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ΤΟ ΚΟΡΑΚΟΑΙΘΑΡΙ.
(Μετά εικόνας, ορα αελ. 65.)

Ν τφ Κορινθιακά» ζόλπφ και προς βορ- 
ράν αύτοΰ εκτείνονται δύο μικρότεροι 
κόλποι γραφικότατοι, ό τής Κρίσσης 

(σήμερον ό κόλπος τοΰ Γαλαξέιδίου) και ού μα
κράν αύτοΰ ό τής Άντικύρρας (σήμερον ό κόλ
πος τών Άσπρων Σπητιών). Οί κόλποι ούτοι 
φαίνονται έκ φύσεως πεπλασμένοι ώς καταφύγια 
τοΐς θαλασσοπόροι;, και ήδη κατά τούς αρχαιό
τατους χρόνους ήσαν οί φυσικοί όρμοι, έν οίς 
διεχείμαζον ναΰταΐ’ δΐ δ καί ταχέως ίδρύθησαν 
ένταΰθα άποικίαι. ΙΙερί τών αποικήσεων τούτων 
ού μόνον πλεΐστα δσα όνόματα πόλεων ζαί δρεων 
μαρτυροΰσιν, άνήζοντα είς τοΰς ένταΰθα έλθόντα; 
λαούς, άλλά ζαί λατρεΐαι θεοτήτων ζαί παρα
δόσεις μυθιζαί έν ταΐς άζταΐς τής μικρά: ’ Ασίας 
καί έν ταΐς νήσοι; τοΰ ’Αρχιπελάγους έχουσαι 
τήν καταγωγήν των.

Ό κόλπος τής Κρίσσης, ό τών Δελφών λι- 
μήν, ήτο τά μάλιστα γνωστός, διότι έν αύτώ 
προσωρμίζοντο οί διά θαλάσσης πρός τό φοβερόν 
Μαντεΐον μεταβαίνοντες. ’Ενταύθα ήλθον, κατα 
τόν τφ Όμήρφ άποδιδόμενον "Υμνον εις Απόλ
λωνα, οί εύτολμοι έζεΐνοι άνδρες, οίτινες εκ 
Κνωσσοΰ τής Κρήτης διά τών ακτών τής δυ
τικής 'Ελλάδος καί διά Δήλου μετέφερον εις 
Δελφούς τήν λατρείαν τοΰ ’Απόλλωνος, τοΰ 
ύψίστου θεού τοΰ ήλιου καί τοΰ φωτός, κατα- 
στήσαντες τήν πρότερον άγρίαν καί άκατοίζητον 
ταύτην κοιλάδα κέντρον ανατολικού πολιτισμού, 
εις δ προσήρχοντο οί περί; οΐκοΰντες λαοί πρός 
λατρείαν τοΰ θεού, βστις διέχυσε τόν πολιτισμόν 
ζαί τάς τέχνας. Καί ό Κάδμος έκ Σιδώνος 
άποπλεύσας διά Κρίσσης καί Δελφών μετέβη 
είς Βοιωτίαν, ένθα ίδρυσε τάς έπταπύλους Θήβας.

Άλλά καί ό έτερος κόλπος, ό τής Άντι
κύρρας, πολλά διέσωζε μνημεία μαρτυροΰντα 
περί τής αρχαίας αύτοΰ φήμης· ούτως ύπήρχεν 
ένταύθα άρχαΐον κτίσμα, Μάραθος ζαλούμενον. 
'Η λέξις αύτη ήτο κατά τήν μαρτυρίαν τών 
νεωτέρων ιστορικών φοινικικής καταγωγής καί 
έοήλου τήν κυριαρχίαν χώρας τινός. Ό Παυ
σανίας (έν βιβλ. 36) λέγει δτι τής Άντικύρρας 
τά πέριξ όρη ήσαν πετρώδη άγαν ζαί έπί αύτών 
ιδίως έφύετο ό έλλέβορος. 'Η πόλις είχεν άρ
χαΐον ναόν τού Ποσειδώνος, καί είς μιζράν άπό- 
στασιν ιερόν τής Δικτυνναίας Άρτέμιδος, τής 
Ιδίως έν Κρήτη λατρευομένης. Ού μακράν τής 
Άντικύρρας καί παρά τούς πρόποδας τοΰ Παρ
νασσού έκειτο κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Παυσανίου 
ή άρχαία πόλις Αμβρυσο; καί δύο ώρας άπω- 
τέρω έπί υψηλού ζαί πετρώδους λόφου ή πόλις 
Στεΐρις. 'Η χώρα αΰτη καί σήμερον είναι πε- 
ριεργοτάτη, διότι ένταύθα εύρίσζεται ή γνωστή 
μεγάλη μονή τοΰ Όσιου Αουκά τοΰ Στειρίτου, 
ής ό ναός τφ 960 μ. Χρ. κατά το σχέδιον τής 
έν Κωνσταντινουπόλει Αγίας Σοφίας οίκοδο- 
μηθείς, είναι μία τών ώραιοτέρων τής Ελλάδος 
έκκλησιών. Διά τούς περί τήν άρχαιολογίαν 
άσχολουμένους τό μέρος τούτο τής 'Ελλάδος 
είναι πλείστου λόγου άξιον. Άγρια καί δασώδης 
είναι ή κοιλάς, ή έντεΰθεν είς Αεβαδείαν άγουσα· 
περιβάλλουκιν αύτήν οί άπότομοι τού Παρνασσού 
καί τοΰ Έλικώνος βράχοι. 'Η κοιλάς αΰτη 
έχώριζε τήν άρχαίαν Φωκίδα άπό τής Βοιωτίας 
καί ήτο ή φυσική όδός, ή έκ τής μεσημβρινής 

Βοιωτίας πρός τόν Κορινθιακόν κόλπον φέρουσα. 
Περί τής σπουδαιότητος τής οδού ταύτης κατα 
τήν άρχαιότητα μαρτυροΰσιν καί αί μυθικά1. και 
αί ιστορικά! παραδόσεις· γνωστόν είναι δτι οί 
έκ τών άπωτάτων τής Ασίας χωρών πρδς 
δυσμάς μεταβαίνοντες κατά τούς άρχαιοτάτους 
■χρόνους διήρχοντο τόν Κορινθιακόν κόλπον καί 
τήν Βοιωτίαν, άγνώστου σχεδόν όντος τοΰ περί- 
πλου τοΰ Ταινάρου ζαί τής Πελοποννήσου.

Μέρος τής ιστορικής ταύτης κοιλάδος πα- 
ριστα ή σήμερον δημοσιευομένη είκών. Όρη 
ύψηλά περιβάλλουσιν αύτήν, ών αι πλευραι είσί 
κατάφυτοι· έν τφ μέσφ δ’ αύτής ύψοΰται παμ- 
μεγέθης βράχος, τό Κορακολιθάρι καλού
μενος, παρά τόν όποιον άναβρύει πηγή διαυ- 
γεστάτου ΰδατος. Περιεργοτάτη είναι ή ονομασία 
τού βράχου τούτου. Ό κόρας σπουδαίαν κατέχει 
θέσιν είς τά τραγούδια καί τά παραμύθια τών 
νεωτέοων Ελλήνων τούτο άποδοτέον έν μέρει 
είς τήν μέλαιναν τού πτηνού χροιάν, είς τήν 
μακροβιότητα αύτοΰ καί είς τάς έξεις καί συνή
θειας του, έν μέρει δε καί είς τήν σπουδαιότητα 
ήν είχεν έν τοΐς μύθοις τής άρχαιότητος. Ός 
ιερόν τού Απόλλωνος ήτο τό πάλαι ό κόρας 
πτηνόν μαντικόν άνιπτάμενον είς τά ΰψη έλέ
γετο δτι άγαπα τόν ήλιον. Ό κόρα; είναι (κατά 
τόν ’Οβίδιον Μεταμορ. Π, 542; ό προδώσας τφ 
Άπόλλωνι τούς έρωτας τής Κορώνης· κόρας ήγεΐτο 
κατά τόν Καλλιμάχειον "Υμνον είς Απόλλωνα 
(16) τής είς Κυρήνην άποιζήσεως. Πλεΐσται δέ 
τής άρχαιότητος πόλεις έζ τού κόραζος έλαβον 
τό όνομα. Ουτω Κόρακες έκαλεΐτο, κατα τον 
Παυσανίαν ζαί άλλους, άρχαία τής Θεσσαλίας 
πόλις- Κοράκιον έλέγετο όρος παρά τήν Κολο- 
φώνα τής ’Ιωνίας· Κορακιού χώρα, μέρος έν 
τή Τρογλοδυτιζή τής Αίθιωπίας. Κορακήσιον 
άρχαΐον άκρωτήριον μεταξύ Κιλικίας καί Παμ- 
φυλίας- Κοράκων νάσος, άρχαία θέσις έν Αρ
καδία (ΓΙαυσαν. 8, 25, 11). Ό,τι δμως ιδίως 
τον ήμέτερον βράχον (τό Κοραζολιθάρι) υπενθυ
μίζει είναι τό χωρίον έν 'Ομήρου ’Οδύσσειας 
(XIII, 408), ένθα γίνεται μνεία θέσεως έν Ιθάκη, 
φερούσης τδ όνομα Κόραζος πέτρη.

“......................σΰες, αί νέμονται
παρ’ Κόρακα: πέτρη έπί τε κρήνη Άρεθούση 
έσθουσαι βάλανον μενοειζέα καί μέλαν 28»ρ 
πϊνουσαι, τάθ' υεσσι τρέφει τεθαλυΐαν άλόιφήν.”

Π.

ΣΧΕΣΙΣ
ΤΟΤ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΠΡΟΣ

ΤΑΣ ΔΑΚΟΡΩΜΟΥΝΙΚΑΣ ΙΔΙΑι ΦΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ- 
ΔΡΑΣΙΣ ΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΠ' ΑΥΤΩΝ.

Ιστορική Μελέτη ύπό Σ. Κρητικού.

ΤΑ τήν ήτταν τού Ελληνισμού ύπδ 
τών ρωμαϊκών λεγεώνων ή 'Ελλάς κα
τέστη περί τά μέσα τής 2βς έκατον

ταετηρίδος π. X. (142) ρωμαϊκή οΰτως είπεΐν 
έπαρχία ύπδ πολιτικήν έποψιν. ’Αλλ’ ούχί ολο
σχερής έγένετο καί ύπδ πολιτικήν έποψιν ή

:ήν 'Ρώμην ύποδούλωσις τής Ελλάδος, 
. καί μετά τήν ρηθεΐσαν έποχήν έπί αίω- 

,ς ένιαι πολιτεία1, τής Ελλάδος διετή- 
έαυτών πολίτευμα. Καί ύπδ ήθιζήν 

ή'Ελλάς ούκ ήν τή'Ρώμη ύπο- 
Τούναντίον αΰτη έπέβαλε τδν εαυτήν 

τότε κοσμοκράτορος ‘Ρώμης, 
Ελλάς καίτοι παρηκμακυΐα, διετήρει 

ήν τέχνην, τήν φιλολογίαν καί έν γένει 
τυ- 

τοΐς 
πο-

V at- 
όση-

ύπδ τ 
καθότι 
νάς τιναι 
ρουν τό 
έποψιν έπίσης 
χείριος. 
πολιτισμόν επί τής 
διότι ή 
είσέτι τ 
τήν έπιστήμην, τοΰθ’ δπερ ήνάγκασε τούς 
ράννους αύτής, δπως ύποβληθώσιν ηθικώς 
ύπ’ αύτούς "Ελλησιν. Άλλ’ έν τούτοις ή 
λυχρόνιος δουλεία κατεμάρανε τό έθνιζον 
σθημα, ώστε καί ή έπίκλησις " "Ελλην’ 
μέραι έςαλείφεται ζαί ό ύπερήφανος ούτος "Ελλην 
παραδέχεται τήν έπίκλησιν '"Ρωμαίος”, οπερ 
καί κοινώς έπεκράτησε.

Άλλ’ ώς πρός τούτο συνέτεινε ζαί τό νέον 
δόγμα τοΰ χριστιανισμού, τδ τήν είδωλολατρειαν 
καταβαλόν, διότι δ Ελλην ένθους ύπέρ τής αλη
θούς άρετής καί ηθικής τοΰ νέου δόγματος τοΰ 
Εύαγγελίου ένόμισε πρδς καιρόν δτι καί τδ 
όνομα "Ελλην άντίκειται τή ιδέα καί νέα δι
δασκαλία τής χριστιανικής θρησκείας. Διό και 
προύτίμησε τήν τοΰ κυριάρχου αύτοΰ έπίκλησιν 
"Ρωμαίος”.

Καί πώς οΰ; μή γάρ καί οί έν Βυζαντίφ 
ελληνες αύτοκράτορες δέν άντεποιούντο τήν τής 
Κοσμοκράτορος 'Ρώμης ύπεροχήν μετά τήν πτώ- 
σιν άλλως τής δυτικής αύτοκρατορίας έπί Αύ- 
γουστύλου καί διότι ό μέγας Κωνσταντίνος τον 
τής 'Ρώμης θρόνον μετήνεγκεν είς Κωνσταντι- 
νούπολιν; ’Ιδού λοιπόν καί ετέρα πρόφασις εύ- 
λογοφανεστάτη τω τότε Έλληνι, διεκδικοΰντι 
τήν κοσμοκρατορίαν, ήν ή 'Ρώμη ηθικώς άπω- 
λεσε μετά τήν τοΰ θρόνου μετάθεσιν είς τήν 
’Ανατολήν.

Καί όντως άστεΐον τό πράγμα- διότι εν φ 
ή αύλή, τά γραφεία άπό Θεοδοσίου τοΰ μεγάλου 
άλλως άπαντα'Ελληνικά έν Κωνσταντινουπόλει, 
ή έκκλησία ιδία δλως έλληνική, και οί έπι 
’Ιουστινιανού λατινιστί γραφέντες κώδικες έξελ- 
ληνίσθησαν, ώς μή έννοοΰντος τοΰ λαού τδ λα
τινικόν ιδίωμα, καί έπ’ αύτοΐς έπίσης τοΐς νο- 
μίσμασιν, ώς άπό Λέοντος τοΰ Ίσαύρου κατα 
τάς άρχάς τής 8’·' έκατονταετηρίδος εύρίσκεται 
κεχαραχμένον Ελληνιζοΐς γράμμασι τδ Βασι
λεύς”, οί ίλληνες δμως Βυζαντινοί αύτοκράτορες 
έπέμενον είς τήν έπίκλησιν τοΰ " Ρωμαίος Αύ- 
τοκράτωρ”. Καί διά τί; — διότι ή Κωνσταν- 
τινούπολίς έστιν ή νέα 'Ρώμη ζαί επομένως 
έφρόνουν δτι αύτή άνήκον τάτε πολίτικα και 
θρησκευτικά πρωτεία.

Άλλ’ άρά γε ή φάσις αυτή τοΰ ελληνισμού 
ζαί ή πρδς τήν ’Ανατολήν πτήσις τοΰ 'Ρωμαϊ
κού άετοΰ, έπέδρασεν δλεθρίως ή λυσιτελώς έπί 
τοΰ μέλλοντος τοΰ 'Ελληνισμού; Δυνάμεθα άδΐ- 
στάκτως είπεΐν, λυσιτελώς. Διότι τδ νέον δόγμα 
τοΰ χριστιανισμού έπιβαλλόμενον ύπό τοΰ ζρα- 
τοΰντος 'Ρωμαίου συνήψεν είς §ν άπαντα τα 
έως τότε διακεχωρισμένα στοιχεία τοΰ 'Ελλη
νισμού καί συνεσωμάτωσε τοΰτον, δπως εύρω- 
στότερος άναφανή καί έδραιοτέρα καταδειχθή 
ή τούτου έπικράτησις έν τή Ανατολή. ’Ιδού 
δθεν ώς έκ προνοίας παρουσιάζεται έν τφ θεάτρφ 
τοΰ νέου άνατολικοΰ δράματος ώς ήρως αύτοΰ 
ό μέγας Κωνσταντίνος φέρων τδν σταυρόν έν 
χερσί μετά τοΰ ελληνικού θεογράφου έπιγράμ- 

ματος "έν τούτφ νίκα”, ώς έντολεύς οΰτως 
είπεΐν τής θείας Προνοίας, δπως συμπήςη έν τφ 
νέφ δόγματι καί Έλληνας καί ελληνίζοντας 
λαούς καί τούς μετά ταΰτα έπίσης έπιδραμόντας 
κατά τής κοινής εστίας τοΰ πολιτισμού τής 
’Ανατολής, τής Κωνσταντινουπόλεως, άρκτώους 
καί άγριους λαούς, διά τής γλώσσης μεθ’ ής δ 
έπιστήθιος μαθητής έγραψε τό ιερόν εύαγγέλιον, 
τδ προωρισμένον καταλύσαι τήν κοσμοκρατορίαν 
τής είδωλολατρείας.

Ό μέγας ’Αλέξανδρος διά τής διαδόσεως τής 
Έλληνικής γλώσσης ούκ δλίγον ισοπέδωσε τήν 
δδδν τοΰ Εύαγγελίου. Ό μέγας έπίσης Κων
σταντίνος διά τοΰ έπισκιάσαντος τήν Ανατολήν 
ρωμαϊκού άετοΰ συνετέλεσεν είς τήν κοινήν ταύ
την έκχριστιάνισιν. "Ετερος δ’ ήρως ρωμαίος 
δύο έκατονταετηρίδας, πρό τοΰ μεγάλου Κων
σταντίνου προλεαίνει τήν δδδν τής μελλούσης 
φάσεως δηλαδή δ Τραϊανός, ό καταβαλών τούς 
άτιθάσσους Δάκας καί άλλους βαρβάρους λαούς 
τής Άρκτου.

Τοιαύτη ήν ή θέσις τοΰ 'Ελληνισμού, ήν 
άμυδρώς έσκιαγράφησα μέχρι τών άρχών τοΰ 
4ου αίώνος μ. X. ύπό τε τήν ηθικήν καί πολι
τικήν αύτοΰ έποψιν, καθ’ δν χρόνον δ σταυρο
φόρος Κωνσταντίνος πήγνυσι τήν σημαίαν τοΰ 
Χριστιανισμού έπί τής άκροπόλεως τοΰ Βυζαν
τίου. Νέα φάσις, νέα μεταπολίτευσις προ- 
ωρισμένη νά μεταβάλη τήν όψιν τοΰ κόσμου! 
Άλλ’ έν έκ τών δρώντων προσώπων τοΰ έξέ- 
λισσομένου δράματος παρίσταται καί ή έπί Τρα
ϊανού μορφωθεΐσα νέα έθνικότης τών Δακορω- 
μούνων, περί ών προτίθεμαι ιστορικήν τινα άνέ- 
λιξιν ποιήσαι, καί οΐαν έπιρροήν ό Ελληνισμός 
έξήσκησεν έπι τοΰ έθνους τούτου.

Οί έπί τής Μακεδονικής δυναστείας κατοι- 
κοΰντες τήν νΰν 'Ρουμανίαν καί Βεσσαραβίαν, 
τήν ύπδ τών Ελλήνων καλουμένην Σκυθίαν, 
Δάκες καί Γέται καταβάλλονται ύπδ τοΰ Τραϊ
ανού καί ύποβάλλονται είς τδν ρωμαϊκόν ζυγόν, 
ό δέ μέγας έζεΐνος αύτοζράτωρ μέγαν άριθμδν 
άποικιών έζ διαφόρων φυλών, ούσών ύπδ τδ 
'Ρωμαϊκόν σκήπτρον, μετέφερε καί άπφκισεν έν 
Δακίφ, δπως δαμασθώσιν όλοτελώς οί άτίθασσοι 
Δάκες. Αί νέαι άποικίαι, τδ ρωμαϊκόν ιδίωμα 
τδ πλεΐστον έχουσαι, τδ έπέβαλον ζαί τοΐς ίθα- 
γενέσι Δαξί καί βαθμηδόν άρχεται νέον κράμα 
έθνότητος σχηματιζόμενον τδ τών Δακορωμούνων, 
οίτινες καί μέχρι σήμερον διέσωσαν τδ λατινικόν 
ιδίωμα.

Άλλ’ αν οί Δάκες καί Γέται — οί τελευ
ταίοι οΰτοι κατώζουν ίδια τήν νΰν Μολδαβίαν, 

υπεταγησαν και δ εζρωμαϊσμδς τούτων έβαινεν 
άκατασχέτφ δρμή, ιδού έτέρα φυλή φοβερά 
άναφαίνεται κατά τάς άρχάς τοΰ τρίτου αίώνος 
(211 π. X.) έκ τών Σκανδιναυϊκών δρέων όρ- 
μωμενη, μέλλουσα διαταράξαι τήν νέαν άπο- 
καταστασιν καί έκρωμαϊσμδν τών Δακορωμούνων. 
Παρενεϊρω δθεν ένταύθα τά ύπδ τοΰ σοφού έλ- 
ληνιστοΰ Δημητρίου Φιλιππίδου περί τούτου 
γραφέντα, βιοΰντος έν Ίασίφ κατά τάς άρχάς 
τοΰ παρόντος αίώνος καί γράψαντος ιστορίαν τής 
Δακοροομανίας.

Οί Γότθοι οί τήν'Ρουμανίαν καί τά μέχρι 
Βόλγα καί Βαλτικής ζαί Βιστούλα ύποχείρια 
ποιήσαντες έκ τής Σκανδιναυίας έξήλθον, Κιμ- 
μεριων πάντως απόγονοι όντες. Ώνομάζοντο δέ 
οί έν τή Ρουμανία Δυσμογότθοι, πρδς άντι- 
διαστολήν τών πέραν τοΰ 'Γύρα Γότθων, δνομαζο- 
μένων Έφγότθων. Τών δ’ έν 'Ρουμανία πάλιν 
ύποδιαιρουμένων, οί μέν τό "Αρδελ οΐκοΰντες, 
θαιφάλοι ώνομάζοντο, οί δέ τήν Μολδόβαν, 
Βικτοφάλοι· οί δέ τδν 'Ρουμουνικδν άγρόν, 
θύριγγοι, όνομα σωζόμενον έτι έν Γερμανία. 
Εβασιλεύοντο δέ ϊδίφ οί έν 'Ρουμουνία Γότθοι.

Έπειτα βασιλέα κοινόν έγνώρισαν, βία πάν
τως, τδν Γκίλπεριχ (πλουσιοδότην σημαίνει τδ 
όνομα). Ούτος τούς Βανδάλους κατοικοΰντας 
περί τδν Γισσδν ποταμόν έξέωσε καί τδ ισρού- 
ριον είλεν, δπερ Κωνσταντίνος ό μέγας, έξε- 
στρατευκώς έπί Γότθους καί Βαστάρνας (τούς 
Πεύκα; τοΰ Ζωσίμου) καί 'Ρωξολανούς, ύπήκοα 
έθνη τοΐς Γότθοι;, καί νενικηκώς αύτούς κατε- 
σκευάσατο έν άριστερά τοΰ "Ιατρού, έν Κραϊο- 
βική, άνωτέρω τής γεφύρας τοΰ Τραϊανού. Άλλά 
καί νικήσας, δώροις αύτούς φίλους έαυτδ» έποι
ήσατο. Επειτα ό Γκίλπεριχ τήν ήγεμονίαν 
τών Εφγότθων ήναγκάσθη γνωρίσαι καί ήν έν 
τή 'Ρουμουνία ύποβασιλεύς τών Έωγότθων.”

Όν τως δ’ ή έποχή έκείνη ύπεμφαίνει έργον 
τής άκατανοήτου Προνοίας, διότι μετά τήν τοΰ 
Χριστού έμφάνισιν καί τήν έξάπλωσιν τοΰ θείου 
αύτοΰ δόγματος παρηκμακυίας τής Ελλάδος ζαί 
ύποβεβλημένης πολιτικώς τφ 'Ρωμαϊσμφ παρη- 
κμακώς ήν τότε ηθικώς κατά τδν 3'“ καί 4°' 
μ. X. αιώνα καί δ 'Ρωμαϊκός άετός. Ούτος 
εις ματην άνθίσταται κατά τών φοβερών θυελλών 
και σφοδρών καταιγίδων. Είς μάτην άναβρυ- 
χάται καί κατά τήν όρμήν αύτοΰ κατασπαράσσει 
δια τών δνύχων του πλήθη γυπών καί δρνέων 
κατ’ αύτοΰ έπιτιθεμένων. Έπεπρωτο έπί τέλους 
νά συνθηκολογήση καί συμφιλιωθή τοΐς έχθροΐς, 
δπως άναλάβη. Τίνες δέ ήσαν οί έχθροΐ έκεΐνοι; 
Αί βάρβαροι φυλαί τής άρκτου, αίτινες όρμεμ- 
φύτως οΰτως είπεΐν πρδς τά κέντρα τοΰ γηραιού 
πολιτισμού έρρεπον άπερ έδει νά πέσωσιν ύπδ 
την όρμήν τοΰ άτιθάσσου καί εύρωστου νέου 
Κόσμου, δπως συμφυρθώσι τφ παλαιώ πεπολι- 
τισμένφ πλήν παρηκμακότι κόσμφ, καί "να νέον 
κράμα εύρωστότερον καί ζωηρότερον άναπλασθή, 
γέννημα άλλως τής νέας παγκοσμίου μεταπολι- 
τεύσεως, προκληθείσης ύπό τού νέου δόγματος 
τοΰ θεανθρώπου.

Υποχωρεί ούν ή 'Ρώμη τή ’Ανατολή, προ- 
τιμήσαντος τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου τδ Βυ
ζάντιον, τήν πόλιν τοΰ Μεγαρέως, ήν οί "Ελ
ληνες μασχάλην Ελλάδος έκάλουν. ’Ιδού λοι
πόν ό μέγας Κωνσταντίνος φέρων τδν σταυρόν 
έν χερσίν εύαγγελίζεται νέαν άποκατάστασιν καί 
συγκέντρωσιν τοΰ έν Ανατολή παρηκμακότος 
Ελληνισμού διά τής επιβολής τοΰ θείου δόγμα
τος. Καί ιδού μυστήριον τελούμενον άοράτως, 
έγκαθιδρυομένου τοΰ νέου Έλληνοβυζαντινοΰ 
κράτους ύπδ τδ όνομα "Νέα 'Ρώμη”.

Κατ’ αυτήν τήν κρίσιμον εποχήν καί τήν 
μυστηριιόδη άνέλιξιν τοΰ νέου άρχομένου άνα- 
τολικοΰ δράματος οί πρδ αίώνος έν Δακία άπο- 
κατασταντες Γότθοι έσαεί τάς τοΰ Βυζαντίου 
χώρας έληίζοντο καί έπέδραμον καταστρεπτικώς. 
Άκούσωμεν δέ ζαί αύθις τοΰ άνωτέρω ρηθέντος 
σοφού Φιλιππίδου.

"Διαβαινόντων δέ τών Γότθων τόν Ίστρον 
ζαί λεηλατούντων τήν τών Κωνσταντινουπολιτών 
γήν ζαί αιχμαλώτους έπαγομένων ές τήν 'Ρου
μανίαν, ήσαν πάντως έξ αύτών καί χριστιανοί, 
χαι ή χριστιανική θρησκεία ήδη καί έν 'Ρου
μουνία φυτεύεσθαι ήρξατο. Καί Γότθοι, ώς 
έοικε, τοΰς χριστιανούς άγόμενοι διά τδ φιλά- 
δελφον καί τήν άρετήν αύτών, τδ τής θρησκείας 
αύτών ένηγζαλίζοντο φρόνημα, ώσπερ έπειτα 
καί έν Βουργαρία δρώμεν τάς πρώτας τής τοΰ 
Χριστού πίστεως έννοιας τάς αιχμαλώτους τοΐς 
Βουλγάροις έμπνευσάσας. Άνδιος, ώς φασι, 
μοναχός έκ Μεσοποταμίας τούς Δυσμογότθους 
έπιστρέφειν είς τδν Χριστιανισμόν βουλόμενος, 
διέβη τδν "Ιστρον καί δπαδούς εύρεν, οί καί 
γυναικομοναστήριον, ώς εοικεν, έν τφ Άρδέλ 
έκτίσαντο. Ό μέν ούν Άνδιος διεπράξατό πως 
τδ σκοπούμενον χρόνφ δέ ύστερον περί τδ τέλος 
τής δεζάτης έκατονταετηρίδος, Βροΰνος δ επί

σκοπος τής Αύγούστης, ταΰτα βουληθείς καί 
ες ’Αρδέλ ιζόμενος, παρά τής ληστροφρονοΰσι 
Καγγάροις, ζαί διά τούτο τήν ειρήνην πνέουσαν 
θρησκείαν άποστρεφομένοις. θάνατον εύρεν άντί 
τής έλπιζομένης ές έπιστροφήν προαιρέσεως. 
Ησαν καί τοΐς πέραν τοΰ Τστρου Γέταις καί 

Γότθοις επίσκοποι, οΰς Σκυθών έπισζόπους ώνό- 
. F ”ραζον . . .

Έζ τών άνωτέρω ούν καταδεικνύεται, ότι δ- 
Χριστιανισμός είσήχθη κατά πρώτον τδν 3’" αι
ώνα μ. X. ύπό αιχμαλώτων Ελλήνων καί έλ- 
ληνίδων ή καί έλληνιζόντων έκ τούτων, ιδία 
έκ τών έξ Ασίας δρμωμένων, οΰς οί Γότθοι 
μεθ’ έαυτών άπήγαγον.

I οΰ μεγάλου δέ Κωνσταντίνου έπιθυμοΰντος 
κατευνάσαι τάς άναφυείσας διχονοίας ενεκα τής 
τού Άρείου αίρέσεως, προσεκλήθη καί δ έπί- 
σκοπος Σκυθίας, ώς έλέγετο, είς τήν Σύνοδον 
Ούλφιλάς ή Θεόφιλος καταγόμενος έζ χριστι
ανών τής Άσιας, προχειρισθείς δέ καί κατά τδ 
335 έν Κωνσταντινουπόλει "’Επίσκοπος Γοτθίας”.

Ούτος δέ μετέφρασεν είς τήν Γοτθικήν τδ 
Εύαγγέλιον δι’ ελληνικών χαρακτήρων καί δπερ 
σώζεται έτι καί νΰν " καί συνιάσι τούτου οί 
σοφοί Δάϋτζοι”, έπιλέγει ό ρηθείς ιστορικός. 
Φιλιππίδης. Καί μετά τόν Θεόφιλον ό Νικήτας 
προεχειρισθη έπίσκοπος Δακών καί Βησσών. 
Αύτδς δέ έκτισε ζαί ναόν έλληνικόν, έν φ έλ- 
ληνιστί έτελοΰντο αί άκολουθίαι, καθώς καί 
ετερας έζζλησίας διά. τούς άλλογλώσσους.

Έτερον άξιοσημείωτον γεγονός συνέβη κατά τά 
τέλη τού τρίτου αίώνος, ή τών Δαζορωμουνιζών 
άποικιών μετάθεσις είς Μοισίαν ύπδ τοΰ αύτο- 
κράτορος. Αύρηλιανού, καί οί έναπολειφθέντες 
έν Δακία Δακορωμοϋνοι έσύστησαν ηγεμονίαν- 
αύτόνομον.

Ό Γρατιανδς έν τοσοΰτφ άποδιώζει τούς 
Γότθους έκ τής Θράκης, άλλ’ έπιτρέπει είς τούς 
θύννους νά κατοικήσωσι μεταξύ τών ποταμών 
Δραύου ζαί Σαύου, ούτοι δέ έπέπρωτο νά έκ- 
διώξωσιν έκεΐθεν τούς Γότθους. ’Ιδού δθεν καί 
έτέρα φυλή βάρβαρος ζαί φοβερά, είς ήν οι 
Δακορωμοϋνοι έδει νά ύποκύψωσιν. Άλλά μετ’ 
ού πολύ αναφαίνονται οί Βούλγαροι, οίτινες 
ενουμενοι μετά τών θύννων έπί Ζήνωνος τοΰ 
αΰτοζράτορος τοΰ Βυζαντίου, ληΐζονται τήν θρά- 
κην, οι δε Δάκες καί Γέται τήν Μακεδονίαν 
και Ηπειρον. Άλλ’ ούτοι πάντες κατεστρά- 
φησαν καί άπεδιώχθησαν έκεΐθεν έπί τοΰ ’Ιου
στινιανού διά τών ένδοξων στρατηγών τού Βυ
ζαντίου, Βελισσαρίου καί Ναρσή, άφ’ ού άπασαι 
αί άνωτέρω φυλαί ύπέκυψαν είς τήν δύναμιν 
τών Βυζαντινών.

Μετά τούτο βλέπομεν τούς Δακορωμούνους 
ήνουμένους .μετά τών Βουλγάρων καί πολεμοΰν- 
τας κατά τών Βυζαντινών. Άλλ’ έπί Μιχαήλ 
τοΰ ΙΙορφυρογεννήτου κατά τό 683 έκχριστιανί- 
ζονται οί Δακορωμοϋνοι καί Βούλγαροι τής 
Μοισίας. Μετά πολλάς περιπέτεια; άχρι τής 
άνωτέρω έποχής ή Τρανσυλβανία, Βλαχία καί 
Μολδαβία είχον άποτινάξει τόν ζυγόν τών είσ- 
βαλοντων βαρβάρων καί είχον ίδιους ηγεμόνας. 
Πλήν τούτο δέν διήρκεσε μακρδν καί οί Δακο- 
ρωμοΰνοι ύπετάγησαν τοΐς Βουλγάροις.

Κατόπιν έπέρχεται έτέρα βάρβαρος φυλή, οί. 
Τάταροι, κατακλύσαντες τήν Βεσσαραβίαν καί 
λοιπήν Δακορουμανίαν.

Έν τούτοις τδ νέον έλληνορωμαϊκδν κράτος 
εύρίσζεται είς άένναον πάλην καθ’ δλων τούτων 
τών νεηλύδων είσβαλουσών βαρβάρων φυλών καί 
κατώρθου ότέ μέν διά τών όπλων, ότέ δέ διά 
τοΰ χριστιανισμού ζαί τοΰ διασωζομένου είσέτι 
έλληνικοϋ πολιτισμού, τής γλώσσης καί τής 
έλληνικής, λέγω, παιδείας, νά συμφυρη τά 
κατ’ αυτού έπερχόμενα άγρια καί άπολίτευτα
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φύλα και ή Κωνσταντινούπολις έν μέσω τής 
δίνης καί τής συγχύσεως ν' άποβή όντως το 
χωνευτήριον τών έπιδραμουσών φυλών, έξ ών 
αΐ πλεΐσται συνεισέφερον εις τήν διάσωσιν αυτού, 
πολεμούσα·. ύπέρ αυτού, ού μην και άνδρας 
άξιους χορηγήσασαι, οιτινες και έπί τού θρόνου 
τού Βυζαντίου έπαξίως έκάθισαν και ένδόξως 
έβασίλευσαν, ώς ό Θεοδόσιος. Ιουστινιανός. Λέων 
ό ’Ίσαυρος καί άλλοι έξελληνισθέντες βασιλείς.

'Οσημέραι δέ ή Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
αποβαίνει ελληνική και κατά τδν εννατον αιώνα 
Βασίλειος ό Μακεδών (857 μ. X.) τίθησι τήν 
σφαγίδα τής ολοσχερούς έξελληνίσεως τού Βυ
ζαντινού κράτους συντάξας ελληνιστί τδν κώ
δικα τδν καλούμενου " Βασιλικά” και νόμισμα 
έλληνικοΐς γράμμασι κεχαραγμένον όρίσας και 
τούς άρκτώους λαούς Σέρβους, θύννους, ’ Αβαρας, 
Χαζάρους, 'Ρώσσους καί λοιπούς καθόλου εκ
χριστιάνισα?.

Οί νέοι ο’ έκχριστιανισΟέντες λαοί παρα
δέχονται τδν 'Ελληνικόν πολιτισμόν καί τήν 
ορθόδοξον θρησκείαν καί ή Βυζαντινή αυλή συ
νάπτει επιγαμίας μετά τών Βουλγάρων καί 
'Ρώσσων, τοΰθ’ δπερ έγένετο άφορμή τής έπι- 
κρατήσεως καί έξαπλώσεως τής δρθοδοξου θρη
σκείας παρά τοΐς λαοΐς έκεινοις.

Οί δέ Δακορωμοΰνοι ότέ μέν ύποκύπτοντες 
έτέροις βαρβάροις, ότέ δέ άναλαμβάνοντες καί 
μετά τών Βυζαντινών κατά Βουλγάρων πολε- 
μοΰντες, ότέ δέ κατά τών Βυζαντινών μετά 
Βουλγάρων καί Γότθων συμμαχούντες, δσημέραι 
δμως έκχριστιανιζόμενοι καί ποδηγετούμενοι ύπό 
έλληνοβυζαντινών ιερωμένων ώς καί λαϊκών 
σοφών, διετήρουν αείποτε τήν ηθικήν συνάφειαν 
μετά τοΰ Βυζαντινού βασιλείου, ού μήν άλλά και 
διότι καί ή εκκλησία τής Ρωμουνίας άπδ τής 
4Γ·’ έν Χαλκηδόνι Συνόδου, ώς και άπασαι τών 
τότε λεγομένων βαρβάρων φυλών αι εκκλησία·, 
ύπήχθησαν τή δικαιοδοσία τού Οικουμενικού 
Πατριαρχείου καί ουδέποτε οί Δακορωμοΰνοι 
ύπήχθησαν τή παπική έκκλησία μεθ’ δλας τάς 
προσπάθειας καί άντενεργείας τοΰ Παπικού θρόνου.

(Έπεται τό τέλος.)

Ο ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΘΕΙΡΣΙΟΣ
ΚΑΙ Η ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΟΡΤΗ ΕΝ 

ΜΟΝΑΧΩι.

(Μετά είκόνος, Ζρα βελ. 69.)

Π
ΑΡΑΘΕΤΟΜΕΝ σήμερον τήν εικόνα τοΰ 

σεβαστού Καθηγητοΰ καί ακραιφνούς 
Φιλέλληνος Ειρηναίου Θειρσίου 

(Friedrich ν. Thiersch), ού κατ’ αύτάς έτε- 
λέσθη έν Μονάχφ ή γενέθλιας εορτή, μετά πά- 
σης τής έπισημότητος.

Ό Ειρηναίος θείρσιος έγεννήθη τή 17 ’Ιου
νίου 1784 έν Θυριγγία· έν Ναουμβούργφ καί 
Scliulpforte έδιδάχθη τά πρώτα μαθήματα, είτα 
δέ διήκουσε τών πανεπιστημιακών μαθημάτων 
έν Λειψία καί Γοττίγγη, ένθα καί τώ 1807 οιω- 
ρίσθη αναπληρωματικός τοΰ γυμνασίου καθη
γητής. Τώ 1809 προσεκλήθη ώς καθηγητής έν 
τώ Αυκείιυ τοΰ Μονάχου, ένθα ώς διαμαρτυρό- 
μενος τδ θρήσκευμα πολλάς ύπέστη πικρίας. 
Έν έτει 1815 άπεστάλη παρά τής βαυαρικής 
Κυβερνήσεω,ς ώς έπίτροπος τών ύπδ τών Γάλλων 
άφαιρεθέντων κειμηλίων τών διαφόρων μουσείων 
είς Παρισίους καί κατώρθωσε ν’ άποδοθώσι

ταΰτα πάντα τή Βαυαρία. Μεγάλην άπέκτησεν 
ιδίως φήμην διά τάς ύπέρ Ελλάδος ένεργείας 
του και διά τήν έπιστημονικήν τής έλευθερω- 
θείσης Ελλάδος πρός τήν Γερμανίαν ένωσιν. 
Τφ 1826 οιωρίσθη καθηγητής έν τώ Πανεπιστή
μιο) τοΰ Μονάχου, καί τώ 1831 μετέβη είς τήν 
Ελλάδα, ένθα συντόνως ένήργησεν ύπέρ τής 
έκλογής τοΰ Βαυαροΰ πρίγκηπος ’Όθωνος ώς 
βασιλέως τής Ελλάδος. Έπανελθών τώ 1832 
είς Γερμανίαν διετέλεσε μέχρι τοΰ θανάτου αυ
τού καθηγητής τής ’Αρχαιολογίας έν τώ Πανε
πιστήμιο) καί πρόεδρος τής ’Ακαδημίας τών 
’Επιστημών, μεγάλης άπολαύων ύπολήψεως ού 
μόνον έν τοΐς έπιστημονικοΐς κύκλοι; άλλά καί 
παρά τή βαυαρική Αυλή καί έν γένει παρ’ 
άπασι τοΐς κάτοικοι; τής βαυαρικής πρωτευούσης. 
Ή Ελληνική Κυβέρνησις έτίμησε τόν άκρον 
φιλελληνισμόν τού γεραρού Καθηγητοΰ, άπονεί- 
μασα αύτώ έν έτει 1858, οτε έώρτασε τήν πεν- 
τηκοταετηρίδα τής είς διδάκτορα άγορεύσεως 
αύτοΰ, τόν Μέγαν Ταξιάρχην τοΰ τάγματος τοΰ 
Σωτήρος.

Ένταΰθα παραθέτομεν τήν έκ Μονάχου έπιστα- 
λεϊσαν ήμϊν περιγραφήν τή; εορτής.

'Η 17’· τοΰ μηνος Ιουνίου ήν ημέρα, καθ’ ήν 
έν Μονάχφ λαμπρά έτελεΐτο εορτή ιδίως ύπό 
τής φιλολογικής Σχολής πρδς τιμήν μεγάλου 
άνδρός, ού τό όνομα καί πας "Ελλην μετά με
γάλου προφέρει σεβασμού. Η ήμερα αύτη δήλον 
οτι συνεπλήρου τδ εκατοστόν έτος τής γεννήσεως 
τοΰ φιλέλληνος Είρηναίου Θιρσίου, δστις τήν 
ένθερμον πρός τό Ελληνικόν έθνος άγάπην καί 
άφοσίωσιν αύτοΰ τρανότατα καί έν πολλαΐς 
καταοείξας περιστάσεσι λίαν έπαςίως τό σεβαστόν 
αύτοΰ όνομα έν τε τή μνήμη παντός Έλληνος 
καί έν ταΐς σελίσι τής νέας ιστορίας χρυσοΐς 
καί άνεξιτήλοις ένεχάραξε γράμμασι. Ταΰτα 
λέγων ούδόλως προτίθεμαι τάς άρετάς τού άν
δρός καί τά ύφ’ ών ένεπνέετο προς τόν Ελ
ληνισμόν αισθήματα νά έξυμνήσω (διότι τό τοι- 
οΰτον ύπερβαίνει τάς εμάς δυνάμεις), δέν δύ
ναμαι όμως καί παντελώς νά σιγήσω απέναντι 
τών εύαρέστων καί λαμπρότατων έκείνων έντυ- 
πώσεων, άς άπεκομίσαντο πάντες οι τής έορτής 
συμμετασχόντες. Μετά έθνικής βθεν χαράς 
προάγομαι δπως λεπτομερή τινα ποιήσωμαι περι
γραφήν τής έορτής ταύτης, ήτις πρώτον ήδη 
μετά 100 έτη άπδ τής γεννήσεως του άοιδίμου 
Θιρσίου μεγαλοπρεπώς καί λίαν πανηγυρικώς 
έτελέσθη έν τφ "Cafe-Restaurant zur Bitithe”.

Υπό μεγάλου όντως σεβασμού κατελαμβάνετο 
πας ό είς τήν έπί τή εορτή κομψώς κατηρ- 
τισμένην αίθουσαν εισερχόμενος άφ’ ενός μέν 
άτενίζων πρδς τήν προτομήν τοΰ γεραροΰ έκείνου 
άνδρός, δστις έκ τών κόλπων τής σοφής Γερ
μανίας έξελθών μεγάλας ού μόνον τή πατρίδι 
αύτοΰ, άλλά καί τώ πολυπάθει ημών έθνει πα- 
ρέσχεν ύπηρεσίας, άφ ετέρου δέ πέρις αύτοΰ 
βλέπων ού μόνον μέγα μέρος τών σοφών Κα
θηγητών καί ιδία τής Φιλολογίας, άλλά καί 
χορείαν πολλών άλλων σεβασμίων καί έπιλέκτων 
άνδρών διά τής παρουσίας αύτών μεγαλοπρε- 
πεστέραν τήν εορτήν καθιστάντων, καί έκ τρίτου 
πλήθος φοιτητών ιδία δέ τής Φιλολογίας. Έκ 
τής σεβαστής τοΰ έορταζομένου οικογένειας διέ- 
κρινέ τις άφ’ ένδς μέν τόν υιόν αύτοΰ κ. Λου
δοβίκον Θίρσιον Καθηγητήν ζωγράφον, άφ’ έτέ- 
ρου δέ δύο αύτοΰ έγγόνους, Καθηγητάς έν τφ 
πολυτεχνείφ. Άλλ’ ούχ ήττονα σεβασμόν πα- 
ρεΐχον τδ μέν ό πολιόθριξ καί πολύπειρος γέρων 
κ. Forster, αύλικδς σύμβουλος, τδ δέ δ περι
ώνυμος ποιητής κ. Η. LlNGG.

Περί τήν έβδόμην καί ήμίσειαν ώραν ό Πρόε
δρος τοΰ φιλολογικού Συλλόγου κ. ERNST KNOLL·

έκήρυξε τήν έναρξιν τής έορτής τοΐς πάσι τδ 
ώς εύ παρέστητε” ειπών. Άμέσως δέ είς έκ 

τών μελών τοΰ Συλλόγου ό κ. Graf φοιτητής 
τής Φιλολογίας στέψας τήν γεραράν τοΰ έορτα
ζομένου κεφαλήν διά στεφάνου έκ δάφνης έξε- 
φώνησεν (ΰδήν τινα Λατινικήν έν μέτριο Σαπ
φικό) ύπ’ αύτοΰ πεποιημένην. Μετ’ ού πολύ 
έγερθείς ό κ. Or. Thomas ’Ακαδημαϊκός λίαν 
ευφραδώς απήγγειλε τδν ~ρο: άνάμνησιν τοΰ 
έορταζομένου πανηγυρικόν λόγον. Κατόπιν λα
βών τον λόγον ό περιώνυμος τής Αρχαιολογίας 
Καθηγητής z. Dr. V. BROKE ώμίλησε περί τής 
άξίας τοΰ θιρσίου οσον αφόρα τό αρχαιολογικόν 
αύτοΰ μέρος. Άφ’ ού δέ έν τώ μεταξύ τετρα
φωνία τις ύπό φοιτητών γενομένη κατέθελξε 
τούς πάντας. αίφνης έπίσημος ύπό τοΰ Προέδρου 
έγένετο διαδήλωσις, δτι έκ μέρους τών παρε
πιδημούντο)'/ Ελλήνων δύο άπεστάλησαν στέφανοι, 
εις μέν ύπδ τών Ελλήνων φοιτητών ιδία, έτερος 
δέ ύπδ τού Ελληνικού Συλλόγου. Τότε έγερ
θείς έγώ έφερον είς μέσον τδν έκ μέρους τών 
Ελλήνων φοιτητών στέφανον, έκ δάφνης πε- 
πλεγμένον, καί προ τής προτομής τοΰ αοιδίμου 
Θερσίου στάς κατέθηκα αύτδν κάτωθεν καί δε- 
ξιόθεν τής προτομής τοΰ έορταζομένου (διότι, 
ώς άνω ήρηται, ή κεφαλή αύτοΰ ήν ήδη έστεμ- 
μένη), άφού γεγωνυία τή φωνή άπήγγειλα έπί- 
γραμμά τι. δπερ ό ίδιος έποίησα καί δπερ ώς 
ευνοϊκής τυχόν άκροάσεως καταχωρώ ένταΰθα·

Οίον έχει σένα; άμμ', Ελλήνων παΐοα; άπαντα;
Μουσοπόλου; Μονάχφ, εικόνα τήνδε τεήν 

Είσορόωντας, άνερ τηλεκλυτέ θίρσιε, 2; γε
‘Ελλάδα καλλίχορον πατρίδα ώστε τεήν 

Ένίυκέω; φιλέεσκε; καί ταύτης πέρι δηρόν
Πόλλ' έμόγησα;, δτων μνημοσύνη μενέει 

Ασβεστος μετά πάσιν έπί -χθονί δερκομένοισιν ·
'Αθάνατο; γάρ άεί πάσα όροτών αρετή.

Νϋν δέ, μάζαρ, τόδε στίμρ,α σε προφρονέω; ποτιδέχθαι 
Τέκμωρ ήμετέρη; λισσόμεθ’ εύσεΰίη;.

Είρήσθω καί τούτο έν παρόδφ οτι τό επί
γραμμα τούτο ήν τετυπωμένον έπί τών δυο τοΰ 
στεφάνου ταινιών, έν φ ή τρίτη καί τετάρτη 
αύτοΰ ταινία έφερον τήν επιγραφήν "οι ένταΰθα 
φοιτηταί 'Έλληνες τώ φιλέλληνι θιρσίφ εύγνω- 
μονούντες”. Είς τδ έτερον μέρος τής προτομής 
κατετέθη καί ό έκ τοΰ Έλλην. Συλλόγου άπο- 
σταλείς στέφανος, δστις έκ δύο φοινίκων καί 
πολυποίκιλων άπαρτιζόμενος άνθέων λίαν κομψός 
ήτο φέρων μάλιστα χρυσοΐς γράμμασι τήν έπι- 
γραφήν “ Τφ Ειρηναίο) Θιρσίφ δ Ελληνικός 
Σύλλογος έν Μονάχφ”. Έν γένει άμφότεροι 
οί στέφανοι ούτοι τοσοΰτον τοΐς πάσιν υπερη- 
ρεσαν, ώστε δ μέν πλησιάζων άνεγίγνωσκε τας 
έπιγραφάς, ό δέ τδ έπίγραμμα καί άλλος έθαύ- 
μαζεν έν γένει τήν έξ άμφοτέρων άποπνέουσαν 
καλλονήν τε καί χάριν· τούτου ένεκα καί άπε
στάλησαν τή έπαύριον πρδς τήν σεβαστήν τοΰ 
έστεμμένου άνδρός οικογένειαν κατά, τήν έπι- 
θυμίαν τοΰ υιού αύτοΰ κ. Λουδοβίκου Θιρσίου 
(δστις καί τήν έσπέραν έκείνην τά βαθέα αύτοΰ 
έξέφρασεν ήμϊν εύχαριστήρια καί τή έπαύριον 
ιδιαιτέρως έπισκεφθείς τινας ές ημών), ινα ώσπερ 
τιμαλφής τις παρακαταθήκη διαφυλάττωνται άπδ 
γόνου είς γόνον. Μετά τήν ουτω παρεμπεσοΰσαν 
άνάπαυλαν λαβών τόν λόγον ό έκ τών σοφών 
Καθηγητών δεινός Ελληνιστής κ. Dr. ν. Christ 
ώμίλησε λίαν καταλλήλως περί τοΰ Θιρσίου ώς 
ίδρυτού τού φιλολογικού φροντιστηρίου (Se
minar). Τέλος ό κ. Dr. Krvmmbacher, ειδή- 
μων καί τής νέας Ελληνικής, ώμίλησε λίαν 
ένθουσιωδώς περί τοΰ ένεργοΰ μέρους τοΰ θιρ
σίου έν σχέσει πρδς τήν νέαν Ελληνικήν καί 
ιδία τήν Τσακωνικήν δι’ δ καί χειροκροτήσεις 
έπεσφράγισαν τόν έπίλογον αύτοΰ.

Ουτω λήξαντος τοΰ έπισήμου τής έορτής 
μέρους έδήλωσεν δ Πρόεδρος τήν έναρξιν τοΰ

εύθυμου μέρους καί πα- 
ρέδωκε τήν προεδρίαν τώ 
Καθηγητή κ. Dr. ν. 
Christ, ούτος δε κατό
πιν έτέρφ καί ούτω κα
θεξής. Τοΰ λοιπού δθεν 
ούδέν άλλο ήκουέ τις 
είμή, ότέ μεν άσματα 
τερπνά ύφ’ απάντων συγ
χρόνως αδόμενα, δτε 
δέ προπόσεις καί συγ
κρούσεις ποτηρίων. Άλ
λά τδ μάλλον τήν χα
ράν καί άγαλλίασιν ημών 
εις τδν ύπατον βαθμόν 
ύψωσαν, ήν ό ιδιαίτε
ρος ενθουσιασμός, ύφ’ 
ού ού μόνον οί σεβα
στοί Καθηγηταί, άλλά 
καί αυτοί οί φοιτηταί 
άναφλεγόμενοι αντί τοΰ 
συνήθους " prosit” άνε- 
βόων 'Ελληνιστί "είς 
ύγείαν σας” καί ούτω 
συγκρούοντες τά ποτήρια 
μεθ’ ημών έπιναν τδ 
θειον αύτών νέκταρ. Έν 
τφ μεταξύ έγερθείς ό 
γνωστός συγγραφέας κ. 
Dr. Stehr, καθ’ δ προ 
μικρού έκ τής Ελλάδος 
έπανακάμψας, έξέφρασε 
τάς εύαρέστους εντυπώ
σεις, άς έν τή χώρα 
ταύτη ήσθάνθη καί άνέ- 
φερε τά προτερήματα 
καί τάς έλλείψεις έν γέ-

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΘΕΙΡΣΙΟΣ.

νει μέν συμπάσης τής 
χώρας ιδία δέ τής πό
λεως τών Αθηνών πα- 
ρομοιώσας ταύτην πρδς 
τδ Μονάχον καί έπι- 
προσθείς, βτι έν τή πό- 
λει ταύτη ευρίσκει τις 
πάντα τά πρδς 
ρησιν κοινωνίας 
τού μένα ζωτικά 
χεΐα. Έκ τών 
τούτου όρμηθεις ό ίερο- 
διάκονος τής έν τή πό
λε·. ημών Έλλην. Εκ
κλησίας κ. Χρ. Άντω- 
νιάδης διά. προπόσεως 
τίνος έδήλωσεν, βτι όμο- 
λογουμένως ή Ελλάς 
πρδ μικρού είσέτι άνε- 
ξάρτητος γενομένη πολ
λάς έχει είσέτι τάς ελ
λείψεις, πλήν σύν τφ 
χρόνφ Οέλουσιν έκλείψει 
καί αυται, καί δτι αυτή 
πολλά οφείλει τή σοφή 
Γερμανία. Έν γένει 
κατά τήν έσπέραν έκεί
νην μέχρι τοσούτου βα
θμού ύψώθη ό φιλελ
ληνισμός τών πάντων, 
ώστε κατ’ άπαίτησιν τι- 
νών άντήχησεν έπί τέ
λους καί ό έθνικός ημών 
ύμνος ύπδ τής δλομε- 
λείας τών παρευρεθέν- 
των Ελλήνων ψαλείς 
προηγουμένου μάλιστα

συντή- 
άπαι- 
στοι- 

λόγων

Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ.
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τοΰ κ. Dr. A. Wagnee κατόχου κα'ι τής νέας 
'Ελληνικής. Ούτως έληξεν ή έορτή και άρίστας 
άποκομισάμενοι εντυπώσεις διαλύθησαν πάντες, 
οί μεν τά πρωτεία φέροντες περί τα μεσάνυχτά, 
οί δέ λοιποί περί τήν 2’1' μετά τδ μεσονύκτιον 
ώραν.

Δημ. Ή. Οίκονομίδης.

Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ.
(Μετά είκόνος, 2ρα σελ. 69.1

'ί·

Ό

τφ ύπ’ άριθμδν 13 τεύχει τοΰ Εσπέ- 
ρου (Α-. έτους) έδημοσιεύσαμεν τήν 
εικόνα τοΰ ό/ραίου πλοίου τοΰ ήμετερου 

ναυτικού, τοΰ Ναυάρχου Μιαούλη, προ μι
κρού είς 'Ελλάδα καταπλεύσαντος · σήμερον δέ 
αναδημοσιεύομε·; τήν εικόνα ταύτην, το μεν 
ενεκα τών νέων ήμών συνδρομητών, οίτινες μη 
έχοντες τδν Α'. τόμον, έξέφρασαν τήν επιθυμίαν 
ταύτην, τδ δέ διότι ό "Ναύαρχος Μιαούλης’ 
έξετέλεσεν έσχάτως μακρόν τής Μεσογείου περί 
πλουν, προσορμιστείς είς πολλάς πόλεις παρα
λίους καί νήσους καταικουμένας ύπδ Ελλήνων, 
καί ώς έκ τούτου πολύς περί αύτοΰ έγένετο 
λόγος. Ό περίπλους ούτος. σχολεΐον διδακτι- 
ζώτατον διά τούς ναυτικούς ήμών. οφείλεται εις 
τήν πρωτοβουλίαν τοΰ τα ναυτικά τής πατριοος 
ήμών άξίως διέποντος σεβαστού καί πεπειραμένου 
άνδρός, τοΰ υποναυάρχου κ. Γεωργίου Ιομ- 
πάζη, δστις ού παύεται μεριμνών περί τής 
δσον οίόν τε ζαλλιτέρας καί πραζτικωτέρας μορ- 
φώσεως τών νέων αξιωματικών καί ύπαξιωμα- 
τικών τοΰ έθνικοΰ ήμών ναυτικού. Γόνος έν
δοξου ναυτικής οικογένειας καί παιδιόθεν περί 
τά ναυτικά ασχοληθείς δ κ. I . Ιομπαζης καλώς 
έννόησεν οτι οί εις τά ναυτικά επιδιδόμενοι Ελ- 
ληνόπαιδες όλίγην έλάμβανον τήν πρακτικήν 
άσκησιν· δι’ δ καί έσκέφθη, κατά μίμησιν τών 
μεγάλων τής 'Εσπερίας κρατών, νά διοργανώση 
τδν περίπλουν τής Μεσογείου, όπως έμπραζτως 
έφαρμοσθώσιν α'ι θεωρητικοί γνώσεις, άς οί νέοι 
άςιωματικοί έν τοΐς ναυτικοΐς σχολείοις έλάμ
βανον, καί λίαν έπιτυχώς έξελέξατο πρός τοΰτο 
τδ κομψόν καί στερεόν τοΰ έθνικοΰ ήμών ναυ- 
τικοΰ πλοΐον, τον ' Ναύαρχον Μιαουλην , ού 
κυβερνήτης είναι ό κ. Δ. Κριεζής, διακεκριμένος 
άνώτερος αξιωματικός τοΰ ναυτικού.

'Ο "Ναύαρχος Μιαούλης” άπάρας έκ Πει
ραιώς· έν άρχή τοΰ έαρος καί σφοδρός ύποστάς 
τρικυμίας προσωρμίσθη είς ’Άθω, είς Θεσσα
λονίκην, Καβάλλαν, Λήμνον, Τένεδον, Λέσβον, 
Σμύρνην, Χίον, ζαί τελευταίως, ώς άνήγγειλον 
ήμΐν αί έφη μερίδες, έπεσκέφθη καί τήν ΓΙάτμον, 
τήν Κάλυμνον, τήν Κώ, τήν ‘Ρόδον, τήν Ατ
τάλειαν, τήν Λεμησσδν ζαί Λάρνακα τής Κύ
πρου, δθεν διηυθύνθη είς Αίγυπτον, δπως έκεΐθεν 
έπανακάμψη είς τά ίδια. Έν Πάτμφ ύπεδέχθη 
τόν κυβερνήτην ζ. Κριεζήν καί τούς άξιωματικούς 
τοΰ πλοίου δ έπίσκοπος ζ. Άμφιλόχιος, ζαί 
έν τφ λαμπρώ ναφ τφ ύπδ τοΰ Αλεξίου τοΰ 
Κομνηνοΰ άνεγερθέντι έψάλη έπίσημος δοξολογία. 
Εν Καλύμνω έξήλθεν είς προϋπάντησιν ό πρό
ξενος τής Ελλάδος ζ. Συμεών μετά τών προ
κρίτων τής πόλεως· ώσαύτως καί έν Κφ, ένθα 
ό πρόξενος κ. Φανίας ένθουσιωδώς ύπεδέχθη 
τούς "Ελληνας αξιωματικούς, είς τιμήν τών 
όποιων παρετέθη ύπδ τής Έλληνικής κοινότητος 
λαμπρόν δεΐπνον. Έν ‘Ρόδφ δ 'Έλλην πρόξενος 
κ. Γιαννόπουλος έπεσκέφθη τδ πλοΐον άμα 
τή προσορμίσει αύτοΰ, συνοδευόμενος ύπδ πλή
θους άπειρου λαού. Αίαν έγζάρδιος ύπήρξε καί

ή έν Κύπρφ υποδοχή. Έν Λεμησσφ ό 'Έλλην 
κυβερνήτης έπεσκέφθη έπισήμως τδν Άγγλον 
διοικητήν· τή έπιούση δέ δ δήμαρχος ζ. X ρ. 
Καρύοης έ'δωζε μεγαλοπρεπή χορόν, είς δν 
ήσαν προσκεκλημένοι ζαί αί άνώτεροι Άγγλοι 
υπάλληλοι. Έν δέ Λάρνακι προσεφώνησε δΐ 
ένθουσιώδους λόγου τούς "Ελληνας άξιωματικούς 
δ σχολάοχης κ. Ν. Λανίτης, καί τδ έσπέρας 
ό "Αγγλος αρμοστής κ. Widolf παρέθεσε·/ είς 
τιμήν αύτών δεΐπνον. Κατά τήν έν Λάρνακι 
υποδοχήν διεκρίθη ιδίως·, ώς άναφέρουσιν αι 
εφημερίδες, ό μεγαλέμπορος κ. Γρ. Κυζίδης. 
Έν Αλεξάνδρειά μεγάλαι έγένοντο προπαρα- 
σκευαί διά τήν ύποοοχήν καί δεξίωσιν τών αξιω
ματικών τοΰ έθνικοΰ ήμών πλοίου, ζαί δέν άμ- 
φιβάλλομεν οτι ζαί έν τή έμποριζή έκείνη πόλει 
οί ομογενείς ήμών μέγιστο·/ θά έκδηλώσωσι τδν 
ενθουσιασμόν.

Παντός έπαίνου άξιος είναι ό υπουργός, ό 
τοιαύτην συλλαβών ιδέαν βέβαιον δέ είναι οτι 
τά άποτελέσματα τής θαλασσίας ταύτης περι
ηγήσεων εσονται άγαθά ού μόνον ύπδ έποψιν 
ναυτικήν άλλά καί ύπδ έποψιν έθνιζήν. Εύχής 
έργον είναι, τοιοΰτοι περίπλοι νά έζτελώντο 
ύπδ τών έθνιζών ήμών πλοίων κατ’ έτος. Ή 
Κυβέρνησις δύναται νά ηναι πεπεισμένη, οτι τα 
πρδς τοιαύτας θαλασσίας έζδρομάς δαπανώμενα 
χρήματα δέν ρίπτονται ματαίως καί άσκόπως 
είς τήν θάλασσαν.

■ Τ. Γ. Έκ τών τελευταίων ειδήσεων έμά-
θομεν οτι ό "Ναύαρχος Μιαούλης” διαμείνας 
ήμέρας τινάς έν Αλεξάνδρειά κατέπλευσεν ήδη 
σωως καί άβλαβώς είς Πειραιά.

ΠΟΙΗΣΙΣ.

GUSTAVE LAFFON,

ΓΤροΞένου τής Γαλλίας έν Άδριανουπόλει.

ΕΙΣ ΑΠΟΥΣΑΝ.

το πεπρωμένο, 
Έζ θεού γραμμένο

Νά σέ στερηθώ.
Νά θρηνώ, να κλαίω, 
Στή φωτειά νά πλέω 

Καί νά σέ ποθώ.

ΤΗι ΗΡΩΙΔΙ ΝΗΣΩι ΥΔΡΑι.

Υπο Σπυρ. Τ. Φορίστη.

Ϊ
ΔΡΑ, ήρωϊκή φωλιά,
Νησί καμαρωμένο, 

Πούδωκες τέκν άθάνατα, 
Νησάκι δοξασμένο.

Μόνο σου μέσ’ τήν θάλασσα 
Σέ βράχια στηριγμένο, 
Νησί μου ύπερήφανο 
Καί πολυακουσμένο.

‘ΤΙ πρασινάδα σ’ άφησε, 
Δέν ’μπόρηε νά βλάστηση, 
Άφ’ οΰ δέν έχει μέρος γής 
Καί τόπο γιά ν’ άνθηση.

Τον πήρανε τά τέκνα σου· 
Έκειά μοσχοβολούνε ■ 
Έχουν αΐιϋνια μυρωδιά 
Καί πάντοτε θ’ άνθοΰνε,

Θέλεις καλλίτερο βλαστό, 
Άφ’ οΰ σέ ευωδιάζουν 
Τά δνόματα τών τέκνων σου 
Ποΰ σέ πολυδοξάζουν;

Άς λείψη τοΰ τριαντάφυλλο·/, 
Τοΰ ρόδου ή μυρωδιά, 
Εμπρός σέ τέτοια τέκνα σου, 
Σ’ άθάνατα παιδιά!

Αύτή θά μέν’ αιώνια, 
Χειμών δέν τήν χαλα,
Τήν χάρισε ή Μάννα της 
Διά νά μοσχοβολά.

"Εχεις καί δύο άδέρφια, 
"Ομοια σάν κ’ εσένα, 
Ταΐς Σπέτσαις τοΐς ήρωϊκαΐς, 
Ψαρά τά δοξασμένα.

Βράχοι καί τούτοι, ηρωικά 
’Ανθήσανε βλαστάρια,
Τέκνα καί τοΰτ’ άθάνατα, 
Πατρίδος μας καμάρια.

Θά μείνετε αιώνια
Έσεΐς καί τά παιδιά σας, 
Μέ δόξα ατελείωτη 
Τά ζατορθώματά σας!

"Υπνο δέν κοιμούμαι, 
"Ολο σ’ ένθυμοΰμαι,

Σ’ έχω στήν ψυχή■ 
"Οπου κΐ αν πηγαίνω. 
Πλασμ’ άγαπημένο.

"Ερχεσαι καί σύ.

Είς τδν νοΰν σέ φέρω, 
Σέ θωρώ καί χαίρω,

Όνειρο γλυκό, 
"Οπου νά γυρίσω 
θά σέ άντικρύσω,

Φάσμα · μαγικό.

Το περπάτημά σου, 
Τδ κελάδημά σου

"Ολο άντηχεΐ
Μέσα είς τ’ αύτιά μου, 
Μέσα στήν καρδιά μου,

Μέσα στή ψυχή.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ·.
ΕΥΡΕΘΕΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ.

■
Γ τφ προηγουμένω τεύχει τοΰ "Εσπέ
ρου’ άνεφέρομεν τήν γνώμην τοΰ σοφού 
καθηγητοΰ ζ. SAYCE περί τής επιτύμ
βιου ταύτης έπιγραφής, σήμερον δέ μεταφράζομεν 
καί οσα γράφει περί αύτής ό κύριος William 
Ridgeway έν τφ τεύχει τής "’Ακαδημίας” τής 

21 ’Ιουνίου 1884.
" Ή έπιγραφή αΰτη, λέγει δ κ. Ridgeway, 

φαίνεται δτι είναι μία έξ έκείνων τών μετρικών 
έπιγραφών, ών τοσαΰτα εΰρηνται παραδείγματα 
έν τή Έλληνική ’Ανθολογία (Βιβλ. 7). Βε
βαίως οί στίχοι στ'., ζ'. καί μέρος τοΰ η', σχη- 
ματίζουσιν έξάμετρον "Χαΐρε σύ, παΐ, παρ’ όδοΰ 
κήνπερ θνητόν βίον ερπης.” Δέν είναι άνάγκη

Πάντα σέ γυρεύω,
Σά νά μή πιστεύω

Πώς δέν είσ’ εδώ· 
Κρύβεσαι νομίζω, 
Κΐ ολο τριγυρίζω

"Ισως καί σέ δώ.

Στά παράθυρά σου 
Βλέπω τή σκιά σου

Καί τήν κυνηγώ 
Καρτερώ ν’ άνοιξης, 
Πάλι νά μοΰ ρίξης

Βλέμμα σπλαγχνικό.

Σάν έλθή τδ βράδυ,
Τδ βαθύ σκοτάδι,

Σ’ έχω, σοΰ ’μιλώ,
Τά παράπονά μου 
Καί τά βάσανά μου

Λέγω καί θρηνώ.

Το γλυκό σου στόμα, 
Πώχει ρόδου χρώμα, 

"Ερωτος πηγή
Τήν φωτειά μου σβύνει, 
Βάλσαμο μοΰ χύνει 

Πάνω στή πληγή.

Μέ τδ ίνδαλμά σου, 
Μέ τδ φάντασμά σου 

Βλέπεις βτι ζώ·
Κατοικώ στά νέφη,
Τή ζωή μου τρέφει 

"Ονειρο χρυσό.

"Αχ! μή μέ ξυπνήσης, 
Μ ή μοΰ άφανίσης 

Πλάνην τήν γλυκειά!
"Αφες νά κοιμάται, 
Άφες νά πλανάται 

"Αρρωστη καρδιά!

Τί θέ νά κερδίσης 
Σάν μέ καταπείσης 

"Οτι ξεψυχώ;
Μή νά μέ γλυτώαης 
"Εχεις νά μοΰ δώσης 

"Αλλο γιατρικό;

Δέν καταλαμβάνεις
Τί κακόν μοΰ κάνεις, 

"Ολο σά μοΰ λές,
Πώς ό χωρισμός μας 
θάν’ ό θάνατός μας

Κΐ οτι πάντα κλαΐς;

Πλέον μή μοΰ γράψης, 
Φώς μου, νά μέ θάψης, 

"Οτι μ’ άγαπας·
Προτιμώ στδ χέρι
Νά κρατής μαχαίρι

Καί νά μέ κτυπας.

Φθάνει νά γνωρίζης
"Οτι σύ μ’ ορίζεις,

"Οτι σ’ άγαπώ· 
Θ’ άλθη πάλι μέρα, 
"Ασπρη περιστέρα,

Ποΰ θά σοΰ τδ πώ.

Μ’ αν ποτέ τ’ άέρι 
Τής νυκτός σοΰ φέρη 

"Αγνωστη φωνή,
Μή τρομάξης, μείνε· 
Ή ψυχή μου εΐνε

Κ’ ήλθε νά σέ δή.

νά καταφύγωμεν είς Κελτικήν έρμηνείαν διά 
τάς λέξεις '"Ερμής, Κομμαγήνε, φιλιβίωτος καί 
κιμώη”. Δύσκολον είναι άληθώς νά δώση τις 
έντελή έξήγησιν χωρίς νά ΐδη τήν έπιγραφή·/· 
ούχ ήττον δμως θέλω προσπαθήσει νά κάμω 
σημειώσεις τινάς έπί τοΰ κειμένου, ώς αναγράφει 
αυτό η Ακαοημια . Εν ατ’.χω *· ™ εκ- 
ζαιδεχέτης” είναι πιθανώς άντί "έκζαιδεζέτης” 
δηλ. έν ήλικία δεζαέξ έτών (ό παΐς Ερμής). 
Περί τοιαύτης άναγραφής τής ηλικίας διά τούς 
έν νεαρα ήλικία άποθανόντας προ. Άνθολ. Παλ. 
7,600. Η έξήγησις αΰτη άπαλλάττει ήμάς τοΰ 
νά παραδεχθώμεν μήνα "1 δον.

Έν στίχφ γ'. τδ ύπομοίγης” δυνάμεθα νά 
διαιρέσωμεν ' ύπό μοι γής” δηλ. ύπό γήν πρδς 
θλίψιν μου”. Τό ‘‘Ερμή” είναι είτε ή αιτια
τική είτε ή κλητική τοΰ 'Ερμής, δπερ ήτο σύ- 
νηθες όνομα άνδρός.

Έν στίχω δ'. Κομμαγήνε. Καί τό ‘‘Κομ- 
μαγηνή”, ώς όνομα μέρους τίνος τής Συρίας, 
ζαί το έπίθετον " ζομμαγένης” εΰρηνται συχνά 
παρά τοΐς ζλασιζοΐς συγγραφεΰσιν. Εύρίσζοντες 
ένίοτε το "τρίπος” άντί "τρίπους” δέν πρέπει 
νά άπορώμεν διά τδ "νέπος” άντί "νέπους”.

Έν στίχφ ε'. "Φιλιβίωτος ’ είναι άντί “φι- 
λοβίωτος” οΰσης τής πρώτης συλλαβής μαζράς, 
ώς τοΰτο άπαντάται έν τή ήροιΐζή ζαί ελε
γειακή ποιήσει.

Έν οτίχ/υ Γ. "Κιμώη . . . γη (μέ τδ προη- 
γούμενον” έπί) σημαίνει "ζοιμώη . . . γή” δηλ. 
"ή γή νά σέ νανουρίση”. Καί ή λέξις "ζούφου” 
άποδειζνύει τοΰτο (Κούφα σοι χθιον έπάνωδε 
πέσοι).

Άναζεφαλαιοΰντες λοιπόν λέγομεν οτι ή έπι
γραφή είναι σύνηθες επιτάφιον έπίγραμμα είς 
τήν μνήμην έφήβου δνόματι Έρμοΰ, Συρίου τήν 
καταγωγήν, άποθανόντος έν ήλικία δεζαέξ έτών. 
Οί πρώτοι στίχοι είναι βιογραφιζοί · εΐτα έρχε
ται ό άποχαιρετισμδς τοΰ πενθοΰντος αύτόν 
τέλος δέ ή δέησις δπως ή γή ή αύτφ έλαφρά. 
Δέν δύναμαι νά παραδεχθώ τήν ύπόθεσιν δτι ή 
εΰρεσις τοιαύτης έπιγραφής άποδειζνύει λαόν 
όμιλοΰντα ελληνιστί, διότι πόλλάζις εΐδον μνη
μεία με έπιγραφάς έβραϊκάς, άνεγερθέντα ύπδ 
’Ιουδαίων είς φίλους των έν Αγγλία· πλήν 
ούδείς δύναται έκ τούτου νά παραοεχθή δτι 
παρ’ ήμΐν ύπήρχε λαός όμιλών έβραϊστί. Καί 
άλλαι Έλληνικαί έπιγραφαί εύρέθησαν έν Αγ
γλία· δύο μέν κατά τδ Άδριάνειον τείχος (έξ 
ών ή μία έν έξαμέτροις) έτέρα έν Κουμβερλάνδη 
καί άλλη μετρική έν Chester.”

‘Η σύνταξις τής "Ακαδημίας” σημειοΐ έν 
τέλει, δτι καί τρεις ή τέσσαρες άκόμη άνταπο- 
κριταί άνεΰρον έν τή έπιγραφή τδν έξάμετρον. 
Η συζήτησις τών "Αγγλων λογιών έπί τής έπι

γραφής ταύτης άποδειζνύει πόσον ένδιαφέρονται 
οΰτοι είς δ,τι περίεργον καί έπιστημονιζόν.

Ο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΟΛΕΩΣ.

(Μ ετά δύο εικόνων, όρα G&/.. 72.)

Διά νά έννοήση τις, όποιας προόδους έκαμεν 
ή σιδηροδρομική συγκοινωνία ζαί ύπό τήν έπο- 
ψιν τής άναπαύσεως, άρζεΐ νά ΐδη τάς άρχαίας 
έκείνας σιδηροδρομικός άμάξας, αΐτινες διατη
ρούνται είσέτι εις τινα μέρη μάλλον ώς άντι- 
κείμενα περιέργειας ή ώς χρήσιμα δι«ζομιστικά 
μέσα, ζαί νά παραβάλλη αύτάς πρδς τάς άνα- 
παυτικάς άμάξας, άς κατεσκεύασεν ή μεγάλη 

‘Εταιρία, ή τών Wagons-lits λεγομένη, καί εθεσεν 
είς ένέργειαν διά τήν ταχεΐαν σιδηροδρομικήν 
γραμμήν, τήν διατρέχουσαν έν διαστήματι 80 
μόνον ιδρών τήν Εύρώπην ολόκληρον άπδ τοΰ 
ενός είς τδ άλλο άκρον. Διά τών άμαξών τού
των ικανοποιούνται ολαι αί απαιτήσεις τών πε
ριηγητών.

Έζ τών δύο παρατεθειμένων σήμερον εικόνων 
ή μέν παριστα τούς κοιτώνας, ή δέ τό έστιατό- 
ριον. ΊΙ άμαξα, ή τούς κοιτώνας περιέχουσα. 
χρησιμεύει έν ήμερα ώς αίθουσα μέ άνάζλιντρα 
άναπαυτιζά, μέ τραπέζας, αναγνωστήρια ζαί 
περιζυζ.λοΰται υπό μεγάλων παραθύρων, τά όποια 
άφίνουσι τήν θέαν έλευθέραν. Τήν νύκτα ή αί
θουσα αΰτη μεταβάλλεται είς κοιτώνα, δμοιον 
πρδς τούς μικρούς έν τοΐς άτμοπλοίοις κοιτώνας- 
τα εκατέρωθεν ανάκλιντρα σχηματίζουσι τέσσαρας 
ζλινας, δύο κατωτέρας καί δύο άνωτέρας· μένει 
οέ καί μικρόν μέρος έλεύθερον διά τήν πρωινήν 
ενδυμασίαν. II δευτέρα ήμών είκών παριστα 
τό εστιατόριο·/, αίθουσαν πλουσίως οιηυπρεπισ- 
μένην, περιέχουσα·/ μικράς κατά σειράν τρα- 
"ΐζας, μεταξύ τών οποίων υπάρχει ή άπαιτου- 
μένη δίοδος. II δίοδος αΰτη είναι έλευθέρα 
δι όλων τών άμαξών, καθότι ή μία άμαξα συν
δέεται μετά τής έτέρας δΐ είδους γεφύρας. 
I οσοΰτον στερεώς είσί ζατεσκευασμέναι αί άμαξαι 
αύται, ώστε ούδέν, ούδέ τό έλάχιστον έπί τών 
τραπεζών άντιζείμενον ή σκεύος κινείται. Τά 
φαγητά είναι καί πλούσια καί καλώς κατεσζευ- 
ασμένα, οί δέ τίμαί αύτών είσίν όποΐαι έν τοΐς 
ζαλλιτέροις τών πρωτευουσών έστιατορίοις. Όλα 
τά τμήματα τής άμαξοστοιχίας θερμαίνονται 
όμοιομόρφως, ολα φωτίζονται διά φωταερίου, 
περιεχομένου έν άποθήκη τινι ύπό τήν άμαξαν.

ΊΙ Εταιρία έ’χει σήμερον 175 τοιαύτας 
άμάξας, άς μεταχειρίζεται έν δλαις ταΐς γραμ- 
μαΐς, ταΐς συνδεούσαις τάς εύρωπαϊκάς μεγαλο- 
πόλεις· ούτως δύναται τις νά μεταβή άπδ Πα- 
ρισίων είς Βερολΐνον, είς Βιέννην, είς ΙΙετρού- 
πολιν, είς Κωνσταντινούπολιν χωρίς ν’ άλλάξη 
άμαξαν, ή κάλλιο·/ είπεΐν χωρίς ν’ άλλάξη ξε
νοδοχείο·/ ζαί, δπερ ούσιωδέστατον, χωρίς ποσώς 
νά παρενοχλήται ύπό τών τελωνιακών διατυπώ
σεων, καθότι αί άποσζευαί έξετάζονται ύπδ τών 
τελωνοφυλάκων έν ω ή άμαξα εξακολουθεί τδν 
δρόμον. Πολύ άναπαυτικαί είναι αί άμαξαι 
αύται διά τούς μεταβαίνοντας καί εύθεΐαν άπδ 
ΙΙαρισίων είς Κωνσταντινούπολιν σήμερον αί 
άμαξαι δέν προχωροΰσι πέραν τοΰ Γιουργέβοο 
έν 'Ρουμανία· έν Γιουργέβφ γίνεται ή διάβασις 
τοΰ Δουνάβεως μέχρι Ρουστσουκίου, καί έκεΐθεν 
διά σιδηροδρόμου είς Βάρνην, δθεν δΐ άτμο
πλοίου είς τήν Τουρκικήν πρωτεύουσαν. Άφ’ οΰ 
δμως συντελεσθή ή ένωσις τών τουρκικών καί 
σερβικών σιδηροδρομικών γραμμών αί άναπαυ- 
τικαί άμαξαι θά διατρέχωσιν άνευ ούδεμιάς δια
κοπής δλην τήν γραμμήν μέχρι Κωνσταντινου
πόλεως.

Ο ΠΕΝΘΕΤΣ
ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΜΑΙΝΑΔΩΝ.

Κατά τήν εικόνα τοΰ ‘Ελβετού 
Καρόλου Gleyre.

(Όρα σελ. 73.)

ΙΝΑΙ παρατηρήσεως άξιον δτι οί Ευρω
παίοι ζαλλιτέχναι, καταλαμβάνοντας 
διά τών έργων αύτών θέσιν έπιφανή

έν τή τέχνη, πόλλάζις έζλέγουσι τάς ύποθέσεις 
των είτε έν τή άρχαΐα Έλληνική ιστορία, είτε
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Η ΤΑΧΕΙΑ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ. (Train-dclair.)
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ζαί έν τή Έλληνική μυθολογία. Όμολογου- 
μένως αί παραστάσεις αδται πολλήν άπαιτοΰσι 
τήν φαντασίαν καί εμπνευσιν οι δ φαίνεται δτι 
ζαί ζεντοΰσι τήν φιλοτιμίαν τών έξοχων καλ
λιτεχνών, οίτινες άποφεύγοντες πλέον τά πρό
χειρα ζαί τά τετριμμένα, πειρώνται νά ύψωθώσιν 
είς σφαίρας ύψηλοτέρας.

Τήν αύτήν τάσιν έδειξε καί ό Ελβετός ζω
γράφος Κάρολο; Gleyre (ό έν έτει 1875 άπο- 
θανών), δστις, θαυμαστής προ πάντων τή; 'Ελ
ληνική; μυθολογίας, έφιλοπόνησε ζαί τήν εικόνα 
τοΰ ύπό τών Μαινάδων ζαταδιωζομένου Πεν- 
θέως, ήν σήμερον δημοσιεύομε·/. 'II είκών 
είναι ζτήσις τοΰ έν Βασιλεία τής Ελβετίας 
δημοτικού Μουσείου. 'Ο καλλιτέχνης ήθέλησεν 
έν τή είζόνι ταύτη νά παραστήση το σφοδρό- 
τατον πάθος διά τρόπου ζωηρού. 'Η φεύγουσα 
μορφή τοΰ τον Διόνυσον περιφρονήσαντο; Πεν- 
θέως, δν παραζολουθούσιν αί παρωργισμέναι Μαι
νάδες, έκφράζει λίαν εύγλώττως τον φόβον καί 
τήν απελπισίαν. ’Απαίσιο·/ είναι τδ ζαταδιώκον 
αύτόν στίφος τών Μαινάδων, έπί κεφαλής τών 
όποιων σπεύδει ή μήτηρ αύτή τού βέβηλου, 
δστις έτόλμησε νά περιφρόνηση τον θεόν Διό
νυσον, ή Άγαυή, ήν ό παρωργισμένος θεός κατέ
στησε μαινομένην, δπως κατασπαράξη τόν ίδιον 
αύτής υιόν. Αί μορφαί δλαι, πιστώς τόν άρ
χαΐον έχουσαι χαρακτήρα καί βαθεΐαν προδί- 
δουσαι τής άρχαιότητος μελέτην, έχουσι μεγάλην 
τήν ζωηρότητα καί ευκινησίαν καί καθιστώσι 
τήν δλην σκηνήν πλήρη φρικώδους πραγματικό
τητας. Καί έν τή άγρια, άγόνω χώρα παρα
τηρείται ό μέγας ιδανικός καί άπλοΰς ρυθμός, 
δστις άρμονιζώς καί οίονεί ποιητιζώς συνδέεται 
πρός τόν τραγικόν ζαί δαιμόνιον χαρακτήρα τής 
δλης παραστάσεως.

Ό Κάρολος Gleyre έγεννήθη τώ 1807 έν 
τή γαλλική 'Ελβετία, έδιδάχθη δέ τήν ζωγρα
φικήν έν ΙΤαρισίοις, ένθα είργάσθη ύπό τάς 
οδηγίας τού Έρσάν, ού καί τόν χρωματισμόν 
έπιτυχώς έμιμήθη. Έν έτει 1825 ό νεαρός 
καλλιτέχνης μετέβη εις ’Ιταλίαν, δθεν τώ 1833 
έπέστρεψεν είς τήν γαλλικήν πρωτεύουσαν. Τό 
πρώτον αυτού έργον, τό καταστήσαν τό δνομά 
του γνωστόν, ήτο ή είκών τού Αγίου Ίωάννου, 
γραφεΐσα τώ 1840. 'Η έτέρα μεγάλη είκών 
αύτοΰ "Ό Ηρακλής παρά τούς πόδας τής Όμ- 
φάλης” έθεσε·/ αυτόν έν τοΐς πρώτοι; τού αίώνος 
ήμών καλλιτέχναις · τω 1863 δέ έτελείωσε·/ ό 
"Πενθεύς”, δί ού ό σοβαρός ζωγράφος άπέδειξεν 
δτι ήδύνατο κάλλιστα νά μεταδώση τήν έκ- 
φρασιν τού ύψίστου πάθους. Ό χρωματισμός 
τή; είκόνος ταύτης είναι άμίμητος, καί ή πόλις 
τής Βασιλεία; είναι δικαίως ύπερήφανος δια
τηρούσα έν τώ Μουσείω αύτής τά καλλιτέχνημα 
τούτο.

ΤΟ ΜΟΝΑΚΟ
ΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΝ ΕΛΔΟΡΑΔΟ.

Σκιαγραφία υπό Fedor ν. ZobeltItz.

(Συνέχεια καί τέλος.)

ΝΕΡΧΟΜΕΝΟΣ τι; τά; λίθινου; βαθμίδα; 
τού κυβείου, φθάνει έν πρώτοι; εί; κι- 
ονωτον προπύλαιον ές ού εισέρχεται εί; 

τό ιματιοφυλάκιο·/ καί εί; τό γραφεΐον τοΰ κα- 
λουμένου Commissaire special. Ούτο; διανέμει 
τά εισιτήρια, ατινα προσφέρονται προθύμω; καί 

δωρεάν ένί έκάστω, δστις δηλοΐ τό όνομα, τό 
έπώνυμόν του καί τό ξενοδοχείο? εί; δ κατέλυσε. 
Έπίμηζε; προπύλαιον έπίσης διά κιόνων κε- 
κοσμημένον σχηματίζει τά πρόθυρα τών αιθουσών 
τού παικτείου, καί χρησιμεύει διά τή; ύπο- 
ψύχρου αύτοΰ θερμοκρασίας καί τών άνά μέσον 
τών κατά σειράν αιθουσών έκ μαρμάρου θρανίων 
είς άπαντας έκείνου; οίτινες διεθερμάνθησαν είς 
τήν 'Ρουλέτταν ή εί; το Trente-et-quarante, 
συγχρόνως ώς τόπος ήσυχίας καί άναψυχή;, 
μετά τά; έξάψέις καί μόχθους ευτυχούς ή άτυ
χούς άποπερατωθείση; έργασίας έν τώ παιγνίω. 
Αί μέν πρός τά δεξιά θύραι άγουσιν είς τό άνα- 
γνωστήριον, ένθα εύρίσζονται αί σπουδαιότατα', 
εφημερίδες καί περιοδικά πάσης χώρας κατά 
εκατοντάδας, αί δέ κατέναντι είς τήν πολυτελώς 
διεσκευασμένην αίθουσαν τής συναυλίας, ένθα 
καθ’ έκάστην παιανίζει έκλεζτή ορχήστρα · έπί- 
ση; διά τήν συναυλίαν, καθώς ζαί διά τά κατά 
έβδομάοα λαμβάνοντα χώραν πυροτεχνήματα και 
φωτοχυσίας, ούδέν δικαίωμα εισόδου είαπράτ- 
τεται · το δέλεαρ δπερ ρίπτει ό Διάβολο; τοΰ 
Monte Carlo είναι λίαν ευχυμον! — Διά τών 
πρός άριστερά, τέλος, Ουρών εισέρχεται τις είς 
τά; αίθούσας τού παιγνιδιού. Δύο μικροί καί 
εί; μέγα; θάλαμος πλουσίου; ζαί οί τρεις κε- 
καλωπισμένοι άρχιτεκτονιζώς ζαί ζωγραφίζω; 
άποτελούσι τό θέατρο·/ τού πολέμου διά το παι
γνιδιού τού Διαβόλου. Πέντε 'Ρουλέττα·. παρα
τάσσονται είς τά; δύο πρώτα; αίθούσας, δύο 
δέ τράπεζαι διά το Trente-et-quarante εί; τόν 
μέγαν θάλαμον, ένώ, διά τών ήδυπαθών άλλά 
τεχνιζώτατα έπεξειργασμένων έντοιχίων είζόνων, 
είναι ή άληθής θέσις διά τό rendez-vous συνα
ναστροφή; τίνος, έν η συνενοΰται ή εξωτερική 
κομψότη; μετά τή; έσωτεριζή; σαπρίας.

"Le chapeau, s’il vous plait!” κραυ
γάζει εί; τών γαλονοφόρων υπηρετών, έάν 
τι; εισερχόμενος εί; τοΰ; χώρου; τούτου; έν 
άπροαιρέτφ ολιγωρία πρό; τήν θεάν ’Αγυρτείαν 
τολμήση νά φέρη έπί τή; κεφαλή; τόν πίλον, 
καί "sssst, s’il vous plait”, φωνάζει έτερος τών 
ύπαλλήλων έάν τι; άποτολμήση νά όμιλήση 
μεγαλοφώνως έπί τή; τραπέζη; τού παιγνίου. 
Σέβας είς τόν Μαμωνά? καί τό Humbug είναι 
ή οάσις τών έν είκοσι παραγράφοις κανονισθέντων 
θεσμών, οΰς δύναται τις νά άναγνώση εί; πάσαν 
γωνίαν καί παραγωνίαν τοΰ Kasino γαλλιστί, 
άγγλιστί, ίταλιστί, καί γερμανιστί. Ό άθώο; 
νέηλυ; δέν δύναται εισερχόμενο; κατά πρώτη·/ 
φοράν είς τά; ύποφωσζούσα; ταύτας αίθούσας 
τού παιγνίου νά άποβάλλη άφ’ εαυτού άζοόσιόν 
τι αίσθημα βαρεία; άγωνίας. Σιγή άπαισία 
δεσπόζει κύκλω, μόνον ό κροταλισμό; τών σφαι
ρών τή; 'Ρουλέττα; άζούεται, ό κρότο; τών 
χρυσών νομισμάτων, καί τά μονότονα παραγ
γέλματα τών ύπαλλήλων. Έν τώ μεταξύ βομ- 
βοϊ βεβαίως ψιθυρισμό; τι;, καί ήχεΐ ένίοτε 
ήμιζαταπεπνιγμένη βλασφημία, κραυγή έκπλή- 
ξεω; ή άγανακτήσεω;, άλλά τότε άζούεται έκ 
νέου άναμφιβόλως τό "sssst, s’il vous plait”.

Έπειδή ή έλαχίστη καταβολή εί; τά; 'Ρου
λέττα; άνέρχεται μόνον εί; 5 φρ. διά τούτο 
αύται συνήθω; ώ; έπί τό πλεΐστον πολιορζούν- 
ται· είς δέ τάς δύο τραπέζα; τού Trente-et- 
quarante συναθροίζονται οί πεπειραμένοι παΐ- 
κται. Αί περιπέτεια: τής τύχη; ένταύθα είσί 
κατά, τι εύνοϊκώτεραι, κέρδη καί ζημίαι συγ- 
κεφαλαιούνται ταχύτερον, τό αίμα παφλάζει 
εύκολώτερον, και τά νεύρα εύρίσζονται μάλλον 
διεγηγεομένα καί διατεταμένα, ή καί εί; τήν 
ήττον ένδιαφέοουσαν'Ρουλέτταν. Ή ύψηλωτέρα 
καταβολή είς τό Trente-et-quarante προσδιο
ρίζεται είς 12 χιλ. φρ. ή δέ μικροτέρα εί; 
20 φρ. Ένώ έπί τή; 'Ρουλέττα; παρουσιάζονται 

ώς έπί τό πλεΐστον νομίσματα 5, 10, καί 20 φρ. 
τουναντίον τό πεδίον τή; μάχη; έπί τοΰ Trente- 
et-quarante τό οιαμφισβητοΰσι χρυσά νομίσματα 
τών 100 φρ. καί χαρτονομίσματα. Πλειστάκι; 
συμβαίνει ώστε έν μια μόνη τραπέζη καί έν 
μια μόνη ήμέρα εκατομμύρια νά μεταοαίνωσιν 
άπό τού ένό; εί; τό άλλο μέρος.

Είναι άναμφίλεκτον βτι ή ψυχραιμία τών παι- 
ζόντων είναι μεγίστης σπουδαιότητος· άλλ’ εί
ναι άνόητον έάν προϋπολογίση τις έν τφ παι
γνιδιού τήν τύχην. Καί έν τούτοις βλασφημοΰσιν 
οί πλεΐστοι τών έξ έπαγγέλματος τούτων παι
κτών, δυσανασχετούντες έπί τή άποτυχία τών 
λογισμών καί συνδυασμών των, οίτινες στηρί
ζονται ώς έπί τό πλεΐστον είς μακροχρονίους 
καί άκριβεΐς παρατηρήσει; τών διαφόρων φάσεων 
τού παιγνιδιού, αίτινες δμω; ούδέν άλλο είσίν, 
ώ; είκός, ή μάταιος κόπος — διότι ή τύχη 
αυτόχρημα είναι άνυπολόγιστος. Ό ήρεμος 
παρατηρητής μόλις δύναται νά κρατήση ειρω
νικόν μειδίαμα βλέπω·/ τοΰ; δούλου; τού πάθους 
τούτου τοΰ παιγνιδιού ώχροΰς ή πυρετώδεις, 
φλογερώ; νά κάθηνται παρά τάς τραπέζα; τοΰ 
παιγνιδιού, καί πάσαν κίνησιν, πάν κέρδος ή 
ζημίαν τή; τραπέζη; προσεκτικό/; εις τά ση
μειωματάριά των νά σημειώσι.

Τά μάλιστα ένδιαφέροντα φαινόμενα εί; τάς 
τραπέζας είναι οί σύντροφοι τοΰ μπάνκου 
(Croupiers). Πλανάται δέ τις έάν πιστεύση 
δτι άπαντες ούτοι δέον νά ταχθώσιν είς τήν 
αύτήν κατηγορίαν μέ τάς πολυαρίθμους διεφθαρ
μένα; ύπάρξεις αίτινες παρουσιάζονται έπί τοΰ 
Monte-Carlo. Μεταξύ τών 200 Croupiers 
οίτινες κατά τό θέρος είναι έν ένεργεία έν τω 
Kasino, οί πλεΐστοι τούτων είσί φιλήσυχοι οί- 
κογενειάρχαι. 'Η Διοίζησις είναι καθ’ ύπερ- 
βολήν αύστηρά είς τήν εκλογήν τών ύπαλλήλων 
τούτων. Διότι άν καί έπιβλέπωνται διηνεκώς 
ύπο τών καλουμένων " Cliefs de Parti”, ύπό 
πλήθους δημοσίων καί μυστικών εποπτών, ύπό 
τών συνεταίρων τοΰ γραφείου, καί ύπ’ αύτοΰ 
τοΰ παίζοντος κοινού, έν τούτοι; δύνανται έάν 
ήθελον νά εύρωσιν εύζαιρίαν προς καταχρήσεις. 
Η Επιτροπεία τοΰ Kasino λαμβάνει τοιούτου; 

μόνον ανθρώπου; έπί τή; τιμιότητα; τών όποιων 
δύναται νά βασισθή, καί τιμωρεί καί τό έλά- 
χιστον άμάρτημα έστω άθώον ζαί άν ήναι διά 
ταχυτάτης άποπομπή;. Ούδόλως δ’ είναι εύ
κολο; ή ύπηρεσία τών Croupiers τού Monte 
Carlo- ή άλλαγή λαμβάνει χώραν άνά δύο ώρα;, 
άλλ’ άπαιτούνται απέναντι ένό; τοιούτου πυρε- 
τωδώς κινούμενου πλήθου; σιδηρά νεύρα ΐνα 
διαχειρίζωνται έστω ζαί έπί δύο ώρα; τήν ’Ρου
λέτταν, το χαρτοπαίγνιο·? καί τό Rateau, (όρ- 
γανον δι’ ού ελκονται έζ τής τραπέζη; τά κέρδη 
τοΰ μπάνκου).

Δέν πρόκειται ένταΰθα νά διεξέλθωμεν τήν 
άρχαίαν φιλονεικίαν περί τοΰ δικαιώματος τής 
ύπάρξεω; έν Μονάζω καταγωγίου. Έπειδή τό 
παίζειν άναφλέγει καί τά ποταπότατα πάθη 
εί; τον άνθρωπον ζαί μόνον το κακόν άναπτύσσει, 
έπειδή ώς έκ τούτου έκαστον καταγώγιον χαρ- 
τοπαικτείου πρέπει νά θεωρηθή οίονεί ώς έκ- 
παιδευτήριον τοΰ ζαζοΰ, διά τούτο άναμφιβόλω; 
το Kasino τού Monte Carlo δύναται νά ζληθή, 

καθίδρυμα δλως άνήθιζον καί άποβλητέον”. 
Μέχρι τούδε ούδέν βεβαίως ζατώρθωσεν ή άσηνος 
καί μετά πολλής έπιτηδειότητος γενομένη διε
θνή: καταφορά έναντίον τού Monte Carlo. Μετά 
τον θάνατον τοΰ Blanc τό παιγνεΐον μετεβλήθη 
εί; μετοχικήν εταιρίαν, έλειπεν δμως τό ένεργόν 
νεΰρον τοΰ δλου, ζαί άφοΰ ό πρίγκηψ Κάρολος 
δεν λαμβάνει πλέον ενιαύσιον μισθόν έκ τών 
κερδών τών πρασίνων τραπεζών, ή Γαλλία δύ
ναται άνενοχλήτως έν καταλλήλω στιγμή νά 

έπιθέση τήν κραταιάν αύτής χεΐρα επί τοΰ μι
κρού Monte Carlo. "Οτι δμως τούτο δέν συμ
βαίνει έν πάνυ μικρώ χρόνω, περί τούτου μόλις 
ύφίσταται αμφιβολία είς τοΰ; ένδιαφερομένους 
κύκλους.

"Οσω δλέθριον καί άν ήναι τό έργον τοΰ 
κ. Blanc εί; τό γενικόν — είς τοΰς κατοίκου; 
δμως τοΰ Μονακού άπέφερε μεγάλα; ώφελεία;. 
Τό άγονον αύτό ζαί βραχώδες τεμάχιον γής 
μετεβλήθη εί; κήπον έξαισία; καλλονής· ή δέ 
άπόκεντρος έζείνη ζαί μικρά φωλεό, τών άλιέων 
μετεβλήθη είς πόλιν μέ έπαύλεις καί ξενοδοχεία. 
Τό Μονακό μόνον δέν έπήρζει σχεδόν πλέον 
πρό; ύποδοχήν τών ξένων τών συρρεόντων εξ 
δλου τού κόσμου ίνα προσφέρωσι τήν θυσίαν των 
εί; τό εΐδωλον "Τύχην’’, ζαί διά τούτο έπεξε- 
τάθη το σύμπλεγμα τών οικιών έπί μάλλον 
καί μάλλον, μέχρι; δτου ή έπί τοΰ Monte 
Carlo αποικία συνεχωνεύθη μετά, τού Monaco 
καί τής βορειοδυτιζώ; ζειμένη; φιλοξένου Con- 
damine, "τή; πατρίδο; τών ίων’’, εί; μίαν 
χώραν. Δέν έφρόντιζε μόνον ό πρίγκηψ Κά
ρολο; περί τού μικρού αυτού γηπέδου άλλά ζαί 
ή Διοίζησις τού Kasino. Κατεσζεύασεν όδοΰ: 
καί διόδους, ίδρυσεν λαμπρού; περιπάτους, έφω- 
δίασε τήν πόλιν μέ άεριόφως, ζαί κατώρθωσε 
τήν πλήρη άνεισφορίαν τών κατοίκων. 1 Ιόντα 
ταΰτα έγένοντο βεβαίως ένεκα έγωϊστικών ζαί 
καλώς ύπολογισθέντων συμφερόντων, έν τούτοι; 
δμως έγένοντο.

Έάν έπιτύχωσιν οί μόχθοι τή; άντιπάλου 
μερίδο; τοΰ νά ζαταστρέψωσι τό παιγνεΐον τού 
Monte Carlo, έν τούτοι; τό Monaco θά έχη 
ένεκα τού κλίματος αύτοΰ κατά τον χειμώνα
πάντοτε λαμπρόν μέλλον. Κατά τάς μετεωρο-
λογικάς παρατηρήσεις τό κλίμα τοΰ Monaco
είναι τό εύνοΐζώτερον καθ δλην τήν Riviera
di Ponente, καί ή μικρά αύτη καί θελκτική
θέσις είναι ζαταλληλοτάτη ζαί ώς τόπο: διά 
λουτρά.

Άφοΰ δέ παύση ό τροχαλισμός τών σφαιρών 
τής'Ρουλέττα;, θ’ άντιζαταστήση τήν θέσιν τού 
Kasino, δπου ζαταστρέφεται ή άνθρωπότης, τό 
καταστημα τών λουτρών, ένθα ή πάσχουσα άν
θρωπότης θά άναζτα τήν υγείαν — ζαί εύχό- 
μεθα ίνα ή μεταβολή αΰτη εγκαίρως έπέλθη.

ΔΑΝΕΙΣΤΑΙ ΠΡΟΞΕΝΗΤΑΙ.
Πολωνικόν διήγημα.

Ο κτήμα Βαρατίν ήτο κτήμα 
καθαρώς πολωνικόν · τά πα
ραρτήματα καί οί σταΰλοι μέ 
τάς ύψηλάς αύτών καί ποι- 
κιλοστίζτους στέγας, τό μι
κρόν μονόπατου μέγαρον τοΰ 
οικοδεσπότου μέ τοΰς τε- 

θραυσμένους ύελοπίναζας, ούς 
συνεκράτουν ποιζιλόχροοι χάρ
τινοι λωρίδες ζαί οίτινες άνά 
πάσαν πνοήν τού ανέμου έπρο-

ξένουν άλλόκοτόν τινα μουσικήν· έν τή αυλή 
τό θολόν ύδωρ, έν ω αί νήσσαι πλέουσαι έβά- 
φοντο μάλλον ή έκαθαρίζοντο· άκαθαρσία έν 
τοΐς σταύλοις καί τοΐς διαδρόμοις· ιστοί αράχνης 
έν τοΐς δωματίοις· κόνι; έπί των έπίπλων, έπί 
τών σκευών ζαί τών άνηρτημένων εικόνων τά

παραπετάσματα φαιόχροα έκ τής πολυκαιρίας· 
έν τω κήπω άγρια χόρτα πανταχού καί άμέ- 
τρητον στίφος κοχλιών, μεταξύ δέ τών γεωρ- 
γίδων καί τών δαλειών πετροσέλινα καί καλα- 
μίδες. Έν τω περιστερεώνι κατεσζεύαζον τήν 
φωλεόν των σποργΐται καί έν τοΐς δωματίοις 
οί μΰς έτέλουν έν νυζ.τί αληθή ιπποδρόμια.

Έν τοσούτω ό κτηματίας κ. Βάλεριανός 
Κοχάνσζης έζάθητο άναπαυτιζώς έπί ανακλίντρου 
φορών κίτρινα ύποδήματα, έρυθράς περικνημίδας 
καί πράσινον ζοιτωνίτην. έπί τής κεφαλή; τον 
τετράγωνον σκούφον, καί μεταξύ τών χειλέων 
τήν μακράν τουρκικήν κρατών καπνοσύριγγα, 
ροφών τόν πρωινόν καφέν του καί άναγινώσκων 
τήν έφημερίδα, έν ω ό γέρων ύπηρέτη; του Βα
σίλης έκαθάριζε τόν έπενδύτην τοΰ κυρίου του 
κρεμάμενον άπό τών ώμων μεγάλου - γυψίνου 
άγάλματο; τής Φλώρας. Έκτος τών δύο τού
των εύρίσκετο έν τω δωματίω καί γέρων κυνη
γετικό; ζύων, οστι; έζοιμάτο ύπό τοΰ; σιδηρού; 
πόδα; τή; μεγάλη; θερμάστρα;.

Π Κοχά.νσζη;, ό εύδαίμων κύριο; τού κτή
ματος Βαρατίν, ήτο άνήρ νέο; άκόμη, άναστή- 
ματο; υψηλού, μέ πρόσωπον λεπτόν ζαί άριστο- 
κρατιζόν, τό όποιον περιέβαλλε λίαν κομψώ; 
πυκνή μέλαινα κόμη · είς το ώραΐον του στόμα 
παρεΐχεν έτι μεγαλειτέραν χάοιν ό μέλας μύ- 
σταξ, ζαί ό μέλας αύτού οφθαλμό: είχε τήν 
τολμηρόν έζείνην ζαί ρεμβαστικήν συνάμα έκ- 
ισρασιν, είς ήν σπανίως δύνανται ν άντισταθώσιν 
αί γυναίκες. 'Ως άπόδειξις τών ζαταζτήσεων 
τού εύγενούς κτηματίου ήδύνατο νά χρησιμεύη 
συλλογή γυναικείων είζόνων, κοσμουσών τοΰ; 
τοίχου; τοΰ δωματίου· έν ταΐ; είκοσι ταύταις 
παρίσταντο γυναΐζε; ύπερήφανοι, πλούσια; φο- 
ρούσαι μεταξωτά; ένδυμασία;, πρόσωπα άριστο- 
ζρατικά, άλλά καί -ηθοποιοί, τήν θεατρικήν φο
ρούσα1. στολαί· παρίστατο ζαί γυνή Ίουδαία μέ 
ζαφτάνιον ζαί διάδημα, ζαί Πολωνί; χωρική 
μέ τόν προβάτινον αύτή; μανδύαν καί μέ με
γάλα έρυθρά κοράλλια περί τόν ήλιοκαυμένον 
τράχηλον. Τό μουσείο·/ τούτο έδιηγεΐτο τω πα
ρατηρητή τήν εϋθυμον τοΰ ιδιοκτήτου ιστορίαν, 
ώ; καί κεφάλαιό·/ τι τή; μεγαλαόχου ματαιό
τητας ζαι έπιπολαιότητος αύτοΰ.

Εξαιρέσει τού μικρού τούτου έθνικοΰ έλατ- 
τώματος, ό ζ. Βαλεριανός Κοχάνσζης ήτο άνήρ 
εύπροσήγορος, ζαί άγαπητός ζαί διά τήν ζαλω- 
σύνην του καί διά τό έμβριθέ; τού χαρακτήρός 
του. Οί γονείς του είχον άποθάνει προ έτών 
καί έπειδή ούτε άδελφοΰς είχεν ούτε πλησίον 
συγγενείς, ή οίζογένειά του συνέκειτο ούτως 
είπεΐν μόνον έζ τού γέροντα; ύπηρέτου καί τού 
γέροντο; σκύλου του. Ό πρώτο; τών δύο τού
των πιστών φίλων (ό ύπηρέτη;) είχε βαθμηδόν 
κατακτήσει τήν θέσιν πατρός ή ζάλλιον είπεΐν 
μητρός παρά τω κυρίω του, διότι καί τάς μάλ
λινου; αύτού χειμερινά; κάλτσας τω έπλεκε καί 
προσεΐχε νά τάς φορή ό κ. Βαλεριανός, καί 
έάν μ’ δλον τούτο συνέβαινε νά κρυώση είς τό 
κυνήγιον, ό γέρων υπηρέτη; ήτο ό έπιμένων νά 
μείνη εί; τό στρώμα καί ό παρασκευάζω·/ αύτώ 
θερμά ποτά ή τέϊον · πρό πάντων δμως ό γέρων 
ήτο άξιος είς τά; νουθεσία; καί συμβουλά; του, 
δί ά; έπανειλημμένως ό κύριος του τω έδιδεν 
άφορμάς. Έάν π. χ. είχε χάσει είς τό παι- 
γνίδιον σημαντικόν ποσύν, ή είχε κάμει νέα 
χρέη, έάν είχε προκληθή είς μονομαχίαν ή 
είχε περιπλεχθή είς ύπόθεσιν τινα σκανδαλώδη, 
άμέσως ένεφανίζετο ό πιστός ύπηρέτης καί ίστά- 
μενος παρά τήν κλίνην του, έν ω αυτός ήτοι- 
μάζετο νά κοιμηθή, τω άπηύθυνε συμβουλάς ζαί 
διδαχάς, έζτενεστέρας καί έμβριθεστέρας τών 
τοΰ Ίερεμίου, τοΰ Ήσαΐου καί τών μικρότερων 
Προφητών.

Σήμερον δμως έφαίνετο ό ύπηρέτης ένησχο- 
λημένος είς σοοαρώτερα συμφέροντα, διότι οίς 
ήδη είχεν έρωτήσει τόν είς τήν άνάγνωσιν βε- 
βυθισμένον κύριόν τοο· "Τί ζάμνουν οί 'Ρώσσοι;” 
Καί πάλιν δμως δέν έλαβεν άπάντησιν, ζαθότι 
καθ’ ήν στιγμήν ούτος ήτοιμάζετο ν’ άπαντήση 
έζρουσέ τις τήν θύραν μέ ύφος δειλόν καί αύ- 
θαδες ταύτοχρόνως.

— Έμπρός! είπεν ό Βαλεριανός.
11 θύρα ήνεώχθη ήσύχο/ς, ζαί τόσον μόνον, 

δσον νά είσχωρήση δί αύτής εί; μόνος άνθρωπο;, 
καί είσήλθεν είς τό δωμάτιον ισχνός ζαί ύψηλός 
Ιουδαίος μέ μεγάλα ύποδήματα, μέ μακράν 

έπενδύτην, μέ τόν μέλανα εβραϊκόν σκούφον, τήν 
ίαρμούρκαν έπί τής κεφαλής, τό ταπεινόν 
μέτωπον περιβεβλημένον ύπό δύο μικρών καί 
στιλπνών βοστρύχων, έχων μεγάλην κυρτήν ρίνα 
καί δύο μικρούς, μαύρους, άνησύχους δφθαλ
μούς. 'Ο ’Ιουδαίο; έστάθη παρά τήν θύραν 
συνεσταλμένο; καί έστέναξε βαθέω;. Μόλις είχε 
στενάξει καί ή θύρα ήνεώχθη έζ δευτέρου ζαί 
είσήλθε δεύτερος Ιουδαίο; μέ πρασίνου; περι
κνημίδα;, μέ ύψηλόν σκούφον, κόμην λευκόφαιον, 
μέ ρΐνα παχεΐαν όμοιάζουσαν γεώμηλον, καί 
μέ οφθαλμού; μεγάλου; καί ώ; άποροΰντα;. 
Ιόν Ιουδαίον τούτον ό/θησεν εί; το δωμάτιον 
τρίτο; άνήρ, δστι; ένεποίει έντύπωσιν κομψού 
’Ιουδαίου· ήτο ούτο: άνήρ μόλι; είζοσιπενταετή;, 
μέ κόμην μέλαιναν καί περιποιημένην, δστι; 
έφόρει έπί τών άτλαζωτών περικνημίδων έπεν
δύτην κομψόν έζ μαύρου μεταξωτού ύφάσματο; 
περιβεβλημένον ύπό φαιοχρόου γούνα;. Το 
πρόσωπον του, δπερ περιέβαλλε μέλαν γένειον, 
ήτο ώραΐον καί εύγενέ;, καί έν τω σχιστώ αύτού 
δφθαλμψ ύπήρχεν ή γλυζύτη; έζείνη, ήτι; παρ
έχει είς το βλέμμα τοΰ άνατολίτου έζφρασιν 
τοσούτον γλυζεΐαν, σχεδόν είπεΐν γυναιζείαν. 
Καί οί δύο ούτοι άνδρες έμειναν παρά τήν θύραν 
ζαί άνεστέναξαν. Καί πάλιν ήνεώχθη ή θύρα, 
άλλ’ ήδη δλως άναπεπταμένη, διότι ό δί αύτή; 
είσελθών ήτο άνήρ στρογγύλος καί έρυθροπάρειο; 
ώ; μήλο·/, το καφτάνιόν του έξωγζωμένον ενεζα 
τή; προεχούση; κοιλίας περιέβαλλεν αύτόν ώ; 
κρινολίνο·/■ ή ερυθρόξανθος κόμη του άνυψοΰτο 
ύπεράνω τοΰ παχέος τραχήλου του· οί μικροί 
αύτοΰ όφθαλμοί έστιλβον διά μέσου τών πα- 
χειών καί στιλβουσών παρειών του.

'0 τελευταίος ούτο; ’Ιουδαίος είσελθών 
έκλεισε τήν θύραν, έστάθη πλησίον τών άλλων, 
καί οί τέσσαρες ήρξαντο άναστενάζοντες έν χορώ, 
χωρίς νά εΐΛοσι λέξιν ζαί κρατούντες τά; χεΐρα; 
αύτών έσταυρωμένας έπί τής κοιλίας των.

Ό Βαλεριανός τοΰς άφήκεν ολίγον καιρόν 
ν’ άναστενάξωσιν, είτα δέ κατέθεσε τήν έφη
μερίδα του, ήναψε νέαν καπνοσύριγγα, ζαί πα· 
ρατηρών αύτούς μέ βλέμμα, δπερ δέν περι
γράφεται. είπε·

— Λοιπόν, τί θέλετε:
— Σάς εύχόμεθα καλήν ήμέραν, είπεν ό 

πρώτος.
— '0 θεός νά εύλογή τόν εύεμγέτην μας! 

προσέθηκεν ό δεύτερος.
— Ήθέλομεν νά μάθωμεν περί τή; υγείας 

τής Έκλαμπρότητός σας! είπεν ό κομψός, θω- 
πεύων διά τής λευκής του χειρός τήν γούνάν του.

— Έζοιμήθητε καλά; ήρώτησεν ό εύσαρκος.
— ΙΙρό; τί τόσα λόγια, ζατεργαραΐοι; άνε- 

φώνησεν ό γέρων ύπηρέτης· έρχεσθε πάλιν νά 
μάς ένθυμήσετε, δτι θέλετε χρήματα.

— Καί ποιος δέν θέλει νά λάβη χρήματα; 
είπε στενάζων ό κομψό; ’Ιουδαίο:.

— '0 ζΰρ Βασίλης ίσως δέν έκοιμήθη καλά; 
έψιθύρισεν ό έχων τήν ρίνα ώ; γεώμηλον.

— Λοιπόν τί θέλετε; ήρώτησεν ό οικο
δεσπότης.
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— Τί θέλομεν; άπήντησεν ό ισχνός· πώς 
νά τολμήσωμεν νάθέλωμεν; 'Ημείς εύσεβάστως 
παραζαλοΰμεν τήν Εκλαμπρότητα σας . . .

— Δεν έχω χρήματα!
Οί Ιουδαίοι άνεστέναξαν.
— "Αν δεν ήμπορήτε νά μάς δώσετε τδ 

χεφάλαιον . . . είπε πάλιν ό πρώτος.
— Καί νομίζεις λοιπόν, δτι ήμπορώ ποτέ 

νά σάς δώσω τδ χεφάλαιον; Άπίστευτον. Διά 
ποιον μέ εκλαμβάνεις;

— Έκλαμοάνομεν τήν ’Εκλαμπρότητα σας 
ώς άνθρωπον τίμιον, άπήντησεν ό ’Ιουδαίος, ό 
μέ τήν ρίνα ώς γεώμηλον — καί τοΰτο πισπεύω 
δσον πιστεύω δτι λέγομαι ’Αβραάμ Σμαράγδης.

— Καί έγώ τό ελπίζω, εΐπεν ό Βαλεριανός.
— "Αν τούλάχιστον ή Έκλαμπρότης σας, 

ό κύριος εύεργέτης μας, ήθελε νά μάς δώση 
τους τόκους, είπε κλαυθμηρώς ό κομψός.

— Τους τόκους, καλέ μου Αεβή; ανέκραξε 
χλευαστικώς δ υπηρέτης· εύκολώτερον είναι νά 
λάβετε τδ κεφάλαιον.

— θεέ δίκαιε! Τί κακοί καιροί, καί ούτε 
τους τόκους νά λαμβάνωμεν! εΐπεν ό Λεβής· 
κινδυνεύομεν ν’ άποθάνωμεν τής πείνης.

— Ν’ άποθάνης τής πείνης; είπε μειδιών 
ό υπηρέτης πλησιάζων καί έξετάζων τήν πα- 
χεΐαν γούναν τούλάχιστον είμαι ήσυχος, δτι 
δέν θά παγώσης, κύριε Αεβή· καί τί κοστίζει 
αύτή ή ωραία γούνα;

— Ναί, εκλαμπρότατε εύεργέτα, ήρξατο 
πάλιν δ εύσαρκος· ημείς έβασίσθημεν είς τούς 
τόκους· αδύνατον μάς είναι νά περιμένωμεν 
λυπούμεθα, άλλά συλλογισθήτε πόσον δύσκολοι 
είναι οί καιροί . . .

— “Ισα ίσα αυτοί οί δύσκολοι καιροί, άπήν
τησεν ό κτηματίας, είναι καί ή αιτία, οτι ούτε 
τδ κεφάλαιον δύναμαι νά σάς δώσω ούτε τούς 
τόκους· γνωρίζετε καλά, πώς εύρίσκεται τδ 
κτήμα μου, δλον φορτωμένου μέ χρέη καί είς 
ελεεινήν κατάστασιν· διά νά ζήσω άναγκάζομαι 
νά κάμω πάντοτε νέα χρέη, καί Κύριος οίδε 
πώς θά τελειώση τούτο. Τί θέλετε λοιπόν; 
θέλετε νά υπάγετε είς τδ δικαστήριον;

— Δίκαιε θεέ, τί λέγετε; άνέκραξαν οί δα- 
νεισταί έν χορω.

— Ή μπορείτε νά μοΰ κάμετε κατάσχεσιν, 
νά μέ βάλλετε είς τήν φυλακήν.

— 'Ο σεβαστός μας εύεργέτης .αστεΐζεται 
βέβαια, εΐπεν άσθμαίνων δ εύσαρκος Ιουδαίος· 
ποιος συλλογίζεται ταύτα; καί τί θά έκερδί- 
ζομεν; Έλέγομεν μόνον, δτι δέν μάς είναι πλέον 
δυνατόν νά περιμείνωμεν, δτι θά εύρεθή τρόπος 
νά τακτοποιήσωμεν δλα . . .

— Πώς;
— Ούτως, ώστε καί οί δανεισταί σας νά 

ικανοποιηθούν καί ή Έκλαμπρότης σας νά έχητε 
άρκετδν περίσσευμα.

— Πώς είναι δυνατόν νά τακτοποιηθώ τό 
πράγμα; εΐπεν δ κύριος· δμιλεΐτε μέ τά σωστά 
σας;

— 'Ημείς έχομεν σχέδιον . .. εΐπεν ό Λεβής.
— Λέγετε . . .
— Καί άλλοι έπαθαν εδώ δ,τι έπαθεν ή 

Έκλαμπρότης σας, άπήντησεν ό Ιουδαίος, καί 
δταν δέν ήτο πλέον καμμία έλπίς διά τούς δα- 
νειστάς νά λάβουν τά χρήματά των, ούτε διά 
τδν κτηματίαν νά τακτοποίηση τάς υποθέσεις 
του, τότε οί ίδικοί μου συνεσκέφθησαν καί εύρον 
διά τόν κύριον καλήν σύζυγον . . .

— Τί; θέλετε νά μέ ύπανδοεύσετε; άνέ- 
κραξεν δ Βαλεριανός γελών.

— Νά μάς ύπανδρεύσετε; έπανέλαβε καί δ 
ύπηρέτης γελών.

— Νομίζω δτι ή υπανδρεία είναι καλλίτερα 

τής κατασχέσεως, παρετήρησεν ό παχύς, κάπως 
προσβεβλημένος.

— Άλλ’ έγώ έπί τοΰ παρόντος δέν έχω τήν 
παραμικρόν διάθεσιν νά νυμφευθώ, εΐπεν ό κτη
ματίας.

— Δέν έχετε διάθεσιν; εΐπεν ό ’Αβραάμ 
Σμαράγδης- ή διάθεσις θά σάς έλθη. Άνήρ 
άνύπανδρος είναι μόνον ’μισός άνθρωπος. Μόνον 
άνήρ καί γυνή όμοΰ άποτελούσιν ολόκληρον άν
θρωπον. Καί άν δ’ αποκτήσετε τέκνα κύριε 
εύεργέτα, τί χαρά, τί υπερηφάνεια! "Οσα τέκνα 
έχετε, τοσάκις ζήτε. Συλλογισθήτε βτι ή μικρά 
Έκλαμπρότης του θά σάς τείνη τήν χεΐρά διά 
πρώτην φοράν, καί θά σάς όνομάζη ΙΙαπά! Ναί, 
Παπά θά σάς λέγη. — *Ω! ή χαρά δέν λέγεται. 
Έγώ δέν είμαι ή πτωχός Εβραίος, Εκλαμ
πρότατε· άλλά διά ποιον θά είργαζόμην, θά 
έφρόντιζον, θά έτρεχον επάνω κάτω, άν δέν τό 
έκαμνα διά τά παιδιά μου;

— Καί βέβαια σείς θά μάς έχετε έτοίμην 
καί τήν νύμφην; ήρώτησεν ό Βασίλης, έξακο- 
λουθών τδ καθάρισμα τοΰ έπενδύτου.

— Μέ τήν άδειάν σας, κύρ Βασίλη, μά
λιστα, άπή ντησεν ό Χαίμ.

— Καί ποιαν; ήρώτησεν ό κύριος Βαλε- 
ριανός- είμαι πολύ περίεργος νά τδ μάθω.

— Είς τδ Σβόρωφ είναι μία νέα χήρα, 
πολλά εύγενής, ήρχισε νά λέγη δ Αεβή;.

— Καί πλούσια — βαθύπλουτος! προσέθηκεν 
δ Χαίμ.

— "Εχει δύο χωρία καί μεγάλα δάση! άνε- 
βόησεν ό ’Αβραάμ.

— 'Οποία γυνή! άνέκραςεν ό εύειδής ’Ιου
δαίος· ώς άγγελος ώραία!

— Μήπως εννοείτε τήν χήραν τοΰ βαρώνου 
Κασπαρόβιτς; ήρώτησεν ό οικοδεσπότης.

— Ναί, αύτήν τήν κυρίαν βαρωνίδα. —
— Καί δέν ήξεύρετε δτι αύτή ήτο χορεύτρια 

καί δτι δ βαρώνος . . .
— ’Αλλ’ έπειτα τήν ύπανδρεύθη, προσέθηκεν 

δ Λεβής.
— Αύτήν τήν γυναίκα — αύτήν τολμάτε 

σεις νά μοί προτείνετε ώς σύζυγον; άνέκραξεν 
έν σφοδρά άγανακτήσει δ κ. Βαλεριανός.

Καί έν τω άμα έξεκρέμασεν έκ τοΰ τοίχου 
τήν βαρεΐαν μάστιγα, ήν είχε διά τούς κύνας, 
καί ώρμησε κατά τών Ιουδαίων, οίτινες φεύ- 
γοντες καί κρυπτόμενοι μέ τούς βαρείς έπεν- 
δύτας των όπισθεν τραπεζών καί σκαμνιών έπή- 
δων έν τφ δωματίφ ώς ψίλλοι.

— θεέ δίκαιε! άνεβόησεν αίφνης ό Χαίμ 
δλος άσθμαίνων· ήτο μόνον άστεϊσμός.

— ’Αστεϊσμός; ήρώτησεν ό κ. Βαλεριανός 
σταματών.

— Ο θεός νά μάς τιμωρήση, έάν έννοοΰμεν 
νά προσβάλλωμεν τόν κύριον εύεργέτην μας! 
εΐπεν δ κομψός Ιουδαίος.

— "Ας ήναι, προσέθηκεν ό Βαλεριανός, δι’ 
αύτήν τήν φοράν σάς συγχωρώ· άλλά άλλοί- 
μονόν σας, έάν δέν μοΰ ευρετε καλλιτέραν σύ
ζυγον !

— θά τήν εύρωμεν! διεβεβαίωσαν έν χορφ 
οί Ιουδαίοι.

— ’Αλλά ποία κόρη θά μέ θελήση ώς σύ
ζυγον, ποιοι γονείς θά μέ θελήσωσιν ώς γαμ
βρόν: ήρώτησεν δ Βαλεριανός.

— Μά τδ φώς τοΰ ήλιου! εΐπεν δ Λεβής· 
τοιοΰτον ώραΐον, κομψόν καί εύγενή άνδρα, 
όποιος είναι ή Έκλαμπρότης σας!

— Ναί, άλλά ή φήμη μου — ή κατά- 
στασίς μου!

— 'Ημείς τά διορθόνομεν αύτά, άπήντησεν 
δ Λεβής· ημείς θά φροντίσωμεν δλα νά λάμ- 
πωσιν ώς χρυσός, ή οικία, ή αύλή καί αύτδ τδ 
όνομα τοΰ κυρίου εύεργέτου μας. 'Ημείς θά 

ζητήσωμεν τήν νύμφην, ήμεΐς θά φροντίσωμεν 
νά τήν στολίσωμεν ή Έκλαμπρότης σας δέν 
έχει νά κάμη άλλο παρά νά τήν νυμφευθη.

— Τότε εΐμεθα σύμφωνοι;
— Σύμφωνοι!
"Οτε δέ έξήλθον οί ’Ιουδαίοι καί συνεσκέ

φθησαν, εΐπεν δ Χαΐμ·
— Δέν τδ έλεγα, βτι θά συμφωνήση τόσον 

εύκολα.
— Δέν είπα, δτι είναι άνθρωπος καθώς 

πρέπει; παρετήρησεν δ Σμαράγδης.
— Χρυσάφι! Καθαρό χρυσάφι! προσέθηκαν 

ό Λεβής καί ό άλλος.

("Επεται συνέχεια.)

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

ΠΡΙΓΚΗΨ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.
Άποθανών έν Άγη τή 9/21 ’Ιουνίου 1884.

Εϊ ιδιαιτέρας άνταποκρίσεως.

(Μετά είκόνος, 2ρα σελ. 77.)

'Ολλανδία είναι βεβυθισμένη είς πένθος· 
τή 21 ’Ιουνίου άπέθανε μετά βραχεΐαν 

άσθένειαν ό τελευταίος άρρην διάδοχος τοΰ 'Ολ
λανδικού θρόνου έκ συγκοπής τής καρδίας. 'Ο 
πριγκηψ ’Αλέξανδρος έγεννήθη τή 25 Αύγούστου 
1851, καί ή ευαίσθητος καί εύγενής αύτοΰ καρ
δία ώς καί οί ποικίλαι αύτοΰ γνώσεις παρεϊχον 
τάς άρίστας ελπίδας, αΐτινες έματαιώθησαν πάσαι 
διά τοΰ θανάτου τοΰ πρίγκηπος, έπισυμβάντος 
αίφνιδίως καί άφαρπάσαντος αύτδν έν ήλικία 
μόλις 33 έτών. Πολλάς ύπέστη τής τύχης 
προσβολάς ή βασιλική τής'Ολλανδίας οικογένεια, 
πολλοί βλαστοί αύτής προώρως έμαράνθησαν καί 
σήμερον διάδοχος τοΰ θρόνου είναι ή τετραετής 
θυγάτηρ τοΰ βασιλέως, πριγκήπισσα Γουλιελμίνα, 
έκ τοΰ δευτέρου αύτοΰ γάμου μετά τής βασι- 
λίσσης Εμμας, θυγατρός τοΰ' πρίγκηπος τοΰ 
Βαλδέκ-ΓΙυρμών καί άδελφής τής νεαράς χήρας 
τοΰ δουκός τοΰ Αλβανη.

"Αν καί κατά τό πολίτευμα τής'Ολλανδίας, 
“τδ Grondwet” έν περιπτώσει άποβιώσεως τοΰ 
τελευταίου άρρενος διαδόχου, ή θυγάτηρ τοΰ 
βασιλέως άνακηρύττεται διάδοχος, καί βρίζεται 
άντιβασιλεία, άν ή κόρη αΰτη ηναι έτι άνήλιξ, 
μ’ βλον τοΰτο δ ολλανδικός τύπος προλέγει τό 
μέλλον ζοφερόν καί ούδαμώς έγγυάται περί τής 
άσφαλείας έν τή χώρα, άν ό έν έτει 1817 γεν
νηθείς βασιλεύς άποθάνη, καθότι ή πριγκήπισσα 
Γουλιελμίνα δύναται μέν ν’ άνακηρυχθή βασί
λισσα τής 'Ολλανδίας ούχί βμως καί τοΰ με
γάλου δουκάτου τοΰ Λουξεμβούργου, ού ή δια
δοχή δέν δύναται κατά τον νόμον ή νά περι- 
έλθη είς άρρενα ήγεμόνα. Είθε οί κίνδυνοι 
άποσοβηθώσι καί δ θεός διατηρήσει έπί πολλά 
άκόμη έτη έπί τοΰ θρόνου τόν λαοπόθητον τής 
'Ολλανδίας βασιλέα! Ζ.

Τδ ζήτημα τής διαδοχής έπί τοΰ Λουξεμ
βούργου έπασχολεί ήδη τάς Κυβερνήσεις καί 
ιδίως τήν Κυβέρνησιν τής Γερμανίας, ής αί 
κατακτητικοί βρέξεις νέαν έλαβον διά τοΰ θα
νάτου τοΰ πρίγκηπος διαδόχου τής 'Ολλανδίας 
τροφήν. Σ. τ. Δ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

ΕΠΑΜ. I. ΣΤΑΜΑΤΊΑΔΟΥ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΠΑΛΙΝΟΥ

ΕΝ ΣΑΜΩι.

λόγιος έν Βερολίνο» πρεσβευτής τής Ελ
λάδος, κ. ’Αλεξ.'Ρ.'Ραγκαβής ώμί- 
λησεν έν τή συνεδριάσει τής άρχαιο- 

λογικής Εταιρίας τοΰ Βερολίνου τής α'.’Απριλίου 
τρ. έτους έν έκτάσει περί τής ύπδ τοΰ 'Ηροδότου 

άναφερομένης άρχαίας διώρυγος, ήν κατεσκεύαοεν 
έν Σάμφ Εύπαλΐνος ό Ναυστρόφου, Μεγαρεύς, 
καί ής έσχάτως πλεΐστα βσα εύρέθησαν λείψανα.

Περί τοΰ άντικειμένου τούτου έξέδωζε πρδ 
μικρού καί ό λόγιος κ. Επαμεινώνδας I. 
Σταματιάδης έν Σάμφ πραγματείαν πλείστου 
λόγου άξίαν, έν ή έξιστορών τά ύπδ τών άρχαίων 
καί τών νεωτέρων περί τής διώρυγος ταύτης 
γραφέντα αναφέρει έν έκτάσει δσα έγένοντο 
έσχάτως έν τή άνασκαφή τών διασωθέντων αύ
τής λειψάνων. Πρώτος καί μόνος ό Ηρόδοτος 
έν τή 60 παραγράφω τοΰ Γ”. βιβλίου περιγράφει 
το άριστούργημα τοΰτο τοΰ Ευπαλίνου, οστις 
διατρύσας ορος υψηλόν εκατόν καί πεντήκοντα 
δργυιών άνώρυξε διώρυγα μήκους έπτά σταδίων, 
πλάτους καί βάθους έπτά ποδών, άμφιστόμιον 
κατά τδ λέγειν τοΰ 'Ηροδότου, πρδς διοχέτευσιν 

τοΰ ποσίμου ΰδατος διά τήν πόλιν τών Σαμίων. 
Τοΰ κολοσσιαίοο τούτου έργου ούδεΐς τών μετα
γενεστέρων συγγραφέων μνείαν ποιείται, έκτος 
τοΰ Ιωσήφ Γεωργηρηνοΰ, άρχιεπισκόπου Σάμου 
έν έτει 1670 καί τοΰ Γάλλου TOURNEFORI, τοΰ 
τάς νήσους τής Έλλ. θαλάσσης έν άρχή τού 
ιη'. αίώνος περιηγηθέντος. Κατ’ Αύγουστον τοΰ 
έτους 1841 ό Γερμανός ’Αρχαιολόγος ROSS έπε
σκέφθη τήν Σάμον, δέν ήδυνήθη δμως ένεκα τής 
έπιβληθείσης καθάρσεως νά. διέλθη έν άνέσει τήν 
νήσον καί νά έξετάση τά διασωθέντα τής διώ
ρυγας λείψανα. Έν τοΐς καθ' ήμάς χρόνοις ό

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΨ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ.
(Άποθ. τή 21 ’Ιουνίου 1884.)

Γάλλος Guerin μετέβη είς Σάμον τώ 1856 καί 
έπεχεΐρησεν άνασκαφάς εις άναζήτησιν τής διώ
ρυγος, δέν ήδυνήθη όμως νά όρίση τήν άκριβή 
αύτής θέσιν. Τις ό Μεγαρεύς Εύπαλΐνος, β 
κατασκευαστής τής διώρυγος, καί πότε κατε- 
σκευάσθη αΰτη, άδηλον. 'Ο Brunn (έν τή 
'Ιστορία τών Ελλήνων καλλιτεχνών 11, 325) 
υποθέτει Οτι ό Εύπαλΐνος έ’ζη κατά τούς χρό
νους τοΰ Πολυκράτους, κατά τήν έποχήν τής 
οόξης καί άκμής τής Σάμου, δηλ. περί τά μέσα 
τής στ. πρό Χριστού έκατονταετηρίδος. Γήν 
αύτήν περίπου γνώμην συμμερίζεται καί ό κ. 
Σταματιάδης, βστις πειστικώτατα άποδειζνύει 
οτι ό Εύπαλΐνος άνήκεν είς τούς Μεγαρεΐς έζεί- 
νους, οίτινες μετηνάστευσαν έν άρχαιοτάτη έποχή 
είς Σάμον. Πιθανή είναι ή εικασία τοΰ Brunn 
οτι τδ κολοσσιαΐον έργον έξετελέσθη κατά τούς 

χρόνους τοΰ Πολυκράτους, καθ’ οΰς καί άλλα 
έργα τής τέχνης έγένοντο, δοξάσαντα τήν Σάμον. 
Ό κ. Σταματιάδης διηγείται ήμΐν καί τδν τρό
πον, καθ’ δν έγένετο ή άνασκαφή τής άρχαίας 
ταύτης διώρυγας. "Οτε κατά Μάϊον τοΰ 1881 
ό ήγεμών τής Σάμου, κ. Κωνσταντίνος Άδοσίδης, 
διήλθε διά τής θέσεώς τής καλουμένης ’Αγιάδες 
καί είδε τδ άφθονον ένταΰθα άναβρύον ΰδωρ, 
ένεθυμήθη τά ύπό τοΰ’Ηροδότου περί τής διώ
ρυγας τοΰ Εύπαλίνου άναφερόμενα· έξετάσας δέ 
τάς πρδ έτών ύπδ τοΰ Γάλλου Guerin γενο- 
μένας άνασκαφάς συνέλαβε πάραυτα τήν ιδέαν, 

είς γενναιοτέρας τά προβή άνασκαφάς έν τή 
θέσει ταύτη. Αύται έξετελέσθησαν κατά τδ 1882 
και τό αποτέλεσμα ήτο ή ευρεσις πλείστων δσων 
λειψάνων τοΰ αρχαίου υδραγωγείου. Τά εύρε- 
θέντα καθαρώς δηλοΰσιν βτι τό όρυγμα τοΰτο 
τοΰ Εύπαλίνου ήτο διπλοΰν, συγκείμενον έξ 
ορύγματος ύψηλοτέρου κατεσκευασμένου έκ λί
θων τετραγώνων τεχνιζώτατα προσηρμοσμένων, 
καί κεκαλυμμένου ύπό θόλου τριγώνου τδ σχήμα 
έξ όμοιων λίθων. Τδ ΰψος τοΰ οχετού ήτο 
1 !/2 γαλλικού μέτρου ζαί τδ πλάτος 70 εκα
τοστών. Παρά τον Οχετόν τούτον διήρχετο κά
τωθεν καί παραλλήλως τό κυρίως ύδραγωγεΐον 
έζ σωλήνων οπτής γής άρίστης ποιότητος, διότι 
γνωστή είναι ή Σαμία γή διά τήν στερεότητα 
αύτής έκ τών σωζομένων άγγείων. Οί σωλήνες 
είναι τό πλεΐστον στρογγύλοι, ένιοι βμως καί
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κοίλοι. Το διπλούν τής διώρυγο; εξηγείται εκ 
τής Ανάγκη; τής τών εργατών συγκοινωνίας 
κατά τδ διάστημα τής εργασίας. I ούτο εξηγεί 
καί τδ επίθετου άμφιστόμιον, δπερ δίδει ό 
'Ηρόδοτος τώ ύδραγωγείω.

Και ταΰτα έν συντομία περί τής σπουδαι
ότατης ταύτης άνασκαφής, δι’ ής οι φιλόμουσοι 
τής Σάμου κάτοικοι ού μόνον τα μέγιστα την 
έπιστήμην ωφέλησαν άλλά και διά νέας περιέ- 
βαλον οόξης τήν ένδοξον ήδη κατά τήν αρχαιό
τητα πατρίδα αυτών. Π.

Άπουσιάσαντος έπί τινα καιρόν έκ Λειψίας τοΰ 
τακτικού ημών συνεργάτου, τού συντάσσοντος τάς Οι
κονομικός έκθέσεις. ήναγκάσθημεν νά διακόψωμεν αύ
τά; έπ’ ολίγον ήδη όμως άναλαμδάνομεν αύτάς, 
πεποιθότες δτι ευχαριστούμε·/ τούς ήμετέρους άνα- 
γνώστας. Σ. τ. Δ.

Έν Λειψία τή 30/12 Ιουλίου 1884.

ΥΡΙΣΚΟΜΕΘΑ κατ’ αύτά; έν τή εποχή τή; 
απραξίας διά τδ έμπόριον· τά χρηματιστή

ρια δμως δέν γνωρίζουσι τοιαύτην ηρεμίαν, διότι 
έν αυτοί; μάλιστα συμβαίνουσι τά άπροσδόκητα 
και αϊ απότομοι μεταβολαί. Σήμερον εξουσιάζει 
μέ τδ σιδηρού·/ αύτής σκήπτρο·/ ή έκπτωσις, 
ήτις άλλως προεκλήθη ύπδ τή; θέσεω; αύτής 
τών πραγμάτων, ούδέ δύναται ν’ άπομακρυνθή 
έν δσιρ ύφίστανται τά προκαλέσαντα αύτήν αίτια. 
Τών αιτίων τούτων τό κυριώτερον είναι ή έν 
’Αμερική έκραγεΐσα χρηματιστική κρίσις, και 
έσχάτω; ή έμφάνισις τής χολέρας έν τή μεσημ
βρινή Γαλλία, ώς και ή νέα έρις ή έκραγεΐσα 
μεταξύ Γαλλία; και Κίνας. Ή κρίσις έν ’Αμε
ρική ήρξατο δλω; άσημάντως· χρηματιστικδ; · 
οίκος, ό τών κκ. Grant καί Ward άνέστειλε- 
τάς πλήρωμά; του. Άλλ’ ή χοεωκοπία αύτη 
ήτο τδ σύνθημα μεγάλης καταστροφής, προσ- 
βαλούσης ιδίως Εταιρία; σιδηροδρόμων καί 
οίκου; τραπεζητικούς. Κατά τά τελευταία ταΰτα 
έτη άληθή; κατάχρησι; έγένετο έν ταΐ; 'Ηνω- 
μέναι; τή; ’Αμερική; Πολιτείαι; διά τή; ΐδού- 
σεως νέων σιδηροδρομικών γραμμών χάριν συ
ναγωνισμού, διά τής καταβιβάσεως τών τιμών 
τών εισιτηρίων καί διά τής έκδόσεω; μετοχών 
έπί μετοχών πολύ περισσοτέρων τής υφιστάμενη; 
άνάγκης- οϊ τόκοι καί τά μερίσμετα έπληρό- 
νοντο φυσικφ τφ λόγω έκ τοΰ κεφαλαίου ή έκ 
δανείων συνομολογουμένων έπί δροι; βαρυτάτοις. 
Αΐ συνέπειαι τών τοιούτων επιχειρήσεων ήσαν 
όλέθριαι- αί μετοχαί τών σιδηροδρόμων έξέ- 
πιπτον όσημέραι, καί τέλος έπήλθεν ή κρίσις καί 
κατέστησε τήν νόσον άληθή έπιδημίαν. Κατά τά; 
τελευταία; ειδήσεις ή κρίσις δέν έληξεν άκόμη, 
διότι εσχάτως έκλονίσθη ή πίστι; τοΰ διαβό
ητου έπιχειρηματίου Gould, δστις δέν επαυεν 
ύποσχόμενο; εί; τού; μετόχου; όρη χρυσά 
καί κέρδη μυθώδη. Ό Gould περιελθών εί; 
Οέσιν λίαν στενόχωρον άπετάνθη εί; τδν γνωστόν 
εκατομμυριούχου Vanderbilt, δστις δμως ήρνήθη 
νά τώ τείνη χεΐρα βοήθειας- δι’ δ καί δ Gould 
ήρξατο διά τή; έφημερίδο; του επιτιθέμενο; κατά 
τοΰ βαθυπλούτου συμπολίτου του καί έκσφενδο- 
νίζων κατ’ αύτοΰ τάς βαναυσοτέρα; ύβρεις. — 
Τά συμβάντα ταΰτα μεγάλως έπέδρασαν έπί τή; 
ευρωπαϊκή; άγοράς, ιδίως δέ έν Λονδίνφ καί 
Παρισίοις, ένθα ύπήρχον πολλαί μετοχαί ’Αμερι
κανικών σιδηροδρόμων. Έν Ιίαρισίοι; συντελεί 

είς τήν χαλαρότητα τοΰ χρηματιστηρίου καί ή 
διάδοσι; τής χολέρας, διότι έκαστος φοβείται 
νά επιχείρηση τι μή γνωρίζων όποια θά ήναι 
ή κατάστασι; τής πρωτευούση; μετά ένα ή δύο 
μήνας. Έν Αονδίνφ ύφίσταται πάντοτε έκ- 
κρεμές τδ ζήτημα τών Αιγυπτιακών πραγμάτων. 
'Η συνδιάσκεψι; θά έλθη είς άποτέλεσμά τι; 
Εύχή; έργον θά ήτο τοΰτο, διότι άλλως τά οι
κονομικά τή; ΑΙγύπτου ήδύναντο νά ύποστώσι 
καταστροφήν αθεράπευτο·/. Τήν γενικήν νέκρωσιν 
έν τώ χρηματιστηρίω άποδεικνύει καί ή έκ- 
πτωσι; τοΰ ιδιωτικού τόκου τή; προεξοφλήσει»; 
έν Αονδίνω, δστις σήμερον είναι μόλις 1°/ο.

Α.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

’Έκτακτο; προμηνύεται ή κίνησις έν Λειψία 
κατά τήν μετ’ δλίγα; ήμέρας τελεσθησομένην 
εορτήν τών Σκοπευτών. Τριάκοντα χιλιάδες 
σκοπευταί θά συρρεύσωσιν έξ δλων τών μερών 
τή; Γερμανίας, είς εκατόν χιλιάδα; δέ υπολο
γίζονται οί ξένοι, οιτινες θά έλθωσιν ένταΰθα 
κατά τήν εβδομάδα τής έορτής. Η δημοτική 
άρχή, λίαν φιλοτιμώ; και δραστηρίω; έργαζο- 
μένη, έμερίμνησε περί άξιοπρεποΰ; διακοσμήσεω; 
τή; πόλεως, καί τού; πολίτα; έλους παρεκάλεσε 
νά δηλώσωσιν έάν έχωσι Οέσιν έν ταΐ; οίκίαι; 
των πρδ; ύποδοχήν ξένων, καθότι τά ύπάρχοντα 
ξενοδοχεία δέν δύνανται νά έπαρκέσωσιν εί; 
τοΰτο · φροντίζει δέ καί περί τών ελάχιστων 
πραγμάτων μετά ζήλου λίαν άξιεπαίνου καί 
Αξιομίμητου · ούτω π. χ. έξήτασε ένα πρδ; ένα 
δλου; τού; έξώστα;, τού; έπί τών οδών, δι ών 
θά διέλθη ή μεγαλοπρεπή; πομπή, δπω; βε
βαιωθώ περί τή; στερεότητα; αύτών, καί δπου 
εύρεν έξώστην μή παρέχοντα πλήρη Ασφάλειαν 
άπηγόρευσεν αύστηρώ; τήν χρήσιν αύτοΰ, ινα 
μή συμβή Απευκταίου τι.

Περί τή; εορτή; ταύτη; θέλομεν γράψει κα
τόπιν λεπτομερέστερου, δημοσιεύοντες καί εικόνα 
τοΰ έκτεταμένόυ πεδίου έν φ μέλλει νά λάβη 
χώραν ό τή; σκοποβολή; διαγωνισμός. Πάντε; 
οί έπισημότεροι τή; πόλεω; έμποροι, βιομήχανοι 
καί έργοστασιάρχαι προσφέρουσι βραβεία διά 
τού; σκοπευτά; καί μεταξύ τών δώρων τούτων 
είναι Αντικείμενα μεγάλη; αξία; καί έξαισία; 
εργασία;.

Έν Γ’εράνη τή; 'Ισπανίας, παρά τήν Βαρ- 
κελλώνην, έτουφεκίσθησαν κατά τά; άρχάς’Ιου
λίου δύο Αξιωματικοί τοΰ στρατού, ών ό εί; 
ταγματάρχης καί ό έτερο; ύπολοχαγός, ώ; μετα- 
σχόντε; συνομωσία; τινδς πρδ; Ανατροπήν τών 
καθεστώτων. Είς μάτην καί αί οικογένεια·, τών 
δύο καταδίκων καί έγκριτοι πολΐται τής Βαρκελ- 
λώνης καί πολιτικοί.άνδρες εκ τών έπισημοτέρων 
προσεπάθησαν νά σώσωσιν αύτούς- ό βασιλεύς 
καί το ύπουργεΐόν του έμειναν αδυσώπητοι, θέ- 
λοντες νά δώσωσιν αυστηρόν παράδειγμα είς τού; 
τολμώντας νά καταπατήσωσι τδν στρατιωτικόν 
βρκον. 'Η έκτέλεσις τής θανατικής ποινή; έγέ
νετο άνευ τίνος έκτακτου έπεισοδίου, διότι ή 
Κυβέρνησι; έλαβε·/ δλα τά δυνατά μέτρα πρδς 
κατάπνιξιν καί τής έλαχίστης ταραχής καί δια- 
δηλώσεως έκ μέρους τών κατοίκων τής πόλεως, 
οιτινες μεγάλην έδειξαν πρδς τά θύματα συμπά
θειαν. Χίλιοι διακόσιοι άνδρες έκ τών πιστών 
ταγμάτων τοΰ στρατού διετάχθησαν νά παρευρε- 

θώσιν ένοπλοι έν τώ πεδίω, έν φ έμελλε νά έκ- 
τελεσθή ή καταδίκη. Περί τήν 8r·' πρωινήν 
ώραν οί δύο κατάδικοι ώδηγήθησαν έκ τοΰ φρου
ρίου προς τό πεδίου. Ό φρούραρχος άνέγνωσε 
μεγαλοφώνως τήν Απόφασιν καί είπε τρις- "Έν 
ονόματι τού βασιλέως! "Οστις υψώσει φωνήν διά 
νά ζητήση χάριν, τιμωρείται μέ θάνατον.” Οί 
κατάδικοι έγονάτισαν ένώπιον τής σημαίας, ήσπα- 
σθησαν τον ύπδ τών ιερέων προτεινόμενον αυτοί; 
σταυρόν καί έκάθησαν έπί δύο ξύλινων καθισμά
των, έστραμμένον έχοντε; τδ πρόσωπον πρός τον 
παρακείμενον μικρόν τοίχον. Είς έκ τών ιερέων 
προσέφερεν αύτοΐς ολίγον οίνον, καί τοΐς έδεσε 
τούς οφθαλμούς. Δεκαέξ Ακροβολισται έκ τοΰ 
συντάγματος τής Ν αβάρρα; έπροχώρησαν μέχρι; 
άποστάσεως δώδεκα βημάτων. Άκρα καί απαί
σια έπεκράτει σιγή. λοχαγός τις έδωκε τδ ση
μείου, τά ό'πλα έγεμίσθησαν ήχος σάλπιγγος 
ήκούσθη καί άμέσως έκπυροσκρότησις. Προέ- 
βησαν εύθύς οί ιατροί τού τάγματος, καί τδν 
μέν ύπολοχαγδν εΰρον ήδη νεκρόν ό ταγματάρχης 
δμως δέν είχε καταπέσει έκ τοΰ καθίσματος καί 
έδείκνυε σημεία ζωής. Δευτέρα τότε έκπυρ- 
σοκρότησις — καί το δράμα τδ αιματηρόν είχεν 
έκτελεσθή. Οί ιερείς έψαλον τήν νεκρώσιμον 
Ακολουθίαν καί ό στρατός έπανέκαμψεν εί; 
τήν πόλιν παιανιζούσης τή; μουσικής. Ταΰτα 
κατά τινα έφημερίδα τή; Βαρκελλώνη;.

Πόσην προκατάληψιν έχουσιν οί'Ρώσσοι λόγο- 
κριταί κατά τοΰ τύπου έν γένει άποδεικνύει καί 
τδ εξής χαρακτηριστικώτατον συμβάν, δπερ διη
γείται ή επίσημο; τή; Βαρσοβίας έφημερίς. Έζη 
πρό τίνος έν Βίλνα Ανώτερο; λογοκριτής, δστις 
ιδίως μέ τάς έφημερίδα; ήσχολεΐτο καί φυσικήν 
είχε κατ’ αύτών Αποστροφήν. 'Ημέραν τινα προ- 
σήλθεν αύτώ εί; τών ύπαλλήλων του, καί τώ 
είπεν. "Ήλθα, έξοχώτατε, ν’ αποχαιρετίσω ύμά; 
Αναχωρώ·/ διά τδ εξωτερικόν.” — Καλόν κατευ- 
όδιον! τώ άπήντησεν ό προϊστάμενο;. — "Έχει 
ή ύμετέρα Έξοχότη; παραγγελίαν τινά;” — 
*0χι . . . πλήν στάσου- θά έπισκεφθή; καί τήν 
Φραγκοφόρτην; — "Προτίθεμαι νά τήν έπισκε- 
φθώ.” — Τότε μοί κάμει; τήν χάριν ν’ Αναζη- 

. τήση; έκεΐ τον Ανδριάντα τοΰ Γουτεμβέργου και 
τδν πτύσης άντ’ έμού εί; τδ πρόσωπον, άπεκρίθη 
ή Αύτοΰ Έξοχότη;. [Ό Γουτεμβέργο; είναι δ 
έφευρετής τή; τυπογραφία;].

Νέο; έμπορο; έν Βιέννη εύρεν έσχάτω; πρω
τότυπον μέσον νά έλκύση πελατείαν έκόλλησεν 
έν τώ παραθύρι» τοΰ μαγαζείου κομψώς τετυπω- 
μένην είδοποίησιν, λέγουσαν '0 ιδιοκτήτη; τοΰ 
μαγαζείου τούτου, Ανήρ 28 έτών τήν ήλικίαν, 
ύγιής, καί καθολικό; τδ θρήσκευμα ζητεί σύζυ
γον. είτε κόρην καλώ; άνατεθραμμένην είτε καί 
νεαράν χήραν. '0 μόνο; δρο; είναι νά έχη αύτη 
προίκα 5 ή 6 χιλ. φιορινίων.” Άμα τή προκη
ρύξει ταύτη τοΰ πρακτικού έμπορου τδ κατά
στημά του πολιορκεΐται καθ’ δλην τήν ημέραν 
ύπδ άνυπάνδρων Αγοραστριών- ό δέ εύφυή; έμ
πορο; βλέπει όσημέραι Αναπτυσσόμενου τδ εμ
πόριό·/ του, άλλ’ ούτε κατά διάνοιαν σκέπτεται 
Ακόμη, ούδέ καιρόν έχει νά προοή εί; έκλογήν 
συζύγου.

Πρό τινων ήμερών άπεβίωσε μετά μακράν 
νόσον παρά τήν πόλιν Βησβάδεν δ γνωστό; καί 
διάσημο;'Ρώσσο; στρατηγό; Κόμη; Τότλεβεν, 
δ ήρω; τή; Σεβαστουπόλεω; καί τή; Πλεύνας. 
'0 Ανώτερο; ούτο; τή; 'Ρωσσία; Αξιωματικό;, 
δστι; πολλά; προσέφερε τή πατρίδι του υπηρε
σία;, διατελέσα; καί διοικητή; τή; ’Οδησσού, 
μεγάλην έκτήσατο φήμην ώ; μηχανικό; καί ή 
ύπεράσπισί; του τή; Σεβαστουπόλεω; έν Κριμαίφ

τφ 1854 θεωρείται ώ; έν τών μεγαλειτέρων 
έργων τή; μηχανική; τέχνη;. 0 I ότλεβεν κατε- 
τρύχετο πρδ έτών ήδη ύπδ τής νόσου, ήτις άνώ- 
ρυξεν αύτώ τδν τάφον, καί δ βλέπων τον παρά
λυτον, γέροντα, ού δ οφθαλμός πάσαν είχεν άπολέσει 
λάμψιν, δέν ήδύνατο νά φαντασθή δτι ό νους 
ούτος είχεν έπινοήσει έργα τόσον μεγάλα καί 
αχέδια τοσοΰτον μεγαλεπήβολα. Ό νεκρό; τοΰ 
στρατηγού μετεκομίσθη εί; Βίλναν, ένθα καί 
έτάφη. _____

Ή χολέρα έν τή μεσημβρινή Γαλλία βαίνει 
δυστυχώς έπιτεινομένη. Ό ιατρός RochaBD 
έπανελθών έκ Τουλώνο; είς Παρισιού; ύπέβαλεν 
έκθεσιν περί τή; έπιδημία;. Έν τή έκθέσει 
ταύτη λέγει ό διάσημο; ιατρό;. Εύρισκόμεθα 
-πράγματι ένώπιον τή; ασιατική; χολέρας, άλλ’ 
ή έπιδημία έχει χαρακτήρα τόσον ήπιον, ώστε 
ούδεί; ύπάρχει λόγο; φόβου. Έπί 1600 άνδρών 
τοΰ στρατού καί τοΰ ναυτικού συνέβησαν μόνον 
135 κρούσματα, δηλ. 1 έπί 120. Έπί δέ τών 
135 τούτων κρουσμάτων μόνον 25 θάνατοι, δηλ. 
1 έπί 5 */2. Έν έτει 1865 έγένοντο έπί 135 
κρουσμάτων 95 μέχρι 98 θάνατοι. Ή έπιδημία 
βαίνει λίαν βραδέως, καί ίσω; ή πόλις τών 
Παρισίων θέλει έφέτος σωθή, διότι ώς προβαίνει 
ή νόσο; μόλις περί τά τέλη Αύγούστου δύναται 
νά φθάση εί; τήν πρωτεύουσαν. Εν τέλει ό 
εύσυνείδητο; ιατρός συνιστα νά ληφθώσι σύντονα 
μέσα προφυλακτικά.

2ΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ.

Αίνιγμα 213.
Στδν Ίορδάνην ποταμόν έχω τήν κατοικίαν, 
Μέλος είμί τής Αρετής, μισώ δέ τήν κακίαν- 
Στον ουρανόν μέ προσοχήν έάν παρατηρήσης, 
’Μπορεί; κ’ έκεΐ νά μέ ίδή; χωρίς πολύ ν’ άρ-

Ποτέ στήν γήν δέν κατοικώ, στά ορη δμως κείμαι, 
Καί στά; έρημου; μέ θεριά περιπλεγμένο; είμαι- 
Στήν έποχήν τοΰ έαρο; θά μ’ εύρη; εί; τδ τέλο;, 
Ές κ’ εί; τήν λύραν, ή; τινο; Αποτελώ εν μέλος · 
’Απέχω, άποστρέφομαι τδ ψύχος, τόν χειμώνα. 
Συνήθως τότε κατοικώ μέσα στδν Κιθαιρώνα- 
Είμαι μονόπουν καί μικρόν, Αναπνοήν δέν έχω, 
Άλλ’ είς τήν 'Ρώμην Αρχηγού στρατού θέσιν 

κατέχω·
Στο σώμά σου δέν θά μ’ ίδή; βσον κι’ αν έρευ- 

^Οηί’,
Πλήν στον μηρόν σου κάθημαι. ’Ιδού πλέον ή 

λύσι;.
Δ. Κ. έν Μανσούρα.

Αίνιγμα 214.
Μέ τδν τράχηλον μ’ άφίνει;: 
Είσαι, φίλε, σύ αύτό;. 
Χωρίς τούτου; είμαι πνεύμα 
Ισχύς, αύρα τής νυκτός.

_________ 0 αύτός. 

Αίνιγμα 215.
Διεφθαρμένο; καί αισχρό; δημαγωγό; ποτ’ ήμην, 
Πλήν στρατηγός γενόμενος [έρώτησον τήν Φήμην 

^Νά σοί είπή] ένίκησα έγώ τούς Σπαρτιάτας.
Αν τώρα έκ τοΰ δλου μου τήν κάραν άφαιρέσης, 

θηρίον θά γενώ εύθύς, 
Κι’ δταν μ’ ίδή; θά φοβηθής-

Πλήν τότε πρόσεξε καλά, μή ώ; βορά μού πέσης- 
Εάν δε πάλιν Ακριβώς μέ κόψης έκ τής μέσης, 

Κ εν γράμμα είς τδ δεύτερον μέρος μου παρεν- 
θέσης, 

Τότε μετ’ Απορίας σου θά μέ ίδής μεγάλης, 
Πώς άφωνον καί άψυχον εύθύ; μέ μεταβάλλη;· 
Καί δμως μ’ εύκολίαν σου δύνασαι, αν θέλησης, 
Καί τήν ζωήν καί τήν φωνήν νά μοί τάς χορηγήσης.

Ιωάννης Ε. Άσαριωτάκης έν Γαλαζίψ.

Πρόβλημα 216.
(’Αριθμητικόν.)

Μεταξύ επτά συνδαιτυμόνων έγεννήθη φιλο- 
νεικια περί τών θέσεων, α; έκαστος έμελλε νά 
λάβη παρά τήν τράπεζαν κατά τήν τάξιν τή; 
εθιμοτυπίας. Είς τούτων, διά νά δώση πέρα; 
ει; τα; ενστάσεις καί διαμαρτυρήσεις, έποίησε 
τήν πρότασιν νά καθεσθώσιν δπως εύρίσκονται, 
και διά νά μή μείνη ούδεί; δυσηρεστημένο;, 
προσεθεσε νά επαναληφθώσι τά συμπόσια καί 
κατα τα; επομένας ήμέρας. κατά τά όποια νά 
λαμόάνη έκαστο; άλλην θέσιν. ούτως ώστε νά 
γεινωσι πάντε; οι δυνατοί συνδυασμοί, λαμβάνον- 
το; εκάστου πάσα; άλληλοδιαδόχω; τά; θέσει;. 
Ζητείται πόσα συμπόσια δέον νά λάβωσι χώραν 
προ; έπίτευξιν τοΰ σκοπού τούτου;

Ίω. Κ. Γρούμπος, έν Γαλαζίψ.

Πρόβλημα 217.
Ζητηθεντων παρ εμπόρου δύο κιβωτίων τεΐου 

εξ 100 χιλιογράμμων, έκάστου Αξία; 20 καί 25 
ορχ. το χιλιόγραμμο·?, ούτο; έχων τέσσαρας ποιό
τητα; δραχμών 14. 16, 24 καί 36, ήνωσεν άνά 
ουο ποιότητας έκ τών τεσσάρων καί έσχημάτισε 
τας ουο αιτηθεισας. Ζητείται έκ ποιων ποιο
τήτων έγένετο τδ μίγμα καί άνά πόσα χιλιό
γραμμα ;

Ό αύτός.

Πρόβλημα 218.
**ζ *μ*σθ*εν τ* **π****ν κ*ν α* π* 

ρ*χρ*μ* * *ντ*π*δ*σ*ς φ**ν*τ**.
Έλλείπουσι τά φωνήεντα.

Ν. Γ. Μουσοόρης, έν Βερδιάνσζα.

Πρόβλημα 219.
Η *υ*ι* α*ευ *α*η*εω* *υ**ο*, α**’ α*ευ 

**ο*η*εω* *α*η*ι* ε**ι*ε*
Έλλείπουσι τά σύμφωνα.

Ό αύτός.

ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ.

Χωρικός έν ττζ άμάςη- Κύτταξε, τί περίεργο. 
Πότε άνοιξε αύτη ή γραμμή, και ό φύλακας έχει κι’ 
βλα; τέσσαρα παιδιά!

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 207.

ΠΕΛΑΣΓΟΣ — ΠΕΛΑΡΓΟΣ ---- ΠΕΛΑΓΟΣ.

Αίνίγμ. 208. 
ΚΥΩΝ — ΚΙΩΝ.

Αίνίγμ. 209.
ΟΜΗΡΟΣ ---- ΜΗΡΟΣ.

Προλόήματος 210. 
0 πρώτος κατέθεσεν . . .
'0 δεύτερο; - ...
'0 τρίτο; - ...
'0 τέταρτο; - ...
Ή θεία - ...

90 τάλληρα
270
360
180
100

Τό δλον 1000 τάλληρα.

Προβλήματος 211. 
Ψ. X. = Τ ϊ X Η.

Προβλήματος 212.
A A Λ Α
A 1 A X
Λ A Β Α
A Ν Α Ξ.

E/.i-tfaj-· Ιό 197 ό κ. Δ. Κ. έν Μανσούρα- τά 
202, 205, 206 ό κ. ’Αχ. Σκόρο ος έν Κωνσταντινου- 

τά 202, 204—206 ό κ. Ν. Γ. Μουσοόρης έν 
Βερδιάνσκα- τά 202, 206 ό κ. Κ. Δ. Φτερούδης έν 
Βιρσάμς Αίγυπτου ■ τά 203—205 ή δεσποινίς θεοδώρα 
Βασιλειάδου έν Τύνιδι- τά 205, 206 ό κ. Γεώρ
γιος Μανιδάκης έν Τύνιδι- τά 204, 205 ό κ. Ίω. 
Κ. Γρούμπος έν Γαλαζίψ- τό 207, 210 ό κ. Εύστ. 
Γεωργαντόπουλος έν ΙΙασκάνη ‘Ρουμανίας- τά 208, 
209 ή Κυρία S. Υ. Gibson έν Swaynesthorpe τής ‘Αγ
γλίας- τά 207—211 αί δεσποινίδες ’Αγγελική καί 
Ελένη Κ αραβία έν Βουκουρεστίψ · τά 207—'10 ό 
κ. Ίω. Ε. Άσαριωτάκης έν Γαλαζίψ- τά 208—211 
ό κ. Κ ω ν σ τ α ν τ ϊ ν ο ς X α τ ζ ό π ο υ λ ο ς έν Μαγκεστρία · 
τά 209—210 ό κ. 1. Μ. Α. έν Λονδίνψ- τό 209 ό κ. 
Γερ. Δ. Βεργωτής έν‘Οδησσψ- τά 207, 208 ή δε
σποσύνη Αίκ. Βασιλειάδου έν Τεργέστη- τό 205 
ό κ. Γρ. Γ. Δρόσος έν ’Αλεξάνδρειά- τό 207 ό 
κ. Ί. 1 αμπ ακ ό πο υλ ο ς έν Κωνσταντινουπόλει- τά 
207—212 ή Κυρία Λίηταράγγα έν Μαγκεστρία- τά
207— 209 ό κ. Ί. Βασαλόπουλος έν Βραΐλα- τά
208— 210 ό κ. Δ. Κληματιανός έν Σιστοβίψ ■ τά 
209 καί 210 ό κ. Κ. Γ. Σαρεγιάννης έν Γαλαζίψ · 
τή 208—210 ό κ. θ. X. Τάσης έν Πικέτψ- τδ 210 
ό κ. θεμ. Οίκονομόπουλος έν ‘Ρενίψ- τό 210 ό 
κ. Κίμων Κοντουμάς έν Ζυρίχη.

Τοΐς Κυρίοις Κ. <Ι>. έν Βίρ-Σαμβ (Αίγυπτου), Μ. 1. 
έν Κωιστάησα καί 31. θ. Γ. έν Κισιοβίω. Τά τεύχη 
τοΰ 'Εσπέρου θ' άποστέλλωνται τοΰ λοιπού είς τήν 
νέαν σας διεύθυνσιν. — κ. Α. Β. Π. έν Ίόάκ;,. Άμ- 
φότεραι αί έπιστολαί έλήφθησαν τδ άντίτιμον τοΰ ζη- 
τηθέντος περικαλύμματος έλάοομεν ήδη παρά τού φίλου 
άνταποκριτοϋ, — κ, Α. Σ. έν Ιϊωι·ιΐται·ηΐΊ>ν.Ύύλι·ι. ’Εν 
τι'ι ύμετέρα έπιστολή ούδέν σημειοΐτε περί τακτικής 
τοΰ Εσπέρου λήψεως- ΰποθέτομεν δμως οτι τό φύλλον 
περιέρχεται ήδη τακτικώς είς χεϊρας υμών, διότι αί 
λύσεις, ας έπεμψατε, είναι έκ τών τοΰ τελευταίου 
φύλλου αινιγμάτων. - κ. Ε. Π. έν Μελίτ»,. 'Επειδή 
τό τεύχος τού 'Εσπέρου, δπερ έζητήσετε, δεν υπήρχε 
διαθέσιμον εδρομεν τρόπον νά εύχαριστήσωμεν καί 
υμάς καί άλλους άκόμη, ώς βλέπετε τούτο, έν τψ 
σημερινώ φυλλαδίψ. — κ. I. Δ. έν 1'α).αζίω. Τδ ζηΐ 
τηθέν περικάλυμμα παραδοθήσεται ύμΐν παρά τού 
τακτικού ημών άνταποκριτοϋ. — κ. 1. <Ι>. έν Βιέτΐ'ΐ/. 
Άναμένομεν άπάντησιν είς τήν έπιστολήν ημών τά 
φυλλάδια άπεστάλησαν είς Νεάπολιν πρό ήμερών. _
κ. Ν. Δ. εν Ζαχεφχιοι. Τά φυλλάδια άπεστάλησαν 
ύμΐν. ‘II αποστολή έςακολουθεΐ είς Ζαγαζίκιον, διότι 
δεν έλάρομεν ούδεμίαν νεωτέραν παραγγελίαν. — κ. 
Λ. Κ. έν Καβιίλλα. ‘Επιστολή υμών έλήφθη- τδ κι- 
βώτιον μετά τών τόμων τού ‘Εσπέρου άπεστάλη ύμΐν 
χθές εντεύθεν- έλπίζομεν δέ δτι συντόμως θέλετε 
λάβει αύτό. Πλειότερα δΓ έπιστολής.
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ» ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΛΟΤΔ.

’Αναχωρήσεις έζ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγας 

Σουέζ), εις Νόγζ-Κόγζ. διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαίδ, Άδεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, ΙΙέναγγ και Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνάς εις τάς 
4 μ. μ.

Εις Καλκούτταν διά Πόρτο-Σαίδ, Σουέζ, Άδεν καί Κολόμβον τζ 15 'Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 'Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου είί τάς 4 μ. μ.

' Επί τή; γραμμής Τεργέστης-Βομβάης τά ατμόπλοια 'ιέλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταξύ δέ Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην εις τάς 4 μ. μ. εις Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμιου, Βρεντησίου, Πειραιώς, και διά 
Άγκώνος κτλ.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην από 10 Ιανουάριου) τή 6 μ. μ. 
εις Φιούμιον, Κέρκυραν, ίΐάτρας, Κατάκωλον, Καλάμας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τό Σάββατον τή 2 μ. μ. εις Κωνσταντίνουπολιν μέ προσέγγισιν εις Κέρκυραν 
καί Πειραιά· είτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
και διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τοΰ Εύςείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοΰ Δουνάβεως.

ΕΙΣ ΤΓΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπδ τής 4 ’Ιανουάριου 
εις τάς 4 μ. μ. διά Άγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών και Μελέτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον 
και έκ Φιουμιου).

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν εις ’Αλεξάνδρειαν διά Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην και Σάββατον έζάστης έβδο- 
Κερκύρας (συγκοινωνία προς το Πόρτο-Σαίδ καί τήν Συρίαν). | μάδος.

___________ L. Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύ&υνσι; καί τό Γενικόν 
Ποακτωρεϊον τοΰ αύστρο-ουγγρικοΰ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6). 
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LEIPZIG

3& PRINTER TYPEFOUNDER <

pipsi prizes: PARIS 1867. PHILADELPHIA 1876. LEIPZIG 1879.

This establishment, founded 1S39, is prepared to undertake the casting 'of type in all languages and the printing of plain or art 
works of all kinds in the most careful and prompt manner, at the most moderate terms. The cheaper rates at which compositors work in , 
Germany, especially in Oriental languages, allow works of that description to be set up in Germany; as the smtfll cost of freight is thereby 
compensated for. Besides

ORIENTAL WORKS
the proofs of which are carefully read by capable scientific men, whose services are at the disposal of the firm, another Speciality is the printing 
of works in Old Style with initials, head- and tail pieces on Dutch hand made paper.

Of the various languages, in which both thefoundry and printing office are ready to work, the following may be more particularly enumerated:

Selbstthatige Zimmerfontaine 
mit Blumentisch' j j und Aquarium 
Neu! Originell!

Vorziiglichste
Leistung

Eleganteste 
Ausfiihrung.

franko.

I 61. Semitic German
I 62. Servian
I 63. Sind

64. Spanisn
I 65. Swedish

66. Syriac
67. Tartar
68. Thibetan
69. Turkish
70. Walloon
71. Wend
73. Zend

S. Illyrian
. Italian

39. Jewish Script-type
40. Kawi
41. Lettie
42. ’
43-
44·
45·
46.
ft

49. Palmyrene
50. Pehlwi
5:. Persian
52. Persian Cuneiform
55. Phoenician
54. Polish
55. Portuguese
50. Rabbinical
57. Runic
56. Russian
59. Samaritan
60. Sanskrit

25. French
ad. Georgian
27. Glagolitc
28. Greek (Anc. and Mod.)
29· C ’ ‘. . ‘ ~.
30. Guaranian
31· ” ’
32· 
33· 
34· 
35·
30.

13. Bulgarian
14. Burmese 

Coptic
16. Cyprian
17. Cyrillian
18. Danish
19. Demotic
20. English
at. Estrangelo
23. Ethioptc
23. Etrurian
24. Finnish

Amharic 
Anglo-Saxon 
Arabic 
Aramaic 
Armenian 
Assyrian Cuneiform 
Aymara 
Babylon. Cuneiform 
Bengalee

... Black Letter 
xx. Bohemian 
12. Brazilian

By constant purchase and also

1.
2.
3·
4· Greek (Anc. and Mod.) 

Greek Lapidary Type

Hebrew 
Ancient-H ebrew 
Hieratic 
Hieroglyphic 
Hindustani ·
Hungarian

40. Kawi
*
Lithuanian 
Malay 
Mandchoo 
Median Cuneiform 
Mexican 
Nestorian 
Norwegian

cutting new ty^e for foreign languages, we are constantly increasing the number of our founts 
and at present possess /cS'j Oriental, 20 g Gothic, 394 Latin, mating a total of pSg different founts of type. In Latin and Gothic founts 
we have the special letters required for the Northern and Roman languages. Samples of printing, together with estimates and designs will be 

furnished on application.

by

·:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙ.Σ.

Έν τώ γραφείω τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ έν Λειψία (Elster-Strasse 19) 
ευρηνται και τά έςής βιβλία·

Τόμος Α'. τοΰ Έσ.ιΖρου, έτος 1881—1882. “Αδετος μεν φρ. 40 (χρ.) δεδεμένος φρ. 50 (χρ.).
Τόμος Β'. τοΰ Εσπέρου, έτος 1882—1883. ’Άδετος μεν φρ. 40 (χρ.) δεδεμένος δέ φρ. 50 (χρ.).
Τόμος Γ'· τοΰ Έσπίρου, έτος 1883—1S84. Άδετος μέν φρ. 40 (χρ.) δεδεμένος δέ φρ. 50 (χρ.).

JieTriebwerko 
gebeich auch 
Zu schon vor- 
bandsnon 
Aquurien 
wio ZU 
Sprinjbrunnen 

fur

Landhauset 
Besitzervon 
Villen otcr. 
allein al 
Jllustrirte 
Prospect»

louisHeinrick Zwickau'/s,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ.

Τδ άσμα τοΰ Χιαβάθα. ’Έζδ. 1883 φρ. 6.25. Μετάφρασις έμμετρος έκ τοΰ Αγγλικού τοΰ Longfellow. (Μετά εικόνων.) 
Μιχαήλ ό Παλαέολό^ος, πρωτότυπον ιστορικόν διήγημα. ’Έζδ. 1883. φρ. 2.50.

Τά άνω βιβλία εόρίσκονται και παρά τοΐς βιβλιοπώλαις, Κυρίφ Π. Σαράντη, βιβλιοπωλεΐον Φοίνικος έν ’Αλεξάνδρειά, Κυρίφ Ί. Παπάδη έν Κωνσταν- 
τινουπόλει, Κυρίοις Ε. Δοσίφ και Σ’ έν Κερκύρα, Κυρίφ Σ. Γράσσφ έν Θεσσαλονίκη, Κυρίοις Δεκίπρη και Σ’ έν Σμύρνη.

Συντάκτης· Δρ. 1. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. EL8TER-STR. 19.

Χαρτοπωλείο·/· Β. ΣΙΓΙΣΜΙΙΤΝΔΟΤ έν Βερολίνω, Φραγκοφόρτη καί Λειψία. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΓ έν Λειψία.
ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. ΤΕΥΧΟΣ 89.

Τύποις· Γ. ΔΡΟΤΓΟΓΛΙΝΟΓ έ. At.fie.


