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Ε Φ Μ Σ Ε  ΤΗΝ ΜΕΛΦΗΝ Τ Ο ΪΙ

Δίς η τρις -κατά τάς ημέρας ταύτας 
άνεγράφη Ιν τα ΐς εφημερίσι τό φοβερόν 
της άδε'λφοκτονίας έγκλημα, έν μυριάσι δέ 
καρδιών έκαστη των λέξεων της άπαι- 
σίας ταύτης αναγγελία; παρήγαγεν άλγος, 
τό όποιον ουδέ νά φαντασθή ούναται ό 
άνθρωπος, εις δν ό Θεός δεν επίτρεψε νά 
αίσθανθή της αδελφότητος τήν στοργήν.

Δίς ή τρις εντός βραχύτατου χρονικού 
. διαστήματος άνηγγέλθη οτι τήν αδελφήν 
τον έφόνευσεν αδελφός, ή δέ κατηραμέυη 
μάχαιρα, ή τ ι; ένεπήγη εις τά  στήθη άγνω
στον κόρης μετά, τόσης δννάμεως, είχε κατ- 
ενεχθή ύπο τής μιαράς τον αδελφού χει- 
ρός, ώστε, άφον ,άφήκε έ/.είνην άπνουν, 
έπλήγωσε καί τόσας άλλας συμπαθείς καρ
δ ιάς...

Καί Ιλεγον έν φρίκη μετά τήν άνά- 
γνωσιν.

—  Άπαίσιον ! Έφένευσε την άδίλφήν 
τον !

—  Τό θηρίον ! Καί ή α ιτία  >
—  Δεν λέγουν.
“Επειτα ήρχιζον τά  σχόλια. Διότι είνε 

αδύνατον νά μή ζητήση τις τήν αιτίαν 
συμβάντος τόσιρ φρικώδους· άφον δέ εΰοη 
μίαν, ανακριβή συνήθως, οίκοδομεΐ έπ’αύ- 
τής πνραμίδα σκέψεων, ήν έπιστέφει διά 
συμπεράσματος, τον οποίον τήν ορθότητα 
ονδενί επιτρέπει ν ’ άμφισβητήση :
• — Διά νά τήν φονενσγ . . .  θά είχε δί
καιον βεβαίως.

“Αλλοι, ολιγωτερον σκληροί καί πλειό- 
τερον λογικοί, άρκούνται ψιθυρίζοντες:

— Τις οίδεν . . . ϊσώς έχει δίκαιον . . .  
ή προσθέτουσι: Πτωχή κόρη !

'Τπάρχουσιν δμως καί άνθρωποι ονδεν 
λέγοντες άλλά'βυθιζόμενοι ιίς  βαθείας σκέ

ψεις καί κινούντε; μόνον μετά θλίψεως τήν. 
κεφαλήν.

* *
. ·

ΕΙς τούτοχν μοί διηγήθη δύο ιστορίας 
άδελφοκτονιών τόσψ  διαφόρονς, άλλά καί 
τόσιρ άλγεινάς, ώστε εκτοτε, άκούων τι 
περί τού άγριον έγκλήματος καί προκαλού- 
μενος νάέκφέρω καί έγώ γνώμην τινά  με
ταξύ των τόσων άλλων, «ϊτινες διασταυ- 
ροΰνται, προτιμώ νά σιωπήσω.

I Δεν θέλω νά τάς διηγηθώ έκτενώς- αρ
κούντως έθλίβην έγώ,' άκροώμενος των πε
ριπετειών τον πτωχού Ιργάτου Κ*\ δστίς 
έπί έτη μακρά μίαν μόνην ειχεν αγάπην, 
τήν αδελφήν τον, ένά πόθον, τήν ευτυχίαν 
της καί μίαν .θλΐψιν,>τήν άφρονα διαγωγήν 
της. Ά λ λ ’ ήλπιζεν ότι αί παρακλήσεις του 
θά τήν έφιρον όπίσω έκ τού κρημνού πρός 
δν έφερετο, δτι οί καρποί τής τίμιας τον 
έργασίας θά ήρκονν διά τήν θεραπείαν, τών 
παραβολών της αξιώσεων, δτι ή άδελφική 
αυτού σννοδεία θά τή ήοκει, μέχρι; δτου 
τή  ενρισκε σύμβιον χρηστόν.

Δ ι’ αυτήν ήρνήθη ,τόν κόσμον, έπνιξε 
πόθον; θερμούς, ών ή πραγμάτωσις εκ των 
χειρών τον έςηρτατο,; τέάρεΐδε τύχην μει- 
διώσαν, έπραξε τέλος-ο,τι δεν πράττουσι 
πλέον. ΤΗτο πλέον η -αδελφός της, ήτο μή- 
τηρ έναλλάζ καί άγ'γελος· προστάτης καί 
δούλος μαντεόων τάς διάταγάς της.' Χά· 
ριν αυτής έρραπίσθη ημέραν τινά καί κά- 
τέπιε τήν αίματηράν προσβολήν, ίν'α μή 
έκθέσγι τό δνόμά της . . . .

“Οτε τόν έφερον σιδηροδέσμιον πρό τών 
ένορκων ήρκέσθη νά όμολογήση δτι αύτός 
τήν έφόνενσε. Τούτο, άλλως τε ήτο περιτ
τόν, διότι δεν. έφυγε'μετά τό έγκλημα. Τόν 
συνέλαβον ίστάμενον έκέϊ πρό αύτής, κρα
τούντα έτι τήν ήματωμένην μάχαιραν καί 
θρηνούντα. ’Αλλά διάτί “Ερ.εινε μυ
στήριον. Ό  αδελφός έπροτίμησε τ·ην κατα
δίκην ή τήν άθώωσιν ίσως, ήν θά σννεπήγεν 
ή καταγγ.ελία του αμαρτήματος τη ;· ό α
δελφός τήν έφόνενσεν,άλλά δεν τήν έξε’θεσε..

Καί οί δικασταί έκριναν καθήκον αυτών 
νά φανώσιν οσον οίόν τε αυστηροί, αμείλι
κτοι πρός τήν σιωπήν το ν , πρός τάς αρνή
σεις του.

— Νά φονεΰοη τήν άδελφήν τον καί νά 
μή λέγει δ ια τ ί ; Τό τέρας !

Καί όμως, δτε πρό τής αύτής δικαιοσύ
νης παρεστη έτερδς άδελφοκτόνος — ήδη δι
ηγούμαι τήν δευτε'ραν ιστορίαν — οί δικα-, 
σταί ύπήρξαν συμπαθέστεροι. Τό τέρας, τό 
αληθές τέρας, ̂ τρέμον έκ φόβον απήγγειλε 
γλαφυρόν δραμά, μέ σκηνάς καί διαλόγους 
συγκινητικούς, δι' ών άπέδειξε μέγαιραν ά- 
παισίαν, έριννύα καταχθόνιον, τήν πτωχήν 
κόρην, ήτις καταδικασθεΐσα νά νεννηθή έκ 
τής αύτής κοιλίας, Ιξ .ής καί ό δήμιός της,

ήρνειτο νά συντελε'σν) εις τήν προαγωγήν , ,
καί τόν πλουτισμόν του διά μέσων τά  όποια I
άπηχθάνετο ή σννείδησις.καί ή καοδία τη ς .. ( |

* * ί ι
+  Π

Καί ό εΐ? έφόνευσε τήν αδελφήν του καί |
ό άλλος. Καί μετά τήν καταδίκην έσχο- , I
λίαζε τά  έγκλήματα ή κοινωνία, άλλ’ δ- · 1 Ι|
πως ή δικαιοσύνη, ούτω καί αύτη τόν λίθον ;
.τού άναθε'ματος έρριψε κατά τής άθώας \
άδελφης,κατά τοϋ...έχδικητού αδελφού. ; 1

Καί ήθώου τήν μέγαιραν, άποκαλούσα : | 
κακουργον τόν άδελφόν της. ί

Καί ήθώου τό τέρας, στιγματίζουσα ώς 
• ένοχον τήν δύσμοιρον αδελφήν του. ί

. Ούδαμού συμπάθεια, συγκατάβασις,συγ- 1 ;;
γνώμη. . . : ]

‘Η κοινωνία άναγινώσκει δύο γραμμάς ^
καί άρκεΐται εις ταύτας, ΐνα έκφεργι τήν έ- ■ |
τυμηγορίαν της. ; 'ί

—  Τό τε'ρας ! :
— ’Αφού τήν έφόνενσε..θά είχε δίκαιον!. ! ;

* * :
*

4Αν έν τούτοι; έξητάζοντο βαθύτε-εον γε- | |
γονότα τόσφ σπουδαία διά τόν βίον τών ; ]
κοινωνιών, άν πριν ή έκαστος άποφανθή, | \
ήρώτ«, Ι'μελέτα, άνεδί^ει δικογραφίας καί 
δικαστικά χρονικά, ή τουλάχιστον άν, έλλεί- ·
;ψεε πάντων τούτων, έσίγα, τό ψεύδος καί ή . .
απάτη δεν. θά έκάλυπτον διά πυκνού πέπλον 1 :
τήν ενοχήν πρός παραδειγματισμόν καί έν- , ,
θάρρυνσιν αύτής,ονδέθά κατεδικάζομ.εν αν
θρώπους,εις τό ύψος τώνόποίων είμεθά άνί- 
κανοι νά φθάσωμεν. ■ ;

Πρό πάντων δέ θά'περιωρίζοντο καί οΐ 
αισιόδοξοι έκεΐνοι Τορκονεμάδαι, ών εις, ]
προκειμένου περί άδελφοκτονίας, έγραφε I
ποτέ, οτι έχει αύτη καί τήν καλήν της ο- |

•ψιν, διότι άποδεικνύει οτι είνε ισχυρότατοι 
ετι οί οί/.ογενειακοί δεσμοί παρ’ ήμϊν ! ; ι

Άλλοίμονον, άν τούτο μόνον τό δείγμα ί]
άπέμενι τών αληθώς αδαμαντινών δεσμών, ιί
δι’ ών συνέδεσαν τάς οικογένειας οι πα τΙ- ί
ρες ημών. . I

Δ* ).

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΕΛΙΟΪ ΤΗΣ^ΕΝ ΒΙΑΡΛΒΰΝΙ ΚΑΧΗΣ
’Ε π ’ εύκαιρίμ τής έπετηρίδος τών γενε

θλίων τού Ούϊγκελμάννου ό λοχαγός κ . I,
Έσχενβούργ διε'λαβε περί τον πεδίου τής \
μάχης τόΰ Μαραθώνας έν τή  κατά τήν ||
4ην Δεκεμβρίου παρελήλυθότος έτους συνε- !
δρίρ: τής έν Βερολίνφ άρχαιολογικής Ιτα ι- ,|
ρείας, ής, ώ| γνωστόν, προίσταται ό πε- ’ ]|
ρικλεής διφήτωρ Έρνέστος Κούρτιος. Ό  |Ι
Έσχενβούργ’ λοιπόν λόγφ διήλθε τό νφ ’ Ι -  ;
αυτού έκπονηθέν ιχνογράφημα τού πεδίου \
τής έν Μαραθώνι μάχης ύπέρ τών πινάκων :
τής· Α ττικής. Τό πεδιον τούτο αποτελούν :
παραλληλόγραμμον περί τά  1 0 x 3  χιλιό- '



2 Ε Β Δ Ο Μ Α Σ

[λίτρα περικλείεται έκ τριφν πλευρών Οπό 
των παραφυάδων του Πεντελικοΰ. Έ κτώ ν 
ορέων τά  σημαντικώτερα τίναι έπί μέν τη 
μακρά βορειοδυτική πλευργ τό Κοτρώνικαί 
Σταυροχοράχι, έιτί. δε τη νοτιοδυτική τα 
υψώματα του Άγρειλίκι καί έν τη βορειο- 
νατολική τά  τοΰ Δρακόνερα. Σημειωτέον. 
δτι τό βορειονατολικόν τριτημόριον τής πε- 
διάδος κατέχεται ύπό μεγάλου έλους περί τά 
14 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ού τής διοχε- 

,'τεύσεως άτελεσφορήτως άπεπειράθησαν. Τό 
‘δένότιον τμήμα διαρρέεται ύπό τοΰ εν Μα- 
ραθώνι ρύακος, όστις-άτε έχων μήκος περί 
τά. 30 χιλιόμετρα συγκαταλέγεται είς τάς 
άξιολογωτέρας ύδρορροίας τής Α ττικής. 
Παρά τόν ρύακα αυτόν έν τη χαράδρα άνά 
μέσον Σταυροκοράκι καί Κοτρώνι κείται ό 

• νεωτερικός Μαραθών νοτιοδυτικώς δέ του 
Κοτρώνι έμφανίζεται ή κοιλάς Αυλών, έν 
ής τή κατωτέρω άκργ. έκεί που πρός τάς 
υπώρειας τοϋ Άγρειλίκι κείται τό χωρίον 
Βρανά. Τά δε όρη αυτά είσι κατάφυτα καί 
μάλιστα έν τφ  εαρι παρατηρείται ύπερ- 
βάλλουσα φυτική βλάστησις πιτύων, χα- 
μαικομάρων, σχίνων καί λοιπών. Καί ή 

;μενέπι«κόπησιςτής τοποθεσίας αυτής παντί 
πεπειραμένω θέλει διεγείρη τόν ένδοιασμόν 
πώς έν τοιοότω χώρω, έστις μόλις ήθελεν 
άρκέση είς τάς κινήσεις μιας πρωσσικής τα 
ξιαρχίας, ήδύναντο νά έκτυλιχθώσιν αί παμ
πληθείς πολιμικαί δυνάμεις των ΓΙερσών. 
Έ ν  με'ρει δ ’ έπέκτασις των έχθροπραξιών 
έπί τ.ών περικλειόντων υψωμάτων καθίστα- | 
τα ι ακατανόητος διά τό άναντε: τής χ,χτχ - | 
πτώσεως α υ τώ ν  διά δέ τους αμυνόμενους ¡ 
τήν ’Αττικήν άπέβαινε δυνατόν όπως όδεύ- ί 
ωσι πρός τά  πρόσω διά των κοιλάδων (ή - , 
γουν διά τής χαράδρας καί τής κοιλάδος' j 
Αϋλώνος), καί δπως κατ* ακολουθίαν μ,ά- ■ 
χωυτα ι έπί τοϋ πεδίου καί αύθις ύποστρέ- 
φωσι διά των κοιλάδων. "Ο ,τ ι όμως άφορφ | 
τόν άκοιβέστερον διορισαόν τοϋ πεδίου τής 
μάχης καί τήν τοποθεσίαν τής έν Μαρα- ¡ 
θώνι τετραπόλεως {Μαραθώνος, Τρικορίν- 
θο.υ, Ιΐροβαλίνθου καί Οΐνόης), ό άγορεύων 
οϋδέ τό παράπαν όμοΦωνεϊ ούτε τή έπο- 
ψει τοϋ Λύκ, ουτε τη τοϋ Λόλλιγκ περί. 
τής τοποθεσίας τοϋ δήμου Μαραθώνος παρά 
τόν ΙΙΰργον. Περί δέ τής μάχης αυτής 
έπικρατοϋσιν, ώς γνωστόν, δύο έκδοχαί. j 
Καί κατά μέν τήν παλαιοτε'ραν, ήν άπο- 1 
δέχεται έτι ό Λύκ, ή μάχη ήρξατο πραγ- ! 
ματικώ ; μεταξύ τών ’Αθηναίων καί τής : 
όλης δυνάμεως τών ΙΙερσών, τουναντίον δέ, : 
μάλιστα κατά τήν γνώμην τοϋ Κουρτίου, ί 
εν  μ όνον  μόρος τον περσικόν στρατού εγώ- 
ρησεν sk  δρασ ιν , το ό ' ετερον , διαφερόντως 
δέ ά π α ν  το ιπ π ικ όν  ,έπ ιβάν  τών νηών ίπ . ΐε ν -  
σεν εις τόν φα.Ιηρικόν χό.Ιπον. Ίστέον ότι 
ό βήτωρ προσέθετο τη δεύτερέ ταύτη τών 
γνωμών. Κατ’ αύτόν οί ’Αθηναίοι ώδευ- 
σαν πιθανώς διά τής χαράδρας, παρετά- 
χθησαν δήλον ότι ύπό τήν ,κατωφέρειαν 
τοϋ όρους Κοτρώνι κ α ί ' έπί τής κοιλάδος 
Αϋλώνος, όπου κατά τόν Έσχενβοόο αυ
τόν έτι καί νϋν δεικνύεται ¿ τόπος του ύπό 
τοϋ Ηροδότου μνημονευόμενου ίεροϋ τοϋ 
Ήοακλέους πρός τφ  λιθίνερ προχώματι.

Τό δέ στρατοπέδου τών ΙΙερσών έκειτο

έν τοΐς τέλμασιν, καί ή παράταξς; αύτώρΐ; 
έξετείνετο έκ του παρεκκλησίου τοϋ. άγίού 
Γεωργίου έπί τή,.,ύπωρείιρ.άςϋ Στοίυροκο- 
ράκι. μέχρι τών πρώτων οικιών τοϋ δήμου 
Μαραθώνος ( ί) . Διαρκούσης τής μάχης δια- 
κριτέα ^εϊσίτρία σημεία- α ') οί Έλληνες 
Χροήλασαν. 8. στάδια πόρρω, .τελευταίου 
μετά ταχέος βήματος έπί τούς Πίρσας- 
β ’) σχηματίζονται τρεις μεγάλαι συστρο- 
φαί μαχομένων, ών έν τώ  μέσφ μέν είσιν 
οί ΓΙέρσαι, πρός δέ τήν γην καί τήν θάλασ
σαν οί Έ λληνες έπ’ ώφελεία αύτών- γ ')  ό 
Έ λλην στρατάρχης στρέφει τά  νικηφόρα 
στρατεύματα τών κεράτων έπί. τό περσικόν 
κέντρον- . οί δέ ΙΙέρσαι φεύγουσι πρός τό 
στρατόπεδον τό παρά τά  «λη καί είς τάς 
ναϋς. Έ ν τούτοις τοιαύτη δράσις αδύνα
τον οΰδάμώς νά έχώρησε δρομαίως, ώς κα- 
θιστώσι πιστευτόν αί άγαν Ιλλιπώς διασω- 
θείσαι ειδήσεις τών πηγών, πέντε έως εξ 
ώραι είναι τό έλάχιστον (m inimum ). Πε~ 
ριπλέον καί ό χρόνος ούτος, καθάπερ ό ά - 
γορεύων κατέδειξε διά νεωτερικών αναλο
γιών ήθελε μετρεΐσθαι στενός διά τήν έπι- 
οίβασιν δυνάμεως πεντακισχιλίων μέχρις 
έξακισχιλίων ιππέων, καί αν άποδεχθώμεν 
τήν τά  μέγιστα άπίθανον περίπτωσιν περί 
τοϋ ότι' δήλα δή τό πρός Ιπιβίβασιν πρό
σταγμα έδόθη άμα τή ένάρξει τής μάχης, 
καί άν ύποθέσωμεν ότι αί πολεμικαί κινή
σεις έγένοντο δλως έν ηρεμία καί έν τάξει.
Ή  δ ’ εστία τής μάχης έγένετο πάντως 

• παρά τό νϋν Χάνι άνά μέσον τοϋ ρύακος 
τοϋ Μαραθώνος καίγτοΰ έλους. ^'Οριστικήν : 
κρίσιν κατά τόν άγοβεύοντα θά προήγεν εις' 1 
φως πρώτον ή άποκάλυψις τοϋ Ήριρου τών . j 
192 ’Αθηναίων, περί οΰ έκ νέων άνασκα- ι 
φών τουλάχιστον'Τ§ϊβ«ιώθη τοϋτο, ότι ούκ ι 
έστι ζητητέον ούτε παρά τόν Πύργον, ούτε \ 
παρά τόν λόφον Σωρόν, ’ ί

Έν Άθήναι« νατά τάς,β/ολιχα; διανοπά« fob 188?.

Ν .' Π κ τρη ϊ .

.... κΔεν έγεχνήθη αρα g σοφός, σύτος, ,·.ό 
τοσαύτην περιβεβλημένος σοφίαν, όσην έγώ 

-ηλικίαν.
. σΟύτω τάς ήδονάς, άς ύπερεϊδον· κατά

■ τήν μεσημβρίαν-τής ζωής, θά δρέψω^ατά
■ τήν παρατεινσμένην δύσιν τής ύπάρξεώς 
μου, καί έν μέσω άνθέων, καί, οίνων θ’, άυα- 
μείνω τόν βραδόν προάγγελον τών σκιών^.',·

Καί ό Κάλχας, διά τής έκ τών λαφύ
ρων τοϋ Τλίου μερίδος του,ώκοδόμησε κα-λόν 
οίκον έν.τώ  μέσορ τών π ’υροφόρ.ων. ,άγρών!' 
κα· τών ελαιώνων. Ίδ ια  δ' ήρέσκετο-είς 
τάς έκ τή ς, Φρυγίας- μεταφυτιυθείσας οί-! 
νάδας·. - - : .

Β ΒΑΙΐΑΤΟΙ ΤΟΥ ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ
(Αρχαία «αρ&βοσις)

Κάλχας, ο θειος, ό σοφώτερος τών άν- 
δρών, ό βασιλεύς τών βασιλέων καί διδά
σκαλος τοϋ Άγαμέμνονος, έκάθητο θερινήν 
τινα  μεσημβρίαν ύπό στοάν ναοϋ καί όύ- 
τωσί συνεβούλευεν αυτός έαύτόν.

' « Ώ  Κάλχαν, αρκούντως έζησας διά τήν 
δόξαν, ζήθι νϋν . καί διά τάς ήδονάς. ώς οί 
συνήθεις των θνητών. Καίτοι ή κόμη σου 
έλευκάνθη, μακροί χρόνοι εκτείνονται ετι 
μεταξύ «οΰ καί τής Στυγός.

«Δ ι’ άλανθάστου χρησμού ό Φοίβος έδή- 
λωσεν:Οί θεοί θά προγνωρίσωσι τώ  Κάλ- 
χαντι τοϋ βίου τό τέρμα, άμα ώς ούτος 
συνάντηση μάντιν, πρός όν ύπό τοϋ ουρα
νού έδωρήθη σοφία ύπερτέρα τής ¿δικής του.

«'Ήδη μοί είνε γνωστοί πάντες οί ιε
ρείς τών ναών. Ούδείς ό μή άναγνωρίζών 
έν έμοί τόν Ιαυτοϋ διδάσκαλον.

(1) Τά δέ στρατηγεΐον κατά τήν πρός έμέ προ
φορικήν άνακοίνωσιν τοΰ στρατηγού κ. Δ. Γρ(6α 
θετέον παρά τήν οίκίαντού. δημάρχου Μαραθώνος.

Ίστάμενός.πότε ύπό τήν σκιάν τών κλη
ματίδων, ών οί πορφυροί βότρυς ήσαν ώρν- 
μοι πρός τρυγητόν, ήκουσεν όπισθεν φω
νήν όξεϊαν καί σκωπτικήν λέγουσαν: «Δ ιατί 
αριθμείς τούς βότρυς, ών ό οίνος δέν σοί , 
ά νήκει;»  Ώργίσθη τότε έπί-τω τραχεϊ καί 
ασεβεί ψόγω ο προφήτης, καί στραφείς είδε 
πρό αύτοϋ αλήτην λυκόφθαλμον.

*Ην δ' ούτος παρόμοιος ναυαγφ, όστις' 
ύπό τής πείνης κατατρυχόμένος επί ξένων 
πλαναται άκτών. ;

—  Ούτ’  έμέ γινώσκεις ουτε . τήν αλή
θειαν, είπεν ό σοφός- έμοί άνήκουσιν οί 
βότρυς καί έμός έσται ό τρυγητός.

—’ Τήν αλήθειαν' αγνοείς σύ! ■ άντέλεξεν 
ό αλήτης. Δύνασαι νά έκθλιψης τούς βό
τρ υς .Ά λλ ’ , ώς'σοί είπον ήδη, ό οίνος ανή
κει είς άλλον:'

— Γινώσκεις, άθ^ιε, ότι είμαι ό Κάλ
χας έγώ,'ο φοβερός τοΰ' ’Απόλλωνος ίιρεύς; 
Έ ξελθε ταχέως καί μή μολύνης τά  ώτά 
μου διά τών —οταπών σου αστειοτήτων.

— Τοϊς ίερεΰσι δέν ■ Ιμπρε'πει ό πόθος 
τοϋ άλ.λοτρίου άγαθοϋ, πολλφ δέ μάλλον 
τό σκώμμά διά τούς λε'γόντας τάληθή .Έ κ - 
τοϋ οίνου, όν οί βο'τρυς ούτοι έγκλείουσιν 
ούδέ «ταγών μϊα θά έρυθράνη τά  χείλη σου!

— Είσαι καί «ϋ μάντις; ήρώτησεν ό 
Κάλχας. Ίδέ τό ένδυμά μου, ίδέ καί τό 
σόν. Ρακενδύταί είσιν οί μάντεις; ’Αληθώς 
τά  ράκη έμφαένουσι τήν κατέχουσάν σε έν
δειαν καί ή  μορφή σου τήν πείναν, ύφ'’ ής 
κατατρύχεσαι; Σοί ελλείπει ή  έργασί« ; '

— Ό χ ι ! Ευρίσκω άρκοϋσαν έν τη  γε ί-  
τονι πόλει. Ά λ λ ’ έάν σοί αναγκαίοι δού
λος πρός φύλαξιν τών άμπέλών σου, πω - - 
λοϋμαι πρός σε, καθ ήν ημέραν θά -πίης ' 
έκ τοΰ τρυγητοϋ τών βοτρύων τούτων.

— "Εστω. Ποϋ θά σέ εύρωσι ;
— Καθ’ έκάστην έν τή άγόρά αναμένω 

τούς δίδοντάς μοι εργασίαν.
• —  "Γπαγε. "Οταν οί βότρυς μεταβλή- 

θώσιν είς οίνον,,θά σέ καλέσω καί θά γίνης 
δοϋλός μου.
• Καί ό άγνωστος έξηκολούθησε τόν δβό- - 
μ.ον του.

* *
"Οτε έπέστη ό χρόνος καί οί πόδες τών 

πατητών έν χρόνιρ χο,ρευόντων έθλιβον 
τούς βότρυς χρ,ωματιζόμενοι έκ τοϋ έρυ- 
θροϋ αποστάγματος. τών ρωγών, ό-μάντις 
ήθε'λησε,ν έν συμποσίω νά γευθή τοΰ. γλεύ- 
κους τούτου., όπερ έφαίνετο προκαλοϋν διά

(28) Ε  Β  Δ  Ο  Μ  A  Σ

παιδικών μειδιαμάτων τά  χείλη τών Βακ- 
χι'δών καί έξέπεμψεν ίκέτας ινα συναγά- 
γωσι περί τήν τράπεζαν ομίλους φίλων.
' Άνεμνήσθη τότε τής πρός τόν παράδο

ξον "ξένον συμφωνίας καί διέταξε τούς δού- 
λούς: τ&υ, ίνα ζητήσωσιν αύτόν έν τή άγο- 
ρ&. ·?.αί'προστάξωσι νά προσέλθή, ίνα πίη 
άφθο’νως έκ τοϋ Άου οίνου είς ύγειαν 'τοϋ 
νέου· κυρίου' του.

Οί ξένοι είχον σννιλ.θεΐ ήδη' καί παρέκά- 
θηντο -έπί έδρών έκ κετροξύλου έστεμμένοι 
διά κισσού καί μύρτου · τής Άμαθοΰντος, 
ότε ήρεμα είσήλθεν ό αλήτης, ρακένδυτης, 
ισχνός καί εξακοντίζων πειναλέα βλέμματα.

Τότε ό Κάλχας έγείρεται ίνα τελέση, 
ώς έθος, τήν πρώτην σπονδήν. Κρατών δέ 
διά τής χειρός τό κύπελον, όπερ Τρφες 
δοΰλοι πληροΰσιν, άφηγείται το συμβάν 
μεθ’ ίλαρότητος, ιεροπρεπούς μέν καί σεμ
νής, άλλά προκαλούσης είς θυμηδίαν ίούς 
άκροωμένους.

Άνεκοίνωσε τ ή ν  αυθάδη, διαβεβαίωσιν 
τοϋ θρασέος αλήτου καί, άν ή  πρόρρησις 
έξηλέγχετο αναληθής, πώς ούτος, προσήνε- 
γκεν ίαυτόν δοϋλον ;

—"Ν α ι- τήν αυτήν ημέραν καθ’ ήν πιω 
Ικ τοΰ οίνου τούτου ! Ή δη , ώ συνδαιτη- 
μόνες, έστε μάρτυρες ! έάν ούΐος τολμά, 
άς έπαναλάβη τήν?προσφοράν του. Βεβαίως 
τότε οικεία, βουλήσει έγένετο δοΰλός μου.

’Ακούεις, ώ-ξένε ; 'Δήλωσον τήν μετά
νοιαν σου ύπομένων τήν αισχύνην, δέχθητι 
τή ν ' συγγνώμην καί -φύγε ελεύθερος.·

Σκώπτων, ό ξένος άνεκίνησε τά  έπί τών 
ώμων του ράκη καί απεκρίθη',

— Σοί είπον, οτι ό οίνος ούτΌς δέν θά 
Ιρυθράνη τά  χείλη '«ου. Είπέ σύ τό έναυ- 
τίον καί άπόδειξόν με ψεύστην καί παρά- 
φρονα. Πιε καί.θά είμαι δοϋλός σου. Ά λ 
λ ω ς . . . - έσδ σύ ο ίδικός μου δοΰλος.

Κωμική ήτο ή αναίδεια τοϋ επαίτου, 
τοϋ προκαλοϋντος τόν ιερέα, όστις διά τών 
βλεμμάτων του καί αύτόν. τόν Ά χιλλέα 
κατετάρασσεν.

Εΰθυμί* κατέσχε τοός.σ.υνεστίους πάν- 
τα ς ' άπλετος δ ’ άντήχησε γέλως άνά τήν 
αίθουσαν τοΰ συμποσίου'. Οί Τρφες δοΰλοι 
κατελήφθησαν καί αύτοί ούτοι ύπό τής με
ταδοτικής χαράς καί πρώτον ήδη, άπό τής 
άλώσεως τοΰ Ίλ ίου, άφέθησαν είς φαι- 
δρότητα. Οί τά  κρέατα κόπτοντες ίκέται 
κατέλιπον τάς μαχαίρα-ς καί τούς αύλούς 
αύτών οί άοιδοί, λιπόθυμοι έκ τών γε
λώτων .

’Αλλά μάτην ό Κάλχας έπειράτο νά 
τηρήση τήν γαλήνην τήςψυχήςτου. Έ γεί- 
ρων τό κύπελον, παρετήρησε τόν αλήτην 
έν μέσω τής γενικής ίλαρότητος άπαθή ' τήν 
γλαΰκα · τής ’Αθήνας, ότε ύπό τών .ψαρών 
έσκώπτετο.

Καί αδυνατών νά παρατείνη ετι τήν 
•σοβάρότητά του, .ό προφήτης ύπό. πολλοΰ 
κάτεσχέθη . γέλωτος, ον μάλλον έπέτεινον 
α ί πρός καταστολήν μάταιάι άπόπειραι.

Καί κατεπορφυροΰτο ¿λοέν ή οψις του. :
Τό σώμα του έτρεμεν ώς εί ύφίστατό γή ί- 

νον κλονισμόν , καί κατέπεσεν έκ τής δεξιάς 
του.τό κύπελον· πριν ή τό έγγίση διά τών 

"Οτι οί λοιποί πάντές κατέπαυ-

^ώαν, ούτος έγέλα έτι. Προσπαθών νά στε- 
νάξη, έγέλα 1.

Οί ξένοι έμβρόντητοι κυκλοϋσιν αύτόν. 
’Αποπειράται ν ’ άναπνεύσςι . . . πνίγεται..

ΙΙίπτει κατά γής έκεί παρ’ αυτούς τούς- 
πόδας τοΰ αλήτου καί γελών έτι, λ έγ ε ι:'

— Έγεννήθη μάντις ύπέρτερος έμοΰ ! 
Ούτως άπέθανεν ό Κάλχας.

(Κατά μετάφφατιν τής. ν , ’Α. Μ. Α.)

E d W A R T  B u L W E R  L Y l -ΓΟ Ν .

φοριας πεοι 
στευόντων.

τών είς. ’Αμερικήν μετανα-

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ
Νέαι πάλιν μεταναστεύσεις ! Τόσον ά

στοργος μητρυιά είνε λοιπόν ή πατρίς,· ώστε 
ν’ άποδιώκη τά  τέκνα της, ή τόσον πτωχή, 
κατέστη άπό τίνος ώστε ν’ άδυνατή νά τά  
θρέψη ; Ούδέ τό εν ούδέ τό άλλο. Τουναν
τίον- άλγος αισθάνεται βαρύ, βλέπουσα έκ- 
πατριζομένους εκείνους, παρ ών ήλπιζε τήν 
ε ρ γ α σ ία ν τό άσφαλέστερον μέσον δι’ ού αί 
χώραι μεγαλύνονται, καί πλουτόΰσι.

« ‘Υπάγετε, τέκνα μου, τοίς λέγει μετά 
παραπόνου- υπάγετε είς τήν γην ήν προτι
μάτε τής ίδικής μου. Είθε νά εύρητε έκεί. 
τήν ευτυχίαν καί τόν πλούτον- άν έπανέλ- 
θητε πένητες, ριγοϋντες, πγσχοντες, Ιγώ 
δέν θά μνησικακήσω' άλλά θά σάς περι- 
θάλψω,Οά σάς ένδύσω, θά σάς θεραπεύσω.»

’Ιδού δέ καί τό 'χρυσόϋν δέρας, όπερ ά- 
ποκτώσιν οί νέοι ούτοι Ίάσωνες έν τή ξένη.

«Κατατρϋχόμενόι ύπό παντοειδών στε
ρήσεων, μαστιζόμενοι δβτό' τής πείνης καί 
τών άσθενέιών, άς παρέχει αϋτοϊς αφειδώς 
άλϊμα άφίλόξενόν, μή:.εύρίσκοντες δε ά- 
νοικτήν ούδιμίαν θύράν.. ¡-αφού καταναλώ- 
σωσι τά μικρά των εφόδια, περιπλάνώνται 
από χωρίου είς χωρίον καί άπό πόλεως είς 
πόλιν μάτην ζητ.ούντες πόρον τινά.’ Έ π α ί- 
τα ι, ούτε δύνανται ούτε θέλουσι νά γ ίνω - 
σιν. ’Αναγκάζονται τέλος νά καταφύγωσι 
παρά τιν ι τών συμπατριωτών εκείνων οΐ- 
τινες άπό χρόνων μακρών έγκαταστάντες 
ένταΰθα καί τυχόντες περιστάσεων άγαθω- 
τέρων, απέκτησαν τήν μικράν περιουσίαν., 
ήτις έξογκωθεΐσα διά περιγραφών, ‘ύπήρξε 
τό δέλεαρ.όπερ προσείλκυσε -τούς μετανά«- 
στας.'Ο  εύπορος όμως.συμπατριώτης, μεθ’ 
όλην τήν καλήν .του θίλησιν·, αδυνατεί νά 
τούς διατηρή έπί μακρόν καί ή ζωή τής 
αγωνίας καί τών στερήσεων έπαναλαμβάνε- 
τα ι μέχρις· ότρυ. μικρά τις εργασία, χυδαι
ότερα καί «λιγώτερον άνταμειβομένή τής 
ήν μετήρχ^το έν τή. εαυτού πατρίδι παρου- 
σιασθή. Δράττεται τότε αυτής ό μετα
νάστης καί συχνάςις άκούομεν ότι ό νέος 
εκείνος, ό υιός εύπορου όπως δήποτε γεωρ-· 
γοΰ τής Πελοπόννησου, έργάζεται νϋν έν 
μεταλλείψ ή ανθρακωρυχεία άντί ήμερομι- 
σθίού έξαρκοϋντος διά τήν τροφήν του μόλις!

«Ο ί πλεΐστοι τέλος ει’σί πρόθυμοι νά έπα- 
νέλθωσιν είς τάς πατρίδας των άλλά λό
γοι φιλοτιμίας πρός τάς οικογένειας, τούς 
οικείους ή τους φίλους.των τούς κωλύουσι 
να παλινοστήσωσι τόσον ταχέως καί τόσον 
οίκτρώς.. . »

Τοιαΰτα έγραφαν ήμϊν πρό μηνός έκ 
Νέας Ύόρκης, όπόθεν έζητήσαμεν πληρο-

Ηρός τά  άνωτέρω σχετίζοντες καί τήν έν 
Τσικάγφ τής Βορείου ’Αμερικής σύστασιν 
Έ Λ .Ϊηηχήc αγαθοεργού άδε.έγότ'ί/τος, ής 
σκοπός αναγράφεται «ή ενωσις καί σύμ
πνοια όλων τών Ελλήνων τών εύρισκομέ- 
νων είς οίανδήποτι πόλιν τής Β . ’Αμερι
κής, ή οικονομική άνάπτυξις αύτών, επι
κουρία καί συνδρομή», ώς έπί λέξει άντι- 
γράφομεν έκ τοΰ καταστατικού, συγχαίρο- 
μέν μέν τούς ίδρυτάς διά τόν εύγενή καί 
ί-ρόν σκοπόν ον προτίθενται, άλλά λυπού- 
μεθα ότι τόσφ ύπερεπλεόνάσεν έκεί ή τών 
ά.ποίκων δυστυχία, ώστε ήρχισαν ήδη σύν
τονα νά λαμβάνωσι κα τ’ αυτής μέτρα, ών 
εν καίσύστασις τοϋ αγαθοεργού σωματείου.

Εύφήμως δέ μνημονεύοντας καί τών 
έξής περικοπών τοϋ καταστατικού τ ω ν : 
« . . .  Οί αδελφοί ύποχρεοϋνται νά διάγωσι 
κοσμίως, νά φέοωνται εΰγενώ« είς'τάς συν
ομιλίας των, είς τάς συνεδριάσεις, είς τάς 
όδούς, είς τάς οίκίας;των. .ό πρόεδρος κρα
τών ·ήν 'Ελληνικήν Σημαίαν έπί τοΟ άρι— 
στεροϋ βραχίονος καί έν μέσω τών δύο 
έπιτρόπων, όρκίζεί-τόν νεοσύστατον άδελ- 
φόν ‘Ορκίζομαι είς τό όνομα τοΰ Τ ί
μιου Σταυροϋ καί τής Ελληνικής σημαίας 
καί δυνάμει τή’ς ειρηνικής άδελφότητος να 
διατηρήσω τόν όρκον έξ όλης καρδ ίας...» 
Έκφράζομεν καί πάλιν τήν χο^άν ήμών 
διά τά  δι’ αύτών έκδηλούμεν.α ώραΐα πα
τριωτικά των φρονήματα.

* ·
σ

Έ π ί τή προσεγγίσει τών διά τήν αύριον 
προκηρυχθεισών εορτών μετά λαχείου μου
σικών κλπ. κλπ. πρός . . . έπιστέγασιν τοϋ 
ναοϋ τοΰ ‘Αγίου Διονυσίου, ών τό ασεβές 
κατεδείξαμεν ήδη έν τώ  παρελθόντι φύλ- 
λ<ί>, έγραψαν χθες καί δύο έτι συνάδελφοι 
ή Π ροηα  καί ή Έ γημ ιρ Ιζ , σφοδρώς κατά 
τών διοργανωτών έπιτιθέμεναι. Χαίρομεν 
ότι δέν έμείναμεν μόνοι καί Ιν τφ  άγώνι 
τούτφ , πολλφ δέ μάλλον ότι ύπεστήριξαν 
ήμάς δύο έγκριτα όργανα τοΰ ημερησίου 
τύπου.'

* *
*

‘Η πτωχή μουσική ήμών βιβλιογραφία 
πλουτίζεται έντός ολίγου διά, ζεύγους με- 
λφδιών διά κλενδοκύμβαλον, έργων τοΰ 
ίρασιτέχνου κ. β εμ . Πολυκράτους, παρ’οΰ 
καλά πάντοτε προσδοκά ή ήμετέρα καλλι-- 

. τεχνία. Τό εν τούτων, τό "Ονειρον φθίνω·* 
πώ ρ ινης ννχτόι;, άφιεροί ό προσφιλής σχο- 
λάρχης ’Αμαρουσίου τή  δεσποινίδι Σοφίιρ 
Μαράτου, τό δ ’ ετερον, «"Ε να φ ιΜ σζη. 
μ ά ν α  μ ο ν »  έπί στίχων τοΰ κ. I. Μ. Δ αμ- 
βέργη, τή δεσποινίδι Ό λγαΒασιλείου.Κ ατά 
τούς άκούσαντας, τό πρώτον , είνε άληθές 
ονειρον- έν τφ  δευτέριρ δ ’ έπιχέεταιμεγα
λοπρέπεια καί αίσθημα Μεν,δελσονείου σχο
λής. ‘Ημείς, άπέχοντες νά έκφέρωμεν οίαν- 
δήποτε κρίσιν άναμέν.ομεν τήν έκδοσιν, έ
τοιμοί νά έκδικηθώμεν τόν έμπνευσμένον 
,σχολάρχην, όστις —χωρίς ούδένα λόγον δυ
σαρέσκειας νά έχη καθ ημών — έκθ#ει μετά 
τόσα έτη τάς ποιητικά; παρεκτροπάς τής 
ήμετέρας νεότητος.



Η Μ Ε Τ Α Ν Ο ΙΩ Μ Ε Ν Η 'Α Μ Α Ρ Τ Ω Λ Ή

που
κ α ί

Μ ετανόιωμένη άμαρτωΑή, 'ς τά  κρ ίματα  πτνγμένη " : · ■
>υ τή ν  χαρδ ιά  zj/.c έφθειραν, π ικ ρά  'μοιροΛογρύσε, 
ί  μ ’- έκτροπη χ α ί δάκρυα 'ς τον-χόσμο γυρ ισμένη ,

, συγχώρησι 'ζητούσε.

« m 'c που  μ '  αποφεύγετε, μ  ή’ τώρα 'ς την  κραυγή μου  
άδιαφορήτε, γ ρ ισ ζ ια το ί, χ ι ά μ έρ ϊμ νο ι περνάτε' 
άχούοτε μ ε , χ/' οσα χαχά  σα ς  έκαμε ή' ζωή μου, 

άδελφ ια , συγγωράτε ! »

Κ ανε ίς  d e r  τής επίστευε, μ ή τ  ίίχονε τόν χαύμό τηςς 
χ ’ έχείνη, τέΑεια δυστυχής χ' ε ις  άχρο πονεμένη ,
V τά  δυό της χ έ ρ ια  κρύβοντας τ' ώραΐο πρόσωπό της, 

έσ ιώ πα ’ντροπ ιασμένη .

« Ώ ρ, υπερήφανοι θ νη το ί, » μαζαρχ ινούσε πάΑι, .
« Ιδέζεμον την σκοτειν ιά , το χ.1άμα μ ο υ  τι/ράζε !
Π οιον άπ'ο σάς δεν έφθειρε τής αμαρτ ία ς  ή  ζάΑη 

χ ’ εμέ δέν συγχωράτε ; »'

ΓεΑυύν ο ί περισσότεροι χα ί κάπο ιος άχΛ ονθάει. 
μ έ  χοσμ ιχή έΑαφρότητα νά. την  περιφρόνηση: . ·
χ ι άΑΑος, μ έ  νεύμα ερωτικό, τά  χάΑΑη της τοΑμάει 

άχόμα νά  ζητήση . * ·>

Ό  κόσμος τήν άρνήθηχε: χ '  εκείνη, άπεΑπισμέν.η, -
το (ϊ.Ιέμμα στρέφοντας ' f -η.Ιά τον ουρανό τηράζει, 
χαί ,  μ ε  το πνεύμα , ς τού θ εού  τον θρόνον νψοιμένη, 

μ '  έΑπίδ' αναστενάζε ι.

<ίΤ12 Σ υ  τού κόσμον Λυτρωτή, π ού  μ ες  τά  σωθικά μου  
βΑέπεις έχ,εΐθε τα ίς  πΑ ηγαίς , Σ υ μ όνος  άχουσέ με, 
χν ά ν  σσπ .Ιαγχνος δεν έγ ινες άπό τά  κρ ίματά  μ ο υ , 

θ έ μ ο υ ,  συγχώρησε μ ε  ! »

Έ δέγθηχε το χΑάμα της 'Εκείνος που  τήν πΑάσι 
ε ις  τό Μ ηδέν κρεμάμενη παντοτε ινά  ¡¿αστάειγ  
χ ι αυτή , πού  μ ’ άδοΑη χ α ρ ά  σκυφτεί ν ά  τον δοζάση,
■ -.· τον κόσμο συγγω ράει.

Γ . Μαρτινελης

^ Σ Π Ε Ρ Ι Ν Α Ι  Δ Ι Η Γ Η Σ Ε Ι Σ  

ΡΑΟΤΛ ΒΑΡΛΕΝ

Περί τά  τέλη του έτους 1882 ήναγ- 
κάσθην να μεταβώ εις άφρικανικήντινα 
αποικίαν χάριν εμπορικών υποθέσεων. "0 -  
θεν έπεβιβάσθην -έπί του ατμοπλοίου Να- 
τσέ τ η ; ύπερωχεανείου- άτμοπλοϊκής εται
ρείας. Μετ' εύχαρ.ιστήσεως ίβεβαιώθην εύ- 
θύς τήν πρώτην ήμέραν δτι οί-χοιτω- 
νίσχοι του πλοίου ήσαν καταλλήλως δι- 
ηυθετημένοι, ότι ή. τροφή ήτο καλή, οί 
δέΰπηρέται αρκετά νοήμονις· πάρκυτα· δε 
Ιμαθον ότι μεταξύ τών·τής πρώτη; θέσεως 
επιβατών εΰρίσκοντο τρεις- ή τέσσαρες, μεθ' 
ών θά μοί ήτο δυνατόν νά συνάψω σχέσεις 
ευχαρίστως. “Έρριψα έν βλε'μμα επί τής 
βιβλιοθήκης. Τπήρχον |ν αυτή όλίγα βι
βλία ενδιαφέροντα. ’Επειδή δέ ή θάλασσα 
δ'εν {Δ ήνώχλει, έσκέφθην ότι εύρον μέσον 
νά  σκοτώσο) τον κα ιρόν  μ ο υ  καί νά ταξει- 
δεύσω εύαρέστωίς- όπωςδήποτε.

Α ί ποώται ήμέοαι τςύ  ταξειδίου μοί. 
έφάνησαν ολίγον μονότονοι. Κατά τήν. αρ
χήν -»οϋ ταξειδίου έκαστος άσχολεΐται προ 
πάντων νά· ΙγχατασταΟή κάλλιον.. Τα πέντε 
καθημερινά προγεύματα- καί γ ιό μ α τ α  καί 
άλλαι πολλαί μικραί λεπτομερειαι .τής- ύλι-,_ 
κής- ζωής άπόρροφώσι τάς στιγμ.άς των μή 
συνειθισμεμων .νά ζώσι μεταξύ οϋρανοΰ καί 
ΰδατος. Καί έπειτα ή πρώτη συγκίνη- 
σις προέρχεται- Ικ τής μονώσεως. Κατ’ άρ- 
χάς οί Ιπιβάται παρατηρούνται -με*’ αλη
θούς δυσπιστίας' μετά δώδεκα δε ή είκοσι- 
τέσσαρας ώρας αί.,·γλ®σσαι πάντων.λύον
τα ι. Χαιρετών.ται όταν συναντώνται. Εξ
ευγενίζονται οί μεν- έναντι ,τών δε! -Καί 
τοϋτο είνε ,τό παν,·
,· ,-'Η πρώτη- έβδομός,διέρχεται έν πλήρει 
ψυχρότητι.. Κατά τήν:δευτέραν άνθρωπί- 
ζονται. Γνωρίζονται' ήπλήξιςγεννκ  όμοιό-

; μορφον ημέραν, καί.ριί συνομιλίαι έπί τής 
' πρώρας του. πλοίου, κατά τάς μακράς καί 

μελαγχολικάς εσπέρας του θέρους, γεννών- 
τα ι.έκ  τής πλήξεως. Τήν τριτην ή οίκειό- 
της. είνε. μεγάλη μεταξύ των τριάκοντα ή 
τεσσαράκοντα προσώπων, άτινα ζωσι συνη- 
νωμένα εν τετραγωνική έκτάσει όλίγων πο- 
δών.. Εί.νε δέ λίαν φορτικόν .νά- βλε'πη τις 
τά  αυτά πρόσωπά, ;να περιπατή έπί του αύ- 
τοϋ έδάφους, 0τε ,κυματισμός τον ρίπτει βι- 
αίως έπί του αριστερού ή δεξιού γείτονός 
του' καί καταβάλλεται τις νά<ίκούη πάντοτε 
τήν αυτήν φωνήν λέγουσαν: «Συγγνώμην, 
κύριε»' ή αθε'λετ.ε οίνον» ; ή «θά ρίψωσ; τχ 
δρομόμετρον, διανύομεν οκτώ μ.ίλλια καθ’ 
ιόοαν». *

* ·
Πρό πέντε. ήμερων., έγκκτελίπομεν τήν 

Μασσαλίαν. Ό  καύσων ήτο ανυπόφορος. 
Μ ετότό εσπερινόν τεϊον άφήκα τήν αϊθου- 
σανκα ί άνήλθον νά καπνίσω έπί τής πρώ
ρας. Κ ατά τ ή ν  επιστροφήν, οί πλείστοι 
έπιβάται είχον είσέλθει εί; τούς κοιτωνί- 
σκους των,κα ί έμεινα μόνος,παρατηρών τόν 
ύπό τής ελικος χαρασσόμενον δρόμον τοϋ 
άτμοπλοίου.

«Ω ραίος καιρός,, δέν είνε αληθές, κύ
ριε ; » Έστράφην. ΤΗτο ό υποπλοίαρχος.

Κατένευσα ολίγον έκπεπληγμε'νος. Ό  κ. 
Ρ,αουλ Βαρλέν,έ υποπλοίαρχος τής Νατσέ, 
ητο βραχύλογος. Σπανίως άπέτεινε τόν 
λόγον προς Ιπιβάτην. Μετρίου αναστήμα
τος,, μελάγχρους,. ισχνός, ξηρός, νευρώδης, 
έφαίνετο σκαιός έκ πρώτης όψεως. Ουδό
λως ευπροσήγορος, αλλ’ εϋγενέστατος τούς 
τρόπους. ’Αξιωματικός διακεκριμένος,' ώς 
έλεγον. Έφημίζετο ώς αυστηρός, αλλά 
δίκαιος. ,Πολλάκις Ιτυχε νά βοηθήσχι ναύ- 
τας, οϊτινες άφρόνως είχον έξοδεύσειν τά 
χρήματά.των καί έκθε'σει τήν γυναίκα καί 
τά τέκνα των εις τήν ανάγκην. Ό  βίος του 
ητο · μυστηριώδης. Διήρχετο τήν ζωήν του

έν τφ  πλοίφ, μή έξερχόμενος αύτοϋ, . ότάν 
τό πλοίου έμενεν έν τψ  λιμένι, ή μόνον δί’ 
υπηρεσίαν.

«Παράδοξον, κύριε- πάντοτε σχεδόν 
οσάκις είνε γαλήνη, συμβαίνούσιν α ί συγ
κρούσεις. Άγρυπνο ύσιν άλιγοότερον,καί ΰπάρ- 
χουσιν έμποφοπλοίαοχοι αμελέστατοι. Έν- 
τή  θαλάσση ταύτη , τήν όποιαν διασχίτ. 
,ουσι πλοία όλων -των εθνών, αδύνατον νά. - 
φαντασθήτε- τόν αριθμόν των γ'ενομένων. 
ναυαγίων, ένεκα τής άμελείας ν ’άνάπτωσΐ; 
τούς /.'¡κανονισμένους φανούς. Ή  ύπερβο-} 
λική αΰτη οικονομία εστοίχιζεν . άκριβά.,, 
τήν ζωήν πολλών δυστυχών. Θέλετς, να  ο 
άνάψητε, κύριε ;»
- Ταχέως «φήκαμςν κατά μέρος τάς συγ
κρούσεις καί τά  ναυάγια. Ώμιλήσαμεν περί ' 
ζητημάτων όλιγώτερον λυπηρών. Ό  Κ. 
Ραούλ Βαρλέν είχε. πνεύμα χαί- βαθεία,ν.^ 
παιδείαν. Έταξείδευσε πολύ καί ώμίλει-,, 
ευχαρίστως περί· όλων. . , .

«Δέν γνωρίζω, κύριε, πώς συμβαίνει, 
τούτο, μοί είπε παρατηρών τό ώρολόγιόν 
του. Κινδυνεύω νά’ εϊπω1 περισσότερα είς> 
μίαν ώραν ή κατά τό διάστημα τών πέντε1 
ημερών, κ.αθ’άς ταξειδεύομεν·. Είνε 11 -καί; 
45*· Τίλθεν ή σειρά μόυ νά  φρουρήσω*' 
Χαίρετε, κύριε.» ;

Καθ’ ήν στιγμήν ό υποπλοίαρχος άπε- 
μακρύνετο, πριν ή  .μοί σφίγξη -την χείραςιρ 
ήσθάνθην ισχυρόν κλονισμόν, όστις ,μΐ,όέρ^Υ· 
ριψε πρός τά  όπίσω. «ΣυνεκρούσθημενI» : 
ανέκραξα.

Τό άτμόπλοιον, πλέον με τήν τακτικήν 
ταχύτητά του, συνεκρούσθη πρός’έμπορικόν 
’Ιταλικόν πλοίον. Τό σφάλμα δέν ήτο τών 
ήμετέρων. Τό ιταλικόν δέν· είχε τούς φ θ η 
νούς το.υ. "Οταν τό παρετήρησαν,ητο πολύ 
άργά. Τό έσχίσαμέν εις δύο καί·κα.τεπον- 
τίσθη πάραυτα. Είδον ναύτας, οίτινες'άνερ- 
ριχώντο καίέπήδων έπί τοϋ πλοίου·μ.α·ς.. . ·■■.

« “Ενας άνθρωπος στή θάλασσα!»  ’‘Ήτο
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ναυαγός, ΐφ  ίρριπτον σχοινιον. Δεν "Su- 
•ναται νά τό δράξη' τά κύματα τόν Ιμπο- 
•δίζουσι' θά άπολεσθή.

«Δυό άνθρωποι στή θάλασσα!» Ό  Ρ α- 
ούλ Βαρλέν έκδύ-ται καί ρίπτεται εις τήν 
•θάλασσαν. Κολυμβα γενναίως. Τόν βλέπο- 
μεν νά κατάφθάνη. - τόν δυστυχή, όσ.τις 
σφαδάζει, νά δράττη αύτόν, ·λλ\ νά ,έξα* 
•φανίζεται μετ’ αύτοϋ. Ρίπτουσι τήν άκα
τον, οί ναυται βυθίζουσιν ίσχυ.ρώς τας κώ
στας των Ιν τή θαλάσση, καί ή. άκατος 
απομακρύνεται. « Έ !  καρδιά!».Δύο κεφα- 
λαί φαίνονται άνωθεν τοϋ ΰδατος.. «Νά 
τους! νά τους!» Ό  Βαρλέν Ισωσε τόν δυ
στυχή ναύτην.. Διά τής μιας χειρός κο- 
λυμβοέ, διά τής άλλης κρατεί την άκατον. 
Είκοσι ρωμαλέοι βραχίονες τείνονται. Ή  
λέμβος πλησιάζει.Άναβίβάζουσι τόν ναυα
γόν λιπόθυμον. Ό  χειρουργός κύπτει έπ ’ 
αύτοϋ. « ’Αλλ’ είνε μεμωλωπισμένος εις τό 
προσωπον, έχει τήν σιαγόνα, τεθραυσμέ- 
-νην.» — Δέν είνε .τίποτε, αποκρίνεται ό 
Βαρλέν ήσύχως. Τόν Ικτύπησα διά τοδ πο- 
δ̂ός ϊνα τόν παραζαλίσω.Έκρεμάσθη έπάνω 
μου καί μέ έσυρεν εις τόν πυθμένα, θ ά  ήτο 
βλακία νά  πνιγώμεν άμφότεροι.»

-Ταχέως- πΛρέσχον πάσαν τήν δυνατήν 
βοήθειαν, καί ,ό ναύτης έσώθη. Ό  Βαρλέν 
άφοϋ ένεδύθη έν τώ  κοιτωνίσκω του, άνέ- 
λ,αβε τήν φρουράν του.

ν  Δέν ήδυνήθην νά τόν ϊδω ή τήν ,έπο- 
μένήν Ισπέραν.. Ήθέλησα νά τώ  αποδείξω 
τόν- θαυμασμόν μου διά τήν εύτολμίαν, καί 
,τήν- αταραξίαν του. Μέ διέκοψίν , ευθύς μετά 
τά ς πρώτας λέξεις. «Σάς παρακαλώ ,. κύ,- 
ριε,·άς'λείψωσιν αί φιλοφροσύναι. Δέν: διε- 
κινδύνευσα μέγα πράγμα. Κολυμβώ. ώς 
■ιχθός·. Καί έπειτα οΓ ούδενός-,δ.εσμοϋ συν
δέομαι πλέον πρός τήν ζο/ήν. Δέν φοβού
μαι τόν θάνατον. 'Οπόταν ελθη, .θέλει μ,έ 
εύοει -έτοιμον καί εντελώς πρόθυμον. ι\
. Δ«ν. έπέμεινα.

Μετά τινας ημέρας μοί είπεν ά-ποτ,ό- 
-μώς, ' εγειρόμενος, τής τρα.πέζης ^ «θέλετε  
■ν,ά λάβητε τόν καφέ έν τώ  κοιτωνίσκψ μου,, 
κύριε ; Καπνίζετε ; έχω .ώραία σιγάρα τής 
Α β άνας-ε ις  τάς, δια.ταγάς σας.»

■Τόν ήκολούθη^α. Εύρισκον αύτόν εύθυ- 
μότερον, -τοϋ συνήθους. Ώ μίλει ,ζωηρώς. 
’Ηστειεύε.το μειδιώ». Έ ν τή σννδιαλέξει 
άνέφερον τό όνομα τήςπόλεως ,Πορτ-Λου.ίς. 
’Ωχρίασεν ολίγον, ,τά.χαρακτηριστικά του 
μοί έφάνησαν ότι συνεστάλησαν1.
- —θ ά  έγνωρίσάτε τήν πόλιν «ότήν, κύ-
ριε·,.άφοϋ έταξειδεύσατε τόν Ινδικόν, καί,θά 
διήλθετε άναμφιβόλως πλέον τής μιας ημέ
ρας έν τή  θελκτική νήσ.ιφ τ.οϋ Μαςυρικίου.

_  Ν αι, μοί άπεκρίθη βραδέως. Συνή^ 
ψα: σχέσεις έν τώ τόπ ιρ  έκιίνιφ. ’Αλλά πρό 
{τρίών,έτών δέν’ έπάτησα εκεί.

. — Θά συνηντήσατε βεβαίως τήν δε
σποινίδα Λευκήν Νερμόν,: τήν θυγατέρα 
ποϋ-πλουσίου Ιφοπλιστοϋ. "Ολοι εθαύμαζον 
ΐή»;.»αλλονήν, τήν χάριν, τό πνεϋμάτης., 

Ο'Βαρλέν ήγέρθη' _ τό πρόσωπόν του 
έσ^ράφη πρός τήν θυρ,αν . του κοιτωνίσκου.

—  Είδον, ναι είδον,, πρό, τινων έτών

τη ν  οεσποινίδα Λευκήν Νερμόν. Έχόρευσα - 
πολλάκις μετ’ αύτής. "ΕχερΈ δίκαιρν,, . i l r  
νε ώραιοτάτη.

— Θαυμασία μάλλον, κύριε. Α γνοεί
τε ίσως πόσον είνε καλή, φιλάγαθος. Φεύ
γει άπό τίνος τόν κόσμον. Φαίνεται ανιώ- 
σα. .'Ο πατήρ -η ς, όστις, ώς γνωρίζετε, 
είνε εις έκ τών πλουσιωτέρων έφοπλιστών 
τοϋ Μαυρίκιου, τήν άφίνει πάντοτε Ιλευ- 
θέραν.,Μοί είπε πλειστάκις ότι,εάν ή κόρη 
του συνεπάθει- πρός τινα , αύτός δεν θ.ά αν
τέλεγε».· Έ ν τούτοι; ή Λευκή ' άπεφάσισε 
νάμείνη άγαμος. Οΰχί διότι τή  έλλείπ.ο,υσι 
τά  μέσα. Οί κάλλιστοι νέοι τής νήσου έζή- 
τησαν τήν χείρά της. Άπεποιήθη πάντας. 
Λέγουσιν ότι ή καρδία της είνε αναίσθη
τος. Τήν έπωνόμασαν ήδη «ή  Λευκή Νερ
μόν τό άγαλμα.»

Ό  Βαρλέν έφαίνετο λίαν συγκεκινημέ
νος. ‘Τπέφερε. *

— Χιλιάκις συγγνώμην, άνέκοαξά' διή- 
γειρα έν ύμίν, άκουσίως, θλιβεράς αναμνή
σεις. Συγχωρήσατε μι,σάς παρακαλώ, κύ- 
ριε. ·

Ό  Βαρλέν έμεινεν επί τινας στιγμας 
σιωπηλός. ’Έ πειτα  ήρξατο όμιλών ολίγον 
βραδέως· . . .  ................................

— Διηγιίρατε Ιν έμοί αληθώς πληθύν 
αναμνήσεων. Α ί αναμνήσεις όμως αύται 
δέν είνε θλιβεραί διά τήν καρδιάν μου. Είνε 
σκληραί. Ά λ λ ' άφοϋ ήρχί'σαμεν ομιλίαν 
περί αντικειμένου όπερ μοί είνε θλιβερώ- 
τατον, . δέν Ιπιθυμώ νά μείνωμεν μέχρι; 
εδώ. ΕΙσθε τίμιος άνθρωπος, κύριε, καί 
αισθάνομαι,βαθεϊαν συμπάθειαν πρός,ΰμάς.' 
Θά σάς διηγήθώ ό,τι εϊς' ούδένα άλλον ιί-  
πον.,Θά μάθετε τό μυστικόν τήςζωήςμου.»

,'ίΐ,.ιστθρ.ί«· τοΰ· Βαρλέν ήτο άπλουστά- 
τη,. Έσ.ποϋδασ.ε ,καλώςν  Είσήλθεν εις τήν 
ναυτικήν σχολήν καί. ύπηρ.έτησεν έπί πολύ 
εις τό, πολεμικόν ναυτικόν. Κατά τήν έπι- 
στροφήν εκ.ταξειδίου εις τόν ’Ωκεανόν διήλ- 
θε δύο μήνας έπ ’ άδείφ εΐς Παρισίους. Έκεϊ 
έγνώρισε τήν εξοχον Μπελάχ, γυναίκα τοϋ 
Ιπποδρομίου. Παραφόρως έρασθείς αύτής 
καί πιστεύων αύτήν άξίαν νά φέρή τό όνο
μά του, έκαμε τήν ανοησίαν νά τήν νυμ- 
φευθή. παρά τάς συμβουλάς τών φίλων του. 
Παρητήθη τής θέ.σεώς τόυ ϊνα ζή πλησίον 
εκείνης. Τρεις μετά τούτο μήνα; ή σύζυ
γός του συνήψε σχε'σεις μετά τίνος ίππο
κόμου. ,

— Τήν έγκκτελιπον, μοί είπεν ό Β α ρ -' 
λέν, καί ήρκέσθην νά μή τήν έπανίδω. Τή 
άφήκα δεκαπέντε χιλιάδας φράγκων ετή
σιον . εισόδημα υπό τόν όρον νά μή φέρη 
πλέον τό όνομά μου.’ Ύπανδρευθεϊ.σά με 
είχεν αφήσει τό ίπποδρόμιον. Κατόπιν- μοί 
είπον ότι έπανελαβε. τόν πρότερον·. ,βίον 
της. Ή  Μπελάχ.’ έφημίσθη μεγάλως. Οί 
έρασταί της όμως δέν ήριθμοϋντο πλέον; 
ϊΉτο άθλια γυνή, κύριε, άνεύ1 πνεύματος 
καί καρδίας. Σάς εύχομαι νά μή τή νσ υν -  
«ντήσητε. Πιθανόν'βραδύτερου νά  μετατ 
νοήσητε· πικρώς.

Ό  Βαρλέν’ έσιώπησε. Μετ’ ολίγον έπα- 
,νέλαβε. .

’ - -  Δέν ήδυνάμην νά έπανέλθω εις' τό 
πολεμικόν ναυτικόν, καί είχον. ανάγκην ν,ά

ταξειδεύσω-. Εύρον. ευκόλως θέσ,ιν έν τή  
,'Τπερωκίανείιρ άτμοπλοΐκή ετα ιρεία .Έ πί- 
στευον ότι ή καρδία μου τοϋ λοιπού ήτο 
απρόσβλητος. ’Οποία άπάτη, κύριε! Έ ν  
.τινι.ταξειδίιρ μου ίγνώρισα τόν κ. Νερμόν. 
Έδείπνησα πλειστάκις παρ’ αύτώ . Τ ί θά 
,ε'πητε. κύρΐ| ; Ή  δεσποινίς Νερμόν καί 
έγώ ήγαπήθημεν ! “Επρεπε' νά τή εϊπω τό 
παν. Έπρεπε νά τή διηγηθώ τήν ιστορίαν 
αυτήν τοϋ αίσχους καί τής απελπισίας. 
“Επρεπε νά εξαπλώσω τόν βόρβορον αύτόν 
πρό τών οφθαλμών νεάνιδος, ήτις ουδέποτε 
ύπώπτευεν ότι είνε δυνατόν ,νά  συμβώσε 
τοιαϋτά τινα . Βλέπετε, κύριε ; Έγενόμην 
πρόξενος δυστυχίας εις τήν νεάνιδα Λευ
κήν. Ή  ζωή της δέν έχει πλέον σκοπόν, 
ούδέ ή ίδική μου . . , . »

.Μετά εν έτος εύρισκόμην Ιν Γ αλλ ία  
Άνιγίνωσκον τήν εφημερίδα μου πρωίαν 
τινά, ότε έξέβαλον κραυγήν έκπλήξεως. Οί 
οφθαλμοί μου προσηλώθησαν έπί.τίνος δια
φόρου όλΐγοστίχου, όπερ διελάμβανεν ότε 
ή Μπελάχ, αίφνης, κατά τινα  παράστασιν 
έν τφ  ίπποδρομίιρ, πεσοϋσα' Ά ϋ  ίππου έφο- 
νεύθη. Ό  θάνατος. Ιπήλθεν ακαριαίος.

Έ σ τω , έσκέφθην, τόσιρ τό καλλίτερον. 
Τό δυστύχημα αύτό θά καταστήσνι ευτυ
χείς δύο άλλους, ούς γνωρίζω κάλλιστα.

Πλήρης χαράς Ιξηκολούθησα τήν άνά- 
γνωσίν μου. Τό διάφορον έτιτλοφορεΐτο 
«Φρικώδες συμβάν ' ειπετο δε έτερον ϋπό 
τόν-τίτλον : «Φοβερόν ναυάγιον».- Ά νε- 
φερετο έν αύτφ ότι·τό άτμόπλοιον Νατσέ 
τής Ύπερωχέανείου..· εταιρείας άπώλετο 
ενεκα μεγάλης τρικυμίας. Ο πλοίαρχος 
καί οί -πλείστοι ναϋται παρεσύρθησαν ΰπό 
τών κυμάτων. Ευτυχώς είχον κατορθώσει 
νά στείλωσι σωτήριον άτμόπλοιον, όπερ 
συνέλεξεν όλους τούς έπιβάτας. '. Ό  Υπο
πλοίαρχος Ραούλ Βαρλέν μετά εννέα ναυ
τών άπώλετο' - έξεθείαζον τρ θάρρος τοϋ 
υποπλοιάρχου,όστις πρόσελήφθη, μετά-τήν 
απώλειαν τοϋ πλοίαρχόν, ώ ; διοικητής τοϋ 
,άτμοπλοίου. Τό σωτήριον σκάφος δέν κα- 
τώρθωσε νά σώση όλους τούς ναυαγούς. Οί 
ναϋται, βλέποντις τό σκάφος βυθιζόμε- 
νόύ, ήθίλη’σαν, νά πήδήσώσιχ.έϊς τάς: ήέμ- 
βους. Ό  υποπλοίαρχος, κρατών πέλεκυν 
άνά χείρας, τοΐς έφραξε τόν δρόμον, κρ.αυ- 
γάζων : «τάς".γυναίκας καί τούς Ιπιβάτας
πρώ τα !» Ναυτών τινων,θεσάντων παρά τάς . 

νδιάταγάς τού τόν πόδα έπί τηςκλίμακος, 
διέσχισε τήν κεφαλήν- δΓ ενός κτυπήμα- 
-τος. Ό λίγας-: στιγμάς -κατόπιν τό -άτρό- 
πλοισν ίβυθίσθη. Τά πάντα άπεδείκνυον 
ότι οί άπομείναντες παρεσύρθησαν υπό'τών 
κυμάτων ή καιεβροχθίσθήσαν υπό τών ιχ 
θύων .

Πρός ενός έτους άνέγνων τήν θλιβερήν 
αύτήν ιστορίαν. Έπίστευον τόν πτωχόν 
Ραούλ νεκρόν καί τήν Λευκήν Νερμόν άπο- 
,,θανοϋσαν !κ  τής λύττης της. “Οθεν φαντά- 
σθητε τήν χαράν, μου τήν πρωίαν ταύτην, 
ή τε  άνέγνων τήν έξης έπιστολήν :

« ’Αγαπητέ κύριε, -έκοπίασα πολύ νά 
,άνε.ύρω τήν διεύθυνσίν σου. Έλησμονήσα-· 
,.τε' νά μοί τήν άφήσητε ότε εϊμεθα μόνοι
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Ιπ ί τη?· πτωχής Ν ατσέ. Άναμοιβόλως θά 
έμ.άθατε, ώς πάντςς, τόν δραματικόν θάνα
τόν μου.' Ευτυχώς άνεστήθην. Ίδίοες ου.- 
μασιν άντελήφθητε ότι είμαι καλός /.ολύμ- 
€ητής. Έρρίφθην εν τή θαλάσση, ότε ή 
Ν ιιτσέ · έβυθίσβη. Καθ' ήν στιγμήν, έξήν- 
τλημένος έκ τού κόπου, άφινόμην . νά βυ- 
θισθώ καί πνιγώ, Ίσώθην παρά τω ν 'να υ 
τών αραβικού τίνος πειρατικού πλοίου. 
Ε πιθυμώ  δίακαώς νά «ας έπανίδω. Ή  
κ. Βαρλεν καί έγώ σας άναμένομεν τήν 7 
μ .μ . είς το «Μέγα Ξενοδοχείου», ίνα δέι- 
πνήσωμεν.»

Ή  έπιστολή αύτη, ώς άπασαι,,έιχεν 
ΰστερόγραφον : Ί8όύ αύτό :

«"Ωφειλόν έν άρχή τής έπιστολής μου 
νά σας γνωστοποιήσω τούς γάδους τού κ. 
Βαρλέν μετά τής δεσποινίδας Λευκής Νερ- 
μόν. ’Ήλθου.εν εις Πάρισίους όπως διέλθω- 
μεντόν μήνα τού μέλετο; καί ϊσως άπο- 
φασίσωμευ νά άποκατασταθώμεν διά παν
τός ενταύθα.

(Μετάφρασις.)
Ά λ .

Δέν ιμ ιινέ  τις',έν 'Αβήναις μή έπιοκε-ίβείς, έφ'άπαξ 
τουλάχιστον, τό νέον Θ έ α τ ρ ο  ν τ ή ς  'Ο [X ο ν ο ία  ς, 
έν ώ μικροσκοπικά νευρόσπαστα Οπέ δβξιων διευβυνό- 
μένα χειρών, έκτελοΰσι θεαματικά έργα μετά πολλής 
λαμπροτητος καί χάριτος. "Εν ¡ο ίατών παριστανομέ- 
νων έργων, τό Exelcior, ή μάλλον τό έ ξ α  ί  σ  ι  ο ν, 
δπως ύπό τινων δικαίως . . . προφέρεται, έκίνησε τό 
γενικόν ένδιαφέρον, διότι πρό τετραετίας Ιπί τή  πρώ- 
Tfj αότοΰ έν Παρισίοις παραστάσει μεγάλως ίλ λ ά  καί 
επαξίως είχε διαφημισβή ΰπό τον τόπον. Έν τψ  ?ρ- 
γιρ τούτφ, τώ κατ' έςοχήν όεαματικώ, έκτνλίβαονται, 
ως γνωατόν, έν πανοράματι τοΰ αίώνος τούτου « ί 
Ιπισημύτεραι έτενρέαιις, παρίαταται δέ ή  επιστήμη 
εδεργετοΰσα τόν χόσμον καί φωτίζουσα τά σκότη, i f ’ 
ών τέως ήρχεν δ Σατανάς, οίτος δέ είς τήν θέαν του 
δαυλού της φεύγει, φεύγει καταρώμενος.

Έν τψ  E xelcior, ώς μία των ίπ ιση  μοτερων Ιπι- 
νοήσεων, δ σιδηρόδρομος τό πρώτον ήδη διασχίζ-ων 
τάς άπεράντους εκτάσεις» είς τό πείσμα τής άντιπολι- 
τεύσεως τού διαβόλου, βαθυτατην παρήγαγεν έντύ- 
πωσιν καί ιδ ία παρ’ ή μ ϊν , ένθα άδύνατον νά  παρέλθη 
ήμερα χωρίς νά γνωσθή νέον τ ι εύφρόσυνον περί σ ι
δηροδρόμων, νέων γραμμών, προεκτάσεων, έγκαινίων 
κλπ . Διά τούτο ευάρεστου θεωρούντες άνάγνωσμα την 
περί Σιδηροδρόμων παράδοσιν, δπως διηγούνται ή 
πλάττουσιν αύτήν οί νιώτεροι μυθογράφοι,δημόσιέύο- 
μεν αύτήν ευχόμενος είς τούς άναγνώστας ήμών έν 
τοίς επί των ελληνικών γραμμών ταξειδίοις των νά 
μή συναντήσωσί ποτε τήν κ α τ α χ θ ό ν ι ο ν  ά μ α -  
ξ ο σ τ ο ι χ ί α ν !

Ο ΜϊθΟΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
Η

Η Κ Α Τ Α Χ Θ Ο Ν Ι Ο Σ  Α Μ Α Ξ Ο Σ Τ Ο Ι Χ Ι Α
Β ρ ύ σ ω π α  τ ο ύ  δ ρ ά μ α τ ο ς  : Ό  αγαθός θεός.—

Ό Διάβολος ιδιοκτήτης τής αμαξοστοιχίας.  Ό*
θερμαστήςΦρίτζ.— Έανθοΰλα ή  έρωμένη του. 

Έ π ι β ά τ α ι  τ  ή ς ά μ α  ξ ο σ τ  ο ι χ  ί  α ς : Δύο νεό
νυμφοι. ’ΑγγλΙς μετά δύο θυγατέρων της.—  Ε τα ί
ρα.—  Καπουκΐνος.—  'Αμερικανός καλλιεργητής 
μετά τοΰ νέγρου του—— Λοχαγός Ζουάβος ’Ινδός. 
—  “Αραψ άρχηγύς.—  Καλογραία.

Πάντα τά  ¡«γά λα  κατορθώματα έ'χουσιν 
ώς . μυστηριώδη κοιτίδα τόν μύθον, 5στις 
παραλαμβάνέι αυτά κατά τήν γέννησίν των 
καί τά  διαιωνίζει- ίφευρέσεις, ανακαλύψεις, 
συμβάντα σκοτεινά ή εξοχα φεουδαλικά οι
κήματα, γιγαντια ία ι γέφυραι, αρχαίοι μη- 
τροπολιτικοί ναοί, πάσαι α ί κράταιαί έν- 
δείξεις τού ανθρωπίνου πνεύματος εμφανί
ζονται ήμίν ίν τή άρχή των περιβεβλημέ- 
>αι φαντασιώδη καί μυθώδη αϊγλην, καθι-

ερωμένην καί άπερριμμένην .άλληλοδιάδό- 
χως ΰπο τής ιστορίας,, άλλά τηρούσαν πάν
τοτε τήν θέσιν της έ ν .τα ί; παραδόσεσι τού 
λαού.

Επί των ήμερων ήμών, κατά τον πυρ- 
ρωνιστικόν αιώνα, καθ' ον υύό ίις  γιτώσχ.ιι 
r a  κάμπτ# τά  γ ύ τα τα . , ώς λέγει διάσημος 
τ^ς χορωδία, θά κατώρθούτο νά γίνη π ι
στευτόν ότι τό γόητρον τού μύθου έξέλιπε 
διά π«ντός· καί όντως τά  τερατωδέστερα 
αποτελέσματα δέν δικαιολογούνται δι’άλγε- 
βρικού τίνος ‘τόπου, Ικβιάζοντος τήν πεποί- 
θησιν τών άπιστοτέρων, έξαφ« νίζοντος δέτάς 
οπτασίας τών φανατικωτέρων οπαδών τών 
θαυμάτων ; ’Εν τούτοις τό άνθρώπινον 
πνεύμα, κατάπλεων εκ τού αισθήματος τής 
άδυναμίας του, ίνδοιάζει ϊτ ι νά άποδώση 
όλως εϊς έαυτό τήν τιμήν των θαυμάτων, 
ά έκτελεΓ αμφιβάλλει περί τής ιδίας του 
δυνάμεως, καί μόνον παρά τήν θέλησίν του 
άπαρνεϊται τάς υπερφυσικά; παρεμβάσεις 
έν τοϊς σκοτεινοί; δράμασιν, άτινα κολακεύ- 
ουσι τάς κλίσεις του προς τό άγνωστον, έφόσον 
μάλιστα ή επιστήμη ικανοποιεί τάς θετικά; 
αύτόΰ απαιτήσεις. .
‘ °Όθεν Ινασμενίζεται νά πιστευη είς τά 
τελώνια, τά  δαιμόνια, τά  στοιχειά, ταίς 
λάμιαις, ταίς νεράιδαν; καί πάντα τόν μυ
θώδη τούτον κόσμον, τόν ορατόν, καί τόν 
αόρατον, όστις .τόν περικυκλοΐ είς τοίς δά- 
σεσι, έν τοίς υδασιν, έν τψ  [ΐάθει τών κοιλά
δω ν,ή  έπί τής κορυφής τών όρέων... Ά λλά  
τό δν,όπερ μάλιστα συνειθίζει ν ’ άναπλάττη 
έν τή  φαντασία/του, είνε ό Διάβολος. Φαν
τάζεται αύτόν ζ&ντα καί ένεφγούντα, .τον 
βλέπει ένσαρκον . καί οστεώδη, εΰνοούντα 
τάς φαύλα; πράξεις αΰτοΰ καί παρεμποδί- 
ζοντα τάς καλάς, Ιχθρόν πρό πάντων, εχ
θρόν αδιάλλακτον πάση ιδέα προόδου. Τέ
λος, κατ’ αύτόν ό Διάβολο; είνε τό όν τό 
μάλλον άσχολούμενον περί τών έν τψ  κό- 
σμφ τόύτιρ. ΙΙαρευρίσκεταιπανταχού, βλέ
πει τα  πάντα, γινώσκει τά  πάντα καί προσ
παθεί ν ’ άναμιγνύηται είς πάντα.

Τό θρησκευτικόν αίσθημα λαού τίνος ά- 
ποπειράται ν ’ άνεγείρη μητροπολιτικόν τινα 
ναόν, ή ανάγκη έπιβάλλει νά στησωσιν 
έπί βαράθρου γέφυραν, ήτις θά ένώση δύο 
πόλεις μέχρι τ.ούδε κεχωρισμένας' αμέσως 
ό Διάβολος λέγει καθ’ Ιαυτόν: «Ιδού ό εχ
θρός μου, κυρία Πρόοδος, όστις στρατολο
γεί· έάν έμηχανώμεθα τέχνασμά τ ι δι' αύ
τόν κατά τήν ήμετίραν μέθοδον ; Έ άν πάν- 
τες οί άνθρωποι ησαν ευτυχείς, δέν θά μοί 
άπέμενε πλέον ή νά  έξορισθώ έ» τής γής 
ταύτης, έν ή τό εργον μου πρέπει νά είνε 
αιώνιόν. ΓΙρός Σατανά, δέν θά γίνη ού- 
τω  !»  Καί ο κύριος Διάβολος εκστρατεύει, 
συνάγει καί επισωρεύει, έμπόδια έπί έμπο- 
δίοις, ώς άλλοτε, ό ’Εγκέλαδος τά  όρη.

■ Τά πάντα έβαινον κάλλιστα άπό τής 
καταβολής τού κόσμου καί α ί μετοχαί 
τοΰ ’Α,δου ήσαν ύψωμίναι, ότε κρότος τις 
άντήχησεν αίφνης μέχρι τού πυθμένος τού 
σκοτεινού κράτους. ‘Τπέρμετρρν δίκτυον έκ 
σιδηροδρόμων θά περιβάλλη εντός ολίγου 
σύμπασαν τήν έπιφάνειαν τής γής. ’Εμ
πρός! ανακράζει ό Σατανάς έκτός.έαυτού- 
μία ετι πρόοδος καί ή μάλλον έκτακτος

άπασών! "Ηρχιζον νά παρηγορώμάι’ ·δ ί^  
την· ,έφεύρεσιν τής τυπογραφίας καί ίοου*1 
καταχθόνιος μηχανή π ίπτει επί τής'κε'φάγ3. 
λής μου. “Α! κύριοι έφευρε'ταί, .θά γελά^Η 
σωμε.ν! '■ί Χ''ί!

Πάραυτα ό Σατανάς έπιβα'ίνει'τού'μσ^ 
νόκερω'αύτού-καί ανέρχεται ίντος 'δεύτέ^' 
ρολέπτων τινών είς τό ύψος τών ύύράνώί’  
καί παρεισδύων άνά 'τό  μ,έσον τών' 'άγίώίίΤ 
παρουσιάζεται είς τό δικαστήριον τού θέόΰλϊ 
«Τ ί συμβαίνει λοιπόν, κύριε Σατανά; άνά^’,3 
κράζει "ό '’Τψιστος' μ.οί φαίνεσθε πολύ θυή^ 
μωμένος. —Είς .τά κέρατά μου, κάτι' συμ^" 
βαίνει. — “Α ! εννοώ- οί θαυμάσιοι ούτοι 
στρωτήρες, δ ι ’ ών οί λαοί θά κατορθώσω«»"'· 
ν ’ άδελφοποιηθώσιν έκ τού ενός πόλου .εϊς,τ 
τόν ά λλο ν ... — Μάλιστα! παγκόσμιος άδελνΛ 
φοποίησιςΐ

Λαός ¿χ ψίΛων, Λαός έ ζ  ά&(1ψά>·__ ·:^
— Κύριε Σατανά, είνε αδύνατον ίν«;® 

επανέλθωμεν. είς-αύτό- τό διάταγμα έδη^ί 
μοσιεύθη τήν πρωίαν τακτήν έν τ ψ  πάγκοτ·'9· 
σμιψ μηνύτορι τών πλανητών. — Τούλά- ύ 
χιστον θά μοί ίπιτρέψητε ν ’ άνάψω τόν< 
πρώτον κλίβανον διά δαυλού τού "Α-^ου;— 
’Αδύνατον; ή ζωή πολλών - έκατομμυρίων".' 
υπηκόων μου δέν δύναται νά διαπιστευθή,'ά 
είς τήν φρούρησίν σου.— (Ό  Σατανάς ίδάρτ 
καί μέ σαρδωνικόν μειδίαμα). Οί διαχειρι—ί®

Ε Β Δ Ο Μ Α Σ

ί^(^ιωπμ5 ;.?ύτος, άγνωστος τοίς πάσιν, ειχεν 
.άί^κότόυς, έξεις" συχνάκις καί αϊφνιδίως 
,4γ5,(ί Τ̂ ε-1,ρε πόν.οίκόν του καί άνεφαίνετο 
μεφά.,τινας μήνας. Πώς έζη ; Ποία βιο
μηχανία ήτο ή ιδική του ; ουδείς Ιγνώρι- 
ζ5,·μΟί γείτονες, ένεκα τών συχνών καί: μα- 
κρώ,ν.ώπουσιψν, δέν.τόν άνέφερον,.είμή ύπο 
τ^ζρνρμα πΛ αν^ψένον Ι ο υ δ α ίο » .  'Ημέραν 

·του απίθανε, κατόπιν, ή.κό- 
ρνγ.το';.· κ α ί .  ούτως .0  πλανώμενος ’Ιουδαίος' 

μόνος- μ,ετά τού υίού. του, τού νέου 
Φρίτζ, ό -όποιος έπωνομάσθη ό Μ ικρός 
π,Ιανύψςνος ’Ιουδα ίος - .

ί,Ό  Φρίτζ ούτος ήτο παράδοξος φυσιο
γνωμία. Έ π ί Φρειδερίκου ήθελε παίξει 
πρόσωπον ήρωός τ ίνο ς.' τής Πράγας η τής 
Λεσθένής-ύ.χό τόν -Β ίϋ^ θΓ  ήθελε διακρτθή 
έν τοίς ούσσάροις τού θανάτου. «Έλθόν 
.πολύ άργά είς τόν κόσμον,πολύ γηραλίον», 
ώςί.ειπεν ό· ποιητής, δέν ήδυνατο .νά- διάγη 
είμή. βίον έκλυτον-, αντιπαθή είς τόν άνή- 
,συχον καί άστατον χαρακτήρα του, ώς καί 
ίίς-τάς 'άνάγκας 'του,αΐτινε; άπήτουν θορυ- 
ίογοκαί κίνησιν. Ό  Φρίτζ άνέπνεεν έλευ- 
ιέρως μόνον, ότε διέτρεχε τήν έςοχήν με- 
άλοις βήμασι καί άνευ' σκοπού ώρισμένου, 
νάο-ριχώμενος εϊς τ ά  δρη ποδί άκουράστφ, 
ίπερπηδών τάς κοιλάδας μετά τή ; εύκινη- 

ς καί μή σταματών, ειμη ίν
σταί θά έπιφορτισθώσίν άντ’ εμού. (Ms*w άναπνέύση · μετά μείζονος- δυνάμεως τάς
γαλοφώνως). Τούλάχιστον θά μοί έμπι-./ί 
στευθήτε τήν διεύ.θυνσιν μιας άμαξοστοι-'ά 
χ ίας;™ 'Έ στω- άλλά μιας μόνης, και-δετύ^ 
άφίνω είς τήν διάκρισίν σου ή τή ν  ζωήν." 
ένός' θύματος κ'αί-, ίνα μή μεταβληθή τ ι  έν·/ 
τοίς θμσπίσμαοι τού ούρανού, ος μόνος Ιχμι-::: 
δικαίωμα ζωής καί θανάτου έπί τής. γής,..: 
σοί επιτρέπω όπως άποδώση; τήν ύπαρξιν- ί* 
ταύτην είς άλλο πλάσμα. ·. -·ή

Ιιαίας.πνοάς τοΰ άνεμου, όστις έκυμάτιζε 
τήν-.-πυκνήν του-κόμην. "Αλλως τε ή τρα- 
'εϊα><' καί σχεδόν άγρίά φυσιογνωμία του 
προξενεί παράδοξον άντίθεσιν πρό'ς τήν 

■ειλικρινή καί αγνήν δψιν, ήτίς διακρίνει τά 
τέκνα τής πατψίδος του- Αί'πι/κναί οφ'ρύς 
ετου.πύνηνούντσ κατ’ - εύθεΐάν γραμμήν,· ώς 
εί «τού αύτοκράτορος · Μουρτζούφλου,. είς 
γήν εκφυσιν τής γαμψοείδούς καί οξείας 

— Χαΐρε, άναχωρώ ■ εύχαριστημένοςτ ; »ς τό ράμφος άρπακτικού ορνέου ρινος του. 
ήθέλησα νά ιδω- ειδον. ■' ·■- ί( )ί μικροί καί θηριώδεις οφθαλμοί του ύπεί-

ιέδυον βαθέως είς τάς κοιλότητάς των, 
Καί ιδού πώς,ιδιόκτητος αμαξοστοιχία τοδ.ΐ} ίμάυροί μέν έν στιγμαίς άναπαύσεως, άπα- 
Διαβόλου,ή καταχθόνιος αμαξοστοιχία δια··-',; κράπτον.τες δέ έκ .διαλάμψεων άπαισίων, 
τρέχει σήμερον καί θά διάτρέχη αιωνίως^^Κ^άνάμέτρα ;τό αχανές. Αί άλητικαί αύ- 
όλας τά ; γραμμάς τών ήμετέρων σ ιδηρφ-;9ρ ιττ«ρεΙα ι άπετέλουν τήν διασκέδασίν. του 
δρόμων άπό τών- εύρυτέρων πλεγμάτωνΙίΒαίνήσαν -ή ζωή του- ήγάπα τούς νυκτερι- 
μέχρι τών έλαχίστων: διακλαδώσεων. Ή  'ςβούς!περιπάτους, τάς έκδρορ.άς είςάπ-οκοή- 
άμαξοστοιχ-ία αύτη χρειάζεται Ινός ετο 'υςφΑ νους-ύχθας βαράθρων, εύηρεστείτο έν μέ- 
τριακοσϊων εξήκοντα πέντε ήμερων, . ίνα · 
διέλθη όλ«ς τάς γραμμάς τής Οικουμένης.
Δέν έχει ή ώρών τινων σταθμόν τήν νύκτα:-'.1 
τών Νεκρών... ' , 1

»'.»ς - δο^κάδοί

σκιερών μεγάλων δασών, έκπεμπόντων 
χους-πένθιμους- άνεζήτει τούς κινδύνους, 
φεχε- πρός τό'άγνωστον.- Ά λλω ς τε τό 
ρωνύμιον τού Μ ικρού π .Ια η ομ ίνο ν  7ου- 
ίον είχε παραδόξως έπενεργήσει έπί τής 

κλητικής διαθέσεώς του καί τής πύρινης 
νά όργαν-ίση τήν καταχθόνιον άμαξοστοι· έιΑιράσεώς του. Ένόμιζεν εαυτόν ,προωρισμέ- 
Χ.ίΛν·

Τδωμεήνύν, πώς ό κύριο; Σατανάς μέλλει".έ:

I I -

σκου 
μακραν

Όν είς βίον περιπετειώδη, ού τά  αλλόκοτα 
ί φαντασιώδη έλαττώματα ,τρέφουσι τά 

ημώ^η διηγήματα.- Ό-Φρίτζ ητο πεπροι- 
■ΐσμάνης δ ι’ ώραιότητος δυστρόπου,- σχεδόν 
έκανοιΚστου, θηριώδους, άπαισίας, ήτις 
παξόφθεϊσα δέν λησμονεϊταί πότε·. .··· 

Μετά τάς άφρονας ,η μάλλον ,παράφρο-

Τήν παγετώδη νύκτα τής 6 Ίανούά*··1: 
ρίου 1825 άφίκετο έκ Βοεμίας εϊς τήν πό—Ά  
λιν Βρύγην πτωχός τις όνόματι Σπιντζι— 
κώφ μετά τής.γυναικός του καί τώ ν: δύο '’-*
τέκνων του, μιας κόρης καί ένός ά ρ μ ε ν ο ; , Γ, · . . .  . ; ··
,όνομαζομένου Φρίτζ. ‘Η οικογένεια διήλθέ -^,ύτας - πορείας, ^άς ό Φρίτζ. ήγάπαν
τήν πρώτην νύκτα είς πανδοχεϊόν τ ι .  Τ ήνν*’ κσεχ^ρει .κατά: τά ς ημέρας τών μεγάλων 
Ιπαύριον περί τά  έξημερώματα ό Σπεν·®^ !ορτψν,υπό τάς.άφεγγείς στοάς τού μητρο- 
τζικώφ έγένετο κάτοχος μονήρους ο ίκί-, ί?  ''ολικκού ναού τής Βρύγης. ’Εκεί κεκρυμ- 

, κειμένου' έκατοντάδας τινάς μέτρων·:ν3' είνος,ώς 'δ*ίμ·θ»ν έν τψ  μέσφ αγγέλων, ή - 
>άν τή ς. έπισκοπής τού Σωτήρος.' . ' 0 ^  «θάνατο εαυτόν κατακυριευόμενον ύπό συγ-

κινήσεως έκτάκτου- έδόκίμάζε τάς ζωηρο- 
τέράς εντυπώσεις',' πρό πάντων; ότε ήκουε 
τάς νεαράς καί άγνά'ς φωνάς πληρούσα; 

Αρμονίας τόν άγιον οίκον, μετασχημάτί- 
ζούσας αύτόν είς ιδεώδη .καί καθιστώσας 
αύτόν παράδεισον.

Μία φωνή εξ όλων γλυκεία άμα καί έν
τονος έπροξένει παλμούς ε ίς 'τή ν  καρδίαν 
τού Φρίτζ,'έτάραττε τό πνεύμα του, κατε- 
κήλει τάς αισθήσεις του, ήτο δέ ή φωνή 
τής Ξανθούλας, ανεψιάς τού κωδώνοκρού- . 
στου τού μητροπολιτικού ναού τής Βρύ- 
γης.'Τούτέστιν ή'Ξανθούλα έν τή συναυ
λ ία  ταύτη τών αγγέλων ήτο ο θελκτικώ- 
τερος καί ό αγνότερος άγγελος- ήτό ξανθή 
(καί ό Φρίτζ θά έδιδε τήν παρούσαν "καί 
μέλλουσαν ζωήν του, ίνα ψαύση πρό'ς σ+ιγ- 
μήν τών μακρών βοστρύχων αύτής, ,χρυ- 
σιζόντων ώς μεστών ,σταχύων)- ητο ροδό- 
χρους, ήτο λευκή: λευκή) ' ρ'οδόχρους καί 
ξανθή,·' ώς ή Μαργαρίτα. ; 'Ότε έψαλλε ααί 
ότε έν θείοι; στεναγμοί; . παρεδίδετο‘είς 
ψυχικάς, διαχύσεις, ώ! τότε δ μ ικ ρός  πΛα~ 
r iô jtsy o ç  'Ιουδα ίος  ήσθάνετο Ιαύτόν φερό- 
μενον έπί πτερύγων είς χώρας' αγνώστους, 
ιδεώδεις .; . . καί, ότε τό ;«'σμα τής Ξαν
θούλας έπαυε. ν ’ άντηχή, έπ ί πολλήν ώραν 
έτι έβόμβει Ιν τή  καρδίμ ■tou, πρός δέ καί 
τό πρόσωπον αύτής διέμενεν έν τή μνήμη 
του άπεικονιζόμενον.έν τοϊς'σφθαλμοϊς του..
. . .  Ε ίτα , ότε ήσθάνετο έάυτόν αίφνης άφυ- 
πνιζόμενον έκ τής έκστάσεώς του, ότε έρ- 
ρίπτετο μακράν τού ρεμβασμού του ύπό τής 
σιωπής, ήτις διεδέχετο άπδτόμως τήν με
λωδίαν τών άγιων ύμνων, υπό τού ψύχους 
καί τής νυκτός, ήτις κατεκ’ράΐει τοΰ ναού, 
ό Φρίτζ έπεθύμει νά έξακοήήύβήση τό-όνει- 
ρόν του, νά παρατείνη τήν: έκστασίν του 
καί έτρεχε πρός καταδίωξίν εκείνης, ήτις 
κατέστη ή σκέψις του, ή-ζωή του ολόκλη
ρος. "Ηθελε τις'έκλάβει αύτόν ώς νέον Πάνα 
τρέχοντα κατόπιν τής Σύριγγος- την ηκο- 
λούθει πανταχού, άλλά διακριτικώς, ,συν- 
εσταλμινως καί μετά τρόμου. Καί αύτή 
ή Ξανθούλα έξεπλήττετο διά τήν σκιάν 
ταύτην, ήτις προσεκολλάτο άδιακόπως είς 
τά  βήματά της, καί ή ίκπληξίς της δέν 
ήτο πο.σώς · άνιυ ταραχής γοητευτικής. 
Άστραπαί θερμό.τητος διέλαμπον ..έν τοίς 
οφθαλμοί; τη ς- ολόκληρον τό σώμά της 
ύφίστατο φρικίασιν γλυκεϊανάμα καί οχλη- 
ράν, ότε ήσθάνετο ότι αί κόραι τοΰ νέου 
τούτου άγριου έξηκόντιζον έπ ’ αύτής ρεύ
ματα μαγνητικά.

>αν τινα  ο ημετερος νεανίας, οστις 
άδιακόπως έπλανάτο περί τήν. μητρόπολίν 
ώς ψυχή άπολέσασα τό σώμα της, Ινόμισεν 
ότι ήκουεν ήχους φαινομενίκώς έξερχομέ- 
νους έξ υπογείου, σχεδόν μυθώδους εν Βρύ- 
γη , τού όποιου τήν κλείδα μόνος ό κωδω- 
νοκρούστης έκεκτητο. Πάραυτα άνεγνώρισε 
τήν φωνήν έκείνης, Ιν ή ’ συνεκεντρούτο 
σύμπασα' ή ΰπαρξίς του. "Οντως η Ξαν- 
θούλα συνείθιζε νά μεταβαίνη είς τόν άπο- 
μεμακρυσμένον τούτον.τόπον, .όπως δοκι- 
μάζη τήν φωνήν της. αντηχούσαν, καθό' 
άνακλωμένην- ύπό. τών βαθέών θόλων.' Ό  
Φρίτζ εξω φρένων είσέδυσεν είς τό υπόγειον 
διά στενού-Λνος άέραγώγού. Κατά σήν

στιγμήν έκείνην ή Ξανθούλα προοιμιάζετο 
τά  πρώτα φθογγόσημα τού Χ α ϊρ ί β α σ ί -  
Μ σσα, όπερ ώφειλε νά έκτελέση τήν έπομέ- 
νην εορτήν τής Παναγίας. ’Εκεί ϊστατο 
άνυψο.ϋσα τούς μεγάλους κυανούς οφθαλ
μούς της προς τον ουρανόν, καί έχουσ* 
τήν μακράν ξανθήν κόμην λυτήν καί Ιν 
ά τα ίίψ  έρριμμένην.. ι Ητο έκεί πλήρης έν- 
,θουσιασμού, πλήρης παραφοράς αγγελικής. 
"Ηθελέ τις έκλάβει αύτήν ώς Χερουβείμ ·έν 
Ικστάσει Ινώπιον τού θρόνου τού Θεού... 
Αίφνης φωνή αλλόκοτος, βαθεία, βραγχνήι 
βροντώδης καί χαμηλή, ή φωνή δαίμονος

Ϊοητευθέντος έκ τής έμφανίσεως αγγέλου, 
ιέκοψε τήν- φωνήν τής νεάνιδος κατά τά  

τελευταία φθογγόσημα τού ιερού άσματος. 
'Ημιθανής έκ τρόμου έστρεψε τούς περι·? 
δεεΐς,ΐ^θοΛ ^ύς τ .̂ ς ·ΛΛ\ παρετήρησε τόν 
Φρίτζ γονυπετή, Ιχοντα τό πρόσωπον δα- 
κρύκλυστον καί τείνοντα πρός αύτήν τούς 
τρέμόντας βραχίονάς του. "Οστις τότε ή
θελε παρατηρήσει διά τής όπής τού σκο
τεινού αεραγωγού, ήθελεν ϊδει τήν κεφαλήν 
τού Σατανά άνεζωπυρημένην δι έκφρά- 
σεως -άπερινράπτου.

{'Έ·κετ»ι σ υ νέχε ια )

Α Ν Α Λ Ε Κ Τ Α  .
Άγνοοΰαενΐίνες Ο’ άντιπροσωπεώσωσι τήν 'Ελ- 

λά8α έν τω Διεθνεί φιλολογιχψ συνεδοίω, όπερ 
γενησεται ίν  Μαδρίτη τόν προσεχή ’Οκτώβριον· 
βεδαιοϋται - δμως δτι έκαστον ίθνος θά πέμψη 
τούς άριστεΐς τών λογίι»ν του, ή δέ 'Ισπανία μετά 
τιμής καί άγάπης θέλει τούς ύποδεχθή. Έκ τών 
Γάλλων· θά συμμέτάσχωσιν, ώς έγνώσθη ήδη, δ 
’Ιούλιος 2ίμων καί ό Άλέξανδρος Δουμάς. \Αν δέ 
ό  τελευταίος άναλάβη νά περιγράψη τάς μεγάλα; 
ίσπανιχάς εορτάς, αίτινες γενήσονται κατά'τήν 
Ι’ναρξιν έπί παρουσία τού διετούς βασιλέως . . . 
κα! τής τροφού του, καί τάς ώραίας έκδρομάς, άς 
οί 'Ισπανοί λόγιοι πρεετοιμάζουσι χάριν τών 
ξένων των, τ δ ’Εβχουρι άλ ,  ή Χ α λ α μ ά γ κ α  
ή Ά λ ά μ β ρ α  καί τόσα άλλα γοητευτικά όνό- 
ματα, έρωτας ΰπομιμνήσκοντα, πο.ίησινκαί ήρωϊ- 
σμούς,θά έπανέλθωσι πάλιν είς τά στόματα πάν
των, δπως δτε τά περιέγραφεν δ δαιμόνιος πα- 
τηρ του.

X
Οί τής πολυτελείας άσπονδοι Ιχθροί εόρονφο- 

βερόν άντίπαλον τόν διάσημον τής Γαλλίας οίκο- 
νομολόγον Λεροά-Βωλιέ. Γενομένης συζητήσεως 
Ιπι τού ζητήματος τούτου Ινώπιον τής ’Α κ α δ η 
μ ί α ς  τ ώ ν ή θ ι κ ώ ν  κ α ί π ο λ ι τ ι κ ώ ν  έ π ι -  
σ τ η  μ ώ ν ,  οί κ. κ.Βωδοιλιάρ καί Κουρσέλ-Σενέλ 
έξέθηχαν τά δεινά άτινα ή κατάχρησις τής πο

λυτελείας Ιπηνεγκιν έν ταίς κοινοινίαις κ α ί ηύχή- 
θησαν νά Ιργασθή καί ή ’Ακαδημία υπέρ τής πε
ριστολής, αύτών. ’Λλλ’ άνήλθεν είς τό βήμα δ 
σοφός οίκονομολόγος καί δι’ έπιχειρημάτων λο- 
νικωτάτων, όσον άφορά τήν Γαλλίαν, άνέτρεψεν 
δλην- τήν κατά τής πολυτελείας σταυροφορίαν. 
Επιφυλασσόμενοι νά δημοσιεύσωμεν έν τώ προσε- 
χ ιΐ φύλλω περίληψιν τής ό π ε ρ α π ο λ ο γ ί α ς  
ταύτης,σταλεΐσαν ήμ ίν ύπό φίλου άντιφρονοΰντος 
εις άπάντησιν καί πρός Ιπιτίμησιν παλαιών τι·; 
νων έναντιολογιών τής «Έβδομάδος», σημείοΰ- 
μεν άπό τούδε δτι Ιχομεν πλήρη πεποίθησινπρός 
τό δικαστήριον τών άναγνωστών μας, δπερ δέν θά 
άποβλίψη βεβαίως είς τόν δγκον τοΰ δικηγόρου 
διά νά καταδικάση ήμάς, άλλά θά σκεφθή δτι καί 
αύτός ό Βωλιέ , διά τήν άπορον 'Ελλάδα γράφων, 
άλλως, θά έξεφερε ,τάς περί πολυτελείας ιδέας του. 
/ . . χ '' :

Έ νψ περίρρυτοι έκ τοΰ ίδρώτος δυσανασχε
τείτε κατά- τόΰ Αύγούστου, δστις μεθ’ δλςες. τάς 
περί «¿τοΰ παρηγορητικάς παραδόσεις, διεκρίθη 
κατά., τήν λήξασαν εβδομάδα, όύχί -ώς- ά κ ρ α  
τ ο ΰ χ ε ι μ ώ ν ο ς  άλ.λ’ ώς τοΰ θέοους άκμή, γο -
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νυπετήσατε καί ευχαριστήσατε táv θεόν, όιάτι 6 
ίβικό; μας Αύγουστος síve δροσερότατος Ιν σχ|- 
βει πρός tdv xuptsúovTa νϋυ Ιν ’Αμερική καί. Ιδία 
Ιν Νέα Ύόρχη. Καί ό’μως εργάζονται.' χαί έχει 
διά νά ζησωσι, κοπιώσι, μοχθοϋσι χαί έξακοντί- 
ζόυσι βλέμματα πλήρη μίσους κατά τού θερμομέ
τρου,ό'περ τούς άπειλεΐ μΙ τούς 3C, 3 ? , 40 καί 42 
βαθμούς του. Δέν χοιμώνται πλέον Ικεΐ. Τροφής 
δέν αισθάνονται ούδεμίαν όρεξιν. Καί,., πίνουσι 
μόνον. 'Ο ζύθος—θεραπευτικόν, έπιβλαβέστερον 
τοϋ νοσήματος—ρέει άφειδώς καί καταναλίσχον- ί 
τα ;, λέγει, 500,000 γαλόνια καθ' έκάστην άπό 
τής Ινάρξεως τής θεομηνίας. Καί είνε πραγμα
τική θεομηνία λέγουσι πάντες (έξαιρέσει των ζυ
θοπωλών, ο’ίτινες δπομειδιώσιν, οί κακούργοι), 
διότι ή θνησιμότης είνε τεραστία, ¡δία, δέ παρά 
τοίς παιδίοις τών εργατικών τάξεων.

Ώ ς νά μή ήρκει δε ή θερμότης, ιδού συγχρό
νως καί καταιγίδες φοβεραί, Απερίγραπτοι. Ό  
Αριθμός τών ενεκα τούτων θανόντων, φονευθέν- 
των, τραυματισθέντων, κεραυνοβοληθέντων καί 
παραφρονησάντων ανέρχεται είς Ικατοντάδας. 
Επαρχιών όλοκλήρων κατεστράφησαν τά γεν
νήματα καί ή  κτηνοτροφία. Καί . . .  δ θεό ; νά 
λυπηθή τούς άτυχείς τούτους, ών τά παθήματα 
είνε τόσον μεγάλα, άστε καί ή Αναγραφή των 
μόνη νά δύναται νά διακόψη τά κατά τής θερ- 
μότητος παράπονα ήμών.

X
Αί Ιφημερίδες τής Εσπερίας άνεκάλυψαν Από 

τίνος μέσον τ ι κενολογίας Αρκούντως περίεργον, 
δπερ πρό Ιτών ήτο παντελώς άγνωστον. Άνεκά- 
λυψαν τούς έκατοντούτεις. Έίνε Αδύνατον νά πα- 
ρέλθωσιν όλίγαι ήμέραι χωρίς μία τούτων νά μή 
άναγγείλη ότι ιυρε πάλιν iva  είς γωνίαν τινά άπό- 
κεντρον τής γης, όχι μόνον ζώνταάλλά καί βλέ- 
ποντα καί άκούοντα καί περιπατοΰντα. Συμβαίνει 
δέ κάποτε νά είνε οδτος ό αυτός, περί οδ καί πρό 
ήμερων έγένετο λόγος, μέτιναμικράν διαφοράν, ! 
έννοείται, ώς πρός τό όνομακαί την ήλικίαν, Πέ- 
ρυσιν έπί παράδείγματι εμανθάνομεν τά περί τοΰ 
βίου τοΰ κ. Άρόούν, γνησίου έκατοντούτους, έν 
Κουρπαλε τής Γαλλίας· ήδη δέ μανθάνομεν ότι 
συνεπλήρωσε τέλος τά 99 á έν τή αύτή πόλει κ- 
'Αρδουΐνος καί ότι έπί τη ευκαιρία τών γάμων 
δισεγγόνου τοΰ τίνος ώδευσε πεζή δρόμον δώδε
κα μ ιλλίων.. . . τοδθ ·>περ καί αυτός ό κ.. Παρα- 
σκευαίδης 0ά έζήλευε . .  . μετά τινα έτη. Ευτυ
χώς διά τήν χώραν ήμών δέν είνε τόσω σπάνιοι 
οί μακρόβιοι, ώστε ν ’ άπασχολώσι τόν τόπον καί 
νά τόν άναγκάζωσι νά μεταβάλλη τά όνόματά 
των.

X
Τό ζήτημα τής διαρκείας τής ζωής τοΰ Ανθρώ

που έν τούτοις, Από τών παλαιτάτων χρόνων έξε- 
ταζόμενον, δέν έφωτίσθη έ’τ ι Αρκούντως, άστε νά 
γνωρίζωμεν όπως δήποτε πόσα ετη όφείλεινάζή 
ό άνθρωπος, 'Ο 'Ησίοδος αότός, άποδίδων είςτήν 
κορώνην έν νεαπλασίαν ζωήν της ήμετέρας, είς 
τήν Ιλαφον τετραπλασίαν τής ζωής τής κορώνης 
καί είς τόν κόρακατριπλασίαν τής ζωής τής έλά- 
φου, καί άλλους δέ ποιούμενος μυθώδεις υπολογι
σμούς περί τής ζωής τοΰ φοίνικος καί τών νυμ
φών, δέν καθορίζει τά φυσικά όρια τής ζωής τοΰ 
Ανθρώπου, ήν έν τούτοις ώς βάσιν λαμβάνει τών 
Αναλογιών του. Ή σχολή τοΰ Άσκληπιοΰ έξ 
άλλ.ου, ίσχυριζομένή’ ότι ή  διάρκεια τής ζωής ή
μών κανονίζεται ύπό τών άστέρων, ούδεμίαν δί
δει ήμΐν συνταγήν περί τοΰ τρόπου, καθ’δν πρέ
πει νά σομβουλευώμεθα αότοϋς.

Καί όμως εύρέθη είς σοφός άγγλος, ¿στις θά 
λύση άφεύ,κτως τό μέγα τοΰτο πρόβλημα. Ή  θεω
ρία του είνε παλαιό, άλλ’αί Αποδείξεις άς φέρει 
είνε κα'νουργέσταται. Έλέχθη καί άλλοτε ότι'υ
πάρχει Αναλογία τις τοΰ χρόνου τής ζωής πρός 
τό·ν Αριθμόν 3. Λέγει λοιπόν ί  σοφός :  ΙΙόλλάπλα- 
σιάσατε τόν Αριθμόν τούτον έπί τόν Αριθμόν τών 
μηνών καθ’ οθς σάς έκυοφόρειή μήτηρ σας,. 3X9 
Ξ=27 καί τό 27 πάλιν έπί 3= 81 . . . έτη I Ιδού 
ή  διάρκεια τής ζωής τοΰ Ανθρώπου ! Καί τήν θε
ωρίαν του τ«ύτην διά πόσων λέξεων νομίζετε ότι 
την έκφράζει-; Διά τριών , , τόμων 8ου σχήματος!

..Καί έπειτα λέγουν ότι μόνον έν Έλλάδι κατα- 
ναλίσκεται Αδίκως ό'τυπογραφικός χάρτης 1 . . 

~~~~~~~

X · -
Έτελείωσαν καί οί Μορμόνοι. 'Η βασιλεία των 

Ιπ ί τοΰ κόσμου τούτου δέν ήτο μακρά, διήρκεσε 
δέ μόνον έφ' όσον επίτρεψαν τούτο οί Αμερικανοί, 
ύπομονητικοί άνθρωποι Αλλά, . . . μέχρις ένός 
βαθμού. Οί Μορμόνοι έπεζήτου·/ την επιβολήν 
τών πατριαρχικών συνηθειών, Αλλά δέντό κατώρ- 
θώσαν οί πτωχοί. Ιίϊπομεν πτωχοί; Ποσώς. Ά -  
γνοοΰμεν δν.ό πρώτος άύτών προφήτης ό Σμιθ 
άπεβίιοσεν έπί τήςψιάθόυ. Ένθυμούμεθα όμως 
καλώς ότι ό διάδοχός του άφήκε σεβαστόν Αριθ
μόν έκατόμμυρίων, άτινα έίχε συναγάγει Ιργαζό- 
μενος δπέρ ϊή ς πραγμβτώσεως τοΰ ιερού του 
σκοπού.

'Η παράδοξος αθτη αϊρεσις, δι’ ήν ή πολυγα
μία δέν ήτο μόνον τιμή, όπως παρά τοίςΜουσουλ- 
μάνοις, Αλλά., καθήκον, νόμος Απαράβατος, Από 
καιρού ήνώχλει τήν Αμερικανικήν πολιτείαν πλει- 
ότερον διά τής ύπάρξεως ή δ ιά ’τών άφορισμών 
της. Οί νέοι άγιοι τών Αρχαίων ήμερων είχον 
καταντήσει άφόρητον σκάνδαλον καί Ιπρεπε νά 
έκλείψωσι τέλος, άφοΰ έπί τόσα έτη έζήτουν την 
γήν τής Ιπαγγελίας κ α ί. . .  δέν τήν εδρισκον.

Κατ’ άρχάς έπίστευσαν δ'τι ή έπαρχία Ο δ τ ά χ 
ήτο ή -Χαναάν τω ν  καί συνήχθησαν πάντες έν 
αυτή, έκτισαν πόλιν καί είργάζοντο. Ά λλ ’ ή  πο
λυγαμία είνε έγκλημα, τό όποιον οί νόμοι τής 
χώρας δέν ήτο δυνατόν έπί πλειότερον ν ’ άνε- 
χθώσι. .Καί κατεσχέθη ή χώρα ύπό τη ; δημο
κρατίας, διελυθη δέ. ώς καπνός ή αϊρεσις μετά τόν 
θάνατον τοΰ τελευταίου της Αρχηγού καί τό όνομα 
τών Μορμόνων παρεδόθη είς τήν ίστορίαν τών . . 
. .  Ανθρώπων, οίτινες δέν ήρκοΰντο είς μίαν γυ
ναίκα.

Ε Β Δ Ο Μ Α Σ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΝ ΓΡ4ΦΙΔ0Ν

Έ π ί τοϋ παπύρου γράφοντες, οί αρ
χαίοι μετεχειρί^οντυ ώς γραφίδας κάλα
μον δεν είνε δ ’ ακριβώς γνωστόν τό είδος 
τοΰ καλάμου, δν’οΰ παρέσκευάζοντο α ί γρα
φίδες· γνωστόν μόνον ότι προμήθεια τοι- 
ούτου καλάμου Ιγένετο έξ Αίγυπτου καί 
’Αρμενίας, καί ότι παρά τάς όχθας. τοϋ 
Περσικού κόλπου‘έφύετο κάλαμος έν άφθο- 
νίφ, ον οί Περσαι μετεχειρίζοντο ώς γραφί
δας καί ούτινος μεγάλη ένηργεϊτο είς-διά
φορα μέρη εξαγωγή. Γραφίδες Ικ καλάμου 
διατελοϋσιν είσίτι εϊς τινα με'ρη Ιν χρήσει, 
θεωρούμεναι κατάλληλοι πρός γραφήν αρα
βικών χαρακτήρων.

Τας Ικ καλάμου γραφίδας διιδε'χθησαν 
α ί Ικ πτερώ ν "ενεκα δε τής γενικής χρήσεως 
αύτών καθιερώθησαν είς τε τήν Γαλλικήν 
καί τή ν ’Ιταλικήν γλώσσαν αί λέξεις plume 
καί penna, δηλοΰσαι τό πτερόν Ικ τής 
’ Ιταλικής δέ καθιερώθη καί παρ’ ήμΐν είς 
τήν καθομιλουμένην ήλέξις πέννα.

Τ ά  πτερά, άτινα κυρίως μετεχειρίζοντο 
διά γραφίδας, είσί τά  τής χηχός, ώς Ιπί το 
πλείστον, το» κύκνου καί τοϋ κόρακος· καί 
άλλων δέ πτηνών πτερά δΰνανται νά χρη- 
σιμεύσωσι πρός παρασκευήν γραφίδων.

Τάς Ικ πτερών γραφίδας διεδέχθησαν αί 
μεταλλικαί' 'κατά πρώτον δ’ Ιγένετο χρή- 
σις τοιούτων Ικ χάλυβος Ιν Ά γγλ ί^  |ν ετει' 
1803 ' αλλ’ ολιγίστη Ιγένετο κατανάλωσις 

'αύτών evypsc- της υπέρογκου άξίας τ ω ν  
βαθμηδόν νομως Ιπηυξάνετο ή χρήσις αύ
τώ ν, Reel ηλαττοϋτο ή ζήτησις πτερών. 
Έ ν 2τει 1840, έπιβληθέντος Ιπί τών χη-. 
νείω ν πτερών εισαγωγικού τέλους 2 σελν- 
νίων καί 6  δηναρίων Ιπί τοίς χιλίοίς, είση- 
χθησαν Ιν Αγγλία πρός τοπικήν κατανά-

ΕΚ ΤΟΓ ΤΓΠΟΓΡΑΦΕΙΟΓ ΤΗΣ "ENQSBOS,,

λωσιν μόνον 2 2 ,0 2 4 ,0 0 0  πτερά, άλλα 
μετά δύο ετη, ήτοι κατά τό 1842, Ιλατ- 
τωθεντος τοΰ' εισαγωγικού τέλους είς μόνον 
6 δηνάρια έπί τοίςχιλίοις, ή εισαγωγή ηύ- 
ξήθη i παισθητώς.

Τ ά  -’πλείστα τών χηνείων πτερών είσή- 
γοντό' Ιν- Α γγλ ία  Ικ Γερμανίάς, Ρωσσίάς 
καί Πολωνίας· ¿πόάαν δ’ υπήρχε ζήτησι;

; μεγάλη, -μόνον Ικ  Πετρουπόλεως-εΐσήγοντο 
Ιτησίως περί τά  2 7 ,0 0 0 ,0 0 0  πτερών.

"Οπως δέ λάβή τις' ιδέαν Τινά 'τόΰ άπαι- , 
τούμένου μεγάλου άριθμοΟ χηνών πρός 
παραγωγήν γραφίδων, δέόν νά γνωρίζγι ότι 
έξ έκάστης πτέρυγος χηνός ..πέντε μόνον 
καλαί γραφίδες εξάγονται, καί ότι καλώς 
διατηρούμενη χήν 20  μόνον γραφίδας δύ- 
ναται νά παραγάγη.

Τ ά  πτερά Ικ τών πτηνών άποσπώμενα 
είσί κεκαλυμμενα ύπό είδους μεμβράνης, 
καί επομένως είσίν ευλύγιστα καί απαλά- 
διά καταλλήλου δ ’ Ιπεξεργασίας άφαιροΰν- 
τα ι πάντα τά- τών πτερών Ιλαττώματκ- 
καί παρασκευάζονται είς τελείας γραφίδας,, 
άφοϋ προηγουμένως ύποδιαιρεθώσιν είς δια
φόρους τάξεις, άναλόγως τοΰ μήκους καίί 
τοΰ πάχους αυτών!

Έ  πτερογραφίς εκ τής μετά τής μελά
νης συνάφειας καί τής έπί τοΰ χάρτου προ
στριβής ταχέως καθίστατο έλαττω.ματική, 
τό άποτέλεσμα δ’ ήν ή αακογραφία' ή 
πρώτη δ’ απόπειρα πρός διόρθωσιν τών- 
παρουσιαζομένων Ιλαττώμάτων ήν ή_ προ- 
σάρτησις Ιπί τών άκρων τής πτερογραφί- 
δος σκελών μεταλλικών.

Έ ν έτει 1823 οί κατασκευασταί γροΜ· 
φίδων Hawkins καί Mordatl, κατεσκεύα- 
σάν γραφίδας Ικ κεράτων καί Ικ κελύφους 
,χελώνης, ώς καί Ικ λεπτοτάτων τεμαχίων 
χρυσοΰ καί άλλων πολυτίμων μετάλλων,, 
ά τ ινα  πρόσήρμοζον διά μηχανικής π ιέσ ε ις  
Ιπί τοΰ κελύφους τής χελώνης- α ί γραφίδέψ 
αύταε ήσαν μέν διαρκείς καί παρήγαγον" 
καλλιγραφίαν, άλλ’ , ώςην.επόμενον, πολυ-:; 
δάπανοι- ενεκα τούτου ή προσοχή πάντω* 
Ιστράφη πρός τάς Ικ χάλυβος γραφίδας,;’ 
ή βελτίωσις καί ή τελειοποίησις τής κατα; 
σκευής Ιπεδιώκετο1 Ιπενοήθησαν δέ διασ 
φόρων ειδών γραφίδες Ικ μετάλλων.

Ή  Βιρμιγγάμη είνε. τό κεντρσν τής 
βιομηχανίας, τών γραφίδων Ιν Α γ γλ ία ' Ικ 
τής πόλεως Σχέφιλδ άποστέλλεται ό πρός 
κατασκευήν τών γραφίδων χάλυψ, παρα4' 
σκευαζόμενος είς λεπτότατα, φύλλα καί είς 
τεμάχια 4 δακτύλων πλάτους καί 3 ποδών 
μήκους, άτινα Ιμβάπτονται τό πρώτον 'IV»; 
τός διαλύσιως θείικοΰ οξέος καί μετά ταΰτ* 
προετοιμάζονται πρός Ιπεξεργασίας- ή δέ" 
προπαρασκευαστική εργασία ένεργεϊται ύπό 
υναικών καί κορασίων,. διά τών διαφόρων, 
ε μηχανημάτων ύπ ’ άνδρών' διευθυνοαέ- 

νων άποπερατοΰνται α ί διαφόρων ειδών 
καί ποιοτήτων .μεταλλικαί γραφίδες. Έξ 
’Αγγλίας δέ ώς γνω στόν. μεγάλη έξαγωγη 
γραφίδων.ένεργεϊται- α ϊ.δ ’ Άγγλικαί-γρα
φίδες θεωρούνται- καί διαρκέστεροι καί καλ- 
λϊτέρας Ιν γένει ποιότητος τών αλλαχού 
κατασκευαζομένων;

Ν . Σωροκιαδης
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Ν Ε Α  Β 1 3 Α . Ι - Α -

Έ ξ ε δ ο θ η σ α ν
108) Πρόγραμμα τών κατά τό 3 Ιον σχολικόν 

έτος, 1887— 1888, διδαχθησομένων μαθημά
των έν τώ έν Γαλαζίω έλληνικώ έκπαιδευτηρίω,- 
τώ ύπό τον κ. Άναστ. Βενιέρη διεύθυνομένω.

109) ’ Ιφ ιγένεια  εν Α ύλίόι κατ'Εύρυπίδην, 
Τραγωδία είς μέρη τρία, υπό Ίωάννου I. Γιαν- 
κούκου. Άθήνήσι.' Σχ. 8ον, σελ. 105.
. 'Ιστορ ία  τοϋ  Ε λλη ν ικ ο ύ  έθνους, ύπό Κ.Πα- 

• παρρηγοπούλου. Τεύχη 38 καί 39- 'Εκδότη; 
Άνέστης Κωνσταντινίδης.

Corpus Ju ris Civilis. Κατά μετάφρασιν 
Ή λ. Λιακοπούλον. Τείχος 14ον. ' Έκόότης Ά -  
νέστης Κωνσταντινίδης.

Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
γ ν ω σ τ ο π ο ι ε ί  8 τ ι  

δόωρ έα xo.C υδραγωγείου τής πόλεως μετηνέχθη διά 
σιδήρων σωλήνων μέ/ρι τού συνοικισμού Καλλιθέας 
καί δτι δ συνοικισμός συνδέεται ήδη διαρκώς μετά 
τής πόλεως διά τού τροχιοδρόμου, έλαττώσαντος τήν 
τιμήν τών εισιτηρίων αύτοϋ άπδ 1ης προσεχούς Ιου
λίου-εις λεπτά ιΐκοσι-καί κανηνίσαντος καί τιμάς δι
αρκών εισιτηρίων* ή  $έ εταιρεία τού σιδηροδρόμου Α- 
Θηνώ'κ-Πειραιώς συστήσει ωσαύτως σταθμόν έντός δ~ 
λίγου παρά τόν συνοικισμόν.

Οικόπεδα παρά τόν είρημένον συνοικισμόν πωλοΰν- 
ται είς τιμάς μετρίας καί κατά προαίρεσιν τού ¿γορα- 
στοί μετά”εισιτηρίων τοδ.τροχιοδρόμου διαρκείας δε
καετούς-,τά τρία τέταρτα τού τιμήματος άφίενται, άν 
ό άγοραστής προτιμγ,-εϊς δάνειον άπλούν.ή χρεωλυ-- 
τικόν.
. Οικόπεδα άν'ταλλάσσονται άντΐ μετοχών τής δηλού-, 
<της έταίρείας.

. βΗ.|ταιρεΐα άναλάμδάνει τήν διά λογαριασμόν τρί- 
των; έν*τφ συνοικισμέ οίκ'οδομήν οίκίσκων τινών ύπό 
τούς ά'ύτοός, ¿>ς άνώτέρω, όρους πωλήσεως οικοπέδων.

. ΑΙ.αΙτήσεις άπευθυνθήτωσανείςτόν μεσίτην κ. Άνα- 
στίαιον Κυριακόπουλον. ( Εκ τού γραφείου).

On demande, une Institutrice française 
ou Suisse et> une gouvernante- aussi. S ’a
d resser au bureau, de Γ ΕΒΔΟΜΑΣ.,

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣίΔΗΡΟΔΡΟΑίΩΝ .
. Ï ÏE IP Â ! f i I - A 0 H N Û S * Ï ÏE A 0 ï ï ( f f iN H IÔ T

Γ ν ω σ τ ο π ο ί η σ ε ς  
Ή ϊναρςις τής λειτουργίας τοδ ύπό τής επιτροπής 

τής Κυβερνήσεως άρτι πάραληρθέντος τμήματος ’Λ— 
κράτας-Αίγιου, γενήσέται τήν 9ην τρέχοντος ήμέραν 
Κυριακήν. '

Τό δρομολόγιον τών άμαξοστοιχιών διά τό τμήμα 
τούτο, έν συνδυασμέ πρός τό εν ίσ/υι μέχρις Άκρ'ά- 
τας τοιούτον διατηροό.μενον εν ένεργεί'α, έκανονίσθη 
ώς άκολούθως Γ

•Σ τ α θ μ,οί Άμαξοστ. άρ· 1- 
Μ. Μ.

1.32 ·
c 1 
β ·

f Άκρατα
Πίάτανα 

I Τοάπεζα
Διακοιτόν

Ι 'Ρι'όμυ/.ος
Τέμεηη 

ι Αϊγιον
Σταθμοί

Άίγιον 
Τεμενη .

. 'Ριζόμυλος 
Διακορτόν

αναχ.
α<ρ.

αναχ. 
αφ. ;·

1.48 
2.01 
r2  10 
( 2 .1 2  
2.26 
2.34 

» - ' 2.48
Άμαίοστ. 2.

Π,'Μ.-
Ô.20 
i . 33.api .

Μ

»
αναχ.
ασ.Τράπίί«

Ιΐλάτανα »
Άκρατα »

■ ί  Εκ τού γρα-

' 3.41 
(3.36 
15.58 
6.06 

. 6.19 
6136

Άμαξοσ, 3. 
Μ. Μ.

7.
7.16 
7.29

17.38 
(7.40 
7.34. - 
8 .0 2
8.16

Άμαξοστ. 4. 
Μ. Μ. 
12.15 
12.28 
12.36 

(12.51 
tt?.53 

1 .01  
1.14 
1.31

:ύ'-τής 'Διευθύνσεως).1

Η i l ï ï f l T N I l I  T O T  lA lß T IK O T  Ι Α Μ Α Γ Α Γ Ε Ι Ο Ϊ  ■ 
. Β . Ν. Β Ο ΐΛ Π Α Ρ Ε ύΣ

γνωρίζει τοίς γονεύσι καί κήδεμ-όσιν,· ότι- πρός ταίς 
λειτουργούσαις ήδη δύο γυμνασιακαϊς. τί|εσι συνί- 
στησί καίτρίτην, ώς καί νηπιάγ5ύγεΐο’ν ■ άρρένων καί- 
θηλέων ηλικίας 4 ετίιν [ίέχρίς 7.· Αί δ’ έγγραφαί άρ- 
χονται άπό τής 10 Αύγουστου. ζ’Εκ τού γρα-ρείου). .

^ Ι ρ α η λ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΦΤΜΟΝ ΤΙ)Ν ΠΜΦΕΡΟΝΤύΝ TOT ΑΗΘΡΟΠΟΤ

Έκδ'.δόμπον ύπό ΠλΆΤΩΝΟΣ Ε. ΔΡΑΚΟΓΑΗ 
Συνδρομή έν Έλλάδι ορ. 2.—Έν τώ έξωτερικώ Sp. 4.

Συνεπληρώβη ό Α'. Τ6ϊ*ο; κάί τιμ ϊται δρ. 3. 
Πωλείται δ'εν τοίς βιόλιοπωλείοιςΒί-λμπεργ και« Έότία;»

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ' ΗΕΙΡΑΐαϋ-ΛθΠΛύΥ-ΠΕΛΟΠΟΛΛΒΪΟν

ΑΝΟΔΟΣ
Έ χ Πειραιώς 

» ’ Αθηνών 
» Έ'ιευσφος '
» Μεγάρων 
» Κα'λαμαχίον

Κόρινθος
β  Κιάτου
> '. Ξυλοκάστρου
> Δερβενιού 

Άκρατον a

αφιξ.
άναχ.

Είς

3 33
π ;  μ . Μ. Μ. Μ. Μ- j r . §

6.30' 12.— . 3.15
7.05 12,30 3.45 g S s S '
8-15 ΐ ;45 5.10
8.58 2.28 6.15 ε·π 2 .«-

10.10
10.35
10.50

3.43 
4.08 
4 20

: 7.45 
8.15

• v -S  βή3'-a  <u—, 8
·** S""

• ï  a. * .s: i
11.37 5 07 f  & %
12.11 5.44 ΐθΚ .ο *  »5*' S

1.03 6.36 g  -  S  e t»¿ y  SC- 0,*8-
1.23 6-56 »  S 8&Ï

’Εκ ' Κορίνθου 
» 'Λγ. Βασιλείου

Γ μο ιμ μή  Κορένθου-"Αργ<*υ;-Ν αυπλίου
203 231.

Μ. Μ. Π. Μ.
4.30 6.30
5.49 8.23'

. Νεμέα; 6.09 8.45
»'· Φιντύων (Μυκήναι) 6-31 ------
ν Άργους ' " 7  05 9.55.

Εις Ναΰαλιον άφιξ.· 7.30 10.25 ·
• Γ ρ α μ μ ή  "Αργοος-Μ ύλων (Ν αυπλίου)

. 301 383 -305
Π. Μ. Π, Μ. Μ- Μ. 

•Εξ Άργους 5.40 10— 7.10
Είς Μύθους 6".05' 10.25 7.35

ο- . ÎT
■I

α>Ό w8 g
; | ! ΐ  i t
■$ 'e <l-§Uï
- s - r p “

S  Β ·

. & >*·5·
•S-

- S i - s á s

ΚΑΘΟΔΟΣ
Έξ Ά κρατα ; 

β Δερβενιού 
8 Ξυλοκάστρου .

' > Κιάτου
Κόρινθος 

- > Καλαμακίου
» Μεγάρων 
»  Έλευσίνο;

Είς Α θή να; ά»ι|.'
8 Πειραιά 4

' 2 
Π. Μ.

6.40
7.6«

• 7.59  
8.31 
9-15 

. 9;35 
.10.06  
11.15 
12.05 
1J7-, 
1.50

Μ. Μ". 
1-40 
2.03

- 2.57 
3-29 
4.13 
4.25 

• 4.56 
6.06 
6.54 
8— 
8.30

32 
Ü. Μ.

5.— 
5.40Í 
7.1.0 
8,20 
9.30 

10.05
Γραμμή ΚορίνΟου-Άργους-Ναυπλίου

. . .  202 234'
Η. Μ- Μ. Μ.

Έχ Ναυπλίου, 6.25 ' 12.—
8 Ά ργους 7.— ' .12 .46
j> φ ιχτύων (Μυκήναι) 7 . 2 " 5 -------- '

' » Νεμέας 8·— 1.57
8 Α γ ίο υ  Βασιλείου 8.20 2.20'

•Είς Κόρινθον αιριξ. 9.28 3.33
Γραμμή 'Άργυύς-Μύλων (Ναυπλίου)

. 30.2 , *. 304 , 306.. 
Π. Μ- Π. Μ.-Μ."Μ.- 

--Έκ Μύλων - 6,2(5 · 10.45 7.46
•Εϊς Ά ρ γο ς  6.45; . -11, 10 8.10

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΤΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΙΟΥ  

Μετά 65 ξυλογραφημάτων κα\ i í  φωτογρασιών 

κατά

J L -  Κ Ρ Ε Δ Ι Γ Γ

Τ εΰχος τρ  ίτο ν

' Ό  Φ λ ο υ ο τ  ¿χτυπωΟήσιζαι inz ( ·  
ζαιρετοο fU ox a .lta ç  i r  Γ ερμαν ία , ân - 
μοσιευ&ήαεται ô è  είς επτά rsùjt/, ixâi- 

\· ôtip era  xatà  μ ή να ' ïx a tn c r  ό'ε τεΐιροζ, 
σογχεψενοΥ  ¿χ τριών τυπογραψ ιχά,ν <ρί·Λ- 
2α»· είς σρη ιια  4ον χ α ί χόσμούμενον 
νπό δύο ό2ο(τε2ίδύ>ν γώτογραιριών χα ί 
πο22ών έν τώ χεψ ένψ  είχόνων,. τ ιι ιά τα ι 
■ir Ά δήνα ις  χ α ί τα ίς  i -τ-αρρίαις δραχ . 4. 
ι '-Εν τώ 'Εξωτερικά f p . i  f p .  4> — Ό -  
Λύκ.Ιηρον το σύγγραμμα , πρυετ.ίηρονό- 
μ εν ο ν , τ ιρ ά τα ι έν Ά άήνα ις  όραρ . 24 . 
Έ ν τώ Έζωτεριχώ f p - χρ·  24 . Ό  . la p -  
ΰάνων τό .αρώτον τεΰρος θεωρείται σ υ ν -  
δρομι/τής χα ί ΰποχρεοϋται δ ιά  τ/)>· σννέ- 
ρ ε ια ν  με'ρρι τε'-ίννς του συγγράμματος .

Σ υνδρ ομ ψ ά ς  ίγ γράψ ονσ ι τά  χυριώ- 
ζερα βι62ιν~ω.1εία.

'Οέκδότης ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΠΕΚ 

iSESESESESESaSESESHSESHSESESaSESES"

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

BEIPAIflHfiHNfiN-HEMONIlHIOT
. ,·.· Εισπράξεις άπό 1 μέχρι 3.1 ’Ιουλίου

Είσπράξει; άπό 1 μέχρι 31 Ιου
λίου.   ........................... Δρ. 119,816.10

Εισπράξεις άπό 1 ’Ιανουάριου
μέχρι 30 ’ Ιουνίου....................  ® 609,53-4

'Ολικόν εισπράξεων άπό I ’ Ια
νουάριου μέχρι 31 ’Ιουλίου 
τοΰ 1887................................ . . Δρ .  729,380,35

(’Εκ τοΰ Γραφείου τής Διευθύνσεως).

Δ . Ι ε υ θ ΰ ν σ δ ί ς

ΤΙΜΟΛΕΩΝ Β1ΣΒΙΖΗΣ, δικηγόρος, όδ.Άδριανον 67.

ΛΕΩΝ ΟΛ1ΒΙΕ ’’καθηγ. Γαλλικ. όπισθεν Θεάτρου Ά θ .

Γ . ΠΑΜΠΑΝΟΣ όό-οντοιατρός. Ό δ. Πατησίων S.
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ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΒΔΟΜΑΔΟΣ

m e m

Αύγουστος
‘Ημερομηνία

Ν.ΐΗ.ι'Ηίιέρ.

20
21
22
η
24
23
26

8 Σάβ«·
9 Κυρ·.

<0 ΙΔευτ· 
11 ¡Τρίτη· 
■12,Τετ.
13 ΙΙέμπτ. 
f4  Παρ.

H M E P O A O H O N

Έ  ο ρ t  α ί

Αΐμιλιανοΐ δμο). έπ ιίχ · Κυζίκου. ·
WatOía τοΰ Άποοτό^αυ·
Λαυρέντιου μάρτ. και αρχιδιακόνου. 
'Buicaou τσά διακόνου μαρτυρος- 
Φωτίου καί Άνιχήτου μαρτύρων. 
Μαξίμου τοΰ· όμολογηΐού- 
ΜίχαίΟυ τοδ προφήτουί

Ανατολή· 5.21'. Δύσις 6·43·Μέγε6ος ημέρα« 13.22'.

ΕβΙ’ΤΑί ΤΗΣ ΕΒΔΟΙΗΑΔΟΣ
■ 3 Αύγουστου. Τοϋ άγ.: 'Αποστόλου Μάτθία.· 

^βίφοϋ ό -προδότης μαθητής τοΰ Κυρίου, ό κατά
πτυστος Ιούδας, έλαβί τά άντίποινα .τής άστόο- 

καί επονείδιστου αυτού διαγωγής χαίάσε-1.· 
[ας, άπαγχονισθείς ΰπ ’ άπελπισμού, τότε, ΐναι 

||ή χολοβωθή ό αριθμός των Δώδεκα, οί Ά π ό - 
φηλο ι συνηγμένοι έ«·. τά αυτό (ίνδρε; άμ&ύ χαί 

Κναίχες’· ήσαν ο,οεί 120) έξ'λεξχν δύο άνδρας,. 
ίισηφ τόν Βαρσαβανχαί ιόν. Μ ιτθ[αν, ,οδς έστη- . 

ϊν  ί ι  τώ μέσώ-τής όμηγόρε«;· προοευχηθέντες- 
ί  ε ΐ; τόν θεόν, έοαλον χλήρον πρός άντιχατά- 

ϋ )ίσ ιν  τού δωδεκάτου, ό δ έ κ λ ή ρ ο ς  ε π ε σ ε ν ι -  
ί  Μ α τ  θ ί α ν , όστις οΰτω συγχατελέχθη μετά 

-|ών ένδεκα ’Αποστόλων, Ό  ’Απόστολος ουτος. 
ϊΐίήρυξε μετά τώνλοιπών τό Εύαγγίλιον, χαί ά-· .

ί Οινε μαρτυριχώς έν Αιθιοπία, ώς λέγουσιν.
10  Αύγσύατου. Ό  μάρτυς Λαυρέντιος ήν άρ- 

ίΗδιάχονος τής έν 'Ρώμη ’Εκκλησίας, διαχειρι
σμ ένο ς τά σκεύη αυτής χαΐ τά χρήματα διαμοι- 
¡&ζω7 εις τούς -πένητας. "Οτε δέ έκινήθη σχλη-, 
{ΒΙς διωγμό: κατά των χριστιανών έπί Ούαλερια- 
4ϊ·ΰ καί άρχιεπισχό-που 'Ρώμης Σίξτου Β-, ¿’στις 
(ίπέθανεν έπί σταυρού, συνελήφθη καί 6 Λαυρέν- 
ΊΒ-ος. καί ήχθη εις τόν έπαρχον, ό'στις τόν διέταξε 

παραδώση αυτώ τούς θησαυρούς τής Έκκλη-· 
4ίάς. Ό  Λαυρέν-ςιοςήτήσατο τριών ήμερων άδειαν».:' 
ήάτά δέ τό διάστημα τούτο συναγαγών πάντάς. 
•σϊευς πτωχούς χριστιανούς καί παρουσιάσεις αύ- 
ιιούς τώ ίπάρχω· ι δ ο ύ ,  είπε, τ ή ς  ’ Ε κ κ λ  η »  
( λ α ς  ο ί  Θ η σ α υ ρ ο ί .  "Ενεκα τούτου έκείνος. 
( (¡γισθείς διέταξε νά τεθή έπί πεπυρακτωμένη; 
φχάρας, Ινθα, σχληροτάτην ύποστάς βάσανον, 
φελεύτησ.ε' μαρτυρικώς τώ 258 μ- Χ·
} 14 Α.ύγούοτου. Ό  προφήτης Μιχαίος κατή- 
ήμι-, έκ γής Ιούδα , «προφήτευα* δέ ύπίρ τά 5Φ 
» η  έπί τής βασιλείας των ΊωάΘαμ, Ά χ α ζ  καί 
ΐΕεζεχίου. Είνε 6 ϊχτος Ικ τών Ελασσόνων Προφη- 
κών, τό δε -προφητικόν αϋτοΰ είνε διηρημένον εις.

! ΜΙΚΡΑΪ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
! ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
1 Έ ν τή ·.' ’Εφημέριοι τής Κυβερνήσεις;» 
<(8ημοσιεύδησαν α ί  έν τφ  τ^οσωπικω τών 
ΪΗιανασίων καί ελληνικών σχολείων μετο- 
<?ολο{ — Τό εν Ηέστη τής Ουγγαρίας πρδξ?» 
νείον προήχθη εις γενικόν προςενεϊον, γε
νικό; δε ττρόςενο; διωρίσθη ό κ. Π. Χάρίσης. 
—Γενικός διευθυντής τών ταχυδρομείων καί 
τηλεγραφείων τοΰ Κράτους οιωρίσθη ό κ. 
Ν, Καζαζης. — Διά Β. Διατάγματος προς 
συγαρότη-σνν τής As’ συνοδικής, , περιόδου 
τής Ιερά ; Συνόδου έκλήθήσαν οί σεοασμ. 
(λργιερείς Θήρας,· "Γορας καί Σπετσών, Σύ
ρου καί Τήνου καί Χάλκίδος.— ’Εδημοσν· 
( ύΟη ό νόμος περί ζύθου καί οινοπνευματω
δών ποτών. ' ' ; ............

ΕΓΧβΡΙΑ
Τδ-ένταΰθ* Β·ρωτο§τ*εΐβν δ ι' άποφάσβώς 

του ήκύρωσϊ μεν. τή;>- έκ,λΛγήν,-·ώς δημάρ
χ ο υ ,‘τοϋ κ. Α. Συγγρού, Ιπεκυρωσε δετήν 
νδ)ν δημαρχικών παρέδρω» καί συμβούλων. 
—Λί κατά νομούς έπιτροπείαι, αίτινες έξή- 

νασαν τοίις νίους. τους. υποβαλόντας α ίτήτεις 
δ.ά τήν προπαρασκευαστικήν τών ΰπαξίω-

1 ματικών σχολήν, ίιπέβαλον τά άποτελέ- 
‘ σματα τών εξετάσεων είςτό Τπουργεΐον.— 
Πάντες οί μαθηταί .τής άνοοτάτσ,ς τάξεως 
τής σχολής τών ίιπαςιωματαών ίκρίθησαν 
Ικανοί κατά τά; απολυτηρίου; έξετάσεις.Προ
χθές 2’ οί μάθηταί πασών τών τάξεων τή; 
σχολής τούτης άπήλθον είς τήν μεθόριον 
προς πρακτί^ν μελέτην καί άσκησιν.—Έκ 
τελών χαρτ&σήμσύ, γραμματοσήμου, τηλε
γραφημάτων κμί σιγαροχάρτου κατά μέν τό 

•ετο; 1884 είσεπράχθησαν έν ολφ δραγ. 9,
045,200, τό δε 1,885, δραχμάς. 9,159*298 
καί τό 1886 9,835,420. — Αίτελωνείακαί 
εισπράξεις, τοδ μηνές Ιουνίου τοδ 1887 
άνήλθον εί; δραχμάς 1,958,933» ύπερτε- ' 
ρήσασαι τά; του αΰταϋ μηνά; του παρελ
θόντος έτους κατά 637,076 δραχμάς. — 
Διωρίσθη ή Ιξ άνωτέρων αξιωματικών έ- 
πιτροπεία, ήτις θά ϋποβάλη είς. εξετάσεις 
τούς υποψηφίους τών διαφόρων σωμάτων 
τοϋ στρατού διά τήν σχολήν τών ύπαξιω- 
ματικών. — Έν 'τφ Άρσακείψ ήρξαντο κάί 
έξακολουθοϋσιύ αί ,Ιπί ,πτυχίω οιδασκαλίσ- 
σηξ εξετάσεις τών αποφοίτων τοϋ Αρσάκειου 
μαθητριών, ενώπιον τής έπί τούτψ διορι- 
σθείσης επιτροπείας.—Διετάχθησαν υπό τοϋ 
υπουργείου νέάι ανακρίσεις κατά τών αξιω
ματικών τών καταδικασθέντων διά τήΐλΰτίό- 
θεσιν της Κούτρας.—Χθες τήν πρωίαν συν
έβη μερική εκλειώις τοϋ ήλιου, ούτινος ε- 
σκιάσθη τό ήμισυ σχεδόν ύπό τοϋ κώνου 
της σελήνης.—Προχθές τήν πρωίαν έτελε- 
σθη. μνημόσυνο; ιερουργία έν τφ ναψ τής 
Μητροπόλεως έπί τή καταθέσει έν τψ ναώ 
τούτιρ τής λάρνακο; τής περιεχούσης τό 
κράνίόν τοϋ μεγάλου εθνικού ευεργέτου Ζάπ- 
πα, παρόντων τών υπουργών καί άλλων έκ 
τών Ιν τέλει. — "Ήρξατυ ή οίαοδομία νέου 
κτιρίου γερμανικής ■ σχολής έπί τής όδοϋ 
ΠινακοΑδν· κ«ί απέναντι, τοϋ ’Αρσάκειου.— 
’Από τής αϋρ.ιον, π^ατωθεϊσα, τίθεται είς 
κοινήν χρήσιν όλόκληρος· ή άπό Κορίνθου 
μέχρις. Αίγίου σιδηροδρομική γραμμή.

EEÖTEPIKA
Ό νέος ήγερών τής Βουλγαρίας, άφικδ- 

μενος είς Τύρναβον, εδωκς τή 3 Αυγούστου 
τόν νενρμισμένον όρκον ενώπιον τής.Σοβοά- 
νιε, τή ο’ έπρμέν;/] άπήλθεν είς Φιλίππο,ύπο- 
λιν. Έ Αυστρία και καί ή 8ωσσία δεν άνε- 
ννώρισαν τή/ εκλογήν τοϋ πρίνχηπος.—
H Αγγλία καί ή Γαλλία συνεφωνησαν νά 

προαφαιρώσι iiO  χιλ. λιρών έκ τών ετη
σίων είςοδημάτων τή ; Αίγυπτου διά τήν 
μερικήν κατάργησή τοϋ αιγυπτιακού φόρου. 
— Ή εί; Βουλγαρίαν κάθοδο; τοϋ νέουή,γε- 
μόνος αΰτης,πρίγκηποςτοϋ Κόβούργου, προ- 
ώρισται, ώ ; φαίνεται, νά παράσχη πράγ- ■ 
ματα τή Ευρώπη.. Ή Ρωσσία, μή ανεχο- 
μένη τήν είς τόν βουλγαρικόν θρόνον άνάρ- 
ρησιν τοϋ νέου πρίγκηπο;, έποιήσατο δήλω- 
σΐν εί; τάς δυνάμει;, ότι ή άναγνώρισις ΰπ’ 
αυτών τοϋΚοβούργου άπα/ύάσσε ι αυτήν τών, 
υποχρεώσεων τή ; τη ρήσεως τής· συνθήάης 
τούδερολίνου.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΑ χλπ.
Ήέταιρεία τώνΜεταλλουργείων Λαυρείου 

ήγόρασε τοημισυ μεταλλεϊον, τοϋ Λαυρεω- 
τικοΰ Όλυμπου αντί 325 χιλ. δραχμών;με 
τό δικαίωμα τής έκμεταλλεύσεως του όλου, 
τά δε κέρδη θά διανέμωνται μεταξύ τών δύο 
έταιρέιών.—Έ εταιρεία τής Κ»παίδος με- 
τίβίοασεν εί; αγγλικήν εταιρείαν τό δικαί
ωμα τής αποξήράνσεω; τής λίμνης. — Ό· 
καιρός βαίνει ευνοϊκό; διά τήν σταφίδα, ή; 
έξηφφαλίσ&φσαν τά τέσΦαρα πέμπο» τής-έ-

σδδείας. Αί τ ιμ α ί αυτής εν τε τώ  έσιγτερι- 
Ίϋρ κα ί τφ  έξωτερικφ είνε ΰπεστηριγμεναι, 
πολλαί δέ φορτώσεις τοϋ προϊόντος γίνον
τα ι διά. τήν αλλοδαπήν.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ
Είς τάς έν Μαντινεία ύπό τής Γαλλικής 

' σχολής ένεργουμένας, άνασκαφάς άνεκαλύ- 
φ^σαν, ττ,ν εβδομάδα τούτην τρία μεγάλα 
ανάγλυφα έκ ζωοφόρου, έργα καλή; τέχνη ; 
καί καλώ ; διατηρούμενα, έφ’ ών είκονίι,ον- 
τα ι Σάτυρος αυλών, Μοϋσαι καί ’Απόλλων.

  --- _ ^ ι ----------
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Φ.Τ.  Ό  Κατκώφ έξέίωκε τώ 1854 «Μελέτην 
περί τής άρχαιοιέρα; περιόδου τής Ε λληνική ; 
φιλοσοφίας», άλλά τό έργον τούτο δεν είνε άνά- 
λογον τής φήμης τοϋ μεγάλου δημοσιογράφου. 
Ά λ . Π'ό ρ ο ν . θά  σάς γράψωμεν ταχυδρομιχώς. 
Τά χειρόγραφά σας όμως μή τά στέλλετε τού 
λοιπού Ιπί ουστάσε·..διότι μάς βυγκινούσιν...Κ..Α, 
Δ.Α, Μ.Π, Κ.Α, Κ [ π  ολ  tv Ιλήφθησαν. Εϋχαρι- 
βτοϋμεν. Ν.Τ.Δ. αύτδβε φύλλα ν: συνδρ·. Ιβτάλη- 
σαν. Δ. Α. «.'Όοβν εύφυης x«i αν είνί τις, έχει 
πάντοτε τήν π  ε τ ρ  ι .ά του.» Αυτή ε!-<ε ή γνώμη 
τής αυτής συγγραφέωςκ. B ach i. Σ.Χ.,Κάϊρον. 
’Επιστολήν μ ΐ τό έπόμενον. Εύχαριβτούμεν, Β ., 
Ό  πρωθυπουργός τής Ιταλίας Κρέσπης κατάγεται 
Ιξ 'Ελλήνων,άλλά τούτο δέν τον Ιμποδίζει ποσώς 
νά -εΙνε -Ιπίσης-δ-τοπίβς;— Π-εφ νέ ρ-γ ω κ α ί  άΛΜν- 
πομ ;όνΐ4 . “Ενεκα τοΰ θέρους. έλα€ο< άδειαν ά- 
πουβίας. Θά τούς ίδήτε όμως έπαναλαμβάνοντας, 
λίαν προσεχώς, τακτικώτερον μάλιστα, τήν συνερ
γασίαν των.. Ό  ρ φ ε ΐ  . Δέν ήτο κατάλληλον δυ
στυχώς. Γ ι ώ ρ γ ω . .  Χ α ν ί α .  Έλπίζομεν κάτι· 
καλλίτερον. Ολίγην ύπομονήν. Π α ν ί .  Κατά 
σχετικά; στατιστικάς δ Γαΰ-Λουσσάκ ανήλθε διά 
ά*ρ*στάτου είς ΰψός 7,016 μέτρα τώ 1804, δ 
Βαρράλ καί ό Βέξιος είς 7 ,000 τφ  1850 καί οί 
Γκλάΐσερ καί Κόξουελ είς 8 ,502 τώ 1862. Τούτα 
δέ είνε τό ΰψιστον σημεΐον, είς S άνήλθεν άνθρω
πος μέχρι τοϋδε. ”Α ; ίδωμεν άν οί σύγχρονοι, 
άεροπόροι Θά ύπερβώσι τούς παλαιοτέρους. Α.Ι.Α. 
Π ύ ρ γ ο ν .  Ιά.Δ. Πάτρα, ς .  Όλίγιστοι μόνον έ» 
τών αύτόθι 'όφείλουσιν έτι τάς συνδρομάς των, 
Έλπίζομεν δμως ότι Ιγκαίρως Θά τάς πέμψωστ, 
τώρα μάλιστα με τά ; ταχυδρ. Ιπιταγάς, χωρίς 
νά μάς.άναγχάσωσι νά τούς βαρύνωμεν 8ι έπι- 
στολών, είσπραχτόρων κλ. T. Α. ’Αλλά δέν'σκέ- 
πτεσΘε ότι όσο» διαχαιόμεβα ύπό τού πόθου νά 
σάς εύχαριβτήσωμεν, τόσω . . . καιόμεθα καί ύπό. 
τού. θερινού καύσωνος ; Σάς ύποσχόμεθα. πλειιό- 
τερα τόν· 7-Θριον. Β-ράχ ω. Ίδοά στίχοι τοΰ· Μυσσέ 
άρκετά λέγοντες περί σιωπής . . . .
Non; l’amour qui so t a it  n’est qu’uns reverie , 
Lô silence est i a  mort, et l ’amour est la  v ie. 
Φ'0't τ η  τ ή . ϋ ο λ ύ , πολύ καλά· άλλά δέν έθϊ-; 
ραπεύθηβαν. Ε ί«  χωλά πάλιν. [Προσέξατε εις 
τούς πόδάς τών' ποιημάτων σας· άλλως δέν Θά 
μάΒωσιν, ο ίχ ί νά ίπτανται, άλλ’  οόδέ νά περι» 
πατώσιν·· "ΕλΘίτε νά σάς ίδωμεν. Τ·. Α. Δέν 
τό είπε γάλλος ποιητή«, άλλά ή Σαπφώ. «-’ Εάν 
δ· θάνατος ήτο καλόν τι, οί θεοί . . . δέν θά ήσαν 
άθάνάτο«,·. Π. θ . Ή  μέταξα (σηρικό!), ό,ς γνω 
στόν» από άρχαιοτάτων' -χρόνων ¿καλλιεργείτο 
έν Σινική. ’Εν ’ΕλλάÔι έγένετο γνωστή άπό τής 
Δ’ έκατονΐαετηρίδοςπ. X·., πρώτος δέ ε'λλην·συγ~ 
γραιρεύς περί αότής ποιείται λόγον- δ Αριστοτέ
λης ¿ν τή περί.Ζ-ώ ω ν ι σ τ ο ρ ί α ,  Ινθα άνοφέμει 
ότι το πρώτον έκομίσθη μέταξα είς Κώ, πρώτη 
δ’ δφανε αυτήν Βαμφίλη τις θυγάτηρ Πλάτεω. 
Έκείβεν αί ρωμεϊΐαι δέϊποιναι έπρομηθεόοντο τά 
κάλλίστα τών ίματίων αύτών, «τάς Κώας.έίθήτας»., 
δς.ϊψ*7ον οί ρητμαίοι ποιηταί. Ν.Φ. Σ α  μολί ρ ά- 
* η  ν . Ακόμη δεν. αποκάτεσταθν,τε, ωστε να  ευρητε 
καιρόν δεχα λεπτών; Ό  χ. Σκυλί'σσης διαμένει 
εγ τη  προσφιλει Σμύρνή, F.n,  Λ ο ν Α ίν  ο ν,ί Ά -  
ναμένομεν.έπίατολήν σας, θ,. %, L oed iaaahr Ά - 
νέγνωμεν,τό βαβτιβτιχδν πο ίημαχαί είδομεν τήν 
πινακοθήκην τών μεγάλωνέκείνων άνδρών. ’ Αλλά 
iv .s lv e  ουδέτερον; Π. I. Α. Σμύρνην. "Αν ΐγνωρί- 
ξετε περί τίνος'πρόκειται...' θά μάς ¿ζητείτε πλη-


