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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΜΟΗΜΙΟΛΙΑ

ΚΙΣΣΑ.
(Μετά είκόνος, σελ. 2G9.)

Γ
ΝΩΣΤΟΝ είναι δτι ή ήμετέρα Κυβέρνησι: 
κατεσκεύασε πρό τίνος έν Λονδίνω τρεις 
άτμοημιολίας, προωρισμένας διά τήν εσω
τερικήν τοΰ Κράτους υπηρεσίαν. Τά τρία ταΰτα 

πλοία, λαβόντα ονόματα χερσαίων (!) πτηνών, 
έκλήθησαν Κίχλη, ’Αηδών και Κίσσα. Τής 
Κίσσης, ήτις τελευταία πασών καθειλκύσθη, δη- 
μοσιεύομεν σήμερον τήν εικόνα γενομένην έκ 
φωτογραφίας, ήν ό αξιότιμος κ. Σ. Λοβέρδος έν 
Λονδίνο» λίαν προθύμως άπέστειλεν ήμΐν. Αί 
τρεις άτμοημιολίαι είναι τοΰ αύτοΰ μεγέθους 
ναυπηγηθεΐβαι εις εν τών πρώτων ναυπηγείων 
τοΰ Λονδίνου· τδ μήκος των είναι 76 ποδών, 
τδ πλάτος 15, τδ βάθος 10, χωρητικότητας 80 
τόννων καί δυνάμεως 130 ίππων. ΊΙ καθέλ- 
κυσις τής Κίσσης έγένετο περί τά μέσα ’Οκτω
βρίου δΐ επισήμου τελετής, έν ή παρευρέθη 
μεταξύ πολλών άλλων καί ό έν Αονδίνφ γενικός 
Πρόξενος τής 'Ελλάδος, κ. ’Αλέξανδρος Α. Ίωνί- 
δης, δστις μεγάλους κατέβαλε κόπους περί τήν 
διεξαγωγήν τής ύποθέσεως τών ναυπηγηθέντων 
πλοίων. Άλλως τε ό κ. Άλ. Ίωνίδης είναι 
γνωστός τω Πανελλήνιο» διά τά εύγενή καί πα
τριωτικά του αισθήματα καί μετά μεγάλου ζήλου 
καί πολλής φιλοτιμίας έκπληροΐ τά υψηλά αύτοΰ 
καθήκοντα, τά δποΐα τω άνέθεσεν ή ήμετέρα 
Κυβέρνησις.

'Η δοκιμασία τής "Κίσσης” έγένετο έν τφ 
Ταμέσει ποταμω, καί πάντε; οί παρευρεθέντες 
ώμολόγησαν δτι τό πλοΐον είναι κομψότατον καί 
ταχύ· φέρον τήν κυανόλευκον έθνικήν σημαίαν 
διέσχιζε γοργόν τά κύματα. ’Αφ’ ού έφ’ ικανήν 
ώραν έπλευσε καί πρός τδ ρεύμα καί έναντίον 
αύτοΰ, έξήχθη τδ αποτέλεσμα τοΰ ύπολογισμοΰ, 
καθ’ ον ή Κίσσα διατρέχει 11 αγγλικά μίλια 
τήν ώραν, περισσότερα κατά εν περίπου μίλιον 
άφ’ δτου συνεφωνήθη μετά τής ναυπηγησάσης 
αύτήν Εταιρίας. ’Εννοείται, δτι οί ύπολογισμοί 
ούτοι, οί γινόμενοι κατά τήν δοκιμασίαν, καί 
μάλιστα ΰπ’ αύτών τών ναυπηγών, δέν πρέπει 
νά ώσι δι’ ήμάς γνώμονες ακριβείς καί άνέ- 
κλιτοι· άλλ’ οπωσδήποτε καί 10 μίλια τήν ώραν 
άν διατρέχωσιν αί νέαι άτμοημιολίαι, ή ταχύτης 
αύτη είναι άρκοΰσα.

Αί τρεις άτμοημιολίαι άφίχθησαν ήδη εις 
τά ελληνικά ύδατα. Κατά πόσον είναι άναγ- 
καΐαι εις τδ έλληνικδν ναυτικόν, τοΰτο δέν είναι 
ήμέτερον ζήτημα νά έξετάσωμεν. Ή 'Ελλάς 
είναι δύναμις ναυτική, άλλά διά νά 'καταστή 
άληθώς δύναμις ναυτική άξιόμαχος, άπαιτοΰνται 
πολλά άκόμη. Βεβαίως τά μικρά ταΰτα πλοία 
δέν συντελοΰσι πολΰ εις έπαύξησιν τοΰ άξιο- 
μάχου τοΰ ήμετέρου ναυτικού. Διό, καθ’ ήμάς, 
προσφορώτερα πρδς τοΰτο είναι τά ήδη ναυπη
γούμενα καταδρομικά "Πηνειός”, "Εύρώ- 
τας , Αχελφος και Αλφειός , ων τα 
μέν δύο ναυπηγούνται πάλιν έν Αονδίνφ έν τφ 
αύτφ καταστήματι, τά δέ έτερα δύο έν Σκωτία; 
παρά τήν Γλασκώβην. Τών έν Σκωτία κατα- 
σκευαζομένων ' Ελληνικών πλοίων έλπίζομεν συν- 
τόμως νά δημοσιεύσωμεν εικόνα κατά τήν φω
τογραφίαν, ήν δπεσχέθησαν ν’ άποστείλωσιν 
ήμΐν αύτοί οί ναυπηγοί αύτών, κύριοι Mac
Millan. Εύτυχεΐς λογιζόμεθα καί υπερήφανοι 
δυνάμενοι ν’ άναγράψωμεν έν τφ " Έσπέρω” 
πάσαν έν τή φίλη ήμών πατρίδι γινομένην 
πρόοδον.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣ

ΚΑΙ

ΙΔΙΑι ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΥΤΩΝ.

Ύπό τοΰ ’Αρχιμανδρίτου Κ. ΚαλοΖύμη.

επισκεπτόμενος τάς πεπολιτισμένας χώ- 
J Ρα’ κα'· μετά περιέργειας τά έν αύταΐς

παρατηρών εύρίσκει έν έκαστη σχεδόν 
τούτων φκοδομημένον συν άλλοις οίκοδομήμασι 
καί ιερόν τών Μουσών τέμενος, δπερ κοινώς 
πανεπιστήμιον καλοΰσιν. Εισερχόμενος δ’ ούτος 
εις τήν πνευματικήν ταύτην εστίαν καί δμ- 
ματι έταστικφ κατοπτεύων τούς έν αύτή αρ
γώντας πρδς τάς έπιστήμας νεανίας ήδύνεται 
έπί τή εύαρέστφ ταύτη θέα αύτών, έφ’ ή καί 
τείνων ούς εύήκοον τοΐς διδάσκουσιν ακούει 
παρ’ αύτών άπό έδρας εξαγγελλόμενα ρήματα 
μεστά ώς έπί τδ πολύ, εί ούχί πάντοτε, ύψηλών 
έννοιών καί φρονημάτων. ’Επί δέ τή άκοή τής 
διδασκαλίας ταύτης σφόδρα θελγόμενος κατα
λαμβάνεται ούτως ύπδ ιερών αισθημάτων, ώστε 
οί’εται είναι οίονεί έν πνευματικοί τινι παραδείσφ 
τής θείας Σοφίας, ένθα αναφύονται ώς ευώδη 
άνθη, ώς Ιαματικά βότανα καί άειθαλλή φυτά 
αί διά τού επιστημονικού ερευνητικού πνεύματος 
άποκαλυπτόμεναι έπιστημονικαί άλήθειαι, ών ή 
εύωδία καί τδ κάλλος άρρητον · ή δτι εύρί
σκεται πρδ ιερού τίνος θυσιαστηρίου, έξ ού ώς 
έξ άλλης πολυκρουνου και πολυχευμονος πηγής 
άρύονται άφθόνως οί νεανίαι ούτοι τήν εύλογιαν 
τής μαθήσεως πολλών εύαρέστων προϊστορικών 
γεγονότων καί παμπόλλων άλλων έπιστημονικών 
άνακαλύψεων, ών ή ακριβής γνώσις καί φαιδρόν 
προαγγέλλει καί αγαθών πλουσιοπάροχον ύπι- 
σχνεΐται τδ μέλλον εις πάντα δόκιμον τής έπι
στήμης έργάτην. Καί άληθώς τδ μέλλον παν
τός τοιούτου εικονικώς περιγραφόμενον δύναται 
νά παρασταθή ώς τδ έν καιρω τού έαρος φω
τεινόν άλσος, δπερ φύλλα καί άνθη έκβλαστάνον 
άφθονον ύπόσχεται τήν συγκομιδήν. Καί δμως 
ή έλπίς αύτη ούχί σπανίως έλέγχεται ψευδομένη 
πολλών καί διαφόρων αιτιών ένεκα. Ούδείς δέ 
άγνοεΐ δτι ώς τδ δάσος τούτο άπδ φωτεινού εις 
κνεφαΐον προϊόντος τοΰ καιρού τοΰ έτους μετα
βάλλεται καί είτα ώχρια καί μαραίνεται, τών 
φύλλων απάντων καταρρεόντων, ουτω καί ή ζωη- 
ρότης ήτοι ή άνθηρότης τοΰ βίου τού άνθρώ- 
που καί ή άκμή τής σπουδής αυτού παρέρχεται 
ζωηρώς άπωθουμένη ύπδ τής συν τφ χρόνο» 
ρωμαλεωτέρας άναφαινομένης σπουδαιότητος, 
πλήν τινων έξαιρέσεων. ΊΙ δέ σπουδαιότης 
αυτή διηνεκώς άγωνιζομένη κατ’ αύτής τής 
νεανικής ματαιότητος κατανικα αύτήν έν τελεί, 
καί ούτως είσδύουσα κατά μικρόν μέχρι τών 
μύχιων τοΰ άνθρώπου καταδεσπόζει αύτού · έν 
τοιαύτη δέ θέσει αύτού ευρισκομένου τού άν
θρώπου δέχεται αύτόν ή σπουδαιότης καί οίονεί 
μητρικά έπ’ αύτοΰ καθήκοντα έκτελούσα δτέ 
μέν νουθετεί καί προτρέπει εις τδ δρθδν καί 
ωφέλιμον, δτέ δέ έπιπλήττουσα άκοντα πρδς 
βελτίωσιν αύτοΰ χειραγωγεί καί εισάγει εις τό 
μέγα έργαστήριον τών σπουδαίων συζητήσεων 
καί βουλευμάτων, ένθα γίνεται κρίσις καί έκδί- 
δεται άπόφασις ή άθωοτική, ή καταδικαστική 
καθ’ δλων τών τέως ύπ’ αύτοΰ διαπραχθέντων, 
ών τά άποτελέσματα δντες μάρτυρες άψευδεΐς 
λαλούντες σαφώς πάσαν τήν άλήθειαν έλέγχουσιν 
αύτδν άμαρτήσαντα πικρώς. 'Ο Σενέκας λέγει 
νουθετών· "’Αρχόμενος τού έργου χρφσύμβουλον 
τον καιρόν’’ ή κατ’ άλλην δημώδη παροιμίαν, 
ή φειδώ γίνεται πολΰ άργά, τοΰ πίθου έκχυ- 
θέντος μέχρι σχεδόν τοΰ πυθμένος, δτε τδ ένα- 

πολειπόμενον είναι πλέον ού μόνον έλάχιστον, 
άλλά καί χείριστον.

(>δδέ χρήζει άποδείξεως δτι ό καιρός καθ’ δν 
φοιτά τις εις τδ πανεπιστήμιον είναι δι’ αύτόν 
καιρός σποράς, δι’ ής ορίζεται ό ’καθ’ άπαντα 
τδν μέλλοντα βίον αύτοΰ θερισμός.

Εις τδ κριτήριου δέ τούτο, ού τίνος τήν φοί- 
τησιν ούδείς τών άνθρώπων διαφυγεΐν δύναται, 
εισερχόμενος καί ό τά έν τω πανεπιστημίφ πε- 
ριεργαζόμενος, άναγινώσκει άπόφασιν τού δικα
στηρίου τούτου λέγουσαν, οτι πας ό περί τάς 
έπιστημονικάς μαθήσεις άσχολούμένος δέον έγ- 
καίρως ΐνα χαλκεύη οι εαυτόν παχΰν θώρακα 
έπιστημονικών γνώσεων καί όπλίζηται μετ’ αύ
τών, άλλως τε έάν τούτου άμελήση άρχομένου 
τού άγώνος θέλει εύρεθή απέναντι τών προσβο
λών τών αντίπαλων αύτοΰ ασθενής καί άοπλος. 
Καί ει ούτως έχει, άναποδράστως θέλει ύποστή 
καί μετά μικράν μόνον μάχην ήτταν δεινήν, 
μεθ’ ήν εξει ώς άχώριστον συνοδοιπόρον ούδέν 
άλλον ή τήν πικράν καί μόνην τήν πικράν με
ταμέλειαν άπεικονίζουσαν ένθάδε άνδρα δστις 
άνάνδρως καί άδεξίως άγωνισθείς κατέστη καί 
εύάλωτος ύπδ τών έχθρών αύτοΰ καί μομφής 
καί χλεύης άξιος τοΐς πολλοΐς. —

Μετά δέ τήν έν τοιούτοις διαλογισμοί? χρο
νοτριβήν αύτοΰ καί άκριβεστέραν τών έν τω πα
νεπιστήμιο» κατόπτευσιν έξέρχεται αύτοΰ δια- 
μορφών τήν πεποίθησιν δτι πάντες οί εις τδ 
τών Μουσών ένδιαίτημα εισερχόμενοι ύπό τε 
τήν ιδιότητα τού διδασκάλου καί φοιτητοΰ είσί 
προωρισμένοι εις καλλιέργειαν καί άνάπτυξιν 
τών άρχών τής έπιστήμης, ής καί μύσται κα
λούνται. Άλλ’ έπειδή έπιστήμαι ύπάρχουσι 
πολλαί ναός δέ αύτών εις, ώς καί πολλοί μέν 
κλάδοι αύτών, άλλ’ έν οικοδόμημα, πολλαί 
σχολαί, άλλ’ έν πανεπιστήμιον, ού τίνος τά 
μέλη άποτελοΰσι μίαν όλότητα, ή κάλλιον είπεΐν 
ιδιαιτέραν τινα κοινωνίαν, ένδοιάζων ούτος περί 
τής σχέσεως τών έπιστημών πρδς άλλήλας προ
βάλλει ώς ζήτημα εις έξέτασιν τά εξής. Αΐ 
έπιστήμαι εΐσιν αγά γε άσχετοι πρδς άλλήλας 
ή συνδέονται διά τίνος δεσμού; καί εί συνδέον
ται, διά τίνος; Τί είναι, δήλον δτι, τδ συνάπτον 
τά διάφορα μέρη τού πεδίου τών έπιστημών εις 
έν δλον; Τις ό δεσμός ό συνδέων άπαντα τά 
μέλη τών έπιστημών συγκρατεΐ αδτά ώς έν 
σώμα; καί τέλος τις ό κεντρικός τροχός μεθ’ ού 
συνδεόμενοι καί οί λοποί τής διδασκαλίας καί 
μαθήσεως τροχοί στρέφονται κανονικώς περί 
αύτόν; Τοΰ προβαλλομένου δέ τούτου ζητήματος 
ή έξέτασις έστω ένθάδε ή κυρία ήμών ύπόθεσις.

Πριν ή άνοίξωμεν ένθάδε τάς πύλας καί 
εισέλθωμεν εις τδ πεδίον τής έρεύνης ταύτης, 
πριν ή χωρήσωμεν εις τά καθ’ έκαστα αύτής 
άναζητοΰντες τήν κυρίως αιτίαν τήν άποτελοΰσαν 
τδν έν λόγφ σύνδεσμον τών έπιστημών άκούομεν 
άπευθυνομένην ήμΐν καί έτέραν έρώτησιν, τήν 
έξής· ό σύνδεσμος δ συνδέων τάς έπιστήμας 
όποιος τις είναι; έξωτερικός δηλαδή, απλούς, 
τυχαίος, ή μήπως τοιούτου μή ύπάρχοντος αί 
έπιστήμαι ύφίστανται άσυνδέτως προς άλλήλας, 
φαίνονται δέ μόνον έςωτερικώς ήνωμέναι, διότι 
ώς έπί τδ πολΰ έν τφ αύτφ ένδιαιτώνται οίκο- 
δομήματι, έν ω καί θωπεύονται έγγΰς άλλήλων 
κείμεναι καί δή ύπδ τοιούτων θωπευτών οΰς 
μόνη ή εύνοια τών κρατούντων τής ήμέρας έτα- 
ξεν έν τω ίδρύματι τούτφ τφ πανεπιστημίφ λό
γων πολλών ένεκα, ους ραδίως δύναται πας τις 
νά έννοήση; Ήναγκασμένοι δέ δντες εις τήν 
έρώτησιν ταύτην ν’ άπαντήσωμεν λέγομεν, δτι 
ούτε ή θέλησις τών άρχόντων, ούτε ή εις τδ 
αύτδ συγκέντρωσις τών καθηγητών, ούτε άλλη 
τις εξωτερική δύναμις άποτελεΐ τδν κυρίως σύν
δεσμον τών έπιστημών. Ό κεντρικός κρίκος ό 

συνδέων αύτάς κεΐται πολλώ βαθύτερου ή δσον 
δύναται νά είσδύση καί άναμοχλεύση αύτόν ό 
υλικός οφθαλμός τού άνθρώπου. Τάς έπιστήμας 
συνδέει, ούχί άπλοΰς τις έξωτερικός τύπος, άλλά 
στενή πνευματική συγγένεια, και δή ούτως ώστε 
κατ’ άνάγκην νά ζητώσιν άλλήλας καί δρέγωσιν 
άείποτε άλλήλαις χεΐρά φιλίαν ώ; άλλαι γνή
σιοι καί προσφιλέστατοι άδελφαί. Είναι μέν 
άληθές οτι πας ό τήν έξωτερικήν αύτών μόνον 
δψιν βλέπων ύπολαμβάνει αύτάς κεχωρισμένας 
καί οίονεί καθ’ έαυτάς ύπαρχούσας, καί δμως 
μεθ’ δλον τδν κατ’ έπιφάνειαν τοπικόν αύτών 
χωρισμόν καί τδ διάφορον ποιόν τής ύλης αύτών 
συνδέονται αύται ούχ’ ήττον ουτω ατενώς πρός 
άλλήλας καί διά τοιούτου ισχυρού δεσμού πνευ
ματικού, δν άδυνατεΐ πάσα άλλη εξωτερική δύ- 
ναμις νά συνάψη ή διαρρήξη, καθ’ δσον άπασαι 
καί έκ τής αύτής έκπηγάζουσι πηγής, καί γεν
νήματα είσίν ένός και τοΰ αύτοΰ πνεύματος. 
Τούτων δέ ούτως έχόντων λέγομεν δτι έκαστον 
πανεπιστήμιον λάμβανόμενον καθ’ εαυτό τό γε 
νΰν έχον μετά τών τροφίμων αύτοΰ δύναται 
ν’ άποτελή μικράν μέν άλλ’ δμως πεπαιδευ
μένων χώραν, ής τά μέλη καίτοι διεσπαρμένα, 
εύρίσκονται δέ έν στενή πνευματική ένότητι καί 
πρδς άλληλα καί πρδς έκεΐνα τά τών φιλολο
γικών συλλόγων καί λοιπών είσέτι σχολείων. 
Ταΰτα δέ πάλιν άπδ τών Άκαδημιών αύτών 
μέχρι τών κατωτάτων εκπαιδευτηρίων εις έν 
αθροιζόμενα άπαρτίζουσι μεγάλην λογιών χώ
ραν, ής οί πολΐται συνδεόμενοι διά τοΰ πνεύ
ματος τής έπιστήμης διατελούσιν έν πλήρει πρδς 
άλλήλους συναφεία. Καθ’ ον δέ τρόπον αΐ οδοί 
συνδέουσι πρδς άλλήλας τάς έπί γής κειμένας 
πόλεις, κώμας καί χωρία, καθ’ δμοιόν τινα τρό
πον συνδέουσι καί αί μέθοδοι τούς διαφόρους 
κλάδους έκάστης έπιστήμης νοουμένης δήλον 
δτι έν τω πνευματική» χώρφ, ώσπερ πόλεις κώ
μας καί χωρία. 'Ως δέ έκαστη πόλις έκτος 
τών έξωτερικών οδών δι’ ών αί πόλεις συνδέ
ονται πρδς άλλήλας εχει καί δδοΰς έσωτερικάς 
δι’ ών συνδέονται αί τήν πόλιν συγκροτούσαι 
οικίαι, ουτω καί έκάστη έπιστήμη έκτος τοΰ έν 
αύτή πνεύματος έχει καί μεθόδους συνδεούσας 
τούς τε κλάδους αύτής καί πάσας τάς τήν έπι- 
στήμην συγκροτούσα? άληθείας. Διά τών έξω
τερικών όδών μεταβαίνομεν άπδ πόλεως εις 
πόλιν, καί διά τών έσωτερικών καταμανθάνομεν 
έκάστην πόλιν. Αύτό δέ τοΰτο κατορθοΰμεν 
καί έν ταΐς έπιστήμαι? μεταβαίνοντες διά τών 
μεθόδων καί τοΰ πνεύματος αύτών άπό κλάδου 
εις κλάδον καί άπδ έπιστήμης εις έπιστήμην, 
άνερχόμεθα δέ καί μέχρι τής ύψίστης έκείνης 
άρχής ήτις συνδέει αύτάς· ώς δέ αί πόλεις 
άνευ όδών ούτε νοούνται ούτε ύφίστανται, ουτω 
καί αί έπιστήμαι άνευ κλάδων, μεθόδων, καί 
συνδέσμου έσωτερικοΰ ύπόστασιν δέν έχουσιν.

(Ακολουθεί.)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ
ΠΡΟΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΤΗΣ ΧΟΛΕΡΑΣ.
Ύπό τού Dr. Η. Lippert έν Nizza.

λπιζοντες, 3τι τδν υπουλον αύτδν έπι- 
σκέπτην τών άνατολικών Ινδιών, δστις 
άπεβιβάσθη εις τήν μεσημβρινήν Γαλ

λίαν, καί κατόπιν έν’Ιταλία, ταχέως θ’ άναγ- 
κάσωμεν νά έπιστρέψη οΐκαδε, φρονοΰμεν δτι θά 

εχωσι θέσιν τινά ένταύθα υπαινιγμοί τινες πρδς 
καταπολέμησίν του, άρυσθέντες έξ ιδίας πείρας 
προτέρων επιδημιών, έπειδή κατεπεισθη ήδη, οτι 
έν Ευρώπη τδν προσμένει φοβερός άντίπαλος 
μέχρις όδόντων έξωπλισμένος δι’ υγιεινών μέσων.

Αί παθολογικοανατομικαί έπί πτωμάτων χο- 
λεριώντων έρευναι διδάσκουσιν ήμάς πάντοτε, 
δτι ή χολέρα δύο τινά παρουσιάζει- α-.) έντονον 
κατάρρουν τών λεπτών έντέρων μετά έξογκώσεως 
τών ΓΙεϋερείων καί μονήρων άδένων, ιδία ο’ εις 
τά πέριξ τής είλεοτυφλικής βαλβίδος, καί τοΰς 
άδένας τοΰ μεσεντερίου, καί β'.) υπεραιμίαν καί 
έξόγκωσιν τών νεφρών, ών οί ούρικοί σωλήνες 
είσί πεπληρωμένοι διά τοΰ έν μέρει καταστρα- 
φέντος καί έν μέρει παχυνθέντος έπιθηλίου, πρός 
δέ καί διά πλείστων ινωδών κυλίνδρων καί σω
ματίων αίματος· ένίοτε δέ παρατηρεΐται καί 
οξΰς υορωψ τής πυέλου τών νεφρών.

Αί περαιτέρω έπί τών πτωμάτων άλλοιώσετς, 
είσί συνέπειαι τής βραχείας καί καταστρεπτικής 
πορείας τής νόσου. ΊΙ σύμπτωσις (colapsus), 
ή μυϊκή άκαμψία, ή άναιμία καί ξηρότης τών 
πλείστων όργάνων, ίδίφ τοΰ ήπατος καί τοΰ 
βολβού τοΰ οφθαλμού, είναι συνέπεια τής ύπερ- 
μέτρου άπωλείας τών ύγρών, διά τών ούδέποτε 
σχεδόν έλλειπουσών όρυζοειδών κενώσεων. ΊΙ 
δε βραδύτης τής σήψεως τών πτωμάτων, ή 
συστολή καί ή κενότης τών άρτηριών καί τής 
άριστεράς κοιλίας τής καρδίας, ή πλήρωσις τής 
δεξιάς, τών μεγάλων φλεβών, καί τής αύλακος 
τής σκληράς μήνιγγος μετά τών δλίγων ύπο- 
μελάνων θρόμβων τοΰ αίματος, προέρχονται έκ 
τής σημαντικής άπωλείας τοΰ ορρού τού αί
ματος.

’Αλλ’ ό έντονος κατάρρους τής βλεννομεμ- 
βράνης τών λεπτών έντέρων δέν έξηγεΐ ίκανώς 
τήν συχνότητα τών μνησθεισών χαρακτηριστικών 
κενώσεων, καί τήν έκ τούτων ένδειαν δργανικών 
οδσιών, καθόσον αυται σύγκεινται έξ ύδατος 
(97 °/ο), χλωρικοΰ νατρίου (3 "/ο), ιχνών λευκώ
ματος, δξυανθρακικής άμμωνίας καί οξυφωσφο- 
ρικής σόδας. Έξ άλλου δέ, εις περιπτώσεις 
τινας, καθ’ άς εις τά ούρα ύπάρχει άφθονον 
λεύκωμα ή ύφίσταται παροδική άνουρία, τδ αίμα 
γίνεται κατάφορτου ούρικών οδσιών, αί δέ ού- 
ραιμικαί αύται διαταράξεις προκαλούσι τοΰς 
μυϊκούς σπασμούς, τάς διαφόρους οιαταραχάς 
τής κινήσεως εις τό σύστημα τών νεύρων, καί 
τδ κώμα τδ χολεροτυφικόν. ΊΙ άτελής πίεσις 
τοΰ αίματος έπιφέρει τά έπί των νεφρών φαι
νόμενα, ή δέ πυκνότης αύτοΰ προκαλεΐ τήν άνω- 
μαλίαν τών καρδιακών τόνων καί τοΰ σφυγμού, 
τήν κατάπτωσιν τής θερμοκρασίας (άπδ 2—6° C.), 
τήν κυάνωσιν, καί τήν έλάττωσιν τής εύαισθη- 
σίας τοΰ δέρματος.

Προ τής ύπδ τοΰ ήμετέρου μεγαλοφυούς Κδχ 
είσαχθείσης θεωρίας τοΰ κομματικού βακτηρι
δίου, δέν ήδυνάμεθα βεβαίως πρότεοον ή μόνον 
νά είκάζωμεν, έστω καί ύποθετικώς, οτι τδ αί
τιον τής χολέρας έγκειται εις σχιζομύκητά τινα, 
δστις, κατ' εύθεΐαν εισφερόμενος, άναπτύσσεται 
πολυπληθώς έν τω έντερικω σωλήνι τού άνθρώ
που υπό τινας εύνοϊκάς περιστάσεις τοΰ έδάφους, 
τοΰ πηγαίου ύδατος, καί τής ποιότητο? τοΰ 
άέρο:, μάλιστα δέ άπόκλειστικώς εις τά 
λεπτά έντερα τοΰ άνθρώπου, καθόσον τά ζώα 
μένουσιν άπρόσβλητα υπό τοΰ μολύσματος τής 
χολέρας.

Τοιαΰται εύνοϊκαί στιγμαί παρετηρήθησαν 
έπί έδάφους πορώδους, (άμμώδες έδαφος, άσβε- 
στοΰχον ή αργιλώδες), κατόπιν προηγηθέντων 
ισχυρών όμβρων, ους έπηκολούθησεν αίφνηδία 
ξηρασία, και έπομένως παχεΐα καθίζησις, καί 
ώς έκ τούτου συμπόκνωσις μεγαλειτέρα τοΰ πη
γαίου ύδατος, κυρίως άπδ τοΰ μηνδς Ιουλίου — 

’Οκτωβρίου, ένθα αί έπιδημίαι, καθ’ ά ή πείρα 
διδάσκει, εύνοοΰνται πρδς άνάπτυξιν.

Ίνα δέ καταστήσωμεν καταληπτήν τήν ουχί 
τόσον διά τών άνατομικών έρευνών εύληπτου 
δξύτητα τών φαινομένων τής νόσου, καταφεύγομεν 
εις χημικήν τινα ΰπόθεσιν, καθόσον ώς έπί 
το πλεΐστον, μόνον τά έπιθήλια τών έντέρων, 
καί τά τής έπιπολαίας έπιφανείας τής βλεννο- 
μεμβράνης τής ύποκειμένης μοίρας τών λεπτών 
έντέρων εΰρέθησαν ήλλοιωμένα. Ύπετίθετο, 
δπερ είσέτι καί σήμερον, δτι τδ υποθε
τικόν αύτδ ον, — τδ κομματικόν βακτηριδίου 
τής σήμερον — άναπτύσσει έν τοΐς έντέροις δη
λητηριώδη τινα ζύμωσιν. ήτις έπιδρώσα δηλη
τηριώδη»? έπί τοΰ δργανισμοΰ, καταστρέφει τά 
τε συστατικά τοΰ αίματος, καί τά όργανα τής 
κυκλοφορίας.

1 άς βραχείας ταύτας παρατηρήσεις φρονώ 
δτι ώφειλον νά προοιμιάσω, ίνα παρακολουθήση, 
περιληπτικώς ή έπίσης βραχεία περιγραφή τής 
ύπ’ έμοΰ πολλαπλώς έν χρήσει είσαχθείσης θε
ραπείας, έκ προτέρων ισχυρών έπιδημιών τής 
χολέρας.

1) Διά σωλήνος μαλακού καί εύκαμπτου, 
βαθέως έν τω άπευθυσμένω ε’ισαχθέντος, δια- 
κλύζομεν τδν πάσχοντα πλειστάκις τής ήμέρας, 
έγχέοντες '/ι, '/ε—1 λίτρας ύποθέρμου ύδατος, 
εις δ διαλύομεν 20 σιτάρια κινίνης, καί προσθέ- 
τομεν 10—20 σταγόνας βάμματος δπίου, καί. 
5—10 φανικοΰ δξέος. Νΰν δτε, διά τών κλα
σικών τοΰ Κδχ έρευνών, κατέχομεν, exacta data, 
τάς άναλογίας δι’ ών άναστέλλεται ή περαιτέρω 
άνάπτυξις τοΰ κομματικού βακτηριδίου τή προσ
θήκη διαφόρων ούσιών, δυνάμεθα ν’ άντικατα- 
στήσωμεν τδ ιρανικόν δξύ, καθ’ ήν περίπτωσιν 
διά τής χρήσεως τούτου φοβούμεθα έξάντλησιν 
τοΰ πάσχοντος, δι’ έτέρων άκινδύνων φαρμάκων· 
τής στυπτηρίας, τής καφοράς, τοΰ βοοικού οξέος, 
νιτρικού άργύρου, καί αύτοΰ τού διττοχλωρούχου 
ύδραργύρου — έξ ου δμως ούχί πλεΐον τοΰ 
1 έκατοστογράμμου.

2) Έπειδή ό στόμαχος τά πάντα σχεδόν 
άποβάλλει όρμητικώς, περιοριζόμεθα εις τήν 
έσωτερικήν χρήσιν παγετώδους ύδατος, τεμαχίων 
πάγου, κονιάκ μετά ψυχρού ύδατος σόδας, Oam- 
pagne frappe, καί ισχυρού καφέ. "Οταν δέ 
γείνη άνεκτικός, προσθέτομεν εις τό παγετώδες 
ύδωρ σταγόνα: τινας νιτρικού ή υδροχλωρικού 
οξέος κεκαθαρμένου, έπί τή έλπίδι δτι προλαμ
βάνομε·» τήν πρόοδον τής χολέρας, καί τήν ούχί 
εύνοϊκώς έπηρεαζομένην διάμεσον νεφρίτιδα.
Επειδή δέ τδ ύπδ τού Κδχ βακτηριδίου μόνον 

εις άλκάλεα αύξάνει, ή άνάπτυξις αύτοΰ εις τδ 
"βασιλικόν ύδωρ” (acidum nitricum) βεβαίως 
δέν θά τελεσφορή.

3) Κατά τών έμέτων μεταχειριζόμεθα συ- 
χνάκις έλαφράς έκ Μορφίνης ΰποδορείους ένέ- 
σεις, καί ταύτας έφαρμόζομεν εις διάφορα τοΰ 
σώματος μέρη, ένεκα τής ύπδ τής νόσου έλατ- 
τώσεως τής άπορροφητικότητος τού ΰποδορείου 
συνεκτικού ιστού.

Έπί σφοδρών συνολκών τών γαστροκνημίων 
μυών αί ένέσεις πρέπει νά γίνωνται εις τά πέ
ριξ, νά έπιτρίβωνται δέ ταύτα άνά δίωρου διά 
μίγματος ίσομερούς Opodeldoc καί θεΐϊκοΰ 
αϊθέρος.

4) Τοΰς πάσχοντας γυμνούς περιβάλλομεν 
διά θερμών έκ λινού καλυμμάτων, καί έπιτρί- 
βομεν συχνά διά ξηράς καί θερμής φλανέλλης. 
Κατά δίωρου δέ πλύνονται διά σπόγγου έμβρε- 
χομένου εις μίγμα ίσων μερών οινοπνεύματος 
(95°) καί ισχυρού δξους. Συγχρόνως δέ δι’ άνοι- 
κτοΰ παραθύρου, έξαχνούμεν εις τδ δωμάτιον 
διά συσκευής ψεκαστήρος συνεχώς άρωματικδν 
δξος. — Άξιοσημείωτον δ’ είναι, δτι ούτω έπ·.-
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προστίθενται όρμητικώς εις τό σώμα οξέα έκ 
τοΰ στομάχου, τοΰ δέρματος καί τών πνευμόνων.

5) "Ενεκα τής διά τής ανωμάλου πιέσεως 
τοΰ αίματος συμπαρομαρτούσης άνουρίας, δοκι
μάζονται θερμά λουτρά μετά ψυχρών περιβροχών, 
κονιάκ και καμπανίτης. ’Εκτός δέ τών άνω 
προειρηθέντων, νίτρου καί υδροχλωρικού οξέος, 
δύναται τις δοκιμαστικό»; νά μεταχειρισθή τό 
ύγρόν οξικόν κάλιον μετά νιτρικού αίθέρος.

6) Αί κατά τής ταχεία; αποκοπής τής ζωής 
δοκιμασθεΐσαι είσπνοα'ι οξυγόνου καί όζοντος, ώ; 
καί αί δι’ αίθέρος ύποδερμικαΐ ενέσεις, απέδωσαν 
ελάχιστα αποτελέσματα. Έάν ό σφυγμός γί- 
νηται μόλις αισθητός, εκλείπει δέ καί ό δεύτερος 
καρδιακός τόνος — οπότε συνεπεία τής πυκνό- 
τητος τοΰ αίματος άρχεται ανωμαλία τής κυ
κλοφορίας — μόνον έκ τών εις τάς φλέβας ένέ- 
σεων πρέπει νά προσμένωμεν βοήθειαν τινα. Ώς 
καλλιτέραν δέ συνταγήν συνιστώμεν πρός τοΰτο 
τήν έξή; · Aq. destill. litr. 1, Natrium carbo- 
liicum G,0 καί Chloretum Natri 1,0. Εννο
είται δ’ οικοθεν ότι τάς δυνάμεις του πάσχοντος 
πρέπει νά συγκρατώμεν, όσάκι; ό στόμαχος τό 
επιτρέπει, διά τονοτικής τροφής. ΙΙρός τούτο 
δ’ ώφελούσι, ζωμός πεπηγμένος, έκχύλισμα 
κρέατος, καί κρόκκο; ώοΰ μετά καμπανίτου.

Τόν δέ φόβον, τόν σύμμαχον αύτόν τής χο
λέρας, καταπολεμοΰμεν διά νουθετικών μέσων!

Δρ. Δ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ.

ΟΙ ΠΗΔΗΤΑΙ.

(Έ κ τοΰ γαλλικού.)

(Σονίχεια και τέλος.)

Ω
Σ πρός τό κινδυνώδες ή θανατηφόρο·» 
πήδημα (τό salto mortals) ή δπως 
μεταχειρισθώμεν άρχαίαν λέςιν, τό κυ- 

βιστίνδα άλμα, ιδού ιστορικόν γεγονός, άγνω
στον τοΐς πολλοί;. Κάρολος ό Θ', ό υιό; τή; 
Αικατερίνη; τών Μεδίκων καί βασιλεύς τής Γαλ
λίας, πολύ περισσότερόν είχε κλίσιν πρός τάς 
ασκήσεις τοΰ σώματος ή προς τήν πολιτικήν, 
ήσκεΐτο δέ καθ’ έκάστην εις τήν ξιφομαχίαν, 
εις τόν δρόμον, τήν πάλην, καί ιδίως ήγάπα τό 
"θανατηφόρο·» πήδημα". Περί τοΰ βασιλέως 
τούτου ούτως εκφράζεται έν τινι διασωθέντι αύ
τοΰ συγγράμματι (έκδ. έν ΙΙαρισίοις τω 1599) 
ό διδάσκαλος αύτοΰ, ό’Ιταλός πηδητής’Αρχάγ
γελος Τούκκαρος· ' '0 ένδοξος ούτος βασιλεύς 
περιπαθώς ήγάπα τά. κινδυνώδη πηδήματα, τά. 
όποια ειχον έγώ τήν τιμήν νά τόν διδάξω”, καί 
μετ’ ένθουσιασμοΰ αναφέρει τάς προόδους τοΰ 
έστεμμένου αύτοΰ μαθητου.

Τά πηδήματα έκ τών άνω πρός τά κάτω 
είναι τά πάντων συνηθέστατα καί τοΰτο, διότι 
ώς έπί το πλεϊστον είναι ακούσια, έκτελούμενα 
πολλάκις πρός αποφυγήν κινδύνου, καταδιώξεως, 
πρός διάσωσιν έκ πυρκαϊας. Εις τά πηδήματα 
ταΰτα ύπάρχει πάντοτε στιγμή δεινή, ή στιγμή 
δηλ. καθ’ ήν τό σώμα προσεγγίζει εις τό έδαφος. 
Διηγούνται δτι ό ’Αρλεκίνος πίπτων ποτέ έξ 
ύψηλοΰ πύργου, ανέκραζε κατά τήν πτώσιν· 
"Είθε, Θεέ μου, νά διήρκει τοΰτο!” "Οπερ άπε- 
δείκνυε τήν μεγάλην αύτοΰ σύνεσιν. 'Γπάρχουσιν 

δμως καί τοιαΰτα πηδήματα έκούσια· ό συν
ταγματάρχη; Άμορός διηγείται περί πηδητοΰ, 
πηδήσαντο; έκ τοΰ υψους 1 1 '/ί μέτρων έπί σκλη
ρού έδάφους, καί περί έτέρου πηδήσαντος έξ 
ύψους 8'/- μέτρων έπί λιθοστρώτου αύλής. Με
ταξύ τών τολμηροτέρων πηδημάτων άναφέρομεν 
τό πήδημα ένός έπιλοχίου έκ τοΰ τρίτου πατώ
ματος τοΰ θεάτρου τοΰ Ί’ουάν κατά τήν έν έτει 
1881 έπισυμβάσαν πυρκαίάν· ό εύλύγιστος ούτος 
ύπαξιωματικός έπήδησε τηρών τούς κανόνας τή; 
γυμναστική; καί φθάσας εί; τήν γήν έσπευσε 
πρός τήν αντλίαν άβλαβή; καί σώο;, έν ω αί 
δυστυχεί; ηθοποιοί αί πηδήσασαι έκ τοΰ αύτοΰ 
ύψους έφθασαν επί τοΰ έδάφους μέ τά μέλη 
κατασυντετριμμένα. Ιίάντες γνωρίζομε·» δτι πη- 
δώντες έξ υψους πρέπει νά πίπτωμεν έπί τών 
άκρων τών ποδών, δπως, καμπτωυένου τοΰ σώ
ματος τό κτύπημα μή προσβάλλη τά; αρθρώσεις 
τών μυώνων. Ούτω μόνον καθίστανται τά έξ 
ύψους πηδήματα ακίνδυνα. 'Γπάρχουσιν δμω; 
καί μέσα τεχνητά πρός άποσόβησιν τοΰ έκ τή; 
πτώσεως κινδύνου, καί τό συνηθέστατον πάντων 
είναι το δίκτυον, δπερ τεταμμένον δν έν τοΐ; 
άμφιθεάτροις δέχεται τούς τυχόν έκ τοΰ ύψους 
πηδώνται ή καταπίπτοντα;. Ανάλογο·» μέσον 
μετεχειρίσθησαν έπιτυχώ; εί'; τινα; πόλει; τή; 
Ευρώπη; καί έν ταΐ; πυρκαϊαϊς διά τού; έκ 
τών ύψηλών πατωμάτων πηδώντας. '(> Σουε- 
τόνιο; αναφέρει δτι ό Ρωμαίο; αύτοκράτωρ 

< Ιθων απαντώ·» έν ταΐ; νυκτερινά?; αύτοΰ περι- 
πολίαις μέθυσόν τινα, διέτασσε τούς στρατιώτα; 
του νά τόν άποθέτωσιν έπί τεταμμένου μανδύου 
καί νά τόν ρίπτωσιν διά βιαίας τοΰ μανδύου 
έντάσεως εί; τόν αέρα, θέλων ούτω νά καταρ- 
γήση τήν έν 'Ρώμη έπικρατήσασαν τής μέθης 
έξιν. 1 ό αύτό βασανιστήριον ύπέστη καί ό 
πιστός τοΰ Δόν Κισώτου ύπηρέτης Σάγχο- 
Πάνσα; έκ μέρους τών ονηλατών. II συνήθεια 
αύτη έπεκράτει κατά τούς χρόνους τοΰ Σεροάντη 
έν Ισπανία»,- ένθα οί μαθηταί συνελάμβανον κατά 
τάς άποκρέω κύνας καί τούς έξεσφενδόνιζον εις 
τον αέρα επι τών πλατέων αύτών μανδυών.

'Γπάρχουσιν δμως καί άλλα μέσα προφυ
λαχτικά κατά τής πτώσεως. "Οτε πρό είκοσι 
περίπου έτών ή άρχαία μονή τοΰ'Αγίου Μιχαήλ 
έν Γαλλία έχρησίμευεν ώ; ειρκτή, είς τών φυ
λακισμένων κατώρθωσε νά έλευθερωθή διά τρό
που λίαν έπιδεξίου. ΊΙ μονή αύτη κεΐται έπί 
ύψηλοΰ λόφου, δστις ένεκα τής παλίρροιας πολ
λάκις περικυκ.λοΰται ύπό τών ύδάτων καί σχη
ματίζει νήσον. Φυσικφ τώ λόγφ οί φύλακες 
τής ειρκτής έπέβλεπον τήν θύραν, μή φύγη τις 
τών κρατουμένων, ούδέ έσκέπτοντο νά έξετάσωσι 
τόν αέρα · καί δμως ό κατάδικος έκεϊνος διέ
φυγε διά τοΰ άέρος. Κλέψας δύο συνδόνας έκ 
τοΰ νοσοκομείου τής φυλακής τήν μίαν μετεχει- 
ρίσθη ώς είδος άλεξιβροχίου, διά δέ τή; έτέρας 
έκοψα τέσσαρας λωρίδας, δϊ ών προσέδεσε τάς 
τέσσαρα; άκρα; τής πρώτης συνδόνος· κρατών 
δέ έν χερσί τάς λωρίδας έρρίφθη έκ τοΰ πύργου. 
ΊΙ πτώσις ήτο αρκούντως βίαια, καθότι ή άντί- 
στασις ήν παρείχε·» ή τεταμμένη σινδών δέν ήτο 
μεγάλη· ούχ ήττον δμως ό κατάδικος έπεσεν 
αβλαβής έπί τής άμμου καί έσώθη.

Πρό τινων έτών έπεκράτει άκόμη έν Έμ- 
πόλει, μικρά τής ’Ιταλίας πόλει, τό έθιμον τοΰ 
ρίπτειν έξ ύψηλοΰ πύργου όνον. Τό έθιμον τοΰτο 
ήτο αρχαιότατο·» καί συνεδέετο πρός έγχωρίαν 
τινα παράδοσιν. Έν «ορισμένη τοΰ έτους ήμέρα 
όνο; άνυψοΰτο έν πομπή καί παρατάξει έπί τοΰ 
πύργου, ένθα περιεβάλλετο διά τεμαχίων δυνατού 
ύφάσματος, δπερ εκατέρωθεν έμενεν έλεύθερον 
καί έσχημάτιζεν είδος λαβών. Ό όνο; έρρίπτετο 
κατόπιν άπό τοΰ πύργου, ό δέ άήρ είσχωρών 
ύπό τό ύφασμα τόν έκράτει έπί στιγμάς μετέω

ρον καί έμετρίαζεν ούτω τήν πτώσιν του· ώ; 
επί το πλεϊστον τό ταλαίπωρον ζώον προσήγ- 
γιζε σώον τό έδαφος.

Γνωστόν είναι έπίσης τό μέσον τής δι’ άνοι- 
κτών άλεξιβροχίων πτώσεως. '0 ριπτόμενο; έξ 
ύψηλοΰ μέρους κρατών έν ισχυρόν άλεξιβρόχιον 
άνοικτόν εν έκατέρα χειρί κατέρχεται βραδέως 
προς τήν γήν. Τοιαύτην άπόπειραν έποιήαατο 
πρό τινων έτών ’Ιταλός τι; έν Βενετία έκ τοΰ 
ύψηλοΰ κωδωνοστασίου τοΰ 'Αγίου Μάρκου. 
Εσχάτως καί έν ΙΙαρισίοις μαθηταί τινες εύθυ- 
μήσαντες έπεχείρησαν τό πήδημα τοΰτο διά άλε- 
ξιβροχίων έκ τρίτου πατώματος ύψηλής οικίας· 
το περίεργον είναι δτι οί εύτολμοι έκεΐνοι νεα
νία·., καίτοι άρκούντω; ύπό τοΰ οίνου έξημμένοι, 
μετά πολλής άκριβείας καί άνευ απευκταίου 
αποτελέσματος έξετέλεσαν τήν άεροπορίαν.

Γπάρχουσι καί άλλα τινά μηχανικά μέσα 
έπιβοηθοΰντα τούς πηδητά; καί μεταδίδοντα αύ- 
τοϊς ώθησιν δεκαπλασιάζουσαν τήν δύναμιν τοΰ 
φυσικού πηδήματος. Τοιαΰτα μέσα βλέπει τις 
συχνά έφαρμοζόμενα έν τοΐ; θεάτροις, ένθα διε- 
γείρουσι τόν θαυμασμόν τοΰ πλήθους. Εσχάτως 
άκόμη μεγάλην ένεποίει έντύπωσιν έν τινι θεά- 
τρω τών Παρισίων ό άνθρωπο; — όβούζιον, 
νέος άκροβάτης, δστις έξεσφενδονίζετο ύπό όβου- 
ζίου εί; ικανόν ύψος. Έντός τοΰ δβουζίου εισέρ
χεται ό γυμναστής· το όβούζιον έκπυροσκροτεΐ 
και ό άνθρωπος εκσφενδονίζεται έν μέσο» τοΰ 
καπνού πρό; το ύπερκείμενον τ«ϊ> τηλεβόλιυ τρα
πέζιο·». Η έντύπωσις ήτο όντως δραματική. 
Εννοείται δτι ό άνθρωπο; δέν ωθείται ύπό τή; 
δυνάμεω; τής έκπυρσοκροτήσεως, άλλά διά ισχυ
ρού έλατηρίου τοποθετημένου έντός τοΰ δβουζίου. 

I ό έλατήριον τούτο συνέχεται μετά σανίδας, 
έφ’ ής πατεΐ ό άνθρωπος. Ελαφρά πίεσις άρ- 
κεΐ δπως κινήση τό έλατήριον, ή σανίς διαστελ- 
λομένη μεταδίδει πΰρ είς πυροτέχνημα, καί ή 
έκπυρσοκρότησις συμπίπτει ακριβώς μέ τήν έκ- 
σφενδόνισιν. ’Ιδού δλον τό μυστικόν.

Μεταξύ τών διασκεδάσεων, άς παρέχει τό 
πήδημα, άναφέρομεν μίαν λίαν συνήθη παρά 
τοΐς στρατιώταις. Ιό παιγνίδιον τοΰτο συνί
σταται εί; τήν διάβασιν μικρά; σανίδο; πλάτους 
40 ή 50 έκατοστομ. καί ύπερκειμένης μέτρου 
τοΰ έδάφους- είς τήν σανίδα ταύτην είναι προ- 
σηρμοσμένον σχοινίον, ου ή έτέρα άκρα συνέ
χεται πρό; άγγεΐον πλήρες ύδατος έπικρεμάμενον. 
Μόλις ό άδέξιος γυμναστή; έγγίση τό σχοινίον, 
το άγγεΐον άνατρέπεται καί καταβρέχει αύτόν. 
’Αναλογίαν τινά πρός τήν άσκησιν ταύτην είχε 
τό άρχαΐον παιγνίδιον τών άσκών, έκτελούμενον 
έν ’Αττική κατά τήν δευτέραν ήμέραν τής εορ
τής τοΰ Διονύσου. Έν τω μέσω τοΰ σταδίου 
έτοποθετεϊτο μέγας άσκό; πλήρης άέρος καί 
καλώς ήλειμμένος έξωθεν οί διαγωνιζόμενοι 
ώφειλον νά πηοήσωσιν έπί τοΰ άσκοΰ καί νά 
σταθώσιν έπ’ αύτοΰ, πράγμα, τό όποιον δέν ήτο 
εύκολον· αί πτώσεις καί αΐ επανειλημμένοι 
προσπάθειαι τών άποδυομένων είς τόν άγώνα 
τούτον τά μάλιστα διέσκέδαζον τούς θεατά;.

Περιττόν ν’ άναφέρωμεν ένταύθα περί τοΰ 
πηδήματος τή; Σαπφού; άπό τοΰ άποτόμου καί 
ύψηλοΰ άκρωτηρίου τής Αευκάδος. 'Η παρά- 
δοσις έκείνη ή άρχαία είναι τοΐς πάσιν άρκούν
τως γνωστή. ΙΙερίεργον δμως είναι δτι έν Βρε
τανία, επαρχία τής βορείου Γαλλίας, διετηρεΐτο 
κατά τήν παρελθοΰσαν έκατονταετηρίδα έθιμον, 
έχον άναλογίαν τινά πρός τήν παράδοσιν τή; 
Σαπφοΰς. Εί; πολλού; τών λιμένων τής ρη- 
θείσης έπαρχία; ήναγκάζοντο πολλάκις άνθρωποι 
νά πηδήσωσιν άπό ύψηλοΰ βράχου τής άκτής 
είς τήν θάλασσαν. Είς τό έθιμον τοΰτο άνα- 
φέοεται διάταξίς τις τής πόλεως Βρέστ τοΰ 
έτους 1618. ΊΙ διάταξίς αύτη λέγει ούτω· "Είς 

τάς 2 ή 3 μ. μ. άπαντες οί νεόνυμφοι, οί εσχά
τως έλθόντες νά κατοικήσωσι τήν πόλιν, οί ναυ- 
πηγήσαντες πλοϊον ή έγείραντες οικίαν κατά τά 
τρία τελευταία έτη προσκαλούνται νά έκτελέ- 
σωσι τό πήδημα έν τω λιμένι, δπως άπολαύσωσι 
τών άτελειών, τών δικαιωμάτων καί προνομιών 
τής πόλεως." Έπετρέπετο δμως νά. όρίση τις 
αντικαταστάτην διά τό πήδημα τούτο ή καί 
ν’ άπαλλαχθή αύτοΰ έπί άποτίσει χρηματικού 
τίνος ποσού, δπερ καί συνήθως συνέβαινεν.

Έν τέλει δέ καί έπεισόδιον τοΰ Ισάρου Πέ
τρου τοΰ Μεγάλου. '0 Τσάρος ούτος έπεσκέφθη 
έν άρχή τοΰ 18ου αϊώνος τόν Στρογγύλον πύργον 
τής Κοπενάγης συνοδευόμενος ύπό τοΰ βασιλέως 
τής Δανίας Φριδερίκον τοΰ Δ'. Έν <υ ΐσταντο 
οί δύο ήγεμόνες έπί τοΰ πύργου ό Τσάρος ένε- 
κωμίαζε τω οασιλεΐ τήν ισχύν αύτοΰ· θέλεις, 
τω είπε, νά σοί δώσω άπόδειξιν τούτου; καί 
χωρίς νά περιμείνη τήν άπάντησιν, ένευσε πρός 
ένα τών Κοζάκων τής συνοδείας του — τ<;» 
έδειξε τόν κρημνόν καί τιυ είπε· Πήδησον!” '0 
Κοζάκος έκαμε τόν στρατιωτικόν χαιρετισμόν — 
έπήδησεν άπό τοΰ πύργου καί έπεσε κατασυν- 
τετριμμένος έπί τοΰ έδάφους.

ΟΠΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΕΝ ΚΙΝΑ.I

δπιον διά νά χρησιμευση ώς κάπνισμα 
<'.ί άπαιτεΐ μεγάλην καί διεξοδικωτάτην 

προπαρασκευήν. Καί πρώτον μέν τί
θεται το δπιον έν τηγάνο» δπως βραδέως άνα- 
λυθή διά τοΰ πυρός· κατά τήν άνάλυσιν ταύτην 
πρέπει νά γυρΐζηται διαρκώς ινα μή κολλήση 
έν τώ τηγάνιρ. Τό τηγάνισμα τοΰτο διαρκεΐ

ΟΠΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΕΝ ΚΙΝΑι.

μέχρις ού δλον τό ύγρόν μέρος έξατμισθή καί 
τό δπιον έξαχθή έν τεμαχίοις έκ τοΰ πυθμένας 
τοΰ τηγάνου. Τά τεμάχια ταΰτα τίθενται έν 
καλάθιρ, έν τω όποιο» υπάρχει παχεΐα στρώσις 
σςυποχάρτου· ό κάλαθος τίθεται πάλιν έν τη- 
γάνφ, είς τό όποιον χύνεται βραδέως ζέον ύδωρ. 
Τό δπιον βαθμηδόν διέρχεται διά τοΰ καλάθου 
καί τό ύδωρ διαρρέον διά τού στυποχάρτου κα
θαρίζεται. Τό ύδωρ τοΰτο τοΰ οπίου βράζεται 
πάλιν, ό δέ είς τήν έπιφάνειαν αύτοΰ άνερχό- 
μενος άφρός καί ή άκαθαρσία άφαιροΰνται έπι- 
μελώς διά πτερού. Διά τής βράσεως συμπυ- 
κνοΰται τό ρευστόν δπιον καί άποτελεΐ μάζαν 
έλαστικήν είς άκρον. Τό δπιον ή τσαρδοΰ, 
ώς καλείται έν Κίνα, είναι έτοιμον. Ίυχρανθέν 
διά ^ιπιδίων τίθεται έντός μολυβδίνων πυξίδων 
καί παραδίδεται είς τό έμπόριον. 'Η πολύτιμος 
καί διά πολλού κόπου γινομένη αύτη σκευασία 

πολλάκις νοθεύεται διά τής έπιθέσεως ζακχά- 
ρεως πρό τής βράσεως. Τό τσαρδοΰ είναι 
ισχυρόν δηλητήριον καί ολίγα γραμμάρια άρ- 
κοΰσι νά φονεύσωσιν άνθρωπον έν διαστήματι 
μιας ώρας. Διά νά καπνιοθή τίθεται έντός είδι- 
κώς κατεσκευασμένων καπνοσυρίγγων, έπί τών 
οποίων ύπάρχει μικρόν πώμα έκ κασσιτέρου τό 
όποιον έχει μικράν οπήν. Έν τ«υ πώματι ή τ«ΰ 
κυπέλλ<;> τούτο» θέτει ό όπιοπότης μικρόν τε
μάχιο·» τσαρδοΰ, κάθηται είτα άναπαυτικώς ή 

καί κατακλίνεται, άνάπτει τό δπιον καί καπνίζει. 
ΊΙ στάχτη τού καιομένου τσαρδοΰ πίπτει είς 
τήν καπνοσύριγγα, ήτις μετά παρέλευσιν όλίγων 
στιγμών έκφεύγει τά»ν χειρών τοΰ κοιμωμένου 
πλέον καπνιστού. '0 ύπνος ή μάλλον δ λήθαρ
γος οΰτος δέν διαρκεΐ έπί πολύ, καί ό έγειρό- 
μενος, καίτοι έντελιϋς καταβεβλημένος άνάπτει 
έκ δευτέρου τήν καπνοσύριγγα καί πάλιν κατα
λαμβάνεται ύπό τοΰ δλεθρίου τούτου υπνου. 
Ότι ή κακή αύτη έξις έν διαστήματι όλίγων 
μόνον έτών έντελώς καταστρέφει τάς δυνάμεις 
τοΰ άνθρώπου καθιστώσα αύτόν άνίκανον πρός 
πάσαν εργασίαν, τούτο μαρτυροΰσι τά κάτισχνα 
πρόσωπα τών όπιοκαπνιστών, τό βράδυ αύτών 
βάδισμα καί τά τρέμοντα αύτών μέλη. Τό χεί- 
ριστον πάντων είναι 2τι ή έξις αυτή καταλα- 
βοΰσα άπαξ τόν άνθρωπον δέν τόν άφίνει πλέον, 
καί δτι είναι διαδεδομένη είς δλας τάς τάξεις 
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τής κοινωνίας. ΊΙ ήμετέρα έκφραστικωτάτη 
είκών παριστα τοιοΰτον δπιοπωλεΐον, ένθα φαί
νονται οί καπνίζοντε; Κινέζοι. ’Εσχάτως ήρ- 
χισαν και αΐ γυναίκες νά καπνίζωσιν δπιον, άν 
και τοϋτο ήναι και αφορμή διαζυγίου.

Είς δλας τάς μεγαλειτέρας πόλεις, ιδίως δέ έν 
ταΐς μεσημβρινοί; έπαρχίαι; τής Κίνας, ύπάρ- 
χουσιν, έπι τοΰ παρόντος έν άποκέντροι; όδοΐς, δη
μόσια δπιοκαπνιστήριά. Εν Πεκίνφ πρδ μικρού 
άνεκαλύφθη τοιοΰτον καπνιστήριον έν αύτοΐς τοΐς 
άνακτόροις, τδ όποιον έπεσκέπτοντο ημέραν καί 
νύκτα καί ανώτεροι αύλικοί καί οί αύτοκρατο- 
ρικοί θαλαμηπόλοι καί ύπηρέται, οΐτινες όλοι 
ήσαν μανιώδεις τοΰ οπίου καπνιστοί.

Ε Λ Ε Γ Ε I Ο Ν
ΕΙΣ

ΠΕΤΡΟΝ ΒΡΑΐΛΑΝ ΑΡΜΕΝΗΝ.

“Πολλών Ιδϊ·> δστία καί νύο. 

έγνω.”
("Ομηρος, Ό6ύσσΐΐα.)

δύο*),  αοίδ'.ιχ’ άνερ, πολύφημ? αστέ 
συνδυάζων

*) Μίτοι περιόδους. — **) ’Εμβριθής ρήτωρ. —
*♦) Εύγλωττος καί γλαφυρός.

1Λ^ν Ίστορί*  έν’ Ίονί*  άστεος, -ατρφης 
Σχερίης τέκος,

ί.’τ’ ής Βουλής Έννάτης Ιϊρόεδρος, ήδέ Άκαδημίης 
ίΟύντωρ

Σόφίην ές έδρης διδάσκων, τόν δ’ ένι Ελλάδος έλευ- 
Οέρης μετά την

Όθ.ίήν Έπτανήσοι’ Ενωοιν υπουργός κ' Έπικρατείης 
μέντωρ,

Πρεσβευτής τέως τε σδν έν Αονδίνω κατέλιπας σεπτόν 
σκήνος.

Φάος χέω·/ άστήρ τηλαυγής άρτι έδυ έκλάμύας, 
’Ως δε απόδημος σύ τό ζήν έτελευτας ένι φώτων έστίη · 
Βαθύγηρωί μέντοι, άεργίι,ς δ" ίΐπο, έπιφανώς μέγα 
Σδν διπλωμάτου ατάδιον διανύσας, παλαίφατος έθνει 
Ευσταθής, νόον φέρων κόρο', δεινός λέγειν**;  τ' εΐ- 

πεΐν ;***)  έν’ κινδΰνω
Έών έυβουλος σώ περιφανέει σθενε’ Ελλήνων δίκαια 

κρατΰναι.
Καί πανόθνιον έωύτών αγώνα διαβουλίοι; ένι έίίνάων 

προάγειν,
Καλλιεπέα μύστην αύδής έλληνίδος ένάμιλλον σέ καλέω 
Τοΐς περί τήνδε πάνυ Ίωάννου Φιλίππιρ, Κωνσταντίν’ 

Άσωπίψ,
11 δ’ άχην άφατον Ίονίοι; Ελλησι λιπών, έργ’ άθανα- 

σίης
ΆφΟιτ' έν ςυγγραφαΐσι παραμυΟέοντα συνευνήν τε θυγα

τέρας,
Οικείους, φίλους, ομοπάτριους, γούνους‘Ελλάδος λεώ 

κ’ Ευρώπης,
Σφά. τ' όμογενε'ας ίδίη φιλίστορας έπ’ αρετή σεμνυνο- 

μένους,
Μνήμην αγαθήν, έϋκλεέ*  ύπ’ άχλΰν Χάρωνος χαράσσει 
’Επί μαρμάροιο τύμβου προτομήν αΐ'ρουσά sot 
Ελλάς ποτνί- άλγέουσα, μελανείμων, έυγνώμων, 
Σόν τελευτήσαντα βίον όφρα ύμνήσαι ρ.’ ού δέον 
Τιμαλφέσι σελϊσιν έπείπερ σέ ουνομ’ ίστορίην κοαμέει. 
Δοκέ’ μοι τοιγαροϋν χρήν άνέρας περιπύστους πλέίονος 

πέρι
Μνήμης τοιάσδε ποιήσασό' αίνον πραέει πολυΐστορι άγαν, 
Ος έπιστημών άρμονίτ, ζεΐνος θύραθεν ούποτ’ έγεγόνει. 

Φαεσφόρος άγγελος έπί σηκού ΰπερθεν προσιζάων 
Άχος εύχομ", ώς ήέλιος ζόφος, δακρυχεύμων σκεδάσαι. 
Ηρησκείης ζηλωτής ένι Χριστψ μεταστάς ές δόματ' 

Γψίστου
’Αύτού δέον ύπέρ τοϋ ιμέρους 'Ελλήνων έΟνίους πλη- 

ρώσαι,
Άστεα γάρ καί δήμοι περί σόν συγκυκώμενοι νέκυα 
‘Εωυτών ψηφίσμαοι τό πένθος βαθύ δηλόουσι, 
Κήδος έσχηκώς δημοσίων πέρι, γερόων ήξιώΟης 

Νεόθΐν άέθλων έσθλάιυν παώίης ξνντυγχάνων 
Σεαύτώ τά μάλα γ’ έν πάτρη καί άλλοδαπή τιμάω·/ 
Αρχήν άνέρα χρηστόν καί δεξιό·/ σε γεραίρει·/.

'Έν. νέφΐβ’ αύτ’ ύπέδυ ΦαεΟυ,ν φάο; βροτοϊσ' ϊπιχέειν 
ΙΙνίκ’ έπί κρείσσω ούδδν έπιστήμη, θρησκεί" όπεμφάναι. 
Αίγλης άϊδί' στέφανα σαϊ; άρεταϊσιν έάων

’Έρως πάτρης άμαράντους, ναρκίσσους έπί θήκης κομίζει. 
Κυπάρισσ’ ίτέαι σύσκιοι σέαν δροσέουσι πόαν 
Κύκνων δ' έπο; ήχήεν αινεί σε γλαυκός τε σ γώσης. 
Νήδυμον οϋν έπιΟάνατον ύπνον καθεύόων 
Ελαφρήν έχεις γαίην έν δαΐσι μακάρ ·?·/.

Έν Κεφαλληνίης ΙΙρόννοισι, 
τή κε·. Σεπτεμβρίου 1884.

Έπόεσσα

’Επαμεινώνδας Ε. Άννινος, 
'Αναστασάτος.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΕΙΣ ΑΝΩ ΑΙΓΥΠΤΟΝ.

Ύπό Σ. Κρητικού.

(Μετά εικόνων. Συνέχεια.)

μεν πριν άκόμη ό ή
λιο; ρίψη τά; ροδο- 
χρόους άκτΐνά; του 
όπισθεν τών όρέων 
τή; Νεκροπόλεως, 
δπου τά ψυχρά σώ
ματα τών αρχαίων

Αιγυπτίων έν τοΐ; υπο
χθόνιοι; τάφοι; των πε

ριμένουν νά Οερμανθώσιν. 
Ιδού οέ ψυχρό; βορρά; φυ- 
σφ τά ακάματα τοΰ Νεί

λου υδατα, τά όποια άκοντα περιστρέφονται καί 
άνησυχοΰσι.

Άλλ’ ό Φαέθων προφθάνει καί τοιουτοτρόπως 
τήν ψυχράν πρωίαν διαδέχεται θερμή ήμέρα. 
Άμφότεραι αί οχθαι καταφωτίζονται, αιτινε; 
ήρχισαν νά κοσμώνται δια χλόη; καί δένδρων. 
Αίφνης δέ περιτειχίζονται ύπό αποτόμων βράχων, 
τών σχηματιζομένων άπδ τά; σειρά; τών ορέων 
κειμένων προ; Άνατολά; καί Δυσμά; κατά τήν 
πορείαν τοΰ Νείλου. Αίφνης πάλιν άπομακρύ- 
νονται καί όφιδοειδώ; στρεφόμενοι καί πλέοντε; 
ευρισκόμενα πάντοτε έντό; λίμνη;. Φύσις άπα- 
ράμιλλο;'.

Τήν 3’1'*  ώραν π. μ. ήράξαμεν εί; τήν νεο
σύστατου Άμπατίαν (αγροκήπιου) τοΰ άντιοασι- 
λέω; όνομαζομένην Έρμέντ, Έρμηνθιν κατά 
τού; "Ελληνα;, κατά τήν δυτικήν πορείαν τοΰ 
Νείλου. Έξήλθομεν έκεΐ οπού έπεσκέφθημεν 
τά; δύο άτμομηχανά; τή; ζακχάρεω;, έργοστάσία 
άξιόλογα. Εχει επίσης άτμομηχανά; τοΰ βάμ- 
βακο; καί ποτίσματος καί οικοδομάς.

Τήν 2" ώραν π. μ. ιδού τό άτμόπλοιον 
προσκρούει είς τήν άμμον, ρυμουλκεΐται δέ τέ
λος ύπ’ άλλου άτμοπλοιου καί ήδη πλέομεν 
άκωλύτως μέχρι τής Ι’-' μ. μ. Τήν 3 μ. μ. 
ήράςαμεν εί; Έστέ τήν πάλαι Ααβόπολιν καθ’ 
"Ελληνας, έχουσαν ήδη περί τά; 16,000 λαόν, 
έξ αύτών δέ περί τά; 2000 είνε Κόπται, αί 
οίκίαι δέ πλίνΟινοι. ΈπεσκέφΟην δέ εν παλά- 
τιον κτισβέν έπί Μεχμέτ-Άλή έκτεταμένον, ούχί 
άξιοσημείωτον καί ήδη άνευ επίπλων, έκτδ; ένό; 
δωματίου έστρωμένου άπλώ;, όπου διααένει ό 
υποδιοικητή;, περικυκλούμενον ύπο ώραίου κή
που εκτεταμένου περιέχοντο; παντοειδή δένδρα 
καί άνθη· άν καί ούχί καλώ; καλλιεργημένο; 
είνε ομω; άξιόλογο;. Σώζεται δέ καί 'έν ύφα- 

σματοποιεϊον, άνευ όμως μηχανών, κτισβέν έπί 
Μεχμέτ-Αλή.

’Εν τω μέσω τή; πόλεω; έντό; συνοικία; 
πλινθόκτιστου ύπάρχει εί; άρχαΐο; ναό; τών 
Αιγυπτίων, στηριζόμενο; έπί 24 κιόνων πελω
ρίων, δν ώκοδόμησεν ό θούτμωσι; τήν 18Τ'’ 
έκατονταετ. π. X. (;). Εχει δέ ένα ύπόγειον 
δρόμον συγκοινωνοΰντα μέ έν κτιρίου, τοΰ όποιου 
όλίγου μέρο; τώυ τειχώυ σώζεται είσέτι έπί τή; 
όχθη; τοΰ Νείλου. Ό ναό; αύτο; σώζεται άκέ- 
ραιο; καί καθαρό; καί περικλείεται ύπδ τείχους 
μετά εισόδου. ΊΙ πόλις περικυκλοΰται άπδ πε
διάδά; καί δευδροφυτείαυ φοιυίκωυ καί άλλων 
δένδρων, έχει πενιχρόν τινα άγοράν, ούχί άξιο
σημείωτον· εύρον δ’ έκεΐ 4 έλληνας έμπορους 
καί καταστηματάρχα;.

Πρδ; τδ εσπέρα; έπανήλθομεν εί; τδ άτμό- 
πλοιον δειπνήσαντε; μετά τού Διοικητοΰ. ΊΙ 
νύξ είνε ώραία καί μαγευτική, ώ; συμβαίνει 
πάντοτε σχεδόν έν τή άνω Αίγύπτω. Δέν έλη- 
σμόνησα δέ τήν έπίσημον κατά λόγον εθνικόν 
καί θρησκευτικήν εορτήν ταύτην τή; σήμερον, 
τήν 25Τ»·' Μαρτίου, δι’ δ άπό τήν πάλαι ποτέ 
ένδοξον γήν τών Φαραώνων καί τοΰ Σεστώστριδο; 
καί ύπδ τήν σκιάν τών μεγάλων του έργων κα- 
τασκηνών πέμπω τδν έγκάρδιον άσπασμόν μου 
πρό; τήν φίλην μου Ελλάδα, εύχόμεν >ς αύτή 
τήν ένδοξον αιωνιότητα τών έργων τούτων, τά 
όποια ό χρόνο; έφοβήθη κατά τον Άραβα συγ
γραφέα. Είθε νά φοβηθή ό χρόνο; καί τήν μέλ- 
λουσαν λαμπράν δόξαν τή; 'Ελλάδος!

Ίήν 26 έπεφάνη ό ήλιο; καλυπτόμενο; ύπδ 
σκοτεινού τριχάπτου, μέ τδ όποιον ένίοτε συ- 
νειθίζει ό ούράνιο; ούτο; φωστήρ νά καλύπτη 
τό λαμπρόν του πρόσωπον, καί μετά φειδωλό- 
τητο; σήμερον παρέχει ήμϊν τό φώς του. ΙΙλέ- 
ομεν άκωλύτως και ό στολίσκο; μα; διαπλέει 
ύπερηφάνως τό οφιοειδές ρεύμα τοΰ Νείλου. 
Αί οχθαι του παριστάνουν τήν αύτήν γοητευτικήν 
θέαν. Χωρία, πυκναί δενδροφυτεΐαι, έσπαρμένα 
χωράφια, ένίοτε δέ άμμώδεις θέσει; καί άλλοΰ 
άπότομοι άπόψει; τών περικυκλούντων τά; δχθας 
ορέων.

Περί τήν μεσημβρίαν τό άτμόπλοιον ήραξεν 
εί; ’Εδφοΰ, οπού ήτο πάλαι ή Άπολλων·- 
πολις. ’ ίπέοημεν έπί τινο; αμμώδους όχθης 
μετά τοΰ κ. Σπύρα καί δύο φυλάκων, οΰ; ό 
ΙΙασάς εύηρεστήθη νά μάς δώση νά μάς συνο
δεύσουν εί; τήν περιήγησιν τού άρχαίου ναού, 
κειμένου έντό; τή; νύν κωμοπόλεω; ’Εδφοΰ, 
άπεχούση; 20 λεπτά περίπου τής όχθη;. Μ ή 
εύρόντε; δέ άμέσω; ζώα ήναγκάσθημεν νά βα- 
δίσωμεν πεζή διερχόμενοι άμμώδη πεδιάδα καί 
μετά ταΰτα καλλιεργημένα; γαΐα; καί έσπαρ
μένα;. Φθάσαντε; δέ πλησίον τή; ρηθείση; κω- 
μοπόλεως άπηντήσαμεν τόν Διοικητήν μετ’ άν- 
θρώπων καί ϊππων διά νά μα; παραλάβωσιν. 
’Τίντες δέ πλησίον δέν ήθελήσαμεν νά ίππεύ- 
σωμεν καί προχωρήσαντε; έντό; τής πόλεως 
παρά πλινθίνας τινά; κατοικία; καλυπτούσα; τόν 
ναόν μακρόθεν κατέβημεν μίαν πολυβάθμιον κλί
μακα, ήτι; μάς ώδήγησεν εί; πελώριόν τινα 
πύλην ένδεκα ποδών πλάτους καί 50 ύψους.

Ό ναό; ούτο; (ορα εικόνα) ήτο κεχωσμένος, 
ήδη δέ τόν έκαθάρισαν μέχρι τή; οάσεω; χάρι; εί; 
τόν φιλόκαλον καί φιλαρχαιον Τζαφέρ πασάνχρη- 
ματίσαντα άλλοτε ένταύθα Διοικητήν, κρημνισαν- 
τες καί τά; πλινθίνας τών χωρικών οικίας, τά; 
εύρισκομένα; έπί τή; στέγη;, καί τό οικοδόμημα 
θεάται ακέραιον. Διά τής ανωτέρω πύλης εί- 
σήλθομεν εί; αύλήν περίστυλον, αριθμούσαν 
κίονα; 44. Έκ τή; αύλής έμβαίνει τις εί; τόν 
πρόναον, 18 κίονα; στηρίζοντας τήν δροφήν, καί 
μετά τούτον εις δεύτερον πρόναον, ού οί κίονες 
έχουν 4·/2 ποδών διάμετρον, οί παχύτατοι τών 

!

κιόνων, ού; είδον μέχρι τοΰδε. Μετά ταύτα 
επεται ό λεγόμενο; Σηκό; περιέχων διάφορα 
δωμάτια. ΙΙρδ τή; μεγάλης θύρα; κεΐται εν 
πελώριον εϊδωλρν παριστάνον πτηνον έκ γρανί
του, πλήν συντετριμμένο·? κατά τού; πόδα;, τήν 
ούράν καί τήν ρίνα. ΙΙρδ; τούτοι; εντός τού 
ναού σώζονται έρριμμένα έκ γρανίτου είδωλα 
μικρά, έφθαρμένα όμως κατά τδ ήμισυ. Οί 
λίθοι οί σχηματίζοντε; τήν οροφήν συναρμοζό
μενοι έπί τών κιόνων είνε οι μεγαλείτεροι όσων 
είδον μέχρι τοΰδε εις τάς διαφόρους άρχαιό- 
τητας. Δέν δύναται ή μετ’ έκπλήξεως ν’ άτε- 
νίση ό περιηγητής εί; τά γιγάντια ταύτα έργα. 
Έκεΐ εύρομεν καί δύο Γάλλους περιηγητάς. 
Ή νύν πόλις ούδέν άξιοσημείωτον περιέχει, είμη 
πλινθίνους οικίας, περί τά; 9 χιλιάδα; φελλά- 
χους καί κόπτας καί ενα μόνον Κρήτα, έμπορον.

Περιελθόντες αύτήν ίππεύσαμεν ωραίους άρα- 
βικ.οΰς ίππους καί ήλθομεν είς τδ άτμόπλοιον, 
δπερ άμέσως έθεσε τδν άτμδν εί; ένέργειαν. 
Ή ζέστη δέ σήμερον υπερβολική καί ό ήλιος 
φέρει τδ σκοτεινόν του τρίχαπτον έπί τοΰ προ
σώπου του. Δυστυχώς ομω; τήν ώραν ταύτην 
τδ πλοΐον προσέκρουσεν εί; τδν πυθμένα, δΐ ο 
γίνονται προσπάθειαι πρδς άνέλκυσιν. IIόσον 
δυσχερής ό πλοΰς τοΰ Νείλου κατά τήν έποχήν 
ταύτην άνελκυσθέντος εύτυχώ; ταχέως τοΰ ατμό
πλοιου πλέομεν εύχερώς. Τήν 4’·' μ. μ. είς τήν 
ορεινήν άνατολικήν όχθην έν Σίλβα έθεάθησαν 
τά έρείπια πλινθόκτιστου φρουρίου έκτεινομένου 
άπδ τή; κορυφή; μέχρι τής όχθης, έντδς τοΰ 
οποίου έπί τοΰ μεγάλου Ναπολέοντος οί Κιρκά- 
σιοι είχον οχυρωθή καί το όποιον δ δορυκτήτωρ 
Γάλλος έκυρίευσε καί κατέστρεψε καταβαλών 
τούς Κιρκασίους. Εις τήν περιοχήν Σίλβας αί 
οχθαι ήσαν έσπαρμέναι άπδ θρίδακας, οΐτινες 
ήδη είχον έκσπορίσει καί ών ό σπόρος χρησιμεύει 
συντριβόμενος νά έξάγη έλαιον χρησίμευαν έν 
Αιγύπτιο συνήθως διά φαγητδν καί φώς.

Τδ έσπέρα; ήράξαμεν κατά τήν δυτικήν όχθην 
τοΰ ποταμού είς θέσιν όνομαζομένην Σιλούκ, 
όπου χωρίον δέν ύπήρχεν. Ο καιρός αρκετά 
θερμός καί αύτή δέ ή Σελήνη τήν νύκτα ταύτην 
δέν μά; χαρίζει τδ φώ; τη; δαψιλώ;, ένδυθεΐσα 
λεπτόν τινα πέπλον σκοτεινόν. Π δέ ηχηρά 
φωνή τών βατράχων μοί άναπολεΐ τδ θέρο; τή; 
Έλλάδο;.

Τήν 27 ό ήλιος άνεφάνη ώς καί τήν προη- 
γουμένην ένδεδυμένος μανδύαν καλύπτοντα τάς 
φλογερά; του άκτινας. Καί δμως ή ζέστη σήμε
ρον προμηνύεται υπερβολική. Έπλέομεν εύχε
ρώς μέχρι τής 4 π. μ. οτε έφθάσαμεν εις τήν 
θέσιν Τζιπίλ-Σιλσίλε ήτοι όρη τής άλύσεως,” 
έκεΐ δπου άμφότεροι οί κλάδοι τών όρέων τείνουν 
τήν χεϊρα καί χαιρετώνται έκ τοΰ πλησίον σχη- 
ματίζοντες στόμιον. Έκεΐ φαίνονται τά παλαιά 
λατομεία τών λίθων δΐ <ον έκοσμοΰντο καί φκο- 
δομοϋντο οί ναοί τών Αιγυπτίων καθώς καί 
ύπόγειοι κρύπται χρησιμεύουσαι είς κατοικίαν τών 
λιθοτόμων. Ένομάσθη ή θέσις αυτή "όρη τής 
άλύσεως,” διότι λέγεται, δτι τδ πάλαι δΐ άλύ
σεως συνέοεον τδ στενόν τούτο τών όρέων καί 
έκώλυυν τά έκ τών άνω καταπλέοντα, πλοία, 
λαμβάνοντε; φόρον έξ αύτών διά τήν διάβασιν.

Μετά ήμίσειαν ώραν τής διαβάσεως τοΰ 
άνωτέρω στομίου αίφνης τδ άτμόπλοιον πάλιν 
κάθηται έπί τή; άμμου. Εί; μάτην αί προσπά- 
θειαί μας μέχρι τής έσπέρας. Διδ καί ένεκρίθη, 
ΐνα έλαφρύνη νά έκφορτωθή άπδ παντός βάρους, 
ώς καί αύτοΰ τοΰ υδατος τών λεβήτων. Διό 
τά πράγματα μετεκομίσθησαν έπί τινο; μεγάλη; 
λέμβου καί τοιουτοτρόπως έξηκολούθουν νά τδ 
σύρουν, έως εύρη άρκετδν ύδωρ καί πλεύση. 
Έν τώ μεταξύ τούτω ό ΙΙασάς διέταξε καί ήτοι- 
μάσθη ή λέμβος εί; ήν έπέβημεν μετ’ αύτοΰ 

προ; περιήγησιν τοΰ άνωτέρου στενού, έν ώ εύρί- 
σκονται τά παλαιά λατομεία τών πελωρίων 
λίθων, δΐ ών ωκοδομήθησαν τά αιώνια έκεΐνα 
καί γεροντιαΐα κτίρια.

ΙΙαρελάβομεν μεθ' ήμών καί δύο πυροβόλα 
έλπίζοντε; πάντοτε νά τύχωμεν κανένα κροκό
δειλον, διότι ένταύθα το άμφίβιον τούτο θηρίον 
είνε παμπληθές. Ατυχώς δμω; έν τώ Νείλω 
άκόμη ούδέν είδον τοιοΰτον. Μάς έσυντρόφευε 
δέ καί ό άναφερόμενος Νατίμ βεη; καϊμακάμης, 
καλός πυροβολιστής, διότι βεβαίως τδ πυροβόλον 
δέν ήτο διά τήν γενναιότητά μου.

’Απέβημεν πηδαλιουχοΰντο; τοΰ ίδιου Πασά 
εις τήν άνατολικήν βραχώδη όχθην, δπου παρε- 
τήρει τι; ολόκληρα όρη λαξευθέντα πρδ; τομήν 
λίθων καί εις πολλά μέρη άποτελοΰντα τείχος 
ύψηλότατον σχηματιζόμενον κατά τήν τομήν (δρα 
εικόνα). Έπί τού τείχους τούτου σώζονται αί 
λαξευταί όπαί, αί χρησιμεύουσαι διά τά σχοινιά, 
δΐ ών κατεβίβαζον τούς λαξευθέντας λίθους καί 
έσυρον είς τήν παραλίαν.

Μετά ταΰτα διέβημεν είς τήν άνατολικήν 
όχθην έπίσης βραχώδη καί ορεινήν, δπου σώζεται 
είσέτι μέρος ναού, λελαξευμένου έντδς τοΰ βρά
χου καί δύο στοαί κρατούμενα1, ύπδ τεσσάρων 
στηλών ή ορθοστατών λελαξευμένων έκ τοΰ ίδιου 
βράχου, είς τοΰς θόλου; τών οποίων σώζονται 
οί χρωματισμοί τών άναγλύφων καί ίερογλύφων. 
Παρ’ αύτιυ δέ ΐσταται βράχο; τις λελαξευμένος 
καί λείο; εί; τήν πρόσοψιν, έφ’ ού φαίνεται ώ; 
τετράγωνο; πίνα; πλήρη; άναγλύφων, κάτωθεν 
τοΰ όποιου άναγινώσκεται ελληνιστί γεγλυμ- 
μένον όνομα μέ γράμματα κεφαλαία ’Ιωάννη; 
Γόρδων 1804.” Είναι ούτο: ό γνωστό; συγγρα- 
φεύ; τής ιστορία; τής ελληνική; έπαναστάσεως. 
Περιήλθομεν λοιπόν δλα καί τά τοΰ μέρους 
έκείνου λατομεία. Μοί έκαμε δέ τήν καλλίστην 
έντύπωσιν ό ΙΙασάς διά τάς άκριβεΐς παρατηρή
σεις του είς πάν άντικείμενον καί διά τάς όρυκ- 
τολογικά; καί γεωγραφικά; του γνώσεις.

Μετά ταΰτα έπιβιβασθέντε; είς τήν λέμβον 
έπλέομεν τόν Νείλον, άλλ’ αίφνης ή λέμβο; 
κάθηται έπί τή; άμμου. Άμέσως λοιπόν 4 
κωπηλάται, μαύροι Αιγύπτιοι, πηδούν έν τώ 
ποταμώ καί άνελκύουν διά τών χειρών των τήν 
λέμβον σύροντές την άρκετδν διάστημα, έως ού 
έπλευσεν. Άλλά μετ’ ολίγον συνέβη τδ ίδιον, 
οι δ καί πάλιν τά όντα έκεΐνα ήσαν έτοιμα νά 
άνελκύσουν τήν λέμβον μας. Αστεία μοι φαίνεται 
τώ οντι ή Άργοναυτική μας αύτη έκστρατεία . .. 
Έσυνειθίσαμεν καί ήμεις νά ζώμεν άμφίβιοι!

Έν τούτοις άτυχώς ούοεις κροκόδειλος άνε
φάνη, έπεθύμουν μεγάλως νά ΐδω ζών το θηρίον 
τούτο. ’Απεβιβάσθημεν δέ πάλιν εί; τήν ιδίαν 
όχθην, άλλ’ έπί πεδίου έσπαρμένου άπδ νταρί, 
τοΰ όποιου τδ στέλεχος ήτον 7 ποδών άναστή- 
ματος καί ήδη ήτον είς μέστωσιν δ καρπός του.

Έν τούτοις έν τφ άτμοπλοίω είργάζοντο 
άδιακόπω; πρδς άνέλκυσιν του. Έ1 θερμότη; 
ήτο λίαν έπαισθητή, ήδη δ’ έπλησίαζε νά δύση 
ό ήλιος, δτε έπιβιβασθέντε; έν τή λέμβφ ήλ
θομεν είς το άτμόπλοιον, δπερ ΐστατο ώς νησί- 
διον έν τώ μέσω τοΰ Νείλου. Έν τούτοι; ή 
Σελήνη άνεφάνη ώς ό "Ηλιος ένδεδυμένη 
άφεγγή τινα πέπλον. “Άκρα νηνεμία βασιλεύει· 
τδ άτμόπλοιον άνειλκύσθη διά τών πολλών 
προσπαθειών. Έκοιμήθην ούχί ήσύχως, ή θερ
μότη; ήτον έπαισθητή καί οί κώνωπε; ένο- 
χλητικοί.

Ί ήν 28 οτε ό Φαέθων διά τοΰ πυρίνου αρ- 
ματό; του έφάνη βαδίζων τον ούρανόν, τδ άτμό- 
πλοιον διέσχιζε τδν Νείλον, ούχί δμως μετ’ εύ- 
χερείας, διότι ποΰ καί ποΰ έκάθητο έπί τή; 
άμμου. Ο καιρός δυσάρεστος, ό άνεμος ύψου 
νέφη κονιορτοΰ καί τά υδατα τοΰ Νείλου έσχη- 

μάτιζον άφρόεντα κύματα. ΙΙερί τήν μεσημ
βρίαν έφθάσαμεν είς Όμβιν πρός βορράν τοΰ 
Άσσουάν. Ήράξαμεν πρδς τδ δυτικόν μέρος· 
έκεΐθεν δέ ό ΙΙασάς διέταξε πλοιάριον τοΰ πο
ταμού διά νά περάσωμεν άντικρύ, δπου εύρί- 
σκοντο δύο ναοί, άλλοτε σφοι, οί άρχαιότεροι 
κτισθέντες ύπδ Μοίριδος.

(“Επεται ή συνέχεια.)

Ο ΙΩΒ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΑΟΙ ΑΥΤΟΓ.

ΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ πολλοί, καί πρδ 
πάντων ζωγράφοι, ιδιαιτέραν 
αισθάνονται κλίσιν πρδ; τά; 

ά άρχαίας βιβλικά; υποθέσεις. 
Αί δραματικαί καί συγκινη- 

τικαί σκηναί τής Παλαιά; Δια
θήκης έμπνέουσιν αύτούς. Εί; 
τούτο όφείλομεν τάς άπειρου; 
εικόνα; τή; Ίουδήθ, τοΰ Δα
βίδ κ. άλλ. Αφ’ ετέρου δμω; 
ή παράστασις τών άρχαίων σκη

νών άπαιτοΰσι γλυφίδα καί χρωστήρα έξησκη- 
μένον· ό καλλιτέχνης οφείλει νά μελετήση καλώ; 
τήν έποχήν έν ή λαμβάνει χώραν ή σκηνή ήν 
θέλει νά παραστήση · όφείλει νά ήναι ένήμερο; 
εί; τά ήθη καί έθιμα αύτής, είς τήν ένδυμασίαν 
τών προσώπων, καί έν γένει νά συνοικειωθή πρδς 
τά άντικείμενα, τά όποια προτίθεται νά παρου- 
σιάση ήμϊν, καθότι άλλως εύκολώτατα δύναται 
νά περιπέση εις γελοίους αναχρονισμούς · ούτω 
π. χ. ένθυμούμεθα οτι εΐδομέν ποτέ εικόνα παρι- 
στάνουσαν βιβλικήν τινα σκηνήν. Έν αύτή είσά- 
γεται πρόσωπον φέρον δίοπτρα. Ό ζωγράφο; 
έχον ύπ’ οψιν τήν ιδίαν αύτοΰ έποχήν περιέπεσεν 
εί; άναχρονισμόν.

Εί; τών νεωτέρων ζωγράφων, δστις μετά 
πολλή; έπιμελείας καταγίνεται εί; τοιαύτας 
βιβλικά; σκηνάς, είναι ό Μαξιμιλιανδς Μιχαήλ, 
ού σήμερον παραθέτομεν εικόνα, παριστώσαν τδν 
’Ιώβ μετά τών φίλων του. Τις δέν γνωρίζει 
τδν Ιώβ, τδ υπόδειγμα τούτο τής υπομονής και 
τή; έγκαρτερήσεω;; Τί; δέν ήκουσε περί τοΰ 
ώραίου βιβλίου τή; Παλαιά; Διαθήκης, έν ω 
τοσοΰτον δραματικώ; καί συγκινητικά?; περιγρά- 
φονται αί περιπέτειαι τοΰ δυστυχούς τούτου άν- 
Ορώπου; 0 Ιώβ έζη έν τή χώρα Χοΰ; τή; 
Αραβία:, έν έποχή, ήν δέν ήδυνήθησαν οί θεο
λόγοι καί ιστορικοί νά όρίσωσιν είσέτι ακριβώς. 
Πιθανόν είναι, δτι ήτο σύγχρονο; τοΰ Μωϋσέω; 
(κατά τον 8’'' πρ. Χρ. αιώνα). Ημέραν τινά 
ό ’Ιώβ εύρέθη έστερημένο; τών πάντων, καί τής 
περιουσίας του καί τών δέκα τέκνων του, καί 
είς έπίμετρον κακού κατετρύχετο ύπδ νόσου δεινής. 
Άλλ’ δμω; μέ δλας τής τύχης τά; προσβολά; 
δέν δυσανεσχέτει, δέν έμεμψιμοίρει κατά τή; 
Θεία; Προνοίας· διό καί ό Θεός, οστις ήθέλησε 
νά τδν δοκιμάση, ού μόνον τήν υγείαν τώ άπέ- 
δωκε πάλιν, άλλά καί διπλάσια πλούτη καί νέαν 
άνθηράν οικογένειαν, καί παρέτεινε τδν βίον του 
μέχρι; ηλικίας 140 έτών. Έν τφ μνησθέντι 
βιβλίφ τής Παλαιάς Διαθήκη; έκτίθενται καί 
τά δεινοπαθήματα τοΰ δυστήνου τούτου άνθρώ- 
που, καί αί συνδιαλέξεις του μετά τών φίλων 
περί τή; δικαιοσύνη; τοΰ Θεού καί περί τών 
λόγων, ούς άπέτεινεν αύτφ ό Κύριος. Μάτην 
οί φίλοι του, μάτην καί αύτή ή σύζυγός του 
παρώτρυνον αύτδν νά μεμψιμοιρήση κατά τή; 
κακή; του τύχης· ό ’Ιώβ έμεινεν άκλόνητο; 
λέγων δτι ό άνθρωπο; πρέπει νά δέχηται άγογ- 
γύστως τά πάντα καί νά ύποτάσσηται εί; τά; 
θελήσει; τοΰ Κυρίου καί Πλάστου.
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0 ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΕΔΦΟΥ.
Περιοδεία εις τήν ’Άνω Αίγυπτον ύπό Σ. Κρητικού.

Η ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΟΧΘΗ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ. 0 ΙΩΒ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΥ.
Περιοδεία είς τήν Άνω Αίγυπτον υπό Σ. Κρητικού.
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Η ΝΕΑΡΑ ΔΕΣΜΩΤΙΣ.*)
Μβτάφρασις έκ τού Γαλλικού ύπό τής 

Κ“ξ Ελένης Μ. Άντωνοπούλου.

ΑΘΩΣ

ρεπανη‘Η δρ:
Ώς ή σταφυλή δέ ήτις μέχρι καί αύτοΰ τοΰ θέρους. 
Έκ τής δροσερά; πρωίας "’ ·

ό βλαστάνων στάχυ; μέχρι τέλους 
ώριμάζει

δ’ αύτοΰ δμως φείδεται, δεν πλησιάζει·

τούς καρπούς τους 
γλυκυτέρους

ληνόν μή φοβούμενη· 
άναπτυσσομένη 
καί ή παρούσα ώρα

Πίνει δλως άμερίμνως, τον
Ώς αύτήν έγώ επίσης ήδη 
Έν νεότητι καί κάλλει, εί
Ταραχά; καί λύπας έχει, νά χαθώ, δέν θέλω,

t »τώρα.

“ Στωϊκός, ψυχρός τό δμμα, πρός τον θάνατον άς 
σπεύση.

Έγώ κλαίω, πλήν ελπίζω, όταν δέ αγρίως πνεύση 
Τοΰ Βορρά τό μέλαν ρεύμα, ώ γνωρίζω τί νά 

πράττω,
Καί κρατώ τήν κεφαλήν μου υψηλά ή πρός τά 

κάτω.
"Αν ύπάρχωσιν ήμέραι μεσταί λύπης καί πικρίας, 
Είναι δμως τόσαι άλλαι πλήρεις όντως γοητείας. 
Καί τοΰ μέλιτος ό κόρος δέν άφίνει αηδίαν ; 
Τί; δ’ ώκεανό; δέν κρύπτει είς τούς κόλπους 

τρικυμίας;”

“Πλάσματα τής φαντασίας έν έμοί πολλά έγ- 
κρύπτω,

Καί πρός τό παρόν ενταύθα δν τήν κεφαλήν μου 
κυπτιο,

Τής ειρκτής αύτής οί τοίχοι μέ πιέζουσι ματαίως· 
Έπί τών χρυσών πτερύγων τής έλπίδος βαίνω 

τέως.
Έκ τοΰ θηρευτού αγρίου τών παγίδων έκφυγοΰσα, 
Καί έμοΰ ζωηροτέρα καί εύτυχεστέρα ούσα, 
Κελαδεΐ ή Φιλομήλα, τόν ούράνιον δ’ αιθέρα 
Διατρέχουσα ήδύνει δι ασμάτων τον αέρα.”

"Πώς τόν θάνατον άκαίρως, οί'μοι, νά επιθυμήσω; 
’Ήσυχος είμαι όπόταν κοιμηθώ ή αγρυπνήσω.
Καί ούδ’ έν τή αγρυπνία ούδ’ έν υπνω μέ ταράττει 
Τοΰ ένόχου συνειδότος δ,τι φαντασία πλάττει. 
Είς τό δμμα τό γελόεν θυμηδίαν διακρίνω, 

ΉΤν διά τής δψεώς μου έπί πάσι διαχύνω, 
Πανταχοΰ, έδώ άκόμη, ή έμφάνισίς μου μόνον 
Έπί σκυθρωπών προσώπων χαράν δίδει ζωογόνου.”

“Ή έμή οδοιπορία έκ τοΰ τέρματός της είναι 
Ώ, πολύ μακράν είσέτι! Φεύγω ήδη, πλήν έκεϊναι 
Αί πτελέα·, αί άνθοΰσαι έπί τής οδού μου δλης 
Είναι τόσαι! καί διήλθον έ; αύτών τάς πρώτας 

μόλις.

*) Τό ποίημα τοΰτο είναι μετάφρασις τής περί
φημου ωδής τοΰ 'Λνδρέου Χενιέρον “La Jeune Captive’’, 
ήν ό μέγας ούτος ποιητής ίγραψεν έπί τής Τρομοκρα
τίας έν τή φυλακή τοΰ ‘Αγίου Λαζάρου, ένθα 
έκρατεΐτο καί ή δεσποινίς de Coigny πρός ήν άναφέ- 
ρεται τό ποίημα. Καί ό μέν ατυχής Χενιέρος ήχθη 
μετ’ όλίγας ήμέρας εί; τήν λαιμητόμον, ή δέ ήρωΐς του 
έσώθη, πεσόντος τοΰ Ί’οβεσπιέρου.

Έπί δέ τοΰ βίου τούτου τήν κοινήν τήν πανδαισίαν 
Μόλις πρό ολίγου ήλθον. έπί μόνον στιγμήν μίαν 
Ίσχυσα νά προσκολλήσω είς τά χείλη τόνκρατήρα· 
Ιδού έχω αύτόν έτι πλήρη δλως είς τήν χεΐρα.”

Χαί, εύρίσκομαι άκόμη είς τήν άνοιξιν καί θέλω 
Χά γνωρίσω και τό θέρος! Ώς τόν Φοίβον Ανα

τέλλω
Έκ μιας είς άλλην ώραν, ώς αύτόν δέ νά φωτίσω 
θέλω, καί τοΰ έτους δλου τήν οδόν νά διανύσω· 
Έπί τοΰ στελέχους δτι διαπρέπω, τό γνωρίζω. 
Είμαι ή τιμή τοΰ κήπου. Τής ήμέρας δέ νομίζω 
"Οτι δέν είδον είσέτι ή τάς πρώτας τών Ακτινών. 
Καί επιθυμώ νά ί’δω τήν έσχάτην έξ έκείνων.”

""Αφες, θάνατε, ώ φύγε, δύνασαι νά περιμείνης· 
Φύγε, ύπαγε προς όσους κατατρώγει τής αισχύνης 
Καί τοΰ τρόμου ή ιδέα, θύματα Απελπισίας! 
Εις αύτούς σπεύσον να δώσης Αληθείς παρηγοριάς! 
Άνθηράν χλόην είσέτι δι’ έμέ ή φύσις έχει, 
Καί γλυκύ; δεσμός φιλίας τήν καρδίαν μου 

κατέχει.
Πλεΐστα θέλγητρα προσφέρει τών Μουσών ή 

συναυλία.
’Ώ, δέν θέλω, ούχί τώρα, ν’ Αποθάνω· τίς ή βία;”

Εί καί ήμην έν τή θλίψει, έν ειρκτή βεβυθισμένος, 
Πλήν ή λύρα μου Αντηχεί μολοντούτο έρρωμένως, 
Ότε ήκουε τούς φθόγγους καί έξύπνα έκ τών 

τόνων
Τής ωραίας αιχμαλώτου τών εύχών καί παρα-

πόνων.
Αησμονών δέ έπ’ όλίγον τοΰ ζύγου μου 

άλύσεις

1 τα;

Τών πένθιμων ήμερών μου τάς ποιητικάς 
χύσει;,

εκ

"Ηρμωσα πρός τούς κανόνας καί μετέδωκα 
στίχους

εί;

Τούς πολλούς τοΰ στόματός της άφελεΐς 
ήδεΐς ήχους.”

καί

"’Ίσως δμως οί παρόντες έναρμόνιοί μου ήχοι, 
Μάρτυρες τής φυλακής μου, τής σπουδής θέ- 

λουσι τύχει
Εραστών τινών, ού; θέλει βασανίζει ή ιδέα 
Ποια άρα γε νά ήτον ή ώραία αυτή νέα. 
Χάρις άπειρος έκόσμει καί αύτήν τήν όμιλίαν 
Καί αύτό τό πρόσωπόν της. Ώς αύτήν δέ τήν 

ιδίαν
Έφοβοΰντο μή προβώσιν αί ήμέραι των ταχέως 
"Οσοι εις αύτήν πλησίον τάς διήρχοντο ήδέως.”

ΟΡΑΤΙΟΥ ΩΔΗ 23 ΒΙΒΛ. Α'.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΛΟΗΝ.*)
Μετάφρασις ΤΤ. Ματαράγκα.

φεύγεις, Χλόη, ώς νεβρός άρτιθηλής δορ- 
κάδο;

"Οστις είς όρος δύσβατον τήν έμφοβον μητέρα 
Ζητεί καί δν κινούμενο; πτοεί πά; δάσους κλάδος 
Καί τοΰ ζεφύρου ή πνοή είσετ’ ή λεπτοτέρα.

*) Τό μικρόν τούτο ποιημάτων πλήρες χάριτος, 
τρυφερότητο; και άφελείας έν τώ πραιτοτΰπιρ, φαίνεται 
ότι είναι μετάφρασις όμοίου έν τή 'Ελληνική γλώσση 
δυστυχώς άπολεσθέντος, ές οΰ σώζονται τρεις στίχοι 
αποδιδόμενοι είς τόν Άνακρέοντσ, οί ακόλουθοι·

Άγανώς, οΐά τε νεβρόν νεοθηλέα 
Γαλαθηνόν, δστ’ έν όλη; κεροέσσης 
‘Λπολειφθεί; υπό μητρός έπτοήθη.

Τούς στίχους τούτους έμιμήθη ό αμίμητο; τής Ιτα
λία; ποιητής Άριόστο; είς τό πρώτον άσμα τοΰ Μαι- 

Διότι είτε φρίσσουσιν εί; έαρος πρωίαν
Τά φύλλα τά εύκίνητα, είτε περούν τήν βάτον 
Αί σαΰρ’ αί καταπράσιναι, τρόμον αύτό; γονάτων 
Αισθάνεται καί πάλλουσαν βαθέως τήν καρδίαν.

Καί δμως δεν Ακολουθώ έγώ τά βήματά σου, 
"Ινα ώς τίγρις ή σκληρό; τής Γαιτουλίας λέων 
Σέ θραύσω. I ήν μητέρα σου άφες, ώ Χλόη, 

πλέον.
"Ανδρ* Απαιτούν τά ώριμα πρός γάμον θέλγη

τρά σου.

ΤΟ ΟΙΚΗΜΑ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΔΩΝ

(VESTALES)

ΕΝ ΡΩΜΗι. ’

φώτισαν 
σκοτεινά 
ιστορία, 
εργοτέρων

*’ δτου ή Ι’ώμη κατέστη 
πρωτεύουσα τοΰ βασιλείου τής 

Ιταλίας, πολλαί μέν βελ
τιώσεις έγένοντο καί έπι- 
σκευαί έν ταΐς όδοΐ; καί 
πλατεία·.; τής πόλεως, 
έκτεταμέναι δέ ένηργή- 
θησαν καί Αρχαίο λ ογι καί 
Ανασκαφαί, αιτινε; διε- 

καί διαφωτίζουσι καθ’ έκάστην τό 
ετι μέρη έν τή άρχαία ρωμαϊκή 
Μία τών σπουδαιοτέρων καί περι- 

άνασκαφών είναι καί ή γενομένη 
έν τή άρχαία τή; 'Ρώμη; ’Αγορά (forum) καί 
άποκαλυψασα τό οίκημα, δπερ κατεΐχον αί άγναί 
τής θεάς Εστίας ίέρειαι, αί Έστιάδες- Τά 
έρείπια τοΰ οικήματος τούτου, περιβαλλομένου 
ύπό τού γοήτρου τής ποιήσεως, δεσμεύουσι τήν 
φαντασίαν καί τόν νοΰν τού θεατού, δστις ευρι
σκόμενος έν μέσω αύτών Ανακαλεί είς τήν μνή
μην τήν χαριεστάτην έκείνην άρχαίαν λατρείαν. 
Περί τής λατρείας ταύτης έγραψεν εσχάτως ό 
τάς άνασκαφάς διευθύνων διάσημος άρχαιολόγος 
'Ροδόλφος Λαντσιάνη; έμβριθεστά-ην μονο
γραφίαν.

Ή Εστία, ή τού Κρόνου καί τής 'Ρέα; θυγά- 
τηρ, έλατρεύετο ώς ή θεά καί προστάτις τής 
οικιακής εστία;, καί έπεκαλεΐτο ώ; Αρωγό; καί 
σκέπη τής ειρήνης καί τής εύλογίας έν ταΐς 
οίκογενείαις. Τό άγαλμα αύτής εύρίσκετο άλλοτε 
έν τώ Ιουστινιανό) Μουσείφ, ήδη δέ εύρίσκεται

νομένου του Όρλάνδου, ένθα περιγράφει τήν φυγήν τή; 
'Αγγελικής. 'Επίσης καί ό Ίάσσος είς τι χιορίον τής 
φυγή; τή;*Ερμινίας. ΙΙολΰ δρθώς ζέγει ό Sainte-Beuve 
περί τή; Λατινική; ποιήσεως.

La muse des Latins, c'est de la Grice encore.
Son mill est pris des flours que l'autre fit Mote.

Τό μέλι δέ τοΰτο τών 'Ελληνικών άνθέων δέν παύει 
άρτύον τά έςοχώτερα ποιητικά προϊόντα πόση; έποχή; 
καί έθνους, καί χορηγούν αύτοϊ; άρωμα καί γεΰσιν, ήν 
έν τφ ίδίφ αύτών λειμώνι δέν ήδύναντο νά άποκτή- 
σωσιν. 

έν τώ μβυσείω τοΰ πρίγκηπος Τορλόνια εν τή 
όδώ Αουγγάρα καί είναι δυσκόλως προσιτόν τοΐς 
Αρχαιολόγοι;. Σεμνή καί Αγνή παρίσταται ή 
θεά ένώπιον ήμών· είναι δέ τούτο τό μόνον 
αωζόμενον άγαλμά της. Τσταμένη ορθή καί 
ύψοΰσα τήν άριστεράν χεΐρα ήτις κατά πάσαν 
πιθανότητα έκράτει σκήπτρον, ή θεά προσβλέπει 
άπό τού ύψηλοΰ τη; βάθρου μετά μεγαλοπρεπούς 
σεμνοπρεπεία;. Τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώ
που τη; είναι ήσυχα καί ή όλη μορφή τη; έμ· 
πνέει σεβασμόν. — Ή λατρεία τής ελληνική; 
ταύτης θεάς μετεκομίσθη εί; 'Ρώμην κατά τήν 
μυθολογικήν έτι εποχήν τών βασιλέων. Τέσσαρες 
ίέρειαι, καλούμενοι Έστιάδες, ύπηρέτουν αύτήν 
έν τφ ναώ· μετ’ ολίγον ό άριθμό; αύτών άνεβι- 
βάσθη είς έξ, καί βραδύτερον εί; έπτά. Αί 
Έστιάδες αφιερούντο είς τήν υπηρεσίαν τοΰ ναού 
ούχί νεώτεραι τών εξ έτών καί ούχί πρεσβύτεραι 
τών δέκα, έξ-λέγοντο δέ μεταξύ τών ύγιεστέρων 
καί εύειδεστέρων κορών. Δύο έπεβάλλοντο αύταΐς 
δοκοί πρό τή; παραδοχή;· ό βρκος τής άγνότη- 
το; καί ό δρκο; περί έκπληρώσεως τών ύπό τής 
ύπηρεσίας των έπιβαλλομένων αύταΐς καθηκόν
των. ΊΙ παράβασις τού πρύτου δρκου έτιμω- 
ρεΐτο διά φρικώδους θανάτου· ή Έστιάς έθά- 
πτετο ζώσα. Τά δέ καθήκοντα αύτών συνίσταντο 
είς διατήρησιν τού αιωνίου πυρός, καί είς δια
φόρους ιεροτελεστίας είτε έν κρύπτω είτε καί 
δημοσία καί ένώπιον δλου τοΰ λαού, δστις τάς 
έσέβετο ώς άγια;. Εί; εξωτερικόν σημεΐον τοΰ 
έπαγγΤλματός των είχον τήν κόμην κεκομμένην 
καί έφόρουν μακρού;, λευκού; καί πολυπτύχους 
χιτώνας. Ή διάρκεια τής ύπηρεσίας των ήτο 
τριάκοντα έτών· κατά τά πρώτα δέκα έτη έδι- 
δάσκοντο, κατά τά δεύτερα δέκα έξήσκουν τό 
έργον των, κατά τά τρίτα δέκα έδίδασκον. Μετά 
παρέλευσιν τών τριάκοντα έτών ήδύναντο, αν 
ήθελον, νά έπιστρέψωσιν είς τήν οίκογένειάν των 
ή καί να ύπανδρευθώσιν, δπερ δμως σπανιώτατα 
συνέβαινεν· αί πλεΐσται έμενον διά παντόςΈστιά- 
δε;, διότι πολλά; άπελάμβανον τιμάς. Βασιλείς 
καί αύτοκράτορε; συνεβουλεύοντο αύτά; καί ή 
γνώμη των είχε μεγάλην έπιρροήν έν τοΐ; πολι
τικοί; ζητήμασιν. '< Ισάκις έςήρχοντο μετεχειρί- 
ζοντο άμαξαν καί ίππους πολυτελείς, διότι ή 
κοινότης των διέθετε μεγάλου πλούτου, καί είχε 
μέγα προσωπικόν δούλων άνδρών καί γυναικών, 
οΐτινε; ου μόνον πάσα; τά; οικιακά; ύπηρεσίας 
έξετέλουν άλλά έπλήρουν καθ’ έκάστην υδατος 
τήν έν τώ περιστύλιο τή; οικία; εύρισκομένην 
οεξαμένην. Ρητό; νόμο; άπηγόρευεν ε’ις τά; 
Έστιάδας νά μεταχειρίζωνται τό κοινόν τοΰ 
ύδραγωγείου τή; πόλεως ύδωρ, καί ταΐς έπέ- 
βαλλεν ή νά τό άντλώσιν έξ ιδιαιτέρων πηγών 
ή καί να περισυνάγωσι το ύδωρ τής βροχής.

Αί περί τών Εστιάδων ειδήσεις φθάνουσι 
μέχρι τής δ', μ. Χρ. έκατονταετηρίδος, οτε ό 
Χριστιανισμός κατήργησε καί τήν λατρείαν ταύ
την, ήτι; ήτο μία τών σεμνοτέρων και ποιητι- 
κωτέρων τή; άρχαιότητος.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ.
(Μετά είκόνος, όρα σελ. 221.)

X τοΐς σώμασι τοΰ τακτικού Ελληνικού 
στρατού, τά όποια διεκρίθησαν άείποτε 
διά τό εύορκον καί τήν πειθαρχίαν αύ

τών, συγκαταλέγεται ή χωροφυλακή, άποτελου- 
μένη τό πλεϊστον έξ άνδρών, εύδοκίμως έπί 
πολλά έτη ύπηρετησάντων έν τώ πεζικώ. Τίς, 
έπισκεφθείς τήν Ελλάδα, δέν είδε τού; σειβαρού; 

έκείνου; άνδρας, οιτινε; έν τή σοβαρα αύτών 
στολή τόσον ύπερήφανον καί όντως στρατιωτικόν 
έχουσι τό παράστημα: Τί; δέν ήκουσε περί τών 
ύπηρεσιών, ας προσήνεγκον κατά καιρούς είς τήν 
πατρίδα; Οί χωροφύλακες είναι καί φρουροί 
τών πόλεων καί άοκνοι τών φυγοδίκων καί κα
κούργων καταδιώκται· αύτοϊ; Αναθέτει ά Κυ- 
βέρνησις ύπηρεσίας Απαιτούσα; γνώσιν τοΰ τόπου 
καί Αφοβιαν· αύτοι είναι οι ατρόμητοι τών 
όρέων φύλακες. Έάν ή ληστεία, συνέπεια τών 
Ανέκαθεν κακώς χαραχθέντων ορίων τή; χώρα; 
ήμών, έξέλιπεν ήδη έντελώ;, τούτο οφείλεται εν 
μέρει καί είς τήν χωροφυλακήν. Είς πολλά; 
έν Άθήναις γενομένας στρατιωτικά; παρατάξεις 
εΐδομεν πολλούς Απλού; χωροφύλακας, ών τό 
στήθος έκόσμει τό παράσημον τοΰ Σωτήρος, πα- 
ράσημον άπονεμηθέν αύτοϊ; έντιμω; και οι- 
καίως, διότι τό έκέρδισαν μέ κίνδυνον τή; ζωή; 
των, τό έκέρδισαν έν μέσω περιπετειών και κιν
δύνων έν τή ύπηρεσία τή; πατρίδας. Ή παρα
τεθειμένη εΐκών παριστα Απόσπασμα χωροφυ
λάκων περιπολούν είς έρημον καί Απόκεντραν 
στενόν, καί ούδόλω; Αμφιβάλλομεν ότι οι ήμε- 
τεοοι Αναγνώσται, καί ιδίως οί έν τώ έξωτερικώ 
οίκούντες, μετά συγκινήσεως θέλουσι προσηλώσει 
τά βλέμματά των έπί εικόνας, Ανακαλούση; αύ- 
τοΐς στρατιώτα; τοΰ έθνους ήμών, περιποιοΰντα; 
όντως τιμήν είς τόν τακτικόν ήμών στρατόν.

Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ.

Διήγημα έν Αύστραλίφ

Α'.

1ΈΙΣ περίπού έβδομάδας πρό 
τή; ένάρξεω; τοΰ παρόντος 
διηγήματος, έν τινι άπομε- 
μακρυσμένη γωνία τή; έρή- 

τής Αύστραλίας συνέβη 
έξ έκείνων τών κοινωνικών 

φαινομένων, τά όποια οί χρυ- 
σοθήραι καλοΰσιν έφόρμησιν 
(rush). Στίφος δηλαδή δρυκτών 
είσώρμησεν αίφνης καί έπέφερε 

τοσοΰτον αίφνιδίαν μεταμόρφωσιν, ώς να εγενετο 
αύτη διά μαγική; ράβδου. Διαδοθείση; τή; φη- 
μης δτι διαβάτη; τις εΰρε τυχαίως είς το μέρος 
τοΰτο όγκον χρυσού έκτάκτου μεγέθους, πάντες 
έσπευδον έκεΐ δπως προλάβωσι. Δια τούς όρυ- 
κτας τής Αύστραλίας όγκος καθαρού χρυσού 
είναι ώς άγγεΐον πλήρες μέλιτος διά τά; μυία; 
έν καιρώ θέρους. Ώ; έκ τούτου έξηγεΐται καί
ή δλως έκτακτο; συρροή.

Έκεΐ ένθα τήν προτεραίαν δέν ήχούοντο ή 
αί βραγχναί φωναί τών πράσινων καί έρυθρών 
ψιττακών, αντηχούν ήδη οί έπαν,ειλημμένοι κτύ
ποι τών πτύων, καί αί φωναί τών Ανθρώπων. 
Ή ήσυχος κοιλάς άνεστατώθη. 'Έκαστο; έπε- 
δόθη μετά πυρετώδου; βία; εί; άνασκαφήν τοϋ 
μικρού του τμήματος τού έδάφους, έπί τή έλ- 
πίδι νά έξορύξη μέρος τών τεθαμμένων έτι θη- 
θαυρών. Ταΰτα πάντα έγένοντο έν μέσφ θορύβου
καί φωνών καί εί; διαφόρους διαλέκτους, ώστε 
Αληθής έφαίνετο Βαβυλωνία, μέ τήν μόνην δια
φοράν δτι δέν έπρόκειτο ν’ άναρριχηθή τις είς 
τόν ούρανόν, άλλά νά είσούση είς τά έγκατα 

τής γής· δέν έπρόκειτο περί έργου θετικού, άλλά 
περί έργου είς άκρον εγωιστικού.

Ίο μέρος, έν ω συνέβαινον ταύτα, έκαλεΐτο 
' ή κοιλάς τών λυγαριών”, καί τοΰτο διότι είς 
τό βάθος τής μικρά; ταύτης κοιλάδας, ήν διέ
βρεχε μικρός καί θολός ρύαξ, συνεπυκνοΰντο 
θάμνοι λυγαριών, ών οί μαύροι κλώνοι καί τά 
χρυσοχρόα άνθη έφαίνοντο ώσεί λαβόντα τόν 
χρωματισμόν αύτών άπό τοΰ χρυσοφόρου έδά
φους, έφ’ ού έφύοντο. "Οτε οί άνεμοι τής ιση
μερίας έγκαινίζουσι τήν ώραν τού καύσωνος, τά 
δενδρύλλια ταΰτα κοσμούνται διά τής λαμπρά; 
αύτών εαρινή; στολής· ελαφρώς κινούμενα ύπό 
τήν χλιαράν τής έσπέρας αύραν περιρραίνουσι 
τό έδαφος διά χρυσή; βροχή;, καί άναδιδουσι 
το λεπτόν αύτών άρωμα, δπερ έχει ομοιότητά 
τινα πρό; τό άρωμα τή; άμυγδαλέα;.

’Αλλ’ έν τή κοιλάδι ταύτη δέν προσεΐχεν ό 
κόσμο; είς τοΰτο καί έθεώρει Απώλειαν χρόνου 
τό θαυμάζειν τάς έφημέρου; ταύτα; τή; φύσεω; 
καλλονά;. Ί ά δένδρα κατεδαφίζοντο άπροσέκτω;, 
οί βράχοι έξητάζοντο πρό; άνακάλυψιν χρυσού· 
τό έδαφο; ήτο δλως τετρυπημένον, καί άπό τών 
όπών τούτων έςήρχοντο Ανθρώπινοι κεισαλαί κε- 
κονιαμέναι, ρυπαραί, Αγνώριστοι σχεδόν. "Ολων 
τών φυλών καί έθνικοτήτων εύρίσκοντο ένταύθα 
άνθρωποι, καί ούδεμία υπήρχε διάκρισή κοινω
νική; τάξεω;. "Οταν πάντε; έχουσι τήν αύτήν 
πιθανότητα τή; τύχης, αί κοινωνικαί Ανισότητες 
έξαλείφονται· δπου ήρκει εί; τυχηρό; τοϋ πτύου 
κτύπο; νά καταστήση τόν πτωχότερου Κινέζον 
δεκάκι; πλουσιώτερον τοΰ εύγενοΰ; Εύρωπαίου, 
έννοεΐται δτι διακρίσει; κοινωνικαί δέν ήτο δυ
νατόν νά ύφίστανται. Τό κοινόν έργον έπέφερεν 
έντελή ισότητα, Αδελφότητα καταναγκαστικήν. 
Ούδεί; θά έζήτει χάριν τινά παρά τοΰ γείτονο; 
χωρί; νά ήναι έτοιμο; νά φανή αύτω χρήσιμο; 
έν όμοια περιπτώσει. Τά χρήματα δέν είχον 
άξίαν ώς μέσον πληρωμή;· καί πράγματι ποιον 
χρηματικόν ποσόν ήδύνατο ν’ Αποζημιώση τά; 
πολυτίμους στιγμάς, καθ’ α; έκαστος παρηκο- 
λουθει τό χρυσοΰν αύτού όνειρον; Ούδεμία ύπήρ- 
χεν άπαίτησις εύζωΐας ή καν άναπαύσεως- ούδέ 
ίχνος έφαίνετο πόλεως, Αλλ’ έκαστος όρύκτης 
είχε τήν σκηνήν του, ή έν έλλείψει τοιαύτη; 
έκοιμάτο κατά γής καί έν ύπαίθρω. Τινές εί
χον κατασκευάσει καλύβας έκ κορμών δένδρων, 
ύφ’ ας είρπον άμα ή νΰξ έξήπλου τά σκότη της. 
Τότε ήνάπτοντο πανταχόθεν πυραί, καί τοΰτο 
έδιδεν ιδέαν τινά στρατοπέδου, άφ’ ού δμως 
έλειπεν έντελώς ή τάς·.; καί ή πειθαρχία. Με- 
ταλλεΐον χρυσού έν Αύστραλία σύγκειται συνή- 
θω; έκ κοινότητο; τυχοδιωκτών- καθότι πας 
χαρτοπαικτη; είναι κατά τό μάλλον καί ήττον 
τυχοδιώκτης, καί πάς χρυσοθήρας είναι κατά 
τό μάλλον καί ήττον χαοτοπαίκτης, μέ μόνην 
τήν διαφοράν δτι έκτελεϊ τήν χαρτοπαιξίαν του 
έπί τοΰ τάπητο; τή; φύσεω; άντί νά τήν έκτελή 
έπί τοΰ πρασίνου τάπητο; έν Μονακω. Εγκα
θιστάμενοι έν τή " κοιλάδι τών λυγαριών” οί 
όρύκται είχον λησμονήσει ούσιοίδέστατόν τι, 
δτι δηλ. διά νά έργάζηταί τις πρέπει νά τρώγη, 
καί δτι δταν λείπη ό άρτο;, ό χρυσός ούδεμίαν 
έχει άξίαν.

Ή εισβολή εις τήν χρυσοφόρον κοιλάδα είχεν 
έκτελεσθή τοσοΰτον αίφνιδίως καί έν τοσαύτη 
συρροή, ώστε μετ’ όλίγον τά τρόφιμα έξηντλή- 
θησαν έντελώς, καί κίνδυνο; πείνη; ήπείλει φο
βερός. Πάντες άόκνω; άνώρυττον τήν γήν, 
άλλ’ ούδείς είχε κρέας νά έτοιμάση σούπαν · 
πάντες διέτρεχον τον κίνδυνον νά πάθωσιν δτι 
έπαθεν ό άρχαϊος βασιλεύς Μίδας, δστις μετα
βάλλω·? τά πάντα εί; χρυσόν έκινδύνευε ν' άπο- 
θάνη τής πείνης. Είς έπίμετρον τοΰ κακού αί 
Αδιάκοποι βροχαί είχον καταστήσει τάς οδού;
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άδιαβάτου;· ό αντιπρόσωπος τής Τραπέζης τής 
Μελβούρνης, έλθών έφιππος, όπως έγζαταστήση 
άργυραμοιβεΐον εντός άμάξης, έδιηγεΐτο ότι έζιν- 
δύνευσε δεκάκις καθ’ όδδν νά παρασυρθή ύπδ 
τών χείμαρρων· άλλοι πάλιν ελεγον οτι συνήν- 
τησαν καθ’ όδδν άμαξας ανεστραμμένα; καί βε- 
βυθισμένα; έν τώ βορβόρω. ' 11 δδδς ζατά τήν 
μαρτυρίαν όλων δέν ήτο είμή αδιέξοδον τέλμα, 
και ούδεμίαν ήδύνατό τις νά έλπίση έξωθεν 
βοήθειαν. Αί ειδήσεις αύται ήσαν εις άζρον 
δυσάρεστοι ■ έν τούτοις δμως οί ορύζται έπρεπε 
νά λάβωσι μίαν άπόφασιν ζαί νά εκλέξωσι με
ταξύ χρυσού άνευ άρτου, ή άρτου άνευ χρυσού. 
'Ομοφώνως πάντες έδωκαν τήν προτίμησιν εις 
τον άρτον, ζαί πολλοί άνεχώρησαν άφίνοντες 
καί ζαλύβας ζαί εργαλεία.

Ούτως είχον τά πράγματα, δτε εσπέραν τινά 
έφάνη ερχόμενη έζ νότου, δηλ. έζ Μελβούρνης, 
βαρεία άμαξα συρόμενη βραδέως άπδ δζτώ ζεύ
γη βοών ή άμαξα αΰτη έζαλύπτετο ύπδ πά
νινου έπιστεγάσματος ζαί έφερε κεφαλαίο·.; γράμ- 
μασι τήν έξης άλλόζοτον επιγραφήν· Ιΐαντεχ- 
νεΐον. Οί βόες ήσαν λασπωμένοι μέχρι τών 
ώτων καί τόσον ισχνοί, ώστε τδ δέρμα των 
έσχημάτιζε πτυχάς έπί τών εξεχουσών πλευρών 
των αί ράχεις αύτών έφαίνοντο δυσαναλόγως 
μακραί ζαί ή πίεσις τού ζυγού έπί τών ξηρών 
αύτών ώμων είχεν ανοίξει εις διάφορα μέρη 
πληγάς. Τρεις άνδρες ρακένδυτοι ώδήγουν τήν 
περίεργον ταύτην άμαξαν, κρούοντε; τάς μάστι- 
δάς των δυνατά, ζαί βλασφημοϋντες άνά παν 
βήμα· μόνον ούτως οδηγούνται βόε; ζατά τήν 
γνώμην τών άγωγιατών τής Αύστραλίας. Έν 
μέσο» τοιούτων άγριων φωνών καί κρότων ή 
βαρεία άμαξα άφίχθη εις τήν κοιλάδα· πριν 
δμως σταματήση πλήθος περιέργων άνθρώπων 
περιεζύκλωσεν αύτήν, δπως μάθη τις ή αιτία 
τής έκτάζτου ταύτης έμφανίσεως. Διά τίνος 
θαύματος ή άμαξα αύτη κατώρθωσε νά διέλθη 
τδ βαλτώδες δάσος; Τί άρά γε έκρύπτετο έν 
τή μεγάλη ταύτη αποθήκη, ής τδ σχήμα ώμοί- 
αζε πρδς παμμέγεθες φορητόν νοσοκομείου καί 
δ τίτλος ήτο τόσον μυστηριώδης; Ταχέως έγνώ- 
σθη ή αλήθεια. Τδ Παντεχνεΐον δέν ήτο άλλο 
ή είδος κολοσσιαίας άποθήκης, περιέχουσα τρο- 
φάς, ικανά; νά διαθρέψωσιν δλόζληρον πόλιν 
πολιορζημένην. Οί μετά περιέργειας τδ εσω
τερικόν τής άποθήκης έξετάσαντες εΐδον πρδς 
μεγάλην αύτών εύχαρίστησιν δτι ύπήρχον έν 
αύτή τυρία, ικανά πρδς άνέγερσιν δλοκλήρου 
οικίας, χοιρομήρια. παστοί ιχθύς, σάκκοι δλό- 
κληροι άλεύρου, καί βαρέλια ρωμίου καί ρακής. 
Τις ήτο ό ιδιοκτήτης τών άνεξαντλήτων τούτων 
θησαυρών; Μικρόσωμος γέρων, έρρυτίδωμένον 
έχων τό πρόσωπον, έχων όφθαλμοί»; χελώνης 
καί ρίνα καταπόρφυρον. Οί άγωγιάται τδν ώνό- 
μαζον Κυρ Κράους καί ύπήζουον ποοθύμως εις 
τάς διαταγάς του. Καθ’ ήν στιγμήν κατήλθε 
τής άμάξης έφάνη δτι δέν ώδοιπόρει μόνο;, 
διότι όπισθεν τών σάκκων, τών τυριών καί τών 
βαρελίων έκάθηντο έντδς τής άμάξης δύο ζόραι, 
ών ή μία έζράτει τήν άλλην, νεωτέραν αύτής, 
έπί τών γονάτων. Αί δύο αύται κόραι δέν ώμοί- 
αζον άλλήλας, καθότι ή μέν πρεσβυτέρα ήτο 
σχεδόν γυνή, ή δέ νεωτέρα μικρόν ακόμη κο- 
ράσιον. Μόλις έξήλθον τής άμάξης, ή φήμη 
διεδόθη καθ’ δλην τήν άποιζίαν δτι έν τώ 11 αν- 
τεχνείφ τού Κράους ύπήρχον καί γυναίκες· 
πάντες έσπευσαν πρδς τήν άμαξαν ώθούντες καί 
ωθούμενοι δπως ίδωσιν έκ τού πλησίον τό μέγα 
τούτο θαύμα. Καί πράγματι θαύμα ήτο τούτο 
διά τήν "κοιλάδα τών λυγαριών”, ένθα ούδέ 
ίχνος ποτέ γυναικδς είχε φανή. Φυσικίΰ τώ 
λόγψ όλων τά βλέμματα προσηλώθησαν έπί τής 
πρεσβυτέρας κόρης, διότι ή νεωτέρα εύρίσζετο 

άκόμη έν τή ηλικία έζείνη, ήτις δέν έχει γένος. 
Έν τή τρυφερά παιδική ηλικία ο άνθρωπος 
δμοιάζει πρός τούς μικρούς άγγέλους, ού; βλέ- 
πομεν έν ταΐς είκοσι περιβεβλημένους μόνον 
πτερά καί άνευ σώματος. Εις τούτο συνέτεινον 
καί οί αγγελικοί αύτής όφθαλμοί καί αί στρογ- 
γύλαι αύτής παρειαί · μ’ δλον τδ πτωχόν αύτής 
ένδυμα ή μικρά αύτη κόρη είχε τδ πρόσωπον 
ζωηρόν καί άνθηρόν. II πρεσβυτέρα είχε τύπον 
δλω; διάφορον· τό κάλλος της ήτο έζπεφρασμένον 
καί εις άζρον ελκυστικόν. Έν τώ ζοφερή» αύτής 
βλέμματι ύπήρχέ τι τδ έλζΰον καί άποτρέπον 
συνάμα, καί ό άπαξ ίδών αύτήν δέν ήδύνατο 
ν’ άποσπασθή ζαί έζήτει νά είσδύση εις τά βάθη 
τών σκέψεων της. ‘11 κόρη αύτη είχεν δποστή 
τήν πείραν, ήτις φθείρει τήν ψυχήν πριν ή κα- 
ταστρέψη τδ σώμα; Ήτο ή κόρη συνετή ή βλάξ; 
11 πανουργία ή ή άθωότης παρεΐχον αύτή τήν 

άπάθειαν μεθ’ ής έβλεπε δλων τά βλέμματα 
προσηλωμένα πρδς αύτήν; Βεβαίως οπαδός τις 
τού \αβάτερ θά έδυσζ.ολεύετο ν’ άπαντήση εις 
τάς ερωτήσεις ταύτας. Οί ορύζται, εννοείται, 
περί τούτου δέν έσκέπτοντο, άλλ’ έβλεπαν μόνον 
δτι είχονπρό τών οφθαλμών των ώραίαν κόρην, 
ήν ήδύναντο νά θαυμάσωσι κατ’ άρέσζειαν. ΓΙοίας 
ήλικίας ήτον ή νεάνις; Δώδεκα, δεκατριών, δε
καπέντε έτών: Δέν έφαίνετο μεγαλειτέρα τών 
δώδεκα έτών· τινές δμως τη έδιδον ηλικίαν δε
καπέντε έτών. II ένδυμασία της δέν ήτο παν- 
τάπασι περιποιημένη ■ έφόρει παλαιάν μούρην 
έσθήτα, φέρουσαν άκόμη τά ίχνη τών σάκκων 
τού άλεύρου, οΐτινες υπήρξαν οί συνοδοιπόροι 
της. Περί τδν τράχηλον είχε μανδήλιον χρώ
ματος πρασίνου καί έρυθρού. Τά χρώματα ταύτα 
παρεΐχον εις τήν όψιν της γλυκύτητα καί άφέ- 
λειαν. Ό,τι δμως έδιδεν εις τό πρόσωπον της 
δλω; ιδιαιτέραν χάριν ήτο δ χρωματισμό; τή; 
ωραίας ξανθής κόμης της, δστις άνεκάλει εις 
τήν μνήμην τάς χρυσάς άκτΐνα; δύοντος ήλιου, 

■ παρατηρρυμένα; διά μέσου τών φύλλων δάσους 
έν ώρα φθινοπώρου. Οί όφθαλμοί της αρμονικά»; 
συνεφώνουν πρδς τόν ξανθόν τής κόμης χρωμα
τισμόν ζαί είχον ένίοτε ώς άντανάκλασιν έρυ- 
θράν. Οί θερμοί ούτοι χρωματισμοί ένέφαινον 
δτι έκαιέ που πύρ άόρατον, ζητούν νά διάσχιση 
ζοφερόν πέπλον.

— Είναι νέα, έλεγόν τινες παρατηρούντες 
τήν ώραίαν έκείνην κεφαλήν, έφηρμοσμένην έπί 
σώματος παιδός, καί βλέποντες τά πλήρη και 
ερυθρά χείλη αύτής καί τήν εύθεΐαν, λεπτώς 
καμπτομένην ρίνα.

— ’Ανήκει εις τήν φυλήν τών Μαορή, ελεγον 
άλλοι, οΐτινες περιηγηθέντες τήν Νέαν Ζηλαν
δίαν έγνώριζον δτι τά τέκνα τών έγχωρίων γυ
ναικών, νυμφευόμενων Εύρωπαίους, είχον ιδιαι
τέραν τινά καλλονήν.

Πλήν οϊονοήποτε καί αν ήτο τδ μυστήριον 
τής ξένης ταύτης φυσιογνωμίας, τδ βέβαιον είναι, 
δτι παρ’ αύτής τής κόρη; δέν ύπήρχεν έλπίς 
νά μάθωσί τι. Εις δλας τάς ερωτήσεις τού 
πλήθους αύτή ούδέν άπήντα, ούδεμίαν έδιδε 
προσοχήν- τό μόνον της μέλημα ήτο νά περι- 
ποιήται τήν μικράν αύτής άδελφήν, ήτις έρεί- 
δουσα έπ’ αύτής τδ άνθηρόν αύτής πρόσωπον 
έκοιμάτο ήσύχως.

Μετ’ ύλίγον ήρχισεν ή μεγάλη άποθήκη τάς 
έργασίας της. Ό γέρων Κράους καπνίζων καί 
φωνάζων έδιδε τάς άναγκαίας διαταγάς. Τό 
πάνινον έπιστέγασμα τής άμάξης έσχηματίσθη 
εις είδος σκηνής, ύπό τήν οποίαν έτοποθετήθησαν 
τά βαρέλια τοΰ ζύθου, οί σάκκοι καί τά άλλα 
τρόφιμα. Έπί τής εισόδου τής’σκηνής ταύτης 
έτέθη ή έπιγραφή· "Ιΐαντεχνεΐον τού Κράους.” 
Έντδς τής σκηνής, διαιρεθείσης εις τμήματα, 
ήτοιμάσθη καί ό κοιτών τής οικογένειας, εις δν 

μετ’ ού πολΰ έγένετο άφαντο; ή κόρη κρατούσα 
εί; τά; άγκάλας της τήν μικράν τη; άδελφήν.

Β'.

Έν μέσω τού πλήθους, τδ όποιον διελύθη 
δτε αί δύο κόραι εισήλθον εις τήν σκηνήν, εύρί- 
σζετο καί νεανίας τις, δστις καθ’ δλον τό διά
στημα είχε μείνει εις άπόστασιν τινα. 'Ο νέος 
ούτος έφερεν ένδυμα όρύζτου τή; Αύστραλίας, 
ώς οί λοιποί- δηλ. πίλον πλατόν, ύποκάμισον 
έξ έρυθράς φλανέλλας, ζώνην δερματίνην, έν ή 
εύρίσζετο θυλάζιον διά τδ πολύζροτον, καί με
γάλα ύποδήματα, άνερχόμενα μέχρι τών γονά
των. Καί δ νέο: ούτος είχεν ιδιαιτέραν τινά 
φυσιογνωμίαν. Έάν ένεφανίζετο ένδεδυμένος 
κατ’ άλλον τρόπον, ήθελέ τι; βεβαίως έζλάβει 
αύτόν έζ γένους ύψηλοΰ ζαί άριστοζρατιζοΰ. 
Είχε τοΰ; όφθάλμοΰ; κυανούς, τήν ζύμην ζαί 
τό γένειον ζαστανόχροα, τρόπους δέ προδίδοντας 
φανερώς τήν άγγλιζήν αύτού καταγωγήν. Έφαί
νετο άνήρ οιελθών μαζρον βίον. "Ο,τι κυρίως 
έφαίνετο παράδοξον παρ’ αύτφ ήτο, δτι έν ω ή 
φυσιογνωμία του έπρόδιδε παρελθόν θυελλώδες, 
ταύτοχρόνω; προοιώνιζε μέλλον εύτυχές. Τοι- 
ούτος είναι τδ εσπέρα; ένίοτε ό βριζών, έφ’ ού 
φαίνονται τά ίχνη θυέλλης καί ή προσδοκία 
αύγή; λαμπρά;. Έν γένει δ νέο; ήτο ευειδή; 
καί στιβαρό;· οσάκις δέ ύψου τήν κεφαλήν του 
είχε τι τδ επιβλητικόν καί εύγενές. Συνωθεύετο 
δέ ύπό ορύκτου, ού τίνος τά χαρακτηριστικά τοΰ 
προσώπου διέφερον έντελώ; τών ίδικών του, 
διότι ή κεφαλή αύτοΰ είχε μεγάλην δμοιότητα 
πρδς κεφαλήν κόρακος. Οί όφθαλμοί του ήσαν 
μελανοί καί άνευ βλεφάρων, κείμενοι πλησίον 
ρινδς γαμψής, ή κόμη του ήτο μέλαινα καί έπε- 
κρέματο μετώπου μικρού, ώστε σχεδόν τδ έκά- 
λυπτεν έντελώ;. Ταύτα πάντα καί ή βραγχνή 
αύτοΰ φωνή ένεθύμιζον πολΰ το άρπακτιζόν όρ
νεου. Εί; τά; νέας κοινότητας, ώ; καί εί; τάς 
άγρια; φυλά;, δπου όλίγην έξασκεΐ επιρροήν τδ 
παρελθόν τών ανθρώπων καί αί προσωπικοί ιδιό
τητες προεξάρχουσι, συνηθέσταται είναι αί έπω- 
νυμίαι. ΊΙρκεσεν ή δμοιότης τού άνδρός τούτου 
προ; κόρακα, δπως τώ δοθή ή έπωνυμία τοΰ 
κόρακος. Ουτω ζαί τόν σύντροφόν του ώνό- 
μαζον τόν άριστοζράτην, διότι είχε τήν 
συνήθειαν νά νίπτη έζάστοτε τάς χεΐρά; του 
πριν ή καθήση νά φάγη. 0 άριστοζράτης εκα
λείτο ΙΙετερ;· ό κόραξ είχε τό κοινόν όνομα 
Σμίθ. Έπειδή δέ έν τή ζοιλάδι τών λυγαριών 
ήσαν ?ξ ή επτά άνθρωποι, ονομαζόμενοι Σμίθ, 
εις αύτδν έδόθη τδ έπώνυμον τού Μαύρου, καί 
ούτως εκαλείτο πάντοτε δ Μαύρος Σμίθ.

Οί δύο ούτοι άνδρες ήσαν γείτονες καί ειρ- 
γάζοντο δμοΰ· καί αί σκηναί δέ αύτών έκειντο 
παραπλεύρως, καί ώ; έκ τούτου υπήρχε μεταξύ 
αύτών είδος οικειότητας, είδος συντροφιάς, περί 
ή; δμω; ό ΙΙέτερ; ολίγον ένδιεφέρετο.

(’Επεται συνέχεια.)

ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΕΝ ΠΕΡΙΤΤΟΛΙΑι.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

'"Η Πανελλήνιος Ένωσις,” Έφημερίς 
πολιτική, φιλολογική, οικονομολογική ζαι εμπο
ρική.

Ή έν Βιέννη διαχείρησις τοΰ Μυνήτορος τής 
παγκοσμίου Τύχης θέλει έκδώσει προσεχώς γαλλι
στί ’Εφημερίδα ύπό τόν τίλον L Union pan- 
liellenique, σκοπόν έχουσα κυρίως τα συμφέροντα 
τοΰ Ελληνισμού. 'Η έφημερίς αύτη, ήτις επι 
τοΰ παρόντος θά εκδίδεται δίς τής εβδομαοος 
εις σχήμα τών μεγάλων Παρισινών εφημερίδων, 
θά πραγματεύεται περί δλων τών σπουδαίων 
ζητημάτων τής ήμέρας, θά έγκύπτη δε καί εις 
τά χρονικά τής υψηλής κοινωνίας, είς τα θεα
τρικά, είς τά τών τεχνών καί επιστημών, εις 
τά τού συρμού κτλ. 11 τιμή αύτής ώρισθη δια 
μέν τάς χώρας τής ταχυδρομικής ' Ενώσεως εις 
φρ. 40, διά δε τάς λοιπάς χώρας είς φρ. 50

Έπικροτοΰμεν είς τήν ιδέαν ταύτην καί ευ
χόμενα τή νέα Έφημερίδι καλήν έπίδοσιν και 
εΰρεΐαν τήν κυκλοφορίαν.

"Μετά θάνατον,” άσμα τονισθέν ΰπδ’Αλε
ξάνδρου Γεωργούλη. Έν Τεργέστη 1884. Ο 
έν Τεργέστη νεαρός Έλλην μουσικοδιδάσκαλος 
κ.’Αλέξανδρος Γεωργούλης, έτόνισεν εσχά
τως χαριέστατον ασμα τοΰ ’Ιταλού ποιητοΰ 
Γισλαντζώνη, φέρον τον άνω τίτλον. Περί τοΰ 
έργου τούτου αναφέρει μουσική τις έφημερίς 
τής Ιταλίας τά έξης· "Παρά μουσικοδιδάσκαλου, 
οίος είναι ό κ. Γεωργούλης, έχομεν δικαίωμα ν’ 
άπαιτήσωμεν έργον καλόν καί έπιμεμελημένον. 
Φυσικήν έχων πρός τήν μουσικήν κλίσιν χρεΐ- 
ται αύτής, ώς δει, μετά καρτερίας καί έμδρι- 
θείας. Ό κ. Γεωργούλης ώς διδάσκαλος τοΰ 
κλειδοκύμβαλού μεταχειρίζεται σύστημα διδα
σκαλίας, βασιζόμενου έπί τών παιδαγωγικών τής 
Γερμανίας συστημάτων. Προσεχώς έκδιδονται 
καί έτερα έργα αύτοΰ· μελέται διά τό κλειδο
κύμβαλου καί Μουσικόν λεύκωμα.”

Συγχαίρομεν άπό καρδίας τω υεαρφ μου- 
σουργίυ έπί τή έπιτυχία ταύτη, καί τοΰτο τοσού- 
τω μάλλον, καθ’ δσον παρ’ ήμΐν όλίγοι είναι 
άκόμη οί περί τήν μουσικήν σοβαρώς άσχολού- 
μενοι.
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Ταχογράφοι συγγραφείς. Μεταξύ τών 
διασημοτέρων συγγραφέων ύπήρχον πάντοτέ τινες 
γράφοντες μετά καταπληκτικής ταχύτητος· ού
τως άναφέρεται ό 'Ρωμαίος σατυρικός ποιητής 
Λουκίλιος, δστις ήδύνατο νά ποιήση διακοσίους 
στίχους ίστάμενος επί ένός ποοός· ό 'Ισπανός 
δραματικός Λόπε δέ Βέγα συνέταττε δραματικόν 
έργον είς διάστημα τριών ή τεσσάρων ώρών, 
καί μόνον δι’ αύτοΰ τοΰ τρόπου ήτο δυνατόν 
ν’ άφήση μετά θάνατον είς τό έθνος του δύο 
χιλιάδας πρωτοτύπων δραμάτων. Μέ τήν αύτήν 
εύκολίαν συνέγραφε καί ό περιώνυμος 'Αγγλος 
μυθιστοριογράφος Βάλτερ Σκώτ, δστις ύπηγόρευε 
τόσον ταχέως, ώστε οί γραφείς του μόλις ήδύ
ναντο νά τόν παρακολουΟώοιν· ό Βάλτερ Σκώτ 
ούδέποτε μετέβαλλέ τι έν τοΐς χειρογράφοις του, 
λέγων δτι καί ό Σαιξπήρος ούδέποτε ήλλασσε 
λέξιν· άλλά κατά τούτο ό Σκώτ έχει άδικον, 

διότι σώζονται δύο διάφορα τοΰ μεγάλου τής 
’Αγγλίας δραματικού ιδιόχειρα χειρόγραφα τοΰ

Λμλέτου”. Έν τοΐς Γάλλοις διεκρίνετο ό 
’Αλέξανδρος Δυμάς, ό τοΰ Μ αντίχριστου ’ συγ
γραφέας ώς ταχογράφος, διότι ήδύνατο νά γράψη 
ολόκληρον τόμον είς τό διάστημα μιας μόνης 
εβδομάδας· καί δμως ό γραφικός του χαρακτήρ 
δέν ήτο ήμελημένος, άλλά καθαρώτατος,, καί 
πολλάκις ό Δυμάς έξεφράζετο οτι εις τό καθα
ρόν γράψιμόν του όφείλει καί τό ορθόν τής σκέ- 
ψεώς του, δι’ ού αποφεύγει νά σπαταλα αδίκως 
τον χρόνον εις περιττός επιδιορθώσεις. Έκ τών 
Γερμανών ποιητών ταχογράφοι ήσαν ό Ιωάννης 
Σάς, ό υποδηματοποιός καί δημώδης ποιητης 
τής Νοριμβέργης καί ό δραματικός Κοτσεβού, 
δστις άπειρα συνέταξε δραματικά έργα, ών τινα 
μέχρι σήμερον διδάσκονται άπό τής σκηνής.

Επειδή περί ποιητών ό λόγος άναφέρομεν 
ενταύθα νόστιμου επεισοδίου, λαβών εσχάτως 
χώραν έν Παρισίοις καί άποδϊίκνύον τήν μετριο
φροσύνην δύο τών διασημοτέρων ζώντων ποιητών 
τής Γαλλίας. Έν τινι συμποσίω, είς ο παρευ- 
ρίσκοντο ό έξοχος Βίκτωρ Ούγώ καί ό νέος 
’Ακαδημαϊκός Φραγκίσκος Κοππαί, προταΟείσης 
προπόσεως ύπέρ τοΰ ξενίζοντος οικοδεσπότου, ό 
Ούγώ κύπτων πρός τόν Κοπταί τω είπε ταπεινή 
τή φωνή· "Δέν νομίζεις άτι οί δύο παρακαθή- 
μενοι ποιηταί όφείλουσι νά προπίωσιν υγείαν; — 
Ένταύθα, άπήντησεν ό Κοππαί, δέν βλέπω ή 
ένα μόνον ποιητήν.” — Τότε έγώ, δέν σημαίνω 
τίποτε! άνταπήντησεν ό Ούγώ μετά ειρωνικής 
άφελείας.

Τό μελόδραμα Νόρμα ύπό ψιττακών 
άδόμενον. Ιταλός τις είχε τήν έκτακτον ύπο- 
μονήν νά διδάξη ψιττακούς νά αδωσιν. Κατά 
τον παρελθόντα μήνα ό πρωτότυπος ούτος 
διδάσκαλος έδωκε παράστασιν έν Λίμα, πρω- 
τευούση τής Περουοίας. Ή προκήρυξις έλεγεν· 
'Η Νόρμα τοΰ Βελλίνη μετά ασμάτων καί χο
ρών. Τό πλήθος, τό συρρεΰσαν είς τό θέατρου, 
ήτο ώς είκός πυκνότατου, καί βεβαίως καί ή 
έπιτυχία έπρεπε νά ήναι μεγάλη, προκειμένου 
νά ψάλλωσι ψιττακοί. ’Αλλά μετά τό γνωστόν 
ασμα '"Αγνή θεά” (Casta diva) τό πλήθος 
ένθουσιασθέν έξερράγη είς τόσον παταγώδεις 
χειροκροτήσεις, ώστε οί ψιττακοί έντρομοι ήρξαντο 
νά πετώσι δεξιά καί άριστερά έκπέμποντες άγρια 
καί δλως ασυνάρτητα συρίγματα.

Νέον Φάρμακου. '0 έν Βιέννη Καθηγη
τής ScHROTTEK, ώμιλησεν εσχάτως περί νέου 
τίνος Φαρμάκου, τής Κοκαΐνης, δπερ πρώτον ύπό 
τού όφθαλμοϊατρού Dr. Koller ετέθη είς χρήσιν. 
Ή Κοκαΐνη έξάγεται έκ τών φύλλων τού δέν
δρου Κόκα. 'Ο Dr. Koller έξετέλεσεν έγ- 
χείρησιν τοΰ οφθαλμού, αφού προηγουμένως διά 
μιας σταγόνος κοκαΐνης κατέστησε τόν δφθαλμόν 
άναίσθητον. '0 βοηθός τοΰ καθηγητού Scm OTTER 
μετεχειρίσθη τήν κοκαΐνην είς έγχείρησιν τοΰ 
λάρυγγας· έπεβεβαίωσε δ’ δτι ο. έγχειριζόμενοι 
διά τής χρήσεως τού νέου τούτου φαρμάκου δέν 
αισθάνονται τό άλγος δπερ προκαλεΐ ή όξύτης 
τοΰ μαχαιριού κατά τήν έγχείρησιν. Ό καθη
γητής Schrotter, μεταξύ άλλων, έπέδειξε καί 
δστάριον τριών έκ. τ. μέτρου μίκους καί ένός 
πλάτους, δπερ έν τω τρώγειν κατέπιε κόρη έν 
τή νέα πόλει τής Βιέννης, καί δπερ είχε κατα- 
κλείση όλοσχερώς τήν κοιλότητα τοϋ λάρυγγας, 
έπαπειλοΰν άνά πάσαν στιγμήν τόν κίνδυνον τής 
πνιγμονής. Το οστάριον άπεμακρύνθη έκ τοΰ 

λάρυγγος ύπό τοΰ καθηγητού Schrotter τή 
χρήσει τής κοκαΐνης. Παρόμοιαι έγχειρήσεις 
κατορθούνται επίσης διά τής χρήσεως τοΰ Φαρ
μάκου τούτου.

Χρήσις τών άμπελοφύλλων. Ί α φύλλα 
τών άμπέλων μετά τον τρυγητόν ρίπτονται σχε
δόν πάντοτε. Τούτο είναι άδικον, καθότι δύ
νανται νά χρησιμεύσωσιν ώς τροφή είς τά κτήνη. 
II πείρα άπέδειξεν δτι τά άμπελόφυλλα περι- 

έχουσιν τονικά συστατικά, καταλληλότατα διά 
τήν διατροφήν τών ζώων. Επομένως πρακτικόν 
θά ήτο νά συλλέγωνται τά φύλλα ταΰτα έπιμε- 
λώς μετά τον τρυγητόν καί νά τίθηνται καλώς 
πεπατημένα εντός βαρελιού, δπου άφ’ ού βρα- 
χώσι διά άφθονου ΰδατος νά έγκλείωνται ερμη
τικώς. Κατ’ αύτόν τρόπον διατηρούνται έν χει- 
μώνι καλώς. Γνωστόν είναι δτι πολλοί τών έν 
’Αλγερία κτηματιών άφίνουσι μετά τόν τρυγητόν 
τά πρόβατά των είς τούς αμπελώνας· τά πρό
βατα τρώγουσι τά φύλλα χωρίς νά φθείρωσι τάς 
άμπέλους, έν ω παρετηρήθη δτι βόες βόσκοντες 
εις τούς άμπελώνας καταπατοΰσι διά τών βα
ρέων αύτών ποδών τά φυτά καί έπιφέρουσι ζη
μίας. Νομίζομεν δτι τήν χρήσιν ταύτην τών 
άμπελοφύλλων ήδύνατο τις νά είσάξη καί έν 
τή ήμετέρα πατρίδι, ένθα αί άμπελοι είναι κοι- 
ναί τοσοΰτον.

Νέον ύποβρύχιον άροτρον. Ό έν Νέα 
'Υόρκη μηχανικός Stone έφεΰρεν έσχάτως νέον 
είδος βορβοροφάγου αρότρου, δι’ ού καθαρίζονται 
άνευ πολλοΰ κόπου καί, δπερ ούσιωδέστερον, 
άνευ μεγάλης δαπάνης, αί κοΐται τών ποταμών. 
Μέχρι τοΰδε ή συσσωρευομένη άμμος καί ό βόρ
βορος έν τώ πυθμένι τών ποταμών έκαθαρίζοντο 
διά τών συνήθων βορβοροφάγων άνειλκύετο δηλ. 
ό βόρβορος, έφορτόνετο έπί μεγάλης λέμβου καί 
έρρίπτετο εις τήν θάλασσαν ή έν τοΐς άγροΐς. 
'0 κ. Stone έφεΰρεν άροτρον ένεργοΰν ύποβρυ- 
χίως καί σφαιρών παν πρόσκομμα είς τό ρεύμα 
τοΰ ποταμού. Τό άροτρον τοΰτο συνίσταται έκ 
σωλήνων, οι’ ού οδηγείται μετά μεγάλης όρμής 
ύδωρ· τό ύδωρ τοΰτο καθιστά τήν άμμον καί 
τόν βόρβορον μαλακόν, καί αύτό τό ρεύμα τού 
ποταμού καθαρίζει τήν κοίτην. 'Η μέθοδος αύτη 
δοκιμασθεΐσα ήδη έπέτυχε πολύ.

Ίο φώς τών άδαμάντων. Μέχρι τοΰδε 
ήτο γνωστόν δτι οί άδάμαντες έχουσι τήν ιδιό
τητα νά συγκεντρώσιν έν έαυτοΐς τάς άκτΐνας 
τού φωτός καί νά φέγγωσιν έπειτα έν τώ σκό- 
τει, άλλα δοχιμαί προς τοΰτο δέν έγένοντο, κα
θότι διά λόγους εύνοήτους δέν ήτο δυνατόν νά 
παραχωρηθώσιν οί γνωστοί μεγάλοι άδάμαντες 
(ό Κοχινώρ, ό ’Αντιβασιλεύς, ό μέγας Μογόλ- 
λος κ. άλ.) πρός έπιστημονικάς έρεύνας. Έσχά
τως κύριός τις έν ΙΙαρισίοις, κάτοχος άδάμαντος 
92 καρατίων καί άξίας 300 χιλ. φράγκων, άπε- 
φάσισε νά παραχώρηση πρός τούτο τόν πολύ
τιμον λίθον του. Αί δοκιμαί έγένοντο καί άπέ- 
δειξαν τό άκριβές τής γνώμης. '0 άδάμας έξε- 
τέθη έπί μίαν ώραν είς τήν έπενέργειαν τών 
ήλιακών άκτίνων και μετεκομίσθη είτα έντός 
σκοτεινού δωματίου. Έπί είκοσι λεπτά τής 
ώρας ό λίθος άπήστραπτε. Τό φώς του ήτο 
μέν άμυδρόν, ούχ ήττον δμως έφαίνετο καθα- 
ρώτατα φύλλον χάρτου τεθειμένον πλησίον του. 
Τό αύτό αποτέλεσμα δύναται νά έπιτύχη τις 
διά τής τριβής τού άδάμαντος διά φλανέλλης. 
Τό πείραμα τοΰτο χρησιμεύει καί πρός άπύ- 
δειξιν τής γνησιότητος τοΰ πολυτίμου λίθου

Τό ΰδωρ παραγωγόν τού ηλεκτρισμού. 
Τελευταίως έγένοντο δοκιμαί πρός παραγωγήν 
ηλεκτρισμού διά τής δυνάμεως τού ΰδατος. Έν 
Βελλεγάρδη έπί τού 'Ροδανού διενοήθησαν οί 
μηχανικοί νά χρησιμοποιήσωσι τόν χείμαρρον 
Βαλσερίνην πρός κίνησιν τριών μεγάλων μηχα
νών 2000 ίππων δυνάμεως· αί μηχαναί αύται 
συνεδέθησαν πρός διαφόρους δυναμοηλεκτρικάς 
μηχανάς, καί ούτως ού μόνον ή ζωμόπολις άλλά 
καί πολλαί ιδιωτικά! οίζίαι φωτίζονται ήδη διά 
τού οίκονομιζώς τοσοΰτον παραγομένου ηλεκ
τρισμού. II δη δέ καί έτερος ελβετικός χεί
μαρρος, ή Σούζη. έχρησιμοποιήθη κατά τόν αύ
τόν τρόπον και κινεί μέγα έργοστάσιον ωρολο
γίων έν Βιέλλη, κείμενον είς άπόστασιν δύο 
χιλιομέτρων άπό τοΰ ποταμού. Οί έργοστασι- 
άρχαι είναι λίαν ευχαριστημένοι, καθότι ή κι
νητική αΰτη δύναμις είναι ή πασών οίκονομι- 
κωτέρα, ήν μέχρι τοΰδε μετεχειρίσθησαν.

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Πολλά έρρέθησαν κατά τής δόξης· τοΰτο 
είναι φυσικόν, διότι πολύ εύκολώτερον είναι νά 
τήν κατηγορήση τις ή νά τήν άποκτήση.

θωμάς.

Οί σπουδαίοι καί έσκεμμένοι λόγοι γυναικός 
εμβριθούς είναι καταλληλότεροι νά μορφώσωσι 
νέον ή ή σχολαστική φιλοσοφία τών βιβλίων.

Ί’ουσσώ.

Ό μεγαλόφρων άνήρ είναι ισχυρότερος κατά 
τού μίσους ή κατά τής αδιαφορίας. Β.

Ή νεότης είναι ή ήλικία, καθ’ ήν δέν άμ- 
φιβάλλει τις περί ούδενός, διότι είναι ή ήλικία, 
καθ’ ήν ούδέν σχεδόν έννοεΐ. Γουνώ.

ΛΑΘΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ.

Κ. — Πώς:... Σήμερον, 15 Νοεμβρίου, καί ήδη 
Πανσέληνος; . . . Πίστευε έπειτα τά Ημερολόγιο, τά 
όποια σοί αναγγέλλουν τήν Πανσέληνον διά τάς 20 τοϋ 
μηνός! . . .

Κ. Λ. Σ. έν Λάρτηχι. Ή “θεοδώρα’ τοϋ ζ. Κλ. 
‘Ραγζαίή έξεδόθη καί πωλείται παρά διαφόροις βιβλιο- 
πώλαις πρός φρ. 10. Είναι εκδοσις καθ' δλα πολυτε
λέστατη. Δΐ ϋμά; τό πλησιε'στερον βιβλιοπωλείου ένθα 
εύρίακεται ύποθέτομεν δτι είναι τό έν Αλεξάνδρειά βιβλι- 
οπωλεϊον τοϋ κ. II. Σαράντη. — κ. Α. Μ. έν ΔΙθλ4ο6έι·>|. 
‘11 εΐκών άποστέλλεται ύμϊν έντός τοϋ σημερινού τεύχους· 
έλπίξομεν δτι θά τήν λάβετε άσφαλώς. — κ. Γ. Β. έν 
Σορόχμ. ’ Επιστολή υμών έλήφθη, καί τό ζητηθέν τεύ
χος άπεστάλη ύμϊν έν καιρφ. — κ. Λ. Κ. εν Ilttfrij. 
Τό βιβλίον “Βλέμματα έπί τής Ελλάδος" θέλει απο
στολή ύμϊν δσον οΰπω, καθότι ήδη εύρίακεται παρά 
τοΐς βιβλιοδέταις, οϊτινες ένεκα τών υπερβολικών έρ- 
γασιών των κατά τήν ώραν ταύτην τοΰ έτους έβρά- 
δυναν ολίγον. — κ. Μ. Ρ. έν ΌΛ(ά<Γ<μ. Είπέτε παρα- 
καλοϋμεν είς τήν Κυρίαν αδελφήν σας, δτι τό βιβλίον 
“Βλέμματα έπί τής 'Ελλάδος·' θέλει αποστολή αύτή 
τήν προσεχή εβδομάδα. Wollin geht man nach All
rode? ‘II χιό’ν ένταϋθα έφέτος κάμνει θαύματα· ό 
χειμιϋν είναι όντως γερμανικός· φαίνεται δτι ζητεί 
ν' άποζημιωθή διά τούς τρεις προηγούμενους γλυκείς 
χειμώνας. — κ. Ν. Δ. έν Μο»'άχ<·>. Τό χειρόγραφον 
υμών έλήφθη, καί εύχαριστοϋμεν διά τήν καλήν ένθύ-

Αίνιγμα 226.
Νήσου περιδόξου άκρα

Είμαι και λιμήν άρχαΐος,
"Οπου άνδρες κλεινοί πάλαι 

Ί1γωνίσθησ:.ν γενναίως. —
Άν είς δύο μέ χωρίσης,

Πρώτον μέν θά μ’ άπαντήσης 
Ζωηρόν καί φιλοπαΐγμον

Ενδιαίτημα νερού,
Είτα δέ σεμνόν θά μ’ ίδης

’Αγρού άνθος δροσερού. Γ.

Αίνιγμα 263.
Τό πρώτον μου σημαίνει 

πόλιν τινά μικράν 
τής Έλληνίδος χώρας 

μέ άποψιν λαμπράν.

Τό δεύτερόν μου, φίλε, 
εμφαίνει βασιλέα 

κενόδοξον καί κοΰφον, 
έν μάχαις αίσχυνθέντα.

Το δλον μου επίσης 
σημαίνει ήγεμόνα,

παρ’ επίβουλου άδελφοΰ 
άσπλάγχνως πληγωθέντα.

Έάν δέ έκ τοΰ πρώτου μου 
κοπή τό τρίτον γράμμα, 

ό κόσμος ολος μέ μισεί 
t καί μέ φοβείται αμα.

Γρ. Γ. Δρόσος έν ’Αλεξάνδρειά.

Πρόβλημα 264.
(αριθμητικόν)

Δάσους 3000 πλέθρων είχε κανονισθή ή υλο
τομία ούτως, ώστε νά συμπληροΰται είς 20 
έτη, μετά τά όποια τό δάσος ήτο πάλιν ηλικίας 
20 έτών καί έτοιμον πρός υλοτομίαν. Σκεφθείς 
δμως ό ιδιοκτήτης, δτι δάσος εικοσαετές ύλοτο- 
μούμενον άποφέρει S00 φράγκα κατά παν έκα- 
τοντάπλεθρον, έν ω τοιοΰτον τριακονταετές ήδύ
νατο ν’ άποφέρη 1800 φράγκα, άπεφάσισε νά 
ενεργή τήν ύλοτομίαν κατά τριακονταετή περίοδον.

Ζητείται Α'.) ή ολική εΐσπραξις 30 έτών κατ’ 
άμφότερα τά συστήματα- Β'.) ποιον τών συστη
μάτων ήτο ώφελιμώτερον καί κατά πόσον· Γ'.) 
ποσά πλέθρα υλοτομοΰντο κατ’ έτος, ινα τό δάσος 
τηρήται εικοσαετές, καί πόσα, ’να μετά τήν 
εικοσαετή περίοδον καταστήση αύτό τριακονταε
τές- καί Δ'.) νά σχηματισθή Πίναξ τής έτησίας 
ύλοτομίας τού εικοσαετούς δάσους μέ τάς σχετι- 
κας απολαοάς, θεωρούμενης τής άξίας τοΰ δάσους 
πρός τά παρερχόμενα έτη μέχρις οΰ καταστή 
τριακονταετούς ηλικίας.

Ί. Κ. Γρούμπος έν Γαλαζίω.

Πρόβλημα 265.
* *λ*0*** δ*κν** ψ*χ*ν V* σ**σ*ν, *σπ*ρ 

μ*λ* σ*μ* τ*τρ**μ*τ*σμ*ν*ν.
Ελλείπουσι τά φωνήεντα.

Ν. Γ. Μουσούρης, έν Βεροιάνσκα.

Πρόβλημά 266.
*η*ε*ο*ε *η*ε* αι***ο* *οιη*α* ε**ι*ε

*η*βι* *αι *α* α* *ου* α**ου* *η*η* *αυ*ώ 
*ε *υ*η*η*ει*

Ελλείπουσι τά σύμφωνα.
Ό αυτός.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 256.
Άλγηδών — ’Αηδών.

Αίνίγμ. 257. Αίνίγμ. 258.
Πάτμος — ’Ατμός. Πάνορμος.

Προβλήματος 259.
ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ.

Προβλήματος 260. 
Έκτωρ, Ελένη, Πάρις, Εκάβη, Γρωάς.

Προβλήματος 261.
Β 1 Α
I 0 Ν
A Ν Α

"ΕλιΧΤάν· τά 257 — 250, 252, 253 ό κ. Γρ. Γ. 
Δρόσος έν ’Αλεξάνδρεια· τό 252 ή δεσποινίς 'Ελένη 
Ν. Ί'ζηροϋ έν Καΐρω· τά 252, 253 ή δεσποινίς 'Αρ
γυρή Κωνσταντινίδου έν Καιρφ· τό 253 ή δε- 
ποινίς θεοδώρα Βασιλειάδου έν Τύνιδι· τά 252— 
255 ό κ. Λ. Στίνης έν Λάρνακι· τά 258, 259 ή 
δεσποινίς Λίκ. Η. Βασιλειάδου έν Τεργέστη· τά 253, 
255 όκ. Πασχάλης Ν. Παπάζογλους έν Σουφλίιρ· 
τό 257 ό κ. J. Υ. Gibson έν Swaynesthorpe (’Αγγλίας)
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ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ.
ΕΚΔΟΣΙΣ

ί.*7' (>00000 ΔΐηίΟΤΙΚίίΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ.
500 ΦΡΑΓΚΩΝ ΜΕ ΤΟΚΟΝ 3 ο/ο ΚΑΙ ΜΕ ΛΑΧΕΙΟ Ν.

ΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑ! ΑΥΤΑΙ ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;. ΕΙΝΑΙ
ΔΕ ΧΡΕΩΛΥΣΙΑΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΩΝ ΕΝΤΟΣ 5δ ΕΤΩΝ.

ZC3T Πάντε; γνωρίζουσι σήμερον δτι κατά τήν δημοσίαν έγγραφήν ήτις 
έγένετο τήν 14 Όκτωμβρίου αί όμολογίαι αύται έγένοντο άντικείμενον πρω
τάκουστου ζητήσεοις. Έπί 600,000 ομολογιών προσφερόέντων τώ δήμο* 
σίφ, 2,700,098 όμολογίαι ένεγράφησαν έντδς 4 ωρών παρά 309,210 ατόμων, 
επομένως ό εγγράφεις διά 100 ομολογίας μόνον 12 τοιαότας ήδυνήόη νά 
λάβη.

II έκτακτος αύτη υποδοχή τοΰ Γαλλικού δημοσίου προεδλέπετο, 
συνεπείσ. τής αναντίρρητου ασφαλείας, τών εύκο λειών καί έκτακτων 
προτερημάτων τών παρά τών ομολογιών τούτων προσφερομένων. Κατορ- 
Οώσαμεν νά έπιτύχωμεν ποσον λίαν περιορισμένου τοιούτων πρωτοτύπων 
ομολογιών, άς δέττομεν εις τήν διάΟεσιν τών αναγνωστών μας, ένόσω τδ 
τοιούτον Οά μάς ήναι δυνατόν, μέ τάς ακολούθους συμφωνίας.

ΤΙΜΗ Ι1ΩΑΠΣΕΩΣ 465 ΦΡΑΓΚΑ.
11 λ η ρ ω τέ α:

25 φρ. συν τή έγγραφή ήτοι συν τή αιτήσει.
40 „ κατά τήν παράδοσιν τών Πρωτοτύπων 'Ομολογιών ήτοι άπό 

τής 18/30 Δεκεμβρίου μέχρι 18/30 ’Ιανουάριου 1885.
50 „ άπδ τής 15 μέχρι 28 Φεβρουάριου 1885.
50 „ άπδ τής 15 μέχρι 30 Αύγουστου 1885.
50 ,, άπδ τής 15 μέχρι 28 Φεβρουάριου 1886.
75 „ άπδ τής 15 μέχρι 30 Αύγούστου 1886.
75 „ άπδ τής 15 μέχρι 28 Φεβρουάριου 1887.

100 „ άπδ τής 5 μέχρι 14 Αύγουστου 1887.
465 φρ. ’Άνευ δικαιώματος προπληρωμής, δηλαδή αί δόσεις δέν είναι 

δυνατόν να προπληο ω6ώσι. Έν τούτοις ή Κτηματική ΓΙίστωσις τής 
Γαλλίας έπεφυλάςατο τό δικαίωμα νά έπιτρέύη τδ τοιούτον άργότερον, 
εννοείται μόνον εις τους έπιΟυμοΰντας αύτό.

Πάσα ομολογία φέρει έτήσιον τόκον φρ. 15 ζαί 0ά κληρωϋή τδ 
έλάχιστον μέ 500 φράγκα, έπομένως πάσα απώλεια τού κεφαλαίου είναι 
αποκλειστικά»; άδύνατος. Έκτος τούτου αί όμολογίαι αύται Οά λάβουν 
μέρος έτησίως εις 6 κληρώσεις μέ σπουδαιότατα κέρδη.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ.
1,200,000 φράγκα κατ’ έτος. Έτησίως 6 κληρώσεις· εις τάς 5 

Φεβρουάριου 5. ’Απριλίου, 5. ’Ιουνίου, 5. Αύγούστου, 5.’Οκτω
βρίου καί 5. Δεκεμβρίου.

II ΙΙΓΌΣΕΧΙΙΣ ΚΑΗΙΏΣΙΣ ΟΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑΝ ΤΗΝ
5. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1«85.

Εις έκάστην κλήρωσιν
1 όαολογία ζληοωόήσεται μέ............................................Φρ. 100,000
1 „ r „ - - -.................................r 25,000
6 „ εκάστη us 1)000 φρ. ήτοι...............................„ 30,000

.45 „ „ η 1000 „ „...............................η 45,000
53 Κέρδη εις έκάστην κλήρωσιν άςίας Φρ.........................Φρ. 200,000

Εκτός τούτου όρισμένον ποσον ομολογιών κληρωΟήσονται εις έκάστην 
κλήρωσιν χρεωλύσιαι ήτοι έςαργυρωτέαι μέ 500 φράγκα εκάστη.

{ζχτ- 'Ο αγοραστής ό πληρώνων άμέσως τάς δύο πρώτας δόσεις ήτοι 
65 φράγκα δι’ έκάστην ομολογίαν, λαμβάνει άμέσως τήν IΙρωτότυπον Ομο
λογίαν, τήν παρά τής Κτηματική; ΙΙιστώσεω; τής Γαλλίας έκδοΟεΐσαν, 
διά τής όποιας Οά λάβη μέρος εις ολας τάς κληρώσεις καί εις ολόκληρα 
τά κέρδη.

Διευρύνατε τάς αιτήσεις, τδ ταχύτερον, καί συνοδευμένα; μέ τό άνά- 
λογον ισότιμον εις τραπεζογραμμάτια παντός είΐνους, εί; ένταλμα ταχυ
δρομικόν, γραμματόσημα πάσης χώρας, χρηματόδεμα, ή επιταγήν δύεω; 
έπί μιάς άγοράς τής Εύρώπης, πρδς τήν Administration du

Moniteur de la Chance Universelle a Vienne
(Autriche).

θά φροντϊσωμεν τήν έπ’ ασφαλεία άποστολήν τών ομολογιών διά τής 
έπιστροφής τού ταχυδρομείου. ΊΙ άλληλογραφία γίνεται εις τήν Γαλλικήν, 
Γερμανικήν, ’Αγγλικήν, ’Ιταλικήν, Ελληνικήν ζαί 'Ρουμανικήν.

α) Οί έπίσημοι κατάλογοι τών κληρώσεων σταλήσονται δωρεάν.
β) Δεχόμε&α ώς μετρητά καί άζριβώς εις τήν τρέχουσαν τιμήν πάσαν 

οίανδήποτε άςίαν.

ffir Jamilien ιιιιδ iefccirFcI, 23ibiiotl)cfen, hotels, Cafes ιιπδ iu’ftauratioiicii.

Jlboniteincnts -preis I’icrtcljabrlirf, 6 ΙΠλγΡ. gti bejieljen burcb alie Sitd’Kinbliiiiiji’n nnb pofkin|Ml(cn. 

(Erpcbition e’er ^nuftrirten ^eitiing in Ceipjig.
<----------------------------------------------- ----------- --------------------- ------------------------7

ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΤΤΛΟΥΤΗ.
Τό μοναδικόν τούτο σύγγραμμα, άπαραίτητον εις πάντα 

Τραπέζι τη ν,Κεφα λαιούχον, Συ μβο λα ιογράφον,καί 
έν γένει εΐ; πάντα κάτοχον γραμματίων λαχείου, περιέχει· 

α'.) Επίσημον ζαί άκριβή Κατάλογον βλων τών ομο
λογιών μετά λαχείου. Αυστριακών, Γερμανικών, Γαλλι
κών, Ιταλικών, Βελγικών, 'Ρωσσιζών, Έλβιτικών, Τουρ
κικών, ' Ελληνικών, Ρωμουνικών κτλ., αιτινες έκληρώβηααν 
άπδ τής πρώτης αύτών κληρώσεως μέχρι 31.’Οκτω
βρίου 1884 καί δένέπαρουσιάσΟησαν άκόμη πρός έςαργύρωσιν.

S'.) I οΰς Καταλόγους βλων τών αυστριακών ζαί ούγ- 
γρικών ομολογιών, έφ’ ών έγένετο ζατάσχεσις.

γ'.) Πληροφορίας ακριβείς περί τού χρόνου τών κληρώ
σεων, περί τής αςίας τών λαχνών, τού άριβμοΰ τών τίτλων, 
άςίας τών τοκομεριδίων, τού χρόνου κα&’ δν γίνονται αί πλή
ρωμα! αύτών, ζαί έν γένει πάσας τάς αναγκαίας πληροφορίας.

"Εν άντίτυπον φρ. 3,50. Πέντε άντίτυπα φρ. 15. 
ΆπευΟυντέον διά συναλλαγματικής ή καί γραμματο

σήμων Au Moniteur de la Chance universelle. Vienne 
(Autriche).

ΑΓΝΗΣ ΣΜΙΘ
ΒΛΕΜΜΑΤΑ

ΕΠΙ TOY 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ·
Τρικυμία έν τω Ατλαντικό» Ώζεανώ — Πρώται εντυπώσεις έν ’Αθήναις 
— Έν ’Αθήναις — Τδ Σούνιον καί ό 'Υμηττός — Ό Μαραθών καί 
ή Αίγινα — Ό ισθμός τής ΚορίνΟου καί ή Άκροκόρινθος — Αι Μυκήναι 
καί ή Άργολική πεδιάς — Έν Σπάρτη — Παρά τδν Ταΰγετον — Έπί 
τής ΊΟώμης —- Τδ Πάσχα έν μονή — ’Από τής μονής εις Κρέζι— Έν 
’Ολυμπία — ’Απ’ ’Ολυμπίας εις Μέγα Σπήλαιον — Εκδρομή εις τήν 
Στύγα — Ελληνική φιλοξενία — Δυσχέρεια·. — θύελλα έπί τού Παρ
νασσού — Άπό τού Παρνασσού εις Κέρκυραν — ΊΙ γλώσσα καί ό χα- 
ρακτήρ τών νεωτέρων Ελλήνων — Τρόπος τού πεοιοδεύειν έν Συρία καί 

έν Έλλάδι.

Τδ παρόν βιβλίον, έκ ,16 τυπογραφικών φύλλων εις σχήμα μεγάλου 8"'· 
συγκείμενον, ζαί περιέχον πολλάς καλλιτεχνικά; εικόνας καί χάρτην τής 
Ελλάδος, έν Αγγλία έπί τούτφ κατασκευασΟέντα, έκδίδεται κατ’ αύτάς 

κομψώς καί πολυτελώς δεδεμένον.
Μετάφρασις I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

ΊΊιι ή Φράγκων 7.
ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΥΠΟΙΣ Γ. Δ Ρ Ο Υ ΓΟ YA I Ν Ο Υ.

ΤΥΠΩΤΙΚΗ ΜΙΙΝΑΝΙΙ 
AMMONIA 

προνομιούχος εις βλα τά κράτη. 
ΊΊιιή ιιιφκαι 45.

Αποτελέσματα δλω; έςαιρετικά, 
χρήσι; εύκολο; άνευ τινός δι

δασκαλίας, κατασκευή κομψή.
ΆπευΟυντέον εις τοΰς ζατασκευ- 
αστάς Κυρίου; Gulll & liarbeck 

Hamburg. 
Καλοί μεταπωληταΐ ζητούνται.

ΜΙΛΤΩΝΟΣ

ΑΠΟΛΕΣΟΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

έμμετρο; μετάφρασις

Άλί^άΐ’δ'ροί' Σ'. Κάιίδ'αχλη.

Έκδοσις πολυτελής μετά εικόνων
ί>ΤΛ

Gustave Dore.

Έ ν Λειψία

1884.

Έκδίδεται κατά τεύχη- -πμή έκαστου 
τεύχους μάρκαι 2.

Συντάκτης· Δρ. 1. ΠΕΡΒΛΝΟΓΑΟΣ έν ΑΕΙ'Fill. ELSTER-ST R. 19.

Χαρτοπωλείου· Β. ΣΙΓ1ΣΜ0ΥΝΔ ΟΤ έν Βερολίνφ, Φραγκοφόρτη καί Λειψία. — Τόποι;· Γ. ΔΡΟΪΓΟΓΛΙΝΟΓ έν Λειψία.


