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Η ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΜΑΡΤΙΟΥ.

H ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣ ΛΑΤΡΑΣ.

(Μετά είχόνο;, δρα σελ. 337.)

Είς άνάμνησιν τής μετ’ όλίγας ήμέρας τελούμενης εορτής 
τής ένάρξεως τοΰ ιερού ήμών ύπέρ ανεξαρτησίας άγώνος δημο
σιεύομεν σήμερον τήν εικόνα τής μονής τής Αγίας Λαύρας, τής 
μικράς ταύτης γωνίας τής γης, τής τοσοϋτον παντ'ιΈλληνι προσ
φιλούς. Τίς έλληνιζή ζαρδία δέν πάλλει ζωηρότερον είς τό δνομα 
"Άγια Λαύρα”; Τίνος Έλληνος ενθουσιασμός δέν άναπτεροΰται, 
άναλογιζομένου δτι έν τή θέσει ταύτη συνήλθον πρό 60 έτών άν
δρες λεοντόκαρδοι, όπως ύπό τήν σκιάν τής εθνικής σημαίας όμώ- 
σωσι τόν ιερόν ύπέρ πατρίδος ορκον, δν τοσοϋτον πιστώς έτή- 
ρησαν;

’Ενταύθα Ϊστατο ό Γερμανός, ό γεραρός έκεΐνος επίσκοπος 
Παλαιών Πατρών καί έκράτει έν χερσί τήν ίεράν σημαίαν. Εν
ταύθα ΐσταντο ακλόνητοι ώς στύλοι τοΰ έλληνικοΰ μεγαλείου οι 
Λόντοι, οι Ζαΐμαι, οί Χαραλάμπεις καί οί άλλοι τής Πελοπόννησου 
πρόκριτοι, καί ώρκίζοντο ή νά νικήσωσιν ή ν’ άποθάνωσιν. Αύτή 
εΐναι ή θέσις, έν ή ό σπινθήρ άνέλαμψε, καί έξ ής μετεδόθη ό 
ιερός ένθουσιασμός έφ’ δλην τήν Ελλάδα. Ό ιστορικός έκεΐνος 
πλάτανος, ύπό τήν σκιάν τοΰ οποίου έτελέσΟη τό μέγα μυστήριον, 
σώζεται άκόμη έν τω προαυλίω τής μονής, καί είς νέαν άναθάλλει 
έκάστοτε κατά τήν άνοιξιν ζωήν, ώς Οέλων νά διαιώνιση ούτω τήν 
άνάμνησιν τής ήμέρας έκείνης τής 25ης Μαρτίου 1821, καθ’ ήν 
ύπήρξε μάρτυς τής ενθουσιώδους έκείνης όρκομωσίας. Ήτο ή 
ήμέρα τοΰ Εύαγγελισμοΰ — εύαγγελισμοΰ νέου αίώνος, μέλλοντος 
φαεινού!

Ή μονή τής Αγίας Λαύρας κεΐται έπί ανοικτού οροπεδίου είς 
μιας ώρας άπόστασιν άπό τών Καλαβρύτων προς άριστεράν τής 
άπό Κλειτωρίας είς Τρίπολιν άγούσης όδοΰ. Άπό τής ύψηλής 
έκείνης Θέσεως μαγευτικόν παρίσταται τό πανόραμα τών περιξ 
όρέων. Άπό τής συστάσεώς της ή κοινότης τής Αγίας Λαύραί 
κατέλαβε τρεις διαφόρους οικοδομάς, ών ή πρώτη ήτο τό άρχαϊον 
μοναστήριον, κείμενον έν σκοτεινή τινι γωνία ύπεράνω σπηλαίου 
καί παρά τό χείλος κρημνού. ’Επί τών έρειπωμένων αύτού τοίχων 
σώζονται εΐσέτι τοιχογραφίαι τοΰ Θ', καί ι'. αίώνος. ΊδρύΘη κατόπιν 
τό ιστορικόν μοναστήριον τού 1821, τό όποιον μετά ταΰτα έπυρπολήθη 
ύπό τοΰ Ίβραήμ-πασα. Πλησίον δέ αύτοΰ έκτίσθη έν έτει 1831 
ή σημερινή μονή, οικοδόμημα τετράγωνον μέ δύο πτέρυγας, έχον 
έν τω μέσω νής αύλής τήν εκκλησίαν. Τά κελλία, τά καταλαμ- 
βάνοντα ολόκληρον τό α. πάΤωμα εΐναι μεγάλα, εύάερα, ν.αθαρά, 
καί τινα μάλιστα έξ αύτών κομψώς διεσκευασμένα. Ο ιστορικός 
πλάτανος, περί ού εΐπομεν έν άρχή, εύρίσκεται έν τώ μέσω τής 
πλατείας καί απέναντι τής πύλης τής μονής.

Ύπό αρχιτεκτονικήν έποψιν τό μοναστήριον δέν παρουσιάζει 
τί έκτακτον, άλλά τά έν αύτω διατηρούμενα κειμήλια είσί τά μά
λιστα ένδιαφέροντα. Ταΰτα είναι- ή σημαία τής Έπαναστάσεως, 
έμβαδόν έχουσα 1 πρός Ι1^ μέτρον καί παριστάνουσαν τήν Θεο
τόκον. Έχει ή σημαία αΰτη περίζωμα έκ χρυσού καί μετάξης 
καί πρός τό κάτω μέρος τρεις σειράς μαργαριτών. Κάτωθεν τής 
•είκόνος τής Παναγίας ύπάρχει όπή άνοιχθεΐσα ύπό τουρκικής 
σφαίρας — τό πρώτον βάπτισμα τοΰ πυρός τής άναγεννωμένης 
Ελλάδος! Άλλη σημαία φυλαττομένη ένταΰθα εΐναι ή σημαία τοΰ 
'Αγίου Γεωργίου πλούσια καί αΰτη καί πολυτελής. 'Έτερον κει- 
μήλιον εΐναι εις Επιτάφιος θρήνος, έργασίας έξαισίας, κεκοσμη- 
μένος διά πολυτίμων λίθων, δώρον, ώς λέγει ή παράδοσις, βυζαν
τινής τίνος βασιλόπαιδος. Υπάρχει πρός τούτοις καί περικάλυμμα 
Εύαγγελίου πλουσιώτατον, δωρηθέν τή μονή έν έτει 1767 ύπό 
τής Αικατερίνης Β’. τής 'Ρωσσίας. Έπί τής άνω πλακός τοΰ 
περικαλύμματος τούτου έντός 13 είκονίων (medallions) παρί- 
στανται σκηναί έκ τοΰ βίου τοΰ Ιησού Χριστοΰ, καί είς τάς τέσ- 
σαρας γωνίας, πάλιν έντός 4 είκονίων, οί τέσσαρες Εύαγγελισταί. 
Κοσμούνται δέ τά 17 ταΰτα είκόνια διά 1272 άδαμάντων δια

φόρου μεγέθους. Έπί τής κάτω πλακός 11 είκόνια, σχηματίζοντα 
σταυρόν, παριστώσι τά πάθη τοΰ Χριστού. Καί άλλα κειμήλια 
σώζονται έν τή μονή ήττονος άξίας. Αί δέκα εικόνες τού τέμ
πλου είσί δώρον τοΰ πλουσίου ομογενούς Χατζή-Κώστα.

'11 κοινότης τής μονής τής Αγίας Λαύρας περιλαμβάνει σή
μερον 40 περίπου μοναχούς, ών οί μέν κατοικοΰσιν έν τή μονή, 
οί δέ εΐναι διεσπαρμένοι είς τά διάφορα μετόχια τών Πατρών, 
τού Αίγιου, τής Κόρινθου, τής Ήλιδος καί έν τή νήσω Πριγκήπω 
(έν τή μονή τοΰ Αγίου Γεωργίου).

Κατ' έτος τή 25η Μαρτίου τελείται έν τή μονή τής Άγιας 
Λαύρας μετά πολλής πομπής δοξολογία είς άνάμνησιν τής ιστο
ρικής ήμέρας, καθ’ ήν άνεπετάσθη τό πρώτον έν Πελοποννήσω ή 
σημαία τοΰ Σταυρού, τό σύμβολον τής έλευθερίας καί τού 
πολιτισμού.

ΟΙ ΡΏΣΣΟΙ

ΕΝ ΤΗι ΚΕΝΤΡΙΚΙΙι ΑΣΙΑι.

(Μετά εικόνων, 8ρα σε?.. 344 zed 345.)

‘Η έπιρροή τής μεγάλης ρωσσικής αύτοκρατορία; έκτείνεται 
όσημέραι πλειότερον πρός τήν κεντρικήν Ασίαν, καί τά μέρη 
έκεΐνα, τά άπόκεντρα καί τέως σχεδόν άγνωστα, έφελκύουσι δικαίως 
τό ένδιαφέρον τοΰ κόσμου. Διττόν έχει σκοπόν ή ρωσσική προ- 
χώρησις πρός τάς χώρας έκείνας, τόν μέν στρατηγικόν τόν δέ 
έζπολιτιστικόν, καί άπό έτών ήδη βλέπομεν εύρυνόμενον τόν κύκλον 
τούτον, δστις έκτείνεται βορειοανατολικά»; μέν πρός τήν χώραν, ήν 
διαβρέχει ό Άμούρ ποταμός, μεσημβρινώς δέ πρός τάς έρήμους 
τών Έιργίζων, πρός τά όρη Άλτάϊ καί πρός τά σύνορα τού εκτε
ταμένου Σινικού κράτους, έν Τουρκεστάν, έν Χίβα καί έν Βοχάρα.

Καίτοι ή Εύρώπη άρκούντως περισπαται ύπό τών έσωτερικών 
αύτής ζητημάτων, ένδιαφερόντων άπ’ εύθείας τούς λαούς αύτής, 
καίτοι άπό καιρόν είς καιρόν νέφη έγκυμονοΰντα Θυέλλας αναφαί
νονται είς τόν εύρωπαϊκόν ορίζοντα, νέφη προερχόμενα εκ τής 
άντιζηλείας τών δυνάμεων· ούχ ήττον δμως αί πρόοδοι τών ρωσ- 
σικών οπλών έν τή κεντρική Άσία εΐναι άντικείμενον μεγάλης 
σπουδαιότητος ύπό πολλάς έπόψεις.

Ή Χίβα, ή Βοχάρα, ή έν Τουρκεστάν Κοκάνδη είσίν ήδη 
χώραι ύποτελεΐς τή Ρωσσία, καίτοι διατελοΰσαι ύπό ίδιους ήγε- 
μόνας. Είσί δέ κτήσεις σπουδαιότατοι διά τήν 'Ρωσσίαν ιδίως · 
ύπό έμπορικήν έποψιν, διότι περιλαμβάνουσι τάς μεγαλειτέρας 
άγοράς δύ® τών κυριωτέρων προϊόντων, τοΰ βάμοαζος καί τής 
μετάξης. Οί ζάτοιζοι τών χωρών τούτων είσί κατ’ έξοχήν βουδ- 
δισταί, λατρεύοντες τόν θεόν Βούδδαν. Εΐναι ή λατρεία αΰτη 
λατρεία άπλή, ής ή ζυριωτέρα έντολή λέγει· “Νικάν έαυτόν εΐναι 
ή ζαλλιτέρα τών νικών.” ‘0 άνθρωπος δέον νά έξασκή έν τα 
βίω τήν καλωσυνην καί τήν έπιείκειαν, νά ήναι δέ άνεκτικός πρός 
τους άλλους- αύτήν τήν διδασκαλίαν έχει ώς βάσιν ή θρησκεία 
τοΰ Βούδδα. Μετά τούς οουδδιστάς προεξάρχοντες εΐναι οί Μωα
μεθανοί, έξηπλωμένοι έφ’ δλου τοΰ ανατολικού καί δυτικού Τουρ
κεστάν, έπί τοΰ Αφγανιστάν, Βελουτσιστάν κτλ.

Ή έπισημοτέρα έμπορική πόλις τοΰ Τουρκεστάν εΐναι ή 
Ταξένδη, έχουσα πληθυσμόν 80 χιλ. ψυχών. Ούχί δέ μακράν 
αύτής κεΐται ή Μέκκα τής κεντρικής Ασίας, ή Σαμαρκάνδη, ή 
μεγαλοπρεπής πρωτεύουσα τοΰ μεγάλου Ταμερλάνου καί κυρία 
έδρα τής μωαμεθανικής σοφίας. Άμφότεραι αί πόλεις αΰται 
κεΐνται έν τή ύπό τών Ρώσσων έσχάτως ιδρυθείση έπαρχία Τουρ
κεστάν, έχούση ώς διαμερίσματα τό Σιρ-Δαριά, τό Σιμιρέτσεγξ 
καί Σαριαυσάν. 11 ζοιλάς τοΰ Σαριαυσάν, ήν διαβρέχει ό ομώ
νυμος ποταμός, εΐναι ή καρδία οΰτως είπεΐν τής κεντρικής Ασίας.

Επειδή δέ τό ζήτημα τοΰτο τής προόδου τών ρωσσικών 
δπλων έν Άσία παρακολουθεΐται μετά πολλοΰ τοΰ ένδιαφέροντος, 
καί έπειδή πρό μικρού άκόμη ή σπουδαία θέσις τοΰ Μέρβ έκυ- 

ριεύθη ύπό τών Ρώσσων, παραθέτομεν σήμερον τέσσαρας έζ φω
τογραφιών ληφθείσας εικόνας, ών ή μέν παριστα τήν πύλην τής 
πόλεως Χίβας, τήν ιστορικήν έζείνην πύλην, δι’ ής είσήλθον είς 
τήν πόλιν τά ρωσσικά στρατεύματα· ή δευτέρα παριστα τήν πύλην 
τής πόλεως Βοχάρα;· ή τρίτη στρατιώτας τής Βοχάρας γυμνα- 
ζομένους κατά τόν ρωσσικόν τρόπον, καί ή τετάρτη τήν επίκαιρον 
θέσιν Μέρβ, τήν ύπό έποψιν στρατηγικήν σημαντικωτάτην θέσιν.

Τό Μέρβ σχηματίζει εκτεταμένην όασιν, χωριζομένην δι 
εκατοντάδων βερστίων άπό τών χανάτων τής Χίβας, τής Βοχάρας, 
τού Αφγανιστάν καί άπό τής Περσίας, καί έπιβλέπουσαν τάς πρός 
τό Τουράν καί ’Ιράν άγούσας οδούς. Αί έκτεταμέναι έρημοι, αί 
περικλείουσαι τό Μέρβ έξασφαλίζουσιν αύτό άπό τών έπικινδύνων 
έπιδρομών. Περιρρέεται τό Μέρβ ύπό τοΰ ποταμού Μουργάβ, 
δστις οδηγείται περί τήν χώραν διά διαφόρων διωρύγων. Τά έν 
τή όάσει ταύτη τρεφόμενα ζώα εΐναι αί κάμηλοι, τά πρόβατα καί 
οί ίπποι- οί ίπποι μάλιστα εΐναι πολύτιμοι, πωλούμενοι άπό 500 
μέχρι 1000 ρουβλίων έκαστος. Εΐναι ίπποι καταγωγής αραβικής, 
ύψηλοί, ισχνοί, μέ μεγάλους πόδας καί μικράν κεφαλήν, μικράς 
τρίχας καί χαίτην. Εΐναι δέ ταχύτατοι καί άντέχουσιν είς τόν 
κόπον δύνανται νά διανύσωσι μέχρι 200 βερστίων άνευ τροφής 
καί ΰδατος.

Αί σχέσεις τής 'Ρωσσίας πρός τους Τουρκομάνους εΐναι άρ- 
χαΐαι, διότι ήδη έπί Πέτρου τοΰ Μεγάλου άναφέρονται συνεννοήσεις 
καί συνθήκαι πρός αύτούς. Τώ 1713 έπρότειναν οί Τουρκομάνοι 
είς τήν Ρωσσίαν τήν συμμαχίαν των έν τω κατά τής Περσίας 
πολέμιο, καί καθ’ δλον τόν ιη'. αιώνα προσεπάθουν νά έλκύσωσιν 
είς τήν χώραν των Ρώσσους άποίκους. Κατά τόν παρόντα δμως 
αιώνα αί σχέσεις αύται εΐχον χαλαρωθή, καί αί τελευταΐαι έπι- 
τυχίαι τών ρωσσικών όπλων οφείλονται κυρίως είς τήν έκστρατείαν 
τοΰ διασήμου στρατηγού Σκοβελέφ, δστις ώς γνωστόν έκυρίευσεν 
έξ εφόδου τό ισχυρόν φρούριον Γεοκ-τεπέ. Δικαίως ώνομάσθη 
κατά τήν ένδοξον ταύτην έκστρατείαν ό Σκοβελέφ ό ρώσσος Murat, 
διότι, ώς έκεΐνος ό τολμηρό; γάλλος στρατηγός, μεγίστην είς τάς 
κατοπτεύσεις άνέπτυξεν ικανότητα καί δραστηριότητα. Μετά τήν 
εκστρατείαν τοΰ Σκοβελέφ οί Τουρκομάνοι ύπέταγησαν έσχάτως 
τοΐς Ρώσσοις προτείναντες όρους συμφερωτάτους.

Κινηθέντος άπαξ τοΰ ένδιαφέροντος πρός τά άπομεμακρυσμένα 
έκεΐνα μέρη, ήτο έπόμενον νά έζδοθώσι καί διάφοροι περί αύτών 
περιγραφαί, ών αί σπουδαιότεροι καί άκριβέστεραι οφείλονται είς 
ρώσσους συγγραφείς περιηγηθέντας τήν χώραν καί όντας είς θέσιν 
νά λάβωσι τάς θετικωτέρας πληροφορίας. Μία τών σπουδαιοτέρων 
τοΰ είδους τούτου περιγραφών εΐναι ή Περιήγησις τοΰ διασήμου 
περιηγητοΰ Πρσεβάλσκη, έξ ής άποσπώμεν τά έξής- “Ή κοινή 
κατοικία τοΰ τά μάλιστα προληπτικού Μογγόλου, δστις άνά παν 
βήμα ονειρεύεται μάγους καί διαβόλους, εΐναι ή καλύβη, ή καλου- 
μένη γύρ. Ή καλύβη αΰτη εΐναι στρογγύλη, έ'χουσα στέγην κω
νικήν μέ οπήν χρησιμεύουσαν καί ώς καπνοδόχος καί ώς παρά- 
Ουρον. Έν τώ μέσω τής καλύβης εύρίσκεται ή εστία, έφ’ ής 
καθ’ δλην τήν ήμέραν διατηρείται ή πυρά- περί δέ τήν εστίαν 
είσίν έστρωμένα σκεπάσματα διά κάθισμα καί ΰπνον. Τά σκε
πάσματα ταΰτα οί εύπορώτεροι άντιζαθιστώσι διά ταπήτων. Ό 
Μογγόλος εΐναι έν γένει άκάθαρτος, καί τά ένδύματά του γέμουσι 
ζωυφίων. Άπό πρωίας μέχρις έσπέρας ό θερμαστήρ τοΰ τεΐου 
εύρίσκεται έπί τής εστίας, καί δλη ή οικογένεια πίνει άοιακόπως 
τέϊον, έξ ού προσφέρει καί παντί τω προσερχομένω ξένω. ’Οκνηρία 
καί ανανδρία εΐναι τά κυριώτερα τών Μογγόλων χαρακτηριστικά · 
διό καί πάντοτε ίππεύουσιν δπως άποφεύγωσι τόν κόπον τοΰ περι- 
πατεΐν. Τό πεζή κινεΐσθαι θεωρείται έντροπή. Είς τά συνοικέσια 
μόνον τοΰ άνδρός ή οικογένεια λαμβάνεται ύπ’ όψιν, διά νά εύδαι- 
μονήση δμως τό ζεύγος άπαιτεΐται καί άνήρ καί γυνή νά γεννη- 
θώσιν ύπό εύτυχή πλανήτην. Ό γαμβρός όφείλει νά καταβάλλη 
τίμημα διά τήν νύμφην, συνιστάμενον είς ζώα, ένδύματα, ένίοτε 
δέ καί είς χρήματα· ή γυνή λαμβάνει ώς προίκα τήν καλύβην 
καί πάντα τά έν αύτή χρειώδη. Ό άνήρ έ'χει τό δικαίωμα ν’ 

άποπέμψη τήν γυναίκα του, άλλά καί ή γυνή, μή άγαπώσα πλέον 
τόν άνδρα της, δύναται νά τόν έγκαταλείψη. Καί έν μέν τή 
πρώτη περιπτώσει ό άνήρ δέν δικαιούται νά ζητήση τήν έπι- 
στροφήν τοΰ καταβληθέντος τιμήματος, κρατεί δέ μόνον μέρος της 
προικός- έν δέ τή δευτέρα ή γυνή οφείλει νά έπιστρέψη μέρος 
τών πρός άπόκτησιν αύτής δοθέντων ζώων.

0 νόμος έπιτρέπει είς τόν Μογγόλον μίαν μόνην νόμιμον 
σύζυγον· δύναται όμως οΰτος νά έχη καί μή νομίμους- γυναίκας, 
αίτινες ζώσαι μετά τής συζύγου όφείλουσι ν' άναγνωρίζωσιν αύτήν 
ώς προϊσταμένην. Τό πτώμα τοΰ άποθανόντος Μογγόλου ρίπτεται 
έμπροσθεν τής καλύβης, ένθα γίνεται βορά τών αγρίων θηρίων 
έξαιροΰνται μόνον τά πτώματα τών ηγεμόνων καί ιερέων, τά όποια 
είτε θάπτονται είτε καίονται.”

Μετά τήν τομήν τοΰ ισθμού τοΰ Σουέζ καί τήν κατασκευήν τής 
μεγάλης σιδηροδρομικής γραμμής τοΰ ειρηνικού ώκεανοΰ, ή άπό- 
στασις τής πέμπτης τή; ύφηλίου ηπείρου, τής Ασίας, άπό τοΰ 
πεπολιτισμένου κόσμου έγένετο κατά χιλιάδας μιλλίων βραχυτέρα, 
καί ούτως έτέθη ό θεμέλιος λίθος νέας σειράς μελετών έπί τή; 
άρχαιοτάτης ταύτης τής άνθρωπότητος ζοιτίδο;. Ή· μεγάλη τής 
Ασίας έκτασις καί ή διαφορά είς τά ΰψη αύτής καθιστώσι τό 
κλίμα της ποικίλον, συμπεριλαμοάνον καί τάς ψυχράς άρκτωας 
χώρας καί τά; άμμώδεις έρήμους τής Αραβίας καί τά πυκνά καί 
ύγρά δάση τών Ινδικών νήσων. Ποικίλα εΐναι τά είδη τών φυτών 
καί τά είδη τών ζώων έν Άσία. Κατά τάς μαρτυρίας τών Μογ
γόλων δύο τών γνωστοτάτων κατοικίδιων ζώων, ή κάμηλος καί ό 
ίππος, διατελοΰσιν έν τή κεντρική Άσία έν άγρια άκόμη κατα- 
στάσει. Η έξακρίβωσις τοΰ αντικειμένου τούτου θά δώση βεβαίως 
άφορμήν είς μελέτας λίαν περιέργους.

ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ.

(ΜΟΝ.ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ1.)

(Μετά εικόνων.)

(Συνέχεια καί τέλος. Όρα προηγ. τεύχος.)

Άμα συνήλθον, ό μοναχός μέ έδεξιώθη καί μέ είσήγαγεν είς 
τήν αίθουσαν τοΰ ήγουμένου, ού τίνος έλησμόνησα μέν τό όνομα, 
τοΰ οποίου δμως ή φυσιογνωμία ένεχαράχθη πολύ είς τήν μνήμην 
μου. Ήτο ύψηλός τό ανάστημα, εβδομηκοντούτης περίπου καί 
ίκανώς εύρωστος; έφερε δέ τό αύτό περίπου ένδυμα, τό όποιον 
έφόρουν καί οί τοΰ όρους Άθω μοναχοί καί πάντες οί περί αύτόν 
πατέρες- ένθυμούμαι μόνον δτι διεκρίνετο τών άλλων έξ ένός πέπλου 
περιβάλλοντος τήν κεφαλήν του· ύποδήματα έφόρει τουρκικά καί 
έκράτει είς τάς χεΐράς του κομβολόγιον κατά τήν συνήθειαν τών 
Άνατολιτών. Ή φυσιογνωμία τού ήγουμένου ένέφαινεν ειλικρίνειαν 
καί εύπροσηγορίαν. Εύκόλως ήδύνατο τις νά έννοήση δτι είχεν 
ένώπιον του άνθρωπον άνεπτυγμένον. Ήγέρθη, προσήλθε πρός 
έμέ καί έπανεκάθισεν έπί κλιντήρος δείξας μοι θέσιν πλησίον του.

Ό διερμηνεύς μου ϊστατο ορθός καί διηρμήνευε διαδοχικώς 
τους λόγους ο'ύς άντηλλάσσομεν, οΰτως ώστε ή συνδιάλεξις ήμών 
έγένετο σχετικώς εύκόλως. Μετά τινας στιγμάς μοναχός τις ήθους 
κοινού καί φαινόμενος ώς αδελφός λαϊκός έφερε τόν καφέν, δν 
έρροφήσαμεν άνατολιστί καπνίζοντες όγκώδες σιγάρον, ώς ζαπνί- 
ζουσι συνήθως είς τά μέρη ταΰτα, δπερ μοί εΐχε προσφέρει ό 
πατήρ, άφ ου τό προητοίμασε διά τών χειρών του. Τω ένεχείρισα 
τήν συστατικήν έπιστολήν τοΰ έπισζόπου Λαρίσσης. Τήν έλαβε 
καί τήν άνέγνωσεν άλλ’ δτε τω ένεχείρισα τήν τοΰ Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως έξεδήλωσε θερμώς τήν μεγάλην του εύαρέ- 
σζειαν καί έδειξε πρός έμέ περισσότερον ένδιαφέρον, καθ’ δσον, 
φαίνεται, τω έφάνην πρόσωπόν πολύ σπουδαίου. Αί έρωτήσεις 
του έπολλαπλασιάσθησαν έπί τών συμβαινόντων, έπί τής πολιτικής,
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έπί τής Κωνσταντινουπόλεως, έπί τής Γαλλίας, πρός ήν μοί έδή- 
λωσεν δτι έτρεφε μεγάλην συμπάθειαν έν συντόμω ή συνέντευξις 
ήμών ήτο έγκαρδία, ζαί λίαν εύχαρίστως μοί έδωκε τήν άδειαν 
νά έπισκεφθώ τό μοναστήριον καθ’ δλα αύτοϋ τά μέρη. Ακολου
θούμενος τότε ύπό τίνος τών πατέρων, παρόντος εις τήν συνέν
τευξη» ήμών, διηυθύνθημεν πρός αυτό διά μέσου τών διαφόρων 
μερών τών οικημάτων.

Αληθώς είπειν τά Μετέωρα δέν έχουσί τι έξαιρετικόν ζαί όμοιά- 
ζουσιν έν γένει πρός δλα τά έλληνικά μοναστήρια, ά’τινα έπεσζέφθην 
είτε έπί τοΰ ορούς Άθω, είτε άλλαχοΰ. Τό έστιατόριον μόνον δέν 
εΐναι κοινόν, καθότι είναι μέγιστον καί χρονολογείται άπό τών 
μέσων τοΰ ια'. αίώνος- οί θόλοι του στηρίζονται έπί ύψίστων 
κιόνων. Ή φαντασία μου έκεΐ περιστότερον ή άλλαχοΰ άνέτρεξεν 
είς τήν έποχήν, καθ’ ήν οί τοίχοι ούτοι παρεΐχον άσυλον είς μο- 
μαχούς άληθώς ανεπτυγμένους ζαί ένδοξους καθ’ δλον τόν χριστια
νικόν κόσμον.

Έκεΐθεν είσήλθον είς τήν βιβλιοθήκην, πολύ πλουσίαν ακόμη, 
ώς μοί εΐπον, είς βιβλία ζαί χειρόγραφα- πρός τοΐς άλλοις μοί 
άνέφερον συγγράμματά τινα τοΰ Άγιου Βασιλείου καί τοΰ Χρυ
σοστόμου. Πιστεύω δτι ταΰτα δέν εΐναι μεγάλη πηγή φώτων 
διά τούς κατοίκους τών μοναστικών τούτων τόπων- δύναταί τις νά 
ε’ίπη δικαίως, δτι πλήν όλίγων έξαιρέσεων οί μοναχοί τών Με
τεώρων όλίγον φαίνονται φροντίζοντες περί τής σπουδής ζαί τής 
έπιστήμης. Δέν εΐναι δμως καί αδύνατον, μοναχός τις έν αύτοϊς 
δραστηριώτερος, ωθούμενος καί διευθυνόμενος ύπό περιηγητών 
εύπαιδεύτων, νά κατορθώση ν’ άναζαλύψη έν ταΐς βιβλιοθήκαις 
ταύταις σπουδαία συγγράμματα.

Ετελείωσα τήν έπίσκεψίν μου είς τήν έκκλησίαν, ήτις εΐναι 
αρκούντως εύρεϊα καί περιέχει τοιχογραφίας καλώς διατηρουμένας. 
Ώς άψίς χρησιμεύει ή αρχαία έκκλησία, άνεγερθεΐσα έν έτει 1331 
ύπό τοΰ μοναχοΰ βασιλέως Ίωάσαφ.

Εν τώ μοναστηρίω έμεινα πλέον τών τριών ώρών*,  μεθ’ ας 
ώφειλον νά άποσυρθώ- άλλά πριν ή είσέλθω είς τό άπαίσιον κα
λάθων ήθέλησα νά ευχαριστήσω τόν ήγούμενον διά τήν φιλο
φροσύνην του- συνδιελέχθην λοιπόν έπ’ όλίγον έτι μετ’ αύτοϋ, καί 
έλαβον πληροφορίας χρησίμους περί τών άλλων μοναστηρίων, ιδία 
δέ περί τοΰ Αγίου Βαρλαάμ καί τοΰ Αγίου Στεφάνου, άτινα, μοί 
εΐπον, ότι παρεΐχον ενδιαφέρον τι, έν ω τά άλλα ήσαν σχεδόν έγ- 
καταλελειμμένα καί είς έντελή παρακμήν. Εύκόλως έννοεΐ τις 
μετά τήν προηγηθεΐσαν ομολογίαν μου δτι ήρχισα πάλιν αγωνιών, 
έφ δσον έσζεπτόμην δτι ήμην βεβιασμένος νά μετεωρισθώ καί 
αΰθις είς τό κενόν · άλλ’ ούδέν μέσον αποφυγής τούτου εΐχον πρό
χειρον, πλήν άν άπεφάσιζον νά γείνω μοναχός ·. έκών άκων λοιπόν 
παρεδόθην είς τήν τύχην μου. Εύτυχώς εΐμεθα ήδη δύο έντός 
τοΰ καλαθιού καί δπωςδήποτε ή ισορροπία ήτο καλλιτέρα. Ή 
δυσαρεστοτέρα είς τήν διάθεσίν μου στιγμή ήτο δτε τό καλάθων 
άπωσθέν όλίγον τών βράχων διά πασσάλου άνετινάχθη είς τόν 
αέρα κλονιζόμενον. Ή καταβύθισις αυτή είς τό κενόν ήτο πράγ
ματι οδυνηρά · νομίζει τις δτι κύκλος σιδηροΰς συσφίγγει τούς 
κροτάφους καί δτι τό στήθος πιέζεται ύπό συσφιγκτήρος ξυλουργού- 
εύτυχώς ή κατάστασις αυτή δέν διαρκεϊ πολύ, καί τήν έλησμόνησα 
εύθύς άμα έπανεΰρον τούς συντρόφους μου, οΐτινες έξηπλωμένοι 
ώς οΐόν τε καλώς κατά μήκος τών βράχων, ήσαν παραδεδομένοι 
ώς καλοί άνατολΐται είς τάς άγκάλας τού Μορφέως, άφ’ ού έκά- 
πνισαν αναρίθμητα σιγάρα.

Καθ’ ήν στιγμήν έφθασα, ό Δημήτριος ήγόρευε καί φαίνεται 
δτι εΐχε διεγείρει πολύ τό ένδιαφέρον τών ακροατών του διηγού
μενος πολλάς περιπέτειας πράγματι έκτάκτους, ών εΐχε γείνει ό 
ήρως καί ας κατά μέγα μέρος εΐχεν έπινοήσει καθ’ οδόν. Ό ήλιος 
προςήγγιζε πρός τήν δύσιν καί αν καί ό βράχος, έφ’ ού έκειτο τό 
μοναστήριον τοΰ Αγίου Βαρλαάμ, δέν ήτο μακράν, δέν έπεθύμουν 
ν’ άναβώ τήν ήμέραν ταύτην. Άπεφάσισα νά έπανέλθω είς Κα
λαμπάκαν ζαί νά ζητήσω έζεΐ κατάλυμα [οίονδήποτε, δπως ανα
παυθώ, διότι ήμην κεκμηκώς έκ τής έκδρομής ταύτης, γενομένης

ύπό τάς άκτΐνας φλογερού ήλιου. Έπανήλθομεν έπομένως είς τήν 
πόλιν διά τής οδού, ήν είχομεν ακολουθήσει τήν πρωίαν.

IV.
Νέα έ-ίιζεψις είς τά Μετέωρα. — Ό “Αγιος Βαρλαάμ καί ό “Αγιος Στέφανος. — 
‘Ανάοατις οιά τών κλιμάκων. — Ό “Αγιος Νικόλαος. — Πώς φθάνει τις έζεΐ. — 

ΓΙενία.

Έν Καλαμπάκα ή οικία έν ή έπρεπε νά κατοικήσω δέν ήτο 
καθ’ δλου αναπαυτική. Μέ είσήγαγον είς δωμάτων ευρύ, έχον 
τούς τοίχους λευκούς ώς έκ τής άσβέστου δι’ ής ήν κεχρωματι- 
σμένον, καί κυκλοτερώς διβάνων πλήν διβάνων!!! εΐναι έπιτετραμ- 
μενον, θεέ μου, νά όνομάσω ουτω μακράν σειράν σανίδων ύπο- 
στηριζομένων ύπό τεμαχίων ξύλων; Έπί τών σανίδων τούτων 
ούδέν έβλεπέ τις ένθεν κάκεΐθεν είμή σάκκους πεπληρωμένους 
άχύρου συντετριμμένου καί κεκαλυμμένους διά ταπήτων, περί ών 
ούδεμίαν 'ύπόθεσιν έτόλμησα νά κάμω ώς πρός τήν χρήσίν των 
άφ ής έποχής εΐχον κατασκευασθή. Έπί τή καταστάσει ταύτη 
μάλλον έξεπλάγην ή ήγανάζτησα, διότι συχνάζις ήναγζάσθην νά 
εύχαριστοΰμαι είς τά ολίγα.

Τό παρατεθέν μοι γεύμα συνέκειτο έξ ισχνής όρνιθος καί 
τινων άλλων τροφίμων, τά όποια εΐχον σταλή έκ Τρικκάλων. Άφ’ 
ού ικανοποίησα δπωςδήποτε τήν ορεξίν μου μετέβην είς τό δωμά
των μου διά νά κοιμηθώ. Έπισκεφθείς ήδη τό μοναστήριον τού 
Μετεώρου, δπερ εΐναι τό μάλλον ένδιαφέρον, έσκέφθην καί άπε- 
φάσισα νά μή άναβώ ζαί είς τά άλλα δύο, περί ών εΐχον λάβει 
τόσας πληροφορίας, ώστε ή περιέργειά μου ήτο ικανοποιημένη. 
Έπειτα δέν εΐχον λησμονήσει τό σχοινίον καί τό καλάθων, τά 
όποια οί περιηγηταί εΐναι ήναγκασμένοι νά μεταχειρισθώσι, καθ' 
δσον ή μικρά άτραπός ή διασχίζουσα τούς ανωμάλους σωρούς τών 
βράχων -χρησιμεύει μόνον είς τούς μοναχούς, οΐτινες εΐναι ήναγ- 
ζασμένοι άπό διαστήματος είς διάστημα νά μεταχειρίζωνται κλί
μακας, τάς οποίας προνοούσι νά σύρωσιν δπισθέν των.

Ή άπό τοΰ ύψους τοΰ βράχου τοΰ Αγίου Βαρλαάμ θέα εΐναι, 
ώς λέγεται, μαγευτική, άλλά πιστεύω δτι θά ήναι όμοια πρός τήν 
άπό τοΰ Μετεώρου θέαν, ής άπήλαυσα τήν προτεραίαν. Εΐχον 
άληθώς θαυμάσει πρός τήν δύσιν τό μεγαλοπρεπές πανόραμα τής 
άλύσου τοΰ Πίνδου καί μακράν τήν ύψηλήν κορυφήν τοΰ όρους 
Ζυγού, έπί τών ζλιτύων τοΰ όποιου ζεΐται ή πόλις τοΰ Μετσόβου- 
πρός τό αντίθετον δέ μέρος, πρός άνατολάς, δλην τήν πλουσίαν 
κοιλάδα τοΰ Πηνειού.

Έμνημόνευσα ήδη ανωτέρω τό όνομα τοΰ έρημίτου, έξ ού 
ώνομάσθη ή μονή τοΰ Άγιου Βαρλ'αάμ, έν ή βλέπει τις ώραών 
ναόν μέ τοιχογραφίας κατά τό σύστημα τών βυζαντινών εικόνων. 
Ό ναός οΰτος άνηγέρθη κατά τόν Heuzey έν έτει 1542 ύπό δύο 
μοναχών, Νεκταρίου τίνος καί θεοφάνους. Έπί τίνος πλίνθου ζε- 
χωσμένης έν τω τοίχω ύπάρχει ή έξής έπιγραφή · "Νεκτάριος 
καί Θεοφάνης τών Ίωαννίνων έκ τής οικογένειας τών Άσσάρων, 
μοναχοί καί ιερείς ίδρυταί έν έτει 7050 (1542 μ. Χρ·)”.

Τό έστιατόριον, ή βιβλιοθήκη καί τά πολυάριθμα κελλία άπο- 
δεικνύουσιν δτι τό μοναστήριον τούτο είχεν άλλοτε πολλούς κα
τοίκους- σήμερον δέ δέν περιέχει είμή δεκάδα τινά κληρικών.

Τό μοναστήριον τοΰ Άγιου Στεφάνου ύπήρξεν ένδοξον ζαί 
είς αύτοϋ τήν άνάβασιν μεταχειρίζονται τό σχοινίον ζαί τό καλά
θων, άλλά καί ένταΰθα, ώς έν τώ μοναστηρίω τοΰ αγίου Βαρλαάμ, 
οι μοναχοί έχουσι ζαί έτερον τρόπον συγκοινωνίας καί εύζολώτερον, 
διότι δέν διέρχονται διά τών άτραπών άλλ’ άναρριχώνται έπί τοΰ 
γειτνιάζοντος όρους, έκ τών όροπεδίων τοΰ οποίου τό έν εΐναι πλη- 
σιέστατον πρός τήν κορυφήν, έφ’ής ζεΐται τό μοναστήριον · ούτως 
οί μοναχοί διέρχονται τό διάστημα τό χωρίζον τό όροπέδων άπό 
τοΰ μοναστηριού των έπί μιζρας έναερίου γεφύρας, ήν εύκόλως 
δύνανται ν’ άποσύρωσι. Δώδεκα ή δεκαπέντε μοναχοί κατοικοΰσι 
τό μοναστήριον τοΰτο, τό όποιον ούδέν άλλο άξιον προσοχής πε
ριέχει είμή ναόν τινα ζαί τοΰτον ούχί πολύ άξιοθέατον. Ή μονή 
αυτή είναι έξαιρετιζώς έντελώς ανεξάρτητος άπό τοΰ οίζουμενιζοΰ

Πατριάρχου καί τών Επισκόπων έπικρατεΐ δ’ έν αύτή αύστηρο- 
τέρα ή τάξις ή έν ταΐς άλλαις μοναΐς. Ίσως ένεκα τού προνο
μίου, δπερ έχει, κατωρθώθη νά διατηρηθώσιν έν αύτή πλείονες 
κληρικοί.

Άπεφάσισα νά διαθέσω τήν δευτέραν ήμέραν είς έπίσκεψίν 
ένός τών τεσσάρων μικρών μοναστηρίων. Τήν πρωίαν τής έπαύ- 
ρων ή μικρά μας συνοδεία έξήλθε ζαί πάλιν έκ τής Καλαμπάκας 
καί ήρχισε βαδίζουσα έπί άλλης όδοΰ διά τών κρυσφυγέτων είσε- 

Έν τή 
τοΰ λίθινου τούτου λαβυρίνθου, ή

:ών κρυσφυγέτων ■ 
δύσαμεν δέ μεταξύ τών βράχων δι' άτραπών δύσβατων, 
στενωπώ, 
σκιά 
ήτο 
κατά 
φώς 
ανοικτών 
θέσεις 
τοΰ σκότους έπέβαλλον σιγήν 
καί σεβασμόν πρός τήν ά- 
γρίαν μέν άλλά μεγαλοπρεπή 
ταύτην φύσιν.

Έξελθόντες τών στενω
πών τούτων ήλθομεν ένώ- 
πιον μαγευτικού βράχου, έφ’ 
ού εΐναι έκτισμένον μοναστή
ριον, ό Άγιος Νικόλαος. 
Ήδη ή άνοδος ήτο εύκολω- 
τέρα, καίτοι παρέστη άνάγ- 
κη, δπως ό διερμηνεύς μου 
καί έγώ βαδίσωμεν έπί δδού 
άνωμάλου διαζοπτομένης συχ
νάζις ύπό κλιμάκων άζα- 
τεργάστων, τών μέν φυσι
κών, τών δέ δπωςδήποτε λα- 
ξευθεισών ύπό χειρός άνθρώ- 
που. Ότε έφθάσαμεν είς 
ύψος τι κατεβίβασαν κλίμακα, 
δι’ ής ήδυνήθημεν ν’ άνέλ- 
Θωμεν είς μέρος έπίπεδον, 
οπού εΰρομεν μικρόν σπή- 
λαιον· διελθόντες τοΰτο άπην- 
τήσαμεν μικράν όδόν καί 
κλίμακα, δι ής έφθάσαμεν 
είς τήν μονήν. Υπό ξυλίνην 
στοάν, δπου εΐδομεν ίχνη ζω
γραφικής, μέ ώδήγησαν πρός 
τόν ήγούμενον, δν ευρον ζα- 
Οήμενον έν τω μέσω τεσσάρων 
μοναχών ούτοι ήσαν οί μόνοι 
οδς περιεΐχεν ή μονή. Τ’.ζάθηντο έπί ψαθών ύπό τήν σκιάν τοΰ 
βράχου καί έρρόφων καφέν καπνίζοντες- ή ώρα αυτή ήτο ή τής 
άναπαύσεως- άλλά μήπως δΐ αύτούς δλαι αί ώραι τής ήμέρας 
δέν ήσαν ώραι άναπαύσεως; Ή σεβάσμιος γέρων μοί προσέφερε 
καφέν καί καπνοσύριγγα καί μοι προέτεινε νά μέ συνοδεύση όπως 
ΐδω παν ο,τι έσώζετο έν τω μοναστηρίω, ζητών συγγνώμην 
έπί τή πενία τής κοινότητος καί τή φθορά τών τοίχων τής 
μονής.

Πράγματι γυμνή παρίστατο ή πενία- ή έκκλησία μόλις ϊστατο 
ορθή- μόνον μικρόν τι παρεκκλήσιον διετηρεΐτο άζόμη κάπως. 
Καταθέσας τόν όβολόν μου είς τήν [θύραν τής έζζλησίας άπεμα- 
κρύνθην οίκτείρων τήν τοιαύτην κατάστασιν.

Άπό τής έπισκέψεως έκείνης παρήλθον ήδη ικανά έτη. 
άπέγεινε τό πενιχρόν έκεΐνο άναχωρητήριον; Επιστέφει άρά 
άκόμη τήν κορυφήν τοΰ βράχου, ώς ζαί τά άλλα;

Διερχόμενοι ένώπιον άλλης μιζρας μονής άπεπειράθημεν

τή ζεχαραγμένη έντός 
τών γιγαντίων βράχων 
ώς νύξ σκοτεινή, άλλά 
διαστήματα έλαμπε τό 
τής ήμέρας διά τών 

διόδων. Αί άντι-
αύται τοΰ φωτός καί

άναβώμεν άναρριχώμενοι έπί τοΰ βράχου, άλλά τοΰτο άπέβη ήμΐν 
έντελώς άδύνατον.

Τέλος εΐχον ίδει τά μοναστήρια τών Μετεώρων δέν ύπήρχε 
πλέον λόγος νά παρατείνω τήν διαμονήν μου έν Τρικκάλοις- διό 
καί δέν έβράδυνα ν’ άπέλθω έκεΐθεν, ΐνα έξακολουθήσω τήν περιο
δείαν μου διά μέσου τών ώραίων πεδιάδων τού Άσπροποτάμου 
καί τής Άρτης.

Ενταύθα δέν πρόκειται νά περιγράψω μεγάλα τινά καί πλούσια 
μοναστήρια, άζμάζοντα έτι είς τά 
δειξαν τό τοΰ Άγιου Αθανασίου

ΚΛΙΜΑΚΩΝ.ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ. ΑΝΑΒΑΣ1Σ ΔΙΑ

πέριξ τού Όλύμπου. Μοί ύπέ- 
παρά τήν μιζ.ράν πόλιν Τσαρί- 

τσαιναν είς άπόστασιν δύο 
λευγών καί έν τω μέσω 
τών όρέων · εΐναι τοΰτο μι
κρόν βουλγαρικόν μοναστή
ριον, δπου κατοικεί, ώς λέ- 
γουσι, γέρων τις, "Ελλην μο
ναχός.

Πλησίον τής Έλασσώνος 
ύψοΰται ό λόφος έφ’ ού εΐναι 
άνεγηγερμένον τό μέγα μο
ναστήριον τής Παναγίας, ύπο- 
κείμενον είς τόν Πατριάρχην 
Κωνσταντινουπόλεως καί κα- 
τέχον 17 μεγάλα κτήματα 
(τσιφτλίζια). Δέν εΐναι άζρι- 
βώς Μετέωρον, άλλ’ ό λόφος 
έφ’ ου ζεΐται εΐναι ύψιζόρυ- 
φος, άφ’ ένός μέν άπομεμο- 
νωμένος διά άποτόμου κατω
φέρειας άφ’ ετέρου δέ διά 
βαθείας φάραγγος.

Άνερχόμενός τις άπό τοΰ 
Μαλαθρίου παρά τόν κόλπον 
τής Θεσσαλονίκης πρός τόν 
"Όλυμπον φθάνει έντός τής 
ήμέρας είς περιώνυμον μο
ναστήριον, τό τοΰ Άγ. Διο
νυσίου, κεζρυμμένον έντός 
χαράδρας. Περίεργον άλη
θώς! Τό μοναστήριον τοΰτο 
εΐναι πλουσιώτατον- έχει αμ
πελώνας, αγρούς ευφόρους, 
ύδραυλικούς πρίονας διά τήν 
έκκοπήν τών ξύλων, καί 
έκτεταμένα κτήματα · καί 
δμως δέν σύγκειται είμή έκ 
10 μοναχών. Ή μονή αΰτη 
συνδέεται διά τής παραδό- 

ι τής περιεργείας μου. Άνη- 
αιώνα.

Τί 
ϊε

σεως 
γέρθη 
'0 μοναχός 
σαλία καί τή Μακεδονία ζαί διηγούνται περί αύτοϋ δτι μετήνεγζεν 
έζεΐ άπό τής θηβαΐδος τής Στάγης θαυμασίαν τινά δύναμιν. Κατά 
τήν παράδοσιν, ήμέραν τινά καθ’ ήν ό Άγιος άναβαίνων είς τό 
μοναστήριον εΐχεν αφήσει τόν ίππον του ελεύθερον έπί τής ατραπού, 
άρκτος έπέπεσε κατ’ αύτοϋ καί ήρχισε νά τόν κατασπαράττη. Ό 

’Άγιος Διονύσιος έσπευσε πολύ βραδέως πρός σωτηρίαν του, έλαβε 
τότε τήν ιπποσκευήν τοΰ άθλιου του ζώου, τήν έθεσεν έπί τών 
νώτων τής άρκτου ζαί μετεχειρίσθη άζινδύνως τό άγριον Θηρών 
δπως άναβή είς τήν μονήν. Άπό τού συμβάντος τούτου δλα τά 
ζαζοποιά ζώα τών μερών έκείνων έσπευσαν νά μεταναστεύσωσι 
φοβούμενα μ.ή ύποβληθώσιν είς ύπηρετιζάς έργασίας.

ΤΕΛΟΣ.

πρός τό κύριον άντικείμενον
ύπό μοναχοΰ τίνος τοΰ Μετεώρου περί τόν 12°'' 

ούτος, άγιος Διονύσιος, τιμάται πολύ έν τε τή Θεα

V
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ΤΟ ΑΣΜΑ TOY ΧΙΑΒΑΘΑ.

(συνέχεια· Spa προηγ. τεύχος, ι

“Μειδιών ένεφανίσθη 
Ό γεννήτωρ του Όσσαίου 
Μέ τήν άργυράν του κόμην, 
Μέ τό καθαρόν του βλέμμα, 
Κι’ είπε · Τέκνον μου, Όσσαΐε, 
Κρέμασε το τό κλωβίον 
Τό όποιον φέρεις τοΰτο 
Μ’ δλα τά πτηνά έντός ταυ 
Είς τοΰ οίκου μου τήν θύραν.

“Ό Όσσαΐος το κλωβίον 
Τό κρεμά παρά τήν Ούραν. 
Καί ό αρχών τοΰ 'Εσπέρου, 
Ό πατήρ του, γλυκείς λόγους 
Τφ άπέτεινεν Όσσαΐε, 
Φίλον τέκνον, σ’ έλυπήθην, 
Καί νεότητα καί κάλλος 
Παρεχώρησά σοι πάλιν. 
Τους χλευάσαντάς σε ολους, 
Όταν ήσο πτωχός γέρων, 
Έτιμώρησα δεόντως, 
Είς πτηνά μεταμορφώσας 
Τάς γυναίκας καί τους άνδρας, 
Οίτινες τήν σήν καρδίαν 
Τήν καλήν δέν έξετίμων, 
Καί ήγνόουν δτι είσαι 
' Η αθάνατος νεότης. 
Μόνον ή πιστή Όβήνη 
Σέ ήγάπησεν άδόλως.

“Είς τον οίκον έκεϊ κάτω, 
Είς το άστρον, τό όποιον 
Φέγγ’ έν μέσφ της ομίχλης, 
1 οΰ κακοΰ τδ μαΰρον Πνεύμα 
Ζή, ό μάγος ό Βαοήνος, 
Ό όποιος είς πρεσβύτην 
Σέ μετέβαλεν, Όσσαΐε. 
Πρόσεχε μή σέ προσβάλλουν 
Αί άκτΐνές του· έκπέμπουν 
Κεραυνούς καί μαγευμένα 
Είναι δλα των τά βέλη.

“Έν γαλήνη καί ειρήνη 
Έπί έ'τη ό Όσσαΐος 
Έζησε μέ τόν πατέρα 
Είς τόν ήρεμον άστέρα· 
Έπί έ'τη τό κλωβίον 
Μέ τάς άργυράς του ράβδους 
ΙΙρό τής Ουράς τής καλύβης 
Κρεμασμένον έτηρεΐτο. 
Ή καλή, πιστή Όβήνη 
Έτεκεν ύιδν ώραΐον, 
'Ως ή μήτηρ του ώραΐον. 
Τολμηρόν ώς ό πατήρ του.

“Άνεπτύχθη τό παιδίον, 
Κΐ ό πατήρ του μικρά τόξα 
Κατεσκεύαζε καί βέλη, 
Καί άνοίγων τό κλωβίον 
Τόν όιόν του παρεκίνει 
Νά κτυπα πρδς τό κλωβίον, 
Τά πτηνά νά σημαδεύη. 
Καί έπέτων γύρω γύρω 
Τά πτηνά, καί τό έσπέρας 
Τάσματά των έκελάδουν, 
‘Η δέ λάμψις τής έσπέρας 
Τά πτερά αυτών έχρύσου. 
Καί τό τέκνον τοΰ Όσσαίου

Κυνηγός μικρός, γενναίος, 
Μέ τό τόξον είς τάς χεΐρας
Σημαδεύει, καί τό βέλος 
Φεύγει κομιστής θανάτου.
Καί πληγέν θανατηφόρος 

"Εν πτηνόν έμπρός του πίπτει.

“ΙΙλήν, ώ θαύμα! Έμπροσθεν του 
’('ό πτηνόν οέν βλέπει πλέον. 
Καλήν βλέπει νέαν κόρην 
Μέ τό βέλος εις τό στήθος. 
"Οτε δ’ έβρεξε τδ αίμα 
Τόν αγνόν αύτόν άστέρα, 
Ή μαγεία διελύθη. 
Καί ό τολμηρός τοξότης 
Ώς φερόμενος ήσθάνθη 
’Από χεΐρας αοράτους 
Διά τοΰ κενοΰ αίθέρος, 
Καί ώς πίπτων διά μέσου 
Τών νεφών καί τής ομίχλης.

“Είδε πίπτοντα κατόπιν 
Τά πτηνά τά φεγγοβόλα, 
Πτερυγΐζοντα, πετώντα 
Ώς τοΰ φθινοπώρου φύλλα· 
Είδε πίπτοντα τόν οίκον 
Μέ τάς άργυράς δοκούς του. 
Μέ τήν λάμπουσάν του στέγην 
Ώς χρυσών εντόμων νώτα. 
Καί βραδέως μέ τδν οίκον 
Έπεσεν έπί τής νήσου 
Μέ τόν ευλαβή Όσσαΐον 
Κΐ ή καλή, πιστή Όβήνη.

•
“Μετεβλήθησαν καί πάλιν 

Τά πτηνά έκεΐνα δλα, 
Κ’ έλαοον μορφήν άνθρώπων, 
Ούχί δμως ώς τό πρώτον 
Έμειναν μικρός λαίσκος. 
'Έμειναν ώς οί πυγμαίοι, 
Καί είς θερινάς έσπέρας 
Είς τήν λάμψιν τοΰ Εσπέρου, 
Όλ’ έχόρευον έν κύκλω 
Είς τήν νήσον τήν βραχώδη 
Κΐ είς τήν όχθην τήν αμμώδη.

“Έν νυξί γαληνιαίαις 
Λαμπών φαίνεται το θέρος 
Ό οίκίσκος των άκόμη· 
Ό δέ αλιεύς ακούει 
Τάς φωνάς των τάς εύθυμους, 
Καί χορεύοντας τούς βλέπει 
Είς τήν λάμψιν τών άστέρων.”

Άφ’ ού είχε τελειώσει 
Τδ ώραΐον παραμύθι, 
Ιϊρός τό πλήθος ό Ίάγος 
Στρέψας τδμματά του, είπεν· 
“Είναι άνθρωποι μεγάλοι, 
Καί έγνώρισα τοιούτους, 
Ους έχλευαζεν ό κόσμος 
"Αδικα παραγνωρίζων. 
Έκ τοΰ μύθου τοΰ Όσσαίου 
Μάθετε, άκροαταί μου, 
Τίς τών χλευαστών ή τύχη!”

Οί προσκεκλημένοι δλοι 
Μ’ ευχαριστησιν τδν μύθον 
Ήκροώντο, κ’ έπευφήμουν, 
Ψιθυρίζοντες άλλήλοις· 
“Μήπως έαυτδν ό Ίάγος

Εννοεί, κΐ ημάς συγκρίνει
Ιϊρός τούς θείους καί τάς θείας
Τοΰ τεκνίου τοΰ Όσσαίου: '

Καί ό Χιβιάβος πάλιν
Ασμα έψαλλεν άγάπης, 

Άσμα τρυφερόν, ώραΐον, 
Τδ παράπονον τής κόρης
Είς τόν χωρισμόν τοΰ φίλου, 
Τού Άλγόκη, έραστοΰ της.

“Όταν φεύ! τόν ερωμένον 
Τόν καλόν μου ενθυμούμαι. ' 
Ή καρδία μου δακρύει, 
ΤΩ Άλγόκη, θησαυρέ μου!

“Οϊμοι! δταν άνεχώρουν, 
Έθεσας είς τόν λαιαόν μου 
Τδ ώραΐον κόσμημά μου, 
Ω Άλγόκη, θησαυρέ μου!

“Καί μοί είπες· Άχ! μαζύ σου 
Είς τήν χώραν σου νά έλθω! 
Μετά σοΰ νά έλθω άφες, 
Ω Άλγόκη, θησαυρέ μου!

“Φεΰ! μακράν, σοί εϊπον τότε. 
Μακράν είναι ή πατρίς μου · 
Άχ! πολύ μακράν, ώ φίλε. 
'Ω Άλγόκη, θησαρέ μου!

“ Οταν δέ άναχωροΰσα 
Κΐ όπισθεν στραφεΐσα σ’ είδον, 
Μέ προσέβλεπες μέ πόθον, 
Ω Άλγόκη, θηραυρέ μου!

“'Ίστασο παρά τό δένδρον 
Τό πεσόν έκ τής θυέλλης, 
Τδ κρεμάμενον ’ς τό ύδωρ, 
Ω Άλγόκη, θησαυρέ μου!

“Οίμοι! δταν σ’ ενθυμούμαι, 
Σέ τόν φίλον έραστήν μου, 
ΊΙ καρδία μου δακρύει, 
Ω Άλγόκη. θησαυρέ μου!” —

Ούτως έτελέσθ’ ό γάμος 
Τοΰ καλού μας Χιαβάθα · 
Ό χορός τού Γεναδίζη, 
Καί ό μύθος τοΰ Ίάγου, 
Καί τοΰ Χιβιάβου τάσμα· 
Ούτως έληξε τό γεύμα. 
Οί προσκεκλημένοι δλοι 
Άνεχώρησαν ευθύμως, 
Κ’ εύτυχή τόν Χιαβάθαν 
Μέ τήν νύκτα καί τήν νύμφην 
Μινεχάαν του άφήκαν.

8 ' Οταν φεΰ! τόν ερωμένον. . . .” Τό πρωτό
τυπον τοΰ άσματος τούτου εδρηται έν τή Συλλογή 
Ονεότφ, οελ. 15.

(άκολουθεΐ.)

’ ΒΙΟΛΑΝΤΗ.

Διήγημα A. J. MORDTMANN.

ΚΕΦΑΑΑ10Ν Λ'.

Δέν ύπάρχει δι’ εμέ έν οίαδήποτε ώρα τού 
έτους διαμονή τερπνοτέρα τής έν τφ μεγάλφ 
άναγνωστηρίφ τής δημοσίας τού 'Αμβούργου βι
βλιοθήκης. Έν Άμβούργφ είχον διανύσει τά 
γυμνασιακά μαθήματά μου καί συχνάκις έπε- 
σκεπτόμην μετά ταΰτα τήν βιβλιοθήκην, ένθα τό 
μέν θέρος ή ά.τμοσφαΐρα ήτο δροσερά καί τερπνή, 
τόν δέ χειμώνα θερμή καί ευχάριστος. Ιϊρός 
τούτοις καί οί υπάλληλοι δλοι ήσαν εύγενεΐς 
καί πρόθυμοι, άπό τοΰ λογίου προϊσταμένου μέ
χρι τού τελευταίου κλητήρας. Έν τφ άναγνω
στηρίφ τούτφ οιηοχόμην τάς πλείστας ώρας τής 
σχολής μου καθ’ δσον μάλιστα καί ή κατοικία 
μου δέν ήτο μακράν. Τήν εξιν ταύτην διετήρησα 
καί άφ’ ού άποπερατώσας τάς σπουδάς μου 
προσελήφθην βοηθός διδάσκαλος έν τφ γυμνασίφ, 
έν φ άλλοτε υπήρξα μαθητής.

Έν θερινή ημέρα έκαθήμην ποτέ παρά τήν 
μεγάλην του αναγνωστηρίου τράπεζαν καί έμε- 
λέτων τδ λαμπρόν σύγγραμμα τοΰ StaCKELBERG 
περί τοΰ έν Φιγαλία ναού τού ’Απόλλωνος. 
Ίίμην κατ’ έκείνην τήν ώραν δ μόνος έν τή 
βιβλιοθήκη εύρισκόμενος άναγνώστης καί μ’ εύχα- 
ρίστησιν έγευόμην τής ησυχίας καί άναπαύσεως 
έν τή εύαέρφ ταύτη αιθούση μακράν τής τύρβης 
καί τού άφορήτου καύσωνας τών όδών. Αίφνης 
ήσθάνθην ώς ρίγος είς τά νώτα · έστράφην, 
ή θύρα είχεν άνοιχθή, καί είδον είσερχύμ^νον 
βήματι βραδεΐ καί ήσύχφ άνδρα υψηλού άνα- 
στήματος, εύρωστον, άλλά κάτωχρον τήν ό'ψιν. 
Ό Κύριος ούτος έκάθησεν άπέναντι μου παρά 
τήν τράπεζαν. Έγώ έγνώριζον καί τούς τακτι
κούς καί τούς σποραδικούς φοιτητάς τής βιβλιο
θήκης· άλλ’ αύτόν τον κύριον ουδέποτε είχον 
ίδει πρότερον. Καθήσας μ’ έχαιρέτησε δΐ έλα- 
φράς κινήσεως τής κεφαλής, μεθ’ δ ήρχισε νά 
φυλλολογή έντός ογκώδους βιβλίου, τό όποιον 
αγνοώ πώς είχε περιέλθει είς χεΐράς του, διότι 
ό υπάλληλος ουδέ είχε παρατηρήσει τόν είσελ- 
θόντα καί έκάθητο βεβυθισμένος εις τήν γραφικήν 
του εργασίαν. Ήπόρουν, μή δυνάμενος νά υπο
θέσω δτι ο κύριος ούτος είχε μεταφέρει τό βι- 
βλίον τοΰτο σχήματος μεγάλου φύλλου. Περίερ
γος έρριψα τό βλέμμα έπ’ αύτοΰ, και είδον δτι 
ήτο σύγγραμμα πολυτελέστατου περιέχον πολλάς 
κεχρωματισμένας εικόνας, περιστανούσας, ώς μοί 
έφαίνετο, Ινδούς. Υπέθεσα έπομένως δτι ήτο 
τό γνωστόν σύγγραμμα τού Κάτλιν περί Ινδιών. 
0 ξένος είδε τό βλέμμα μου καί ώς νά είχεν 
έννοήσει τάς σκέψεις μου ώθησε πρός έμέ τό 
βιβλίον δεικνύων μοι διά τής άκρας τοΰ δακτύλου 
του μίαν τών κατ’ εξοχήν έπιτυχών εικόνων. 
Παρίστα ή είκών αύτη δύο πρόσωπα, άνδρα λευ- 
κόχρουν φορούντα στολήν κυνηγού τών Ηνω
μένων τής Αμερικής Πολιτειών, καί νέαν κόρην, 
ήτις κατά τό καθαρόν καί φαιόχρουν τού προ
σώπου της είχε τόν τύπον τών τέκνων έκείνων 
τών μικτών γάμων, τά όποια διατηρούσιν ίδιά- 
ζουσαν καλλονήν. Οί βαθεϊς αύτής, μέλανες καί 
μεγάλοι δφθαλμοί καί τά λεπτά παρθενικά χα
ρακτηριστικά της ένεποίησαν τοιαύτην έντύπωσιν 
είς έμέ, ώστε δέν ήδυνάμην ν’ άποχωρισθώ άπό 
τής θέας τής είκόνος. Ήθέλησα τέλος νά έπι- 
στρέψω τό βιβλίον είς τόν Κύριον, άλλ’ ύψώσας 
τους όφθαλμούς μου δέν τον είδον πλέον — 
είχεν αναχωρήσει άθορύβως δπως είσήλθε, σχε
δόν δ’ ειπεΐν είχε γείνει άφαντος. Τότε μόλις 
μοι έπήλθε κατά νοΰν πράγμα, τό όποιον καί 
πρότερον είχον παρατηρήσει, δτι ό παρά τήν

κόρην παριστανόμενος έν τή είκόνι άνήρ είχε 
καταπληκτικήν πρός τον ξένον ομοιότητα.

Πάλιν έφερα τό βιβλίον πλησίον μου διά νά 
ΐδω τήν εικόνα, άλλά, άπολέσας φαίνεται τήν 
σελίδα, δέν ήουνήθην νά τήν ευρώ. Ήνοιξα τήν 
προμετωπίδα, άνέγνωσα τόν τίτλον. Παράδοξον! 
Δέν ήτο τό σύγγραμμα, το όποιον υπέθετα, άλλ’ 
άλλο βιβλίον, έν φ τήν προτεραίαν είχον ίδει 
μελετώντα ζωγράφον φίλον μου. Έπί τής τρα
πέζης έκειντο πολλά βιβλία — διηρεύνησα 
έν κατόπιν τού άλλου, άλλά πάλιν άνευ άπο- 
τελέσματος, Τό βιβλίον έκεΐνο είχε γείνει 
άφαντον.

— Ζητείτε τί; μέ ήρώτησεν ό γραμματεύς..
— Ναι, άπεκρίθην, ζητώ τό βιβλίον τό 

όποιον πρό μικρού έκράτει ό κύριος, δστις έκά
θητο άπέναντι μου — τό βιβλίον μέ τάς ίνδικάς 
εικόνας, πλήν δέν τό ευρίσκω.

Ό γραμματεύς μέ προσέβλεψε μετ’ άπορίας·
— Ποιον κύριον λέγετε; Ό ζωγράφος είχεν 

αναχωρήσει δταν ύμεΐς είσήλθετε είς τήν βιβλιο
θήκην.

— Δέν εννοώ τον ζωγράφον, άλλά τόν 
ώχρόν εκείνον κύριον, δστις έκάθητο πρό μικρού 
είς τήν θέσιν ταύτην.

Ό γραμματεύς διηρεύνησεν δλα τά βιβλία.
— Έκτος τοΰ ζωγράφου καί υμών, είπεν, 

ούδένα άλλον είδον σήμερον έν τή βιβλιοθήκη. 
Σύγγραμμα περί Ινδιών δέν μάς έζητήθη προ 
εβδομάδων. Ίσως έ'νεκα τοΰ καύσωνος — έκοι- 
μήθητε έπί στιγμήν. ·

Καί έμειδίασεν ό γραμματεύς, έμειδίασα καί 
έγώ, Ήσθανόμην πράγματι δτι ή παρατεταμένη 
άνάγνωσις μέ είχε ζαλίσει όλίγον, άλλά δέν 
ένθυμούμην νά έκοιμήθην.

— Λάβετε τήν καλοσύνην, είπον πρός τόν 
γραμματέα, καί δόσατέ μοι τό σύγγραμμα τοΰ 
Κάτλιν περί ’Ινδιών.

Το ζητηθέν βιβλίον μοί έδόθη παραχρήμα, 
άλλά καί τοΰτο οέν έλυσε τήν απορίαν μου. 
Ένθυμήθην δτι κατηγοροΰσι τόν Κάτλιν ώς πα- 
ραστήσαντα ένίοτε τά άντικείμενα ολίγον φαν- 
τασιωδώς καί ώς δόσαντα αυτούς ιδανικήν μορφήν. 
Άλλά τό σύγγραμμα δέν περιεΐχεν ούδέ εν 
πρόσωπόν έχον ομοιότητα τινά προς τήν ώραίαν 
κόρην. Έγύρισα δλας τάς σελίδας, παρετήρησα 
δλας τάς εικόνας μίαν πρός μίαν, άλλά τήν 
λαμπράν έκείνην εικόνα δέν εύρον.

Πεπεισμένος δτι ό γραμματεύς είχε δίκαιον 
καί δτι είχον κοιμηθή έπί τινας στιγμάς, άπήλθον 
τής βιβλιοθήκης, άφ’ ου τόν παρεκάλεσα νά μοί 
κρατήση έν τφ άναγνωστηρίφ τό σύγγραμμα τού 
Κάτλιν μέχρι τής έπιούσης.

Καί παράδοξον πράγμα! "Αμα τήν έπιούσαν 
ήνοιξα πάλιν τό βιβλίον, αμέσως έν τή πρώτη 
σελιδι ευρον τήν εικόνα, ήν τήν προτεραίαν μοί 
είχε δείξει ό ξένος. Έβυθίσθην έκ νέου είς τήν 
θέαν τής εύειδούς έκείνης κόρης, άφ’ ής δέν 
ήδυνάμην νά άφαιρέσω τά βλέμματά μου.

Ίίτο δυνατόν τοιοΰτον πλάσμα νά ύπάρχη 
εκτός τοΰ κύκλου τής άρχαίας πλαστικής; Ίίτο 
δπτασια, ή πράγματι τό πρωτότυπον τής είκόνος 
έκείνης έζη έν τφ κόσμψ τούτφ;

— Τί έπάθετε; μοί είπεν αίφνης ό γραμ
ματεύς· δέν είσθε καλά; Είσθε τόσον ώχρός!

Άνέβλεψα είς τούς λόγους τούτους καί έφερα 
τήν χεΐρά μου πρός τήν κεφαλήν. Ή κεφαλή 
μου έκαιεν. Άπήντησα δμως είς τόν γραμματέα 
δτι είμαι καλά, καί ήτοιμαζόμην νά τφ δείξω 
τήν εικόνα, δταν αυτή πάλιν έξηφανίσθη ένώ- 
πιόν [Ιου.

— Φίλε μου, μοί είπεν ό γραμματεύς· με
λετάτε πολύ- τούτο σάς βλάπτει· φαίνεσθε 
πάσχων.

Περίεργος σύμπτωσις! Τήν έσπέραν τής 
αύτής ημέρας κατελήφθην ύπό σφοδρού πυρετού, 
δστις μετ’ όλίγον μεταβλήθη είς τυφοειδή πυρε
τόν, βασανίσαντά με έπί εβδομάδας.

"Οταν πάλιν άνέλαβα έκ τής άσθενείας τό 
θέρος είχε παρέλθει καί ό χειμών έκάλυπτε διά 
τού λευκού αύτοΰ μανδύου καί αγρούς καί πε
διάδας. Ό ιατρός μοί εΐχεν έμποδίσει πάσαν 
διανοητικήν έργασίαν· διό καί περιωριζόμην είς 
τήν έλαφράν μόνον άνάγνωσιν καί κυρίως είς 
τά μυθιστορήματα τοΰ COOPER, έν οίς τοσοΰτον 
έπαγωγώς εκτίθενται ό βίος καί αί τύχαι τών 
άγριων τής ’Αμερικής.

Έκ τίνος μικρού βιβλιοπωλείου έδανειζόμην 
τά άναγκαιοΰντά μοι βιβλία. 'Ημέραν τινά καθ’ 
ήν μετέβην είς τό βιβλιοπωλείου ό ύπάλληλος 
μοί είπεν δτι πρό τινων ήμερών είχε έλθει κύ
ριός τις, ου ή οψις ένεποίει κακήν έντύπωσιν, 
δστις τφ είπε νά μοί προσφέρη τούς άσπασμούς 
του καί νά μοί δώση βιβλίον, τδ όποιον ήθελε 
πολύ μ εύχαριστήσει, διότι άνεφέρετο είς εικόνα, 
ήν άλλοτε είχον θαυμάσει.

Αμέσως έμνήσθην τού ξένου τής δημοσίας 
βιβλιοθήκης, μετά βραχεΐαν δέ περιγραφήν τοΰ 
βιβλιοπώλου ένόησα δτι αύτός ήτο πράγματι ό 
δούς το βιβλίον.

Εύκόλως δύναται πας τις νά φαντασθή μέ 
πόσην άνυπομονησίαν ήνοιξα τό βιβλίον. Έφερε 
τόν άπλούστατον τίτλον " Βάλδεμαρ”. Συγ- 
γραφεύς δέν άνεφέρετο · τόπος έκδόσεως ύπετί- 
θετο ή Ίένα. Διατί λέγω "ύπετίθετο” καί διατί 
άπεφάσισα νά μεταφέρω ένταύθα τό περιεχόμενον 
τοΰ βιβλίου ολόκληρον, θέλει φανερωθή έν τή 
σειρφ τοΰ τόσον άλλοκύτου δσον καί αληθούς 

.διηγήματος τούτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Δέν ήσαν λόγοι πολιτικοί, ούτως έλεγε τό 
βιβλίον, δέν ήσαν κοινωνικοί περισπασμοί οί 
παρακινήσαντες ένα νέον Γερμανόν, δν θά ονο
μάσω Βάλδεμαρ, νά μεταναστεύση έκ Γερμανίας 
είς τήν Αμερικήν. Ό Βάλδεμαρ ε^κατέλιπε 
τήν πατρίδα του διά λόγους δλως προσωπικούς. 
Άποπερατώσας τάς πανεπιστημιακός σπουδάς 
του πρώτη του φροντίς ήτο νά έπισκεφθή τόν 
είλικρινέστερον τών φίλων του καί συμμαθητών 
του, Άδόλφον, νέον άνήκοντα είς μίαν τών καλ- 
λιτέρων καί πλουσιωτέρων τής πόλεως οικογε
νειών. Ιϊρός τήν οικίαν τοΰ φίλου του τούτου 
είλκύετο ό Βάλδεμαρ καί ύπό άλλου άκόμη 
αισθήματος. Ό Άδόλφος είχε δύο άδελφάς, 
ών ή πρεσβυτέρα, ή Άλίνη, έξήσκει πρό καιρού 
ήδη επιρροήν έπί τής καρδίας του. Ή Άλίνη 
ήτο νεάνις εύειδής καί εύσωμος, άν καί είχεν 
είς τά χαρακτηριστικά της ψυχρόν τι καί συνε- 
σταλμένον. Άμα ιδών αύτήν ό Βάλδεμαρ έξε- 
λέςετο αύτήν ώς τής καρδίας του τδ ίνδαλμα- 
ήράτο όμως αύτής μυστικώς. Άδηλόν αν ή 
Άλίνη άνταπεκρίνατο είς τήν συμπάθειαν ταύ
την τού νέου συμμαθητοΰ τοΰ άδελφοΰ της, 
διότι ούδ’ αύτός έγνώριζέ τι περί τούτου.

Καί ήδη μέ πάλλουσαν καρδίαν έτράπη ό 
Βάλδεμαρ τήν πρός τήν μεγαλοπρεπή έπαυλιν 
άγουσαν όδόν. Ή ύποδοχή του ύπήρξεν έγκάρ- 
διος καί έκ μέρους τού φίλου του καί έκ μέρους 
τών γονέων του, ό δέ Βάλδεμαρ εύδαίμων μέ 
τό αίσθημά του έπί ήμέρας όλοκλήρους δέν 
έπαυε βαυκαλούμενος ύπό τών λαμπροτέρων του 
μέλλοντος όνείρων. Μετά έκάστην έπίσκεψίν 
του είς τήν φιλόξενον έπαυλιν γλυκύτερον τφ 
προσεμειδία ή τύχη καί οιακαέστεροι έγένοντο 
οΐ πόθοι του.

(Έπεται συνέχεια.)
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ΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΗΜΕΡΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΙΑ

ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ.

’Εάν ή αύρα τής αυγής 
νά παίξη άπαυδήση

μέ τάς μυρσίνας, κι’ ή Ήώς 
τον Φοίβον λησμονήση, 
εγώ — έζτός αν σβύσω — 
δέν θά σέ λησμονήσω.

Αν λησμονήσ ή αηδών 
τό ασμά της νά ψάλλη, 

τό ,όόδον είς τό φίλημα 
τοΰ Φοίβου ν’ άναθάλλη, 
εγώ — έζτός άν σβύσω — 
δέν 0ά σέ λησμονήσω.

Τόν ήλιον άν μελανός 
μανδύας περιβάλλη,

άν λησμονήση νά φιλή 
τό κύμα τ’ ακρογιάλι, 
έγώ — εκτός άν σβύσω — 
δέν Οά σέ λησμονήσω.

Άν σταματήση προχωρούν 
τοΰ ποταμού τό ρεύμα, 

άν μού ταράξη Έριννύς 
τήν κεφαλήν, τό πνεύμα, 
ζαί τότ’ — έκτος άν σβύσω — 
δέν θά σέ λησμονήσω.

Πυρζαϊά τά στήθη σου 
πλήν άν άνάψη άλλη,

φεύ! νά σέ σφίξ’ άν πέπρωται 
έτέρα τις αγκάλη — 
Ώ! τότε καί θά σβύσω 
ζαί θά σέ λησμονήσω !

Ν. Διβάρης.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ.

Έτι ώς χθές ήτο παιδίον 
μέ τήν χρυσή της κόμη λυτή, 
είς κήπους έδρεπε ρόδον ζαί ΐον, 
κ’ αίφνης δέν είνε πλέον αύτή! 
Ό ζάλυξ ήνοιξε τά πέταλά του, 
τό £όδον έχυσε τήν εύωδιά, 
κι ό νεοσσός τάδύνατά του 
φτερούγια ήπλωσε μέ μιά.

Ν. Δόσιος.

ΜΥΘΟΣ ΚΡΙΛΩΦ.

Πετεινός καί μαργαριτάρι.

Μέσα σέ κοπριάς σωρό
Ό πετεινός έσζάλεψε σπυρί μαργαριτάρι,

Καί λέγει μόνος· "’Απορώ
Πώς είς τό τιποτένιο αύτό εύρίσκουν τόση χάρι!
Δέν είν’ ανοησία τους νά τό τιμούνε τόσο;
Έγώ τήν μύτη μ’ ήθελα καλλίτερα ν’ απλώσω
Σέ ζριθαρόσπυρο πού άν δέν έχη τόση λάμψι

’Αξίζει ένας νά τό χάψη.

Καί ό αμαθής έπίσης τήν ιδίαν ζρίσιν κάνει·
'Ως μηδαμινόν νομίζει ο,τι δέν καταλαμβάνει.

Γ1. Α. Άξιώτης.

έν τή αύτών

ΜΕΤΑΒΑΣΕΙ ΕΚ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ 
είς τε τήν Ελλάδα καί Ιταλίαν 

xai 
εις τήν λοιπήν Εύρώπην.

Ιστορικά καί γλωσσολογιζά σκιαγραφήματα
υπό

VICTOR UEIIN.

Τρίτη έπηνωρθωμένη έκδοσις έξελληνισθεϊσα
ύηό

ΕΤΓΕΝΙΟΤ Ζ2ΜΑΡΙΔ0Τ.

"Οτε ή μεγάλη τών Άρίων1) μετανάστασις παρέσχε ταΐς δύο 
τό θέατρον τής κλασσικής παιδείας γενομέναις ύστερον χερσονήσοις 
τούς πρώτους κατοίκους εύγενεστέρας φυλής, περί ών ίστοριζώς 
γινώσκομεν, τότε ήσαν αί χώραι αύται — οδτω δυνάμεθα νά δια- 
νοηθώμεν τό πράγμα — κεκαλυμμέναι ύπό πυκνού ζαί δυσβάτου 
δρυμού σκυθρωπών, έλατών καί αειθαλών ή φυλλορρόων δρυών, 
σχεδόν ώς ύ "Ομηρος λέγει

τήν μέν οΰτ’ άνεμων διάη μένος ύγρόν άέντων 
ούτε μιν ήέλιος φαέδων άκτϊσιν έ'οαλλεν 
ούτ’ ομβρος περάασκε διαμπερές- ώς άρα πυκνή 
ήεν, άτάρ φύλλων ένέην χύσις ήλιθα πολλή

οί λαοί δέ τών έπηλύδων, οΐτινες τήν τών Ελλήνων καί Ρωμαίων 
έπωνυμίαν σχόντες είς τόν έπειτα χρόνον ένέπλησαν δόξης τόν κόσμον, 
έζων τότε θηριωδώς πρός ήμινομαδιζήν τινά γεωργίαν τετραμμένοι, 
οΐαν καί νΰν έτι παρά τοϊς Βεδουίνοις καί τοϊς φύλοις έκεΐθεν τοΰ 
Βόλγα βλέπομεν ίσχύουσαν. "Ομως δέ έκ ταύτης τής άγριότητος 
καί πνευματικής άμβλύτητος έμελλε νά έπεγειρη καί προαγάγη τά 
γραικοϊταλιζά φύλα είς άπέραντον στάδιον πολιτισμού ή έπιμιξία 
αύτών πρός τούς Σημίτας, φυλήν εύζίνητον παραβαλλομένην πρός 
τήν βραδεϊαν ίνδοευρωπαϊκήν φύσιν, άφηρημένων ιδεών μεστήν, 
τεχνών πολλών έμπειρον καί άλλως πόρρω παιδείας ήδη έλάσασαν. 
Σιδόνιοι Φοίνικες έπελθόντες μετά Καρών κατέσχον τάς νήσους 
τού Αιγαίου πελάγους ίσως ήδη έν τή δεκάτη τετάρτη ή δεκάτη 
τρίτη έκατονταετηρίδι, ήρξαν έν Βοιωτία καί ’Αττική (άς άνα- 
μνησθή τις τούς μύθους τής Εύρώπης ζαί τόν φόρον, ον έτέλουν 
οί Αθηναίοι είς τήν Κρήτην), έπέβησαν έκ τής νήσου τών Κυ
θήρων, άρχαιοτάτου φοινικικής λατρείας τόπου, έπι τήν άντικρύ 
κειμένην Λαζεδαίμονα, κατέλαβον τήν Κόρινθον, δπου ή Αφροδίτη, 
ή φοίνισσα Άστάρτη, καί τήν Ήλιν, δπου ό 'Ηρακλής, ο φοινικι
κός Μελικέρτης, έκπαλαι έτιμώντο, έν έπιζαιροτάτοις δέ τόποις 
ήγρευον πορφύραν καί έπετήδευον βαφικήν, έξώρυττον μέταλλα ζαί 
έποιοΰντο πρός τά άζακα τέκνα τής φύσεως, κύκλω τών έργαστη- · 
ρίων αύτών οίκοΰντα, ζερδαλέαν εμπορίαν, έν ή ή απάτη παρη- 
ζολούθει τήν αρπαγήν. Τό μέν παρά τών έπιχωρίων διδόμενον 
έν τή ανταλλαγή ταύτη ήτο, ώς είζός, ή πρόσοδος άπό τών αγελών 
καί δασών αύτών, οΐον δέρματα, μαλλός, ξύλα, άγριον μέλι, βόες 
ζαί πρόβατα, έπί δέ τούτοις εύρωστοι νεανίαι καί εύμορφοι νεά- 
νιδες τ. έ. δούλοι καί δοΰλαι, τό λαμβανόμενον δέ ποικίλον, ρώπος 
παντός είδους, οΐος ελκύει καί γοητεύει τούς άγριους, άγαλμάτια 
καί θήζαι έξ ορειχάλκου ζαί ύέλου, έτοιμα φορέματα (χιτών καί 
tunica εΐναι φοινικικοί λέξεις) χάλκινα καί δλως μετάλλινα εργα
λεία, μαχαίρια ζαί δπλα, παντοειδή χειρουργήματα, ή λίθινος οίκο-

>) Τό όνομα Άριοι γενόμενον έκ τοΰ άρχαίου περσικού ariya, ζενδικοΰ 
airya, σανσκριτικού arya καί σημαίνον τούς γεραρούς, τούς εύγενεϊς, ήτο παλαιό κοινή 
έπίκλησις ού μόνον τών Μήδων, άλλά καί πάντων τών ίνδοευρωπαϊκών φύλων τού 
’Ιράν (άλλην. Άριανή), δι' ής διέκρωον τήν εύγενεστέραν καί καθαρωτέραν γενεάν 
αύτών άπό τής τών άλλων βαρβάρων (ζενδ. unairya) καί ό Στράβων ρ. 724 έγίνωσκε 
τήν έπέκτασιν τού όνόματος: έπεκτείνεται τούνομα τής Άριανής μέχρι μέρους τίνος 
καί Περσών καί Μήδων καί έτι τών πρός άρκτον Βακτρίων καί Σογδιανών · είσί γάρ 
πως καί δμόγλωττοι παρά μικρόν:. Οβεν ή νΰν έπιστήμη περιλαμβάνει έν τφ όνόματι 
τούτφ άπαντα ταΰτα τά όμόγΐ.ωσσα φύλα τοΰ ’Ιράν, άτινα μετά τών Άρίων τής Ιν
δίας, τής’Αρμενίας καί τής Εύρώπης άποτελούσι τήν ίνδοευρωπαϊκήν καλουμένην συγ
γένειαν τών γλωσσών. 

δομική, μυθικά διηγήματα, ίδέαι θρησκευτικής συμβολικής καί 
σκληρά έθη θυσιών. Καί κατά μικρόν συνανεμίχθη μέν καί συνε- 
χωνεύθη τό ξένον στοιχεΐον, άριθμητικώς ον άσθενέστερον, μετά τής 
έθνότητος τών έγχωρίων καί ώς ιδιαιτέρα ΰπαρξις άπώλετο, έπέρ- 
ρεον δέ μετά τήν έπιδρομήν τών Δωριέων τολμηροί έξ Ελλάδος 
άποδημηταί έν συχναϊς θαλασσίαις στρατέίαις άπό νήσου είς νήσον 
μέχρι τής λυδικής καί καρικής ακτής κατοικίσαντες καί δή κατα- 
δουλωσάμενοι καί τάς ποτέ σημιτικάς νήσους Κρήτην καί Ρόδον, 
πλήν αλλά μετά τής έξώσεως ή εξομοιώσεως τών Φοινίκων δέν 
έξηλείφθησαν καί πολλαί γνώσεις καί ίδέαι, αΐτινες δι αύτών άλλοτε 
διεκομίσθησαν, άλλά διέμειναν ώς σκοτεινή θρησκευτική λατρεία 
καί τεχνικόν πνεύμα, ού ή γένεσις μετ’ ού πολύ ήλθεν είς λήθην · 
οΐον τις δύναται νά διακρίνη αν ή γνώσις τοΰ κεραμεικοΰ τροχού, 
τοΰ άτράκτου καί τοΰ Ιστού μετήχθη έκ τής πρώτης πατρίδας ή 
προσήλθε παρά τών Καρών καί Λυδών καί Φοινίκων, άν λέξεις, 
οΐαι χρυσός, χαλκός, μέταλλον,2) άτινα έν τή ίνδογερμανική συγ
γένεια μετά βίας προσαρμόζονται, δέν κατάγονται έξ έκείνης τής 
άρχαιοτάτης έπιμιξίας ζαί δέν εΐναι λυδοφοινιζιζής γενέσεως, 
ώσπερ σάζζος, κάδος καί άλλαι έμπορικαί ρήσεις; Φοινικικά ιερά 
παρελήφθησαν ύπό τών Ελλήνων ζαί διεμορφώθησαν κατά μικρόν 
ύπό τοΰ έλευθέρου έλληνιζοΰ πνεύματος ούδέποτε δυνηθέντα νά 
άπολέσωσι τήν πρώτην αύτών φυσιογνωμίαν ■ ασιανά ήμερα δένδρα 
καί πρό πάντων μάλιστα ή έλαια, ή άμπελος καί ή συκή έφυτεύ- 
θησαν έν τή νέα πατρίδι, προσλαβούση ούτως άλλοίαν δψιν καί 
άλλην δίαιταν διότι ή έλαια, τό δένδρον τής Αθήνας, τής θεάς 
τοΰ πνευματικού φέγγους, έδωκεν είς τούς άνθρώπους τό σύμβολον 
τής ειρήνης, ό δέ οίνος έποίησε τόν τραχύν γεωργόν ήπιον καί 
φαιδρόν καί διέθηζεν 
Οΰτω δή τά 
κατοικίδια ζώα, 
έν τή περιόδω 
ή Ελλάς, εΐτα

■ς, έδωκεν είς 
ό δέ οίνος έποίησε τόν 
..Έαύτόν πρόθυμον πρό\ δραματικός έορτάς. 

εύγενέστερα ήμερα φυτά καί τά σπουδαιότερα 
πλήν τού βοός, προβάτου ζαί κυνός, έδωρήθησαν 
τών εκατονταετηρίδων έκ τής ’Ασίας ζαί πρώτη 
δέ ή αδελφή αύτής Ιταλία ένεδύθησαν πλαστικήν 

ήρεμον ζαί άειθαλή φυτείαν και ήδη έπί τής άρχαιότητος αύτός 
ό φοϊνιξ δέν έλειπε ώς ζών μάρτυς τής παραδόξου ταύτης μετα- 
μορφώσεως. Έκ τούτων δέ πάνυ ορθή φαίνεται ή ιδέα τοΰ 
Schelling είπόντος, δτι ή Εύρώπη ούδέν άλλο εΐναι ή άκαρπον 
στέλεχος, δπερ έξημερώθη καί έξευγενίσθη, άφ’ ού ένεκεντρίσθησαν 
έν αύτω τά πάντα έκ τής Ανατολής.

Έπί δέ τής ρωμαϊκής ζοσμοζρατορίας δ έκσημιτισμός ουτος 
ήτο τοιοΰτος, ώστε ό Juvenalis περιαλγής έπί τούτω άλληγορικώς 
λέγει δτι ό ούριος Όρόντας είσέοαλεν είς τόν Τίβεριν. Ή Ιταλία, 
λέγει ό Πλίνιος, έκόμισεν είς έαυτήν άπαντα τά φυτά τής οικου
μένης, τί μέλλει δέ ήδη νά έλθη ή τό μηδέν; Σαφέστατα κατά 
τάς πρώτας έκατονταετηρίδας τής χριστιανικής χρονολογίας τελεί
ται άζατάσχετον καί ταχύ τό εργον τής καταπτώσεως τοΰ 
ελληνορωμαϊκού κόσμου, δπερ, ώς άνίατος νόσος, είς άποσύνθεσιν 
τέλος ήγαγεν αύτόν ήδη δέ άπό τής έβδομης έκατονταετηρίδος, 
ΐνα άποτελέση τήν φθοράν τού άρχαίου κόσμου 
άραβική θύελλα έπί τής Συρίας καί τής

, έπέπεσεν ή 
άραβική θύελλα έπί τής Συρίας καί τής έτι άνΟούσης βορείου 
άκτής τής Αφρικής· έν τή πρώτη μανία τού Ίσλάμ ήτο ό 
όλεθρος φοβερός, άλλά μετά τόν πρώτον φανατικόν παροξυσμόν 
έπολλαπλασίασαν οί Άραβες τό έκ τής άρχαιότητος ζληρονομηθέν 
ζεφάλαιον τοΰ πολιτισμού διά πολυτίμων συμβολών, τής ναυτικής 
πυξίδος, τών καλουμένων αραβικών άριθμών, τών άρχών τής χυ- 
μιζής καί τής φαρμακευτικής, διά πολλών νέων φυτών κτέ. Τής 
Κωνσταντινουπόλεως νά κρατήση 
μιζός καί πεπολιτισμένος λαός, εί

δέν ήδυνήθη 
καί τούτο δέν

ουτος ό πολε- 
θά έβλαπτε τήν

2) πρό μιας γενεάς ανθρώπων έδιδαξε τοΰτο ό Ροττ. καί ό Renan δέ έν Max 
MiiLLER Mythologie compare ρ. 36 λέγει: “χρυσός me paraSt le semitique Kharous, 
qui aurait passe en Grece par le commerce des Plifeuiciens, comme le mot μέταλλον.” 
’Εν παρέργφ δέ λέγομεν δτι καί τό όνομα τής Εύρώπης παράγουσίν τινες παρά τό 
φοινικικόν ή άσσΰριον irib ή ereb, σημαίνον σκότος, ήλιου δύσιν, ώς τό τής ’Ασίας άπό 
τού aqu γενόμενον ανατολήν ήλιου σημαίνει, ώστε τά ξενικά δνόματα τών δύο 
μερών τής οικουμένης είναι ανάλογα τοϊς όμηρείοις· “πρός ήώ ήέλιόν τε” καί “πρός 
ζόφον”, δι’ ών έν τή κλασσική φιλολογία δηλοΰνται αί άνατολικαί καί δυτικά! χώραι. 

πεπτωκυΐαν πρωτεύουσαν ζαί ή ένίδρυσις αύτών έν τώ Λίγηρι 
ήτοι τή ψυχρά μέση Εύρώπη, οίαδήποτε καί 'άν ήτο ή έζβασις 
τής έζατόν έτη μετά τόν θάνατον τοΰ προφήτου αύτών πρός Κά
ρολον τόν Μάρτελλον μάχης, δέν ήδύνατο νά εΐναι διαρκής, άλλ’ 
δμως έν τή Αίγύπτω καί άπάση τή δορείω ’Αφρική, έν τή 
Ισπανία, έπί τής Σαρδηνίας καί τών Βαλιαρίδων νήσων, έν τή 
Σικελία, Καλαυρία, Άπουλία καί τοϊς παραλίοις τής Ανατολής 
ήρξαν οί Άραβες, έν δέ ταΐς λαμπραϊς αύλαϊς τών Καλιφών καί 
ύπάρχων αύτών ήζμαζον έν έποχή γενικής βαρβαρότητος αί τέχναι 
καί ό πολιτισμός. Καί ήφανίσθη μέν ή άραβική παιδεία ώς έπει- 
σόδιον, άλλά τό έξ αύτής πορισθέν άνεπτύχθη έν τή Δύσει 
καί δτε αί ίταλικαί παράλιαι πόλεις άνέθαλον ζαί δτε ή πυρϊτις 
καί ό έκ λινού χάρτης έξευρέθη, μετά πολλάς εκατονταετηρίδας 
βαρβαρότητος ζαί δεισιδαιμονίας ήρξατο νέα ζωή, έν δέ τή δεκάτη 
πέμπτη έκατονταετηρίδι ήτο ή Ιταλία πάλιν τόσον άκμαία, ώστε 
διά τής άναγεννήσεως τών γραμμάτων ζαί τής άρχαίας παιδείας 
άνέλαβε τόν μίτον, δν ή άρχαιότης άποζαμοΰσα εΐχε καταρρίψη. 
Καί οί Τούρκοι δέ δέν ήσαν λαός μόνον πορθών καί δηών, ώς 
οί Μογγόλοι, άπό τής έποχής τών όποιων ζατάζειται ή Ανα
τολή ως τις λιποψυχήσας καί δυσθανατών τραυματίας, άλλά 
έπόρισαν τή Εύρώπη καί τινα αγαθά· ήσαν φίλοι τών δένδρων 
ζαί μάλιστα τών άνθέων ■ έν τω βραχεί ζαί όξεϊ θέρει τοΰ 
Τουρκεστάν θάλλουσιν έπί τών ξηρών καί σχεδόν άδιαλείπτως ύπό 
τοΰ ήλιου θερμαινομένων έρήμων πεδίων πολυάριθμα, εύχροα ζαί 
ύπερήφανα άνθη, άπερ έπεθύμει νά βλέπη ό Τούρκος καί έν τοϊς 
κήποις τών ύπ’ αύτοϋ κτηθεισών χωρών δθεν έγένετο ή Κων- 
σταντινούπολις ζαί τό τουρκικόν κράτος ή χώρα νέας Χλώριδος 
μεγαλοπρεπούς, ήτις διά Βιέννης καί Βενετίας είσήλθεν είς τήν 
λοιπήν Εύρώπην.

Άλλά τί σημαίνουσιν ούτοι οί μεταγενέστεροι φυτικοί έπήλυδες 
έκ τής ’Ανατολής παραβαλλόμενοι πρός τήν θαυμαστήν άνταλλαγήν, 
ήτις ήρξατο μετά τήν άναζάλυψιν τής ’Αμερικής ύπό τού μεγάλου 
Γενουησίου; Η Αμερική, λέγει ό Kohl,3) άνεφάνη ώς νέος άστήρ 
έπί τού ήμετέρου πλανήτου, τά δέ παρ’ αύτής κομισθέντα δέν 
εΐναι λείψανα παραλειφθέντα ύπό Φοινίκων, Ελλήνων ζαί 'Ρωμαίων, 
άλλά δώρα παντάπασιν νέου κόσμου καί διά τής άναζαλύψεως 
αύτής ήρξατο ή δεύτερα περίοδος τής ιστορίας, ή τής έπιμιξίας 
τών δύο ήμισφαιρίων, διότι ή πρώτη ήτο ή άνάπτυξις τής μιας 
έξ αύτής ζαί έν αύτή. "ΐνα δέ έν τή είζόνι τής έπιμιξίας ταύτης 
πρός τόν νέον κόσμον μή λίπη καί τό ψεκτόν, άνάγζη νά μνημονεύ- 
σωμεν καί τόν ταβάζον4) ώς οί Ευρωπαίοι δέν μετεκόμισαν μόνον 
τά εύεργετιζά άποτελέσματα πολιτισμού τριών χιλιάδων έτών πρός 
τήν παρθένον χώραν, άλλά μετά τών πλοίων αύτών καί αίθίοπας 
ζαί Ίησουίτας πρός μεσημβρίαν, φλύκταινας δέ (εύλογιάν) πρός 
βορράν ζαί τό οινόπνευμα, οΰτω ζαί ήμεΐς όφείλομεν τή ’Αμερική 
ού μόνον τά γεώμηλα καί τά πολύτιμα μέταλλα καί τό παράδειγμα 
δημοκρατικής ελευθερίας, άλλά καί τό είρημένον ναρκωτικόν δη
λητηριώδες φυτόν, δπερ έπί άπάσης τής γής έξαπλωθέν φαίνεται 
νΰν άνεξάλειπτον. Εκατοντάδες εκατομμυρίων χρημάτων κατηνα- 
λώθησαν άπό δύο εκατονταετηρίδων είς τήν άσχήμονα ταύτην 
συνήθειαν, άτινα είς τήν πλουτοποιόν βιομηχανίαν δαπανώμενα 
ήδύναντο νά ποιήσωσιν άπαντας τούς λαούς εύπορους· όμοια φαι
νόμενα θά εισζομίσωσιν ϊσως καί αί μετά ταΰτα έζατονταετηρίδες· 
διότι ώς οί "Ελληνες οΐον τήν εύγένειαν τής άνθρωπότητος άποτε- 
λοΰντες έζων κεζυζλωμένοι ύπό δεισιδαιμόνων Αιγυπτίων, ύπό 
δουλοφρόνων Ασιανών, μεθύσων Θρακών καί λοιπών βαρβάρων, 
οΰτω ζαί τούς Εύρωπαίους περιστοιχίζουσιν νΰν έτερόχρωτες 
εύτελέστεραι φυλαί· ή τήν γήν στενώτερον περισφίγγουσα έπιμιξία

·■>) Geschiclite der Entdeckung Amerikas, Bremen 1861, S. 412.
‘) Κατά τινας ώνοιχάσθη άπό τής έπαρχίας Tabaco έν άγίφ Δομίγγω, Μα το 

1496 τό πρώτον εΰρέθη· κατ’ άλλους έν τή γλώσση τών αύτοχβόνων tabaco ήτο τό 
όνομα τοΰ σκεύους, St’ ου είσήγετο καί έξήγετο έκ τοΰ στόματος αύτών ό καπνός τού 
προειρημένου φυτού. Νικοτιανή (πόα) δέ (nicotiana herba) ή νικοτιανόν φυτόν άπό τοΰ 
γάλλου Nicot, δστις περί τό μέσα τής 16 έκατονταετηρίδος έκόμισε τό φυτόν τούτο 
είς Γαλλίαν.

τ.
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θά προσαγάγη τδν λευκόν άνθρωπον εις εγγύτεραν επαφήν μετά 
των λαών τούτων και ίσως τοϋτο θά γένη ή μήτηρ πολλών κτη
νωδών εξαμβλωμάτων. Τό έργον τής έξευγενίσεως τής άνθρωπό- 
τητος και τότε θά προχωρήση, άλλα μετά πόσα μακρά χρονικά 
διαλείμματα, μετά έπεμβολήν ποιων βαρβαροτήτων, μετά πόσα 
θύματα και ύπό ποιας ύποτροπάς καί έρείπια;

'Γά προκείμενα σκιαγραφήματα μή πραγματευόμενα περί σύμ- 
παντος τού πολιτισμού τής άνθρωπότητος έχουσι χαρακτήρα με
ρικόν. άλλ’ δμως καί έν τω μερικω αναφαίνεται τό γενικόν· ώς τά 
ήμερα φυτά, λέγει ό συγγραφεύς αύτών, έβάδισαν από λαού εις 
λαόν, από ανατολών προς δυσμάς, από μεσημβρίας προς βορράν, 
ούτως έν τή αύτη όδω καί έν τω αύτω χρόνω άνέλαμψε 
καί ή έλευθερία καί ό πολιτισμός έν παντί είδει. Έκ τής Ινδίας 
καί Περσίας, έκ τής Συρίας καί Αρμενίας κατάγονται οί ήμέτεροι 
καρποί τών αγρών καί δένδρων, έκεΐθεν δέ καί οί ήμέτεροι μύθοι, 
τά ήμέτερα θρησκευτικά συστήματα καί ά'πασαι αί άρχέγονοι έφευ- 
ρέσεις καί αί θεμελιώδεις τέχναι. Ή Ελλάς καί ή ’Ιταλία είσή- 
γαγον τά θρεπτικά καί χρήσιμα φυτά, άτινα έν τή μέση καί βορείω 
Ευρώπη περιβάλλουσι τάς οικήσεις, ωσαύτως δέ αύταί αδται αί χώραι 
έδίδαξαν ήμάς κατά τήν αύτήν διαδοχήν εύγενέστερα ήθη, βαθύτερα 
διανοήματα, ώραίας τέχνας καί ύψηλοτέρας μορφάς πολιτικής κοι
νωνίας. "Ο,τι δέ μαρτυρεί ή ιστορία τών φυτών, τούτ’ αυτό 
ήδύνατο νά λεχθή καί περί τής 'ιστορίας σύμπαντος τοΰ πολιτισμού · 
διότι καί αύτη ούδέν άλλο είναι ή ιστορία τής έπιμιξίας, καί ώς 
ό άνθρωπος έν τή κοινωνία έφικνείται τού προορισμού αύτοΰ ήτοι 
τής ύψίστης άναπτύξεως τών έαυτού προτερημάτων, ουτω καί οί 
λαοί είναι μαθηταί καί κληρονόμοι άλλων περιοικούντων ύπερτέρων 
λαών. Όθεν τήν μεγίστην φιλοπατρίαν έδειξαν έν άπασι τοϊς 
χρόνοις έκεΐνοι οί εθνικοί αρχηγοί, οίτινες δεν διετήρησαν αμετά
πειστοι τον αύτόχθονα χαρακτήρα μονοειδή, αλλά παρεδέξαντο 
προθυμότατα καί τάς διδασκαλίας ξένου κρείττονος πολιτισμού.

Διά τών είρημένων μακροτέρων ίσως τού δέοντος ήθέλησα 
νά ύποτυπώσω πως τό περιεχόμενον τού βιβλίου, βπερ μή δν, ώς 
ήδύνατό τις έκ τής επιγραφής αύτού νά είκάση, απλή τις ιστορία 
ζώων καί φυτών, άλλ’ οίον δούρειος ίππος, έν ώ έγκάθηνται φι
λολογικά!, γεωγραφικοί, ιστορικοί, φυσικοί καί γλωσσολογικαί ίδέαι, 
όνομάζεται ύπό τών έπιφανεστάτων έν Γερμανία φιλολόγων κλασ
σικόν.

Έν Λειψία τή 2 5 Μαρτίου 1882.
Εύγένιος Ζωμαρίδης.

Σημ.. Ή μετάφρασις τοΰ γνωστού τούτου συγγράμματος είς τήν ήμετέραν 
γλώσσαν όσονούπω έκδίδεται.

Η ΕΝ ΦΡΑΓΚΟΦΟΥΡΤΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΟΔΟΣ.

(Μετά δύο εικόνων, Κρα σελ. 349.)

ΜΑΡΓΑΡ1ΤΑΙ.

Μή καταφρονεί τον έχθρόν σου- θεώρει αύτόν έλέφαντα, καν 
ή μύρμηξ. ’Ανατολικόν απόφθεγμα.

* *
Τό |5όδον άφίνει τό άρωμα αύτού, ό δ’ έρως τήν άνάμνησιν 

καί ενίοτε §ν ποίημα.
*

* ■ *
Πρός έκτίμησιν τών ανθρωπίνων αισθημάτων απαιτείται έξω- 

τερική έκδήλωσις αύτών έπιδεκτική μαθηματικής καταμετρήσεως. 
Βένθαμ.

*
♦ *

Έν άμίλλαις πονηραΐς άθλιώτερος ο νικήσας. ’Αρχαϊκόν.
** *

Γ Η καλλίτερα θρησκεία είναι έκείνη ήν έχει τις.
1. Προυδόμ.

(Συλλογή Άν9οκλέους.)

Κατά τάς τελευταίας ταύτας δεκαετηρίδας πάρατηρεϊται έν 
Εύρώπη γενική ή τάσις πρός διαρρύθμισιν καί διακόσμησιν τών 
οδών, κυρίως έν ταϊς πρωτευούσαις καί ταΐς μεγαλοπόλεσιν. Όστις 
πρό τριάκοντα καί πλέον έτών έπεσκέφθη τούς Παρισίους, τήν 
Βιέννην, το Βερολΐνον, καί ίδει τάς πόλεις ταύτας σήμερον, σχεδόν 
δέν θέλει πλέον τάς γνωρίσει, τοσούτον ήλλοιώθησαν, τοσοΰτον 
διερρυθμίσθησαν κατά νέον άλως σχέδιον. Κατά τούτο τά δημο
τικά συμβούλια είναι λίαν αξιέπαινα, διότι ού μόνον καλλωπίζονται 
αί πόλεις, άλλ’ αί εύάεροι οδοί, αί πλατεϊαι, αί φυτεΐαι συντελοΰσιν 
ούκ ολίγον είς τήν ύγείαν τών κατοίκων.

Πόλις τής Γερμανίας, ήτις ύπέστη τοιαύτην έπί τό βέλτιον 
μεταβολήν, είναι καί ή Φραγκοφούρτη, ή έπί τού Μαίνου ποταμού 
κείμενη. Ή Φραγκοφούρτη είναι πόλις άρχαιοτάτη καί ώς τοι- 
αύτη εΐχεν οδούς στενάς, ζοφερός, ακαθάρτους, έξ έκείνων. τών 
όδών άς έχάραττον οί όλίγην φιλοκαλίαν καί καλλαισθησίαν δει
κνύοντας δημοτικοί άρχοντες τού ιε. καί ιστ. αίώνος. Έν ταϊς 
σκοτειναΐς ταύταις, στεναϊς καί άκαθάρτοις όδοϊς τής Φραγκοφούρτη; 
προεξάρχει ή λεγομένη Εβραϊκή οδός, ήτις μετ’ ού πολύ θά 
έκλειψη έντελώς άπό προσώπου τής γής, ύποκύπτουσα καί αύτη 
είς τήν διαρρυθμιστικήν σκαπάνην τών νέων χρόνων. ’Αλλά καί 
αν δέν άπεφάσιζεν ό δήμος ν’ ανακαίνιση αύτήν, αί περιστοιχί- 
ζουσαι αύτήν οίκίαι είναι τοσούτον σαθραί, τοσούτον έτοιμόρροποι, 
ώστε μετ’ ού πολύ ήθελον καταπέσει άφ’ εαυτών. Πολλαί τών 
οικιών τούτων ούδέ είναι είς κατάστασιν νά κατοικηθώσι πλέον, 
αί δέ είσέτι κατοικούμεναι έχουσι διαδρόμους σκοτεινούς, εισόδους 
ολισθηρά;, κλίμακας ξυλίνου; σεσαθρωμένα; καί καταρρεούσας, δω
μάτια αηδή καί ακάθαρτα.

Υπό ιστορικήν όμως έποψιν ή εβραϊκή οδός έχει τήν σπου- 
δαώτητά της. Γνωστόν είναι δτι οί Ιουδαίοι πρό άμνημονεύτων 
χρόνων κατωκουν τήν Φραγκοφούρτην, καί κατ’ άρχάς μέν έζων 
άναμίξ μετά τών άλλων κατοίκων · μετά ταύτα ομωί, και μάλιστα 
άφ’ ού τω 1346 τό τάγμα τών αύτο μ άστικτων (τών φανατικών 
έκείνων, οίτινες έμαστίγων έαυτούς δημοσία) έλθόν προέβη είς 
αίματηράς κατά τών Ιουδαίων καταδιώξεις, είδον ούτοι τήν άνάγκην 
ν’ άποσυρθώσιν είς ιδιαίτερον τής πόλεως μέρος, καί τω 1462 
έλαβον έγκρίσει τού δημοτικού συμβουλίου τήν άδειαν νά κατοική- 
σωσιν άποκλειστικώς τήν σημερινήν έβραϊκήν οδόν. c0 χρονο
γράφος ό άναφέρων τούτο (ό Λέρσνερος) προσθέτει· “Κατ’ αύτόν 
τόν τρόπον έξυπηρετήθησαν καί οί Χριστιανοί καί οί Ιουδαίοι, οί 
μέν Χριστιανοί διότι άπηλλάγησαν τής όχληράς γειτνιάσεως τών 
ίουδαίων συμπολιτών των, οΰς ύπέβλεπον καί άπεστρέφοντο, οί δέ 
’Ιουδαίοι, διότι έζων έν άποκεκλεισμένη συνοικία, ένθα ήδύναντο 
νά τελώσιν άνενόχλητοι τάς θρησκευτικά; αύτών τελετάς.”

Μία τών οικιών τής όδοϋ ταύτης, ήτις δικαίως έφελκύει τήν 
προσοχήν τοΰ περιηγητοΰ, είναι ή μικρά καί αφανής οικία τού 
μεγάλου καί πλουσίου οίκου τών 'Ρότσχιλδ, ής τήν εικόνα παρα- 
θέτομεν. Είναι οικία ασήμαντος μή διακρινομένη άπό τάς άλλας 
οικίας τής αύτής οδού, συνεχόμενη μάλιστα μετά τής γείτονος 
αυτής διά τής αύτής στέγης. Σήμερον ή οικία είναι πρό πολλού 
άκατοίκητος, διότι οί πλούσιοι βαρώνοι τού Λονδίνου, τών Παρι- 
σίων, τής Βιέννης, οί άπόγονοι τοΰ Ιουδαίου Μάγερ Άνσέλμου 
'Ρότσχιλδ, δέν Οελουσιν ή κατοικία τού παππού καί προσπάππου 
αύτών νά χρησιμεύση ώς ένδιαίτημα άκαθάρτων μικρεμπόρων καί 
μεταπρατών. Έν τή οικία τούτη', ής τά τρία παράθυρα παρί- 
στανται έν τή είκόνι κεκλεισμένα, έγεννήθη τω 1743, δηλ. πρό 
εκατόν τεσσαράκοντα μόλις έτών, ό Μάγερ Άνσέλμος, ύιός τοΰ 
Άνσέλμου Μώύσή, ό προσθέσας είς τό όνομά του τό έπίθετον 
'Ρότσχιλδ έκ τοΰ έρυθρού στέμματος (Kotlies Schild) τοΰ κο-

σμοΰντος τήν είσοδον τής οικίας. Περί 
τοΰ Άνσέλμου Μωϋσή τούτο μόνον εί
ναι γνωστόν, βτι ήτο πτωχός άργυρα- 
μοιβός, οστις καθ’ έκάστην έπεμπε τόν 
ύιόν του μέ μικρόν σάκκον είς τούς δια
φόρους τής πόλεως τραπεζίτας, όπως 
άνταλλάσση νομίσματα. Ό δέ περι- 
πλανώμενος έκεΐνος μικρός άργυραμοι- 
βός κατέστη ό ιδρυτής τής μεγάλη; τών 
τραπεζιτών γενεάς. Καί μέχρι μέν 
τού 1800 αί έργασίαι του ή σαν άρ- 
κούντως περιωρισμέναι, αν καί έκα- 
λεϊτο ήδη τραπεζίτης· κατά τό 1801 
δμως ό μαργράβιος τή; Έσσης, Γου- 
λιέλμος ό Δ', άποθανών έγκατέστησε 
τόν Άύλικόν Ιουδαίον” διαχειριστήν τής 
περιουσίας του, ήτις ύπερέβαινε τά 
τριάκοντα έκατομμύρια ταλλήρων. Εν
τεύθεν ή άρχή τοΰ πλούτου. Έν τή 
οικία ταύτη άπέθανε τω 1812 έν 
ήλικία 68 έτών ό Μάγερ Άνσέλμος, 
εύλογήσα; τούς πολυαρίθμους ύιούς καί 
έγγονούς του καί συστήσας αύτοΐς "νά 
διάγωσι μέχρι τέλους έν άδελφική 
όμονοία καί ενώσει”. Ή οικία έμεινεν 
έρημος, διότι οί ένταύθα γεννηθέντες 
ύιοί τού Μάγερ, ό Άνσέλμος, ό Σολο
μών, ό Νάθαν, ό Κάρολος, καί ό Ιάκω
βος είχον πρό πολλού διασπαρή είς τόν

II ΟΙΚΙΑ ΡΟΤΣΧΙΛΔ ΕΝ ΦΡΑΓΚΟΦΟΤΡΤΙΙι.

κόσμον καί είχον συστήσει τούς τρα- 
πεζητικους οίκους τοΰ Λονδίνου, τών 
Παρισίων, τής Βιέννης καί τής Νεα- 
πόλεως. Υπελείφθη μόνον ή χήρα 
μήτηρ> ή Γουδούλη, ήτις μέ δλας τάς 
παραστάσεις καί παρακλήσεις τών εκα
τομμυριούχων ύιών της καί τών πλου- 
σιωτάτων πέντε θυγατέρων της ούδέ- 
ποτε ήθέλησε νά έγκαταλείψη τήν άση- 
μον έκείνην οικίαν, έν ή καί άπέθανε 
τω 1849 έν ήλικία ένεννήκοντα 
καί έξ έτών. Άπό τής έποχή; ταύ
της ή οικία έκλείσθη καί έμεινεν άκα
τοίκητος.

'Η έτέρα τών εικόνων ήμών πα- 
ριστα τήν Εβραϊκήν οδόν έν ή σήμερον 
διατελεϊ καταστάσει. Μετ’ ού πολύ, 
ώ; είπομεν άνωτέρω, τά πάντα θά έξα- 
λειφθώσι, καί θά μείνη μόνον ή άνά- 
μνησις — καί τά πεπληρωμένα χρη
ματοκιβώτια τών πλουσιωτάτων καί 
μεγαλοπρεπών τραπεζιτών, τών τήν 
καταγωγήν αύτών είς τήν άκάθαρτον 
ταύτην τής Φραγκοφούρτης οδόν άνα- 
γόντων.

Η ΕΝ ΦΡΑΓΚΟΦΟΤΡΤΗι ΕΒΡΑΪΚΗ ΟΔΟΣ.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣ1Σ.

ΕΛΛ ΑΣ. Νέον ύπουργεΐον έν Έλλάδι! 
Συμβάν ούχί σπάνιον. Τό ύπουργεΐον τοΰ κ. Κου- 
μουνδούρου, μή δονάμενον ν' άνθέξη είς τάς επα
νειλημμένος τής άντιπολιτεύσεως επιθέσεις, πα- 
ρητήθη. Ό άρχηγος τής άντιπολιτεύσεως, κ. Τρι- 
κούπης, λαβών παρά τοΰ βασιλέως εντολήν, 
έσχημάτισε τήν νέαν κυβέρνησιν, ής μετέχουσιν 
άνδρες και άλλοτε καταλαβόντες τά υψηλά ταΰτα 
τής πολιτείας άξιώματα. Τό νέον ύπουργεΐον 
συνεκροτήθη ώς εξής. X. Τρικούπης, Πρωθυ
πουργός, υπουργός τών Εξωτερικών, προςωρινώς 
δέ και έπί τών Εσωτερικών II. Καλλιγάς, 
έπί τών Οικονομικών- Δημ. Γ. ‘Ράλλης, έπί 
τής Δικαιοσύνης- Σπ. Καραϊσκάκης, έπί τών 
Στρατιωτικών · Κωνστ. Λ ο μ βά ρ δ ο ς, έπί τών 
’Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας Παιδεύσεως- 
καί Γ. 'Ροΰφος, έπί τών Ναυτικών. Ά πάντες 
οΐ υπουργοί είσί καί βουλευταί. Εύκολος καί 
όμαλή δεν είναι ή θέσις τοΰ νέου ύπουργείου, 
έχοντος ένώπιον του σκοπέλους άρκετοΰς, ών ό 
μεγαλείτερος είναι άναντιρρήτως τό οικονομικόν 
ζήτημα, ζήτημα σπουδαιότατον διά τό μέλλον 
τής πατρίδος. Τήν νέαν Κυβέρνησιν θά κρίνωμεν 
έκ τών πράξεών της. Φιλοπατρίαν έχουσι βε
βαίως καί καλήν θέλησιν πάντες οί άνδρες οΐ 
άποτελοΰντες αυτήν άλλά θά έχωσι καί 
τήν δύναμιν νά ϋπερνικήσωσι τάς δυσχερείας 
δλας;

ΡΩΣΣΙΑ. Κατά τήν επέτειον ημέραν τοΰ 
τραγικού θανάτου τοΰ αύτοκράτοοος ’Αλεξάν
δρου Β'. (1/13 Μαρτίου) έτελέσθησαν έν δλαις 
ταΐς ρωσσικαΐς έκκλησιαις μνημόσυνα. Έν τφ 
μνημοσύνφ τφ τελεοθέντι έν τφναφτοΰ φρουρίου 
έν ΙΙετρουπόλει παρευρέθη ή αύτοκρατορική οικο
γένεια. Ό αύτοκράτωρ καί ή αυτοκράτειρα 
προσηυχήθησαν γονυκλιτώς έπί τοΰ τάφου τοΰ 
άποθανόντος πατρός, καί έπεσκέφθησαν κατόπιν 
τό παρεκκλήσιον, τό άνεγερθέν έν τή θέσει, έν 
ή διεπράχθη ό φόνος. Οί τάφοι τοΰ ’Αλεξάν
δρου Β'. καί τής προαποβιωσάσης συζύγου του 
ήσαν κεκοσμημένοι διά άνθέων καί τών αύτο- 
κρατορικών σημάτων. Ή έκκλησία ήτο κατά
φωτος. Μέχρι τής έσπέρας άπειρον πλήθος λαοΰ 
περιεκύκλου τό παρεκκλήσιον έπί τής διώρυγος 
τής Αικατερίνης. — Τήν έπιοΰσαν έτελέσθη δο
ξολογία έπί τή είς τόν θρόνον άναβάσει τοΰ αύτο- 
κράτορος ’Αλεξάνδρου Γ'. Τήν ιεροτελεστίαν 
έτέλεσεν ό μητροπολίτης τής Μόσχας Μακάριος 
έν τφ χαθεδρικφ ναώ τοΰ Αγίου ’Ισαάκ. Είς 
τήν δοξολογίαν παρευρέθησαν άπαντα τά μέλη 
τής αύτοκρατορικής οικογένειας, τό διπλωματικόν 
σώμα, οί ύπουργοί, οί στρατηγοί κτλ. Τό δέ 
έσπέρας ή πόλις ήτο λαμπρώς φωταγωγη- 
μένη.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Ό αύτοκράτωρ τής Γερμα
νίας, Γουλιέλμος Α'., είσήλθε τή 10/22 τοΰ μη
νάς τούτου είς τό 86°’ έτος τής ήλικίας του. 
Έν δλη τή Γερμανίφ έπανηγυρίσθη ή έορτή 
μετά μεγάλης έπισημότητος, καϊ άπειρα ήσαν 
τά άποσταλέντα τφ γέροντι ήγεμόνι συγχαρη
τήρια τηλεγραφήματα. Διεκρίνετο μεταξύ αύτών 
κατ’ έξοχήν διά τό αίσθημα τό τηλεγράφημα 
τοΰ αύτοκράτορος τής 'Ρωσσίας, έν φ έπανελαμ- 
βάνοντο αί διαβεβαιώσεις τής πρός τήν αύτο- 
κρατορικήν τής Γερμανίας οικογένειαν φιλίας καί 
τής πρός τό γερμανικόν έθνος συμπάθειας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕ2ΡΗΣΙΣ.
Έ·< Λειψία τή 14 26 Μαρτίου 1882.

’Ολίγα τά σπουδαία έν τώ κόσμφ τών χρη
μάτων κατά τήν λήξασαν δεκαπενθημερίαν. Τό 
χρηματιστήριον κατέστη ώς τι φυτώριον, έν τώ 
δποίφ ή χειρ τοΰ κηπουρού προσπαθεί νά παράγη 
τεχνητήν βλάστησιν. ΙΙλήν τί δύναται ν' άνα- 
πληρώση τήν φύσιν; Τίς δύναται νά έμφυσήση 
είς τά χρηματιστήρια νέαν ζωτικήν δύναμιν, ήν 
σχεδόν έντελώς άπώλεσαν; Μ' δλον τούτο καί 
αύτοί οί δυσχερείς καιροί έχουσι τό καλόν- πα- 
ρέχουσι σχολήν πρός μελέτην τών γενομένων, 
καί δίδουσι μαθήματα διδακτικά διά τό μέλλον.

ΊΙ άγορά τών Παρισίων χαρακτηρίζεται διά 
μιας μόνης λέξεως- 'Απραξία! Καί έν τοσούτφ 
τά πνεύματα δέν εΐναι άπηλπισμένά· άπ έναν- 
τίας μεγάλας τρέφουσιν έπί τό μέλλον έλπίδας. 
Τοΰτο έξέφρασε καί ό έπί τών Οικονομικών 
υπουργός, Λέων Σαί, έν τή έπί τοΰ προϋπολο
γισμού τού 1883 έκθέσει του. Χρεωκοπία συμ- 
βάσα έσχάτως (ή τής Γενικής Ένώσεως), λέγει 
ό υπουργός, συνεπεία άδικαιολογήτου κυβείας, 
βαρεΐαν κατήνεγκε κατά τής χρηματιστικής αγο
ράς πληγήν. Άλλά τό κακόν είναι γενικόν- 
ούδεμία χώρα τό άπέφυγεν- έν μόνον ύπάρχει 
κατά τοΰ κακού τούτου φάρμακον, ή ύπομονή. 
" χΑς ύπομένη τό χρηματιστήριον καί ή διόρθωσις 
έπέρχεται. — Μέ δλην τήν άπραξίαν άλλα πά
λιν άγγέλλονται έκ Γαλλίας σχέδια περί συστά- 
σεως νέων εταιριών. ΊΙ έφημερίς τού χρημα
τιστηρίου τών Παρισίων άναφέρει τήν σύστασιν 
μετοχικής έταιρίας τών Πετρελαίων τής 
'Ρουμανίας μέ κεφάλαιον 15 έκατομμυρίων 
φράγκων. Ζήτημα είναι, έάν Οά εύρεθώσιν άγο- 
ρασταί διά τάς μετοχάς ταύτας. Κατά τήν 
αύτήν έφημερίδα έκδίδεται προσεχώς ή πρώτη 
σειρά τών ομολογιών τής διώρυγος τοΰ Πα
ναμά. Αξιόν σημειώσεως είναι δτι ό περιβόη
τος καταστάς δόκτωρ StrOUSbekg άπήλθεν ήδη 
είς τήν κεντρικήν'Αμερικήν, δπως διευθύνη τάς 
έργασίας τής διώρυγος ταύτης. ‘Η μεγάλη προ
θυμία, μεθ’ ής αί έργατικαί τάξεις τοΰ Βερο
λίνου δέχονται τάς έλκυστικάς προτάσεις του, 
άποδεικνύει δτι — μέ δλην τήν σκανδαλώδη 
δίκην καί τήν καταδίκην τοΰ StkodsberG — 
τό πλήθος είναι πρόθυμον ν' άνεγείρη πάλιν 
βωμούς είς τόν άνδρα, δν άλλοτε έθαύμαζε καί 
έλάτρευεν.

Είς τήν άφθονίαν τών χρημάτων άποδοτέαι 
καί αί έξ ’Αγγλίας άγγελλόμεναι έκδόσεις νέων 
όμολογιών και αί συστάσεις νέων έταιριών. Οΰτω 
προκηρύττεται ή έκδοσις δύο έκατομμυρίων λιρών 
στερλινών τοΰ δανείου τοΰ Buenos-Ayres πρός 
92%, καί ή σύστασις έταιρίας, σκοπούσης τήν 
χρησιμοποίησιν νέων ήλεκτρικών συστημάτων. 
Πολύ αφελείς πρέπει νά ηναι οί ύπό τοιαύτης 
έπιχειρήσεως δελεαζόμενοι!

Ή κάλυψις τοΰ έλλείμματος έν τώ προϋπο
λογισμέ τής Αύστρο-Ούγγαρίας είναι ζήτημα 
έκκρεμές είσέτι. Αί διαπραγματεύσεις τοΰ ύπουρ- 
γοΰ τών Οικονομικών τής Αύστρο-Ούγγαρίας μετά 
τής όμάδος Έότσχιλδ καί Πιστωτικής Τραπέζης 
κατέληξαν είς τό συμπέρασμα, δτι ή σημερινή 
θέσις τής άγοράς δέν είναι κατάλληλος πρός 
έκδοσιν δανείου, καί δτι δέον ν’ άναβληθή αΰτη 
εις εύνοϊκωτέραν έποχήν. Έν Βιέννη ή εναρξις 
τών διαπραγματεύσεων τούτων έχαιρετίσθη διά 
ύψώσεως έν τφ χρηματιστηρίφ, άλλά τό άποτέ- 
λεσμα αύτών έγένετο δεκτόν μετά δυσθυμίας. 
Υπό τήν έμπνευσιν τής δυσθυμίας ταύτης τό 
χρηματιστήριον έπέκρινε τόν πρό μικρού δημο- 
σιευθέντα ισολογισμόν τής αύστριακής Πιστωτικής 

Τραπέζης, άν καί ή αΰξησις έν τή μερίδι τών 
κερδών άποδεικνύει έναργώς τήν άρίστην θέσιν 
τοΰ μεγάλου τούτου πιστωτικού καταστήματος. 
Κατά τινα κυκλοφορούσαν φήμην, ή Τράπεζα 
τών χωρών (Landerbank) θέλει λάβει μέρος είς 
τήν νέαν έπιχείρησιν τοΰ Bontoux (Union 
nouvelle), καί ή Έφημερίς τών Συζητήσεων 
ευρίσκει τοΰτο φυσικώτατον. ‘Ημείς άποφεύγο- 
μεν ν’ άποφανθώμεν περί τής είδήσεως ταύτης, 
ήτις δμως φαίνεται ήμΐν άπίστευτος.

Ό τόκος τής προεξοφλήσεως έκ νέου κατε- 
βιβάσθη έν μέν Γαλλία άπό 1 είς 3*/i%,  έν δέ 
’Αγγλία άπό 4 είς 3 %. Ούτως ή χρημα- 
τιστική άγορά είσήλθε πάλιν εις τήν όμαλήν 
αύτής τροχιάν. Λ.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ!.
Άπεβίωσεν πρό μικρού έν Όδησσφ πλήρης 

ήμερών δ Θεόδωρος'Ροδοκανάκης, άνήρ σε
βαστός καί διά τήν έν τώ έμπορικφ κόσμφ καί 
ταΐς συναλλαγαΐς αύτοΰ άκεραιότητα καί τιμιό
τητα, καί διά τά φιλάνθρωπα αυτού καί πατριω
τικά αισθήματα. Είς τόν Θεόδωρον ' Ροδοκανάκην 
όφείλουσι τά ελληνικά γράμματα εύγνωμοσύνην 
άΐδιον. Αύτός ήτο δ συστήσας έν Άθήναις 
πλούσιον διαγώνισμα, αύτός ήτο δ δωρήσας τφ 
έθνικφ ήμών πανεπιστημίφ άξίαν λόγου βοτανικήν 
συλλογήν, αύτός τέλος ήτο δ έν Όδησσφ άνε- 
γείρας τό μεγαλοπρεπές ελληνικόν ΙΙαρθεναγω- 
γεΐον, τό όποιον φέρει τό όνομά του. Ή τύχη 
ηύνόησεν αύτόν έν τφ μακρώ αύτοΰ έμπορικφ 
σταδίφ, άλλ’ δ άείμνηστος άνήρ καλήν πάντοτε 
έποιήσατο τοΰ πλούτου του χρήσιν. Ή έλλη
νική κοινότης τής ’Οδησσού άπώλεσεν έν τώ 
προσώπφ τοΰ Θε.οδώρου 'Ροδοκανάκη εν τών 
έγκριτοτέρων καί άριστων αύτής μελών.

Έν Σάμφ δέ άπέθανε νεώτατος τήν ήλικίαν 
δ πρωτότοκος ύιός τοΰ ήγεμόνος τής νήσου έκεί
νης, Άδοσίδου πασά, Βασίλειος, νέος πεπροι- 
κισμένος διά εύγενοΰς συμπεριφοράς καί πολλών 
έπιζήλων προτερημάτων. Έπί τώ Οανάτφ τοΰ 
Βασιλείου Άδοσίδου διετάχθη έν Σάμφ τριή
μερον πένθος.

Ύ. Γ. Τηλεγραφικώς ήγγέλθη σήμερον έκ 
Νέας Ύόρκης ό θάνατος τοΰ ποιητοΰ Long
ee BLOW, άποθανόντος έν τή έξοχική αύτοΰ 
έπαύλει έν ήλικία προβεβηκυία. Περί τοΰ 
άρίστου τούτου τής 'Αμερικής ποιητοΰ, τοΰ συγ- 
γραφέως τοΰ “ Άσματος τοΰ Χιαβάθα”, θέλομεν 
γράψει έν τώ προσέχει ήμών τεύχει.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Ό Ιωάννης Λάντσας. Έπεισόδιον άνα- 
φερόμενον είς τάς τελευταίας στιγμάς τοΰ δια- 
σήμου πολιτικού τής 'Ιταλίας Λάντσα, ου τόν 
θάνατον άνηγγείλομεν έν τφ προλαβόντι τεύχει, 
είναι τό εξής · Ό βασιλεύς Ούμβέρτος μετέβη 
νά έπισκεφθή τόν θνήσκοντα Λάντσαν έν τφ μι- 
κρφ ξενοδοχείφ, ένθα κατέλυεν ό Λάντσας δεν 
έγνώριζε πλέον κανένα. — Λάντσα, τφ είπεν ό 
βασιλεύς πλησιάζων, είμαι έγώ, δ Ούμβέρτος. 
Ό θνήσκων έμεινε ν άκίνητος μέ κεκλεισμένους 
όφθαλμούς. — Έγώ είμαι, Λάντσα, άπανέλαβεν 
ό βασιλεύς, έγώ, ό ύιός τοΰ Βίκτωρος Εμμα
νουήλ! Μόλις ήκουσε τό όνομα τούτο, τό το
σοΰτον προσφιλές αύτφ, δ Λάντσας ήνοιξε τους 
όφθαλμούς καί είπεν έπανειλημμένως. — Ναί, 
ναι, δ Βίκτωρ ’Εμμανουήλ, ό βασιλεύς μου! 
θά τον ΐδω πάλιν!

Ή έορτή τής τριχός. Είς πολλάς έπαρ- 
χίας τού Σινικού κράτους τελείται μετά πομπής 
καί πολλής εύθυμίας ή λεγομένη έορτή τής τρι
χός, δηλ. ή ήμέρα, καθ' ήν τό πρώτον φανε- 
ροΰται λευκή θρίξ είςτό γένειον τού οικοδεσπότου. 
' Η έμφάνισις τής πρώτης λευκής τριχός θεω
ρείται ώς συμβάν λίαν χαρμόσυνον, καί ό άποκτών 
αύτήν άφίνει άπό τής στιγμής ταύτης τό γένειόν 
του νά αύξάνη είς άπόδείξιν δτι άνήκει πλέον 
είς τούς γέροντας, ήτοι είς τούς κατ' έξοχήν 
σεβασμίους. I έρων έχων ώραίαν λευκήν γε
νειάδα έπικαλεΐται μετά θάνατον ώς προστάτης 
θεός.

Τό ίππειον κρέας. ΙΙρό δεκαπέντε μόλις 
έτών τό ίππειον καί όνειον κρέας έποιήσατο τήν 
έμφάνισιν αύτοΰ είς τήν αγοράν τών Παρισίων, 
καί σήμερον τό κρέας τοΰτο τρώγεται ύπό πλεί- 
στων όσων άνθρώπων. Τάς έξής στατιστικός 
πληροφορίας άποσπώμεν έξ έπισήμων έκθέσεων- 
Τφ 1875 κατηναλώθησαν έν Παρισίοις 7000 ίπ
ποι καί 10 όνοι ή ήμίονοι, τφ 1880 δέ 9000 
ίπποι καί 320 όνοι, καί τφ 1S81 τέλος 9300 
ίπποι καί 100 όνοι. Ύπολογιζομένου τού μέν 
κρέατος τοΰ ίππου είς 200 χιλιόγραμμα, τοΰ δέ 
τού όνου είς 30, έπεται βτι οί εύτυχεΐς τών 
Παρισίων κάτοικοι κατεβρόχθισαν κατά τό πα
ρελθόν έτος 1,860,000 χιλιόγραμμα ίππείου καί 
20,000 δνείου κρέατος. Έν τοϊς αριθμοί: τού- 
τοις δέν συγκαταλέγονται οί λεγόμενοι “κατμά- 
δες”, καρδία, μυελός, ήπαρ, γλώσσα κ. τ. τ., έξ 
ών άποκλειστικώς κατασκευάζονται οί ί’ππειοι 
άλλάντες. Εν Παρισίοις ύπάρχουσι σήμερον 40 
κρεωπωλεΐα, πωλούντα μόνον ίππειον κρέας.

‘Η περιηγήτρια Κ αρόλα Σερένα. Δέν 
είναι μόνον οί άνδρες, οίτινες άναπτύσσουσι τόλ
μην καί έγκαρτέρησιν. Εύρίσκονται ένίοτε καί 
γυναίκες ύπερτεροΰσαι κατά τοΰτο πολλών άν
δρών. Τοιαύτη γυνή εΐναι ή κυρία Καρόλα Σε- 
ρένα, ήτις έπανήλθε κατ’ αύτάς είς τήν Εύρώπην 
εκ περιοδείας λίαν έπικινδύνου καί κοπιώδους, 
ήν έπεχείρησεν είς τά έρημότερα καί δυσβατώ- 
τερα μέρη τοΰ Καύκασού. Έν ‘Ρώμη ένθα ή 
ανδρεία γυνή διέμεινεν έπ’ όλίγον κατά τήν είς 
ΙΙαρισίους μετάβασίν της, ή γεωγραφική Εταιρία 
παρεκάλεσεν αύτήν νά κάμη άναγνώσματά τινα 
έπί τής λίαν περιέργου περιοδείας της, καί ό 
βασιλεύς τής Ιταλίας διέταξε νά έκκοιπή είς τι
μήν αύτής χρυσοΰν νομισματόσημον. . Μετ’ ού 
πολύ έκδίδεται έν Παρισίοις τό σύγγραμμά της, 

ό Καύκασος”, δστις θά κοσμήται καί διά τών 
εικόνων, ας μόνη έσχεδίασε καί μετέφερεν έκ. 
τής προσφάτου καί κινδυνώδους αύτής περιο
δείας.

Γενναία δωρεά. Εύγενή πράξιν διαπρε
πούς ομογενούς άναγράφομεν σήμερον. Ό έν 
Κωνσταντινουπόλει βαθύπλουτος κ. Στεφάνοβικ 
κατέθεσεν είς τήν Εθνικήν τής Ελλάδος Τρά
πεζαν δραχμάς τετρακοσίας χιλιάδας, ών οί τό
κοι θά δίδωνται είς τόν έν Άθήναις Σύλλογον 
πρός διάδοσιν τών έλληνικών γραμμάτων. Έν 
περιπτώσει διαλύσεως τοΰ Συλλόγου τούς τόκους 
θέλει λαμβάνει, κατά τήν θέλησιν τοΰ δωρητοΰ, 
τό ’Εθνικόν Ιΐανεπιστήμιον, δπως άποστέλλη καί 
συντηρή δι’ αύτών έν ταΐς όμόροις τής Ελλάδος 
έπαρχίαις τόν άπαιτούμενον άριθμόν διδασκάλων 
προς έκπαιδευσιν τών τέκνων τών κατοίκων τών 
μερών έκείνων.

Εμπορικοί κανόνες. Έν τή βιβλιοθήκη 
τοΰ Γερμανικού Μουσείου έν Νοριμβέργη (πόλει 

τής Βαυαρίας) σώζεται περίεργον βιβλίον, περι- 
έχον κανόνας διά τούς νέους έμπορους καί διά 
τούς έπιμελεΐς αύτών ύπαλλήλους. Συγγραφεύς 
αύτοΰ άναφέρεται έμπορός τις, Ιωάννης Λέμπης, 
έτος οέ τής έκδόσεως τό 1652. Έκ τών κανόνων 
τούτων άποσπώμεν τινός, προσθέτομεν δμως δτι 
τό δλον βιβλίον είναι είς άκρον περίεργον. “Μή 
κατακλίνεσαι πριν περάσης δλας τάς πράξεις τής 
ήμέρας είς τό βιβλίον σου. — Μή κοιμάσαι είμή 
άπο τάς 9 τό έσπέρας μέχρι τής ύ’-4 πρωινής 
ώρας. — Τάς πραγματείας σου κράτει τακτικός 
καί καθαράς. Γούτο εύχαριστεΐ καί τόν αγο
ραστήν καί τόν πωλητήν. — Έσο εύπροσήγορος 
πρός τούς προσερχομένους καί ομιλητικός. — Μή 
ήσαι απότομος, άφηρημένος καί κακής διαθέσεως, 
διότι τοΰτο άποδιώκει τούς άγοραστάς. — ’Ερώτα 
πολλά, άλλά μή πιστεύης δσα άκούεις, καί μή 
έμπιστεύησαι είς τόν τυχόντα διά ν' άποφεύγης 
εύθύνας. — Μή έγκαταλείπης εύκόλως καί άνευ 
σπουδαίου λόγου τούς παλαιούς καί καλούς πε
λότας σου, καί μή τούς πιέζης πολύ, διότι τούτο 
λυπεΐ αυτούς περισσότερον ή τούς ξένους. — 
Μ ή λέγης ποτέ τόν τελευταΐον λόγον σου ■ 
περίμενε, ό άγοραστής να σοί κόμη τήν τελευ- 
ταίαν προσφοράν του. — Μάθε νά ύφίστασαι 
ζημίας έν καιρώ εύθέτφ. Τοΰτο είναι μεγάλη 
τέχνη. — Σημείωσε πάντοτε πριν πληρώσης, 
καί εΐσπραξε πριν σημειώσης. — Μη πληρόνης 
συνάλλαγμα πρό τής λήξεως, διά νά μήν άναγ- 
κασθής νά το πληρώσης δίς.”

‘Η έν ’Ιταλία αρχαιοκαπηλία. Έκ 
'Ρώμης άναγγέλλεται οτι έκ τοΰ περίφημου μου
σείου τοΰ πρίγκηπος Βοργέζη έκλάπησαν έσχάτως 
δύο άρχαΐα άγάλματα. Ή άνακάλυψις τής θρα
σείας ταύτης κλοπής ώδήγησε τήν άστυνομίαν 
είς εΰρεσιν συστηματικής συμμορίας άρχαιοκα- 
πηλων, ήτις προ δέκα ήδη έτών είχεν έργον νά 
κλέπτη αρχαιότητας καί νά τάς πωλή είς τό 
έξωτερικόν. Αρχηγός τής έντιμου ταύτης 
συμμορίας ήτο ό άρχαιοπώλης Βαλβόνης, δστις 
συνήθροιζε τά κλαπέντα άρχαΐα είς τήν αγρο
τικήν του έπαυλιν παρά τήν πύλην Σαλάραν. 
Κατά τήν στιγμήν τής φυλακίσεώς του εύρέ- 
θησαν έν τή έπαύλει, έκτος τών δύο ρηθέντων 
άγαλμάτων, 60 σαρκοφάγοι, 15 άρχαΐαι προτο- 
μαί, 14 έπιγραφαί, λύχνος πήλινος έξαισίας έρ
γασίας, δύο κίονες έκ πορφυρίτου λίθου κτλ. 
Άλλ’ ό Βαλβόνης δέν περιωρίζετο μόνον είς τά 
άρχαΐα- άφήρει έκ τών νεκροταφείων καί νεώ- 
τερα αντικείμενα, άφιερώματα όρειχάλκινα καί 
κοσμήματα πολυτελή. Οί συνένοχοί του ήσαν 
έργάται ασχολούμενοι είς τά οχυρωματικά έργα, 
οίτινες έξετέλουν τάς κλοπάς ύπό τήν οδηγίαν 
του. Έσχάτως άκόμη οί έργάται ουτοι θραύ- 
σαντες τήν θύραν έκκλησίας τινός άφήρεσαν σαρ
κοφάγους καί έπιγραφάς καί κατελήστευσαν κα- 
τακόμβας καί τάφους τής Άππίας όδοΰ. Συνε- 
κινήθη ό κόσμος έπί τφ άκούσματι τούτφ, καί 
τό γερμανικόν Ίνστιτοΰτον τής 'Ρώμης άπηύθυνεν 
άναφοράν είς τήν ’Ιταλικήν κυβέρνησιν, δπως 
τήν παρακαλέση νά έπιτηρή αύστηρότερα τά 
άρχαΐα τής 'Ρώμης κειμήλια. Δυστυχώς καί 
έν Έλλάδι ύφίσταται ή αρχαιοκαπηλία, ούχί βε
βαίως είς τοιοΰτον βαθμόν, άλλ’ όπωςδήποτε τά 
μάλιστα κατακριτέα. Τά άριστουργήματα τών 
άρχαίων είναι ή δόξα τοΰ έθνους, καί ό άφαιρών 
αύτά καί έξάγων χάριν ποταποΰ συμφέροντος 
είναι άντικρυς προδότης πρός τήν πατρίδα του. 
Άξιοι μομφής είσίν δμως καί οί ξένοι οί διά 
τοιούτων αισχρών μέσων ζητούντες νά πλουτί- 
σωσι τά μουσεΐά των.

Γ1ΆΜΜΑΤ0ΚΙΒΩΤΙ0Ν ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.

κ. 1. Λ . . . . είς Κάϊροι·. Ή φωτογραφία 
τοΰ Κισσού έλήφθη. 'Η θέα είναι όντως γρα- 
φικωτάτη, καί θέλει τυπωθή είς προσεχές τεύχος. 
Σάς εύχαριστοϋμεν διά τήν προθυμίαν, τοσούτφ 
μάλλον καθ’ δσον ή εΰρεσις τοιούτων φωτογρα
φιών εΐναι δυσκολωτάτη. Αρκεί νά εϊπωμεν 
Ύμΐν, δτι άν καί έπανειλημμένως ζητηθεΐσαι, 
φωτογραφίαι τοΰ Βώλου δέν άπεστάλησαν ήμΐν. 
Δυστυχώς καί ή ζωγραφική όλίγον παρά τφ 
έθνει ήμών καλλιεργείται, καί ώς έκ τούτου 
μεγίστας δοκιμάζομεν δυσκολίας, δπως προ- 
μηθευθώμεν τά άπαιτούμενα πρωτότυπα σχε- 
διογραφήματα. — κ. Ν. Κ . . . . είς Κο- 
ράβιαν. Τά ^εύχη άπεστάλησαν. Άπό τοΰδε 
θέλομεν έξαποστέλλει Ύμΐν δλα κατ’ εύθεΐαν, 
καί εύγνωμονοΰμεν διά τήν φροντίδα. — κ. 
Κ. II ... . είς Βράίλαι·. Αί γνώμαι ήμών συν- 
ηντήθησαν. Τά στοιχεία παρηγγέλθησαν ήδη μι
κρότερα, δπως άποκτηθή ό άπαιτούμενος έν τφ 
Έσπέρφ χώρος, διότι ή υλη ύπερεπλεόνασε. 
Βασιζόμεθα είς τήν ύπόσχεσίν σας διά τάς 
20 Μαρτίου. Τά φυλλάδια άπεστάλησαν κατά 
τήν έπιθυμίαν σας, ώς καί τά ζητηθέντα. Το 
“ασμα τοΰ Χιαβάθα” είς βιβλίον θέλει άπο
σταλή Ύμΐν άφεύκτως. — κ. Θ. Σ . . . είς 
Όδησσότ. Τί γίνεται ό έν Ίταλίφ καλλιτέχνης; 
Άκόμη δέν έτελείωσε τάς μικρός εικόνας: Τάς 
περιμένομεν άνυπομόνως, διότι είναι αμαρτία 
ένεκα τής έλλείψεως ταύτης νά μείνη τό έργον 
άνέκδοτον. — κ. Σ . . . είς BitVDji’. “Mtxpr 
μαγειρεία κάνει μεγάλα σπήτια”, λέγει ή δημώ
δης παροιμία. Άναγνώσατε το σημερινόν άρ- 
θρον, τό έπιγραφόμενον ΊΙ έν Φραγκοφούρτη 
Εβραϊκή όδός. — κ................ είς ΦιλαδΛ^ΗαΓ
Αμερικής. Χωρίς νά γνωρίζωμεν τό δνομα τού 
ποιητοΰ δέν δημοσιεύομεν ποίημα. — κ. I. . . . 
είς ΚωΓσταΐ’ΤΜΌυπολο’. Κατά λάθος έσημειώθη 
ή τιμή τών 12 φιαλών δδατος Κολωνίας 
μάρκας 12. Ή τιμή εΐναι λιανικώς μάρκ. 15.60 
κατά δωδεκάδα φιαλών. Είναι δμως μύρον άρί- 
στης ποιότητος. — Κυρίαν Ζ . . .. είς Nym- 
wegen (’Ολλανδίας). Εύγνωμονοΰμεν διά τά 
φιλελληνικά Υμών αισθήματα. Πράγματι ούδέν 
έθνος δύναται να καυχηθή δτι έχει τόσον ένθου- 
σιώδεις καί ειλικρινείς φίλους, δσον ή Ελλάς. 
Τούτο άναπτεροϊ τάς έλπίδας της έπί το μέλλον.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ Δ’.

Ένστικτος φράσις·

*α*α*ω*ε*ο*  ε*  α *η  »ει 
ο*ι*ο*  ε*η  ε*  α *ει

'Εκ τών δύο τούτων στίχων έλλείπουσι τά σύμφωνα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ε'.

Τετράγωνον έκ λέξεων.

Νά σχηματισθή τετράγωνον έκ τών πέντε 
λέξεων (έκάστης έκ πέντε στοιχείων), 
ών ή μέν α’. σημαίνει πράγμα εύπρόσδεκτον, 

ή δέ β’. - άμοιβήν κόπου,
ή γ'. - δνομα 'Ρωμαίου,
ή δ'. - πόλιν άρχαίαν

καί ή ε'. - πτηνόν.

ΛΓΣΕ1Σ ΤΟΓ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Γ'. ΕΠΕΜΨΑΝ.

ό Κ. Νικόλαος Σ.Φραγκούδης έν Λεμησσώ Κύπρου, 
ό Κ. A. Κ. Παλαιολόγος έν Λεμησσφ Κύπρου.
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ΚΑΚΑΟΝ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΥ ΑΗΒΙΓ
(LIEBIG).

Εύρηται παρ’ ά-ασι τοΐς φαρμαχείοις ζάι παντοπωλείοις τού Κόσμου.
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Η ΝΕΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙΪΞΙΣ,

προνομίαν τοΰ καθηγητοΰ Klinkerfue s,

αναγγέλλει ανευ ύπολογισμοΰ τίνος μετά καταπληκτικής ακρί
βειας τήν έπερχομένην τοΰ καιρού μεταβολήν. Τό έργαλεΐον 
τούτο είναι τό πρώτον καί μόνον, τό όποιον και ύπό επιστη
μονικήν και ύπό πρακτικήν έποψιν έχει πραγματικήν άξίαν.

Τιμή αύτού μάρκαι 50 ήτοι φράγκα 62.50 ή λίραι άγγλ. 21 
Προγράμματα άποστέλλονται δωρεάν. Εΰρηται μέχρι νεω- 

τέρας είδοποιήσεως μόνον παρά τοϊς

Κυρίοις BIERNATZKI και Σ’ έν ΑΜΒΟΥΡΓΩι, 
κατόχοις τών προνομιούχων τούτων εργαλείων.

Έργοατάσιον σιγάρων 
ΡΟΔΟΛΦΟΥ DAEHR καί Σ’’ 

ί>· Βρψΐ) rijg Ttppaviag.

Ί'ιμαί άπό μαρκών 45 μέ
χρι 250 τήν χιλιάδα.

Τιμολόγια και δείγματα άνά
25 σιγάρα, ήτοι 110 τού κιβω
τίου πρόχειρα.

Πέμπονται διά τού ταχυδρο
μείου.

Ποιότης άρίστη.

Σημ. Συνιστώμεν τό έργοατάσιον 
τούτο, έν τών άριστων έν Γερμανία, είς 
τούς έπιΟυμοΰντας νά καπνίσωσι σιγάρα 
γνήσια καί άρωματικά. με

EAU DE COLOGNE.
Τό άριστον και μόνον γνήσιον κατά τάς πρωτοτύπους 

συνταγάς τοΰ έφευρετού κατασκευαζόμδνον Ύδωρ τής Κο
λωνίας ευρηται παρά τώ Κυρίω

ΙΩΑΝΝΗ» ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΙΝΑ» 
JELICHS-PLATZ No. 4 

έν ΚΟΛΩΝΙΑ»,

προνομιούχο» προμηθευτή πολλών αύτοκρατοριζών και βασι
λικών αύλών, κατόχω τών μεταλλίων καί βραβείων πασών τών 
παγκοσμίων εκθέσεων. Έφιστώ τήν προσοχήν τών αγο
ραστών, δτι έζάστη φιάλη τού αρωματικού τούτου 
ΰδατος δέον νά φέρη τό δνομα Johann Maria Farina, 
καί τήν διεύθυνσιν JtilicIlS-Platz No. 4.

ΤΟ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ Β. ΣΙΓΙΣΜΟϊΝΔΟϊ

έν ΔΕΓΦΊΑι καί ΒΕΡΟΛΙΝΟ»,

έν τών γνωστότερων χαρτοπωλείων τής ’ Γερμανίας, προμηθεύει 
χάρτην παντός είδους καί δλων τών χρωμάτων είς τιμάς συγζατα- 
βατικάς.

Δέχεται παραγγελίας ές δλων τών μερών, ας έκτελεΐ μετά 
τής μεγαλειτέρας ταχύτητος καί ακρίβειας.

Τιμολόγια καί δείγματα πρόχειρα.
BERTH. SIEGISMUND. ·

Είς πάντας τούς αγαπώντας τά άνθη καί είς τούς διατηροΰντας κήπους καί έςοχικά κτήματα συνιστώ τόν γενι
κόν Κατάλογόν μου διά τό έτος 1882, έν τψ όποίω διατεταγμένοι κατά μήνα εδρηνταί δλαι αί όδηγίαι πρός καλλιέρ
γειαν καήπεριποίησιν τών έν αϋτφ καταγεγραμμένων σπόρων καί φυτών, καί αί φυσικώταται απεικονίσεις πλείστων Οσων 
άνβέων. Ό κατάλογος οΰτος αποτελεί τόν άσφαλέστερον οδηγόν παντός φίλου τών άνθέων · είναι ό μεγαλείτερος πάντων 
τών έν Γερμανία έκδιδομένων τοιούτων καταλόγων καί πέμπεται τω αίτούντι δωρεάν.
S3] ’Ανθοπωλείο* καί φυτώριον F. C. Heinemann έν Erfurt.

. ΤΟ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΤΙ10ΓΡΑΦΕΙ0Ν
τ'Λ

Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΤ
άναδέχεται τήν ταχεία*  καί κομψήν έκ- 
τέλεσιν παντός έργου έπιστημονικοΰ, είκο- 
νογραφικού καί άλλων. Ορός δέ καί έκ- 
τύπωσιν είς

ΤΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

μετ’ άρίστης καί άκριδεστάτης έκτελέ- 
σεως καί έπί τιμαϊς λίαν συγκαταδα- 
τικαϊς. μοε

F. KAHLE & SOHN
έν POTSDAM

έργοστασιάρχης τής Αύλής.

Έργοατάσιον ειδών 
έκ χυτού, ψευδαργύ
ρου. 'Αγάλματα, λυ- 

ί,ι χνίαι, πίδακες καί 
Ά κοσμήματα άρχιτεκ- 

τονικά.
ι 'ή, Κατάλογοι καί τι- 

| , μολόγια έ’τοιμα πρός 
1 αποστολήν.

Συντάκτης· Δρ. I. 1ΙΕΡΒΑΝ0ΓΛ0Σ έν ΛΕΙΨΙΑι. EL8TER-STR. 19.

Χαρτοπωλείο*·  Β. ΣΙΓΙΣΜΟΤΝΔΟΓ έν Βερολίνω καί Λειψία. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΤ έν Λειψίφ.


