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Ο ΑΓΙΟΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΕΝ ΚΤΠΡΩι.
(Μετά είκόνος, όρα σελ. 33.)

Έν Κύπρο» σώζονται πάμπολλα ίχνη "ών 
αρχαιότερων χρόνων. Οί διάφοροι καταατηταί 
καί έξουσιασταί τής νήσοι» έφιλοτιμώντο φαί
νεται νά έγκαταλείψωσιν είς τάς έπερχομένας 
γενεάς ίχνη τής διαβάσεώς των. Ουτω βλέπομεν 
έρείπια ναών, εκκλησιών, φρουρίων, έπαύλεων, 
ύδραγωγείων καί άλλων έργων ρ,αρτυρούντων 
τήν μέριμναν, ήν εΐχον οί κύριοι τής νήσου νά 
ζοσμήσωσι τήν χώραν διά μεγάλων καί χρησίμων 
κτιρίων καί καταστημάτων.

II σήμερον έν τώ ' Έσπερο»” δημοσιευο- 
μένη είκών παριστα φρούριον γαλλικόν άςιον 
λόγου, το τοΰ Θεού τοΰ Ερωτος” ή τοΰ 'Αγίου 
Ιλαρίωνος, έν ω οί Αουσινιανοί έσυνείθιζον 

νά διατρίβωσι το θέρος. Άναχωροΰντες έκ τής 
Κερηνείας καί έπί τών πλευρών τοΰ όρους όδεύ- 
οντες φθάνομεν μετά τρεις ώρας είς τήν πρώτην 
πύλην τοΰ 'Αγίου Ιλαρίωνος. Τό φρούριον είναι 
έκτεταμένον. συνίσταται δέ έκ πολλών περιβόλων 
καί κτιρίων, καί περιέχει σήμερον καί χριστια
νικήν έκκλησίαν, ήτις άλλοτε ήτο τό εικονο- 
στάσιον τοΰ φρουρίου. Λαμπρά είναι ή άπό 
τών έπάλςεων θέα. Τό βλέμμα έκτείνεται προς 
τήν Λάπηθον, τήν Βασιλείαν καί πρός τά απέ
ναντι ύψούμενα όρη τής έν ’Ασία Κιλικίας.

Τό όνομα τοΰ ' θεού τοΰ Έρωτος” εμφαίνει 
ότι πάλαι ποτέ έν τή θέσει ταύτη ύπήρχε μνη- 
μεΐον ελληνικόν ή ιερόν τιμωμένου τω θεώ τούτω. 
νΕλαβε δέ κατόπιν τοΰ όνομα τοΰ 'Αγίου Ίλα- 
ρίωνος έζ τής διαμονής τοΰ 'Αγίου ένταΰθα. 
Γνωστόν είναι ότι ό "Αγιος Ίλαρίων έπί πολΰν 
διέτριψεν ένταΰθα χρόνον, ύπέρ τής ψυχικής 
αύτοΰ μερίμνων σωτηρίας, ζαί οτι ένταΰθα καί 
άπέθανεν. Κατ’ έτος κατά τήν ημέραν καθ’ ήν 
εορτάζεται ή μνήμη αύτοΰ τελείται έν τή μικρά 
εκκλησία λειτουργία ύπό ίερέως μεταβαίνοντος 
έκ Λευκωσίας. Κεΐται ό Άγιος Ίλαρίων βορειο
ανατολικούς τής Λευκωσίας καί άπέχει αύτής 
ώς έγγιστα τρία καί ήμισυ μιλιά.

ΣΚΕΨΕΙΣ.
‘ϊπό I. Κοστενιέτσκη.

(Συνέχεια καί τέλος.)

Πρός έξήγησιν τής Γραφικής κοσμογονίας ας 
άποτανθώμεν είς τάς νεωτάτας έπιστημονικάς 
ανακαλύψεις. "Αν διατρέςωμεν κατά τάς γεω
λογικός ερεύνα; τόν σχηματισμόν τών άρχαίων 
μορφώσεων μετά τών όψιγενεστάτων, εύκόλως 
πειθόμεθα, δτι άπάσαι παρεσζεύαζον βαθμηδόν 
τήν κατοικίαν τοΰ ανθρώπου. ’Απέραντα στρώ
ματα ασβέστου σχηματισθέντα ύπδ έξαφανισθέν- 
των σωρών υδροβίων δστρακοδέρμων · άποθήκαι 
λιθανθράκων ώσανεί έπίτηδε; προνοητικά»; ύπό 
φιλέργου χειρός έστοιβασμέναι είς μίαν πρω
τόγονον φυτικήν ζωήν, έπ’ αύτής δέ τά 
ύστατα προϊόντα αύτής έκείνης τής ζωής, 
άλλά πλειότερον προσεγγίζοντα εις τά ήμέ- 
τερα σύγχρονα είδη τών δένδρων ■ πάντα ταΰτα 
έρριμένα σωρηδόν καί διαφυλάξαντα Ανθρακικόν 
πλούτον είς μέλλοντας λογικούς σύνεργού;. — 
Είς τήν θεωρίαν καί έπίγνωσιν τοιούτων ύπο- 
γειων θησαυρών, ό μύωψ φυσιολόγος παραχρήμα 
έςηγεΐ ταΰτα κατά τό δοκοΰν καί άπονέμει αύ- 
τοις δισεκατομμύρια έτών, έν ω τό παν μαρτυρεί 
ταχείας ταυτοχρόνους αλλοιώσεις, αΐτινε; ήνω- 
μεναι προύκάλεσαν κολοσσαίας μορφώσεις γήινων 
στρωμάτων. Ιοΰτο ούδόλως ήδύνατο νά συμβή 
εάν παραδεχθώμεν άτελευτήτως βραδεΐαν έργα- 
σίαν τών φυσικών δυνάμεων, καθ’ δσον είς τό 

διάστημα εκατομμυρίων έτών ή ένέργεια αυτή 
οφείλει κατά τόν νόμον τής μηχανική; νά έξά- 
σθενήση, επομένως δέ καταναλίσκεται καί ή 
ένότης τής ένεργείας των, τοΰθ’ οπερ πράγματι 
δέν συνέβη. Είς τόν άρχέγονον κόσμον τό παν 
συνέτρεχε πρός ταχεΐαν αΰςησιν καί πολλα
πλασιασμόν τών άπλουστάτων ειδών τής βλαστή- 
σεως είς κολοσσαίας διαστάσεις, οΐον πτερίδων, 
ΐππουρίδων, φυκών. Πάντα ταΰτα έξετελοΰντο 
έν άτμοσφαίρα κεκορεσμένη ανθρακικής άτμί- 
δος, πλήρει πυκνών έξατμισεων, έπί έδάφους 
ύγροΰ καί θερμαινομένου ύπό τοΰ έσωτεοικοΰ 
θάλπους υποχθονίου πυρίνου έργασίας. Έπί τών 
πρώτων φυτικών στρωμάτων, έζ τής γιγαντιαία; 
βλαστήσεως τών άπλουστάτων ειδών, έσχηματί- 
ζοντο έτερα δενδροειδή στρώματα, έπ’ αύτών δέ 
νέοι δενδρώδεις σωροί καί ουτω καθ’ έξής. Ό 
ύπολογισμος τοΰ αριθμού τών έτών τής βλαστή
σεως δένδρου διά τών στρωμάτων ή άλλων ση
μείων καθίσταται ανέφικτος, έπειδή ό πρωτό
γονος κόσμος δέν είχεν ενιαυσίους κλιματηρικάς 
μεταβολάς καί στριόματα, δ,τι δέ ώισειλε νά 
μορφωθή έντός ένός έτους, έσχηματίζετο έν 
βραχεί χρόνιο. — ‘Η έποχή έκείνη ήτο "δίνη 
ζωής’ . Οθεν ούδεμία ύπήρχεν άνάγκη μυριάδων 
ετών πρός σχηματισμόν άπεράντων δενδροειδών 
άποθηκών. Άλλ’ δσον βραχύς καί αν ήτο ό 
χρόνος διά τήν βλάστησιν, πάντα ταΰτα έξε- 
τελέσθησαν διά φυσικής όδοΰ βαθμιαίας άνα
πτύξεως. Το αύτό ρητέον καί περί τής ύπο- 
σταθμης, καίτοι διά τήν μόρφωσιν τών στρωμά
των τοΰ άσβέστου, τής άργίλου καί τών άλα- 
τούχων τμημάτων ούδόλως άπητοΰντο πολλαί 
χιλιατηριδες. Ουτω λοιπόν ή Γραφική "ημέρα”, 
συμπεριλαμβάνουσα τήν έννοιαν σαφώς (ορισμένης 
μορφής δημιουργικής ένεργείας διά. τής λέςεως 
γεννηθήτω άφ’ ένός μέν, άναμφιβόλως δηλοι 

δραστήριου σύμπραξιν τής ένεργείας ταύτης, άλ
λως δέν θά ήδύνατο νά προκύψη αύστηρώς 
ώρισμένη μορφή έργασίας δι’ έκάστην "ημέραν”, 
ώς τοΰτο έμπράκτως έπετελέσθη ■ άφ’ έτέρου δέ 
έπιβεβαιοΐ, δτι ή Γραφική "ημέρα” δέν ήδύνατο 
να η πολλών χιλιάδων περίοδος, διότι τότε 
ήθελον καταναλωθή τά δρια τής (ορισμένη; μορ
φή; τής ενεργείας. 'Η Βιβλική ημέρα δέν ήδύ
νατο έπίσης νά ή τοιαύτη, οίαν έφαντάσθησαν 
οί προγενέστεροι Βιβλισταί, ήτοι 24 ωρών, 
έπειδή τότε θά παρεβιάζετο ή βαθμολογία καί 
ή σκοπιμοτης τής άναπτύξεως τών φυσικών δυ
νάμεων, οΐαι διετάχθησαν ύπό τοΰ Πλάστου 
όπως ύπό τήν διεύθυνσιν τής πανσόφου αύτοΰ 
παντογνωσίας, παν κτίσμα έπληρώση τό θέλημά 
του καί καταστήση τήν γήν κατάλληλον πρός 
ένδιαίτημα πρώτον τών φυτών, είτα τών ζώων, 
καί τέλος τοΰ κυριωτάτου αιτίου τής δημιουρ
γίας, προς κατοικίαν τοΰ άνθρώπου. Είς τοι- 
οΰτον συμπέρασμα, δτι δηλαδή ή ημέρα δέν 
συνίστατο έξ 24. ώρών, τείνουσιν έπίσης καί οί 
λόγοι τοΰ ιστοριογράφου — "καί έγένετο έσπέρα 
καί έγένετο πρωΐ, — ήμερα πρώτη”. 'Οποία τις 
έστίν ή ημέρα αδτη, άφ’ ού άπό τής έσπέρα; 
μέχρι τής πρωίας μόνον νύξ δύναται νά παρεν- 
τεθή; Τότε ώφειλε νά εΐπη άντιστρόφως · καί 
έγένετο πρωΐ καί έγένετο έσπέρα — ημέρα 
πρώτη. Άλλά τοΰτο δέν έρρέθη — δήλον δτι 
ό ιστορικός δέν προύτίθετο νά όμιλήση περί 
συνήθους ημερονυκτίου, άλλά διά τής λέςεως 

έσπέρα” έβούλετο νά έκφράση περάτωσιν μιάς 
μορφής δημιουργίας, καί μετάβασιν εις νέαν 
μορφήν, εις άλλοίαν ύπό τοΰ θείου Λόγου προσ- 
διορισθεΐσαν μόρφωσιν. Αί φυσικαί δυνάμεις 
έχρησίμευσαν ώς μεσάζοντα όργανα πρός έκ- 
πλήρωσιν τοΰ θελήματος τοΰ Δημιουργού. Τοΰτο 
έδήλωσεν ό ιστορικός άπ’ εύθείας · "καί τό 
Πνεύμα τοΰ θεού έφέρετο έπί τών ύδάτων”.

Διατί άρά γε έπί τών ύδάτων; Διότι έ; αύτών 
ήρξατο ή πρώτη θεμελιιόδη; εργασία · πρώτον 
μέν ή έκ τής άτμοειδοΰ; καταστάσεως μόρφωσι; 
τοΰ υδατος, καί έξ αύτοΰ έκείνη τοΰ ούρανίου 
στερεώματος, δεύτερον δέ ή τής υποστάθμης καί 
"ών χημικών έργασιών. μετά τάς οποίας τό ύδωρ 
κατέλαβε τήν θέσιν τών θαλασσών καί έφάνη ή 
ξηρά. Ιδού ό λόγος δι’ δν ή παρουσία τοΰ 
Πνεύματος τοΰ θεού ήτο άπαραίτητος, διότι 
συστηματικήν καί σκόπιμου διεύθυνσιν τών φυ
σικών δυνάμεων δέν δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν, 
άνευ τής παρουσίας ύπερτάτου διευθύυουτος τάς 
δυνάμεις δημιουργικού Νοός. Τοΰτο έγένετο 
δταν δέν είχε τεθή ή τάξις της γενικής κ.ιυή- 
σεως. Πρός εφαρμογήν τής τάξεως ταύτης. ό 
Παντοδύναμος ώφειλε νά προκαλέση ιδιαιτέραν 
έκτακτον προσπάθειαν τών φυσικών δυνάμεων.

Καί είπεν ό Θεός, γεννηθήτω φώς καί έγένετο 
φώς. Οποίον ήτο τό θαυμάσιον τοΰτο φώς; 

• Αύτό δεν άποτελεΐ νέον εργον δημιουργίας, άλλά 
μόνον έξήλθεν έκ τής ύπαρχούσης ύλης. 'Ημείς 
και νΰν γινώσκομεν τοιούτου φυσικόν φώς έν τή 
φύσει τών πραγμάτων, — τό ηλεκτρικού φώς. 
Ί’πό τήν έυισχυθεΐσαυ ένέργειαν τής ύλης, ή 
ηλεκτρική δύναμις αύτής προύζάλεσε τήν έμ- 
φάνισιν τοΰ φωτός, οπερ περιέβαλε άπαντα τόν 
όγκον τής ύλης καί διαχυθεν έπ’ αύτής. ώς κύ
κλος δόξης, συνετέλεσε πρός έυδυνάμωσιν τής 
φυτικής ένεργείας, δταν δέ ταύτης τό εργον 
εφθασε είς τό ποθητόν Αποτέλεσμα, ό Θεός δια- 
χωρίσας τό φώς, συνήθροισεν αύτό, καί ώς έκ 
τούτου έκεΐ ένθα τά φώς ύπήρχε, έφάνη ημέρα, 
εις τό άντίθετον δέ μέρος νύξ. Καί ώνόμασεν 
ό Θεός τό φώς ημέραν καί τό σκότος νύκτα. 
Τοΰτο ύπήρξε ή πρώτη ήμερονύκτιος κίνησις τής 
γής περί τόν άξονά της, ήρξατο δέ τήν πρώτην 
ημέραν τής κοσμογονίας ύπό τήν έπιρροήν τής 
παλίρροιας τοΰ ύδατος, προελθούσης έκ τής έλ- 
ξεως τοΰ εις έν σημεΐον συνενωθέντος καί έζ 
τής γής άποχωοισθέντος φωτός. Δύναται τις 
ήδη νά φαντασθή, όποια Ισχυρά βλάστησις ήρ
ξατο ύπό τήν έγγυτάτην έπίδρασιν, ώς έζ πείρας 
γινώσκομεν, τοΰ ηλεκτρικού φωτός. Κατά τήν 
ιδιότητα δύω ηλεκτρικών ρευστών, θετικού ζαί 
άρνητιζοΰ, ή γή έξετέλει τήν ημερονύκτιου κί- 
νησιν. 'Η ημέρα ταχέως διεδέχετο τήν νύκτα, 
ή ταχέως άναπτυσσομένη βλάστησις μόλις προέ- 
φθανε έντός βραχέος χρονικού διαλείμματος ν’ 
άναπαυθή έζ τών άγώνων της, έτελεΐτο άν- 
ταλλαγή ούσιών, άντί τοΰ άφθόνως άπορροφη- 
θέντος άρθρακικοΰ οξέος, τά φυτά έξέπεμπον τό 
οξυγόνου, — έν ένί λόγφ, μία έργασία διεδέχετο 
τήν άλλην! 'Οποία δφείλει νά ή ή δύναμις 
τής βλαστήσεως, καί πόσον ταχέως ώφειλε νά 
μεταβάλληται ή άτμοσφαίρα, βρίθουσα οξυγόνου 
ζαί άπαλλαττομένη έζ τοΰ πλεονάζοντας άν- 
θραζιζοΰ όξέος, δπως ή γή καταστή ταχύτερον 
άρμοδία πρός κατοικίαν κολοσσαίων ζώων, άνα- 
πτυχθέντων ύπό εύνοϊκάς διά τήν αδξησίν των 
συνθήκας!

Ή έκτη Γραφική ημέρα έληξε μετά τής 
σπουδαιοτάτης καί τελευταίας δημιουργικής πρά- 
ξεως, τής πλάσεως τοΰ άνθρώπου. Το εργον 
αύτής ταύτης τής πλάσεως περικλείεται έν τοΐς 
έπομένοις ρήμασι · — "Καί έποίησεν ό θεός 
τόν άνθρωπον κατ’ εικόνα θεού καί καθ’ όμοί- 
ωσιν · άρρεν καί θήλυ έποίησεν αύτούς. Καί 
ε»λογησεν αύτούς ό θεός λέγων· Αύξάνεσθε καί 
πληθύνεσθε, καί πληρώσατε τήν γήν, καί κατα
κυριεύσατε αύτής · καί άρχετε τών ιχθύων τής 
θαλασσής και τών πετεινών τοΰ ούρανοΰ, καί 
πάντων τών κτηνών, ζαί πάσης τής γής, καί 
πάντων τών ερπετών τών έρπόντων έπί τής γής. 
Και είπεν ό Θεός· ’Ιδού δέδωζα. ύμΐν πάντα χόρ- 
τον σπόριμον, σπεΐρον σπέρμα, δ έστιν έπάνω

πάσης τής γή;· καί πάν ξύλον, δ έχει έν έαυτώ 
καρπόν σπέρματος σπορίμου, ύμΐν εσται εις ορώ- 
σιν.” __ Έν τώ λόγιο τούτω, ον ό Θεός άπηύ-
θυνε τώ άνθρώπιο, ό ιστορικός άνεγνώρισε τήν 
σπουδαίαν έκείνην σημασίαν, ήν έλαβεν ό άν
θρωπος έπί τής γή;, ώς κύριος αύτής, καί ύπό 
πνευματικήν έποψιν, ώς κομιστής τής είκόνος καί 
τής δμοιώσεως τοΰ Θεού. (Τούναντίον οί Δαρ- 
βινισταί Οεωροΰσιν εαυτούς εικόνα καί όμοίωσιν 
τοΰ πιθήκου έκ τοΰ είδους τοΰ Ούραγκουτάγκου). 
__ "Ινα μή ύπολειφθή δέ παρεννόησίς τις ώς 
προς τόν τρόπον καθ’ δν ό άνθρωπος έπλάσθη, 
όΆΙωϋσής προσέθετο · — "Καί έποίησεν Κύριος 
δ θεός τόν άνθρωπον έκ γήινου χώματος, καί 
ένεφύσησε είς τό πρόσωπον αύτοΰ πνοήν ζωής, 
καί έγένετο δ άνθρωπος είς ψυχήν ζώσαν. — 
Ένταΰθα πρώτην ήδη φοράν έποιήσατο χρήσιν 
τοΰ διπλού ονόματος Κύριος δ Θεός, κατά τό 
Εβραϊκόν πρωτότυπον, — 'Έλογίμ Ιεχωβά” — 
'Ο Κύριος έκεΐνος, τώ θελήματι ούτινος εκτισθη 
δ κόσμος, Θεός έστι, Θεός διαθήκης, έλθών είς 
στενώτατον δεσμόν μετά τοΰ άνθρώπου, ώς Πα
τήρ πρός τέκνα. Οί φυσιόλογοι ταράττονται έπί 
τή έκφράσει, δτι δ άνθρωπος επλασθη εκ γήινου 
χώματος, καί δέν παρήχθη συνφδά τή κατά τό 
Δαρβίνειον σύστημα άναπτύξει. Άλλά δημι- 
ουργεΐν έκ χώματος δέν σημαίνει δτι έν τή 
μορφώσει τοΰ άνθρώπου δεν υπήρχε τοιαυτη 
άνάπτυξις, οια κατά τήν στιγμήν έκείνην κατέστη 
ή τελειοτάτη έκ τών ζώων. ’ Ενταΰθα μόνον 
σαισώς έξηνέχθη έκείνη ή έννοια, δτι ούχί έξ 
άλλου τίνος οίουδήποτε ζώου παρήχθη δ άν
θρωπος, άλλ’ αύτοτελώς έκ τής γής. Κύριος δ 
Θεός ηύδόκησεν ινα παρασκευάση τόν άνθρωπον 
έζ γήινου χώματος έν παρεμφερεΐ βαθμιαία 
άναπτύξει, άλλά μόνον άνεξαρτήτως τών ήδη 
ύπαρχόντων ζωικών άτόμων, καί κατά τά προσ
όντα τοΰ δργανιαμοΰ του, άσυγκρίτως άνώτερον 
καί τελειότερον πάντων τών πλασθέντων ζώων. 
Τό εργον τοΰτο ήδύνατο νά έκτελεσθή διά τών 
φυσικών δυνάμεων, καθ’ δσον διά τήν φυσικήν 
άνάπτυξιν δέν άπητεΐτο ύψίστη θεία παντοδυνα
μία, έχρηζεν δμως τοιαύτης μορφής, οΐα ήν 
άπαραίτητος καί διά τήν παραγωγήν πάσης τής 
κοσμογονίας, τοΰτ έστι διά τήν έπίσπευσιν τής 
φυσικής άναπτύξεως. Ούδεμία ύπήρχεν άνάγκη 
δπως Κύριος δ Θεός περιμείνη αιώνας, έως ού 
καταστή δυνατόν, διά μόνου τοΰ παντοδυνάμου 
αύτοΰ λόγου, νά σχηματισθή έκ γήινου χώματος 
σωματικός άνθρώπινος όργανισμός, μή άπομα- 
κρυνόμενος άπό τής φυσικής προόδου · άλλα τα
χέως καί έπίσης στιγμιαίως, ώς καί το πάν έν 
άρχή έξετελέσθη διά τοΰ λόγου, "γεννηθήτω 
φώς”. — 'Οπωςδήποτ άν ή, τό παραδοθέν ύπό 
τοΰ Μωϋσέως έργον τής πλάσεως τοΰ άνθρώπου, 
ισταται είς τοσοΰτον δψος δυνάμεως καί μεγαλείου, 
ώστε μόνον άνωθεν έμπνευσις ήδύνατο νά τόν 
μύηση είς τό μυστήριον τοΰτο. ’Άνευ τής άπο- 
καλύψεως τής Παλαιάς καί Νέας Διαθήκης 
ούδέποτε θά κατώρθου δ άνθρωπος νά έννοήση 
τό μυστήριον τής έν έαυτώ ένώσεως τής ύλης 
μετά τοΰ πνεύματος, τής πτώσεως τοΰ πρωτο
πλάστου καί τής άπολυτρώσεως πάσης τής άν- 
θρωπότητος. —

Καί ουτω έκ τών προεκτεθέντων συνάγομεν 
διάφορα γεγονότα, συνηγορούντα έξ επιστημονικής 
άποψεως ύπέρ τοΰ άξιοπίστου τών ύπό τοΰ .Μω
ϋσέως άφηγηθέντων συμβάντων. Έν πρώτοις, 
τό Βιβλίον τής Γενέσεως περιέχει τοιαύτην 
ακριβή μαρτυρίαν περί τής ύλης τοΰ φωτός, 
οια πληρέστατα έπικυροΰται ύπό τών νεωτάτων 
επιστημονικών άνακαλύψεων έν τή χιΰρα τοΰ 
ηλεκτρισμού καί τοΰ μαγνητισμού. Δεύτερον, 
ή διήγηαις περί τής έν τή τετάρτη ημέρα δη
μιουργίας τοΰ Ήλιου, τής Σελήνης καί τών 

αστέρων, ή τοσοΰτον σκανδαλίσασα τούς σκεπτι
κούς τής lS’^ έκατονταετηρίδος ζαί τοσαύτας 
δυσχερείας παρασχοΰσα τοΐς τότε θεολόγοις δπως 
δώσωσιν άποχρώσαν έςήγησιν τοιούτου παραδόξου 
κατά τήν γνώμην τών σκεπτικών λάθους, άπο- 
διδόντος τήν έμφάνισιν τοΰ ήλιακοΰ φωτός καί 
τής θεομότητος μεταγενεστέρως τής παραγωγής 
τών φυτών, διά τών προσφάτων έπιστημονιζών 
έρευνών κατ’ έκπληζτικώτατον τρόπον, ούχι μόνον 
άνεκηρύχθη ώς δυνατή, άλλά καί άνεγνωρίσθη 
ώς έπιστημονικώς αποδεδειγμένη. Τρίτον, τίς 
θ’ άπεφάσιζε πρό 3000 έτών νά εΐπη δτι, 
"Κύριο; ό Θεός δέν στέλλει τήν βροχήν, άλλ’ 
άτμός έκ τής γής άνυψούμενος ήρδευσεν άπαν 
το πρόσωπον αύτής;” — Μόνος ό έμπειρος τής 
ήμετέρας έποχής γεωλόγος μετά πλείστας έπι- 
ζησάσας θεωρίας "Ποσειδωνίων καί'Ηφαιστείων 
ένεργειών”, ήδυνήθη νά ποιήσηται τοιαύτην ορ
θήν έξήγησιν τής πρωτογόνου άτμοσφαίρας. Έάν 
άφθόνως άπεχωρίζετο έκ τής γής δ άτμός, τότε 
όφθαλμοφανώς θά έκρύπτοντο αί άκ.τΐνες τών 
άστέρων· έάν ύπήρχε ισχυρά Οερμότης διά τόν 
άπο^ωρισμόν τοιούτου άφθονου άτμοΰ, τότε τό 
συν τή θερμότητι παραγόμενον φώς ή θερμόφως 
ήδύνατο ν’ άντικαταστήση τήν ήλιακήν άκτινο- 
βολίαν. Ιδού μεθ’ δπόσης άκριβείας ώμίλησε 
διά βραχέων δ Μωϋσής περί πράγματος, ού ή 
δρθότης διά πολυαιώνων γεωλογικών καί φυσικών 
έρευνών μόνον έν τίρ παρόντι καιρφ άπεδείχθη.

Μ’ δλα ταΰτα δ σύγχρονος αιών φέρει τήν 
ιδιαιτέραν σφραγίδα γενικής ροπής πρός τον 
ύλισμόν, πειρώμενος έν ονόματι τής προόδου 
δπως κλονίση τήν πίστιν είς τόν ζώντα Θεόν καί 
συνάμα άνατρέψη τήν βάσιν τής ψυχολογίας, ώς 
έπιστήμης τής πνευματικής ιδιότητας τής ψυχής 
τοΰ άνθρώπου, παράγων δέ τά έν αύτφ πνευ
ματικά φαινόμενα έκ τής άδρανοΰς ύλης, ήτοι 
έκ τής νευρικής ένεργείας καί τών κινήσεων 
τού έγκεφάλου. Παράδοξος σκοτασμός νοός! 
Δέν είναι όντως άπορίας άξιον, δτι δ περιω- 
ρισμένος, οίονεί έν λάζκω καθήμενος καί μόνον 
διά τής στενής αύτοΰ δπής τό φώς τοΰ Θεού 
δρών άνθρώπινος νούς έφαντάσθη έαυτόν έν τή 
άλαζόνι τυφλώσει του τόσο» άπεριόριστον καί 
μέγαν, ώστε άπεφάσισε νά περιφρόνηση τά άνε- 
ξερεύνητα καί άκατάληπτα μυστήρια τοΰ απροσί
του είς τήν διάνοιαν Πλάστου, άντικαθιστών αύτά 
διά τών μικρογραφικών άνακαλύψεών του, εις 
τήν άλήθειαν καί ένέργειαν τών όποιων αύτός 
δ ίδιος δέν πιστεύει, προσπαθεί δμως νά βε- 
βαιώση τούς άλλους! *)  — Τό μάλλον έκπλητταν 
έκ τοΰ παραλογισμού τούτου, δν οί ύλισταί 
κηρύττουσιν, είναι κυρίως δτι ζαταβιβάζουσι 
τόν παγκόσμιον δημιουργικόν Νούν μέχρις αύτο- 
μάτου, ύπ’ ούδενός διευθυνομένου μηχανισμού, 
καθ’ δλον τόν άπεριόριστον κόσμον, άρχόμενοι 
άπό τού άνθρώπου καί ύψούμενοι μέχρις δλου

*) 0 έχων σώας τάς φρένας υλιστής δέν δύναται 
είλικρινώς νά πιστεύση ότι ό άνθρωπος ούδέν άλλο 
έστίν ή αύτόματον ένεργοϋν μόνον διά τών κινήσεων 
τού μυελού. Άναγνωρίζοντες, ότι ό εγκέφαλος είναι 
όργανον τής ψυχής καί γίγνώσκοντες ότι έξ αύτοΰ άμέ
σως έςήρτηνται αί λειτουργίαι τοΰ νευρικού συστήματος, 
δέν δυνάμεθα προσφυέστερου νά συγκρίνωμεν τάς νευ
ρικά; ταύτας λειτουργίας, ή μετά τής πληκτροφόρου 
τού κλειδοκύμβαλού. — ‘Αλλά τίς τολμφ νά όεδαιώση 
βτι τό κλειδοκύμβαλου δύναται μόνον του νά παιςη, 
μάλιστα δέ εύτάκτως καί άρμονικώς, άνευ τής κρούσεως 
τών πλήκτρων ύπό είδήμονος καί όρθώς σκεπτομένου 
παίκτου; — Πρός τούτοις, γίγνώσκοντες τήν έν τώ άν- 
δρώπω ικανότητα τής “αύτοπαρατηρήσεως” καί “αύτο- 
εξελέγξεως”, τίς πιστεύει ότι ό δυασμός ούτος είναι 
προϊόν τών νεύρων ζαί τών έγκεφαλικών κινήσεων; — 
‘Εκτός τούτων, έν τώπροσδιορισμφ ένός ή άλλου τρόπου 
ένεργείας, ής ή έκπλήρωσις συνεπάγεται είτε τό αγαθόν 
είτε τό κακόν, έκαστος άνθρωπος παρατηρεί έν τώ 
άμερίστψ αύτού έγώ, εγγύς τής θελήσεώς του, τήν 

τ^ύ σύμπαντος· ούχ ήττον δμω; οί τύποι παρα
πλήσιων άνθρώπων δέν παρουσιάζουσιν ήμΐν 
άπροσδόκητον φαινόμενου. Τοιούτου; τυφλούς 
τό πνεύμα προεΐδεν ό προφήτη; ΊΙσαΐα;, έτι 
ο’ άκριβέστερον ύπέδειξεν δ Σωτήρ ήμών, λέγων 

Γετύφλωκεν αύτών τοΰ; οφθαλμού; καί πε- 
πώρωκεν αύτών τήν καρδίαν · ινα μή ίδωσι τοΐς 
οφθαλμοί; καί νοήσωσι τή ζαρδία καί έπιστραφώσι 
καί ίάσωμαι αύτούς. (Ίωαν. 12—42.)—’Αληθώς 
μόνο; δ Κύριο; δύναται νά ίατρεύση έκ τοιούτου 
διανοητικού σκοτασμού, έπειδή ή άνθρώπινος 
Ί’υχιατρία είσέτι δέν έπενόησε μέσον τι θεραπεΰον 
τοιαύτην πνευματικήν άσθένειαν. Έκ παραλ
λήλου δμως μετά τή; ζοφερά; ταύτη; συγχρόνου 
έπόψεως, γιγνόμεθα αύτόπται καί λαμπρών δι
δακτικών παραδειγμάτων. ’Ολιγωρούσα περί 
τιΰν προσπαθειών τή; ψευδοσοφία; δπως έξαλειψη, 
έξαφανίση τήν αλήθειαν, ή έπιστήμη παρά πάσαν 
προσδοκίαν άποζαλύπτει γεγονότα έπισφραγίζοντα 
τήν ιστορίαν τή; κοσμογονίας ζαί τή; Θείας 
ΙΙρονοίας ύπέρ τής σωτηρία; τής άνθρωπότητος. 
— "'Η Χριστιανική αλήθεια πράγματι δέν φο
βείται τήν άνθρώπινον διάνοιαν καί γνώσιν · μή 
άποτασσομένη έαυτή, δύναται νά έπωφεληθή 
πάντων τών προϊόντων τού νοός, δύναται νά συν- 
ταχθή τή θρησκευτική 'πίστει μετά τής έλευ- 
θέρας φιλοσοφική; σκέψεως, καί τή άποκαλύψει 
τή; θεία; άληθείας μετά τών άνακαλύψεων τή; 
ανθρώπινη; γνώσεως.” — Ουτω όρθώς καί έμ- 
βριθώ; άρτι έξεφράσθη ό καίτοι νέο; άλλ’ εύπαί- 
δευτο; Β. Σολοβιέφ. Άλλά περί τή; έφαρμογή; 
τοΰ άξιώματος τούτου είς τήν ζωήν τής άνθρω
πότητος έτι βαθύτερον άπεφάνθη δ άείμνηστος 
Ν. I. Πιρογώβ, δστις καί προφορικώς καί έγ- 
γράφω; έξήνεγκε τήν λαμπράν ιδέαν, δτι ή έπι- 
στημονιζή γνώσις οφείλει πάντοτε νά συντάσ- 
σηται τή διδασκαλία -τοΰ Χριστού, δπως, τοι- 
ούτιρ τρύπιο, ή άλήθεια, ή άντλουμένη έκ τή; 
πηγή; τή; άνθρωπίνου έπιστήμη;, φωτίζηται 
ύπό τοΰ φωτός τή; εύαγγελική; άληθεία;! καθ’ 
δσον μόνον έζ τής πηγής ταύτη; άναβλύζουσι 
τά άνεξάντλητα ρείθρα "τοΰ ζώντο; υδατο;” 
έπ’ άγαθω πάσης τή; άνθρωπίνη; ζωή; ■ έάν 
δέ ή γνώσι; δέν συντάσσηται τή διδασκαλία τοΰ 
Χριστού, (δστις έπεκύρωσε τήν άλήθειαν τής 
Μωσαϊκή; διδασκαλίας), τοΰτο δηλοι δτι ή 
γνώσι; ήμών τυγχάνει άτελή; ή ψευδή;. Δέον 
νά έρευνώμεν, διασαφίζωμεν καί άποκαλύπτωμεν 
τήν θείαν άλήθειαν ■ τότε αί έπιστήμαι καθί
στανται ούχί πολέμιαι τή πίστει, άλλά μέγα; 
έπίκουρο; πρό; κατανόησιν τοΰ βάθους τή; δη
μιουργική; σοφία; καί τή; Θεία; Προνοία; περί 
τών τυχών τή; άνθρωπότητος.

’Εκ τού 'Ρωσσιζού ύπό Σ. Γ. Λοβέρδου.

άντίθεσιν κάπως δΰω φωνών, έξ ών έζατέρα προβάλλει 
τά “ύπέρ” ζαί "ζατά” έπιχειρήματά της. ’Ενώπιον 
τούτου τού γεγονότος, τίς θά έπίστευεν, ότι τήν εσω
τερικήν ταύτην πάλην οιεγείρουσιν ό μυελός καί τά 
νεύρα, ούχί δέ τό λογικόν ζαΐ ή συνείδησις; Δέον νά 
σημειώσωμεν ένταΰθα, ότι ή δυνάμει τής βουλήσεως 
ζαΐ ζατά συνέπειαν τής διανοητιζής ένεργείας άρνησις 
τής έζπληρώσεως έπιθυμίας τινός, είναι προσόν μόνου 
τού άνθρώπου, ούχί δέ ζαΐ ίδιότης τοΰ ζώου, ή έζδή- 
λωσις δέ αδτη αποτελεί τό πρώτον έμφαντικόν όριον 
μεταξύ τού άνθρώπου ζαΐ τού ζώου. Τούτο οθεν τό 
όριον οΐ Δαροινισταΐ παρέδραμον, δτε παρήγαγον τόν 
άνθρωπον έκ τού πιθήκου· άλλά παρά ταύτα ζαΐ άλλα 
πολλά παρημέλησαν ζαΐ διέστρεψαν πλάσαντες τήν 
άνυπόστατον αύτών θεωρίαν. Έάν έρωτήσωμεν οΐον- 
δήποτε προαιρούμεθα Δαρβινιστήν άν είλικρινώς πι- 
στεύη τήν θεωρίαν του ώς άλήθειαν. αυτός τιθέμενος 
τήν χειρ® έπί τής ζαρδίας βεβαίως θ’ άπαντήση άπο- 
φατικώς.
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ΠΕΡΙ ΤΥΝΙΔΟΣ.
Σημ. τ. Δ. Ό εύγενής ημών φίλος. κ. ΊΙλ. Βασι- 

λειάδης, διορισθεΐς πρό μικρού Πρόξενο; τής'Ελ/.άοο; 
έν Τύνιδι, εΰηρεστήθη νά πέμψη ήμϊν τήν κατωτέρω 
διατριβήν, ήτις δέν άμφιβάλλομεν οτι θέλει εύχα- 
ριστήσει τούς ήμετίρους άναγνώστας, καθ’ osov μάλιστα 
δίδει καί περί τής έν Τύνιΐι ελληνικής αποικίας πληρο
φορίας τινάς, ενδιαφέρουσα; τον έν γένει Ελληνισμόν.

’Αγαπητέ Κύριε.
.Μετά τήν κάθοδον τών Γαλλικών λεγειόνων 

έν τή ’Αφρική ό εύρωπαϊκδς τύπο: άν και 
πολλάκις έποιήσατο μνείαν τού τυνησιακού κρά
τους ύπδ πολιτικήν έποψιν, παρέλειψεν όμως 
νά δώση έστω και άμυδράν μόνον ιδέαν τοϊς 
Κ,,ς άναγνώσταις του περί της έν γένει κατα- 
στάσεως αυτού. Εγώ άν καί δεν είμαι έντελώς 
παρασκευασμένος ν’ αναπληρώσω τήν σιωπήν 
τού Ευρωπαϊκού τύπου κατά τούτο ώς έκ τής 
βραχείας έν Τύνιδι διαμονής μου, ένδίδων μο
λαταύτα εις τήν έκδηλωθεΐσάν μοι επιθυμίαν 
σας, χαράττω τάς ύλίγας ταύτας γραμμάς μου, 
ευελπις ών Οτι Οά ζρίνητε περί αύτών επιεικώς.

Έν πρώτοι; μάταιον θά ήτο ν’ αφηγηθώ ύπ’ 
αρχαιολογικήν έποψιν τά περί τοΰ τυνησιακού 
κράτους, αφού τού κοπιώδους αυτού έργου μέ 
άπαλλάττει ή ιστορία- δύναμαι όμως νά ει’πω 
βτι τόγε νΰν έχουσα ή Τύνις ούδέν φαινόμενο·? 
παρουσιάζει τής προϊστορικής αυτής δόξης και 
λαμπρότητος, τά πάντα φαίνεται ότι μετέβαλεν 
ό χρόνος και τδ δόρυ τών άπ’ αιώνων κατα- 
κτητών, δλίγα δέ μόνον έκ τών περικλεών και 
αρχαίων έκείνων μνημείων της έν αυτή σώζοντας 
τά πλεΐστα δυστυχώς κατεστραμμένα.

Ό έπισκεπτόμενος τήν Ί’ύνιδα έν ώρα έαρος 
ξένος περιηγητής είν’ αδύνατον νά μήν άποθαυ- 
μάση τήν ώραίαν και γελόεσσαν όντως φύσιν 
της, τάς χλοεράς και κατάφυτους πεδιάδας της 
και τάς πλήρεις θέλγητρου τοποθεσίας της πε- 
ριρρεουμένας ύπδ άφθονων διαυγών και κατα- 
ψύχρων ύδάτων- άλλ’ είναι καί ωσαύτως άδυ- 
νατον νά μή καταληφθή οΰτος ύπδ δέους 
καί πραγματικής άπογοητεύσεως άναλογιζόμενος 
όποια ύπήρξεν ή τάλαινα αυτή πατρίς τών ’Αν
νιβών έν τοΐς παρφχημένοις χρόνοις καί όποιαν 
μορφήν ήδη παρουσιάζει.

Πληθυσμός και κ ά τ ο ι κ ο ι τ ο ϋ Τ υ ν. κ ρ ά - 
τούς. Τδ Τυνησιακόν κράτος κατά τάς μαρ
τυρίας τών έν τοΐς πράγμασιν αυτού άρμοδίων, 
περιλαμβάνει πληθυσμόν ένος εκατομμυρίου και 
τριακόσια»·? χιλιάδων περίπου ψυχών- ές αυτών 
ύπολογίζονται ιθαγενείς μεν Ιουδαίοι 36—40 χιλ., 
Εύρωπαΐοι δέ 25—30 χιλ. έξ ών πλεονάζουσιν 
οι Ιταλοί καί Μελιταΐοι. Οί πρώτοι, ήτοι οί 
Ιουδαίοι, δύναμαι νά εΐπω άσφαλώς οτι είναι 
οί μάλλον εύποροι τών Ευρωπαίων, διότι οΰτοι 
προσζολλώμενοι δίκην βδελλών εις παντοίαν 
κερδοσκοπικήν έπιχείρησιν έζμυζώσιν ουτω πάσαν 
ικμάδα τού τόπου ■ εις χεΐρας αύτών συγζεν- 
τρούται δλον σχεδόν τδ έμπόριον τής έπιζρατείας, 
οικοθεν δέ νοείται, βτι ένεκα τούτου ό κατ’ αύ
τών συναγωνισμός τών δευτέρων, ήτοι τών Ευρω
παίων, εάν μή ήναι έντελώς αδύνατος είναι του
λάχιστον κατά πολύ δύσκολος. Πλεϊστοι εν
τούτοις έξ άμφοτέρων τών φολών ασχολούνται 
εις βιομηχανικά έργα καί άποζώσιν ώς μανθάνω 
εξ αύτών δσον οίον τε έπαρκώς.

'Η τρίτη καί δευτέρα τών Ιουδαίων τάξις 
ουσα ένδεδυμένη το έγχούριον έπιχιτώνιον (Βουρ- 
νούζι) δυσκόλως διακρίνεται ύπδ τών ξένων τών 
άλλων ιθαγενών ’Αράβων, καθώς έπίσης καί ή 
πρώτη αύτών τάξις από τών Εύρωπαίων. "Οπως 
δ’ απανταχού τής γής διακρίνεται τδ ’Ιουδαϊκόν 
στοιχείου έπί τή μεταξύ του Ομοφωνία καί αγάπη 
έν τε ταΐς κοινωνικαΐς καί ταΐς θρησκευτικά!; 
αυτού σχέσεσιν, ουτω καί έν Τύνιδι μεγίστη 

ύπάρχει μεταξύ αυτού ένότης έφ’ ής έποικοδομεΐ 
κατά μέγα μέρος τήν εύημερίαν του.

Οί έν Τύνιδι Ιουδαίοι έμισούντο τδ πάλαι 
καί έθεωροΰντο ύπό τών συμπατριωτών των 
Αράβων <υς οντα. εύτελή καί ουδόλως μετέχοντα 

ανθρωπισμού, έν κρύπτω δέ καί παραβύστο» έτέ- 
λουν τάς εαυτών λατρείας φοβούμενοι έννοεΐται 
πάντοτε τδν φανατισμόν καί τήν μισαλλοδοξίαν 
αύτών ήδη άν καί ύφίσταται το πρώτον, έξέ- 
λιπεν όμως τδ δεύτερον ευθύς άμα έπάτησαν τδ 
τυνησιακόν έδαφος οί αντιπρόσωποι τών Εύρω- 
παϊκών κυβερνήσεων καί έκρότησε το τηλεβόλο·? 
αύτών έν τω λιμένι Γολέττας. ’Από τής κα
θόδου λοιπόν ταύτης τών εύρωπαϊκών IIροξένων 
έν Τύνιδι, έγένοντο ανεκτά ύπό τε τών άρχών 
καί τού .Μουσουλμανικού λαού αύτής τά διά
φορα θρησκεύματα- τότε κατά τάς πληροφορίας 
μου ωκοδομήθη έν τή πρωτευούση αύτής ό πρώ
τος χριστιανικός ναός τών καθολικών δν Αμέσως 
έπηκολουθησεν ή οικοδομή έτέρου τοιούτου τών 
’Ιουδαίων έκτοτε αί μέν Συναγωγαί τών’Ισραη
λιτών έπολλαπλασιάσθησαν οί δ’ Εύρωπαΐοι 
έκτήσαντο προ διετίας καί δεύτερον ναόν,’οστις 
μετ’ ού πολύ άποπερατούται ■ αλλά καί οί εύά- 
ριθμοι "Ελληνες δέν καθυστέρησαν κατά τούτο 
τών συγκατοικώ·? των διότι καί οΰτοι, φιλοτιμη- 
θέντες έκ τών ανωτέρω παραδειγμάτων, ωκωδό- 
μησαν ίδιον ναόν έπ’ δνόματι τού 'Αγ·. Γεωργίου 
μικρόν μέν κατά τον φαινόμενο·? χώρον, πλήν 
ίκανώς πλούσιον κατά τήν καλλονήν.

Παραγωγή. 'Η Τύνις εϊνε χώρα εύπορος, 
κατοικημένη καί παραγωγική· έξάγει παντοειδή 
προΐοντα, ής τά πλουσιότερα τούτων είσί τά 
γεννήματα, τά έλαια, ό βάμβαξ, οί φοίνικες καί 
τά περιζήτητα έν Ευρώπη έρια χρησιμεύοντα 
ιδίως εις κατασκευήν λεπτής έργασίας έριούχων- 
τούτου δ’ ένεκα καί ή ποιμαντορία της ακμάζει 
καί όσημέραι αναπτύσσεται- λυπηρόν Ομως είνε 
ότι ή γεωργία αύτής από διετίας σχεδόν σχολάζει 
ώς έκ τών γνωστών ανωμαλιών καί τής έή,λεί- 
ψεως ασφαλείας έν τοΐς περιχώροι; της. 'Η 
πρωτεύουσα τής Τύνιδος, Τύνις καλουμένη, κεΐ- 
ται έντος φρουρίου έπί εύρείας κοιλάδος δύο 
περίπου ώρας πρδς νότον τής αρχαίας Καρχη- 
δόνος, ζατοικεΐται ύπδ 150,000 περίπου ψυχών 
’Αράβων,’Ισραηλιτών καί Εύρωπαίων, έχει οδούς 
στενωπούς καί Ακαθάρτους έν ταΐς άραβικαΐς καί 
ίουδαϊζαϊς συνοικίαις, έξαιρέσει όλίγων τινών 
τοιούτων νεωστί ύπδ τών Γάλλων ταζτοποιη- 
Οεισών καί άλλων μήπω άποπερατωθεισών εισέτι, 
αιτινες έχουσιν όμολογουμένως ρυθμόν Εύοω- 
παϊκδν καί είνε βαταί εις τάς άμάξας.

Βιομηχανία. 'II βιομηχανία έν Τύνιδι 
εύρίσκεται έτι έν τοΐς σπαργάνοις αύτής- ύπάρ- 
χουσιν έν τή πόλει διάφορα βιομηχανικά κατα
στήματα κατασκευάζοντα τά μάλλινα ιδίως σκε
πάσματα ήτοι μπατανίας (Couvertures), βουρ- 
νούζια καί τά περιζήτητα έν Ανατολή φέσια · 
άλλά τά καταστήματα ταύτα άτελώς λειτουρ- 
γούντα, ούδόλως μετέβαλον, ύπδ τήν έποψιν τήν 
οργανικήν, τήν Αρχαϊκήν αύτών συνήθειαν.

”Οψις Τύνιδος. Ή πρωτεύουσα τής Τύ
νιδος ομοιάζει καθαρώς πόλιν Τουρκικήν, έχει 
πλεΐστα δσα όθωμανιζά τεμένη, έξ ών τά σπου
δαιότερα είσί μόνον τέσσαρα, διακρινόμενα έπί 
μεγαλοπρεπείς ούχί δέ καί έπί Αρχιτεκτονική 
καλλονή. Τά οικήματα αύτής ούδέν έκτακτον 
παρουσιάζουν, στερούνται ταύτα έν πολλοΐς λεπτό
τατος τέχνης καί μαρτυροϋσιν άν ούχί τήν έλ- 
λειψιν καλαισθησίας, τούλάχιστον τού Αναγκαίου 
ενδιαφέροντος τών κυρίων αύτών. 'Τπάρχουσιν 
ούχ’ ήττον έν τή πόλει καί τινα οικήματα πλου
σίων ’Αράβων όμοιάζοντα πρδς Αληθή όντως 
μέγαρα, άλλά καί τούτων μάλλον ό έσωτερικδς 
κόσμος δύναται νά έπισπάση τήν προσοχήν τού 

θεατού, παρά ή έξωτερική αύτών καλλονή καί 
δψις.

Σιδηρόδρομοι, μεταλλεία καί λουτρά. 
II Τύνις απέχει τού κυριωτέρου αύτής λιμένος 

Γολέττας οεκαέξ περίπου χιλιόμετρα, πλήν συγ
κοινωνεί μετ’ αύτοΰ έντος ήμισείας ώρας διά 
τού ιταλικού σιδηροδρόμου τρις μέν τής ημέρας 
κατά τούς χειμερινούς καί φθινωπορινούς μήνας, 
συχνότερο·? δέ κατά τούς λοιπούς- ίσως δέ δέν 
θά ήνε πολύ άπομεμακρυσμένη ή έποχή καθ’ 
ήν ό είρημένος λιμήν κατασταθήσεται άχρηστος, 
έάν έπιτευχθή έννοεΐται ή ένωσις αύτού μετά 
τής περιβρεχούσης τήν νοτιανατολικήν άκρα·? 
τής Ιύνιδος λίμνης, ής τήν άποχωμάτωσιν καί 
έν γένει τδ έργο·? άνέλαβεν Αρτίως μεγάλη Γαλ
λική εταιρία.

Έκτος όμως τού ιταλικού σιδηροδρόμου οστις 
διακλαδούται καί εις τινα μέρη τού έσωτερικοΰ 
τής χώρας εις μικρά·? άπόστασιν Από τής πρω- 
τευούσης, κατασκευάζεται προ τίνος καιρού καί 
έτερος Γαλλικός σιδηρόδρομος από Τύνιδος μέχρις 
Αλγερίας. Ό τελευταίος οΰτος σιδηρόδρομος 

κατα τας πληροφορίας τών άρμοδίων άποπερα
τούται εντός έξαμηνίας ίσως δέ καί ταχύτερον, 
ούδεμια δ άμφιβολία οτι τά. έκ τούτου προκύ- 
ψοντα καλά οι’ άμφοτέρας τάς χώρας έσονται 
διά. το μέλλον μέγιστα. Ά'/.'/.ί καί έκ πλουσίων 
μεταλλείων ήτοι άργύρου, μολύβδου, χαλκού κλπ. 
δέν άμοιρεΐ τδ Τυνησιακόν κράτος, άτινα δυ
στυχώς μένουσι μέχρι τούδε. άθικτα· όκτώ δέ 
περίπου ώρας πρδς τήν νοτιανατολικήν Ακτήν 
τής πρωτευούσης κεΐνται καί τά θαυμάσια 
λουτρά τα έπιλεγόμενα " Κούρδους” περιώνυμα 
όντως διά τήν ιαματικήν αύτών ιδιότητα- έχω 
πληροφορίας οτι πλεϊστοι ζαχεκτικοί, ρευμα- 
τιώντες, καί προ πάντων παραλυτικοί έπισκεφ- 
θέντες τά λουτρά, ταύτα έπί τριάκοντα μόνον 
ήμέρας έπέστρεψαν εις τάς εστίας των ύγειέστατοι- 
παρα. τοΐς λουτροΐς τούτοις ύπάρχει καί ηγεμο

νικόν οίκημα εις δ συνήδως άδεια τοΰ 'Ηγεμόνος 
ζαταλύουσιν οι έξ Εύρώπης καί άλλων άπωτέρων 
μερών έρχόμενοι διακεκριμένοι πάσχοντες, οί 
λοιποί ζαταλύουσιν έν τοΐς παρακειμένοις χωρίοις 
όπωσούν άνέτως· ύπάρχει προσέτι καί έτέρα πηγή 
θερμών μεταλλικών ύδάτων δυο περίπου ώρας 
πρδς άνατολάς τής Τύνιδος έπιλεγομένη "Χαμα- 
μελένφ”, πλήν αύτη είναι πολύ κατά τήν ιαμα
τικήν δύναμιν ύποδεεστέρα τής πρώτης ήτις 
κατά τήν κοινήν ομολογίαν ποιεί ούτως είπεϊν 
θαύματα.

Ελληνική άποικία. 'Η Τύνις Αριθμεί καί 
50 περίπου οικογένειας Έλληνικάς- τινές έκ 
τών προπατόρων τών Αρχηγών αύτών μεταφερ- 
θέντες νηπιόθεν ώς αιχμάλωτοι έκ Χίου, Κρήτης, 
Πελοπόννησου, καί ιδίως έκ Πύλου πρδ καί 
μετά τήν έναρξιν τής Ελληνικής έπαναστάσεως, 
λαβόντες δ’ έν Τύνιδι τήν ελευθερίαν των σύν 
τφ χρόνω προϊόντι ύπανδρεύθησον καί άπεκατε- 
στάθησαν, εύάριθμοι τούτων εύνοηθέντες έκ 
τύχης ύπδ τών ισχυρών τής έποχής έζείνης 
κατέσχον έπιφανή έν τή πολιτεία Αξιώματα 
έπλούτησαν καί έπληθύνθησαν, δι’ αύτών δέ 
επλούτησαν καί οί κατόπιν έλθόντες έν Τύ- 
νιδι συγγενείς καί συμπολϊταί των ένιοι αύ
τών μάλιστα είσί τάνΰν ίδιοκτήται σπουδαίων 
κτημάτων, γαιών, καί έξοχικών έπαύλεων, έτεροι 
δέ μετέρχονται βιοποριστικά έργα καί κατά τδ 
μάλλον καί ήττον Απωζώσιν έξ αύτών άνέτως ■ 
διατηρούσιν άζμαΐον τδ αίθημα τοΰ έθνισμού 
των καί τήν άγάπην των πρδς τήν μητέρα 
αύτών Ελλάδα, άν καί ύπέρ αύτής άσήμαντα 
μέχρι τούδε κατά τάς πληροφορίας μου έθυσία- 
σαν· μή προνοήσαντες δ’ έγζαιρως περί τής 
Ελληνικής εκπαιδεύσεως τών τέκνων των, τινά 
τούτων, ή άγνοοΰσι τελείως τήν μητρικήν αύτών 

γλώσσαν, ή λαλοΰσιν αύτήν καθ’ δν τρόπο'? καί 
οί ξένοι. Τρεις έκ τών Ελληνικών τούτων 
οικογενειών διαμένουσαι πρδ πολλών ετών έν 
τω εσωτερικά» τής χώρας άγνοοΰσι δυστυχώς 
τήν μητρωαν αύτών γλώσσαν καί χρώνται έν 
τοΐς οίζοις των τής ’Αραβικής καί Ιταλικής, 
τινές έξ αύτών ελλείψει Ελληνικών εζπαιδευ-

ΙΩΣΗΦ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗΣ.

τηρίων άπέστελλον τά εαυτών τέκνα έπί πολύν 
χρόνον έν τοΐς Ίταλιζοΐς τής πόλεως Αυκειοις, 
άλλά τούτο μετά τήν πρδ όλίγων έτών πρόσληψιν 
ιεροδιδασκάλου "Ελληνας καί διδασκαλίσσης 
Έλληνίοος, τής έκ Σύρου σεμνής καί εύπαιδεύτου 
νεάνιδος κυρίας Πολυξένης Δροσυνοΰ, σχεδόν 
έπαυσε- διδάσκει δέ ό μέν πρώτος ύπέρ τους 
25 Έλληνόπαιδας, ή δέ δευτέρα ύπέρ τάς 20 
νεάνιδας- άμφότεροι δ’ οΰτοι έπιτελούσιν έπι- 
μελώς καί προθύμως τδ καθήζόν των καί είναι 
διά τούτο άξιέπαινοι.

Εύχαρίστως δέ παρατηρώ δτι ή έν Ιύνιδι 
Ελληνική παροικία συμποσουμένη έκ 300 περί
που ψυχών Απολαύει πολλής ύπολήψεως ύπό τε 

έστε
κα! κατά 

δέν ώκνησε μολα- 
> κοινωνικών καί

τών άρχών καί τών εγχωρίων καίτοι δ’ 
ρεΐτο πρδ ετών Ελληνικής Αρχής 
συνέπειαν κέντρου ένεργείας, 1 
ταύτα προς έπιτέλεσιν τών

θρησκευτικών αύτής υποχρεώσεων, ’βκοδόμησεν 
ίδίοις άναλώμασι τδν περικαλλή ναόν τού Αγίου 
Γεωργίου κείμενον παρά τή συνοικία. Ιουιλα , 
δν φιλοτίμως περιεζόσμησεν έσωτεριζώς ζαλέσασα 
καί ώς έφημέριον αύτού έζ Κερζύρας τδν Αίδε- 
σιμώτατον κ. Νικηφόρο·? Κάνταν, άνδρα επί 
πολλαϊς άρεταΐς διακρινόμενον. Πρδ τής οικο
δομής τοΰ είρημένου ναού έτέλει ώς έπί τδ 
πλεΐστον τάς έαυτής ιεροτελεστίας εις τδ εν τιυ 
νεκροταφείιο κείμενον παρεκκλήσια·? τοΰ Αγιου 
’Αντωνίου, τδ γήπεδο·? τοΰ οποίου εδωρήσατο 

αύτή φιλοφρόνως ό 'Ηγεμών τής χώρας κατά 
δέ τδ 1865 τή άξιεπαίνω μεσολαβήσει τοΰ 
Γενικού Προξένου τής Έωσσίας κ. Ntssen καί 
τή φροντίδι τοΰ τότε έπιτρόπου τού ναού κ. 
Ήλία Μανιδάκη, Κρητός, τή έδωρήθησαν παρα 
τοΰ ίδιου 'Ηγεμόνος καί έτεραι πέριξ αύτοΰ 
γαΐαι ούχί άσημάντου Αξίας.

Διά τής φιλοπονίας της καί τών άοκνων 
προσπαθειών της ή Ελληνική κοινότης κατόρ
θωσε ν’ άπολαμβάνη έζ τού ναού τούτου εισο
δήματα ού μόνον έπαρζή διά τάς άνάγκας αύτού 
καί τάς μισθοδοσίας τών διδασκάλων, άλλά καί 
πρδς άλλους άζόμη άγαθοεργούς σκοπούς της.

(Έπεται τδ τέλος.)
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ΙΩΣΗΦ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗΣ.
(Μετά είζόνο;, βρα οελ. 37.)

Ή Ιταλία σύμπασα πενθηφορεί. Είς τών 
άκραιφνεστέρων τής υιών καί ένθερμοτέρων αύ
τής πατριωτών, ό δαφνοστεφής στρατηγός ’Ιω
σήφ Γαριβά λδη ς, ό τών Χιλίων ήγήτωρ, απί
θανε τήν εσπέραν τής 2 Ιουνίου εν τώ έπί τής 
νήσου Καπρέρας έρημητηρίφ αύτοΰ. Ό Γαρι- 
βάλδης γεννηθείς έν έτει 1807 έν Νίκαια (τή 
ιταλική τότε πόλει), έφθασεν εις ήλικίαν 75 έτών. 
"Αμα τώ άκούσματι τής θλιβεράς άγγελίας, ήτις 
όμως προ καιρού ήδη έπεριμένετο, τά έν 'Ι’ώμη 
ζαί ταΐς λοιπαϊς μεγάλαι; πόλεσι τής ’Ιταλίας 
μαγαζεΐα έκλείσθησαν αύθορμήτως, καί τά θέα
τρα διέκοψαν τάς παραστάσεις των εις ένδειξιν 
πένθους· κατάλογοι δέ απανταχού ήνεφχθησαν 
προς συλλογήν χρημάτων, όπως άνεγερθή τώ 
μεγάλα» πατριώτη αξιοπρεπές, αύτφ μνημεΐον.

'Ολόκληρος ό βίος τοΰ Γαριβάλδου ύπήρξε 
σειρά παντοίων περιπετειών καί άνδραγαθημάτων. 
Καί νους μέν έξοχος ή πνεύμα διοικητικόν δέν 
διέκρινεν αύτόν· άλλ’ έν τώ στηθεί αύτού έπαλλε 
καρδία εύγενής ζαί γενναία, ζαί το αίσθημα τής 
φιλοπατρίας καί ό πρό; τήν έλευθερίαν έρως 
ήσαν παρ’ αύτφ άκαταμάχητα. Κατ’ άρχάς ό 
Γαριβάλδης ήτο προωρισμένος διά τδ ναυτικόν 
στάδιον, άλλ’ ήδη έν έτει 1834, άναμιχθείς έν 
τινι άποτυχούση συνομωσία ήναγζάσθη νά έγκα- 
ταλίπη τδ πάτριον έδαφος και νά καταφυγή είς 
Μασσαλίαν, ένθα άπορος ών συνετηρεϊτο δίδων 
μαθήματα τής Ιταλικής γλώσσης. Κορεσθείς 
μετ’ ού πολύ τού μονοτόνου έπαγγέλματος τοΰ 
διδασκάλου μετέβη είς Τύνιδα, ένθα ό Μπέης 
διώρισεν αύτόν αξιωματικόν τοΰ ναυτικού. ’Αλλά 
καί αύτήν τήν υπηρεσίαν συντόμως παρήτησε 
καί άπήλθεν είς τήν μεσημβρινήν ’Αμερικήν, 
ένθα οί έμφύλιοι σπαραγμοί καί οί συνεχείς 
πόλεμοι έδιδον τροφήν εις τό άνήσυχον αύτού 
πνεύμα. Έν Μοντεβιδέφ μεγάλην άνέπτυξε 
τόλμην καί δραστηριότητα ώς άρχηγός μικρού 
στρατιωτικού σώματος. Τά έν Μοντεβιδέφ καί 
τή νοτίφ ’Αμερική άνδραγαθήματα αύτού διη
γείται διά ζωηροτάτων χρωμάτων ό ’Αλέξανδρος 
Δυμάς (ό πατήρ) έν τώ διηγήματι αύτού, τώ 
έπιγραφομένφ "’Ιωσήφ Γαριβάλδης”.

"Αμα έκραγείσης έν ’Ιταλία τφ 1848 τής 
στάσεως ό Γαριβάλδης έπέστρεψεν είς τήν πα
τρίδα του έπί ναυλωθέντος μικρού σκάφους, 
έλαβε κατ’ άρχάς τήν διοίκησιν τών έν Λομ
βαρδία έθελοντών, καί είσήλθε κατόπιν είς τήν 
υπηρεσίαν τής 'Ρωμαϊκής δημοκρατίας, ένδόξως 
ύπερασπισθείς τήν 'Ρώμην κατά τών είσορμώντων 
Γάλλων. Γνωστόν είναι δτι δλαι αί προσπάθεια1, 
τών ’Ιταλών πατριωτών έναυάγησαν τότε, ό δέ 
Γαριβάλδης συλληφθείς παρά τής Κυβερνήσεως 
τοΰ Πεδεμοντίου έφυλακίσθη έν τή νήσφ Μαγδα- 
ληνή. Λαβών μετ’ ού πολύ χάριν άπεφάσισε 
νά έπιδοθή είς τό έμπόριον, καί έν τοΐς έτεσι 
1851—1854 οιετέλεσεν έμποροπλοίαρχος έν τοΐς 
υδασι τής ’Αμερικής. Κερδίσας δλίγα χρήματα 
έπανήλθεν είς ’Ιταλίαν καί ήγόρασε τό έπί τοΰ 
έρημου νησιδίου Καπρέρας κτήμα, δπου ένη- 
σχολεΐτο άποζλειστιζώς είς γεωργικά έργα καί 
είς τήν κτηνοτροφίαν. Τό έτος 1859 έξέβαλεν 
αύτόν πάλιν τής άγροτικής ησυχίας. 'Η κυβέρ- 
νησις τοΰ Πεδεμοντίου διορίσασα αύτόν στρα
τηγόν τώ άνέθεσε τήν διοίκησιν τών εύζώνων έν 
τώ κατά τής Αύστρίας πολέμφ, ζαί έν τώ πο
λέμιο τούτφ ό Γαριβάλδης έξετέλεσεν άληθή 
θαύματα. Έπήλθεν δμως άπροσδόκητος ή ει
ρήνη τής Βιλλαφράγκας καί ή έκχώρησις τής 
Νίκαιας είς τήν Γαλλίαν. Τοΰτο κατετραυμάτισε 
τό αίσθημα τοΰ φιλοπάτριδος άνδρός, δστις συνέ
λαβε τήν παράτολμον ιδέαν νά άγωνισθή ίδίαις

δυνάμεσι κατά τής Παπικής επικράτειας. Τώ 
1860 έλαβε χώραν ή λαμπρά αύτοΰ έκ Μαρ- 
σάλας εκστρατεία έπί κεφαλής τών χιλίων όπα- 
δών του, ής άποτέλεσμα ύπήρξεν ή άνακήρυξις 
εν τώ βασιλείφ τών δύο Σικελιών τοΰ βασιλέως 
Βίκτωρος ’Εμμανουήλ ώς βασιλέως τής Νεα- 
πόλεως. Ό Γαριβάλδης δικτάτωρ άναγορευθείς 
τής Νεαπόλεως παρέδωκε τό βασίλειον τώ 
Βίκτωρ. ’Εμμανουήλ. Ό μετριόφρων άνήρ άπε- 
σύρθη πάλιν είς τό έν Καπρέρα κτήμά του, 
δπερ έγζ.ατέλιπε δύο έτη μετά ταύτα, δπως άπο- 
περατώση τό άρξάμενον έργον τής άπελευθερώ- 
σεως τής Ιταλίας. Έν ’Ασπρομόντε δμως συμ
πλακεί; πρός τά βασιλικά στρατεύματα καί πλη
γωθείς έπικινδύνως κατά τόν πόδα, ήναγζάσθη 
νά άπέλθη τής σκηνής άπρακτος. ΤΙ πληγή 
αύτού ήτο σοβαρά, καί ήδη έσκέπτοντο] οί ια
τροί νά προοώσιν είς άποκοπήν τοΰ ποδός, δτε 
ό διάσημο; Νελατών έπιληφθεί; τής θεραπείας 
του τόν έσωσεν. "Απαξ άκόμη ό Γαριβάλδης 
έδράξατο τού ξίφους έν έτει 1870, δτε έσπευσεν 
είς έπιζουρίαν τής ζατά τής Γερμανίας άγωνι- 
ζομένης Γαλλίας, καί περί τήν πόλιν Dijon 
άνέπτυξε πάλιν τήν εύτολμίαν τών νεανικών 
αύτοΰ χρόνων. Αί περιπέτεια·, τοΰ βίου του, ή 
"ληγή, ίσως δέ καί ή άπογοήτευσις, ήν ήσθάνετο, 
κατέβαλον κατ’ ολίγον τήν εύρωστον αύτοΰ ζρά- 
σιν, ζαί ζατά τά τελευταία έτη ό Γαριβάλδης, 
ό εύτολμος στρατηλάτης, δέν ήτο πλέον ή άτα
φο; νεκρός, σκιά μόνον. Έν τή έρήμιρ νήσφ 
τής Καπρέρας έσβέσθη βαθμηδόν ό άνήρ έκεΐνος, 
ού τά άθλα θέλουσιν έπιζήσει έν ταΐς μετα- 
γενεστέραις γενεαΐς ζαί ού τό όνομα ή ιστορία 
χρυσοΐς ήδη γράμμασιν ένέγραψεν είς τάς άθα- 
νάτους αύτής δέλτους.

Κατά τήν διαθήκην του τό σώμα τοΰ Γαρι- 
οάλδη θέλει καή, καί ή τέφρα θέλει άποτεθή 
έν τώ τάφο» τών προαποβιωσάντων τέκνων του. 
Περιουσίαν ό στρατηγός δέν άφίνει· έκτος τοΰ 
εν Καπρέρα κτήματός του, το όποιον δέν είναι 
μεγάλης άξίας, άφίνει είς τά δύο άνήλικα τέκνα 
του μίαν ομολογίαν 25 χιλιάδων φράγκων.

ΤΙ ήμετέρα είκών έλήφθη έζ τής τελευταίας 
αύτοΰ φωτογραφίας- γενομένης πρό ένός περί
που έτους καί έζ Μεδιολάνων σταλείσης.

ΕΚ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ ΤΟΪ ΔΑΝΤΟΥ.
Σημ. τ. Δ. Οσαι καί αν δημοσιεύονται μεταφρά

σεις μεγάλων ποιητών, έζάστοτε νέος προοφέρεται είς 
τήν φιλολογίαν πλουτισμός. Διό καί λίαν προθόμως οημο- 
σιεΰομεν σήμερον τό Ε'. ασμα τής. Κολάσεως τού Δάν
του έν άνεκόότφ έλληνική , έπιτυχεστάτη μεταφράσει, 
ήν έφιλοπόνησεν ό ένθερμος τών Μουσών λάτρης κ. 
Παν. Ματαράγκας, πρόξενος τής'Ελλάδος έν Κα- 
6άλλα τής Μακεδονίας. Προτάσσομεν δέ τοΰ ασματος 
τήν έπιστολήν τού λογίου μεταφραστοϋ, δί ής συνώ- 
δευσε τήν πρός τήν διεΰΟυνσιν τοΰ 'Εσπέρου άποστολήν 
τοΰ χειρογράφου.

’Εν Καόάλλα κατά Μάίόν 1882. 
Φίλτατε Κύριε.

Ίδών νά γίνεται τόσον πολύς λόγος περί 
τής μεταφράσεως τοΰ Δάντου, ήν έφιλοπόνησεν 
ό έν Λονδίνφ πρεσβευτής τής Τουρκίας, διάπυρο; 
τών ελληνικών Μουσών θεράπων, κ. Μουσού- 
ρος, άνεμνήσθην καί τής πρό δωδεκαετίας γενο
μένης παρ’ έμοΰ μεταφράσεως τοΰ ίδιου ποιητοΰ 
έξήγαγον αύτήν έκ τοΰ βάθους τοΰ κιβωτίου μου 
ΐνα ΐδω δν δύο έτών μόχθοι παρήγαγον τί άξιον 
λόγου, άλλως νά παραδώσω είς τάς φλόγας 
άτυχή δοκίμια.

Καιτοι ή παρελευσις τοΰ χρόνου έμετρίασε 
κατα πολύ τά προς τό έργον μου φιλόστοργα 
αισθήματα καί επομένως μέ κατέστησαν ήττον 
μεροληπτικόν αύτοΰ κριτήν, ούχ ήττον φοβού
μενος μή ή έπίδρασις όπωςδήποτε πατρότητος 

[Άρ. 27. 1 13 ’Ιουνίου 1882.

ή έκτίμησι; ύπέρ τό δέον αύστηρά δέν μοί πα- 
ράσχη ιδέαν άκριβή τής οίαςδήποτε ή ούδεμιάς 
αύτοΰ άξίας, έκρινα εύλογον προ τής πλήρους 
αύτοΰ δημοσιεύσεω; ν’ άποσπάσω έξ αύτοΰ έν 
ασμα καί πέμψω ύμΐν πρός δημοσίευσιν έν τώ 
άξιολόγφ υμών περιοδικοί "Έσπερο»”, βέβαιος 
ών οτι καί ύμεΐς θέλετε εύαρεστηθή νά μοί 
έκφράσητε είλικρινώς τήν πλείστη; όσης άξίας 
δι έμέ γνώμην σας καί τό φιλόμουσον ομογενές 
κοινόν διά τής έτυμηγορίας του μέ οδηγήσει 
περί τή; τύχης τής μεταφράσεώς μου, ήτοι ή 
να παραδώσω αύτήν είς τάς φλόγας καί ουτω 
μή μάταιον φορτίον εί; τάς πολλά; περιπλανή
σεις μου μετά τών άλλων πραγμάτων μου συγ
κομίζω η να προβώ είς τήν δημοσίευσιν αύτής 
και καταλίπο» ίχνη τινά διαβάσεως έπί τοΰ 
μεταφραστικού τής πατρίδος μου εδάφους, άνα- 
καλούντα ύπερδιετεΐς μόχθου: άτυχούς ύπαλ- 
λήλου, εύρίσκοντος άνακούφισιν έν τή μαζ.ρα 
αύτοΰ πλάνη έν μόνη τή καλλιέργεια τών 
Μουσών, ας παιδιόθεν μετά παραδειγματική; 
έλάτρευσε λατρείας.

Μέχρι τοΰδε τρεις έξεδόθησαν μεταφράσει; 
τού Δάντου εί; τήν ήμετέραν γλώσσαν, ή τοΰ 
κ. II. Μαυροκεφάλου έν Κεφαλληνία, ή τοΰ κ. 
Γ. Άντωνιάδου έν ’Αθήναις καί ή τού κ. Κ. Μου- 
σούρου έν Λονδίνφ. Καί περί τών τριών τούτων 
έγράφησαν καί έπαινοι καί ψόγοι. Τό βέβαιον 
εινε οτι έχουσι πολλά τά έπαινετά, πολλά καί 
τά έπίψογα. "Οταν όμως λάβη τις ύπ’ δψει τά; 
δυσκολίας τού έργου καί τό είσέτι άμόρφωτον 
τής ήμετέρας γλώσσης βεβαίως δέν δύναται ή 
νά θαυμάση καί τους τρεις τούτου; άγαγόντας 
όπωςδήποτε εί; πέρας έργον -ηράκλειον. Άναμ- 
φιβόλως ούδέν τούτων δύναται νά θεωρηθή ώς 
μή έπιδεχόμενον βελτιώσεως. Τού Δάντου ή 
μετάφρασις εινε έξ έκείνων τών έργων, τά όποια 
ινα κατασταθώσι τέλεια άπαιτοΰσιν έργασίαν ούχί 
5 ή 10 ή 15 έτών, άλλά ολοκλήρου βίου, ό»; 
μαρτυρεί ή ύπό τοΰ βασιλέως τής Σαξωνίας 
Ίωάννου φιλοπονηθεΐσα είς τήν Γερμανικήν με- 
τάφρασις τή; θείας Κωμψδίας, δΐ ήν ό φιλό- 
μουσος άναξ κατηνάλωσεν ύπέρ τά εί’κοσιν έτη 
τοΰ βίου του.

Έκτος τούτου ή μετάφρασις τοΰ Δάντου 
άπαιτεΐ ποιητικήν ικανότητα, άνευ τής όποιας 
δεν είναι δυνατόν νά έκφράση τίς εύχερώς τάς 
ιδέας τοΰ ποιητοΰ χωρίς νά καταστρέύη τό 
μεγαλεΐον καί τήν χάριν δΐ ού περιβάλλονται. 
Αλλως ποίημα δέν είναι δυνατόν νά μεταφρασθή 

χωρίς νά πάθη σπουδαίος ύπό τε τής ίκανό- 
τητος ή άνικανότητος τοΰ μεταφράζοντος. διότι 
κατ’ άμφοτέρας τάς περιστάσεις θά περιβληθή 
τό ένδυμα τής προσωπιζότητος τοΰ μεταφραστοϋ, 
καί επομένως αν ό μεταφράζων είναι Βύρων ό 
Δάντης θά παρουσιασθή ώς Βύρων, δν Σοΰτσος, 
ώς Σοΰτσος κ. τ. λ.

Ί ουτο εχοντες ύπ όψιν έφροντίσαμεν τό 
κατα δύναμιν νά μεταδώσωμεν ίχνη τινά ζατά 
τό μάλλον ζαί ήττον ζωηρά καί πιστά τής 
μορφής τοΰ πρωτοτύπου καί διά τοΰτο ζαί 
τήν ομοιοκαταληξίαν άπεφύγομεν "να μή άλλοιώ- 
σωμεν έπαισθητώς ζαί αύτάς έτι τάς ιδέας τοΰ 
ποιητοΰ, ζαί τήν είς πεζόν μετάφρασιν "να διά 
του ρυθμού παράσχωμεν θέλγητρόν τι καί δύ- 
ναμιν ών άμοιρεΐ ό πεζός λόγος.

Πρός κατανόησιν τοΰ έπομένου άποσπάσματος 
ή άσματος νομίζομεν άναγκαΐον νά προτάξωμεν 
οτι ή Κόλασις τοΰ Δάντου άποτελεΐται έξ έννέα 
κύκλων ή κυκλοειδών περιβόλων σφαιρικώς έγ- 
κειμένων καί πρός τά κάτω σμιζρυνομένων. 
"Εκαστος τούτων περιλαμβάνει εν είδος αμαρ
τωλών· ό πρώτος τους άποθανόντας άβαπτίστους, 
ο δεύτερος τούς έρωτολήπτους καί ουτω καθεξής. 
Καθ’ οσον οί κύκλοι πλησιάζουσι πρό; τό κέν- 

τρον σμικρύνονται, αί δέ τιμωρία·, τών έν αύτοίς 
καταδίκων καθίστανται έτι μάλλον φοβεραί μέχρι 
τοΰ κέντρου τής γής, ένθα εύρίσκεται δέσμιος ό 
Εωσφόρος.

Έν τώ δευτέρφ τούτφ περίβολο» άπαντα τό 
περίφημον έπεισόδιον τών έρώτων τής Φραγκί- 
σκης δέ Πολέντα, Ουγατρός τού πρίγκηπος τής 
'Ραβέννης καί συζύγου τού τυράννου τού Άρι- 
μίνου, ήτις ήράσθη τού άδελφοΰ τού συζύγου 

'Ο σύζυγός της ήτο κυφός, μονόφθαλμος 
καί ζηλότυπος, αύτή δέ ώραιοτάτη καί νέα. 
Δυστυχώς δέ δΐ αύτήν πρό τού γάμου της 
ήράσθη τοΰ άδελφοΰ τοΰ συζύγου της νέου· 
έπίσης άξιεράστου, καί ύπεσχέθη αύτφ πίστιν 
συζυγικήν πριν ή άναγκασθή νά νυμφευθή τόν 
έπιβληθέντα αύτή σύζυγον, δστις δέν έβράδυνε 
ν’ άνακαλύψη τούς έοωτάς των καί καιροφιλα- 
κτήσας συνέλαβεν αύτούς έν έρωτικαΐς διαχύ- 
σεσι, καί έν τή οργή τοΰ διεπέρασεν άμφοτέρους 
διαμπάξ διά τοΰ ξίφους του.

Ό Δάντης μετά τάς μακράς περιπλανήσεις 
του κατέφυγεν έπί τέλους παρ’ αύτφ τώτυράννφ 
τού Άριμίνου, παρ’ ώ ευρε προστασίαν καί ού 
τίνος διά τοσούτων περιπαθών στροφών διηγείται 
τό έγκλημα, δπερ τοσαύτην λύπην διήγειρε καθ’ 
απασαν τήν ’Ιταλίαν, καί δπερ εινε είς τών 
λαμπροτέρων άδαμάντων τοΰ ποιητικού στέμ
ματος τοΰ ψάλτου τής Κολάσεως.

Προσθετέον δτι ό Δάντης έγραψε τήν περί
φημον αύτοΰ Τριλογίαν, ήτοι τήν Κόλασιν, τό 
Καθαρτήριον καί τόν Παράδεισον, έξόριστος καί 
πλάνης, είς εποχήν, καθ’ ήν πάντα τά πνεύματα 
ήσαν άπησχολημένα ύπό τής ιδέας τής τελευ
ταίας Κρίσεω; καί τής συντέλειας τού αίώνος. 
Επόμενος τώ Βιργιλίφ κατέρχεται είς τήν Κό- 
λασιν καί έκεΐθεν διά άτραπών άποκρήμνων 
ανέρχεται είς τόν Καθαρτήριον, λόφον ούρανο- 
βάμονα. Εις τήν είσοδον τού Παραδείσου παρα- 
λαμβάνει αύτόν ή ψυχή τής έν τώ βίο» έρωμένης 
αύτοΰ Βεατρίκης, μεθ’ ής άνέρχεται άπό σφαίρας 
είς σφαίραν μέχρι τοΰ θρόνου τοΰ Ύψίστου.

ΑΣΜΑ Ε'.

Τόν πρώτον οδτω διελθών περίβολον έκεΐνον 
Κατέβην είς τόν δεύτερον, στενώτερον τού πρώτου 
Πλήν πλείονας σπαρακτικά; έγκλείοντ’ άλγηδόνας.

Έκεΐ ό Μίνως ΐσταται φρικτός, όδοντοτρίζων 
Έτάζει τ’ άνομήματα έν τή Είσόδφ, κρίνει, 
Καί τής ούράς του ή στροφή τήν βάσανον ορίζει.

Τούτέστιν, δταν πρό αύτοΰ ή φαύλη ψυχή έλθη, 
Άφ’ έαυτής όμολογεϊ τά πάντα παραχρήμα · 
Κ’ έκεΐνος τών αμαρτιών ό διαγνώστης βλέπει

Τίς ό προσήκων δΐ αύτήν έν τή Κολάσει τόπος· 
Μέ τήν ούράν του στρέφεται τοσάκις, δσας θέλει 
Βαθμίδας κάτω νά τεθή τό κολασμένον πνεΰμα.

Πολλαί άπαύστως "στανται ψυχαί ένώπιον του· 
Μετά τήν μίαν έρχεται νά δικασθή ή άλλη· 
Λαλοΰσι καί άκούουσι καί πίπτουν εύθύς κάτο».

—"”Ω σύ,5στιςπροσέρχεσαι είςτόνφρικτόν ξενώνα, 
Ίδών με άνεκραύγασεν ό Μίνως, κ’ έν τώ άμα 
Τοΰ ύψηλοΰ διέκοψε καθήκοντος τό έργον,

Είς τίνα έμπιστεύεσαι καί πώς έμβαίνεις σκέψαι· 
Μή σ’ άπατήση, δυστυχή, τό πλάτος τής εισόδου·” 
'Ο δ’ όδηγός μου, "διατί ωρύεσαι, τώ είπεν;

Γόν πεπρωμένον δρόμον του ποσώς μή έμποδίζης· 
Ουτω ’Επάνω θέλουσιν Έκεΐν’ οίτινες πράττουν 
Πάν δ,τι καί άν θέλωσιν μή πλείονα έρώτα.”

Άρχ ίζουν ήδη α'ι κραυγαί νά πλήττουν τής οδύνης 
Γό ούς μου· ήδη έφθασα έκεΐ δπου τό πλήθος 
Τών δδυρμών αισθάνομαι σπαράττον μου τό στήθος. 

Είς τόπον ήλθον έντελώ; βωβόν φωτός, εις τόπον 
Μυκώμενον, ώς θάλασσα μυκάτ έν τρικυμία, 
"Αν πνεύματα το κΰμά της ταράττουν έναντία.

'Η Ταρταρεία θύελλα, ήτις ποτέ δέν παύει, 
Μετά φρικτής τά πνεύματα μανίας παραφέρει 
Καί στρέφουσα καί πλήττουσα τά καταβασανίζει.

Όπότανπρό τών κρημνωδών βαράθρων πλησιάζουν, 
’ Εκεί τής φρίκη; αί κραυγαί καί οίμωγαί καί θρήνοι · 
Τήν θείαν καταβλασφημοΰν έκεΐ Δικαιοσύνην.

Ένόησα δτι ποινήν άπέτιον τοιαύτην 
Οί σαρκικώς έν τή ζωή έξαμαρτόντες, δσοι 
'Υποδουλούν τό λογικόν είς τά αισχρά των πάθη.

Καθώς δ’ οί ψάρες έν καιρφ τού ψύχους κατά στίφη 
Πυκνά κ’ εύρέα "στανται είς τόν άέρα άνω.
Ουτω κ’ έκείν’ ή θύελλα τά πνεύματα τά φαύλα

Διηνεκώς έδώ, έκεΐ, έπάνω, κάτω φέρει·
Ούχί νά παύσ’ ή βάσανος αύτών, άλλ’ ούτ όλίγον 
Νά σμιζρυνθή παρήγορον δέν τρέφουσιν έλπίδα.

Καί ώς χωρούν οί γέρανοι μετά κλαγγών πένθιμων 
Μεγάλα; διαγράφοντες γραμμάς έν τώ άέρι, 
'Ομοίως μετά γοερών κραυγών νά έλθουν είδον

Σκιάς ύπό τού φοβερού στροβίλου φερομένας· 
Διό έγώ· "Διδάσκαλε, ποια τά πλήθη ταύτα 
"Απερ τοσούτον ό άήρ ό μέλας βασανίζει;

"'Η πρώτη τούτων, περί ών ζητείς πληροφορίας, 
'Υπήρξεν αύτοκράτειρα, μοί είπε τότ έκεΐνος, 
Λαών συνάμα άρξασα πολλών ποικιλογλώσσων. 

'"Υπήρξε δ’ ουτω έκδοτος είς τήν άκολασίαν 
"Ωστε μέ νόμον το παντί έπέτρεψεν άρέσκον, 
Καί τοΰτο ΐνα τ’ όνειδος τό ίδιον ζαλύψη.

"Αυτ εινε ή Σεμίραμις, ήτις ώς ίστοροΰσι, 
Τόν Νΐνον έγαλούχησε ζ’ ύπήρξε σύζυγός του· 
Τής χώρας1 δ’ ήρξεν, ής τανΰν δεσπόζει ό Σουλτάνος.

"'Η δ’ άλλη, ή έξ έρωτος άποθανοΰσ αύτόχειρ, 
ΤΙ πρός τήν κόνιν άπιστος φανεΐσα τοΰ Σιχαίου.2 
Κατόπιν ταύτης έρχεται ή λάγνο; Κλεοπάτρα.”

Είδον έπίση; τήν καλήν Ελένην, δΐ ήν τόσος 
Αιμάτων χρόνος έρρευσε, τόν Άχιλλέα είδον 
"Οστις κατά τοΰ "Ερωτος έν τέλει ήγωνίσθη.

Τόν11άριν,3καίτόνΤριστανόν,4 καί χιλιάδας άλλας 
Σκιά; μ’ έδακτυλόδειξε καί μ’ είπε τ’ όνομά των, 
"Α; έκ τοΰ βίου πρόωρα άπέσπασεν ΰ έρως.

Άφ’ ού μοί κατωνόμασε τάς παλαιάς γυναίκα; 
Καί τού; ίππότα; ό σοφός έκεΐνος όδηγός μου, 
Ό οίκτος μέ κατέλαβε κ’ έσύγχισε τον νοΰν μου.

Καί ήρχισα· "Ώ ποιητά, άσμένως πρό; τοΰ; δύο 
’Εκείνους, οίτινες όμού πετώσι, θά ώμίλουν, 
Καί τόσον πολύ φαίνονται έν τώ άέρι κοΰφοι.”

Κ’έκεΐνοςπρός μ’·"Έγγύτερονήμών καθώςτοΰ; ίδη; 
Προσκάλεσ’ έν όνόματι αύτοΰ; τοΰ "Ερωτός των 
"Οστις κ’ ένταΰθα τοΰς κινεί κ’ ένόνει, καί θά έλθουν.”

Κ’ εύθΰς καθώς ό άνεμος πλησίον μα; τοΰς κλίνει 
<1>ωνή μεγάλη άκραξα- "Ψυχαί οασανισμέναι, 
Νά δμιλήσητ, έλθετε, ήμΐν, άν συγχρωρήται.

Καί δπως έλαυνόμεναι ύπό ήδέων φίλτρων 
Πρός τήν γλυκεΐαν φωλεάν αί πέλεΐ έναέρως 
Μέ στερεά καί άνοικτά πετοΰν πτερύγων ζεύγη · 

ι Τής ΒαΒυλωνίας.
2 Ή Διδώ, ή άγαπήσασα τδν Αινείαν.
3 Κατά τούς μέν δ άρπάσας τήν 'Ελένην, κατ’ 

άλλους δ Ποιμαντικός τής Βιέννης έραστής.
‘ ’Ανεψιός τοΰ βασιλέως τής Κορνουαλίας Μάρκου, 

δστις τδν έφό.νευσε, διότι ήγάπα τήν σύζυγόν του, τήν 
βασίλισσαν Ύσοΰλτην.

Ουτω κ’ έκεΐναι τή; Διδοΰ; κατέλιπον τό στίφος 
Διά τοΰ μαύρου πρός ήμάς έρχόμεναι άέρος· 
Τόσον ύπήρξεν ισχυρά ή συμπαθή; φωνή μου.

"Ώ πλάσμα εύπροσήγορον καί πλήρες εύμενείας, 
Σύ, δπερ έπισκέπτεσαι έν τώ θολφ άέρι
ΊΙμάς, ών έρυθρόβαψε τό αίμα τήν γήν άνω,

"Άνίσως ήτο φίλος μας ό ήγεμών τού κόσμου
• θά τόν καθικετεύομε·? νά σοί παράσχ’ ειρήνην 

Αφού ή δυστυχία μας σέ συγκινεΐ τοσούτον.

"Παν 3,τι θέλεις παρ’ ήμών ν’ άκούση; καί νά μάθης 
Άσμένως θά σοί είπωμεν, θ’ άκούσωμεν άσμένω; 
Ένόσφ παύει, καθώς νΰν, ή λαΐλαψ νά φρυάττη.

"ΤΙ γή, δπου τον ήλιον τό πρώτον είδον, κεΐται 
Είς τό τερπνόν παράλιον δπου ζητών ό Πάδος
’ Ανάπαυσιν μέ τοΰς πολλούς έκβάλλει οπαδούς του.

"'Ο "Ερως, οστις εύχερώς είς εύγενή καρδίαν 
Εισδύει, τόν έφλόγισε μέ τ’ άνθηρά μου κάλλη, 
Ών έστερήθην καί τό πώς άκόμη μέ προσβάλλει.

"'Ο Έρω; δστις ν’ άντερα; έρώμενό; βιάζει 
Τοσαύτην φλόγα δΐ αύτόν έξήναψεν έντός μου, 

"Ωστε ώς βλέπεις ούτ έδώ μ’ έγκαταλείπει έτι.

'"0 Έρως μάς ώδήγησεν είς εν θανάτου τέλος · 
Τόν σβέσαντα τόν βίον μου ή Κάϊνα προσμένει.” 
Τοΰ; λόγου; τούτου; πρό; ήμά; άπηύθυναν έκεΐνο·..

Άκούσα; τό ταλαίπωρον τοιαύτα λέγον ζεύγος 
Τό πρόσωπόν μου έκλινα κ’ έσίγων μέχρι; οτου, 
"Τί άρα συλλογίζεσαι;” ό ποιητής μοί είπεν.

Άποκριθείς δ’ άπήντησα· "Άλλοίμονον, τίς οίδε 
Πόσοι γλυκείς συλλογισμοί, πόσοι μεγάλοι πόθοι 
Τοΰ; δυστυχεί; ώδήγησαν είς τό φρικώδες τέλος!

Στραφείς κατόπιν πρός αύτοΰςτοΐςείπον μετ’όδύνης· 
"Φραγκίσκα, τήν καρδίαν μου τά βάσανά σου θλίβουν
Κ’ έκ τών δμμάτων δάκρυα μοί άποσπώσιν οίκτου·

"Άλλά είπε μ’ εί; τόν καιρόν τών τρυφερών παλ
μών σας

Μέ ποιον τρόπον καί μέ τί έπέτρεψε σημεϊον 
ΌΈρω; νά γνωρίσητε τοΰς άμφιβόλους πόθους;”

Κ’ έκείνη μοί άπήντησε· "Μεγαλειτέρα λύπη 
Δέν εινε ή εύδαίμονα καιρόν νά ένθυμήσαι 
Έν δυστυχία, ώς καλώ; ό μετά σού γνωρίζει.

"Άλλ’ άν τοσούτον ζωηρώς έπιθυμής νά μάθης 
Τού δυστυχούς μας έρωτος τήν πρωταιτίαν ρίζαν, 
θά πράξ’ ώς άνθρωπος θρηνών καί όμιλών συγ

χρόνως ■

"Μίαν άνεγινώσκομεν πρός τέρψιν μα; ήμέραν 
Τον Ααντσελώτον, πώς αύτόν κατέλαβεν όΈ.ρω;· 
Ειμεθα μόνοι καί χωρίς καμμίαν υποψίαν.

"Τοΰ; δφθαλμούς μα; έκαμε ν’ άπαντηθούν πολ- 
λάζις

’Εκείνη ή άνάγνωσις, ή δψις μα; ν’ άλλάξη· 
Άλλ’ εν χωρίον ίσχυσε νά μάς νικήση μόνον.

'"Οπόταν άνεγνώσαμεν δτι τ’ ώραΐον χείλος 
'Ο φλογερός έφίλησεν έκεΐνος έρωμένος, 
Αύτός οστις πλησίον μου αιώνια θά μένη,

"Τό στόμα μου έφίλησεν έκ πόθου δλο; τρέμων. 
'Η βίβλο; καί ό συγγραφεΰ; ύπήρξε Γαλεώτος. 
"Εως έκεΐ άνέγνωμεν έκείνην τήν ήμέραν.”

Έν ω ή μία έλεγεν αύτά σκιά, ή άλλη 
Μέ τόσην περιπάθειαν έθρήνει, ώστ έξ οίκτου 
Τήν αίσθησιν άπώλεσα καί δίκην τεθνεώτος

Έπί τής γής κατέπεσα ώ; σώμα νεκρόν πίπτει.
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ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟ
ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΓΟΘΑΡΔΟΥ.

(Μετά είκόνος.)

Μετά δεκαετή έπίπονον και διη
νεκή εργασίαν άπετελέσβη το θαύμα 
τού δέκατου έννάτου αίώνος, ή νέα 
σιδηροδρομική γραμμή, ήτις διερχο- 
μένη διά τών σπλάγχνων τού 'Αγίου 
Γοθάρδου, τού γίγαντας τούτου τών 
δρέων, συνδέει τήν Γερμανίαν κατ’ 
εύ&εΐαν μετά τής Ιταλίας. Έν 
Λυκέρνη, τή χαριεστάτη παραλίμνφ 
πόλει τής Ελβετίας, έτελέσΟη ή 
έορτή τών εγκαινίων. 'Επτακόσιοι 
ξένοι προσκεκλημένοι έπισήμως συ
νήλθαν έν τή πόλει ταύτη έν ταΐς 
πρώταις ήμέραις τού τρέχοντος μη- 
νός, και έπανηγύρισαν έν μέσω τού 
έλευ&ερου τών Ελβετών λαού τήν 
διεθνή πανήγυριν, τά έγκαίνια τοΰ 
έργου τής ειρήνης, τδν θρίαμβον 
τού άνθρώπου κατά τής βαναύσου, 
άκατεργάστου δλης.

Και πρώτοι μέν ήλθαν οί ’Ιτα
λοί έν κομψώς ηύπρεπισμέναι; αμα
ξοστοιχίας · μετ’ όλίγον άφίχΟησαν 
καί οί Γερμανοί, ζωηρώς καί ούτοι 
καί ένβέρμως δεκτοί γενόμενοι παρά 
τών κατοίκων τής Λυκέρνης. 'II 
χαρά άπήστραπτεν άπδ βλων τών

ΤΑ ΕΝ ΛΤΚΕΡΝΗι ΠΤΡΟΤΕΧΝΙ1ΜΑΤΑ.

ΜΙΚΡΑ ΕΛΛΗΝ1Σ ΧΩΡΙΚΗ.

δφθαλμών, ή συγκίνησις άπεικονί- 
ζετο έπί βλων τών προσώπων, διότι 
πάντε; συνησΟάνοντο βτι ή εορτή 
είχε χαρακτήρα έκπολιτιστικόν, χα
ρακτήρα άδελφώσεως· πάντες ήνό- 
ουν δτι συνεκαλοϋντο νά έγκαινί- 
σωσι γραμμήν, σπουδαίως τά συμ
φέροντα καί τών τριών έπικρατειών 
προστατεύουσαν.

ΙΙερίπλου; τής λίμνης έν ση
μαιοστόλιστοι; άτμοπλοίοις, άνάοα- 
σις εις τδ δρος Ί’ίγι διά τοΰ σιδη
ροδρόμου, έπίσκεψις τών ιστορικών 
μνημείων καί ιδίως τοΰ παρεκκλη
σίου τού Τέλλου, τοΰ άνεγερθέντος 
έν τή θέσει, έν η δ πρόμαχος 
έκεΐνος τής έλβεςικής ελευθερίας 
έπήδησεν εις τήν ξηράν, διασωθείς 
ούτως έκ τών χειρών τοϋ συλλαοόν- 
τος αυτόν τυράννου καί έκ τής μαινο- 
μένης έν τή λίμνη τρικυμίας- γεύ
ματα καί δείπνα πολυτελή — αύται 
ήσαν αί κυριώτεραι διασκεδάσεις, 
άς οί φιλόξενοι Ελβετοί προσέφε- 
ρον κατά τήν περίστασιν ταύτην εις 
τούς προσκεκλημένους αύτών γείτο
νας. Τδ μέγα συμπόσιον έν τω ξενο- 
δοχειω τής Ελβετίας, έν φ παρε- 
κάΟηντο 690 συνδαιτη μόνες, υπήρξε 
μεγαλοπρεπέστατον. Ό σύμβουλο; 
τής ελβετική; Δημοκρατία; Βλυιεκ

ΤΤΝΗΣΙΟΣ ΙΟΤΔΑΙΟΣ. ΤΤΝΗΣ1Α 1ΟΤΔΑ1Α. ΤΤΝΗΣΙΟΣ ΑΡΑΨ.

ΤΤ11ΟΙ ΕΚ ΤΥΝΙΔΟΣ.
Έκ φωτογραφιών, σταλεισών ήμϊν παρά τοΰ κ. Ήλ. Βασιλειαοου.
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εχαιρετισε δΓ όλίγων λέξεων τους ξενιζομένους 
έν όνόματι τής πατρίδος του, τής χώρας τής 
προόδου και τής ελευθερίας. Ό διευθυντής τής 
νέας γραμμής Zingg ώμίλησε περί του τελε- 
σθέντος έργου, και ώνόμασε τά εγκαίνια εορτήν 
τής ειρήνης, ής ή αποστολή είναι ούχί νά κατα- 
κτήση χώρας, άλλά καρδίας. Λόγον έμβρι- 
θέστατον έξέφώνησεν εν είδει προπόσεως ό 
υπουργός τής ’Ιταλίας Βακκαρίνης, ό δε πρόε
δρος τής γερμανικής βουλής Levetzow ώνόμασε 
τήν γραμμήν άγγελον ειρήνης. Τελευταία πρό- 
ποσις ήτο ή τοΰ δημάρχου τών Μεδιολάνων 
Βελλιντσάγη, δστις προέπιεν ύπέρ τής πόλεως 
Αυκέρνης, τής τοσοΰτον φιλοξένως ύποδεχθείσης 
τούς προσκεκλημένους.

Μετά το δεΐπνον κατά τήν 9Τ·'' ώραν έφωτα- 
γωγήθη ή λίμνη και έκάη λαμπρόν πυροτέχνημα· 
έπί δλων τών υψωμάτων τών περιστεφόντων τήν 
πόλιν ήνήφθησαν μεγάλαι πυραί και φώτα βεγ
γαλικά, έπί δε τών στεγών τών ξενοδοχείων, 
τών ναών καί άλλων δημοσίων καταστημάτων 
έστιλβον ήλεκτρικοί φανοί, μεταβάλλοντες τήν 
νύκτα είς ημέραν. Έν τή πλατεία τοΰ Κύκνου 
όψοΰτο άπαστράπτον ύπό τής φωτοχυσίας τό 
κολοσσιαίου άγαλμα τής 'Ελβετίας, στηριζούσης 
τήν δεξιάν έπί τοΰ ελβετικού στέμματος, τει- 
νούσης δέ διά τής άριστεράς δάφνης στέφανον.

'Η ήμετέρα είκών παριστα, άμυδρώς βεβαίως, 
τό πυροτέχνημα, δι’ ού έτελείωσεν ή πρώτη 
έκείνη τών έορτών ημέρα, ή ημέρα τής ύπο- 
δοχής τών ξένων. Τήν επιούσαν αί σημαιοστό
λιστοι άμαξοστοιχίαι μετέφερον τούς πανηγυ
ρίζοντας διά τοΰ ΓοΟάρδου είς Μεδιόλανα, δπου 
άλλας λαμπράς έορτάς παρεσκεύασεν αύτοΐς τό 
φιλότιμου δημοτικόν Συμβούλιον τής άλλοτε 
πρωτευούσης τής Λομβαρδίας.

ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΔΙΚΗ.

Δίκη σπουδαία και πολύκροτος καί διά τήν 
ύπύθεσιν καί διά τά πρόσωπα, τά όποια έν αύτή 
λαμβάνουσι μέρος, δικάζεται κατ’ αύτάς έν II α- 
ρισίοις. Είναι ή δίκη τής δουκίσσης de Chaudnes 
κατά τής πενθεράς αύτής, τής δουκίσσης DE 
Chevkeuse. Πρόκειται δέ περί τοΰ τίνι τών 
δύο γυναικών θέλει έμπιστευθή ή ανατροφή τών 
δύο τέκνων τής δουκίσσης DE Chaudnes.

Ή ύπόθεσις, περί ής ολόκληρος ό γαλλικός 
τύπος ποιείται έν έκτάσει λόγον, είναι ή έξής· 
Πρό επτά έτών ό υιός τής δουκίσσης de 
Chevkeuse, δούξ de Chaudnes, κληρονόμος 
μεγάλης περιουσίας, άνερχομένης είς 10 περίπου 
εκατομμύρια φράγκων, έρωτευθείς τήν δεκαεπταέ- I 
τιδα πριγκήπισσαν Galxtzxn, ρωσσίδα τήν πα
τρίδα, καθολικήν δέ το δόγμα, ένυμφεύθη αύτήν. 
'Η νύμφη έφερε προίκα εκατόν χιλιάδων φράγ
κων, άλλ’ ύποθετικών μόνον, καθότι ή προίξ 
αυτή ούδέποτε έπληρώθη παρά τών γονέων της. 
'Η δούκισσα de Chevkeuse είχε δύο υιούς, 
τδν πρίγκηπα τοΰ Luynes καί τόν δοΰκα DE 
Chaudnes. Άμφότεροι οί δύο ούτοι εύγενεΐς 
Γάλλοι, νεώτατοι έτι τήν ηλικίαν, έλαβον μέρος 
είς τόν έν έτει 1870 κατά τής Γερμανίας πό
λεμον, καί ό πρωτότοκος μάλιστα, ό πρίγκηψ 
τοΰ Luynes έπεσε·? ένδόξως έπί τοΰ πεδίου τής 
μάχης. 'Ως ήτο έπόμενον ή μήτηρ συνεκέν- 
τρωσεν δλην της τήν αγάπην είς τόν άπομεί- 
ναντα αύτή υιόν, δστις καί αυτός ένεκα τών 
κατά τον πόλεμον ύποστάντων δεινών καί τών 
διαφόρων κακουχιών έν τοΐς στρατοπέδοις ήτο 
ύγείας λίαν άκροσφαλοϋς.

Ό νέος δούξ ένυμφεύθη, καί έν άρχή οί 
νεόνυμφοι διήγον βίον ειρηνικόν καί εύδαίμονα· 

άλλα μετ’ ού πολύ ή νεαρά δούκισσα, φύσει 
ελαφρά καί απερίσκεπτος, ήναγκασμένη δέ νά 
περιποιήται σύζυγον πάσχοντα, ήρξατο παρεκτρε- 
πομένή, καί βαθμηδόν ή διαγωγή της έγένετο 
τοσοΰτον σκανδαλώδης, ώστε ού μόνον ή φιλο
τιμία τής αριστοκρατικής οικογένειας προσε- 
βάλλετο άλλά καί αυτός ό σύζυγος περιήλθεν 
είς γνώσι·? τών παρεκτροπών τής νεαράς συζύγου 
του. Τούτου ένεκεν, άποκτήσας δύο τέκνα, έσυλ- 
λογίζετο μετ’ άδημόνίας ό πατήρ δτι ύπό τοι- 
αύτης μητρός άνατρεφόμενα τά τέκνα του δέν 
ήτο δυνατόν νά καταστώσιν άντάξια τοΰ περι
φανούς τής οικογένειας του ονόματος. Αισθανό
μενος πρός τούτοις οτι ό βίος του δέν ήθελε 
παραταθή έπί πολύ, συνέταξε διαθήκην, δι’ ής 
ενετελλετο τοΐς έκτελεσταΐς αύτής ν’ άφαιρέ- 
σωσιν από τών χειρών τής άναξίας μητρός τά 
τέκνα του καί νά τά παραδώσωσιν είς τήν μη
τέρα του, ήτις ήθελεν άναθρέψει αυτά άξιοπρε- 
πώς. Γαύτοχρόνως δέ έζήτησε δικαστικής τόν 
άπό τής συζύγου του χωρισμόν. Άλλ’ έν τφ 
μεταξύ ή νόσος του έοεινώθη καί ό δούξ άπέ
θανεν. Οί έκτελεσταί τής διαθήκης, σύμφωνοι 
πρός τήν δούκισσα·? μητέρα, προέβησαν άμέσως 
είς τήν έκπλήρωσιν τής τελευταίας τοΰ άπο- 
θανόντος Οελήσεως. Συνεκάλεσαν λοιπόν οικο
γενειακόν συμβούλιον, δπερ άπεφάνθη δτι εγνω
σμένης ούσης τής άνηθικότητος τής δουκίσσης 
de Chaudnes τά τέκνα αύτής, έν ηλικία G καί 
4 έτών, δέον νά μένωσι παρά τή μάμμη αύτών, 
παρ’ ή καί εύρίσκοντο. ΤΙ δούκισσα de Chaud
nes δμως, πτωχή ούσα καί βλέπουσα δτι όμοΰ 
μέ τά τέκνα της τή διέφευγε καί ή διαχείρισις 
"ήξ μεγάλης αύτών περιουσίας, προσέβαλε δι- 
καστικώς τήν άπόφασιν ταύτην τοΰ οικογενειακού 
συμβουλίου καί ένήγαγε τήν πενθεράν ,της έπί 
παρανόμι;) κατακρατήσει τών κατά τόν νόμον 
αύτή καί μόνη άνηκόντων τέκνων της. ΤΙ δού
κισσα de Chevkeuse άντέτεινε διά τοΰ δικη
γόρου της δτι έγνωσμένης ούσης τής άνηθικό
τητος τής δουκίσσης de Chaudnes, ύπάρχοντος 
δέ καί τοΰ ρητού δρου έν τή διαθήκη τοΰ υΐοΰ 
της τά τέκνα ώφειλον νά μένωσι παρ’ αύτή.

Έ δίκη αδτη έκίνησεν ώς είκός είς υψιστον 
βαθμόν τό ένδιαφέρον τών αριστοκρατικών κύκλων 
τών Παρισίων καί τό δικαστήριο·? ήτο πεπληρω- 
μένον άκροατών εκλεκτών, έν οις διεκρίνοντο 
καί πολλαί κυρίαι τής ύψηλοτέρας περιωπής. 
Δύο έξοχοι δικηγόροι, ό Betodaud καί ό Du- 
ΒΙΕΒ ισταντο άπέναντι άλλήλων, ό μέν πρώτος 
ύπέρ τής γραίας δουκίσσης ό δέ δεύτερος ύπέρ 
τής νέας. Αί αγορεύσεις τών ήσαν άληθή αρι
στουργήματα. Τά έπιχειρήματα δμως τοΰ πρώ
του ησαν πειστικώτερα τών τοΰ δευτέρου. '0 
δικηγόρος τής δουκίσσης de Chaudnes δια
τείνεται δτι ούδαμώς δύναται ν’ άποδειχθή ή 
έγνωσμένη άνηθικότης τής πελάτιδός του, διό 
καί ό νόμος δέν επιτρέπει νά τή άφαιρεθώσι τά 
τέκνα της · έπανειλημμένως προσεπάθησε νά 
συγκίνηση τούς δικαστάς παριστών τήν ταλαί- 
πωρον, χήραν μητέρα, μάτην ζητούσαν τά τέκνα 
της, το μόνον άγαθδν δπερ έν τή δυστυχία της 
τή ύπελείφθη ■ άπεικόνισε τον δεσποτικόν χα
ρακτήρα τής άντιδίκου, ήτις ύπείκουσα είς τάς 
εισηγήσεις αισχροκερδών ιερέων, καί συνετισμένη 
νά έπιβάλληται είς πάντας, ζητεί νΰν νά κρά
τηση τά τέκνα τοΰ υίοΰ της, δπως διαχειρίζηται 
τήν περιουσίαν αύτών ■ έζήτησε τέλος ν’ από
δειξη οτι τό οικογενειακόν συμβούλιον δέν ήτο 
νομίμως συγκεκροτημένον, διότι ούδείς τών, συγ
γενών τής νέας δουκίσσης παρέστη έν αύτφ. 
Απεδείχθη δμως διά μαρτύρων δτι ή μήτηρ 

αύτής, ή πριγκήπισσα Gaditzin, προσκληθεΐσα 
νά λάβη μέρος είς τό συμβούλιον δέν ένεφανίσθη, 
δπως (κατα τόν άντίδικον) μή παραστή μάρτυς 

τών περί τής σκανδαλώδους διαγωγής τής θυγα- 
τρός της ρηθησομένων.

Τό μέρος τοΰ ύπερασπιστοΰ τής δουκίσσης 
de Chevkeuse, Betodaud, ήτο εύκολώτερον. 
<1 δικηγόρος ούτος είπεν δτι περί τής άνηθικό
τητος τής δουκίσσης de Chaudnes ύπάρχουσιν 
άποδείξεις, ύπάρχουσι δέ καί δύο έγγραφα υπο
γεγραμμένα παρ’ αύτής τής ίδιας, δι’ ών ομο
λογεί τας παρεκτροπάς της. Τά έγγραφα ταΰτα 
έκράτει ό σύζυγός της καί μετά τόν θάνατόν του 
ευρέθησαν μεταξύ τών άλλων έγγράφων του. 
Έν λαμπρά άγορεύσει απεικόνισε·? έπειτα τήν 
άριστοκράτιδα μητέρα, τήν άναθρέψασαν τούς 
δύο υιούς της δπως φανώσιν άξιοι τοΰ μεγάλου 
αύτών όνόματος· παρέστησε διά ζωηροτάτων 
χρωμάτων τήν σκηνήν, καθ’ ήν ή μήτηρ περι- 
πτυσσομένη ύστατον τόν νεκρόν τοΰ έπί τού πε
δίου τής μάχης πεσόντος υιού της, άνέκραξεν · 

Εκαμες τό χρέος σου πρδς τήν πατρίδα, τέ- 
κνον μου!” άνέφερε το σοβαρόν καί σεμνόν τοΰ 
οικογενειακού συμβουλίου, έν φ άπεφασίσθη ν’ 
άφαιρεθώσι τά τέκνα έκ τών χειρών τής άναξίας 
μητρός- καί τέλος άνέπτυξεν δλας τάς μαρτυρίας, 
δι’ ών άποδεικνύεται ή άνηθικότης τής δουκίσσης 
de Chaudnes.

Έπί πολλάς συνεδριάσεις παρετάθη ή δίκη. 
II άπόφασις είσέτι δέν έξεδόθη, άλλά γενικώς 

πιστεύεται δτι το δικαστήριο·? θέλει άπορρίψει 
τήν αγωγήν τής δουκίσσης de Chaudnes καί 
έπικυροΰν τήν άπόφασιν τοΰ οικογενειακού συμ
βουλίου θέλει άφήσει τά δύο τέκνα τοΰ δουκ.δς 
de Chaudnes είς τήν μάμμην αύτών, τήν δού
κισσαν de Chevkeuse.

ϊ. Γ. Ή άπόφασις έξεδόθη οια προείλέπετο.

0 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΟΡΟΣ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 45.)

Ίό άγγλικδν πολεμικόν πλοΐον Beagle τρις 
έξετέλεσεν έν διαστήματι ολίγων έτών τόν περί- 
πλουν τής γής καί διηρεύνησε πρώτον μέν τδ 
στενόν τοΰ Μαγελλάν, τήν Παταγωνίαν, τήν γήν 
τοΰ Πυρός, είτα δέ τά παράλια δλα τής νοτίου 
’Αμερικής καί τέλος τάς νήσους τοΰ Ειρηνικού 
’Ωκεανού καί τήν Αύστραλίαν.

Κατά τδν τρίτον τούτον πλοΰν, δστις διήρ- 
κεσεν έπτά δλα έτη, δεύτερος κυβερνήτης τοΰ 
πλοίου διετέλει ό πλοίαρχος Φιχτςμώρις, δστις 
ένεκα τών έκτεταμένων αύτοΰ' έπιστημονικών 
γνώσεων, τής καλλιτεχνικής εύφυΐας του καί 
τής δραστηριότητας του ήτο έν τών χρησιμό
τερων μελών τοΰ σπουδαίου τούτου περίπλου. 
Κατά τήν διερεύνησιν τής βορείου παραλίας τής 
Αύστραλίας πρδς δυσμάς τοΰ Καρπενταρίου κόλ
που διαφόρους έπεχείρησεν ούτος έκδρομάς, καθ’ 
άς παρηκολούθησε καί τδ ρεύμα ποταμού με
γάλου, δστις χύνεται είς τδν κόλπον τής Κλα- 

,ρέντσας κάτωθεν τής νήσου Μελβίλλης. 'Ο πο
ταμός ούτος ώνομάσθη Άδελαΐς είς τιμήν τής 
μητρός βασιλίσσης τής ’Αγγλίας

Ημέραν τινά ό Φιτςμώρις συνοδευόμενος 
ύπό έτέρου μέλους τής περιοδείας, τοΰ κ. Κέΰς, 
άπέβη είς τήν ξηράν δπως ρυθμίση τάς πυξίδας 
καί καταγράψη υψη τινά. Καί κατ’ άρχάς μέν 
ήθελησε νά στήση τά έργαλεΐά του έπί μικρών 
λοφίσκων παραθαλασσίων · παρατηρήσας δμως 
δτι ένεκα τοΰ ένυπάρχοντος έντός τών λόφων 
σιδηρολίθου παρελύετο ή ένέργεια τών πυξίδων, 
άπεφάσισε νά μείνη έπί τής άμμώδους παρα
λίας καί κάτωθεν τών ύψωμάτών.

Έπί πολλάς ώρας είργάσθη άνενδότως ■ έν 
τοσούτφ έπήρχετο ή νύξ, ή σελήνη άνέτειλε καί 
έπρεπε νά γείνη σκέψις περί έπανόδου είς τδ 
πλοΐον. Ο Κεϋς ήρξατο μεταφέρων έργαλεΐά

τινα είς τή*  λέμβον, δτε ήκουσεν αίφνης μακρόθεν 
φωνάς δυνατάς. Έστράφη καί είδε·? έπί του 
λόφου ύπεράνω τοΰ έργαζομένου Φιτςμώρις στί
φος άγριων, ώπλισμένων διά τόξων καί έτοιμων 
νΑ όίψωσι βέλη κατά τοΰ συντρόφου του. Ό 

1 · ' ' ' ' άλλ’
ποταπήν αύτήν

:ων καί έδακνον 
σημεία ταΰτα σφο- 

'Η άπόστασις
- ~0_ 

:ήν

παίων ήτο άφευκτος, 
άγριοι νά προβώσιν εν 
χετο δτι έφοοοΰντο

τοΰ έργαζομένου Φ1 
φος άγριων, ώπλισμένων διά τό! 
νά ρίψωσι βέλη κατά -~· 
Κέΰς είχε καιρόν νά φύγη καί νά σωθή · 
ούο έπί’στιγμήν συνέλαβε τήν 
ιδέαν. Ά"’ εναντίας έσπευσε νά έπανέλθη πλη
σίον αύτοΰ, άπόφασιν έχων ν’ άγωνισθή μετ’ 
αύτού καί έν άνάγκη μετ’ αύτοΰ καί ν’ άποθανη 
Σπουδαίος έπέκειτο ό κίνδυνος. Είς τών άγριων, 
δστις έφαίνετο άρχηγός, ήγόρευεν πρδς τούς 
κύκλφ αύτοΰ συνηγμένους. ΤΙ φυσιογνωμία του 
ϊτοφρικώδης καί αί χειρονομία·, του άπειλητικαί. 
Οί άκροαταί του έπί μάλλον καί μάλλον έξή- 
πτοντο, άγρια έρριπτον κατά τών ξένων βλέμ
ματα, έσειον τάς μακράς κόμας 
τά άκρα τών γενείων των, ο«ι}> 
δρής οργής παρά τοΐς άγρίοις. 
αύτών άπδ τών ’Άγγλων ήτο μόλις δ.όδεκα 
δών, καί μέ τήν έπιδεξιότητα ήν εΐχον είς, 
έκσφενδόνισιν τών βελών, δ φόνος τών δύο Εύρω- 
—χ__ Έάν άκόμη έδίσταζον οί

; τήν έπίθεσιν, τούτο προήρ- 
:άς αντεκδικήσεις τοΰ ούχί 

μακράν έλλιμενισμένου άγγλικοΰ πλοίου. ’Αλλ’ 
αί κραυγαί έγίνοντο άγριώτεραι, οί βραχίονες 
ύψοΰντο άπειλητικώτεροι, βέλη τινά έπιπταν ήδη. 

__ ”Η πρέπει ν’ άναβώμεν έπί τοΰ λόφου 
καί νά κτοπήσωμεν τούς αγρίους, ή πρέπει νά 
φύγωμεν, παρετήρησεν ό Κέΰς.

— Ούδαμώς, άπήντησεν ό Φιτςμώρις · του
ναντίον ας γελάσωμεν καί άς χορεύσωμεν!

Ό Κέΰς ώμολόγησε κατόπιν δτι έκείνην τήν 
ημέραν ένόμισε πράγματι δτι ό συνοδοιπόρος του 
είχε παραφρονήσει.

Ό Φιτςμώρις ήρξατο χορεύω·?, ύάλλων καί 
καγχάζω·?. Ό χορός ήτο έκ τών εύθύμων έκεί- 
νων καί πηδηκτικών τών ’Άγγλων ναυτών · τδ 
ασμα ήτο δημώδες τραγούδι τής πατρίδος του.

— Χόρευε! Χόρευε! έλεγε·? έπανειλημμένως 
πρδς τδν Κέϋν.

Ό Κέΰς μηχανικώς ύπήκουσεν έπήδα καί 
αύτδς καί έχόρευεν · άλλ’ άδύνατον τω ήτο νά 
ψάλλη ή νά γελάση. Ό φόβος είχε παραλύσει 
τήν γλώσσάν του.

'Γδ άπροσδόκητον τοΰτο θέαμα ένεποίησεν έν- 
τύπωσιν είς τούς άγριους. Τινές έξ αύτών κατε- 
βιβασαν τά δπλα των, άλλοι πάλιν έπροχώρησαν 
βήματά τινα έπί τοΰ λόφου δπως ΐδωσι καλλί
τερο·?. Οί άγριώτεροι δμως έξηκολούθουν κραυ- 
γάζοντες καί ρίπτοντες βέλη κατά τών δύο Εύ- 
ρωπαίων, οΐτινες έξηκολούθουν νά χορεύωσιν. 
Άλλ’ οί άγριοι είναι <»ς τά παιδία· έζήτουν νά 
έννοήσωσι τί συμβαίνει. Τί έκαμνον οί δύο 
Αγγλοι; Τί έσήμαινον έκεΐνα τά πηδήματα, 
αί κινήσεις τών ποδών, τά παράδοξα καί άκατά- 
ληπτα έκεΐνα άσματα; Βαθμηδόν ήρξαντο οί 
άγριοι κυτταζόμενοι άμοιβαίως καί γελώντες καί 
τέλος έκάθησαν έπί τών βράχων καί έτέρποντο 
είς τδν χορόν εκείνον, διότι οί έγχώριοι τής 
Αύστραλίας είναι Οειασώται τοΰ χορού, καί ό 
χορός έκεΐνος είχε δΓ αύτούς τδ γόητρον τοΰ 
νεοφανούς.

Έν τοσούτφ ό Φιτςμώρις, δστις ούδ’ έπί 
στιγμήν άπώλεσε τήν ψυχραιμίαν του, άπέτεινε 
πρδς τδν Κέϋν έρωτήσεις τινάς.

— Ποΰ είναι τά δπλα μας;
— Είς άπόστασιν τριάκοντα βημάτων πρός 

τά άριστερά.
— Πρός τό άντίθετον λοιπόν μέρος τής 

λέμβου;
— Νά σπεύσω νά τά λάβω;
— νθΖ'·· άχι ■ άλλά χόρευε. — Σιγά, σιγά 

άς πλησιάσωμεν πρδς τά δπλα . . . ’Όχι τόσον 
ταχέως . . . Πρόσεχε . . . Άκόμη ενα χορόν!

Οί άγριοι βλέποντες άπομακρυνομένους τούς 
δύο ’Άγγλους ήρξαντο ύποπτευόμενοι τδν σκοπόν 
των, καί αί φωναί άντήχησαν πάλιν άπειλη- 
τικαί.

— ’Άς έπιστρέψωμεν πάλιν πρδς τά εργα
λεία, είπεν ό Φιτςμώρις. Υπομονή!]

Ό Κέΰς ήτο ίδρωμένος καί έξηντλημένος έκ 
τού κόπου.

—■ Αΐ, Κέύ, άν έξέλθωμεν σώοι καί άβλα- 
βεΐς τής ξδεινής ταύτης θέσεως, στοιχηματίζω 
δτι θά ένθυμηθής τδν χορόν μας τούτον.

— Σοί τδ ορκίζομαι ... Ποια διασκέδα- 
σις! . . Άλλά δέν θά γλυτώσωμεν . . . Δέν 
αντέχω πλέον!

— θάρρος, Κέϋ, θάρρος! Δέν έχεις τήν 
μνηστήν σου εις τδ Νιούπορτ; "Ενα χορόν διά 
τήν μνηστήν σου! . . . "Ενα άκόμη χορόν διά 
τήν πατρίδα μας, τήν παλαιάν Αγγλίαν!

Αίφνης υπόκωφος έκπυροσκρότησις πυροβόλου 
δπλου ήκούσθη μακρόθεν. Είς άπόστασιν χι
λιομέτρου περίπου άπδ τοΰ μέρους έκείνου είς 
τών ’Άγγλων αξιωματικών τοΰ πλοίου έθήρευεν.

Οί άγριοι άντήλλαξαν βλέμματα πεφοβισμένα. 
Ό Φιτςμώρις καί ό Κέΰς ώρμησαν πρδς τά δπλα 
των καί έσπευσαν πρδς τήν λέμβον. Τρία ή 
τέσσαρα βέλη έσύριξαν άκόμη είς τά ώτά των. 
Άλλ’ εύρίσκοντο ήδη έντός τής λέμβου. Ό 
Κέΰς ήσθάνετο μεγάλη·? διάθεσιν νά διευθύνη 
σφαίραν κατά τών θεατών, ούς ό χορός του 
είχε διασκεδάσει- άλλ’ ό Φιτςμώρις τδν άπέ- 
τρεψε, φοβούμενος μή τοΰτο έπιφέρη προσκόμ
ματα είς τάς μελλούσας έκδρομάς των.

Ό αύτδς Φιτςμώρις είναι ό σχεδιάσας τήν 
εικόνα, ήτις παριστα τήν άλλόκοτον ταύτην σκηνήν.

Έκ τοΰ έπεισοδίου τούτου δέν πρέπει τις να 
κρίνη περί τού χαρακτήρος τών έγχωρίων τών 
ακτών τούτων τής Αύστραλίας- δέν είναι δλοι 
τόσον άγριοι καί μισόξενοι. 'Ημέρας τινάς προ 
τοΰ συμβάντος τούτου ό κυβερνήτης τοΰ Beagle 
είχεν απαντήσει γέροντα έγχώριον μέ τήν γυ- 
ναΐκά του καί τά τέσσαρα τέκνα του. 'Π έμ- 
φάνισις τοΰ Εύρωπαίου ένέβαλεν είς φόβον πολύ·? 
τούς άγριους- αύτδς δμως τούς καθησύχασε, 
δωρήσας είς τήν γυναίκα ποικιλόχρουν μανδύλιον. 
'Η γυνή τφ έδωκεν είς άντάλλαγμα μέγα φύλλο·? 
φοίνικος. Ή γυνή έκράτει μικρόν καλάθιον έν 
σχήματι φιάλης περιέχον χρώμα λευκόν καί 
έρυθρόν, δΓ ού οί έγχώριοι βάφουσι τδ σώμά 
των. Ούτε αύτή ούτε ό άνήρ δέν είχον δλους 
τούς όδόντας, διότι έθιμο·? έπικρατεΐ παρά τοΐς 
λαοΐς έκείνοις ν’ άποσπώσιν όδόντας τινάς κατά 
τήν τελετήν τών γάμων. Ό πρεσβύτερος υιός, 
δεκαπενταετής περίπου, είχε περασμένον μικρόν 
ξύλινον ραβδίον είς τήν ρίνα του. Ό γέρων 
περιειργάζετο τά δπλα καί τήν στολήν τοΰ’Άγ
γλου άξιωματικοΰ, μεγάλως δέ ήπόρησεν ίδών 
τήν άγγλικήν λέμβον μέ τά κωπία, τά όποια 
ήσαν τόσον διάφορα τών ίδικών των. Ό πλοί
αρχος ήθελησε νά συμπαραλάβη αυτόν είς τδ 
πλοΐον, δπως τφ έπιδείξη τά καθ’ έκαστα τοΰ 
πολεμικού πλοίου, άλλ’ ή γυνή άντέστη είς 
τοΰτο. Ό υίδς δμως έδείκνυε μεγάλη·? διάθεσιν 
νά παρακολούθηση τδν ’Άγγλον, δτε έπελθόντες 
έγχώριοι τινες τδν άπέτρεψαν · εις μάλιστα αύ
τών μετά πολλής τδν ώμίλει ζέσεως. Κατά 
τδν Φιτςμώρις ό άγριος ούτος ήτο αύτδς έκεΐνος, 
δστις μετά τινας ήμέρας διηρέθεσε τούς συν
τρόφους του κατ’ αύτοΰ καί τοΰ Κέϋ.

Τήν δλην λίαν περίεργον περιγραφήν τοΰ 
περίπλου τοΰ Beagle έξέδωκε πρό τινων έτών 
έν Λονδίνο) ό κυβερνήτης τοΰ πλοίου λόρδος 
Stockes.

Π 0 I Η Σ I Σ
Π. Κ. Άποστολίδου.

Η ΣΑΠΦ2.
(Είκών Fei’ebbach, δ^μ-οσιευθείσα έν τώ ιδ’. τεύχει

τοϋ 'Εσπέρου.)

Είς τών ούρανών τούς Οόλους μόλις ήδη άνυψούται 
Ό ξανθός τοΰ Φοίβου δίσκος καί ή γή πάσα χρυ- 

σοΰται
Είς τήν δψιν του τήν πρώτην!

Το πάν ήδη χαιρετίζει τδν λαμπρόν του φωτοδότην! 
Έκ χαράς τανΰν πληροΰται

Σύμπασα ή φύσις, ήτις ύποκάτω του άπλοΰται.

Πλήν έν ω λαμπρά·? τήν αίγλη·? είς τήν γήν μας 
διαχύνει

Τοΰ Ήλιου ή πυρφόρος σφαίρα, άρα ή γαλήνη 
Ή αύτή νά άπαντάται]

Σ’ τών άνθριόπων τάς καρδίας; — Άρά γε δέν 
άπατάται

"Οστις ήθελε νομίσει,
"Οτι πανταχοΰ άνάσσει εύθυμία έν τή φύσει;

Άπατάται, άπατάται! Ένφφώς τδ πάν αύγάζει, 
’Έρεβος καί σκότος μαύρο·? στήθη δυστυχή σκε

πάζει . . .
— ”1δ’ έκεΐ τήν κορυφήν του

Άπορρώξ ύψόνει βράχος, κατοπτρίζω·? τήν μορ
φήν του

Είς τδ κύμα τδ φλοισβίζον,
"Οπερ θραύεται πρό τούτου καί κατέρχεται άφρίζον!

Είς τήν γαύρο·? κορυφήν του λευκός πέπλος κυ
ματίζει . . .

Μή άνήλθεν έκ τοΰ κόλπου τών κυμάτων καί 
βαδίζει

Νηρηίς έκεΐ ώραία; —
”11 μή φαντασμάτων είνάι είς τά υψη πλάνος 

θέα; —
Ιδε- σώμά τι κινείται

Καί μολπή, μολπή ώραία είς τήν αύραν δια- 
χεΐται! —

Κόρη είναι · τοΰ προσώπου οί ώραΐοι χαρακτήρες 
Τήν δεικνύουν καί οί πέπλοι καί αί πάλλευκαί 

ττί’
Καί τδ σώμα τδ ώραΐον,

Τδ παράστημα καθ’ δλα δμοιον μέ τι άρχαΐον 
"Αγαλμα τοΰ Πραξιτέλους ■

Καί ποιήτριαν δεικνύει ή ωδή, ή μετά μέλους.

Ναι, ωδήν άπδ τοΰ βράχου ή ώραία κόρη ρίπτει 
Πρδς τδ κύμα, τήν βραχώδη παραλίαν, δπερ 

τύπτει . . .
'Υπδ τούς λεπτούς δακτύλους

'Ρίπτ ή λύρα, ρίπτει ήχους συμπαθητικούς καί 
φίλους,

Καί ό άνεμος συρίζων
Φαίνεται κΓ αύτδς μ’ έκείνην άσμα λυπηρόν 

τονίζω·?.

Πλήν τί θέλει’ς τής Λευκάδας τήν ώραίαν παραλίαν 
Νέα κόρη; — Μή ευρίσκει ηδονήν αύτή καμμίαν 

Είς τδν βράχον; — Τί νά θέλη; —
'Η Σαπφώ είνε έκείνη ... Είς τδ κύμα νέα "Ελλη 

θέλει αυτή νά πηδήση
"Οπως έρωτος δειλαίου τάς όδύνας λησμονήση.

"Ηδη πλέον καί ή λύρα μέλος δΓ αύτήν δέν χύνει, 
Καί ή χειρ της προς τδν βράχον μετά φρίκης τήν 

άφίνει!...
Τον ώραΐον έραστήν της

'Η Σαπφώ μάτην φωνάζει ... Τίς άκούει τήν 
φωνήν της;

— 'Διά σε σκληρέ θ’ άφήσω
Τήν ζο)ήν, φωνεΐ, κ’ είς κύμα νεκρόν σώμα θα 

βυθίσω.
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Etv’ τδ έσχατόν μου τοΰτο άσμα καί ή τελευταία 
Είν’ αύτή μου θρηνφδία! Οΐμοι, φευ, ή υστεραία 

’Σ τήν ζωήν δέν Οά μέ εύρη . . .
Τών ιχθύων θέλω γείνει βορά αίφνης ... τίς 

ήξεόρει!
Φάων, Φάων, σκληρέ φίλε,

Αυριον 'ς τδ μαύρον κύμα νά μ’ άναζητήσης 
στείλε!” —

Είς τά άκρα τών ποδών της άνυψοΰται καί κυτ- 
. τάζει
Πρδς τδ κΰμα, έν φ έρως ένδοθεν της δεινδς 

βράζει!
Άνυψοΰται, άνυψοΰται,

Κ’ ή μορφή ή πριν γλυκεία τώρα φευ! έξαγρι- 
οΰται,

Μειδιά τδ τελευταΐον
Και πηδά άπδ τοΰ υψους πρδς τά βάθη! — 

Φρικαλέον!

"Ηνοιξε τδ χαΐνον στόμα τδ άχόρταγον τδ κΰμα 
Καί τής ερωμένης κόρης έγεινεν ώραΐον μνήμα!

Άρά γε Οά είμπορέση
Τήν πυράν τοΰ έρωτός της είς τά υδατα νά σβέση; 

— Ηδη δ ναυπόρος τρέπων
Σ’ τήν Λευκάδα πρώραν στέκει, τής Σαπφοΰς τδν 

βράχον βλέπων.

Β I Ο Λ A Ν Τ Η.
Διήγημα.
(Συνέχεια.)

ΚΕΦΑΑΑ10Ν Στ'.

"Συστρατιώται! Ώς άγριοι λύκοι έξήλθομεν 
χθες άπδ τάς καταστραφείσας καλύβας μας διά 
νά καταδιώξωμεν τους άπαγωγεΐς τών θυγατέρων 
μας. 'II οργή μας κατά τών λευκών άνδρών 
ώμοίαζε φλογέράν πυράν. Άλλ’ έφθάσαμεν 
αργά. Δέν Οά έβλέπομεν τά αγαπητά μας τέκνα 
πλέον, έάν δύο φίλοι τοΰ "λευκού αετού” δέν 
έφόνευον τδν άγριον, ΰπουλον Οώα καί δέν έσω
ζαν τά χαρίεντα πτηνά, τά όποια είναι ή χαρά 
τών Συσύνων πατέρων, άπδ τους όνυχας τών 
γυπών. Τδ δέρμα τών φίλων μου είναι λευκόν, 
άλλά ή καρδία των είναι ερυθρά. '11 χειρ των 
είναι υψωμένη άπειλητικώς εναντίον τών έχΟρών 
καί έν φιλία ανοικτή πρδς ήμάς. Είναι αδελφοί

Τήν προσφώνησιν ταύτην άπέτεινεν ό "λευκός 
’Αετός” πρδς τοΰς πολεμιστάς του, ους είχε 
συγκαλέσει είς συμβούλιον παρά τήν πυράν τοΰ 
στρατοπέδου του. Οί πρεσβύτεροι αύτών, έν οίς 
εύρίσκετο καί δ Βάλδεμαρ, έκάθηντο κύκλφ περί 
τήν πυράν · οί δέ νεώτεροι "σταντο όρθοί όπισθεν. 
Άφ’ ού ό "Αετός” έκάθησε πάλιν, ήγέρΟη γέ
ρων Ινδός, δστις ώνομάζετο "τδ αίματωμένον 
Βέλος” καί είπεν ·

— 'Ο άρχηγός μας ώμίλησε συνετά. 'Η 
"σκυθρωπή Έλάτη” καί ή "Φαιά Άρκτος” είναι 
φίλοι μας, έτι πλέον, είναι αδελφοί μας. Άλλά 
δέν ήσαν καί πρότερον αδελφοί μας; Δέν έκά- 
θησαν ώς τοιοΰτοι καί πρότερον παρά τήν πυράν 
μας καί δέν έκάπνισαν μέ ήμάς τήν καπνοσύ
ριγγα τής ειρήνης; Καί δέν συνεδέθησαν άκόμη 
στενώτερον πρδς ήμάς, άφ’ ού έπί δύο συνεχείς 
ήμέρας ύπερήσπισαν τάς θυγατέρας μας κατά 
τών ληστών, πρώτον δύο έναντίον πέντε, καί 
παλιν δύο έναντίον τεσσαράκοντα; Καί δέν 
έχυσαν καί αίμα ύπέρ αύτών; θά λέγεται τοΰ 
λοιπού βτι τοΰς πολέμους τών Συσύνων διευ- 
θύνουσιν άνδρες, μή άνήκοντες είς τήν φυλήν 
μας; Είπον.”

Ό Βάλδεμαρ ένόησεν είς τί άπέβλεπεν αύτή 

ή πρότασις- έπρόκειτο νά προσλάοωσι τοΰς δύο 
Εύρωπαίους είς τήν φυλήν των, καί έπεθύμει 
νά άναβληθή ή πρότασις αυτή μέχρις ού συνεν- 
νοηθή περί τούτου μετά τοΰ Άξέλ. Διδ καί 
ήγέρθη καί είπεν έν μέσφ βαθείας σιγής πρδς 
τοΰς συνηγμένους πολεμιστάς-

— Συσΰνοι! Φίλοι μου! Αδελφοί μου! 
Ακούσατε τί θά σάς εΐπω καί σκέφθητε καλώς 
έπ’ αύτοΰ. Ί ρία τινά θά σάς εΐπω, τδ πρώτον 
ώς άπάντησιν είς δσα είπεν δ άρχηγός σας, τδ 
δεύτερον εις δσα είπεν "τδ αίματωμένον Βέλος”, 
καί τδ τρίτον αύθορμήτως. "Οτε χθές έπέπεσα 
κατά τών ληστών καί έφόνευσα τόν άρχηγόν 
των, έπερίμενα άφεύκτως τδν θάνατον. Δέν 
έφοβούμην τόν θάνατον — ποτέ δέ είδεν έχθρδς 
"τήν σκυθρωπήν Έλάτην” τρέμουσαν — άλλά 
καί δέν τδν άνεζήτουν. Τίς έσωσεν ήμάς άπδ 
τοΰ θανάτου; Δέν ήσαν αί κόραι σας; Αύταί 
έμπόδισαν τάς χεΐρας τών έχθρών καί μάς παρ- 
έδωκαν αύτούς. "Ολοι οί ’Ινδοί είναι άνδρεΐοι, 
άλλά είς τοΰς Συσύνους καί αί γυναίκες είναι 
ήρωες!

Οί δφθαλμοί τών πολεμιστών έλαμψαν, καί 
δ Βάλδεμαρ έςηκολούθησε μετά μικράν παΰσιν

— Τοΰτο άπαντώ είς τδν "λευκόν Αετόν”. 
Τώρα θ’ άπαντήσω είς τδ "αίματωμένον Βέλος”. 
Άνέγνωσα είς τήν καρδίαν του καί είς τάς καρ
διάς τών άλλων πολεμιστών — θέλουσι νά έκ- 
φράσωσι τήν ευγνωμοσύνην των πρδς τοΰς λευ
κούς φίλους. Άλλά "ή φαιά ’Άρκτος” κεϊται 
πληγωμένη. Οί πόνοι της δέν θά έτάραττον 
τήν έκφρασιν τής εύγνωμοσόνης σας;

— "'Η Έλάτη” έχει δίκαιον, είπαν πολλοί 
έκ τών Ινδών. ’Άς περιμείνωμεν!

— Και τούτο άκόμη, προσέθηκεν δ Βάλδεμαρ. 
Εορτάζουν οί άνθρωποι δταν αί οικίαι των πυρ- 
πολοΰνται; Ετοιμάζουν οί άνθρωποι γεύμα δταν 
τοΰς άπειλοΰν οί δδόντες τής τίγρεως; Τί νά 
κάμωμεν διά ν’ άποφύγωμεν πόλεμον έναντίον 
τών λευκών άνδρών, ή, αν ούτος έκραγή, νά 
ύποστώμεν αύτόν έντίμως; "Εως δτου παρέλθη 
αύτδς δ κίνδυνος, ή φωνή μας θά άκούεται είς 
τά συμβούλιά σας, τδ δπλον μας θά κροτή είς 
τάς τάξεις σας, ώς νά εΐμεθα μέλη τής φυλής 
σας. Κατόπιν κάμετε δ,τι ή ευγνωμοσύνη σάς 
έμπνέει.

Ό Βάλδεμαρ άπέφυγε νά έκφραση δλας τάς 
σκέψεις του, δπως μή στενοχωρήση τοΰς φίλους 
μεταξύ τοΰ αισθήματος τής εύγνωμοσύνης καί 
τοΰ τής αύτοσυντηρήσεως. Κατά τήν ιδέαν του 
πόλεμος τών λευκών άνδρών κατά τών ’Ινδών 
ήτο άφευκτος- συνεπεία δέ τής άνισότητος τών 
δυνάμεων ό πόλεμος ούτος δέν ήδύνατο ή ν’ 
άποβή καταστρεπτικός διά τοΰς ’Ινδούς. Εύ- 
κόλως ήδύνατό τις νά προΐδη τοΰς ορούς τής 
ειρήνης ■ ή παράδοσις τών δύο λευκών συμ
μάχων των ήθελε μείνει τδ μόνον μέσον πρδς 
άποτροπήν τής έντελοΰς καταστροφής τής ινδικής 
φυλής έκ μέρους τών αίμοβόρων Αμερικανών. 
Έάν λοιπόν αύτδς καί δ Άξέλ προσελαμβάνοντο 
ώς μέλη τής φυλής, έξέλιπεν άνευ άνάγκης πάσα 
έλπίς συμβιβασμού.

Έπί τοΰ παρόντος κατώρθωσεν ό Βάλδεμαρ 
δ,τι έπεδίωκε διά τών λόγων του, τήν άναβολήν 
παντός κατεσπευσμένου μέτρου, μέχρις ού εΰρεθή 
είς θέσιν νά έξετάση, τάς συνέπειας τών τελευ
ταίων συμβάντων. Οί Ινδοί μετά μακράν συ- 
ζήτησιν άπεφάσισαν νά άποστέίλωσιν ένα έξ 
αύτών πρός τά σύνορα ώς πρόσκοπον, δπως 
πεισθή τίνος πρώτον ύφίστατο άνάγκη έν τφ 
κατα τών λευκών άνδρών άγώνι, και συνεπεία 
τών πληροφοριών τούτων ληφθώσι τά κατάλ
ληλα μέτρα.

Τήν έπιοΰσαν ήρξατο ή έπάνοδος καί περί 
τήν έσπέραν έφθασε τδ μικρόν σώμα εις τδ μέ

ρος, ένθα έκειντο αί πυρποληθεΐσαι τών Συσύνων 
καλύβαι. Ένταΰθα δέ συνηντήθη πρδς έτερον 
σώμα τής αύτής φυλής, τδ όποιον καταδιώξαν 
τοΰς Μελάμποδας είχε κατορθώσει νά κάμη 
λείαν πλουσίαν είς ζώα καί είς δπλα. —

Είχε παρέλθει μία έβδομάς μετά τά συμ
βάντα α άνωτέρω έξεθέσαμεν. Αί καταστραφεΐσαι 
καλύβαι είχον πάλιν άνιδρυθή καί τά πράγματα 
έβαιναν τακτικώς. Ό ’Αξέλ ένοστηλεΰετο έν τή 
καλύβη τοΰ άρχηγού, δ δέ Βάλδεμαρ έξήρχετο 
μετά τών άνδρών είς Οήραν καί άνέμενεν άνυ- 
πομόνως τάς έκ τοΰ στρατοπέδου τών Αμερι
κανών ειδήσεις. Τέλος έφθασεν ό άποσταλείς 
πρόσκοπος καί έφερεν, ώς ήτο επόμενον, άγγε
λίας σοβαρωτάτας. Παρά τά σύνορα έπεκράτει 
έκτακτος έρεθισμός, καί έάν μέχρι τούδε δέν 
έγένετο έπίθεσις κατά τών ’Ινδών, τούτο άπο- 
δοτέον τδ μέν είς τήν έγνωσμένην άνδρίαν τών 
Συσύνων, τδ δέ είς τδν φόβον, δν ανέκαθεν οί 
Ερυθρόδερμοι ένεποίουν είς τοΰς λευκούς. Άλλ’ 
ήδη έπρόκειτο νά παρακινηθή αύτή ή κυβέρνησίς 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών νά επιχείρηση εκ
στρατείαν κατά τών Συσύνων, καί οί γνωρίζον- 
τες, ώς ό Βάλδεμαρ, πώς ή κυβέρνησίς έκείνη 
πάσαν έζήτει πρόφασιν ν’ άφαιρέση άπδ τών 
’Ινδών τάς πλούσιας βοσκάς, άς κατείχαν, δέν 
ήδύναντο ή νά όμολογήσωσιν δτι τοιαύτη εκ
στρατεία δλας τής έπιτυχίας είχε τάς πιθανό
τητας. U κατάσκοπος είχε φέρει άντίτυπον 
ήμιεπισήμου τινός έφημερίδος τής Κιγκιννάτης, 
ένθα άνεγινώσκετο άρθρον μακρδν φέρον έπί 
κεφαλής τδν έξής τίτλον διά μεγάλων στοιχείων 
τετυπωμένον "Αιματηρά σύγκρουσις παρά τά 
σύνορα — ’Ανήκουστα κακουργήματα διαπρα- 
χθέντα παρά τών Συσύνων — Πόλεμος έπι- 
κείμενος κατά τών Ινδών.” Τδ άρθρον τούτο 
περιείχε καί τήν έξής περικοπήν ■

" Ερωτώ μεν νΰν · τί θά πράξη ή κυβέρνησίς; 
Έλπίζομεν δτι θά έννοήση τδ καθήκον της, δτι 
θά έννοήση ποιος παραλογισμδς είναι, οί ένδοξοι 
ήμών πρόγονοι νά χύσωσιν έν άπείροις πεδίοις 
τής μάχης τδ αίμά των, δπως οί άπόγονοι αύ
τών άποστερώνται ύπδ στιφών βαρβάρων ’Ινδών 
καί βλως παρανόμως τής ειρηνικής νομής τού 
διά τοσούτων θυσιών άποκτηθέντος έδάφους. 
Τοΰτο δμως προλέγομεν τοΐς έν Βασιγκτώνι 
πολιτικοΐς · έάν βραδύνωσι νά λάβωσι δραστήρια 
κατά τών Συσύνων μέτρα, οί πρδς δυσμάς κατοι- 
κοΰντες Αμερικανοί θά άναλάβωσιν άφ’ έαυτών 
τον άγώνα ζαί τήν τιμωρίαν τών θρασέων 
έχθρών · δέν θά ήσυχάσωσι δέ έως δτου δέν άπο- 
κρούσωσιν έντελώς τάς βαρβάρους όρδάς, αιτινες 
παρεμποδίζουσι τήν έλευθέραν τοΰ πολιτισμού 
άνάπτυξιν.”

Είς τάς πομπώδεις ταύτας λέξεις ούδεμίαν 
θά έδιδεν ό Βάλδεμαρ προσοχήν έάν δέν έγνώ- 
ριζε ζαλώς όποιαν αύται έπί τού άμερικανιζοΰ 
κοινού ήδύναντο νά έξασζήσωσιν έπιρροήν. Ό 
Βάλδεμαρ έβλεπεν έπικείμενον πόλεμον φυλε
τικόν, άγριον, πεισματώδη, δστις έάν δέν κατέ- 
ληγεν είς τήν εντελή τής άγαπητής αύτφ φυλής 
καταστροφήν Οά εΐχεν δμως ώς άποτέλεσμα τήν 

" έκδίωξιν αύτής. Μετά μακράν, ώριμον σζέψιν 
άπεφάσισε νά προσπαθήση μόνος νά δώση είς 
τήν ύπόθεσιν τροπήν εύνοϊκωτέραν καί πρδς έπί- 
τευξιν τοΰ σκοπού τούτου ούδεμιάς νά φεισθή 
θυσίας. Άνευ άναβολής έπελήφθη τής άπο- 
φάσεως ταύτης ζαί μετέβη παρά τφ Άξέλ, δπως 
άποχαιρετίση αύτόν έπί τινα καιρόν.

'Η πληγή τοΰ Άξέλ, ώς εΐπομεν ήδη, δεν 
ήτο έπικίνδυνος, άλλά κατά τάς πρώτας ήμέρας 
τραυματικός πυρετός έπελθών άνησύχησε πολΰ 
τοΰς περιποιουμένους τδν τραυματίαν καί ιδίως 
τήν Όβαχόνταν, ήτις ώς άρίστη νοσοκόμος ούδέ 

II έπί στιγμήν άπεμακρύνετο άπ’ αύτοΰ. Ό Βάλ- 

δεμαρ είσελθών είς 
τήν ζαλύβην, δπου 
εύρίσκετο δ φίλος του, 
εύρεν αυτόν μόνον. 
'Η Όβαχόντα εΐχεν 
έξέλθει είς άναζήτη- 
σιν δροσερού υδατος. 
Ό Βάλδεμαρ έκάθη- 
σεν έπί δέματος κα- 
στορίων δερμάτων και 
άνέφερεν είς τον φί
λον του τάς σοβαοάς 
ειδήσεις, άς έμαθε, 
καί τήν άπόφασιν, ήν 
συνεπεία τούτων ελα- 
βεν. 'Ο Άξέλ μετά 
προσοχής τδν ήκουεν, 
άλλ’ δταν είσήλθεν ή 
Όβαχόντα είς τήν κα- 
λύβην τά βλέμματά 
του έστράφησαν πρδς 
τήν νέαν κόρην, καί 
ό Βάλδεμαρ έννοών 
δτι μάτην πλέον πε
ριμένει τήν γνώμην 
τοΰ άφηρημένου Ά
ξέλ, είπε πρδς τήν 
Όβαχόνταν ·

— θέλει ή Όβα
χόντα νά κάμη τήν 
χάριν είς τήν "σκυ
θρωπήν Έλάτην”, καί 
νά παρακαλέση τον 
"λευκόν Αετόν” νά 
έλθη έπί τινας στιγ- 
μάς ένταΰθα;

'Η νέα ένευσε μέ 
τήν κεφαλήν, έρριψε 
βλέμμα πλήρες συμ
παθούς μερίμνης πρδς 
τδν ασθενή καί έξήλθε 
τής καλύβης έλαφρφ 
τφ ποδί.

Είς τδν αρχηγόν 
τών Συσύνων έλθόν- 
τα ό Βάλδεμαρ εξή
γησε τά πάντα καί 
παρεκάλεσεν αυτόν νά 
μή έπισπεύση τδν ά
γώνα διά τολμηράς 
τίνος έπιθέσεως.Άλλ’ 
δ γέρων, δστις ήνόει 
δτι ό Βάλδεμαρ έζή- 
τει νά Ουσιασθή ύπέρ 
τών φίλων αυτού Ιν
δών, καί μή άνεχό- 
μενος τήν θυσίαν ταύ
την, τφ παρέστησεν 
δτι ή ούτως ή άλλως 
ό καταστρεπτικός ά- 
γών είναι άφευκτος. 
Καί ό Άξέλ δέ συνεφώνησεν ώς πρδς τοΰτο 
μέ τδν "λευκόν Αετόν” καί είπε μειδιών τω 
Βάλδεμαρ γερμανιστί ·

— Μή έπιμένεις, Βάλδεμαρ. Τήν γνώμην 
τοΰ άρχηγού συμμερίζεται ολόκληρος ή φυλή.

Συγκεκινημένος καί σοβαρός ό Βάλδεμαρ 
άπεχαιρέτησε τοΰς δύο άνδρας καί έξήλθε μετά 
τοΰ "λευκού Αετού” τής καλύβης, δπως έτοι- 
μασθή είς τήν έπικίνδυνον αύτού άποστολήν.

Ή Όβαχόντα έκάθησε πάλιν πλησίον τοΰ 
Αξέλ καί τφ είπεν ·

— Η "σκυθρωπή Έλάτη’ άνεχώρησε- μετ 
όλίγον και ή "φαιά ’Άρκτος” θά άναρρώση καί 
θ’ άκολουθήση τδν φίλον.

U Σ2ΤΗΡ10Σ ΧΟΡΟΣ.

— 'II κόρη τοΰ άρχηγού έχει διάθεσιν, άπήν
τησεν ό Άξέλ, καί αστεΐζεται. Αγνοεί οτι ή 
"φαιά ’Άρκτος” δέν δύναται ν’ άφήση πλέον τό 
στρατόπεδον τών Συσύνων;

'Η νέα ήρυθρίασεν έλαφρώς καί είπεν
— ‘Η "φαιά ’Άρκτος” είναι έλευθέρα νά 

μεταβή δπου θέλει. Πρδς τί νά μείνη πλησίον 
τών Συσύνων;

— Ή Όβαχόντα γνωρίζει, παρετήρησεν ό 
Άξέλ, δτι ή παρουσία της είναι διά τδν λευκόν 
φίλον της βάλσαμον, καί δτι ή άπομάκρυνσις 
άπ’ αυτής θά ήτο δΐ αύτόν θάνατος.

'Η άφελής καρδία τής νεάνιδος δέν έγνώριζε 
τήν προσποίησιν. Ήσθάνθη ή Όβαχόντα τήν 

έννοιαν τών λόγων τού 
Άξέλ καί άπήντησε 
μετά θαυμασίας α
πλότητας-

•— Νομίζει ό Άγέλ 
δτι ή Όβαχόντα δύ
ναται νά ζήση αν αύ
τδς άναχωρήση ;

Τά ζοφερά νέφη τής 
ευρωπαϊκής απαισιο
δοξίας είχον αίφνης 
διαλυθή ένώπιον τών 
δφθαλμών τοΰ Άξέλ- 
ό πρώτος έρως έχρύ- 
σου διά τής ζωηράς 
αύτοΰ άκτΐνος τήν 
μέχρι τούδε τοσούτον 
πτωχήν καί κενήν υ- , 
παρξίν του.

"Οτε δέ ό Βάλδε
μαρ έπέστρεψεν έκ 
τής οδοιπορίας του 
εΰρε τδν Νορβηγόν ώς 
άνεγνωρισμένον μέ
λος τής φυλής τών 
Συσύνων, καί έμαθεν 
δτι ή έπάνοδός του 
έπεριμένετο δπως έ- 
ορτασθή μεγαλοπρε- 
πώς ό γάμος τού φί
λου του μέτήν ώραίαν 
κόρην τοΰ άρχηγού. 
Τά σκοτεινά νέφη εί
χαν διασκεδασθή καί 
ούδεμία σκέψις θλι
βερά έπεσκίαζε τοΰ 
ευτυχούς μέλλοντος 
τήν θέαν · διότι καί 
τού Βάλδεμαρ ή απο
στολή είχε λάβει έκ- 
βασιν υπέρ πάσαν έλ- 
πίδα αίσίαν καί είς 
άκρον παρηγορητι
κήν.

’Ήδη παρά τά σύ
νορα τής έπαρχίας 
Μισσουρή συνήντησεν 
ό Βάλδεμαρ τα πρώ
τα αποσπάσματα τοΰ 
μικρού σώματος, τδ 
όποιον ό υπουργός 
τών στρατιωτικών 
τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών είχε συγκεν
τρώσει κατ’ άπαίτη- 
σιν τής κοινής γνώ
μης -/.ατά τών Συ
σύνων. Άμέσως με
τέβη είς το στρατό
πεδον τοΰ γέροντας 
στρατηγού Ίάξωνος, 

τοΰ διοικητοΰ τού σώματος, καί ετυχε παρ 
αύτφ άνευ κόπου άκροάσεως. ΙΙρός τον έντιμον 
τούτον στρατιωτικόν ό Βάλδεμαρ έξεφράσθη ελευ
θέριος καί άπροκαλύπτως, διηγηθεις τα εσχάτως 
συμβάντα καί τήν άνοίκειον διαγωγήν τοΰ φο- 
νευθέντος συνταγματάρχου. Ό στρατηγός άκούσας 
τήν δλην άφήγησιν μετά πολλής προσοχής, είπε · 

— Δέν έχω άφορμήν, κύριε, ν’ αμφισβητήσω 
τών λόγων σας τήν άλήθειαν, καί λυπούμαι τα 
μέγιστα διά τδ διαπραχθέν άδίκημα. Άλλ’ έγώ 
είμαι στρατιώτης ζαί ώς τοιοΰτος οφείλω τυφλήν 
είς τάς διαταγάς τών προϊσταμένων μου ΰπα- 
κοήν. Έπεθύμουν νά μάθω τήν γνώμην σας 
έπί τοΰ πρακτέου.
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Ο Βάλδεμαρ τότε τφ έξήγησε διά μακρών 
τούς λόγους, δι ους νομίζει δτι ειρηνικός συμ
βιβασμός ήτο ή καλλίτερα λύσις τής υφιστάμενη: 
διαφοράς, και υπέδειξε τούς ορούς, ύφ’ ους ήτο 
δυνατόν νά έπιτευχθή ό συμβιβασμός ούτος.

Πρός ρύθμισιν τών δρων τούτων έζητήθη και 
ή σύμπραξις τοΰ Ινδικού πράκτορος Πεννηφώξ, 
άνδρός πτωχού μέν άλλ’ ευφυέστατου, δστις ήτο 
είδος διπλωματικού πράκτορος τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών έν ταΐς σχέσεσιν αύτών πρδς τάς 
διαφόρους Ίνδικάς φυλάς. Ό Πεννηφώξ συνέ
ταξε τό έγγραφον καί ό συμβιβασμός έπήλθε. 
Περί τής λύσεως ταύτης ή προμνημονευθεϊσα 
έφημερίς τής Κιγκιννάτης περιείχε τδ εξής άρ- 
θρίδιον ·

Άσμενοι άναγράφομεν δτι αί άπώλειαι 
ήμών έν τή τελευταία κατά τών Συσύνων έκ- 

"στρατεία υπήρξαν ασήμαντοι. Τούτο οφείλεται 
"κυρίως εις τήν πολιτικήν σύνεσιν τού κυρίου 
Πεννηφώξ καί εις τήν δραστηριότητα καί εύ- 
τολμίαν τού στρατηγού Ίάξωνος. Έμάθομεν 

"μάλιστα δτι ή Κυβέρνησις πρόκειται ν’ άντα- 
μείψη τούς δύο τούτους άνδρας, τδν μέν Ίά- 
ξωνα προβιβάζουσα, τδν δέ Πεννηφώξ διορίζουσα 

"πρεσβευτήν παρά τή Ύψ. Πύλη.”

(“Επεται συνέχεια.)

καί πολλοί τών 
άπέλθωσιν εις 

’Αλλ’ αί έργασίαι τής Βουλής 
σύνοδον ταύτην τόσον πολλαι, 
τοσοΰτος πολύτιμος χρόνος εις 

άγόνους αντεγκλήσεις, ώστε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ.
Έν Λειψία τή 31/12 ‘Ιουνίου 1SS2.

ΕΛΛΑΣ. ’Εν τή ελληνική βουλή εξακο
λουθούσα αί συνεδριάσεις, άν καί ό καύσων ήναι 
αρκούντως ήδη έπαισθητός,
κυρίων βουλευτών βιάζονται ν’ 
τάς οικίας των. 
είναι κατά τήν 
κατηναλώθη δέ 
προσωπικάς καί
ανάγκη ύφίσταται πρδς παράτασιν τών συνεδριά
σεων. Ό προϋπολογισμός τοΰ Κράτους διά τδ 
τρέχον έτος δέν συνεζητήθη είσέτι, καί αμφί
βολον είναι άν ή έπιψήφισις αύτοΰ θά κατορθωθή 
έπί τοΰ παρόντος. Φαίνεται δτι το κατηγορη- 
τήριον κατά τδν πρώην υπουργών, περί ού τοσ- 
ούτος έγένετο πάταγος, ή έντελώς έναυάγησεν 
ή καί εΐσαγόμενον εις τήν βουλήν δέν θά έπι- 
φέρη τδ άποτέλεσμα, τδ όποιον ζωηροί τινες 
τής κυβερνητικής μεριδος όπαδοί προσεδόκουν. 
Τδ κατηγορητήριου ύπεγράφη μέν ύπδ τριάκοντα 
έπτα βουλευτών, άλλ, ώς φύεται, πολλοί τών 
ύπογραψάντων αύτδ σκεφθέντες ώρεμώτερον άπέ- 
συρον πάλιν τάς ύπογραφάς των. — Λίαν εύχά- 
ριστα καί παρηγορητικά φαινόμενα είναι αί περί 
σιδηροδρομικών έν'Ελλάδι γραμμών συζητήσεις 
καί άποφάσεις. Καιρδς είναι πλέον καί έν τή 
πατρίδι ημών νά πραγματοποίησή ή διά σιδηρο
δρόμων συγκοινωνία, ής άπολαμβάνουσι πρδ 
τοσούτων ήδη δεκαετηρίδων τά εύνομούμενα τής 
Εύρώπης κράτη. Ωσαύτως άνέγνωμεν έν ταΐς 
έλληνικαΐς έφημερίσιν δτι τά λουτρά τής Αιδηψού, 
τά όποια κατά τήν ιαματικήν δύναμιν δύνανται 
νά παραβληθώσι πρδς τά διασημότερα τής 
Εύρώπης, παρεχωρήθησαν εις ελληνικήν διά 
μετοχών 'Εταιρίαν, ήτις δέν άμφιβάλλομεν δτι 
θέλει καταστήσει αύτά ύφ’ δλας τάς έπόψεις 
αντάξια τοΰ εύεργετικοϋ αύτών προορισμού. — 
Γενικώς έπεκροτήθη ή άπόφασις τής έλληνικής 
Κυβερνήσεως νά άποστείλη εις ’Αλεξάνδρειαν 
πολεμικά πλοία ενεκα τών έν Λίγύπτιμ έπι- 
κρατούντων φόβων περί διαταράξεως τής τάξεως. 
Έν Αίγύπτω, καί ιδίως έν Άλεξανδρείφ, συγ- 
κεντροΰνται*  τοσαΰτα συμφέροντα τών ομογενών 
ήμών, ώστε καθήκον είχεν ή έλλ. κυβέρνησις 

να φροντίση περί προστασίας τών έκεΐ διαμενόν- 
των υπηκόων της. Βεβαίως οί έν ’Αλεξάνδρειά 
ομογενείς εΐδον μετά συγκινήσεις κυματίζουσαν 
ενώπιον αύτών τήν έθνικήν σημαίαν. Είναι 
ασπασμός, δν μακρόθεν πέμπει αύτοΐς ή φίλη 
πατρίς! — 'Η βασιλική οικογένεια μετέβη έπί 
ένα μήνα εις Δεκέλειαν έν τή λαμπρά βασιλική 
έπαύλει. ΙΙρδ ήμερων οί βασιλείς έξέδραμον 
διά τής ’Αμφιτρίτης εις Λαύριον, όπου έπεσκέ- 
φθησαν καί έξήτασαν μετά πολλοΰ ένδιαφέροντος 
τά έργα τής μεταλλευτικής τού Λαυρίου Εται
ρίας, τά όποια χάρις εις τήν ικανότητα καί 
δραστηριότητα τών διευθυνόντων αύτά κυρίων 
Φωκίωνος Νέγρη καί Εύγενίου 'Ρίζου μεγάλην 
έμφαίνουσι πρόοδον.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ. Έν Αίγυπτο» ή θέσις τών 
πραγμάτων δέν μετεβλήθη ούσιωδώς· ή διάστασις 
μεταξύ τοΰ Άντιβασιλέως καί τών υπουργών 
του ύφίσταται έτι. Ό έκτακτος απεσταλμένος 
τής Πύλης, στρατάρχης Δερβίς πασάς άφίκετο 
εις Κάϊρον καί έγένετο ένθουσιωδώς δεκτός. 
Ελπίς ύπάρχει δτι ό άπεσταλμένος ούτος τής 
κυριάρχου ουνάμεως θέλει κατορθώσει νά έπι- 
φέρη τον προσήκοντα συμβιβασμόν καί καθη
συχάσει τούς φόβους τών έν Αίγύπτφ Εύρωπαίων. 
'Έπί τοΰ παρόντος ή Πύλη δέν βλέπει τήν 
άνάγκην συγκροτήσεως συνδιασκέψεως τών αντι
προσώπων τών Δυνάμεων πρδς ρύθμισιν τοΰ 
αιγυπτιακού ζητήματος. Σήμερον διαδίδεται 
τηλεγραφικώς δτι έν ’Αλεξάνδρειά συνέβησαν 
άτακτήματα, τά όποια τή παρεμβάσει τοΰ στρα
τού κατηυνάσθησαν, καί δτι έπληγώθη έν τή 
συμπλοκή ό πρόξενος τής ’Αγγλίας.

Ρ2ΣΣΙΑ. Έν Μόσχα έλαβε χώραν ή έπί- 
σημος έγκαίνισις τής διεθνούς Έκθέσεως έπί 
παρουσία τού μεγάλου δουκός Βλαδίμηρου. Κατά 
τήν γνώμην τών ήδη έπισκεψαμένων αύτήν ή 
Έκθεσις αΰτη πολλά παρουσιάζει τά ενδιαφέ
ροντα. Τδ κατάστημα τής Έκθέσεως είναι 
κομψόν καί ευρύχωρο·/, ή κατάταξις τών έκθε- 
μάτων συστηματική, τά προϊόντα άφθονα καί 
εκλεκτά, ώς δύναταί τις νά περιμένη παρά 
χώρας τόσον ευφόρου καί πλούσιας.

ΙΤΑΛΙΑ. Ό ιταλικός τύπος γέμει άρθρων 
περί τοΰ άποθανόντος στρατηγού Γαριβάλδου, 
καί λεπτομερών περί τής κηδείας αύτοΰ περι
γραφών. ("Ορα έν τώ σημερινφ τεύχει τήν ει
κόνα τοΰ Γαριβάλδου καί σύντομον βιογραφίαν 
του.) Ιδ σώμα τού Γαριβάδου έτάφη πρόσω- ι 
ρινώς εν Καπρέρα παρά τον τάφον τών προαπο- 
βιωσάντων τέκνων καί έγγονών του. Ή χήρα του 
έπιμένει νά καή τό σώμα κατά τήν διά τής 
διαθήκης του έκφρασθεΐσαν έπιθυμίαν του- οί 
φίλοι του δμως καί οί έκτελεσταί τής διαθήκης, 
συμφωνοΰντες κατά τούτο πρδς τήν ιταλικήν 
Κυβέρνησιν, έγνωμοδότησαν νά μετακομισθή τδ 
σώμα εις 'Ρώμην καί νά ταφή έν τώ Πανθέω 
πλησίον τοΰ βασιλέως Βίκτωρος Εμμανουήλ. 
Υποτίθεται δτι ή γνώμη αυτή θέλει ύπερισχύσει 
καί δτι έν τφ Πανθέω τής 'Ρώμης θά άναπαύ- 
ωνται τά οστά τοΰ ένθέρμως τήν πατρίδα του 
καί τήν έλευθερίαν άγαπήσαντος στρατηγού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ.
Έν Λειψία τή 30,11 Ιουνίου 1882.

Ολίγον διήρκεσεν ή χαρά τών αισιοδόξων, 
ολίγον διήρκεσαν αί ελπίδες καί προσδοκίαι τών 
τής ύψώσεως δπαδών. Η πολιτική, άνασσα 
απόλυτος καί ιδιότροπος, διέλυσε τά ωραία 
όνειρα. Έπήλθον αί περίπλοκα! τής Αίγύπτου 
καί τά χρηματιστήρια έγένοντο ανάστατα· έπήλ
θον ταύτοχρόνως καί αί έορταί τής Πεντηκοστής, 

καθ’ ας πολλοί τών θνητών αντί νά έξετάζωσι τά 
Ζ?7ί!χατΐ3τιΖά δελτία συμβουλεύονται τδ βαρό
μετρο1/, έπιθυμοΰντες νά λάβωσιν όλίγην αναψυχήν 
έν τή έξοχή, καί ώς έκ τούτου έν τοΐς χρημα- 
τιστηριοις σχεδόν έντελής έπεκράτει νέκρωσις. 
Λι εορταί παρήλθον καί ήρξαντο αί έργασίαι· 
άλλά μέ δλας τάς προσπάθειας τών αισιοδόξων, 
έφιάλτης πιέζει τά χρηματιστήρια, ό έφιάλτης 
μελλόντων συμβάντων, καί ζοφερά νέφη δέν 
έλλειπουσιν από τοϋ πολιτικού όρίζοντος.

Έκ Παρισίων ολίγα έχομεν ν’ άναφέρωμεν. 
Τό κοινόν κατέστη εις άκρον δύσπιστον. Ένα- 
γωνίως έπεριμένετο ή άπόφασις έπί τής Γενικής 
Ένώσεως· ή άπόφασις αΰτη έξεδόθη όπως ό 
κόσμος τήν προσεδόκα, καί δμως ή υψωσις δέν 
έπραγματοποιήθη. Δεδικαιολογημένη είναι ή 
άπόφασις διά τού δτι αί νέαι μετοχαί τής Γε
νικής Ένώσεως εΐχον κηρυχθή άκυροι, δτι διά 
24 χιλιάδάς μετοχών είχεν έγγραφή τδ διοικη
τικόν συμβούλιου, ήτοι αυτή ή Εταιρία, καί δτι 
αί μέλλουσαι έγγραφα! καθίσταντο δλως ΰποδε- 
τικαί. Καί δμως εύρίσκονται άνθρωποι έχοντες 
τήν διάθεσιν καί τήν τόλμην νά προβώσιν 
εις έκδοσιν νέων μετοχών. Ουτω διανοείται κατ’ 
αύτάς ή Τράπεζα Credit fancier argentin νά 
έκδώση όμολογίας πρδς 8 >/ι %. 'Όταν άνα- 
λογισθώμεν μετά πόσης δυσκολίας ή Τράπεζα 
αΰτη ήδυνήθη νά τυποθετήση τάς όμολογίας της 
πρδς 6*/ 2°/θ» θεωροΰμεν σχεδόν άδύνατον τήν 
πραγματοποίησή τοιούτων άξιών, έστω καί μέ 
τόκον 8 */ 4 %■ — '11 σύμβασις μεταξύ τοΰ
Coniptoir d’Escompte καί τής Σέρβικης Κυβερ
νήσεως περί άποπερατώσεως τών σιδηροδρομικών 
τής Σερβίας γραμμών συνωμολογήθη. — Ταύτη 
τή στιγμή λαμβάνομεν τήν εΐδησιν περί τής 
συστασεως τής Νέας Ένώσεως, ώς καί περί τής 
συγχωνεύσεως τών τριών γαλλικών Τραπεζών 
(Credit de France, Credit de Paris καί 
Banque Roumaine). Άλλ’ ή ζωηρότης έν τή 
άγορά έξέλιπε· τούτο είναι φανερόν.

Σπουδαίου συμβάν τών τελευταίων τούτων 
ημερών έν Βιέννη είναι ή έκπτωσις τών μετοχών 
τής αύστριακής Πιστωτικής Τραπέζης. II έκ- 
πτωσις αΰτη έξηγεΐται έκ τοΰ δτι ή Πιστωτική 
Τράπεζα τά 10 εκατομμύρια τοΰ τελευταίου 
δάνειου, τά όποια σήμερον έ’χουσι 92,10%, 
άνέλαβε πρδς 92,8%. Εκτός τούτου καί άλλα 
έπήλθον καταψηκτικά τών χρηματιστηρίων περι
στατικά. ΙΙάντες ένόμιζον δτι ή όμάς Ί’ότσχιλδ 
ήθελεν άναλάβει πάλιν κατά τδν τρέχοντα ήδη 
μήνα τήν μετατροπήν τοΰ εις χρυσόν ουγγρικού 
δανείου, τδ σύνθημα τούτο τής ύψώσεως, άλλά 
αί ύψηλαί τών τραπεζιτών σφαΐραι αγρόν ήγό- 
ρασαν — κατ’ έπιφάνειαν τουλάχιστον, καί επό
μενον ήτο οί μικροί ν’ άπολέσωσι τδ θάρρος καί 
τήν πεποίθησιν. Στερεά! είναι αί μετοχαί τοΰ 
αύστρο-γαλλικού σιδηροδρόμου, καί ή έλπίς 
καλής έσοδείας διατηρεί ύψωμένον τό συνάλ
λαγμα. 'Η μετά τής ουγγρικής κυβερνήσεως 
σύμβασις, περί ής έγράψαμεν έν τή προηγουμένη 
ήμών έπιθεωρήσει, είναι αποφασισμένη, καί 
περιμένει τήν έπικύρωσιν ύπό τής γενικής τών 
μετόχων συνελεύσεως. Έκ τοΰ δτι έκ τών 400 
χιλ. μετοχών αί 100 χιλ. κατετέθησαν έν Παρι- 
σίοις διά τήν γενικήν συνέλευσιν δύναται πας 
τις νά συμπεράνη δτι τό σχέδιον τούτο ένθέρμως 
'υποστηρίζεται. Η αύστριακή Κυβέρνησις δια
νοείται πρός κάλυψιν τών έξόδων τής κατοχής 
έν Βοσνία καί Ερζεγοβίνη νά έκποιήση μέρος 
τών μετοχών της, καί ήδη έπώλησε 32 χιλ. 
μετοχών τοΰ σιδηροδρόμου Φραγκίσκου ’Ιωσήφ 
εις τήν κτηματικήν Τράπεζαν τής Αύστρίας 
πρός φιορίνια 192,30.

Τά γερμανικά χρηματιστήρια δεικνύουσι τάσιν 
στερεάν, άν καί έπηρεαζόμενα ύπδ τών τελευ-

ταίων πολιτικών γεγονότων καί φόβων. Σιδηρο
δρόμων Ελβετίας καί νοτίου Γερμανίας μετοχαί 
ζητούνται καί τούτο συνεπεία τών τελεσθέντων 
έ··καινίων τής νέας γραμμής τού Αγίου Γοθάρδου. 
'όσαύτως καί αί μετοχαί τών Μεταλλευτικών 
'Εταιριών είσί περιζήτητοι ενεκα τών μεγάλων 
έν ’Αμερική άπεργιών. Μ’ δλον τούτο αί μεταλ
λευτικά! έταιρίαι έν Γερμανία στερούνται έρ- 
γάσίας· ή παραγωγή αύτών ήλλατώθη, μή 
ύπαρχούσης άρκούσης καταλώσεως εις όλα τά 
6ϊδη τοΰ σιδήρου. Α.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ.

Chauvinisme. Πολλάκις άναγινώσκομεν 
έν ταΐς εύρωπαϊκαΐς έφημερίσι τήν λέξιν ταύτην 
νομίζομεν δέ, έάν δέν άπατα ημάς ή μνήμη, 
δτι άπηντήσαμεν τήν λέξιν Σωβινισμός καί^εν 
έλληνικαΐς έφημερίσιν, άλλ’ όμολογούμεν δτι 
δέν εδρομεν αύτήν καταλλήλως έφηρμωσμένην. 
Ή έτυμολογία τής γαλλικής λέξεως Chauvinisme 
δέν είναι βεβαίως εις πάντας γνωστή- διό νομί
ζομεν δτι μικρόν τι περί αυτής άρθρίδιον οέν 
είναι έντελώς άσκοπον. Ό Λιττρέ εν τφ εγ- 
κρίτφ αύτοΰ Λεξικφ έν τή λέξει Chauvinisme 
λέγει· "Μετά τήν έπάνοδον τοΰ Χαπολεοντος A . 
έκ τής νήσου ’Έλβας αί εύνοϊκαί αύτφ γαλλικαί 
έφημερίδες άνέφερον περί "άρχαίου τίνος έπι- 
λέκτου”, ένθέρμου τοΰ αύτοκράτορος θειασώτου 
καί δπαδοΰ. Ό έπίλεκτος ούτος έκαλεΐτο Chau
vin, έξ ού καί ή λέξις chauvinisme. "'Αλλα 
πάλιν λεξικά άναφέρουσιν δτι μετά τήν εν ετει 
1815 διάλυσιν τοΰ στρατού τοΰ Λείγηρος πολλοί 
στρατιώται τοΰ Ναπολεόντος, φέροντες τδ όνομα 
Chauvin, χαίχοι γενόμενοι άπλοι πολΐται, διε- 
μειναν ύπερβολικοί θειασώται τής ναπολεοντίου 
πολιτικής· τδν τύπον δέ τούτον τοΰ μέχρις ύπερ- 
βολής δπαδοΰ τής πολιτικής έκείνης έ'λαβον οί 
τήν κωμφδίαν "ό γεωργός στρατιώτης” συντά- 
ξαντες. ’Έκτοτε ή λέξις Chauvinisme, ή πάντα 
τυφλόν καί ύπερβολικδν πατριωτισμόν έμφαί- 
νουσα, έμεινε παροιμιώδης. Π πρώτη αύτής 
χρήσις ώς τοιαύτης έγένετο έν τινι κωμφοία 
"Οί ύπασπισταί” διδαχθείση άπό τής σκηνής 
τοΰ θεάτρου τοΰ Γυμνασίου έν Παρισίοις τή 
α'. ’Απριλίου 1842.

Σημεία τών καιρών. Ή φιλοσοφική αύτη 
φράσις, ή σήμερον τοσοΰτον συνήθης, τοσάκις 
άπαντάται έν ταΐς διαφόροις έφημερίοι, καί έν 
τή συναναστροφή, ώστε δικαίως δύναται και 
αύτής νά γείνη διά βραχέων μνεία. Τοσούτω 
μάλλον δικαιούμεθα νά ποιήσωμεν λόγον περί 
αύτής, καθ’ δσον πολλοί τήν μεταχειρίζονται μή 
λαμβάνοντες ύπ’ οψιν τήν κυρίαν αύτής έννοιαν. 
Καί άρχόμεθα άπό τής χρήσεως αύτής έν τή 
ομιλία. Λέγοντες "σημεΐον τών καιρών” έννο- 
οΰμεν ώς έπί τδ πλεΐστον κακόν τι και δυσα- 
ρεστον. 'Όταν ζητώμεν νά παρηγορήσωμεν εαυ
τούς ή άλλους έπί δυσαρέστιμ τινί συμβάντι, 
δταν θέλωμεν νά καλύψωμεν τήν ιδίαν ήμων 
απρονοησίαν ή άγνοιαν, ή δταν θέλωμεν νά έκ- 
φράσωμεν τήν δυσανααχέτησιν ήμών έπί παθή- 
ματί τινι, λέγωμεν "είναι σημεΐον τών καιρών”. 
Τούτο λέγει συνήθως καί ό μή λαβών έγκαίρως 
παρά τοΰ ράπτου τδν ύποσχεθέντα έπενδύτην 
του, καί ό ύπδ άγύρτου άπανηθείς καί ζημιω
θείς, καί δ τάς προσδοκίας του ή τάς έλπίδας 
του μή βλέπων πραγματοποιούμενος. Τις ήθελε 
μεταχειρισθή τήν φράσιν ταύτην προκειμένου 
περί έθνωφελοΰς ιδρύματος, περί συστάσεως νέου 
πανεπιστημίου, περί έφευρέσεως ή νέας τινδς 
άνακαλύψεως; Ούδείς βεβαίως· έκτος έάν εύρί- 
σκετο μεμψίμοιρος τις, αίτιώμενος τδ ύπερβο- 
λικδν τής εκπαιδεύσεως ή κεκηρυγμένος έχθρδς
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Τδ αύτδ συμβαίνει 
καί έν τώ τύπιμ. Ό δημοσιογράφος, ό θέ 
ν’ άποφύγη συζήτησιν, ήν άπορεΐ πώς νά οι 
γάγη, γράφει· Σημεία τών καιρών , και 
τών τριών τούτων λέξεων πιστεύει οτι ε. 
τδ ζήτημα. "Σημεία τών καιρών” λέγε 
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ή κυβερνητική μερίς, ή έπί ταΐς έπιθέσεσι 
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σεως "οί καλοί, παλαιοί 
χρήσις ή μάλλον είπεΐν 
ώστε σήμερον θεωρείται 
έκτος συνήθειας. Ή ιδέα 
πράγματα ήσαν καλλίτερα, 
δέν ήτο τόσω κακός καί διεφθαρμένος 
άνθρωποι άπλούστεροι καί άφελεσ 
αύτη διέμεινε, καί διά τούτο ύφίστατο ή άνάγκη 
νά εύρεθή φράσις έξηγοΰσα αύτήν· ή φράσις 
αυτή ήτο "σημεία τών καιρών.” Φράσις πράγ
ματι χαρακτηριστική διά τδν αιώνα ήμών, ώς 
χαρακτηριστικά! ήσαν αί όνομασίαι· οί χρόνοι 
τής φενάκης, τών πλοκάμων, τής κρινολίνα: κ.τ.τ. 
Τις οίδε πώς οί μεταγενέστεροι θέλουσιν όνο- 
μάσει τδν αιώνα ήμών; Έν τοσούτιρ ημείς 
έχομεν τήν φιλοτιμίαν νά τδν όνομάζωμεν τδν 
αιώνα τών εφευρέσεων, τού ατμού, τού ηλεκτρι
σμού. Ουτω άνυψοΰντες τούς χρόνους ήμών 
φθάνομεν εις τδ σημεΐον έκεΐνο, βπου τήν φράσιν 
"τά σημεία τών καιρών” δυνάμεθα έπιτυχώς ν 
άντικαταστήσωμεν διά τής φράσεως "τδ πνεύμα 
τής έποχής.” Τούτο δφείλομεν εις τήν ιστορίαν 
τοΰ πολιτισμού, τον μέγαν θρίαμβον τοΰ ήμετέρου 
αίώνος. 'Π ιστορία αύτη δέν ύπολογίζεται κατά 
έτη ή κατά γενεάς ανθρώπων, άλλά κατά εκα
τονταετηρίδας. Εις τών διασημοτέρων συγγρα
φέων τής ιστορίας τοΰ πολιτισμού (ό Riehl) 
ούτως ορίζει έπιστημονικώς τάς τρεις τελευταίας 
εκατονταετηρίδας· "ή 17Ί έκατονταετηρίς, λέγει, 
είναι ή θρησκεντική, ή 18Ί ή φιλοσοφική, καί 
ή 19r‘ ή έκατονταετηρίς τής ιστορίας καί τών 
φυσικών έπιστημών. Λ.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Στατιστική. Οί έν Αίγύπτω κατοικοΰντες 
ξένοι συμποσοΰνται κατά τάς τελευταίας στατι
στικός πληροφορίας εις 68,653 άτομα. Έκ 
τούτων 29,963 ε’ισίν "Ελληνες, 14,524 ’Ιταλοί, 
14,310 Γάλλοι, 3795 νΑγγλοι, 2480 Αυστριακοί 
καί Ούγγροι, 2003 'Ισπανοί, 1879 Γερμανοί, 
752 ΙΙέρσαι, 358 'Ρώσσοι, 199 ’Αμερικανοί, 
127 Βέλγαι, 119 'Ολλανδοί, 74 Δανοί, 44 Σουη
δοί, καί 36 Πορτογάλλοι. Αί δέ πόλεις αί 
περιέχουσαι τούς περισσοτέρους ξένους είναι ή 
’Αλεξάνδρεια μέ 42,884, τδ Κάϊρον μέ 15,758, 
τδ Πορτ-Σαίδ μέ 3136 καί τδ Σουέζ μέ 1094.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.

Κ. I. Ν . . . εις Bpfmjtftor. Ή Ιδέα σας 
είναι οτι ή ιταλική λέξις brindisi, ήτις σημαίνει 
πρόποσιν (toast) παράγεται έκ τής πόλεως έν η 
κατοικείτε· έγώ δμως νομίζω τήν παραγωγήν 
ταύτην βεβιασμένη1/, καί παραδέχομαι, ώς έπι- 
τυχεστέραν τήν έξής· Κατά τδν’Αριστοφάνη (έν 

Χεφέλαις) οί άρχαΐοι έλεγον "βρΰν είπεΐν” διά 
τά μικρά παιδία τά διψώντα καί ζητοΰντα νά 
πίωσιν. Έκ τοΰ "βρΰν είπεΐν” οί Λατίνοι έκα
μαν brin dixi, οί δέ Ιταλοί brin dissi, έξ ού 
καί τδ brindisi. Τήν έτυμολογία·/ ταύτην πα- 
ραδίδομεν εις τήν έξέλεγξιν τών παρ’ ήμϊν έτυ- 
μολόγων. Τδ νόστιμο1/ είναι δτι καί οί Γερ
μανοί άντιποιοΰνται τήν πατρότητα τής λέξεως 
brindisi, παράγοντες αύτήν έκ τοΰ es bringen. 
ήτοι προσφέρειν. — κ. Γ. Ρ . . . εις Mdffjfdr. 
Τά φυλλάδια τών δύο νέων συνδρομητών άπε- 
στάλησαν. ’Αναμένομε1/ τδ άρθρον τδ ύποσχε- 
θέν. — κ. Δ . . . εις Σ1(ΐιγ»ηι·. Τά δύο σώματα 
θέλουσι πέμπεσθαι Υμΐν, ή δέ συνδρομή προ- 
πληρόνεται, ώς γνωρίζετε. Ελπίζομε·/’δτι τδ’εν 
τών περικαλυμμάτων έδώσετε ήδη εις τούς κυ
ρίους Σ. — κ. Π. Μ . . . εις Καβάλλαι·. Τδ 
χειρόγραφον έλήφθη καί εύχαριστοΰμεν. ’ Ί1 
παραγγελία τών βιβλίων άνεστάλη έγκαίρως. — 
κ. A. Β . . . εις Βοι·κοιγ»Ζστιοι·. Περί τής τύ
χης τών φυλλαδίων τού κ. Β . . . θέλομεν γρά
ψει ύμΐν προσεχώς, διότι συνέβη περίεργος 
παρεξήγησις. Σήμερον πέμπονται τά έλλείποντα 
τεύχη. Διά τάς χαλκογραφίας ας ζητείτε, ύπο- 
θέτομεν οτι θέλουσιν εύρεθή. Κατά λάθος έζη- 
τήθησαν άντ αυτών φωτογραφία·., αΐτινες δέν 
ύπάρχουσιν. — κυρίαν Σ. Ιί . . . εις Φλωρί»·- 
τίαι1. ’Ίσως γνωρίσετε τήν μικράν Ελληνίδα 
χωρικήν, αν καί μή τηρηθείσης τής όμοιότητος 
ή άναγνώρισι: καθίσταται πράγματι πρόβλημα.

ΩΡΑ1 ΣΧ0ΛΙ1Σ.

Πρόίλημα στ .

Νά σχηματισθή τρίγωνον λέξεων· 
******* κήρυξ έαρος.
******
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**** 
***
**
*

τδ έναντίον τοΰ άθφος. 
έπίρρημα έμφαΐνον διδύθυνσιν. 
αίμα κεχυμένον.
προστακτική ταράττουσα τδν φιλάργυρο·/, 
έπίρρημα.
στοιχεΐον άλφαβήτου.

Πρόβλημα Γ.

Ποιον είναι τδ ονομα τοΰ βασιλέως έκείνου, 
τοΰ όποιου τδ πρώτον άρχικον γράμμα ήνωμένον 
μετά τών δύο πρώτων γραμμάτων τοΰ ονόματος 
τής συζύγου του, μετά τοΰ πρώτου τοΰ συμμάχου 
καί φίλου του, καί τοΰ πρώτου τής πατρίδος του 
σχηματίζει τήν λέξιν· ΜΕΛΑΣ.

ΛΥΣΙΣ
Προβλήματος ζατρικίου Άρ. 2.

Λευκά. Μαύρα.
"Ιππος θ 1 — η 3 Βασιλεύς δ 4 — ε 3.

„ η 3 — ε 2.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕ.
’Επειδή έπανειλημμένως ζητείται ό 

πρώτο; Τόμος τοϋ ΕΣΠΕΡΟΥ, τοϋ οποίου 
τά τεύχη έξηντλήθηααν, ή ΔιεύΟυνσις γνω
στοποιεί δτι θέλει προδή εις άνατύπωσιν 
αύτοΰ, άμα ώς συμπληρωθώ δ αριθμός τών 
συνδρομητών, ό άπαιτούμενος πρός κάλυψιν 
τής δαπάνης. "Οθεν παρακαλοϋνται οι έπι- 
Ουμοΰντες ν’ άποκτήσωσι τον Α'. Τόμον 
νά είδοποιήσωσι περί τούτου έγκαίρως τήν 
Διεύθυνσιν (Leipzig, Elsteb - Stbasse 
No. 19). II τιμή τοΰ άνατυπωθέντος 
πρώτου Τόμου έσεται ή αύτη, ήτοι φράγ
κων τεσσαράκοντα, άνευ προσθήκη; τα
χυδρομικών τελών.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικού μετά εικόνων έζδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑι 

τή 1 13 καί 15 27 έκαστου μηνός.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαί 32 = ρούβλια 16). 

Τιμή καταχωρίσει»·» δι’ έκαστον στίχον φοίυικ. 50.

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΙ ΤΟΤ ΕΣΙΙΕΙΌΤ.

ΑΘΙΙΝΑΙ και ΙΙΕΙΡΛΙΕΤΣ· κ. Δημ. Α. Κορομηλάς, γραφείου '‘Έφημερί· 
3ος”. ΚΕΦΑΛΛΗΝΊΑ· ζ. Μιχαήλ Π.' Μαυ-ζαβΐυο;. ΚΕΡΚΤΡΑ· κ. I. Να- 
χαμούλης. ΖΑΚΤΝΘΟΣ· κ. Ν'. ΊΙαππαδόπουλο;. ΒΟΛΟΣ· κ. Νικ. Γεωργιάδης, 
ιατρός.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΜΎΗΤΟΣ ζ. Πέτρο; Σαράυτης, Βιβλιοπω
λείου ' 0 Φρΐνις” έν Άλεςαυδρείφ.

Κ2ΝΣΤΑΝΤ1Ν0ΤΙΙ0ΛΙΣ· κ. Ιωάννη; ΙΙαπάδης, βιβλιοπώλης. ΣΜΤΡΝΉ· 
κ.κ. Δεζίπρη; καί Σ’, καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ’ κ. Σ. Γράσσος, βιβ
λιοπώλης. ΚΛΒΛΛΛΑ · κζ. Α. Γ. Κούζη καί Σ’- ΜΤΤΙΛΙΙΝΗ· κ. Ξενοφών 
Γκιρτζιώτης. ΓΕΡΟΣΟΛΤΑ1Α· Αίδεσ. Άυαυίας‘Λλεςαυδρίδης. ΣΑΜΟΣ· κ. Στα’μα- 
τιάδης, έφορος τή; Σαμιακή; Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΤΪΤΟΣ· ζ. Χρ. Χριστοφόρου. 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ· κ. Ν. Δόσίο;.

ΛΕΤΚΩΣΙΛ ζαί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρο ν κ. Π. Δ. Παπαδάκης. ΛΑΡΝΛΞ · 
κ. ’Ιωάννης Πιερίδης.

ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΤΙΟΝ · ζ. ’Λοιστόδηο-ο; Α. Βοσκώφ. ΓΑΛΑΖΙΟΝ · ζ. A. I. 
Σαρεγιάννης. ΙΒΡΑΙΛΑ· ζ. ’Ιωάννη; Α. Βοσκώφ. ΤΟΤΡΝΟ-ΜΛΙΌΤΡΕΛΟΝ'■ 
ζ. Διού. I. Μηλιαρέσης. ΚΟΡΑ ΒΙΑ· ζ. Νικόλαος Καραβία;. ΚΑΛΑΦΑΤΙΟΝ· 
ζ. ΝΊζ. Κουκλέλης. 1ΊΟΤΡΓΕΒΟΝ· ζ. ΕύΟυμ. Πέταλά;. ΤΟΤΡΝΟ-ΣΕΒΕΡΙΝΟΝ· 
ζ. ί. Α. Σακελλαρίδης.

ΠΕΤΡΟΤΠΟΛΙΣ■ ζ. Ιάκωβος Μάυος, ιατρός. ΜΟΣΧΑ· ζ. Γρηγ. 1. Ροσσό- 
λυμος. ΟΔΗΣΣΟΣ· ζ. θεμιστ. Α. Σολομός. ΤΑΪΓΑΝΙΟΝ· κ. Δημ. Δ. Άλεςόπο- 
υλος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ · Στέφ. Λοβέρδος. ΓΕΙΣΚ· ζ. II. \. Άςιώτης. Ν1 ΚΟΛΑΙΕΊ·· 
κ. Θεόδωρος Λυκιαοδόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ· ζ. Νικ. Γ. Τζιτζέλης. 1ΣΜΛ- 
ΗΛΙΟΝ· ζζ. ’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒ1ΟΝ· ζ. Α. Καρόούνης. MOTION · 
ζ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ· ζ.Ίωάν. Α. Περβάνογλους, ΛΙΒΕΡΗΟΤΛ- ζ. Γ. Η. Σζριυής.

ΡΟΤΣΤΣΟΤΚΙΟΝ Βουλγαρίας· ζ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.

ΤΕΡΓΕΣΤΗ· ζ. Γεώργιο; Γεωργούλης. ΚΑΑΚΟΤΤΤΛ ζ.Ίωάν. Κ. Σταυρίδης. 

ΝΕΛ-ΤΟΡΚΗ· ζ. Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόςευος τή;‘Ελλάδος.

Είς τά μέρη, Ιν9α είσέτι δέν έσυστήΟησαν όρ-στιζώ; επιστασία!, 
οί βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηται έπί προκαταβολή τής 
έτησίας συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ' ευθείαν είς τήν διεύθυνσιν 
(Elsteb-Stbasse No. 19) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευύόνσεως τοΰ ' Εσπέρου συνεννοηίΐείσης περί τούτου 
μετά τής Γενικής Δ'.ευθύνσεω; τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τό φύλ
λου ά π ο σ τ έ λ λ ε τ α ι ελεύθερον ταχυδρομικών τελών.

Η Δ1ΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elster-Strasse No. 19. Leipzig.

Τό ξυλογραφικόυ τοΰτο κατάστημα είναι έν τών άριστων έν Λειψία, χαίρει δέ ζαί 
φήμην καλήν έν δλη τή Γερμανία.

Πάσα παραγγελία, άυαγομέυη είς τό είδος τής ξυλογραφίας, έκτελεϊται προΟύμως καί 
ταχέως. Αί τίμαί είσί συγκαταβατικαί.

Τό κατάστημα τούτο, έν ω έργάζονται άριστοι τεχνΐται, είναι ήδη ιδρυμένου πρό 
25 έτών, καί έςετέλεσε πλεϊστα δσα καλλιτεχνικά έργα άξια λόγου καί διά διάφορους γρα- 
φιζάς έπιΟεωρήσεις καί διά διδακτικά βιβλία.

Ό μακρός αύτοΰ βίος είναι δι’ αύτό ή καλλιτέρα σύστασις. μο
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Τό άριστον καί μόνον γνήσιον κατά τάς πρωτοτύπους 

συνταγές τοΰ έφευρετοΰ κατασκευαζόμενον "Υδωρ τής Κο
λωνίας ευρηται παρά το Κυρίω

ΙΩΑΝΝΗ*  ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΙΝΑ*

JtJLICHS-PLATZ No. 4

έν ΚΟΛΩΝΙΑ»,

προνομιούχο» προμηθευτή πολλών αύτοκρατορικών καί βασι
λικών αυλών, κάτοχο» τών μεταλλίων ζαί βραβείων πασών τών 
παγκοσμίων εκθέσεων. Έφιστώ τήν προσοχήν τών αγο
ραστών, βτι έκάστη φιάλη του άρωματιζοΰ τούτου 
υδατος δέον νά φέρη τό όνομα Joliami Maria Farina, 
ζαί τήν διεύθυνσιν Jiilichs-Platz No. 4.

ΤΟ ΧΑΡΤΟΠΩΑΕΙΟΝ Β. ΣΙΓίΣΜΟΥΝΔΟϊ

ΤΟ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΪΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 5
T°r X

Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ
άναδέχεται τήν ταχεΐαν καί κομψήν έκτέλεσιν παντός έργου £ 
έπιστημονικοΰ, είκονογραφικοΰ καί άλλων. Πρός δέ καί τήν ί 
έκτύπωσιν είς ί

ΤΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ $

μετ’ άρίστης καί ακριβέστατης έχτελέσεως ζαί έπί τιμαϊς ί 
λίαν συγκαταβατιζαϊς. []07 ί 

έν ΛΕΙΨΙΑι καί ΒΕΡΟΛΙΝΟ,

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

Δέχεται παραγγελίας έξ δλων τών μερών, άς έζτελεϊ μετά 

τής μεγαλειτέρας ταχύτητος ζαί ακρίβειας.

Τιμολόγια ζαί δείγματα πρόχειρα.

1Μ1 BERTH. SIEGISMUND.

Συντάκτης· ΔΡ. I. ΙΙΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. EL8TER-STR. 19.

Χαρτοπωλείου- Β. ΣΙΓΙΣΜΟΤΝΔΟΥ έυ Βερολίυω καί Λειψία. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟϊΤΌΤΛΙΝΟϊ έυ Λειψίφ.


