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Η ΕΝ ΒΑΔΕΝ-ΒΑΔΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ.
(Μετά εί-ζόνος, Spa σελ. 65.)

Τό μέγα δουχάτον τοΰ Βάδεν είναι το πέμ
πτου κατά τδν πληθυσμόν έκ τών γερμανικών
κρατών, έν φ κατά τήν έκτασιν είναι τδ τέταρ
τον, ύπερβαΐνον κατά τοΰτο τήν μικροτέραν άλλα
πυκνότερον κατοιχουμένην Σαξωνίαν. Είναι μία
τών ώραιοτερων καί πλουσιωτέρων χωρών τής
Γερμανίας, χεκτημένη άπαραμίλλους φυσικάς
καλλονάς· ό 'Ρήνος ρέει καθ’ άπασαν τήν δο
τικήν πλευράν αύτής. χωρίζων αύτήν άπδ τής
’Αλσατίας, έν φ κατά τήν ανατολικήν έκτείνεται
τδ περιώνυμον "Μέλαν δάσος” (Scliwazwald).
Πλήν τής πρωτευούσης Καρλσρούης άκμάζουσιν
έν τφ δουκάτο» τούτφ ή Έϊδελβέργη καί ή
Φριβούργη’, άμφότεραι πόλεις μετά πανεπιστη
μίων, τδ Μάνχαϊμ, ή μεγίστη τών πόλεων τοΰ
δουκάτου, πόλις ιδίως βιομηχανική, καί άλλαι
μικρότεροι. ’Εν πάσαις δμως λίαν όνομαστή
είναι ή μικρά πόλις Βάδεν-Βάδεν, ένεκα τών
έν αύτή θαυμάσιων Ιαματικών ύδάτων και τών
περιβαλλουσών αύτήν καλλονών.
Τήν πόλιν ταύτην, άποτελουμένην έκ 10—
11 χιλιάδων κατοίκων, έπισκέπτονται κατά παν
θέρος 60 ή καί 100 χιλ. ξένοι έξ όλων τών με
ρών τής Εύρώπης καί έκτος αύτής, ζητοΰντες
θεραπείαν έν τοΐς νάμασιν αύτής. Ό ξένος έν
τή πόλει αύτή έχει νά έπισκεφθή πολλά ώραία
καί ιστορικά τοπεΐα καί οικοδομήματα. Τδ πρδ
καί πλέον παντός άλλου δμως έλκύον τά βλέμ
ματα άντικείμενον είναι ή ώραία καί χρυσόστεγος Ελληνική ’Εκκλησία.
’Επειδή ή υπαρξις αύτής είναι, ώς παρατή
ρησα, άγνωστος τοΐς πολλοΐς, επιχειρώ νά χα
ράξω περί αύτής όλίγας λέξεις, έλπίζων δτι ό
""Εσπερος” θά φιλοξενήση αύτάς είς γωνίαν
τινά τών στηλών του.
Η μικρά ιστορία τής
οικοδομής τοΰ ναοΰ τούτου συνοψίζεται είς τάς
ακολούθους δλίγας γραμμάς.
Ό άπό τοΰ 1830 μέχρι τοΰ 1846 περίπου
χρηματίσας ήγεμών τής Μολδοβλαχίας ’Αλέ
ξανδρος Στούρτζας, μετά τήν άπό τής ηγεμονίας
παραίτησιν αύτοΰ ήλθεν είς Γερμανίαν καί έγκατέστη, ΐνα έγκαταβιώση. έν Βάδεν-Βάδεν μετά
τής οικογένειας του. 'Η σύζυγος αύτοΰ Σμαράγδα είναι θυγάτηρ έπίσης πρίγκιπος, τοΰ Βο·
γορίδου, άδελφή δε τοΰ νΰν διοικητοΰ τής ’Ανα
τολικής 'Ρωμυλίας ’Αλεξάνδρου Βογορίδου Πασά.
Έκ τών δύο τέκνων αύτών ή μέν θυγάτηρ ΰπανδρεύθη τδν υιόν τοΰ έσχάτως έν Βάδεν-Βάδεν
άποβιώσαντος πρίγκιπος Γορτσακώφ, πρωθυπουρ
γού τής 'Ρωσσίας, ό δέ υιός Μιχαήλ, νέος πολλήν ευφυΐαν κεκτημένος, έσπούδαζεν έν τφ αύτοκρατορικώ Λυκείφ Βοναπάρτη, ένθα καί τφ 1S63
άπέθανεν. Ή στέρησις τοΰ υίοΰ έρριψε τους
γονείς είς πένθος άπαραμύθητον, ού τήν κατασίγησιν έπεζήτησαν οί ευσεβείς γονείς είς τούς
κόλπους τής θρησκείας. Άπεφάσισαν λοιπόν τήν
ιδρυσιν δρθοδόξου ελληνικού ναού έν ΒάδενΒάδεν, δπου οίκοΰσι μήνας τινάς τοΰ έτους έν
τφ αυτόθι ώραίφ μεγάρφ αυτών.
'Ως τόπος ίδρύσεως τοΰ ναοΰ έξελέχθη μι
κρόν βουνδν ή λόφος έπι τής δεξιάς τών άποτελουσών τήν μαγευτικήν κοιλάδα τοΰ ΒάδενΒάδεν κλιτύων. Ό ναός έκτίσθη κατά σχέ
διον τοΰ περίφημου άρχιτέκτονος τοΰ Μονάχου
Κ1ΕΝΤΖΕ κατά ρυθμόν μικτόν, ώς φαίνεται έν
τή είκόνι. 'Η οικοδομή είναι λίαν πολυτελής·
ή αξία δέ αύτής μετά τής θελκτικής καί έκτενοΰς περιοχής αύτής άνήλθεν είς εκατομμύριά
τινα φράγκων. Κεΐται έπι τοΰ έπιφανεστερου
σημείου τοΰ λόφου, δστις καί ώνομάσθη "Βουνόν
τοΰ Μιχαήλ” (Michaelsberg), διότι ό ναός είναι

άφιερωμένος τφ άρχαγγέλφ Μιχαήλ, φερωνύμφ
τοΰ άποβιώσαντος νέου. Διά τοΰ ωραίου και
πλουσίου ρυθμού αύτοΰ, διά τών περιβαλλόντων
αύτόν δένδρων καί θαμνώνων καί διά τοΰ χρυσίζοντος θόλου αύτοΰ έφελκύει ό ναός ούτος
μακρόθεν τά βλέμματα τοΰ εισερχομένου είς τήν
πόλιν διά τοΰ σιδηροδρόμου.
Έσωτερικώς ό ναός είναι πλουσιώτατα κεκοσμημένος διά λαμπροτάτων εικόνων καί τοι
χογραφιών έκ τής Παλαιός καί Νέας Γραφής.
Παρά τον δεξιόν τοίχον τοΰ κυρίου μέρους αύτοΰ
υπάρχει ώραιότατον μαρμάρινου σύμπλεγμα, παριστών τδν νέον Μιχαήλ έν μέσφ τών μελετών
αύτοΰ κρατούντα τεθραυσμένην τήν γραφίδα,
άφ’ ού ήδη έσημείωσεν έπι τοΰ έπι τών γονάτων
αύτοΰ βιβλίου τήν ήμέραν τής τελευτής αυτού
(3 Ιουνίου 1863) καί προσκαλούμενος υπό τοΰ
αγγέλου πρός τήν άλλην ζωήν. Τδ σύμπλεγμα
τοΰτο, έπι πλουσίου καί υψηλού βάθρου ίστάμενον, παριστα τά πρόσωπα έν φυσικφ μεγέθει.
Παρά τδν άπέναντι τοίχον υπάρχει έτερον σύμ
πλεγμα παριστών τούς γονείς καθημένους εν
πένθει καί κατανύξει, έν μέσφ δέ αύτών ίσταμένην όρθίαν τήν Εύσέβειαν, ήτις παρηγορεΐ
αύτούς. Τδ παριστών τδν υιόν σύμπλεγμα είναι
άνοικτόν καί ορατόν τδ παριστών δμως τούς
γονείς είναι κεκαλυμμένον διά μετάξινου παρα
πετάσματος, δπερ άρθήσεται μετά τον θάνατον
αύτών. Ζώσι δέ νΰν άμφότεροι, ό μέν ήγεμών
’Αλέξανδρος Στούρτζας έν ήλικία 88 έτών, ή
δέ σύζυγος αύτοΰ έν ήλικία έτών 68. Έν τφ
ύπογείφ τοΰ ναοΰ εύρίσκεται ό τάφος τού
προσφιλούς υίοΰ κεκαλυμμένος δι’ άνθέων καί
στεφάνων ύπό άσβεστου ιερόν κανδύλιον.
Ό κομψός ούτος ναός έπισκέπτεται καί θαυ
μάζεται ύπό τών μυριάδων ξένων, οΐτινες προ
σέρχονται κατ’ έτος είς τά λουτρά τοΰ ΒάδενΒάδεν.
Μετά πολύμηνον διαμονήν έν διαφόροις πό
λεσι τής νοτιάς Γερμανίας, έν αίς δέν υπάρχει
ελληνικός ναός, έφθασα είς Βάδεν-Βάδεν περί
τά μέσα Μαρτίου. ' Η χαρά καί ή άνακούφισις,
ήν ήσθάνθην εύρεθείς ύπό τόν θόλον τοΰ ναού
τούτου καί άκροασάμενος είς έλληνίδα φωνήν
τής θείας ακολουθίας τής Μεγάλης Τεσσαρα
κοστής, υπήρξε μεγίστη.
Παρά τω ναώ ύπάρχει ιδιαιτέρα κατοικία,
είς όλίγων μέτρων άπόστασιν, διά τό προσωπικόν
τοΰ ναοΰ. ’Από δεκαπενταετίας ύπηρετεΐ έκεΐ
έν άφοσιώσει ό έξ ίερομονάχων κ. Γρηγόριος
Κάλφογλους έκ Συλιβρίας ώς ιερεύς, καί άπό
έτους ήδη ό τρόφιμος τής έν Χάλκη θεολογικής
Σχολής προλύτης δέ τής Νομικής Σχολής τής
Αιχ έν Προβηγγίφ κ. Γαβριήλ Ίατρουδάκης έκ
Αέρου ώς ίεροδιάκονος.
Ό Έλληυ, ό τόσον μακράν τής Ελλάδος
ευρισκόμενος, ευρίσκει έκεΐ έν τφ ναφ καί παρ’
αύτόν τήν Πατρίδα καί τήν θρησκείαν του συγ
χρόνως,
Κ. Ν. Ιΐμ.

II ΓΥΝΗ ΤΗΣ ΜΙΛΗΤΟΥ.
Δράμαείς πράξεις πέντε ύπό τοΰ κ. Τιμαγένους
καθηγητοΰ έν Νέα Ύόρκη.
Έν τώ τεύχει 46 τοϋ Εσπέρου διελάόομεν ολίγα
τινά περί τοϋ νέου οράματος (ΊΙ γυνή τής Μιλήτου),
τό όποιον έποϊησεν αγγλιστί ό λόγιος ομογενής ήμών
κύριος Τιμαγένης, καθηγητής έν Νέα Ύόρκη. Ίο
δράμα τοΰτο, κριθέν μετά πολλών έπαίνων παρά τοϋ
αμερικανικού τύπου, περιέχει σκηνάς άπαραμίλλου ώραιότητος καί προδίδει τέχνην δραματικήν ού τήν τυχοϋσαν. ΊΙ 8λη ποίησις έμφαίνει μελέτην βαθεϊαν τοϋ δαιμονίου τής Αγγλίας δραματικού ποιητοϋ, τού Σαιξπήρου,
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οστις, ώί γνωστόν, έςέχει κυρίως διά τήν άκριόή τών
ποοσώπων χαρακτηριστικήν. Έπιθυμοϋντες νά ποιήσωμεν γνωστας τοΐς ήμετέροις άναγνώσταις σκηνάς
τινας, τάς καλλιτέρας, τού νέου έργου τοϋ κ. I ιμαγένους, δημοσιεύομε·* διά τοϋ Εσπέρου μετάφρασιν
τής δευτέρας πράξεως. έν ή πρό πάντων διακρίνονται
οί ναοακτήοες τών δύο κυριωτέρων προσώπων.
Σ. τ. Δ.

ΠΡΑΞΙΣ Β .
ΣΚ11Ν11 Α*.

' Εσπέρα· Χωρίον παρά τάς δχθας του Ί’οοανοϋ. Γυ
ναίκες ςαίνουσαι έριον · μεταξύ αύτών καί αι Ελλήνισες
αιχμάλωτοι. Είς τό δάθος ή οικία τοϋ Έρίώρ.

Η ΣΙΒΑ, Η ΕΥΟΠΙΑ ΚΑΙ Η ΚΛΕΟΜΕΝΗ.
ευοπια. Ούδεμία άκόμη εΐδησις. Τδ έτος
παρήλθε. Δέν δύναμαι νά τδ έυνοήσω. Η θέσις
ήμών ήμέρα τή ήμέρα καθίσταται άπελπιστικωτέρα.
ΣΙΒΑ. Ματαία μεμψιμοιρία βεβαίως δέν θα
τήν δ-.ορθώση.
ευοπια. Τοσοΰτον είμαι περίλυπος, ώστε άδυνατώ νά φορέσω τδ προσωπείο·? τής υπομονής.
Ο τελευταίος μήν προσεγγίζει είς τδ τέλος του
καί τά λύτρα άκόμη δέν έρχονται.
ΣΙΒΑ. ’Αμφιβάλλω έν γένει άν έλθωσί ποτέ.
ευοπια. Ώ Σίβα! Σίβα! Οι σύζυγοι ήμών
θά μάς έγχαταλείψωσιν είς τήν φριχώδη ταύτην
τύχην, είς τόσον αίσχράν δουλείαν; Τοιοΰτος
συλλογισμός καί άπέναντι αύτών είναι πικρά
αδικία καί άπέναντι τών θεών βεβήλωσις.
ΣΙΒΑ. Δέν είμεθα δοΰλαι, άλλά μόνον βμηροι.
ευοπια. Ναί, πρός τό παρόν άλλά φεΰ!
πόσον όλίγαι είναι, αί ήμέραι αί δωροΰσαι ήμΐν
τό πτωχόν τοΰτο προνόμιον! Εάν τά λύτρα λείψωσιν! ... Τί γενήσεται, Σίβα, άν τά λύτρα
λείψωσιν;
ΣΙΒΑ. 11 τύχη ήμών έξήρτηται άπό τής
θελήσεως τών αίχμαλωτισάντων ήμας. Συμφέρει
νά προκαλώμεν αυτούς διά θρήνων καί μεμψιμοιριών; Δέν είναι φρονιμώτερον νά περιποιηθώμεν αύτούς καί νά ζητήσωμεν παρ αυτών
χάριν καί προστασίαν:
ΕΥΟΠΙΑ. Νά περιποιηθώ βαρβάρους καί νά
ζητήσω παρ’ αύτών χάριν, έγώ ή σύζυγος Άριστάνδρου τοΰ Μιλησίου.
ΚΛΕΟΜΕΝΗ. Η έγώ ή Κλεομένη, ή σύζυγος
τοΰ πλουσίου Κριτοβούλου:
ΣΙΒΑ. Μή άπατάσθε, φίλαι. Ούτε ό Μιλήσιος Άρίστανδρος ούτε ό πλούσιος Κριτόβουλος
δέν φαίνονται πολύ εύδιάθετοι ν’ άνακτήσωσι
τάς συζύγους των.
ΕΥΟΠΙΑ. ’Απρόοπτός τις βεβαίως συνέβη ανα
βολή. Καλώς γνωρίζω τήν αγαθήν καρδίαν τοΰ
Άριστάνδρου. Έν ολη τή Μιλήτφ δέν ύπάρχει
εύγενεστέρα αύτοΰ ψυχή. Προσφιλής τω είναι
ή δόξα , προσφιλής τφ είναι ή άγάπη καί έκτίμησις τών συμπολιτών του· πλήν πολύ προσφι
λέστερα τφ είναι ή σύζυγός του, ήν ένθέρμως
άγαπα· άρεσταί τφ είναι αί περιποιήσεις τών
τέκνων του δταν έπιστρέφη κεκοπιακώς άπό τών
δημοσίων φροντίδων, πλήν άρεστοτέρα ή φωνή
τής μητρός, τής γεννησάσης αυτά. Ναί, ό Άρί
στανδρος θά έλθη · ή έλπίς μου δέν μέ άπατα.
ΚΛΕΟΜΕΝΗ. Καί ό Κριτόβουλος θά έλθη,
τδ γνωρίζω.
Γί θά τω ήτο ό βίος άνευ τής
Κλεομένης του;
ΕΥΟΠΙΑ. Έπι τέλους, Σίβα, σύ μέ φοβίζεις.
Δέν ύποφέρω πλέον νά σέ βλέπω τόσον ήσυχον
καί απαθή άπέναντι τοΰ έπερχομένου κακού. Οί
λόγοι σου δέν είναι καί αί σκέψεις σου· δέν
έγκατέλειπες καί σύ, ώς καί έγώ, τήν καρδίαν
σου έν Μιλήτφ;
ςιβα.
Ή Μίλητος είναι ό τόπος τής γεννήσεώς μου, ή πόλις τών παιδικών μου χρόνων.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Δέν θά ήμην Έλληνίς άν δέν ήγάπων τήν πα
τρίδα μου.
ΕΥΟΠΙΑ. Τήν πατρίδα, Σίβα; Καί θά ίδωμεν
ποτέ πλέον τήν πατρίδα μας; Γήν παρελθοΰσαν
νύκτα έκοιμώμην ύπνον άνήσυχον και διακεκομμένον, καί αίφνης έξύπνησα έν τω σκότει. Μοι
έφάνη δτι τδ πνεΰμά μου, ταχύ ώς Ο συλλο
γισμός, μετέβαινεν είς τήν άπομεμακρυσμένην
Μίλητον, είς τήν έρημον οικίαν μου. Δέν είχον
τήν δύναμιν ούτε νά ομιλήσω ούτε νά κινηθώ·
έβλεπα μόνον. Έκεΐ έκάθητο περίλυπος ό σύ
ζυγός μου· πλησίον αύτοΰ γονυπετή έκλαιον τά
τέκνα, καί ή γλυκεΐά των φωνή έψιθύριζε τήν
λέξιν· μητέρα! Έπεθύμουν νά τά σφίγξω είς τάς
άγκάλας μου, δτε αίφνης μοί έξέφυγον καί
έμεινα μόνη έπι τής κλίνης μου, δούλη άπηλπισμένη. (Κλαι«.)
ΚΛΕΟΜΕΝΗ (ττ/ Σί^α).
Πιστεύεις πράγματι
δτι οί σύζυγοι ήμών θά μάς έγχαταλείψωσιν έν
ταΰθα; *2! μή τδ λέγεις, καλή Σίβα! Ίί Κλεο
μένη σέ παρακαλεϊ, μή τδ λέγεις!
ΣΙΒΑ. Κατ’ άρχάς ένόμιζον δτι ταχέως ήθέλομεν έλευθερωθή, άλλά τρις ήδη παρήλθεν ό
άπαιτούμενος καιρός, καί ούδεμία μέχρι τοΰδε
έγένετο λύτρων προσφορά.
ΚΛΕΟΜΕΝΗ (πίπτονσα f!s τα γόνατα). Ώ Ηρα,

θεά προστάτις τών γάμων καί τής Κλεομένης,
άπόστειλόν μοι ένταΰθα τδν Κριτόβουλον μέ τά
λύτρα, καί σοι ύπόσχομαι τδ ήμισυ τών έτησίων
προσόδων του πρός στολισμόν τοΰ βωμού σου!
ςιβα. "Ισως τάς θέσεις ήμών κατέχουσι νΰν
άλλαι έν τή οικία.
ΚΛΕΟΜΕΝΗ (άναπηϋηΰσα).
Τί λέγεις, Σίβα;
Πού θά ευρισκεν ό Κριτόβουλος άλλην τοιαύτην
σύζυγον;
ΣΙΒΑ. Δέν έμεινεν έν τή οικία σου ή εύειδής
άνεψιά σου; Έάν ή φήμη έν Μιλήτφ λέγη
αληθή, ό σύζυγός σου δέν ζητεί μάτην παρ’
αύτή παρηγοριάν.
ΚΛΕΟΜΕΝΗ (μιτ’ άγανακτήσιωτ). Αύτή νά καταλάβη τήν θέσιν μου; Η ούρανία "Ηρα ούδέ
ποτε θά έπιτρέψη τοιαύτην βεβήλωσιν! (Mct«
μικράν παϋσιν.). Καί δμως . . . πολλάκις δ Κρι
τόβουλος προσέβλεπεν αύτήν καί ένευεν αύτή,
και ηοη ενθυμούμαι δτι δταν εγώ κατεγινόμην
εις τήν φροντίδα τής οικίας, αύτδς ευρισκε και
ρόν νά μένη μόνος μετ’ αύτής λέγων δτι αύτή,
ν=α ουσα καί απαίδευτος, είχεν άνάγκην νά δι®αΖθϊΙ· ν^· τήν άγνώμονα! Ν’ άμύσση τήν
ΖεΨ®>
εθρεψεν αύτήν! Άλλ’ άς έπιστρέψω
εις Μίλητον καί θά ίδη! Ή κόμη σου, Κριτόοουλε, είναι μέν αραιά, άλλ’ άπομένουσιν άκόμη
τΡίΖ3’ "ΐνες, καί δ Κριτόβουλος θά αισθανθή
οτι ή χειρ τής γυναικός του είναι άκόμη άρκούντως στιβαρά.
(Είσιρχονται ό Έρίώρ και ό Διβίκων.)

EPBQP. Έλθέ πάλιν πρός με, Διβίκων, μετά
την δυσιν τοΰ ήλιου καί θά συζητήσωμεν τδ
σχέδιον. Είμαι κεκοπιακώς καί θέλω νά μείνω
Ρ-όνος. Άς άποσυρθώσιν αί γυναίκες.
διβικων (άπιρχύμίνοι). Αοιπδν μετά τήν δύσιν
τοΰ ήλιου, άρχηγέ.
( Απ«ρ^ο»τα·· α! γυναΐκκ «αΐ ό Διίι'κων.)
ΕΡΒΩΡ.

Σίβα!

('θ Έρίώρ καλά την Σίίπν, ητα απιρχιται
Ζήματι ίραδό.)
ΣΙΒΑ (σταματούσα). Σύ — σύ μέ καλεΐς;

ΕΡΒΩΡ. Έλθέ, Σίβα, θέλω νά σοι δμιλήσω.
ΣΙΒΑ. Διέταξες ν’ άπέλθωσιν αί γυναίκες.
ΕΡΒΩΡ. Καί σύ έμεινες. Τώρα σοι λέγω·
έλθέ πρός με. θέλεις ν’ άκούσης καί δεύτερον
τήν διαταγήν μου;
ΣΙΒΑ (μ«8<ώσα). *0χΐ, δέν τολμώ. (Τριχονσα
ττρότ αίτόι/). Δέξου, άρχηγέ, τάς υπηρεσίας τής
δούλης σου. (Τφ αφαιρά τήν ασπίδα κα'ι τ<ι δόρυ

«11 -ροσπαθά νά τά φιρ’Ι πρΰί τήν οικίαν, άλλά «<τη7τί7ΓΤ<ι ύπύ τό ocipot των υπλων.)
ΕΡΒΩΡ. "Οχι. όχι, αί λεπταί αύται χεΐρες
δέν είναι διά τοιαΰτα βάρη. (Λαμίάρίΐ τήν ασπίδα
καί τήν μίπτιι μακράν διά τήί μιαι χαρότ.)

ΣΙΒΑ. Πόσον είσαι δυνατός! Καί άνδρεΐος,
καί γενναίος, καί δυνατός.
ΕΡΒΩΡ (σνστ<λλων τάς <ίφρΰί τον). θέλεις νά
μοί ζητήσης χάριν τινά;
ΣΙΒΑ. Ούδεμίαν χάριν αιτώ. Προς τήν αιχμά
λωτον σύ ήσο καλός· διατί νομίζεις δτι θέλω
νά σοι ζητήσω χάριν;
ερβωρ. 'Υπάρχει ρήσις. ήν οί Δρουΐδαι έδίδαξαν ήμάς δτε είμεθα παΐδες· "Ό άνήρ νά
"φοβήται τήν γλώσσαν τής γυναικός, ήτις έπαι"νεΐ. Έχει αιτίαν κεκρυμμένην, καί έν τή ένέ"δοα ύπάρχει δύναμις πολύ έπιφοβωτέρα ή έν
τή μαχαίρα τοΰ μαχητοΰ.”
ΣΙΒΑ. Οί Δρουΐδαι σας, ώς καί οί φιλόσοφοι
τής πατρίδος μου. διδάσκουσιν δ,τι γνωρίζουσι,
καί τοΰτο δέν είναι πολύ· δταν οέ φθάσωσιν είς
τό τέλος τών γνώσεών των έπαναλαμβάνουσι τά
αύτά. Πιθανόν έν τφ πυκνφ τών δασών αύτών
σκότει ν’ άναγινιύσκ.ωσι τά μυστήρια τών άστέρων
καί τών θυελλών, πιθανόν ν’ άνακαλύπτωσι δη
λητήρια καί τήν ιαματικήν τών χόρτων δύναμιν.
Άλλά τί γνωρίζουσι περί γυναικός;
ΕΡΒΩΡ. Οί Δρουΐδαι, Σίβα, είναι παντοδύ
ναμοι. Διά τοΰ στόματός των δμιλεΐ ή σοφία
τών αιώνων. Ήμεΐς όφείλομεν νά ύπακούωμεν
αύτοΐς καί νά σεβώμεθα αύτούς.
ΣΙΒΑ. Τό γνωρίζω· αί γνώσεις των είναι
μεγάλαι. Άλλά καί άν έκαστος Δρουΐδης μελετήση επί χιλιετηρίδα δλην ύπό τήν ίεράν
ορΰν, ύπάρχουσιν δμως μυστήρια, τά όποια ού
δέποτε δύνανται νά λύσωσιν — τά έλατήρια,
τά κινοΰντα τήν καρδίαν τής γυναικός. (Μηδιώσα.)
Ούτε ή γυνή αύτή δέν δύναται νά τά έννοήση ...
Πλήν, κύριε, ήθελες νά μοί ει'πης τι . . .
ΕΡΒΩΡ. Κύριός σου έγώ; "Οχι άκόμη. Πι
θανόν νά ζητήσωσι τήν δμηρον.
ΣΙΒΑ. Τδ έτος τής προθεσμίας σχεδόν πα
ρήλθεν.
ΕΡΒΩΡ. Πρό τινων ήμερων εΐδον τήν νέαν
σελήνην άνατέλλουσαν όπισθεν τών λόφων έκεί
νων, ώς στενήν λωρίδα άμυδροΰ, άργυρόεντος
φωτός. 1 ήν παρελθοΰσαν νύκτα εΐδον τήν σε
λήνην κατοπτριζομένην έντός τοΰ 'Ροδανού. Ό
δίσκος της είχε εύρυνθή καί ρεύμα φωτός έπιπτεν έπι τής κοιλάδος. Έάν ό λυτρωτής δέν
ελθη πρό τής πανσέληνου, έρχεται πολύ άργά
πρός σωτηρίαν.
ΣΙΒΑ. Πρός σωτηρίαν; Καί άπό τίνος;
ερβωρ. Άπ’ έμοΰ, Ί’.ρβώρ τοΰ Γαλάτου,
δστις τότε εσεται πράγματι κύριός σου. "Εδωκα
λόγον νά σέ κρατήσω ένταΰθα άνενόχλητον έπι
έτος δλον. Ένταΰθα έζησας ύπό τήν σκέπην
τής ιδίας μου στέγης. Μή δέν έκράτησα μέχρι
τοΰδε τήν ύπόσχεσίν μου;
ΣΙΒΑ. Ναί, τήν έκράτησας.
ΕΡΒΩΡ. Καί πρός τοΰτο έγώ αύτδς ήναγκάσθην νά ικανοποιήσω τάς άπαιτήσεις τοΰ Διοίκωνος καί τοΰ Γασπάρ. Ούδείς άλλος έχει
άπαίτησίν τινα. ΓΙρδς αποφυγήν δέ πάσης ύπονοίας, ήτις ήδύνατο νά προσαφθή είς τδ καθαρόν
σου όνομα, σοι έδωκα τήν μητέρα μου φύλακα.
Αύτή σέ περιεποιήθη είς τάς ώρας τής άπογνώσεώς σου, αύτή σέ παρηγόρησεν εις τήν νοσταλ
γίαν σου, αύτή σ’ έπροστάτευσεν άπδ παντός
κινδύνου. Άλλά τώρα πλησιάζει τό τέλος. Έάν
μέχρι τής ταχθείσης προθεσμίας δ Κώνστανς, δ
σύζυγός σου, δέν σ’ έλευθερώση, έγώ άνακτώ τά
δικαιώματά του. Αΐ! τώρα φοβείσαι! Τώρα
τρέμεις!
ΣΙΒΑ. Ναί· (Καθ’ ι'αντήν.) Άλλ’ ούχί έκ φόβου.
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ΕΡΒΩΡ. Ελπίζεις άκόμη δτι θέλει έλθει;
ΣΙΒΑ. Πάσα ήμέρα παρερχο;χένη άνευ ειδή
σεων έλαττοΐ τήν έλπίδα. Ισως δμως ό Κών
στανς άνέβαλε τήν άναχώρησίν του · σύ βεβαίως
θά τφ παραχώρησης καί άλλον μήνα.
ΕΡΒΩΡ (μίτύ πάάον»). "Οχι, όχι, ούτε ήμέραν.
Έγώ τόν λόγον μου κρατώ. Μοί είπον δτι ό
λαός σου συνειθίζει νά ΰπόσχηται εύκόλως πράγ
ματα, τά όποια δέν διανοείται νά τηρήση.
Ήμεΐς οί Γαλάται είμεθα άλλοι άνθρωποι- καί
δμως σείς οί πεπολιτισμένοι Έλληνες μετά πε- ·
ριφοονήσεως προσβλέπετε έπι τοΰ σκληρού ήμών
βίου καί τών απλών ήμών ηθών.
ΣΙΒΑ. Ή γενναιότης καί ή τιμή ούδέποτε
προκαλούσι τήν περιφρόνησιν. Καί τδ έθνος μου
είχεν άλλοτε αύτάς τάς άρετάς ■ τώρα δμως οί
στρατιώται μισθοΰνται καί άντί νά λατρεύηται ό
θεός λατρεύονται τά έμβλήματα έπι τών δραχμών
των. Φαίνεται ότι προτιμώσι οί "Ελληνες τάς
δραχμάς άπδ τάς γυναΐκάς των... Ήμεΐς αί
αιχμάλωτοι δλίγα έχομεν ν’ άπολέσωμεν έπι τή
αλλαγή κυρίου . . .
ΕΡΒΩΡ. Σίβα, είσαι πράγματι άξια νά ήσαι
σύζυγος στρατιώτου. Έάν ούτως όρίσωσιν αί
Μοΐραι, θά ύπετάσσεσο;
ςιβα. Αί Μοΐραι δρίζουσι τά πάντα· ήμεΐς
δέ όφείλομεν ύποταγήν.
ΕΡΒΩΡ (άπιιλητικώς). Σίζ·Χ. (Κρατονμςνος) · 'Όχι,
v/y Δέν είναι άκόμη πανσέληνος. Τοΰ Έρβώο
ή τιμή ήτο ακηλίδωτος καί άκηλίδωτος θά
μείνη. — Σίβα, θά περιμείνω τδν σύζυγόν σου
μέχρι τής πανσέληνου. Έάν έλθη θά τύχη
παρ’ έμοί έγκαρδίου ύποδοχής. (’Απίμ^ττπι.)
ΣΙΒΑ (μόι^). Ώ Άρτεμι παντοδύναμε, σύ
ήσο ή παραδώσασά με είς τήν έξουσίαν τοΰ αρ
χηγού τούτου. Εΐδον το άνδρικόν του παράστημα,
τήν γενναιότητά του. τήν ίσχύν του· έζησα ύπό
τήν σκέπην καί προστασίαν αύτοΰ καί έμαθα νά
τόν άγαπήσω. Έγώ, ής ή καρδία ούδέποτε
έπαλλε ταχύτερον είς τούς λόγους άνδρός, έγώ,
ήτις ένόμιζον δτι τδ στήθος μου ήτο κατεσκευασμένον έκ Παρίου μαρμάρου, τόσον ψυχρόν μοί
έφαίνετο· έγώ τώρα έγκλείω έν αύτώ πύρ, θερμαΐνον αύτό ώς άγαλμα τής έν τφ φωτί τής
δύσεως λουομένης Αφροδίτης! Έάν ό "Ελλην
έμπορος, ό άγοράσας μέ παρά τοΰ πατρός μου.
κηδόμενος είσέτι τού προσφιλούς παιγνίου του
θελήση νά τδ άνακτήση καί έκ δευτέρου, έπικαλοΰμαι, ώ θεά, τήν βοήθειάν σου. "Ανεμοι
καί θύελλα·, άς άπωθήσωσι τδ πλοΐόν του, έχθροι άς παρεμποδίσωσι τήν προχώρησίν του καί
οδηγοί άπατηλοί άς τδν άποτρέψωσιν άπό τής
εύθείας δδοΰ. — Καί έγώ μετά πυρετώδους
βλέμματος θά παρακολουθήσω τήν αύξανομένην
σελήνην. Ό Έρβώρ δέν είπεν ούδέ λέξιν έρω
τος, άλλά τά βλέμματά του, οί λόγοι του, ή
γλυκεία αύτού ύπέρ έμοΰ φροντίς, έπρόδωσαν
τούς διαλογισμούς του, και έγώ, ή άνίσχυρος
αιχμάλωτος, κατέστην ήδη κατά τδ ήμισυ έξουσιαστής. Μόνον ό δοθείς του λόγος μένει άκόμη
μεταξύ ήμών· άλλ’ ό άμοιβαϊος ήμών έρως καί
τδν τελευταΐον τούτον θά καταρρίψη φραγμόν.
Καί ήδη — υπομονή, καρδία μου! Έπι τινας
άκόμη ήμέρας θ’ άνατείλη καί θά δύση ό ήλιος
καί έπειτα καταπίπτει δ φράκτης. Οί ποιηταί
ήμών άναφέρουσιν δτι αί ώραι είναι πτερωταί ·
διατί πετώσι τόσον βραδέως; (’ΑπΖρχ«τα<.)
(Έπεται ή συνέχεια.)

[Άρ. 53.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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Η Ρ2ΣΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ.
Πρό τινων ημερών παρευρέθημεν είς ομιλίαν
τινά, ήν ό γνωστές ρώσσος καθηγητής κ. Γεώρ
γιος Άρνόλδος έποίησεν ένταύθα «ερί τής
αχέσεως τής ρωσσικής εκκλησιαστικής καί εθνι
κής μουσικής πρός τήν βυζαντινήν και άρχαίαν
Ελληνικήν. Επειδή τό θέμα τούτο ενδιαφέρει
μεγάλως καί ήμάς τοΰς "Ελληνας θέλομεν δια• λάβει έν ολίγοι; περί τής ομιλίας ταύτης, ήν
πολυπληθές άκροατήριον παρακολούθησε μετά
πολλής προσοχής καί πολλού ενδιαφέροντος.
’Εν πρώτοι; έν ιστορική εισαγωγή ό ρώσσος
καθηγητής άνέφερέ τινα περί τής αρχαιότατης
πηγής τής ρωσσικής εκκλησιαστικής μουσικής,
τοΰ Χ ρονικού τού Ιωακείμ. Έν τώ χρονικώ
τούτο» λέγεται, οτι μετά τήν κατάκτησιν τής
ταυρικής Χερσονήσου (τής Κριμαίας) παρά τών
Τώσσων καί μετά τήν βάπτισιν Βλαδιμήρου τού
Μεγάλου έν Κιέβω, ό σοφώτμτος μητροπολίτης
Μιχαήλ μετεκαλέσατο εις Κίεβον έκτος πολλών
λογιών ’Επισκόπων καί ιερέων καί ψάλτας τινάς.
Έν τή ' Γενεαλογική Βίβλο»’’ τού μητροπολίτου
Κυπριανού λέγεται, βτι έπί Ίαροσλάβου Α'.
(περί τά μέσα τού ια'. αίώνος) ήλθον είς Ρωσ
σίαν τρεις "Ελληνες ψάλται, οίτινες έδίδαςαν τάς
κατανυκτικάς εκκλησιαστικά; μελωδίας, τά; έν
χρήσει έν Κωνσταντινουπόλει· άποδεικνύεται επο
μένως τρανώτατα δτι ή έκκλησιαστική μουσική
είσήχθη εί; 'Ρωσσίαν έκ Βυζαντίου. Δια μα
κρών ό σοφός καθηγητή: απέδειξε τούτο, καί
άνέφερε πρώτον έν τών αρχαιότατων έγγραφων,
τόν σπουδαιότατου κώδηκα έν τή εθνική τών
ΙΊαρισίων βιβλιοθήκη, δστις καλείται "ή βίβλος
τής ίεράς πόλεως” καί περιέχει συλλογά;
ύμνων καί τροπαρίων μετά θεωρητικής πραγμα
τείας. Τό βιβλίον τούτο είναι άρχαιότατον. πι
θανώς έκ τή; έποχής τού άγιου Ίωάννου τού
Δαμασκηνού (τού η', αίώνος), ίσως δμω; καί
άρχαιότερον (τού δ'. αίώνος), άποδιοόμενον ύπό
τινων είς τόν επίσκοπον Κρήτης Άνδρέαν.
Μετά τούτο άνέφερεν ό καθηγητής τό σύγ
γραμμα τού Μανουήλ Βρυεννίου (έκ τού ιγ’. αί
ώνος), τό έπιγραφόμενον "Τρία βιβλία τή;
Αρμονικής”, τό όποιον εΰρηται έν τή Συλ
λογή opera mathematica (έ'κδεδ. παρά τοΰ έν
Όξωνία καθηγητού WaLLIS τώ 1699). Επειτα
ώμίλησε περί τών πραγματειών τού Ααμπαοαρίου Μανουήλ Χρυσό φόρου καί περί τών έρ
γων τοΰ Ίωάννου Κουκουλέζη (έκ τή; έν
’Άθ«> μονής 1693) τού Καλού κ. άλ. Διά τού
των όλων άπέδειςεν ό καθηγητής Αρνόλδος
πειστικότατα τήν κατ’ ευθείαν βυζαντινήν κα
ταγωγήν τής ρωσσικής έκκλησιαστική; μουσικής.
Εσφαλμένη είναι κατ’ αύτόν ή γνώμη, δτι ή
βυζαντινή μουσική ήτο παρεφθαρμένη άρχαία
Ελληνική μουσική. Η βυζαντινή έκκλησιαστική
μουσική είναι αποδεδειγμένος ή διάδοχος καί
κληρονόμο; τή: άρχαία; έλλην. μουσική; τέχνης,
καί ή θεωρία αύτής κατ’ ούδέν διαφέρει. Πρός
άπόδειξιν τούτου ό Άρνόλδος έδωκε λεπτομερή
χαρακτηρισμόν τών οκτώ διαφόρων μουσικών
τύπων (τοΰ δωρικού, φρυγικού, λυδικού, μ ιξολυδικοΰ, ύποδωρικού, ύποφρυγικοΰ, ύπολυδικοΰ καί
ύπομιξολυδικοΰ).
Προϊόντος τοΰ λόγου δέ ύπέδειξεν ό καθη
γητής τήν σημασίαν τής τριφώνου έκκλησ.
μουσικής. "Ο,τι άφορα ιδίως είς τήν ρωσσικήν
μουσικήν, κώδηκες τινέ; τοΰ ιστί καί ιζ'. αίώνος
άναφέρουσιν δτι ή τρίφωνος μουσική ήδη κατά
τήν έποχήν εκείνην ήτο μέν έκ προθέσεω; ούχί
οέ έκ συμπτώσεως προερχόμενη. "Οτι δέ τήν
τρίφωνον ταύτην μουσικήν δύναταί τι: νά πα
ραδεχθώ ώς τήν κατά τόν ια'. αιώνα έκ Βυζαν

τίου είς 'Ρωσσίαν μετενε/θείσαν, κατέδειξεν ό
καθηγητής έκ χωρίων αρχαίων συγγραφέων (τοΰ
‘Αθηναίου, Πλουτάρχου, Κλαυδίου τοΰ Πτολε
μαίου, Γαυδεντίου κ. άλλ.). Έν τελεί δέ έξηγήσας, τήν ετυμολογίαν τή; λέξεως DeaiESTweniki (τή; έκκλησ. ρωσσικής μουσική;) απέ
δειξαν δτι ή λέξι; αυτή παράγεται έκ τή;
ελληνική; λέξεως δήμο; καί σημαίνει μουσικήν
τού λαού, όμοια τφ τή; Εσπερία; cantus vul
garis.
Η έκκλησιαστική μουσική έν 'Ρωσσία.
έπέδρασεν ίσχυρώς έπί τών δημοτικών ασμάτων,
πολύ ίσχυρώτερον ή οτι συνέβη τούτο έν τή
δυτική Εύρώπη, έν τή προτεσταντική λ. χ. Γερ
μανία. ής τά εκκλησιαστικά άσματα βασίζονται
επίσης έπί τή; δημώδους μουσικής.
Τό τελικόν εξαγόμενον τής ομιλία; τοΰ καθηγητού Άρνόλδου ήτο, δτι ή ρωσσική εκκλη
σιαστική καί δημώδη; μουσική έχει στενοτάτην
σχεσιν προ; τήν άρχαίαν έλληνικήν μουσικήν
καί δέον νά θεωρήται ώς έςακολούθησις αύτής.

0 ΥΠΧΟΣ.
(Σκέψεις.)

Α'.

Μυστηριώδη; κατάστασι; τή; ανθρωπίνου
ζωής! Είκών τοΰ θανάτου, τήν άνάπαυσιν ώς
εκείνος έγκρύπτουσα! Κόπια ό άνθρωπος, εργά
ζεται, τρέχει ολην τήν ημέραν ύπό τό καταθαμβοΰν τού ήλιου φώς· άλλ’ έρχεται άλλη ώρα.
ώρα κρύφια κατά τον ποιητήν ό Φοίβος βυθί
ζεται εί; τά υγρά νάματα, σκότος βαθύ καλύπτει
τήν γήν, καί ό άνθρωπο; δέν έργάζεται πλέον.
Τότε έρχεται ό Μορφεύ; νά κλείση τά όμματά
του είς ύπνον προσωρινόν, ούχί είς αιώνιον,
θάνατος έσται διά τόν ύπνώττοντα άνθρωπον τό
διάστημα μιας νυκτός.
Αλλ’ είτε μικρόν είτε
μέγα, τις δύναται νά τό μέτρηση: Τί θά έννοήση
ό ύπνώττων, έάν τό διάστημα τούτο παραταθή
έπ άπειρον; Έάν έςυπνήση μετά δέκα αιώνα;,
θά υπόθεση άρά γε οτι έκοιμήθη πλειότερον μια;
νυκτός: Δέν αισθάνεται, δέν σκέπτεται, δέν κρίνει.
Άλλ’ όμως ζή. άλλ’ όμως διατηρείται άγρυπνός
τι; δύναμις ■ή? Ψ“ζήί του αείποτε — ή φαν
τασία. Η φαντασία! Άθάνατος δντ ώ; δύναμις.
Μόνη ίσως αύτη καί μετά θάνατον παραμένει,
διότι όντως μόνη είν:■ άθάνατος. 'Υπνώττεις.
καί τής ψυχή; σου αί δυνάμει; συνάπασαι νεκροΰνται, καθεύδουσιν άλλ’ ή φαντασία σέ φέρει
είς τον ουρανόν, εί; τήν πατρίδα, πρός τά φίλτατά σου. Έάν ό ΰπνος ήνε είκών τού θανάτου,
μή αύτη δέν είνε είκών τής άθανασίας; Μ ή
αύτη δέν είνε ή πνευματικωτέρα πασών τών
ψυχικών δυνάμεων: Τό πανταχοΰ είναι, ιδού
ό κατάλληλος αύτή; ορισμός. Καί πότε άλλοτε
ή καθ' ύπνον φαίνεται διαυγέστερα; Τότε έλευθερούται, καί έλευθέρα πέτα, καί ό άνθρωπος
είνε ολο; φαντασία, ούδέν άλλο. 'Υπνώττει.
Β'.

Έάν δέν είσήλθετέ ποτέ, είσέλθετε εις δω
μάτων, ένθα ανθρώπινοι υπάρξεις ΰπνώττουσιν.
Τοσαύτα όντα, άπερ πρό τίνος τοσούτω στενώ;
συνεδέοντο μετά τή; ζωή;, μικρόν, μικρότατου
χρόνου διάστημα τά αποχωρίζει άπ’ αύτής.
Δέν άνήκουσι πλέον είς τον κόσμον, άνήκουσιν
είς τήν αθανασίαν, διά μίαν νύκτα. "Οστις κοι
μάται είναι άθάνατος, καί εύτυχή; έκεΐνος,
δστις άπό τού υπνου μεταβαίνει εί; τόν θάνατον,
διότι μεταβαίνει τόσφ φυσικός είς τήν αθανα
σίαν. Πόσον πολύ έπρεπε νά μελετηθή ό ύπνος
καί πόσον ολίγον έμελετήθη! Αέγει παράδοσις
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δτι είς τήν άλλην ζωήν ούδέν ένθυμεΐταί τις
έκ τοΰ κόσμου. ’Αλλά μή ό ύπνώττων ένθυμεΐταί;
Εί; τήν όμάδα τών κοιμωμένων τί; θά. διακρίνη
τόν έμπορον ή τον φιλόσοφον, ή τον τεχνίτην, ή
τόν επιστήμονα: Πάντων αί ασχολία: είς κόρα
κας! Πάντες κοιμώνται. Άφήκεν ό εί; τά κατά
στιχά του, ό έτερο; τά έργαλεΐά του, ό άλλος
τά βιβλία του. Άπαντε; εύρίσκονται, ώ; λέγει
ή παράδοσις, είς τήν άλλην ζωήν. Διά τούτο
καί ώνομάσθη ό ύπνος τοΰ θανάτου αδελφός.
Μόνον ό ποιητής διαμένει ποιητή; καί καθ’
ύπνον, διότι είνε δλος φαντασία καί ή φαντασία
γρηγορεΐ πάντοτε — είνε αθάνατο;! *)

Πόσον πολύ έπρεπε νά μελετηθή ό ύπνο;,
καί πόσον ολίγον έμελετήθη! Τί; οίδεν αν ή
μελέτη του δέν προδ'ύση ήμΐν τής αθανασίας
τά μυστήρια: Τί; οίδεν αν ό Δημιουργός δέν
ήθέλησε νά συνειθίση τό πλάσμα του εί; τόν
μέλλοντα βίον, οίονεί εικόνα αύτοΰ δωρούμενο;
διά τή; καταστάσεω; εκείνη; τή; ανθρώπινη;
ζωή;, ήν ύπνον καλοΰμεν; Μή μετά τον κόπον
τή; ήμέρα; δέν έρχεται ή νύς καί ό ύπνος;
Μ ή μετά τούς μόχθου; τή; ζωή; δέν έρχεται
ό θάνατο;, ό εί; τήν αθανασίαν είσάγων; Μή
ό θάνατο; δέν είνε σκοτεινό; ώ; ή νύς: Μή ό
μέλλων βίο; δέν προαναγγέλλεται οδυνηρός ή
ευάρεστος ώς είσίν οί ονειροι τοιοΰτο:; Πόσον
όμοιάζουσιν οι δύο ούτοι δίδυμοι αδελφοί, ό
ΰπνος καί ό θάνατος! Μήτηρ των είνε ή αθα
νασία, καί είνε γνήσια εκείνη; τέκνα. Καί δμ<»;
εν τφ φαινομενική) τούτο» θανάτφ δέν άπαλλοτροιούται τής φύσεώς του ό άνθρωπος. Οί τής
ψυχής του χαρακτήρες διαμένουσι πάντοτε έγκεχαραγμένοι έπί τοΰ κοιμωμένου προσώπου του.
Ιού κακούργου ή μορφή καί καθ’ ύπνον εμποιεί
τρόμον καί απέχθειαν· τού διεφθαρμένου τό
πρόσωπον εμποιεί οίκτον καί άποτροπίασιν ή
αίγλη τή; άγαθότητο; διαλάμπει εί; τό πρό
σωπον τοΰ έλεήμονος καί αγαθού, καί ή τής
καρδίας άγνότη; πλανάται είς τά κεκλεισμένα
τού βρέφους χείλη καί περιαυγάζει τήν ουρανίαν
αύτοΰ μορφήν. "Ολοι ύπνώττουσιν δλοι μετέχουσι-τή; καταστάσεω; εκείνης, ήτις έπεται τού
θανάτου, άλλά τόσω διαφόρου εκάστιο. Πόσον
πολύ έπρεπε νά μελετηθή ό ΰπνος καί πόσον
ολίγον έμελετήθη!
Έν ΓΙειρανεϊ.
Πέτρος Κ. Άποοτολίδης.

Η ΤΠΟΒΡΤΧΙΟΣ νΤΡΙΙΞ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ.

Π ΓΛ2ΣΣΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ.
(Μετά εικόνων, δρα σελ. 69.)

Από καταβολή; κόσμου οί άνθρωποι μετα
χειρίζονται διάφορα σημεία είτε διά τών χειρών
είτε διά τής κεφαλής, διά τών όμμάτων κτλ.
προ; έκφρασιν τής θελήσεώς των, τή; άπορία;
των, τή; άρνήσεώς των κτλ.
Η τάσι; αύτη
τών άνθρώπων τοΰ όμιλεϊν καί διά σημείων
παρήγαγε βαθμηδόν τήν γλώσσαν τών κωφαλά
λων, δι’ ή; τά δυστυχή ταΰτα ό’ντα δύνανται
νά συνεννοώνται, Καί τά μέν έν τοΐς πεπολιτισμένοις έθνεσιν έν χρήσει σημεία είναι τοΐ;
πάσιν αρκούντως γνωστά. Όλιγώτερον δμως
γνωστά είναι τά σημεία παρά τοΐς άγρίοις λαοί;,
καί ώ; πρός τούτο λίαν ένδιαφέρον είναι σύγ
γραμμά τι τοΰ λογίου ’Αμερικανού Γάρρικ
*)

Κατά τούτο δέν ουμφωνοΰμεν πρός τόν γρά-

φοντα.

Ισως ή φαντασία τού ποιητοΰ είναι ζωηρότερα,

άλλά πόσης τάςεω;,

παντός επαγγέλματος άνθρωποι

έγουσιν έπίσης φαντασίαν, ήτις καθ’ ύπνον ένεργεΐ.
Σ. τ. Δ.
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Μάλλερυ, πραγματευόμενου κερί τής διά σημείων γλώσσης τών Ινδών τής ’Αμερικής. ··
Μάλλερυ έξήτασεν έπισταμένως και έπί κολλά
έτη τά διάφορα σημεία τών αγρίων έκείνων
φυλών, και ήλθεν είς τό συμπέρασμα, δτι ταΰτα
δεν υπάγονται είς (ορισμένους και γενικούς κανό
νας, διότι κατ’ αυτόν τό αυτό πράγμα εκφρά
ζεται παρά τοΐς διαφόροις φυλαΐς διά σημείων
διαφόρων. Ή λέξις άρχηγός π. χ. εζφρά,;ται παρά τισι διά τής περιστροφής και ύψώσεως
του δείκτου πρός τά άνω, παρ άλλοις δε διά
τής καταβιδάσεως του δείκτου πρός τήν γήν,
δπερ σημαίνει "ό έν μέσφ τών υποδεεστέρων
αύτοΰ ΐστάμενος καί τό κέντρον αύτών άποτελών.”
Καί ή λέξις "ήμέρα” εκφράζεται διά διαφόρων
σημείων τό γενιζώτερον τούτων είναι τό εςής·
υψωσον τόν δείκτην πρός ούρανόν καί άγε αύτόν
άπ’ ανατολών πρός δυσμάς. Εμφαινεται ούτως
ή τοΰ ήλιου, του αστέρας τής ήμέρας, πορεία ·
Τά διάφορα ζώα έμφαίνουσιν οί μιμογράφοι οιά
•χαρακτηριστικών σημείων· συνηθεστατα παρισταται ή έλαφος διά τής ύψώσεως τών δακτύλων
αμφοτέρωθεν τής κεφαλής. ΊΙ παράστασις του
ίππου είναι παρ’ άπασι τοΐς άγριοις Ινδοΐς ή
αύτή· έπίθεσις τών ανοικτών δύο πρώτων δακτύ
λων τής μιας χειρός έπί τής έτέρας χειρός. θαυ
μασμός καί έζπληξις εκφρά,ονται οιά τής επιθεσεως τής δεξιάς χειρός έπί τού άνοικτού στό
ματος. Τό σημεϊον τοΰτο ευρηται και εις τας
άρχαίας αιγυπτιακός παραστάσεις συνηθέστατα.
Άδελφός καί άδελφή, τέκνα τής αύτής μητρός,
παρίστανται διά τής εισαγωγής τών δύο πρώτων
δακτύλων τής χειρός είς τό στόμα- τοΰτο ση
μαίνει- άμφότεροι έθήλασαν τόν αύτόν μαστόν.
Χαρά καί εύχαρίστησις εμφαίνονται διά τής
έπιθέσεως τής δεξιάς χειρός επι του στήθους
καί περιστροφής αύτής όφιδοειδώς πρός τα ανω·
τοΰτο σημαίνει, ή καρδία πάλλει ζωηρώς.
Πολύ ουσιώδη είναι διά τούς Ινδούς τα σημεία,
δι’ ών έμφαίνονται τά ονόματα τών διάφορων
αύτών φυλών. Είναι τά σημεία ταύτα ώς είδη
διαβατηρίων. Κατά τοΰτο τό σύγγραμμα τού
Μάλλερυ είναι πλουσιώτατον.
Ιινα τούτων
άναφέρομεν ένταΰθα. 0 Δακοτάχος ή ο Σιοΰ
οσάκις θέλει νά σημάνη τον έχθρικώς πρός αύτόν
διακείμενον Μελάμποδα ύψοΐ τόν δεξιόν αύτού
πόδα καί φέρει έπ’ αύτού άπό τής πτέρνης μέ
χρι τών δνύχων τήν ανοικτήν αύτού παλάμην
ώς θέλων νά καθαρίση αύτήν άπό τοΰ κονιορτού.
Οί Ινδοί έκ τής φυλής τών Καϊόβα έχουσι τήν
φήμην άνδρών δυστροπών και ακοινώνητων οι
Κομάγχαι έμφαίνουσιν αύτούς διά σημείου, δηλοϋντος δτι έν τή κεφαλή των κάτι τι δέν είναι
όρθόν. Ύψοΰσι δηλ. τήν ανοικτήν χεΐρά των
ύπεράνω τής κεφαλής καί περιστρέφουσιν αύτήν.
Έρώτησιν καί άπάντησιν τών συναπαντωμένων ’Ινδών παριστα ή είκών ήμών, ή μεγαλειτέρα. Ό έπί τοϋ βράχου ΐστάμενος ύψοΐ τήν
δεξιάν αύτού χεΐρά μέ τήν παλάμην πρός τά
έξω καί κινεί αύτήν βραδέως άπό τά δεξιά προς
τ’ αριστερά. Τούτο σημαίνει· τίνες είσθε; Οί
κάτωθεν ίστάμενοι λέγουσι διά σημείων τό όνομα
τής φυλής των, ύψοΰντες τούς δύο ηνωμένους
δακτύλους ύπεράνω τής κεφαλής των, έμφαί• νοντες ουτω τά δξέα ώτα τής άλώπεκος, ητις
είναι τό σύμβολον αύτών. Ούτως οί έπί τού
βράχου ίστάμενοι μανθάνουσιν δτι οί κάτωθεν
άνήκουσιν είς τήν φυλήν τών Πάνη. Δι’ αύτού
τοΰ τρόπου γίνονται ολόκληροι συνδιαλέξεις. ··
Μάλλερυ άναφέρει τοιαύτας έν τώ συγγράμματι
αύτοΰ, συνοδεύων αύτάς καί διά εικόνων, άς
κατεσκεύασε διά τής φωτογραφίας. ’Ενίοτε ή
έξήγησις αύτη είναι λίαν εκτενής. Ουτω π. χ.
έν σελίδι δλοκλήρφ έξηγεΐ διά σημείων τήν
έξής άπλουστάτην φράσιν· 'Μετέβημεν είς το
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ύπουργεΐον. έσφίγξαμεν τήν χεΐρά του ύπουργοΰ
καί ώμιλήσαμεν μέ αυτόν. ΊΙκούσατε περί
•
»
τουτου;
ΊΙ διά σημείων γλώσσα είναι έν χρήσει
περισσότερον παρά τοΐς Ίνδοις τών πεοιαδων ή
παρά τοΐς τών όρέων, καί τοΰτο διά τον άπλούστατον λόγον δτι πολυπληθέστερα·, είναι αί φυ
λά! τών πεδιάδων τής βορείου ’Αμερικής, καί
ή άνάγκη τής διά σημείων συνεννοήσεως ήτο
πλέον κατεπείγουσα. Έν ταις άραιοτερον κατοικημέναις χώραις ή γλώσσα τών σημείων δεν
ήτο τόσον αναγκαία.
Χρήσιμος πρό πάντων
είναι ή γλώσσα τών σημείων διά τούς Ινδούς
τούς έπιδιδομένους είς τήν θήραν. διότι οι
αύτής δέν άποδιώκονται τά ζώα. Απόδειξις δε
δτι ή διά σημείων γλώσσα είναι άρχαιοτάτη.
είναι οτι ου μόνον συνώνυμα άπαντώνται ηοη
έν αύτή άλλά καί διάλεκτοι διάφοροι.

Η ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΣΥΡΙΓΞ ΜΕ-ΤΑχΥ
ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ.
(Μετά δύο εικόνων, δρα σελ. 69.1

Ύπάρχουσιν έν τώ κόσμφ άνθρωποι μή δυνάμενοι νά ύπδ'ρέρωσι θαλάσσιον πλοΰν. οσον και
άν ήναι σύντομος. Ίί ιδέα οτι παραδίδονται
.είς τήν διάκρισιν τών κυμάτων έπί μικρού και
σαλευομένου σκάφους, οτι εμπιστεύονται είς το
δόλιον στοιχεΐον, τήν θάλασσαν, εμποιεί αύτοΐς
φρίκην καί τρόμον. Τοίοΰτοι λοιπόν άνθρωποι,
ύπολογίσαντες δτι άντί 1 '/ϊ ώρας θαλασσίου
πλού ήδύναντο έν διαστήματι 45 λεπτών τής
ώοας νά μεταβαίνωσιν άναπαυτικώς άπο Γαλλίας
είς ’Αγγλίαν καί τάνάπαλιν χωρίς ν’ άντικρύσωσι τήν φοβεράν θάλασσαν, συνέλαβον καί τήν
ιδέαν ύποορυχίου σύριγγος ένούσης τά δύο όμορα
κράτη.
ΊΙ ιδέα τοιαύτης σύριγγος δέν είναι νέα, καί
πατήρ αύτής δύναται νά θεωρηθή ο Γάλλος
θωμάς Γαμόνδος. δστις πρό δεκαπενταετίας ήδη
άπέδϊίξε το κατορθωτόν τοΰ πράγματος εν ιδιαι
τέρα πραγματεία. ’Αλλά κατ’ έκείνην τήν έπο
χήν ή ιδέα αύτοΰ δέν εύρεν ηχώ, ίσως διότι
ή επιστήμη δέν είχεν άκόμη άποκτήσει τήν
πείραν έκείνην, ήν απέκτησε κατά τήν διάτρυσιν
τού Κινησίου όρους καί τού άγιου Γοθάρδου έν
Ελβετία, καί έπί πολύ ή πλάστιγξ έκλινεν ύπέρ
τής κατασκευής γεφύρας διά τού πορθμού.
Έσχάτως όμως ή ιδέα υποβρυχίου σύριγγος
έτέθη πάλιν ύπό συζήτησιν καί έταιρία δοκι
μαστική ίδρύθη πρός μελέτην τοΰ εδάφους καί
τού πυθμένος τής θαλάσσης, ινα ληφθή ή βεβαίωσις ότι τό έδαφος είναι άρκούντως στερεόν,
ώστε νά μή ύπάρχη φόβος εισροής τών ύδάτων.
Άποπερατωθεισών κατ’ ευχήν τών μελετών προ
έβησαν οί μηχανικοί είς κατασκευήν τής καταλ
λήλου πρός διάτρυσιν μηχανής. Τοιαύτην μη
χανήν κατασκεύασεν ό γνωστός Αγγλος συν
ταγματάρχης Beaumont, ήτις καί δοκιμασθεΐσα
άπεοείχθη καταλληλοτάτη. Ή μηχανή, ώς
φαίνεται έν τή παρατεθειμένη εικ.όνι, σύγκειται
έκ δύο βραχιόνων σιδηρών, ώπλισμένων διά δε
κατεσσάρων οξυτάτων λεπίδων εκ χάλυβος. Ί πο
τήν πίεσιν τής μ.ηχανής διά τοΰ συμπεπυκνωμένου άέρος στρέφονται οί βραχίονες μετά με
γάλης ταχύτητος καί άνοίγουσι τήν όπήν τής
στοάς καθ’ δλον αύτής το ύψος, καί τό πλάτος.
Διά τοΰ υδατος παρέχεται ταύτοχρόνως ώθησις
τή μηχανή πρός τά έμπρός καί παραμερίζεται
το χώμα, τό όποιον πίπτει έπί τής όπισθεν τής
μηχανής εύρισκομένης άμάξης, ήτις διά καταλ
λήλου μηχανήματος έκκομίζεται τής στοάς. 0
μηχανικός CHAMPION έπρότεινεν έτέραν μηχα
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νήν. δι’ ής νά γείνηται διάλυσις τοΰ χώματος·
άλλ’ ή μηχανή αυτή δέν άπεδείχθη πρακτική.
Ίί όλη σΰριγξ έχει μήκος 48 χιλιομέτρων,
ών τά 13 άνήκουσιν είς τά φρέατα, δι’ ών θα
κατέρχεται τις είς τήν στοάν· ώστε ό ύπό τήν
θάλασσαν δρόμος δέν είναι ή 35 χιλιομ.
Π
οροφή είναι στερεωτάτη. άποτελουμενη εκ στρώ
ματος 72 μέτρων πάχους.
Τό ζήτημα τώρα είναι άν θά άποπερατωθή
τό έργον. Γνωστόν είναι ότι ή αγγλική κυοερνησις δέν φαίνεται λίαν εύδιάθετος και ευνοϊκή
πρός τήν έπιχείρησιν. φοβούμενη, ως λεγει, το
εύκολον τής έχθρικής έπιδρομής. Άλλα το
πρόσκομμα τοΰτο εύκόλως θά ^ρετο, άν δέν
ύπήρχε το οικονομικόν ζήτημα, τό οποίον είναι
καί τό σοβαρώτερον. Άπεδείχθη ότι ενεκα τοϋ
συναγωνισμού τών μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας
πλεόντων άτμοπλοίων αί εισπράξεις τής υποβραχίου σύριγγος ούδέ τούς τόκους τού μεγάλου
κεφαλαίου, τό όποιον άπαιτεϊ το έργον, δύνανται
νά καλύψωσιν. Επομένως ύφίσταται ή άνάγκη
πλούσιας έπιχορηγήσεως έκ μέρους τών δύο
κυβερνήσεων, θά δοθή ή επιχορηγησις αυτή;
Τέλος δμως ύφίστανται άκόμη και τεχνικά·,
τινες δυσχέρεια·., ών τήν άρσιν πρέπει εκ. παντός
τρόπου νά έπιτύχωσιν οί μηχανικοί. Μεταξύ
τούτων είναι τό ζήτημα τοΰ άερισμοΰ, δπερ
έπησχόλησε τοσοΰτον τούς επιστήμονας εις τήν
διάτρυσιν τοΰ άγιου Γοθάρδου. Εντός τοΰ όρους
ό αερισμός ήτο εύκολώτερος. καί μάλιστα εν
άποστάσει μόνον 15 χιλιομέτρων. Πώς επιτευχθήσεται ό άερισμός ύπο την θάλασσαν και εν
έκτάσει 35 χιλιομέτρων; Ίσως λύσει και τό
δύσκολου τοΰτο πρόβλημα τό θαύμα τοΰ δεκάτου
έννάτου αίώνος — ό ηλεκτρισμός.

II (· I Η Σ I Σ.
ΤΟ ΡΟΔυΝ.

(Κατά τό γαλλικόν.)

Μεμαραμένον, άχαρι, άγνώριστον τ’ ώραΐον
Ά νεύρου, φίλη, ρόδον σου, όπερ μέ δμμα καΐον
Καί μέ γλυκύ μειδίαμα τών ρόδων σου χειλεων
Μίαν αυγήν μοί έδωκας, έκσπάσασα τοΰ στήθους
Μετ’ άνεκφράστου χάριτο; καί θάρρους άσυνήθους.

Ώ! τήν πρωίαν πάντοτε έκείνην ενθυμούμαι
Έν τή πικρά τοΰ βίου μου καί μαύρη έρημίφ.
Ύπό αύτής φωτίζομαι καί παρακολουθούμαι
Ώς ύπό στήλης φωτεινής έν σκοτεινή πορεία.
Μέ πόσην μέθην έλαβον τό τρυφερόν σου δώρον.
Μέ ποιαν είς τό στήθος μου τό έκρυψα χαράν,
'Οποιον πόλεμον παλμών ησθάνθην παραφορών
Έκείνην τότε όλβιος τήν εύτυχή φοράν!

Είκών ώς σύ τοΰ εαρος, ώμιλ εις την καρδίαν,
Ώμίλει είς τά ρμματα μέ γλώσσαν ουρανίαν.
Πάν άνθος έπεσκίαζεν, ώς πάσαν σύ παρθένον,
Καί διά σέ έπίτηδες έφαίνετο πλασμένον.

'Ρόδον έκεΐνο, ρόδον σύ, δι’ ένα ώρισμενα
Σκοπόν νά γοητεύσητε, νά τέρψητϊ, πλήν μιαν
Αύγήν, καί ν’ άπολέσητε τήν άλλην φεΰ! πρωίαν
Τά λατρευμένα θέλγητρα, τά δροσοστολισμένα.
Σέ βλέπω ρόδον, καί πικρόν έκ τών δμματων
ρέει
Τό δάκρυ κ’ έπανέρχονται είς τήν ένθύμησίν μου,
Ώς ιλαρά μετέωρα, οί χρόνοι οί ώραΐοι,
Καί βλέκ ό τάλας οι’ αύτών τήν μεταμόρφωσίν
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Τά πάντ’ άλλοΐα σήμερον σύ πλέον ή παρθένος
Δέν είσ* έφ’ ής τοΰ Έρωτος τά βέλη εσταυρούντο,
'Η κόρη δι’ ήν έδιδεν ό εραστής άσμένως
Ζωάς χιλίας καί δι’ ήν πολλοί ετυραννουντο.
Είς χείλη ροδοπόρφυρα ώς πριν δεν άνατελλει
'Ο γέλως, δστις άλλοτε έκλονιζε τας φρενας.
Ούδέ τό δμμα βλέμματα πυρφόρα άποστέλλει
Άνάπτοντα καί καίοντα καρδίας τετρωμένας.

Δέν είσαι σύ ή άλλοτε, έγώ δέν είμαι πλέον
Ό άλλοτε, τό £όδον σου τό άλλοτε δέν είνε·
Τού βίου συμπαρέσυρε ταχύ τό ρεύμα ρέον
Πάν δ,τι αί ήμέραι μας είχον γλυκύ έκεΐναι.

"Ολα παρήλθον, έσβεσαν ώς φρούδη οπτασία·
Τά πάντα ό άμείλικτος έμάρανε χειμών.
Έπί σκοπέλων έθραυσε τό σκάφος τρικυμία,
Καί σήμερον ναυάγια κινούν τον οίκτιρμόν.

Άλλ’ άν τά πάντ’ άμείλικτος κατέστρεψεν ό
χρόνος,
Τό ρόδον άν άπέβαλε τό κάλλος τό γλυκύ,
Τό μύρον 'υπολείπεται χλευαζον τού χειμώνος
Τήν λύσσαν άλλά έρημον τής καλλονής άρκεΐ;
1879.
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Π. Ματαράγκας.

Ι ΗΣ ΠΡΟΣΦΙΛΟΥΣ ΜΟΙ ΕΙΚΟΝΟΣ IΤΙΣ

ΠΑΤΡΙΔΟΣ MUT ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.

Εύχή ιερά τής Μάννας μου,
’Σ τά ξένα μή μ’ άφήσης
ΧΤά ζήσω όλη τή ζωή,
Άλλά νά μ’ όδηγήσης
’Σ το μέρος ποΰ μ’ έγέννησες,
Έκεΐ νά ήσυχάσω·
Όπου πρωτόειδα έγώ τό φώς
Έκεΐ καί νά τό χάσω.
Φύλαξε μέρος, Μάννα μου,
’Σ τό μνήμά σου σιμά σου·
Δέν θέλω ξένην γήν ταφήν,
θέλω τά χώματά σου.
’Σ τήν ξένην ξένος πάντοτε,
Ίό χώμα δέν μ’ άρέσει·
Νά. μείνω, θά μέ κακοδεχθή
Καί δέν θά μέ χωρέση.
Ό τόπος μου είναι δΓ εμέ·
Εκεί ποθώ ’σαν φθάση
Π ώρα, δπου δέν ’μπορεί
Κανείς νά όνομάση,
Έκεΐ νά εύρώ τό μέρος μου
Σιμά ’στά θαπ-ικά μου,
Είς τήν πατρωαν μου τήν γήν
Ν’ άφήσω τά δστά μου.
Μού φαίνεται πώς άπ’ αύτά
Τά χώματα τά θεία
θα κήται καί σιμώτερα
Η θεία Εύδαιμονία!
■Εν Όόηισφ 1883.

Σ. Τυπάλδο; Φο?=στης.

ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ.

(Κατα τό Ρωσσικόν ύπό Π. Κ.)

Παράδεισον εγκλείουσι τά στήθη νεανίου,
Καί υποφώσκει αίθριον τό λυκαυγές τοΰ βίου·
Ιοσας ελπίδας φέρουσι δεκαοκτώ ανοίξεις!
Πόσα τοΰ κόσμου θέλγητρα! Ώ! πόσας περί““υςε’.ί!
Μυροβολοΰντα δρέποντες τά ρόδα τήν πρωίαν,
Αμέριμνοι μεθύομεν ύπό τήν εύωδίαν.
Πλήν μόλις ’ςτόν ορίζοντα ό ήλιος προβαίνει,
• α φύλλα πέρνει άνεμος, ή άκανθα μάς μένει.

Ιζόμη χθές ένόμιζον πώς πρέπει ν’ άγαπήσω·
Εποθουν παλμούς έοωτος ... είς έκστασιν νά
ζήσω.
I ον κόσμον δλον ασφαλή λιμένα εύτυχίας
Ώνειροπόλουν ... τήν ζωήν τράπεζαν ευωχίας·
Καί όμως πριν έτι αύγή χρυσήλατος προκύύη.
Φεΰ! νά μυκάται ήρξατο ή λαΐλαψ είς τά ύψη.
Αγρίως κατεσπάραξε τά ρόζα τής πρωίας,
Διέλυσε τά όνειρα τής νέας μου καρδίας.
Κ έκείνη τώρα μέ τόν νουν άκάματος παλαίει
Κι ανάστατος, κραυγάζουσα, τά όνειρά της
κλαίει.
Ό έρως είναι φάντασμα, ό πλούτος ματαιότης,
H εύτυχία χίμαιρα... άμείλικτος θεότης.
Σκότος καί τύρβη άπειρος, τά πάντα οπτασία,
Ενθα πλανάται διαρκώς ή μάγος φαντασία.
Έν ΙΙετρουπόλει.
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ΊΌ ΕΧ ΣΤΑΣΦΟΥΡΊΉι ΑΛΑΊΌΡΥΧΕ1ΠΝ.
(Μετά είκόνος, δρα αελ. 72.)

Έν τώ διαμερίσματι τοΰ Μαγδεβούργου έν
τή πρωσσική έπαρχία τής Σαξωνίας κεΐται παρά
τήν πόλιν Στασφούρτην άλατορυχεΐον πλουσιώ
τατον. I ών διαφόρων μερών τοΰ σπουδαίου τού
του ορυχείου δίδομεν σήμερον απεικονίσεις, άς
συμπεριελάβομεν έν μια μεγάλη είκόνι.
Καί
άνωθεν μέν παρίσταται ή άκμάζουσα πόλις
Στασφούρτη, ήτις πρό 30 έτι έτών ήτο χωρίον
ελεεινόν καί άσημον, καί σήμερον είναι πόλις
βιομήχανος σπουδαία. Έν έτει 1851 ήρξατο ή
καλλιέργεια τού άλατορυχείου, άνασκαφέντων έν
’■ΡΖ’ΐί '-1'·10 'ρρΐάτων είς βάθος μέτρων 340. Τό
σον δε ένθαρρυντικαί άπέβησαν αί πρώτα·, άνασκαφαι, ώστε τώ 1857 ήρξατο ήδη ή τακτική
εξορυξις.
I ά στρώματα τοΰ δρυκτού άλατος,
πλουσιώτατα, κεΐνται όμαλώτατα, τό δέ παραγόμενον άλας παρουσιάζεται είς κρύσταλλα κα
θαρά καί διαυγή ώς τό ύδωρ. Άπό τής έποχής
εκείνης ή παραγωγή άνεπτύχθη τεραστίως, καί
τού άλατος δέν έγένετο χρήσις μόνον έν τοΐς
μαγειρειοις, έν τοΐς σαπωνοποιείοις καί έν τοΐς
βαφείοις, άλλά καί έν τοΐς διαφόροις χημικοίς
εργοστασίοις, τά όποια ίδρύθησαν έν τε τή πό·
Λει και εν τοις περιχώροις αυτής. Σήμερον τό
όρυχειον απέκτησε φήμην εύρωπαΐκήν καί πολ
λοί είναι οί κατ’ έτος έπισκεπτόμενοι αύτό,
ιδία οί άμέσως ένδιαφερόμενοι έργοστασιάρχαι
καί βιομήχανοι.
Η έξόρυξις τού άλατος είναι ώς έκ τής
αφθονίας εύκολωτάτη. Διά φρέατος 500 μέτρων
βάθους κατέρχεται τις έντός ?/ι λεπτού τής
ώρας εις το βάθος τοΰ ορυχείου. ΊΙ ταχύτης
αύτη παράγει πίεσιν άέρος σφοοράν τοσοΰτον,
ώστε ό κατερχόμενος έπί χρόνον τινά άπόλλυσι
τήν ακοήν. Έν τώ βάθει ή ατμόσφαιρα είναι
μεν ύγρά ούχί όμως καί δυσάρεστος ή οχληρά,
διότι τακτικώτατος γίνεται ό αερισμός. ’Από
τοΰ φρέατος μεταβαίνει τις είς εύρύν θολοτόν
θάλαμον, βθεν διακλαδούνται προς δλας τάς
διευθύνσεις σιδηροδρομικά! γραμμαί. Έπί τών
γραμμών τούτων διασταυρούνται αί μικραί ευ
κίνητοι αμαξαι αί μεταφέρουσαι τό ορυκτόν. Αί
σιδηροδρομικά! γραμμαί είναι διπλαΐ, δπως έπί
των μεν διέρχωνται αί κεναί άμαξαι, έπί δέ
τών δέ αί πλήρεις δρυκτού. Έ χωρητικότης
εκάστης άμάξης είναι 12'/·2 στατήρων άλατος.
Παρακολουθοΰντες μίαν τών διαφόρων γραμμών
εύρισκομεθα μετά τετράωρον πορείαν είς τό μέ
ρος, ένθα εξορύττεται τό άλας. Τοΰ εύρυτάτου
τούτου μέρους τά τοιχώματα άπαστράπτουσιν
εκ των κρυστάλλων καί άποτελοΰσι θέαμα πρω

71
τοφανές καί μαγευτικόν. Περίεργος λίαν είναι
ή ενταύθα ύπό τό φώς τών διαφόρων λυχνιών
τών έργατών γενομένη έργασία· πολλάκις τό
ορυκτόν άνατινάσσεται διά βαμβακοπυρίτιδος- οί
θόλοι άντηχοΰσιν άπό τών έκρήξεων καί τό άνατινασσόμενον άλας καταπίπτει είς μεγαλειτέρους
καί μικρότερους όγκους. Ή διαλογή γίνεται
έπιτοπίως, καί αί δλίγον μόνον άλας περιέχουσα·.
πέτρα·, χρησιμοποιούνται πρός κατασκευήν τοι
χωμάτων, έφ’ ών στηρίζονται σανίδες, δπως ή
έξόρυξις γίνηται κατά πατώματα καί ταχυτέρα
καί εύκολωτέρα.
I ό καθαρόν ορυκτόν συντοίβεται καί έκκομίζεται διά τών αμαξών. ’Άνω
θεν τοΰ ορυχείου ύπάρχουσι τά διάφορα κα
ταστήματα, έν οίς καθαρίζεται τό άλας διά
τάς διαφόρους χρήσεις, οί μύλοι, έν οίς άλέθεται ώς ό καφές κτλ.
Ποιον βάθος καί πόσον πάχος εχει τό στρώμα
τού άλατος δέν είναι είσέτι γνωστόν· όπως
δήποτε όμως είναι πλουσιώτατον, καί κατά τήν
γνώμην τινών τό έν Στασφούρτη άλατορυχεΐον
είναι τό πλουσιώτερον δλων τών τοΰ κόσαου,
μηδ αύτών τών άρχαίων καί γνωστών άλατορυχείων τής Βιελίτσκης καί Βοχνίας έν Γαλικία
έξαιρουμένων. Σήμερον έργάζονται έν Στασ
φούρτη 1200 έργάται, παράγονται δέ καθ’ έκά
στην 30 χιλ. στατήρων άλατος καθαρού.

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑ ΙΟΝ ΧΑΙΡΕ.
(Μετά είκόνος, Ζρα σελ. 73.)

Πολλάκις ήδη οί καλλιτέχναι, καί ιδίως οί
ζωγράφοι, μετεχειρίσθησαν ύποθέσεις έκ τών
συγκινητικών έπεισοδίων τού διωγμού τών πρώ
των Χριστιανών. Όσα άναφέρει ήμΐν ή ιστορία
περί τών δεινών, τά όποια ύπέστησαν οί πρώτοι
■/pi3xtmo·., καί περί τής τόλμης μεθ’ ής άντίκρυζον τάς βασάνους καί αύτόν έτι τόν θάνατον,
είναι τοσούτον δραματικά, ώστε δέν ήδύναντο ή
νά έμπνεύσωσι ποιητάς καί καλλιτέχνας.
Είς τών νεωτέρων ζωγράφων, δστις μετά
πολλής έπιδεξιότητος έπεξεργάσθη τοιαύτας δρα
ματικός ύποθέσεις, είναι ό Γαβριήλ Max, κα
θηγητής τανύν έν τή Ακαδημία τού Μονάχου.
Ο καλλιτέχνης ούτος είναι ό γράψας καί τήν
εικόνα, ήν σήμερον έν τώ "Έσπέρφ” δημο
σιεύομεν, τήν γνωστήν ύπό τόν τίτλον "Ό τε
λευταίος αποχαιρετισμός” ή ελληνικώτερον εί
πεΐν "Γό τελευταίου Χαΐρε”. Έν αυτή παρί
σταται νέα Χριστιανή παραδιδομένη ύκό τού
φανατικού ρωμαϊκού όχλου είς βοράν τών αγρίων
θηρίων. Ό καλλιτέχνης δέν παρουσιάζει ήμΐν
τό δλον αμφιθέατρου, άλλά μόνον το κύριον
πρόσωπον, θελήσας νά συγκεντρώση έπ’ αύτοΰ
δλην τήν έκφρασιν καί τό ένδιαφέρον. Ή νεάνις
ισταται εν δλη αύτής τή άθιρότητι ένώπιον τού
φρικώδους θανάτου· τόν νούν της δέν έπασχολεΐ
ή έπικειμένη φοβερά στιγμή. Πρό τών ποδών
της κεΐται ρόδον, καί ή νεάνις στηρίζουσα τήν
χεΐρά της έπί τοΰ τοίχου ύψοΐ τό βλέμμα της
πρός τήν χεΐρά τήν δωρήσασαν αύτή τό ρόδον,
τόν τελευταίου τούτον αποχαιρετισμόν. Είναι
τό ρόδον τοΰτο χλευασμός ένός τών αίμοβόρων
θεατών; Είναι τό έσχατον Χαΐρε καρδίας άφωσιωμένης αύτή: "Η είναι άγγελμα συμβολικόν
τών ομοθρήσκων αύτής; Τοιαύται ίσως είναι αί
σκεψεις τού θύματος. Μετ’ όλίγον καί ή νεάνις
θά ήναι ώς τό άποκεκομμένον έκεΐνο πρό τών
ποδών της ρόδον. ’Ήδη ή τίγρις προβάλλει έκ
τού άντρου τήν άγρίαν αύτής κεφαλήν, δπως
κατασπαράξη τό νεαρόν έκεΐνο άνθος. —
Η είκών αυτή άνακαλεΐ είς τήν μνήμην
ήμών τήν ποιητικωτάτην διήγησιν τού θανάτου

ΤΟ ΑΛΑΤΟΡΤΧΕΙΟΝ ΕΝ ΣΤΑΣΦΟΤΡΤΗι.
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τών δύο χριστιανών έν τφ γνωστφ συγγράμματι
τοΰ Chateaubriand , τώ ε-ιγραφομένφ Όϊ
Μάρτυρες”. Αί όλίγαι έκεΐναι σελίδες, έν αί;
ό μέγας ποιητή; τή; Γαλλία: διηγείται τδν
μαρτυρικόν θάνατον τοΰ Εύδώρου και τής Κυ
μοδόκη; έν τφ άμφιθεάτρφ τής 'Ρώμης, είναι
καί έσονται §·? τών αριστουργημάτων τής I αλλικής Φιλολογίας. Χάριν τών αναγνωστών ήμών
μεταφράζομε·? μικράν τής διηγήσεως εκείνης
περικοπήν.
"Άαα έμφανισθέντος τοΰ αύτοκράτορος (εις
τδ αμφιθέατρο·?), οί θεαταί ήγέρθησαν καί 'χαι
ρέτισαν αύτόν ώς συνήθως. Ό Ευδωρος κλίνει
τήν κεφαλήν του μετά σεβασμού ένώπιον τοΰ
άρχοντος, καί ή Κυμοδόκη προχωρεί πρδς τδ
θεωρείο·?, δπως ζητήση τήν χάριν τοΰ Εύδώρου
καί προσενεχθή εις Ουσίαν άντ αύτοΰ. Ό όχλος
δμως άπήλλαξε τδν αύτοκράτορα έκ τοΰ διλήμ
ματος, νά φανή ή ευσπλαγχνος ή ωμός. Πρδ
πολλοΰ δ όχλος έπερίμενε τήν στιγμήν ταύτην
ή δίψα τοΰ αίματος είχε διπλασιασθή επί τή
θέα τών θυμάτων. Πανταχόθεν άντηχούσι φωναί· "Τά. θηρία! "Ας άπολυθώσι τά θηρία! 'Ρίψατε τους βέβηλους είς τά θηρία!” Ό Ευδωρος
προσπαθεί νά όμιλήση πρδς τδ πλήθος ύπερ τής
Κυμοδόκης, άλλ’ αί φωναί τοΰ όχλου καταπνίγουσι τήν φωνήν του- "Άς δοθή τδ σημεΐον!
'Ρίψατε τούς χριστιανούς είς τά θηρία!
II
σάλπιγξ ηχεί, άγγέλλουσα τήν έμφάνισιν τών
αγρίων θηρίων. 'Ο άρχηγός τών αθλητών δια
τρέχει τδ αμφιθέατρο·?, οπω: άνοιξη τδ κλωβίον
τής άγριωτέρας τών τίγρεων. I ότε συνάπτεται
μεταξύ Εύδώρου καί Κυμοδόκης άγων συγκινη
τικός. Έκάτερο: τών δύο συζύγων θέλει ν’ άποΟάνη ό τελευταίος.
— Εΰδωρε, λέγει ή Κυμοδόκη · έάν δεν
ήσο πληγωμένος θά σε παρεκάλουν νά μ’ άφήσης πρώτη νά παλαίσω κατά τών θηρίων· άλλ’
ήδη έχω δυνάμεις περισσοτέρας σοΰ, καί δύνα
μαι ·?ά σέ ΐδω άποθνήσκοντα.
— Ώ Κυμοδόκη, άπαντα ό Ευδωρος· μακοότερον χρόνον είμί έγώ χριστιανός ή συ · είς
τον πόνον θ’ άνθέξω καλλίτερον άφες με ν αποθάνω τελευταίος.
Καί ό μάρτυς άφαιρεΐ τδν μανδύαν του καί
ρίπτει αύτόν έπι τής Κυμοδόκης, όπως κάλυψη
τοΐς θεαταϊς τά θέλγητρα τής κόρης τοΰ 'Ομή
ρου. 'Ο Ευδωρος δέν θέλει, θάνατος αγνός το
σοΰτον νά βεβηλωθή ύπδ σκιάς διαλογισμού
άνοσίου, έστω καί παρά τοις θεαταϊς.
I σω;
είναι τοΰτο κίνησις φυσική, κίνησις τής ζηλοτυ
πίας έκείνης, ήτις παρακολουθεί τδν άκραιφνή
έρωτα μέχρι τού τάφου.
Ή σάλπιγξ ηχεί το δεύτερον. Ή βαρεία
Ούρα τού άντρου τής τίγρεως τρύζει. 'Ο άνοιξα;
αύτήν αθλητής σπεύδει ν’ άποσυρθή. '0 Ευ
δωρος ισταται έμπροσθεν τής Κυμοδόκης, ώ;
ζητών νά προφυλάξη αύτήν· ισταται μέ τά;
χεΐρα; εσταυρωμένα; καί μέ τού: όφθαλμοΰ;
έστραμμένου; προ; ούρανόν.
'Η σάλπιγξ ηχεί τδ τρίτον. ΊΙ τίγρις, άπηλλαγμένη τών άλύσεων, όρμα είς τδ άμφιθέατρον
βρυχωμένη, άγρια. Φρίκη καταλαμβάνει τού;
θεατά;. Ή Κυμοδόκη φοβείται καί άναβοα ·
— Σώσε με! ”Ω! σώσε με!
Καί πίπτει είς τάς άγκάλας τού Εύδώρου.
Αύτδς τήν σφίγγει έπι τοΰ στήθους του· έπεθύμει νά τήν κρύψη έν τή καρδία του. Ή τίγρις
έρχεται πρδς τούς δύο μάρτυρας — δρθοΰται —
καί βυθίζει τού: φοβερούς αύτής όνυχα; εί; τδν
τράχηλον τού υίοΰ τοΰ Α ασθενούς.
Η Κυμο
δόκη, περιβαλλομένη ύπδ τών βραχιόνων τού
συζύγου της καί προσβλέπουσα μέ άγάπην πρδς
αύτόν, βλέπει αίφνης τήν καθημαγμένην κεφαλήν
τοΰ θηρίου προβάλλουσαν όπισθεν τής κεφαλής
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
τού Εύδώρου. ΊΙ ζωή έγκαταλιμπάνει τά μέλη
τής νέας γυναικός, οί οφθαλμοί της κλείονται·
καί κρέμαται άπδ τού τραχήλου τού Εύδώρου,
ώ; κρέμαται χιόνο; νιφάς άπδ τών κλάδων
πεύκου. Κατέρχονται έξ ουρανού αί άγιαι μάρ
τυρες πρδ; άναζήτησιν τή; συντρόφου αυτών.
ΊΙ τίγρις είχε συντρίψει τον αλαβάστρινο·? τρά
χηλον τής ώραία; κόρης τοΰ 'Ομήρου. 'Ο άγ
γελο; τοΰ θανάτου μειδιώ·? κόπτει τδ νήμα τής
ζωή; τή; Κυμοδόκης. ’Εκπνέει ή νεανις άνωδύνω; καί άκόπως· πίπτει ώ; άνθος, θεριζόμενον
ύπδ τοΰ δρέπανου τού χωρικού. Ό Ευδωρος
παρακολουθεί αύτήν μετ’ ολίγον είς τά; αιωνίους
μονά;. ’Έλεγες ότι ήτο ειρηνική τις θυσία,
καθ’ ήν τά τέκνα τοΰ Άαρών προσέφερον τφ
θεψ τοΰ Ισραήλ είς θυσίαν περιστεράν καί νέον
ταύρον.”

ΤΟ ΣΕΛΙΝΙΟΝ.
Διήγημα έκ τού ’Αγγλικού.
Περί :δ έσπέρα; μιας τών θερμότερων ήμερών τοΰ Αύγούστου μικ.ρδς ορφανός παΐς τής
έπαρχίας Dumfries έν Σκωτία, συνάθροισα;
περί έαυτόν τριακοντάοα τινά χοίρων, ών ή φυλαξις τφ ήτο έμπεπιστευμένη, ήτοιμάζετο νά
ο %
φάγη τδν εσπερινόν του άρτον, Καθή μένος επ»
βράχου έβλεπε πρδ τών ποδών του ρέοντα τον
ποταμόν Χήθ καί περιβρέχοντα τήν έκτεταμένην
καί εύφορον κοιλάδα, τήν περιβάλλουσαν τήν
πόλιν Dumfries, καί εί; το βάθος ύψουμένην
τήν , σειράν τών δρέων, τήν περικλείουσαν τήν
ώραία·? έκείνην πεδιάδα καί σχηματίζουσαν οίονεί τδ φυσικόν της τείχος. Ό Γουλιέλμος Πέτερσων (ούτως έλέγετο δ μικρός χοιροβοσκός)
ολίγον ένδιεφέρετο νά θαυμάση τάς ώραίας τήθί
πατρίδος του τοποθεσίας, διότι είχεν δλον τον
άπαιτούμενον καιρόν νά κορέση τά βλέμματά
του · άπδ τοΰ έννάτου τή; ήλικία; του έτους
μέχρι τή; ήμέρας ταύτης, δτε ήτο δεκαέξ έτών,
δ παΐς ήσχολεϊτο είς το νά όδηγή τά ζώά του
εί; τάς καλλι
καλλιτέρας βοσκάς έπι τών δρέων καί
είς τάς πεδιάδας.
πεδιάδας. Δέν υπήρχε ρύαξ,
ρύαξ δν να
έγνώρι , δέν υπήρχε·? άτραπός, ήν νά μή
ήλθε πολλάκις. Τδ μόνον σημεΐον, έφ’ ού
βλέμματά του προσηλοΰντο πάντοτε μετ’
ριστήσεως ήτο ή στέγη τής αγροτικήΙ(; έπαύλεως,
έν ή έγεννήθη, καί όπου τδ έσπέρας
έσπέρα ευρισκε
πάλιν εκείνους, οΐτινες δι’ αύτόν άπετέλουν τόν
κόσμον δλον.
'0 Γουλιέλμος έξηπλώθη έπι τού χλοερού
φυσικού τάπητος, καί ήτοιμάζετο νά φάγη έν
ήσυχία τδν άρτον του, δτε μέ έκπληξίν του με
γάλην είδε πλησίον του ίστάμενον άνδρα ώ:
τεσσαρακοντούτη, υψηλού άναστήματος, ευειδή
τήν όψιν, άλλ’ ωχρόν καί καταβεβλημένοι», όστι;
έρειδόμενος έπι τών βράχων μετά κόπου είχε
πλησιάσει πρός αύτόν.
— Μικρέ μου φίλε, είπεν ό ξένος πρδς τδ·?
νέον βοσκόν προσφέρω·? αύτώ νόμισμα, θέλεις να
μοί πώλησης τόν άρτον σου;
— Χά σοΰ πωλήσω τδ ψωμί μου! άπήν
τησεν ό Γουλιέλμος άνακαχκάζων έγώ λοιπον
θά κοιμηθώ νηστικός; ΙΙρό έξ ώρών δέν έφαγα
τίποτε.
— Καί έγώ πρδ εξήκοντα, είπεν ό ξένος
μετά φωνής άδυνάτου, ήτις μόλις ήκούετο.
Ταΰτα είπών έκάθησε πλησίον τού παιδός.
— Εξήντα ώρας χωρίς φαγητό·?! άνέκραξεν
δ παΐς· λάβε, λάβε, σοΰ τδ δίδω δωρεάν.
— Τδ ήμισυ μόνον.
— ’Όχι, όχι, λάβε τδ δλον. Θά μού δώ
σουν άλλα εί; τήν οικίαν. ΊΙ γραία Ραχήλ
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δέν μετρά τδ ψωμί- καί έπειτα θά υπάγω πρός
τήν μικρά·? Δόλλην, ήτις είναι τόσον καλή, καί
μόλις τής διηγηθώ ότι άπήντησα ένα ώραΐον
κύριον, οστις ήτο τόσον καιρόν νηστικό; . . .
Ό άγνωστο;, δστις κατεβρόχθιζε μετ’ άδηφαγίας τό ξηρόν τεμάχιο·? τοΰ άρτου, διέκοψεν
έπι στιγμήν τήν έργασίαν ταύτην, βπως παρακαλέση τδν μικρόν βοσκόν νά μή άναφέρη ούοενί περί τής συναντήσεώς των.
— Έπι τού παρόντος, προσέθηκε, μοί είναι
άδύνατον νά σοι έξηγήσω διατί σοι κάμω αύτήν
τήν παράκλησιν άρκεΐ νά γνωρίζης ότι είς λόγο;
σου δύναται νά μ’ έκθέση είς τον μεγαλείτερον
κίνδυνον. ’Αφ ού μ’ έσωσε; τήν ζωήν δέν θά
θέλησης βεβαίως νά μέ καταστρέψης.
— 'Ο Θεός φυλάξοι! άνέκραξεν ό Γουλιέλμος.
Δέν θά εΐπω τίποτε, μείνε ήσυχος. Καί άν
κάθε Κυριακήν δέν μάς άνεγίνωσκον τδν λόγον
τοΰ Θεού, βεβαίως θά ήνόουν οτι έκεΐνο; ό όποιο;
έπλασε καί σέ καί έμέ, μέ διατάττει νά σέ
σώσω.
Ό ξένος, άκούων μικρόν παΐδα τών κατωτάτων τάξεων τοΰ λαοΰ νά έκφέρη τοιαύτα; άρχάς χριστιανικά; καί μετά τοσαύτης άφελείας,
έσφιγξε τήν χεΐρα τού βοσκού προσβλέπω·? αύτον
μέ βλέμμα πλήρες εύγνωμοσύνης.
— Τώρα άφ’ ου έφαγες', πώς αισθάνεσαι;
Άπαντήσαντος τοΰ αγνώστου άνδρός, ότι ή
δίψα κατεβασάνιζεν αύτόν, ό παΐς έξαγαγών εκ
τού σάκκου του μικρόν ξύλινο·? κύπελλο·? έτρεξε
πρός μικρά·? πηγήν φυσικήν, εύρισκομένην όπισθεν
τών βράχων καί έπλήρωσε τδ κύπελλον.
— Τδ αύτό νερδ πίνομε·? καί είς τήν οικίαν,
είπεν δ Γουλιέλμος παρουσιάζων τφ ξένιο τδ
κύπελλο·?· καλλίτερον νερδν δέν υπάρχει εί;
όλην τήν Σκωτίαν.
Ό ξένο; πιών έκ τοΰ κυπέλλου μέχρι τή;
τελευταίας σταγόνα; ήρώτησε τδν βοσκόν περί
τίνος έπαύλεως ώμίλησεν.
— Ή έπαυλις άνήκει εις τδν λόρδο·? Α.,
άπήντησεν ό Γουλιέλμος· τήν έχει δέ ενοι
κιασμένη·? ό Νικόλαος Ίέφρης.
— Ό’Ιέφρης! είπεν ό ξένος σοβαρώς. 'Οποιον
όνομα άπαίσιον!*) Ό Ίέφρης είναι ό πατήρ σου;
— Ναί, πατήρ μου, αύτός! ό πλουσιώτερος
κτηματία; τή; έπαρχίας!
— Καί πώς; δέν ήτο δυνατόν fj πλουσιώτερο; τής έπαρχίας κτηματία; νά έχη υιόν;
— Βέβαια, ήτο δυνατόν, άπήντησεν ό μικρό;
βοσκό; μετ’ εύφυοΰς μειδιάματος· άλλά δεν θά
τδν μετεχειρίζετο πρδς φύλαξιν τών χοίρων.
Καί έγώ, μά τήν άλήθειαν, δέν θα τούς φυλάξω
πολύν καιρόν άκόμη· διά τήν έρχομένην άνοιξιν
έχω καλά; υποσχέσεις. Κάθε ήμέραν γίνομαι
μεγαλείτερος καί δυνατώτερος· με τήν βοήθειαν
τού Θεού θά ήμπορέσω νά άντικαταστήσω τδν
δυστυχή μου πατέρα, ό όποιος εως εις τον θά
νατόν του μετέφερεν εί; τάς άγορα; πλέον τών
τριακοσίων βοών, τούς όποιου; έπωλούσε πρδ;
όφελος τού Ίέφρη χωρίς νά τδν καταχρασθή
μήτε έν λεπτόν. Τούτο γνωρίζει όλο; ό κόσμος.
Προτιμώ καλλίτερα νά κάμω αύτό τό έργον
παρά νά γείνω στρατιώτης, ώς μέ συμβουλεύει
ό έπιλοχίας Βράουν.
— Ό έπιλοχίας Βράουν! Αοιπδν έχετε στρα
τόν είς τδ μέρος τοΰτο; ήρώτησεν ό ξένο;
ζωηρώς.
— Βέβαια έχομεν δέν πρέπει νά προσέχη

*) Ί’παινίττεται τόν αίμοβίρον δικαστήν Ίέφρη,
δστις είχεν αναπτύξει πρό μικρού τοσαύτην ωμότητα
κατά των οπαδών τοΰ δουκ.ός τοΰ Μόνμουθ, καί ον τα;

αιματηρά; υπηρεσίας ό βασιλεύς Ιάκωβος εΐχεν αντα

μείψει διά τοΰ τίτλου τοΰ λόρδου Καγκελλαρίου τής
’Αγγλίας.
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τι; τοΰ; έχθροΰ; τοϋ βασιλέως, τοΰ; δυσαρεστημένους, δπως τούς ονομάζουν;
— Καί οί στρατιώται διατρέχουν συχνά αύτά
τά όρη;
— Άπό καιρόν είς καιρόν, οτε καταδιώκουν
κανένα· συνήθως όμως σταθμεύουν είτε εί; τήν
πόλιν, ή εί; τδ Λοχμάβεν ή καί εί; Αάγγολμ.
τδ οποίον φαίνεται έκεΐ προ; τά άριστερά.
— Δέν πιστεύω τδ Αάγγολμ ν’ άπέχη άπ’
έδώ πλέον τών τριών μιλιών.
— Μόλις· καί διά τούτο, προσέθηκε·? ό
Γουλιέλμος ταπεινώσα; τήν φωνήν του άν καί
εύρίσκοντο εί; μέρος έντελώ; έρημον, καί διά
τούτο δέν σέ συμβουλεύω νά καταβής είς τήν
πεδιάδα άν έχη; νά μοιράσης τι μέ τά; κοκκίνου;
στολάς.
— Δυστυχώς, άπήντησεν ό ξένος, τοΰ όποιου
ή φυσιογνωμία απέκτησε τήν έκφρασιν βαθεία;
άποθαρρύνσεω; μετά σημείων φυσικών πόνων,
δυστυχώς δέν δύναμαι νά ευρώ σωτηρίαν ούτε
δι’ αύτής τή; όδού ούτε οι’ άλλη;. '(.) ίππο;
μου έπεσε·? εί; τά σύνορα τή; Νορθουμβερλάνδης,
άπδ τοΰ; κόπου; εξαντληθείς, καί έγώ διατρέχω·?
πεζή αύτά τά όρη έπεσα καί τόσον άτυχώς,
ώστε έκτύπησα τδν πόδα μου καί οί πόνοι ου;
αισθάνομαι άπό τινων στιγμών είναι άφόρητοι.
"Οτε τή βοήθεια μαχαίρας, ήν είχεν ό βοσκός,
ό δυστυχής ξένος έσχισε τδ υπόδημά του, τό οί
δημα τοΰ ποδός του έφάνη πολύ μεγαλείτερον
καί δδυνηρότερον παρ’ ο,τι ήτο ένόσω πεοιεσφίγγετο διά τού υποδήματος. Ό Γουλιέλμος
βρέξας τδ χειρόμακτρόν του περιέδεσε τδν πόδα
καί ό ξένος, ήσθάνθη κάπως ανακουφιζόμενο·? τον
πόνον έδοκίμασε τότε νά έγερθή άλλά δέν τό
κατόρθωσε καί έπεσε πάλιν έπι τοΰ χόρτου
ρίψας πρός τόν βοσκόν βλέμμα άδημονίας καί
άπελπισίας.
Ο παΐς είχε καρδίαν εύαίσθητον καί ό πά
σχω·? ξένος διήγειρε τδ ενδιαφέρον του, ώστε
τω έφαίνετο αδύνατον νά τον εγκατάλειψη εϊ;
τδ έρημον έκεΐνο μέρος άνευ βοήθειας καί πε
ριποιήσεων Άν καί άπειρος άκόμη τών πραγ
μάτων τοΰ κόσμου ό Γουλιέλμος ήνόει ότι
ζητών νά σώση τδν ξένον ήδύνατο νά διερεθίση
καθ’ εαυτού τήν οργήν τών καταδιωκόντων τοΰ;
δυσηρεστημένου; στρατιωτών. ’Αλλά ό κίνδυνο:
ήτο μακράν, καί ό Γουλιέλμος ήτο μόλις δεκαεξαετής. Ήρώτησεν επομένως τόν ξένον άν
είχεν είς τά πέριξ φίλον τινά, δν ήδύνατο τι;
νά είδοποιήση ύπδ πάσαν μυστικότητα. Άπαντήσαντο; τοΰ ξένου ότι τοιοΰτο·? φίλον δέν έχει,
ό παΐς είπεν
— Αδιάφορο·? λοιπό·?· θά προσπαθήσωμεν
μόνοι μα; · άν μόνον δυνηθή; νά κάμη; διακόσια βήματα άπτ’ έδώ, έγώ αναλαμβάνω νά σέ
οδηγήσω εί; μέρος, δπου κανείς δέν θά σέ ξετρυπώση, σοΰ τδ ύπόσχομαι.
Είναι σπήλαιο·?,
σκεπασμένο·? άπό χόρτα ■ έκεΐ
ΐ
συχνά άποσύρομαι,
δταν ή ζέστη ήναι μεγάλη.
-·Λη, διά νά ήσυχάσω.
Άν μόνον δέν ήτο τ·
’
τόσον
σκοτεινόν τό σπήλαιο·?,
θά ήτο καλόν δωμάτιον• άλλα
ι"
διά νά κοιμηθή
τι; δέν έχει άνάγκην άπό φώς
·;, καί έκεΐ θά
εύρη; καλόν κρεββάτι, ·το όποιον έγώ χθέ;
ακόμη έκαμα άπδ χόρτα.
,. . · Αύριον πρωί πρωί
όταν έλθω πάλιν ήμπορώ νά σοΰ ύποσχεθώ δτι
θα εχη; καλόν τεμάχιον ψωμιού καί ϊσω; καί
ζατι άλλο, επειδή βλέπω άπδ τά ένδύματά σου
δτι είσαι εύγενή;
. . κύριος,
, .. καί βέβαια ώ; πρό;
,ο φαγητό·? θά ήσαι δυσκολώτερο: άπό τον
πτωχόν Γουλιέλμον Πέτερσων.
Ο άγνωστο; έλαβε τάς χεΐράς τοΰ μικρού
βοσκοΰ και τάς έ’θλιψε μετ’ ευγνωμοσύνη;, λέγιυν·
— Αρτον ξηρόν καί τήν βοήθειαν καλού
άγγχλου, δν ή ούρανδς μοί αποστέλλει — αύτά
μόνον ζητώ μέχρι τής ήμέρας, ήν θά προσδιο-

ΕΣΠΕΡΟΣ.
ρίση ό Θεός διά τδν θάνατόν μου ή διά τήν
σωτηρίαν μου.
Μετά πολλοΰ κόπου ό ξένος κατώρθωσε νά
παρακολουθήση τόν νεαρόν οδηγόν του μέχρι
τοΰ μέρους, τδ όποιον έμελλε νά γείνη τό άσυ
λο·? του · ήναγκάσθη ν’ άναβή καί νά καταβή
βράχους, ού; μόνος ό πού: τού Γουλιέλμου μέ
χρι τοΰδε είχε πατήσει· πολλάκις ήσθάνετο
έκλιπούσας τάς δυνάμει; του. 'Αλλά πόσην δύναμιν παρέχει εί; τόν άνθρωπον ό πόθος τής
ζωής! Ό δυστυχή; ξένος δπερενίκησε τέλος τά
προσκόμματα δλα καί ό μικρό; βοσκός εσχε τήν
εύχαρίστησιν νά τόν τοποθετήση καταλλήλως
επί τοΰ μαλακού χόρτου έντός σπηλαίου εύρυχώρου, ού ή στενή είσοδο; δέν ήτο γνωστή ή
εί; αύτόν καί εί; τόν σκύλο·? του.
Έν τοσούτφ έπήρχετο ή νΰξ καί ό βοσκός
έσπευσε νά έγκαταλείψη τόν προστατευόμενόν
του, δπως μή διεγείρη ύπονοία; έν τή έπαύλει
επιστρέφω·? βραδύτερο·? τοΰ συνήθους. Συνοδευόμενος ύπό τών εκφράσεων τή; εύγνωμοσύνης τού
αγνώστου ό Γουλιέλμος έλαβε δρομαίο; τήν πρό;
τήν έπαυλιν άγουσαν όδόν. Πρώτον ήδη έν τω
βιω του ήτο φύλα; μυστικού, καί μυστικού σπου
δαίου· πρώτον ήδη ήσθάνετο οτι έσωσε ζωήν
άνθρώπου καί άνθρώπου έπισήμου, τί; οίδεν:
ισω; καί πρίγκηπος. Καί τδ αίσθημα τούτο
εκεντα τήν φιλοδοξίαν του, διότι ό Γουλιέλμος
ήτο νέος.
II φιλοδοξία, τό αίσθημα τοΰτο τδ
σφοδρόν, τδ διαταράττον τήν ειρήνην τών οικο
γενειών, τό καταστρέφον θρόνου: καί κράτη,
καταλαμβάνει τον άνθρωπον έν ταΐς άγκάλαις
άκόμη τής τροφού καί δέν τόν άφίνει είμή έν
τώ τάφφ.
I ά άνω εκτεθέντα συμβάντα έλάμβανον χώ
ραν εν έτει 1688, έν εποχή καθ’ ήν ό δυστυχή:
βασιλεύ: τής ’Αγγλία; Ιάκωβο; Β'. έπειράτο.
παρά τοΰ; πόθου; τοϋ έθνους του, νά έγκαταστήση είς τό βασίλειό·? του τον παπισμόν. Αί
φρικώδει: άντεκδικήσεις, αί ώμαί καταδιώξεις,
αι παρακολουθήσασαι τήν άπόπειραν τοΰ δουκό;
τοΰ Μόνμουθ έν ’Αγγλία καί τήν τοΰ κόμητο;
Αργαϋλ έν Σκωτία., τοσοΰτον ένέσπειρον άκόμη
τρόμον έν όλη τή χώρα, ώστε ή γενική δυσα
ρέσκεια, καίτοι κορυφωθεΐσα, δέν έτόλμα νά
εκφρασθή ούτε διά νέων στάσεων ούτε διά
απλών γογγυσμών. Άπατηθεί; παρά τή; φαινομένης ταύτη; ήσυχία; ό αδύνατος καί τυφλό;
Ιάκωβο; έξηκολούθει τό αντιδημοτικόν σχέδιό·?
του· ένόμιζε δέ οτι ένισχύθη έπι τοΰ θρόνου του
διά τής γεννήσεω; υίοΰ, ού τά δικαιώματα άφήρουν τή θυγατρί αύτοΰ Μαρία, τή συζύγφ τοΰ
πρίγκηπος Γουλιέλμου, πάσαν έπι τοΰ θρόνου
άπαίτησιν. Εισοδήματα άφθονα, στρατός πολυ
άριθμος. δστις μέχρις έκείνη; τή; εποχής είχε
φανή πιστότατος, ή φροντίς του νά διανείμη τάς
έπιφανεστέρας θέσει; εί; καθολικούς ή είς διαμαρτυρομένου; άφωσιωμένους αύτώ, ή αύστηρά
έποπτεία, ήν έξήσκουν έν δλαι;. ταΐ; έπαρχίαις
οι στρατιωτικοί καί πολιτικοί αύτοΰ πράκτορες
— πάντα συνέτεινον εί; τό νά διατηρώσιν αύτόν
έν άπατηλή ηρεμία.
Έν τοσούτφ δμως πλεΐστοι δσοι λόρδοι είτε
δυσηρεστημένοι είτε καί καταδεδικασμένοι είς
θάνατον, είχον καταφύγει εί; 'Ολλανδίαν παρά
τώπρίγκηπι Γουλιέλμφ· άλλοι δέ μή δυνηθέντες
νά έγκαταλείψωσι τήν πατρίδα των ένήργουν
οραστηριώτερον ύπέρ αυτού. 11 μετ’ αύτοΰ αλ
ληλογραφία των έσχεδίαζε τήν εύρεΐαν συνω
μοσίαν, ής τήν πρωτοβουλίαν είχεν άναλάβει ό
επανειλημμένοι; εί; 'Ολλανδίαν μεταβαίνω·? ναύ
αρχο; ‘Ρώασελ. Ύπό εύσχημον πρόφασιν ό
πρίγκηψ Γουλιέλμος είχεν εξοπλίσει στόλον
ισχυρόν, δί ού ήτο έτοιμο; νά επιπέση κατά,
τής ’Αγγλία;· άλλ’ ό πρίγκηψ ούτος, ικανός καί
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κρυψίνου; δσον καί φιλόδοξος, κρίνων φρόνιμον
νά προσποιηθή έπι τινα άκόμη χρόνον, άπέ·
στείλε·? εις Αονδΐνον έκτακτον άπεσταλμένον.
εντολήν εχοντα νά συγχαρή τόν βασιλέα, τόν
πενθερόν του, έπι τή γεννήσει τοΰ διαδόχου.
I I άπεσταλμένο; ούτος δέν ήτο ό μόνο; πράκτωρ
τή; εμπιστοσύνης, δν είχεν ό Γουλιέλμος έν
’Αγγλία. Πολλοί τών πιστοτέρων αύτού όπαοώ·?
είχον μεταβή άπό 'Ολλανδίας εί; τά; διαφόρου;
έπαρχία; τοΰ ομόρου αγγλικού κράτους, δπω;
έξετάσωσι περί τών διαθέσεων καί τών δυνά
μεων, άς είχον οί άνδρες, ου; ή αδθαίρετο;
διαγωγή τοΰ Ιακώβου ώθει πρός τήν έπανάστασιν.
Μεταξύ τών πιστών τούτων δπαδών εί; ήτο
καί ό κόμης Βέρσταϊν, δστις νυμφευθεί; γυναίκα
εύγενή έκ Νορθουμβερλάνδης πολλάκις ήδη είχε
μεταβή εί; τήν έπαρχίαν έκείνην καί γνωρισθή
μέ ισχυρού; άνδρας αύτής, όμιλών καί τήν άγλικήν. Ό κόμης ούτος άνεχώρησεν έξ 'Ολλαν
δία; έφωδιασμένο; μέ οδηγία: τοΰ πρίγκηπο;
Γουλιέλμου μυστικά: καί μέ γράμματα πρό;
τοΰ; πλουσίου: καί ισχυρού: λόρδου; τή; Νορ
θουμβερλάνδης. Καί κατά πρώτον ό κόμη; μετέβη παρά τω γυναικαδέλφφ του, ένί τών άσπονοοτέρων τοΰ βασιλέως Ιακώβου έχθρών καί τών
τολμηροτέρων συνωμοτών, δστις μέχρι τή; έποχή; έκείνη: είχε διαφύγει τά; έρευνα; τών
πρακτόρων τής αύλής, προσποιούμενος δτι ζή
ήσυχος έν τινι έπαύλει του παρά τό ΝΊουκάστελ.
’Αλλ’ είτε διότι ή άφιξις τοΰ κόμητος Βέρ
σταϊν διήγειρε τά: ύπονοία; τών άρχών, είτε
διότι άπεκαλύφθησαν έγγραφα προδίδοντα τά;
σχέσεις, ά; ό λόρδος είχε πρό; τοΰ; έχθροΰ;
τή; κυβερνήσεως, έδόθη διαταγή νά περικυκλωθή
ή έπαυλις καί νά συλληφθώσι πάντες οί έν αύτή
ευρισκόμενοι, καί τοΰτο όλίγας μόνον ήμέρα;
μετά τήν άφιξιν τοΰ απεσταλμένου τοΰ Γουλ:ελμου. Κατά σύμπτωσιν καθ’ ήν στιγμήν έξετελειτο ή διαταγή αύτη ό κόμης εύρίσκετο παρά
το παράθυρον, άναγινώσκων έπιστολήν, δι’ ή; φί
λο; τι; τον συνεβούλευε ν’ άναχωρήση κατεσπευσμένω; έξ 'Αγγλία; ΐνα. μή συλληφθή. Βλέπω·?
τοΰ; στρατιώτας έν τή πρώτη αύλή ό κόμη; έτρε
ξε·? εί; τόν σταΰλον, εξέλεξε·? ενα τών καλλιτέρων
ίππων καί διά τοΰ όπισθεν τή; έπαύλεω; κήπου
εγένετο μετ’ ού πολύ άφαντος. Τριάκοντα δλα
μιλιά ΐππευσεν ό κόμη; άνευ διακοπής, γινώσκων
κα/.ώ: οποία τόν περιέμενε τύχη, έάν άνεκαλύπτοντο τά έγγραφα ών ήτο κομιστή; καί τά
οποία δεν έτόλμα νά έξαφανίση ή έν έσχάτιυ
κινδύνφ.
Ο σκοπός του ήτο νά μεταβή εί;
Σκωτίαν, ένθα εύκολώτερον ήδύνατο νά διαψνγη τα; ερεύνα; τών εχθρών.
Ίίδη δέ είχε
διαβή τά; βαλτώδεις χώρα:, τά; σχηματιζούσα;
τ<ύ σύνορο·? μεταξύ ’Αγγλία; καί Σκωτία;, δτε
ο ίππο; του έπεσε·? έκ τοΰ κόπου μή δυνάμενος
πλέον νά προχωρήση. Ό κόμη; ήναγκάσθη νά
εξακολουθήση τον δρόμον του πεζή. 'Υπό τοϋ
κόπου καί τή; πείνης καταβεβλημμένος ήλπιζε
νά φθάση εί; μικρόν τι χωρίον, τό όποιον μακρόθεν έκειτο· άλλά πριν ή φθάση έκεΐ είδε
μικρόν απόσπασμα ιππέων διευθυνόμενον, ώ; τφ
έφαίνετο, πρό; αύτόν. ’Αμέσως ήλλαξε δρόμον
καί ήκολούθησε μικράν ατραπόν άνερχομένην
εί; το όρος, δπου εύκολώτερον ήδύνατο νά διαφύγη ■ή··' προσοχήν. Ή νΰξ έπήλθε σκοτεινή
καί ό κόμη; περιεπλανάτο έν μέσφ τών ερήμων
βράχων, μή δυνάμενος νά εύρη τήν όδόν. Μάτην άνέμεινε·τήν πρωίαν· τά δρη άπετέλουν
διαρκή σειράν καί μετά πολλών ώρών περιπλα
νήσει; εύρίσκετο πάλιν εί; τό σημεΐον, δθεν
εΐχεν άναχωρήσει· αί δυνάμεις του έξηντλοΰντο
βαθμηδόν καί ή πτώσις, ήν όλισθήσα; μεταξύ
τών βράχων ΰπέστη τφ καθιστώ·? άδύνατον τήν
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περαιτέρω πορείαν ένόμιζε δέ οτι ήτο καταδεδικασμένος ν’ άποθάνη έκεΐ. οτε έφθασεν εις
τδ μέρος, δπου ό μικρός χοιροβοσκός τώ έτεινε
χεΐρα βοήθειας.
(Έπεται ή συνέχεια.)

II ΧΟΛΕΡΑ ΕΝ ΑΙΓϊΠΤΩι.
“Άγγελμα άπαίσιον διεδόθη πρό τινων ήδη
ημερών μετ’ αστραπιαίας ταχύτητας, οτι έν Αίγύπτω έξερράγη αίφνης ή βροτόλοιγδς χολέρα.
‘Ως νά μή ήρζουν τά τόσα δεινά, ά ύπέστησαν
οί Εύρωπαΐοι έν εκείνη τή χώρα πρδ ενός
ακριβώς έτους, ώς νά μή ήρκουν οί φόνοι, οι
εμπρησμοί, αί καταστροφαί τής φοβέρας στά
σεως, ένσκήπτει έφέτος ή φρικώδης έπιδημία
— καί πληγή προστίθεται είς τήν μηκέτι έπουλωθεΐσαν πληγήν. Είς το άκουσμα τής έμφανίσεως τής μάστιγος ταύτης έν Αιγύπτιο συνεκινήθη ή Εύρώπη δλη καί δικαίως, καθότι ή
συνεχής πρδς τήν Αίγυπτον συγκοινωνία μέγαν
καί άμεσον προμηνύει τή Εύρώπη τόν κίνδυνον.
Έσπευσαν αμέσως 2λαι αί κυβερνήσεις νά λάβωσι τά πρόσφορα προφυλακτικά μέτρα, τα όποια
παρέχει ή επιστήμη καί ή πείρα, καί προηγήθη
πασών μετ’ αξιέπαινου δραστηριότητας ή τουρ
κική Κυβέρνησις, ήτις εννοεί δτι τδ κράτος της
είναι καί τό μάλλον έκτεθειμένον είς τήν δεινήν
έπιδοομήν. Ή 'Ελλάς, ή Γαλλία, ή Λύστρία,
ή Ιταλία καί άλλα κράτη δέν έοράδυνον νά
έπιβάλωσιν αύστηράς καθάρσεις, καί ούτως έλπίζεται δτι ό κίνδυνος θέλει άποσοβηθή. ’Αλλά
καί έν αύτή τή Αιγύπτιο, τή ήδη ύπό τής νό
σου ζαταληφθείση , οί αντιπρόσωποι τών δυνά
μεων έλαβον δλα τά μέτρα πρδς περιστολήν τοΰ
κακού. Τδ δυστύχημα είναι δτι ή αμέλεια τών
άρχών έν τώ τόπι;» έκείνιυ είναι μεγάλη, καί
δύσκολος αποβαίνει ή εφαρμογή τών αναγκαίων
προφυλακτικών μέτρων. Τά πρώτα κρούσματα
τής χολέρας άνεφάνησαν έν Δαμιάττη, πόλει
κατοικουμένη ύπδ 60 χιλ. ψυχών καί έν η οι
θάνατοι ανέρχονται καθ’ έζάστην είς 100 ζαί
πλέον. ’Επιτροπή έξ ιατρών άποσταλεΐσα έκ
Κάιρου είς Δαμιάττην πρδς έςέτασιν τής νόσου
ύπέβαλεν ήδη τήν εκθεσίν της, καθ ήν φανεροΰται δτι ή νόσος είναι ή επιδημική ασιατική
χολέρα, άναμεμιγμένη μετά τυφοειδούς πυρετού.
Άπδ Δαμιάττης ή έπιδημία προσέβαλεν ήδη
τήν Μανσούραν καί τδ Ι’ορτ-Σαΐδ καί φόβος
υπάρχει μή μεταδοθή καί εις Κάίρον, οπερ μέ
χρι τούδε έμεινεν απρόσβλητον. II έν Αιγύπτιο
αγγλική κατοχή δέν ώζνησε νά περιβάλη τήν
Δαμιάττην διά ύγιεινομικοΰ φράκτου, άλλα φαί
νεται δτι ζαί ό περιορισμός ούτος δεν κατόρ
θωσε νά έμποδίση τήν μετάδοσιν τής νόσου.
Εύτυχώς μέχρι τούδε καί ή’ Αλεξάνδρεια έμεινεν άμόλυντος, διότι τά περί κρουσμάτων χο
λέρας έκεΐ διαδιδόμενα φαίνονται μή έχοντα
ύπόστασιν. Προχθές διεδόθη τηλεγραφικώς οτι
οί έν ’Αλεξάνδρειά ιατροί, καί ιδίως οί αύστριαζοί, δέν χαρακτηρίζουσι τήν νόσον ιός χολέραν,
άλλ’ ώς τυφοειδή πυρετόν, έπιτεινόμενον ύπό
τών έπικρατούντων κυνικών καυμάτων. Βασί
ζεται δέ ή γνώμη αυτή τινων τών εύρωπαίων
ιατρών είς τδ δτι δπου ταχέως έπέρχεται ή
βοήθεια ή νόσος δέν είναι τόσον θανατηφόρος
δσον είς τά μέρη δπου οί άσθενοϋντες είς ούδεμίαν υποβάλλονται ιατρικήν θεραπείαν, έν ω
γνωστόν είναι δτι επί τής καθαράς χολέρας
πάσα θεραπεία αποβαίνει συνήθως ματαία.
Εύχόμεθα, καί άπδ καρδίας τδ εύχόμεθα,
δπως ή φρικώδης έπιδημία, οίαδήποτε καί αν
ή αύτη, περιορισθή καί διαλυθή τδ ταχύτερου.

καί μή προσοάλη άλλα κέντρα, κυρίως δέ τδ
Κάίρον καί τήν Αλεξάνδρειαν, πόλεις κατοιζουμένας ύπδ πολλών Εύρωπαίων καί μάλιστα
ομογενών ήμών, · οίτινες άφ’ ού πέρυσιν ύπέ
στησαν τοσαύτας ζημίας δίκαιον είναι έφέτος
νά μή άντιζρύσωσι νέον φοβερόν εχθρόν.

ΤΕΧΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΙΙΜΑ1.
— ’Εσχάτως άπέπλευσεν είς Γροιλανδίαν τδ
πλοΐον Σοφία” δαπάναις τού Όσκαρ Δίζσων
καί μετ’ αύτού ή ύπδ τδν διάσημου περιηγητήν
βαρώνον NoRDENSKJOLD είς τήν χώραν ταύτην
άποστολή. Ιο πλοΐον "Σοφία” είνε 180 τόνων,
κέζτηται μηχανήν 65 ίππων δυνάμεως και δια
νύει 11 κόμβους καθ’ ώραν, κυβερνάται δέ ύπδ
πλοιάρχου Νίλσων έχοντος ύπδ τάς διαταγάς
του 13 άνδρας. Παρά τώ NorbenskJold εύρίσζονται ό γεωλόγος Dr. Nathorst, ό ιατρός
καί βοτανικός Dr. Berlin, ό ζωολόγος KoltHOFF, ό ύδρογράφος Dr. Hajibeug, ό ζωολόγος
Dr. Foristband καί ό φωτογράφος KjellSTROM, εκτός τούτων δύο Ααππλανδοί, είς κα·
μακευκής καί δύο έτεροι ύπηρετούντες αύτώ.
Περί πάντων έλήφθη πρόνοια καί τά έφόδια θά
διαρκέσωσιν έπί 14 μήνας. Προς τούτοις συμμετέχουσι τής άποστολής καί ό βοτανικός Στρόμφελδ, ό άρχαιολόγος Dr. Άρπι καί δ όρυκτολόγος Φλίνκ, οΐπερ θ’ άποβιβασθώσιν έπί τών
άκτών τής Ισλανδίας, ένθα θά ποιήσωνται τάς
ιδίας έρεύνας.
— Τδ ηλεκτρικόν φώς έν τώ θεάτρω.
Άπδ τής 27 Μαίου γίνονται δι’ ηλεκτρικού φω
τός αί παραστάσεις εν τώ οασιλικώ θεάτριρ τού
Μονάχου καί δή δι’ Οκτακόσιων λυχνιών κατά τδ
σύστημα Ebison, έξ ών αί 700 χρησιμεύουσιν
είς φωτισμόν τού προδόμου, τών κλιμάκων, ιμα
τιοφυλακίων κλπ. Τδ ηλεκτρικόν ρεύμα διά
τούς λαμπτήρας παράγεται ύπδ τριών δυναμοήλεζτρικών μηχανών τού EDISON, έξ ών έζάστη
είνε κατεσκευασμένη διά 250 λεγομένους Αλαμπτήρας. ών έκαστος έκπέμπει φώς όσον καί
16 λαμπάδες, ή διά 500 Β-λαμπτήρας, ών έκα
στος έκπέμπει φώς όσον ζαί 8 λαμπάδες. Εις
κίνησιν τών δυναμικών μηχανών χρησιμεύουσι
τρεις άτμομηχαναί Compound έκ τού έργοστασίου Rcston, Proctor & Comp, έν Λίνγκολν,
έκαστη 40 ίππων δυνάμεως. Αι δυναμομηχαναί
παραλλήλους τεθειμένα', κάμνουσιν 000 στροφάς
άνά παν λεπτόν. Οί λαμπτήρες τής σκηνής ζαί
τών θεωρείων δύνανται νά μεταβάλλωσι τήν
δύναμιν τού φωτός των κατά βούλησιν δυνάμει
κανόνος εύρισζομένου έν τή σκηνή.
— Γδ γαλλικόν έθνος έδωρήσατο ώς γνωστόν
τώ άμερικανικώ ζολοσσιαιόν τι άγαλμα τής έλευθερίας, οπερ μέλλει ν’ άποσταλή πιθανότατα
πρδ τού έπιόντος φθινοπώρου. Οί ’Αμερικανοί
παρασζευάζουσιν ήδη αντάξιον βάθρου διά τδν
έκ χαλκού κολοσσόν, ούπερ τδ ύψος εις 145 άναβαΐνον είνε τώ δντι Απαραδειγμάτιστου. < > πε
ρίφημος καί ομοίως έζ χαλκού κατασκευασμένος
κολοσσός τής Ρόδου, δςπερ έθεωρεΐτο εν έκ
τών έπτά θαυμάτων τού κόσμου, εϊχεν 105 πο
δών μόνου ύψος καί το μέγιστον τανύν ύπάρχον
άγαλμα, τό τού άγιου Βορρομέο εγγύς τής Lago
Maggiore έχει 66 μόνον ποδών ύψος. Τδ βάθρον τού άνδρίαντος τής ’Ελευθερίας, είς τήν
χεΐρα τής όποιας θά ζαίη κολοσσιαία δας φωτίζουσα τδ στόμιον τού λιμένος τής Νέας 1’όρκης, θά έχη επίσης ύψος 145 ποδών ζαί θά
ζατασζευασθή έζ στερεωτάτης ύλης. ΤΙ πρός
τούτο προύπολογισθεΐσα δαπάνη άνέρχεται είς
250,000 δολλάρια ζαί θά συλλεγή διά γενικού
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εράνου, όπως καί έν Γαλλία έγένετο διά τάς
μεγάλας δαπάνας τού άνδριάντος.
— 'Ο Βίκτωρ Saint -Paul καί ή σύζυγος
αύτού έχορήγησαν τή ιατρική ’Ακαδημία έν Παρισίοις 25,000 φράγκα ιός αμοιβήν δωρηθησομένην έκείνιυ τώ ίατρώ, δςτις ήθελε δυνηθή νά
έφεύρη φάρμακου κατά τής διφθερίτιδας, οπερ
ήθελεν αναγνωρίσει ή ’Ακαδημία ώς δραστικόν
καί βέβαιον κατά τής νόσου. Οί δωρηταί διαρ
ρήδην δρίζουσιν οτι το βραβείου δύναται νά δοθή
είς οΐόνδη τινα άνευ διακρίσεως έθνικότητος. Οί
τόκοι τών 25,000 φράγ. έν τώ μεταξύ χρόνιρ
κατ’ έτος θά δίδωνται ώς βραβείου τώ γράψοντι
τήν άριστην πραγματείαν περί τής νόσου ταύτης.
— Κατά τήν έν ταΐς 'Ηνωμέναις Πολιτείαις
γενομένην τελευταίαν άρίθμησιν τοΰ πληθυσμού
τοΰ έτους 1883 υπολογίζονται οί κάτοικοι τών
πόλεων εις 13 εκατομμύρια ήτοι ύπέρ τδ τρίτον
όλων τών κατοίκων. ’Ενταύθα όμως συνηριθμήθησαν μόνον πόλεις έχουσαι ύπέρ τάς 8000 κατ.
ών κατά τδ έτος τούτο ύπάρχουσι περί τάς 280.
Ό πλεονασμός ούτος τοΰ έν ταΐς πόλεσι πλη
θυσμού είνε άξιοσημείωτον φαινόμενου τών 'Ηνω
μένων κρατών.
— ,Σύμπαντες οί καλλιτέχναι τής Δυσσελδόρφης άνέμενον άπδ πολλού μετ’ ειλικρινούς
ένδιαφέροντος τήν άποπεράτωσιν κολοσσιαίας ει
κόνας . μεγίστην σπουδαιότητα κεκτημένης έν
τή ιστορία τής γερμανικής καλλιτεχνίας καί ζω
γραφικής έν γένει. 'Η είκών αύτη είνε ή "ανα
τροφή τού Βάκχου” ύπδ Πέτρου Janssen·
Επί τριετίαν είργάσθη ό έξοχος καλλιτέχνης έπί
τής γιγαντιαίας ταύτης εικόνας άπεργασάμενος
συγχρόνως κατά τδ διάστημα τούτο καί άλλα μείζονα καλλιτεχνήματα καί σχεδιάσματα. Πριν
δέ ή ή είκών αύτη άποδημήση είς Δούναβιν,
Σπρέον, Σηκουάναν καί I άμεσιν ΐνα κηρύξη τδν
λόγον τής αλήθειας, δυνάμεως καί άγνότητος έν
τώ ώραίω, άπεχαιρέτησε τήν παραρρήνιον πα
τρικήν πόλιν έν τή στοά τών τεχνών. Ό πεοιφανής ζωγράφος έν τή εικόνι τοΰ Βάκχου έποίησεν ύμνον, έν ω ζωγραφεΐ τήν μεγαλοπρέπειαν
καί δύναμιν τής δημιουργίας έν τή χαρμονή τοΰ
νεανικού εαρος. Ιδού δ νεαρός θεός τής χαράς,
έκ τών οφθαλμών τού όποιου αστράπτει ή άγαλλίασις παιζουσών καί χορευουσών τών γυναικών.
Ιδού τό κάλλος καί ό όλβος τοΰ μεμονωμένου
παραδείσου, έν ω κατά τον μύθον έτελεΐτο ή
σκηνή αύτη. ’Ιδού αί νύμφαι. ών τά άμώμητα
σώματα ούοέποτε παρεμορφώθησαν ύπδ τών
πτυχών γήινων χιτώνων. Απανταχού διαβλέπει
τις ύγιά ζωηρότητα τής έκφράσεως, γλυκεΐαν
χάριν τής ζινήσεως καί ζωηρά θέλγητρα τών
χρωμάτων, ών έκαστον έν τή συνθέσει καθώς
καί έν τή τών χρωμάτων έννοια έχει ίδιον θέμα
άπδ τής μεγαλοπρεπούς, ξανθής μέσης μορφής,
ήτις φέρει έπί τών γονάτων τδ εύθυμούν παιδίον
καί σχηματίζει θαυμασίαν αρμονίαν πρός τήν
όπισθεν τής μεσαίας μορφής γονυπετοΰσαν νύμφην
μετά τής έρυθράς κόμης καί τδ ακτινοβολούν
χρώμα τής σαρζδς ζαί πρδς τήν μελαγχροινήν,
ήτις έν θελητιζώ ζράματι άθωότητος καί άορότητος οκλάξ κάθηται πρδ τών ποδών τοΰ Βάκ
χου. " Η ανατροφή τοΰ Βάκχου” ύπό
Janssen συνενοϊ έν έαυτή τά πλεονεκτήματα
φωτοβολούντος χρωματισμού, οίος άπαντα έν τή
πολυτελεία τών χρωμάτων τών εικόνων τού
MaQUABT ζαί τήν δύναμιν αγνής καί τελείας
ώραιότητος τών μορφών, νευρώδους φοράς τών
γραμμών καί πρωτοτύπου ζωηρότητος. Εκ τού
καλλιτεχνήματος τούτου άπεπνέει τδ παράδοξον
έκεΐνο μίγμα άφελείας, χάριτος καί ένθουσιασμοΰ,
οπερ πληοοΐ ήαάς τοσοΰτον ύπερηφάνου πεποιθήσεως έπί τδν βίον, τήν ανθρωπότητα ζαί έφ’
ημάς αυτούς. Η γερμανική καλλιτεχνία δόνα·
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ται δικαίως νά καυχάται έπί
τώ ευγενεϊ δημιουργώ τής
“ανατροφής τού Βάκχου”.
— Ό άριθμδς τών γυ
μναστικών συλλόγων έν άπάαη τή Γερμανία άνέρχεται
κατά τδ έτος τούτο είς 2451
μετά 221,417 μελών, έξ ών
120,000 περίπου είνε ένεργά.
— Α ΐ ΰ ψ ι σ τ α ι σ ι δ η ρ οδρομιζαί γραμμαί. "Οσον
άισοοά τδ ύψος είς ο ανέρ
χονται οί δρεινοί σιδηρόδρο
μοι, αί έπί τών 'Άλπεων πεφημισμέναι πάροδοι ούδαμώς
κατέχουσι τήν πρώτην θέσιν.
Ό είς τδ μέγιστον ύψος κεί
μενος σιδηρόδρομος είνε ό
άπδ Callao εις Oroge έν
Περουβία, διότι τό ύψος τού
του είνε 4778 μέτρων, δήλον
οτι πεντήκοντα μέτρα μόνον
ταπεινότερον τού Αευκού ό
ρους. Είς ύψος 4470 μέ
τρων κεΐται ζαί έτέρα σιδηροδρομιζή γραμμή έν Περου
βία συνδέουσα τό Mollendo
παρά τδν Ειρηνικόν ώζεανδν
ζαί τήν λίμνην Titica. Αί
ύπέρ τάς ’Άλπεις πάροδοι
ούδαμοΰ ύπεροαίνουσι το ύψως 1300 μέτρων καί δή ή
πάροδος Brenner είνε ή ύψίστη ζαί έχει ύψος 1262 μέ
τρων, είτα έπονται αΐ γραμ
μαί Montcenis, Pustertlial
ζαί Qotthard απασαι 1150
μέτρ. Αί γραμμαί Rigi ανέρ
χονται μάλιστα είς ύψος 1400
μέτρων, άλλά δέν έργάζονται
κατά τδν χειμώνα. ‘0 σι
δηρόδρομος τών Ύμαλαίων
δςτις φέρει είς Simla άνέρ
χεται είς ύψος οκτώ χιλιάδων
ποδών ήτοι 2400 μέτρων πε
ρίπου.
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— Ηλεκτρική ψηφο
φορία. ’Εν τώ βουλευτηρίω
Βασιγζτώνος τίθεται νέα ήλεκτρική συσκευή κατά τδ
σύστημα Williams ζαί Cros
by, ήτις φαίνεται ίδιάζουσα
νά έπαναφέρη το κοινοβουλευ
τικόν εύρος είς τήν άπαιτουμένην βραχυλογίαν. Πρδ τής
έδρας ένδς εκάστου βουλευτού
εύρίσζονται τρία κομβία· “Ναι
— Όχι καί ζητώ τον λόγον.”
—■ Πιεζομένου ένδς κομβίου
τυπουται άμέσως καί οίονεί
αυτομάτως τδ όνομα τοΰ βου
λευτού μετά ώραίου μέλανος
χρώματος έπί τού καταλόγου
και δια τίνος αυτομάτως καταπιπτούσης σφαίρας άποδίδοται ή ψήφος τού άντιπροςιυπου τού λαού μετά τοσαύτης άκριβείας, ώςανεί αυτός
ίδίαις χερσί έρριπτε τήν μέλαιναν (όχι) σφαίραν ή τήν
λευκήν (ναι) είς τήν κάλπην.
Ούδ εμία πλάνη είνε δυνατόν
νά συμβή, διότι αί καταλέγουσαι αύται συσζευαί έργά
ζονται μετά τοσαύτης ευσυ
νειδησίας καί άμεροληψίας,
ήν ήθελεν εισθαι λίαν καλόν
εαν πολλοί άνθρωποι έλάμβανον ώς παράδειγμα καί μά
λιστα προζειμένου περί πολι
τικών υποθέσεων.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΤΝΩΜΟΤΑΙ.

(ί®|®ήίΔΟΣΤΗ έζ θάμνου άφανής, λεπτή μετεωρεΐται·
ι
Μικρά αράχνη έπ’ αύτής γυρίζει καί κινείται,
LSflOk. Νά λούση θέλει ζαί αύτή, άμ’ άνατέλλ’ ήμέρα,
Ίά μέλη τη; τά εύστροφα είς πρωινόν αιθέρα.
Τρία ορνίθια έρχονται, σιγή παρατηροϋσι,
Τδν κώδωνα τδν ζωντανόν έκθαμβα θεωροΰσι.
Ιοέτε, λέγ’ εύθύς τδ έν μέ έσζεμμένον νεύμα
Εύπρόσδεκτον μάς έρχεται τδ πρωινόν μας γεύμα.”
Ορεκτιζώς το δεύτερον τδ στόμα του ανοίγει,
Σκεπτόμενον έν έαυτώ πώς ή τροφή δλίγη.
Ιδέτε, τώρα έρχεται!” άναφωνεΐ τδ τρίτον.
Είς μέγαν όμως πειρασμόν έτέθ' ή ύπομονή των,
Διότι τής αράχνης μας άνέρχεται τδ σώμα,
Καί τά πτωχά μας μένουσι μέ κεχηνδς τδ στόμα.
Η δε αράχνη εύκολον τδ παίγνιον εύρούσα
Ανέρχεται, κατέρχεται, ώς έμπαιγμδν ζητούσα.
Ίοιαυτην ούδ’ ό 1 άνταλος ύπέστη τυραννίαν,
Οια εις τήν ταλαίπωρον έπήλθε τριπτηνίαν.
Ιό πρώτον τότ’ δρνίθιον μανιωδώς φωνάζει·
Νομίζει βτι δύναται ούτω νά μάς χλευάζη,
"Έν φ έν κήπφ χλοερώ χρυσαΐ πετώσι μυΐαι
Εύκολοι καί πειθήνιοι, ευπρόσιτοι, γλυκεΐαι;
Ας φύγωμεν!” Άλλά ιδού, διά νά τά γλυκάνη
Μέχρι τού ρόγχους των αύτοΰ νΰν ή αράχνη φθάνει. —

Όρμούν άμέσως τά πτηνά μέ όρεξιν μεγάλην
Άλλ’ ή αράχνη εύστροφος μετεωρεΐται πάλιν.
"’Ώ! νά σέ φάγη, δολερά, ό φοβερός ... σπουργίτης!”
Άπηλπισμένη ή όμάς βοα έν τή οργή της. ■
'Τήν τύχην σου, παμπόνηρε, ουδόλως σοί φθονοΰμεν
" 'Οσφ καί άν θέλης χόρευε — νύν άδιαφορούμεν.”
ΤΙ δέ άράχνη, έξαλλος εύθύς έκ τής χαράς της,
Ίήν κρύπτην άνεζήτησε τής φίλης φωλεάς της.
Καί πρδς τήν όρνιθα αύτά δρομαία άφικνοΰνται,
Καί τδ συμβάν το φοβερόν πιστώς τή διηγούνται.
Καί τά μικρά έγέλασαν πτηνά έπί τών κλώνων,
Ό πτερωτός δ’ ώχρίασε λαός τών ορνιθώνων.

Τά ύπέρ τάς δυνάμεις σου νά μήν άποφασίζης·
Οί φρόνιμοι σ’ έμπαίζουσι, καί σΰ ούδέν κερδίζεις.
(Κατά τό Γερμανικόν.)
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τάς ύψωμένας τιμάς τών μετοχών τών γερμανι
κών σιδηροδρόμων, σημαντικά; προσδοκοΰσιν
ώφελείας.
Λ.

Έν Λειψίφ τή 30/12 ’Ιουλίου 1883.

Καθ’ δλον τδν παρελθόντα μήνα τά χρημα
τιστήρια έπαρουσίαζον τους ποικιλωτέρους χρω
ματισμούς, άπδ τοΰ πρασίνου χρώματος τής
έλπίδος διά τοΰ έρυβροϋ τής ζωηρότητας μέχρι
τοϋ κίτρινου της άποθαρρύνσεω; καί τοϋ μελανός
τής άπελπισίας.
ΙΙοιζίλαι ήσαν αΐ διακυ
μάνσεις, ή δέ συνέπεια τούτων ή άπραξία.
'ί’ρισμένως νά χαρακτηρίση τις τήν τάσιν τού
χρηματιστηρίου κατά το διάστημα τοΰτο είναι
αδύνατον, καθότι έν ω σήμερον έπαρουσιάζετο
μία έλπίς, τήν έπιούσαν αίφνης διεδέχετο αύτήν
ή νέκρωσις καί απελπισία. Έν δλίγοις θέλομεν
συνοψίσει τά κατά τδ μηνιαϊον τούτο διάστημα
ούσιωδέστερα συμβάντα.
Έν 'Ρωσσία έτελέσθη ή έπίσημος στέψ,ις τοϋ
Τσάρου έν τάζει καί ησυχία· έπιρροήν ούδεμίαν
είχεν έπι τοΰ χρηματιστηρίου τδ σπουδαιότατου
τοΰτο συμβάν. — Έν Γαλλία τδ ζήτημα τού
Τογκίνου διετάραζε τάς καλάς προσδοκίας έν τω
χρηματιστηρίιρ, καί ό φόβος πολέμου μεταξύ
Γαλλίας και Κίνας διατηρεί τά πνεύματα με
τέωρα. — Έν ’Αγγλία τδ ζήτημα τής διώρυγος
τοΰ Σουέζ άνησύχησεν αρκετά τούς χρηματιστικούς κύκλους, και ώς έκ τούτου αί πράξεις
ήσαν πολύ περιωρισμέναι. Τέλος έπήλθεν, ώς
λέγεται, συνεννόησις μεταξύ τής Έταιρίας τής
διώρυγος τοΰ Σουέζ και τής ’Αγγλικής Κυβερ
νήσεως. Κατά τήν συνεννόησιν ταύτην άνετέθη
τή 'Εταιρία ή κατασκευή δευτέρας διώρυγος, ή
δέ Έταιρία ύποχρεοϋται νά έλαττώση ώς άκολούθως τά διόδια · "Οταν τδ μέρισμα φθάση
είς 110 φράγκα τά διόδια νά όρισθώσιν είς
9 ’/-> φράγκα κατά τόννον · δταν φθάση είς
122*/2 φρ. νά όρισθώσιν είς 9 φρ. έπί 135 φρ.
μερίσματος είς 8’/2 ?Ρ·
-π’1 147'/·2 φρ. είς
8. Μέχρι τοΰδε ό έλάχιστος δρος τών διοδίων
ήτο 10 φράγκ. "Οσον εύνοϊκαί άν ήναι οί δροι
ουτοι διά τήν Εταιρίαν, δέον είσέτι νά περιμείνωμεν τδ δλον περιεχόμενον τής συνομολογηθείσης συμβάσεως, διότι ή αγγλική Κυβέρνησίς
δέν είναι άπίθανον νά έπιφυλάττηται έαυτή με
ρίδα μεγάλην εις τήν διοίκησιν, καί περ'ι τούτου
είσέτι ούδέν έγνώσθη. Φήμη μόνον διεδόθη έν
Παρισίοις δτι Ιν τών έπισημοτέρων προσώπων
έν τοΐς χρηματιστικοϊς κύκλοις τοΰ Λονδίνου
θέλει λάβει μέρος είς τδ διοικητικόν τής Εται
ρίας συμβούλιον. — Έν Λύστρία ή χρηματιστική
έργασία διεταράχθη ύπο τής γνωστής δίκης
Τίσθα-Έσλαρ. Θ’ άπορήση τις βεβαίως, πώς
μία δίκη περί σφαγής χριστιανής ύπδ 'Εβραίων
δύναται νά έχη έπιρροήν έπι τοΰ χρηματιστη
ρίου- ούχ ήττον δμως ουτω; έχει τδ πράγμα.
Διά τής δίκης ταύτης φανεροΰται είς ποιον
βαθμόν έλεεινότητος κατάκειται ακόμη έν Ουγ
γαρία ό πολιτισμός και πόσον χαλαρώς ένεργεΐ
ή δικαιοσύνη- ώς έκ τούτου δυσπιστία γεννάται,
και ή αξία τών ούγγρικών χρεωγράφων έκπίπτει.
Παρετηρήθη έσχάτως δτι οί μεγάλοι τραπεζΐται
άποφεύγουσι τήν άγοράν ούγγρικών χρεωγράφων,
καί τδ παράδειγμα τών μεγάλων ακολουθεί φυ
σικό τω λόγω ό μικρός καί πολύς κόσμος. —
Μόνον έν Γερμανία παρατηρεΐται καλλιτέρα
τάσις καί τοΰτο δφείλεται είς τάς προτάσεις
τάς γενομένας ύπδ τοΰ ύπουργείου τών οικονο
μικών περί άγοράς εξ μεγάλων σιδηροδρομικών
γραμμών. Τοΰτο άνεμένετο πρδ πολλού καί
πραγματοποιεί πολλάς έλπίδας. Αί προτάσεις
είναι τοσοΰτον καλαί, ώστε οί μέτοχοι μέ δλας

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΓΑ
ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ·..
(Έξ ιδιαιτέρα; ανταποκρίσεις.)

Έπανακάμπουσα έκ Πετρουπόλεως καί διευθυνομένη είς τήν Ελλάδα ή βασίλισσα ήμών
διέβη τή 18/30 Ιουνίου διά Τεργέστης, ένθα
έπεβιβάσθη έπί τής "’Αμφιτρίτης”.
Η Ελ
ληνική τής Τεργέστης κοινότης, εμφορούμενη
πάντοτε ύπδ πατριωτικών αισθημάτων, δέν ώκνησε
καί κατά τήν περίστασιν ταύτην νά έκδηλώση
αύτά καί μετά ένθουσιασμού ειλικρινούς και
άκρας συγκινήσεως ύπεδέχθη τήν σεπτήν τής
Ελλάδος'άνασσαν. '0 σιδηροδρομικός τής Τερ
γέστης σταθμός ήτο κομψώς διαζεζοσμημένος,
είχον δέ συρρεύσει έκεΐ άπδ πρωίας άθρόοι οί
έν τή πόλει Έλληνες άναμένοντες τήν άφιξιν
τής βασιλίσση;. Τέλος ή έκτακτο; αμαξοστοιχία
έφθασε καί ή βασίλισσα κατήλθε τής άμάξης,
καί έχαιρετίσθη διά παρατεταμένων ζητωκραυ
γών. Μετά τάς έπισήμους παρουσιάσεις αί δε
σποινίδες Ελένη X. Κωστή καί Ιουλία Ί’ίζου
προσέφερον τή βασιλίσση άνθοδέσμας. Απδ τοΰ
σταθμού ή βασίλισσα διά τής άμάξης τής κυρίας
Μοροζίνη μετέβη είς τήν προκυμαίαν δπως έπιβιβασθή έπί τής "’Αμφιτρίτης” καί άναπαυθή
έπ’ δλίγον. Περί τήν μεσημβρίαν δέ έψάλη έν
τώ ναω τοΰ Αγίου Νικολάου, καταλλήλως δίεσκευασμένω, δοξολογία, ήν ή βασίλισσα έν κατανύξει ήζροάσατο άπό τοΰ κομψού καί άπαστράποντος θρόνου, μεθ' δ ό πρόεδρος τής ζοινότητος κ. Πω. X. Κωστής είπεν όλίγας λέξεις,
έζφράσας τήν χαράν ήν οί "Ελληνες τής Τερ
γέστης, πιστοί τοΰ βασιλέως Γεωργίου ύπήζοοι,
ήσθάνοντο ύποδεχόμενοι τήν σεπτήν άνασσαν.
Κατά τήν 1 μ. μ. παρετέθη έν τή "Αμφι
τρίτη” πρόγευμα, εις δ προσκεκλημένοι παρε
κάθησαν ό διοικητής τής Τεργέστης, οί πρόξενοι
τής Ελλάδος καί 'Ρωσσίας ζαί άλλα έπίσημα
πρόσωπα, καί περί τήν 3'/·> ή ’Αμφιτρίτη”
άπέπλευσε τοΰ λιμένος, συνοδευομένη ύπο δύο
λαμπροστολίστων άτμοπλοίων τοΰ αύστριακοΰ
Αόΰδ, τά όποια εΐχεν ένοικιάσει ή κοινότης καί
έπί τών οποίων έπαιάνιζον μουσικαί. Μέχρι
ΙΙιράνου, έπί μίαν καί πλέον ώραν, τά άτμόπλοια ταΰτα συνώδευσαν τήν " ’Αμφιτρίτη·/’ ·
έκεΐθεν δέ έν μέσω τών ήχων τοΰ έθνιζοΰ ελ
ληνικού ύμνου, έν μέσιρ τών ενθουσιωδών ζητω
κραυγών καί τών έγκαρδίων χαιρετισμών έκ
μέρους τής βασιλίσσης ζαί τών συνοδευσάντων
αύτήν, ή ελληνική θαλαμηγός έπετάχυνε τδν
πλοΰν της διευθυνομένη είς Κέρκυραν, ένθα, ώς
έγνώσθη ήδη τηλεγραφικός, ή βασίλισσα εφθασεν
αισίως, δεκτή γενομένη παρά τοΰ βασιλέως καί
τών βασιλοπαίδων.
'11 έν Τεργέστη γενομένη τή βασιλίσση ήμών
ύποδοχή δέν είχε μέν έπίσημον χαρακτήρα, ύπήρ
ξεν βμως είς άκρον εγκάρδιος, καί απέδειξε καί
πάλιν οτι οί έκτδς τής Ελλάδος'Έλληνες ού μόμον έκτιμώσι τά μεγάλα προτερήματα, τά διαζοσμοΰντα τήν βασίλισσαν ’Όλγαν, τήν μητέρα
τοΰ διαδόχου καί τών βασιλοπαίδων, άλλά καί
εννοοΰσιν όποιος σύνδεσμος καί όποια έγγύησις
διά τήν εύημερίαν τής φιλτάτης ήμών πατρίδος
είναι ή βασιλεία.
Ρ.
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Δ I Α Φ Ο Ρ Α.
— Πρό τινων ήμερών ό βασιλεύς τής Σαξωνίας ’Αλβέρτος σπουδαΐον διέτρεξε κίνδυνον.
Κατά τήν έπίσζεψιν υφαντήριου έν Mylau ήθέλησεν ό βασιλεύς μετά τής συνοδείας του
ν’ άναβή τά διάφορα πατώματα τοΰ μεγάλου
βιομηχανικού καταστήματος διά τοΰ άνασυρτηρίου (ascensoir), οτε, άγνωστον πώς, τδ μηχά
νημα τοΰτο μή λειτουργούν τακτικώς έβυθισθη
έκ τοΰ πρώτου πατώματος είς τδ ύπόγειον, κατ
έκείνην δέ τήν στιγμήν μέγα σιδηροΰν βάρος
άπεσπάσθη έζ τής οροφής ζαί κατέπεσεν έπί
τοΰ άνασυρτηρίου, φονεΰσαν έν τή πτώσει του
τδν παρά τω βασιλεΐ καθήμενον νομάρχην, δι
δάκτορα ΗϋΒΕΙ, καί πληγώσαν βαρέως ενα τών
μηχανικών. '() βασιλεύς έσώθη ώς έκ θαύματος,
διότι μόλις είς άπόστασιν πήχεως εύρίσκετο άπδ
τοΰ φονευθέντος νομάρχου· συγκεκινημένος δέ
καί καθημαγμένην έχων τήν στολήν του έπέ
στρεψεν άμέσως είς Δρέσδην, οπού άπεστάλησαν
πλεΐστα δσα συγχαρητήρια τηλεγραφήματα.
Πρώτοι πάντων έσπευσαν οί φοιτηταί τοΰ Παν
επιστημίου Λειψίας νά συγχαρώσι τώ βασιλεΐ
διά τού Πρυτάνεως, ό δέ βασιλεύς αύθημερόν
άπήντησε τηλεγραφικός εύχαριστών τούς άκαδημαϊκοΰς τής Λειψίας πολίτας.
— Ό κόμης Chambokd. Ό άρχηγός
τής βασιλικής τών Βουρβόνων οικογένειας καί
έπίοοξος τού θρόνου τής Γαλλίας διάδοχος, κό
μης ChaMBOBD, νοσεί άπό τινων ήμερών σπουδαίως έν τή παρά τήν Βιέννην τής Αύστρίας
έπαύλει αύτοΰ έν Φροσδόρφη. Ό πρίγκηψ, έγγονδς τοΰ βασιλέως Καρόλου Γ. άγει τό 63'"
έτος τής ήλικίας του ζαί είναι άτεκνος. Οΐ
νομιμόρφονες έν Γαλλία καλοΰσιν αύτδν προ
πολλού Ερρίκον Ε'. καί προσαγορεύουσιν αύτόν
Μεγαλειότητα. Λέγεται οτι έν περιπτώσει θα
νάτου αύτού, διάδοχός του μέ τά επί τού θρόνου
τής Γαλλίας δικαιώματα θ’ άνακηρυχθή ό κόμης
τών ΙΙαρισίων, πρωτότοκος υιός τοΰ έν ετει 1842
άποθανόντος δουκός τής Αύρηλίας καί έγγονός
τοΰ άλλοτε βασιλέως τών Γάλλων Λουδοβίκου
Φιλίππου. Οί πολιτικοί έν Γαλλία κύκλοι παοακολουθοΰσι μετά πολλοΰ ένδιαφεροντος τα;
διαφόρους φάσεις τής άσθενείας τοΰ βασιλικού
πρίγζηπος, ήτις κατά τάς τελευταίας τηλεγρα
φικός ειδήσεις έλαχίστας παρέχει έλπίδας περί
σωτηρίας αύτοΰ.
— Πολυμελής οικογένεια. Η έφημερίς
"Estafetta” τής Μαδρίτης άναφέρει δτι Ισπα
νός τις, Λουκάς Νεκουέρας Σαέζ, δστις είχεν
άπέλθει είς ’Αμερικήν πρδ 70 έτών, έπανήλθεν
ήδη είς τήν Ισπανίαν έπί ιδιοκτήτου άτμοπλοίου.
παρακολουθούμενος ύπδ τής οικογένειας του ολο
κλήρου, ήτις σύγκειται έξ 190 ψυχών, μή συμ
περιλαμβανομένων τών γαμβρών καί νυμφών.
Ό Σαέζ ένυμφεύθη τρίς. Ή πρώτη αύτού σύ
ζυγος τώ έδώρησεν 11 τέκνα, ή δευτέρα 19 καί
ή τρίτη 7. Τδ νεώτερον τών 37 τέκνων άγει
νΰν τδ 19'" έτος τής ηλικίας· το πρεσβύτερον
δέ, άγον τό 70'" έτος, έχει 17 τέκνα. Έκ τών
23 υιών τοΰ Σαέζ, οίτινες δλοι ζώσιν, οι 13
είναι νυμφευμένοι, 6 άγαμοι καί 4 χηρευμένοι ·
έκ τών έπιζουσών θυγατέρων του αί 9 είναι
νυμφευμένα·.. Αί έγγονοι τοΰ Σαέζ είναι 34,
έξ ών 22 νυμφευμέναι, 9 άγαμοι καί 3 χήρα·.·
έκ δέ τών 45 έγγονών του 26 είναι έγγαμοι,
17 άγαμοι καί 4 χηρευμένοι. Οί δισέγγονοι
του πατριάρχου τούτου άνέρχονται είς 84. Ό
Σαέζ ούδέποτε έπιεν οίνον, ή τροφή του είναι
φυτική μέ όλίγιστον άλας. Μέ δλην τήν ήλικίαν του τών 93 έτών είναι εύρωστος καί καθ’
έκάστην κάμει περίπατον τριών τούλάχιστον
ώρών.
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— Ή έν Ούγγαρία δίκη. Έν τή μικρά
ουγγρική πόλει Νυρεγιχάζα δικάζεται κατ’ αύτάς
ύπόθεσις, ήτις μεγάλην προξενεί έντύπωσιν είς
δλους τούς κύκλους τής κοινωνίας. Πρόκειται
πεοί τής έξαφανίσεω; κόρης δεκατετραετοΰς, ήν
Εβραίοι τινες ζατηγοροϋνται οτι έφόνευσαν ύπό
θρησκευτικού ωθούμενοι φανατισμού. ΊΙ μικρά
κόρη έγένετο άφαντος άπό τοΰ 'Απριλίου 1882
καί μέ δλας τάς έρεύνας τής μητρός καί τών
συγγενών της δέν κατωρθώθη νά εύρεθή· έν το
σούτω φήμη διεδόθη δτι ή μικρά Έσθήρ Σολυμόζη, όδηγηθεΐσα είς τήν συναγωγήν ύπό
θανατικών Ιουδαίων έσφάγη έκεΐ έν έπισήμφ
τελετή, διότι οί Ιουδαίοι είχον ανάγκην αίματος
χριστιανικού διά τάς ιεροτελεστία; αύτών. Συ
νεπεία τή; φήμης ταύτης ή μήτηρ κατήγγειλε
τήν πράξιν καί αί ανακρίσεις ήρξαντο. Ό μάρ
τυς βστις κατέθεσε τάς έπιβαρυντιζάς ζατά τών
Ιουδαίων κατηγορίας, είναι ό υίδς τοΰ ζλητήρος
τής συναγωγής, παΐς δεζαπενταετής, δστις έδιηγήθη οτι διά τοΰ -κλείθρου είδε τδν πατέρα του
καί άλλου; Εβραίους σφάζοντας τήν κόρην καί
συλλέγοντας έν λεκάνη τό αίμα αύτής. Μετά
τήν έκτελεσθεΐσαν σφαγήν οί Έβραΐοι, κατά τήν
κατάθεσιν τοΰ παιδός, ένέδυσαν τό πτώμα καί
τό άπήγαγον τής συναγωγής. Περί τά τέλη τού
Ιουνίου 1882 εύρέθη έν τώ ποταμώ Theiss
πτώμα κόρης, τό όποιον άνεγνωρίσθη παρά τών
εύρόντων αύτδ άλιέων ώς τδ τής νέας Σολυμόζη. ΊΊ μήτηρ δμως δέν άνεγνώρισε τήν θυ
γατέρα της· οί δέ ιατροί προσκληθέντες άπεφάνθησαν δτι τδ πτώμα άνήκεν είς νεάνιδα
εικοσαετή. 'Υποτίθεται δέ δτι οί Εβραίοι έδωροδόκησαν τοΰς ιατρούς, δπως καταθέσωσιν ού
τως. ’Αφ’ ού αί άνακρίσει; έπερατώθησαν τδ
δικαστήριον παρέπεμψεν ένώπιον τού κακουργιοδικείου ώς ύποπτου; τού φόνου ζαί τής συμμε
τοχής τοΰς Εβραίους, οίτινες φυσικό τώ λόγω
προσπαθοΰσι δί δλων τών μέσων ν’ άποτινάξωσιν
άφ’ εαυτών τήν ένοχήν, διατεινόμενοι ποτέ μέν
δτι ή κόρη δέν άπέθανεν, δτι έθεάθη είς διά
φορα χωρία, οτι οΐ χριστιανοί έζ μίσους ζατηγοροΰσι τοΰς ’Ιουδαίους ζ. τ. τ. ποτέ δέ δτι
άπέθανε μέν ή ζόρη, άλλ’ δτι δέν έσφάγη
ύπδ θρησζευτιζοΰ φανατισμού, άλλ’ έφονεύθη
πρδ τής θύρας τή; συναγωγής, διότι έχλεύαζε
τοΰς Εβραίους ζαί τήν θρησζείαν αύτών. Πολλά
συνέβησαν ζατά τήν διαδιζασίαν έπεισόδια, τά
όποια καί τοΰς άκροατά; είς άκρον διηρέθισαν
ζαί τοΰς δυστυχείς διζαστάς έζοπίασαν πλεΐστοι
δσοι έξητάσθησαν μάρτυρες, οί μέν τή; ζατη
γορίας οί δέ τή; ύπερασπίσεως. Σπουδαία είναι
ή τελευταία κατάθεσι; ένδς τών μαρτύρων, δστις
είπεν δτι ό γραφεΰς τοΰ δικαστηρίου ΙΙέσελης,
είς δν πρώτον ό νέος υιός τοΰ ζλητήρος διηγήθη τά δσα είδε διά τού κλείθρου, είναι άνήρ
με κάκιστα προηγούμενα, κακούργος δηλ. καταδικασθείς άλλοτε είς 15 έτών ειρκτήν έπί φόνφ.
Εντύπωσιν ώσαύτως βαθυτάτην ένεποίησεν ή
καταθεσις ενός τών μαρτύρων, δστις άνέφερε διά
τινων μέσων ό άναζριτή; καί οί περί αύτδν
εςηνάγζαζον τοΰς κατηγορουμένους νά δμολογήσωσι τήν πράξιν. Τοΰς έβίαζον νά πίωσι με
γάλα; δόσεις καθαρσίων καί νά βαδίζωσιν έπί
πολλάς ώρας πεζή έμπροσθεν τών συνοδευόντων
αυτους έφιππων άϊδούκων (χωροφυλάκων), μέΖρΐί ού κατέπιπτον έζ τοΰ κόπου ζαί τών
πόνων.
II περίεργο; αυτή δίζη θέλει έξαζολουθήσει έπί τινα; έτι ήμέρας, καί άνυπομόνως
περιμένεται ή άπόφασι; τοΰ δικαστηρίου.
— Εύστοχος άπάντησις. Γέρων δούξ,
δστις ένόμιζεν δτι ήτο πάντοτε νέος, ήράτο νέας
και ώραίας χήρας. 'Ημέραν τινά τήν ήρώτησεν
έαν ήθελε νά τόν νυμφευθή. Πρδς μεγίστην του
εκπληξιν ή Κυρία ήρνήθη ρητώς. — Σάς δίδω

79

καιρόν νά σκεφθήτε, είπεν ό δούς. — Έσκέφθην,
εξοχότατε, άπήντησεν ή Κυρία, άλλά ... —
’Αλλά τί: είπέτε μοι τήν αιτίαν; — Τήν αιτίαν,
άπήντησεν ή κυρία, δέν έπιθυμώ νά μείνω χήρα
έφ’ δρω ζωής.

αύται, αί μέν τρεις πρώται τό ύψος, τί,ν δΰναμιν και
τόν όγκον, αί κατόπιν δύο τά δύο προσφιλέστερα παν
τός άνθρώπου έν τώ κόσμφ όντα, καί α1. άλλαι τήν
λιτωτέραν αύτού τροφήν.

Καλλιόπη Γ. Χαίιαρά έν Κωνσταντινουπόλει.

Αίνιγμα 9υ.
(Κυόόλεξον.)

Ί ό πρώτον μου εύρίσκεται είς κάθε έγγραφον
καί έπιστολήν. Τδ δεύτερόν μου άρχαίαν θεό
τητα δηλοΐ. Το τρίτον ζαί τελευταΐον πάντοτε
βέβαιοι.
Κ. υίκονόμου έν Σιμπίν-έλ-Κόμ.

Αίνιγμα 86.

I δ πρώτον θεός είμαι, το δεύτερον θηρίον,
Ίό δλον δέ έπίσης έπίφοβον θηρίον.
Αν τού πρώτου άποβάλης το άρχιζδν στοιχεΐον·
Εις σύνδεσμον έτράπη τδ θειον μεγαλεΐον.
Αν οέ το τοΰ δευτέρου, τό άγριον θηρίον
Εις έποχήν έτράπη, είς έποχήν τών ίων.
Συνέδεσα; άκέφαλα άμφότερα τά μέλη;
Ανήρ γενναίο; γίνομαι καί ούδενδς μέ μέλλει.
Αν δέ ούράν καί κεφαλήν τοΰ δλου άπορρίψης,
Ανθη πολλά βλαστάνουσι χωρίς ποσώς νά σπείρης.
Κεφαλήν δέ καί ούράν τού δλου άν ενώσης
Φράσις γίνομαι βοσκών καί τών ποιμένων Όσσης.
Ίω. Κ. Γρουμπό; έν Γαλαζίφ.

Αίνιγμα 91.

Τέσσαρα; συλλαβάς περιέχω,
Τδ πάν εί; τάς άγκάλα; μου έχω.
Άν εί; δύο ίσα μέ χωρίσης,
Δύο λέξεις τότε θ’ άπαντήση;.
ΊΙ μέν πρώτη δύναμιν έμφαίνει,
ΊΊ οέ δευτέρα τήν γήν σημαίνει.
II. Έκιντζόγλους έν Μασσαλία.

ΛΥΣΕΙΣ.
ΙΙροολήματος 81.

Λυσιστράτη, Άχαρνεΐς, Βάτραχοι, Ειρήνη,
Ιππείς, Νεφέλαι. — ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ.

Πρύζληαά <87,
Ο

*

Προίλήματο; 82.
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Άναπληρωθήτω ό άνωΟι σταυρός οιά δύο λέξεων,
τής μέν βασιλέως γεννάρχου, τής δέ τοϋ οασιλείου του,
καί ή αέν τούτων ν’ άναγινώσκηται έν ταύτφ άπό τοΰ
αριθμού 1—3 καί 2—3, ή οέ άπό τοϋ άριθμοϋ 1-4
καί 2—4
_________
ΤΙ αύτός.
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Αίνιγμα 88.

Κατ’ άρχάς θενά νομίσης πώς σοί λέγω περιττά,
< Ιταν μ’ εύρη; ποιος είμαι θά τά βρής δλα σωστά.
Αιωνίως ’στον αιθέρα φαίνομαι περίπατόν,
’Στον πυθμένα τής θαλάσσης μ’ άλιεύεις τδν
πτωχόν.
Είς τά όρη άν σέ ευρώ σέ σπαράττω φοβερά,
Κι' δταν κήμαι’στδ πινάζι μέ οροχθίζεις μέ χαρά.
Μέ φοβείσαι, μ’ αποφεύγεις καί έν τούτοι; μέ
κρατείς,
Παίγνιόν σου έξ άνάγκη; γίνομαι γιά νά τραφής.
Καί είς τήν Μυθολογίαν ζαί αύτοΰ κάτι σημαίνω,
Θα ιδής πώς λέγω άλήθεια· λύσε με, σέ περιμένω.
Ούρ. Τιμαγένους έν Σμύρνη.

Πρόβλημα 89.
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Έκ τών 25 τούτων στοιχείων νά σχηματισθώσιν 7
λέξεις, οΰτως, ώστε αί μέν 3 νά σχηματίζωσι τάς τέσσαρας πλευράς τοϋ τετραγώνου, αί 2 τόν σταυρόν, αί
δε άλλαι 2 τό χιαστόν αύτοΰ σχήμα· νά σημαίνωσι δέ

Αινίγματος 83.

θ Η Ρ _ θ Η Ρ Α.

Αινίγματος 84.

Δ Ε Λ Ε A Ρ — Ε A Ρ.
Αινίγματος 85.

Β Ο Υ Σ — Υ Σ — Ο Υ Σ.
ΤΙ δεσποινίς Αικατερίνη Βασιλειάδου άπέστειλεν
ήμ.ΐν την ακόλουθον έμμετρον λύσιν τοϋ αίνίγμ-ατος 83,
παρά τοϋ έν Τεργέστη κ. Γεωργίου ’Αφεντούλη·

Τή θήρα χρατ’ ένίοτε
Καί ή ώραία κόρη·
Πλήν θήρα δίπουν πάντοτε
Διώκει- μήν άπόρει.
"Ελυσαν τό αϊν. 74 ό ζ. Γ. Χρυσόστομος έν
Καόάλλφ· τά 75, 77 καί 78 ή δεσποινίς Χαρίκλεια
Λ.'Ραυτοπούλου έν ΙΙειραιεϊ, ό κ. Λ. Γ. Εύαγγελίδης έν Καβάλλα, ό κ. Κ. Οικονόμου έν Σιμπίνέλ-Κόμ, καί ό κ. Μιχαήλ Δημητριάδης έν ΜολδοόένΤ| 'Ρουμανίας· τό προβλ. 81 ό κ. Γεώργιο;
Καρυδιάς έν Λονδίνφ, τά 81, 85 ή δεσποινίς Αίκ.
Βασιλειάδ ου έν Τεργέστη, τά 82, 84, 85 ό κ. Κίμων
Κοντουμάς έν Ζυρίχη, τό 85 ό κ. Γεώργιος
Μακρής έν Ίσμαηλίφ (τηλεγραφικώς), καί τά 81,
84 ό κ. Ί. Κ. Γρούμπο; έν Γαλαζίφ.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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[Άρ. 53.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩ1ΊΣΕΩΣ 50 Φ01Χ. ΊΌΧ ΣΊΊΧΟΧ. — ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ELSTER-STKASSE 19.

1 13 ’Ιουλίου 1883.

LEIPZIG.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΧΑΤΟΑΗΣ. 'Εκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς 'Ελλάδα
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμίου, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά
Άγζ.ώνο; κτλ.

ΔΡΟΜΟΑΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗι ΑΤΣΤΓΟ-ιΐΥΓΓΡΙΚΟΤ ΛΟΓΑ.

’Αναχωρήσει? έκ Τεργέστη;ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΑΙΚΩΧ ΙΧΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΧ ΑΣ (οιά τής διώρυγος
Σουέζ), εις Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Ιΐόρτο-Σαίβ, Άδεν, Βομβάης,
Κολόμβου, Πέναγγ και Σιγγακώρης τή α'. έκαστου μηνάς εις τάς
4 μ. μ.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 Ίανουαρίου) τή 6 μ. μ.
εί; Φιούμιον, Κέρκυραν, ΙΙάτρα;, Κατάκωλον, Κα/■άμα;, Πειραιά, Θεσσαλονίκην,
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τό Σάββατον τή 2 ιχ. μ. εί; Κωνσταντινούπολή μέ προσέγγισιν εί; Κέρκυραν
καί Πειραιά- είτα δέ έκ ΙΙειραιώς εί: Σύρον. Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν,
καί διά Κωνσταντινουπόλεως εί; τούς λιμένα; τοΰ Εύξείνου Πόντου (τή; μαύρη; θα
λάσση;) και τοϋ Δουνάβεω;.

Εις Καλκούτταν διά Πόρτο Σα-.δ, Σουέζ, Άδεν και Κολόμβου τη 15 Ίανου
αρίου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγούατου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 'Οκτωβρίου,
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου εί; τά; 4 μ. μ.
Επί τή; γραμμή; Τεργέστης-Βομίάης τά ατμόπλοια Οέλουσι διανύει 10 μίλια
τήν ώραν, μεταξύ δε Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΕΙΣ ΓΥΧ1ΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τής 4 Ίανουαρίου
εί; τά; 4 μ. μ. διά Άγκώνος, Βάρη;, Βρεντησίου, Μεσσήνη;, Κατάνης, Συρακουσών καί Μελίτη; (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον
καί έκ Φιουμίου).

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.
Εκάστην Παρασκευήν εις ’Αλεξάνδρειαν διά
Κέρκυράς (συγκοινωνία πρός το Πόρτο-Σαίδ καί τήν Συρίαν).

Είς ΔΑΑΜΑΤΙΑΧ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκαστη; έβδο
μα δος.
Πλειοτέρα; πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσις καί τό Γενικόν
ΙΙοακτωρεΐον τοϋ αύστρο-ουγγρικοϋ Αόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6).
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Η ΑΡΙΣΤΙΙ ΑΓΟΡΑ ΑΑΧΕΙΟΦΟΡΩΝ ΑΞΙΩΝ.
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Μέγα; λαχνό; 50,000 φιορ. •ή 19/1 ’Ιουλίου

Μέγα; λαχνό; 50,000 φ·ορ. "ή 20/1 Νοεμβρίου

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΙΔΟΙΙΟΙΙΙΣΙΣ.
Κατ’ αύτάς εξέρχεται τών ένταΰθα

1883.

Καταστημάτων Γουλιέλμου Δρουγουλίνου ή Β'.εκδοσι;ταϋ"ΚΑθ’ ΟΜΗΡΟΝ
ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΒΙΟΥ” τοΰ κυρίου ΚλΖωι-ος

1883.

Μέγα; λαχνό; 50,000 φιορ. -ή 20/1 <1>εβρουαρίου 1884.

ΤΟΥ ΟΥΓΓΡΙΚΟΥ

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Υπο τήν προστασίαν τών Α.Α. Μ.Μ. τοΰ
αύτοκράτορο; καί τή; αύτοκρατείρα; τής
Αύστρίας.

Μέγα; λαχνό; 50,000 φιορ. ■ή 19/1 ’Ιουλίου

1884.

Μέγα; λαχνό; 50,000 φιορ. τή 20/1 Νοεμβρίου

1884.

l’aj'x«6ij, ήτις έντελώς άνασκευασΟεΐσα άπέβη δλως νέον σύγγραμμα.
Τό έργον τοΰτο, τερπνόν αμα καί
δίδακτικώτατον, θερμώς συνιστώμεν
ώς απαραίτητον αγλάισμα πάσης
Ελληνικής Βιβλιοθήκης.
Μετά

ζαί σημαντικό; αριθμό; κατωτέρων κερδών.

ΤριΤς κληοι'.ισίΐς ιτηιίίως.

Έκαστη πρωτότυπο; ομολογία, μέλλουσα νά μετάσχη 112 κληρώσεων, στοιχίζει 20 φράγκα χρυσά
πληρωτέα εί; 4 τριμήνου; δόσεις άνά 5 φράγκα. Τοΐς μετρητοΐς μόνον φρ. 19.

πλείστη; όσης φιλοκαλία; έκδεδομένον, δΓ ωραίων εικόνων πεπροιζισμένον ζαί ζομψώ; δεδεμένον
τιμάται τό βιολίον φράγζων 5.

Άμα γιγνομένης τής πρώτης πενταφράγζου δόσεως, ό εγγραφείς μετέχει πασών τών κληρώσεων καί
τοΰ όλικοΰ τών κερδών. Λεπτομερείς πληροφορία·, παρέχονται δωρεάν είς πάσαν γλώσσαν.
’Απευόυντέον τραπεζικά γραμμάτια, ταχυδρομικήν επιταγήν ή γραμματόσημα πρός τήν ΔιεύΟυνσιν τοΰ
Monileur de la Chance Universelle a Vienne (Autriche).
Σημ. Παραζαλεΐται τό αξιότιμου κοινόν νά μή συγχέη τάς όμολογία; ταύτας μετά τών άπλών γραμ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ.

ματίων τών λαχείων- διά τών ομολογιών τούτων ούδέποτε κινδυνεύει τις ν’ άπολέση τά χρήματά του.
[143

Εί- Bitirij! ’Ε» Ilagitfiotg! Έ»Λοί·Λτω!
ΙΔΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΡΗΣΑΤΕ!
Οί πράκτορες τής πτωχεύσεως τοϋ με
γάλου “'Αγ γ λο-Β ρεταννικοΰ έργοστασιού
πωλοϋσιν ολα; τάς πραγμα
τείας των μέ μεγάλην έκπτωσιν. Έμβάζων τις τό ποσόν φράγκων 20, ή καί
διά ταχυδρομική; έπιταγή; διά τοϋ αύστρο-ούγγρικοϋ Αόυδ Τεργέστης, λαμβάνει
πολυτελή συσκευήν τραπέζης έκ τοϋ άρίστου άγγλο-ίρεταννιζοϋ μετάλλου, άςία:
άλλοτε φράγκων 70. ΓΙάς παραγγελιοδό
της λαμβάνει καί έγγραφον έγγύησιν περί
διατηρήσεως τής λευκότητος τών σκευών
έπι δέκα έτη.
6 μαχαίρια τραπέζης μέ ώραία; λεπίδα;,
6 περούνια μονοκόμματα.
6 κοχλιάρια τής σούπας έκ τοϋ άγγλο·
ί’ρετ. μετάλλου,
6 κοχλιάρια τοΰ καφέ έπίσης,
1 μέγα κοχλιάριον τή; σούπα;
1 βαρύ κοχλιάριον διά τό γάλα,
6 άκουμόισ’τήρια τών μαχαιρών,
6 άγγλικά φιλτζάνια,
1 πιπεροΟήκην ή ζακχαροΟήκην,
6 ώραία; ωο'ίήκας,
6 κομψά κοχλιάρια διά τά ώά.
1 δίσκον μεγέθους 30 έκατ..
1 τρυπητόν τοϋ τείου,
2 πολυτελή κανδιλέρια τής αιθούσης,
6 κομψά μαχαίρια τών φρούτων,
61 τεμάχια έν βλω.

Είς άπόδειςιν οτι ή παρούσα είδοποίησίς μου δέν βασίζεται έπι άγυρτία; υποχρεούμαι δημοσία, έάν ή συ
σκευή δέν αρέση τώ άγοραστή, νά παρα
λάβω αύτήν πάλιν. ‘Ο έπώυμών λοιπόν
ν' άγοράση πράγματα χρήσιμα καί καλά
άντί τών χρημάτων του, άς άποτανΟή,
μετά πάσης πεπο-.Οήσεως καί κατ’ εύΟεΐαν προς τόν

J. Η. Rabinowicz εί; Bun-ij»»,
Κεντρικήν άποΟήκην τοϋ Άγγλο-βρεταννικοϋ εργοστασίου

VVlES Π. ScHlFFAMTSGASSE 20.
Παρ' έμοί εΰρηται, άντί 30 centimes
τό κουτίον, καί κόνις πρός καθαρισμόν
τών σκευών τούτων.
Υποκαταστήματα έν Αονδίνφ καί
Ιίαρισίοις.

Μεταξύ τών πολλών ένδείξεων εύαρεσκεία; δημοσιεύομε-/ τά; έξής- Κύριον
I. Η. Rabinowicz είς Βιέννην.
Έν
Βεγγάζη ■'>/, 1883.
Διά τοΰ κυρίου Κοέν, προξένου έν
Μελίτη, έλαβον τά τιμολόγια ύμών ώ;
καί δύο δείγματα. Επιθυμώ δΓ έμέ καί
διά τινας ένταΰθα φίλους μου ν’ αγοράσω
παρ’ ύμών τά κάτωθι είδη, ά εύαρεστη-

Συντάκτης-

όήτε νά πέμψητε τώ κ. Ιωακείμ ’Ατζοπάρδη έν Μελίτη- 8 συσκευάς, έξ έκείνων
ας έπέμψατε εσχάτως τοϋ κ. Κοέν, ώ;
καί τά κάτωθι έκ' τοϋ τιμολογίου σας.

Πρόθυμος Π. ΙΙέτροβιτί,
ϋποπρνς. τής Λόητρο-οόγγαρίας

Selbstthatige Zimmeifontaine
mit Blumentisch

Πρόθυμος A. NVeil,
βενοβϋχ*.;.

Εκτός τούτων έλαβον παραγγελίας
παρά τών κκ. Mollah καί jaevel έν
Θεσσαλονίκη, παρά τών κκ. J. Spel-antza, Μ. .Feinstein καί A. Jlarcevich
έν Σμύρνη. L Koschir έν Καΐοφ, Hilde
brandt Β. Prodesta έν Πορτ-Σαΐδ κτλ.

Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑί.
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ELSTEB-STB. 19.

Χαρτοπωλεΐοι · Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟΥ έν Βερολίνφ καί Λειψία. — Τύποις-

Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν Λειψία.

Originell!

Neu!
Vorzuglichste

Κύριον I. II. Rabinowicz είς Βιέν
νην. Έν Καίριο 20 Φεορ. 83.
Ελαβον
σήμερον τάς παραγγελΟείσας δύο συσκευ
άς και ού μόνον μ ευχαρίστησαν τά μέ
γιστα άλλά καί ύπερέ?/,σαν τά; προσδο
κία; μου.
Οπως αποδείξω ύμΐν τούτο,
σά; παρακαλώ αμέσως νά μοί άποστείλητε
6 άκόμη τοιαύτας συσκευάς. Έκ μέρους
μου δέν <Ια λείψω νά συστήσω τό ύμέτερον κατάστημα εις εύρυτέρου; κύκλους.
Τό τίμημα τών συσκευών παρακαλώ νά
τό σύρητε έπ’ έμοϋ διά τοϋ αϋστρο-ούγγρικοϋ Αόυδ.
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