 

τν:; θανατηφόρου θυγατρί αύτοΰ μ υ α τ ο 
νίας. Ί ίω ;  δέ δ ιά  τρυφερότητας ήττονα δό. 
« *  εγωισμού έχού,ης ή ^ ε ν  άπορύγει τήν 

ολεθρίαν τ ύ χ η ν  τήν έπιφυλαττομένην «ύτή . 
Δ ιότι εΐνε άν«μφ ίβολον δ τ , άν  ̂ MapJtwia

«εχρεοΰτο νά παρακολουθί) τώ  άνδρί « ύ τή ; 

πανταχοΰ, ^θελεν βττοφύγει τόν καιρόν καί

Ι Η ”  δ ηλητηρ ιά ,τρ ία
« »  πατροκτονο;. Δ ιότι σχεδόν πάντοτε αί 

-υ.ορεύουσαι τ ή ; ζω ή; περ ιατάσει; γεννώσι 
τα  μεγάλα εγκλήματα  κ α ί τ ά ; μεγάλα ; ποά-

Τά πρώτα τοΰ νέου ανδρογύνου h r ,  διήλ- 
ον πληρη ευτυχ ία ;. Διότι εί<τόδι)μ* 4 9 ,00 0

λιρών ίσοδ.ναμούν πρό; 150 ,000  σημερινά  
νομίσματος, Ιξ  0δ συνίστατο <; τοΰ πολιτικού 
τοποτηρητοΰ περιουσία, ητο πηγή ανεξάντλη
τα ; πασών τών τή ; εποχή; έκείνη; απολαύ
σεων καί ποικίλων πολυτελειών ό Μαρκήσιο; 
Δε Βρινβιλιέ, 8; τά στρατιωτικά καθήκοντα 
συνέχω; άπεμάκρυνον τή ; πρωτευούσης, έπα- 
νήρχετο οίανεί Ινα αποκόμισή τή συμβίω αύ
του τά ; εύχαριστήσεις καί τού; θριάμβους 
του εγωισμού, οί'τινε; τοσοΰτον εύφροσύνω; 
επιδρώσιν έπί τ :  τή ; καρδίας καί τή; φαντα
σία; τών γυναικών. Προσήγεν αύτήν ε ί; τήν 
αυλ^,ν, τήν συνωδευεν εις τού; άριστοκρατι- 
κωτέρου; κύκλου; τών Βερσαλλιών καί τών 

'ρ j.iti/y α. δς, απονεμομεναι αυτή πανταχού 
τιμαί νέαν έπέχεον λάμψιν έπί τή ; ένδομύ- 
χου και -ρ α ι ια ;  ευδαιμονίας τοΰ κατ’ οίκον 
βίου. Κατά δ έ τ ά ς μ α κ ρ ά ς  τοΰ συζύγου αύ- 
της απουσία; >; μαρκησία διπλοΰν περιεβάλλε- 
«  χαρακτήρα, Πηνελόπης καί ’Α ντ ιγό νη ;, 

ιοτι απομονουμένη άπέρευγε καί τήν σκιάν 
των θεμιτών ηδονών έιανερχομένη δέ ποό; 
τον κόσμον καί τούτον επίσημον έπεραίν^ο 
δδηγουσα τόν γηραιόν πατέρα τη ;, ή δε συγ- 
καταοασι; αυτη έθ-ωρείτο παοά πάντων ώ; υ· 
π ε ο β ά λ λ ο υ σ *  σ τ ο ρ γ ή .  /

Ά λ λ ’ ή γαλήνη καί ευτυχία αίίτη, τό Ινέγ- 
γυον καί αμοιβή τή ; γυναικεία; αρετή;, τ « -  
χεω ; και άνεπιστρεπτεί άπώλετο, οιότι ό κ ύ 
ριο; Δ ε Βρινβιλλιέ άναλαβών ; τ ήν προστασίαν 
ν ου τινό , αξιωματικού τοΰ ίππικοΰ Gaudin 

° S a ,n t ' CroiX λαλουμένου, 5έν ήρκέσθη ε?; 
την^παρα τοΓς υπουργοί; προστασίαν αύτοΰ, 
άλλ’ ύπό τοΰ κακού αύτοΰ δαίμονα; ώ9ούμε- 
νο; τόν είαήγαγεν εί’; τήν οικίαν του κ*1 τόν 
κατέστησε τακτικόν συνδαιτυμόνα του. THv 
δ’ ουτο; νόθο; υιό; εύγενοΰ; τινο ; οικογενείας 
τοΰ Μοντωβάν, τήν ρέν όψιν ώραΐο;, τό π.εΰ-
μ* ί έ  πεζό;, άλλά τολμηρός καί έπι/ειοημ.α- 
τ ία ;.

°  Βολτ^Ρ, < ° ^  τή ιστορία τό ψεΰδο; ε(’- 
σαγαγων, καί ι>πολαμβάνων δτι εν τε το ΐ; με- 
γάλο 'ς γεγονόσι καί το ΐ; μικροί; τήν άλήθειαν
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πάντοτε άνεύρε, διατείνεται έν τώ αί& νι τοΰ  
[Λ ουδοβίκον  X IV  δτι τοΰ μαρκησίου ζενίζον- 
το; έν τή οικία αύτοΰ τόν Σαιντ-Κροά ή σύμ- 
βιο; τώ παρέστησε τά ; Ινδεχομένα; συνεπεία;, 
άλλ’ δ σύζυγο; έπέμεινε διατηρών νέον ώραί· 
ον έν τή οικία αυτοΰ, παρά τνί επίσης νέα ω 
ραία καί εύαισθήτω συζύγψ του, καί προστί- 
θησιν μετά τοϋ ιδιάζοντας αυτφ φλέγματο; 
δτι συνέβη, δπερ επρεπε νά ουμβή ήτοι ήγα" 
πήθτ,σαν.

Ά λ λ ’ επιτραπήτω ήμΐν παρά τά είρημένα τ φ  
τε ΒολνΓαίρω καί τοΐ; άντιγράψασιν αυτόν νά 
διαβεβαιώσωμεν δπ τά πράγματα άλλω ; συνέ- 
βησαν. Ναι μεν ό Μαρκήσιο; έπταισεν άληΟώ;, 
φιλοξένησα; τόν λοχαγόν, υπέπεσε δέ καί εΐ; 
τή< άρροσυνην τοΰ νά αρήν/) αύτόν ενίοτε μό
νον μετά τή ; μαρκησία;, άλλ’ αύτη ούδόλω; 
εΐ; ταΰτα άντέτεινεν οΰδε παρέστησε ποσώς 
τάς δ ι’ άνδρα φιλότιμον συνεπεία; φιλοξενία; 
άρρονο;, δυνάμεθα άπεναντία; νά διαταθώμεν 
δτι τρωθϊΐσα υπό τή ; γανιμιδείαυ τοΰ ξένου 
αύτής ώραιότητος καί τυρλωθεΐσα υπό τών 
εμπαθών ένδείξων τι̂ Ο τυχοδιώκτου εκείνου, 
διαβλέποντο; αΐσχράϊ.άληθώς επιτυχίαν κατά 
τά τέρμα τή ; άποπλανήσεω;, ήν προέΟετο, ή 
μαρκησί* προέβη ει; τά ; συνετά; πρό; τάν σύ
ζυγον κατά Βολταιρον παραστάσει; τη ; μετά 
τήν πληρη τή; σκευωρία; επιτυχίαν καί ίνα 
καλύψνι αύτήν. Διά τήν Βινβ^ιέρην σ Σαιντ- 
Κροα απεβη αληθή; δα ίμω ν  χο.ίάσεως, διά τοΰ 
μέσου δέ τούτου καί μόνου ήδύνατο άληθώ; 

νά καταστήσ·(ΐ πυκνότερον τά σκότο; τά καλύ*
πτον τήν μοιχείαν κατά τήν πρώτην αύτής 
άρχήν.

Καί ό μ ε ι  μαρκήσιο; δέν ενόησε» η προσε- 
ποιήθ») άγνοιαν τής παρεκτροπή; τή ; συζύγου 
του ό οέ πολιτικό; τοπατηρητή; ύπό τή ; φιλο
στοργία; αύτοΰ τετυφλωμενο; οΰδέν ύπώτττευσεν, 
άλλ ό Σαιντ-Κροά, ώ ; παντε; αί ουτιδανοί καί 
άζιοι τή ; έιχάτης περιφρονήσεως φαυ).όβιοι οί 
τού μωρού γυνα^χβίου ίρωτος ελεεινοί παράσι
τοι, επειίε την μαρκησίαν, οτι ή τοΰ ουζύγου 
σπαταλη εμελ.λεν αναποφεύ^τως ν’ άγάγ>ι οϋ·

τήν είς τήν καταστροφήν, μή προελάμβανεν, 
ουτη δέ οικτρόν τοϋ διαφθορέω; ερμαιον κκτα* 
στάτα, έξ^τήσατο και έπέτυχεν ά^οχωρ'.σμόν 
περιουςία; παρά τοϋ Σατελέτου.

Ά λλά  τό σκάνδαλον γ,υξανεν εκ παραλλή
λου πρό; τήν έπιτασιν τοϋ πρό; τόν Σαιντ-Κροά 
έρωτο; τή; Μαρκησίας, οί ΰπηρέται άνεκάλυψαν 
τήν αποπλάνησή τή; κυρίας, αυτός 3έ ό Δω- 
βοαΐ Οιήνοιξε τού; οφθαλμοί»; αύτοΰ. καί έπειδή 
τήν πρώτην ο5υνηράν έντύπωσιν διεδέχθη ή 
όργή, σπεύσα; άσκέπτω; ει; Βερσαλλία; ϊςνίτή- 
σατα τήν κατά τοΰ διαφθορέω; τή ; θυγατρό; 
του εκδοσιν έντά).ματο; συλλήψεω;. Αμέσως δε 
ή τε αιτησι; παρεχωρήθη κα! ό 2αιντ·Κροα αύθη- 
μερόν συλληρθεί; έν αύτώ τώ όχήματι τή; 
μαρχησία;, κα! οΐονεί άπό τών περιπτύξεων αύ~ 
τή; άποσπασθε!; ή̂ Οη εί; Βαστίλλην.

’Λλλ’ έν αύτίι ευρίσκετο τότε έγκαθειργμέ" 
νο; ΐταλό; τ ι ;  Έ ξιλ! ονομαζόμενος, κακούργο; 

*καϊ δηλητηριαστής, δατι; έπ! τής Άρχιερωσύ/η; 
ιοϋ Ι-νοκεντίου X. πλείου; τών εκατόν πεντή- 
κοντα έδτ,λητηρίασεν έν Ρωμιτ·,. Κϊκός δέ δα ί
μων ουνετέλεσεν ίνα ό Σαιντ'Κροα συμμερισΟί) 
μετά τοϋ ξένου τούτου τά δωμάτην. Έν τή α 
πελπισία δέ αύτοΰ ού μόνον άπεκάλυψεν αύτφ 
τάς μετά τή; μ^ρκησίας αθεμίτου; σχέσεις του, 
άλλ’ έξέρρασε καί ζωηρά ν έπιθυμίαν έκδικήσε* 
ως, κατά τού πατρός τή: παλλακής του' τότε 
έκδικήθητε, τω εϊπεν ό άτιμος ’ Ιταλός.—  κα! 
τό μέσον; ήρώτησεν ό Σαιντ-Κοοά.—  θά σά; τά 
δώσω, είπεν ό Έζ'.λί. Μετά τινων δέ ημερών 
δοκιμασίαν τού νεοφύτου του ό απόμαχος δηλη
τηριαστής έμύνησε τά φρικώϊη μυστήρια εις τόν 
συνεργάτην, 8ν 6 "Αδης έπεμψεν αύτώ, τό δέ 
δωμάτιον τών δύο νέων φίλων μετεβλήθη τα
χέως εις έργαστήριον, έν ω έν άνέσει πα-
ρεσκευάζοντο πάντα τά ε’ίόη τών δηλητηρίων 
πρός μεγάλην τών έκτά; φίλων ωφέλειαν.

Α νταλλαγή έπιστολών διωργανίσθη ταχέως 
μεταξύ τοΰ αιχμαλώτου καί τή; μαρκησίας, α ΐ- 
τινες μέχρ1. τού 1789  άπέχείντο εις τά πταίσμα- 
τοδικεΐον τοϋ Παρλαμέντου. Ουτω δέ ασφαλής 
ήτα ή άλληλογραφία ώστε οΐ διαπεπιπτευμένοι

ή
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αυτήν παρά τών έν τή Βαστίλλ^ δηλητηρια
στών μετά ακρίβειας θρησκευτική; ένεχείριζδν 
καί τά δηλητηριοΰχα κυτία καί τάς έπιττιΛάς, 
εϊ; του; πρό; ου; άπεστέλοντο.

Δεν προτιδεμεθα νά άναπαραγάγωμεν την 
δικογραφίαν τή ; Μαρκησίας Δε-Βρ»νβ·.λιέ, ή; 
αί λεπτουέρειαι τοσάκις έττί εν« κα! ή'μισυν α ι
ώνα άνεδημοσιεύθησαν, άλλ’ άρκοΰμεθα είς την 
σύντομον άναΟεώρ^σιν τών εγκλημάτων αυτής.

Ή κυρία Βρινβιλλιέρου ήρξατο τοϋ έργου άπο 
το; πάτερα αυτής. Ή όέ πατροκτονία διήρκε- 
σεν έπί onto) «.ή/ας. ’Εντελώς μεμυημένη ύπο 
τοϋ έραστοΰ αυτής περί τή; φύσεως τώ ; δηλη
τηρίων και ττιζ χρησεω; αυτών προέβη εν τί) 
εκτελεσει τοΰ εγκλήματος μετά περιεσκεμμέ,νης 
βραδύτητος επαυξανουσα ημειοΰσα τάς δόσεις κα
τά τον χρόνον, 8< έκ ιώ ν προτέρων ώρισεν εΐ; τήν 
ζωήν τοΰ γέροντος.

Μεσα οέ δραστηριότερα μετεχειρίσθη, ινα α
παλλαγή δύο αδελφών καί μ ια ; αδελφής τη,· 
και αυτοί δε ot φίλοι τής κακούργου ταύτης 
γυναικός δέ> άπηλλάγησαν τή; τοξικομανές 
τη; αρεσκομενης νά παίζτ; μετά του θανάτου,'·:α6’ 
ού ητο βεβαία πάντοτε περί τής νίκης. Μεταςύ 
δε των πολυάριθμων φίλων η σχετικών τή; ccrio—
. οοπαίου ταυτης ΜηδείΛ;, οιτινες ήαίφνιδιω; ά- 
πεθανον, η μετά νόσου; άδιαγνώστου; καί πρός 
μεγάλτ.ν τών ιατρών Ιιπληξιν άναφέρε race καί 
ιππότης τις D uguet, ούτινος ή ισχυρά χράσις 
άντέστη πλέον τών τριών έτων κατά τοΰ δη
λητηρίου δπερ προσεφερεν αΰτώ ή μαρκησία εν
τός πλακοΰντο; διά νεοσσών περιστερών παρα
σκευασμένου. ’Εν τέλει δέ, ινα κάλλιον β;βαιω- 
θη περι τής δυνάμεως και τών αποτελεσμάτων 
τών δηλητηρίων της, εινε άναμφιβολον δτι έ- 
δηλητηρίασεν έπανειλημμένως τοΰς ασθενεί; τοϋ 
Νοσοκομείου H otel D ieu, διά διπύοων δι’ αρ
σενικού καί ζαχχάρεως πεπληρωμένων, διότι 
παρα τάς τοϋ Βολ>ταίρου αρνήσεις ή μαρχησι* η* 
τις άνεμίγνυε τάς ήδονάς τή; μοιχείας καί τών 
δηλητηριάσεων μετα τών σεβαστών τής 03η - 
σκείας ν.αι τή; ελεημοσύνης ενδείξεων, προσήρ- 
χετο ως ολαι at επίσημοι τής εποχής της γ υ 

ναίκες, καθ’ ώριομ«νας ήμέ:ας εις τά άσυλα τών 
βασανών καί τής δυστυχίας ιν* περιποιηθή καί 
παραμυθήση τοΰς πάσ^οντας.

Iiv ώ δέ xat παρ αϋτοϊς τοί; μοχθηροτά- 
τοις καί μάλιστα παρά τα ϊ; γυναιξιν ή ψοχή 
χεχτηται στίγμα; τινα; δικαιοσύνης καί γενναι- 
οτητος, η δικαιοσύνη αυτη καί γενναιότη; παοά 

ΤΫ) Βρινβιλλιέ μόνον β,ηθόν εΐ/ε τό έγκλημα.
'Οτε κατά τινα τεσσαρακοστήν άπεσύρθη εΰλα-
6ί ** * - · ·οως εις τινα των εν Παρισιοις Μονών, νέα τι
δοκιμο; έκεσυρε τήν προσοχήν της, διότι g<pai? 
νετο υπο βα9ειας θλίψεω; χατεχομένη, ε-<λαι- 
συνεπώς, έν μεσω δέ τών πομπωδών θρησκευ
τικών τελετών, τά χειλτ αυτής εφαίνοντο έζαι- 
τουμενα ελευθερίαν μάλλον η αΰταπάρνησιν καί 
τον έμπνέοντα αυτήν θεόν. Ή μαρκησία έκινήθη 
εις οίκτον προ; την αφωνον τής δεκαεςαετοΰ; 
ταυτης παρθένου θλιψιν, κερονΐσασχ δέ τήν έμ.- 
πιστοσΰνην αϋτής εμαθεν δτι ή δόκιμος ούδεμί- 
αν ήι6άνε:ο κλίτιν προς την Μονήν, ό δέ πα 
τήρ καί η μήτηρ εμελλον όσον ουπω νά τήν β ι- 
«σωσι προ; την απαγγελίαν τοϋ όρκου τη ;, 
°να πλουτίσωσι τόν αδελφόν τη,-, ύπέ.ι ού καί 
μόνου επεφύλαττον πάταν αΰτών τήν στοργήν, 
«μή άπελπίζειθε τοιουτοτρόπω; ει—εν ή μαρ· 
«κηοία, άφοϋ μετά προτοχής ηκουσε τά ; έςομο· 
« λογήϊεις τής δοκίμου, ή Πρόνοια δέν εινε μ^τε 
«τυφλή μήτε κωφή, τέκνο ν μου, 6« σ ί ;  σώσ^». 
Ούτως δε μετά ενα μήνα πατήρ μήτηρ καί α 
δελφός τή ; δοκίμου άπέθνησκον εντός ολίγων ω 
ρών, ή δέ έγκλειστο; έξήλΟε τής Μονής,ινα λάβη 
περιουσίαν σπουδαίαν καί θέσιν έξοχον έν τη 
Αύλν).

Τά οηλητηρια απ=ρ εκ τή ; οδού τών L ions 
Saint Paul έζερχόμενα, έζητλόυντο κατά 
πάσας τά ; διευθννσει; εΐ; τε τοΰ; Παρισιού; καί 

τήν Γαλλίαν, οί κεριυ/οβόλοι θάνατοι, ι'ϋς προε- 
κάλουν καθ’ δλας τά ; κοινωνικάς τά ξε ις , αί 
παθητικαί καί παράξενοι σκηναί τάς οποίας 
αί απρόοπτοι *ηδεΐαι προεκάλουν, ολα ταΰτα τά 

κακουργήματα καί αί καταχθονιότητες θά δ ιε- 
τέλουν τεθαμμέναι εν τώ  σκότει καί τη σιγν) 
τών τάφων εάν έλειπεν άιτροσδόκητόν τ ι γεγο-
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νος U  τών ά.τοκαλυπιόντων τήν θείαν δίκαιο- 

ουνην.

*11 VJ τή Β»στ(>Ίτ, « ϊ/ μαλω ιία  ’■οϋ Σαίντ- 

Κροά δ.ήρ/.67=·ν ετο;. ’ ΐί-εΧ^ώ^ δε τής ειρκτής 

ό φαυλόβιο;, ά-.ερρίφΟη υέν άπό τού στρατοϋ. 
χατει.ρονή'ίΥ) δέ ΰπό τής Αυλής «αί .,έςεδιώχθη 

εκ τών α?9ουτών τής πόλεω;, άλλ ’ έζηκολουθηΐε 
πυρασκεχάΐων δ ίίλτιτήϋ», διε*/,ρησε τά ; μετά 

τής ραρκτ.σ ας Δε Ημνβ.λ'έ σχίσει; καί συνέδε·' 
ΰεν, ώ, λ έ γ ε τ ιι,  νέα; μ.ε·ά τι-νο; χαρτομάντί- 
δος, η τ ι; β.) δύ:ερον αί’τχράν πρ'ίσε/.τήιατο φή 

μην ΰπό τό ό<ομα τής L a  S^oisin. ’Αλλ ή κυ
ρία Δε Βρ νβιλ έ,έν τώ πεία^ονι πρός τόν Σ ιΐίν τ -  

Κρ',ά, ερωτι αύτή ;, ή'ίελε νά τόν καταστήτη  

ούζυνόν τ τ ; . Ό  δηλητηριαστή; όμως ϊκ  τής έν- 
τυπώίεως το·ο’<του ΰμε αίου καταπλαγείς α\έ· 
βαλεν, 1-,η δύν^μι:, τήν όλεθρίαν σ -ιγ .^ήντή , 

π^ρίδόσεω; τή ; τε χειρός καί τής ζωή; του εί; 

τήν κακήν tKSl-ην γυνα ίκα, ητις  μετά  τών γο
ητειών Κίρκης συ\7,ου έπιφο^ο; )αγνίαν τή; 

Μεσσαλίνης. Ουτω δέ ίν  άγνο αο αυτή ; ή Πριν- 

βιλ έ έτάλαντεύετο μεταιξύ τή ; διακωδωνίσεως 
τών εγκλημάτων τη ; καί φρονήσεως ϋτ.ο τοΰ 

εγαιϊτμού υπαγορεύομε τις. Δ ό τ ιέ  ώ αυτνι πα- 
ρισκευάζετο νά προσφέρη Είς τόν σύζυγόν τη; 
θάνατο», ο.ίον έν τή  Οκριωδία τη ; προσέφεοε 
καί εΐ; τ ο> π ιτ έ ο ■», ό Σ ιίντ'Κ ροκ άφ’ έτέρου 

προνέφ:ρεν εί; εκείνον, τόν όποιον ήρ^σ'-ετο α τ ι
μάζω», ποτά αντιφάρμακα, πρό; έκμηδενυμόν 

τοΰ δηλητηρίου, του ΰ"ό τοΰ συ,ιγικοΰ ίρωτος 

προσφερομένου. ’ Ασχολούμενος δέ πάντοτε είς 

τά  πειράματα του κα' συνδεδεμένος διά τών δε
σμών τοΰ εγκλήματος καί τοΰ συμφέροντος μετά 

τή ; μαοκτισίας, ό 2αΙντ*Κροα, άόκνως ώ^ησε 
τήν επιστήμην πρός αλματα , ι ’̂ ούτως εΐπωμεν 

γ ιγ α ν τ ίίΐα  παο*σ».ευάζων οηλττήρια, ω< ή πω- 

λη σ ι; ίκανά ·ίεβ»ίω; έπόριζεν αΰτώ κέρ^η. Ά λ λ ’ 

ό ’Εμπεδοκλής εύοε τόν θάνατον ζητών νά είσ* 

δύιη  ε ί; τά μυστήρια τίΐς φύσεως* διότι έ ώ 

ΐδοκίμαζε νά Ουνδέσ/ι όρυκτάς μετά φυτικών 

οϋσιώ/ αντιθέτων, διϋλιστήρ τ ι ;  έ;ε?ράγη, ε” 

δ ρ ιυ ίε  τήν υαλίνην προσωπίδα τήν προφυλάτ-

το υ ίϊν  τό π.όιωπον αΰτοΰ καί ό ά3λιο; άπεθα- 
νεν έν ά-ιαρ-ΐ άοφνκτικος.

’Επειδή δέ ην ά ευ οΐκογενεία; καί έττερη- 
μένο; φίλων, ή δικαιοσύνη έ"έβ*λε χ^ϊρα έπί 

τοϋ οίιου αΰτοΰ καί ΐλ ϊΤ ϊίϋ άλλων tups κ βώ- 
τιό* τ ι, εφ’ οΰ ΰπήρχεν ή έ;τ,ς άλλοκοτος επι~ 

γρ·»φ; , >ά 6οθΊ\ ιό χιβώιιοΐ τοντο, χωρ'ις r a  
άιοι γΑΤι τι μεταχινΎ,θΐ,, rvi Κυρ!α μαρχησίζ 
J e  f l f n  6c.Uts, ό lie Neuve-Saiut-Paule. 
To κιοώτιον τούιο ή-εώ/6ν:, ευρε’Οησαν δέ έν αύ· 

τώ ;κτό; πολυαρίθμων δεσμίδων χάρτινων πε-  

ρ εχουσών δηλητήρια, έφ’ ώ; η ια ν έ - ιγ εγ ρ ιμ -  

μέ-α καί τά ονόματα εκείνων, δι’ ου; ησαν προ- 
ωρ-.σμένϊ, αί ΐ  πιστολά! τή ; Βρινβιλλιέ πρός τόν 

εραστήν τη;, καί ύπόσ·/εσίς τριάντα χ ιλιάδω ν  

)ιρών, ήν ΰπεγριψεν ΰπέρ του Σ αίντ'Κ ρ.α τρ  

3 0  ιουνίου 16 iU . ’Οχτώ η μ έ ρ α ς  ;-·ετά τόν ό~ 
p ia T ix o r  δτ,λητηριασμόν τοΰ πολιτικού τοπο- 
τηρητοΰ. ( ’ )

'Π κυρία Λε Βρινβιλλιέ έγκαταλιποϋσα τοΰ; 
Παρισίους διίβη τήν Λ1άγχην? τόν Ρνυβίκωνα 
τοϋτον τών παντοειδών κακούρνωυ τοΰ τε πα
ρελθόντος τοΰ έ-εστώτος κα! τοϋ μέλλοντος, 
δι*τρί'|ι:ισα δέ μικρόν ypovov εις Λονδϊνον έπα- 
νήλθεν εις τήν “Ήπειρον Ευρώτην καί εζελέ’ ατο 
προς διαμονήν τήν Α'έγνην τοΰ Βελγίου έ; ή ; 
άπεχούση; μόλις ένε.ήκοντα λεύγας τών Παρι- 
σίων, ήδύνατο νά συνενοηθ?] εΰκόλως μετά τώ» 
εν Γαλλία φίλων τη ;.

’Ε ω δε ώ-ειροπώλει τήν τής επανόδου ευ
τυχίαν νέαι περιοτάοεις έπελθοΰσαι έπεβάρ',-νον 
ε τι μάλλον τήν άρκούντως ήδη βιούνουααν αΰ- 
τήν ενοχήν.

Θαλαμηπόλος τις, δηλητηριαστής υποδεέστε
ρος δαμαζόμενος Jea tl A ncelitl, έπικαλούμε-

(1 ) Είνε άςιοπαρατήρητον δ τ ι £ΐς διάστημα πέντε έ ΐω ν  

άπά τοϋ 1GG5— 70,8  τε προ’εορος τοϋ καχουργοδιχείου χα'. 

δ πολιτικός τοποτηρητής οΐχτρώς /.ατέστρεψαν τόν βίον, 

δ μεν δια σιδήρου δ δέ δια δηλητηρίου, διότι δ μέν 
F r a n f i l i s  T u u d i e r  πρόεδρος τοϋ καχουργοδιχείου Ισφά- 
γη ΰπό τω ν υπηρετών του φονέων έχ τύχης, δ δε Δ Ή ό ρ α ί 

ίίηλητηρ ιάσθη  ΰπο τής Ουγατρός του δηλητηριαστρίας έξ 

επαγγέλματος.
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νος δέ La Ghauss^e αρχαίος τοΰ κ. Δ ε’Ωοραϊ 
ακόλουθος, έτόλμητεν άνχιδώς νά άπαιτήσ») τό 
περίβημον κιβώτιον, ο'); πιστωτής τοΰ Σαίντ- 
Κροά διάκοσίων π ιστολών, &ς τώ  εδάεισεν ο re 

διετέλει ύπηρετών αΰτφ . Η χήρα τοΰ π ο λ ιτ ι
κού τοποτηρητού ύπα/δρευθεϊσα μετά τίνος Βιλ· 
λαρσώ, ΰπώπτευσεν δτι ό άθλιος έκεϊνο;, συμ
μετείχε ώσαύτως τών κακουργημάτων του Σ«ίντ- 

Κροα, καί προεκάλεσε τήν σύλληψίν του. 'θ  La, 
Ciiaussde ώ.ιολόγησεν Sri ό Σαίντ-Κροά έ.ε- 
χε'ριοεν αύτώ  τό οη/.ητήριον, δπερ προτέφερεν 

εις τούς άδελφ-.ΰς τής μαρκησίας, δικασθείςδέ  

κατεδικάσθη ν’ »>.ρωτηριασθή ζώ> τ ί, 2 4  Μαρ
τίου 1 6 7 3 .

"Εμεινε δε να συλληρθή καί δικασθή ή μαρ· 
κησία, γυνή σπουδάσασα τό έγκλημα, δς ή ζωή 
εί; δύο διαιρείται μέρη, ώ,/ το μέ» πρώτον έστιν 
ιστορία άξ.οθρήνητος, τό δέ δεύτερον μυθιστορία 
φρικώδης ή , ή λυσις είνε τό ’Ικρίωμα.

Εταναλαμβάνομεν δτι δέν προτιθέμεθ* μήτε 
θέλομεν νά πραγματευθώμεν τή< ιστορίαν ταύ
την, η νά σχεδιαγρμφήιωμεν τό μυθιστόρημα, 
μητε διατεινόμεθα ολως νά ά«απαραγάγο>μεν τά 
έπεισόό(α τάς περιπετείας καί τάς διχαστικάς 
λεπτομερείας της δίκης ταυ:η;, ή'πς ει»ε ή πε* 
ριφημοτερα τώ ; οαοίας φύσεως δικών, λέγομ,εν 
μονον δτι πράκ^ωο τις αστυνομικός πλήρης εΰ·

X « Λ  · » ,  ,Φ̂ ίιχς κα'. uxp,oj:, προσόντων αναγκαιότατων, 
μετεβη εις Λιέγνην μεταμφιεσμένος εί; μοναχόν, 
ειτειδή δέ ή δηλητηριάστριχ ην λίαν προπετής 

προς τήν ασέλγειαν, τήν κατέπεισε νά τόν ά<0 · 
λουθήσν). Ταχυδρομική δέ άμα£χ έδέχθϊ] τόν 

ψευδαβοάν μετά τής ερωμένης θεραπεΛείίης η ;η  

εκ τοΰ πρός τόν Σαίντ Κροα έρωτος. ’Αλλ’ ααα. 
ττ) εις το γαλλικόν εδ>φος ®φ ξει, ο πράκτωο 

αποκαλυφθείς εζετέλεσε το καθ/κ/ΐν του μετά  

τινας δε ώρα; ή οίχμαλωτος ένεκλείσθη έν τή 
Βαστίλλιι.

ΆφοΟ δέ ή αστυνομία έξετέλεσε τδ έπιβάλ- 
λον αϋ:ή ρέρος, όπε/ειπετο τό τή δικαιιαόνης 
δπερ εξετέλεσε μέν έπίσης άλ>ά δυττυχώ ; μετά 

προφυλάξεων, α ιτκ ες  σήμερον μ ετα τ ;έ«ο ντα ι εί; 
μ ψ ψ ά ζ .

'U μσρκησία έπέμεινεν ύποττηρίζουσα τήν 
αθωότητα αυτής, άνήρε^ε έκΐΒρά3εων λίαν 
επιτυχών καί μετ ανδρικής ένεργείας τάς ενο
χοποιούσα; αύτήν αποδείξει,·, άλλά καταδικα- 
σθεΐσα μετέβαλεν υρος ώμολόγησε τά πάντα καί 
άπεκάλυψε μοχθηρίαν ψ χής τρομάξασαν κ*ί αυ
τού; τούς δικαΐτάς τους έξωκειωμένους πρός 
τας φρικτάς καταθέσεις τών ένό^ων.

Ιιι»ε άνατ'.ρρητον δτι ή μαρκησία Βρινβιλλιέ μέ-
γαν αριθμόν επισήμων εξέθεσε διά τών χαταθέ*
σεών της, έξ ών εΓς ό Penautier γενικός είσ-
πράκτο.φ του κλήρου, ο-ττί; λέγεται οτι έ(ΐωσε
τ ή ν  wior.v κ α ί  την  ελευθ ερ ίαν  α ύ τ ο ΰ  δ ια  ποσο·

τ« :ω ν  υπέρογκων, αστερ διέτπειρεν ώ; λύτρα.
Τούτο μέ/ tbs δυναιον, ά λ λ ’ οί διχασταί τοΰ
X V II  rjJav ηττον δωροδο*οι τών τοΰ X I X ,
(ίάν τα  μυθω ΐ η  π ο σ ά ,  περί ών δ λό γο ς  συνετέ-

>ουν πρός δι»φθιράν τών μαρτύρων τό πρανμα 
θά η'< ηττον άπιΟανον.

Καθ’ ή/ά; έ:έρ* αιτία βονετέλετεν είς τήν 
άθώωσιν τοΰ Penautier, τό δτι ό ά.θρωπος 
οΰ.ος ίΟ/,λη-ηριαζεν ουχΐ πρό; ιδ.ον σψ,φέρβν 
αλλα πρός τό τών έπισήμω/ πελατών, ών διε* 
τελίΐ μεσίτης καί πράκτωρ, οί γεννάδαι δέ ού· 
τοι μάλλον ένοχοι κ ,ί χακο^ργότεροι έκεΐνου 
περιεβάλλοντο άνώτατ* τής πολιτείας αξιώ
ματα ,είς δέ έξ αύτών, καί τήν Ρωμαϊκήν πορ
φύραν. Κατά τδ πνεύμα δέ τής εποχής θά ητο
έ-ικί.δ,νον καί έπιβλαβέ: είς τήν πολιτείαν τδ 
άνβγ-άψ»! δικαττικώς έ» τώ καταλόγιρ τών δη- 
>η ηριαστώ-, ύπο ργούς, Αρχιστρατήγους αύ-
λ ι χ α ί  χαρο.νά' ιον.

οί δ.ά τών άιτοκαλύψ ων τής Βρ'.νβιλλιέ ένο- 
χοποηθέ/τες διέρυγον «ρα τήν τιμωρίαν τών 
νομω<, αί οε μυττιχαι άναχριτε'ς πρΓ-υ^ωκαν 
αΰτοΰ; βραδύτερο-. Άλλ· ή επίσημος δικογρα- 
<Ρ'-ϊ ι ΐ ϊ / ήίιέλη·αν «’ άνακοινώσωτιν αύτήν εις 
«  δημόσιον, έ-έθ/,κεν επί μ χ· ^όν»; κεφαλής, 
τη; κεφίλής τή; μηιρκηιίις, τό άπμον στέμμα 
τοΰ έγκλήμ*τος καί τής άτψώσεως.

'U μαρκησία Δε BaivC-.X/ts κατεδ.κάιΟη νά 
άποκεφνλισθή καί κ>ή ώ; δηλητηρ^οτρια, άφοΰ 
έ’ωμολογ,θη εί; τήν Ούραν τής Παναγίας τών 
Παρισίων.
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Τά περί τών βασάνων τής γυυαίκός ταύτης 
έλέχθησαν ήδη, είνε άρα γνωστόν δτι επορεύθη 
τήν είς θάνατον μετά γενναιότητας ήρεμου και 
πλήρους αύταπαρνήσεω;’ και άν ί,νε αληθές δτι, 
μέχρι τών βαθμιδών τοΰ Ικριώματος, έπ’στευ- 
εν δτι οί φίλοι ή μάλλον ci συνένοχοί της, έ- 
πέτυχον ύπέρ αύτής χάριν, δίκαιον κρίνομεν νά 
είπωαεν δτι καί μ.ετά τήν αποτυχίαν τής ά” 
πεχδοχής της ταύτης, άνήλθεν ούχ ήττον τάς 
βαθμίδας τού δλεθρίου θεάτρου μετά σταθερότη- 
τος καί ά*ευ μικροψυχίας. ’ Εάν δέ πρέπει νά 
πιστεύσωμεν τή Κυοία Σεδινιέ τά δπύ τοϋ δη
μίου έπιβληθέντα αύτή βατανιττήοια διήγει* 
ρον ψιθυρισμούς, καί έςελήφθησαν ώ ; υπεοβάλ- 
λουσα σκληρότης.

Παράδοξος αληθώς χαρακτηρισμό; ώς ΰπερ- 
βαλλοΰση; σκληρότητος τών βασανιστηοίων τών 
έπιβληθίντων παρά τοΰ δημοσίου. Είς πατρο- 
κτόνον καί δηλητηριάστρίαν υπό λ«οΰ, δστι; 
μετά εκατόν πεντήκοντα έτη έπευφήμει διά τδ 
διπλοΰν ράπισμα, δπερ τώ 1793  οί δήμιοι ένε- 
κόλαψκν κατά τής παρθενικής καί αίαατοφύρ· 
του«αοειά; τής Charlotte Cordav.

Ό λαός ου:ος δστις μεταπίπτει ταχέως άπό 
τοΰ μίσους καί τής αποστροφής είς τυφλήν συμ
πάθειαν, -ροεκήρυξεν, αγίαν καί μάρτυρα εκεί
νην, ής πρό μικυου δημοσία άπετροπιάαΟη τά 
κακουργήματα, διότι τήν έπαύριον τής έκτελέ- 
σεως άνθρωποι πα'αης τάξεω; καί φύλου άνεζιί- 
τουν έν τή πυρά τά όστά καί τήν κόνιν τής 
νέας μάρτυρος 'Αγίας Βριμβιλλιέ. Όσον in i· 
στευτον κοί «ν ύποτεθή τοΰτο, είνε αληθές, ό 
S' άμφιβάλλων άναμνησθήτω πόσον συνέφερε 
τοΐς φίλοίς καί συνενδχοις αύτή; νά χ*ρακτηρι· 
οθή ώς θύμα καί ούχί ένοχος, ώ ; μονομανής ή 
παράφρων ένδόξω; τά παραπτώματα αύτής έξα-
γνίσασα δ·.ά μετανοία; ειλικρινούς καί τέλους 
χριστιανικού.

Ουτω δέ τή ? 6  Ιουλίου 1676 περί τήν 7ην 
τής έσπέρας οί Παρίσιοι παρέττησαν είς τήν έ- 
ςάγνισιν έ-δς τών μεγάλων εκείνων έγκλημά"· 
των άπερ έμποιοΰσι ίλιγγον καί φρίκην καί έ* 
ξευτελίζουσι τήν τών λογικώ/ ζώαν τάξ-.ν.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ.
ΥΠΟ

Κ . X .  Μ Ε Τ Λ Χ Λ .

Γ .
Ό  υπέρ τήν γην ανθών. —  ' I I  ποίησις δέν άποκλείει 

Τϊ)ν επιστήμην. — Θαυμασταΐ καί Ιρευνηταί.— ΆνΟέων 

γάροι.— Ό  χροιστήρ τοΰ φυτιχοΰ κόσμου.

'Οποίαν αισθάνεται τέρψιν καί εύχαρίστησιν 
δ εντός περικαλλούς άνθώνος εισερχόμενος; Ό 
ποια καταλαμβάνει αύτδν απορία όταν πρό- 
κηται νά έκλέξ/) καί νά προτίμησή £ν άνθος 
μεταξύ τών πολλών; Δέν είναι ανάγκη νά κό
ψη, \α. έξετάσν], νά λεπτομεοήσ/), ν’ άνακαλύ- 
ψν; τ ι. *Ανδη προοέβαλον τήν δρασιν αυτοΰ, 
άμα ώς είσήλθεν, άνθη κοσμοϋσι τάς παρ’ αύ
τόν πρασιά;, παρά τά ; χεΐρα; αυτοΰ άνθη, υ
πέρ τήν κεφαλήν αύτοΰ άνθη, δπου καί άν 
στροιφή, δτι καί άν ιδη βλέπει άνθη, μόνον 
άνθη. Οιος δ πλούτος τής φύσεως J ο ΐ*  ή γ^ν- 
ναιότη; τή ; γής ! οϊα ή καλλονή τού φυτικού 
κόσμου ! ό νοϋ; τοϋ ανθρώπου έξίστατα ι, ένώ 
δ δημιουργός τοΰ παντός εξυμ νείτα ι!...

Άκοΰσωμεν έπί μικρόν τόν αείμνηστον Σο
λωμόν.

« · · ■ · · ·  · ·  ·
ν ΑνΟη κ ι' άνθη βαστούνε στο y  i p  ι  

Παιδιά κ ι’ ά ν τ ρ ε ς ,  γυνα ίκες καί γέροι, 

Ά σπροεντύαατα  γέλ ια  κα\ κρότοι 
δλοι οί δρόμοι γεμάτο χαρά* 
να ι, χαρητε τοΰ χρόνου τή ν ε ι ό τ η  

άντρες, γερο ί, γυνα ίκες, πα ιδ ιά  !

· . . » · · · · · · ·

Ό λοι οί ποιηταί εξύμνησαν τά ά θ η, δλοι 
τά έψαλαν. Τινές τά έψχλαν μόνον διά τ ά ; 
χροιάς, διά τήν ευωδίαν αΰτών, άλλοι προσέ- 
θηκαν έν τή ύψηλί; αύτών ποι/,σ:ι καί έπις-η- 
μονικά; αληΟείας. *0 δαιμόνιος Γκαίτε δστις 
συνέγοαψε β βλίον ολόκληρο» δημώδους βοτα
νικής έκθετων τάς γενικά, ανακαλύψεις, α ίπνες 

έγένοντο ύπδ τών άνθίων,εκφράζεται ούτως α Ο 
οργανισμός τών άνθίων δπήρξεν sr.l πολΰ» χιό- 
νο> άγνωστο.· δ ζήλος τού Μαλπιγίου άπεκάλυ-’ 
ψε-ήμϊν τ6 μυστήριον Ήμέραν τ$ς άνοιξεως
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περιεπάτ3ΐ ουτος !ν  τή έξοχή 'Ο Ζέφυρος εκ,ίνει 
τό φύλλωμα τών δένδρων, ή δέ γή έφαίνετο 
αγ*λλιμένη έκ τάς χλόης καί ε» τών 6^’ άν- 
θεων μ,ιλτωμένων κοιλάδων. Ο'ί οφθαλμοί αΰ
τοϋ τε9αμβωμένοι περιπλανώ  ντο άπο θαύμα* 
σίου, ε :; θαυμάσιου, ή δέ επιθυμία τοϋ νά 
γνα'ρίσγ αΰτά κατέφλεγε τήν ψυχήν του. ’ΐϊπί 
γειτνιαζοντος λοφίσκου βλέπει τήν θέαν τής 
βοτανικές περικυκλουμενην υπό των νυμφών 
ο u τ υ; c, &ιτινες χαριεντα κρατοΰσαι κάνιστρα 
έπληρουν αυτά τών Or,σαυρών, ου; έδ’είκνυεν 
αυταις. Είς τήν παρουσίαν τής θεας τά ά θνι 
ανοίγονται., στίλβουσιν εκ τών ζωηρότερων 
χρωμάτων, έκχέουσι τήν ευωδίαν αυτών εΐ; 
τούς α!0;ρα; καί φαίνονται διαφιλονικοϋντα 
τήν δόζαν, διότι vj θεά προσκλίνει έπί τίνων 
.ά βλέμματα αυτής. 'Ο Μαλπίγιος τρέμει πρός 
τήν αθάνατον συνοδείαν, κλίνει τό γόνυ καί 
■,Λτεΐ παρα τής ©εας ν άποκαλύψρ αΰτώ τά 
μυστήρια τών ανθέων, υποσχόμενος ν’ άφιε- 
ρώσή αΰτή λαμπρούς κήπους. 'Π θεά τόν πα
ραδέχεται ώ ; εΰνοούμενον αΰτής μαθητήν. 
]>λ*πεις λεγει αυτώ τόν έν τή μοναξια εκείνη 
ναόν; ή Μούσα τής ανατομίας κατοικεί αυ
τό ν  αύ'τη θεραπεύει τήν διά τήν άνακάλυψιν 
τών μυστυοίων τής φύσεως αηδίαν τή.- κοπιώ
δους μελέτης. 'Υ παγε νά εδρη« αΰτήν έξ Ονό
ματος μου. 'ο  Μαλπίγιος διαβιβάζει τή σιω
πηλή Μούση τήν παράκλησιν ταύτην, αΰτη δέ
εκρ’ζοι φυτόν πρό τών οφθαλμών αΰτοϋ καί 
οείκ,νυΉν α υτφ  δλά τά  ο ;γανα .

Ί6 μ ίκ ροσκοπιον είναι ή μούσα αΰτη τ^ς 
ανατομία;, ο δέ Μαλπίγιος εις τών ακαματών 
ερευνητών εις τόν δποίσν οφείλονται αί πρώ
τοι γνώσεις περί τής κατασκευής τών φυτών 
καί άνθέων.

Πολλοί έπεδόθησαν εις -ή ν μελέτην τοϋ κό- 
ομου τών φυτών. Από τριών αιώνων ·η μελέ
τη αΰτη ει-αι μία τών εΰγενεστέρων έπιστη- 
μών, οί δέ πρώτοι ίρευνηταΐ τών φυτών άπε- 
θανάτισαν τά όνόματ* τω ν  δ *Άδανσων, <?- 
νομαστάς δια τάς έπί τών φυτών μελετάς, λή
γε ι εις τό έξης συμπέρασμα. (ΐ*1£καστον φυ

τόν ε^ον ζωην καί τοι άνευ οισθήσεως ε/ει 
ψ>χήν, ητις δεν είναι μία ούτε πεοιωρισμένη 
εί; έν τών μερών, αυτού, άλλά διαδεδομένη 
ει; όλα τα μερη αυτοϋ καί διηθημένη διότι 
έκαστον τών συμφυών αΰτή<· μερών τών λαμ- 
βανόντων μερίδα έκ τής γενικής ζωή;, κατέχει 
εν αυτώ ζωτικότητα περιωρ·σμένην καί μή έ- 
ξ/ιρτημενην άπά τών επίλοιπων, άποσπωμ,ένη 
Si. και χωριζομενη τών άλλων αυξάνει καί 
υ,'λζ7w0i»0C£ij xai τέλο; ctTToTvOt’JSt όλων τών 

ιδιοτήτων, ά ; κατείχε πρά τοϋ χωρισμού αυ
τής. Πριν η εφευρεθώσι τά μικροσκόπια, οι περί 
τα βοτανικα ασχολούμενοι ειχον έπί τών δ ια 
φόρων φυτικών λειτουργιών ιδέας συγκεχυμέ
νος. 'Ο Ιναμεράριος ύπήρξεν δ π;ώτος πραγ
ματικά; ερευνητής, ζήσας περί t iv  17/. αιώνα. 
Κατόπ.ν αυτού ε.χετα ι ό Βαλλιάν, τοΰ οποί
ου τάς μεγάλας παρατηρήσεις έτελειοποίησαν 
ο Τουρνεφο,,τιος και Ποντέδρας δ.άσηοιοι τής 
φύσεως θαυμασταί «μφότε:οι. Κατόπιν τού- 
των έρχεται ο βασιλεύς τών θαυμαστών καί 
ερευνητών Λινναιος, δστις πρώτος παρετήιησε 
την υπαρζιν και τόν χωρισμόν τών διαφΐί:ων 
φυτικών οργάνων ά'ηνα καί καθώ:'σε.

Παρετη;ήθη τότε ότι υπή γην  φυτά τινα, 
ατινα πλησιαζοντα αλληλ», έκαρποφόρουν ενώ 
απομακρυνόμενα άπ’ άλλήλων εμε.νον στεΐοα, 
καί τοιαϋτα είναι δ κάνναβις, οί ράφανοι κτλ . 
αλλα δε πάλιν εΐχον δύω ειδών ά·<0ί), ώ ; οί 
πέπονες καί οί οίκνοι, ατινα εδει νά πλησ-,ά- 
σωσιν ά'λληλα ί'να καρποποιήσωσιν. Τότε εγέ- 
νετο γνωστόν, ότ-, ώς έκ τής διαφόρου τών 
Κνθεων φυσεως υπήρχε καί διαφορά γένους, ά- 
νεγνωρίσθησα» δέ τά αρρενα ώς έκ τών λε
πτοφυών νηματωδών καί συνήθως πολυπληθών 
στημόνων·, ένω τά θήλεα έκ τού πολυσχιδούς 
ύπερου· Οί στήμονες έπικαθήμενοι τών υπέ
ρων έκκρίνουσιν έκ τής κο'νεως τή ; καλούμε
νης γύρεως υγρόν τ ι καλούμενων θαλπίλλην, 
οπερ διά τών σωλήνων τοϋ υπέρου κατέρχεται 
εις τήν ωοθήκην καί γονιμοπο οΐ τά ωάρια. *Ό · 
τανή γύρις έπικαθήςη εις μέρος τι τοϋ ΰτίέοου, 
μόνον τά πρός τά μέρος έκεΐνο εΰο σκόΛενα
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ωάρια γονιμοποιοϋντα ι, τά  λο ιπά μένουσιν 

άγονα. Παοετηρνίθη έν τούτο ις, ότι πολλάκις 

φυτά τ ινα  καίπερ παντελώς στερούμενα άρρέ- 
νων άνθέων καί οργάνων καρποφοροϋσιν. Οί 
κ. κ. Σπαλανζά^η; καί Νω5έν πολλά το ια ϋτα  

πειράματα άναφέρουσ.ν έπί τών Κο.Ιοχ.ν>θοεΓ 
ό ω ν ,  ά'τινα καίπερ στερούμενα τών άρρίνων 
οργάνων εσχον όμως ικανού; καρπούς. Τά προ' 
βληματικόν μέρος τής καρποφορίας ταύτης ει-

* « ι „ ^ναι αν οι σποροι τω ; καρπών τούτων είναι πα 
ραγωγοί. Τούτο δέν διηυκρινίιθη ει’σέτι.

Διά τής ενδελεχούς μελέτης παρατηρούμε·* 

οτι τα α»θη διαφέρουσίν έπαιοθητώς απ’ ά λ

λήλων ουχι μόνον εις τό σ^ήμα αυτών, άλλά 

καί εις τό χρώμα. Ή σύγχρονος μάλιστα τέ
χνη τοσοϋτον άπεμιμήθη τά χρώματα αΰτών 
έπί τών υφασμάτων, έσθήτων, ταπη’ των κτλ. 
ωστε αν τά ά,θη ειχον φωνήν θά εκραζον ίλε- 
ος. Τά διάφορα ταϋτα  χρώματα άπά τού ερυ
θρού μέχρι τού λευκοΰ διέρχονται τό κυανοΰν, 
το ροδινον, τό ιόχρουν, τό κίτρινον, καί κα- 
ταλήγουσιν εις τό χλωρόν, χρώμα, δπερ είναι 
το σταθερόν μεθ’ όλας αυτού τάς κυμάνσεις 
καί αποχρώσεις. Το κύριον καί πρώτιστον τών 
φυτών χρώμα είναι τό χλωρόν (πράσινον) οπερ 
vj έπιστη'μη δ ι’ ενός αυτής μύστου, τοϋ κ. 
Πελλετιε, ωνόμασε, χΧωρύψνΛΛον' τοΰτο ποι- 
κιλλας λαμβάνει τάς άλλο.ώσεις όταν έπ·.5ρώ- 
σ ;ν έπ ’ αυτού χημικαί ούσίαι, οίαι τά χλωρυ- 
δρικάν οξύ καί δ αιθήρ. Τά πρώτον μεταβάλ
λει αυτά εις κυανοΰν, ένφ τό δεύτερον έγκαθί- 
στησιν έν αΰτώ τά κίτρινον χρώμα- καί αυτη 
μέν ή δράσις ε’πι τών εξω τής ςζωτερικής 
χροιάς" ότανδέ η διά τών ιστών εισχωρούσα 
ουσία είναι σιδηρούχος τά ρόδινον χρώμα 
μεταβαλλει εΐ; ιοχρουν, τό δέ ωχρόν πράσι” 
νον καθίστησιν άμαυρότερον. Ούτως ή χημεία 
επενεργεί πολυτρόπως έπί τής φυτικής βλα- 
στησεως οι δέ κατά καιρούς έπιστήμονες |- 
πωφεληθησαν έκ τής ισχύος αυτής. Μεγάλη 
όμως πρός τούτο απαιτείτα ι δεξιότης. Ή μέν 
φύσις έναπεθηκε τό χρωστικόν αΰτής πυζ.’ον

παρά τον επιστήμονα, ούτος δέ έπιτηδείως 
μεταχειοιζόμενος τάς έπ’ αΰτοϋ πλούσιας, ά ' 
φθόνους καί ζωηράς βαφάς μετέβαλε τά άνθη 
εΐ; τοσαϋτα χρώματα ώστε διά νά τά  θαυμά- 
ζ(! τις πλϊΐότερον καλόν είναι ν’ άποφεύγ/ι νά 
*ά όρίσγ. κ .  X. Μ.

Ο ΚΑΦΕΣ.

Μεταξύ τών ποικίλλων ποτών άτινα ή ε
φευρετική τοϋ άνθρωπίνου νοϋ δύναμις ΙζβΟρε 
προς τε δια ιτητικήν ανάγκην καί τέρψιν, τό 
μάλλον διαδεδομένον άναμφιλέκτως ύπάοχει 
τά έκ καφέ παραοκευαζόμενον πότημα. Γίικο- 
τιανή δ κοινός καπνός, καί δ καφές εινε τά 
σεβαστόν άνδρόγυνον, το δεσπόζον άπά πολ
λών αιώνων σύμπαντος σχιδάν τοϋ άνθ:ωπί- 
νου γένους, τους πλεΐστους δέ ευπειθείς ΰπη- 
κοους κατακτήσαν εν τοΐς νοτιωτέροις μάλι
στα τής Εΰρώπης, έν ’Ασία καί τή ’Αφρική. 
Γνωστόν ότι άκράτητα πρός τάν καφέν φέ· 
ρονται τά πολλά εκατομμύρια τών Μωαμεθα
νών, παρα τοΐς οποιοις τήν πρός τά ποτάν τού
το τροπήν επιτείνει τά μέγιστα η οπό τής 
θρησκείας άπαγόρευσις τοΰ οίνου καί εμμέσως 
συμπάντων τών οινοπνευματωδών ποτών καί 
οί έν μεσημβρινοϊς τόποις οίκούντες διάφοροι 
λαοι, οι ες αναγκης η ενδοτέρου ενστίκτου 

οΐονοί βιαζόμενοι πρός τήν πολλήν χρήσιν τοΰ 
καφε ώς πηγής αναληπτικής δυνάμεως κατά 
Ίής ΰπό τοΰ θάλπους ιδίως προξενουμένης χαυ- 
νώσεως καί οκνηρίας.

Οί άρχαϊοι "Ελληνες καί δή τά έν Άθήναις 
πλήθη έχρώντο ώς τ ι φάομακον καί ώς κοινόν 
πότημα έν κουρείοις και άλλαχόθι, τόν έλελί- 
σφακον, τάν νύν Ελληνικόν τέϊον κληδέντα,
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ήτοι τήν υπό τοΰ λαοΰ νΰν έν τή αυτή τή άρ- 
Χ.α!?  7.?γ» 'ει φ?ασκομ·*λιάν, πλήν tvjv σήμερον 
εντε τή Έ λλάδι καί τή Μικρά ’ ασίχ  και τη 
Α ΐρ π τω  αντικατέστησε τοΰτον κατ’ εξοχήν δ 
καφέ;, προσφερόμενος καί έν τ α ΐ ; πολυτελέσιν 
αί/ούταις τών πλουτίοιν, ώ ; έν τ·7) πενιχεα 
σκηνή τού πλάνητο; γίουρούκη, τά  δέ καφε
νεία, τά πρώτα εργαστήρια καφέ, κατεπλημ- 
μύρρησαν ήδη, άν καί πολλαχώς τροποποιη- 
θέντα, τόν κότμον άτανχα.

'Ο καφέ;, η tot τά γνωστά σπέρματα κοφέ- 
ας τή ; ’Αραβική;, φ ντ ,ΰ  αειθαλούς καί αυτο
φυούς τής Άβυσσινίας καί ’Αραβίας μεταφυ- 
τευθέντος καί εΰδοκιμοΰντος έν ’Αμερική καί 
ά’λλαις χώραις αποτελεί e ος έμποοικόν υπό 
την επωνυμίαν τών αποικιακών, « τ ε  εις τήν 
Ευρώπην άπό ιώ ν  άποικ ών έξαιρετικώς εΐ* 
σφερόμενον. Καλήν καί έδραίαν ΰπόλτ,ψιν διά 
τό αρωματικόν τ ί ;  ποιότητος απολαύει δ έκ
Μόκας τής ’Αραβ.ας εις ήμάς άποστελλόμενος 
καφές.

Ώμα «ναμασσοίμενα τά σπέρυ.ατα ταΰτα 
τής κοφεας φερουτιν αηδίαν έν τώ στόυ.ατι, 
ώς άπό τών συνήθων ότπρίων, μόνον δέ φρυ- 
γόμενα εν πυρί παρέχουσι τήν ΐδιάζουσαν εϋ· 
αρεστόν γεύσιν καί αρωματικήν όιμήν· καίπερ 
μετά τίνος πικρίας, οσμήν όφειλομένην εις τδ 
επί τή φρυςει ανα^ιδόμενον αΐθέριον ελαιον.

Τέσσαρας τά ;εις ποτών γνωρίζει η υγιεινή 
τήν τών υύατωδών, τών οινοπνευματωδών, 
τών οςυποτων καί τών αρωματικών' τήν τε
λευταία/ ταύτην μετά τού τείου καί τού Oi- 
οβρωματος (κακαου η σοκολάτα;) συναποτε* 
λεί το Εκ τών εν λόγω πεφρυγμένων σπερ
μάτων άφέψ/,μα. Λετ·.ομερή άνάλυσιν τών ου
σιωδών συστατικών τούτου δέν είνε σκόπιμον 
να παρασχωμεν· έν. τοΰτοις ρητέον μόνον ότι 
προς τοΐς διεγερτικοί; στοι^ε'οι; πρό πάντων 
ενέχει καί ουσίας Ο.επτικάς καί στυπτικάς, ΐ 
ό ιαιτέρως έπενε γοόσα; έπί τού ανθρωπίνου 
οργανισμού. Τρέφε» λοιπόν διά τών ουσιών 
τούτων τόσώμα κατά τι καί τονοί τό νευ;ι- 

κον κύστημα Si ίγ ?φω ν τάς λειτουργίας τής

διανοίας, άποσοβίϊ τήν υπάρχουσαν βαρύτητα 
τοΰ έγκεφάλου η καί αυτήν τήν κεφαλαλγίαν 
τού μεθυσΟέντος άποδιώκει, αναστηλώνει τά  
καταπιπτοντα τοΰ νυσταλέου βλέφαρα καί δ ι
αλύει τήν ζάλην τού εις μελετάς καταγινομέ- 
νου, ενισχύει τόν καταβληΟέντα υπό τοΰ κα
μάτου καί ζωηοότερον τρέπει τόν έργάτην πρός 
σωματικήν εργασίαν, άπαλλάκτο^ς έπενεργών 
ώς τά οινοπνευματώδη, πρός σωματικήν ερ
γασίαν, απαραλλάκτως έπενεργών ώς τά οινο
πνευματώδη, προς $ φέρεται δ πολύς ό'χλος 
ώ ; ίιπ ά'.αταμαχήτου άνάγκης, διά τήν εν- 
δειαν τής ά'λλης θρεπτικής τροφής, έφ’ φ  καί 
υπό τών φυσιολόγων ώ ; a lim en t d ’ epargna 
ήτοι έςοικονομοΰσά τροφή καλείται ό καφές 
μ ε ;1 εκείνων άναπληρών τάς πρός παραγωγήν 
σωματικής δυνάμεως άναγκαιούσας θρεπτικάς 
ουσίας. Η ή κατακρίνωμεν λοιπόν κατά τόν 
M o l .iScliott τόν καφεπότην καί οΐνοπότην 
λαόν, αλλά σκεφθώμεν μ,αλλον πώς παρέχοντε; 
αΰτώ τά πρός ζωάρκειαν άνετώτίρον, ά,ταλ- 
λάςωμεν αυτόν άπό τής ανάγκη; τοΰ νά έ*> 
δίδεται πρός τόν πότον, άπό τής χρήσεω; 
δήλον δτι τήν είς κατά^οησιν μετάπτωσιν 
κωλύοντες.

Δέν άποδοκι.μάζει λοιπόν τήν χρήσιν τοΰ 
καφέ, τήν μετρίαν, ή διαιτητική, καταδικά» 
ζει πλήν η ιατρική πράξις άνενδοιάστως τήν 
υπερβάλλουσαν κο·.νόν τι μέτρον, μ ά λ ιττ«  έν 
τοί; θερμοί; κλίμασιν, ώ ; τό τή ; ’ Αλεξανδοεί* 
ας καί τής λοιπής Αιγύπτου, ενθα δ καφές 
λέγεται καί πισ εύεται ότι προδιαθέτει επ ι
τείνει η καί παράγει τά καί δ ι’ ά'λλου λόγου 
τότον συνήθη υπατικά νοσήματα. ’Εν ’ ίνδίαις 
"Αγγλοι ιατροί παρετήρηοαν όμοια επιβλαβή 
αποτελέσματα έκ κατά/ρήσεως άλλη; παρο
μοίως οΰσίας έν χρήοει ούτης έκείθι τού cu r- 
r i l .  Ιίΐς τό α φ έ ψ η μ α  έπίσης τής περί ού. δ λό
γο; ουσίας άποδ ίδ ίτα ιέν  γένει ή ώ/:ό:νΐς κα ί 
ΐσ^νότης τών δεδομένων εις αΰτήν καί τών 
χαρτοπαικτών, ο'ίτινε; έν πάστ, στιγμή εΐσβι- 
βάζοντε; ε’ς τήν κοιλίαν μεγάλα ποτά αυτής 
έκκόπτουη τήν ορεςιν καί καταβάλλουσι τόν

στόμαχον, έί; ού-άτροφία τοΰ σώματος καί κα
χεξία.

ΌΟεν όπως μή ή <*θώα καί αβλαβής συν

ήθως χρήσις τοϋ κ^φέ ζημίας πρόξενος γένη- 

τα ι τη;ητέον τούς επομένους άπλουστάτους  

κανόνας, οΰς διαγράφει ό Υγιεινή'.
1ον. ’Απαγορεύεται καθόλιυ  εις τά  νήπια  

καί τά  π α ιδ ία , μετρίως δέ άν μή ουδόλως συν- 
ισ τα τ α ι εις τούς πληθωρικούς, τούς λ ίαν σω 

ματώ δεις, τούς πάσ^οντα; καρδιακούς π αλ
μού;, τούς ευερεθίστους τό νεγρικόν σύστημα  

κα ί τούς εις αϋπνίαν έπιρρε-ίΐς.
2ον. Τήν πρωίαν άμα τή  έζεγέριει είνε βυ- 

άρεστον ποτόν, μ ά λ ισ τα  δ ’ (οφελεΐ μ ετά  γ ά 
λακτος συμπινόμενος.

3ον. Μετά παν γεύμα, ώ ; ή κοινή συνήθεια  

καΟιέροισε, σ υν ίσ τά τα ι (ώς τονόνων τόν στό* 
μαχον κα ί διευκολύνων τήν πέψιν* ουδέποτε 

πρό τοΰ γεύματος, ουδέ πολύ μ ετ ’ αΰτό.

4ον. Πάσα άνίμ ιζ'.ς έ;έρας ουσίας είνε β λ α 

βερά.
δον. *Π δ ιά  ζακχάρου πολλή γλύκανσις δέν 

είναι πρόσφορο;· κάλλιον δ πικρός καλούμενος, 
ιδίως εΐ; τού ; δεδομένους λ ίαν εις αυτόν, ί'να 
μή τό πολύ ζάκχαοον χαλάση τλν  λειτουρ
γ ίαν τού πεπτικού σωλήνο;. Μιμητέον έν τή  

περιστάσει ταΰτη  τού; Ρώσσους, ο ϊ  τ ι ν ε ς πί~ 

νουσι ικανά ποσά τεΐου κρατούντες έν τώ  στό- 

μ α τ ι μίκριστον τεμά/ ιον συμπαγούς ζακ/ά·  

ρου, μή διαλυομένου ευκόλως ά λλ ’ άντέ^οντος 
καί άρχ.ούντος νά παράσχη γλυκεΐαν γεΰσιν 
έπί μακρότερον χρόνον.

Gov. Δέν όφεί)ει τις ά'πα; έθισθείς εις τήν 

χρήσιν τοΰ καφέ νά παραιτηΟή αύτής· κεφα
λα λ γ ία  έκ συμφορήσεως α ίματος είνε τό σύν-  

ηθε; έπ*κολού9·«μα εις τού ; παραιτοομένου; 
λίθους τοΰ καφέ. Μ.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΙ? ΩΜΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ.

Ό κ. ΜοΓί ί  ά~έίε·.;εν ότι δυνατόν εί αι νά 
διατηρν,θή έπι μακρόν χρόνον τό κρέα; ώμον, τό 

α ϊ  /», ά =υ ι/νου; σήψ:ω; δι’ άτλουττάτου έγ -  

χειρίματος. Ο ίφενρέτη; παρασκ.αυάζ:ι έκ νω

πού κρέατο; άλγ,Οή κόνιν κρεατίνην. Είδι/αί μη* 
χαναΐ μεταβάλλοοσιν είς κόνιν τό ώμον κ»ΐ ά- 
πεστεωμένον κρέας, κατόπιν μιγνΰϊτα’. ή κόνις 
αΰ:η μετ’ αλεύρου, ξοραινεται δέ τό σύνολον έν 
τώ «έρι. Συμπυκνοΰσι δι’ δδατος μετά κόμεως, 
άλβουμινίου η πάχους καί κατατκευϊζοιισι διά 
τή; ξτρας ταύτης κόνεως, έχούση; ευάρεστον 
γεΰσιν ^οώματα διαφόρου μεγέθου;, τά όποια 
κατά τήν ανάγκην διαιροΰσι κατόπι, πρός κα,· 
τασκευήν ζωμοΰ κτλ . Ή Θρεπτική αυτη κόνις έζ 
ώμοϋ κρέατος ήν ό κ, Μοριδ ώνόμαιε 
r i j r  περικλείει όλα τά στοιχεΐχ κοϋ κρέατος. 
Έν ί'ιω βάρει ή θρεΧΐικ ίνη  περιέχει πλειότε* 
ρον άζωτον η αύτό τό κρέας, διότι δεν περιέ
χει (,ΰτε πάχος, ου:ε τένοντας ουτε οστά. Δυ·· 
vaTat νά γείνιτ) χοήσις αύτής ελλείψει κρέατος 
έν θαλάσση η έν έχ-Spομαΐς. Το αύτό σύοτκιμ» 
έφαρμοζόμενον εΐ; τό αίμα η τό κρε'ας τού ΐπ ’· 
που εις τά λείψανα τών σφαγείων κτλ. θά πα- 
ράσχη εΰκολον τροφήν τοΐς κυσΐ, τοΐς χοίροι ς. 
ταϊς δρνισι και ταίς νήτσαις.

Ζ Ε Ω Ν  Ρ Α Γ 0  5·

Ό  κ. Θωμδς Καρνέλεϋ έπραγματοποίησε 
πε’ραμα περιεργότατον. ’Επέτυχε τήν κατασκευ- 
ήν ψυχροτάτου υδατος, τεμαχίων πάγων, είς 
θερμοκρασίαν έπί τοσούτον ί,ψ’Λμέ'ην ώστε νά 
μή δύναταί τις οΰτε τήν χε^ρα του νά θέ;η , 
Κατετκεύασε ζέοντα πάγον" τά ουτω καταακευ- 
αοθέντα τεμάχια πάγου έχουσι πολλάκις θερμο- 
κραοίαν άνω τών 100 β<θμών. Τό παραδοζό- 
τατον τούτο άποτέ>εσμα έςηγεΐται ευκόλως ό
ταν έ/νοήοΥί τις κανόνα σχετικόν εί; τήν ρευστό· 
πο ησιν καί στερεοποίησιν τών οωμάτων δ νό κ . 
Καρνέλίϋ θεωρεί ώς άποδίδειγμένον. Συνήθως 
θεωρείται δ τε ή κατάστασις σώματός τίνος έ- 
ζαοταται έ* τής θερμοκραοίας του, ουτω τό ΰ* 
δωρ οτεοεόν κάτωθεν τοϋ μηδενικού, υγροποιεί
ται άνω αυτού καί εξατμίζεται είς τούς 100 
βιθμο·);· έν τούτοις ή πίετις h  ΰφίσταται τό 
οώμα εχ«ι μεγάλην οημ»σίαν έν τώ φαινομένφ 
τούτω. Οΰτω έάν αύξησή ή πίεσις ΰφίσταται 
τό ΰδωο, θά έμποδιοθή νά άναβρίση εις 100
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βαθμού;, τουναντίον δέ αναβράζει εις 9 5 , 9 0 , 
βαθμούς μόνον, δταν ύ.ψοΰνται έπ! όρέων άρκούν- 
τω ; υψηλών ήτοι οταν ί  ατμοσφαιρική πίεσι; 
έλαττοϋται. Αδύνατον π , χ . έπί κορυφών τινων 
νά παρασκευαβΘί) τέϊον, καφέ;, διότι το υδωρ 
άναβράζίΐ, άνευ τ ί ;  δεούση; θερμότητο;. Δύνα- 
ταί τ ι ;  να στόιχηματίση οτι είναι εΰκολον νά 
βιιθίση τ ι; ώόν έπ; ώρας έν άναβράζοντι υ^ ατι 

χωρίς νά έψηθή, διότι είναι πράγματι ευ κολάν 
νά βράση το ψυχρόν ύδωρ μειουμένη; άρμοδίως 

τ5ί; πιέσεως π. χ . λάβετε σφαίραν υελίνην πλήρη 
κατά τά τρία τέταρτα υδατος καί ΰποβάλετέ 
την ε ΐ; βράσιν μέχρι; ου οί ατμοί άποδιώξωσ1 
τάν αέρα δλον, κατόπιν φιμώσατε έρμητικώ5 
αύτήν καί άναστρέψατέ την κα! Οέσατέ την επί 
στηρίγματος. Δύναοθε νά κάμητε νά βράσνι τό 
ίίδωρ οΰ μόνον άνευ πυρός, άλ)ά  κοιΐ διά ψ υ - 

χροτάτου ΰδατο; ριπτομένου έπ’ αύτής κα ! διά 
τή ; προσεγγίσεως ψυχροϋ αντικειμένου έπί τ ή ; 
υελίνης σφαίρα;· πώ ς τούτο; 'II προτέγγισις τοΰ 

ψυχροΰ συμπυκνοΐ τόν άτμόν τόν έν τή σφαίρα 
καταλαβόντα τήν θέσιν τοΰ άέρος κα! συνεπώς ή 
πίεσες μειοΰται, μειουμένης δέ ταύτης τό υδωρ 

αναβράζει μετά β ία ; ίνα άνασχηματίοϊ) ατμόν, 
Έ π ! πολλά; ώρα; δύναται νά γίνεται τό πείραμα 
τοΰτο έκάστοτε δέ ή προσέγγισι; ψυχροϋ σώμα- 
το; θά έπιφέρη πάντοτε τήν βράσιν τοϋ υδατος.

’Επί τή ; άρχής ταύτης στηρίζεται τύ γνω
στόν ήδη μηχάνημα τοϋ κ. AafS πρό; κατ’ u -  
κον κατασκευήν πάγου. Διά μικρά; αντλία; 
μειοΰται ή πίεσις έντός δοχείου πλήρους κατά 
τά δύο τρίτα έξ ΰδατο;. τό υδωρ τότε άναβρά- 
ζει ψυχρόν· οί άτμοί καθ’ όσον παράγονται άφαι- 
ροΰνται δια τη; αντλία; λα! τοϋ θειϊκοϋ οξέος. 
Η συνεχής ουτω έξάτμισις άφαιρεί τοσαύτην 
θερμότητα έκ τοΰ ύγροΰ, ώστε μεταβάλεται εί; 
πάγον’ Είναι ή β ρ ά σ ι ς  φέρουσαν τί,ν s  ί ·  
ξ ι ν .  ____________

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΔΟΣ.

Ο Λαπόρτ, δστις επ! πολυετίαν διετέλεσεν 
δ πιστός υπηρέτης «Αννης τή ; Αυστριακής, 
μνίτρό; Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ'., θαλαμηπόλος δε

διδάσ/αλος κα! πα ιδαγωγό; τοΰ βασιλέω; 
τούτου κατά·τήν άνηληκιότητα αυτού, διηγεί
τα ι, μεταξύ άλλων, καί τ ι ανέκδοτον έκ τής 
ζωής τοΰ παιδά;, δπερ καταδείκνυα πόσον 
προώρω; άνεπτυγμέναι ησαν παρ’ αυτφ ή υπε· 
ρΐφανία καί ή υψηλοφροσύνη τοϋ χαρακτήοο;.

Οπότε ό βασιλόπαις ήν μόλις οκταετής ή - 
ρέσκετο τά μάλιστα νά εκγυμνάζει τά σωμ.α" 
τικάς του δυνάμεις, καί συνε.θιζε νά παλαίη, 
μ’ δλα; τά ; περ! τοΰ έναντίου αυστηρά; δ·.α- 
ταγ»{, μετά τών συμπαικτόρων του. 'Ο Λα- 
πόρτ ήν λίαν δυσηρεστημένος διά ταΰτα , καθό
τι οί διαμαχόμενοι έπάλαιον καί έλογομά- 
χουν, ίρριπτον άλλήλου; έπί τοΰ έδάφους, καί 
κατέληγον εί; τρόπου; μηδαμώ; ποοσήκοντα; 
τω μέλλοντι βασιλεϊ τής Γαλλίας καί το ΐ; 
συγγενέσιν αυτοΰ, ώς πράγματι οί πλ 'ϊστο ι 
τών παίδων εκείνων ήσαν.

Ημέραν τινά ό Λουδοβίκος ΙΑ', έπάλαιε 
μετά τοΰ έξαδέλφου του κόμητος τοΰ Άρτουά. 
πάσαι δ’ αί δ ια ταγα ί, at προτροπαί κα ίίκεσ ία ι 
πρό; κατάπαυτίν άπέβησαν ανωφελείς. Τότε ό 
Λαπόρτ έφόρεσε τόν πΐλόν του και λαβών έ 
δραν έκαθέσθ/ι σοβαρώ;. 'Ο νεαρό; βασιλόπαι; 
τό παρετη'ρησεν άμέσω;, καί άποσπώμενο; βι* 
αίω ; τών βραχιόνων τοΰ έξαδέλφου του άπηυ- 
θύνθη πρό; τόν Λαπόρτ έρωτών:

—  Πώς, κύριε, τολμάτε νά καλυφθήτϊ έπί 
παρουσία μου, καί νά καθισθήτε ά<ευ τή ; ά- 
δείας μου;

—  Συγγνώμην, Μεγαλειότατε ! έπρόσθεσεν 
ο Λαπόρτ εγειρόμενο; καί άποκαλυπτόμενος 
συνάμα, άλλά δέν δπέθετόν ποτε δτι υπάρχει 
βασιλεύς Ιν τφ  δω ματίω .'

H άπάντησις αυτη μεγίστην ένεποίησεν έν- 
τύπωσιν έπ! τοΰ παιδό;’ λαβών δέ αξιοπρεπές 
ΰφος καί στραφείς πρός τόν κοίμητα τοΰ ’Αρ- 
τουά, δστις ήν ολίγον μέν νεώτερός του, άλλά 
μεγαλοσωμότερος, άπετάθη πρός αυτόν διά 
τών υπερηφάνων λέξεων :

—  Ιίύριε έξάδελφέ μου, δύνασθε ν’ άπέλ* 
θητε I

*Εκτοτε ό Λαπόρτ ουδέποτε έσχεν αφορμήν
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ν ά  π α ρ α π ο ν η θ ή  δ ι ά  τό ν  πρός τ ή ν  π ά λ η ν  έ ρ ω τ α  

τ ο ϋ  β * σ ι λ ό π α ι δ ο ; .

ΕΥΟΥΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ.

‘ Ο β α σ ι λ ε ύ ;  τ ή ς  Κ ο ρ θ ο ν μ β ε ρ λ ά ν δ η : ,  ό ν ό μ α -  

τ Γ ’Α ν λ ά φ ,  ς 'ερηθείς^τοΰ β α σ ι λ ε ί ο υ  τ ο υ  υ π ό  τ ο ΰ  

Ά θ ε λ σ τ ά ν ο υ ,  β α σ ι λ ε ύ ο ν τ ο ς  τ ώ ν  δ υ τ . κ ώ ν  Σα* 

ζ ώ ν ω ν ,  σ υ ν έ λ ε ζ ε  π ο λ υ ά ρ ι θ μ ο ν  δ υ ν α μ ι ν  κ α ί  

ί ξ ε σ τ ρ ά τ ε υ τ ε  κ α τ ά  τ ο ύ  κ α ι α κ τ η τ ο ΰ .  Α ι δύο  

σ τ ρ α τ ια ί  σ υ ν η ν τ ή θ η σ α ν  κ α !  ή τ ο ι μ ά σ θ η σ α ν  ε ί ;  

μ 2Χ,ον, ά λ λ ’ ό Ά ν λ ά φ  έ π ι θ υ μ ώ ν  ν ά  π λ ν ιρ ο φ ο -  

ρηθή τ η ν  ό υ ν α μ , ι ν  κ α ί  τ ά ς  π α ^ α σ κ ε υ ά ;  τ ο ΰ  άν*  

τ ; :  ά λ ο υ ,  f/ ε τ η μ φ ι ε σ θ η  ε ! ;  μ ο υ σ ι κ ό ν  κ α ί  ε ΐ σ ε -  

χ ώ ρ η σ ε ν  εν τ ώ  σ τ ρ α τ ο π ε δ ω  τ ο ΰ  Ά θ ε λ σ ι ά ν ο υ .  

Κ ρ ο ύω ν  τ ή -  κ ι ν ά ρ α ν  τ ο υ  άτ.ό σ κ η ν ή ;  ε ί ;  σ κ η 

ν ή ν ,  ώ δ η γ ή θ η  τ έ λ ο ;  κ α ί  ε ΐ ;  τ ά  β χ σ ιλ ίΛ α  /.α- 

τ α λ ύ μ α τ α .  Ό  ά 'νας  τ ο σ ο ΰ τ ο ν  εϋηρεστήθ/ ι  έκ  

τ ή ;  μ ο υ σ ι κ ή ;  τ ο υ ,  ώ σ τ ε  κ α : ά  τ ή ν  ά ν α χ ώ ρ ϊ ισ ί ν  

π ρ ο σ ε ρ ε ; ε /  α υ τ ώ  γ ε ν ν α ΐο ν  οΐΑοδώ.'/ ιυ .α. #0  

’ Λ ν λ ά φ  ό 'μ ω ;  ά π α ς ^ ώ ν  νά κ ρ α τ ή σ η ^ τ ό  χρ/μ,α ,  

όπερ  ο έ χ θ ρ ό ;  τ ώ  έ δ ω κ ε ,  π α ρ έ χ ω σ ε ν  α ΰ τ ό  υπό  

τ ή ν  γ η ν ,  r.iQ τ ή ;  έκ  τ ο ΰ  σ τ ρ α τ ο π έ δ ο υ  ε ξ ό 

δ ο υ  τ ο υ .

Τό τ ο ι ο ΰ τ ο ν  π α ρ ε ΐ ξ ε ν  ΰ η ο ν ο ί α ;  ε ΐ ;  σ τ ; * τ . ( ό -  

τ η ν  π α ρ α τ η ρ ή σ α ν τ α  α ΰ τ ό * ,  δ σ τ ι ;  π λ η σ ί α σ α »  

τ ό ν  ά ν ί γ ν ώ ρ ι σ ε ,  μ ’ δ λ η ν  τ ή ν  μ ε ι ε μ φ ί ε σ ί ν  το υ .  

' Α μ α  τ ή  ά ν α χ ω ρ ά σ ε ι  τ ο ύ τ ο υ  δ σ τ ρ α τ ιώ τ / ί ς  

π α ρ ο υ σ ιά σ θ η  τ ώ  Ά ί ί ε λ σ τ ά ν ω  κ α ί  τ ώ  ε ίπ ε  :

—  Β α σ ι λ ϊ υ  ! ο μ ο υ σ ικ ό ς ,  δ σ τ . ς  τ ο σ ο ΰ τ ο ν  

σ έ'τε^.ψε, κ α ί  δντ^να togο ύ ι ω  μ ε γ α λ ο η ρ ε π ώ ;  

ε φ ι λ ο δ ώ ρ η σ α ; ,  ο υ δ έ 1. ;  ε ι ε ρ ο ;  ην  ή δ^Ο ανάσ ιαο ;  

έ/Ορό; σου  ’Α ν λ ά ρ .

—  Π ρ ο ιίό τα  ! ά ν ε φ ώ ν η σ ε ν  ό β α σ ι λ ε ύ ς ,  κ α ί  

δ ι α τ ί  δ έ ν  μ ο ί  τ ό  ε λ ε γ ε ;  δ π ό τ α ν  ε ϊ ^ ο ν  α υ τ ό ν  

έν τ ή  ε ξο υσ  α  μ ο υ  ;

—  Δ ι ό . ι ,  ά π ή ν τ η σ ε ν  ό σ τ ρ α τ ι ώ τ η ; ,  δ έ ν  

ε ίμ α ι  π ρ ο δ ό τ η ς .  ‘ Γ π η ρ ε τ η σ α  εν  τ ώ  σ : ρ α ’ ώ  

τ ο υ  κ α ί  ώ ρ κ ίσ θ η ν  π ο ι έ  ν ά  μ  ή τ ά ν  π ρ · .δ ώ σ ω ,  

α ν δ έ τ ό  ε π ρ α τ τ ο ν ,  ή-Ίελον λ ο γ ισ θ ή  τό σ ο ν  έ ν ο 

χ ο ς ,  όσον  κ α ί  ά ν  έ π ;ό δ ι δ ο ν  σ έ  α ΰ τ ό ν .  ΐ έ  σ υ μ -  

β ο υ λ ΐ ν ω  ό μ ω ς  νά μ ε ι α ο ά ’Αλν;; τ ή ν  δ ι ά τ α ξ ι ν  

τ ο ϋ  ς ρ α τ ο π ε δ ο υ  τ ο υ π ρ ό  τ ή ;  συγ^ροτη ’ σ ε ω ;  τ ή ;  

μ ά χ η ς .

Ό ’Αθϊλστάνο; ήκολούθησε τήν συμβουλήν 
τοΰ στρατιώτου, καί μετέφερε τά καταλύματα 
του εΐ; έ'τερον τοϋ στρατοπέδου μέ:ος. Διά 
τοΰ μέσου δέ τούτου δάσωσε τήν έαυτοϋ ζω
ήν, καθότι τήν αύτήν εκείνην νύκτα απόσπα
σμα τών τοϋ Ά νλάφ στρατευμάτων εΐσπηδή- 
σαν ί/ τώ στρατοπεδω κατέσραξε^ πάντα; δ- 
σου; συ/ήντηιεν έν τοΐ; τέω ; δτότοϋ Ά θ ε λ 

α τννου κατεχομενο.; σκι,νώμασιν. '11 έπ.δρο- 
μή αυτη συν^πήγ^γε γενικήν μάχην, καταλή- 
ξασαν εΐ; τήν παντελή ήτταν τοϋ Ά . λ ά φ  κχ ι  

καί τών δπαυών του.

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.
Α ί περί τό βάρο; τοΰ σώματο; δ·,αφοραί 

έχου-^ιν αναλογίαν πρός τά ; διαφορά; τών 
ιστών τοϋ οργανισμού, τά ; προερ/ομένι; έκ 
τή ; θρέψεω;. ΟΪ οστεώδεις, οι μυώδει; κ.aI ο! 
κυψε/.λώδει; ί:το ί, είτε έκ τή ; υπερβολική; 
αύτών άναπτύζεω ', είτε τοΰ-αντίον έκ τή ; α
δυναμία; αυτών, άσκοΰσι μεγίστην ίπιοροήν 
έπί τοϋ ογκου καί συνεπώ; έπί τού βάρου; τοϋ 
σώματος. Ουτω; ή υπέρμετρο; άνάπτυξ'.; τών 
οστών παράγει γ ίγα ντα ;, ή δέ τών μυών ά- 
Ολητα;, καί η τοϋ πάχου; πολυσάρ/.ου;. "Οταν 
οι τρεί; ουτοι ίστοί διατελώσιν έν αναλογία, 
τά σώμα Ιγε ι  τότε βάρο; κ/ί ό'γκον συνήθη.

K avov ixov  β ά ρ ο ς .— 'Γό νεογνάν ζυγ ί
ζει, κατά μέσον ορον. τρία χιλιόγραμμα καί 
20 γραμμάρια (2  ό*άδε; 1 ί2  δ .ίίμ ια ) ενίοτε 
πλέον, συχνάκι; ελαττον. Sio/ ουτω νά μήν 
παρέχωμεν απόλυτον πίστιν εΐ; ασυνήθη βαρη, 
ά ιινα  συ/ 'άκ ΐ; άποδίδουσιν εΐ; τά νεογνά. Λΐέ- 
χρι τή ; ήλικία; τών S; μηνών, τά βρέφος αΰ- 
ξανει ά α 20 έ-;»; 22  γραμμάρια κϊΟ’ ίμ 'ραν. 
”Λν έπί τινα χρόνον τά β >ρος του τέκνου ελατ- 
τώτα ι, ή μέ<ει στάτιμον, εύ/όγω; συνάγεται 
ότι ή Ορέψι; είναι ελαττωματική, tin τή ; πα- 
ρατηρήσεω; ταύτη ; κρί-ειαι ή βπλάστιγξ ώ; 
άλχΟ.ηο; έκτίμησι; τή ; ποιότ/ιτο; τή ; τρο
φού. Έν ηλικία I ά; έτους, τά τέκνα ζ,γ ίζουσ ι 
τό τοιπλασ.ον τοϋ κατά τήν γεννησιν αυτών 
βάρου;' έν ήλικία £; έτών, τό έξαπλάσιον, καί
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έν ή λ ;κα  δεκα καί τριών ετών, το δωδεκα- 
πλάσιον. Το βάρος το ί ανθρώπου βαίνει αΰξά- 
νον μέχρι τοϋ τεσσαρακοστού έτους, δτε φθά
νει τον μέγιστον δρον τοϋ βάρους, ήτοι 127  
λίτρα:,""μένει δε στάσιμον μέχοι τοϋ πεντη
κοστού έτους, έλαττούμενον αίσθητώ; από 
τής έποχή; ταύτης,

Ε ίά ρ ϊ}  ε ξ α ^ ρ ε τ ε ^ ά . — Ό λιπώδης ίστό; 
ά^κεϊ τήν μάλλον άμεσον επιρροήν επί τοϋ 
σώματο;. *Αν ό ίστό; ούτο; λάβϊ) σημαντι
κήν άνάπτυξιν, επιφέρει τήν πολυσαρκίαν, άν 
τουναντίον, τείνε·, οπω; Ικλείψν], ή ελλειψις 
αΰ:οΰ προ/.αλεϊ τήν άδυναμίαν. ΑΙ δυο αϋται 
καταρτίσει; εΐσί τά ί α /χ τχ  opta, έν οίς π ε 
ριλαμβάνονται πάσαι αί ΐδιαίχεραι διαφοοαί, 

παρΟυ;ιά£ε. τό βάρο; τοΰ σώματο;. 

Κ ο λ υ σ χ ρ κ ίχ .  — Μιταξΰ τών διασ|ί- 
μων π<λυσάρκων συγκαταλέγοντα , ε’ν τ?, ελ 
ληνική και ρωμαίκνί άρχα^ότητι, Δ·.ονύσιο;, ό 
τύ.αννος τοΰ Ηρακλείου, και Μάρκος ό α ντ ί
παλο; τοϋ 2 Αλα. Οΰτο; ν  ο, εξίσου εύ„ΰ; καί
υψ λ̂ό,-, ώ; δέ παρατηρεί ό Brillat Savariu,
ίσω : τό εν.τακτον τοϋ όγκου αΰτοϋ έτρόμαιεν, 
εν Μ.ντούρναι;, τόν Κίμβρον, δστις είχε δ.α- 
ταχθή νά τόν φονεύσ*!. Β.αδύτερον, ή εΰτρα- 
φία Γουλιέλμου τοϋ κατακττ,τοϋ προΰκάλεσε 
τήν γνωστήν αποστροφήν Φ.λίππου τοϋ Α'. 
«Πότε λοιπόν Θά κατακλινθή ό χονδρό; ούτος 
ά'θρωπο;;» Ό Βασιλεΰ; οΰιος, δστι; εχλεύ- 
αζε τόσω προσφυώ; τήν τών άλλων πολυσαρ
κίαν, εΐχεν υίόν, τόν Λουδοβίκον 2 1 '. δστις 
ενεκοί τοϋ όγκου αΰτοΰ έπεκλήθη «Λουδοβί
κο; ο Παχύς.» Κατά τοΰ; νεωτέρου; χρόνου;, 
σ η μ ε ί ο τ ό ν  Σοβιέσκην, Βασ.λέα τή ; Πο
λώνια ;, τόν Λουόοβϊ/.ον III', δ ιτ ις , π ε :ί τά 
τέλη τοϋ βίου του, τοσοϋτον πολύσαρκο; eye - 
νετο, ώ ;τ ε  δέν έδύνατο πλέον νά βαδίζγ,· τέ· 
λο; τον Βασιλέα τή ; Βυρτεμβεργη; Φρειδείΐ- 
κον Α'. 6 τ r ις έ-ωνομάσθη ιιΈλέφας». Ό  δοΰξ 
τή; 'Ιορκη;, γυ/αικάδελφος αΰτοϋ, μεταβά; 
π^ρά τω πρίγκηπι τής Οΰαλλίας, ην λίαν κεκ- 

μηκώ; «Μή έκπλήττεοθε,» είπε γελών, «ποό 
ολίγου ί/.αμΟ/ τόν γύρον τού Φρειδερίκου τής

α Βυρτεμβέργη;.» Ό μονάρχης ούτος παρέστη 
κατά τοΰ; γάμους τή ; Μαρίας Λουίζης, δπως 
δέ παρακαθήση εις τό κατόπιν δοθέν γεΰμα, 
έ δ ε 7) σ ε νά σκάψωσι τήν τράπεζαν ινα κατα  
σκευάσωσι θεσιν ό\ά τήν κοιλίαν του. Ή  ’ Α γ 
γλία , υπέρ πάντα τά  έθνη, εχει τό προνόμιον 
τή ; πολυσαρκίας. Έν ταΐς φιλοσοφικοί; έρεύ - 
ναι; τοΰ ετου; 1746 , άναφέροντα; δύο "Αγ
γλοι αδελφοί, ών ό ε ί; εζύγιζε τετρακόσια; 
έοδομήκοντα λίτρας (183  όκ·), ό δ ’ έτερος 
τετραΛοσία; λίτρας (1 S 7  ό/..) Διηγούνται, δτι 
ό τελευταίο; θέλησα; ποτέ νά ίππεύσν) κατε- 
πλάκωσε όιά του βάρους αΰιού τό άτυχες 
ζι·:οι. 'Ο ιατρό; Coe αναφέρει περί "Αγγλου, 
όνόματι ’Εδονάρδου ΒράΪΓ, δτι ει^ε; βάρος 
πεντακοσίων έννενήκοντα S; λίτρων, έν ηλικία 
είκοσι καί έν.έα έτών. 'Επτά ά'νθρωποι έχώ- 
ρουν έν τώ  έπενδύττ) αΰτοϋ. ”Αλλος "Αγγλος, 
ονόματι Σπόνερ είχε βάοος έν ηλικία πεντή- 
κοντα ετών, έξα/.οσίων έβδομήκοντα πέντε 
λ,ιτρών. Οι τοίχο', τής κοιλίας αΰτοϋ ησαν το 
σούτω παχεΐ;, ώστε, δ τ ε έπληγη ποτέ κατά 
τό μέςο; τούτο δ ι’ εγχειριδίου, ή πέντε δα
κτύλων περίπου μακρά λεπίς δέν ήγγισε τά 
έντόοθια αΰτοϋ. Καταπαύομεν τήν μακράν 
ταύτην άπαρρίθμησιν, άναφέροντες, δτι ό έξ 

Οΰαλλίας Χόπικ/ς ΰπήρ-,εν άναντίρρήτως ό 
ογκωδέστατος τών μέχρι τοΰδε άνθρώπων, 
καθότι είχε βάρος έννεακοσίων λιτρών (386
ό*).

Ί ο χ ν ό τ ϊ ΐ ς  —  Ή  κ α τ ά σ τ α σ ι ς  α ΰ τη  α 

νήκει εί; τά ς  νευρικά; χολερ ικά ;  κράσεις, εκ- 

δ η λ ο ϋ τ α ι  δέ, ά/α  τό  λ ιπ ώ δ ε ς  σ το ιχ ε ΐο ν  λίπγι. 

"Αν τήν ε λ λ - ι ύ ’.ν το ύτο υ  παρακολουθη'σϊΐ ά* 
τρορία μ άλλον  η η τ τ ο ν  σ π ο υδ α ία  τ υ ϋ  μ υώ 
δους ίσ το ϋ ,  ή ίοχνότης  φθάνε ι  τό έ σ χ α το ν  

δριον α ΰ ι ή ; ,  π α ρ α τη ρ ε ΐτα ι  έν τ ή  π υρετώ δε ι  

ατροφία τών μυώ ν κ α ί  έν τ ή  β α θ μ ια ία  π α ρ α 

λυσ ία .  Μ εταζΰ  τώ ν  δ ιά σ η μ ω ν  έπί τ·?, ισχνό-  

τ η τ ι  α ϋ τώ ν ,  άναφέρομεν έν τ^  ά ρ χ α ιό τ η τ ι  τόν 

Κώον Φ ιλώταν, ούτινος τό  οώμα ήτο τ ό τ φ  

λεπ τό ν ,  ώ στε  έφόρει υ π ο δ ή μ α τ α  μ ο λ ύ β δ ιν α  

έκ φόβου μήπ'ο; καταρρίψ·(ΐ αΰτόν  ό άνεμος’

—  347 —

επί τών ήμερων δέ ήμών, τον Κλαυδιον 
ra l, δστις ήκμασε τώ 1 8 2 7 , επικληθει; β άν
θρωπο; ανατομικό;. » Κιχε μονον, ω ; ο λύκος 
τοϋ μύθου, οστά καί δέρμα, ’ΐίν ηλικία τρι
άκοντα κ*ί πέντε έτών είχε βάρος τεσσαρά
κοντα καί τριών λιτρών (11 οχ.  300  δρ.)

Κ α το ρ θο ύ τα ι  ε ΰκό λω ; ,  δ ι ’ ορθής υγ ιε ινής  

κ α τ α λ λ ή λ ο υ  δ ια ί τη ς ,  ή έ λ ά τ τω σ ις  το ύ  σ ώ μ α 

τος. ’ΐϊν ’Α γ γ λ ία  έφαρμόζουσιν έπ ί τώ ν α ν α 

βατώ ν  fjockevs) τών δ ιαγω νιζομένω ν 'ίππων, 

καί έπί τώ ν  π υ γ μ ά χ ω ν  τήν  μέθοδον τής  έ '  

λ α τ τ τ ώ σ ε ω ;  τ ή ;  ολκής (met! ocle d ’ eiltra i- 
n'em ent) δ ι ’ ής έ λα ττο ύ σ ι  τό βάρος κ α τ ά  ε ί 

κοσ ι λ ίτρ α ;  τ ο ΰ λ ά χ ισ τ ό ν ,  εν δ ια σ τ ή μ α τ ι  δέκα  

ήμερών, αύξάνοντες συνάμα  τήν  ΐσχΰν καί τήν  

εΰστοοοίαν* ή μέθοδος α υ τη  σ τ ν ρ ίζ ε τ α ι  έπί  

τώ ν  π αρατεταμένω ν  ασκήσεων, έπί τώ ν  άφθο

νων έδίδρώσεων, τώ ν  ΐί-χυρών μ αλά ξεω ν  τού  

σ ώ μ α το ς .  ’Αναφέρομεν μό'.ον, δπιος πα ρ α στή -  

σωυ.εν τόν ές α ΰ τ ή ;  κ ίνδυνον,  τή ν  ολεθρίαν 

σ υνήθε ιαν  τ ινώ ν  νεανίδων, τοϋ πίνει ν δξος, δ” 

π ω ;  λεπτύ/ω σι τήν οσφΰν α ΰ τώ ν .  Ό λόρδο;  

Βύρων έχρήσατο τοϋ όζους πρός έ λ ά τ τω σ ιν  τής  

εΰτραφείας αΰτοΰ , μολονότ ι  δ ’ ΰπ εβά λλετο  

ε ι ;  μακοάς νηστε ίας ,  μ ε τ ά  πε ίσματος  εβλεπεν  

αΰξάνο ντα  όσημέραι τόν δ/κον το ϋ  σώ ματός  

το υ .

ΕΜΠΟΡΟΣ ΤΩΝ ΡΙΝΩΝ.

Έν τφ  Ξενοδοχιίω τοΰ «Χρυσοΰ άετοϋ» π ε 
ρί τράπεζαν έ/ΐά0ϊΐτο ικανό; αριθμό; έμπορων 
ταξειδιωτών, Τό γείμα είχε τελειώσει άλλ’ έ- 
ζηκολούθει ό πότος. Μεταξύ δύο παρακαθημέ- 
νων ήρξατο ό έπόμενο; διάλογος.

«  Καί ΰμεΐς έμπορος είσθε»
<t Ιίΐς τάς  ύμετέρας δ ια τα γ ά ς » .
«  Τί είδου; έμπόριον μετέρχεσθε; »
<<■ Τ ώ ν ρ ινώ ν  »

«  Των κηρίνων S t i  τάς άποκρέω; ^
«  ’Οχι τών έ* κρέατος, καί διά νά σάς έξη* 

γηθώ σαφεστερον τών άνθρωπίνων.»
Οί συνδαιτυμόνες κατ’ άρχάς τό έξέλαβον 

ώς αστειότητα άλλ’ οϋτος στραφείς πρός τινα

γεί το νά του, δστις είχε τήν ευτυχίαν νά κατά’’ 
χη- ρίνα χονδρήν καί μεγάλην μετά σπουδαίο- 
τητο; ίξηκολούθησεν.

«  ’Εάν θέλητε δυνάμεθαν καί κάμνωμεν και 
ποάξιν. 'Αν κα'ι ή ρίς σας δέν είνε πρώτη; ποιό- 
τητος καί μάλιστα εδου;, δπερ η«ιστα  ζ Τ ε t - 
ται, εγώ τή* αγοράζω.

«  Τήν μύτην μου I»
« Άκριβώ;, κύριέ μου τήν ρ’.να σαί·*
«  Καί παραδοτέα;»
« Μετά θάνατον.»
« Πάει καλά, »
«  Καί μάλιστα πληρωτέα τόρα. *
(ί Κάλλιστα. Τί τιμήν μοί προσφέρετε;»
«  Τήν τής 'ίιατιμή ιεω ;»
Καί έξηγαγών είδος μέτρου, τήν κατεμέτρη- 

σε εϊτα παρατηοήσα; έπί τοϋ σημειωματάριου, 
ειπεν.

« Σά; προσφέρω διακόσια φράγκα.»
«  Καλώ;, τήν πωλώ.»
Μίαν ετι συμφωνίαν, ό παραβίΐ; τα συμπε- 

φωνημένα πληρόνει * 5  φιάλας οίνον εκλε" 
y κτού».

Καλώς. ’ Εγώ μάλιστα δέν βλέπω αίτιόν 
τι διά τό οποίον νά ρ.ή δύναμαι νά διατηρήσω 
τήν συμφωνίαν άφοϋ μ.οι εξασφαλίζεται /| χρή- 
σις αύ :ή ; καθ’ ολην τήν διάρκειαν τής ζωής».

« Φυσικω τω λόγο) μέ αυτήν τήν συμφωνίαν 
τήν αγοράζω καί αΰριον εχετε πληρωθνί τά 
2 0 0  φράγκα. »

'[] ΰπόθεσις έφαίνετο περαιωθεϊσα όπότε ο α 
γοραστής έψιθύρισεν εις τινα τών ομοτράπεζων 
του, δστις μετ’ οΰ πολΰ επανήλθε φερων σιδη
ράν λαβίδαν πεπυρακτωμένην, η-> τ?ί όδτ,γία τοΰ 
ταξειοίου του τών ρινών, επλησιασεν ει; την

ρίνα τοΰ πωλητοΰ».
<<. Μίαν στιγμήν! άνέκραξεν, τί έννοεΐτε νά 

πράξητε;» διαφυγών συγχρόνως διά τοιν ποδών 
του.

«, Ά λλα φίλε μου φυσικώτατον εινε, δτι πρε- 
πει νά γνωρίζω τά ; άγοραζομένας ρίνα; καί ινα 
τήν ύμετέραν κάλλιον διακρίνω θέλω τήν σφρα

γίσει διά τής σφραγΐδος τοΰ οίκου μου. Τοϋτο
καί μόνον ζητώ να πραςω. »

*  Νά τήν σφραγίσητε διά τής πεπυρακτω-
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μένη; α υτής  λαβίδο;!  ποτέ, χαί τούτο μ άλλ ι-  
στοι avxt.6a(vet εις τάς συμφωνία; μ α ς* .

«  Τουναντίον. Έγώ έπιμαρτύρομαι δλου; τοϋ; 
πβρακαθγιμένους, δτι παραβαίνετε τοϋ; ορούς 
τή; συμφωνίας καί συν-πώ; οφείλετε νά πλη . 
ρώιητε »

’Αφοΰ δ’ δλόκληρος ή δμά; έπεδοκίμασε τοϋ; 
λόγου; του, ό δυστυχίι; πωλητή; ήναγκάσθ/}, 
προ; σωτηρίαν τή; ρ·.νό; του νά άποτίσ?) τά; 
φιάλας τοϋ οίνου. ΗΛ. Δ. ΖΕΓΓΙ2ΛΗ2.

ΓΕΛΩΤΕΣ.
Λ ε χ α π ύ ς  γ υμ νά ζ ε ι  νεοσυ.Ιέκτους  
Ίοοϋ ποία live, βρέ μαγκούφιοε;, ή σ ιάσ ι;  

τοΰ στρατιώτου εί; προιοχήν,
Ό μέν οφθαλμό; βλέπει άχριβώ; τήν ραφήν 

τοΰ πανταλωνίου- οί μιχροί δάκτυλοι τών ψει
ρών ε'.νε ιΟ βήματα εμπρός· δλα τά άλλα μέ
ρη τοΰ σώματος στδν τόπον τω ν" τά μάτια 
σα; τέοσαρα Προσέχετε! Μέ τό κλίνατε έπί οε- 
ξια ! κλίνετε έπ ί δεξιά ' μέ τό κλίνατε έπ’ α 
ριστερά ! κλίνετε ere' αριστερά’ είνε τό ίδιο 
μέ τό πρώτο, μέ τήν διαφορά πώ; εί>αι δλω; 
όιολου τό εναντίον Καταλάβετε; Τώρα μέ τό 
εμπρός-μάρ; / φέρνετε τό δεξί σα; πόδι προ;
τά εμπρο; χωρ'ι; νά πατητέ πλέον νάμω καί
* f  I » > 3*· > \ 1έχουμε εν! με το ύυω σηκονετε και τά αριστε
ρό καϊ τό φέρνετε κο/τά εί; τό δεξί ποϋ είνε 
στόν άερα καί στεκεοθε άκίν'/ιτοι, έ’ω; ού ακού
σετε πάλι τά εν ! ϋιτερον με τό ‘ βήμα σημιει- 
ωτόν ! μάρς! στέκεσθε εϋδύ; στόν τόπο, άλ/·ά 
περιπατεΐτε’ τό νο ιώ ια τε ;

Τ Α  ΠΑΙΓΝΙΟ ΧΑΡΤΑ.

Κατά  τήν ίεράν ακολουθίαν ε ί ;  τόν ναόν 
τ ή ;  Γλχσκόβη; άπλοϋς τις  στρατιώτης, ό Pt- 
χάρδος, ά ντ ί  νά έκβάλν] άπό τό θυλάκιον α υ 
τοΰ τήν Βίβλον του καί νά ζητήσ/) τό Ιΐΰαγ- 
γέλιον τή; ημέρας, ώ; ο: λοιποί τών σ τ ρ α τ ι 

ωτών, ηπλωσεν Εμπροσθεν αΰτοΰ μίαν δεσμί
δα παιγνιόχαρτων. Την αλλόκοτον ταύτην δ ι 

αγωγήν αύτοΰ παρετήρησεν ό ίεοεύ; καί τό  
πλήθο; τών εκκλησια^ομενων, ο δέ δεκανεϋ; 
αΰτοΰ τόν διέταξε νά άρη τά  χαρτ ί*  επειδή 
δέ εκείνο; ήανΤ,θ»), τόν £φε;ε μετά τήν άπόλυ-  
σιν τής ακολουθία; ε:’; τόν άρχηγόν του, π ; -  
κρώς έπιπλήξαντα αΰτόν δ ιά  τήν σκανδαλώδη 
διαγωγή/ του. ’ Α λ λ ’ ο&τος δικαιολογούμενο;,  
έτ.ίτρεψόν μοι, είπε, νά όπερασπισθώ έμαυτόν,  
καί άκουσόν με. Περιπάτησα οκτώ ήμέοας μέ 
ήμισυ μόνον σελίνιοκ, τό όποιον μόλ ι ;  άοκεί 
νά προμήθευα·/! εις έ/α άνθρωπον τά  απολύτως

αναγκαία , πολύ δέ όλιγώτερον νά άγορ«σ/| 
καί ίεράν Γραφήν. Μοί ευρέθησαν δμω; αΰτά  
τά  παιγνιόχαρτα, δ ,’ ών αντ ικαθ ιστώ  τήν ελ-  
λειψίν εκείνης. Κ α ί ιδού πώ;. "Οταν βλέπω  
τόν *Ασον, ενθυμούμαι δτ; υπάρχει εί; u.civov 
Θϊο;' όταν βλέπω τό δύο καί τό τρία, φέοω 
εΐ; τόν νοΰν τόν Πατέρα, τόν ϊ ίά ν  καί τά “’Α 
γιον Πνεύμα’ τό τεσσαρα μοί ενθυμίζει τού;  
τ ίσσαρα; Ι ΐΰαγγελ ιστά ;·  τά πέντε τ ά ;  πε'ντε 
φρονίμου; παρθέ\ου;, α ίτ ινε ;  εμελλον νά βά-  
λωσιν ελαιον εΐ; τήν λυχνίαν α υ τ ώ ν  δέκα ει- 
yov λάοει τήν δ ιαταγήν, ά λ λ ’ ώ; δέν αγνοεί;,  
α: π :ντε  ήταν φρόνιμοι καί αί πέντε μωραί- τά 
ές μ ; ί  ενθυμίζει δτι ό Θεό; εκτιοε τόν κόσμον 
ει; £; ημέρας, καί τά έπτ,ά, δ τ ι  τήν έβδόμην 
κατεπαυσε τό εργον του" τό οκτώ, δτ ι οκτώ 
μόνον άνθρωποι έσώθησαν άπό τόν κατακλει-  
σμόν, () η λ. ο Νώε με τήν γυνα ίκα  του, τού;  
τρεϊ; υίοΰ; του καί τ ά ;  τρεϊ; νύμφα; του* τά 
έννέα τού; εννέα καθαρισθέντα; ΰπό τοϋ Ξω- 
τήρο; λεπρού;· ησαν δέκα, ά λ λ ’ 6 εί; αόνο; ν,ΰ- 
χαρίστησε τόν Κύριον τά ΙΟτάς 10 έντολά;.

Ό  Ριχάρδο; τότε βαλών κατά με .ο ;  τόν 
βαλέ (φάντην) καί λχβών τήν 0 ‘μα . ν ,  αΰτή ή 
δάμα μοί ενθυμίζει, εΐπε, τήν βασ ίλ ισσαν ^α· 
βχν, ή τ ι;  ήλθεν άπό τά πέρατα τής γής, ΐν* 
θϊυμάσ/) τήν σορίαν τοΰ βασιλέως ^ολομών- 
το;, τόν όποιον μοί ενθυμίζει ό ρ ή γ α ς  Πολύ 
καλά, τω  είπεν ό ά ' ιω μ απ κό ; ,  μ ο ί  εδωκε; 
σαφή εξήγησιν δ ι ’ όλα τά  χαρτιά έκτά; τοΰ 
βχλέ. Καί τούτου τήν εξήγησιν εΐμί πρόθυμος 
νά δώτω, εΐπεν ό στρατ ιώτη ;,  αρκεί δμω; νά 
μ.ή δυσϊρεστηθ·?,;. ΙΝ'οσώ; δέν δυσαρεστοΰΐλαι, 
ι ω  άπεκρίθη ύ άξιωματι/.ό;, λένε Ό τ α ν  οΰ-  
τω ;  εχτ)- λέγω λοιπά/ οτι δλοι ο! β α .Ι ίδ ίς  
είναι ά/ρεΐαι, καί ό μεγαλείτερο; όλων είναι 
ό οδήγησα; με ένταΰθα δεκα/ϊύ;.

Ό στρατ ιώτη ; έξηκολίύθησε λέγω·/: Μ ι
τρών τού; πούντου; δλων τών χορτίων το ύ ;  
ευρίσκω 365 , δηλ. όσα; ημέρα; εχει τά ετος· 
μετρών τά χαρτία τά  ευρίσκω 52, ήτοι τάς 
εβδομάδα; τού ετου;' βλεπων τοϋ; τεσσαρα; 
αυτί)ν χρωματισμού; όπϊννοώ τ ά ;  τέσσσαοα;  
τοΰ ετου; ώρα;. Τοιοντοτρόπω;· τά  πα ιγν ιό 
χαρτα μοί χρησιμεύουτιν ώ ; ίερά Γραι,ή, ώς 
προσευχητάριον καί ώ; ήμερολόνιον.

Θαυμάσας τότε ό αξιωματικός τήν εΰφυ'ίαν 
τοΰ στρατιώτου, καί συγχωρήσας τό πταίσμα  
του τώ  έδώρησε χρηματικόν τ ι  ποσάν καί μίαν  
ίεράν Γραφήν, ϊνα μή τοΰ λοιπού προφασιζό-  
μενος προσεύχηται δ ιά  τών παιγνιόχαρτων.


