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Ή  σπουδαιοτέρα τελειοποίησις των νεωτέρων μέσων 
πρός τον κατά θάλασσαν πόλεμον έγένετο ¿ν τη κροςβολή 
των εχθρικών πολεμικών σκαφών διά των τορπιλλοβόλων 
πλοίιον. Τά πλοία ταυτα θεωρούνται καί εΐνε πραγματικώς 
Ιν των δραστικωτάτων στοιχείων διά τάς νυν καί τάς μελ- 
λούσας ναυμαχίας, άπαντα δέ 
τά  εχοντα μεγάλους στόλους 
εθνη ασχολούνται δραστηρίως 
καί πρός άνάπτυξιν του υπο
βρυχίου τούτου έπιθετικοϋ μέ
σου καί πρός έξεύρεσιν των 
καταλλήλων αντιδότων, δπως 
άποφυγωσιν ή καταστήσωσιν 
άβλαβή καί άσήμαντον τήν 
ένέργειαν του φοβερού τουτου 
οπλου, δπερ διά τής χρήσεως 
των τορπιλλοβόλων κατά βού- 
λησιν δόναται νά διαθέση ό 
έχθρός. Τδία ομως έν ’Αμερική 
έγένοντο κλειστά καί σημαν
τικά πειράματα περί τής δε- 
ξιωτέρας καί άσφαλεστέραςχει- 
ρίσεως των υποβρυχίων ' σκα
φών. Αί είκόνες ημών δόναν-, 
ται νά παράσχωσιν ιδέαν τινά 
περί των νεωτάτων άποτελε- 
σμάτων των καταστρεπτικών 
τούτων προςπαθειών καί αγώ
νων τής ανθρώπινης διανοίας.

Τό νέον αμερικανικόν τορ- 
πιλλοφόρον πλοΐον, „The De- 
strayer“ (ό Καταστροφευς) όνο- 
μαζόμενον, θεωρείται ώς εν
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των μαχιμωτάτων σκαφών του είδους τουτου, έναντίον του 
οποίου ουδεν άλλο θαλάσσιον έθνος δόναται έφάμιλλον άν- 
τίπαλον νά έξαποστείλη. Τό πλοΐον τούτο έχει μήκος 
150 ποδών ήτοι 46 μέτρ. περίπου. Ναυπηγός αυτοϋ εΐνε ό 
διάσημος μηχανικός John Έρικσων, ου ή μεγαλοφυΐα περί

τήν έφεόρεσιν έξαισίων μηχανι
κών τεχνουργημάτων κατεδεί- 
χθη αδθις διά της κατασκευής 
του πλοίου τούτου. Ή  μηχανή 
τοϋ σχετικώς μικρού τούτου 
σκάφους εχει δύναμιν 1000 ίπ
πων,· είς τό έμπροσθεν δ ’ αύ- 
τοδ μέρος έν τω κατωτέρω θα- 
λάμω εΐνε τοποθετημένον 2ν 
πυροβόλον, έκκενοόμενον υπό 
τά  υδατα. Ό λον  δε τό σχήμα 
Ιχθύος εχον σκάφος εΐνε τοι
ουτοτρόπως διεσκευασμένον, 
ώςτε νά δόναται νά καταβυ- 
θισθή. διά μεγαλοφυούς δέ τί
νος μηχανήματος μετ αντανα
κλαστικών κατόπτρων δόναται 
ό πηδαλιούχος έκ της θέσεώς 
του καί ύπ’ αυτό τό ύδωρ 
ακόμη νά παρατηρήση, πώς 
πρέπει νά διευθύνη τό σκάφος, 
ώςτε τά  πυροβόλα του εύστό- 
χως νά πλήττωσι τάς πλευράς 
του έχθρικοΰ πολεμικού πλοίου, 
έν ω οί έν τούτω ευρισκόμε
νοι μόλις δόνανται νά παρα- 
τηρήσωσι τον έπικίνδυνον υπο
βρύχιον έχθρόν r  τουλάχιστον 
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οι5δαμ.ώ$ κατορβουσι νά τον βλάψωσι καί διά αυτών των 
φοβερωτάτων τηλεβόλων, άφ’ ου, —  *«&·’ ά διατείνονται 
οί ειδήμονες — καί αυτή ακόμη η καταστροφή του υπέρ 
την Επιφάνειαν της &αλάσ(ΐης προεξέχοντος μέροος του ου- 
δαμως δυναται να μείωση ττν φοβέραν αυτοί» υποβρύχιον 
Ενέργειαν.

Η  έκ του τηλεβόλου βαλλόμενη τορπίλλη Εχει μήκος 
σχεδόν 2 μέτρων καί Εν τφ  μέσω μόλις Εχει ημίσεως μέ
τρου διάμετρον, Εν ω τα  άκρα αμφοτέρωθεν άπολήγουσιν 
είς οξύ. Ή  ευστοχία, μεό·’ ης Εκπέμπεται τό βλήμα τούτο 
καί είς πολλών Εκατοντάδων μέτρων άπόστασιν, εΐνε τω όντι 
&αυμαστη. · Ανωθ·εν του ΰδατος ουδέ το Ελάχιστον σημείον 
δίδει είς τον Εχ&ρόν άφορμτν νά Εννοήση, ότι τό άπαίσιον 
τέρας Επέρχεται κατ’ αυτοί», ίνα τον καταπόντιση.

"Ετερον αμερικανικόν πολεμικόν σκάφος όμοιου είδους 
εΐνε τό υπό την διεΰ&υνσιν του ναυάρχου Πόρτερ ναυπηγη- 
9Έν πλοιον ,,ΑΙαπώ“, Εξωπλισμένον δι’ ενός μεγάλου τηλε
βόλου Rodmann καί δυναμένου συγχρόνως τρεις Εχ9·υοειδεΤς 
τορπίλλας να ριψη υπό το δδωρ, Τό σκάφος τούτο δεν 
Ιχει πηδάλιον, φέρει όμως είς τον ελικά του μηχανήν, δι’

ής αί γωνίαι αυτοί» μεταβάλλονται καί ουτω διακανονίζεται 
κατά τάς περιστάσεις ή  διεό&υνσίς του. Οί μεταναστεόσαν- 
τες είς Αμερικήν Ιρλανδοί κατεσκεύασαν επίσης διά του 
μηχανικοί»· John Holland δύο τορπιλλοβόλα σκάφη διά  τον 
ύπ αυτών Ελπιζόμενον πόλεμον κατά της ’Αγγλίας. Καί 
τό μέν Εξ αυτών εχει μήκος πέντε, τό δέ ολίγον τ ι πλέον 
τών οκτώ μέτρων. 'Η  διασκευή των εΐνε τοιαότη, ώςτε νά 
δυνανται όπτω ώρας τουλάχιστον νά μένωσιν υπό την Επι
φάνειαν τής θαλάσσης. Αί μηχαναί των κινούνται διά συμ- 
πεπυκνωμένου άν&ρακικου οξέος. Τά πλοία ταυτα έχουσιν 
Επίσης ίχ&ιιοειδές σχήμα καί είδος ρόγχους κατά τό πρό
σθιον μέρος, όπό&εν βάλλονται καί αί τορπίλλαι κατά του 
πολεμίου.

"Ετερα άμερικανικα τορπιλλοβόλα, άτινα καί αί σημε- 
ριναί ημών είκόνες παριστώσιν, εΐνε τό του Halstead, όπερ 
εΐνε όμοιον προς τό ανωτέρω μνημονευ&εν του Holland, αλλά 
πολύ βαρύτερον Εκείνου, καί τό τορπιλλοβόλον „Midge“, 
ναυπηγη&εν υπό τών νοτίων ’Αμερικανών διαρκουντος του 
Εμφυλίου πολέμου.

ΚΙΣΣΑ.

ΤΕΛΕΣΙΛΛΑ.
Δ ι η γ η μ α  Εκ τ ή ς  α ρ χ α ί α ς  ή μ ώ ν  ί σ τ ο ρ ί α ς .  

(αννίχεια).

IV .
Καταφυγούσα μετά την συμφοράν ή Τελέσιλλα είς τόν θάλαμόν της 

έπεσε κλαίουσα είς τήν κλίνην καί Εκάλυψε τό πρόςωπον δι’ άμφοτέρων 
των χειρών. Πλησίον της ίστατο 6 μικρό« Άλκτ'νωρ καί έτεινε πρός 
αύτήν τάς μικρά« χείράς του «ροςπαδών νά τήν δωπεύση. ’Αλλά μετ’ 
όλίγον ήκούσθησαν δρομαία βήματα καί αίφνης είς?λδεν δ Μένων είς τον 
θάλαμον. Ητον δμήλιξ καί άπό παιδί*?« ηλικία« φίλο« ττίς Τελεσίλλης. 
Τήν όψιν εΐχεν ευειδή, τό ανάστημα ραδινόν καί τήν κόμην μέλαιναν καί 
βοστρυχώδη. Οί γονέίς του κατφκουν εγγύς του πατρικοί οίκου τής 
Τελεσίλλης, άμφότερα δε τά τέκνα συνέπαιζον πολλάκι« έως ου η' Τελέ
σιλλα, άσδενήσασα, ήναγκάσδη τά  κλεισ&τ |ν  τώ  οίκω καί σχεδόν νά 
λησμονήστι αυτόν,. άφ’ ου εύδύς μετά την άνάρρωσίν της συνεζεύχδη τδν 
Εύξενίδην.

—  Τελέσιλλα, εΐπεν έ Μένων προ’« αυτήν, έγερ&ίΐσαν επί της κλίνη« 
καί λαβοΰσαν τόν υιόν εις τά γο'νατα, ήδελον νά ¿μιλήσω μετά σου.

—  ’Απορώ, Μένων, άπεκρίδη αδτη άπομάττουσα τά  δάκρυα τη«, 
πώς μετά τοιαύτην αίσχράν διαγωγήν Ετόλμησες νά διέλδης τό ιερόν 
τοίτο κατώφλιον.

—  Μή με κρίνης, Τελέσιλλα, τόσον σκληρώς! Άκουσον πρώτον, 
διότι αγνοείς όσα μαρτύρια ύπέστην κατά τα  έτη ταύτα. Άνατραφεί« 
πλησίον σου, εύτυχι*« επί τφ  έρωτί σου καί βέβαιος περί της μελλούσης 
ευδαιμονία« μου μέ αίμάσσουσαν καρδι'αν ειδον τόν μετά τού Εύ|ενίδου 
γάμον σου. Πρώτην φοράν τώρα κατορδώ νά σε πλησιάσω, Ελπίζων ότι 
δά  Επιτύχω τέλος τήν μετά σου ένωσίν μου. Μή άμφιβάλλής ότι ή  κατά 
τών Σπαρτιατών Επίδεσίς μα« ήτο πραξις παράλογος, 5 δε Εύξενίδης 
έπρεπε νά μ ΐ  συνηγορήση όπερ αύτής είς τό συμβούλων τών στρατηγών. 
ΠλέΓστοι ύπ’ αύτόν Άργεϊοι άπωλέσδησαν ματαίως. Ή  καρδία τού Κλεο- 
μένου« άφ’ . ετέρου εΐνε σκληρότερα καί τού λίθου, θά φονεύση μετά 
φρικτος βασάνου« όλους τού« αιχμαλώτου«, καί δι’ αύτό Εμπιστεύδητι εις 
εμε. ■ Εδεώρησα καλόν νά ύποχωρησω, διά νά μή καταστρέψω πάντα« 
τού« ’Αργείου« καί νά μή σε στερήσω τουλάχιστον τού μόνου φύλακος, 
δςτις σοί Εναπέμεινε. Ά ς φύγωμεν, Τελέσιλλα, πριν ?  ο Κλεομένη« συλ- 
λάβή καί ή  μάς!

—  Κ αί νομίζεις, Μένων, άπεκρίδη ή Τελέσιλλα άταράχως, ότι 
Ενέχομαι προδότου προστασίαν; Ούδεί« προδίδει χάριν μιάς γυναικό« τήν 
ιδίαν του πατρίδα! Ε ίμεδα πλέον διά παντός ξένοι πρός άλλήλου«, άν δέ 
καί, δ μή γένοιτο, 6 Εύξενίδης άποδάνη, οι’δέποτε δά  μίάνω τό όνομα του 
παρέχουσα τόν χίϊρά μου εις σέ, προδότα τ?< πατρίδος!

—  Σέ ικετεύω, Τελέσιλλα, Εξηκολούδησεν ό Μένων δερμώς, σέ 
εξορκίζω νά ενδυμηδής τήν παιδικήν μας ήλικίαν, δτε συνεπαίζομεν καί 
αντκον είς σέ, δτε μέ προςεκάλεις δσάκις ενεδύεσο νέον χιτώνα, Τνα Εγώ 
πρώτος σέ ίου) καί σέ θαυμάσω, δτε οί γονεΤς ήμών εύτυχείς έβλεπον 
τήν παιδικήν ήμών άγάχην καί επλαττον σχέδια . . .

Τήν στιγμήν εκείνην δ ’Αλκήνωρ, παρατηρών τόν Μένωνα άτενώς, 
εφώνησε πρός τήν μητέρα του;

—  Φύγε, μητέρα, εϊ δέ μή δ ξένο« δά  σέ πείση!
Η  μήτερ ήσπάσδη τό τέκνον της εις τό μίτωπον καί ήγέρθ-η Ιρυ- 

δριώσα. Συγχρόνως ήνοίχδη ή δύρα καί ό κήρυξ τών Σπαρτιατών, οδη
γούμενο? ύπό δύο ’Αργείων οπλιτών είςήλδε καί Επέδωκε κύλινδρον τή 
Τελεσίλλα.

— Έ λ δ έ  πλησίον μου είς τον τράπεζαν, τέκνον μου, δ ιά  ν’ άνα- 
γνώσωμεν εν ήσυχία. Σ ι δ έ ,  είπε στραφέΐσα πρό« τόν Μένωνα, έξελδε 
τού οίκου μου καί μή ύπερβξ« ποτέ πλέον τόν ούδόν αυτού. - Σύ 
δύνασαι νά φύγης όπου άν δέλη«, ήμεΐ? δμως δ’ άναμείνωμεν δλα τά 
συμβάντα δσα επέκλωσαν εις ή |ΐδ ς  α ί Μοϊραι.

Ό  Μένων άπήλ&ε χωρί« ούδέ κάν νά ύψώση τά βλέμματα πρό« τήν 
Τελέσιλλαν, ης οί όφδαλμοί διαρκούση« της άναγνώσεως προςέλαβον παρά
δοξον λάμψιν. ’Επανειλημμένο»« κατεφίλησε τό τέκνον τη< καί εΐτα προ- 
χωρέσασα πρό« τδν κήρυκα'

— Έ ρχομαι άμέσως, τω  είπε, περίμενε μο’νον εω« δτου ετοιμασθώ 
καί καλέσω τήν Φοίβην διά νά μέ συνοδεύση.

V.
'Ο  Κλεομένης μετά τήν άτυχή έφοδον τών Άργείων Ιπανηλδεν είς 

τήν σκηνήν του. Αδτη διηρεΐτο εις δύο τμήματα χωριζόμενα έσωτερικώ« 
διά τίνος βαρέος πορφυρού παραπετάσματος. Ε ις  τό πρώτον αυτών εδρί- 
σκετο τράπεζα, έφ’ ής εκειντο ολίγοι πάπυροι, καί περί αύτήν ήσαν τοπο- 
δετημέναι εδραι τινές εξ Εκείνων, αΐτινί« ελαμβάνοντο είς τά« εκστρατείας. 
Έ ν  ταίς γωνίαις εκειντο μεγάλα δοχείίχ πλήρη χρυσών νομισμάτων καί με
ταξύ αύτών γ,ρυσοΐ στέφανοι, άγαλμάτια, κοσμήιιατα, φιάλαι, θυμιατήρια, 
κρατήρες καί λύχνοι, άπαντα λάφυρα εκ τής λεηλατηδείσης Άργολίδο«. Έ ν  
τώ  δευτέρω τμήματι εκειτο ή κλίνη καί τά  ίμάτια τού βασιλέως.

Μόλις εναπέδηκεν δ Κλεομένης τήν περικεφαλαίαν καί τό ξϊφός του 
Επί τής τραπέζης, διέταξε νά τώ  προςαγάγωσιν άμέσως τόν Εδξενίδην. 
Δύο δπλΤται ώδήγησαν τούτον δέσμιον πρό τού βασιλέως, δςτις σταυρώσας 
τάς χέϊράς του τόν επλησίασε καί τώ  είπε:
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—  Τ ί Εσκέφδητε, ώ Εύξενίδη, καί ετολμήσατε ν' άντεπεξέλδητε 
καδ’ ήμών μετά τών δλίγων άνδρών σας — κεί ώς εφάνη — καί μετά 
τών γυναικών σας;

—  Οί στρατηγοί, άπηντησεν δ Εύξενίδης βαρυδυ'μως, αποφάσισαν 
νά προτιμήσωσι τόν Εν τή  μάχη έντιμον δάνατον, παρά νά γίνωσιν έρμαια 
της δυνάμεως ενός βαρβάρου. Κ αί αί γυναίκες ήμων ήδέλησαν νά λάβωοι 

•μέρος είς τήν ανδρικήν ταύτην άπόφασιν.
  Κ αί πώς σύ ό αιχμάλωτος τολμάς νά ύβρίζης τόν βασιλέα τών

Σπαρτιατών Εντός τής ιδίας του σκηνής, καί δεν άναλογίζεσαι ότι εν τφ 
άμα δύναμαι νά σε φονεύσω!

Καί συγχρόνως δψωσε τό ξΤφος καί έστηριξεν αυτό Επί τού γυμνού 
στήδους του αιχμαλώτου, όςτις άπαδώς προςβλέπων αύτόν, ειπε

—  Μή, νομίσης, Δ  βασιλεύ, δτι δύνασαι τοιουτοτρόπως νά με φοβί- 
σης. ’Ενώπιον του δανάτου εύρεδην πολλάκις, γνωρίζων δέ τήν σκληρό
τητα σου ούδέ στιγμήν ήλπισα νά σώσω τήν ζωήν μου, ήτις ουδεμίαν 
πλέον έχει αξίαν δι’ εμέ, άφ’ ου ή  πατρίς μου κατεστράφη.

—  Ή  πατρίς σου, εΤπεν δ Κλεομένης, δεν εΐνε άκόμη κατεστραμ
μένη, Ιω ς ου δέ κυριευδή τό Άργος, έχεις πατρίδα.

—  Γνωρίζω, Δ  Κλεόμενες, ότι ή άκόρεστος πλεονεξία τών Σπαρ
τιατών καί ή φιλοκτημοσύνη των θά παύση μόνον, όταν δλη ή  Πελοπόν
νησος ύποκύψη είς τήν δύναμίν των, ιδία δέ τό Άργος, καδ’ ου άπό αιώ
νων στρέφονται όλαι ύμών αί ζηλότυποι Ενέργειαι. Παρανόμως μας άφηρ- 
πάσατε τήν Κυνουρίαν καί τήν Θυρέαν, τώρα δέ δέλετε νά μάς στερήσητε 
καί αύτών τών εστιών μας, σύ δέ δ ίδιος, ώ  βασιλεύ, συνήψες καδ’ ήμών 
τάς άτιμοτέρας μάχας, άς ποτε εΐδεν ή Ελλάς, καί δι’ άς δέν δύνασδε 
νά συνδέσητε άσματα καί νά ψάλλητε αύτά είς τάς εορτάς σας, όπως τό 
Επράξατε μετά’τήν μάχην τής Θυρέας. Έπιβούλως εφώρμησας καί εφό- 
νευσας Ιξ χιλιάδας Ελλήνων ακριβώς καδ’ ήν στιγμήν όλων τά  βλέμματα 
στρέφονται πρός τήν Άσίαν καί εΐνε άφευκτος ό κατά τής Περσίας πόλε
μος, καδ’ δν χρόνον ε ΐςΈ λλη ν Ιχει άξίαν χιλίων βαρβάρων καί τό αΤμά 
του πρέπει νά φειδώμεδα ώς πολυτίμους μαργαρίτας. Άλλα πώς δύναται 
ν’ άπαιτήση τοιαύτα ή  Ε λλάς παρ’ ενός ίεροσύλου, όςτις εσχε τήν άσέ- 
βειαν νά βεβήλωσή τό ίερόν τής Έλευσΐνος, καί τού δποίου ή άδεια εΐνε 
τοσαύτη, ώςτε νά περιφρονήση τό εις πάντας τούςΈλληνας ίερόν δικαίωμα 
του άσυλου καί νά κατασφάξη τούς εις τόν ναόν τού ήρωος τής χώρας
των καταφυγόντας’Αργείου«!

— Παυσε! Εφώνησεν δ Κλεομένης. Δεν έχεις δικαίωμα σί νά κρί- 
νης τάς πράξεις μου, άφ’ οΓ πάντοτε Εξεπλήρωσα ό,τι μοι Επέταττεν ή 
πατρίς.

—  Εΐνε αδύνατον, Εξηκολούδησεν ήσύχως δ Εύξενίδης, ή Σπάρτη 
νά Επεδύμησεν ό,τι πρό ολίγου έπραξας. Τό όνομα αυτής άκτινοβολεϊ 
άκόμη Επί τού ουρανού τής 'Ελλάδος ώς λαμπρός άστήρ, οι δέ άνδρες 
αύτης δεωρούνται άκόμη πανταχού ώς πρότυπα τιμιότητος, απλότητος, άν- 
δρείας καί μετριοφροσύνης. ’Αλλα συ εμόλυνας τό σπαρτιατικόν ονομα 
κατασφάξας γενναίους μαχητάς δίκην κτηνών, δά  σέ καταρασδη δέ ού 
μόνον τό Άργος καί ή λοιπή Ε λλάς, άλλά καί αύτή ή Σπάρτη, δπόδεν ή 
μονογενής σου δυγάτηρ, ή  εύγενής σύζυγος του Λεωνίδου Γοργώ, πρώτη 
δά  εκφώνηση τήν κατάραν. Π ώ ς δά  παραστής Ενώπιον τού μαργαρίτου 
τούτου μεταξύ τών Έλληνίδων, ήτις μόλις όκταέτις δέν σε άφήκε νά δω- 
ροδοκηδής ύπό τού Άρισταγόρου καί είπε τούς καδ’ όλην τήν Ε λλάδα 
άντηχέσαντας Εκείνους λόγους: „Μόνον ήμε~ς α ί Σπαρτιάτιδες άρχομεν τών 
άνδρών, Επειδή ήμεΤς μόνον τίκτομεν άνδρας!“

Ό  βασιλεύς δέν εκρατήδη πλέον. Ο ί χαρακτήρες του διεστράφησαν, 
οί όφδαλμοί έγιναν λευκοί καί ώς δηρίον ώρμήσας συνέλαβε τόν δέσμιον 
στρατηγόν άπό τού λαιμού καί ήρχισε μανιωδώς νά τδν περισφίγγη. Τό 
χρώμα τού Εύξενίδου έγινε βαδύτερον καί οί όφδαλμοί του βαθμηδόν 
άπεσβέννυντο, ότε δ Κλεομένης άφήσας αύτόν ειπε:

—  Ό χ ι ,  δέν δά σε τιμωρήσω τοιουτοτρόπως, κατηραμένε δούλε! 
Ό  δάνατος οδτος δ ά  ήτο διά  σέ χάρις. Δέσατε τον πλέον σφιγκτά, φι
μώσατε τό στόμα του καί Εξαπλώσατε τον είς τό έδαφος τής σκηνής μου. 
Αόριον πρωΐ όφείλει ύ  άποδάνη!

Άφ’ οδ εξετελέσδη τό πρόςταγμα ο βασιλεύς Εζήτησεν οίνον. Τω 
έφερον μεγα άργυροΰν κύπελλον, όπερ άπνευστΐ Εξεκένωσεν. Έ π ε ιτα  Εκάδησε 
παρά τήν τράπεζαν, έλαβε φύλλον παπύρου καί έγραψε τά έξης:

„Έ λδέ όσον τό δυνατόν τάχιστα. 'Ο  Εύξενίδης δέλει νά δμιλήση 
μετά σού.“

Έ δ ε σ ε  τόν κύλινδρον, Εσφράγυτεν αύτόν καί παρέδωκεν είς ενα κή
ρυκα. ,,Σχεύσον αμέσως πρός τήν Τελέσιλλαν, τήν σύζυγον τού αιχμα
λώτου Εύξενίδου, δός αύτη τούτο, καί άν ήνε έτοιμη νά έλδη, συνόδευσον

αύτην είς τό στρατοπέδου καί έδήγησον είς τήν σκηνήν μου. Ε ίς  ούδε- 
μίαν Ερώτησίν της όφείλεις ν’ άπαντήσης. Έννόησας;

— Ν αί, βασιλεύ, εΐπεν δ κνρυξ καί λαβών τόν κύλινδρον άπεμα- 
κρύνδη ταχέως.

'Ο  βασιλεύς έζήτησε πάλιν οίνον καί Εκάδησε παρά τήν τράπεζαν 
στηρίζων Εϊέ αυτής τούς βραχίονας καί τούς ζοφερούς όφδαλμούς έχων 
Εστραμμένους πρός τό παραπέτασμα τού άντιδαλάμου, Εν φ  έκειτο Εξη- 
πλωμένος δ δέσμιος στρατηγό'«.

ΐΤΙ'Μετά παρελευσιν μιας ώρας δ κήρυξ ώδήγησεν εις τήν σκηνήν δυο 
διά πέπλου κεκαλυμμένας γυναίκας, τήν Τελέσιλλαν καί τήν δούλην της 
Φοίβην. 'Ο  βασιλεύς διέταξεν αύτήν ν’ άπομακρυνδή καί μετά τούτο εΐ
πεν είς τήν Τελέσιλλαν V  άποκαλύψη τό πρόςωπόν της.

Μόλις έπραξε τούτο ή Τελέσιλλα καί δ Κλεομένης άνετινάχδη είς τά 
όπίσω καλύπτων τό_ πρόςωπον διά τών χειρών του. Έ νόμιζεν ότι εβλεπεν 
έμπροσδέν του τήν δεάν τού έρωτος, ώς βραδύτερον παρέστησεν αύτήν Επί 
τού μαρμάρου ό καλλιτέχνης της Μήλου. Ή  Τελέσιλλα ίστατο ακίνητος 
με άπερίγραπτον χάριν καί άξιοπρέπειαν. Μέλας χιτών εκάλυπτε τά μέλη 
της, οί γαλήνιοι κυανοί όφδαλμοί της Λροςέβλεπον άταράχως τόν Εμβρόν- 
τητον βασιλέα, ή ξανθή της κόμη εχωρίζετο είς τό μέσον καί έδένετο επί 
τής κορυφής διά πλατείας βοδοχρόου ταινίας σχηματιζούσης είς τά  άνω 
κοσύμβην. Τ ά  σφριγώντα χείλη της, περισσο'τερον άνεπτυγμένα ή όσον 
συνήδως τά  εδρισκέ τις είς τάς Άργείας γυνάΓκας, εδείκνυον τόν τέλειον 
σχηματισμόν τού στόματος.

'Ο  έκθαμβος βασιλεύς συνελθών μόλις ήδυνήδη ν’ άρδρώση όλίγας 
λέξεις, μηδ’ αυτός Εννοών τήν σημασίαν των.

—  βασιλεύ, εΐπεν ή  Τελέσιλλα με ύποτρέμουσαν φωνήν, δ σύζυ
γός μου ήδελε νά μοι δμιλήση.

— Ναί, μάλιστα, εΐνε άληδες ότι δ σύζυγός σου . . . .  ώ  Τελέσιλλα, 
τ ί μ’ Ενδυμίζουσιν οί χαρακτήρες σου! "Οτε ή σύζυγός μου ’Ανδρομέδα 
έζη άκόμη — πριν ή  δηλητηριαστή, μή δέλουσα νά συζήση μετ’ Εμού, — 
σέ ώμοίαζεν — δεν ήμην τότε δπο~ος είμαι σήμερον. ’Εκείνη ήτο γνησία 
Σπαρτιδτις καί δέν ήδελε νά ύποφέρη τό αίσχος μου· εάν όμως σύ ήθε
λες νά με άκολουδέσης είς Σπάρτην καί έμενες πλησίον μου, δά  ευρισκον 
ίσως καί Εγώ πάλιν άνάπαυσιν.

— Τ ί λέγεις, ώ βασιλεύ; άπηντησεν ή Τελέσιλλα οπισθοχωρούσα. 
Έ γ ινε  ποτε Άργεία τις ενός Σπαρτιάτου έιαίρα; Έλησμόνησας ότι έχω 
σύζυγον;

— Ά ,  εχεις σύζυγον! άνέκραξε μοχδηρώς καγχάζων ο Κλεομένης. 
Μετ’ όλίγον δά  λέγης ότι άλλοτε είχε« σύζυγον! ’Ιδού δέ πώς διελύδη 
δ γάμος σου —  καί πλησιάσας είς τό παραπέτασμα ήνοιξεν αύτό καί 
έδειξε τόν κατά γης Ιξηπλωμένον δέσμιον Εύξενίδην, — Εδώ κεΐται δ σύ
ζυγός σου ακίνητος καί αναίσθητος, όταν δέ αυριον δ ήλιος άρχίση νά βαίνη 
τήν καθημερινόν τροχιάν του, δέν δά ΰπάρχη πλέον μεταξύ τών ζώντων.

Τούς οφθαλμούς τής Τελεσίλλης Επλημμύρησαν δάκρυα καί μεταξύ 
λυγμών είπε πρός τόν Κλεομένη: — Διά τί, ώ βασιλεύ, μ’ εκάλεσας ίνα 
παραστώ μάρτυς τής θηριωδίας σου; Ουτω λοιπόν εκτίμα ή.Σπάρτη την 
άνδρίαν τών αιχμαλώτων της, ή  μήπωςΦέλης νά βασανίσης καί νά φο- 
νεύσης μετά τού συζύγου καί εμέ; Ε ίσαι τέρας άξιον άποστροφης καί 
προτιμότερος εΐνε δ διά τού ξίφους τών δημίων σου δάνατος.

Εΐχεν ήδη πλησιάσει είς τήν έξοδον, ότε δ βασιλεύς ώρμησας Εκρά- 
τησεν αύτήν άπό τού βραχίονος καί Εγείρας τό παραπέτασμα επεδειξε τους 
έξω τής σκηνής ίσταμένους φύλακας.

—  Μή σπεύδης, Τελέσιλλα, αί εΐςοδοι, ώς βλέπεις, φυλάττονται κα
λώς καί ούδεμία ελπίς υπάρχει πρός φυγήν, ώςτε καί άκουσαν δύναμαι 
νά σε αναγκάσω είς τυφλήν ύπακοήν. Τ ίς δά  μ’ εμποδίση εις τούτο; 
"Ολην σου τήν άντίστασιν δά  καταδραύσω, τάς κραυγάς σου μδνον οί φυ
λακές μου δ’ άκούσωσι καί είς άπόκρισιν μόνον δά  γελώσι, διότι γνωρί
ζουν τάς κραυγάς τών γυναικών. Έ ν  τούτοι« δέν πρεπει νά λεχδη, οτι 
εις Σπαρτιάτης Εφέρδη άγενώς καί βαρβάρως πρός μίαν γυναίκα. 'Η μείς 
εκ παίδων Εδιδάχδημεν νά φερώμεδα πρός τό φύλόν σου ευγενώς καί 
άβροφρόνως, επομένως άποκρούω καί Εγώ παν βίαιον μέσον. Άλλα, Τ ε
λέσιλλα, πείσθητι καί ίκουσον Επί στιγμήν. Ί δ έ  τά πλήρη χρυσών νομι
σμάτων δοχεία ταύτα, ίδέ τά κοσμήματα καί τά  αναθήματα τών ναών, 
άπαντα, Εκ χρυσού καθαρού, εΐνε λάφυρα τ ι ς  άργολικής ημών εκστρατείας 
καί δά  ήνε ίδικά σου, άν εκουσίως άνταποκριδής είς τόν έρωτα μου.

(ΐχ ^  «μ. ίπό ΐΐ/ν^  λτ.,. (επειαι σννέχε,α).
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Ε Φ Ε Υ Ρ Ε Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Ε Ι Σ .

ι .
Καίτοι διατρέχοντες τόν κίνδυνον δια του ανωτέρω τί 

τλου νά φοβίσωμεν έκ του προτέρου τους ήμετέρους άναγνώ· 
στας κάμνομεν εν τούτους άπο της σήμερον Ιναρξιν ολοκλή
ρου σειράς άρθρων, άναφερομένων είς τας 
έφευρέσεις των νεωτάτων χρόνων, προ- 
τάσσοντες δλίγας τινάς λέξεις περί του 
ζητήματος, δπερ από. τινων έτών απα
σχολεί μεγάλως τούς έπιστήμονας καί 
του οποίου ή λΰσις θά  έπιφέρη τελείαν 
ανατροπήν είς δλα τα  μέχρι τούδε έν 
χρήσει μέσα της συγκοινωνίας. Δια των 
λέξεων τούτων έννοοΰμεν την μεταφοράν 
τής ηλεκτρικής δυνάμεως. Πολλοί βε
βαίως θα  εΐπωσι καθ’ εαυτούς, δτι ή έν
νοια αυτών εΐνε σκοτεινή, άλλ’ όπωςδή- 
ποτε αί ίδέαι αύτών περί τού ζητήματος 
τούτου 9·α διευκρινισθώσιν άμα ως δια- 
τρέξωσι τα  κατωτέρω καί συναρμολογή- 
σωσιν αυτά πρδς πράγματα προηγουμέ
νως έγνωσμένα.

Ή  δύναμις τού ίππου ένεργεΐ, ώς 
άπαντες γνωρίζουσιν, ούχί αμέσως έπί 
τής συρομένης άμάξης, άλλ’ έμμέσως διά 

.τού σάγματος, τού ρυτήρος καί ουτωκα- 
θ-εξής· ομοίως ένεργεΐ καί ή δύναμις τού 
ατμού έπί των τροχών τής κινουμένης 
άτμαμάξης, έπί τού έλικος τού πλοίου 
ή έπί των μελλουσων νά κινηθώσι μη
χανών ούχί αμέσως καί απ’ ευθείας, αλλά 
τή  μεσολαβήσει έλασμάτων, οδοντωτών 
τροχαλιών, έλιτρόχων ή άλλων κινητη
ρίων ίμάντων. Τα είδη ταύτα τής με
ταφοράς τής δυνάμεως αυτά καθ' έαυτά 
βεβαίως δεν εΤνε ατελή, άλλ’ Ιχουσιν 
όμως τό μειονέκτημα, δτι ή παραγωγός 
τής δυνάμεως έστία δέον νά μη άφίστα- 
ται πολυ μακράν τού αποδέκτου τής δυ
νάμεως τούτης, δτι παραδείγματος χάριν 
μία ατμομηχανή δεν δύναται νά θέση 
είς κίνησιν δλας τάς μηχανάς μιας πό- 
λεως ή μιας αυτής μόνον συνοικίας» άλλα 
μόνον τάς πλησίον είς αυτήν κειμένας, 
δτι έκαστη σιδηροδρομική αμαξοστοιχία 
έχει ανάγκην καί μιας άτμαμάξης, έν ω 
πολύ καλλίτερον καί συμφορώτερον θά ήτο δλαι αί άμαξο- 
στοιχίαι μιας σιδηροδρομικής γραμμής νά τίθενται είς κίνη- 
σιν από τίνος θέσεως, δτι τέλος οί μικροί βιομήχανοι, οί 
όποιοι δέν δυνανται ν’ άποκτήσωσιν μίαν ατμομηχανήν, εΤνε 
ήναγκασμένοι ν’ άρκεσθώσιν είς μόνην την δύναμιν των 
χεφών τού άνθρώπου.

Οί περί τον ηλεκτρισμόν ασχολούμενοι επιστήμονες των 
καθ’ ήμάς χρόνων προςπαθούσι νά Ιπιφέρωσι βελτίωσίν τινα 
είς ττν  παρούσαν των πραγμάτων τούτων κατάστασιν καί 
άποδεικνυουσιν, δτι τό τή  βοήθεια σύρματός τίνος χαντα- 
χού φερόμενον ήλεκτρικόν ρεύμα δύναται νά κινήση καί μη

χανάς, καθ’ όν τρόπον καί ή εν τώ έγκεφάλω τού ανθρώ
που γεννωμένη βούλησις τή μεσολαβήσει των νεύρων καί 
των μυώνων αυθαιρέτως κινεί τους δακτύλους καί τά  σκέλη. 
'Ο  ανωτέρω ισχυρισμός των ειδημόνων άπεδείχθη πλέον 
άληθέστατος καί προς -τό παρόν τουλάχιστον έχομεν καί εν

άπ’ αύτών διά  των σιδηρών τροχών των αμαξών είς δευτέ- 
ραν όμοίαν μηχανήν, ττ ις  κινείται ολίγον τ ι βραδύτερον καί 
συνδέεται μετά τού άξονος τών τροχών, ούτως ώςτε ουτοι 
άμα τη κυκλοφορία τού ρεύματος τίθενται είς κίνησιν. Ή  
δύναμις τού ρεύματος τούτου εΤνε ανάλογος πρός την δια
φοράν μεταξύ τής ταχύτητος τής πρώτης καί δευτέρας ηλε
κτρικής μηχανής. Αδται δε δυνανται φυσικώς κατά τον αύτόν 
τρόπον νά κινήσωσι καί τορνευτήριον καί Ραπτομηχανήν καί

ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΔΕΙΑΣ υπό Liezeu-Meyer.

της αλήθειας αυτού αναμφίβολον καί ψηλαφητόν δείγμα'. 
Παρά την πόλιν Βερολϊνον υπάρχει σιδηροδρομική γραμμή, 
έφ ής αί άμαξαι κινούνται διά τού ηλεκτρισμού καί μάλι
στα μετά μεγάλης ταχύτητος, χωρίς ό οφθαλμός να βλέπη 
τά  έχληρά έκεΐνα κινητήρια έργαλεΐα, τά  όποια τέως ήσαν 
έν χρήσει πρός μεταφοράν τής δυνάμεως. Ττν κίνησιν δλην 
ένεργεΐ μόνον τό αόρατον καί μυστηριώδες ήλεκτρικόν ρεύμα.

Πώς δέ συμβαίνει τούτο; Κ ατά βάθος άπλουστατα. 
Μία τις δυναμοηλεκτρική καλουμένη καί πλησίον τών σιδη
ρών γραμμών τεθειμένη μηχανή έξαποστέλλει είς Ιν λεπτόν 
τής ώρας οκτακόσια έως χίλια ρεύματα είς τάς τροχιάς καί

%■*ί?

αντλίαν καί παν άλλο όμοιον μηχάνημα, αί δέ πρός τούτο 
δαπάναι δεν εΐνε λίαν μεγάλαι. Έ ν  τούτοις μέχρι τούδε 
δεν κατωρθώθη νά μεταδοθή ή ηλεκτρική δύναμις πέραν 
τών εξήκοντα χιλιομέτρων, άπραγματοποίητον δέ όνειρον 
πρέπει νά θεωρώμεν άκόμη τό σχέδιον έκεΐνο, καθ’ $ δλαι 
αί μηχαναί τών Ηνωμένων Πολιτειών θά  ήτο δυνατόν νά 
κινώνται διά τής δυνάμεως τών καταρρακτών τού Νιαγάρα. 
Έ ν  τούτοις ό,τι σήμερον δεν κατορθούται δύναται νά **· 
τορθωθή αυριον καί οί απόγονοι ημών ίσως μετά περιφρο- 
νήσεως θ’ άναμιμνήσκωνται τών ανθρώπων τής σημερινής 
έποχης, οί όποιοι έθεώρουν άδύνατον ττν συγκέντρωσιν της

δύναμιν παραγούσης έστίας. Έ ν  έκ τών ωραίων ¿νείρων, οδ 
την πραγματοχοίησιν ίσως εύτυχήση νά ϊδη ή νεωτέρα ημών 
γενεά, εΐνε ή τηλεγραφική διαββίασις είκόνων ή μάλλον ή 
τηλεγραφική όρασις. Δυνάμει τού ηλεκτρισμού καί διά μέ
σου τού τηλεφώνου δυνάμεθα ν’ άκούσωμεν, όπάρχουσιν όμως 
καί ούκ όλίγαι τηλεγραφικαί μηχαναί, αίτινες μεταβιβάζουσι 
πανομοιότυπα γραμμάτων. Άλλ’ άτυχώς ή πρόοδος ημών
είς τούτο δεν εΐνε τοσαύτη, ώςτε ημείς οί έν Λειψία να

βλέπωμεν τ ί έν Βιέννη ή Παρισίοις συμ
βαίνει καί επομένως νά μη έχωμεν πλέον 
ανάγκην τών εικονογραφημένων έφημερί- 
δων. Άρχαί, πολλάς ελπίδας είς το 
μέλλον παρέχουσαι, έγένοντο ούκ όλίγαι, 
πρό ολίγου δέ έδημοσιεύθη είς τινα ει
δικά περί τών προόδων τού ηλεκτρισμού 
φύλλα, ότι κάποιος Dr. Guidrah έν Μελ
βούρνη κατώρθωσε δλην ττν είκόνα' ιπ
ποδρομίου τινός, πολλά μίλια άχέχον- 
τος, τηλεγραφικώς ν’ αναπαραγάγη. έπί 
τίνος μετάλλινης πλακός καί νά έπιδείξη 
τό 8-έαμα είς τούς παρόντας, οίτινες δεν 
ήθελον ίδεΤ αυτό τόσον καλώς ούδ’ έάν με- 
τέβαινον είς τόν τόπον τών αγώνων. Έ ν 
τούτοις „a beau m entir qui vient de loin“ 
λέγουσιν οί Γάλλοι καί δεν εΐνε άπίθα- 
νον άν μεταξύ Μελβούρνης καί ημών 
πολλά συνέβησαν καθ’ οδόν καί χαρέ- 
στησαν τά  πράγματα υπό άλλο πρίσμα.

Είς όλας τάς έξ Άμερικής προερχο- 
μένας ειδήσεις περί έφευρέσεων, ανακα
λύψεων καί τεχνικών κατορθωμάτων εΐνε 
φρόνιμον, άν Ιν τέλει προςθέτωμεν καί 
έν άκακον έρωτηματικον έπιφώνημα. Λέ- 

• γεται δτι κατωρθώθη τή βοηθεία χα
λύβδινου σύρματος καί διά μέσου τού 
τηλεφώνου νά συναφθή διάλογος είς 
άπόστασιν πλέον τών χιλίων χιλιομέ
τρων. Τοιουτοτρόπως ό τηλέγραφος απο
βαίνει πλέον άχρηστος, άφ’ ου μάλιστα 
διά τό τηλέφωνον ούδεμία άσκησις προ- 
απαιτεΐται καί ή εργασία γίνεται άσυγ- 
κρίτω τω λόγω ταχύτερον. Έ ν  Ευρώπη 
πλεΤστα έγένοντο δμοια πειράματα, άπε- 
δείχθησαν όμως μάταια, καθ’ δτι μόνον 
τήν νύκτα, δτε πας πλέον θόρυβος παύει, 
έπετεύχθη ατελής τις  καί βεβιασμένη 
συνεννόησις. Μεθ’ δλας τάς θορυβώδεις 
είδήσεις των οί Αμερικανοί δεν άπεδεί- 
χθησαν εύτυχέστεροι.

Άρκούσι ταύτα περί τού ηλεκτρισμού, διότι όπάρχουσι 
καί άλλα αντικείμενα άξια τής ήμετέρας προςοχής, έκτος δέ 
τούτου δεν πρέπει νά λησμονώμεν, οτι ό κόσμος δεν εγινεν 
αποκλειστική Ιδιοκτησία τών θεραπόντων τού ηλεκτρισμού.

2.
Έ ν  πρώτοις όφείλομεν μετά τόν ήλεκτρισμόν νά στρέ- 

ψωμεν ττν προςοχήν μας έπί τούς σιδηροδρόμους. Καί μα- 
κρυνά μ'εν δ ι αύτών ταξείδια είς τάς άλλας χωράς τής 
Εύρώπης δίν δυνάμεθα ουτε θέλομεν νά κάμωμεν, έν τού- 
τοις θά  ήμεθα ίσως δλίγώτερον φίλοι τών πατρικών ήμών
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Εστιών, άν σύν^τώ άναγκαίω χρήματι, εΐχομεν υπό την διά- 
δεσίν μας καί αμαξοστοιχίαν όμοίαν πρός τήν υπό τ ις 'Ε τ α ι
ρίας της Βρεσλαυιας, χάριν του διαδόχου της Γερμανίας κα- 
τασκευασδεΐσαν. Καί δεν δύνανται μίν «ί δύο άμαξαι μετά 
των καδ’ υπερβολήν πολυδαπάνων συντρόφων των ν’ αντί- 
μετρηδώσί ποτέ προς τάς υ'πό την διάδεσιν του Αύτοκρά- 
τορος της ‘Ρωσσίας και Ναχολέοντος του Γ .  αμαξοστοιχίας, 
όπωςδήποτε δμως συμφώνως προς τήν απλότητα καί τό 
άπέριττον των γερμανων τγεμόνων επικρατεί έν αύταίς σχε
τική τις απειροκαλία, παρέχουσα ταΰτοχρόνως πάσαν τήν 
άπαιτουμένην άνάπαυσιν.

Ή  πρώτη καί έκ του πλαγίου εχουσα την είςοδον 
άμαξα εΐνε ώρισμένη διά τον πρίγκηπα διάδοχον καί συν
δέεται προς την άμαξαν τής πριγκηπίσσης διά μεσολαβού- 
σης τινός έλευδέρας γέφυρας. Θύρα τις οδηγεί: έντεύδεν 
είς αΐδουσαν, ής τό άνάκλιντρον δύναται νά μεταβληδή 
είς κλίνην. Έ ν τώ χώρω τοΰτω ευρίσκονται Επίσης καί τι- 
νες εδραι άναπαυτικαί. καί πλεκτά τινα καδίσματα1, δύο 
Ερμαρια, έν οις εΐνε εναποτεδειμένα τά  στρώματα τής 
κλίνης καί νιπτήρ. Έντεύδεν είςέρχεταί τις διά μικράς 
τίνος δόρας είς μικρόν κοιτώνα καί περαιτέρω είς τον διά 
την συνοδίαν ώρισμένον χώρον, διεσκευασμένον καδ' δν τρό
πον καί αί γνωσταί άμαξαι τού ύπνου. — Ή  άμαξα τής 
πριγκηπίσσης τής Γερμανίας εΐνε κάπως κολυτελέστερον παρά 
την του διαδόχου κεκοσμημένη. Έ χ ε ι έν πρώτοις χώρόν 
τινα πανταχόδεν υπό παραδύρων περικυκλούμενον καί όπό- 
δεν δύναταί τις έλευδέρως νά ρίχτη τά  βλέμματα καδ’ δλας 
τάς διευδυνσεις. Τό μέρος τούτο συγκοινωνεί προς την αΐ- 
δουσαν, ήτις συγχρόνως χρησιμεύει καί ώς έστιατόριον διά 
τούτο ένταύδα εύρίσκεται τράπεζα, έφ’ ής εΐνε έναποτεδει- 
μένα τά  αγγεία, συγχρόνως δε καί τά  χρειώδη πρός γραφήν. 
Αί έδραι τής αίδούσης δΰνανται επίσης νά μεταβληδώσιν 
είς κλίνας. Ή  αΐδουσα αυτή αμέσως συνδέεται πρός τόν 
άπλούν κοιτώνα. Διά τίνος χλαγίας παρόδου συγκοινωνεί 
τέλος τό  μέρος τούτο καί πρός τό μέρος τό διά την δαλα- 
μηπόλον ώρισμένον, έν ω σύν τοίς άλλοις έρμαρίοις διά τά  
στρώματα τής κλίνης υπάρχει καί μικρόν μαγειρεΐον. — Αί 
άμαξαι δερμαίνονται διά' δερμού άέρος καί φέρουσι διπλά 
παράδυρα. Οί τοίχοι εΐνε κατεσκευασμένοι έκ ξύλου καρυάς, 
τά  δέ έπιπλα εΐνε έπεστρωμένα διά κυανού μαροκινού δέρματος.

*Ας έγκαταλείψωμεν ήδη έπ’ ολίγον την Ευ’ρώκην καί 
διαβαίνοντες τόν ’Ωκεανόν άς Ιλδωμεν είς τόν νέον κόσμον, 
δπου έν Νέα 'Γόρκη πρόκειται νά κατασκευασδή δαυμάσιος 
σιδηρόδρομος, έν ή περιπτώσει παράσχωσι τά  άπαιτούμενα

Α Ι  Α Ρ Ε Τ Α Ι  Κ,
Παραμϋ&ι

Γ ια  νά Ιδούμε, ξέρεις νά φερδής δχως κ’ Εμεϊς; την 
έξττασε πρώτα — πρώτα ή φιλοφροσύνη.

— Έ γώ ; άπήντησεν έκδαμβος ή  υποκρισία. „’Εγώ φέ
ρομαι ετση . . . .!

Κ ι ώςού νά στρίψουν ’μάτι η άρεταίς· ή υποκρισία κα
τέβασε τά  μάτια κ’ έσταυρωσε τά  χέρια ’ςτό σττδος- ολίγη 
κοκκινάδα έφάνηκεν απάνω ’ςτό μάγουλό της . . . . μά τήν 
άλήδεια ή άγνοτέρα παρδένος δέν 'μπορούσε νά έχη παρ- 
δενικώτερο πρόςωπο.

— Μπράβο, κατεργάρα! Τώρα δμως πώς δ ά  φερδής 
κατα τόν Ιξαχρειωμένο τρόπο . Λ.

κεφάλαια οί έκεί μεγάλοι κεφαλαιούχοι, δπερ καί δέν άμφι- 
βαλλομεν δτι δά  γίνη ένεκα των έπιτυχιών, αιτινες άείποτε 
στέφουσι τάς έκεί άχρι τούδε γενομένας σιδηροδρομικάς έπι- 
χειρήσεις. 'Ο  αναγνώστης ημών δύναται νά φαντασδή δτι 
σκοπούσι νά στρώσωσιν υπογείους σιδηροδρομικάς γραμμάς 
εν τινι κεντρική όδω χωρίς νά ταράξωσι τήν κίνησιν ταύ- 
τ>]ί καί χωρίς, ώς έν Λονδίνω, νά σκάψωσι την γην τόσον 
βαδέως ώςτε ή έν ταίς άμάξαις διατριβή να καταστή δυς- 
άρεστος καί οχληρά. Είς βάδος πέντε καί ήμίσεως μέτρων 
υπό τήν έπιφάνειαν τής οδού ολος ό υπ’ αυτήν κατά πλά
τος καί μήκος χώρος σκάπτεται καί ύπεράνω αυτού έγείρε- 
ται κινητη γέφυρα, έπί τής οποίας τρέχουσιν αί άμαξαι τής 
πόλεως χωρίς οί έν αύταίς καδήμενοι νά αίσδάνωνται δτι 
ευρίσκονται ύπεράνω διορυχδέντος έδάφους, αμέσως δε ύπό 
τήν γέφυραν ταύτην κατασκευάζουσιν έπίπεδον σιδηράν 
αψίδα, ήτις άφαιρουμένης τής γεφύρας αποτελεί τό αμαξι
τόν Επίχωμα. Ή  άψίς στηρίζεται έπί κιόνων καί άμφοτέ- 
ρωδεν δεν φδάνει μέχρι τώ·ν οικιών, ό μεταξύ δε ύπολειπό- 
μενος στενός χώρος χρησιμεύει πρός αερισμόν τής υπονόμου. 
Εν αυτή στρώννυνται ήδη τέσσαρες τροχιαί, έφ’ ών κινούν

ται διά τού ηλεκτρισμού σιδηροδρομικαί άμαξοστοιχίαι, είς 
έκατέραν δέ πλευράν αυτών έκτείνεται εύρυ πεζοδρόμιον, δι 
ου κατερχόμενός τις έκ των αμαξών δύναται νά μεταβή είς 
τά  είς μαγαζεία μεταβληδέντα υπόγεια τών οίκιών.

Εν τούτοις οί ’Αμερικανοί ούχί μόνον είς τους σιδηρο- 
δρο'μους ύπερηκόντισαν τους Ευρωπαίους, αλλά καί είς τήν 
έκ χάρτου κατασκευήν διαφόρων πραγμάτων. Άφ’ ου κα- 
τεσκεύασαν σιδηροδρομικάς τροχιάς έκ χάρτου καί τροχούς 
άμ.αξών, προ ολίγου χρόνου έναυπήγησαν ομοίως έκ χάρτου 
πλοιάρια, τά  όποια μάλιστα άπό τίνος ήρχισεν αμερικανι
κόν τ ι έργοστάσιον νά χωλή ώς ιδιαίτερον προϊόν. Πρός 
τούτο κατασκευάζουσιν έν πρώτοις ξύλινόν τινα σκελετόν 
πλοίου, έφ’ ού κατόπιν χροςεπικολλώσιν έπ’ άλληλα διάφορα 
στρώματα χάρτου, μέχρις οδ αί πλευραί προςλάβωσι τήν 
άναγκαίαν πυκνότητα καί πάχος. Τά τοιαύτα χάρτινα πλοία 
εΐνε έκτάκτως έλαφρά καί ούδεμίαν πάσχουσι βλάβην έκ 
τών μεταβολών τής ατμόσφαιρας. Τό ζήτημα δμως εΐνε, 
άν έπί μακρόν δύνανται ν’ άντιστώσιν είς τήν έπενέργειαν 
τής υγρασίας καί άν τό έπίχρισμα άρκή είς προφύλαξιν 
αυτών. Τό αυτό έργοστάσιον έναυπιίγησε καί έν μικρόν 
άτμόπλουν έκ χάρτου καί οΰκ δλίγας κινητάς αψίδας δι’ 
αστεροσκοπεία. νΙσως μετ’ ολίγον χρόνον οί ’Αμερικανοί πα- 
ρουσιάσωσιν είς τά  εκδαμβα ημών δμματα καί οικίας έκ 
χάρτου καί άμάξας καί δέατρα!

II ΑΙ  Κ Α Κ Ι Α Ι .
(τέλος.)

Ή  υποκρισία δμως ούτε άπάντησιν έδωκεν είς τούτο. 
’Σε μ ιά  στιγμή, χωρίς κάν νά τό παρατηρήση κανείς, τόσον 
άλλαξεν, ώςτε καί αυτή ή οξυδέρκεια διά την έπιτυχίαν 
έφτυσε καταγής καί τής είπε νά μή βασκαδή!

Τότε δλοι άπεφάσισαν όμοφώνως νά μεταβούν είς τόν 
συμβολαιογράφον καί νά υπογράψουν τό πληρεξούσιο, διά 
τού οποίου ή υποκρισία άνελάμβανε τήν διεύδυνσιν τών έν- 
αρέτων ύποδέσεων.

Ά μα  άρχίση τις  μ ιά  δουλειά, πρέπει καί νά τήν φέρη 
είς πέρας· δσον ταπεινωτικό καί άν ήτο, έπρεπεν όπωςδή
ποτε νά ζητήση συγγνώμην άπό ταίς κακίαις. ’Στο δρόμο

ΚΛΕΙΩ. 299

πού πήγαινε ’ςτο στρατόπεδό τους μόλις ’μπορούσεν άπό τάν 
Εντροπή νά σηκοί ση τα  μάτια. „Πώς ’ξαχλώδηκε ’ς δλον 
τόν κόσμο ή προςτυχιά! παρεπονεΐτο φωναχτά καί μέσα της 
προςέδετεν: ,,άχ! τ ί λαμπρή ζωή τραβούν ή κακίαις!“ Καί 
τώ  οντι μόλις εΐχεν άπομακρυνδή ένα μίλι άπό τήν πρω
τεύουσα τών αρετών, καί άρχισε νά βλέπη παντού πλούτον 
καί παλάτια, παιγνίδια, χορούς καί γέλια. Πόσον ώραίαν 
πόλιν είχανε κτίσει ή κακίαις, με δρόμους μεγάλους καί 
πλατείς, μά πλατείαις καί μ'ε βουλεβάρτα! Να αύττ έδώ 
εΐνε r  οδός τής ψευδομαρτυρίας, έκεί εΐνε ή μεγάλη π λα 
τε ία  τών προδοτών, καί άπό ’κει κάτω αρχίζει τό Βουλε
βάρτο τή ς  αισχύνης. Έ κεί έχει ό πατέρας τού ψεύδους τό 
κατάστημά του Συκοφαντίαν, καί πουλεΐ ό ίδιος μαστίχα 
καί ρακί.

"Οσον ευχάριστα καί άν ζοΰσαν ή κακίαις, δσον άτι- 
μαις καί άν ήσαν ’ςταίς υποδέσεις τους — πάλιν δμως, άμα 
ΐδανε τήν υποκρισία άναμεσά τους, έμειναν άφωνοι άπό τήν 
έκπληξι καί τόν δαυμασμό. Κατα τό έξωτερικό της ττανε 
τοιαύτη, αυτό οδτε ό Σατανάς, ούτε δ Βεελζεβούλ μπο
ρούσε να τό καταλάβη. Καί αυτός ό πατέρας τού ψεύδους, 
πού ήτανε βέβαιος δτι δέν υπήρχε ’ςτό κόσμο προςτυχιά 
πού νά μή τήν έκαμε, έδαύμαξε καί αυτός καί είπε:

Ά δικα ’νόμιζα κ’ έγώ, δτι δεν υπάρχει ’ςτόν κόσμο υπο
κείμενο χειρότερο άπό έμένα. Έ γώ  τίποτα δεν είμαι! Νά 
αύτό εΐνε τό καδ’ Εαυτό φαρμάκι! Έ γώ  είμαι περισσότερο 
προπετής καί δ ι αυτό χολλαίς φοραίς με ρίχνουν καί κάτω 
άπό τή  σκάλα, άν δμως αυτο τό λουλούδι πλησιάση καν
ένα, άλλοίμονον ’ς αύτόν, καμμια σωτηρία άς μήν έλπίζη! 
Σε μαγεύει τόσο καί σ'ε δένει ’ςτά δίχτυά του τόσο σφιχτά, 
ώςπού νά σού ροφτξη καί την τελευταία σταλαγματιά τού 
αίματός σου.“

Μέ δλον δμως τόν δαυμασμό πού έπροξένησεν ή υπο
κρισία, ή παρουσία της έφερε πολλήν ταραχή μέσα είς ταϊς 
κακίαις, διότι μερικαίς άπό αύταίς, πού έβαστούσαν τάς πα- 
λαιάς παραδόσεις, ώς ή σοφιστεία, ή μωρία, ή υπερηφάνεια, 
ή μισανδρωπία κτλ. δχι μόνον δεν ύποδέχδηκαν αύττν, άλλά 
ήμπόδιζαν καί της άλλαις νά παν νά τήν δεχδούν.

— ,,Ή  άληδιντ κακία, έλεγαν, δέν χρειάζεται προς- 
ωπίδα- μονάχη της κρατά τή σημαία άψηλά καί ανδρικά. 
Τ ί μπορεί νά μάς διδάξη νέον ή υποκρισία, τό όποιον ήμεϊς 
δεν Ιμάδαμεν καί δεν γνωρίζομεν άπό τήν στιγμή πού έδη- 
μιουργτδηκεν δλος ό κόσμος; — βέβαια τίποτε. Τό εναν
τίον δμως εΐνε πολύ πιδανόν νά μάς δείξη, έπικίνδυναις ύχεκ- 
φυγαίς καί νά μάς άναγκάση, άν μή τόν Εαυτόν μας, του
λάχιστον δμως τόν κόσμον νά έντρεπώμεδα. Caveant cón
sules! "Εως τώρα είχαμε οπαδούς, οί όποιοι πάντοτε μάς 
ήτανε πιστοί καί άφωσιωμένοι, άν δμως αυτοί τώρα παρα
τηρήσουν ταίς ύπεκφυγαίς μας, δά  ’χούν: ,,ώς τόσο πολύ 
στενά δ ά  τά  φέρανε ή κακίαις γ ιά  ν’ άρνουνται τόν Εαυτό 
τους!“ καί Ιτση δά  μάς γυρίσουν τής χλάταις· μή σάς μέ
λει, δά  ίδήτε δτι έτση δά  γίνη τό πράγμα.

Αυτοί ήτανε οί λόγοι τών κοινωνικών κακιών, τ  όποί- 
αις ούτε νέαις διδασκαλίαις, ούτε νέαις μεταρρυδμίσεις, ούτε 
καμμιάν άλλη μεταβολή παραδέχουνταν ’ςτήν παλαία τους 
κατάστασι. Σ ττ βρώμα μέσα γενντδηκαν κ’ έπροτιμούσαν 
καλλίτερα ’ς αύτήν μέσα να σκάσουν παρά ν’ άφήσουν της 
παλαιαίς παραδόσεις των.

Κοντά τους ήτανε δμως άλλη μ ιά  παρέα  άπο κακίαις, 
ή όποίαις δεν εύχαριστήδηκαν μέ τήν παρουσία τής ύποκρι- 
σίας, δχι διότι τών έσυχαίνονταν, άλλά τό περισσότερο, διότι 
καί χωρίς αυτήν είχανε σχέσεις με ταίς άρεταίς. ’Σ αύτήν 
τήν παρέα  ήτανε ή απιστία, ή ασυνέπεια, ή προδοσία, ή 
σπερμολογία, ή συκοφαντία  καί άλλαις. Αύταίς ούτε ’πά
τησαν ταίς φωναίς από τή χαρά τους, ούτε έχειροκροτή- 
σανε, ούτε έφώναξαν ,,ζήτω“, άλλά ’σήκωσαν μόνον τούς 
ώμους των καί είπανε: „'Ορίστε, περάστε, παρακαλώ.“ "Οπως 
καί άν ήνε δμως ό δρίαμβος τής υποκρισίας ήτανε πλέον 
βέβαιος. Ή  νεολαία, τής οποίας άντιπρόςωποι ήτανε ή μοι
χεία. ή μέ&η, ή άκρασία, r  ακολασία καί ό καυγάς ώρισε 
μίαν συνέντευξιν καί έδέχδηκε τόν πληρεξούσιον με τόσαις 
τιμαίς, ώςτε ή σοφιστεία αμέσως έμεινε κόκκαλο με ταίς 
φλυαρίαις της.

— Σείς μάς Ενοχλείτε μόνον, έλεγεν ή νεολαία πρός 
τούς γέρους. Ε μ είς δέλουμε νά ζήσουμε καί σεϊς μάς τά  
κάνετα δλα μαύρα. Ε μ ά ς δα  μάς γράψουνε καί ’ςτά βι
βλία μέσα (αύτό τούς έγαργάλιζε περισσότερο άπ’ δλα) καί 
δά  μάς τιμούν μέσα ’ςτά μεγάλα σαλόνια! δά  μάς αγα
πούν έπίσης καί ή  γρηαίς γυναίκες!.

Κατ’ αύτόν τον τρόπο λοιπόν δλα έγιναν έτοιμα διά 
την ειρήνην, καί δταν έγύρισε ’πίσω τ  υποκρισία καί έδωκε 
λόγον τών πράξεων της, ή άρεταίς έπείσδησαν, δτι δεν 
υπήρχε πλέον καμμ,ιά αφορμή νά μισούν ταίς κακίαις. Άπε- 
φάσισαν δμως νά μή χαλάσουν τήν παλαιά ονοματοδεσία, 
διότι ποιος ’ξέρει άν δίν ττν χρειασδούν καί πάλιν, — έν 
τούτοις έσυμφώνησαν νά τήν μεταχειρίζουνται μ'ε προςοχή 
γ ια  νά μή διεγείρουν τήν περιέργεια τών άνδρώπων.

Έ κ τοτε  ήρχισε να Επικρατή μεγάλη φιλία μεταξύ τών 
αρετών καί τών κακιών. Άν π. χ. ή ακολασία ήδελε νά 
έπισκεφδή τήν Εγκράτειαν, έπαιρνε μαζή της τήν όποκρισία 
— καί ή Εγκράτεια έβγαινε καί ταίς ύπεδέχετο άπό μακρυά:

— 'Ορίστε, παρακαλώ, ’ςτό φτωχικό μου! Έ χ ω  διά 
Σάς . . .!

Καί τό Εναντίον, άν ή Εγκράτεια εΐχεν δρεξι νά φάγη 
νηστίσιμα άπο τό μαγειριό τής λαιμαργίας, έπαιρνε μαζή 
της τήν υποκρισία, καί νάσου ευρισκεν ορδάνοικτο τό σπήτι 
της φιληνάδας της.

— 'Ορίστε, παρακαλώ, περάστε. Έ χ ω  διά Σάς . . .!
Τή Σαρακοστή τρώγανε νηστίσιμα, ταίς άλλαις ήμέ-

ραις κρέας, γάλα κτλ. ΜΕ το ένα χέρι έκαναν το σταυρό 
τους — καί με τό άλλο βροντούσαν ’ςτο τραπέζι άπό τό 
πολύ πιοτό. Τό ένα μάτι τους έστρεφαν ’ςτόν ούρανό, καί 
μέ τό άλλο ζητούσαν να ευρουν τίποτε — γ,ιά νά εύχαρι- 
στήσουν ταϊς ασελγείς έπιδυμίαις τους. ’Στην αρχή ή άρε
ταίς άπήλαυσαν τά  ώραϊα πράγματα, υστέρα έλαβαν τό με
ρίδιό τους καί αί κακίαι, ή όποίαις είς δλα έλεγαν: ,,Άχ, 
ποτΕς δεν είχαμε τόσο νόστιμαις μπουκιαίς ’ςάν αύταίς πού 
τώρα έχουμε ώς Επιδόρπιο ’ςτό τραπέζι μας!“

. Καί ό μπουνταλάς ό Καραγκιόζης ώς τήν σήμερον δέν 
’μπορεί νά καταλάβη, πώς έτση εύκολα ή υποκρισία έφι- 
λίωσε τάϊς άρεταίς καί ταϊς κακίαις, άφ’ ου πολύ φυσικώ- 
τερο δ ά  ήτανε, άν παραδέχουνταν δτι καί αί άρεταί καί αί 
κακίαι δεν εΐνε άλλο παρά άπλαΐς „ιδιότητες“.

Κ0ΜΦ0ΥΚΙ0Σ.
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01 Ν Ε Κ Ρ Ο Ι  Τ Ο Υ  Π Α Λ Ε Ρ Μ Ο Υ .

Έ ν  τάΐς οδοιπορικά??· αυτού άναμνήσεσιν έκ τη? Ιταλι
κής χερσονήσου ο' Κάρολος Δίκενς επανειλημμένοι? αναφέρει, 
δτι οί ’Ιταλοί τους-νεκρούς δάπτουσι μετά παραδόξου τινός 
καί ανεξήγητου σχουδτς, μάλιστα δέ αί κατώτεραι τάξεις 
κάμνουσι τούτο μετά μεγάλης άστοργίας. Ταύτα λέγων 
μνημονεύει μάλιστα του φρικώδους έκείνου τρόπου τής τα
φής, δςτις ισχύει μέχρι και τής σήμερον ακόμη εις διαφό
ρους ίταλικάς πόλεις καί ίδιοι έν Νεαπόλει, και καδ’ ον οί 
νεκρό) έναποτίδενται άχαντες εις κοινόν τινα τάφον, ακά
λυπτοι καί γυμνοί. Τοιοϋτοι καινοί τάφοι ύπάρχουσι 365 εν 
συνόλω, Ισοι τδν άριδμόν προς τάς ημέρας του ένιαυτοΰ, 
καδ* έκάστην δέ του έτους ημέραν ανοίγεται είς έξ αΰτο~ν διά 
νά άποδεχδή νέα πτώ
ματα καί αδδις κλει- 
σδή μέχρι τής αντι
στοίχου ημέρας του 
προςεχοΰς έτους.

Πρός τον τρόπον 
τούτον
διαμέτρου άντίδετος 
εΐνε ό Ιν Παλέρμο» έν 
χρήσει ών, ενδα αί 
πλούσιαι οίκογένειαι 
τής πρωτευουσης τής.
Σικελίας έχουσι το χρο- 
νόμιον νά δάπτωσι 
τους νεκρούς των έν 
τω μοναστηρίφ .των 
Καπουκίνων. Έ ν  ώ 
εις .τάς άλλας-ιταλι
κά? πόλεις άνευ πολ
λών τελετών καί φρον
τίδων άχαλλάσσετάί · 
τ ις . ταχέως · καί διά 
παντός των νεκρών, 
ένταυδα τδ  πτώμα διατηρείται οίονεί δια τής τέχνης είς 
την ζωήν; καί;ως· τοιουτο. κρατείται έπί τής έπιφανείας τής 
γής'.προςιτδν είς τ ά . βλέμματα τών απογόνων καί μετά πα- 
ρέλευσιν πολλών- αιώνων.

• ,Εύκόλως - δ.υνάμε&α νά μαντεύσωμεν την αφορμήν, ήτις 
έφερεν είς μέσον/τον ίδιόρρυδμον. τούτον τής ταφής τρό
πον, αδτη δε εΐνε. ή ίδιότης · υπογείων τινών νά προφυλάτ- 
τωσι τά  πτώματα τής σήψεως καί νά μεταβάλλωσιν αυτά 
κατά μικρόν είς μουμίας.. Τοιαύτην ιδιότητα εχει π. χ. καί 
τό λεγόμενον ’ μρλνββινον , νπ'όγίιον της Βρέμης έν Γερμα
νίά, ένδα πτώματά τινα έν καταστάσει μουμιών δεικνύονται 
είς.τούς ξένους. -Άλλ’ έν τούτοις. μόνον είς τδ νοτιώτατον 
άκρον · τ ή ς ’Ιταλίας, καί συμφώνως πρδς την. φύσιν του, έκεΐ 
λαοδ υπήρξε δυνατόν τοιαΰτα υπόγεια νά μετατραπώσιν είς 
άληδή· νεκροταφεία ή , όρδότερον είπεΤν, Ικδεσιν χιλιάδων 
πτωμάτων καδ’ ημέραν πολλαπλασιαζομένων.

Διερχόμεδα προ του καδεδρικοΰ ναού, καί τών ανακτό
ρων καί διευδυνόμεδα πρδς την κατοικίαν τού δανάτου, ττν 
Μονήν τών Καπουκίνων. Κατερχόμεδα, άμα άφιχδέντες έν- 
ταϋδα, ,λιδίνην τινά κλίμακα καί είςερχόμεδα είς εύρυχωρον 
καί άψιδωτδν υπόγειον, έπαρκως φωτιζόμενου διά πολυαρίδ- 
μων παραδυρων. Έ νταΰδα ούδ’ ίχνος ιπαγερού άέρος ή

βαρείας _ καί δυςώδους όσμ,ής αίσδανόμεδα. Έ ν  τούτοις 
όποιον δέαμα παρίσταται προ τών όφδαλμών μας! Έ π ί τών 
τοίχων βλέπομεν εις τριπλάς καί τετραπλάς σειράς χιλιάδας 
πτωμάτων έγγύς άλλήλων κρεμαμένων καί είς ταύτα μέν 
τό δέρμα εΐνε ύποκίτρινον, είς έκεΐνα ύπόφαιον, είς άλλα μά
λιστα μελανωπόν, χαλκόχρουν, έν ω οί χαρακτήρες τού προς- 
ώπου διατελούσιν είςέτι εύδιάγνωστοι, ούχί δέ σπανίως έχουσι 
καί τοιαύτην φυσιογνωμίαν, ώςτε νά προκαλώσιν ωρισμένην 
τινά έντύχωσιν. ’Ιδού, λέγομεν άκουσίως, τδ πρόςωπον τούτο 
μειδιά, τδ στόμα τούτο συνεστάλη έκ τού άλγους, έκείνο 
δε έχει τοιαύτην εκφρασιν, ώςανεί ό φέρων αυτό νεκρός 
έκλαιεν έπί τού προςώπου τούτου αντικατοπτρίζεται βαδεΐα

γαλήνη, είς Ικεΐνο φαί
νεται έπικρατου’σα τα
ραχή, οί χαρακτήρες 
οδτοι έκφράζόυσίν 
αδιάλλακτον μίσος, 
έκεΐνοι δέ λύσσαν δη- 
ριώδη. Νομίζει τις 
άληδώς, ότι δέν έχει 
εμπροσδέν του νεκρούς, 
αλλά ζώντας, ή δέ έν- 
τύπωσις αυτη τόσον 
μάλλον, γίνεται ζωηρά, 
καδ’ όσον τά  πτώματα 
δέν είναι κεκαλυμμένα 
δι’ οδονών, ουδέ κεΐν- 
τα ι έπί τού έδάφους 
έξηπλωμένα. έν- 
αντίας όλα φέρου.σι τά  
αυτά ένδύματα,. άτι- 
να εφερον καί έν . τή 
ζωή, καί οί μέν νεκροί 
καπουκΐνοι ίστανται 
έν τή  μοναχική, αυτών 

περιβολή, οί ίδιώται, φέροντες τά  έορτάσιμα ένδυματά.των, 
αί δέ γυναίκες καί αί νεάνιδες συνήδως παρίστανται είς· τά 
ομματα ημών ένδεδυμέναι βαρύτιμα ένδύματα μετά . τρι- 
χάπτων καί φέρουσαι χειρόκτια καινουργή.. Ό  συνοδεύων 
ημάς καπουκΐνος, Ικ  τ τ ς  μακράς συνηδείας άπωλέσας παν 
αϊσδημα φρίκης, κινεί διά τού δακτύλου την κρεμαμένην 
γλώσσαν Ινδς νεκρού συναδέλφου του, άποδανόντος .προ 
τριακοσίων έτών καί μειδίών λέγει: ,,Μ’ αυτήν ττν γλώσσα 
έκήρυξε τον λόγον τού δεοϋ“. .

'Η  ,έπικρατούσα βαδεΐα σιγτ διακόπτεται αίφνης καί 
μακρόδεν ακούονται ,δορυβώδεις συνομιλίαι καί γέλωτες.. Οί 
υπότροφοι ιδιωτικού τίνος Ικχαιδευτηρίου ώδηγήδησαν σή
μερον ένταυδα καί ίσως τώρα χαρήλδον προ τών λειψάνων, 
τών συγγενών τω ν  αλλά τδ μεγαλεΐον τού δανάτου καταρ
ρέει προ τής απατηλής παρουσίας τής ζωής, διότι καί αυτή 
ακόμη ή νεανική ψυχή ουδέ την παραμικράν αίσδάνεται σο- 
βαράν Ιντύχωσιν . έκ τών ενταύδα έκτεδειμένων άπαισίων 
νεκρών. Τα.μειράκια αστειεύονται καί γελώσι, διηγούνται 
άμοιβαίως τάς εντυπώσεις καί τάς. κρίσεις .των περί τούτου 
ή έκείνου τού πτώματος καί περί τών ένδυμάτων αυτού, Ιν 
όλίγοις λόγοις φέρονται ακριβώς καδ’ όν τρόπον τδελον 
φερδή καί άν έχεσκέπτοντο έκδεσιν αρχαίων έργαλείων καί

Η  S T 0 1  ΤΩΝ Ν Ε Κ Ρ Ω Ν .

Η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟ  ΠΤΩΜΑ TOT ΠΟΛΪΝΕ1ΚΟΪΣ.
Κατά τήν ελαιογραφίαν του Έ δμένδον  Κανωλδ.
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αγγείων της Αυστραλίας. Κατά τύχην Ιστηρ,εν πλησίον 
πτώματός τίνος φέροντας τό μοναχικόν σχήμα, ό συνο- 
δεόων ημάς μοναχός παρατηρεί, δτι τό πτώμα τούτο καί- 
το ι τοιουτοτρόπως ένδεδυμένον, οΰδεμίαν έν τούτοις έχει 
σχέσιν πρός τό τάγμα του. „'Ως βλέπετε, Ιξηκολου&ησε 
λέγων, τω λείπουν τά  σανδάλια. Ή  οίκογένειά του έξη- 
λείφ&η μέ τον καιρόν, Ιπειδ ί όμως άπαξ ή &έσις του εΐνε 
πληρωμένη, πρέπει αυτός νά μένη έδω. Βα&μηδόν όμως 
τά  φορέματα του έχάλασαν δλως διόλου καί δεν "μπορούσε 
πλέον νά τά  εχη, δ ι αυτό και ημείς από ευσπλαγχνία („per 
carita“) τον ¿φορέσαμε φόρεμα καπουκίνου.“

’Ολίγον άπωτέρω ρίπτομεν τα  βλέμματα ημων ¿ντός υα- 
λίνης &ήκης έπί πτώματος παιδός, δςτις φέρων κομψτν και 
καινουργτ ενδυμασίαν μετά χειροκτίων κρατεΤ διά της μιας 
χειρός του ψιά&ινον πίλον. „'Ως βλέπετε, λέγει πάλιν ό μο
ναχός, η μήτηρ επραξε πολλά διά τό τέκνον της. "Οταν 
άπ£θ·ανεν, η  οίκογένειά δέν είχε πολλούς πόρους, κατόπιν 
όμως όταν ή κατάστασίς της πολύ ¿βελτιώ&η, η μτ'τηρ πα- 
ρήγγειλε δια τόν υίόν της τλν νέαν αυτήν ¿νδυμασίαν καί 
δια να διατηρηόγί καλλίτερα Ιστειλεν αυτήν την υαλίνην 
&ήκην.“

Μεταξύ άλλων είδομεν καί νεαρόν τινα άνδρα κρα
τούντα από τής χειρός νεάνιδα. Αμφότεροι φέρουσι νυμφι- 
κτν στολήν, καί &ά φέρωσιν αυτήν είς αίώνα τόν άπαντα, 
διότι άμφότεροι άπέδ·ανον ττν ημέραν του γάμου των. Είς 
τάς μακράς αί&Όυσας παρατηροΰμεν έπίσης ουχί μικρόν αριθ
μόν γαλών. Κατ’ άρχάς ή 8·έα αυτών ¿νέπνευσεν είς ημάς

φρίκην, άλλ’ ¿ρωτήσαντες έμά&ομεν, δτι διατηρούνται αδται 
πρός τον άγα&ον σκοπόν τού νά προφυλάττωσι τούς νεκρούς 
αύστηρώς καταδιώκουσαι τούς έμφρανιζομένους μυς. Αί 
πλουσιαι οίκογένειαι τού Παλέρμου, αίτινες κατά τόν τρό
πον τούτον κατα&έτουσι τούς νεκρούς των είς τό υπόγειον 
τής Μονίς τών Καπουκίνων, δέν κάμνουσιν επομένως άλλο, 
παρά έκύέτουσιν αυτούς είς τήν κοιντν θ·έαν. Ή  Ικ&εσις 
αυτη φ8·άνει είς τν,ν ακμήν της ζωηρότητός της τού Σαβ- 
βατω τών ψυχών, διότι τότε έν τόις ύπογείοις τούτοις τε
λείται μεγαλοπρεπής λειτουργία καί αί οίκογένειαι έπισκέ- 
πτονται έπισήμως τους άπο&ανόντας αυτών συγγενείς. Είς 
τάς πλούσιας 21 έκείνας καί μάλλον προς ττν  εξωτερικήν 
έντύχωσιν άποβλεπουσας οίκογενείας οί δεχόμενοι τας έπι- 
σκέψεις νεκροί εΐνε πάντοτε έπίσης πλουσίως ένδεδυμένοι 
δπως καί οί έπισκεπτόμενοι αυτούς οικείοι.

Ταύτα άποδεικνύουσι πώς καί είς αυτήν ακόμη τήν σο- 
βαράν τών νεκρών κατοικίαν πάντοτε έπικρατεί τό κατ’ έπί- 
φασιν παρα τοίς νοτίοις Ίταλοίς. Καί αυτός ακόμη 6 αυ
στηρός &άνατος δόν κατώρίύωσε νά χεριστείλη καί νά έλατ- 
τώση ττν  τάσιν ταύτην. Τ ί δε νά εϊχωμεν περί τών Κα
πουκίνων, τών απατηλών τούτων μεσιτών μεταξύ &«νάτου 
καί ζωής, παρ’ οίς ούδέν άλη&ές δυνατόν νά εύρε&ή; νΟντα 
φασματώδη καί απατηλά, ώς καί πολλά άλλα γινόμενα μό
νον πρός τό &ε*&ήναι χαρά τω λαώ τούτω, ζώντα μόνον 
διά τό κατ’ έπίφασιν καί υπέρ αυτού απο&νήσκοντα.

Δρ. Ε. Μ.

Ε ΙΣ  ΤΟ AEÏKÛMA ΤΗΣ ΚΑΣ AIK. ΑΑ. Κ ..............
(’Αναχωρών έξ Άδηνών.)

Τά χελιδόνια, τά  τρελλά καί ’ξένοιαστα πουλιά,

’Σαν ελ&·’ ή ώρα ή υστερνή πού δ·έ νά παν ’ς τά  ξένα, 
Τά παίρνει τό  παράπονο καί χάνουν τή λαλιά 

Καί φτερουγίζουν λυπημένα.

Κ ι’ ό δύστυχος τραγουδιστής πού &αυρη τή φωνή; . . . .  
Πρίν φύγη, πριν τή γαλανή πατρίδα του άφήση,

Έ νώ  ή καρδ_ιά του σχίζεται, κ’ ενώ πονεί, πονει,

Τί θέλετε νά τραγουδήση;

22. ίουλίου 1885.

νΑχ! άλλο δεν ’μπορεί νά ’πή, χαρά πώς όσω ζή 

Έ κεΐ μακρυά, ’ς τήν ’ξένη γή  — γ ια  πάντα έδώ κρυμμένη 

Μεσ’ ’ς τά  υστερνά τά λό γ ια  του, μέ τή φωνή μαζί 

Κ ’ ή ευτυχία του δ·ά μένη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ.

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .
19. ΪΠ Ν Ω Τ 1 Σ Μ 0 Σ  ή  ΖΩΙΚΟΣ Μ Α ΓΝ Η ΤΙΣΜ Ο Σ ίν ώ π ,ο ν  τή ς  

¿π ιοτήμης, μ ε τ ά  π α ρ α ρ τή μ α το ς  π ε ρ ί  ΜΑΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΪΜ ΑΤΙΣΜ ΟΪ 
ύπό ΙΩΑΝΝΟΓ Α. ΦΟίΣΤΑΝΟΪ, ιατρού. Έ ν  Έρμουπόλει, 1885. Σελ. ή . 
καί 122. Μετ’ Επιστημονικής όρδοεπείας καί ευθυκρισίας έξετάζΟνται τά 
περίεργα ταύτα ζητήματα έν τω  βιβλίω του κ. Φουστάνου, δςτις καδίστη- 
σιν ημίν γνωστά δι εύληπτου άμα γλώσσης τά περί ύ π ν ω τισ μ ο ύ  πορί
σματα τής ·Λτρ·.ν.?ς, δεραπευτι-Λτ; καί ιατροδικαστικής. Ή  Ιστορική περί 
δ εισ ιδα ιμ ο νιώ ν  καί μ α γ ε ία ς  εκ&εσις έν τώ  παραρτήματι και ή περί. 
π ν ευ μ α τ ισ μ ο ύ  μάλιστα μελέτη εΐνε άξια του ένδιαφέροντος των ήμετέ- 
ρων ’Αναγνωστών, διότι αί π ε ρ ί  α υτοκ ινήτω ν τρ α π ε ζ ώ ν  καί π ε ρ ί  π ν ε υ 
μ α τ ισ μ ο ύ  καταχωρισδείσαι έν τή  Μ λειο ϊ πραγματείαι έδωκαν τώ κ. Φ ου-:

στάνω τό ένδόσιμου, δπως έκδοση ττν ιδίαν αυτοί? γνώμην ουχί πρός μα- 
ταίαν τού λόγου καταναλώσω εις προςωΛκάς Αντεγκλήσεις — ώς δυςτυχώς 
συνέβη πάντοτε έν τή  άνακινήσει τοιου'των παρ’ ήμΤν ζητημάτων —, αλλά 
πρός Ανόρδωσνν της λογικής καί Ανάδειξιν των διδαγμάτων τής συγχρόνου 
επιστήμης.

20. ΟΔΤΣΣΕΓΣ ΙΪΑ Ν Ε Α Λ Η Ν , π ο ίη μ α  ήρ ιυ ϊχύν  τ ά ς  'Ε λλην ι
κ ό ς  ρ ίζα ς  ά π ά ο α ς , ώ ς  τ ρ ις χ ιλ ία ς  εκα τό ν  π εν τή κ ο ν τα  άρι& μονμίνας, 
ή δ ισ τα  μα $ ·η τία ς  ί ν σ τ ί χ ο ις  ίξα κ ο α ίο ις  έπ τα κ α ίό εκ α  αυνέχον. "Α λλαις  
π ρ ό ς ε α α  β ο η θ ε ία ις  λα τιν ικ ή  δ ιά σ τιχ ο ς  μ ε τά φ ρ α ο ις . Α π ά ν τω ν  χ ά ρ ιν  
ζώ ν 'ελληνίζε ινπρο ίλνμονμένω ν. θ α ν μ α σ τύ ν Γ ν ρ φ δ ο ν έ ιεΧ ε ίω σ ε τέχ ν α -
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σ μ α ’Ι Ο Υ Α Ι Ο Σ  Φ Ε Ρ Ε Τ Η 2 . ‘Ε ν  Λ ε ιψ ία ,  π α ρ ά  H einrich M atthes, 1886. 
Σ ε λ .  X II κα ί 91. ’Ιδού τ ί  έπάγεται περί του έργου τούτου αυτός δ νέος 
διασκευαστής αύτού: „Τών έργων Γυρωδού του έκ Πικτάβων τής άκυτα- 
νικής Γαλλίας τά  μάλιστα έξέλαμψε ποίημα ελληνικόν ,,’Οδυσσεύς“  άλλοτε 
,,Πανελληνισμός“ έπιγραφδμενον, έν ω τάς έλληνικάς βίζας άπάσας, τρις- 
χιλίας δηλαδή πρωτογενείς λέξεις, έν μδνοις έξακοσίοις επτακαίδεκα στί- 
χοις σχήμαΐΐ χαριεστάτου μύδου συνέδησεν· έργον Β«υμαστής πάντως 
άγχινοίας“.

21. Φ 1Α 0Σ0Φ 1Κ Α 1 Δ ΙΑ Λ Ε Ξ Ε ΙΣ  π ε ρ ί  τή ς  τώ  α ώ μ α τι ουσ ιώ 
δους ένώ ο ίω ς τή ς  ψ υ χή ς  κ α τά  το υ ς  ά π δ  τή ς  Σ χ ο λ ή ς  υ π ό  Ί .  ΔΕΚΙ- 
ΓΑΛΑΑ. Έ ν  Έρμουπόλει 1880. Σελ. δ ', καί 67. Έ ν  τ<3 βιβλίω τούτφ

,,συγκεφαλαιοΰνται οί ύπίρ καί κατά τής τβ ν  άπό της Σχολής —  τών 
αριστοτελικών —  δεωρίας λόγοι έπί τή  βάσει των ιδεών το3 γάλλου Sauvé, 
δπως οί παρ’ ήμΤν τή σπουδή τής φιλοσοφίας καταγινδμενοι νέοι άκριβή 
λάβωσι τοίΓ συζητουμένου αντικειμένου γνώσιν“ .

22. D a s  ScliSne an s dem „Kleinen B u rger“  des P rof. P . V er- 
gotis, Cephalonia 1876, ins D eutsche ü b ertrag en  von M. Geiger, Phi· 
lolog. S tu ttg a r t  1885. S. 1—10. Μή ευτυχήσαντες νά γνωρίσωμεν τό 
κα&’ η  μας πρωτότυπον βιβλίον τούτο, δυνάμεδα έν τούτοις έκ τής Μ  
δψιν ήμών μεταφράσεως μικρού τίνος αυτού μέρους νά συγχαρώμεν τώ 
κ. Π . Βεργωτή, ώς γράψαντι βιβλίον άξιον μεταφράσεως καί συ στάσεως 
πρός τά μάλιστα φιλόσοφον καί παιδαγωγικόν έδνος.

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι  Ε

ι κανας επισωρεύει κα’Ο-’ ήμων ύβρεις ί  μίσδιος ευρωπαϊ
κός τύπος, καδ’ ήν στιγμήν ημείς πλέον πάντων τών 
άλλων Ανεκτικοί έφάνημεν Απέναντι τών έν ’Ανατολή τα 
ραχών, καί Αντί'ειλικρινούς επιδοκιμασίας δ ιά  τήν μακα- 
ρίαν ήμών απραξίαν υφιστάμεδα επιπλήξεις άστείων τα

ραχοποιών. Τοιαύτη εΐνε ή  τύχη τών παραγκωνιζομένων, αλλ εινε άδι
κον τό προτρέχειν τών γεγονότων. Τώρα Ας συνεχίσω κΑγώ τό εργον τής 
ειρήνης δ ιά  τών συνή&ων Ανακοινώσεων.

'Η  σχεδιαζόμενη τηλεφωνική συγκοινωνία μεταξύ Βερολίνου, Χάλλης 
καί Λειψίας φαίνεται δτι έντός ¿λίγου μέλλει νά «ραγματοποιηδή. 'ϊπ έρ  
τά  90 έκ τών μεγαλειτέρων καταστημάτων τής ήμετέρας πόλεως εδηλω- 
σαν, δτι δέλουσι νά συμμετάσχωσιν αυτής. Καδ’ δλα τά φαινόμενα τό 
ποσόν τής πληρωμής διά πέντε λεπτά τής ώρας δά  δρισδή εις εν μαρκον.

Περί τού έδνικού πλούτου μεγάλων τινών έδνών έγένοντο πρό τίνος 
χρόνου ύπό τίνος Άγγλου διάφοροι στατιστικαί μελέται καί εδημοσιεύδηοαν 
έκδέσεις, τάς όποιας παραδέτομεν ένταίίδα έν τή  πεποιδήσει δτι μετ’ εν
διαφέροντος V άναγνωσδώσιν ύπί τώ» ήμετέρων Αναγνωστών. Κατά τας 
πληροφορίας τού στατιστικού τούτου άπασα ή  περιουσία τών ηνωμένων 
βασιλείων τής Μεγάλης Βρετανίας καί Ιρλανδίας ανέρχεται εις 44,400 εκα- 
τομμύρ. δολλαρίων, της Γαλλίας είς 86,700 έκατομ. τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών τ ή ς ’Αμερικής εις 32,000 έκατομμ. δολλαρίων, τής Γερμανίας είς
22,000 έκατομ. τής 'Ρωσσίας είς 15,000 έκατομ. δολλαρ. τών Κάτω Χω- 
εϊς 11,150 έκατομ. δολλαρίων. 'Η  έτησία πρόςοδος καδ’ έκάστην κεφα
λήν τού πληδυσμού ύπολογίζεται διά μέν τήν Μ. Βρετανίαν κ α ί’Ιρλανδίαν 
είς 165 δολλάρια, διά τάς Η νω μένας Πολιτείας έπίσης είς 165 δολλ., διά 
τάς Κάτω Χώρας είς 135, διά τήν Γαλλίαν είς 125 δολλ. τάς Αγγλικός 
Αποικίας είς 90 δολλ. τήν Γερμανίαν είς 85 δολλάρια, τήν Σουηδίαν είς 
84 δολλάρια, άγνωστον δέ πόση εΐνε διά τήν 'Ρωσσίαν. Ή  ανά πδν ετος 
έπαύξησις τής έδνικής περιουσίας ύπολογίζεται διά μέν τήν Γερμανίαν είς 
200 έκατομ. δολλαρ. διά τήν Μεγ. βρετανίαν καί ’Ιρλανδίαν είς 325 Ικα- 
τομ. καί διά τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής είς 825 έκατομ. 
δολλαρίων.

"Ετερος λίαν σοφός άγγλος ’ισχυρίζεται, δτι α'ι Ή νω μέναι ΙΙολιτέΐαι 
τής ’Αμερικής μόνον διά τής Από του 1850 μέχρι σήμερον γενομένης αύ- 
ξήσεως τού έδνικού των πλούτου δύνανται ν’ Αγοράσωσιν άπασαν την Γερ
μανικήν Αυτοκρατορίαν μεδ’ δλων. αυτής τών πόλεων, τών τραπεζών, τών 
πλοίων, τών εργοστασίων κτλ. Ή  Ανά πάσαν δεκαετηρίδα γινόμενη προς- 
δήκη είς τήν έδνικήν περιουσίαν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών εινε μεγαλει- 
τέρα όλου τού έδνικού πλούτου τής ’Ιταλίας ή  τής 'Ισπανίας, καδ’ εκάστην 
8έ δύ«ν  τού ήλίου ό έδνικός πλούτος τής δημοκρατίας αυξάνεται κατά
8,000,000 δολλάρια!

'Ο  στόμαχος τών Παρισίων εΐνε ό μέγιστος δλων τών άλλων μεγα- 
λοπόλεων της Εύρώπης. Κατά τάς τελευταίας στατιστικός πληροφορίας 
τό παρελδόν έτος κατηναλώδησαν πρός τροφήν τών Παρισιανών 12,250.000 
χιλιόγραμμα ίχδύων, 250,000 χιλιόγρ. μαλακόστρακων, 40,018 βόες, 25,633 
μόσχοι, 805,202 κριοί καί 60,486 χοίροι. Προςέτι έπωλήδησαν κατά τό 
διάστημα τούτο 460,205 χιλιόγρ. νωπού τυρού, 35,500 χιλιόγρ. ξηρού τυ
ρού, 62,600 ό στρείδια, 2,150,000 χιλιόγρ. δπωρών καί λαχάνων, 1,069,000 
χιλιόγραμ. βουτύρου καί . . .  38  'εκατομμύρια  ο ν γ ά \  δπερ δηλοι δτι οι 
Παρίσιοι Ανά πδν λεπτόν τής ώρας, ημέρας τε  καί νυκτό» καδ’ δλον τό 
ετος κατέλυσαν ύπέρ τά 400 ώά. Ε κ τό ς  τούτων 974,250 δρνιδες ηναγ- 
κάσδησαν νά εγκαταλείψουν τά  εγκόσμια, δμοίως έγένοντο δύματα τής 
παρισιανής Αδηφαγίας 815,531 λαγιδεΐς, 106,500 νήσσαι καί 34,391 χήνες,
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25,008 ινδικοί Αλίκτορες (κούρκοή, 385,000 περιστεραί καί 658 ίπποι. 
(Είς ήμας δμως φαίνεται δτι οί ϊηοο^ηϊΐο φαχαι& έντες  ίπποι δέν σ υν  
ηριδμήδησαν μετά τών ανωτέρω).

"Ο,τι εΐνε τό Καπιτώλιον διά τήν 'Ρώ μην καί ή Άκρόπολις διά τάς 
Ά δήνας, τό αύτό σημαίνει διά τήν Βενετίαν τό παλαιόν της νεώριον, διότι 
έν αύτώ εΐνε έγκεκλεισμέναι δλαι αί αναμνήσεις διά τήν αρχαίαν δύναμιν 
καί δόξαν τής δημοκρατίας τού Αγίου Μάρκου. Κατα τούς τελευταίους 
αιώνας διαρκώς παραμελούβενον Απασχολεί τήν σήμερον μόνον περί τάς
2,000 εργατών, έν ω κατά τούς χρόνους τής Ακμής ό αριδμός τούτων 
ανήρχετο είς 16,000. · Οί έργάται τού νεωρίου Απήλαυον τότε πολλά προ
νόμια, εΐχον ιδιαίτερον δργανισμόν καί αύτοϊ συνώδευον τόν δόγην, δταν 
ουτος ήτοιμάζετο νά έπιβή τού ,,Βουκενταύρου“ καί νά πλεύση είς τήν 
δάλασσαν, δπως ρίψη είς τά κύματα τόν γνωστόν γαμήλιον δακτύλιον.

Μόλις κατά τούς νεωτάτους χρόνους τό διασημότατον τούτο νεώριον, 
πρός τό όποιον άλλο δμοιον ούδέν εχει ή  Ευρώπη καί όλη ή  γή , έλαβε 
νέαν ζωήν διά τής ναυπηγήσεως νέου δωρηκτού γιγαντιαίων διαστάσεων, 
φέροντος τό  όνομα τού ,,Μοροζίνη“ καί Ινδυμίζοντος είς ήμύς ττν  Ινδο- 
ξοτάτην περίοδον τής ιστορίας τής δημοκρατίας. Ό  δόγης Μοροζίνης, <3ν 
συγχρόνως καί ναύαρχος τής Βενετίας, διά τών ήρωϊκών κατά τών Αλλό
πιστων Αγώνων του Αντιπροςωπεύει τάς τελευταίας Ακτίνας τής δόξης, 
αίτινες έκ τών νεωρίων τούτων έξεπέμφδησαν είς τόν κόσμον.

Κατά τόν δωδέκατον αίώνα ό δόγης Όρδελάφος Φαλιερος ίδηκε τόν 
δεμέλιον τού νεωρίου λίδον ακριβώς είς τό αυτά μέρος, ένδα άλλοτε εκειτο 
δ ναός τών Διοσκούρων, οίτινες ώς γνωστόν έλατρεύοντο ώς προστάται 
τής ναυτιλίας. — Ε ίς Απόδειξιν δε οτι ουδέν συμβαίνει είς τόν κόσμον 
πάντη καινόν καί μή έχον προηγούμενα όμοιότυπα, παρατηρούμεν δτι κατά 
τόν δέκατον τρίτον ήδη αίώνα έν τω αυτό» νεωρίηι κατεσκευάσδησαν γι- 
γαντιαία πολεμικά πλοία, τά όποια ώς φρούρια διέσχιζον τά  ύγρά κέλευδα 
τής δαλάσσης. Ή  ιστορία διέσωσεν ήμΐν τέσσαρα δνόματα τών δαλασ-' 
σίων τούτων τεράτων: τό ν  κόσ μο ν , τό ν  α ετό ν , τ ό ν  π ρ ο ς χ ν ν η τή ν , τό ν  
πα ρά δεισον .

Μέχρι τής σήμερον Ακόμη ίστανται πρό αυτού ώ ς φύλακες οι τεσ- 
σαρες έκεΐνοι λέοντες, οΰς δ ναύαρχος Μοροζίνης άνήρπασεν εκ Πειραιώς, 
μέχρι τής σήμερον Ακόμη βλέπει τις έν αύτώ τά τρόπαια τής παρά τήν 
Ναύπακτον περίφημου ναυμαχίας (1571). Διάσημον έπίσης εΐνε καί τό 
είς τό νεώριον Ανήκον όπλοστάσιον· έν αύτώ σύν άλλοις πολλοί; λαφύροις 
εύρίσκονται τά λείψανα τού άνω ρηδέντος ,,Βουκενταύρου“  καί ή  μεγαλο
πρεπής λέμβος, έφ’ ής έν έτει 1866 & Βίκτωρ ’Εμμανουήλ είςήλασεν είς 
τήν πόλιν τών δογών.

Παράδοξον Ανδρώπινον πλάσμα κινεί είς τόν δπατον βαδμόν τήν 
περιέργειαν καί τό ένδιαφέρον τών έπισκεπτομένων τό νοσοκομείον τής 
Νεαπόλεως. Έ ν  τω  καταστήματι τούτω έγεννη'δη πρό τίνος χρόνου παι- 
δίον, τό οποίον έκτός τών δύο ποδών, ευρισκομένων άλλως είς τήν φυσι
κήν των δέσιν, έχει καί τρίτον, καλώς έσχηματισμένον, άνω τού στήδους 
του. Έ κτός αύτοΰ εύρέδησαν καί τά ώτα δίπλα είς τήν αριστεράν τής 
κεφαλής πλευράν. Ό  καδηγηττ.ς Νόρι, κατά τινας ίταλικάς εφημερίδας, 
έγραψε περί του ζώντος τούτου τέρατος έπιστημονικήν εκδεσιν. Ή  δια
γωγή δμως τού ίερέως τού νοσοκομείου έφάνη κατά ττν  περίστασιν τού
την λίαν κωμική, διότι Ιπιμδνως Ιζήτησε δίς νά βαπτΰτη τό παιδίον, ώς 
πιστεύων δτι είχε δύο ψυχάς καί δτι επομένως έξ?λδε τής κοιλίας τής 
μητρδς του ώς. παραμορφωδεν ζεύγος διδύμων.

’Ολίγον χρόνον μετά τήν Αναγόρευσιν τού Κρομβέλλου ώς δικτάτορος 
τής ’Αγγλίας έστειλεν ό βασιλεύς τής Δανίας ώς πρεσβευτήν παρ’' αύτή»
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τόν νεαρόν 'Ροζενκράντς, « 3  οποίο« τό χίίλος μόλις ίρ χ ιο ί νά καλύπτη 
λεπτές χνους μόοτακος.

Ο Κρομβέλλος, δςτις δεν ητο πάρα πολί φιλόφρων καί εύπροςήγο- 
ρος, βργίσδη διότι δεν ήξίωσαν ν’ άποστείλωσι παρ’ αύτω υποκείμενον

Άψες μ ε#  όλα ταϋτα, φιλτάτη μου, νά παρέλδωσιν «I πονηραί αδ- 
τα ι ημέραν καί λάβε την ύπόσχεσίν μου, ότι δά  Σε άποζημκόσω μίαν ημέ
ραν συρμικβς, πολυλογούσα περί τβ ν  κατά καιρούς νεωτερισμβν. Άλλα 
σοβαροίτερα καδήκοντα καί σπουδαιότεραι σκέψεις άπασχολοΰσι νυν τούς

μδλλον ήλικιωμένον καί «ξεδίπλωσε την οργ/ν του πρός τόν νεαρόν άπε- 
σταλμένον Ιπιτε&είς δ ιά  χλευαστικΰν έκφράσεων κατά τοΓ άπόντος μύ- 
στακός του.

Ό  'Ροξενκράντς όμως άπήντησε μετ’ άπαδείας: — Μυλόρδε, ό μό- 
σταξ μου δέν εχει την ηλικίαν του, καί τόση όμως εΐνε μεγαλειτε'ρα της 
του Ιλευδε'ρου σας κράτους.

Έ κ ΐο τ ε  6 Κρομβέλλος εφέρετο πρός τόν Δανόν διπλωμάτην μεό 
εξαιρετικές αβροφροσύνης.

πάντας, ουδέ δύναμαι παραλείπουσα τήν περί τούτων μνείαν νά ενδιατρίβω 
εις όλως έπουσιώδη πράγματα. . Άρκέσδητι εις τήν γλώσσαν των εικόνων, 
άν εχης νά 1 δώσης άκρόασιν καί εις αυτήν, έντεινον δε τήν προςοχήν Σου 
είς τά περί ,ήμας συμβαίνοντα. Δέν δύναται άλλως νά σκέπτεται εν ταΐς 
παρούσαις περιστάσεσιν καί αύτή ή

ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥ.

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. —  κ. κ. Άδελ. Αύδ„ είς Κωνστίπολιν. 
Α ί ’ ΰπέρ της Α λειοϋς ει’γενέΓς 'Γμό,ν συμπάδειαι καί ή  ειλικρινής Σας 
ύπέρ τοίν συμφερόντων α ίτη ς μέριμνα εΤνε ανώτερα; των ήμετέρων ευ- 
χαριστιβν. Μεί>’ όλας τάς προςπα&είας τβ ν  άντιφρονοόντων έ βίος της 
ϋ λ α ο ϋ ς  δέν &ά λήξη μετά τού φδίνοντος έτους. — κ. Α. Φ. Λ. Σ υ ν δ ρ ο 
μ η τή ν  τή ς  Ι ίλ ε ιο ν ς  έν  Ά λεξα νό ρεΙα .  Εύχαριστούμεν διά την ύπόμνη- 
σιν, αλλά πάντα ταύτα προηλδον Ιξ  άνωμαλιβν, άς απίστευτοι καταχρή
σεις επροξένησαν τη Διευ&υνσει. — κ. Ί .  Σαρδ., εις Βουκουρέστιον. Δω
δέκατος οδτος μην, καί άναμένομεν επιστολήν Σας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. —  'Ο  ύπό τάς δαλάσσας πόλεμος (μετά  είχό νο ς  ε ιδώ ν  το ρ η ιλ λ ο β ό λ ω ν  ¿ν σελ. 298) ύπό Κίσσας. — Τελέσιλλα, διή
γ η μ α  έ χ  τή ς  α ρ χα ία ς  ημ ώ ν  ισ το ρ ία ς , χ α τα  τί> γ ερ μ α ν ικ ό ν  υ π ό  'Ε λένης Ν .  (συνέχεια). — ’Εφευρέσεις καί άνακαλύψεις, I, II. —  ’Αποχωρισμός 
τής Μήδειας, κατά τό.πρωτότυπον της είκόνος τού L iezen-M eyer έν σελ. 296 καί 297. —  Αί άρεταί καί αί κακίαι, ν η ό  Κ ο μ φ ο νχ Ιο ν  [συνέχεια  
χ α ΐ  τέλος,). — Ο ί νεκροί τού Παλέρμου (μετά είκόνος της Σ το ά ς  τώ ν  Ν εχρ & ν έν  α ελ ίό ι 300) ύπό Δρ. Ε . Ν. —  Ε ις  τό Λεύκωμα της K“! Αίκ. 
ΑΛ. Κ . (αναχιορώ ν έ ξ  'Α&ηνών) ύπό Γεωργίου. Δροσίνη. — βιβλιοδήκη. — ’Επιστολαί έξ 'Εσπερίας, κ  6υιμΐνιια ·ιαν ιϋρ*παί*<ή τύαον *>> !,ηχ^·
ζ ο ν ο α ν  Έ Χ Χ —  Ή  T r j U t p u v t x h  ο ν γ χ ο ι ψ ν ν ί σ .  ρ π α ί , υ  Μ δ ψ ί α ς ,  Χ έ Χ λ η ς  * o i  Β φ Χ Ι ν ο ν *  —  Ό  ¿ ΰ ν ι χ ό ς  π λ ν ύ ΐ ο ς  t ü v  μ ν / ά Χ ω ν  χ $ α τ ά ν .  —  Γ ν ά μ η  U y y X o v  ο ν φ ο ν .  —  Ό  β τ ό μ α χ ο ς  τ ά »  
7 7 a p * i w v .  —  Ό  ¿ μ ύ ο τ α χ ο ς  Λ ^ ί α ^ ν τ η ς  ι ϊ $  J o » n x %  η ν ρ ά  ί ώ  Κ ρ ο μ $ ί Χ Χ ν .  —  7 Ϊ  τ η ς  —  Π ι ΐ ώ ί ο ν  t o i x c v p  x a l  τ ρ ί * η ο ν  Ι ν  τ ύ  ψ ο ϋ ο χ ο μ ι ί ν  τ ή «  N tu a 6 X * 6 > i .  —  J t x a i f i ’
Μ / Ϊ Ί θ * ς  ν ν ρ μ ι χ ή ς  ά φ α β ί α ς .  —  Μ * χ ρ ά  '^ Χ Χ ^ Χ ο γ ρ α φ ί α ,

”  ’  ’ Εκδότης Π .  Δ . Ζ 1 Τ 0 Ϊ Ρ Η Σ .  ·

T in te n  B a t  &  H e m a n u ,  /*  J w f i f .  —  Χ Α φ τ χ  J* τ ή ί  Kene B a f in a u n w E a e tv  b  S t fa e f i tv f r f i .  —  M tU n t  t n j  Λ  Soning, b  M tp l f .


