νΕτος Β'.

ΕκίίιΤεται
τή 1/13 χαί 15/27.
ίχάστου μηνάς.

Έν ΛΕΙΨΙΑι τη 113 ’Ιουλίου 1882 ·κ=ί

Τιμή έτησία
προπληρωμένη
ιΐς χρυσόν.

Φράγχ. 40.
Μάρχ. 32.
Ρούβλ. 16.

,

Αρ. 29.
Γ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
Η viiiSog Τιίρα. — Οί Ελληνες έν τώ χοιμαϊχω ηολίμω. — Ή π/.ατίΐα τώι·
Προίένιον εν Άλείαινίρεία. — ΙΙοιχίλαι fixing έπί όλλάνόίχοΰ έόάφους σχειΙιασΟείσαι.
— Ποίησις. — Βιολάντή (συνέχεια). — Θήρα έν τή νοτίω 'Αφρική. — Βιβλιοκρισία.
— Ό στρατηγοί Μιχαήλ Σκόβελεφ. — Μαργαρΐται. —' Πολιτική έπιΑεώρησίί. —
Διάφορα. — Γραμματοκιβώτιου τοΰ ' Εσπέρου.

ΕΙΚΟΝΕΣ.

Ή νησοβ Τιίρα. — 'Ο κυνηγόρ Baldwin. — Ή τιμωρηΟείσα περιέργεια. — Ή
πλατεία τών Προίένων έν ΆλείανιΓρεία. — 'Εν τώ όάσαι. — Θήρα εν τή νοτίω
’Αφρική (είκόνες δύο).

Η ΝΗΣΟΣ ΤΑΡΑ (Κατά σχεδιογράφησα τής δεσποινίδος Eip. Μ. Άντωνοπούλου).
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ΕΣΠΕΡΟΣ.

Η ΝΗΣΟΣ ΥΔΡΑ.
(Μετά είκόνος, 2ρα σελ. 65.)

Ή νήσος "Υδρα κατέχει έξοχοι· θέσιν έν τή
νεωτέρσ. ιστορία καί ελκύει διά τών Ουσιών ά;
προσέφερεν είς τήν άναγέννησιν τοΰ "Εθνους
ήμών τδν σεβασμόν καί τήν ευγνωμοσύνην πάσης
Ελληνικής καρδίας. Ή κλεινή αυτή νήσος, ή
μάλλον είπεΐν ό ηρωικός ούτος βράχος, δστις
ύπερηφάνως επιδεικνύει τάς πολλάς του κορυφάς,
έχει ένεκα τοΰ έξαιρετικώς πετρώδους καί ανω
μάλου αύτοΰ εδάφους άπειλητικόν τι καί από
τομον είς τήν οψιν, δπερ κάλλιστα απεικονίζει
τον χαρακτήρα, τήν επιμονήν καί τδ γενναΐον
φρόνημα τών μεγάλων ηρώων τών διαπρεψάντων
κατά τούς θαλασσίους αγώνας, ους πρδ εξηκον
ταετίας διεξήγαγεν ή 'Ελλάς. Καί πράγματι
βλέπω·/ τις τούς κρημνώδεις εκείνους λόφους,
οΰς μετά κόπου δύναται ν’ άναβή, δέν έννοεΐ
πώς άνθρωποι γεννηθέντε; έπί τοιούτου σκληρού
βράχου περικυκλωμένου άπδ θάλασσαν πάντοτε
σχεδόν ώργισμένην καί βλέποντες καθ’ έκάστην
τδ μεγαλεΐον τής φύσεως, δέν ήδύναντο εϊμή
νά συλλάβωσιν ύψηλάς ιδέας, νά περιφρονήσωσι
τήν ζωήν καί νά γίνωσιν ακαταδάμαστοι. Αύτοΰ
έγεννήθη ό τά μέγιστα τιμήσας τδ ελληνικόν
όνομα ναύαρχος Μιαούλης, έκεΐ οι ατρόμητοι
θαλασσοπόροι Τσαμαδοί, Τομπάζαι, Κριεζήδες
καί τόσοι άλλοι, έκεΐ οί γενναίοι Κουντουριώται,
οί τδν πλούτον αύτών ύπέρ τοΰ "Εθνους Ουσιάσαντες καί τυχόντες ουτω κλέους αθανάτου.
'Η νήσος 'Ύδρα, πρδς άνατολάς τής άργολικής χερσονήσου κείμενη. έχει περιφέρειαν
24 μιλιών καί πλάτος σχεδόν τριών. Πρδς τδ
δυτικόν μέρος ύψοΰται άμφιθεατρικώς ή πόλις,
έν η έγείρονται μεγαλοπρεπή καί περικαλλή
μέγαρα, τά όποια οί φιλόπονοι έκεΐνοι άνδρες
ωκοδόμησαν καθ’ δν χρόνον ή λοιπή 'Ελλάς
έστερεΐτο τοιούτων πολυτελών οικοδομημάτων
καί άτινα καί σήμερον άκόμη ελκύουσι διά τών
στοών καί μαρμάρινων κιόνων των τήν προσοχήν
τοΰ περιηγητοΰ. Έχοντε; πρός τά θεία μεγίστην
εύλάβειαν οί ένδοξοι έκεΐνοι άνδρες έκτιζον πάν
τοτε έντός τών μεγάρων των ναΐσκους, έν οίς
έκαστος οίκοκύρης έν οίκογενειακω κύκλω προσηύχετο ύπέρ εύοδόσεω; τοΰ μεγάλου έργου. ’Αλη
θώς έκπληξις καί αίσθημα σεβασμού καταλαμ
βάνει τδν περιηγούμενο·/ τήν πόλιν ταύτην, έν
ή έσχάτως ή συγκοινωνία κατέστη κατά τι εύκολωτέρα διά τών βαθμιδών, ας κατόρθωσαν νά
λατομήσωσιν είς τά κεντριζώτερα μέρη.
Ή Ύδρα έχει δύο λιμένας ούχί βμως πάντη
άσφαλεϊς ένεκα τοΰ μεγάλου βάθους τών ύδάτων
καί τοΰ άνοικτοΰ στομίου· διό ζαί ό κίνδυνος
δια τα πλοία δέν είναι δλιγώτερο; έντός αυτών.
Ή παρατιθεμένη είκών παριστα τδν μικρόν λι
μένα, Καμίνια καλούμενον. 'Η θέα αύτοΰ
έλήφθη άπό λόφου, έφ’ ού κεΐται τό ώραΐον
μέγαρον τοΰ Βουλευτοΰ 'Ύδρας, κ. Θεοδώρου
Γκίκα.
Άφ’ ού άνωτέρω περιεγράφη ή νήσος ώς
πάντη άγονος ζαί ξηρά, μετ’ άπορίας βεβαίως
θά ίδή ό αναγνώστης οτι ή είκών αυτή ούδα
μώς στερείται φύσεως άνθηράς. Ή φαινομένη
αυτή άντίφασις έξηγεΐται διά τής πληροφορίας
βτι τδ μέρος τοΰτο τής νήσου έχει έξαιρετικόν
τι ώς πρδς τήν βλάστησιν, διό καί έξελέγη πρός
άπειζόνισιν.
Ειρήνη Μ. Άντωνοποόλου.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ
ΕΝ ΤΩι ΚΡΙΜΑΪΚΩι ΠΟΛΕΜΩ·..
(Έζ τών απομνημονευμάτων τοΰ ‘Ρώσσου άξιωματικο5
A. Α. Πανάγιεδ.)

Η ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΥΠΑΤΟΡΙΑΝ ΜΑΧΗ.

Ή κυρία δύναμις τού στρατιωτικού σώματος,
ή όγδοη μοιραρχία, έβράδυνε ν’ άφιχθή ένεκα
τής κακής καταστάσεως τών οδών καί τών άλλεπαλλήλων βροχών. Μόλις τή 2 Φεβρουάριου
τό πρωΐ άφίκοντο έκ τής νοτίου στρατιάς έπίζουροι είς το έν Εύπατορία στρατόπεδο·/ πέντε
λόχοι 'Ελλήνων έθελοντών. Ίϊρχοντο έλεύθεροι
ύποζυγίων, διό ζαί ήδυνήθησαν νά προπορευθώσι τών λοιπών σωμάτων. Οί λοχαγοί έπαρουσιασθησαν βλοι όμοΰ ένώπιον τοΰ στρατηγού
Χρουλιόβ. Φαιδροί καί μετά χάριτος τήν εθνι
κήν αύτών στολήν φοροΰντες είσήλθον οί "Ελ
ληνες αξιωματικοί εις τήν οικίαν, ήν κατείχε
μετά τοΰ έπιτελείου του ό στρατηγός. Τοΰ
πρώτου λόχου διοικητής ήτο ό Νικόλαος Καραΐσκος, τοΰ δευτέρου ό Σταμάτιος Καραμοδής, τοΰ τρίτου ό ’Αριστείδης Χρυσοβέρ
γης! τοΰ τετάρτου ό Μιμικός Τανταλίδης
και τού πέμπτου ό τδν βαθμόν συνταγματάρχου
φέρω·/ ’Αντώνιος Γενναίος Π αππά-Δούκας.
'Ο τελευταίος ούτος ξανθός τήν κόμην μετά
κυανών όφθαλμών είχε τήν πλουσιωτέραν στο
λήν· πάντες ήσαν άνδρες ρωμαλέοι, άνδρεΐοι,
ήλιοκεκαυμένοι τήν οψιν. Αί εύρεΐαι αύτών
ζώναι ήσαν πλήρεις βπλων άργυροκολλήτων,
πιστολίων ζαί γιαταγανίων- ξίφη τουρκικά έζρέμαντο είς τδ πλευράν των.
Ό στρατηγός ύπεδέχθη αύτούς εύμενώς,
διότι ήδη έγνώριζεν αύτούς πρδ καιρού- καί
αύτοί δέ μετά μεγάλης χαράς έτάχθησαν ύπδ
τάς διαταγάς του. Καί κατ’ άρχάς μέν τδ σώμα
τοΰ στρατού διηυθύνετο προς τήν Σεβαστούπολιν,
κατόπιν βμως οί "Ελληνες μαθόντες δτι παρά
τήν Εύπατόριαν έπέκειτο έπίθεσις τών 'Ρώσσων
ύπδ τον στρατηγόν Χρουλιόβ, έστράφησαν πρδς
τδ ήμέτερον σώμα καί ένεφανίσθησαν άπροςδοκήτως. Πρό τής άφίξεως αύτών ούδέν έγινώσκομεν περί Ελλήνων, ούδέ είχεν όρισθή ή
θέσις των έν τή μάχη. Εύθύς βμως ό στρατηγός
διέθεσε·/ αύτούς άναλόγως τής πολεμικής αύτών
ίκανότητος. Προειδοποιήσας αύτούς περί τής
μελετημένης έφόδου δ Χρουλιόβ άνήγγειλεν
αυτοις οτι πρώτοι έμελλον ούτοι νά έπιπέσωσι
κατά τοΰ οχυρώματος τής δεξιάς άκρα; τής
πόλεως, νά ζαταλάβωσι τάς πλησιεστέρας οικίας
καί προσβάλλοντες τά δχυρώματα έκ τών νώτων
νά συντελέσωσιν ούτως είς τήν έπιτυχίαν τής
έφόδου.
Οΐ γενναίοι οπλαρχηγοί ούδέ ίχνος δειλίας
άπέδειξαν άπέναντι τής τοσοΰτον έπικινδύνου
ταύτης έντολής. Τουναντίον δέ έθεώρησαν αύτήν
ώς ενοειξιν τιμής, δπως πρώτοι είσέλθωσιν είς
τήν Εύπατόριαν- έξητήσαντο δέ μόνον παρά τοΰ
στρατηγού νά έπιδείξη έζάστω λόχω ιδιαιτέρως
τήν θέσιν ήν ώφειλον νά ζαταλάβωσι ζατά τήν
έφοδον. 'Ο Χρουλιόβ τοΐς άπήντησε νά έκλέξωσι μόνοι τάς θέσεις των ζαί νά δρίσωσι καί
τόν ένα έξ αύτών ώς άνώτατον διοικητήν άλλ’
οί "Ελληνες άξιωματικοί ήρνήθησαν έπιμόνως
τοΰτο είπόντες δτι δέν δύνανται νά ύποταχθώσιν
είς ούδένα τών συναδέλφων των "Πάντες
εΐμεθα ίσοι, είπον, καί ούδείς έξ ήμών είναι
άνώτερος.”
Ό στρατηγός τότε τοΐς υπέδειξε τδν Χρυσοβέργην άνδραγαθήσαντα ήδη παρά τόν Δούναβιν.
Άλλά καί ό Χρυσοβέργης ήρνήθη τήν άρχηγίαν
και οί συνάδελφοι αύτοΰ δέν ήσαν διατεθειμένοι

να τώ παραχωρήσωσι τά πρωτεία. 'Ο Χρουλιόβ
προέτεινε τότε τόν Παπά-Δούκαν.
— Ποιον καλλίτερο·/ θέλετε, τοΐς είπεν
ιδού ό ΙΊαππά-Δούζας, δ ίερεύς σας. Ούτος
θέλει προπορεύεσθαι ύμών φέρων τδν σταυρόν
καί τδ ξίφος.
Άλλά καί τούτον οί άλλοι άπέρριψαν. Ίδιον
δέ ό στρατηγός δτι μάτην κόπια τοΐς είπε νά
συσζεφθώσι μόνοι περί τοΰ πρακτέου καί νά τω
άναγγείλωσι τό άποτέλεσμα τής άποφάσεώς των.
Μετά παρέλευσιν μιάς ώρας έπέστρεψαν οί "Ελ
ληνες καί έζήτησαν ώς άρχηγδν ένα τών 'Ρώσ
σων άξιωματιζών τοΰ γενικού ’Επιτελείου, ύποσχόμενοι δτι προθύμως θέλουσι τεθή ύπδ τάς
διαταγας αύτοΰ. 'Ο Χρουλιόβ διώρισεν έμέ
(τδν συγγραφέα τών παρόντων Απομνημονευ
μάτων) διοικητήν τοΰ σώματος τών Ελλήνων
*
εθελοντών.
Μαθόντες ούτοι βτι ήμην ύπασπιστής τοΰ άρχιστρατήγου μεγάλως ηύχαριστήθησαν. Υπασπιστής μου ζαί βοηθός μου διωρίσθη ό συνταγματάρχης τοΰ τάγματος Άλεξιουπόλεως Στεπάνωφ, ό συνοδεύσας τούς "Ελληνας
άπδ τοΰ παρά τόν Δούναβιν στρατοπέδου προς
τδ νότιον σώμα τοΰ στρατού. Διερμηνεύς έν
ταΐς μετά τοΰ στρατηγού συνδιαλέξεσιν ύπήρξεν
ό Έλλην Δημήτριος Ποδπάτης, δν καί έγώ
προσέλαοον ώς τοιοΰτον. Περικυκλώσαντές με
οί "Ελληνες οπλαρχηγοί ήρξαντο διηγούμενοι τά
παρά τδν Δούναβιν συμβάντα και μοί ύπέσχοντο
καί ένταΰθα νά έπιτελέσωσι τδ καθήκόν των.
παρέχοντες δείγματα τής πρδς τδν αύτοκράτορα
άφοσιώσεως ζαί εύγνωμοσύνης αύτών. Συγχρό
νως δέ έξέφρασαν τήν λύπην των βτι μόνον
πέντε λόχοι 'Ελλήνων έθελοντών έπρόφθασαν νά.
διαβώσι τόν Δούναβιν ζατά τήν διά τής γεφύρας
δπισθοχώρησιν τής νοτίου στρατιάς, έν ω οί
λοιποί δέν ήδυνήθησαν νά πράξωσι τοΰτο, καθότι
άρθείσης τής γεφύρας έμειναν εκτεθειμένοι είς
τήν αντίπεραν όχθην ολίγοι κατά πολλών έχθρών,
καί οί πλεΐστοι τούτων έλεεινώς κατεστράφησαν.
Επανέρχομαι είς τήν άφήγησίν μου. Τδ
ζήτημα τών Ελλήνων είχε λυθή. Γήν εσπέραν
τής αύτής ήμέρας άφίχθη ό προ πολλού άνυπομόνως περιμενόμενος διοικητής τής δγδόης
μοιραρχίας πρίγκηψ Ούρούσοβ. Ή κατά τής
Εύπατορίας έφοδος άνεβλήθη διά τήν 5Τ·’' Φε
βρουάριου.
Τήν παραμονήν δλος ό στρατός
συνεζεντρώθη παρά τήν ζωμόπολιν Χατζή-Ταρχάν. Άφίχθησαν έκεΐ καί ό Ούρούσοβ ζαί ό
Χρουλιδφ, και έψάλη άμέσως δέησις. Παρήσαν
καί οί πέντε λόχοι τών 'Ελλήνων έθελοντών,
φερόντων τήν εθνικήν αύτών στολήν καί ολό
κληρον έν τή ζώνη των οπλοθήκην. Κατ’ αίτησιν των παρήγγειλα νά τοΐς δοθώσι ζαί τηλεβόλα
τού ήμετέρου πεζικού, τό όποιον μεγάλως τούς
ήυχαρίστησεν.
Έπειδή δέ διά τήν ζατά τών οχυρωμάτων
τής Εύπατορίας έφοδον ώρίζοντο διά τούς
"Ελληνας ιδίως τά δύο μάλλον επίκαιρα
σημεία, ό Χρουλιόβ έθεώρησε καταλληλότερο·/
νά διαιρέση τούς πέντε λόχους είς δύο σώματα,
καί ν’ άναθέση τήν οδηγίαν τών τριών πρώτων
λόχων είς έμέ τών δύο άλλων δέ εις τόν Στεπάνωβ, Sv καί έγώ πάντοτε έθεωρούμην άρχηγδς
Ολοκλήρου τού σώματος τών'Ελλήνων. 'Υπασπι
στής τοΰ πρώτου τμήματος ήτο ό Δημήτριος
Νικ ο λαίδης, καί τοΰ δευτέρου ό Λεωνίδας
Βούλγαρης.
Περί τήν 5r<’ ώραν τής εσπέρας, δτε συνηθροίσθησαν οί "Ελληνες, ήγέρθη έν ταΐς πρώτα·.;
αύτών τάξεσι θόρυβος, διότι πολλοί έφοβοΰντο
μή τούς άποστείλωμεν είς τήν έφοδον μετά βπλων
έστερημένων λογχών. Δέν ήδύναντο νά καταπεισθώσιν δτι ήθελον λάβει τά ζητηθέντα δπλα
τή αύτή νυκτί αμα τή είς το πεδίον τής μάχης
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ά-σίξϊ·. αύτών. 'Ο Ποδπάτης μεταφράζω·/ μοι
τούς λόγους των μή έξέφρασε τδν φόβον, μή οι
"Ελληνες έθελονταί δέν θελήσωσιν ούδέ εις τδν
αρχηγόν νά ύπακούσωσιν.
— Έάν ήμην είς τήν θέσιν σας, έξοχώτατε,
προσέθηζεν, ήθελον άπαρνηθή τούς ρακενδύτας
τούτους. Δέν είναι άξιοι ιδιαιτέρας μερίμνης,
διότι εις τήν πρώτην περίστασιν θέλουσι σάς
έγκαταλείψει!
'0 στρατός έκινήθη. Οί "Ελληνες προεπορεύοντο πλησίον τοΰ Χρουλιόβ είς δύο τεταγμένοι
σώματα. Καθ’ οδόν τινές αύτών μοί έξήγουν τα
τεχνάσματα, ών οφείλει τις νά ποιήται χρήσιν
είς τάς εφόδους καί είς τήν ζατάληψιν έπικαίρων θέσεων. Ί1 έσπέρα ήτο σκοτεινή, ήμεΐς δέ
εοαδίζομεν έντός χαράδρας κεκρυμμένοι είς τά
βλέμματα τών έχθρών. Προχωρούντες σχεδόν
παραλλήλως πρδς τήν Εύπατόριαν διηυθυνόμεθα
πρός γέφυραν, άπέχουσαν τής πόλεως τρία ώς
έγγιστα βέρστια. Είχεν έπέλθει ήδη ή νύξ οτε
ό Χρουλιόβ έστη παρά τήν γέφυραν πλησίον
φρέατος, κρατών ουτω τδ άζρον σημεΐον τής
άριστεράς πτέρυγος τοΰ πεζικού. Έγώ δέ μετά
τών 'Ελλήνων διαβάς τδν λοφίσκον έστρατοπεδευσα έν τή κοιλάδι.
Ή νύξ ήτο ύυχρά ζαί τδ πεπηγμένον έδαφος
διηυκόλυνε τάς κινήσεις τοΰ στρατού καί ήλάττου τδν κρότον τών βημάτων. Καί ή μεταζίνησις τοΰ στρατού ζαί ή στρατοπέδευσις έξετελεσθησαν μετά πολλής προφυλάςεως- αύστηρώς
άπηγορεύθη καί τδ έλάχιστον φώς, ώστε ούτε
περί σαμοοαρίου ούτε περί καπνίσματος ήδύνατο
νά γείνη λόγος. Αισθανόμενος αρκετόν ψύχος
ζαί ύπο τής δείψης ένοχλούμενος περιεπλανώμην
μακράν τών τάξεων τού στρατού έπιτηρών τα
άποστελλύμενα τοΐς "Ελλησιν έκ τών διαφόρων
ταγμάτων πυροβόλα δπλα. Αίφνης βλέπω εν
τω σκότει σκιάν διερχομένην, ζαί άλλην ζαί
άλλην — έβαινον αί σζιαί αύται δρομαιαι πρδς
εν μέρος. "Τί συμβαίνει έκεΐ·,” ήρώτησα κατ’
έμαυτόν. Προχωρώ πρός τδ μέρος εκείνο και
βλέπω πλήθος στρατιωτών περιζυκλούντων τροφοδότην παρέχοντα κρυφίως τέϊον. "Α! σέ
συνέλαβον!” ολίγου δεΐν άνέζραζον, ζαί ήπλωσα
τήν χεΐρά μου διά νά συλλάβω τδν άθετήσαντα
τήν αύστηράν διαταγήν, δτε ούτος μοί προσέφερε
ποτήριον τεΐου, ψιθυρίζω·/ μοι είς τδ ούς οτι
καί διά τδν Χρουλιόβ έχει έτοιμον ποτήριον
τοΰ δελεαστικού τούτου ποτού.
Δέν ήδυνήθην νά μή έκφράσω τδν θαυμασμόν
μου διά τήν έπιτηοειότητα μέ τήν όποιαν ζατωρθωσεν ό τροφοδότης έκεΐνος ν’ άποκρύψη άπδ
τών βλεμμάτων όλων παμμέγεθες σαμοβάρ, και
νά έλζύση είς εαυτόν αντί ποινής τήν γενικήν
εύγνωμοσύνην.
"Οτε δ’ έπέστρεψα είς τήν θέσιν μου ήκουσα
άζατάληπτόν τινα θόρυβον καί βόμβον είς τάς
τάξεις τών Ελλήνων έθελοντών. Ήτοιμαζόμην
νά. έξετάσω τήν αιτίαν, δτε πεφοβισμένος τρέχει
είς προϋπάντησίν μου ό Ποδπάτης.
— Έξοχώτατε, μοί λέγει πλησιάσας, έν τω
ύπδ τάς διαταγάς ύμών σώματι ήγέρθη στάσις....
Σας ζητούσιν!
Σπεύδω πρδς τούς "Ελληνας, άκολουθούμενος
παρά τοΰ Ποδπάτη, δστις έκράτει τδ κράσπεδον
τοΰ έπενδύτου μου, καί τρέμων μοί έψιθύριζε— Μήν υπάγετε! Είναι έξηγριωμένοι βλοι!
Σάς έλεγον βτι είναι λαός έπικίνδυνος!
Τί είχε συμβή;
Οί "Ελληνες, φύσει είθισμένοι εις τούς κιν
δύνους, καλώς ήδύναντο νά έκτιμήσωσι τήν τών
οπλών κατάστασιν, διδ καί άμέσως έπελήφθησαν
τής έξετάσεως αύτών, καί μετ’ έκπλήξεως είδον
δτι τά πλεΐστα αύτών ήσαν άχρηστα, αί λόγχαι
αύτών δέν προσηρμύζοντο είς τήν κάννην και,
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το χείριστον πάντων καί άπίστευτον, αί γομώσεις
ήσαν ελλιπείς καί τινες αύτών άντί πυρίτιδος
περιείχαν άπλώς κέγχρον! Οί ύπαξιωματικοί,
οί διαταχθέντες νά παραδώσωσιν είς τούς "Ελ
ληνα; έθελοντάς τά δπλα έζ τής αποθήκης εΐχον
κρίνει εύλογον νά έπωφεληθώσι τή; περιστάσεως
ταύτη; δπω; άπαλλαγώσι τών άρχήστων βπλων.
Δικαίως λοιπόν οί "Ελληνες μέ περιεκύκλωσαν ζαί φωνάζοντες καί χειρονομοΰντες μοί έπεδείκνυον τά δοθέντα αύτοί; όπλα— Προδοσία! έκραύγαζον Προδοσία! Καί
ένταΰθα άπεφασίσατε νά μάς καταστρέψατε δπως
παρά τδν Δούναβιν;
Καί θραύσαντες αύτά ζατά τών λίθων τά
ερριψαν έν σωρφ. Δέν έλυπούμην, ομολογώ, τά
δπλα, τά όποια δέν ήσαν άξια ζρείττονος τύχης,
άλλ’ δταν έχυσαν έπί τής παλάμη; μου τά φυ
σέκια καί άντί πυρίτιδος είδον κέγχρον, έμεινα
ώς κεραυνόπληκτος. Παρατηρώ, έξετάζω, προσ
παθώ νά πεισθώ — άλλ’ ή πραγματικότης ήτο
ψηλαφητή.
'0 Ποδπάτης έν τοσούτφ μοί διηρμήνευε
τού; λόγους τών Ελλήνων, οΐτινες έξηκολούθουν
κραυγάζοντες— Ήμεΐς ήλθομεν, έλεγον, νά συνοράμωμεν
όμάς- ήλθομεν νά διακινδυνεύσωμεν μεθ υμών,
καί σεΐ; μάς δίδετε δπλα άρχηστα δλως, καί
ήμάς πρώτου; στέλλετε είς τήν έφοδον; Λάβετε
τάς πασσάλους σας ταύτας- ήμεΐς καί άνευ
λογχών, μέ μόνα τά γιαταγάνιά μα; θά έκπληρώσωμεν τδ καθήκον μα;! Γά τηλεβόλα μας
δέν έχουσι λόγχας, άλλά τούλάχιστον έκπυροσκροτοΰσιν!
Έγώ δσ<·> ήδυνάμην προσεπάθουν νά τούς
καθησυχάσω. Διά τοΰ διερμηνέως έξήγησα αύτοΐς
δτι τδ πράγμα δέν έγένετο έκ προθέσεως, οτι
πταίουσι μόνον οί ύπαξιωματικοί οί μή έξετάσαντε; καλώς τά δπλα πριν τά παραδώσωσιν,
βτι τά πάντα θέλουσι θεραπευθή. Έν τέλει δέ
συνεβούλευσα αύτούς νά λάβωσι τά δυνάμενα
νά χρησιμεύσωσι, τδ δέ άρχηστα νά άφήσωσι
κατά μέρος, όπως κατόπιν γίνωσιν αί άπαιτούμεναι άνακρίσεις καί τιμωρηθώσιν οί ένοχοι.
Νΰν δέ άνάγκη ήσυχίας καί ένεργείας διότι
εύρισκόμεθα ένώπιον τοΰ έχθροΰ, καί βεβαίως
οί "Ελληνες δέν έπιθυμοΰσι νά κατασταθώσιν οί
αίτιοι τής άποτυχίας τής κατά τής πόλεως
έφόδου.
Οί λόγοι μου έπεισαν εύτυχώς τούς ήγανακτισμένους Έλληνας , οΐτινες έξετάσαντες πάλιν
τά δπλα τά μέν εύχρηστα παρέλαβον, τά δέ
περιέχοντα κέγχρον άπέρριψαν. Μετά ταΰτα οτε
μετέβησαν πρδς ένισχυσιν τής φρουράς τής Σε
βαστουπόλεως τά έπέδειξαν τω άρχιστρατήγω
Μεντσικύβ.
Καταπραύνας τούς "Ελληνας μετέβην πρδς
συνάντησιν τοΰ Χρουλιόβ, είς δν διηγήθην τά
συαβάντα. Δέν έφάνη άπορών, διότι ήτο προδήλο/ς συνειθισμένος είς τάς τοιαύτας καταχρή
σεις. Δούς μοι τάς άναγκαίας όδηγίας διά τήν
έπιοϋσαν κατήλθε πρός τό φρέαρ, έγώ δέ είς
αζρον κεκοπιακώς έκάθησα έπί τίνος πέτρας ζαί
έκοιμήθην μέχρι τής πρωίας.
Μόλις έχάραξε τό στρατόπεδον έκινήθη. Ό
Χρουλιόβ έπέβη λευκού ίππου, δπως ή όρατδς
κατά τήν μάχην καί έδραμε πρδς τήν θέσιν,
άφ’ ής είχεν όρισθή νά γείνη ή πρώτη έφοδος.
Οί "Ελληνες έθελονταί παρηκολούθησαν αύτόν
οί άρχηγοί των ήσαν έφιπποι ζαί μέ άρειμάνιον
παράστασιν διέτρεχον τάς τάξεις τών στρατιωτών
των σείοντες τά ξίφη. "Ηθελον διά τοΰ παρα
δείγματός τών νά κεντήσωσι τήν φιλοτιμίαν τών
άνδρών. Εύχάριστον θέαμα παρείχαν αί πυκναί
αύτών τάξεις- οί "Ελληνει δέν έβάδιζον κατά
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φάλαγγας, ά^λά σωρηδόν, ώστε έκαστο; στρα
τιώτη; διεκρίνετο, μή καλυπτόμενο; ύπδ τού
έμπροσθεν αύτού βαδίζοντο;, καί έκαστο; άνεξαρτήτως τών άλλων έσπευδε. Τδ βήμά των
ήτο ταχύ καί ελαφρό·/. Πρωτοφανές ήτο δι
έμέ τοιοΰτο στρατιωτικόν σώμα- διό καί μετά
πολλού ενδιαφέροντος παρηκαλούθουν τά; κινή
σει; αύτοΰ. Πλησιάσαντε; πρόχωμά τι, όπισθεν
τοΰ όποιου είχαν ίδει προσκόπους Τατάρους,
έστημεν έπί τινα χρόνον, καί ό Χρουλιόβ ύπέδειξεν έμοί καί τοΐ; πέντε "Ελλησιν όπλαρχηγοΐς
τάς μάλλον έπικαίρου; θέσεις. Οί Τάταροι
πρόσκοποι ΐσταντο καί πάλιν έπί τοΰ προχώ
ματος, άλλ’ ίδόντες ήμάς έφυγαν δρομαίοι.
Έντός τή; Εύπατορίας τά πάντα ήσαν εις
κίνησιν- οί στρατιώται ύπδ τά δπλα, οί πυροβοληταί παρά τά πυροβόλα — Τέλος έκρότησε
τδ πρώτον πυροβόλο·/, τδ διεαέχθη δεύτερον καί
μετ’ ολίγον ό κανονοβολισμδ; ήτο γενικός.
Ό Χρουλιόβ ήτο έξαλλο; έκ τοΰ ένθουσιασμοΰ, οί οφθαλμοί του έσπινθηροβόλουν, αί παρειαί
του ήσαν καταπόρφυροι. Διευθύνα; τδν ίππον
του προς τήν πόλιν άνέμενε τούς έρχομένους
"Ελληνας, έν φ ■ έγώ μετά τοΰ οπλαρχηγού
Χρυσοβέργη καί τοΰ Σαβέλιεβ έπλησιάσαμεν
πρός τδ μέρος τής λίμνης δπως έξετάσωμεν τήν
παρά τά τείχη τής Εύπατορίας τάφρον. "Οτε
δέ έπανήλθομεν είς τήν θέσιν, ένθα εύρίσκετο δ
στρατηγός ευρομεν καί τούς "Ελληνας έθελοντάς,
οΐτινες ώς διά μαγική; ράβδου είχαν άφιχθή.
'Ο στρατηγός τοΐς είπεν δλίγα; ενθαρρυντικά;
λέξει; καί έν ροπή όφθαλμοΰ οί ’Έλληνες σχηματίσαντες κατά τδ πρόσταγμα τών άρχηγών
των πολλά; γραμμάς έπροχώρησαν μέ τόσην
τέχνην, ώστε έκαστο; οπλίτη; εΐχον ένώπιόν
του έλεύθερον τδ σημεΐον τή; προσβολής. Τήν
πρώτην γραμμήν διεδέχετο άμέσως ή δεύτερα
καί ουτω καθ’ έξής, μέχρι; ού έφθάσαμεν παρά
τήν τάφρον. Έκεΐ οί Τούρκοι έκ τών χαρακω
μάτων προσέβαλον ήμάς διά τών μύδρων, οί δέ
Έλληνες ώς είς άνθρωπο; έπεσαν δλοι χαμαί
καί έμενον άκίνητοι, προφυλαττόμενοι όπισθεν
πετρών καί περιφρονούντες τδ διηνεκε; εχθρι
κόν πΰρ.
Κατ’ άρχά; δέν ένόησα τό στρατήγημα τοΰτοάπομείνας έφιππο; μόνο; μετά τοΰ Ποδπάτη
ήπόρουν τί νά πράξω, καί ήτοιμαζόμην νά προ;τάξω αύτούς νά έγερθώσιν, είδον αίφνης αύτού;
έρποντα; καί πυροβολοΰντα;, συγχρόνως δε και
προχωρούντας πρδ; τήν τάφρον. Τέλος ή πρώτη
γραμμή φθάσασα είς κατάλληλον σημεΐον έλαβε
θέσιν οριστικήν, πρό; ήν βαθμηδόν προσήρχοντο
καί αί άλλαι γραμμαί. Παρ’ έμοί εύρίσκοντο οί
τρεις πρώτοι λόχοι, ό τέταρτο; καί ό πέμπτος ύπο
τδν Στεπάνοβ προύχώρησαν πρό; τήν τάφρον εξ
άριστερών παρά τδ νεκροταφεΐον. Άποτέρω καί
άριστερά τω Στεπάνοβ εύρίσκοντο τέσσαρες ιλαι
κοζάκων ύπδ τδν Σαβέλιεβ. Άπαντες έπροχωροΰμεν πρός τήν τάφρον αμυνόμενοι, εύστόχω;
σκοπεύοντες καί πυροβολοΰντες, άναμένοντες δέ
ουτω τήν ώραν τής έφόδου. Οί Τούρκοι δεν
έπαυον πυροβολοΰντες καθ’ ήμών. Οί "Ελληνες
λίαν έντέχνως προφυλαττόμενοι ολίγα; ζημίας
ύφίσταντο. Μιμούμενος καί έγώ τδ παράδειγμά
των έπήδησα έντός τής τάφρου έν <ρ αί σφαΐραι
βροχηδόν έπιπτον πλησίον μου. Έν ω έμενον
έκεΐ προσήλθε τετραυματισμένο; ό διοικητής
τοΰ β'. λόχου Σταμάτιος Καραμοδής, δν παρηκολούθησε καί ό Χρυσοβέργης. Ούτος έξετάζων
τδν τραυματισθέντα πόδα του έκάθησεν είς τδ
χείλος τής τάφρου καί αύθωρεί έπληγώθη κατά
τήν κοιλίαν. Έν τοσούτιρ προσήρχοντο έρποντες
καί άλλοι τραυματία·., δ χρόνος παρήρχετο καί
περί έφόδου ούδέ λόγος έγίνετο. Βαθμηδόν καί
τδ πΰρ έγένετο άσθενέστερον, τέλος δέ καί έπαυ-
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σεν εν λώς, δτι αίφνης ήκούσθη,τδ σύνθημα —
” Εφοδο;!
Οι "Ελληνες πρώτοι έρρίφθησαν πρδ: τήν
τάφρον δπως διαβώσιν αύτήν και όρμήσωσι κατά
τών τειχών, δτε σπουδαΐον έπαρουσιάσθη κώλυμα·
ή τάφρο; ήτο πλήρη: υδατος! Έτρεχον οεξια,
έτρεχον άριστερα δπω; εΰρωσι διάβασιν, τινές
έρρίφθησαν είς το ύδωρ, δπω; κολυμβώντες
στήσωσι τά; κλίμακας· άλλ’ αί σφαΐραι ήρξαντο
πάλιν πίπτουσαι πυκνότεραι έκ τών επάλξεων,
καί οί "Ελληνες ήναγκάσθησαν ν’ άναζητήσωσι
τάς ασφαλείς αύτών θέσεις όπισθεν τών πετρών.
Έφθασαν τότε είς αρωγήν τών 'Ελλήνων οί
δραγόνοι τοΰ τάγματος τής Μόσχας. — Ί ί
κάμνετε; — Ένεδρεύομεν. — Καί ή έφοδος;
— Έκεΐθεν έρχόμεθα. — Τί συμβαίνει; —
Ούδέν· υπάγετε νά ΐδετε. — Ούτως ήδύνατό τις
νά έξηγήση τδν διά χειρονομιών γινόμενον διά
λογον μεταξύ τών προσελθόντων δραγόνων καί
τών Ελλήνων.
Βλέπων τους δραγόνους θέλοντας νά προχωρήσωσιν, έξήλθον καί έγώ τοϋ χάνδακος, δπου
εύρισκόμην, καί άπέτρεψα αύτοΰς δεικνύων αύτοΐς
τδν προφανή κίνδυνον, εις δν έξετίθεντο· άλλ’
οί δραγόνοι, άπειροι τοΰ άγώνος, διοικούμενοι
δέ καί ύπδ νέων ζωηρών αξιωματικών παρήκουσαν τήν συμβουλήν μου καί έσκωπταν μάλιστα
τούς όπισθεν τών λίθων κρυπτόμενους εθελοντάς·
πλήν μετ’ ού πολύ ένόησαν δτι ή πείρα είχεν
άριστα οδηγήσει τούς "Ελληνας, διότι καί οί
δραγόνοι π(ίοχωρήσαντες μέχρι τινδς καί φοβερώς
ύπδ τών τουρκικών σφαιρών δεκατισθέντε; ήναγ
κάσθησαν νά ύποχωρήσωσιν.
Καθ’ ύλην τήν διάρκειαν τής εφόδου ή άπώλεια τών 'Ελλήνων εθελοντών δέν υπήρξε με
γάλη · έκ τών 600 άνδρών τών άποτελούντων
τούς πέντε λόχου; 25 ειχον φονευθή· 3,τι δμως
κυρίως έλύπησε τούς " Ελληνας ήτο ή άποτυχία.
’ Αναγνωρίζων τέλος καί ό Χρουλιδβ τδ
άσκοπον τών περαιτέρω κατά τής Εύπατορίας
ένεργειών διέταξε ήν ύποχώρησιν.
— Τήν Εύπατόριαν νά καταλάβωμεν είναι
άδύνατον, μοί εΐπεν ό στρατηγός.
Μετέβην είς τήν θέσιν, δπου είχε κατασκη
νώσει τδ έλληνικδν σώμα, δπως εξετάσω τάς
άπωλείας καί έπισκεφθώ τούς τραυματίας. Οί
στρατιώται έκειντο παρά τά φορητά νοσοκομεία,
καί οί άρχηγοί αύτών έκαστος πλησίον τοΰ
οικείου λόχου.
Ό Χρυσοβέργης καθήμενο; έν άμάξη του
φορητού νοσοκομείου έμειδίασεν αμα μέ είδε
προσερχόμενον καί μέ καθησύχασε περί του
τραύματός του, τδ όποιον ήτο έλαφρόν· ό Καραΐσκος δμως κατέκειτο πάσχων δεινώς
*
ό δυατυχής ήτο βαρέως τετραυματισμένος καί άπέθανε μετ’ δλιγας ώρας. Μεγάλως έλυπήθησαν
οί "Ελληνες μή δυνηθέντες νά άνεύρωσι τά σώ
ματα τών φονευθέντων συστρατιωτών των.
Τοιαύτη ΰπήρξεν ή πρώτη αύτη κατά τής
Εύπατορίας έφοδος.
Κ. Α. Πσλαιολόγο;.

Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΞΕΝΩΝ ΕΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ.
(Μετά είκόνο;, δρα σελ. 72.)

Ή ’Αλεξάνδρεια έκτίσθη ώς γνωστόν ύπδ τοΰ
μεγάλου ’Αλεξάνδρου, οΰ καί τδ όνομα φέρει,
τριακόσια περίπου πρδ Χριστού έτη. ’Επιπό
λαιοι περιηγηταί ύπολογίζουσι καί σήμερον έτι
δτι ή ’Αλεξάνδρεια κατοικεΐται κυρίως ύπδ Εύρω
παίων· τούτο δμως άποδείκνυεται δλως έσφαλ-

μένον. Έκ τών 200 χιλιάδων κατοίκων αί
30 περίπου χιλιάδες είσίν Εύρωπαΐοι, τά τρία
τέταρτα δμως καί πλέον τοΰ πληθυσμού άποτελοΰνται ύπδ ’Αράβων, κατοικούντων τάς ακα
θάρτους καί θορυβωδεστέρας τής πόλεως συνοι
κίας. Έν χερσί τών Εύρωπαίων είναι δλον τδ
έμπόριον καί τής εισαγωγής καί τής έξαγωγήςΕύρωπαϊκή εταιρία προμηθεύει τδν διά φωταε
ρίου φωτισμόν Εύρωπαΐοι διευθύνουσι τά καλ
λίτερα ξενοδοχεία, τά πολυτελέστερα μαγαζεΐα·
είς Εύρωπαίους τέλος άνήκουσι καί αί λαμπραί
τών καλλιτέρων συνοικιών οίκίαι, αί παρουσιαζόμεναι ώς μέγαρα διά τών πολυτελώς κεκοσμημένων έξωτερικών αύτών προσόψεων.
Τδ κέντρον δέ τής δλης Εύρωπαϊκή: συνοι
κίας, έν ω καί συνέβησαν αί αίματηραί τής
3011Ί"· Ιουνίου σκηναί, είναι ή πλατεία τών Προ
ξένων, ή, ώς σήμερον γενικώς καλείται "ή Πλα
τεία τοΰ Μεχεμέτ-Άλή”. Ή πλατεία αύτη,
ής τήν εικόνα σήμερον δημοσιεύομεν έκ φωτο
γραφίας, έχει μήκος μέν 575 βημάτων, πλάτος
δέ 95, καί κοσμείται διά δύο κομψών άναβρυτηρίων, διά εύσκίων καί περιποιημένων δενδροστοιχιών καί διά τοΰ έφιππου άνδριάντος τοΰ
Μεχεμέτ-Άλή, τοΰ θεμελιωτοΰ τής σημερινής
ήγεμονικής δυναστείας. Έν Αλεξάνδρειά έπρεπε
νά στηθή κατά δίκαιον λόγον ό άνδριάς τού
μεγαλεπηβόλου άνδρδς, δστις διά τής καταστροφής
τών Μαμελούκων, διά τής καθαρίσεως τοΰ λιμένος τής ’Αλεξανδρείας, διά τής κατασκευής
τής διώρυγος Μαχμουτιέ, ήτις συνδέει πάλιν
τήν πόλιν μετά, τοΰ Νείλου, τά πέριξ περιβρέχει
καί το άναγκαΐον προμηθεύει πόσιμον ύδωρ,
κατέστησε τήν έντελώς παρακμάσασαν πόλιν
κέντρον νέας έμπορικής ένεργείας, καί έπανέφερεν
αύτήν πάλιν είς τήν άρχαίαν αύτής σημασίαν.
’Αριθμοί τινες θ’ άποοείξωσι τήν άλήθειαν ταύ
την. Κατά τήν άρχαιότητα ή ’Αλεξάνδρεια
είχεν εν έκατομμύριον κατοίκων είτα δέ
βαθμηδόν παρήκμασε καί δτε έπιχερσωθέντος
τοΰ λιμένος καί αχρήστων καταστασών τών διω
ρύγων τδ έμπόριον έντελώς έξέπεσεν οί κάτοικοι
δέν συνεποσοΰντο είμή είς πέντε χιλιάδας,
καί ούτοι έλεεινοί καί πτωχοί. Τήν άνάστασίν
της ή πόλις όφείλει, ώς είπομεν, είς τόν έξοχον
νοΰν τοΰ Μεχεμέτ-Άλή. Ή κατασκευή τής
άνω μνημονευθείσης μεγάλης διώρυγος ήρξατο
έν έτει 1819, καί τά έξοδα αύτής άποπερατωθείσης άνήλθον είς 8 έκατομ. φράγκων. ΤΙ έργασία αύτη ένησχόλησε 250 χιλιάδας άνθρώπων.
Κατ’ αύτά; ό τύπο; ολόκληρο; γέμει περι
γραφών τών αιματηρών σκηνών, αΐτινε; έλαβον
χώραν τήν 30 11 'Ιουνίου έν Αλεξάνδρειά. 'Η
πολυάνθρωπος έκείνη καί ύπδ πλείστων δσων
Εύρωπαίων κατοικουμένη μεγαλόπολι; εύρέθη
αίφνης καί άπροσδοκήτως έκτεθειμένη είς τήν
διάκρισιν άτάκτων καί άγριων στιφών, τά όποια
μετά φωνών καί απειλών έπετίθεντο καθ’ όλων
αδιακρίτως τών ξένων. 'Η τοιαύτη αίφνηδία
έπίθεσις, ής θύματα ούκ δλίγοι έπεσον τών Εύ
ρωπαίων, δυστυχώς δέ καί ομογενών ήμών, πολλάς ύποστάντων ζημίας, ένέβαλεν είς φόβον μέγαν τούς κατοίκους καί ήδη άπδ τής ημέρας
έκεινης ήρξατο ή άναχώρησις πάντων τών δυναμένων νά άναχωρήσωσι· κατά έκατοντάδας παρελάμβανον τά διάφορα άτμόπλοια τούς Εύρω
παίους ΐνα μεταφέρωσιν αύτοΰς μακράν τής
σκηνής τών φρικωδών συμβάντων, μακράν άξένου χώρας, έν ή άνά πάσαν στιγμήν ύπήρχε
φόβος έπαναλήψεως τών θλιβερών συμβάντων.
Εκτοτε δμως ή τάξις δέν διεταράχθη πλέον
χάρις είς τάς έντόνους παραστάσεις τών Ευρω
παϊκών δυνάμεων, ών τοσαΰτα μεγάλα συμφέ
ροντα συγκεντροΰνται έν τή έμπορικωτάτη έκείνη
πόλει τής Αίγύπτου.
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Εύχόμεθα ΐνα οί έν Κωνσταντινουπόλει τανΰν συνεδριάζοντες άντιπρόσωποι τών μεγάλων
Δυνάμεων έξεύρωσι τά πρόσφορα μέσα πρό;
κατεύνασιν τοΰ έν Αιγύπτιο έπικρατοΰντος έρεΟισμοΰ τών πνευμάτων καί είρηνοποίησιν τής
τόσον πλούσιας δσον καί ιστορικής χώρας τών
Φαραώ!

Π0ΙΚΙΛΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΠΙ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΥ
ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΧΕΔ1ΑΣΘΕΙΣΑΙ.
‘ϊπό τή; κυρία; Μ. Ε. Zivaanswyk.

(Μετά εικόνων.
)
*
Στ. τ. Δ. ' II λόγια και φιλελληνίς Κυρία Zwaakswyk,
σύζυγο; άνωτέρου αξιωματικού τοϋ ‘Ολλανδικού στρα
τού, επεμψεν ήμϊν τήν κατωτέρω λίαν ένοιαφέρουσαν
καί πρωτότυπον περιγραφήν μερών τινων τή; 'Ολλαν
δία;, ήν μεταφράσαντε; εϊ; τήν γλώσσαν ήμών ασμένως
δημοσιεύομεν. Άπδ τής αρχής τής συστάσεως τοϋ
11 Εσπέρου" ή εύγενής αύτη Κυρία, γνωστή ήδη ώ;
συγγραφεύς καί αίσθανομένη διά τήν ‘Ελλάδα άδολου καί
άκραιφνή ενθουσιασμόν, πολύ τό ένδιαφέρον έδειξε πρός
τήν φιλολογικήν πρόοδον τοϋ ήμετέρου Περιοδικού,
άριστα γνωρίζουσα καί τήν γλώσσαν ήμών καί τήν φι
λολογίαν. Ή διεύθυνσι; τοΰ “‘Εσπέρου” πλείστας δσας
απονέμει αύτή χάριτα; έπί τή πολυτίμιρ αύτή; συνερ
γασία.
"Per varies usus arteiu experiontia fecit
Exemplo monstrante viaiu."
Manilius.

Τδ ξένον καί άγνωστον ελκύει ημάς έκάστοτε.
ϊπό το αίσθημα τούτο ό άνθρωπος έγκαταλείπει
τήν πατρώαν αύτοΰ γήν δπως χώρας ξένα; καί
άγνώστους γνωρίση. Πλήρης γνώσεων καί εν
τυπώσεων επιστρέφει ό περιηγητής καί χαιρε
τίζει πάλιν τήν φίλην αύτοΰ πατρίδα. Αί περι
ηγήσεις εύρύνουσι τδν κύκλον τών ιδεών του,
και άν μάλιστα τών περιηγήσεων ό σκοπός ήναι
έπιστημονικός, τότε ή άνθρωπύτης ολόκληρος
συμμετέχει τών καρπών, ους ό περιηγητής, πολλάκις καί μέ κίνδυνον τής ιδίας αύτοΰ ζωής,
συνέλεξεν.
Άλλά διά τάς περιηγήσεις άπαιτοΰνται χρή
ματα, καί πολλάκις καί τά χρήματα έλλείπουσι
καί ό άναγκαΐος χρόνος είς τδν διακαώς έπιθυμοΰντα νά έπισκεφθή νέας χώρας. Διδ καί κα
θήκον έχει πάς ό δυνάμενος ν’ άφηγηθή δ,τι
είδε νά μεταδίδη καί άλλοι: τδ άποτέλεσμα
τών παρατηρήσεων καί έντυπώσεων αύτοΰ. Καί
ώς πρδς τούτο αί διάφοροι "Περιηγήσεις” παρέχουσιν άφθονον ύλην τερπνήν καί ένδιαφέρουσαν, καθότι καί έν τω βωματίφ τις καθήμενο;
δύναται νά μεταφέρηται διά τή; περιγραφή; είς
χώρας άποκέντρους καί νά γνωρίση αντικείμενα,
περί ών έλαχίστην ή ούδεμίαν είχε μέχρι τούδε
γνώσιν.
Τοιοΰτον σκοπόν έχουσι καί αί ποοκείμεναι
περιγραφαί έκ τής ’Άρκτου· νά δείξωσι δηλ.
τοΐς άναγνώσταις τών άπομεμακρυσμένων χωρών
τή; Ανατολής, δτι άν καί ή βόρειος Εύρώπη
δέν έχη ύψικόμους φοίνικας, σύσκια καί παρθένα
δάση, πτηνά ποικιλόχροα καί πολύτιμα ζώα, ώς
τά τής Ανατολής, ούχ ήττον δμως έχει καί
τά; καλλονάς της, έχει καί τά θέλγητρά της.
'Ως ήμάς τούς κατοίκους τών βορείων τής
Εύρώπης χωρών ελκύει ώς μαγνήτης ή Ανατολή
καί ή εύήλιο; αύτής χώρα, ούτως ίσταται καί
ό τής Ανατολής κάτοικος άπορων καί οίονεί
συνεσταλμένος απέναντι τών ψυχρών καί Ομι
χλωδών τοΰ βορρά μερών. 'Ως πρδς τούτο
ισχύει δ,τι είπε περί ποιημάτων ό μέγας Γαίτης·
"Ποιήματα είναι ώσεί κεχρωματισμέναι τών
"παραθύρων υελοι ■ έάν έξωθεν ίδωμεν πρδς τδ
έσωτερικδν τόΰ ναού, βλέπομεν πάντα σκοτεινά
*) Τά; εικόνα; έν τώ προσέχει τεύχει.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.

"καί συγκεχυμένα· έάν δμως είσέλθωμεν εις τδν
“ναόν εύρισκόμεθα αίφνης έν μέσω ποικίλοχρόου
"χρωματισμού, καί πάντα τά κοσμήματα λαμ"βάνουσιν ώσεί ούρανίαν τινά λάμψιν, ήτις με
"κατάνυξιν μάς πληροί καί τά βλέμματα ήμών
"τερπνώς ήδύνει.
“Ελθετε λοιπόν καί ύμεΐς, φίλοι κάτοικοι
τή; ’Ανατολής, έλθετε μετ’ έμοΰ καί παρατη
ρήσετε δ,τι έν ταΐς δλίγαις ταύταις σελίσι θέλω
σάς δείξει- έλθετε καί θέλετε συμφωνήσει μετ’
έμοΰ δτι καί ή άρκτιύα Εύρώπη περιέχει τινά
άξια λόγου. Καί ή
χωρά, ήν μεθ’ ύμών
θέλω περιηγηθή, εί
ναι χώρα αρχαιότα
τη, χώρα συνδεόμενη
διά πολλών δεσμών
μετά τοΰ κλασσικού
τών Ελλήνων καί
τών 'Ρωμαίων έδαφους.’ Απατώμαιίσως
άποδίδουσα τήν συμ
πάθειαν ήμών πρός
τήν έλληνικήν καί
λατινικήν γλώσσαν
είς τδν σύνδεσμον τού
τον τών δύο χωρών;
’ Η μήπως τδ βόρειον,
μικρόν τής 'Ολλαν
δίας βασίλειον δέν
έξουσιάσθη έν μέρει
ύπδ απογόνου ’Ινδού
ηγεμόνος, τοΰ αν
δρείου βασιλέως «1»ρίζου, τοΰ ινδικού βασιλόπαιδος τοΰ ώς τοιούτου ύπηρετήσαντος
ύπδ τδν μέγαν Αλέ
ξανδρον τδν Μακεδόνα; Έκδιωχθείς ό
Φρίζος μετά τών α
δελφών του Σάξου καί
Βρούνου ύπδ τών
Άγριάνων, περιεπλανήθη έν Αιγύπτιο καί
Θράκη έλαβεν είς
γυναίκα τήνθυγατέρα
τοΰήγεμόνος τήνθράκης ’ Αγαθοκλέους καί
ήλθεν έπί τέλους έπί
κεφαλής στόλου πρδς
βορράν, ένθα έν έτει
313 πρ. Χρ. έκτισε
πόλιν, ήν είς τιμήν
τοΰ θεού τών Φρίζων
Στάβου,
Σταβορέν
ώνόμασεν. Ουτω βλέ
πομεν δτι αί Ίνδίαι
παρέσχον είς τήν Ολ
λανδίαν ένα τών μεγαλειτέρων άνδρών τής άρχαιότητος.
Άλλά καί άλλα ύπάρχουσι πολλά σημεία,
καθ’ ά ή “Αρκτος ένοΰται πρδς τήν μεσημβρίαν
καί τήν Ανατολήν. '0 ήρως μιά; τών ένδοξοτέρων παραδόσεων τής ’Ολλανδίας, δ Ήλιας
)
*
Γερράϊλ,
έκ τής άποκέντρου ήλθεν Ανατολή;
έζησεν έν Νυμέγη καί Κλέβη καί τέλος έπεσεν
άνδρείως κατά τών Σαρακηνών μαχόμενος. Έαν

λοιπόν ό Ελβετός TallicheT παρομοιάζη τήν
Ολλανδίαν πρδς τήν πατρίδα αύτοΰ Ελβετίαν,
κατά δικαιότερον λόγον ήδυνάμεθα νά τήν παρομοιάσωμεν προς τήν αθάνατον καί κλασικήν τοΰ
'Ομήρου πατρίδα. Διότι αί δύο χώραι έχουσι
καί άλλα; άκόμη δμοιότητας· άμφότεραι κεΐνται παρά θαλάσσας έπισήμους, άμφότεραι είσί
χώραι κατ’ εξοχήν ύπδ ναυτικού κατοικούμεναι
λαού, άμφότεραι τέλος έχουσιν έμφυτον τδ
αίσθημα τής έλευθερία; καί τής άναξαρτησίας.

Άρ. 29.

*) Ό Ήλίας Γερράϊλ, καί Γράϊλ ή Γράλ καλού
μενος, είναι ώ; γνωστόν ό ήρως, 8ν μετεχειρίσθη ό
μουσουργός Wagner έν τφ μελοόράματι αύτοΰ Lohen
grin. ‘Ο Γερράϊλ ούτος είχε διορισθή ήγεμών τής
Κλέβης παρά τοΰ αύτοκράτορος Θεοδοσίου ή κατ’ άλλους
ύπό τοΰ Καρόλου ΑΙαρτέλλου. Κατήγητο δέ, ώ; άνα ·
φέρει ή παράδοσις, έκ τοϋ ’Ινδικού παραδείσου.

Ο KTNHTOS BALDWIN.

Μεγάλοι, άν καί πολύ ύποδεέστεροι τών
αθανάτων Ελλήνων, ήσαν οί σοφοί καί οί ποιηταί
τής 'Ολλανδίας. Έάν ή Ελλάς σεμνύνεται έπί
τοΰ Ομήρου τη?, το» Ξενοφώντος, τοΰ Πλά
τωνος καί τοΰ Άριστοτέλους, καί ή Ολλανδία
αναφέρει μεθ’ ύπερηφανείας τά δνόματα τοΰ
Ουγου Γροτίου, τοΰ 'Όφτ καί τοΰ Εράσμου.
'Όπως ή Ελλάς είχεν ένδοξον τής φιλολογίας
αύτής έποχήν, ουτω καί ή 'Ολλανδία είχε
τούς χρόνους τής ακμής· διότι καί ή 'Ολλανδία
είναι κλασικόν έδαφος, πλήρες μεγάλων άναμνήσεων καί ψηλαφητών αποδείξεων τής αρχαίας
της δόξης, καί δπως ήτο μεγάλη κατά τδ κλέος
διήλθε καί μεγάλα; δοκιμασίας. "Οπως ή Ελ
λάς ΰπήρξεν ερμαιον τοσούτων περιπετειών,
οΰτω καί ή 'Ολλανδία ύπέστη τούς φρικώδεις
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χρονους τοΰ Φίλιππου Β. τής Ισπανίας καί τοΰ
αίμοβόρου τοποτηρητοΰ αύτοΰ, δουκός Άλβα.
Πράγματι μεγάλην πρδς άλληλα ομοιότητα
έχουσι τά δύο ταΰτα έθνη, τά όποια τοσαύτας
θυσίας ύπέρ τή; έλευθερία; αύτών ύπέστησαν
καί τδ πολύτιμον τούτο κειμήλιου έν μέσφ έρειπιων και ποταμών αιματων διέσωσαν. "Οπως
δέ ή άρχαία ιστορία τής Ελλάδος καί τής
'Ολλανδίας έχουσι διά τδν παρατηρητήν φωτο
γραφικήν δμοιότητα, ουτω καί ή" νέα αύτών
ιστορία τήν αυτήν παρουσιάζει αναλογίαν. Άμφότεραι αί χώραι αύται δέν είναι πλέον
δυστυχώς δ,τι άλλοτε
ήσαν, άλλ’ άμφοτέρων τδ τέρμα δέν έτελείωσεν άκόμη! Καί
διά τήν Ελλάδα καί
διά τήν Ολλανδίαν
νέα άναγεννάται ήώς,
διότι άμφότεραι κρατοΰσιν ύψηλά έν ταΐς
ήλιοκεκαυμέναις χερσίν αύτών τήν ση
μαίαν τής έλευθερία;
καί τής άνεξαρτησίας! "Οπου τά δύο
ιερά αισθήματα· άνάμνησις καί έλπις,
πληροΰσι τήν καρδίαν
τοΰ άνθρώπου, ό άν
θρωπος δέν άπωλέσθη, καί τά δύο
ταΰτα
αισθήματα
πληροΰσιν ύπέρποτε
τάς καρδίας τών δύο
τούτων έθνών. Καί
αί δύο χώραι ας παραλληλίζομεν, τείνουσιν εις τά έμπρδς,
καί τάς προσπάθειας
αύτών βέβαιος θά
στέψη θρίαμβος. Ό
Γάλλος Βαλτοΰρ είπέ
που- "Εύτυχή τά
έθνη εκείνα, τά όποια
δέν έχουσιν ιστορίαν·
εύτυχεΐς αί δημοκρα
τία! αί μή εχουσαι
μεγάλους άνδρας!”
Δέν δύναμαι νά συμμερισθώ τδ άπόφθεγμα τούτο, διότι άν
καί πικρόν ν’ άναμεμνήσκηταί τις πα
ρελθόντος μεγαλείου
καί κλέους, ούχ
ήττον όμως ή άναανησις αΰτη καθίσταται δΐ έθνος εύγενές κέντρον πρδς μέλλουσαν
ενέργειαν καί δόξαν!
Α'. II ΝΪΜΕΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΞ ΑΪΤΗΣ.

Τδ βασίλειον τών Κάτω Χωρών, τδ όποιον
κατά τάς δύο αύτοΰ έπαρχίας, τήν βόρειον και
νότιον Ολλανδίαν, ονομάζεται καί 'Ολλανδία,
)
*
κεΐται μέν πρδς βορράν καί δυσμάς παρά τήν
βόρειον θάλασσαν, συνορεύει δέ πρδς νότον μετά
τοΰ έν έτει 1830 άπ’ αύτής άποσπασθέντος βασι
λείου τοΰ Βελγίου καί πρδς άνατολάς μετά τής
♦) Παράγεται τό όνομα άπό του hoi (σπήλαιον)
καί land (γή). Όρα Ουγου Γροτίου· de aniiquitate
l-eipublicae Bataviae, de reipublicae et urbes σελ. 195.
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Γερμανίας,.
Η Οέσις τή·
ής Ολλανδίας είναι τά
μάλιστα ίεπίκαιρος και εύνοική διά τήν μετά
τού έξωτε ρικού έμπορικήν πικοινωνίαν. Τούτο
συνετεινεν ούκ όλίγον καί πολλούς νά έλκύση
ξένους καί τούς κατοίκου, αύτή; νά πλουτίση.
Άλλ’ ού μόνον οί έμποροι ευρισκον έν αύτή
στάδιον εύρύ ένεργ ίας καί οί λόγιοι ανέκαθεν
προθύμως προσήρχοντο ίς έπίσκεψιν τής πλουσίας ταύτης χώρας, τής αγνώστου καί πρωτοτύπου. Αγνωστον ώνόμασα τήν χώραν, διόττι καί
σήμερον έτι ή άγνοια τής γλώσσης αύτήΓ,ς έμποδίζει κάπως τήν διηνεκή αύτής έπίσκεψιν.
Έν άρχή μάλιστα καί ό χαρακτήρ αύτό ς "ών
κατοίκων, ό πρός τήν μόνωσιν τείνων, άπέτρεπε
τούς ξένους, φοβουμένους μή έρχόμενοι ένταΰθα
υποβλέπωνται παρά τών εγχωρίων. ’Εννοείται
ότι προϊόντος τού χρόνου το πρόσκομμα τούτο ήρθη,
και ό παντοδύναμος ατμός έξωμάλυνε τά πάντα.
II σιδηροδρομική συγκοινωνία τής 'Ολλανδίας
μετά τής λοιπή: Εύρώπης είναι σήμερον τοσού
τον ζωηρά, ώστε ούδέ λόγος δύναται νά γείνη
περί περιχαράξεω; όπισθεν τοΰ πρότερον περι
κλείοντας τήν χώραν κινεζικού τείχους. Αί
ανακαλύψεις τού Ούάτ καί τοΰ Στεφενσώνος
έπέφερον καί ένταΰθα τού; καλούς αύτών καρ
πούς, και τφ τήν χώραν έπανειλημμένως έπισκεπτομένφ ξένιο ή πρόοδο; τού ήσύχου τούτου
καί φιλοπόνου λαού είναι δφθαλμοφανής. "Αν
καί ή χώρα ήναι μικρά νέα; βμως λαμβάνει τις
άνά παν βήμα εντυπώσεις, διό καί τφ συγγράφοντι περιηγητή ή έκλογή καθίσταται δύσκολος.
Καί έγώ λοιπόν θ’ αρχίσω άπό τών πλησιεστέρων είς έμέ Αντικειμένων, καί ώς Γάλλος τις
συγγραφέας περιέγραψε τό δωμάτιόν του (Xavier
de Maistre: Voyage autour de ma chambre),
θά περιγράψω καί έγώ τήν πόλιν πρώτον, έν ή
κατοικώ.
Ότε πρό τεσσάρων περίπου έτών ήλθον έκ
Γερμανίας ένταΰθα ομολογώ δτι ή έντύπωσις,
ήν ένεποίησέ με ή Ν υμέγη (τό άρχαίον ΝονιοMAGUM τών 'Ρωμαίων) δέν ήτο έκ τών άριστων.
Αί περιβάλλουσαι τήν πόλιν εύρεΐαι καί μονό
τονοι πεδιάδες, αί σκοτεινά· καί Ακάθαρτοι αύτής
πύλαι, αί στεναί οδοί καί ό έλλιπής αύτών
φωτισμός, δστις παρεΐχεν είς τάς οδού; καί εις
τάς πλατείας θέαν πόλεως μεσαιωνική; — πάντα
ταύτα έπίεζον έν άρχή τό στήθό; μου. Άλλά
άπό τής έποχής έκείνη; πολλά μετεβλήθησαν
καί διωρθώθησαν.
Ία ύψηλά τείχη καί αί
τάφροι έξέλιπον, αί πύλαι, πλήν μιας, κατεδαφίσθησαν, καί νέα ζωή ρέει διά τών φλεβών καί
Αρτηριών τή; αρχαία; καί άγαπητής καθέδρας
τού Κάρολου τοΰ Μεγάλου. Ιό άρχαίον συνεδέθη έν μαγευτική αρμονία μετά τοΰ νέου, καί
ή χαρίεσσα άνοικτή καί έπί πέντε λόφων κειμένη
πόλις πολλά παρέχει θέλγητρα τφ έπί τή μονοτόνφ καί έπιπέδφ έπιφανεία κεκοπιακότι όισθαλμφ.
Ή πόλις. διαιρείται σήμερον εις
είς παλαιάν και
νέαν · ή παλαιό, πρό πάντων παρουσιάζει όψιν
πλήρη χάριτο μέ τάς ανωφερείς αύτής οδούς.
rf
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αιτινες πασαι είτε αμέσως είτε εμμεσως οιευθύνονται πρός τόν ποταμόν Βάλ. ’Από τοΰ ύψους
δέ τής παλαιάς πόλεως εκτείνεται τό βλέμμα
πρός τόν εύρύν παταμόν μέ τήν ύπερήφανον
αύτοΰ γέφυραν τού σιδηροδρόμου, δι’ ής γίνεται
ή σιδηροδρομική συγκοινωνία μεταξύ 'Ολλανδίας
και 1 ερμανία;. 'Ο κατασκευάσας τήν γέφυραν
ταύτην van den Bergh είναι ό μηχανικός
έκεΐνος, δστις διά τής κατασκευής τής γιγαντιαίας
τοΰ Moerdyk γεφύρας έκτήσατο φήμην εύρωπαϊκην. 1 νωστόν είναι δτι ή Ολλανδία ύπήρξεν
Ανέκαθεν ή πατρίς διάσημων γεφυροποιών καί
οδοποιών, καί είς τοΰτο συνέτεινε κυρίως ή
ποιότης τοΰ έδάφους· Απόδειξις πόσον άνεπτυγ-
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μένη είναι ή επιστήμη αύτη είναι, οτι ό έξοχος
\εσσέψ αύτοπροσώπως ήλΟεν έπανειλημμένως
είς ’Αμστελόδαμον καί είς άλλα; 'Ολλανδικά;
πόλεις δπως ϊδη έκ τοΰ πλησίον καί μελετήση
τά μεγάλα έργα τών διαπρεπεστέρων μηχανικών,
ών τινα; προσέλαβε καί διά τήν έπιχείρησίν του
τή; τομής τού ισθμού τού Παναμά. Επομένως
ούδόλως άπορον, έάν οί κάτοικοι τή; Νυμέγη;
μεθ’ υπερηφάνειας θαυμάζωσι τήν μεγάλην αύ
τών γέφυραν μέ τά τρία ύψηλά αύτής τόξα,
ύπο τά όποια διέρχονται τά προ; το 1’όττερδαμ
καί άλλα; πόλει; διευθυνόμενα Ατμόπλοια καί
ιστιοφόρα πλοία.
("Επεται συνέχεια.)

11 ΚΟΡΗ ΙΏΝ ΑΓΡΟΝ.

'Ωραία κόρη τών Αγρών,
’Άν έλθης σήμερον μαζύ μου,
Τό στέμμ’ αύτό το ανθηρόν
Σοί δίδιυ, και είς τόν χορόν
θά ήσ’ απόψε ή ζωή μου.

Φλωρίων λάβε νΰν χρυσών
Σειράν ολόκληρον κροσσών,
ΙΙολύΟελκτρο; νά περιβάλης
’Απόψε τόν λαιμόν τόν σόν·
Πάσαν καλήν θά ύπερβάλης.

"θά ήσ’ άπόψε βασιλί;
Μαγεύουσα πάσαν καρδίαν,
’Αδάμα; λάμψεως πολλής, —
Σπάνιάς άκτινοβολής
Άστρον δεικνύον τήν πρωίαν.
" 'Ωραία κόρη τών αγρών,
Σέ αγαπώ πολύν καιρόν,
Έλθέ, έλθέ μαζύ μου τώρα·
Σο'ι δίδω πάντα θησαυρόν·
Ααβέ, λαβέ αυτά τά δώρα.”

Κ’ είπεν ή κόρη ή καλή·
— "'Ως πόλεων κατοίκου γλώσσα.
Ή γλώσσα σου Απατηλή.
ΧΑν μ’ Αγαπά; πολύ, πολύ,
Πρός τί μοι λέγεις, φίλε, τόσα;
Δέν θέλω θησαυρούς έγώ,
Είς μαργαρίτας νά πνιγώ,
Σειράς πολλά; χρυσών φλωρίωνΚόσμους ψευδείς δέν κυνηγώ,
Δέν θέλω φώς ψευδών ήλιων.

Ό,τ ή καρδία μου ι
Μέ έρωτος παλμού:
Είναι ό Κρίνος μου V
"Οστις μ’ εν βλέμμα κ
Νά λησμονώ πάντα;
Άτίμητόν της θησαυρόν
11 κόρη έχει τών άγρών
Παντού καί πάντοτε εμπρός της
I ό βλέμμα του τό γλυκερόν.
'Ο Κρίνος είναι ήλιος της.

Δέν είναι αρχών κρατερός,
’Ή πόλεων πανούργος κύων·
‘ Αγρότης είναι στιβαρός,

έρών με φλογερώς,
κάμνει χαρμονήν τόν βίον.”
Κλεάνθη; Παππάζογλης.

Till

Κάλυκα μοι προσέ φερε μετά παλμών καρδίας
Τ’ αβρόν της χέρι μΐά βραδιά, ώς δείγμα συμ

πάθειας.

Τί δυστυχία δι έμέ έάν αντί έκείνη;
Ώρισται ρόδον νά κρατώ.
Καί πάντοτε νά τό ’ρωτώ,
’Σ τ ά στήθη τ’ είδ’ έκείνη;!
’Άν ό παλμός τού στήθους τη; τόν ίδικόν μου
μοιάζη!
Καί άν στά στήθη καί αύτή; ό ίδιος καϋμός βράζη!
“Π είναι άσθενέστερος, ψυχρότερο; έκείνου,
Καί δέν τήν φλέγη, ώ; έμέ, φλόξ φοβερά; καμίνου;
Τί δυστυχία δι έμέ! Τί βάσανο;... όδυνη,
Αφ’ ού το ρόδον σιωπά νά σιωπά κ’ έκείνη!
Καί νά μή Οέλ’ ή άσπλαγχνος κρυφά ν’ όμολογήση
Πώς μ’ αγαπά, καί τήν φωτιά τού στήθους μου
νά σβύση!
Είν άδικον,είναι σκληρόν, τό στήθος μου νά φλέγη,
Κ’ έκείνη ρόδων κάλυκας είς πείσμα νά μοί στέλλη!

Καί νά προστάζη μάλιστα·
Φύλαττε τούτο κάλλιστα!
Νά τό περιποιήσαι,
Κ’ εμέ νά ένθυμήσαι!
’Αλλοιμονον! άν μαρανθή το ρόδον τί θά γείνη;
’ Αφ’ού μ’ ενβλέμμα μ’ έδεσε στον όρκον της ’ Εκείνη·
"Ω πρός θεού! Τό δώρόν της άμάραντον άς μένη.
Γιάτ’ άθικτου καί ζωηρόν, μ’ είπε, Οά τό προσμενη.
Τί δυστυχία δι’ έμέ! θεέ μου, τί δδύνη!
Άφ’ ου το% ρόδον σιωπά νά σιωπά κ’ Έκείνη!
»
Καί να μή Οέλ’ ή άπονος κρυφά ν’ όμολογήση
9
1 Ιώς Ρ· άγ απα, κ’ ένα φιλί στά χείλη μου ν’
άφήση!
"Αν οί θεοί σ’ έχάριζον, ρόδον, κον
Καί τήν φωνήν γιά μιά στιγμή!...

Είχα δυο λόγους νά σ’ είπώ.
Σ’ ορκίζομαι· τήν άγαπώ!
Είπε μου, στή ζωή σου,
’Σ τό στήθος της διέμεινες; αύτό Οά σ’ έρωτήσω.
"Αν ναί! είπέ τί ηχούσες, παλμούς, φλόγα καί
στόνους;
” Η στήθος είδε; μάρμαρον ψυχρόν καί δίχως πόνους;
Είπέ! Είπέ! Άλλοίμονον! Είπέ, ώ τί όδύνη!
Νά σιωπάς, ρόδον, καί σύ, νά σιωπά κ’ ’Εκείνη!
Καί νά μή Οέλη ή σκληρά κρυφά ν’ όμολογήση,
"Αν πάντοτε Οά μ’ άγαπφ ή θά μέ λησμονήση!
’Εν Έαιδεστφ.

Ί. Σταυρίδης.

ΒΙΟΛΑΝΤΗ.
Διήγημα,
(Συνέχεια· 8ρα προηγ. τεΰχο;.)
ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Η'.

. . . Μέχρι τού σημείου τούτου τής άναγνώσεως είχον φθάσει, δτε άκατάσχετος μέ κα
τέλαβε τού ύπνου νάρκη. Μάτην προσεπάθουν
νά υπερνικήσω αύτήν οί όφθαλμοί μου έκλείοντο
άφ εαυτών καί έπί τέλους ήναγκάσθην νά κλείσω
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-ό βιβλίον καί ν’ άφήσω τά δύο ή τρία φύλλα,
τά όποια μοί έμενον ακόμη. Έξεδύθην καί κατεκλίθην ό ύπνο; μέ εΐχεν Αφήσει. Ζητώ πά
λιν το βιβλίον, άλλά δέν τό εύρίσκω· δόλιος
δαίμων μοί το εΐχεν άφαιρέσει. ΊΙγανακτισμένο;
εγείρομαι πάλιν, Αναζητώ, διερευνώ τά βιβλία
αου δλα — τό βιβλίον δέν εύρίσκετο. Καί
δμως το ήθελον· έπεθύμουν νά μάθω τί άπέγεινεν ή ξενιζομένη κόρη · ήθελον νά πληροφορηθώ ποιαν σχέσιν είχον τά πρόσωπα έν τφ
διηγήματι προ; τόν μυστηριώδη τή; βιβλιοθήκη;
οοιτητήν.
1 Ιοϊον ήτο τό τέλο; τοΰ βιβλίου;
ΙΙοία ή τύχη τών διαφόρων προσώπων; Ζητήαατα άλυτα δλα!
Τέλος έκοιμήθην όνειρα συγκεχυμένα μ’ έπεσκέφθησαν.
"Εβλεπον τόν Βάλδεμαρ παρά
τούς πόδας τής Άλίνης· έβλεπον καί ώμίλουν
πρός τήν Βιολάντην· ένήργουν ύπέρ τού διο
ρισμού τού νοήμονος Πεννυφώξ είς τήν θέσιν
πρεσβευτοΰ· έμονομάχουν μετά τοΰ Βίκτωρος.
Τήν πρωίαν πάλιν άμα έγερθεί; τή; κλίνη; άνεζήτησα τό βιβλίον — πάλιν άνευ Αποτελέσματος.
Δέν ύπελείπετο άλλο τί ή νά παραγγείλω έν
τινι βιβλιοπωλείο^ νέον αύτοΰ άντίτυπον.
Πριν έτι φθάση τό βιβλίον έξ Ίένης έζήτησα
άδειαν παρά τού Σχολαρχείου, δπως άναρρούσω
έντελώς έν εύηλίφ τινί πόλει τής μεσημβρινής
Γαλλίας· είχον άπόφασιν πριν ή έπιστρέψω έκ
Γαλλίας νά έπισκεφθώ τον τάφον τού Βάλδεμαρ
έν τή έρήμφ τής Βρεταννίας έπαύλει. Ή άδεια
εύτυχώς μοί έχορηγήθη.
Πρό τής άναχωρήσεώς μου μέ είδοποίησεν
ό βιβλιοπώλης μου δτι τψ έστάθη Αδύνατον νά
εύρη το ζητούμενον βιβλίον. Βιβλίον φέρον
τοιοΰτον τίτλον ούδέποτε εΐχεν έκδοθή. 'Ο βι
βλιοπώλης συνώδευε τήν είδοποίησίν του διά
τών έξής λέξεων· ’Ήθελον συμβουλεύσει ύμάς
νά ζητήσητε τό έν λόγω βιβλίον διά μέσου Αγ
γελίας έν τινι φιλολογικφ περιοδικφ, έάν Κύ
ριός τις, δστις κατ αύτήν τήν στιγμήν εύρίσκεται έν τφ καταστήματί μου, δέν μέ παρεκάλει νά σάς ειδοποιήσω έπ’ ονόματί του νά παραιτηθήτε τού κόπου τής άναζητήσεως. Δέν θέλει
νά μοί είπη τό δνομά του, άλλά νομίζει δτι
δέν θέλετε Αμφιβάλλει περί τής Αξιοπιστίας του,
έάν . θελήσητε ν’ άναμνησθήτε τής συναντήσεώς
σας μετ’ αύτού έν τή δημοσία Βιβλιοθήκη.” .. .
Μετέβην παρά τινι τραπεζίτη, φίλφ είλικρινεΐ τού πατρός μου, δπως λάβω παρ’ αύτού
συστατικός καί πιστωτικός διά τήν Γαλλίαν
έπιστολάς.
— Ιδού σοί έγχειρίζω συστατικά γράμματα
πρός τινας έν ΓΙαρισίοις, έν Νίκαια καί έν Βορδώ
φίλους μου, μοί είπεν ό γέρων τραπεζίτης· καθ’
ήν περίπτωσιν διαβής διά τής Βρεταννίας —
ωραιότατης πράγματι έπαρχίας — μή λησμονήσης νά έπισκεφθής τήν έπαυλιν τοΰ Ώβέκ.
Ή ίδιοκτήτρια τής μεγαλοπρεπούς έκείνης έπαύλεως είναι Γερμανίς, Αξιόλογος Κυρία, ήτις
μετά πολλής εύπροσηγορίας θέλει σέ ύποδεχθή.
Πλήρης χαράς έρριψα βλέμμα έπί τής επι
στολής, ήν μοι έτεινεν ό τραπεζίτης. 'Η έπι
στολή αύτη έφερε τήν έξής επιγραφήν. "Πρός
τήν κυρίαν μαρχησίαν Βυσσιέρου έν τή παρά το
Ώβέκ τής Βρεττανίας έπαύλει αύτής . . .
Έν Ουέλλη καί πυκνώς καταπιπτούσης τής
χιόνος άνεχώρησα έκ τής πατρίδος μου- βροχή
καί χιών μέ συνώδευσαν διερχόμενον δια τής
Βελγικής καί τή; Γαλλίας· καί δμως ούδεμία
κακοκαιρία ήδύνατο νά καταβάλη τήν έκτάκτως
φαιδρόν διάθεσιν μου. Είχον τό προαίσθημα
δτι μετ’ ού πολύ έαρ τερπνόν καί γλυκύ ήθελε
μέ περιβάλει- ήσθανόμην δτι έν τή έπαύλει τοΰ
Ωβέκ μ’ έπερίμενεν εύτυχία άγνωστος, άλλ
εύτυχία καί ευδαιμονία μεγάλη. Υπό τοιαύτας
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έντυπώσεις καί τοι έξακολουθοΰντος τού κακού
καιρού άφίχθην εσπέραν τινά είς τό χωρίον
Ώβέκ καί κατέλυσα είς τό πτωχόν ξενοδοχεΐον
τή; πόλεως. Παρά τού ξενοδόχου, γέροντος είς
άκρον φλυάρου, έπληροφορήθην δτι ή μαρκησία
Βυσσιέρου εύρίσκετο έν τή έπαύλει της μετά
τοΰ υιού της, τού μαρκησίου Βίκτωρος καί νέας
κόρης, ήτις πρό τινων έβδομάοων εΐχεν ώς έκ
θαύματος διασωθή έκ δεινής τρικυμίας. Τήν
διήγησιν τοΰ ξενοδόχου εΰρον καθ’ δλα σύμ
φωνον πρός δσα είχον άναγνώσει έν τφ μυστηοιώδει βιβλίφ. Έκ τών λόγων αύτοΰ καί τής
έπίσης φλυάρου γυναικός του ένόησα δτι οΐ έν
τφ χωρίφ έθεώρουν τήν σωθεΐσαν κόρην ώς
θαλασσίαν μάγισσαν ή σειρήνα, διότι άλλως δέν
έξηγεΐτο πώς αύτή μέν έσώθη ό δέ μετ’ αύτής
ναυαγήσα; συνοδοιπόρος τη;, άνήρ ρωμαλέο; και
δυνατός, έπνίγη. Κατά φυσικόν λόγον ή ξενο
δόχος μοί ώμίλησε καί περί τοΰ έρωτος τοΰ
νέου μαρκησίου προ; τήν ξένην κόρην.
— Άλλά, προσέθηκεν ή Απλή έκείνη γυνή
σειούσα τήν κεφαλήν, αί σειρήνες δέν έχουσι
καρδίαν· είναι ψυχραί καί Αναίσθητοι δσον καί
ή θάλασσα, έκ τής οποίας Ανέρχονται.
Ή συνδιάλεξις αύτη μετά τών ξενοδόχων
οιεκόπη άπροσδοκήτως διά τή; έμφανίσεως ύπηρέτου, δστις άναζητήσας με μέ τό όνομά μου
μοί είπεν δτι ή μαρκησία Βυσσιέρου μέ περι
μένει έν τή έπαύλει. ΙΙόθεν είχε μάθει ή μαρ
κησία δτι έφθασα; Πρό δύο μόλις ώρών είχον
άφιχθή καί ήδη ήτο γνωστή αύτή ή άφιξίς μου;
Προθύμως ήκολούθησα τον ύδηγούντά με υπη
ρέτην καί μετ’ όλίγον άπό τού μικρού καί έλεεινοΰ ξενοδοχείου εύρέθην έν ταΐς λαμπρώς διεσκευασμέναις αίθούσαις τής μεγαλοπρεπούς έπαύλεως.
Ή ύποδοχή ύπήρξεν έγκάρδιος καί μετά
παρέλευσιν ολίγων μόνον λεπτών τής ώρα;
είχον τοσούτον έξοικειωθή πρός τήν Αριστοκρα
τικήν οικογένειαν ώς έάν πρό μηνών ήδη εύρι
σκόμην παρ’ αύτή. 'Ο νέο; μαρκήσιος ήτο
εύγενέατατος τήν συμπεριφοράν καί συμπαθητικώτατος· ήτο δέ πρός τούτοι; Απλού; τού; τρό
πους. Ή μήτηρ αύτοΰ ήτο Ακόμη εύειδής δπως
είχε κατά πρώτον έμφανισθή τφ Βάλδεμαρ· τήν
φαινομένην αύτής ψυχρότητα είχε διαδεχθή έκφρασις Αγαθότητας καί εύγενοΰ; εύπροσηγορίας.
Ένόησα τότε, δτι ό άπαξ άγαπήσας τοιαύτην
γυναίκα ούδεμίαν άλλην ήδύνατο ν’ .Αγαπήση
πλέον έν τφ κόσμφ.
Καί ή Βιολάντη;... Περί αύτής τί νά
εΐπω; Δύναται τις νά έκφράση τήν ώραιότη,τα
τοΰ βόδου, έστω καί άν περιγράψη έν έκαστον
αύτοΰ φύλλον; Έκ πρώτης δψεω; τοσούτον μέ
εΐλκυσεν ή νέα αύτη κόρη, ώστε πολλάς κατόπιν
νύκτας διετέλεσα άϋπνος . . . Μέλαινα καί πυκνοτάτη ήτο ή κόμη της, βαθεΐς καί πλήρεις
έκφράσεως οί οφθαλμοί της, χαρίεσσα καί κανο
νική ή δλη μορφή της· ήτο έν ένί λόγιο έμφάνισις θεία.
Τί είπον κατ’ έκείνην τήν εσπέραν, τί ήκουσα;
— ούδέ ενθυμούμαι· τό μόνον δπερ ενθυμούμαι
είναι δτι ή ώραία έκείνη έμφάνισις έπεσκίασεν
δλον τό παρελθόν μου διά τής άκτινοβόλου αύτής
λάμψεως. Τό βλέμμα μου έμεινε προσηλωμένον
εις τόν άνατείλαντα φεγγοβόλον Αστέρα!

I
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Τήν έπιοϋσαν λίαν πρωί έσχον μακράν έμπιστευτικήν συνέντευξιν μετά τή; μαρκησία;.
— ’Ήθελον νά έςηγήσω ύμΐν, μοί είπεν
αύτη, πώς άπέστειλα ύπηρέτην νά σάς παραλαβή
εκ τοΰ ξενοδοχείου καί νά σάς όδηγήση ένταΰθα.
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Έπιστολή τι; τού φίλου μου τραπεζίτου μέ
ειδοποιησεν οτι κατά τό έαρ έσκοπεύετε νά έπισκεφθήτε τά μέρη μας· μοί έξεφράζετο δέ τοσοΰτον κολακευτικώ; ύπέρ ύμών . . .
Έγώ ηύχαρίστησα σιωπηλώ; δι’ ύποκλίσεως.
— Η έπίσκεψις συμπατριώτου μου μοί ήτο
λίαν επιθυμητή διότι μετά τήν ύπανδρίαν αου
έκτος τοΰ άδελφοΰ μου ούδένα έτερον είδον συαπολίτην. Έγώ σάς έπερίμενα επομένως κατά
τήν άνοιξιν, δτε αίφνης χθες ή Βιολάντη ρητώ;
μοί είπεν, δτι έντός τής ήμέρα; ήθέλετε φθάσει
εί; Ώβέκ.
— Ή δεσποινίς "Αρβιδσεν; είπον έγώ μετ’
Απορίας. Καί πώς έγνώριζε τούτο;
— Τήν αύτήν έρώτησιν έκαμα καί έγώ. Ή
Βιολάντη δέ άφελώς μοί Απήντησεν δτι είδεν
εις τόν ύπνον τη; δτι ό παρ’ έμού περιμενόμενο;
ξένο; έφθασεν. Εΐσθε θετικό; Γερμανός καί θά
μειδιάσετε βεβαίως . . .
— ’Όχι, μαρκησία, άπήντησα έγώ σοβαρώ;·
ούδεμίαν διάθεσιν χλευασμού αισθάνομαι· ή περίπτωσις αύτη έχει δι έμέ δλως ιδιαιτέραν ση
μασίαν.
— Γνωρίζετε, έξηκολούθησεν ή μαρκησία, ή
ίσως δέν γνωρίζετε, δτι είς τά; φλέβα; τής
δεσποινίοος ’Άρβιδσεν ρέει μητρόθεν αίμα ιν
δικόν. Οί Ινδοί μεγάλην άποδίδουσιν εί; τά
όνειρα σημασίαν.
— Μή παρεξηγήσετε παρακαλώ τήν σιω
πήν μου, μαρκησία, είπον μετά μακράν σιωπήν·
συλλογίζομαι κατά ποιαν παράδοξον σύμπτωσιν συναντώμαι μετά τή; νέας κόρης, ής ή
είκών ήτο έντετυπωμένη έν έ,αοί πρό τή; ασθέ
νεια; μου. — Μέ συγχωρεΐτε, μαρκησία, νά
έκθέσω ύμΐν τήν δλην σειράν τών συμβάντων,
έν ή έγκειται ή κλεί; τής αποφάσεώ; μου νά
έπισπεύσω τήν ένταΰθα έλευσίν μου καί ό τρό
πος, καθ’ δν μοί έγένετο γνωστή ή ιστορία σα&
— Καί άπητούντο έκτακτοι περιστάσεις,
είπεν ή μαρκησία μειδιώσα, δπως μάθετε τήν
ιστορίαν μου;
— Μ ή μου αΐτιάσθε, μαρκησία· τάς Αποκα
λύψεις ταύτα; δέν άνεζήτησα· άκοντο; έμοΰ εις
γνώσίν μου περιήλθον — έννοώ τήν ιστορίαν
τή; καρδία; σας.
Ή μαρκησία ήρυθρίασεν ελαφρώς. Ενώπιον
μου ιστατο ή Αρχαία ’Αλίνη· έπί τού προσώπου
αύτής Απετυπώθη πάλιν ή ψυχρότης έκείνη καί
υπεροψία, ήτις τόσον δυστυχή είχε καταστήσει
τόν Βάλδεμαρ.
Τότε έγώ τή διηγήθην έν έκτάσει τά κατ’
έμέ. Μετά μεγάλης προσοχής ήκροάτο ή μαρκησία.
— Τώρα κρίνατε καί ύμεΐς, είπον καταλήξα;
τοΰ λόγου, παραδεχθήτέ με ώ; φαντασιοκόπον.
ώ; παράφρονα δν θέλετε, άλλά βεβαιώθητε, δτι
μέχρι τής στιγμής τοΰ άλλοκότου έπεισοδίου έν
τή δημοσία βιβλιοθήκη ούτε περί ύμών, ούτε
περί τού συζύγου ύμών, ούτε περί τοΰ κυρίου
Βάλδεμαρ Νάϋβεργ, ούτε περί τή; δεσποινίδο;
'Άρβιδσεν έγνώριζόν τι.
— Σάς εύχαριστώ διά τήν ειλικρίνειαν σας,
άπήντησεν ή μαρκησία. Φαντασιοκόπον δέν δύ
ναμαι νά παραδεχθώ ύμάς· άνεξήγητον δμως
μοι μένει ή σειρά αυτή τών άποκαλύψεων.
Ενταύθα ήδυνάμην έγώ ν’ άποκαλύψω τή
μαρκησία τό μυστικόν τής καρδίας μου, άλλ’
έπιφυλακτικώ; άπήντησα·
— ’Ίσως έγκειται ή έξήγησις εί; τό περιστατικόν δτι μητρόθεν κατάγομαι έξ οικογένεια;
τοΰ "Ολσταιν, έχούσης τό δώρον τή; διορατικό
τητας. Ουτω μόνον έξηγώ δτι πολλάκις κατόρθωσα
νά λύσω τά δυσκολότερα προβλήματα. Έν τοσούτφ θεωρώ έμαυτόν εύτυχή δτι ήλθον ένταΰθα καί τά μάλιστα θά μ’ εύχαριστήση έάν
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υμείς μέ θεωρήσητε τόν
κατάλληλον άνθρωπον
νά συνδράμη τήν δεσποι
νίδα ’Άρβιδσεν εις έκτέλεσιν τής διακαούς επι
θυμίας της. νά έπιστρέψη
δηλαδή πλησίον των
συμπατριωτών της.
— Πράγματι, άπήντησεν ή μαρκησία ώς
άφηρημένη .
μεγάλην
αισθάνεται επιθυμίαν ν’
άναχωρήση εντεύθεν, καί
αν καί εύχαρίστως θά
τήν ειχον πλησίον μου.
δεν δύναμαι νά αίτιασθώ αυτήν διά τούτο.
Καλόν δεν είναι νά μείνη πλειότερον καιρόν
ένταύθα. Πλήν ας άφήσωμεν τούτο μέχρις ου
ελθη ή καλή εποχή.
'11 μαρκησία δεν έςέφραζεν δλας τάς σκέψεις
της. Διατί δεν ήτο κα
λόν ή Βιολάντη νά μείνη πλειότερον καιρόν
ενταύθα; Βεβαίως αι
λέξεις αύται άνεφέροντο
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Η ΤΙΜΩΡΗΘΕΙΣΑ ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ.

[Άρ. 29.

1 13 ’Ιουλίου 1882.
εις τήν συμπάθειαν τού
Βίκτωρος πρδς τήν <ί>ραίαν ξένην. Ή Βιολάντη άνταπεκρίνετο εις
τήν συμπάθειαν ταύτην;
Είχε λόγους ή μαρκη
σία νά έναντιωθή εις
το συνοικέσιον τούτο;
Δεν ευρισκον τοιούτους
λόγους.
Πιθανώτερον
ήτο ότι ή Άλίνη είχεν
ένοήσει οτι τής Βιολάντης ή καρδία ούδέν
αίσθημα έτρεφε προς
τον νέον μαρκήσιον.
Εις βλας τάς ερω
τήσεις ταύτας δέν εύρισκον άπάντησιν. Ίή εύγενεΐ προσκλήσει τής
μαρκησίας άπεφάσισα νά
μείνω έν τή φιλοξένφ
έπαύλει μέχρι τής άναχωρήσεως τής Βιολάντης. Κατά τάς επιού
σας δέκα ήμέρας ό και
ρός ήτο κακός · διό καί
είμεθα
περιωρισμένοι
εντός τής οικίας, ένθα
διήλθον ώρας τερπνο

Άρ. 29.

1|13 ’Ιουλίου 1882.]
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τάτας, ο’ας ουδέποτε έν τώ βίφ μου εΐχον
διέλθει.
'Η παρουσία τής Βιολάντης ούκ δλίγον συνετέλεσεν εις τούτο. Άπδ τάς πρώτας ήδη
-ήμέρας είχον παρατηρήσει δτι ή νέα κδρη δεν
έφανέρου πρδς τδν ευειδή μαρκήσιον τήν συμ
πάθειαν έκείνην, περί ής οί ξενοδόχοι μοί είχον
έκφρασθή· τουναντίον έβλεπαν δτι πρδς έμέ
είχεν βλως διάφορον συμπεριφοράν. Δέν λέγω
τούτο χάριν φιλαυτίας, άλλά οσάκις άναγίνωσκον
ή διηγούμην τι τά βλέμματά της ήσαν διηνεκώς
έστραμμένα πρδς εμέ καί ή προσοχή της ήτο
αδιάκοπος.
Τέλος ό καιρδς διωρθώθη. Είς τήν έπαυλιν
ήλθαν επισκέψεις καί εύθύς τής πρώτης ωραίας
ήμέρας έπωφεληθέντες έξήλθομεν δλοι δμού είς
έκτεταμένον περίπατον είς τά ^ωμαντικά τής
έπαύλεως περίχωρα. Ό Βίκτωρ συνώδευε τήν
ύπερήφανον καί ώραίαν έξαδέλφην του Μελανίαν
Καραδέκ, ής ό πατήρ έβάδιζε μετά τής μαρκησίας· ή δέ Βιολάντη έπορεύετο πλησίον μου.
Βαθμηδδν ειχομεν άποχωρισθή άπδ τούς άλλους,
διότι ή συναοοιπόρος μου αναζητούσα τά πρώτα
ανθέμια καί τά κεκρυμμένα ία έπροχώρει βρα
δέως. Έπί πολύν καιρόν έβαίνομεν σιωπώντες.
— Αγαπώ πολύ "ά άνθη, μοί είπε τέλος
ή Βιολάντη, καί πρέπει νά μέ συγχωρήσητε
έάν ενίοτε παρεκκλίνω τής εύθείας οδού καί
εισέρχομαι είς τδ δάσος.
— Μ ή στεναχωρεΐσθε διά τούτο, άπήντησα
έγώ· ή συλλογή σας αυτή τών άνθέων μοί
είναι πολύτιμος, διότι είμαι βέβαιος δτι μέρος
αύτών θά περιέλθη είς χεΐρας μου ώς ενθύ
μημα.
Ή νεάνις έσεισε τήν κεφαλήν.
— Πρδς τί θέλετε ενθύμημα παρ’ εμού;
Ενθύμημα δίδει τις συνήθως είς τούς Απερχο
μένους ή άπόντας.
— Βεβαίως καί έγώ δέν θά μείνω αιωνίως
ένταΰθα.
— Ούτ έγώ- άλλά έπί τού παρόντος είμεθα
άμφότεροι ένταΰθα.
— Είναι Αληθές, προσέθηκα έγώ μετά μικράν σιωπήν, δτι ποθείτε νά έπιστρέψητε πάλιν
είς τήν πατρίδα σας;
— Ναι, καί πολύ, άπήντησεν· ένταΰθα δλα
είναι περιορισμένα ■ έπεθύμουν νά εύρεθώ πάλιν
έλευθέρα. Καί αύτά τά ένδύματα μ’ ένοχλούν.
— "Ισως έχετε δίκαιον, είπον έγώ άπερισκέπτως. "Οσον καλά καί άν σάς έρχονται
αύτά τά ένδύματά σας, προτιμώ δμως νά σάς
βλέπω φορούσαν τήν ινδικήν στολήν.
— Καί πώς ήξεύρετε τούτο; Ποτέ δέν μέ
ίδετε ή περιωρισμένην έντδς τών στενών τούτων
εύρωπαϊκών ενδυμάτων.
— Είδον δμως τήν εικόνα σας, διότι πολύ
πριν ή γνωρίσω υμάς προσωπικώς σάς έγνώριζον
έκ τής είκόνος.
Μέ προσέβλεψε μετ’ άπορίας, καί έγώ παρα
συρθείς ύπδ τοΰ λόγου, τή διηγήθην τά κατ’ έμέ.
— Δέν είναι παράδοξον τούτο; άπήντησεν ή
Βιολάντη άφ’ ού μετά πολλής προσοχής ήκουσε
τήν οιήγησίν μου. Δέν είναι άνεξήγητον, είπε
πάλιν έρυθριώσα έλαφρώς, δτι καί έγώ σάς
είχον ιδει προηγουμένως; Τήν νύκτα πρδ τής
άφίξεώς σας σάς είδον καθ ύπνον· μέ δμιλήσετε
καί μοί ειπετε μεταξύ άλλων δτι τήν επιούσαν
θά φθάσετε είς Ώβέκ.
— Η μαρκησία μοί διηγήθη τδ δνειρόν σας,
άπήντησα· δέν μοί είπεν δμως δτι μέ εΐδετε
προσωπικώς.
— Πώς νά σάς εΐπη τούτο, παρετήρησενή νέα
μειδιώσα, άφ’ ού ούδέν τή είπον περί τούτου;
'Η συνδιάλεξις ήμών έλαβε τότε άλλην τρο
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πήν.
Γήν ήρώτησα περί τής έπιστροφής της
είς τήν πατρίδα της.
— Νθές ή μαρκησία μοί ώμίλησε περί
αύτής, μοί είπεν ή Βιολάντη. ’Αγνοώ διά ποιον
λόγον δέν θέλει νά μ’ άφήση ν’ Αναχωρήσω
μόνη.
— Είναι πρόληψις τούτο, έγκειμενη εις τα
εύρωπαϊκά ήθη — άλλά πρέπει νά λάβητε ύπ’
δψιν έπίσης . . .
— Μέ συγχωρεΐτε, μέ διέκοψεν ή Βιολάντη·
ή μαρκησία μοί έξήγησεν δτι ύμεΐς λίαν εύγενώς
καί προθύμως Αναλαμβάνετε νά μέ συνοδεύσητε.
— Καί έχετε τοσαύτην εμπιστοσύνην είς
έμέ, ώστε άφόβως νά δεχθήτε τήν προστα
σίαν μου; . . .
'Π κόρη έφαίνετο δτι δέν μ’ ένόησε, διότι
συλλέγουσα ία τινά μοί άπήντησεν ώς αφηρημένη ·
— Καί διατί δχι; Τό δνειρόν μου ήθελε
διασκεδάσει άπάσας τάς αμφιβολίας μου έάν
είχον τοιαύτας. Ήξεύρετε πόσον δεισιδαίμονες
είμεθα ήμεΐς οί Ινδοί· άλλ’ δμως καί Ασχέτως
τού ονείρου δέν ήθελον βεβαίως πράξει άλλως.

(Έπεται τό τέλος.)

ΘΗΡΑ ΕΝ ΤΗι ΝΟΤΙΩι ΑΦΡΙΚΗ-..
Ύπό Baldwix.
(Μετά εικόνων, δρα σελ. 76 καί 77.)

Σημ. τ. Δ. Ή παρούσα περιγραφή έλήφθη έκ
συγγράμματος έκίοθέντος έν Λονδίνο. Μετά πολλής
τής άφελείας καί άκριίείας ό συγγραφέας διηγείται τάς
διαφόρους περιπετείας του.

"Οτε έκ τού βάθους πενιχράς καί έρήμου
καλύβης ή έντδς σεσαθρωμένης άμάξης έγραφον
τάς παρούσας σελίδας προς τον άδελφόν μου,
ενίοτε μέν διά μελάνης, πολλάκις διά μολυβδοκονδύλου, συχνά δέ καί διά μίγματος πυρίτιδας
καί τείου, δέν ήδυνάμην νά ύποθέσω δτι ήθελόν
ποτέ έκδοθή αύται διά τοΰ τύπου. Έάν δέ σήμερον
αποφασίζω νά τάς δημοσιεύσω πράττω τούτο τδ
μέν ύπείκων είς τήν προτροπήν τών φίλων, τδ
δέ δπως τηρήσω τήν ύπόσχεσίν μου πρδς τούς
ενδιαφερομένους νά μάθωσι τάς περιπλανήσεις
μου έν χώρα άγνώστω σχεδόν καί έν έκτάσει
δύο χιλιάδων καί πλέον μιλιών.
'Π φυσική μου Απέχθεια πρδς πάσαν συ
νεχή έργασίαν μέ καθιστά ολως Ακατάλληλον
ν’ Αναπληρώσω διά έλκυστικής περιγραφής τήν
μονοτονίαν θηρευτικού ημερολογίου καί τδν φαινόμενον έγοκσμδν άνδρδς διηγούμενου οδοιπορίαν,
ήν μόνος έξετέλεσε- τέλος δέ καί άλλοι πρδ
έμού θηρευτά! διήλθον τήν χώραν έκείνην ώστε
ούδέ τδ γόητρον τής προτεραιότητος δύναμαι νά
διεκδικήσω. Καί δμως εμφανίζομαι ενώπιον
τοΰ κοινού μέ τήν ελπίδα, έάν ποτέ έπιστρέψω
έκεΐ, νά έξακολουθήσω τήν δδοιπορίαν μου έκ
τοΰ σημείου, δπου έφθασα, ΐνα ουτω συντάξω
έργον Αντάξιον τών αναγνωστών μου.
Κρίνω άναγκαΐον νά έξηγήσω είς τούς έν
’Αφρική φίλους μου διατί μετέβην είς Νατάλ,
καί πρδς τούτο οφείλω νά είπω δλίγα τινά
περί τής νεότητάς μου.
"Έμφυτος ήτο έν έμοί Ανέκαθεν ή πρδς
τούς ίππους, πρδς τούς κύνας, πρδς τήν Οήραν
καί πρδς τάς έκδρομάς κλίσις. Έν ηλικία έξ
έτών παρηκολούθουν έφιππος τούς λαγωνικούς
τών γειτόνων ήμών δίς τής έβδομάδος.
Γούτο
δέ έξηκολούθησα μέχρι τής Αποφράδος ήμέρας,
καθ’ ήν ό δήμαρχος ειδοποίησε τδν πατέρα μου
δτι έδει νά μέ στείλη είς τδ σχολεΐον. Διήνυσα τάς έν τφ σχολείω σπουδάς ώς δλα τά
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παιδία· δταν δ’ έξήλθον αύτοΰ έτοποθετήθην
παρά τοΰ πατρός μου εν τινι έμπορικώ οΐκω.
δπως κατόπιν γυμνασθείς είς τδ έμπόριον με
ταβώ είς τάς ’Αποικίας. Είργαζόμην, αλλ’ αί
λεμβοδρομία-., αί έκδρομαί, αί ίππασίαι ήσαν
έναντίαι τής έν τώ γραφείφ έπικρατούσης πει
θαρχίας. Διό καί ταχέως έπείσθη ό προϊστά
μενός μου δτι δέν ήμην γεννημένος διά τδ επάγ
γελμα τοΰ γραφέως καί λογιστού. Έπεοόθην
είς τήν γεωργίαν καί Απεσύρθην είς κτήμα τι
έν Σκωτία, ένθα ό άγαθδς πατήρ μου ήλπιζεν
οτι έπί τέλους ήθελον εύρει έργασίαν κατάλ
ληλον δι’ έμέ καί σύμφωνον πρδς τας κλίσεις
μου. ’Αλλά μή εχων είς τήν διάθεσίν μου ούτε
λίμνας, ούτε δάση πυκνά, ούτε ιπποφορβεία,
ταχέως ήρχισα νά σκέπτωμαι περί νέας μεταθέσεως έν χώρα, ένθα θά είχον τήν ελευθερίαν
τών κινήσεων.
Έν φ δέ έταλαντευόμην μεταξύ τοΰ Καναδά
καί τών πεδιάδων τών 'Ηνωμένων τής ’Αμερι
κής Πολιτειών, δύο τών έπιστηθίων φίλων μου,
άναχωροΰντες είς Νατάλ, μέ συνεβούλευσαν νά
έκλέξω εκείνο τδ μέρος τής γής. Το σύγγραμμα
τού Γόρδωνος Κούμμιγγ έστερέωσε τήν Απόφασίν
μου. Ταχέως ήτοιμάσθην, έλαβα μετ’ έμοΰ
όπλα, έφίππια καί άλλα χρειώδη. Το δαπανη
ρότερου μέρος τών εφοδίων μου Απετέλουν έπτά
κύνες θηρευτικοί· ματαία δαπάνη! Διότι οί μέν
δύο, οί καλλίτεροι, άπέθανον μετ’ ού πολύ· τά
χιστα δέ παρηκολούθησαν αύτοΰς καί οί άλλοι
πέντε.
Άμα άφιχθείς είς Πορτ-Νατάλ έπαρουσιάσθην είς τδν κύριον White, πεπειραμένον καί
γνωστόν κυνηγόν, δστις ήτοιμάζετο νά μεταβή
είς τήν χώραν τών Ζουλοΰ. Αί προτάσεις μου,
δπως Απετελέσω μέρος τής κυνηγετικής ταύτης
έκστρατείας, καίτοι γελοϊαι, έγένοντο παραδεκτοί.
Δύο ειχομεν είς τήν διάθεσίν μας άμάξας, έπί
τής μιάς τών όποιων έτοποθετήθη Ανεστραμμένη
λέμβος διά τήν διάβασιν τών ποταμών καί
λιμνών. "Ημην έξαλλος άπδ τήν χαράν, δτι
έλαβον τήν άδειαν νά λάβω τήν θέσιν μου έν
τή μια τών δύο αμαξών δπως άποτελέσω μέρος
τής έκστρατείας καί έντδς τοΰ ποταμού αύτοΰ
θά διηρχόμην ευχαρίστως τάς νύκτας μου.
'Ο σκοπός τής έκστρατείας ήμών ήτο ή θήρα
τών ίπποποτάμων, ών γέμει ό κόλπος τής Άγιας
Ιουκίας καί μάλιστα κατά τήν νοσωδεστέραν
έποχήν τοΰ έτους. Καί ούτως ήρχίσαμεν τήν
δδοιπορίαν μας· είμεθα έννέα κυνηγοί, δμάς έγχωρίων καί τρεις άμαξαι. Είμεθα έν καιρφ
θέρους κατά τήν έποχήν τών μεγάλων βροχών·
αί όδοί ήσαν έλεειναί, οί ποταμοί πλημμυρι
σμένοι· διό καί βραδέως έπροχωρούμεν. ΓΙού
καί πού έφονεύομεν άντιλόπας τινάς, άγριας
χήνας, ώτίδας· έγώ δέ είργαζόμην μετά πολλοΰ
ζήλου δπως ποοσελκύσω τήν ύπόληψιν τού κυ
ρίου White· οί λοιποί μοί παρεχώρουν εύχα
ρίστως τήν φροντίδα τής προμήθειας τοΰ φαγη
τού. 'Ο πρώτος ιπποπόταμος έφονεύθη μόλις
κατά τήν 7 ’Ιανουάριου· ήτο μικρός ιπποπόταμος,
τού όποιου τό κρέας ήτο άριστον, έχον τήν
γεύσιν μοσχείου κρέατος.
Γήν 14’Ιανουάριου εύρισκόμεθα είς τάς έκβολάς τού Όμλιλα, ένθα έδει νά περιμείνωμεν
τήν παλίρροιαν. Ό ήλιος ήτο περί τήν δύσιν,
δτε είδον τάς άμάξας έπί τών υψωμάτων τής
άντιπέραν όχθης· ό πόρος ήτο μακράν δθεν
είσήλθον είς τδν ποταμόν είς τδ μέρος δπου
εύρισκόμην, άν καί είχον ιδει πολλούς κροκο
δείλους περιπλέοντας. Κατά τήν διάβασιν μου
μετέβην έπί τίνος μικρού νησιδίου, έφ’ ού εΰρέθην
μετ’ αρκετής εύκολίας· άλλά άπδ τοΰ νησιδίου
τούτου είς τήν άλλην όχθην ή διάβασις ήτο
δύσκολος, διότι τδ ύδωρ ήτο βαθύ καί τδ πλάτος
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αύτοΰ ώσεί τριάκοντα υαρδών. Έφόρουν στερεά
υποδήματα, έκράτουν τδ δπλον μου, τά πολεμεοόδιά μου καί δλα τά πτηνά, τά όποια είχον
φονεύσει έπί τής άλλης όχθης. Ή ένδυμασία
μου δεν ήτο βαρεία· ύποκάμισον καί περισκελίς.
Διό καί άπεφάσισα νά έπιχειρήσω τήν διάβασιν
κολυμβών. Έρρίφθην είς τον ποταμόν καί ήρχισα νά κολυμ’βώ βραδέως, δτε αίφνης είδον
δπισθέν μου τήν κεφαλήν μεγάλου κροκοδείλου,
διευθυνομένου πρδς έμέ. Περιττόν νά είπω ύπό
τίνος καταληφθείς αισθήματος διηυθύνθην τα
χέως πρδς τήν όχθην, δπου έφθασα ασθμαίνων.
βεβρεγμένος μέχρις όστέων καί άνευ όπλου. Τήν
επιούσαν τδ πρωί έπέστρεψα μέ τους φίλους μου
πρδς άναζήτησιν τοΰ όπλου, τδ όποιον ήτο άρίατης κατασκευής- άλλά μάτην άπέβησαν δλαι
αί έρευνα-.· μάτην είσεούσαμεν επανειλημμένος
είς τδ ύδωρ. Τδ ώραΐόν μου τηλεβόλον είχεν
άπολεσθή Ανεπιστρεπτί.
Οί κροκόδειλοι είναι μία τών μάλλον δυσαρέστων έπισκέψεων τών μερών τούτων· καί
δέν έμποδίζουσι μέν τά υγιεινά λουτρά· άλλ’ ή
παρουσία των προξενεί κακήν έντύπωσιν, ήτις
άφαιρεΐ μέρος τής τέρψεως. Τούτο όμως -δεν
είναι τδ μόνον δυσάρεστον συμβάν, τδ όποιον
μοί έπέφεραν οί κροκόδειλοι.
Τήν 18 ’Ιανουάριου αί άμαξα-, έχωρίσθησαν
καί αί μέν δύο άπήλθον πρός "τήν βασιλικήν
αγοράν” (τόπον πανηγύρεως ούτως όνομαζόμενον),
ή δέ τρίτη συνώδε-υσε τούς κυνηγούς προς τδν
όρμον τής Αγίας Αουκίας. Παρά τήν όχθην
τής Ίνσελίνης, μικρού ποταμού, έξεζεύσαμεν καί
κατακλιθέντες δπως άναπαυθώμεν έλίγου δεΐν
κατετρωγόμεθα ζώντες ύπδ τών κωνώπων. Εν
ταύθα κατά πρώτον διεπραγματεύθην πρδς τούς
έγχωρίους· ήγόρασα βοΰν Αντί τεσσάρων, σκα
πανών (καζμάδων), άς μεταχειρίζονται οί έγχώριοι πρδς άνόρυξιν τής γής έν καιρφ σποράς,
καί αΐτινες πωλούνται έν Νατάλ άντί δύο πε
ρίπου φράγκων.
"Οτε δ’ έφθάσαμεν παρά τδν μέλανα Όμβελούζην ποταμόν,
)
*
ή άμαξα παρεδόθη πρδς
φύλαξιν εις ένα τών προκρίτων τοΰ μέρους, οί
δέ βόες άπεστάλησαν πρδς τά δπίσω έπί εικοσιν
δλα μιλιά, διότι τδ κλίμα τών μερών τούτων
είναι νοσωδέστατον καί σχεδόν θανατηφόρον διά
τά οικιακά ζώα. Καί διά τούς Ανθρώπους τδ
κλίμα δέν είναι ύγιές, ήμεΐς δμως δέν έγνωρίζομεν τούτο, Αλλά τδ έμάθομεν κατόπιν.
Παρά τήν όχθην ύπήρχον τοσοΰτον άφθονοι
οί κώνωπες, ώστε ήναγκαζόμεθα νά καίωμεν
διαρκώς ξηράν βόειον κόπρον, δπως Αποδιώκωμεν
τους δχληροΰς έκείνους συντρόφους μας. Προτιμητέον ήτο δι’ ήμας νά πνιγώμεν ύπό τοΰ
άναπεμπομένου καπνού ή νά γείνωμεν βορά τών
Αδηφάγων έντόμων. Έννοεΐται δτι περί ύπνου
ούδέ λόγος υπήρχε καθ’ ύλην τήν νύκτα. Τήν
πρωίαν έπεσκεύασα τήν λέμβον, κατεσκεύασα
ίστίον καί έκαμα πειράματά τινα μέ σιδηράς
σφαίρας, ας είχον φέρει· άλλ’ αί σφαΐραι αύται
δέν άντεπεκρίθησαν είς τάς προσδοκίας μου·
*) Ό ποταμός ούτος είναι ό ύπό τοΰ περιηγητοϋ
Δελεγόργη ονομαζόμενος ”0μ-Φίλος-Μωνιάμας, δστις
είς άπίστασιν δεκαοκτϋι άπό τής θαλάσσης μιλιών
ένοδται μετά τοϋ ΙΙμ-φιλου-Σλωποϋ (τοΰ λευζοΰ), μεθ’
ού άποτελεϊ τόν Όμφιλ.όζην τών έγγωρίων (τόν πο
ταμόν τή; Αγίας Αουκίας κατά τούς Εύρωπαίους),
δστις χύνεται είς τόν κόλπον τής Αγίας Αουκίας. Τό
όνομα τοϋ μελανός οφείλει είς τούς μέλανα; χάλικας
τή; κοίτης του, οΐτινες κατά τό φαινόμενου έπηρεάζουσι τόν χρωματισμόν τών ύόάτων του. Ό έτερος
(λευκός) ποταμό; ρέει έπί άμμου λευκή;. Άμφότεροι
οί ποταμοί οΰτοι πηγάζουσιν έπί τών Κουαθλαμξένων
όρέων, όιαβρέχουσι κατ’ άρχά; χώραν γυμνήν καί
άγονον καί εισέρχονται κατόπιν έντός πυκνού δάσους,
πλήρους έλεφάντων.

ΕΣΙ ΙΕΡΟΣ.
είσέδυον μέν βαθέως είς τδν ξύλινον σκοπόν,
αλλ’ έσχημάτιζον καμπύλην πολύ μεγάλην καί
άνατρέπουσαν τους ύπολογισμοΰς τής εύθύτητος.
Τή 24 Ιανουάριου, έρρίψαμεν είς τδν πο
ταμόν τδ πρώτον σκάφος, τδ όποιον ποτέ έπί
τοΰ μέλανος Όμβελούζη έπλευσε, μεθ’ δ έπειράθημεν νά κοιμηθώμεν έντος έγχωρίου κα
λύβης. ’ Επέσαμεν δμως έκ τής Σκύλλης είς
τήν Νάρυβδιν. Καύσων Αφόρητος, νέφη κωνιύπων, έγχώριος ζύθος, γάλα ξινόν, καί ούδέ μι
κρόν τεμάχιον κρέατος — ίδοΰ τδ γεύμά μας.
Τή 25 ’Ιανουάριου έζητήσαμεν νά δροσισθώμεν
διά λουτρού. Δύο έκ τής συνοδείας ήμών ΐσταντο
έπί τής όχθη: φωνάζοντες καί ρίπτοντες μεγάλους
λίθους είς τό ύδωρ, πυροβολούντες δέ Από καιρόν
είς καιρόν προς Αποτροπήν τών κροκοδείλων. Οί
κροκόδειλοι άν καί πολυάριθμο-, είναι δειλότατοι ■
διό καί ούδόλως παρηνόχλησαν τδ λουτρόν μας.
αλλ όπωςοήποτε ήλάττωσαν τήν εύχαρίστησιν.
Τή 26 ’Ιανουάριου ό Μόνης καί Γίβσων
είσήλθον είς τήν λέμβον καί άφ’ ού άπέθεσαν
έμέ, τδν ΙΙράϊς καί τδν "Αρβουθνοτ μετά τών
οδηγών έπί τής άλλης όχθης, έξηκολούθησαν
τον πλούν αύτών. 'Ημεΐς οί πεζή βαίνοντε;
είσεχωρήσαμεν έπί είκοσι καί πέντε μιλιά είς
τά ένδότερα τής χώρα:. Επειδή δέ έλησμονήσαμεν νά παραλάοωμεν ύέλινα σφαιρίδια καί
χάλκινον σύρμα, έσχισα τδ χρωματισμένον ρινόμακτρόν μου εις λωρίδας δύο δακτύλων, τάς
Οποίας οί έγχώριοι μεταχειρίζονται ώς κόσμημα
τής κεφαλής. Άντ’ αύτών τών λωρίδων έλάβομεν οξύγαλα καί άλευρον έξ αμοβέλλας, δι’
ού κατεσκευάσαμεν τήν σούπάν μας. Τήν έπιοΰσαν οέ κατά τήν δευτέραν μετά μεσημβρίαν
ώραν έπανήλθομεν· περί τό έσπέρας έπέστρεψε
καί ό Μόνης μετά τοΰ Γίβσωνος. Οί κροκό
δειλοι είχον κατασυντρίψει τάς κώπας τής λέμ
βου. Καθ’ ήν στιγμήν άπεβιβάζοντο ό Μόνης
είχεν ιδει έλέφαντα έν μέσφ τών χόρτων τής
όχθης· Αμέσως έσκόπευσε καί τδν έφόνευσε διά
σφαίρας διευθυνθείσης έπιτυχώς μεταξύ τού
οφθαλμού καί τοΰ ώτίου. Άφ’ ού έλαβον τά
έλεφάντινα όστα οί δύο φίλοι ήμών έξηκολού
θησαν τδν πρδς τήν όχθην πλούν. Άλλ’ ή
δσμή τοΰ αίματος ήρέθισε τούς κροκοδείλους,
οΐτινες έπετέθησαν κατά τής λέμβου. Οί έν
αύτή έφόνευσαν πέντε κροκοδείλους καί τρεις
ίπποποτάμους. —
'Ημέραν τινα έθηρεύομεν έν τφ κόλπφ τής
'Αγίας Αουκίας. Έγώ είχον άποβιβασθή έπί
μικρού νησιδίου έκ καλάμων δ καύσων ήτο πνι
γηρός, ήσθανόμην δέ τήν πρώτην προσβολήν τοϋ
πυρετού καί ήμην είς άκρον καταβεβλημμένος.
Καθήσας έπί μικρού θάμνου καί έχων τούς πόδας μου έντδς τού υδατος άπεκοιμήθην.
Έν τοσούτφ ό Μόνης καί ό Αρβουθνοτ κατεδίωκον τούς ίπποποτάμους· δέν ήδύναντο δέ
νά έννοήσωσι διατί έγώ δέν έπυροβόλουν. Ό
Μόνης μ’ έφώναζε καί ήπόρει ποΰ εύρισκόμην,
δτε είδε τέσσαρας μεγάλους κροκοδείλους περιπλέοντας μικρόν νησίδιον καί ώς ένεδρεύοντας.
Διηυθύνθη πρδς τδ μέρος τούτο καί μέ εύρε
κοιμώμενον είς άπόστασιν δεκαπέντε μέτρων
Απδ τούς χαρίεντας έκείνους γείτονας, οΐτινες
ήσαν έτοιμοι νά μέ καταβροχθίσωσιν. Εννο
είται δτι αφ’ ού μ’ έξήγαγόν έκ τής έπικινδόνου
έκείνης θέσεως μ’ έπέπληξαν σφοδρώς διά τήν
Απερισκεψίαν μού· έγώ δέ έννοών έκ ποιου κιν
δύνου διεσώθην έδέχθην τήν έπίπληξιν άνευ
παρατηρήσεως.
Μετά τινας ήμέρας είχον φονεύσει Αγρίαν
χήνα, ήν τδ ρεύμα έφερε πρδς τό μέρος μου·
αίφνης είδον αύτήν βυθιζομένην ένώπιόν μου·
υπέθεσα φυσικίρ τφ λόγω δτι μή φονευθεΐσα
έντελώς μοί έξέφυγεν έντδς τού υδατος. Αί
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χήνες ήσαν πολλαί· έφόνευσα καί δευτέραν. ήτι:
και αυτή εγενετο άφαντος. Τέλος έκτύπησα καί
τριτην Αποφασισμένος ών νά μή άπολέσω τδ
πρόγευμά μου. ’Έσπευσα λοιπόν πρδς τδ μέρος,
όπου έπλεεν ή λεία μου, κραυγάζων γκαί πλήττων τδ ύδωρ δπως Αποδκόξω τούς κροκοδείλους·
τέλος φθάσας τήν χήνα ήρπασα αύτήν έκ τοϋ
ποδός· άλλ, ώ τού θαύματος! ή χήν έχωρίσθη
εις δύο τμήματα, καί είς έμέ μέν ίμεινεν ό
ποΰς. ή ραχις καί μέρος τών’ σπλάγχνων, τδ δέ
καλλίτερον τμήμα έκράτει είς τδ στόμα μέγας
κροκόδειλος, δστις ένεκα τής Αναίδειας ταύτης
ελαβεν ισχυρόν ράπισμα παρ’ έμοΰ έπί τών
ρωθώνων του. Κατόπιν μόνον ήσθάνθην τδ άπερίσκεπτον τοΰ τολμήματος μου.
Δεν ήτο άπορίας άξιον έάν, μέ τδν βίον ον
διήγομεν, ένόσησα- τή 10 Φεβρουάριου κατε
λήφθην ύπδ φριχτής κεφαλαλγίας καί ζάλης.
Οί συνοδοιπόροι μου μέ άφησαν έντδς μικρας
καλύβης μ’ ένα Κάφρον πρδς υπηρεσίαν καί
σάκκον όρυζίου διά τήν τροφήν μου. ’Οκτώ
δλας ήμέρας διήλθον έν τφ ύγρφ έκείνω κοιτών.,
μεθ' δ άναλαβών ολίγον μετέβην είς άνεύρεσιν
τών συγκυνηγών μου, οΐτινες κατά τδ διάστημα
τούτο είχον φονεύσει εικοσιν ίπποποτάμους.
'Ημέραν τινά, τή 21 Φεβρουάριου δλίγου
δεΐν άνετρεπόμεθα είς το ύδωρ. Ο Μόνης είχε
πληγώσει μικρόν ιπποπόταμον, δστις φωνάζων
καί δδυρόμενος ήρχετο πρδς ήμας. "Εσπευσε
τότε ή μήτηρ τοΰ μικρού τέρατος καί δρμήσασα
κατά τής λέμβου έδακνε τάς πλευράς της καί το
σοΰτον ίσχυρώς τήν έσειεν, ώστε τδ ύδωρ ήρ
ξατο ε-.ςρέον καί έπικείμένος ήτο ό κίνδυνος τής
Ανατροπής. 'Ο Μόνης σκοπεύσας τδ θηρίον κατέρριψεν αύτδ νεκρόν τρυπήσας διά τής σφαίρας
τους πνεύμονάς του.
Έν τή αύτή θέσει έξηκολούθησεν ή θήρα
κατά τάς πρώτας τού Μαρτίου ήμέρας. Τή
12 Μαρτίου έγκατελίπομεν τήν θέσιν καί Ανεχωρήσαμεν συνοδευόμενοι ύπδ τριάκοντα Κάφρων.
Έγώ ήμην έξησθενισμένος είς άκρον· ή μακρά
οδοιπορία καί αί κακουχίαι μέ εΐχον έξαντλήσει.
Καί ό "Εδμονστων καί ό Γίβσων ένόσουν. Έπί
πολύ έμεινα Αναίσθητος, διότι δ,τι ένθυμοΰμαι
είναι μόνον δτι μετά δύο ήμέρας ήλθον πρδς
ήμας ό Μόνης καί ό Αρβουθνοτ. '0 τελευταίος
ούτος είχεν όψιν κακήν· είσελθών είς τήν καλύβην έπεσε καί δέν ήγέρθη πλέον- τήν έπιοΰσαν
ήτο νεκρός. Τότε έσπεύσαμεν δλοι νά έπ»ίέλθωμεν είς ΓΙόρτ-Νατάλ, άλλά πριν έτι φθάσωμεν
άπέθανε καί ό ΙΙράϊς. Τήν έπιοΰσαν τής άφίξεώς μας Απεβίωσε καί ό Μόνης, δστις έφαίνετο
δ υγιέστερος πάντων. Τέλος δέ καί άλλοι τρεις
άπέθανον μετά τινας ήμέρας, ώστε έκ τών έννέα
κυνηγών, πάντων ζωηρών καί ;ύγιεστάτων, δύο
μόνον ειχομεν όπολειφθή, δ Γίβσων καί έγώ.
Έχρειάσθη δέ εν ολόκληρον έτος πριν άναλάβωμεν έντελώς τάς απολεσθείσας δυνάμεις μας.
I όσον νοσώδες, τόσον (φονικόν είναι τδ κλίμα
τών μερών έκείνων!

ΔΕΓΓΕΡΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ
ΤΩΝ ΖΟΤΛΟΤ.

Δέν Ανέκτησα τάς δυνάμεις μου είμή μετά
μακράν διαμονήν έπί τών οροπεδίων τής Ίνάνδας, ένθα έπί δύο έτη έπώλουν είς τους Κάφρους
τά ζώα, τά όποια δ White έπρομηθεύετο παρά
τοΐς Ζουλοΰ. Ύπήρχεν ήμέρα, καθ’ ήν παρέδιδον τεσσαράκοντα καί πλέον βόας, πολλάκις
δέ είχον παρ’ έμοί Αγέλην έξακοσίων βοών ταύτοχρόνως. Άλλ’ δ βίος ήτο μονότονος, κοπιώ
δης, Αφόρητος. Δυσχόλως ’άπεφάσιζέ τις νά έλθη
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έκτος δέ τούτου προσήρχοντο καί οί έγχώριοι
βέβαιος ών δτι ήθελεν άμέσως κατασφαγή, ή
νά συγκατοίκηση παρ’ έμοί έπί τινας ημέρας.
αίτοΰντες τροφήν, καί τέλος καθ’ δλην τήν νύκτα
νά παρίσταται μάρτυς σκηνής, καθ’ ήν λευκοί
Τοσούτον δέ φρικώδης μοι έφαίνετο ή έξακολούπαρηνόχλουν ήμάς τά άγρια θηρία, τά όποια
θησις τοιούτου βίου, ώστε άπεφάσισα πάλιν νά
άνδρες ήναγκάζοντο νά ύποκύψωσιν ένώπιον
άνά πάσαν στιγμήν έμπόδιζον ήμάς άπδ τοΰ
άγριων μαύρων.
άναλάβω τάς περιπλανήσεις μου, καί μετά τοΰ
υπνου.
'Ο πρωθυπουργός ήλθεν είς άντίληψίν μας.
Γίοσωνος άνεχώρησα διά τήν χώραν τών Ζουλοΰ.
Τήν νύκτα τής 291>ς Μαρτίου οί μυκηθμοί
Ό
άνώτατος
ούτος
ύπάλληλος
ήτο
άνήρ
πολύ

Μετά τινας ημέρας συνηντήσαμεν και τδν Withe
τών
βοών καί αί φωναί τών σκύλων έξύπνησαν
σαρκος
καί
άγαθός.
Η
ύπόθεσις
συμβιβάζεται
μεθ’ ού προέβημεν εις μικράν άπόστασιν άπδ
αίφνης
ήμάς. Ή νύξ δέν ήτο πολύ σκοτεινήείρηνικώς,
καί
ήμεΐς
άναγκαζόμεθα
νά
άρκετοΰ χωρίου τοΰ βασιλέως ΙΙάνδα, τδν όποιον
άρπάζω
τδ δπλον τού Κλίφτωνος καί έξέρχομαι.
σθώμεν
είς
τήν
θήραν,
ήν
ό
ΙΙάνδας
εύδοκεϊ
νά
τήν επιούσαν έπρόκειτο νά έπισκεφθώμεν.
’
Έτρεχαν
είς τήν τύχην, οτε είδον τδν αμαξη
παραχώρηση
ήμΐν
καί
νά
περιορισθώμεν
είς
τδ
'Η μέλαινα Μεγαλειότης δέν ηύδόκησε νά
λάτην
μας
ευρισκόμενον έπί τής άμάξης καί
δάσος
τής
Σλακατούλας.
Έγνώριζε
κάλλιστα
ή
έμφανισθή αυτοπροσώπως και ούτως ήναγκάζητοΰντα
μέ
φωνήν δυνατήν καψύλιον. Καθ’
γραία
άλώπηξ
δτι
σπανίως
ευρίσκει
τις
έν
τφ
σθημεν νά τφ προσφέρωμεν τά σκεπάσματα και
ήν
στιγμήν
έφθασα
παρ’ αύτώ, είς τών βοών
δάσει
τούτφ
έλέφαντα
άξιου
λόγου.
"Οθεν
τήν
τά ύέλινα σφαιρίδια, τά όποια εΐχομεν φέρει δι’
μας
έξέπνεεν
άναπέμπων
γοεράς φωνάς, αιτινες
4
Σεπτεμβρίου
άνεχωρήσαμεν
διά
τήν
Σλακααύτόν, διά τής μεσολαβήσεως τοΰ πρωθυπουργού
συνεχέοντο
μέ
τοΰς
άγριους
μυκηθμούς τών είς
τούλαν,
δπου
δφείλοντες
νά
χαράξωμεν
τδν
δρό

του. Κατά τάς προσεχείς ήμέρας άδιάκοπος
άπόστασιν
δεκαπέντε
μόλις
βημάτων ευρισκο
μον
μας
διά
τοΰ
πυκνού
δάσους
μέ
τήν
βοήθειαν
έπιπτεν ή βροχή· ήμεΐς δέ έπωφελήΟημεν τοΰ
μένων
λεόντων.
Τδ
σκότος
μ
’
έμπόδιζε νά δια
των
πελέκεων
βραδέως
μόνον
έπροχωρούμεν.
κακού καιρού δπως έπιδιορθώσωμεν τά μεγάλως
κρίνω
καλώς τά άνφθαρέντα ύποδήματά
τικείμενα.
Μ’ δλον
μας, καί έν ήσυχία
τούτο έσκόπευσα είς
περιμείνωμεν τήν ή
τήν διευθυνσιν τών
μέραν καθ’ ήν ή Αύ
μυκηθμών άκριβώς
τοΰ Μεγαλειότης ή
ύπεράνω τοΰ κατακειθελεν εύδοκήσει νά
μένου βοός· ό αμα
μάς δεχθή.
ξηλάτης Δίζας ήκοΉ άκρόασις ήμών
λούθησε τδ παρά
ώρίσθη έπι τέλους
δειγμά μου καί έπειδιά τήν 31 Αύγου
δή οί λέοντες ούδόστου· άλλά προλαλως έφαίνοντο ταρατβύντες ν’ άπέλθωμεν
τόμενοι έπυροβόλησα
έκ τής καλύβης μας
καί έκ δευτέρου· ήέφθάσαμεν πολύ ενω
τοιμαζόμην δέ νά γε
ρίς καί οί φύλακες
τοΰ βασιλέως δέν έμίσω πάλιν τδ δίκαννόν μου, δτε εί
τόλμων νά διαταράδον τδ θηρίου έρχόξωσι τδν ύπνον του.
Δυσανασχετούντες άμενον. ’ Ητο ώς άστραπή · τήν αύτήν
πήλθομεν, δπως έπιστιγμήν ήσθάνθην έστρέψωμεν
οίκαδε
μαυτδν μετεωρούμεπροτιμώντες νά μή
νον καί πίπτοντα πα
ίδωμεν τον ήγεμόνα.
ρά τήν καλύβην. 'Ο
’Αλλά μόλις εΐχομεν
διανύσει δύο μιλιά
λέων κτυπήσας με
καί μάς έπρόφθασεν
είς τδ στήθος μέ
εις τών υπασπιστών
ήνάγκασε νά κάμω
τοΰ ήγεμόνος, οστις
περιστροφάς τινας είς
τδν άέρα. Ήγέρθην
πλήρης ύργής ήρξατο
άμέσως καί ύπερεδμνύων είς τά οστά
τοΰ Διγαάν, τού Χάπήδησα φράκτην ευ
κα .καί άλλων διά
ρισκόμενον όπισθεν
σημων ηρώων και
μου ■ καί έζράτουν
“Έσ-ευσε τότε ή μήτηρ τού μικρού τέρατος καί έπιπέσασα κατά τής λέμβου έδακνε τάς
μάς είπε ρητώς βτι
μέν
τδ δπλον είς χεΐπλευράς της."
έάν δέν έπανερχόμερας, άλλ’ αί κάνναι
θα άμέσως είς τήν
ήσαν πλήρεις χωμά
των· έσπευσα τότε
βασιλικήν κατοικίαν
τάγμα ολόκληρον έκ πεντακοσίων άνδρών ήθελεν
Τήν 7 Σεπτεμβρίου Αναγγέλλεται ήμΐν ή έμπρδς τήν άμαξαν, είς ήν άνερριχήθην. Έκεΐ
έπιπέσει καθ’ ήμών καί φονεύσει δλους ήμάς.
φάνισις έλεφάντων· άμέσως προχωρώ μετά δύο
εύρον τοΰς Ανθρώπους μας καθημένους ώς πιΤίνάκάμωμεν; Ειμεθα έντελώς είς τήνέςουθήκους καί ύπεράνω πάντων τον Δίζαν. Πώς
Κάφρων καί δύο 'Οττεντότων· άλλά μάτην κοσίαν αύτών, διό ποιούντες τήν άνάγκην φιλοτιμίαν
πιώμεν, διερχόμενοι δλην τήν νύκτα έν ύπαίθρφ
κατώρθωσεν ό Δίζας, δστις είχε πέσει μετ’ έμοΰ,
άπεφασίσαμεν νά ύπακούσωμεν είς τήν διαταγήν.
νά εύρεθή ήδη έπί τής άμάξης, μοί είναι καί
έκτεθειμένοι εις τήν βροχήν καί εις τήν ύγραΈνταΰθα σημειωτέου δτι ό αύθαίρετος Πάνδας
σήμερον έτι άνεξήγητον.
σίαν. καί μέ τήν άνατολήν τοΰ ήλιου έπιστρέέξ άρχής ήδη είχε διαγράψει τήν πορείαν ήμών,
φομεν πάλιν έχοντες τήν πεποίθησιν δτι οί άγΔύο λεπτά τής ώρας δέν είχον παρέλθει
δπερ είχε ρητώς έξηγήσει καί πρδς τδν WlTHE.
γείλαντες ήμΐν τήν έμφάνισιν έλεφάντων μάς
δτε έτερος λέων ήρπασε μίαν τών πέντε αιγών,
Έπανελθόντες είς τδ βασιλικόν χωρίον, διήλαιτινες εύρίσκοντο δεδεμέναι πλησίον τής κα
ήπάτησαν.
Οομεν διά μέσου διπλής σειράς οπλιτών, πυκνώς
Τήν 10 Μαρτίου διέβημεν τδν μέλανα Όμλύβης. '1‘πολαβών ό Δίζας δτι τώρα θά ήτο
τετοποθετημένων είς άπόστασιν διακοσίων ώς
βελούζην, καί έμάθομεν δτι κατά τήν προλατυχηρότερος έπυροβόλησεν άπό τής ύψηλής αύτοΰ
έγγιστα υαρδών. Οί άνδρες ούτοι εύσωμοι καί
βούσαν νύκτα λέοντες είχον υπερπηδήσει τοΰς
σκοπιάς, άλλ’ ή όπισθοδρόμησις τού δπλου καάγριοι τήν δψιν, «οπλισμένοι δέ διά ροπάλων,
φράκτας τοΰ χωρίου. Έν ω οί συγκυνηγοί μας
τέρριψεν αύτόν έπί τής σκηνής, ήτις ύπδ τής
τόξων, άσπίδων καί μαχαιρών, δέν έπερίμενον
άπήλθον χάριν έμπορίου, ό Κλίφτων καί έγώ
πτώσεώς του ζατετρυπήθη. Τό θέαμα μετεΐχεν
ή νεύμα τοΰ ήγεμόνος δπως μάς κατασφάξωσιν.
έμείναμεν έπί μίαν δλην εβδομάδα είς τδ χωάρκούντως τοΰ κωμικού. Το έπεισόδιον τοΰτο
Ητο στιγμή συγκινήσεως μεγάλης, τήν όποιαν
ρίον. Καθ’ δλον τό διάστημα τούτο έγώ ύπέάπετάχυνε τήν ήττάν μας, καί ούτως άφήσαμεν
έγώ ουδόλως εύρον εύχάριστον. Οί παρακολουφερον τά πάνδεινα συνεπεία τών φλογερών
τοΰς λέοντας ν’ άποπερατώσωσιν έν ήσυχία τδ
θοΰντες ήμάς Κάφροι ήσαν παγωμένοι έκ τοΰ
άζτίνων τοΰ ήλιου, αιτινες είχον κατακηύσει
συμπόσιόν των, τό όποιον διήρκεσεν άρκετά καί
φόβου καί σιωπηλοί· ό White έφαίνετο είς
τήν επιδερμίδα μου· δέν ένθυμοΰμαι ποτέ νά
συνωδεύετο ύπό Αδιάκοπων βρυχηθμών. 'Ημεΐς
άκρον στενοχωρημένος· νομίζω δτι θά έπροτίμα
ύπέφερα πόνους τοιούτους. Άλλά ύφίστατο άνάγκη
δέ έμείναμεν έπί τοΰ σκαλώματός μας τρέμοντες
νά πυροβολήση κατά τών άνδρών τού ήγεμόνος,
τροφής- καί ήμεΐς καί οί Κάφροι έπεινοΰμεν,
έκ τοΰ ψύχους μέχρι τής στιγμής, καθ’ ήν |αί
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πρώται άκτΐνες τής άναγεννωμένης ήμέρας άπεδίωξαν τά θηρία καί ήλευθέρωσαν ήμάς άπό
τής δεινής έκείνης Οέσεως.

ΕΣΙ ΙΕΡΟΣ.
' είλημ;ιένα προς τά καθ’ ήμάς μεθαρμόσας ζαί
' μεταβαλιον, οίζονομήσας δέ καί διατάξας τήν
' ύλην καθ’ δν τρόπον αύτός άρμοδιώτερον ένό' μισεν· άπερ άριδήλως μαρτυροΰσιν δτι ό φερέ“πονος συγγραφεΰς καί σπουδαίως περί τδ θέμα
' διέτριψε καί καλώς καί έπισταμένως τάς 'Αγίας
"Γραφάς έμελέτησεν. . . .”
'Η δλη συγγραφή διαιρείται είς πέντε τεύχη,
ών τά τέσσαρα φέρουσι τδν τίτλον " Ιερά 'Ιστο
ρία μετά ρητών.” τό δέ πέμπτου τεύχος "οδηγη
τικόν δοκίμου.”
Συγχαίρομευ άπδ καρδίας τφ συγγράφει έπί
τή άρίστη έκλογή τοΰ θέματός του καί δέν
άμφιβάλλομεν δτι τδ βιβλίου αύτοΰ θέλει τά
μάλιστα συντελέσει είς άυαζωπύρησιυ τοΰ κάπως
ζαί παρ’ ήμΐυ χαλαρωθέντος θρησκευτικού αισθή
Ί. II.
ματος
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του, δΐ ήυ έπί εξ δλους μήνας διά έντονων μελε
τών δεόντως παρεσζευάσθη. ’Αποτέλεσμα τής
έκστρατείας ταύτης ύπήρξεν ή πρδ δύο περίπου
έτών γενομένη έξ έφόδου άλωσις τού ισχυρού
( Επεται συνέχεια.)
φρουρίου Γεόκ-τεπέ, οι’ ής ήνεώχθη τοΐς ρωσσικοΐς δπλοις ή πρδς τό Μέρβ άγουσα οδός. 'Ο
ζατά τών Τουρκομάνων πόλεμος ούτος μέ δόξαν
αθάνατον έστεψε τον άνδρεΐον στρατηγόν.
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ.
Έσχάτως ό Σκόβελεφ, πλήρης τιμών, διωρίσθη στρατιωτικός διοικητής- τού Γρόδνου, ένθα
ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑ ΡΗΤΩΝ
έκτακτον πάλιν άνέπτυξε δραστηριότητα καί
ύπό Γεωργίου Ί. Τσιάκα.
περίσκεψιν. Κατά τήν έζ Μόσχας διάβασιν αύΓνωστόν είναι πόσον τά ιερά μαθήματα
τοΰ Απερχομένου είς τά κτήματά του, έπήλθεν
καλλιεργούνται σήμερον παρά τοΐς πεπολιτισμένοις
ό θάνατος καί έστέρησε τήν 'Ριυσσίαν βραχίονας
έθνεσι, τοΐς αίσθανομένοις δτι πρδς μόρφωσιν
στιβαρού καί νους στρατηγικού. Φύσει ζωηρός
καλών ζαί έντιμων πολιτών άπαραίτητος απο
ζαί δξύθυμος ό Σκόβελεφ είχε τό σπάνιον προ
βαίνει ή έξ απαλών όνύχων έξοικείωσις τών παί
τέρημα νά ύποζρίνηται οσάκις ή περίστασις τό
δων μέ τά ιερά μαθήματα, τά διά τής φιλοσο
φιλοσο-
άπήτει τήν μεγαλειτέραν ψυχραιμίαν· πατριώτης
φίας αύτώνι άναπτύσσοντα έν τή καρδία τοΰ
ένθερμος ζαί άνήρ φιλόδοξος είς άκρου είχε
Ανθρώπου πάσας τάς χριστιανικός άρετάς. Δέν
δύναμιν χαραζτήρος θαυμασίαν καί εύζολίαν καί
ύπάρχει πόλις, <δέν ύπάρχει χωρίον, έν «ρ νά
μέθοδον περί τήν έργασίαν, ήν δυσκόλως ήδύνατο
μή διδάσκονται; οί
τις νά ύποθέση παρ’
παΐδες τα τοιαΰτα
άνδρί παρασυρομένφ
Μάτην
μαθήματα,
ύπδ τών διασκεδά
πειρώνται οί δπαδοι
σεων καί τών ήδονών
τοΰ ύλισμοΰ νά χατού βίου.
λαρώσωσι τό θρησκευ
I ’νωστός είναι ό
τικόν αίσθημα, ταπρό τίνος έπισυμβάς
ριστώντες αύτό ώς
τραγικός θάνατος τής
άπηρχαιομένον τι καί
μητρδς αύτοΰ, δολοοίονεί περιττόν τοΰ
φονηθείσης ύπό βουλάνθρώπου
έφόδιον
γάρου άξεωματικού.
μάτην ζητοΰσι ν’ άποΗ άδελφή τοΰ Σκό
τινάξωσι τόν ζυγόν
βελεφ είναι σύζυγος
τούτον, ώς τον δνοτοΰ δουκδς τής Ααϋχμάζουσι, καί νά έλευτεμβέργης, έξαδέλφου
θερώσωσι τδν άνθρω
τοΰ νύν αύτοκράτορος
πον άπδ τοΰ ιδανι
τής 'Ρωσσίας.
κού, περιορίζοντες αύΗ άπροσδόζητος
τδν είς τήν ύλην. ΊΙ
ειδησις τού θανάτου
ύψηλή τής θρησκείας
τού στρατηγού, δν
φιλοσοφία μένει καί
δλος ό στρατός ήγάθά μένη ές Αεί ισχυρά
πα καί έσέβετο, δδυκαί άκατάβλητος. Ό
νηράν παρήγαγεν έν
άνθρωπος δέν δύνα
Πετρουπόλει έντύπω“‘0 Μόνης με εύρε κοιμώμενον είς άπόστασιν δεκαπέντε μέτρων άπό τοΰς χαρίεντας έκείνους γείτονας.’
ται νά ζήση άνευ θρη
σιν. Ή κηδεία αύτού
σκείας, διότι έχει ά
τελεσθήσεται μεγαλονάγκην αύτής.
Τδ
πρεπώς έν Μόσχα,
η
πνεύμα, του δεΐται
όπως
ένθα δΐ δλης τής ήμέρας θέλουσι μείνει ζεκλει0 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΒΕΛΕΦ.
τδ σώμά του δεΐται φυσικής τροφής.
σμένα τά μαγαζεΐα. '0 ύπουργός τών στρατιω
Διό μετά πολλής τής εύχαριστήσεως εΐδοτικών καί άλλα έπίσημα πρόσωπα θέλουσι μεταβή
Είς τών διασημοτερων στρατηγών τών νεωμεν έκδοθέν έσχάτως βιβλίον, προωρισμένον διά
είς Μόσχαν, δπως παρευρεθίΰσιν είς τήν κηδείαν.
τοΰς παΐδας καί προσφέρον αύτοΐς τήν ίεράν
τέρων χρόνων, άνήρ δστις διά τής έκτάκτου αύ
σώμα τοΰ Σκόβελεφ θέλει μετακομισθή είς
ιστορίαν μετά ρητών καί φιλοκάλως έκτεπυπωτοΰ άνδρίας καί τής στρατηγικής έμπειρίας του
κτήμά του, δπου καί Οά ταφή.
μένων εικόνων.
έδόξασεν δσον δλίγοι τά ρωσσικά δπλα, ό κόμης
Τό βιβλίον τοΰτο, φιλοπονηθέν ύπο τού τελειό
Μιχαήλ Σκόβελεφ άπέθανεν αίφνης έν Μόσχα
φοιτου τοΰ έν Σέρραις Διδασκαλείου εύπαιδεύτου
κατά τηλεγραφικήν είδησιν, έκεΐθεν άγγελθεΐσαν.
Ό Σκόβελεφ άπέθανεν έν ήλιζία 41 έτους, έν
Κυρίου Γεωργίου Ί. Τσιάκα, ού μόνον έπηΜΑΡΓΑΡ1ΤΑΙ.
πλήρει τής δυνάμεως αύτοΰ άκμή, έξ άποπληνέθη παρά πάντων τών έκτιμώντων τήν χρη
σιμότητα αύτοΰ, άλλά καί έβραβεύθη έν τφ
ξίας τής καρδίας, έπελθούσης αύτφ, ώς λέγεται,
Οί μεγάλοι άνδρες, ους οί ηγεμόνες θέτουσιν
τελευταίφ Καραπανείιρ άγώνι καί ένεκρίθη ύπδ
συνεπεία πληγής, ήν έλαβε πρό τινων έτών
έπί κεφαλής τών κυβερνήσεων, είναι ώς οί είς
τής ίεράς ήμών Συνόδου.
κατά τήν πολύκροτον πολιορκίαν τής Πλεύνας.
τήν θανατικήν ποινήν καταδεδιζασμένοι, μέ μόνην
" 'Η οδηγητική πραγματεία (λέγεται έν τή
Τδ δνομα τοΰ Σκόβελεφ ήκούσθη κατά πρώ
τήν διαφοράν, δτι οί μέν κατάδικοι λαμβάνουσι
κρίσει τής έπί τοΰ Καραπανείου άγώνος επιτρο
τον έν τίρ τελευταίοι ρωσσο-τουρκικφ πολέμφ·
τήν τιμωρίαν τών έγκλημάτων αύτών, οί δέ μεπείας τοΰ έν Κοινσταντινουπόλει 'Ελληνικού
τοΰς άνωτάτους αύτοΰ στρατιωτικούς βαθμούς
γάλοι άνδρες τήν τιμωρίαν τής ικανότητάς των.
φιλολογικού Συλλόγου) συντεταγμένη μέν έστιν
έκτήσατο παρά τδν Δούναβιν. ’Αληθής ήρως
Richelieu.
έπί τή βάσει όμοιων συγγραμμάτων δοκίμων
άνεδείχθη ύπδ τά τείχη τής Πλεύνας, ένθα έν
"Γει
Γερμανών παιδαγωγών, έξ ών πολλά αυτολεξεί
μΐφ ημέρα έζυρίευσε δύο έχθριζοΰς προμαχώνας
'Υπάρχει ήλιζία, καθ’ ήν ό βίος ύποστηρίζει
μεταφράσας παρέλαβεν ό συγγραφεΰς, άλλ’ δμως
άπολέσας πλείστους δσους τών ύπ’ αύτόν άνδρών.
<«■
ήμάς· ύπάρχει δμως ζαί άλλη ήλιζία, καθ’ ήν
δέν ήκολούθησεν άβασανίστως πάσι τοΐς παρ’
- Τήν δύσζολον καί κινδυνώδη διάβασιν τών στενών
CCj
έκ δικαίας άμοιβαιότητος, ήμεΐς δφείλομεν νά
έζείνοις, άλλ’ έζ τής ιδίας εαυτού όδηγούμενος
τής Σίπζας μετά πολλής περισκέψεως έξετέλεσε,
ce.
ύποστηρίζωμεν αύτόν.
Cherbulliez.
διδασκαλικής πείρας έξελέξατο έξ αύτών τά
συντελέσας τά μέγιστα είς διεξαγωγήν τής έν"πρός τον σκοπόν τείνοντα, παραλιπών μέν τά
δόξου έκείνης έκστρατείας. Τό μέγιστον αύτοΰ
"παρ’ ήμΐν μή άρμόττοντα, προσθείς δέ καί τινα
κατόρθωμα ύπήρξεν άναμφισβητήτως ή κατά τών
«
,
παρ έζείνοις έλλείποντα· τά δέ παρ’ αύτών
Τουρκομάνων τής κεντρικής ’Ασίας έκστρατεία
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
’Εν Λειψία τή 30/12 ’Ιουλίου 1882.

ΕΛΛΑΣ. Όσιο κατ’ άρχάς αί συνεδριάσεις
τής Βουλής εβαινον βραδέως, τοσοΰτον κατά τάς
τελευταίας ταύτας ήμέρας μετά καταπληκτικής
ταχύτητας έψηφίσθησαν πλεΐστα δσα νομοσχέδια
ουσιώδη και μή. Τούτο δμως και προεβλέπετο,
καθότι άλλως ήτο αδύνατον ν’ αποπεράτωση ή
βουλή τάς εργασίας αυτής πριν ή άρχίσωσιν αί
θερινοί παύσεις. Τήν τύχην τής δι’ ηλεκτρισμού
ούτως είπεΐν ψηφίσεως έσχε καί ό προϋπολογι
σμός τού Κράτους, δστις άναγνωσθείς έγένετο
παραδεκτός. Κατά τον προϋπολογισμόν τά μεν
έξοδα ανέρχονται εις 80 >/·2 εκατομμύρια δραχμών,
τά δέ έσοδα εις 68>/ϊ εκατομμύρια (επί τοϋ
χάρτου). Προκύπτει έπομένως αρκούντως έπαισθητόν έλλειμα, ή κάλυψις τού όποιον απαιτεί
οικονομολόγους δεινούς καί πεπειραμένους. ’Αλλά
πρό έτών ήδη πολλών έσυνειθίσαμεν εις έλλείματα, ώστε καί νύν πάλιν τό πράγμα δεν παρου
σιάζει τί έκτακτον, καθότι, ώς γνωστόν, ή έξις
καθίσταται δευτέρα φύσις. Μεταξύ τών ψηφισθέντων νόμων είναι καί ό περί Άντιβασιλείας
κατά τήν διάρκειαν τής άπουσίας τού βασιλέως.
'Ο νόμος ούτος είναι όποιος είχε ψηφισθή καί
άλλοτε έν τοιαύτη περιπτώσει. ’Εάν ήναι φρόνι
μον έν εποχή κρισίμω ό ανώτατος άρχων ν’ άπουσιάζη τής χώρας, άφίνομεν νά κρίνωσιν άλλοι·
νομίζομεν δμως δτι αί συχνοί άποδημίαι τού
βασιλέως δεν- συντείνουσι πολύ εις τήν ευημερίαν
τού τόπου. Καί άλλοι ηγεμόνες περιοδεύουσι
κατά τό θέρος, διότι καί αυτοί είναι άνθρωποι
καί θέλουσιν όλίγην αναψυχήν, αλλά ή περι
ορίζονται εντός τού κράτους των ή δεν [άπομακρύνονται επί πολύ αυτού. Κατά τάς τελευ
ταίας ειδήσεις ό βασιλεύς καί ή βασίλισσα τών
'Ελλήνων άφίχθησαν ήδη εις Βενετίαν, βθεν
διηυθύνθησαν εις Μεδιόλανα, δπως έκεΐθεν μεταβώσιν εις Δανίαν. Χθες τήν πρωίαν οί βασιλείς
ημών διήλθον διά τής Λειψίας, δθεν, άφ’ ού έν
τω σιδηροδρομικά) σταθμω έλαβον τό πρόγευμα,
άνεχώρησαν διά Βερολΐνον καί Άμβόύργον.
Μετά τών βασιλέων ήσαν καί οί δύο μικρότεροι
βασιλόπαιδες. — Εις τήν 'Ελλάδα κατέφυγον
εσχάτως εξ Αίγύπτου πλεΐστοι δσοι ομογενείς,
ών οί μέν άπεδήμησαν ένεκα φόβου μετά τά
τελευταία αιματηρά συμβάντα τής ’Αλεξάνδρειάς,
οί δέ παρακινηθέντες ύπό τών προξένων. Τούς
πρόσφυγας τούτους λίαν φιλοξένως έδέχθη ή
'Ελλάς, ής ή κυβέρνησις άνέλαβε νά φροντίση
περί περιθάλψεως τών απόρων. Διά τήν πα
τρίδα ημών ή φιλοξενία αύτη δέν έχει τι έκτακτον
πολλάκις τήν άπέδειξεν ού μόνον προς τά τέκνα
της, ζητοΰντα παρ’ αυτή προστασίαν καί καταφύγιον, αλλά καί πρός ξένους καταδιωκομένους,
αίτούντας άσυλον καί περίθαλψιν, οίον πρός τούς
Ιταλούς καί τούς Πολωνούς έν έτει 1849.
— ’Εν τω διπλωματικοί κλάδφ τής Ελλάδος
έγένοντο έσχάτως καί άλλαι μεταβολαί, άλλ’ οί
διορισμοί καί αί μεταθέσεις αύται γενόμεναι ώς
έπί τό πλεϊστον πρός έξοικονόμησιν προσώπων
μόνον, δέν άποολέπουσι δυστυχώς εις τάς άνάγκας τής υπηρεσίας άλλ’ απλώς εις έξυπηρέτησιν
προσωπικών συμπαθειών ή άντιπαθειών. Λέγεται,
δτι όσονούπω θέλουσι συμπληρωθή καί αί κεναί
μείνασαι θέσεις τών υπουργών τών εξωτερικών
καί τών στρατιωτικών.
ΑΙΓΥΠΤΟΣ. 'Η θέσις τών πραγμάτων έν
Αίγύπτφ δέν μετεβλήθη ούσιωδώς. Συνέπεια
έντονων παραστάσεων τού “Αγγλου ναυάρχου οί
έξοπλισμοί τών περί τήν ’Αλεξάνδρειαν όχυρωμάτων άνεστάλησαν.
Ό έσωτερικός λιμήν
τής ’Αλεξάνδρειάς έκενώθη εντελώς εμπορικών
πλοίων, δπως τά πολεμικά έχωσι μεγαλειτέραν

έλευθερίαν εις τάς κινήσεις των. Περιμένεται
άνυπομόνως ή άπόφασις τής έν Κωνσταντινουπόλει συνδιασκέψεως τών αντιπροσώπων τών με
γάλων Δυνάμεων έπί τών Αιγυπτιακών, άλλά
μέχρι τής στιγμής ταύτης ούδέν οριστικόν περί
τού αποτελέσματος τής συνδιασκέψεως είναι
γνωστόν. Κατά πρόσφατον τηλεγράφημα φαί
νεται δτι ή Πύλη έπείσθη νά λάδη μέρος εις
τήν Συνδιάσκεψιν. Ευχής έργον είναι νά παύση
ή έκκρεμότης αυτή τό ταχύτερον, καί νά μή
παραταθή ή Συνδιάσκεψις έπ’ άπειρον, διότι έν
τοιαύτη τών πραγμάτων καταστάσει συμφέροντα
μεγάλα καί ουσιώδη παραβλάπτονται.
ΑΜΕΡΙΚΗ. Ό τόν πρόεδρον τών 'Ηνω
μένων πολιτειών Γάρφηλδ πρό ενός έτους δολοφονήσας καί εις θάνατον καταδικασθείς 1’κιττώ
άπηγχονίσθη κατά τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα
έν Βασιγκτώνι. Ή νεκροψία άπέδειξεν δτι ό
έγκέφαλός του ήτο υγιέστατος.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ!.
*U αντιστράτηγος Γ. Καρατζάς. ‘Εζ τών
τελευταίων αθηναϊκών έφημερίοων έμάθομεν τόν θά
νατον άνωτέρου αξιωματικού τού ελληνικού στρατού,
τού άντιστρατήγου Γεωργίου Καρατζά. Ό μακαρίτης,
άνήκων εις οίκον επιφανή τής Κωνσταντινουπόλεως
έλαβε μέρος ένεργόν εις τόν υπέρ ανεξαρτησίας αγώνα,
κατείχε δέ μετά ταύτα διαφόρους άνωτέρας στρατιω
τικές θέσεις, καί έπί τινα χρόνον καί τήν τού όιευθυντού τής στρατιωτικής τών Εύελπίδων σχολής, δπου
διεκρίθη διά τήν αξιοπρεπή αύτού συμπεριφοράν καί
διά τήν αυστηρόν τού κανονισμού έφαρμογήν. Ώς άν
θρωπος ήτο ό Γ. Καρατζάς τόπος έντιμου πολίτου,
ευόρκου στρατιωτικού, συζύγου έναρέτου καί πατρδς εις
άκρον φιλόστοργου · είχε νυμφευθή τήν μόνην θυγα
τέρα τού ήρωος Μάρκου Βότσαρη. ήτις προηγήθη αυ
τού εις τόν τάφον. ‘0 Καρατζάς άπέθανε μετά βραχεϊαν νόσον έν ήλικίφ όγδοήκοντα έτών.
‘0 πατριάρχης ‘Ιεροσολύμων ‘Ιερόθεος.
‘Ιεράρχης λόγιος καί σεβάσμιος, ό πατριάρχης ‘Ιεροσο
λύμων, άπέθανε πρό τινων ημερών έν ‘Ιερουσαλήμ έκ
πτώσεως άπό τού ίππου. Διεκρίνετο ό αείμνηστος
ποιμενάρχης διά τά εύγενή αυτού καί χριστιανικά
αισθήματα καί διά τόν πρός τά γράμματα ζήλον. ‘II
ελληνική κυβέρνησις έκτιμώσα τάς άρετάς τού μεταστάντος ΓΙατριάρχου είχεν άπονείμει αύτψ έσχάτως
τόν Μεγαλόσταυρον τού τάγματος τοϋ Σωτήρος,

ΔΙΑΦΟΡΑ.
'Π άνευρεσις τών πτωμάτων τού πλοι
άρχου Delong καί τών συντρόφων του.
Γνωστόν είναι δτι οί του πλοίου Jeannette
έπιβάντες ατρόμητοι διερευνηταί τών άρκτώων
χωρών έπεσον θύματα τής έπιστήμης. Τά πτώ
ματα αυτών μόλις μετά παρέλευσιν μηνών πολ
λών άνευρέθησαν. Ιδού πώς περιγράφει τήν
άνεύρεσιν αύτών ό ανταποκριτής τού "Κήρυκος
τής Νέας 'Γόρκης”· "'0 Μελβίλλης άνευρε τά
πτώματα τήν 23 Μαρτίου· έκειντο ταύτα εις
δύο θέσεις, εις άπόστασιν 500 καί 1000 υαρδών
άπό τού ναυαγήσαντος πλοίου. Κάνη τηλεβόλου
προκύπτουσα έκ τής χιόνος ώδήγησε τούς άναζητοΰντας. Εις βάθος δκτώ ποδών ύπό τήν
χιόνα εύρέθησαν δύο πτώματα. Εις άπόστασιν
τινα παρά τόν ποταμόν εύρεν ό Μελβίλλης μι
κρόν λέβητα καί ίχνη πυράς· πλησίον δέ αύτής
είδεν αίφνης χεΐρα άνθρωπίνην προκύπτουσαν
τής χιόνος· ήτο ή χείρ τού δυστυχούς Delong, ού
τό πτώμα έκειτο εις βάθος ένός ποδός. ’Ολίγον
βαθύτερον εύρέθησαν τά πτώματα τού Ambler
καί τού Ahlhorn, κεκαλυμμένα διά τεμαχίων
ιστίων καί εφαπλωμάτων. Πλησίον τής θέσεως
ταύτης εύρέθησαν καί τών λοιπών τά πτώματα·
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τά τού Lee καί Knack έκειντο παραπλεύρως.
Πλησίον αύτών εύρέθησαν καί δύο κιβωτίδια,
μία φιάλη περιέχουσα φάρμακον, ώς καί ό ιστός
τής σημαίας. Εννέα τών πτωμάτων έφόρουν
ύποδήματα, ειχον δέ τούς πόδας τετυλιγμένους
έντός ρακών. Τά θυλάκιά των περιεϊχον τε
μάχια κεκαυμένων δερμάτων, τά όποια φαίνεται
έχρησίμευσαν είς τροφήν τών πεινώντων. Αί
χεΐρες πάντων ήσαν κατά τό μάλλον καί ήττον
κεκαυμέναι· ίσως διότι μικρόν πρό τού θανάτου
αύτών ειχον πλησιάσει είς τήν πυράν. Τό πρόσωπον τοΰ COLLIN ήτο κεκαλυμμένον διά τε
μαχίου έπενδύτου. Τά πτώματα ταύτα μετεκομίσθησαν έπί τού πλησίον ευρισκομένου καί
τριαζοσίους πόδας ύψηλού λόφου, ένθα καί έτάφησαν. Έπί τού τάφου άνηγέρθη άπλούν μνημεΐον έζ τών ξύλων τού ναυαγήσαντος πλοίου.
Τό μνημεΐον τούτο έχει σχήμα πυραμίδος, έπί
τής κορυφής τής οποίας ύψούται ξύλινος σταυρός
22 ποδών, ορατός έξ άποστάσεως 20 βερστίων.
Το μαυσωλείου τούτο είναι δεόντως έστηριγμένον
διά μεγάλων λίθων καί έπί τού σταυρού είσί
κεχαραγμένα τά όνόματα τών πεσόντων. Τό
εύσεβές τούτο έζτελέσας καθήκον ό Μελβίλλης
άπήλθε μετά τών οπαδών του.”

Άρχαΐον νόμισμα τής Κύπρου. Έν
μια τών τελευταίων συνεδριάσεων τής έν Λονδίνιρ Νομισματικής ‘Εταιρίας ό νομιστατογνώμων
κ. Ί. Ρ. Σίξ άνέφερε περί άγνώστου μέχρι τούδε
άργυρού στατήρος τής Κύπρου, φέροντος τά
όνόματα τών δύο βασιλέων Ν ιζοζλέους καί Δημονίκου, τών υιών τού Εύαγόρου Αζ. (410—374
πρ. Χρ.) καί κοπέντος κατά πάσαν πιθανότητα
μικρόν μετά τόν θάνατον αύτού. Έπί τού ενός
μέρους παρίσταται Ζεύς καθήμενος, έπί δέ τού
έτέρου θεά όρθή, κρατούσα κύπελλον καί ζλάδον.
'0 κ. Σίξ ύποθέτει δτι ή μορφή αυτή είναι
άπομίμησις τού κολοσσιαίου άγάλματος τής Νεμέσεως τού Άγορακρίτου, του μαθητοΰ τού
Φειδίου. Τό άγαλμα τής Νεμέσεως ήτο κατεσκευασμένον έζ μεγάλου τεμαχίου Ιίαρίου μαρ
μάρου, τό όποιον οί ΙΙέρσαι ειχον έγζαταλείψει
έπί τού πεδίου τής μάχης τού Μαραθώνος, καί
το όποιον πιθανώς ειχον μεταφέρει έζεϊ, όπως
μετά τήν νίκην άνεγείρωσι δι’ αύτού τρόπαιου.
Τό άγαλμα έφυλάττετο έν τω διασήμω ναω τής
Νεμέσεως έν 'Ραμνοΰντι τής ’Αττικής, ένθα
άνευρέθη ή κεφαλή καί άλλα λείψανα αύτού,
τά όποια δλα εύρίσκονται σήμερον έν τω Βρεταννικω Μουσείω τού Λονδίνου.

Οί άδάμαντες τοΰ στέμματος έν Γαλ
λία. Είς τήν βουλήν τής Γαλλίας υπεβλήθη
πρό τίνος πρότασις περί έζποιήσεως τών άδαμάντων καί πολυτίμων λίθων τού στέμματος,
δπως διά τοΰ προϊόντος συστηθή "Άποταμιευτήριον τών ’Απομάχων τής έργασίας.” Τό κει
μήλια ταύτα έκειντο άχρηστα καί ή διατήρησις
καί φύλαξις αύτών άπήτει καί μεγάλας δαπάνας·
διό καί έκρίθη πρόσφορος ή έκποίησίς των. Ούχ
ήττον δμως άδάμαντές τινες έχοντες έκτακτον
ιστορικήν αξίαν τή γνωμοδοτήσει έπιτροπής έξ
ειδημόνων θέλουσι διατηρηθή καί τοποθετηθή
έν τοΐς μουσείοις. Μεταξύ τών διατηρηθησομένων
τά κυριώτερα κειμήλια είσίν Ό άδάμας ό γνω
στός ύπό τό δνομα "ό’Αντιβασιλεύς” (le Regent)·
είς τών επτά άδαμάντων τού Μαζαρίνου· στρα
τιωτικόν ξίφος· το ώρολόγιον τού δέη τής Αλ
γερίας άδαμαντοκόλλητον τό μέγα ρουβίνι, τό
λεγόμενον "ή Χίμαιρα·” ό δράκων μαργαρίτης,
καί ό μικρός έλέφας τής Δανιμαρκίας. Πάντα
ταύτα θέλουσι διατηρεΐσθαι έν τω έθνιζω μουσείω
τού Λούβρου. Ό Άντιβασιλεύς είναι άδάμας

1 13 ’Ιουλίου 1882.]
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έξόχως λαμπρός, έντελώς καθαρός καί άχρους.
Ζυγίζει 28 γραμμ., ήτοι 137'/< καράτια. Τιθέ
μενος έπί γαλλικού αργυρού πενταφράγκου
καλύπτει αύτό έντελώς. 'Ο άδάμας ούτος
ήγοράσθη αντί 2 εκατομμυρίων φράγκων παρά
τοΰ άντιβασιλέως Φιλίππου τής Αύρηλίας κατά
τήν άνηλιζιότητα τού βασιλέως Λουδοβίκου

έργα είσί τοσοΰτον παραγωγά, οί έν ’Αλγερία
αποικοι μετά πολλής τής προθυμίας έπιδίδονται
σήμερον είς τήν στρουθοτροφίαν, ήτις ύπόσχεται
αύτοΐς κέρδη μεγάλα καί ασφαλή.
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τού ΙΕ'.
Τό κόψιμον αύτού έκόστισεν 125 χιλιάδας
φράγκων πριν δέ τού κοψίματος έζύγιζε 410
καράτια.
Τά σήμερον έν καλλιέργεια διατελοΰντα
ορυχεία άδαμάντων είσί τά τής Βρασιλίας καί
τά τού ’Ακρωτηρίου τής Καλής Έλπίδος· τά
τελευταία ταύτα άνευρέθησαν έν έτει 1867 ύπό
τού υιού κτηματίου τίνος 'Ολλανδού. Έν Εύρώπη σήμερον οί τού ’Ακρωτηρίου λεγόμενοι
άδάμαντες είναι συνηθέστατοι διό καί ή τιμή
αύτών είναι κατά πολύ κατωτέρα τής τών άδα
μάντων τής Βρασιλίας.

Ή στρουθοτροφία. Ή στρουθοκάμηλος
είναι εν τών σπουδαιοτέρων πτηνών τής ’Αλγε
ρίας, ένθα τρέφεται μετά πολλής προσοχής. Είς
τών έμπειροτέρων πτηνοτρόφων έν ’Αλγερία,
δστις κυρίως μέ τό πτηνόν τούτο ένησχολήθη,
είναι ό κύριος Σ. Τ’ιβιέρης. 'Ως πρός τήν περιποίησιν τών στρουθοκαμήλων ή έν ’Αλγερία
σύνοδος τού έτους 1881 πολλάς λίαν περιέργους
έδωκε πληροφορίας.
Προ τής γαλλικής κατοχής ή ’Αλγερία πε
ριείχε πολλάς καί μεγάλας άγέλας στρουθοκα
μήλων άλλά μετά τήν καταδίωξιν αύτών άπό
τού έτους 1830 καί έντεύθεν, τό μέγα τούτο
πτηνόν έγένετο σχεδόν άφαντον άπό τάς βάσεις
τού Τέλλου καί κατέφυγε πρός μεσημβρίαν. Έν
έτει 1857 έγένοντο έν ’Αλγερία άπόπειραι πρός
έξημέρωσιν τών στρουθοκαμήλων, καί τάς από
πειρας ταύτας έμιμήθησαν καί οί “Αγγλοι κατά
τάς έν τω Άκρωτηρίω τής Καλής Έλπίδος
κτήσεις αύτών. Έν τή έπαρχία τού Χατάλ
ύπήρχον έν έτει 1879 έβδομήκοντα χιλιάδες
ημέρων στρουθοκαμήλων, έν ω έν έτει 1865 δέν
ύπήρχον είμή μόνον όγδοήκοντα τρεις κεφαλαί. Σήμερον ύπολογίζεται είς 18 εκατομμύρια
φράγκων ή άξια τών πτερών τών στρουθοκαμή
λων, τά όποια κατ’ έτος είσάγονται είς τάς
άγγλικάς αγοράς. Ό προμνημονευθείς κ. Ρίβιέρης
έσύστησεν είς τά περίχωρα τής ’Αλγερίας δύο
στρουθοτροφεΐα, έν οίς εύρίσκονται 130 πτηνά·
έντός δέκα έτών ύπολογίζεται δτι θά ύπάρχωσιν
έν ’Αλγερία όγδοήκοντα χιλιάδες ήμέρων στρουθο
καμήλων. Ή στρουθοκάμηλος τρώγει δ,τιδήποτε, προτιμά όμως τά χόρτα, τά έντομα, τάς
σαύρας κ. τ. τ. Καθ’ έκάστην καταναλίσκει
δέκα λίτρας ΰδατος ·*έναντίον τού διϊσχυρισμού
τών αρχαίων, οιτινες άναφέρουσιν δτι ή στρουθο
κάμηλος δέν έχει ανάγκην υδατος.
Περί τό τέλος τού Ιανουάριου αί στρουθο
κάμηλοι γεννώσι τά ώά των, τά όποια έπωάζονται παρά τού άρρενος καί τοΰ Οήλεος πτηνού
έπί 48 ήμέρας. "Ωρας τινάς μετά τήν γέννησίν
του τό νεοσσόν τρέχει· τήν πρώτην ήμέραν μένει
ανευ τροφής, κατόπιν δμως σπεύδει μόνον είς
άναζήτησιν αύτής ανευ τής βοήθειας τών γο
νέων του.
Είς τριάκοντα εκατοστά τού φράγκου ύπολο
γίζεται ή ήμερησία δαπάνη έκάστης στρουθο
καμήλου έν μεγάλω πτηνοτροφείφ. 'Έκαστον
ζεύγος παράγει περίπου 30 ώά κατ’ έτος· έπο
μένως δι’ αγέλης στρουθοκαμήλων άξίας πέντε
έκατομμυρίων φράγκων δύναταί τις μετά παρέλευσιν δκτώ έτών νά έχη καθαρόν εισόδημα πεντακοσίων χιλιάδων φράγκων. Επειδή δέ όλίγιστα

Μεταλλείου χρυσού. Αί άγγλικαί έφήμερίδες άναφέρουσιν δτι έν τή πόλει Leeds τής
’Αγγλίας εύρέθη μεταλλείο·? χρυσού — έν ταΐς
άζαθαρσίαις τών όδών. Αί άκαθαρσίαι αύται
καθ’ έκάστην πρωίαν διά συστήματος λίαν πρακ
τικού καίονται έντός ιδιαιτέρων πλινθίνων σκευών
καλουμένων καταστροφέων. Χάρις είς τήν
χρήσιν τών μηχανημάτων τούτων ού μόνον λίαν
οίκονομιζώί καθαρίζεται ή πόλις έκ τών περιτριμμάτων, άλλά καί παράγεται ζωικός άνθραξ
καταλληλότατος διά τήν λίπανσιν τής γής καί
διά τον καθαρισμόν τού άέρος.
Ωσαύτως καί
τήν άναπτυσσομένην θερμότητα έχρησιμοποίησαν
έν μέρει πρός παραγωγήν άτμού θέτοντος είς κίνησιν τούς τάς σκωρίας καί τήν τέφραν κατα
συντρίβοντας μύλους.
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κ. Ν. Ν . . . είς Κωνσταιτιιοΰπολιι·· Διά τάς
μετεωρολογικός πυξίδας παρακαλεΐσθε ν’ άποτανθήτε κατ’ εύθεΐαν εις τό κατάστημα τών
κυρίων Biernatzki & Co. έν 'Αμβούργο), καθότι
ή διεύθυνσις τού Εσπέρου δέν εύκαιρεΐ νά φροντίζη περί παραγγελιών. “Αλλως τε καί δι’
υμάς άπλούστερον καί συντομώτερον είναι νά
συνεννοηθήτε κατ’ εύθεΐαν μετά τοΰ έργοστασιάρχου, δστις έχει συμφέρον νά δώση ύμΐν
πάσαν επιθυμητήν πληροφορίαν. — κ. Κ. Λ. Π...
είς ’Οδησσόν· Τό περί Καυκάσου άρθρον σας
περιμένομεν. Καλόν ήτο νά έγνωρίζομέν τι
περί αύτού προηγουμένως, δπως παραγγείλωμεν
εί δυνατόν σχετικάς τινας εικόνας, ών ή κατα
σκευή απαιτεί χρόνον ικανόν. — ζ. I. II. . . είς
Αθήνας· Πριν ή μάθωμεν ποΰ έξ Αίγύπτου
άναχωρήσαντες άφίχθητε δέν ήτο δυνατόν ν’ άποσταλώσιν ύμΐν τά έζδοθέντα τεύχη τού Εσπέρου.
Άπό τούδε θέλετε λαμβάνει αύτά τακτικώς.—
κ. Ξ. X. . . είς Σμΐρνηι·· Τάς λύσεις τών προ
βλημάτων θέλομεν δημοσιεύει άπό τούδε βραδύ
τερου, δπως δώσωμευ τόν άπαιτούμενον καιρόν
εις τούς έπιθυμούντας νά λύσωσιν αύτά, καθότι
ό τύπος τής έκδόσεως τοΰ Εσπέρου κεΐται
μακράν τού κύκλου τών άναγνωστών του.

ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΧΕΙΡΟΥ.
ΩΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ.

Έν τή πλατεία τού χρηματιστηρίου— Έχεις πολλούς έχθρούς μεταξύ τών μεσι
τών. “Ηκουσα δτι ό μεσίτης Ν. . . σ’ έρράπισε
καθ’ όδόν.
— ’Αληθές· άλλ’ έγώ είμαι τίμιος άνθρω
πος· έκτοτε δέν τόν χαιρετώ πλέον.

— Περίεργον, φίλε μου, πώς μέ ομοιάζεις!
— “Ω! μή λέγεις άνοστιαΐς.

Καθηγητής- Είπέ μοι. τί είναι ρίζα τετρα
γωνική ;
Φοιτητής- Μέ συγχωρεϊτε, κύριε καθηγητά,
έγώ είμαι έδώ διά νά έξατασθώ είς τά μαθη
ματικά καί όχι είς τήν γεωργίαν.

ΓΡΛ.ΜΜΑΤ0ΚΙΒ2ΤΙ0Ν ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.

κ. Ν. Κ. . . είς Κοράβιαι·· Έλάβομεν τό
δελτίον όμών καί χαίρομενδιά τάς καλάς βλέψεις,
περί ών γράφετε. ΙΙεριμένομεν συντόμως καί
άλλην περιεκτικωτέραν έπιστολήν σας. —
κ. Ν. Δ. . . . είς Ίωάι·ι·Μ·α· Τό άποσταλέν άρθρον έδημοσιεύθη ή δέ παραγγελία σας περιελθούσα όλίγον άργά δέν έξετελέσθη ώς έπεθυμούμεν. Ελπίζω δμως δτι τώρα θά εύχαριστηθήτε.
Φροντίσατε, παρακαλοΰμεν, τήν είσπραξιν καί
κρατήσατε τό άντίτιμον τής Φωτογραφίας. —
κ. ‘I». Δ.. . . είς Βοι χοι/ιίστιοτ· Τό ποίημά σας
έλήφθη. θέλομεν αποφασίσει περί αύτού προ
σεχώς. “Επαινος, άπονεμόμενος έπαξίως, είναι
καθήκον εύχάριστον. — κ. X. X. . .. είς Βηριττόι·· '0 κατάλογος τών βιβλίων έλήφθη. Επειδή
τά βιβλία ταύτα δέν εύρίσκονται ένταΰθα έγράψαμεν είς Βενετίαν, δθεν περιμένομεν άπάντησιν.
Δι’ έπιστολής θέλομεν δώσει ύμΐν ταύτοχρόνως
καί τάς άλλας πληροφορίας, ας ζητείτε. —
κ. Θ. Σ. . . είς Βηρυττώ·· Ί1 περί γραμματοσή
μων διατριβή σας έγκαίρως περιήλθεν ήμΐν.
Κατά τήν ταχθεΐσαν προθεσμίαν θέλει ληφθή
ή άπόφασις· έν τοσούτω συγχαίρομεν ύμΐν διά
τήν έπιμελή εργασίαν. — κ. Χρ. Ο. . . είς ΙΙαριUtovg· Σάς εύχαριστούμεν διά τήν φροντίδα. —
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Τά έν τοΐς άνω τετραγώνοις 25 στοιχεία
καταλλήλως τοποθετούμενα σχηματίζουσιν εξ
λέξεις, ών ή μία κατέχει τά τέσσαρα άκρα τού
πολυγώνου, αί δέ πέντε άλλαι τά λοιπά τετρά
γωνα. Αί εξ αύται λέξεις σημαίνουσι· α'. μέ
λος τού σώματος χρησιμώτατον β'. τήν έπάνοδον
τοΰ φωτός- γ'. στοιχεϊον αόρατον· δ', άτέλειαν
ε'. τόπον προσφιλή, καί στ. έπίρρημα.

ΛΥΣΕΙΣ

Τά προβλήματα στ', καί ζ'. έλύθησαν έπιτυχώς παρά τής κυρίας Δεσποίνης θ. Λυκιαρδοπούλου έν Νικολάϊεφ.

Προβλήματος η'.

ΝΟΥΣ
Π Ο Υ Σ
Β Ο Υ Σ
ΡΟΥΣ
X Ο Υ Σ

.

Τό πρόβλημα τούτο έλύθη παρά τής δεσποινίδος Λουκίας Μ. ’Αντωνοπούλου έν Άθήναις.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ.

EAU DE COLOGNE.

— ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ELSTER-STR. 19.
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LEIPZIG.
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To άριστον ζαί μόνον γνήσιον χάτά τάς πρωτοτύπους
συνταγας τοΰ έφευρετοΰ ζατασζευαζόμενον "Υδωρ τής Κο
λωνίας ευρηται παρά τα Κυρίω
*
ΙΩΑΝΝΗ

ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΙΝΑ
*

JljLlCHS-PLATZ No. 4

έν ΚΟΛΩΝΙΑ
,
*

προνομιουχω προμηθευτή πολλών αύτοζρατοριζών ζαί βασι
λικών αυλών, ζατόχω τών μεταλλίων ζαί βραβείων πασών τών
παγκοσμίων εκθέσεων. Έφιστώ τήν προσοχήν τών αγο
ραστών, βτι έκαστη φιάλη τοϋ αρωματικού τούτου
δδατος δέον νά φέρη τό όνομα Johann Maria Farina,
και τήν διεύθυνσιν Jiilichs-Platz No. 4.

Τό ξυλογραφικόν τούτο κατάστημα είναι Sv τών άριστων έν Λειψία, χαίρει δέ καί
φήμην καλήν έν δλη τή Γερμανία.
Πάσα παραγγελία, άναγομένη είς τό είδος τής ξυλογραφίας, έκτελεϊται προθύμως κα
ταχέως. Αί τιμαί είσί συγκαταβατικαί.
Τό κατάστημα τούτο, έν ψ έργάζονται άριστοι τεχνϊται, είναι ήδη ίδρυμένον πρό
25 έτών, καί έξετέλεσε πλεΐστα ίσα καλλιτεχνικά έργα άξια λόγου καί διά διάφορους γρα
φικός έπώεωρήσεις καί διά διδακτικά βιβλία.
Ό μακρύς αύτού βίος είναι ίι’ αύτό ή καλλιτέρα σύστασις.
[βι

ΕΛΛΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

fomilien uni Eefecirfel, Sibliotljefen, fjotels, Cafes uni Xeftaurationen.
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διδάζτωρ Γερμανικού Πανεπιστημίου (μέ τόν βαθμόν
“λίαν καλώς”) κάτοχος τής Γερμανικής, τής Γαλλικής
καί έν μέρει και τής ’Αγγλικής, δέχεται άπό τοΰ
προσεχούς Σεπτεμβρίου πρόσκλησιν ώς Διευθυντής

ή Καθηγητής δημοσίου Γυμνασίου ή ιδιωτικού Σχο
λείου έν Έλλάδι, Τουρκία ή, κατά προτίμησιν, έν τή
Έσπερίφ παρά τινι τών μεγαλειτέρων Ελληνικών κοι
νοτήτων.

Zlbonnements - preis vicrfeljabrlicf? 6 IHarf. — gu bejiefjen bttrd; alie Surfjfyanbhntaen unb poffanftalfen.
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ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι.

ΕΝ BIENNHu

ΑΚΟΥΣΑΤΕ!
ΙΔΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΡΗΣΑΤΕ!
Οί πράκτορος τής πτωχεύσεως τοΰ με
γάλου “Άγγλο-Βρεταννικοΰ έργοστασίου” πωλοΰσιν δλας τάς πραγμα
τείας των μέ μεγάλην έκπτωσιν. Έμβάζων τις τό ποσόν 20 φράγκων (ή διά
ταχυδρομικής έπιταγής, δπου τούτο γί
νεται) λαμβάνει πολυτελή συσκευήν τραπέζης έκ τοΰ άρίστου άγγλο-βρεταννικοϋ
μετάλλου, κοστίζουσαν άλλοτε 80 φράγκα.
Ιίάς πραγγελιοδότης λαμβάνει καί έγ
γραφον έγγύησιν περί διατηρήσεως τής
λευκότητος τών σκευών έπί δέκα έτη.
6 μαχαίρια τραπέζης μέ ωραίας λεπίδας,
6 περούνια μονοκόμματα,
6 κοχλιάρια τής σούπας έκ τοΰ άγγλο·
βρετ. μετάλλου,
6 κοχλιάρια τοϋ καφέ έπίσης,
1 μέγα κοχλιάριον τής σούπας
1 βαρύ κοχλιάριον διά τό γάλα,
6 άκουμβιστήρια τών μαχαιρών έκ τοΰ
αύτοΰ μετάλλου,
6 άγγγικά φιλτζάνια,
1 πιπεροΟήκην ή ζακχαροβήκην,

Πλείδτέρας πληροφορίας δίδει ή ΔιεύΟυνσις τοΰ
Εσπέρου.

§eitung in £eip3tg.
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κομψώς είργασμένα φιλτζάνια,
ώοΟήκας,
κομψά κοχλιάρια διά τά ώά,
ζακχαροΟήκας μικρός,
τρυπητόν τοΰ τειου,
πολυτελή κανδιλέρια διά τήν αίθουσαν,

ΤΟ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΠΙ0ΓΡΑΦΕΙ0Ν

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.

τιώ

’Επειδή έπανειλημμένως ζη
τείται ό πρώτος Τόμος τοΰ
ΕΣΠΕΡΟΥ, τοΰ όποιου τά τεύχη
εξηντλήθησαν, ή Διεύθυνσις γνω
στοποιεί δτι θέλει προβή είς
άνατύπωσιν αύτοΰ, άμα ώς συμπληρωθή ό αριθμός τών συν
δρομητών, ό άπαιτούμενος πρός
κάλυψιν τής δαπάνης. "Οθεν
παρακαλοϋνται οί έπιθυμοΰντες
ν’ άποκτήσωσι τόν Α'. Τόμον
να είδοποιήσωσι περί τούτου
εγκαίρως τήν Διεύθυνσιν (Leip
zig, Elsteb-Strasse No. 19).
Η τιμή τοΰ άνατυπωθέντος πρώ
του Τόμου έσεται ή αύτή, ήτοι
φράγκων τεσσαράκοντα, άνευ
προσθήκης ταχυδρομικών τελών.

Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΤ

64 τεμάχια έν δλφ.

Είς άπόδειξιν δτι ή παρούσα γνωστο
ποίησή μου δέν βασίζεται έπί άγυρτίας υποχρεούμαι δημοσία,έάν ή συσκευή
αύτη δέν άρέση τφ άγοραατή, νά παρα
λάβω αύτήν πάλιν. ‘0 έπιθυμών λοιπόν
ν' άγοράση πράγματα χρήσιμα καί καλά
άντί τών χρημάτων του, άς άποτανΟή,
δσω ύπάρχουσιν άκόμη τοιαΰται συσκευαί,
μετά πάσης πεποιβήσεως καί κατ’ ευ
θείαν πρός τόν

J. II. Rahinowicz είς rrijr,
**
B

ταχεΐαν

καί

κομψήν έζτέλεσιν παντός έργου
επιστημονικού, είκονογραφικοΰ

ζαί άλλων.

Πρός δέ ζαί εκ

τύπωση» είς
ΤΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑ
ΤΟΛΗΣ

Κεντρικήν άποβήχην τοΰ Άγγλο-βρεταννικοϋ έργαστασίου

Wien Π. Schiffamtsgasse 20 a.

τήν

άναδέχεται

μετ’ άρίστης ζαί ακριβέστατης
έζτελέσεως καί έπί τιμαΐς λίαν

ΙΙαρ’ έμοί ευρηται, άντί 50 centimes
τό κουτίον, καί κόνις αξιόλογος πρός κα
θαρισμόν τών σκευών τούτων.

συγζαταβατιχαΐς.

Συντάκτης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι.

μοο
ELSTER-STR. 19.

Χαρτοπωλεϊον ■ Β. ΣΙΠΣΜ0ΤΝΔ0Τ έν Βερολίνφκαί Λειψία. — Τύποις- Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΤ έν Λειψία.

