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Ο ΝΑΟΣ ΓΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΕΝ ΚΟΡΙΝΘΟ».

(Μετά εϊζόνος, Ερα σελ. 49.)

, ίστάμενοι 
___ τήν είσοδον 

είναι τά μόνα 
:ό πάλαι 

'0 Παυσανίας, ού αΐ περιγρα- 
·,·. ζαί σκοτεινά! ζαί ασαφείς, 

δτι ό ναός ούτος ήτο ναός 
ταύτη ζαί τύ τής Βου

ερόν, ίδρυσαμένου Βούνου 
καλείται Βου

ών αρχαιολόγων
Χαλινίτιδος 

ών κιόνων, ό βαρύς τών 
επιστύλιο·/ 

ήτο άρχαιότε- 
Αίγίνη; καί τοΰ έν Άθή- 

Έκ τοΰ ρυθμού κρίνων

ΠΤΑ κίονες δωρικού ρυθμού 
έπί 
της 

σωζόμενα λε 
τής Άθηνά 
πολλάκι

τίνος πλατείας παρα 
πόλεως Κόρινθου, 
ίψανα τοΰ περίβλεπτου

ναοΰ της ηυηνας, 
φαί πολλάκις είναι 
λέγει έν Κορινθιακοί: 
τής Βουναίας "Πρας 
ναίας έστιν ΊΙρας 
τοΰ ‘Ερμου* καί οι’ αύτό ή θεός 
ναία.” Οί πλεΐστοι δμως 
παραδέχονται δτι ήτο ναός τής 
Άθηνάς. Το ταπεινόν 
κιονοκράνων ρυθμός, ζαί το όγζώδες 
άποδεικνύουσιν δτι ό ναός ούτος 
ρος ζαί τοΰ ναοΰ τής 
ναις ναοΰ τοΰ Θησέως.
τις δύναται νά είζάση δτι ωκοδομήθη ζατά τόν 
ζ'. πρ. Χρ. αιώνα. Οί πέντε τών σωζομένων έτι 
κιόνων άνήκουσιν εις τήν δυτικήν τοΰ ναοΰ πλευράν, 
οί δέ έτεροι δύο είς τήν μεσημβρινήν πρόσοψιν. 
Οί κίονες έχουσιν ύψος μόνον τεσσάρων μέτρων 
καί σύγκεινται έκ δύο τεμαχίων· ό λίθος, ές 
ών κατεσκευάσθησαν, είναι ό εγχώριος, 
πάλαι ήτο κεχρωματισμένος. Αί έν ι 
λελαξεομέναι 
τουρκοκρατίας, 
πια ταΰτα οικημάτων 
αί ξύλιναι 
είκοσι ραβοώ 
κειμένου 
οί αρχαιότεροι γ 
σιν ή 
ταΰτα 
σμούς, 
καταρρεύσασαν 
τής μεγαλοπρε

■ς, δστις το 
τοΐς κίοσι 

τετράγωνοι όπαί έγένοντο έπί 
δτε άνεγειρομένων παρά τά έρεί- 

έστερεώθησαν έν αύταΐς 
τής οροφής δοκοί. Οί κίονες έχουσιν 

ι;, δπερ είναι άξιοσημείωτον προ- 
περί έποχής τοσούτον αρχαίας, καθότι 

γνωστοί δωρικοί κίονες δέν έχου- 
όεζαέξ μόνον ραβδώσεις. Τά έρείπια 
άνθεΐξαν είς τοΰς επανειλημμένους σει- 
καί ΐστανται σήμερον άκόμη παρά τήν 

πόλιν, διατηροΰντες τον τύπον 
είας καί τής στερεότητος.

Η ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤ’ ΑΥΤΗΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 

ΚΑΙ ΕΝΕΣΤΩΤΑ.

Ύπό Γρηγορίου Γώγου,’Αρχιμανδρίτου, Λεσβίου.

Βουδαπέστη έκ
Γ ia

C> **:

C “ , Γ. Σ-.'.. ' . ’τών ωραιότερων καί
KlftBsfe · - ■■ - γ · ■k π/.ουσιωτερων πόλεων της Ευρώπης, 

έπί τοΰ Δουνάβεως κειμένη μεγαλο- 
πρεπώς, ώς πρωτεύουσα δέ καί μητρόπολις τοΰ 
ουγγρικού βασιλείου, βασιλικώς, ώς είπεΐν, έπι- 
καθημένη έπ’ άμφοτέρας τάς περικαλλείς δχθας 
τοΰ μεγάλου ποταμού, καί ή μία πόλις ή Βούδα 
(έπί τής δεξιάς όχθης κειμένη ώς πρός τάς έκ- 
βολάς τοΰ Δουνάβεως) μετά τών ώραίων ζαί 
μεγάλων αύτής προαστείων Prom on dor καί 
Altofen, προς τήν απέναντι μεγαλούπολιν τήν 
Π έ στην καί τά προάστεια αύτής, νέαν ΓΙέστην 
NeuePost καί Steinbruch, διά τριών ήδη 
σιδηρών γεφυρών, θαυμαστών αριστουργημάτων 
τέχνης πολυδάπανου, συνδεόμενη, περιέχει ώς 
έγγιστα 400,000 κατοίκων, έξ ών αί μέν 
320,000 είσί χριστιανοί (Ούγγροι, Γερμανοί) 
Σέρβοι, Κροάται, Σλοβάκοι, 
ληνες) αΐ δέ 80,000 είσίν 
πολυπληθέστεροι γενόμενοι,
Αύστροουγγρική μοναρχία, ώς είς άσυλον ασφαλές 
καταφεύγοντες (δεκακισχίλιοι περίπου κατ’ ένι- 

Ί’ωμοΰνοι καί "Ελ- 
Ιουδαΐοι, όσημέραι 
καί ένταΰθα έν τή

αυτόν, ώς λέγουσιν) άπό τών εξωτερικών άντι- 
σημιτικών διωγμών. Καί οί μέν κάτοικοι τής 
Βούδας τό πλεΐστον Γερμανοί καί Ούγγροι καί 
κατ’ έλάχιστον μέρος Ιουδαίοι, υπολογίζονται 
εις 100,000, οί δέ τής ΙΙέστη; εις 200,000 κα
τοίκων.

Ή Βουδαπέστη ύπό μέν τών Γερμανών 
Pest-Ofen, ύπό δέ τών Ούγγρων Budapest 
καλουμένη, τό 1872 σωτήριον έτος, τή βασιλική 
επινεύσει, καί τή άποφάσει τοΰ ούγγρικού κοινο
βουλίου, έγένετο μία πόλις καί μία κοινότης 
δημαρχική, ύπό τό όνομα Budapest. Άλλά 
ζαί έπί τής 'Ρωμαϊκή; ζαί βυζαντινής έτι κυ
ριαρχίας (400 μ. Χρ.) ήσαν συνηνωμέναι δη- 
μαρχιζώς αί δύω αύται παραδουνάβιοι πόλεις, 
περιέχουσαι τότε 140,000 κατοίκων, ζαί φέρουσαι 
τό κοινόν όνομα A quin cum, άπό τοΰ aquae 
quinque, τουτέστι πέντε ΰδατα. ή πέντε πηγαί, 
άχρι τής σήμερον σωζόμενα*. καί άποτελοΰσαι 
τά πρό πολλών αιώνων περιώνυμα θερμά καί 
ιαματικά λουτρά τής Βουδαπέστης· τό δέ 453 
μ. Χρ. ή έπί τής δεξιάς όχθης τοΰ ποταμού 
άδελφή πόλις Aquincum, έκλήθη Βούδα, άπό 
τοΰ Buda, άδελφού τοΰ μεγάλου καί φοβερού 
έζείνου βασιλέως τών θύννων, τής μάστιγος 
τοΰ θεού, τοΰ Αττίλα, καθιδρύσαντος τόν 
θρόνον τής όλιγοχρονίου βασιλείας του είς τό 
σημερινόν Altofen, το τής Βούδας προάστειον. 
(Histoire d’Attila, et de ses sucesseurs. Par 
M. Amedce Thierry. Paris 1856.)

Τό άρχαιότατον και ιστορικόν τοΰτο τής 
σημερινής Βούδας προάστειον Altofen (άρχαία 
Βούδα) παρά τών Γερμανών καλούμενο·/, έγένετο 
όνομαστόν έν τή ιστορία επί τής κυριαρχίας 
τών ‘Ρωμαίων, τών θύννων καί τών Ούγγρων, 
ώς πόλις αύτών πρωτεύουσα καί βασιλεύουσα 
διαδοχικά/; χρηματίσασα· οί πρό τών Ρωμαίων 
πρώτοι καί άρχαΐοι αύτοΰ κάτοικοι ήσαν οί 
Παννονιεΐς, οΐτινες κατά μέν τόν έπιφάνη γεω
γράφον Kiepert ήσαν Θράκες, κατ’ άλλους 
δέ Ίλλυριοί ή συγγενείς τών Κελτών, άνδρεΐοι 
καί φιλοπόλεμοι, άλλά καί σκληροί ζαί άπάν- 
θρωποι είς τάς μάχας, ύπετάγησαν είς τοΰς 
ρωμαίους, μετά μαζρόν καί δεινόν άγώνα έπί 
Κλαυδίου Καίσαρος (41—54 μ. Χρ.). ’Επί δέ 
τοΰ αύτοζράτορος τής 'Ρώμης Άδριανοΰ (117— 
138 μ. Χρ.), ή πρωτεύουσα αύτη πόλις τών ήτ- 
τηθέντων καί κατακτηθέντων Παννονιέων έκλήθη 
ύπό τών ρωμαίων A quincum, ώς προείρηται, 
καί κατέστη πόλις οχυρά καί πρωτεύουσα τών 
Ιλλυρικών καλούμενων επαρχιών αί άπό τινων 
έτών άρςάμεναι καί μέχρι τοΰ νΰν έξακολου- 
θοΰσαι άνασζαφαί έντός ζαί πέριξ τοΰ Aquincum 
τών ρωμαϊκών χρόνων, άπεζάλυψαν πρός τοΐς 
άλλοις ζαί τά ύδραγωγεΐα, τήν αγοράν, τό 
βουλευτήριον ζαί τό θέατρον τής αρχαίας ταύτης 
πόλεως, έν ω, καθ’ ύπολογισμοΰς άζριβεΐς, εθε- 
ώντο όκτακισχίλιοι θεαταί. Τήν δ’ έπί τής άρι
στεράς όχθης τοΰ Δουνάβεως άλλην άδελφήν 
καί ομώνυμον πόλιν Aquincum οί το 800 
μ. Χρ. άπό τοΰ Βορρά ένταΰθα έπιδραμόντες 
καί μεταξύ τοΰ κάτω Δουνάβεως καί τοΰ Ταΐς 
ποταμοΰ ζατφκήσαντες Σλάβοι, πρό τής μετοι
κεσίας ζαί τής εισβολής έτι τών Ούγγρων, έζά- 
λεσαν αύτήν σλαβιστί Pesth τουτέστι κάμηνον· 
διότι εύρον ένταΰθα πολλάς καμήνους, έν αίς 
κατεσκευάζετο καλή καί άφθονος άσβεστος, ώς 
καί σήμερον έτι αύτο τοΰτο γίγνεται πέριξ τής 
πόλεως. Άλλά μετά ένα περίπου αιώνα ό 
ούγγρος ‘Ηγεμών Taksonvi, νικήσας καί άπο- 
διώξας τοΰς κατέχοντας τήν ΙΙέστην Σλάβους, 
παρέδωζεν αύτήν είς τοΰς ύπο τήν άρχηγίαν 
τών δύω βουλγάρων αδελφών Bila ζαί Bocsu 
έζ τών Ούραλείων όρέων έλθόντας μεγαλοοουλ- 
γάρους, Grossbulgaren ζαλουμένους, οΐτινες τότε

τής έκσλα- 
αύτής κατα-

έννάτου 
λεηλα- 
έκ τής 

τοΰ βορρά άφιζνουμένων καί διερ-

οταν οί Ούγγροι ισχυροί 
μέρη τής 

αύτά όλο- 
τό ούγγρικον 
άπό τής συ-

δέν είχον άκόμη έζσλαβισθή. ώς άργότερον 
αύτοί τε καί οί τον κάτω Δούναβιν ζατοικήσαντες 
ομόφυλοι έξεσλαβίσθησαν, ομογενείς καί συγ
γενείς όντες τών Ούγγρων· καθότι είναι ίστο- 
ριζώς αποδεδειγμένο·/, οτι οί Ούγγροι, οι 1 οΰρζοι 
ζαί οί άρχαΐοι Βούλγαροι, οί πρό 
βήσεως αύτών, είσί μιας ζαί τής 
γωγής.

Άπό δέ τοΰ πέμπτου μέχρι 
αιώνος μ. Χρ.. ή Βουδαπέστη πολΐ 
τηθεΐσα ζαί ζαταστραφεΐσα άπό 
Ασίας ζαί 
χυμένων βαρβάρων έθνών έν τή μεταναστεύσει 
αύτών. ήρξατο ανακαινιζόμενη ζαί έπανορθουμένη 
άπό τοΰ 890 μ. Χρ., ί 
ζαί πολυάριθμοι είς τά ώραία ταΰτα 
Παννονίας είσελάσαντες, κατέζτησαν 
σχερώς ζαί έθεμελίωσαν ένταΰθα 
βασίλειο·/, τό μετά πέντε αιώνας 
στάσεως αύτοΰ καταλυθέν ύπο τών Τούρκων το 
1526, τήν 29 τοΰ Αύγούστου μηνός έν τή ολέ
θρια καί κρισίμφ μάχη τοΰ Μοχάτς, έν η μετά 
τής βασιλείας τών Ούγγρων έπεσεν ένδόξως 
ύπέρ ελευθερίας άγωνιζόμενος, είζοσιπενταέτης 
τήν ήλικίαν, Λουδοβίκος ό Β ., τελευταίος τών 
Ούγγρων βασιλεύς, άπαραλλάκτως ώς ό τελευ
ταίος αύτοκράτωρ τών Ελλήνων Κωνσταντίνος 
ό Παλαιολόγος, ύπέρ πίστεως ζαί πατρίδος μα- 
χόμενος, έπεσε ένδόξως καί ήρωϊκώς έπί τών 
τειχών τής Κωνσταντινουπόλεως, πολιορκουμένης 
καί άλωθείσης υπό τών ’Οθωμανών τό 1453 τή 
29 τοΰ Μαΐου μηνός, καί ήμέρα τής έβδομάδος 
τρίτη, ήτις έκτοτε ίσως ώς ήμέρα άπαίσιος ζαί 
άποφράς λογίζεται παρ’ ήμΐν τοΐς "Ελλησιν.

Οί Ούγγροι (Hongrois, Ungam) ή μαγυάροι 
(Magyaren, Magyar) αύτοκαλούμενοι, έν τή 
μεταναστεύσει ζαί επιδρομή τών έθνών, άπό 
τής Ασίας εις τήν Εύρώπην έλθόντες, ής ζαί 
έγένοντο ό φόβος ζαί ό τρόμος ζαί μάλιστα τής 
Γερμανίας έπί πολλά έτη, ζαί ιδίως καθ’ δν 
χρόνον άπετέλουν τό πλεΐστον μέρος τών νικη
φόρων ορδών τοΰ Αττίλα, μόλις τό 889—907 
μ. Χρ. έπί τοΰ ήγεμόνος ζαί στρατηγού αύτών 
Άρπάδου (διαδεχθέντος τόν πατέρα αύτοΰ Almos, 
άποθανόντα καθ’ οδόν, προ τής ένταΰθα έλεύσεως 
αύτών) καί μετά τήν παντελή καταστροφήν τής 
βασιλείας τών θύννων ζαί τών Άβάρων, άπο- 
κατεστάθησαν όριστικώς καί κυριαρχικό/; είς τήν 
άνω καί κάτω Παννονίαν, ήτις καί έκλήθη Ούγ- 
γαρία άπό τών νέων αύτής κατακτητών· τό δέ 
972—997 σωτήριον έτος οί Ούγγροι ήσπάσθησαν 
τόν χριστιανισμόν έν μέρει μέν έπί τοΰ ήγε
μόνος αύτών 1'αίσα. Geisa, όλοσχερώς δέ καί 
καθ’ δλοζληρίαν έπί τού υίοΰ καί διαδόχου αύ
τοΰ, Baik (997—1038), δστις ώνομάσθη Στέ
φανος έν τω άγίω βαπτίσματι, ζαί άνηγορεύθη 
βασιλεύς τό 1000 σωτήριον έτος ύπό τών Ούγ
γρων, χριστιανών ήδη δντων. "Ελληνες ιερείς 
ζαί άρχιερεΐς έδίδαξαν τό πρώτον τήν χριστια
νικήν πίστιν καί έβάπτισαν έν τή μεγάλη κο- 
λυμβήθρα τοΰ Δουνάβεως τον ουγγρικόν λαόν, 
δστις έκ τε τής ιστορίας καί τής παραδόσεως 
τών προγόνων καλώς τοΰτο γινώσκει ■ διό καί 
καυχάται έπί τούτφ, ζαί άχρι τοΰδε αισθάνεται 
άγάπην καί συμπάθειαν πρός τό ελληνικόν έθνος 
καί τήν Ελληνικήν όρθόδοςον τοΰ Χριστού ’Εκ
κλησίαν. Ή ένταΰθα ήμετέρα άγια καί θεο- 
πρεπής έκζλησία, τάς ζυριαζάς ζαί τάς άλλας 
μεγάλας έορτάς, πληροΰται Ούγγρων χριστιανών, 
προσευχομένων έν αύτή, ώς έν τή ιδία αύτών 
καθολική έκζλησία. Τόν δ’ ελληνα ιερέα ό 
ουγγρικός λαός καθ’ οδόν ζαί κατ’ οίκον προσα
γορεύει ζαί άσπάζεται τήν δεξιάν, έζ θρησκευ
τικής εύλαβείας · τοΰτο, βεβαίως, είναι άςιοπαρα- 
τήρητον, ζαί οΰοαμοΰ άλλαχοΰ γινόμενον, με- 

ταξΰ τών άλλων καθολικών λαών της Δυσεως · 
άλλά καί ή ούγγρική τού βασιλέως κυβέρνησις 
ού μόνον τιμά καί διατηρεί αλώβητα τα της 
ένταΰθα έλληνϊκής ήμών εκκλησίας καί κοινό- 
τητος άρχαία προνόμια, άλλά καί τον ιερεα 
αύτής άξιοι πολλής τιμής καί διακρίσεως, προσ- 
καλοΰσα αύτόν έπισήμως εις τά βασιλικά και 
ύπουργικά δείπνα τών βασιλικών εορτών λόγιος 
καί έπίσημος Ούγγρος έλεγε πρό τίνος χρόνου, 
οτι έλληνες ιερείς καί άρχιερεΐς κατήχησαν είς 
τόν χριστιανισμόν καί έβάπτισαν έν τώ άγίω 
μυστήριο» τής πνευματικής σωτηρίας τοΰς προ
γόνους ήμών· "Ελληνες λόγιοι καί ένδοξοι φυ- 
γάδες, έδίδαξαν ήμάς τοΰς νεωτέρους τά γράμ
ματα καί τόν πολιτισμόν διά τοΰτο άγαπώμεν 
χαί τιμώμεν τδν ελληνικόν κλήρον καί τόν έλ- 
ληνικόν λαόν.

Διά νόμου δέ τής ούγγρικής βουλής παμ- 
ψηφεί κυρωθέντος ζαί άπό δύω ήδη έτών δη- 
μοσιευθέντος καί έν ίσχύϊ διατελοΰντος, ή έπι- 
μελής καί έπί εξαετίαν σπουδή καί έκμάθησις 
τής ελληνικής γλώσσης έγένετο ύποχρεωτική είς 
τοΰς μαθητάς τών Γυμνασίων τοΰ ούγγρικού 
κράτους, ζαί πάντων τών έν αύτώ άνωτέρων 
έκπαιδευτικών καταστημάτων· πολλάκις ένταΰ- 
θαι Ούγγροι μαθηταί καί φοιτηταί έδίδαξαν ζαί 
παρέστησαν ώς άπό σκηνής μετά πλείστης έπι- 
τυχίας ελληνιστί — ούχί δέ ζατά τήν τοΰ 
’Εράσμου έσφαλμένην ζαί φαντασιώδη προφοράν, 
άλλά κατά τήν ήμετέραν — τραγωδίας τοΰ 
Εύριπίδου, Αισχύλου καί Σοφοκλέους, ύπό τήν 
έμπνευσιν καί τήν οδηγίαν Ίωάννου Telpy τοΰ 
φελέλληνος καί σοφού καθηγητοΰ τής έλληνϊκής 
φιλολογίας έν τώ ένταΰθα ούγγριζω πανεπιστή
μια». Άλλά καί πολλαί ούγγαρίδες τής αριστο
κρατικής τάξεως σπουδάζουσιν έπιμελέστερον καί 
όμιλοΰσιν δρθότερον τήν γλώσσαν τοΰ Πλάτωνος 
καί τοΰ Δημοσθένους, ή εύάριθμοι, εύτυχώς, έλ- 
ληνίδες τών έλληνικών μάλιστα αποικιών, ένα- 
σχολούμεναι μάλλον έκ ματαιοφροσύνης καί άσυγ- 
γνώστου όλιγωρίας αύτών τε καί τών γονέων, 
είς τήν έκμάθησιν ξένων γλωσσών καί είς τήν 
άνάγνωσιν ολέθριων, πολλάκις, μυθιστορημάτων, 
καί άμελοΰσιν ουτω, ΐνα μή εΐπω καταφρονοΰσι, 
τής θείας γλώσσης τών πατέρων ήμών, τής οα- 
σιλίδος καί μητρός τών γλωσσών· διό καί έπί 
τέλους άποβαίνουσιν αί καλαί αύται έλληνίδες, 
δεσποινίδες καί δέσποιναι, άμαθεΐς ζαί άπαίδευτοι 
είς τήν πάτριον γλώσσαν καί είς τά θεσπέσια 
συγγράμματα τών προγόνων, ώς μή φυλάξασαι 
τό'ίερόν έκεΐνο παράγγελμα· καί τοΰτο έδει 
ποιήσαι, κάκεΐνο μή άφιέναι· ού μόνον δέ 
ταΰτα, άλλά καί οί πολιτικοί άνδρες τής Ούγ- 
γαρίας είσίν ειλικρινείς φιλέλληνες, καί πολλάς 
καί χρηστάς τάς έλπίδας περί Ελλάδος έν τώ 
μέλλοντι τρέφοντες· βεβαίως ενθυμείται ό άνα- 
γνώστης τάς πρό μηνός καί έπέζεινα έν τή 
άξιολόγιρ "'Ημέρα” τής Τεργέστης δημοσιευ- 
θείσης άγορεύσεις τού Καλνόκυ ζαί Κάλαύ 
τών δύο τούτων έπιφανεστάτων τής Αύστρο- 
ουγγαρίας ύπουργών, άγορεύσεις ρηθείσας είς τάς 
ένταΰθα έν Πέστη τό έτος τοΰτο συνελθούσας 
κοινοβουλευτικός έπιτροπάς τής μοναρχίας, καί 
προκληθείσας ύπό τών έπερωτήσεων τών φι
λελλήνων ουγγρων βουλευτών ζαί κομητών 
Zichy και Teleky, άποολεπούσας δέ τήν συνο- 
μολόγησιν έμπορικής καί πολιτικής συνθήκης, 
οραδύτερον, μεταξύ 'Ελλάδος καί Αύστροουγγα- 
ριας, καί άποπνεούσας ού μόνον πολιτικήν καί 
διπλωματικήν άγχίνοιαν έπί τών μελλόντων 

*να"οδΡ*<’τ“»ί έν τή Ανατολή, θάσσον 
ή βράδιον, άλλά καί ειλικρινή Φιλελληνισμόν· 
αυμφώνως δε πρός τούτους καί έν τή αύτή πε- 
ριστάσει ήγόρευσεν έπανειλημένως καί ό έν 
Βιέννη διαπρεπής όμογενής καί βουλευτής τοΰ

Λύστριακοΰ κοινοβουλίου, X ι κ ό λ α ο ς Δ ο ΰ μ π α ς' 
μετ’ εθνικής ύπερηφανία: ήζούσαμεν αύτόν ύπέρ 
τών συμφερόντων τής κοινής ήμών πατρίδος, 
ένώπιον τών κοινοβουλευτικών έπιτροπών τής 
Αύστροουγγαρίας εύγλώττως άγορεύοντα, ζαί 
έπαξίως ύπό τοΰ ακροατηρίου έπευφημούμενον 
προτάσει δέ τοΰ κλεινού πρωθυπουργού τής Ουγ
γαρίας Κολμάν Τίσσα,*) τοΰ έπί δεκαετίαν ήδη 
μετά θαυμαστής περινοίας κυβερνώντας τό οΰγ- 
γριζόν κράτος, ό αύτοκράτωρ καί βασιλεύς Φραγ
κίσκος ’Ιωσήφ άπένειμε πρό τινων εβδομάδων 
διά βασιλικού διπλώματος τόν κληρονομικόν 
τίτλον καί τό άξίωμα τής εύγενείας είς τόν πρό 
τεσσαράκοντα περίπου έτών ζατά διαφόρους πε
ριόδους πρόεδρον τής ένταΰθα 'Ελληνικής ήμών 
κοινότητας ζ. Γεώργιον Σαζελλάριον. τόν έκ 
Καστοριάς τής Μακεδονίας όρμώμενον ή βασι
λική αύτη τιμή καί εύμένεια, άνταναζλωμένη 
καί είς τήν ήμετέραν κοινότητα, παρά τοΐς 
ένταΰθα έ’χει μεγίστην άξίαν ζαί σημασίαν. Καί 
ταΰτα μέν έπί τό παρεκδατικώτερον. Κατ’ άρ
χάς δέ πάντες οί Ούγγροι, καί ό πρώτος αύτών 
χριστιανός βασιλεύς Στέφανος ό Λ'., ήσαν 
χριστιανοί ορθόδοξοι. (Weltgescliichte von 
Otto Corvin und Held. III. Band. Leipzig, 
1881.) Καί ό μέν αύτοκράτωρ τής Κωνσταν
τινουπόλεως Μιχαήλ ό Δούκας έπεμψεν ώς 
δώρον ζαί τεκμήριον φιλίας πρός τόν Γέζαν 
τόν Α'. (1075 μ. X.) χριστιανόν βασιλέα τής 
Ουγγαρίας, διάδημα βασιλικόν, έκ λίθων τίμιων 
καί άγιογραφικών κοσμημάτων πολυτελών, ώς 
μέχρι τής σήμερον φαίνεται, μετά πολλάς ζαί 
περιέργους περιπέτειας περισωθέν, ό δέ μαζα- 
ριώτατος πάπας τής Ρώμης Σίλβεστρος ό Β’. 
εστεψε δΐ απεσταλμένων Ιεραρχών τόν Στέ
φανον είς βασιλέα τής Οΰγγαρίας άποστολι- 
ζόν, διά μίτρας βασιλικής (μέχρι τοΰ νΰν ζαί 
ταύτης σωζομένης) ζατά προτροπήν τοΰ αύτο- 
κράτορος τής Γερμανίας Όθωνος τοΰ Γ'., ού 
τίνος τήν αύταδέλφην Γιζέλλαν ένυμφεύθη ό 
Στέφανος, χριστιανός ήδη γενόμενος. 11 δέ 
στέψις αύτη τοΰ Στεφάνου είς άποστολικόν 
βασιλέα τής Οΰγγαρίας ύπό τοΰ πάπα τής 
'Ρώμης, καί ό γάμος ούτος μετά καθολικής ήγε- 
μονίδος καί πολλοί άλλοι λόγοι συνετέλεσαν, 
δπως οί Ούγγροι μετά τοΰ βασιλέως αύτών άπο- 
δεχθώσι βραδύτερον τά δόγματα *ής ρωμαϊκής 
έκκλησίας.

*) Πρό μηνός ό έξοχο; ούτο; πρωθυπουργός τής 
Ουγγαρίας έόέξατο πανταχόθεν τοΰ κράτους ειλικρινή 
συγχαρητήρια έπί τή λήξει τής όεζαετερίόο; τοΰ πρω- 
θυπουργικοϋ αύτοΰ βίου · πρώτος όέ πάντων ό αύτο
κράτωρ και βασιλεύς έπαξίως τιμών τόν διακεκριμένον 
πολιτικόν άνορα τοΰ βασιλείου, έτηλεγράφησεν αύτψ 
ταΰτα. “ 'Αγαπητέ Τίσσα! όέχθητι τά ειλικρινή μου 
συγχαρητήρια έν τή ήμέρα ταύτη, έν η εύγνωμόνως 
άναμιμνήσκομαι τάς πολλάς και ειλικρινείς υπηρεσίας, 
άς άπό όεκαετηρίόος ήδη προσφέρεις τώ τε βασιλεΐ σου 
και τή πάτριοι σου. Εύάρεστον καθήκον αισθάνομαι 
ΐνα έπαναλάβω τήν πρός σέ άναλλοίωτον εύνοιαν καί 
εμπιστοσύνην μου. Εύχομαι δέ τφ Τ'ψίστφ, ΐνα χαρί- 
ζεταί oot μακροβιότητα ήμερών ζαΐ υγείαν διηνεκή κα'ι 
άμετάπτωτον, έπ’ άγαθφ τοΰ θρόνου καί τής πατρί
δος σου."

Ό αγαπών σε και εϋγνωμονών 
Φραγκίσκος Ιωσήφ.

(’Επεται συνέχεια.)

ΕΚ ΤΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΕΛΦΥ.*)

ΕΣΣΑΡΕΕ βραχμάνοι έπορεύοντο είς μεγά
λην πόλεώς τίνος πανήγυριν. Καθ’ όδον 
συναντήσας αύτοΐς στρατιώτης, εύλαβώς 

ζαί έξηζολούθει τήν όδόν 
στιγμάς ειπεν εις τών βρα- 

:ιώτης είναι 
Δέν παρετη-

προσεζύνησεν αύτοΰς 
του. Μετά τινας στιγμάς ειπεν ε 
χμάνων "'Ομολογώ οτι ό στρατ 
ζαλώς άνατεθραμμένος άνθρωπος, 
ρήσατε, πώ; με προσεκύνησε

Δέν προσεκύνησε σέ, άλλ’ έμέ” ειπεν ό 
άλλος βραχμάνος.

"Άπατάσθε, λέγει ό τρίτο;· Ό χαιρετισμός 
τοΰ στρατιώτου άνήκει είς έμέ, διότι προσζυνή- 
σας πρός έμέ έρριψΐ τό βλέμμα του.”

“Ούδαμώς, αποκρίνεται ό τέταρτος· Μόνον 
έμέ έχαιρέτισε· διά τοΰτο ηύλόγησα αύτόν.”

Ίνα παύσωσι τήν έριδα, μετατρέχουσι τον 
στρατιώτην ζαί προφθάσαντες αύτόν, έρωτώσιν 
είς τινα ήμών άνήκει ό χαιρετισμός σου;” Ό 

δέ στρωτιώτης είπε σζωπτιζώς· ’’Εκείνον έχαι- 
ρέτησα, δστις είναι ό μωρότατος ύμών.” Καί 
τά νώτα έπιστρέψα; αύτοΐς, άπήλθεν.

Οί έκθαμβηθέντες βραχμάνοι σιγαλέως έπο
ρεύοντο έμπρός. Άλλ’ εύθύς έκ νέου ήρισαν 
άλλήλοις, διότι έκαστος ειπεν, δτι αύτός ήναι 
ό μωρότατος. Ίέλος πάντων συνεφώνησαν νά 
είσέλθωσιν είς τό δικαστήριο·/ τοΰ έγγύς χωρίου.

Οι κριταί έτυχον δντες συνηγμένοι, δταν οί βρα- 
χμάνοι είσεπήδησαν καί ύπέβαλον εις κρίσιν τό 
ζήτημά των, έφ ω τό σεβάσμιον τών δικαστών 
σωματεΐον άνεκάγχασεν. Ό δέ πρόεδρος σπου
δάζω·/ περί τά γελοία, άνασπάσας τάς όφρΰς 
έκέλευσε νά σιωπώσι πάντες καί ειπεν 'Υμείς 
μή εχοντες γνωρίμους έν τούτφ τω χωρίφ, δέν 
δύνασθε νά αποδείξατε άν ό εί: ή ό άλλο; ύμών 
ήναι ό μωρότερος. Διά τοΰτο έκαστο; ύμών θά 
προτείνη εν μέρος τής βιογραφίας του, έξ ού θά 
ίδωμεν τό είδος της μωρίας του. Μόνον μετά 
ταΰτα θά άποφασίσωμεν, όποιον ύμών ώς μωρό- 
τατον έχαιρέτισεν ό στρατιώτης.”

Οί τέσσαρες βραχμάνοι άπεδέξαντο 
τήν πρότασιν καί ό πρώτος 
λέγων ·

"Βλέπετε, δτι έγώ δέν είμαι 
δυμένος. Άπό πολλοΰ πλανώμαι 
της έκ τής έξής αιτίας· πρό έτών πλούσιός 
τις έμπορος, εόεργέτης ών τών βραχμάνων, 
έδώρησέ μοι δύο δέματα μεγαλοπρεπεστάτου 
λινοΰ. Άλλά πριν ή τό μεταπλάσω είς έν

ταύτην 
ούτως ήρξατοαύτών

κομψώς ένδε- 
ήδη ραζενδύ-

δυμα, έπλυνα τόν άπό τής χειρός τοΰ τε ύφαν- 
τοΰ καί εμπόρου προσκεκολλημένον ρύπον του καί 
άνήρτησα αύτό έπί δύο κλάδους, ΐνα ξηρανθή. 
Παρατηρήσας δέ μεταβαίνοντα ύπό τό ύφασμα 
κύνα, δέν ήμην βέβαιος, άν ό κύων διά τής 
ψαύσεως αύτοΰ έμόλυνεν αύτό ή μή · Ήρώ- 
τησα λοιπόν τοΰς παΐδας μου, άλλ’ ούτοι άπε- 
κρίναντο, δτι δέν προσεΐχον. 'Επομένως τετρα- 
ποδιτί βαδίσα; καί έγώ, ώς ό κύων, ύπό τό 
λινόν, ήρώτησα πάλιν τούς παΐδας, άν τά νώτα 
μου έψαυσαν αύτοΰ, οί δέ άπεκρίναντο άποφα- 
τικώς· δθεν ύπο χαρά; έσκίρτησα. Άλλ’ εύθύς 
άνέτειλεν έν τή κεφαλή μου ή ιδέα, οτι ό κύων 
εΐωθε ν’ άνασείη τήν ούράν, μεθ’ ής έψαυσεν 
ίσως τό λινόν. Διά τούτο δρέπανον έδησα 
άνεστραμμένως έπί τά νώτα μου καί πάλιν 
κυνός δίκην ύφεΐρπον. Οί δέ προσέχοντες παΐ-

Σ. Δ. Τό χαρίεν τοΰτο διήγημα άπέστειλεν ήμΐν 
ό λόγιος ζαΐ φιλέλλην ζαθηγητής έν τώ Πανεπιστημίφ 
τής Βουδαπέστης, ζ.’Ιωάννης Τίλφυς, γεγραμμένον 
παρά τοΰ ίδιου έλληνιστί. Έζφράζομεν αύτψ τάς 
ένθέρμους ευχαριστίας ήμών έπί τή αποστολή ταύτη.
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δες είπον, οτι νυν ή άκρα τοΰ δρέπανου έύαυσε 
το λινόν. ’Εγώ λοιπόν πεποιθώ; ότι το αύτδ 
έποίησε καί ή τοΰ κυνδς αύρά, οργιζόμενος κα- 
τεξέσχισα το ύφασμα. ’Έκτοτε πάντες μωρόν 
μ’ έσκωψαν είπόντες· άν ό κύων έμόλυνε το 
λινόν, δεν ήδυνήθης νά τδ πλάνης έκ νέου; ή 
διά τί δεν τδ έδωκας έπαίταις, άντί νά τδ 
καταξεσχίσης; τίς θά ή το ακόμη πρόθυμος νά 
σοι δωρήση ενδύματα; Και τω οντι ουτω συ
νέβη· ’Οσάκις γάρ βοήθειαν ήτουν εις ένδυμα, 
πάντοτε έμέμψαντό μου τήν ανοησίαν μου.”

Φαίνεται, είπεν εις τών δικαστών, οτι έξαι- 
ρέτως τετραποδίζεις.

— Τδ πιστεύω, λέγει ό βραχμάνος, καί ευθύς 
τρεις έκαμε σκυλακώδεις τετραποδισμούς, ώστε 
οί δικασταΐ ύπδ τοΰ γέλωτος σχεδόν ζατερρά- 
γησαν.

— Άρκεΐ, είπεν ό πρόεδρος. Οσα ήκούσαμεν 
και ειδομεν, μέγα έχουσι μέν κύρος, άλλά πρέ
πει νά ίδωμεν καί τήν τών συνοδοιπόρων σου 
μωρίαν.

Τότε ό δεύτερος βραχμάνος είπε τάδε- "βέ
λων νά παρουσιαστώ κομψώς εις μέγα τι συμ- 
πόσιον, προσεκάλεσα τον κουρέα, ΐνα ξυρίση 
τήν κεφαλήν καί τδν πώγωνά μου. Γελειω&έν- 
τος τοΰ έργου είπον τή συζύγφ μου νά δώση 
τώ κουρεΐ εν λεπτόν ή δε άνόητος δύο έδωκεν 
αύτώ. ’Εγώ λοιπόν άπαιτώ τδ έν λεπτόν, άλλ’ ό 
κουρεύς μετά πολλάς έριδας έκαμε τήν πρότα- 
σιν, δτι άντί τοΰ ετέρου λεπτού θά ξυρίση καί 
τήν κεφαλήν τής γυναικός μου.

— ’Έχεις δίκαιον, είπον εγώ, ουτω θά κερδή- 
σωμεν καί οί τρεις.

ΤΙ γυνή μου ήθελε νά φύγη, άλλ’ εγώ συλ
λαμβάνω καί κρατώ αυτήν, ό δέ κουρεύς έξύ- 
ρισεν δλην τήν κεφαλήν τής κραυγαζούσης, 
μεμφομένης καί καπαρωμένης γυναικός μου. 
Άποστερηθεΐτα δέ τής ωραίας κόμης αίσχυνο- 
μένη έκρύβη. Άλλ’ ό φλύαρος κουρεύς διη- 
γήσατο πανταχοΰ τούτο τδ συμβάν, συκοφάνται 
δε άνθρωποι ύπερβολιζώς τδ ήυξησαν, λέγοντες 
οτι έγώ έτιμώρησα τήν άπιστον γυναΐζά μου. 
Διά τούτο πάμπολλοι συνελθόντε; πρδ τή; οικίας 
μου, ήθελον νά θέσωσιν έπ’ όνον τήν σύζυγόν 
μου, μ’ έστραμμένον τδ πρόσωπόν της πρδς τήν, 
ούράν τοΰ όνου καί νά τήν περιάγαγωσιν έν ταΐς 
πλατείαις. Άλλ’ οί γονείς τής γυναικός μου 
έματαίωσαν τδ σκάνδαλον καί άπήγαγον αυτήν 
εις τήν οικίαν των. Έγώ δ’ ένεκα τοΰ ζατα- 
ράτου κουρέως οΰ μόνον τής γυναικός άπεστερή- 
θην, άλλά καί τοΰ συμποσίου, εις δ διά τριών 
ημερών νηστείας προπαρεσζευάσθην. Μετά δέ 
δύο εβδομάδας προζηρυχθέντο; πάλιν κοινού 
συμποσίου παρεγενόμην καί έγώ. Άλλ' οί πα- 
ρόντες όκταζόσιοι βραχμάνοι μετά δεινού δεξά- 
μενοί με καγχασμού, είπον οτι θά μείνω αιχμά
λωτός των έως ου μή άνακαλύψω τδν τής 
γυναικός μου συνένοχον, ΐνα τιμωρηθή. Έγώ 
δέ δμόσας οτι ή γυνή μου είναι αθώα, διηγη- 
σάμην αύτοΐς τά γεγονότα. Τότε ανέκραξαν· 
ούτος ό άνθρωπος είναι πάντων ό μωρότατος.”

Οί δικασταΐ έπεδοζίμασαν μέν καί ταύτην τήν 
μωρίαν, προύκάλεσαν δέ καί τον τρίτον άντίδι- 
κον, βστις είπε τά εξής·

'Μόλις ένα μήνα συνεβίωσα μετά τής νεαρά; 
μου γυναικός, δταν μια έσπέρφ είπον, δτι αί 
γυναίκες είναι φλύαροι. Αυτή δέ άπεκρίνατο, 
δτι γνωρίζει καί φλυάρους άνδρας. ’Ίδωμεν, 
ειπον εγώ, τίς ήμών δύναται επί μακρότερον 
νά σιωπά. Καλά, λέγει αυτή, άλλά τί είναι 
τδ στοίχημα; — Σεύτλου πέταλον, είπον έγώ. 
Έστοιχηματίσαμεν λοιπδν καί άπεκοιμήθημεν. 
Τήν δ’ έπιοΰσαν, δταν ήδη δψέ τής ήμέρας δέν 
έλίπομεν τήν κλίνην, οί ύπηρέται ζρούουσι τήν 
θύραν, άλλ’ ούδέτερος ήμών άποκρίνεται. Μέγας

διά τούτο γίνεται έν τή οικία θόρυβος, διότι 
πάντες ένόμισαν οτι άπεθάνομεν. Αυτοί λοιπόν 
διαρρήξαντες τήν θύραν εισέρχονται. Σφόδρα 
δμως έθαύμασαν επί τδ δτι υγιαίνοντες ειμεθα 
άφωνοι. Οί παραγενόμενοι βραχμάνοι έπιστευ- 
σαν, δτι έβασζανήθημεν. Διά τούτο οί γονείς 
μου προσεκάλεσαν ένα περίφημου μάγον. Ούτος 
μετά πολλάς γελοίας εθιμοτυπίας «ονόμασε τον 
διάβολον, ος είσέδυσεν εις ημάς καί τόσον 
είναι πεισματώδης, ώστε μόνον δι’ ύπερβολικώς 
δαπανηρών έξορκίζεται μέσων. Τούτφ δέ ήναν- 
τιώθη εις τών βραχμάνων, ε’ιπών δτι δέν 
ειμεθα δαιμονισμένοι, άλλά νοσοΰντες καί δτι 
αύτδ: δωρεάν θά θεραπεύση ήμας. Εύθύς δέ 
καιομένην έν άνθραξι χρυσήν ράβδον διά πυρά- 
γρας λαβών, ότέ μέν έπί τδ πέλμα, ότέ δ’ έπί 
τήν γαστέρα καί τήν κεφαλήν μου πιέζει τδ 
φλεγόμενον μέταλλον. Άλλ’ έγώ άφώνως καί 
γενναίως ύπέφερον τούτο τδ φρικώδες βασανι- 
στήριον. Ό τεχνίτης τότε αίσχυνόμενος ,πρδς 
τήν γυναΐζά μου έστράφη καί έπίεσεν έπί τδ 
πέλμα της τήν φλεγομένην ράβδον. Αύτή δέ 
παραχρήμα άνεφώνησεν άρκεΐ, άρκεΐ, έχασα τδ 
στοίχημα. ’Ιδού τδ πέταλον τοΰ σεύτλου. — 
Δέν σοι είπον, άπεζρινάμην, δτι σύ δέν δύνασαι 
νά σιωπάς: Έχω λοιπόν δίκαιον, δτι αί γυναί
κες είναι φλύαροι. — Οί θεαταί μή έννοοΰντες 
ουδέν, έθαύμασαν, άζούσαντες δέ τήν τοΰ στοιχή
ματος ύπόθεσιν ανέκραξαν τί φοβερά μωρία! 
καί έκτοτε σκωπτικώς δνομάζουσί με σευτλοπε- 
ταλώδη χονδροκέφαλον.”

Τδ διζαστήριον δέν κατεφρόνησε ούτε ταύτην 
τήν μωρίαν, άλλ’ ή δικαιοσύνη άπήτησε ν’ άκούση 
καί τον τέταρτον. Ούτος δ’ είπε τάδε·

"Οί μακράν άπ’ έμοΰ οιζοΰντες γονείς τής 
μελλονύμφου μου άνήγγειλάν μοι, οτι δύναμαι 
ήδη νά τελέσω τδν γάμον. Εγώ λοιπόν άνα- 
χωρήσας καί ευτυχώς άφικόμενος, άπήγαγον 
αυτήν μετά τον γάμον δι’ άμμώδους έρήμου, 
οπού τόσος ήν καύσων, ώστε ή γυνή μου πρώτον 
μέν έζλαιεν, έπειτα δέ καταπεσοΰσα προύτίμα 
ν’ άποθάνη ή νά πορευθή περαιτέρω. Τότε 
διαβαίνει έμπορός τις βοών, παρατηρεί τήν γυ
ναίκα μου καί λέγει· "'Βεβαίως θά άποθάνη 
είτε ένταύθα μένουσα εί’τε πόρρω πορευομένη. 
Ποιον άλγος θά ήναι διά σε ό θάνατός της! Ίσως 
καί θά ύποπτ^υθή ό κόσμος, δτι αύτος άπέκτεινας

’Απέλθετε καί, ε’ι δυνατόν, ακολουθήσατε έν 
ειρήνη τήν οδόν.”

Οί άντίδικοι εύηρεστημένοι έκ ταύτης τής 
δικαίας άποφάσεως έξήλθον καί έκαστος αύτών 
άνεφώνησεν "Έκέρδησα τήν δίκην, έκέρδησα 
τήν δίκην.”

Ο ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ SALISBURY,
Ο ΝΕΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ.

(Μετά είζόνος, Ερα οελ. 53.)

αυτήν Συμβουλεύω σοι λοιπόν, δός μοι τήν γυ
ναίκα. σου. Έφ’ ένδς τών ζρατίστων βοών μου 
άπάγων αυτήν θά σώσω τήν ζωήν της. ’Αληθεύει 
μέν δτι διά σέ θά ήναι χαμένη, άλλά λυσιτε- 
λέστερον είναι νά χάσης αυτήν έν τή πεποιθή- 
σει, δτι έσωσας αυτήν, ή νά νομισθή; φονεύς 
της. Τά κειμήλιά της άξίζουσιν ίσως εκατόν 
ρούπια- έγώ θά σοι δώσω διακοσίας.”’ — Έγώ 
έννοήσας οτι έχει δίκαιον, έδεξάμην τδ άργύ- 
ριον, αύτος δέ άπήγαγε τήν γυναΐζά μου. Ό 
δέ πενθερός μου άκούσας ταύτην τήν υβριν, ήλθε 
συν πολλω δχλω ώπλισμένος καί δλίγου έδέησε 
νά με άποκτείνη, άν μή έσωζόμην διά τής φυ
γής. Αύτδς λοιπόν έπήγαγέ μοι δίκην, τδ δέ 
διζαστήριον έπέβαλέ μοι δισχιλίων ρουπίων ζη
μίαν καί προσέταξεν δπως μηδείς έκδώση τήν 
θυγατέρα του τοιούτω μωρφ. — Άφ’ ύμών 
έξαρτάται νΰν ν’ άποφασίσητε, άν μή είμαι μω- 
ρότερος τών συνοδοιπόρων μου.”

Τδ διζαστήριον μετά μακράν συζήτησιν άπε- 
φάσισεν δτι 1°' έκαστος τών άντιδίκων άναντιρ- 
ρήτως άπέδειξε τήν μωρίαν του, 2°' πάντες ίσον 
έχουσι τδ δικαίωμα τής προτιμήσεως, 3” έκαστος 
δύναται νά νομίση έαυτδν μωρότερον τών άλλων, 
4” επομένως έκαστος δύναται νά ΐδιοποιήται 
τδν χαιρετισμόν τοΰ στρατιώτου.

Όλα ταΰτα ούτως έδήλωσεν αύτοΐς ό σοφός 
πρόεδρος· "'Έκαστος ύμών έκέρδησε τήν δίκην.

Π
ΕΡΙ τά μέσα Απριλίου συνεπληρώθησαν 
πέντε έτη, άφ δτου ό Γλάδστων άνέ- 
λαβε τήν ζυβέρνησιν τοΰ άγγλικοΰ κρά

τους. Καθ’ δλον τδ διάστημα τούτο ό μαρζή- 
σιος SaLISBUEY ύπήρξεν ό άζάματος αντίπαλο; 
αύτοΰ. Έπί όλίγους μόνον μήνας διέκοψεν ό 
Salisbury τάς κατά τού Γλάδστωνος επιθέσεις 
αύτοΰ, καί τούτο καθ’ ήν εποχήν ό Γλάδστων, 
έπωφελούμενος τής στάσεως τοΰ Άράβη, έπει- 
ράτο νά καταστήση τήν Αίγυπτον άγγλικήν 
επαρχίαν· άφ’ δτου δμως ήρξατο ή εις Σουδάν 
έζστρατεία έπανέλαβεν ό άρχαΐας άντίπαλος τάς 
επιθέσεις του. Ηδη δέ άποσυρθέντος τοΰ Γλάδ
στωνος, άνέρχεται κατά φυσικόν λόγον ό Sa
lisbury' εις τήν έξουσίαν, ήν άναλαμβάνει έν 
έποχή κάπως δυσχερεΐ.

Ό μαρκήσιος Salisbury είναι άνήρ πεντή- 
κοντα καί πέντε έτών, υγιής δμως καί εύρω
στος, δλην αισθανόμενος τήν διάθεσιν νά ύπη- 
ρετήση τήν πατρίδα του. Είδη έν ήλικία 23 
έτών έξελέγη βουλευτή; τής επαρχίας Στάμφορδ, 
καί άνεοείχθη εύθύς έξ αρχής ρήτωρ δεινός καί 
ένθερμος δπαδδς άρχών συντηρητικών. Καί τοι 
μισών τδν Δτσραέλην έδέχθη έν έτει 1866 τδ 
ϋπουργεΐον τών ’Ινδιών, άλλά μετά δύο έτη 
έδωκε πάλιν τήν παραίτησίν του, καί άνέλαβεν 
έζ δευτέρου αύτδ έν έτει 1874, πρωθυπουργοΰντος 
τοΰ Δισραέλη. Τώ 1876 άπεστάλη ό μαρκήσιος 
Salisbury μετά τού λόρδου ’Έλλιοτ εις Κων
σταντινούπολή, καί τώ 1878 έγένετο υπουργός 
έπί τών έξωτεριζών. "Αμα άναλαβόντος τοΰ 
Γλάδστωνος τήν άρχήν, παρητήθη καί έκτοτε 
ύπήρξεν ό ισχυρότερος άρχηγδς τής άντιπολι- 
τεύσεως. Απολείπεται τώρα νά κρίνωμεν τδν 
άνδρα έκ τών έργων του. Έ θέσις αύτοΰ εύ
κολος δέν είναι, άλλά προσέλαβε συνεργάτας 
άνδρας νοήμονας, οίτινες σπουδαίως θά τον συν- 
δράμωσιν.

Ό μαρκήσιος SALISBURY είναι άνήρ εύγε- 
νέστατος τούς τρόπους, κάτοχος διαφόρων γλώσ- 
σών καί πλουσιώτατος · λέγεται δτι τδ έτήσιον 
αύτοΰ εισόδημα άνέρχεται εις 1 '/·ι έκατομμύριον 
φράγκων. ΤΙ οικογένεια, εις ήν άνήκει, είναι 
μία τών άρχαιοτέρων καί ένδοξωτέρων οικογε
νειών τής ’Αγγλίας.

TO NEON ΤΗΛΕΒΟΛΟΝ

ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ DE BANGES.

(Μετά είκόνος, δρα οελ. 53.)

στρατιωτική τέχνη καθ’ έζάστην νέας 
ποιεί προόδους, διά νέων έφευρέσεων 
τελειοποιείται. Ή τέχνη τοΰ φονεύειν 

τούς άνθρώπους, τοΰ καταστρέφειν καί κατεδα- 
φίζειν πόλεις καί χωρία, κατέστη ήδη έπιστήμη 
καί έπιστήμη σοβαρά, διότι δυστυχώς ό πόλε
μος δέν φαίνεται δτι θά έξαλευφθή τόσον συντό-

μως άπδ τοΰ προσώπου 
τής γής. Ό διακαής οΰ- 
τος ποθος τών ειρηνοφί
λων δεν θέλει πραγματο- 
ποιηθή άκόμη.

Κατεσκευάσθη εσχάτως 
ύπδ τοΰ Γάλλου συνταγ
ματάρχου τοΰ πυροβολικού 
de Banges νέον τηλεβό- 
λον, ού τήν εικόνα σήμε
ρον παραθέτομεν. Τδ νέον 
τούτο τηλεβόλου είναι δ- 
πλον δπισθογεμές, διακρί- 
νεται δέ ιδίως διά τήν 
εσωτερικήν κατασκευήν 
τοΰ σωλήνός του, δστις 
άντέχει εις τήν εκρηκτι
κήν τής πυρίτιδας δύνα- 
μιν. Ό σωλήν είναι αύ- 
λακωτος, αί δέ ραβδώσεις 
είσί 141 τδν άριθμδν καί 
συντείνουσιν εις τδ νά δί- 
δωσιν εις τδ έκσφενδονι- 
ζόμενον βλήμμα στροφήν 
έλικοειδή. ’Εντός τού σω
λήνας ύπάρχει μηχάνημα, 
δί ού συνδέονται τά τέσ- 
σαρα στρώματα τών ραβ
δώσεων , τά όποια περι- 
βάλλουσιν αύτδ ως διά 
θώρακος. Ίο μηχάνημα 
τούτο είναι τδ κυρίως 
μυστικόν τής νέας έφευ- 
ρέσεως.

Αί διαστάσεις τοΰ σω
λήνας είναι μεγάλαι· τδ 
τηλεβόλον έχει μήκος μέ
τρων 11, 20, διάμετρον Ο ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ SALISBURY (πρωθυπουργός τής ’Αγγλίας).

εξωτερικήν 1, 4 μ. χορη- 
τικότητα 34 στατήρων 
πυρίτιδας καί βάρος 37 
τόννων. Τδ έκ τοΰ τηλε
βόλου τούτο έζσφενδονι- 
ζόμενον βλήμμα ζυγίζει 
600 χιλιόγραμμα, καί πε
ριλαμβάνει μέχρι 40 /·.- 
λιογρ. πυρίτιδος. Αί μέ
χρι τοΰδε γενόμεναι δο- 
κιμαί έδωκαν καταπλη
κτικά όντως άποτελέσ- 
ματα, διότι ή σφαίρα 
έξεσφενδονίσθη εις άπό- 
στασιν 18 χιλιομέτρων, έν 
ψ μέχρι τοΰδε αί σφαΐραι 
τών τηλεβόλων δέν ύπε- 
ρέβαινον τά 10 χιλιόμε
τρα. Λίαν πρακτικόν είναι 
και το σύστημα διά τήν 
διεύθυνσιν τού τηλεβόλου, 
το όποιον κινείται ποός 
τά έμπρος καί πρδς τά 
οπι-ω μέ τήν μεγαλειτέ- 
ραν εύκολίαν. Διά τού 
μηχανήματος τούτου ό 
άςων τοΰ σωλήνας ύύοΰ- 
ται μέχρι 30 βαθμών 
ύπεράνω τοΰ ορίζοντας καί 
μέχρι 15 κάτωθεν αύτοΰ. 
Επόμενον είναι δτι τδ 

νέον τούτο τηλεβόλον με- 
γάλας θά προσφέρη ύπη- 
ρεσίας ιδίως ώς πολιορκη
τική μηχανή κατά φρου
ρίων καί ώχυρωμένων πό
λεων.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΤΗΛΕΒΟΛΟΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ DE BANGES.
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ΣΚΕΨΕΙΣ
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

έπί τοΰ ιερού Ευαγγελίου και τής θεότητας τοΰ 
Ίησοΰ Χριστού, έν φ εύρίσκετο εις τήν Αγίαν 

Ελένην.

. . . Είναι άληθέ; δτι ό Χριστός προτείνει 
εις τήν πίστιν ήμών σειράν μυστηρίων, — προ
στάζει έξουσιαστικώς νά πιστεύωμεν εις αυτόν, 
χωρίς νά δόση άλλους λόγους ειμή τον τρομερόν 
τούτον — σεος ειμι .

Άναμφιβόλως απαιτείται πίστις διά τό κε- 
φάλαιον τούτο, δπερ είναι εκείνο, έξ οΰ πηγά- 
ζουσιν ολα τά άλλα· άλλ’ αφού άπας παραδεχ- 
θώμεν τον χαρακτήρα τής θεότητος τοΰ ’Ιησού, 
ή χριστιανική διδασκαλία παρουσιάζεται με τήν 
ακρίβειαν καϊ τήν σαφήνειαν τής άλγεβρας, 
πρέπει νά θαυμάση τις έν αύτή συναρμογήν και 
ενότητα επιστήμης.

Στηριζομένη έπ'ι τής ίεράς Γραφής άριστα 
έξηγεΐ τάς παραδόσεις τοΰ κόσμου, και έν ω 
διασαφίζει αύτάς, τά λοιπά δόγματα ακριβώς 
συνδέονται πρός αυτήν ώς άλληλένδετοι κρίκοι 
τής αύτής άλυσεως. — ΊΙ δπαρςις τοΰ Χριστού 
άπ’ άρχής μέχρι τέλους είναι ύφασμα δλως μυ
στηριώδες, συμφωνώ- άλλά το μυστήριον τούτο 
άντιστοιχεΐ πρός δυσκολίας, αιτινες είναι εις 
δλας τάς πράξεις ■ άπόβαλε αυτό καί ιδού ό 
κόσμος καταντά αίνιγμα· άποδέχθητι αυτό καί 
έχεις θαυμασίαν λύσιν τής ιστορίας τοΰ ανθρώ
που. Ό Χριστιανισμός ύπερέχει πάσης άλλης 
φιλοσοφίας καί θρησκείας, καθότι οί χριστιανοί 
δέν άπατώνται περί τής φύσεως τών πραγμάτων· 
ούδείς δύναται νά όνειδίση αύτοΐς ούτε τήν λε- 
πτολογίαν, ούτε τήν άγυρτίαν τών ίδεολόγων, 
οίτινες ένόμισαν δτι έλυσαν τό μέγα αίνιγμα 
τών θεολογικών ζητημάτων διά κενών διατριβών 
περί τών μεγάλων τούτων άντικειμένων. "Αφρο
νες, ών ή μωρία όμοιάζει τήν τοΰ παιδός τοΰ 
θελοντος να έγγίση εις τον ουρανόν τώ δακτύλιο 
αύτοΰ, ή ζητούντο; τήν σελήνην διά τό παίγνιον, 
ή τήν περιέργειάν του. Ό Χριστιανισμός λέγει 
μέ απλότητα· "Ούδείς έώρακε τον Θεόν είμί 
ό θεός.” Ό θεός άπεχάλυψεν εαυτόν, ή άπο- 
κάλυψις αΰτη αύτοΰ είναι μυστήριον, δπερ ούτε 
ό λόγος , ούτε τύ πνεύμα δύνανται νά καταλάβω- 
σιν· άλλ άφοΰ ό θεός ελάλησε πρέπει νά πι- 
στευσωμεν. — τούτο είναι όρθότατον·

Ίό Εύαγγέλιον έχει έν έαυτω άπόκρυφον άρε- 
την, ουκ οιδα οποίαν δραστήριον θέρμην ενερ
γούσαν έπί τοΰ νοός Οέλγουσαν τήν καρδίαν· 
αίσθανόμεθα μελετώντες αυτό ο,τι αίσθανόμεθα 
θεωροΰντες τον ούρανόν. Τό Εύαγγέλιον δέν 
είναι απλοΰν βιβλιον, άλλ’ ον ζών μετ’ ένεργείας 
και δυνάμεως, ήτις κατακυριεύει παν δ,τι άντί- 
κειται εις τήν έκτασίν του. Ιδού έπί τής τρα- 
πέζης ταύτης τό κατ’ εξοχήν τούτο βιβλίον (καί 
ενταύθα ό Αύτοκράτωρ ήψατο αύτο μετά σεβα- 
μοΰ), δέν άπαυδώ άναγινώσκων αύτό, καί πάν
τοτε μέ τήν αύτήν εύχαρίστησιν. Ό Χριστός 
δεν άλλοιοΰται, ούδέποτε διστάζει έν τή διδα
σκαλία αύτοΰ· καί ή έλαχίστη περί εαυτού βε- 
βαίωσις φέρει τήν σφραγίδα τοιαύτης άπλότητος 
και τοιούτου βάθους, ώστε κατακυριεύει τόν τε 
απαιδευτον καί τόν σοφόν, δσον ολίγον καί αν 
έπιστήσωσι τήν προσοχήν των. Ούδαμοΰ εύρί- 
σκομεν τήν αύτήν σειράν ωραίων ιδεών καί ήθι- 
κών άρχών, αιτινες διέρχονται ώς τά τάγματα 
τής ούρανίου στρατιάς, καί έμπιοΰσιν εις τήν 
ψυχήν τό αύτό αίσθημα, τό όποιον δοκιμάζομεν 
θεωροΰντες τήν άπειρον έχτασιν τοΰ ούρανοΰ δια- 
λάμποντος κατά τινα ώραίαν νύκτα τοΰ θέρους 
εις τήν λαμπρότητα τών άστέρων. · Διά τής 

άναγνώσεω; ταύτης ού μόνον προκαταλαμβάνεται 
τό πνεύμα, άλλά καί κατακυριεύεται, καί ούδέ
ποτε κινδυνεύει ή ψυχή νά άποπλανηθή μέ τό 
βιβλίον τούτο. Καί άφοΰ άπας κυριεύση τό 
πνεύμα αιχμαλωτίζει ακολούθως καί τήν καρδίαν. 
Αύτός ό Θεός είναι φίλος καί πατήρ καί όντως 
θεός ήμών. Δέν έχει ή μήτηρ περισσοτέραν 
μέριμναν ύπέρ τοΰ θηλάζοντας παιδός της. Η 
ψυχή θελγομένη υπό τής ώραιότητος τοΰ Εύαγ- [ 
γελίου δέν κυριεύει πλέον έαυτήν, διότι ό θεός 
τήν εξουσιάζει, διευθύνει τούς διαλογισμούς αύτή; 
καί τάς δυνάμει:· είναι ίοική του. 'Οποία άπό- 
δειξις τής θεότητας τοΰ Ιησού Χριστού! Μέ 
κράτος τοσοΰτον άπόλυτον έ'να μόνον έχει σκο
πόν, τήν πνευματικήν βελτίωσιν τών άνθρώπων, 
τήν καθαρότητα τής συνειδήσεως, τήν πρός τήν 
άλήθειαν ενωσιν, τήν αγιότητα τής ψυχής.

Τέλος, καί τούτο είναι τό τελευταΐόν μου 
έπιχείρημα, δέν υπάρχει Θεάς έν τοίς οϋρανοΐς 
έάν άνθρωπος ήουνήθη νά έπινοήση καί έκτε- 
λέση μέ πλήρη έπιτυχίαν τόν γιγαντιαΐον σκοπόν 
τοΰ νά ύποκλέψη ύπέρ έαυτοΰ τήν άνωτάτην 
λατρείαν, σφετεριζό μένος τό όνομα τοΰ Θεού. 
Μόνος ό ’Ιησούς έτόλμησε τούτο. Είναι ό μόνος, 
δστις καθαρά είπε "θεός έγώ είμί.” δπερ είναι 
λίαν διάφορον τής καταφάσεως "έγώ είμί εις 
Θεός, ή τής έτέρας ' ύπάρχουσι θεοί.’’ ΊΙ ιστο
ρία ούδέν άλλο πρόσωπον αναφέρει χαρακτη- 
ρισθέν ούτως άφ’ έαυτοΰ τή έπωνυμία τοΰ θεού 
κατά τήν άπόλυτον έννοιαν.

Ούδαμοΰ τής μυθολογίας έκδηλοΰται δτι ό Ζευς 
καί οί λοιποί θεοί έθεοποίησαν έαυτούς· τούτο 
ήθελεν είναι έκ μέρους των άκρα άλαζωνεία καί 
άτοπως παραλογία. Οί άπόγονοι, οί διάδοχοι 
τών πρώτων δεσποτών έθεοποίησαν εαυτούς, διότι 
πάντες οί άνθρωποι ήσαν έκ τοΰ αυτού γένους. 
Ό ’Αλέξανδρος άπεκάλεσεν εαυτόν ύιόν τοΰ 
Διός, άλλ’ απασα ή Ελλάς έμειδίασεν. ‘Ωσαύ
τως καί ή τών'Ρωμαίων αύτοκρατόρων άποθέωσις 
ούδέποτε ένηργήθη σπουδαίως ύπό τών'Ρωμαίων. ! 
'0 Μωάμεθ καί ό Κομφούκιος έκήρυξαν εαυτού; 
άπλώ; πράκτορας τής θεότητος. ΊΙ θεά ’Ηγε- 
ρία τοΰ Νουμά ούδέποτε ύπήρξεν άλλο τι ε’ιμή 
προσωποποίησις τής έν τή έρημία τών δασών 
άρυομένης έμπνεύσεως. Οί Βραχμάνες, θεοί τών 
Ινδών, είναι ψυχολογική έπινόησις. Πώς λοιπόν 
εις Ιουδαίος, ού ή ιστορική υπαρξις βεβαιοΰται 
ύπέρ πάσας τάς άλλα; τής καθ’ ήν έζησεν έπο- 
χής, μόνος αύτός, υιός τέκτονος, κηρύττεται 
εύθύς άπ’ άρχής ώς αύτός ό θεός, τύ κατ’ 
έξοχήν ον, ό δημιουργός τών όντων, οίκειοποι- 
εΐται παν είδος λατρείας, οίκοδομεΐ ίδίαις χερσί 
τήν λατρείαν του ούχί έκ λίθων, άλλ’ έξ άν
θρώπων; Έξίστανται μέν οί άνθρωποι περί τών 
καταχτήσεων τοΰ ’Αλεξάνδρου! Άλλ’ ιδού κα
ταχτητής δστις δημεύει τά πάντα ύπέρ αύτοΰ, 
συνάπτει, συσωματοΐ έαυτω ούχί έν έθνος, άλλ’ 
άπαν το ανθρώπινον γένος. Όποιον θαύμα! ΤΙ 
ανθρώπινη ψυχή μεθ’ δλων τών δυνάμεων της 
γίνεται παράρτημα τής ύπάρξεως τοΰ Χριστού. 
Και πώς; διά θαύματος ύπερβαίνοντος πάντα τά 
θαύματα· θέλει τήν άγάπην τών άνθρώπων, δη
λαδή τό μάλλον δυσκατόρθωτον έν τω κόσμφ· 
έκεϊνο δπερ μάτην ζητεί ό σοφός παρά τινων 
φίλων, ό πατήρ παρά τών τέκνων, ό σύζυγος . 
παρά τής συζύγου, ό αδελφός παρά τοΰ άδελ- 
φοΰ, ένί λόγο» τήν καρδίαν· τούτο θέλει ύπέρ 
αύτοΰ καί άπαιτεΐ άπολύτως, καί εύθύς έπι- 
τυγχάνει. ’Εκ τούτου συμπεραίνω τήν θεότητα 
του.

Ό ’Αλέξανδρος, ό Καϊσαρ, ό Αννίβας, ό Λου
δοβίκος ό ΙΔ' μέ δλην τήν μεγαλόνοιαν αύτών 
άπέτυχον · κατέκτησαν τόν κόσμον, καί δέν κα- 
τώρθωσαν ένα φίλον! Ίσως έγώ είμί ό μόνος 
ό νΰν αγαπών αύτούς. Ό μέγας Λουδοβίκος ό 

ΙΔ', δστις τοσοΰτον έλάμπρυνεν τήν Γαλλίαν καί 
τόν κόσμον, δέν είχεν ένα φίλον έν δλφ τω 
βασίλειο» καί έν αύτή τή οικογένεια αύτοΰ. Ναι 
μέν άγαπώμεν τά τέκνα μας, άλλά διατί; διότι 
ύπακούομεν εις τι ένστιγμα τής φύσεως, εις τήν 
θέλησιν τοΰ θεού, εις τινα ανάγκην, ήν καί 
αύτά τά ζώα άναγνωρίζουσι καί έκπληροΰσιν· 
άλλά πόσα τέκνα μένουσιν άναίσθητα εις τάς 
θεραπείας μας, εις τάς φροντίδα; τά; όποιας 
έπιδαψιλεύομεν εις αύτά! πόσα άχάριστα τέκνα! 
Σέ άγαπώσιν άρα τά τέκνα σου, στρατηγέ Βερ- 
τράνδε; Σύ μέν τά άγαπας, άλλά δέν είσαι 
βέβαιο: άν άνταγαπάσαι ύπ’ αύτών ούτε αί 
εύεργεσίαι σου, ούτε ή φύσις θέλουσι ποτέ ίσχύσει 
νά τοίς έμπνεύσωσι τοιαύτην άγάπην, οια ή 
τών χριστιανών πρός τον Θεόν αύτών. Έάν 
άποθάνης, τά τέκνα σου βεβαίως θέλουσι σέ έν- 
θυμηθή δαπανόντα τήν περιουσίαν σου, οί δέ 
έκγονοι μόλις θέλουσι μάθει έάν ύπήρξες. Καί 
σύ είσαι ό στρατηγός Βερτράνδος, καί είμεθα 
μεμονωμένοι έν τή νήσφ, καί ούδεμίαν άλλην 
διασκέδασιν έχεις ειμή τήν θέαν τής οικογένειας 
σου.

Ό Χριστός δμως λαλεΐ καί έκτοτε αί γενεά! 
τώ άνήκουσι διά δεσμών στενοτέρων καί μάλλον 
ένδομύχων τών τοΰ αίματος· δι’ ένώσεως ένδο- 
τέρας, ιερωτέρας καί έπιτακτικωτέρα; οίασδή- 
ποτε άλλης. ’ ίνάπτει φλόγα άγάπης κτεινούσης 
τήν άγάπην ήμών αύτών καί ύπερβαινούσης πά
σαν άλλην. Εις τό θαύμα τούτο τής θελήσεώς 
του πώς νά μή άναγνωρίσωμεν τόν δημιουργόν 
λόγον τοΰ κόσμου: Οί θεμελιωταί τών θρη
σκειών δέν έλαβον ούτε καν τήν ιδέαν τοΰ μυ
στικού τούτου έρωτος, δστις είναι ή ούσία τοΰ 
Χριστιανισμού ύπό τό ώραΐον όνομα τής άγάπης. 
Καί τούτο διότι δέν έτόλμων νά ριφθώσι κατά 
τού σκοπέλου τούτου, διότι έν τοιαύτη εργα
σία, οία ή πρόσκτησις τής άγάπης, ό άνθρωπος 
φέρει έν έαυτω τό αίσθημα τής άδυναμία: του. 
Όθεν τό μέγιστον θαύμα τοΰ Χριστού είναι 
άναντιρρήτως ή βασιλεία τής άγάπης.

Μόνος αύτός ήουνήθη νά ύψώση τήν καρδίαν 
τών άνθρώπων μέχρι τοΰ άοράτου, μέχρι τής 
θυσίας τοΰ χρόνου- μόνος αύτός δημιουργών τήν 
θυσίαν ταύτην έδημιούργησε δεσμόν μεταξύ γής 
καί ούρανοΰ. 'Όσοι πιστεύουσιν είλικρινώς εις 
αύτόν συναισθάνονται τήν ύπερφυσικήν ταύτην 
άγάπην- φαινόμενον άνεξήγητον, άδύνατον εις 
τον λόγον καί τάς δυνάμεις τοΰ ανθρώπου, πΰρ 
ιερόν δοθέν εις τήν γήν παρά τοΰ νέου τούτου 
ΙΙρομηθέως, ού ό πανδαμάτωρ χρόνο; δέν δύναται 
ούτε νά καταναλώση τήν δύναμιν, ούτε νά πε- 
ριωρίση τήν διάρκειαν . . . Έγώ ό Ναπολέων 
τούτο μάλλον θαυμάζω, διότι πολλάκις τό 
έσκέφθην · καί τούτο μάς άποδεικνύει άπολύτως 
τήν θεότητα τοΰ Ιησού Χριστού. —

Ενθουσίασα πλήθη άνθρώπων, ατινα άπέ- 
θνησκον ύπέρ έμοΰ· άλλά μή γένοιτο νά παρα
βάλω τόν ένθουσιασμόν τών στρατιωτών προ; 
τήν χριστιανικήν άγάπην, καθόσον διαφέρουσιν 
άλλήλων δσον τά αίτια αύτών! άλλ’ έπί τέλους 
ήτο άναγκαία καί ή παρουσία μου · ό ηλεκτρι
σμός τοΰ βλέμματός μου, ό τόνος τής φωνής 
μου, εις λόγος μου ήναπτε τό ιερόν πΰρ εις 
τάς καρδίας . . . Βέβαια κατέχω τό μυστικόν 
τής μαγικής δυνάμεως, ήτις άφαρπάζει τό πνεύμα, 
άλλ’ εις ούδένα δύναμαι νά τό μεταδώσω· ού
δείς τών στρατηγών μου τό έλαβε παρ’ έμοΰ, 
ή τό έμάντευσεν, ούδέ έχω τό μυστικόν νά δι- 
αιωνίσω τό δνομά μου καί τήν άγάπην μου εις 
τάς καρδίας, καί νά ποιήσω θαύματα έξ αύτοΰ 
άνευ τής βοήθειας τής ύλης.

Νΰν δτε εύρίσκομαι εις τήν αγίαν Ελένην... 
νΰν δτε είμαι μόνος, τις αγωνίζεται καί κατακτά 
βασίλεια ύπέρ έμοΰ; πού είναι οί φίλοι τής 

δυστυχίας μου; τις μέ ένθυμεΐται; τις ύπέρ 
εμού ταράττεται έν Εύρώπη; τις μοί άπέμεινε 
πιστός: πού είναι οί φίλοι μου; Ναί· ύμεΐς δύο, 
ή τρεις, οΰς ή πίστις άποθανατίζει, συμμεριζεσθε 
καί παραμυθεΐτε τήν έξορίαν μου (ενταύθα ή 
φωνή τοΰ αύτοκράτορος άνέλαβεν ιδιαίτερον τόνον 
ειρηνική: μελαγχολίας καί βαθυτάτης λύπης). 
Ναι ή ύπαρξίς μου έλαμψε μέ δλην τήν λάμψιν 
τοΰ διαδήματος καί τή: κυριαρχίας · καί ή ύμε- 
τέρα, Βερτράνδε, άντανακλα τήν λάμψιν ταύτην 
ώς ό παρ’ ήμΐν χρυσωθείς θόλος τών Απομά
χων άντανακλα τάς άκτίνας τοΰ ήλιου .. . Άλλ’ 
αί συμφοραί. ό χρόνος, ολίγον κατ’ ολίγον έξη- 
λείφθη ■ ό ύετός τής άτυχίας καί τών ύβρεων, 
έξ ού καθ’ εκάστην μέ ποτίζουσιν, έκφέρει μεθ’ 
έαυτοΰ καί τά τελευταία αύτοΰ μόρια. Δέν 
είμεθα πλέον ειμή μόλυβδος, στρατηγέ Βερ
τράνδε, καί μετ’ ολίγον έσομαι γή καί σποδός. 
Τοιαύτη ή θέσις τών μεγάλων άνδρών τοιαύτη 
ή τοΰ Καίσαρος καί ή τού Αλεξάνδρου! Καί 
λησμονούμεθα! Καί τό όνομα είτε κατακτητοΰ, 
είτε αύτοκράτορος δέν είναι πλέον ειμή θέμα 
διά τά γυμνάσια· καί τά κατορθώματά μας πί- 
πτουσιν ύπό τήν μάστιγα σχολαστικού τίνος παι- 
δοτρίβου έπαινοΰντος ή ψέγοντος ήμάς. Πόσα; 
διαφόρου: χρίσει; τολμώσιν οί άνθρωποι περί 
τοΰ μεγάλου Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ'! Μόλι; άπέθανε 
καί ό μέγας ούτος βασιλεύ; καταληφθεί; μόνος, 
μονώτατος εις τον έν Βερσαλίαι; κοιτώνα του, 
. . . ήμελημένος ύπό τών αύλικών του, καί ίσως 
άντικείμενον τών χλευασμάτων, δέν ήτο πλέον 
ό Κύριο; αύτών, άλλά πτώμα, φέρετρον, λάκ
κος καί ή φρικτή θέα επικείμενης άποσυνθέσεως. 
Έτι ολίγον . . . καί ιδού ή τύχη μου, καί τό εις 
έμέ ώσαύτως συμβησόμενον.

Δολοφονηθείς ύπό τής άγγλικής ολιγαρχία; 
αποθνήσκω προ καιρού, καί τό πτώμα μου έπι- 
στρέφει εί; τήν γήν ίνα γίνη βορά τών σκωλή- 
κων! Ιδού ή έγγυτάτη τύχη τοΰ μεγάλου Να- 
πολεοντος.

‘"Οποία άβυσος μεταξύ τή; μεγάλη; άθλιό- 
τητός μου καί τή; αιωνίου βασιλείας τοΰ Χρι
στού!, κηουττομένου, άγαπωμένου, λατοευομένου, 
ζώντος έν πάση τή Οικουμένη . . . είναι άρα 
τούτο θάνατος; δέν είναι μάλλον ζωή; ’Ιδού ό 
θάνατο; τοΰ Χριστού, θάνατος Θεού.”

('Λντίγραφον έκ τή; ύπό Άρμένου Βραΐλα μετα- 
φράσεως τών Φιλοσοφικών Μελετών τοΰ Αύγουστου 
Ν ικολιίου.)

Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΛΑΝΤΙΝΟΣ.
Βιογραφική «ίκών τοϋ XVI αίώνος ύπό τής

Μ. ZWAANSWVK.

(Συνέχεια καί τέλος).

ϊέ^ό άριστούργημα τής τυπογραφικής τέχνης 
τού Πλαντίνου ήτο ή "Βίβλος πολύ- 
γλωσσος”, περί ή; ό πολύς Λίψιος έξέ-

φρασε τόν θαυμασμόν του. Έν μέσφ χρηματι
κών άναγκών καί τών προσκομμάτων, τά όποια 
ενέβαλλον αύτφ ό Πάπας καί τό ίεροδικαστή- 
ριον, ό Πλαντΐνος έφερεν εις αίσιον πέρας το 
έργον τούτο, τή βοήθεια τών δοκιμωτέρων λο
γιών τή; εποχή; του. Έπί τέσσαρα δλα έτη 
(1568—72) τεσσαράκοντα τεχνϊται (στοιχειοθέ- 
ται καί τυπωταί) είργάζοντο ημέρας καί νυκτός 
εις τό κολοσσιαίου τοΰτο έργον. 'Όταν δέ άνα-

είχεν εις ενέργειαν 
δυνάμεθα εύκόλως 

προτύπω 
εύρίσκετο 

του ■ 
δια-

V

ω
Ό Πλαντΐνος —... 

σημεϊον τής δόξη; 
ίσκεψιν τοΰ 

πολύτιμο; αΰτη έκ- 
ά οικονομικά του, διότι ή όλη 
εί; 100 χιλ. κορώνας, καί ό 

ππος Β! έλάχιστον μέρος τών ύπο- 
ετήρησε. Ιό έργον περιέλαβεν 
βιβλία εις σχήμα φύλλου· ή έκ- 
έν 1200 άντιτύποις, ών έκαστον 

τού Λουγδούνου έκόστιζε 40 κο- 
τοΰ έργου τούτου ό Πλαντΐνος 

βασιλεύς Φίλι·

'ί

λογισθώμεν ότι ό Πλαντΐνος 
22 τυπογραφικά πιεστήρια, 
νά έννοήσωμεν οποία ή κίνησις έν 
έκείνω τυπογραφείο», 
εί; το καταζόρυφον 
ξένοι ήρχοντο μακρόθεν πρός 
πρεποΰ; άνδρό;. Άλλ ή 
δοσι; έξήντλησε 
δαπάνη άνήλθεν 
βασιλεύς Φίλι-

του 
μεγάλα 
έγένετο 

χάρτου τού —
Διά τοΰ έργου 
έδοξάσθη καί ό βασιλεύς ‘Ρίλιππο; 

δστις τόν ηύνόει, ού μόνον άπένειμεν αύτο» 
τίτλον τοΰ '«--·>- ....... ”

σχέσεών 
οκτώ 
δοσι;
επι
ρώνας. 
τά μάλα 
Β!, 
τον τίτλον τοΰ " βασιλικού άοχιτυπογράφου 
(Arcbitypographus regius), άλλά καί διεφύ- 
λαξε τόν οίκόν του άπό πάση; στρατιωτικής 
καταλήψεω; έν ταΐ; κρισίμοις έκείναις ήμέραι;, 
καθ’ άς ή πόλις τή; Αμβέρση; διετέλει 
στατος. Ένδοξος Ιστοριογράφος τών τότε 
νων, Βόρ όνόματι, περιγράφει έν όγκώδει 
γράμματι τά τότε συμβάντα, καί εξαιρεί τήν 
ικανότητα τοΰ Πλαντίνου, δστις έπίση; έφημί- 
ζετο διά τό άζάματον τού χαρακτήρό; του καί 
διά τήν άγαθήν καί χρυσήν αύτοΰ καρδίαν.

Ό μέγας ιστοριογράφος τής Φλωρεντίας 
Guicciardini, δστις έζησεν έπί πολύ έν Άμ- 
βέρση, μετά πολλών εγκωμίων άναφέρει περί 
τοΰ Πλαντίνου, τοΰ όποιου αί έκδόσεις μεγάλως 
τήν χώραν έδόξασαν. Είπομεν άνωτέρω δτι ό 
Πλαντΐνος μεγάλως έζημιιύθη έκ τής έκδόσεως 
τής Πολυγλώττου Βίβλου· ό βασιλεύς Φίλιππος, 
δστι; ύπεσχέθη νά χορηγήση τήν άναγκαίαν 
δαπάνην καί άπέστειλεν εί; Άμβέρσην τόν έξο-

ανα-
ΖΡό-
συγ- 

χον σοφόν Μοντάνον πρός έπιθεώρησιν τών τε
λευταίων τυπογραφικών δοκιμίων, 6000 μόνον 
φλωρία έχορήγησε· διό καί ό Πλαντΐνος μεταοάς 
εις Λέϋδην έξέδωκε μικρόν τομίδιον, έν ω παρα- 
πονεΐται διά τήν γλισχρότητα ταύτην τοΰ οασι- 
λέως. Κατόπιν δμως έπανήλθεν εις Άμβέρσην 
καί έξηκολούθησε τό έργον του, περιόρισα; τά 
πιεστήρια εις 15, μέχρι τέλους τοΰ βίου του. 
Καί ξένοι ηγεμόνες άνεγνώρισαν τήν αξίαν του· 
ούτως ό δούξ τής Βαυαρίας άπένειμεν αύτφ μέγα 
χρυσοΰν μετάλλιον, δπως τό φέρη ώς παράση- 
μον· ή πόλις Άμβέρση τω έδωκε δώρον μεγα
λοπρεπές έξ αργύρου, ό δούξ τής ’Άλβης, ό 
Γραμβέλλας, ό Ζουνίγα; καί άλλοι τόν έτιμων 
διά τής φιλίας των. Καί δμως μέ δλας αύτά: 
τάς τιμάς ό Πλαντΐνος έμεινε πάντοτε ταπεινός 
καί μετριόφρων, πάντοτε πιστός εις τούς φίλους 
του καί ειλικρινής. Άναγινώσκοντες τάς λατι
νιστί , ΐσπανιστί καί γαλλιστί γεγραμμένας έπι- 
στολά; του, αίσθανόμεθα άληθή συγκίνησιν έπί 
τή άγαθότητι, τή μετριοφροσύνη καί άφελεία 
τοΰ έξοχου άνδρός. Αΐ πλεΐσται τών έπιστολών 
τούτων σώζονται μέχρι σήμερον έν τω Μουσείφ 
τής Άμβέρση;· τήν έκδοσιν αύτών άνέλαβεν ό 
κ. Max Rooses, ό ικανός έφορος τοΰ Μουσείου. 
Έν ταΐς έπιστολαΐς ταύταις φαίνεται ό άνήρ 
εκείνος, ώς ήτο, πώς έσκέπτετο, πώς ένήργει.

Είσέλθωμεν ήδη εις τήν παλαιάν τοΰ Πλαν
τίνου οικίαν, ής ή έπιγραφή "Εργασία καί 
καρτερία” χαιρετίζει ήμάς εισερχομένου;. Μετά 
τόν θάνατον τού Χριστοφόρου Πλαντίνου έν έτει 
1589 ή οικία του μετέοη εις τήν κυριότητα τής 
νεωτέρα; τών θυγατέρων του, διότι ό σύζυγος 
αύτής ό Ian MoEBETURF ή δπως έγράφετο λα
τινιστί Moretus. τυπογράφος καί ούτος, ήδύνατο 
ύπέρ πάντα άλλον νά χρησιμοποίηση αύτήν. Π 
έκλογή τοΰ Μορέτου ώς γαμβρού τοΰ Πλαντίνου 
ήτο άρίστη, διότι ό Μορέτος είναι ό δούς νέαν 

δόξαν εις το τυπογραφεΐον καί άφήσας δύο υιούς, 
τον Ίωάννην καί Βαλθάσσαρ, άξιους διαδόχους 
καί τοΰ πατρός καί τοΰ πάππου των. '() διάσημος 
ζωγράφος Έούβενς ήτο τού Βαλθάσσαρ έπιστή- 
θιος φίλο;, καί ό έπίση; διάσημος ζωγράφος 
Βάν-Δάίκ έζωγράφισε τήν εικόνα τοΰ μεγάλου 
τυπογράφου, εικόνα, ήτις μέχρι σήμερον σώζεται. 
Άπό τών χρόνων τοΰ Βαλθάσσαρ τό τυπογρα
φεΐον ήρξατο έκπίπτον, ούχ ήττον δμως ή οικία 
διετηρεΐτο έν τή αύτή οικογένεια, μέχρι τοΰ 
έτους 1875, δτε ό Έδουάρδος Πλαντΐνος Μορέ
τος, απογονο; τών αρχαίων τυπογράφων, έπώ- 
λησε τό κτήμα μεθ’ δλων τών έν αύτφ κειμηλίων 
εις τήν πόλιν τή; Άμβέρση; αντί τή; εύτελοΰς 
σχετικώ; τιμής ένός εκατομμυρίου καί διακοσίων 
χιλιάδων φράγκων — εύτελοΰς λέγομεν τιμής, 
διότι τά έν τή οικία: περιεχόμενα άντικείμενα είναι 
θησαυροί πολύτιμοι, συνιστάμενοι εί; εικόνας 
διάσημων ζωγράφων (Έούβενς, Βάν-Δάίκ, Ίορ- 
δάενς κ. άλ.), εις έπιπλα άρίστη; κατασκευής 
τή; έποχής έκείνης, εις βιβλία, εις έγγραφα 
μεγάλη: σημασίας, καί εις χειρόγραφα σπανιό
τατα. Μεταξύ τών χειρογράφων τούτων εΰρηνται 
τα εξής· τα χρονικά τοΰ Φροασσάρ, ό Βοέτιος. 
ό Κικέρων (τής 13'·5 έκατονταετηρίδος) οί τέσ- 
σαρες Εύαγγελισταί (τοΰ 10ου αίώνος), καί πλεΐ
σται δσαι έκδόσεις τοΰ Πλαντίνου, έν αίς καί 
ή πολύγλωσσος Άγια Γραφή. Ίί αύλή τοΰ 
μεγάρου κοσμείται διά τών προτομών τών 
έπισημοτέρων μελών τής οικογένειας, άπό τοΰ 
Χριστοφόρου Πλαντίνου μέχρι τοΰ Βαλθάσσαρ 
Μορέτου τοΰ Δ! Εν τή αύλή ταύτη σώζεται 
καί αρχαία άμπελος έκ τών χρόνων τών πρώτων 
ιδιοκτητών τή; οικίας. Άπό τής αύλής μετα- 
βαίνομεν εις τό βιβλιοπωλείο·», τό όποιον διατη
ρείται έν ή καταστάσει εύρίσκετο έν τή έποχή 
τής άκμής του. Πλησίον δέ τοΰ βιβλιοπωλείου 
είναι αίθουσα, έν ή διατηρούνται διάφορα έπιπλα 
καί εικόνες, εν κλειδοκύμβαλον τοΰ έτους 1785. 
Άπό τής αιθούση; ταύτη: μεταβαίνομεν εί; δω- 
μάτιον, έν φ διατηρούνται 7 τυπογραφικά πιε
στήρια, εν οις δυο άπο τών χρόνων αύτοΰ τοϋ 
Πλαντίνου, καί έκεΐθεν εί; τόν κοιτώνα τοΰ 
ίδρυτοΰ τή; ένδοξου ταύτης οικογένειας. Έπι- 
λείψει ήμΐν ό χρόνος, έάν ήθέλομεν ν’ άναγράψω- 
μεν πάντα τά αξιοπερίεργα τή; οικίας ταύτης, 
καί τοΰ έν αύτή μουσείου. Εύχόμεθα ινα έπί 
αιώνα; άκόμη διατηρώνται τά πάντα έν ή ύπάρ
χουσι καταστάσει, κηούττοντα δτι οί τοΰ βίου 
άριστοι καρποί είναι "ή έργασία καί ή καρ
τερία”.

■ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΑ ΤΗΝ 

ΚΑΣΜΙΡΗΝ ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ.

(Τέλος.)

(Μετά εικόνων, 2ρα «λ. 60 καί 61.)

Β
όδός ή πρός τήν πρωτεύουσαν άγουσα 
διενθύνεται έν μέσφ άποτόμων όρέων, 
έπί τής κορυφής τών όποιων ή χιών 
διατηρείται καθ’ δλον τό έτος. Μετά πολλοΰ 

κόπου άνερχόμεθα τά δύσβατα έκεΐνα οροπέδια, 
διότι αί οδοί ένεκα τών πολλών χειμάρρων κα
θίστανται σχεδόν αδιάβατοι. Μεγαλοπρεπρής είναι 
ή θέα τοΰ όρους Ζωίλα, ύψουμένου 3390 μέτρα
ύπεράνω τής έπιφανεία: τής θαλάσσης (δρα τήν 
εικόνα). Ενώπιον ήμών έκτείνεται άπέραντος

I!

τάπης χιόνος· άπο τής λευκής ταύτης σινδόνος
έξέχουσι μόνον αί φαλακραί τών όρέων κορυφαί.
πρός τά άριστερά ήμών βράχοι άπύτομοι έπικρέ-
μανται· οί πόδες αύτών κοσμούνται διά ζωηρά;
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ΤΟ ΣΤΕΝΟΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΖΩΙΛΑ ΕΝ ΚΑΣΜΙΡΗι.
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φυτείας. Οί βράχοι ούτοι φαίνονται ώσεί έρει- 
πια ισχυρού φρουρίου τών μυθικών χρόνων, άνε- 
γερθέντος παρά τών Τιτάνων, τών άγωνισθέντων 
κατά τών Θεών. Είς τά βάθη ό ποταμός Σινδ 
διαβρέχει έν χαοιεστάτοι; ελιγμοί; τήν πλουσίαν 
ζαί γελόεσσαν πεδιάδα, ήν μετ’ δλίγον θέλομεν 
διασχίσει. Οί οφθαλμοί ήμών, καίτοι συνηθει- 
σμένοι είς τήν θέαν λαμπρών τοπογραφιών, δεν 
ζορέννυνται βλέποντες τήν τοσαύτην τή; φύσεως 
μεγαλοπρέπειαν. Τδ πανόρομα είναι άληθώ; 
μοναδικόν. Ή κατάβασι; άπό τοΰ βρους τούτου 
είναι λίαν επικίνδυνος άπδ τοΰ ’Οκτώβριον μέχρι 
τοΰ Ιουνίου μηνός, οτε ή όδός είναι κεκαλυμ
μένη ύπδ παχεία; στρώσεως χιόνος.

Ήτο ή έποχή τή; συλλογή; τοΰ χόρτου καί 
ή πεδιάς, ήν διηρχόμεθα, ήτο πλήρης ανθρώ
πων ζαταγινομένων εις τήν συλλογήν. Περίεργος 
είναι ό τρόπος, δι’ οΰ οί χωρικοί άποξηραίνουσι 
τό χόρτον. Άναρτώσιν αύτδ άπδ τών κλάδων 
τών δένδρων, τά όποια ενεκα τών προσωρινών 
τούτων παρασίτων λαμβάνουσι τήν οψιν ιτεών. 
Πρωτότυπος είναι έπίσης ό τρόπος, δΐ ού άπο- 
διώζουσι τά αδηφάγα πτηνά άπδ τών έσπαρμέ- 
νων αγρών έμπήγουσιν εί; τήν γήν τέσσαρας 
πασσάλους, έφ’ ών θέτουσι πάτωμα έζ κλαδιών 
έπί τοΰ ύψώμοτο; τούτου, άρκούντως μακρόθεν 
καταφανούς, ίσταται άνήρ, δστις εί; τήν έμφά- 
νισιν τοΰ έλαχιστού πτηνού κάμνει θόρυβον. Ό 
τρόπος ούτο; θά ήτο λίαν πολυδάπανο; παρ’ ήμΐν 
έν Εύρώπη , άλλ' εί; τά άπόκεντρα εκείνα μέρη 
ό βίο; είναι εύθηνό; τοσούτον, ώστε ή τοποθέ- 
τησι; τοιούτων σκοπών έλαχίστην μόνον προ
σθέτει δαπάνην εί; τούς κτηματίας.

Μετά κοπιώδη οδοιπορίαν ήλθομεν τέλος είς 
Σριναγάρ, καί μακρόθεν διεζ.ρίνομεν ήδη τδ άρ- 
χαΐον φρούριον, τά τζαμία καί τάς καλύβας, 
έν αί; πωλοΰνται τά κρέατα, ό άρτος καί άλλα 
τρόφιμα. Αί οδοί γέμουσι κυνών έν τή άνα- 
τολή έκαστη όδός, έκαστη συνοικία έχει τούς 
κύνας της, χρησιμεύοντας ζαί ώς όδοκαθαρισταί · 
άλλοίμονον εις τδν ζύνα, δστις ήθελε μεταβή 
άπδ τή; μιας συνοικία; εί; άλλην, ή άπδ τής 
μια; όδοΰ εί; άλλην! θά κατεσπαράττετο ύπό 
τών όμοιων του. Αί οδοί είναι χεδδν δλαι στεναί 
καί ακάθαρτοι, ζρύπτουσι δέ θησαυρού; αληθείς 
αρχιτεκτονικής. Εΐ; τινα μέρη εΐδομεν καί ίχνη 
έντεχνοτάτου πεζοδρομίου, δπερ άποδειζνύει, πόση 
φροντίς κατεβάλλετο τδ πάλαι εί; τήν συντήρησιν 
τών οδών.

Οί άνδρε; ζαί αί γυναίκες τοΰ Σριναγάρ μοί 
έφάνησαν ωραιότεροι ή δταν τδ πρώτον εΐδον 
αύτούς. Μετά πολλής χάριτος κατέρχονται τάς 
έφθαρμένας βαθμίδα; τών οικιών αί γυναίκες 
ιδίως, φέρουσαι έπί τών ώμων αύτών μεγάλους 
κάδου; πρδ; άντλησιν ΰδατος· αί νεάνισες έχουσι 
τήν κεφαλήν πλήρη μικρών βοστρύχων συνδεό
μενων εις τδ άκρον διά μικρά; ταινίας. Αί πλου- 
σιώτεραι έχουσι τήν κόμην κεκοσμημένην διά 
μικρών αργυρών κωδωνίσζων λεπτοτάτης πολ
λάκις έργασία;.

ΙΙρίν ή έγκαταλείύωμεν έντελώς τήν Κασμίρην 
άπεφασίσαμεν, άν καί ή ώρα τοΰ έτους ήτο κά
πως προκεχωρημένη, νά έπισζεφθώμεν μέγαρά 
τινα τοΰ ήγεμόνος, περί ών εΐχομεν ακούσει θαύ
ματα. Έφωδιασμένοι διά λέμβων καί άνδρών 
τοΰ τοποτηρητοΰ μετέβημεν πρδς έπίσκεψεν τών 
οικοδομών τούτων. Ή ώραιοτέρα ιδιοκτησία 
τοΰ ήγεμόνος είναι άποδεδειγμένως ό βασιλικό; 
κήπος, Χάλι μάρ καλούμενος, πρδ; τδν όποιον 
πλέει τις διά μαγευτική; διώρυγος εστεμμένη; 
ύπδ λαμπρών πλατάνων. Εί; τήν άκραν τής 
διώρυγος ταύτης κεΐται σκιά; μεγαλοπρεπή; (δρα 
τήν εικόνα), πέραν τής όποιας εκτείνεται δευτέρα 
διώρυξ. 'Η σκιάς αΰτη στηριζομένη έπί κιόνων 
περιέχει χαριεστάτους πίδακα; καί σύγκειται έκ 

μεγάλης αιθούσης έν τώ μέσιρ καί μικρότερων 
δωματίων. Οί κίονες διατηρούνται θαυμάσια καί 
έχουσιν ίχνη τών άρχαίων χρυσωμάτων. Βεβαίως 
τδ περίπτερον τοΰτο, ιρκοδομημένον λίαν προ
σφέρω; διά τδ μεσημβρινόν κλίμα, ήτο έξαί- 
σιον κατά τούς χρόνου; τών Μογγόλων, δτε 
καί τά ΰδατα ήσαν άφθονώτερα έν τή χώρα 
ταύτη. Σήμερον έξ δλη; τή; μεγαλόπρεπε ία; 
έκείνης σώζονται μόνον έρείπιά τινα καί αί ύψη- 
λαί πλάτανοι, αΐτινες ήδη κύπτουσι καί αύται 
ύπδ τό βάρος τοΰ χρόνου. Ώ σείς άρχαΐοι κορ
μοί, είπέτε ήμΐν, τίς θά μάς διηγηθή τάς έορ- 
τάς τάς τελεσθείσα; ύπδ τήν σκιάν σα; ; τίς θά 
μάς έκθεση τήν μεγαλοπρέπειαν, ής ύμεΐς ύπήρ- 
ξετε μάρτυρες;

Τέλος ή 13 Οκτωβρίου ώρίσθη ώ; ήμέρα 
τής άναχωρήσεω; ήμών. [ίδη ή πρωτεύουσα 
ήτο σχεδόν έρημος, διότι σχεδόν πάντες οί Εύ- 
ρωπαΐοι άνεχώρησαν. Είς τάς 6 τή; πρωίας 
δτε έπεβημεν τών λέμβων ό καιρός ήτο ώμαΐος· 
ή μικρά λίμνη ήτο έν μέρει κεκαλυμμένη ύπδ 
λεπτής πρωινής ομίχλης· ή μικρά διώρυξ, ή 
πρδ; τήν λίμνην άγουσα, ήτο πλήρη; άζατίων, 
τά όποια μετέφερον χόρτον, τήν τροφήν τών ζώων 
κατά τδν χειμώνα. Αί οαμάλεις φαίνονται ζαλαί 
ζαί εύρωστοι, άλλά τδ γάλα αύτών δεν είναι 
άφθονον, δπερ άποδοτέον ίσως είς τήν σπάνιν 
τοΰ χόρτου καί εί; τήν άποξήρανσιν αύτοΰ ύπδ 
τών καυστικών τοΰ ήλιου αχτίνων. Μετ’ δλίγον 
καί αί τελευταία', οιζίαι τοΰ Σριναγάρ γίνονται 
άφαντοι είς τά βλέμματά μας- ή τελευταία οικία 
είναι το τελωνεΐον (ζεκάτε καλούμενου παρά τών 
εγχωρίων). Συνήθως τά τελωνεία έν Κασμίρη 
είναι οίκοδομαί τετράγωνοι κείμεναι έπί πασ
σάλων καί έκ ξύλου ζατεσκευασμέναι. Οί φύ
λακες τοΰ τελωνείου ουδόλως παρηνόχλησαν 
ήμάς. Ό τοποτηρητής , εύγενώς πρδς ήμάς μέ
χρι τέλους φερόμενος, είχε δώσει διαταγήν νά 
μάς άφήσωσιν άνενοχλήτου;. Ό πλοΰς ήμών 
έξηζολούθει τακτικώς καί άπροσζ.όπτως ■ άλλά 
περί τήν 5 τή; εσπέρα; ήγέρθη αίφνης άνεμος 
ορμητικός τοσούτον, ώστε οί λεμβούχοι μας πλή
ρεις φόβου παρεζάλεσαν ήμάς νά μή προχωρή- 
σωμεν έως ού παρέλθη ή θύελλα. Ήγριωμένα 
όψοΰντο τά κύματα τοΰ ποταμού. '0 Παβάν, ό 
θεός τοΰ ανέμου παρά τοΐ; ’ Ινδοί;, έμαίνετο. 
Μήπως ήθελε νά έπαναλάβη τήν παράδοσίν περί 
τοΰ σχηματισμού τή; νήσου Κεϋλάνη;; λέγεται 
δτι ό Παβάν, προκληθείς ύπό τινο; τών δρεινών 
πνευμάτων, έπετέθη κατ’ αύτοΰ τόσον όρμητικώ; 
διά τών θυελλών, ώστε τδ πνεύμα φοβούμενον 
μή άνατραπή, έζήτησε τήν βοήθειαν τών θεών, 
οΐτινες καί έσπευσαν είς βοήθειαν αύτοΰ · άλλ’ 
ήμέραν τινά, δτε οί θεοί ήσαν δλοι συνηγμένοι 
είς τδν γάμον τής Χίβας, ό Παβάν τοσαύτην 
πάλιν έποιήσητο έπίθεσιν, ώστε ή κορυφή τοΰ 
ορού; ζατεζρημνίσθη εί; τήν θάλασσαν. Ή κο
ρυφή αΰτη είναι ή αποτελούσα σήμερον τήν 
Κεϋλάνην.

Μετά παρέλευσιν μιάς ώρας, κατευνασθείση; 
τής θυέλλης, έπλέομεν πάλιν έπί ΰδατος ήρε- 
μοΰντος καί διαυγούς. 'Η δύσις τοΰ ήλιου ήτο 
λαμπρά, άλλά τδ θέαμα διήρκεσεν δλίγας μόνον 
στιγαάς, διότι ή νύς έπήλθε ταχεία καί σκοτεινή. 
Τήν νύκτα έκείνην διήλθομεν έν τή λέμβφ, περί 
τάς τέσσαρας δέ τής πρωίας άφυπνίσθημεν ύπδ 
τών ζωπών, αΐτινες έτυπτον πάλιν τα ήσυχα 
κύματα. Μετά δλιγόωρον πλοΰν έφθάσαμεν είς 
Βαραμούλαν, μικράν πόλιν ζειμένην έπί τής 
δεξιάς τού ποταμού όχθη; καί συνδεομένην πρδς 
τδ άπέναντι φρούριον διά ξύλινης γεφύρας. Ή 
πόλις αΰτη είναι ή κυρίως πύλη, ή άγουσα πρδς 
τά δρη τής Κασμίρης · διότι παρ’ αύτήν έκ τίνος 
ίσως σφοδροτάτου σεισμού ήνεώχθη τδ ρήγμα 
τδ έπιτρέπον τήν μεταξύ τών αγρίων έκαίνων 

όρέων διάβασιν. Τούτο έδωκεν αφορμήν είς τήν 
έξής συγκινητικήν παράδοσίν· Μεγας τις άγιος, 
βλέπων μετ’ άπορίας τήν ηρεμίαν τών ύδάτων 
τοΰ ποταμού έν τή θέσει ταύτη, έκτύπησε διά 
τή; ράβδου τδ άδιάβατον τιΰν όρέων τείχος· ό 
βράχο; έσχίσθη, τά ΰδατα έχύθησαν έλεύθερα, 
καί ή Κασμίρη έσχηματίσθη. Είς τήν παρά- 
δοσιν ταύτην άναφέρεται καί τδ όνομα τής πό
λεως Βαραμούλας, δπερ σημαίνει μέγας άγιος”. 
"Οπως ποτ’ άν ή ή χώρα αΰτη, κεκαλυμμένη άλ
λοτε ούσα ύπδ μεγάλης λίμνης, είναι τώρα 
χώρα εύφορος, ήτις, μέ δλην τήν ύγρασίαν της, 
δικαίως έκλήθη ό παράδεισος τών ’Ινδιών. Έν 
Βαραμούλα κατά τού; χρόνου; τοΰ Bernier έγέ
νοντο πλεΐστα δσα θαύματα κατά τδ λέγειν τών 
έγχωρίων μεταξύ άλλων εύρίσκετο ένταΰθα 
μέγας στρογγύλος λίθος, ον καί ό δυνατώτερο; 
τών άνθρώπων δέν ήδύνατο νά μετακίνηση, δν 
δμως ένδεκα μολλάδες, έπιζαλεσθέντες τδν άγιον, 
εύκόλω; μετετόπιζον. Ο Bernier εΐδεν έν Βα- 
ραμούδα πολλούς προσζυνητάς, οΐτινες έλεγον 
δτι έπασχον. Ιίαρά το τζαμίον ύπήρχου μεγά
λοι λέβητες πλήρεις δρυζίου καί κρέατος πρδς 
αναψυχήν τών άσθενών, οΐτινες καίτοι πάσχοντες 
έφαίνοντο έχοντε; δρεξιν άρκετήν. Ό Bernier 
είδε τούς ένδεκα μολλάδες έγείροντας τδν στρογ- 
γύλον λίθον, καί λέγοντας οτι ήτο τόσον έλα- 
φρός, ώστε δέν τδν έκράτουν ή διά τοΰ ένός 
τών δακτύλων των έκαστος. Επειδή δμω; είχον 
μαζρούς χιτώνα; δέν ήτο δυνατόν νά έννοήση 
τις πώς ήγειραν τδν λίθον. 0 Bernier, δυσπι
στών πρδς τό θαύμα έζήτησε ν άντικαταστήση 
τόν ένα τών μολλάδων, δπως πεισθή ίδίοις δμ- 
μασι τί συμβαίνει. Καίτοι δυσανασχετοΰντες 
οί δέκα μολλάδες συγκατετέθησαν είς τοΰτο, 
έλπίζοντε; οτι ήδύναντο οί δέκα νά έγείρωσι 
τδν λίθον. ’Αλλά τοΰτο δέν έγένετο καί μαινό- 
μενοι έπί τώ έμπαιγμώ τοΰ άπιστου, δστι; έξη- 
κολούθει κρατών τδν λίθον δΐ ένδ; δακτύλου 
ήρξαντο ύβρίζοντες αύτόν καί παρ’ ολίγον τόν 
έφόνευον, άν ό Bernier δέν κατεπράϋνε τήν 
οργήν των διά τινων αργυρών νομισμάτων, καί 
φωνάζων καί αύτδ; καραμέτ! (θαύμα!) '0 λίθος 
ούτος δέν σώζεται πλέον. Μετά μικράν έπί- 
σκεψιν τού άρχαίου ναοΰ τοΰ Βάνιαρ παρά τήν 
Βαραμούλαν, ναοΰ, δστις καίτοι έν έρειπίοις, 
είναι καί σήμερον οικοδόμημα μεγαλοπρεπές, 
άπήλθομεν είς Μάρραν ζαί έκεΐθεν είς Ααχώρην, 
δθεν ό σιδηρόδρομος μετέφερεν ήμάς είς Βομ
βάην καί τδ άτμόπλοιον είς τήν Ευρώπην.

Η ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΣΙΓΑΡΟΤ.
Διήγημα.

ΤΟ ή τελευταία ήμέρα 
χρδ; έπνεεν ό βορράς, 
γωμένη έπιπτε βροχή.

τοΰ έτους· ψυ- 
καί λεπτή, πα- 

Καί δμως αί 
οδοί τών ’Αθηνών, αί κεντρικώτεραι τούλάχιστον, 
έγεμον κόσμου · οί μέν έσπευδαν πρδ; τήν άγο- 
ράν, δπω; προμηθευθώσιν έκλεκτόν τι διά τδ 
γεύμα τή; έπιούσης, οί δέ είσήρχοντο καί έξήρ- 
χοντο τών εμπορικών καταστημάτων, έν οί; 
ήσαν εκτεθειμένα τα πολυτελή καί άπαστρά- 
πτοντα δώρα τοΰ Νέου 'Έτους· διότι καί έν 
Έλλάδι, ώ; άπανταχοΰ σχεδόν, επικρατεί τδ 
έθιμον τούτο τών δώρων ζατά τήν πρώτην τοΰ 
έτους ήμέραν.

Έν πενιχρώ δωματίφ μικρά; ύπό τήν άζρό- 
πολιν οικίας έκάθητο μόνος πτωχός Ελληνο
διδάσκαλος, ’Ανδρέα; καλούμενος, δστις ούτε 
ίδιαν οικογένειαν ούτε συγγενείς έχων έν ’Αθή
ναις, μόλις άπέζη έζ τών ολίγων παραδόσεών 
του· άλλ’ ό ’Ανδρέας, καίτοι νέος έτι τήν -ηλι
κίαν, διότι μόλις είχεν ύπερβή τδ τριακοστον 
τής ήλιζίας του έτος, ήτο άνήρ λιτός καί ολι
γαρκής, ζαί αί εκατόν ή εκατόν είκοσι δραχμαί, 
α; άπελάμβανε κατά μήνα έν ίδρώτι τοΰ προ
σώπου του, ού μόνον έπήρκουν είς τάς άνάγκας 
του, άλλά καί τώ παρεΐχον ένίοτε ευκολίαν νά 
έλθη είς έπικουριαν ενδεών καί κενωμένων· 
διότι ό ’Ανδρέας είχε πρίι; τοΐς άλλοι; αύτοΰ 
προτερήμασι καρδίαν άγαθωτάτην, συμπάσχουσαν 
προ; τήν δυστυχίαν τών άλλων. Καί συνέβαινε 
μέν ένίοτε κενώσας το ισχνόν βαλάντιόν του είς 
τήν παλάμην δυστυχοΰντος φίλου νά μή έχη 
ν’ άγοράση σχεδόν ούδέ ξηρόν άρτον ■ ούχ ήττον 
όμως ούδέποτε ούτε έδανείζετο έστω καί τδ 
έλάχιστον ποσόν, οΰτε έμεμψιμοίρει κατά τής 
τύχης, διότι είχε τήν συναίσθησιν δτι έκτελεΐ 
το καθήκόν του έν τώ κόσμιυ τούτω ώς άν
θρωπος, ύπακούων είς τήν μεγάλην τοΰ Θεοΰ 
έντολήν.

Κατ’ έκείνην τήν ήμέραν, μή έχων παρα
δόσεις, έκάθητο καί κατεγίνετο είς αντιγραφήν 
δικηγορικού τίνος έγγράφου, διά τήν όποιαν τω 
είχον ύποσχεθή μικράν άμοιβήν. Πώς νά χρη
σιμοποίηση έπωφελέστερον τάς έλευθέρας αύτού 
ώρας; Πώς νά προσθέση είς τδ πτωχόν βαλάν
τιόν του δραχμάς τινας, όπως έν άνάγζη έλθη 
είς άντίληψιν δυστυχοΰντος;

Ήτο ή τετάρτη μετά μεσημβρίαν, οτε ή 
θύρα τοΰ δωματίου του ήνεώχθη καί είσήλθεν 
άνήρ, τριακοντούτης καί αύτός, άλλ’ ωχρός καί 
είς άκρον καταβεβλημένος.

— Σύ είσαι, Νικόλαε; ειπεν ό ’Ανδρέας 
πρός τόν εισερχόμενου. Τί γίνεσαι; Είχα άπειρον 
καιρόν νά σέ ίοω. 'Οποία εύτυχής σύμπτωσις 
σε φέρει προ; έμέ, καί μάλιστα σήμερον έν 
τοιαύτη ήμέρα γενική; εύθυμίας καί διασκε
δάσει»; ;

— νΩ! φίλε μου, άπεζρίθη ό Νικόλαο; κα- 
θήσας ή μάλλον είπεΐν ζαταπεσών έπί ξυλίνου 
σκαμνιού. Βλέπει; ένώπιόν σου άνθρωπον άπηλ- 
πισμένον — άνθρωπον μή γινώσζοντα τί νά 
κάμη.

— Τί συνέβη. Νικόλαε: ήρώτησεν ό ’Αν- 
δρέα; μετά ένοιαφέροντο; καί άτενίζων τδν εί- 
σελθόντα φίλον. Διηγήσου με, τί σε συνέβη; ”Αν 
δύναμαι νά σέ βοηθήσω εΐ; τι . . .

— Τί νά μέ βοηθήσης; Ή θέσις μου είναι 
άπελπιστιζή, άπεζρίθη ό έτερος μέ δάκρυα είς 
τούς όφθαλμούς. Πρό έξ ήδη μηνών έπαύθην 
άπδ τήν μικράν θέσιν, τήν όποιαν είχον εί; τό 
ύπουργεΐον . . .

— "Ω! αύτοί οί υπουργοί, οί αθεόφοβοι! άνέ- 
ζραξεν ό ’Ανδρέας· νά μή άφίνουν άνθρωπον 
ήσυχον!

— Πλήν δέν άρκεΐ τοΰτο, έξηκολούθησεν ό 
Νικόλαος. Εΐχομεν, ώς ήξεύρεις, είς Ναύπλιον 
μικράν οικίαν, έν τή όποια έζη ή μήτηρ μου 
καί ή άδελφή μου. Χθές μ’ έρχεται ή εΐδησις 
δτι ή οικία αύτή έζάη έντελώς· δέν ήτο δέ 
έξησφαλισμένη, καί οΰτω;, ή μέν μήτηρ μου 
καί ή άδελφή μου εύρίσκονται εί; τού; δρόμους, 
έγώ δέ χωρίς λεπτόν, χωρί; καμμίαν προστασίαν 
αδυνατώ νά τάς βοηθήσω. ”Α ! σέ βεβαιώ, φίλε 
μου· έρχονται στιγμαί, ζατά τά; όποια; λέγω 
δτι ή θεία Πρόνοια μόνον διά τού; εύτυχεΐς 
τοΰ κόσμου τούτου φροντίζει. Τού; πτωχού; 
καί αύτδ; ό θεδ; λησμονεί!

— Βλασφημεΐς, Νικολάζη, ειπεν ό Άνδρέα;. 
Ό θεός έξ ίσου δλου; τού; άνθρώπου; άγαπα, 

δλου; έξ ίσου προστατεύει, διότι άλλως δέν θά 
ήτο δίκαιος . . . Πλήν δέν έχεις κανένα γνώ
ριμον, κανένα συνάδελφον, δστις ήδύνατο προ- 
σωρινώς τούλάχιστον νά σέ συνδράμη;

— Γνώριμοι, φίλοι, συνάδελφοι; ειπεν ό Νι
κόλαος μετά πικρίας· αύτοί δλοι στρέφουσι τά 
νώτα εί; τόν δυστυχή · αύτοί καί τδν χαιρε
τισμόν του άποφεύγουσι, φοβούμενοι μή άναγ- 
ζ.ασθώσι νά λύσωσι τδ πουγγίον των. — Δέν 
μέ μένει άλλο ή νά τελειώσω άπαξ μέ αύτήν 
τήν άθλίαν ζωήν! . . . Έκεΐ έπί τέλους θά 
καταλήξη τδ πράγμα, άφ’ ού δέν ύπάρχει άλλη 
διέξοδος.

— Ασέβεια ζαί άνοησία! ειπεν ό ’Ανδρέας 
ώς όμιλών καθ’ εαυτόν. — Πλήν στάσου, προ- 
σέθηκε δυνατή τή φωνή· έχω μίαν έλπίδα. 
Περίμενέ με δλίγην ώραν έδώ — ιδού βιβλία, 
άνάγνως δλίγον, καί έγώ έπιστρέφω ταχέως καί 
ελπίζω δτι κάτι θά δυνηθώ τά κάμω.

Ό ’Ανδρέας έπιθέσα; τδν πΐλόν του καί 
σφίγξας τήν χεΐρα τοΰ φίλου έξήλθε δρομαίος 
τοΰ δωματίου. Είχε σχέδιον, τό όποιον έσπευδε 
νά έζτελέση, δπω; έλθη εί; έπικουριαν τοΰ δυ- 
στυχοΰ; συμμαθητοΰ του. Έν ω δέ διέτρεχε 
μέ βήμα ταχύ τά; οδού; έσυλλογίζετο τόν δυ
στυχή φίλον του ■ ένθυμεΐτο δταν ζαί οί δύο 
ήσαν συμμαθηταί έν τώ γυμνασίω, νέοι αμέ
ριμνοι καί ζωηροί· ένθυμεΐτο τά παιγνίδιά των, 
τού; περιπάτου; των, ένθυμεΐτο τά έτη τοΰ 
Πανεπιστημίου, δπου έζάθηντο ό εί; πλησίον 
τοΰ άλλου ώς φίλοι πιστοί καί ειλικρινείς ·— 
καί ήσθάνετο τούς όφθαλμούς του υγρούς έν τή 
άναμνήσει τής παρελθούσης έκείνη; έποχής καί 
τή; παρούσης δυστυχία; τοΰ συμμαθητοΰ του. 
Έπετάχυνεν επομένως τδ βήμά του, δπω; με
ταβή είς τήν οικίαν άλλου άρχαίου συμμαθητοΰ 
του, δστις κληρονόμησα; παρά τοΰ πατρό; του 
μεγάλην περιουσίαν, ήτο πάντοτε πρόθυμος εί; 
τδ εύεργετεϊν. Εί; αύτόν ήθελε νά παραστήση 
διά ζωηρών χρωμάτων τήν δεινήν θέσιν τοΰ 
φίλου των Νικολάου καί νά τδν παρακαλέση 
νά έλθη είς βοήθειαν αύτοΰ διά μικρού χρημα
τικού ποσού. Ήτο βέβαιο; δτι δέν ήθελεν 
άπαντήσει άρνησιν. Έάν έπρόκειτο δΐ εαυτόν 
ούδέποτε θά έπεχείρει τδ διάβημα τοΰτο, άλλά 
προκειμένου περί άλλου ήσθάνετο τδ θάρρος νά 
τείνη έπαίτιδα χεΐρα.

'0 πλούσιος ούτος συμμαθητή; του, ό Δη- 
μήτριος, κατωκει έν τή όδώ Σταδίου. Φθάσας 
είς τήν οικίαν ό ’Ανδρέας έκρουσε τήν θύραν. 
Τώ ήνοιξεν υπηρέτης, δστι; διά τρόπου άρκούν
τως αποτόμου καί αύθάδου; τώ ειπεν δτι ό 
κύριός του δέν εύρίσκετο έν τή οικία.

— Καί ποΰ ήμπορώ νά τδν εΰρω; ήρώτησεν 
ό ’Ανδρέας.

— Ποΰ; άπεζρίθη ό υπηρέτης· ’ξεύρω έγώ; 
Ό άφέντης δέν μοΰ δίδει λογαριασμόν ποΰ πη
γαίνει.

— ’Αλλά τούλάχιστον ποΰ υποθέτεις δτι 
ήμπορώ νά τδν εΰρω; ήρώτησε πάλιν ό Άν- 
δρέας ούδόλως συστελλόμενος πρδ τοΰ ύπηρέτου, 
δστι; ήτοιμάζετο νά τφ κλείση τήν θύραν είς 
τδ πρόσωπον.

— Ίσως εύρίσκεται εί; τήν Λέσχην, άπήν- 
τησεν ό άνθρωπο;· ό άφέντης άγαπα τά χαρτιά, 
ζαί άπόψε παραμονήν τή; πρωτοχρονιά; βέβαια 
έκεΐ θά δοκιμάζη τήν τύχην του.

'0 ’Ανδρέας άπήλθεν. Εί; τήν λέσχην; 
Αλλ’ αύτδ; οΰτε λέσχην ποτέ έπεσκέφθη, οΰτε 

καφενεΐον. Έπί στιγμήν διενοήθη νά έπιστρέψη 
ει; τήν οικίαν του καί νά είπη είς τον δυστυχή 
φίλον του δτι τδ διάβημά του άπέτυχεν έπί τοΰ 
παρόντος, άλλ’ δτι τήν έπιούσαν, άν λάβη δλίγην 
υπομονήν, θα προσπαθήση νά τδν συνδράμη είτε 
δΐ ένδ; τρόπου είτε δΐ άλλου. ’Αλλ’ ένώπιόν 

του έβλεπε τδ ώχρδν τοΰ δυστυχούς πρόσωπον, 
έβλεπε τήν απελπισίαν άπεικονισμένην έπ’ αύ
τοΰ· ήκουεν άκόμη τού; τελευταίους λόγου; του 
καί — διηυθύνθη πρό; τήν λέσχην στερεάν έχων 
άπόφασιν νά ένεργήση τι ύπέρ αύτοΰ αύθημερόν. 
’Ανήλθε θαρραλέω; τήν κλίμακα τής λέσχη; 
καί μετ’ δλίγον εύρέθη έντδς τών λαμπρώς 
φωταγωγημένων αιθουσών. ΙΙρώτον ήδη έν τφ 
βίφ του ό άπλοΰς καί πτωχός διδάσκαλος είσήρ- 
χετο είς αίθουσας τόσον μεγαλοπρεπείς, πρώτον 
ήδη διέβαινε τδ ζατώφλιον καταστήματος, δπερ 
αύτός έθεώρει πάντοτε ΐυς κατοικίαν τοΰ δια
βόλου — καί ήσθάνθη είδος φόβου, είδος δει
λίας, φυσικής άλλως τε είς τοιούτου; άφελεΐ; 
άνθρώπου;. Ί αχέως δμως συνήλθε καί διηυ
θύνθη πρδς τήν μεγαλειτέραν αίθουσαν, ένθα 
πλήθος πολύ άνθρώπων συνωθεΐτο περί μεγάλην 
τράπεζαν καί παρηζολούθει τάς φάσεις τοΰ παι
γνιδιού· δέν έβράδυνε δέ ό ’Ανδρέας νά ίδη 
μεταξύ τών παρά τήν τράπεζαν καθημένων καί 
τδν πλούσιον συμμαθητήν του, δστις ζωηρός καί 
μειδιών παρετήρει μετά προσοχή; τάς περιπέ
τειας τοΰ τυχηροΰ παιγνιδιού. Έπί ικανήν ώραν 
ό ’Ανδρέας έπερίμενε νά τόν παρατηρήση ό φί
λος του, τέλος ούτος ύύώσα; τού; οφθαλμούς 
του τόν εΐδεν

•— Άνδρέα, τώ είπε, σύ έδώ: Πώ; συνέβη 
αύτό τδ θαύμα; Τί ζητεί; έδώ;

— Έχω νά σοι εΐπω δύο μόνον λέξει;, άπε- 
κρίθη ό διδάσκαλος πλησιάσας καί ταπεινή τή 
φωνή.

— ’Αμέσως, φίλε μου, είμαι εί; τά; δια- 
ταγάς σου, είπε μετά πολλή; προθυμία; ό Δη- 
μήτριο;· περίμενε μόνον νά τελειώση αύτός 
ό γύρος καί σέ άκούω. Καί ταΰτα είπών προ
σήλωσε πάλιν τά βλέμματά του έπί τών έπί 
τή; τραπέζης χαρτιών. Είχεν ό Δημήτριος έμ- 
προσθέν του δγκώδη σωρόν διαφόρων χρυσών 
καί άργυρών νομισμάτων καί χαρτονομισμάτων 
— άλλ’ δπως προέβαινεν ό γύρος ό σωρός ούτο; 
ήλαττοΰτο — καί τέλο; μετά παρέλευσιν ένδ; 
τετάρτου τής ώρας ούδέ εν πλέον νόμισμα έκ 
τοΰ σωροΰ έκείνου έσώζετο. Τά πάντα είχον 
διαλυθή πρδ τής φλογέράς πνοής τοΰ δαίμονος 
τοΰ χαρτοπαιγνίου, ώς διαλύεται ή χιών ύπό 
τά; φλογώδει; τοΰ ήλιου άκτίνας. ‘0 Δημή- 
τριος δέν έγέλα πλέον, δέν άστεΐζετο ώ; πρό
τερον, άλλά κάτω νεύων έβλεπε τδν κενόν πρδ 
αύτοΰ μέρος τής τραπέζης. Καί τδν Άνδρέαν 
έλησμόνησε καί τήν ύπόσχεσίν του καί έγερθείς 
άπήλθεν. ‘0 Άνδρέα; ήδύνατο νά τδν παρα
κολούθηση— άλλ’ ιδών τήν αίφνιδίαν εκείνην 
καταστροφήν πώς ήδύνατο νά τολμήση νά τώ 
ύποβάλη τήν παράκλησιν του; Τδ έθεώρει άπρε- 
πές, νά κάπως ψυχρόν. Ήτοιμάζετο λοιπόν καί 
αύτδ; ν’ άπέλθη τή; λέσχη; άδημονών έπί τή 
άποτυχία του, δτε Κύριός τις δστις έκάθητο 
πλησίον τοΰ Δημητρίου καί έγνώριζε τδν διδά
σκαλον ώς παραδίδοντα έν συγγενική του οικο
γένεια, τφ είπε ·

— Επιθυμείτε ίσως, κύριε Άνδρέα, νά λά- 
βητε καί σείς μέρο; είς τδ παιγνίδι; . . . Σάς 
συνιστώ νά λάβητε τήν κενήν θέσιν τοΰ φίλου 
Δημητρίου. Πρέπει νά γνωρίζετε δτι ούδέν 
τυχηρότερον ή νά καθήση τις εί; θέσιν, δπου 
προηγουμένως εί; τών παιζόντων άπώλεσε μέγα 
ποσόν. Τδ κέρδος είναι βέβαιον είναι κανών 
τοΰ παιγνιδιού, βασιζόμενο; είς παρατηρήσει; 
εκατοντάδων έτών.

— Σάς εύχαριστώ, άπεζρίθη ό Άνδρέα; 
υποζλινόμενος · δέν έπαιξα εί; τήν ζωήν μου 
χαρτί α.

— Τόσφ καλλίτερο·/, προσέθηζεν ό άλλο;· 
ύπάρχει καί άλλο; κανών τοΰ χαρτοπαιγνίου, 
βασιζόμενος καί ούτο; εί; πολυετεΐ; παρατηρή-
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ΑΓΓΛΙΣ
έν έτει 1800.

σεις, δστις λέγει οτι δποιος παίζει διά πρώτην 
φοράν χαρτιά, κερδίζει άφεύκτως.

Ό λαλών ήτο ευκατάστατος κτηματίας, δστις 
τδν μέν χειμώνα διεμενεν έν Άθήναις, το θέρος 
δι’ εις τά κτήματά του. Ήτο ούτος ένθερμος 
λάτρις τοΰ χαρτοπαιγνίου, και τακτικός τής 
λέσχης φοιτητής.

Τά χαρτία έξετέλουν έν τοσούτφ τον γύρον 
των, και προύκάλουν ποτέ μέν ένδείςεις χαράς 
ποτέ δέ κραυγάς άγανακτήσεως. Ή τύχη, έγ- 
καταλιποΰσα τόσον άποτόμως τδν Δημήτριον, 
έφαίνετο δτι είχε προσκολληθή ήδη εις τδν κτη
ματίαν, ενώπιον τοΰ όποιου συνεσωρεύοντο τά 
χαρτονομίσματα. ’Εννοείται δτι δ διάλογός του 
μέ τδν διδάσκαλον διεκόπη, διότι ή προσοχή του 
ήτο βλως έστραμμένη πρδς τά ποικιλόχροα εκείνα 

χαρτία, τά όποια τώ πολλαπλασίαζον τά χαρ
τονομίσματα.

01 λόγοι τοΰ κτηματίου και ή θέα τοσούτου 
πλούτου συσσωρευομένου ώς διά μαγικής ράβδου 
ενώπιον του, ένέβαλον αίφνης εις τδν πτωχόν 
διδάσκαλον μίαν ιδέαν.

— ’Άν ήτο δυνατόν, είπε καθ’ εαυτόν, εις 
τόσον μικρόν διάστημα καιρού νά κερδίσω και 
έγώ ολίγα χρήματα, θά ήδυνάμην νά συνδράμω 
άποτελεσματικώς τδν δυστυχή φίλον μου, δστις 
τοσοΰτον ανυπομονώ; μέ περιμένει . . . ’Άν έδο- 
κίμαζον και έγώ τήν τύχην μου; . . . Έπί 
τέλους άπαζ δέν είναι συνήθεια· έννοεΐται δτι 
κατόπιν ουδέποτε πλέον θά ήγγιζα τά χαρτία.

(Έπεται το τέλος.)

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΙΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΗΛΕΚ
ΤΡΙΚΩΝ ΝΑΥΚΛΑΣΤΡΩΝ.

(Μετά είκόνος, όρα οελ. 61.)

χρήσις τής 'ήλεκτρικής δυνάμεως έν 
τοΐς κατά θάλασσαν πολέμοις ,δέν είναι 
έφεύρεσις νεωτάτη· διότι^ήδη πρδ δε

καετηρίδας και πλέον έτέθη εις ένέργειαν πρδ; 
ύπεράσπισιν λιμένων. ’Εν τω ναυστάθμιρ μά
λιστα τής ΙΙόλας έν Ίστρία έγένοντο δοκιμαί 
τά μάλιστα έπιτυχεΐς. Εσχάτως δμως ό ηλεκ
τρισμός έδοκιμάσθη καί ώς δύναμις πρδς άνα- 
φλεζιν και έκσφενδόνισιν σφαιρών. ’Ιδίως δέ 
έτελειοποίησε τήν [χρήαιν ταύτην Αμερικανός 
τις μηχανικός, Ούιλλιαμς δνόματι. Τδ σύστημα
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τοΰ ευφυούς τούτου μηχανικού παρίσταται έν 
τή σήμερον παρατεθειμένη εικονι.

Τά κυριώτερα σημεία τής ύπερασπιβεως δια- 
κρίνονται διά τών αλφαβητικών στοιχείων. Έπί 
ύύώματος, όπισθεν τής πόλεως κειμένου, ευρι- 
σκεται ανεμόμυλος· έν αύτφ είσϊ τοποθετημένοι 
αί ήλεκτρικαί μηχαναί. Σύρματα συνδέουσι τον 
μύλον τούτον (Α) πρός τάς τρεις πλωτός κανο- 
νοστοιχίας (Β). Δύο δέ τορπιλλοφόροι (C) ένι- 
σχύουσι τήν ύπεράσπισιν. Έν τή είκόνι παρί- 
□ταται ή στιγμή, καθ’ ήν έχθρικά πλοία πει- 
ρώνται νά είσέλθωσιν εις τον λιμένα, όπως βομ- 
βοβολήσωσι τήν πόλιν. ’Από τών διαφόρων ση
μείων τής ύπερασπίσεως τίθενται ταύτοχρόνως 
εις ενέργειαν τά ναύκλαστρα, τά όποια ένοΰνται 
διά ήλεκτρικών συρμάτων προς τήν ξηρόν. Άμα 
λοιπόν τά εχθρικά πλοία εισέρχονται εις τον 
κύκλον τών αμυντικών έργων, εύρίσζονται περι
πεπλεγμένα εις άδιέξοδον λαβύρινθον εκρηκτι
κών σημείων. Ό λαβύρινθος ούτος περιλαμ
βάνει χώρον 2500 μέτρων, έν φ άλλοτε ή με- 
γαλειτέρα έζτασις, έν ή ένήογει το ναύζλαστρον, 
ήτο μόνον 15 ή 16 μέτρων. Τό σύστημα τούτο, 
εύκολον εις τήν εφαρμογήν, μεγάλην θά έπιφέρη 
βελτίωσιν εις τήν ύπεράσπισιν τών λιμένων, 
οΐτινες μέχρι τούδε εμενον έζτεθειμένοι εις τήν 
προσβολήν τών εχθρικών πλοίων.

ΛΙΙΕΒΙΩΣΕΧ ενταύθα μετά μακράν καί πολυ
ώδυνου νόσον ό ΝαοΰμΧριστοδούλουΠαπ- 
πάς, εις τών έγκριτωτέρων Ελλήνων έμπόρων 
τής Λειψίας. 'Ο μακαρίτης διεκρίνετο έπί άκρα 
έν ταΐς συναλλαγαΐς αυτού τιμιότητι, έπί άγα- 
θότητι ψυχής σπανία καί έπί ένθέρμω πατριω
τισμοί. Ή φιλόξενος αύτοΰ οικία ήτο έπί έτη 
πολλά τό έντευκτήριον πάντων τών ενταύθα 
παροικούντων ομογενών, οΐτινες ευρισκον έν αύτή 
τά άπλά καί άφελή τής φίλης πατρίδος έθιμα. 
Έν τώ προσώπω τού άποβιώσαντος Ναοΰμ άπόλ- 
λυσιν ή έλληνική τής Λειψίας παροικία πολύτι
μον αύτής μέλος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.
Ή Εβραία, πρωτότυπος κοινωνική μυθι

στορία ύπό Έπ. Κυριακίδου. Έν Άθήναις 
1885. — Ό συγγραφεΰς τής μυθιστορίας ταύτης, 
γνώστης άριστος τών ηθών καί έθίμων τής 
'Ρωσσίας, παρέχει ήμΐν ανάγνωσμα εύχάριστον, 
διότι καί ή ύπόθεσις τής μυθιστορίας έντέχνως 
έκτυλίστεται καί ή πλοκή αύτής μέχρι τέλους 
διατηρείται ένδιαφέρουσα. Το μόνον έπιλήψιμον, 
δπερ εΰρομεν έν τώ μυθιστορήματι, είναι δτι 
σκηναί τινες, κάπως έλαφραί, περιγράφονται διά 
χρωμάτων ύπέρ τό δέον ζωηρών. Καί όμολο- 
γούμεν μέν δτι έκ τής πορείας τής δλης ύποθέ- 
σεως δικαιολογούνται αί σκηναί αύται, άλλ’ άφ’ 
ετέρου τό ήμέτερον κοινόν δέν περιήλθεν είσέτι 
εις τό σημεΐον έκεΐνο, έν φ άνευ βλάβης τής 
ηθικής δύναται ν’ άναγινώσκη δ,τι δήποτε έν 
τή κοινωνία συμβαίνει. ΙΙαραβλέποντες τήν μι
κρόν ταύτην έλλειψιν έπικροτοΰμεν εις τήν δη
μοσίευσή μυθιστορίας πρωτοτύπου ώς εις σημεΐον 
προφανούς προόδου.

'Ο τάφος τών έραστών. Διήγημα πρω
τότυπον ύπόθεσεως αλβανικής, ύπό Ναοΰμ II. 
Βοΐλα. Έν Άθήναις 1885. — Περίεργον είναι 
τό διήγημα τούτο διά τήν πρωτοτυπίαν του· 
έκθέτει δηλ. μετά πολλής γνώσεως τοΰ τόπου 
καί τών έθίμων τού αλβανικού λαού, τήν ιστο
ρίαν δύο έραστών, ών ή θεία Πρόνοια έξεπλή- 
ρωσε τους πόθους. Ό συγγραφεΰς φαίνεται δτι 
εύρισζει ένίοτε δυσκολίαν τινά εις τήν ελληνι
κήν γλώσσαν, άλλ’ έν τούτοις ή διήγησίς του 
βαίνει ζωηρά καί κινεί τό ενδιαφέρον τού ανα
γνώστου, τοσούτφ μάλλον, καθ' δσον, ώς λέγει 
ό συγγραφεΰς έν τοίς Προλεγομένοις, ή ύπόθεσις 
βασίζεται έπί αληθούς συμβάντος.

ΕΚ ΤΩΝ TOY BERANGER.

Η ΓΩΝΙΑ ΜΟΥ.

(Mon petit coin).

”Οχι, ό κόσμος δέν μ’ άρέσει ·
Άς γυρίσω σ’ τήν γωνιά μου·
Σάς άφίνω μεσ’ στή μέση,
Πάω, φίλοι μου, μακρυά’
Πάω έλεύθερος νά ζήσω
’Στή μικρή μου τήν γωνιά.

Έκεΐ μέσα σάν τραβιούμαι,
’Έχω τάγαθά τής Μοίρας,
Καί κανένα δέν φοβούμαι 
Μήτ αύτόν τόν βασιληά. 
Αχ, άφήσατέ με, φίλοι, 

’Στή μικρή μου τήν γωνιά.

θριαμβεύω, θρόνους στήνω 
Μέ τό μαγικό ραβδί μου· 
Πλούτη κ’ εύτυχία χύνω 
Δεξιά κι’ άριστερά.
Φίλοι μου, μή μέ στερείτε
Τήν μικρή μου τήν γωνιά.

Φτερά έχει ή ψυχή μου,
Καί πέτα πέτα έπάνω·
Έκεΐ είμαι ’στή ζωή μου
Βασιληάς ’στήν ερημιά.

’Όχι, φίλοι, μή μου πάρ’τε
Τήν μικρή μου τήν γωνιά.

Εύχαίς κάνω ’στήν πατρίδα,
Κι’ ό Θεός μού τάς άκούει ·
Μή μου πάρ’τε τήν έλπίδα, 
Τήν έλπίδα τήν γλυκεία'.
Αφετέ με ’στήν γωνιά μου,

’Στή μικρή μου τήν γωνιά!
I. Π.

’Σ ΕΝΑ ΔΟΛΕΡΟ ΦΙΛΟ.

Α'.

Τά δυό σου μαύρα μάτια μ’ έπλανέσαν
ΙΙοΰ έχουν τόση φωτιά·

'Η άναλαμπαΐς τους πώς, άχ! πώς μού άρέσαν 
Εις τής ζωής μου τήν κακονυχτιά!

Άδολη τήν καρδιά σου έφανταζόμουν, 
"Αδολη καί χρυσή,

Φίλο παντοτεινό σ’ (ονειρευόμουν
Η ώνειρεμμένη έλπίδα μου ήσουν Σύ.

'Αλλά καθώς ή ζάμπα*) ’στό χορτάρι 
Λουφάζει μουλωχτά,

Ομοια και ’σ τού προσώπου σου τή χάρι
11 άπατη έπαραμώνευε φριχτά.

Γιά πάντα μ’ έφαρμάκευσες· μια ’μέρα 
Θέ νά σ’ έκδιζηθώ!

'Ως τώρα σ’ άγαπούσα, ώσάν μητέρα· 
θά λθη μέρα πού θά σ’ άπαρνηθώ.

Β'.

Γερνούν τά χελιδόνια, καί τ’ άεράζι
Γλυκύτερα φυσά·

Άλλά μέσα μου βράζει τό φαρμάκι 
Καί τής άπελπισιάς ή μάνητα λύσσα.

Πρωί, πρωί λαλούν τά ζορυδήλια
Ί’ηλά ’σ τόν ουρανό, 

Κΐ ή Χαραυγή μέ τά ροδάτα χείλια 
Τελούμενη φιλεΐ τό πράσινο βουνό.

Καί ’σ τό δάσο τά φύλλα λαχταρίζουν
Σάν νά ήσαν ζωντανά.

Καί τα νερά τής λίμνης λαμπηρίζουν 
Σ τήν άνθηρήν οχθηά γελώντας σιγανά.

Άχ! κόσμε, πόσο είν’ εΰμορφ’ ή θωριά σου!
’Σ αυτόν, πού σέ θωρεΐ,

Είναι κρυμμένα, κόσμε, τά θεριά σου·
Ιά καπλάνια, ή δχιαΐς, κι’ οί φίλοι οί δολεροί!

Λ. Μ.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

'Η νεκρά θάλασσα. Περίεργον περιγρα
φήν τής "νέκρας θαλάσσης” παρέχει ήμΐν ό δει
νός περί τό γράφειν Γρήγορο βιος, ό διά πολ
λών ήδη συγγραφών γνωστός γενόμενος. Κατ’ 
αύτόν ή "νεκρά θάλασσα” δέν είναι ή φρικώδης 
έκείνη λίμνη, ής αί δχθαι ήσαν τό κατοικητή- 
ριον φθοροποιών έντόμων καί τά ΰδατα δηλη
τηριωδών αναθυμιάσεων έστίαι. "'Η ιδέα ήμών 
περί τής” νέκρας θαλάσσης”, λέγει ό Γρηγορό- 
βιος, είναι βλως έσφαλμένη. Εάν ό θεός έν 
τή οργή αύτού κατέστρεψε τάς γελώσας πεδιά
δας, δι’ ών ποτέ έρρεεν έν μέσω δάσους φοινί
κων ό Ιορδάνης ποταμός, τούτο σημαίνει δτι 
καί έν τή κατάρα αύτοΰ ήτο άγαθός καί επιει
κής, διότι άντικατέστησεν αύτάς δΓ ένος τών 
θαυμασιωτέρων τοΰ κόσμου θεαμάτων. 'Η φρι
κώδης άλμυρά λίμνη λάμπει έν ώραίφ χρωμα- 
τισμώ ώς στίλβει δρμος τής Σικελίας ή ό κόλ
πος τής Κορίνθου· άλλ’ ή λάμψις τής είναι 
σκοτεινοτέρα, ώς λάμψις τηκόμενου μετάλλου, 
είναι λάμψις άλλόκοτος, ώσεί ύπερφυσική. Τά 
κύματα αύτής δέν ήρεμοΰσιν έν μολυβδίνφ άκι- 
νησία, άλλά κτυπούσι διά τών άφρωδών αύτών 
κορυφών, ώς πάσα άλλη λίμνη, τάς δχθας. 
Έσφαλμένη είναι ή γνώμη δτι πτηνόν δέν τολμφ 
νά πετφ ύπεράνω τής λίμνης ταύτης, ώς καί 
έσφαλμένον, δτι ή πέριξ αύτής φύσις είναι 
νεκρά. "Οτι ή θάλασσα αΰτη άναδίδει άτμοΰς 
δηλητηριώδεις, είναι μύθος διασαλπισθείς ύπό 
τών στρατιωτών τού ΙΙομπηΐου καί τού Τίτου.

·) Ό φρϋνος. 

"Οι δέ αρχαίοι συγγραφείς τά εξής λέγουσι περί 
τών ιδιοτήτων τού ΰδατος τούτου.” Έν αύτώ 
δέν εύρέθη ζών οργανισμός· ιχθύς εισερχόμενοι 
διά τοΰ Ίορδάνου εις τήν ''νεκρόν θάλασσαν” 
αμέσως άποθνήσκουσιν ούτε ζωϊζαί ούτε φυτι- 
καί ούσίαι δύνανται νά μολύνωσι τήν άτμοσφαΐ- 
ραν αύτής διά τής σήψεως· μόνον άλατα, μα
γνήσια καί σόδα ένυπάρχουσιν έν τώ ΰοατι αύτής. 
Τό ύδωρ είναι πυκνόν καί βαρύ τοσοΰτον, ώστε 
μετά δυσκολίας κινείται τις έν αύτώ· τό σώμα 
ύψοΰται καί μένει σχεδόν ορθιον. Ό πυθμήν 
τής λίμνης είναι ολισθηρός ώς σάπων μεγάλη 
είναι ή τού ΰδατος πικρία, ώστε οί οφθαλμοί 
άλγούσι ψαυόμενοι ύπ’ αύτού.” ' Λουσθέντες έν 
αύτώ, έξαζολουθεί ό νεώτερος συγγραφεΰς. ήσθάν- 
θημεν μεγάλην άναψυχήν, ούδέ τήν έλαχίστην 
κόπωσιν, ούδέ τον ελάχιστου τού δέρματος κνι- 
σμόν.” Ό Πλίνιος διηγείται δτι τό έκ τής 
' νέκρας θαλάσσης” παραγόμενον άλας βλαβε
ρόν έχει έπί τού μεταχειριζομένου αύτό επιρ
ροήν.

'0 κ. Ιωακείμ Παυλίδης Αέσβιος. έπί 
ικανά έτη διδάξας εν τοΐς έκπαιδευτηρίοις τής 
πατρίδος του Μυτιλήνης, άπό πέντε δέ ήδη 
έτών συμπληρών τάς φιλολογικός καί ιδίως 
παιδαγωγικός αύτοΰ σπουδάς έν Βαυαρία, Ελ
βετία ζαί Σαξονία, ύποστάς έσχάτως λίαν εύδο- 
κίμω; τάς διδακτορικός αύτού έξετάσεις έν Έρ- 
λάγγη, άνηγορεύθη διδάζτωρ τής Φιλοσοφικής 
Σχολής τού Πανεπιστημίου. ’Ιδίως ή έναίσιμος 
αύτού διατριβή, φέρουσα τίτλον "Σαπφώ ή 
Μυτιληναία”, ήξιώθη πλείστων έπαίνων παρά 
τών Καθηγητών τής Σχολής, ώς λίαν έπιτυχώς 
πραγματευόμενη ζαί έξαντλοΰσα, ώς είπεΐν, τό 
πολυθρύλητου περί Σαπφοϋς ζήτημα. Τής εκ
τενούς ταύτης πραγματείας εν μόνον έζ τών 
τεσσάρων κεφαλαίων έκδίδεται δσον οΰπω έν 
τή πόλει ή;·ών, ώς έναίσιμος διατριβή· πιστεύ
ομε·? δμως, δτι οί έπί φιλομουσία ζαί φιλοκαλία 
οιαπρέποντες Μυτιληναΐοι, δέν θέλουσιν άφήσει 
άνέζδοτον τό δλον πόνημα τοΰ είρημένου φίλου, 
τοσοΰτον ένδιαφέρον αύτοΰς καί τήν δλην πα
τρίδα.

II βιομηχανία τών μεταξωτών υφα
σμάτων έν ταΐς 'Ηνωμέναις Πολιτείαις 
τής ’Αμερικής. Έν έτει 1850 αί ήνωμέναι 
Πολιτεϊαι τής Αμερικής είχον 29 καταστήματα, 
έν οίς ζατεσζευάζοντο μεταξωτά ύφάσματα· έν 
τοίς καταστήμασι τούτοις ειργάζοντο 8570 έρ- 
γάται, τό δέ ολικόν κεφάλαιον άνήρχετο εις 
50 εκατομμύρια φράγκων. Έν έτει 1883 τά 
καταστήματα ήσαν 383, οί έργάται 30 χιλιάδες 
και τό όλικον κεφάλαιον συνεποσοΰτο εις 500 
εκατομμύρια φράγκων. Οί ’.Αμερικανοί δέν 
μεταχειρίζονται μόνον μέταξαν τής Κίνας καί 
τής ’Ιαπωνίας, άλλά καί τής Λουιζιάνης, τής 
ΓΙενσυλβανίας, τής Καλιφορνίας, τής ’Αλαβάμας 
κτλ. ΊΙ μεγάλη αΰτη παραγωγή τής Αμερι
κής έξηγεΐ διατί ή εισαγωγή μεταξωτών υφα
σμάτων έξ Εύρώπης εις τήν ’Αμερικήν ήλατ- 
τώθη τοσοΰτον κατά τήν τελευταίαν δεκαετηρίδα.

Είμαι μέρος γής, έξεύρεις, 
Καί έλπίζω νά μέ εΰρης 
Χωρίς κόπον, δυσκολιαΐς· 
Άλλ’ αν όμως καί δέν θέλης 
'Στό κεφάλι σου νά έχης 
Ζάλι μέ τέτοιαις δουλειαίς, 
\άβε μίαν συμβουλήν μου, 
Καί σ’ ομνύω ’στήν ζωήν μου, 
Πώς τό αίνιγμα θά εύρής. 
’Ιδού δμως μή θαυμάσης, 
Φίλε, καί μή με γελάσης, 
Διά νά μή μετανοής · 
Δέσε μερικά λουλούδια 
ΙΙσυχα ή μέ τραγούδια 

Σ’ ένος ποντικού ούρά, 
Καί ιδού άμέσως, φίλε, 
•V» r t -y ύΙο ευρισχδΐ; οτ·. εινε 
Εύκολο καί μιά χαρά!

Ν. Γ. Μουσούρηί έν Βερδιάνακα.

Αίνιγμα 336.

Παντού άν θέλης, φίλε, θά μ’ εΰρης- 
Μήν άμφιβάλλεις, μήν απορείς· 
Μάθε έπάνω σου πώς μέ φέρεις, 
Καί έάν λείψω, ποσώς δέν ζής· 
Εις τήν γήν είμαι, μάθε έπίσης 
"Οτι ύπάρχω εις τά φυτά, 
Κΐ δτι μέ βλέπεις, άν άτενίσης, 
Καί εις τά ζώα καί έρπετά.
Μή άν μέ εΰρης μέ θανατώσης, 
Διότι τότε θά έκπλαγής, 
Εύθέως γίγαντα θά ύψώσης 
Μαϋρον, ακίνητον έπί τής γής.

Ό αύτός.

Ιϊρόβλημα 337.
(’Αριθμητικόν.)

Πεζός, διανύων 4 στάδια τήν ώραν, διώκεται 
ύπό ίππεως, δστις διανύει 14 στάδια τήν ώραν 
ζαί έξεζίνησεν 7'/ε ώρας κατόπιν. Έν ω δέ ό 
ίππεΰς είχε διανύσει τό ήμισυ τού χρόνου, δστις 
άπαιτεΐται ΐνα φθάση τον πεζόν, ούτος ευρών 
"ππον καθ’ όδόν ζαί ίππεύσας άνευ άργοπορίας 
έξηζολούθησε τήν φυγήν, διανύων ήδη 11 στάδια 
τήν ώραν.

Ζητείται μετά πόσον χρόνον ό ίππεΰς ζατέ- 
φθασε τόν διωκόμενου καί εις ποιαν άπό τού 
σημείου τής άναχωρήσεως άπόστασιν.

Γεώργιος ‘Λθανασιάδης έν Άθήναις.

ΙΙρό/ίλημα 338.
* * * * θεά.

* * * * έπιδοκιμασία.
* * * ζώον.

* * ΰπαρξις.
στοιχείου αλφαβήτου.

$ * άρθρον.
* * μέλος τού σώματος.
* * * * φυσικόν φαινόμενου.
* » « * * νήσος έν τή μεσογείφ,

*
*

♦
*

*♦ *

*
*

*

Πρόδληαα

*
*
*
*
0
♦
*
*
*

330.

*
*

♦
*

** *

*
*

*

Συμπληρωθήτωσαν 
χείων ζαί σχηματισθήτωσαν 
συγκείμενα έξ 9 στοιχείων, 
ήναι τύ 0. — ’
σημαίνωσι · 
σύζυγον οασιλόπαιδος 
ναΐον ρήτορα, 
γάρων.

οί

να 
να
:ήν 

Αθη-

άστερίσζοι διά στοι- 
τέσσαρα ονόματα 

ών τό μεσαΐον · ~ 
1ά τέσσαρα ταΰτα ονόματα 

Λ', στρατηγόν τών Περσών. Β'.
τής 'Γρωάδος. Γ 

ζαί Δ', ώραΐον νεανίαν έζ Με-

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 330.

Άνήρ — Άήρ.

Αινίγματος 331.

Γπέρ — ώόν.
Αινίγματος 332.

Προβλήματος 333.

Κ Λ Ε Ω Ν
Λ I Μ Α
Ε Μ Ε
Ω Ν
X

Προβλήματος 334.

(Ίππείου άλματος.) 
Φεύγετε, υστερινοί μου 

πενθοφορεμένοι στίχοι! 
Μελαγχολικής κιθάρας, 

φεύγετε, θρηνώδεις ήχοι! 
’Αποχαιρετάτε, τέκνα, 

διά πάντα τήν πατρίδα, 
Καί τούς φίλους καί τήν δόξαν 

καί άκόμη τήν έλπίδα.
Αλέξανδρος Σοΰτσος.

Αρχύμ-θ3 5ήμ=ρον, κατά τά ύπο- 
σχεΟέντα, τής οημοαιεύσεω; ποιημάτων τών 
νεωτέρων τής Ελλάδος ποιητών έν τα- 
ζτιζω παρατήματι. Ό τίτλος καί τά προ- 
λεγόμενα θέλουσιν άποσταλή τοίς κυρίοις 
συνδρομηταΐς πρός συμπλήρωσιν μετά τήν 
άποπεράτωσιν τοΰ όλου τόμου.

Σ. τ. Δ.
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έπιστρέφονται.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Τ2Ν ΑΤΜΟΠΛΟΙδΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗι ΑΤΣΤΡΟ-ΟΠΤΡΙΚΟΤ ΛΟΪΔ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώ,ουγος 

Σουέζ), εις Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαΐδ, Άδεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, Πέναγγ καί Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνάς εις τάς 
4 μ. μ.

Εις Καλκούτταν διά Πόρτο-Σαΐδ, Σουέζ, "Αδεν καί Κολόμβου τή 15 ’Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Λύγούστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 ’Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου εις τάς 4 μ. μ.

Επί τής γραμμή; Τεργέστης-Βομβάης τά ατμόπλοια θίλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταξύ δέ Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην εις τάς 4 μ. μ. εις 'Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμιου, Βρεντησίου, Πειραιώς, και διά 
’Αγκώνος κτλ.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 Ιανουάριου) τή 6 μ. μ. 
εϊς Φιούμιον, Κέρκυραν, Πάτρας, Κατάκωλον, Καλάαας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τό Σάββατον τή 2 μ. μ. εις Κωνσταντινούπολή μέ προσέγγισιν εις Κέρκυραν 
καί Πειραιά- ε’ιτα δε έκ Πειραιώς εις Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως εις τούς λιμένας τού Εύςείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοΰ Δουνάβεως.

ΕΙΣ ΤΓΝ1ΔΛ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπο τής 4 ’Ιανουάριου 
εις τάς 4 μ. μ. διά ’Αγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών και Μελίτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμίου).

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν εϊς ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κερκύρας (συγκοινωνία προς το Πόρτο-Σαιδ και τήν Συρίαν).

(20

Εις ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην και Σάββατον έκάστης εβδο
μάδας.

Ιΐλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύβυνσις καί τό Γενικόν 
Πρακτορείου τοϋ αύστρο-ουγγρικοΰ Λόυδ έν Βιέννη (Scliwarzenberg-Platz άρ. 6).

ΟΥΑΛΤΕΡΟΥ ΒΕΣΑΝΤ.

Η

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ.

Μετάφρασις έκ τοΰ ’Αγγλικοί)

όπό

Ε. Μ. Α.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
1885.

Τό έπαγωγόν τούτον μυθιστόρημα εθ- 
ρηται παρά τώ κ. Σπ. Κουσουλίνψ, βι

βλιοπώλη.

Μ. MINGHETTI.
Τά πολιτικά κόμματα και ή τούτων 
έπέμβασις εις τά τής δικαιοσύνης 

και τής διοικήσεως.

Μετάφρασις έκ τοϋ 'Ιταλικού 

καί εισαγωγή

Γ. Μβκονίου 
διίάχτορος τής Νομιχής.

8
ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι

W. DRUGUL1N
1885.

Εδρηται παρά τψ τυπογραφείψ 

W. Dkcguun 
έν Λειψίφ, καί τιμάται φράγκων 5.

ΑΓΝΗΣ ΣΜΙΘ 
ΒΛΕΜΜΑΤΑ 

ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-
Τρικυμία έν τή»’Ατλαντικό» Ώκεανώ — Πρώται εντυπώσεις έν Άθήναις 
— Έν Άθήναις — Το Σούνιον και ό 'Υμηττός — Ό Μαραθών και 
ή Αίγινα — '0 ισθμός τής Κορίνθου και ή Άκροκόρινθος — Αί Μυκήναι 
και ή Άργολική πεδιάς — Έν Σπάρτη — Παρά τον Ταΰγετον — Έπι 
τής Ίθώμης — Ιο Πάσχα έν μονή — Άπο τής μονής εις Κρέκι— Έν 
Όλυμπίφ — Άπ’ ’Ολυμπίας εις Μέγα Σπήλαιον — ’Εκδρομή εις τήν 
Στύγα — Ελληνική φιλοξενία — Δυσχέρειαι — θύελλα έπι τοΰ Παρ
νασσού — Άπο τοΰ Παρνασσού εις Κέρκυραν — 'Η γλώσσα και ό χα- 
ρακτήρ τών νεωτέρων Ελλήνων — Τρόπος τοΰ περωδεύειν έν Συρία και 

έν Έλλάδι.
Μετάφρασις I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

Το παρόν βιβλίον, έκ 16 τυπογραφικών φύλλων εις σχήμα μεγάλου 8ου 
συγκείμενον, και περιέχον πολλάς καλλιτεχνικός εικόνας και χάρτην τής 
'Ελλάδος, έν ’Αγγλία, έπι τούτο» κατασκευασθέντα, έξεδόθη κομψώς καί 

πολυτελώς δεδεμένον.
Τιμή Φράγκων 7.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΥΠΟΙΣ Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ.

ΤΟ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ.
"Εκαστον τών κομψών τούτων και έπιχρύσων περικαλυμμάτων 

τιμάται μαρκών 5 (ήτοι φράγκων 6.25) και άποστέλλεται ελεύθερον 
ταχυδρομικού τέλους.

2£ξϊΓ ’Επειδή κατά τά πρώτα έτη τινές τών Κυρίων συνδρο
μητών ήμέλησαν νά έμβάσωσι το τίμημα τών παραγγελθέντων περικαλυμ
μάτων, καί ώς έκ τούτου προέκυψεν έπαισθητή ζημία, ή Διεύθυνσις έλαβε 
το γενικόν μέτρον νά μή άποστέλλη τοΰ λοιπού έπ’ ούδεμία προφάσει 
περικάλυμμα άνευ τής προκαταβολής τοΰ τιμήματος αύτοΰ.

Διευθυντής καί έκδότης- Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝ0ΓΛ0Σ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 41.

Χαρτοπωλείου · Β. ΣΙΓ1ΣΜ0ΪΝΔ01 έν Βερολίνψ, Φραγκοφόρτη καί Λειψία. — Τόποι;· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν Λειψίφ.


