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Ο ΕΥΡΙΠΟΣ.
Τό στενόν τής Χαλκίδος.

(Μετά είζόνος, δρα σελ. 81.)

οδοιπόρος ό μεταβαίνων διά ξηρά; άπδ 
| Χ®^*ίδα βταν πλησιάζη πρδ;

τήν θάλασσαν, τήν χωρίζουσαν τήν Βοι
ωτίαν άπδ τή; Εύβοια;, έχει ένώπιόν του πα
νόραμα, τδ όποιον ουδέποτε δύναται νά λησμο- 
νήση, διότι δλίγα μέρη τή; ‘Ελλάδος είναι 
τόσον ρωμαντιζά βσον ή θέσι; αύτη · άφ’ ένδς 
έ/ει τοΰ; βράχου; τή; Βοιωτία; καί τά; κατά
φυτου; αύτή; κοιλάδα;, άφ’ ετέρου δε τήν 
ακτινοβολούσαν θάλασσαν καί πρδς τδ βάθος 
τήν Εύβοιαν, τήν θαλερόν νήσον, τή; όποια; τά 
υψώματα τόσον έπιχαρίτω; άνταναζλώνται έν 
τω λείφ τής θαλάσση; κατόπριρ. Τδ στενόν 
τοΰτο τής θαλάσση; ήτο καί είναι γνωστόν 
διά τήν παλίρροιαν τών ύδάτων, ή; τδ αίτιον 
ούδείς ήδυνήθη μέχρι τοΰδε νά έννοήση · λέγεται 
δτι ό ’Αριστοτέλης έρρίφθη ένταύθα εις τήν 
θάλασσαν καί έπνίγη μή δυνηθείς νά άναζαλύψη 
τήν αιτίαν τοΰ περιέργου τούτου φαινομένου. 
Ιοΰτο είναι παράδοσις, άλλ’ εμφαίνει δτι ζαί 
οί μεγαλείτεροι νόε; ζαί τή; άρχαιότητος δεν 
ήουνήθησαν νά λύσωσι τδ αίνιγμα τοΰτο.

Η ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤ’ ΑΥΤΗΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 

ΚΑΙ ΕΝΕΣΤΩΤΑ.

Ύπό Γρηγορίου Γώγου,’Αρχιμανδρίτου, Λεσβίου.

(Συνέχεια.)

3ΕΛΘ0ΝΤ0Σ τού βασιλέω; μετά τής βα- 
σιλίσσης τής Εκκλησίας, ό υπουργός 
τών οικονομικών διέσπειρεν έν ταΐς 

όδοΐς μεταξύ τοΰ πλήθους 50 μεγάλα καί 100 
μικρά χρυσά, 500 μεγάλα και 4000 μικρά άρ
γυρό νομίσματα. ’Επειδή δέ αί όδοί, α; ό 
βασιλεύ; διήλθεν έστρώθησαν μετ’ έρυθρολευκο- 
πρασίνων ταπήτων, τό πλήθος, κατά πατροπαρά- 
δοτον συνήθειαν, διένειμε καί τούτους μεταξύ 
έαυτοΰ.

Μετά ταΰτα ό βασιλεύς φέρων έπί κεφαλής 
το στέμμα, έφιππο; ήλθεν εις ΙΙέστην, προίπ- 
πευόντων έν λειτουργικοί; στολαις, τών Ιεραρ
χών τοΰ τε δυτικού καί άνατολικοΰ δόγματος, 
έπειτα τών άναρίθμων απεσταλμένων τών νο
μαρχιών και πόλεων τού κράτους, τών πρου
χόντων, υπουργών καί αρχιδουκών, απάντων έν 
πολυτελέσιν Ουγγρικοί; ένδύμασιν.

Άφικόμενος ό βασιλεύς εις Πέστην, έν υπαί
θριο ενώπιον τής έθνικής συνελεύσεω; καί τοΰ 
λαού, έποίησεν ορζον, οτι "διατηρήσει τά δικαι
ώματα τής ελευθερίας, τοΰ; νόμους, τά παλαιά 
έθιμα τών έζκλησιών, νομαρχιών, πόλεων καί 
πάντων τών κατοίκων· βτι δικαιοσύνην άσκήσει 
πρδς έκαστον, καί δτι άθίκτως διαφυλάξει τδ 
σύνταγμα, τήν άνεξαρτησίαν καί άζεραεότητα 
τοΰ Ουγγρικού κράτους.'’ Τοΰτο, ώσπερ καί τδ 
άνω είρημένον στεπτήριον δίπλωμα, άρκούντω; 
έλέγχει τούς ίσχυριζομένους, δτι ή στεφάνωσις 
δέν είναι άλλο είμή άπλή έζκλησιαστική τελετή· 
έ-ιλανθάνοντα γάρ, δτι ή στεφάνωσις καί έν τή 
έκζλησία κοσμικόν έχει χρώμα καί τύπον, κα
θόσον ού μόνον ό άρχιεπίσζοπος τοΰ Ίστρογρά- 
νων άνατίθησι τδ στέμμα έπί τήν κεφαλήν τοΰ 

μέλλοντος βασιλέω;, άλλά καί ό πρόεδρο; τού 
υπουργείου, ώς άντιπρόσωπος τοΰ έθνους. Πρό- 
τερον δέ μή ύπάρχοντο; ετι ύπουργείου ό Παλα- 
τΐνος, ώς μέγιστο; αρχών καί μεσίτης, μεταξύ 
τού βασιλέω; ζαί έθνους, έστεφάνου μετά τοΰ 
αρχιεπισκόπου τον βασιλέα· έπειτα σημειωτέον, 
οτι ή στεφάνωσις είναι ατελή; καί άκυρος, άνευ 
τή; υπογραφής τοΰ στεπτηρίου διπλώματος καί 
τού δημοσίως δοθησομένου δρκου. Ταύτα δέ 
είναι καθαρώ; πολιτικά πράγματα.

Μετά τον δρκον ό βασιλεύς έφιππος άναβα; 
λόφον, έπιτηδείω; πρδς τούτο άναζεχωσμένον, 
έπαλε τδ ξίφος πρδ; ήλιου άνατολάς, δυσμά;, 
μεσημβρίαν καί άρκτον, ώς σύμοολον, δτι προ- 
μαχήσεται τού Ουγγρικού κράτους, καθ’ όλων 
τών μερών τή; οικουμένης.

Έπιστρέψαντος τοΰ βασιλέως εις τά ανάκτορα 
τή; Βούδας, εΐπετο τδ στεπτήριον δεΐπνον, ύπη- 
ρετρύντων 'Ιεραρχών καί προυχόντων. Διαρ- 
κοΰντο; δέ τοΰ δείπνου, έύήθη έν μεγάλω πε
δίου τής Βούδας βούς όλόκληρος, ού τδ κρέας, 
ώσπερ καί ικανός οίνος καί άρτος, διενέμετο 
εις τδ πλήθος. "Εν τέμαχος τούτου τοΰ έύη- 
μένου βοδς προσηνέχθη τω βασιλεΐ καί τή βα
σιλίσση.

Μετά ταύτας τάς τελετάς ή έθνική συνέλευ- 
σις προσήνεγκε, κατά παλαιόν συνήθειαν, έν 
δνόματι τοΰ έθνους τω βασιλεΐ στεπτήριον δώρον, 
έκ πεντηκοντάκις χιλίων φλωρίων, καί Ετερον 
τοιοΰτον τή βασιλίσση· άμφότεροι δε έδώρησαν 
τοΰτο τό σημαντικόν ποσδν τών έκατοντάζις 
χιλίων φλωρίων τοΐς ορφανοί;, ταΐς χήραις καί 
τοΐ; άπυμάχοι; τοΰ έθνικοΰ στρατού, δ; ήγωνίσθη 
τω έτει 1848 καί 1849 κατά τών Αύστριακών 
καί τών 'Ρώσσων.

Τοιαΰτα έγέννησεν αποτελέσματα ή απαρα
δειγμάτιστο; καρτερία τοΰ έθνους, συμμάχους 
εχουσα τήν δικαιοσύνην καί τήν σωφρο
σύνη ν.”

Καί τοσαΰτα μέν ό σοφός καθηγητής Jo- 
ANNIS Telfy πολλοΰ ζαί διδακτικού λόγου άξια, 
περί τοΰ Ουγγρικού βασιλικού στέμματος, τοΰ 
έν τω φρουρίω τή; Βούδας φυλασσόμενου.

Ή δέ Βούδα ήρξατο τδ πρώτον άκμάζουσα, 
άπό τοΰ πρώτου χριστιανού βασιλέως τών Ούγ
γρων Στεφάνου τοΰ Α'. (1015 μ. X.), καί άπδ 
τής εισαγωγής καί άποδοχής τοΰ χριστιανισμού 
έν τή Παινονία, τή μετέπειτα Ουγγαρία άπδ 
τών Ούγγρων ζληθείση, ώς προείπομεν. Ό 
φιλόχριστος καί ίσαπόστολο; ούτος βασιλεύς, 
ώκοδομήσατο τδ 1022 σωτήριον έτος έν Βούδα 
τή νέα μητροπόλει καί βασιλευούση πόλει τοΰ 
άρτισυστάτου βασιλείου, τάς δύω πρώτας χρι
στιανικός ’Εκκλησίας, τήν μέν έπ’ δνόματι τή; 
Θεομήτορος, τήν δ’ έπ’ δνόματι τών άγιων ζαί 
κορυφαίων άποστόλων Πέτρου ζαί Παύλου, ας 
έκόσμησαν εις τούς μετέπειτα χρόνους μεγαλο- 
πρεπώς καί έπροίκισαν βασιλικών οί έν Βούδα 
έδρεύοντες βασιλείς τών Ούγγρων Ααδίσλαο;, 
Γέζας Β'. καί Πέλας Δ', έφ’ ού εισέβαλον 
ένταύθα οί Μογγόλοι ζαί Τάταροι (1241 μ. X.) 
καί έλεηλάτησαν καί κατέστρεψαν τάς πλουσι- 
ωτέρας ίεράς εκκλησίας καί οικίας τών Ουγγρι
κών πόλεων- ακολουθώ; έπί τοΰ φιλομούσου 
καί ένδοξου βασιλέω; τών Ούγγρων Ματθία τοΰ 
Κορβίνου (1458 μ. X.) ούτινος ή περιώνυμος 
βιβλιοθήκη (bibliotheca Corvina) περιείχε 
50,000 τόμων άπάντων πολυτελώς δεδεμένων, 
ώ; καί μεγίστης άξίας χειρογράφων Ελληνικών. 
Λατινικών, Γερμανικών, Σλαβικών, Ουγγρικών 
καί ’Αραβικών, έπί τής βασιλεία; τοΰ κλεινού 
καί δαφνοστεφούς τούτου βασιλέως, τοΰ πολλάκις 
νικήσαντο; Γερμανικά καί Τουρκικά στρατεύματα, 
ή Βούδα υπερβαλλόντως άζμάσασα καί εύημε- 
ρήσασα, κατεστράφη όλοσχερώς ύπδ τριημέρου 

πυρκαιά;, άρξαμένη: τήν 12 Σεπτεμβρίου 1526, 
δλέθριον ημέραν, καθ’ ήν ό νικηφόρος Σουλτά
νος τής Τουρκίας, Σουλεϊμάν ό μεγαλοπρεπής, 
μετά τήν έν Μοχάτς πανωλεθρίαν τών Ούγγρων, 
γενομένην τή 29 Αύγουστου 1526, άκολοθού- 
μενο; ύπδ τοΰ Μεγάλου βεζύρου Ίβραΐμ πασά, 
καί τών έπιφανεστέρων πασάδων, αγάδων καί 
τών τροπαιούχων Γιανιτζάρων, εισήλθεν εί; τήν 
δορυάλωτον πόλιν, έξ ή; λαβών 3,τι ώραΐον καί 
πολύτιμον άπέμεινεν άπδ τοΰ παμφάγου πυρός, 
ώς καί μέγα μέρος τή; βασιλική; τοΰ Κορβίνου 
βιβλιοθήκη;, τής σωζομένης άχρι τής σήμερον 
εί; τά σουλτανικά τοΰ Βυζαντίου ανάκτορα, 
άπήλθε πανστρατιά πρδς αλωσιν τή; Βιέννης, 
άλλ’ άποζρουσθεΐ; ύπδ τών χριστιανικών οπλών 
καί άποτυχών, επανήλθε διά Βελιγραδιού ό κρα- 
ταιδ; ούτος Σουλτάνος, καί εισήλθεν έν μεγάλω 
θριάμβου εις Κωνσταντινούπολή, φέρων μεθ’ εαυ
τού 8000 αιχμαλώτους χριστιανούς, πολλά; 
γυναίκας καί παιδία Ούγγρων έπιφανών, 2500 
’Ιουδαίους αιχμαλώτους ωσαύτως, ζαί πλεΐστα 
οσα πολύτιμα λάφυρα, καί βασιλικά καί εθνικά 
τών Ούγγρων κειμήλια (Paul Saszay Ungarns 
Tage nach der Schlacht bei Mohacs) ατινα 
δέν έπρόφθασε νά παραλάβη μεθ’ έαυτής ή άπδ 
τής Βούδας εις τήν Βιέννην καταφυγοΰσα, μετά 
τών αυλικών βασίλισσα τών Ούγγρων Μαρία, 
ζαί δυστυχή; σύζυγος τοΰ έν Μοχάτς πεσόντος 
βασιλέως Λουδοβίκου τοΰ Α'., καί τοΰτο, βε
βαίως, δπως διαφύγη τήν αιχμαλωσίαν τοΰ 
μετ’ δλίγας ήμέρας εις Βούδαν άφιχθέντος Σουλ
τάνου· οί σύγχρονοι ιστορικοί γράφουσιν, δτι 
200,000 χριστιανοί Ούγγροι, Γερμανοί, Σλάβοι 
ζαί "Ελληνες έφονεύθησαν ή έξηφανίσθησαν έν 
τή εκστρατεία ταύτη τών ’Οθωμανών άπό Βε
λιγραδιού μέχρι τής Βούδας, εις ήν τδ δεύτερον 
μετά τινα έτη ό αύτδ; Σουλτάνος, ένεκα έμ- 
φυλίου τών Ούγγρων πολέμου είσήλθε νικητή;, 
μετά 300,000 στρατού, τήν 2 Σεπτεμβρίου 1541, 
καί κατέλυσεν όλοτελώς τότε τδ Ούγγρικδν βα- 
σίλειον, διοικούμενον έκτοτε ύπδ πασάδων καί 
ζαδήδων, πεμπομένων έκ Κωνσταντινουπόλεως, 
άχρισοΰ μετά παρέλευσιν 145 ενιαυτών, άπδ 
τής όθωμανικής ταύτη; ένταύθα κυριαρχία;, τήν 
2 Σεπτεμβρίου 1687, τά χριστιανικά στρατεύ
ματα Γερμανών καί Ούγγρων 92,000, καί 12,000 
έθελοντών Γάλλων, 'Ισπανών, Άγγλων καί’Ιτα
λών, ύπδ τήν γενικήν αρχηγίαν Καρόλου, ήγε- 
μόνο; τής Λοθριγγία; (Furst von Lotliringen) 
καί τοΰ Ούγγρου στρατάρχου EsTEBHAZY, μετά 
γενναίαν άμυναν τής Τουρκικής φρουράς (Die 
Tiirken wehrten sicli wie Lowen οί Τούρκοι 
ήγωνίσθησαν ώς λέοντες, λέγει ή ιστορία) συγ- 
ζειμένης έκ 16,000 Τούρκων, ύπδ τον φρού
ραρχον Άπτούλ-συρχαμαί ’Λρναοϋτ ’ Αβδή πασάν, 
καί μετά τήν φοβεράν αιματοχυσίαν, έξ άμφο- 
τέρων τών μερών, κατέλαβον έπί τέλους οί 
χριστιανοί τδ περιμάχητον τής Βούδα; φρού- 
ριον, καί ήνάγκασαν τούς προμάχους Οθωμανούς, 
μετά μεγάλην καί αιματηρόν μάχην, μεταξύ 
Promontor καί Benia, ώς καί τδν μετά 80,000 
γενιτζάρων, πρδς ύπεράσπισιν τοΰ πολιορκου- 
μένου φρουρίου προσδραμόντα μέγαν βεζύρην 
Άχμέτ πασάν, δπως άποσυρθώσιν έντελώς καί 
όριστικώ; άπδ τής Ούγγαρίας, τεθείσης έκτοτε 
ύπδ τήν προστασίαν καί συμμαχίαν τοΰ αύτο- 
ζράτορος τής Αυστρίας.

Άλλ’ έν τή έπανακτήσει, ταύτη τού φρου
ρίου τής Βούδας ύπδ τών χριστιανικών βπλων, 
έν η πρδ πάντων τών ύπέρ πίστεως καί πα
τρίδος μαχομένων έν τω φοβεροί έκείνω άγώνι, 
διεκρίθησαν οί ύπδ τής ιστορίας εύζλεώς μνη
μονευόμενοι ώς πρώτοι έπί τών έπάλξεων άνα- 
βάντε; καί τήν σημαίαν τοΰ σταυρού καί τής 
έλευθερία; έπ’ αύτών στηρίξαντές, ’Ιωάννης 

FlATH, Δημήτριος Serenyi. ό Ούγγρος λοχαγός 
ΡετνεΗΑΖΥ, δν οί Γερμανοί στρατηγοί διά 
τήν έκτακτον αύτοΰ άνδρίαν εκάλεσαν λέοντα · 
"der ungarische Oberst Petnehazy entfaltete 
solclie Tapferkeit, dass ihn selbst die jleut- 
schen Generale einen Lowen nannten”, καί 
αετ’ αύτδν δ ευπατρίδης Γερμανός Μαβτιχ 
GuNTHEB VON BeCHMANN, έν τή άοιδίμω ταύτη 
απελευθερώσει, κατεστράφη δυστυχώς ή πόλις 
καί πάλιν ύπδ πυρκαϊάς, μεταβληθεΐσα εις έρεί- 
πια, άχρισοΰ κατά μικρόν ταύτης άνακαινιζο- 
μένης, ή μεγαλώνυμος αύτοκράτειρα τής Αυ
στρίας Μαρία θηρεσία (1751) τά μάλιστα 
συνετέλεσεν, εις τήν αύξησιν καί τδν καλλω
πισμόν τής πολυπαθούς Βούδας, ής τάς καιρικά; 
περιπετεία; ύφίοτατο έζάστοτε καί ή απέναντι 
αδελφή πόλις ή Πέστη, ήτις τδ 1838 δεινώς 
έπαθεν ύπδ καταστρεπτικής πλημμύρας τοΰ 
Δουνάβεως, καθ’ ήν 80,000 τών κατοίκων τής 
ύπό τών ποταμίων ύδάτων κατακλυσθεισης πό- 
λεως, έξαπίνης εύρέθησαν άνευ τροφής καί κα
τοικίας, άχρισοΰ ή χριστιανική φιλανθρωπία τής 
Εύρώπης, άπέστειλε πρδς αύτούς έκ διαλειμ
μάτων τρία εκατομμύρια φρ. καί άνεκούφισεν 
ούτω τήν μεγάλην αύτών συμφοράν, ώς καί τών 
κατοίκων τής Βούδας, ήτι; έπαθεν δλιγώτερον, 
ώς έπί λόφων κείμενης καί ύψηλότερον τοΰ 
ποταμού. Άπδ δέ τής τελευταίας ταύτης συμ
φοράς καί κυρίως μετά τήν έπανάστασιν τής 
14 Μαρτίου 1848, καί τήν αύτονομίαν ζαί άνε
ξαρτησίαν τών Ούγγρων, ήρξατο ή Βουδαπέστη 
άκμάζουσα καί μεγαλυνομένη, ζαί μάλιστα μετά 
τήν έν αύτή στέψιν τοΰ βασιλέως τής Ούγγαρίας 
Φραγκίσκου ’Ιωσήφ τοΰ Α'. (1867), βτε καί 
άνεκηρύχθη πρωτεύουσα καί βασιλεύουσα πόλις 
τοΰ Ούγγρικοΰ βασιλείου.

'II Βουδαπέστη έποιήσατο έν πάσι πρόοδον, 
άληθώς, καταπληκτικήν καί άξιοθαύμαστον, ζαί 
ήδη άμιλλάται κατά τδν πλούτον, τό κάλλος 
καί τδ μέγεθος, πρδς τά; λαμπρά; καί εύτυχεΐ; 
πόλεις τής Εύρώπης· παρακαλώ τδν φιλομαθή 
αναγνώστην τοΰ 'Εσπέρου, όπως έν τή καλή 
ταύτη εύζαιρία, μέ παρακολούθηση εύμενώς, 
ϊνα συνεπισκεφθώμεν μετά σπουδή; τά μάλλον 
άξιόλογα καί αξιοθέατα τής Βουδαπέστης ζαθι- 
δρύματα, θρησκευτικά, φιλανθρωπικά, έκπαιδευ- 
τικά ζαί έθνιζά ή βασιλικά, έγκαταλίποντες τά 
πεντακόσια περίπου μέγαρα τών πριγζήπων, 
κομητών καί βαρόνων τής Ούγγαρίας, καί τών 
βαθυπλούτων ζαί μεγαλεμπόρων’Ιουδαίων, Γερ
μανών, Σλάβων καί 'Ελλήνων, ζαί τοι πολλοΰ 
λόγου άξια ζαί ταΰτα, διά τδ -καλλιτεχνικόν 
κάλλος ζαί τδ πλούσιον μέγεθος.

'II Πέστη έχει σήμερον 15 έκζλησία; χρι
στιανικά;, έξ ών 10 καθολικαί, 1 Καλβινική 
(Helve tischer Confession), 2 Εύαγγελικαί 
(Augsburger Confession). 1 'Ελληνικήν, 1 Σερ- 
βικήν καί τρεΐ; συναγωγά; τών ’Ιουδαίων. ΊΙ 
δέ νέα ζαί άρχαία Βούδα αριθμεί 12 ’Εκκλη
σία; καθολικά;, 1 Σερβικήν δρθόδοξον, ύπαγο- 
μένην ύπδ τδν δρθόδοξον Σέοβον έπίσκοπον Βού
δα; *) καί θύω συναγωγά; τών ’Ιουδαίων.

*) Οί νΰν ορθόδοξοι Ίεράρχαι, μή συμπεριλαμβα
νομένων τών σεβ. μητροπολιτών Βόσνης, Έρσεζίου ζαί 
Σβορνιζίου, είσίν έν τή αύστροουγγριζή μοναρχία οί 
άζόλουθοι, πάντες άνδρες πεπαιδευμένοι ζαί άςιοσέ- 
βαστοι. Επτά Σέοβοι, Γερμανός “Αγγβλιτς, 
άρχιεπίσζοπος Κ α ρ λο β ιτσί ο υ , ζσί πατριάρχης τών 
έν τιΰ Ούγγριζο) βασιλείιρ καί τών έν Αυστρία ορθο
δόξων Σέρβων καί Ελλήνων άναγορευθείς, αύτοζρα- 
τοριζή φιλοτιμία, ϋπό τοΰ νΰν αϋτοκράτορο; Φραγ
κίσκου Ιωσήφ τοϋ Α'., ευθύς μετά τδ τέλος τής Ουγ
γρική; έπαναστάσεως, τό 1849 σωτήριον έτος, έπί τή; 
άρχιερατείας τοϋ άρχιεπισκόπου Καρλοβίτζης 'Ιωσήφ 
Ί’άγιατσιτ;. 'Επίσκοπος 15 ου δαπέ σ τη ς , 'Αρσένιο;

Τήν Βούδαν, έκτδ; τών πολλών καί περι
καλλών αύτή; μεγάρων, κοσμοΰσιν έξόχω; τα 
έπί τής κορυφής αύτής ώ; λαμπρός στέφανο; 
κείμενα περιφανή καί περίβλεπτα ανάκτορα, 
ώκοδομηθέντα έπί τή; περιζλεοΰ; αύτοκρατο- 
ρίσση; Μαρία; θηρεσία; (1749), καί μετά τήν 
Ούγγρικήν έπανάστασιν τοΰ 1848, πρδ τριακον
ταετία; περίπου, άνακαινισθέντα^καί έξωραϊσθέντα, 
μετά τών πέριξ βασιλικών κήπων καί παρα
δείσων, έπί τοΰ νΰν αύτοζράτορο; ζαί βασιλέω; 
Φραγκίσκου Ιωσήφ τοΰ Α'. παρά δέ τά άνά- 
κτορα κεΐνται μεγαλοπρεπή τά ύπουργεΐα τοΰ 
ζράτου;, οί στρατώνε; τοΰ πεζικού, ιππικού καί 
πυροβολικού, τά βασιλικά ' Ιπποστάσια, αί στρα
τιωτικά! σχολαί τών ιατρών καί Αξιωματικών 
τοΰ στρατού, τδ στρατιωτικόν νοσοζομεΐον, πα
ρεμφερές πρδς άνάζτορον, διά τδ κάλλος και 
το μέγεθος αύτοΰ. ’Εντός δέ τής άζροπόλεως 
ζαί περί τά κράσπεδα αύτή; (ένθα καί δεκά; 
παλαιών οικιών οθωμανικών, διατηρουμένων πρδς 
άνάμνησιν άρχαίων καί δεινών ήμερών) εκπαι
δευτικά μέν καταστήματα, τή δαπάνη τοΰ κρα- 
του; καί τή; πόλεως συντηρούμενα, καί μετά 
πάση; πειθαρχικής αύστηρότητος καί έζπαιδευ- 
τικής άκριβείας λειτουργούντα, εϊσί ταύτα· 
α'.) 2 γυμνάσια άνώτερα (Obcr-Gymnasiiim)■ 
β'.) 2 παρθεναγωγεία τέλεια- γ'.) 2 βιοτεχνικά 
σχολεία (Real-Scliulen) · δ'.) 2 πρότυπα σχολεία 
ή διδασκαλεία (Nornial-Schulen) πρδς μόρ- 
φωσιν διδασκάλων καί διδασζαλισσών, καί δ'.) 
12 δημοτικά σχολεία παίδων καί κορασίων, 
έκτδ; άλλων ίδιοτιζών προκαταρητικών γραμμα- 
τοδιδασζαλείων. Φιλανθρωπικά δέ ζαθιδρύματα 
ύπάρχουσι τά. ακόλουθα· α'.) μέγα νοσοκομείου 
τή; πόλεω; (Ofener Gemeindespital) · διαι
ρείται εί; δύω τμήματα κεχωρισμένα άνδρών 
τε καί γυναικών, καί διατηρείται μετά πλείστη; 
ακρίβειας καί έπιμελεία; πρδς τούς πάσχοντας, 
ού; λίαν συχνά, καταβαίνουσα άπό τών άνακτόρων 
έπισζέπτεται καί παρηγορεΐ ή αγαθή καί φι
λάνθρωπο; βασίλισσα ’Ελισάβετ, άλλ' ού μόνον 
αύτούς, άλλά καί τά ορφανά καί τά πτωχά, τών

Στοίζοβιτς· επίσκοπος Βερσάτς. Αίμιλιανός 
Γεγζελάτς· έπίσζοπος ΙΙάκρατς, Νικάνωρ 
Κρουίτ;· έπίσκοπος ΙΙατσκά, Βασίλειος Πέ
τρο β ι τ ς ’ έπίσζοπος ΐ έ μ ε σ β « ρ , Γεώργιος ΙΙράγ- 
ζοβιτς. Τρεις Δαλμάται έπίσκοποι, ήτο·.· Σίλ- 
β ε σ τ ρ ο ς Ά ν ο ρ έ ο β ι τ ς , αρχιεπίσκοπος Β ο υ κ ο β ί ν η ς 
καί μητροπολίτη; Δαλματίας, ανεξάρτητο; και αύ- 
τοζέφαλος, αύτοκρατορικώ όρισαώ, εις δν υπάγονται οί 
Δαλμάται ορθόδοξοι επίσκοποι· Στέφανο; Κ/.όζε- 
βιτς έπίσζοπος Δαλματίας· Γεράσιμος ΙΙετράνο- 
βιτς έπίσζοπος Κατάρ ου. — Καί τρεις Ρωμοΰνοι 
επίσκοποι, Μύρων Ρωμάν αρχιεπίσκοπος ζαΐ μητρο
πολίτης Τρανσυλβανίας, πρδ εικοσαετία; αυτο
κέφαλο; άναγορευθείς ϋπό τοϋ αύτοκράτορος, τή προσ
πάθεια καί ένεργεία τοϋ μακαρίτου Ανδρέα Σιαγ- 
γούνα, επισκόπου Έρμανστάτ, ολίγον μετά τήν 
εί; πατριάρχην επίσημον άναγόρευσιν τοΰ αρχιεπισκόπου 
τών Σέρβων Κάρλοβιτς. '1'πό τόν ρωμοϋνον μητρο
πολίτην Τρανσυλβανίας, υπάγονται οί ορθόδοξοι 
ρωμοΰνοι έπίσκοποι 'Ιωάννης ΙΙαπάζου, έπίσκοπος 
Βανάτου’ ’Ιωάννης Μετσάνου, έπίσκοπος 'Α ρ ά τ. 
Τή σοφή καί άρχιποιμ-αντοριζή προνοίη τοϋ νΰν εύ- 
κλεώς καί έπί μεγάλαι; καί χρησαϊς ταΐς έλπίσι πα- 
τριαρχεύοντας οικουμενικού πατριάρχου, 'Ιωακείμ τοΰ 
Δ·., ή ορθόδοξος ανατολική τοΰ Χριστού έκζλησία εϋρί- 
σζεται νΰν είς έπικοινωνίαν άδελφικήν, μετά τών άγιων 
καί ορθοδόξων τούτων έκκλησιών τής αύστρο-ουγγριζής 
μοναρχίας, έν αΐς υπολογίζονται ύπέρ τά 3 έκατομ. 
χριστιανών ορθοδόξων.

Οί Σέρβοι έπίσκοποι λαμβάνουσι κατά μήνα άπό 
τοϋ σερβικοΰ έκκλησιαστικοϋ ταμείου, άνά τρισχιλίας 
δραχμάς έ’ζαστος, έκ τών πλουσίων προσόδων τών έπι- 
σζοπιζών κτημάτων, ατινα διαχειρίζεται μικτή έπι
τροπή, έκ λαϊκών καί κληρικών, έζλεγομένη ϋπό τοΰ 
έθνικοΰ σερβικοΰ συμβουλίου, μικτού ό'ντος καί αύτοΰ, 
καί συνεδριάζοντος έν Καρλοβιτσίψ, ϋπό τήν προεδρίαν 
τοϋ πατριάρχου καί την παρουσίαν τοϋ βασιλικού έπι- 
τρόπου. Εί; δέ τά; έζτάζτους καί μεγάλα; συνεδριά- 

άλλων ευεργετικών τή; πόλεω; καταστημάτων· 
S'.) έμποριζόν νοσοκομείου (kaufm&nnisches 
Spital) έυθα νοσηλεύονται οί έζ τή; εμπορική; 
τάξεω; τδ πλεΐστον, έπί τεταγμένη πληρωμή, 
καθ' έκάστην ημέραν· γ'.) πτωχοκομεΐον καί 
γεροκομείου (Armenversorgungs - Anstalt in 
Ofen) δαπάνη τοΰ δήμου καλώ; καί εύπρεπώ; 
διατηρούμενου· δ'.) τέσσαρα ιδιωτικά θεραπευ
τήρια (Privat-Heilanstalten) έξ ώυ τδ εν ίσρα- 
ηλιτικόν· ε'.) ορφανοτροφείου δημοτικόν (Arnien- 
kinderspital) · στ'.) έκθετοτροφεΐον, ώσαύτω;, 
τή δαπάνη τοΰ δημοσίου διατηρούμενον, καί τή 
χριστιανική άφοσιώσει προ; τά δυστυχή πλά
σματα, τών αδελφών τοΰ έλέου;· ζ'.) 2 φρε
νοκομεία λίαν καλώ; κατηρτισμένα καί μάλιστα 
τδ έκτδ; τή; πόλεω; koniglich ungarische 
Landes-Irrenanstalt, γνωστόν καί δνομαστδν 
καί έκτδ; τή; Ουγγαρία;· η'.) τδ νοσοκομείου 
τών καθολικών μοναχών, τών καλουμένων οΐ- 
κτιρμόνων αδελφών (Spital der barm- 
herzigen Briider), οιτινε; αύτοί δντε; ιατροί, 
φαρμακοποιοί καί νοσοκόμοι έκτελοΰσι τήν ίεράν 
έντολήν τοΰ θεοΰ καί σωτήρος ήμών ’Ιησού 
Χριστού ’ γίνεσθε ούν οίκτίρμονες, ώσπερ 
καί ό πατήρ υμών ό ο ύ ρ ά ν ι ο ; ο ΐ ζ τ ί ρ μ ω ν 
έστί’ (Λουζ. στ’. 36), καί περιθάλπουσι μετά 
χαρά; καί νοσηλεύουσι δωρεάν μετά προθυμία; 
οί καλοί ούτοι χριστιανοί, τού; άπορου; καί 
άσθενεΐ; γέροντα;· αύτδ δέ τοΰτο ποιεί προ; 
τά; δυστυχεί; ζαί άσθενεΐ; γραία; γυναίκα;· 
θ .) τδ παρακείμενον νοσοζομεΐον τών καθολικών 
μοναζουσών (Kraukenliaus der Elisabethinerin- 
nen), καλουμένων, πρδ; τιμήν ζαί αιώνιον μνη
μόσυνου’Ελισάβετ τή; φιλάνθρωπου βασιλίσση; 
ζαί συζύγου ΙΙέλα τοΰ Β'. βασιλέω; τή; Ουγ
γαρία; (1437), αΐτινε; νυχθημερόν άφωσιοΰνται 
ει; τήν παρηγοριάν ζαί τήν άναζούφισιν τών 
πτωχών καί άσθενών γυναικών, τών μή δυνα- 
μένων έργάζεσθαι ζαί πορίζεσθαι τά πρδ; τδ 

ΖΡήα'·Ιχα> *iir erwerbsunfahige Frauen.
Αι Elisabetliinerinnen αύται καθολιζαί 

μοναχαί τή; Ουγγαρία;, άγαθοποιοΰσι συμμόρφω;

σεις πάντων τών μελών τοΰ συμβουλίου τούτου Con
gress -Λαλουμένου, αποστέλλει ζαί ή ένταύθα ‘Ελληνική 
ήμών ζοινότης τόν αντιπρόσωπον αύτής. Ό οέ κατά 
καιρόν πατριάρχης τών Σέρβων, έχει ετήσιον απολαβήν 
200,000 φρ. άπό τής μεγάλης και προσοδοφόρου έπαύ- 
λεως, οικονομίας (Oeconi>mic) ένταύθα λεγομένης, 
έπί τόν Δούναβιν κείμενης, ένθα καί τά εαρινά τοΰ 
πατριάρχου μέγαρα, ζαί καλούμενης Τάλια, ήν βασι
λικήν έπαυλιν ούσαν τό πρώτον, ό αύτοκράτωρ τή; 
Αύστρία; Λεοπόλδο; ό Δ'., έδωρήσατο τό 1691 είς τόν 
πρόσφυγα αρχιεπίσκοπον Ίπεζίου 'Αρσένιον Τσέρνο- 
βιτ;. Οί δέ ‘Ρωμοΰνοι καί Δαλμάται έπίσκοποι, ώ; 
καί οί τρεις μητροπολΐται τής Βοσνίας καί ’Ερζεγο
βίνης, έχουσι μηνιαίαν έπιχορηγίαν άπό τοΰ κράτους 
άνά χιλίας δραχμάς έκαστο;, τήν πρώτην έκαστου 
μηνός ταζτικώς καί άκριβώς ταύτας λαμβάνοντες έπί 
αποδείξει. ‘Γπό τόν μητροπολίτην Τρανσυλβανία; ϋπά- 
γονται τρεΐ; ϊεραί μοναί, ϋπό δέ τόν πατριάρχην Καρ- 
λοβιτσίου τριάκοντα καί πέντε Σέρβικά μοναστήρια, 
ών τά πλούσια εισοδήματα άναβαίνοντα είς 400,000 
φράγκων, διαχειρίζονται ϋπό έπιτροπή; αρμοδίου, ϋπό 
τόν ακριβή καί αυστηρόν έλεγχον τοϋ έθνικοΰ μικτού 
συμβουλίου τών Σέρβων, και χρησιμεύουσιν είς έργα 
φιλανθρωπικά καί έκπαιδευτικά, καί πρδς τήν αξιο
πρεπή συντήρησιν τών ιερών τούτων μονών, καί τών 
έν αύταΐς διαιτωμένων, προσευχομένων καί έργαζο- 
μένων παντοΐα χειροτεχνήματα, όσιωτάτων μοναχών, 
έξ ών οι μέν έν άξιώμασι λαμβάνουσιν έκαστο; άπό 
τού γενικού μοναστηριακού τούτου ταμείου άνά 600 φρ. 
έτησίως, οί δέ άπλοι καλούμενοι μοναχοί, άνά 200 φρ. 
κατ’ ένιαυτόν, έκτος βεβαίως τής καλή; καί άφθονου 
έπιχορηγίας τών πρός τό ζήν άπαιτουμένων.

Εύχής καί σωτηρίας έργον, έάν καί παρ’ ήμΐν
έφηρμόζετο ϋπό τών αρμοδίων τό άριστον καί κοινω
φελές τοΰτο σύστημα διαχειρίσεως τών μοναστηριακών
κτημάτων, πρός τε τήν ιεροπρεπή συντήρησιν τών έν
αύτοί; κοπίοντων μοναχών, καί έπ’ άγαθώ τή; έκκλη-
σίας καί τής πατρίδος έν γένει.
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πρδς τάς έν Γαλλία μικράς άδελφας τών 
απόρων (Les petites Sceurs), ών τήν χριστια
νικήν φιλανθρωπίαν και ευαγγελικήν αύταπάρ- 
νησιν ΐδομεν καί έθαυμάσαμεν ώς έν είκόνι λαμ
πρά καί καλλιτέχνφ, μετά βαθύτατης συγκινή- 
σεως, έν τή άξιολόγω Εστία τών ‘Αθηνών, 
άλλά καί μετά πολλής εύγνωμοσύνης, ταύτο- 
χρόνως, όφειλομένης πρδς τήν έλλογιμωτάτην 
καί φιλάγαθον Κυρίαν Έλίζαν Σ. Σούτζου, ήτις 
μετά πλείστης έπιτυχίας καί χάριτος, μετέ- 
φρασεν εις τήν ήμετέραν γλώσσαν άπδ τής Γαλ
λικής, καί αφιέρωσε τώ έν Άθήναις Έλληνικίρ 
θεραπευτηρίφ ό Ευαγγελισμός, τήν περί τών 
Μικρών τούτων ’Αδελφών τών απόρων, άρί- 
στην πραγματείαν έπιφανοΰς γάλλου συγγραφέα»; 
Maxime du Camp.

(“Επεται συνέχεια.)

ΠΕΡΙ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ.

ΕΡΙΕΡΓΟ2 συνάθροισις έθνικοτήτων έγέ
νετο τή έσπέρα τής 18T‘S τοΰ ίστα- 
μένου, έν τή ένταΰθα μεγαλοπρεπεΐ αι

θούση τοΰ Βασιλικού 'Ιστορικού Συλλόγου. 
"Ελληνες, Άγγλοι, ’Αμερικανοί καί Σίναι άντε- 
προσώπουν τά τέσσαρα πέρατα τής Οικουμένης, 
τον Νότον, τδν Βορραν, τήν Δύσιν καί τήν Έω. 
Πάντες έσχον ένδιαφέρον τι έπί τοΰ ζητήματος 
τής εσπέρας εκείνης, δπερ ήτο ή άνάγνωσις 
πραγματείας περί τής σχέσεως τής ύπδ τού 
Πλάτωνος έν "Τιμαίω” καί Κριτία” μνημο
νευόμενης νήσου Άτλαντίδος πρδς τήν Κο
λομβίαν ή ’Αμερικήν, κατά τούς προϊστορικούς 
χρόνους.

'0 συγγραφεύς τής πραγματείας ταύτη; είνε 
ό ’Αντιπρόεδρος τοΰ προμνησθέντος καί πολλών 
άλλων Συλλόγων, ό λόγιος Κύριος Hyde Clarke 
πρώην πολίτης Σμύρνης καί ’Εφέσου, Άντι- 
προέδρος τής ’Ακαδημίας τής ’Ανατολής, καί 
τοΰ ’Αγγλικού φιλολογικού καί έπιστημονικού 
Συλλόγου έν Σμύρνη, μέλος άντεπιστέλλον τού 
έκεΐ Μουσείου καί τής Βυζαντινής φιλολογικής 
εταιρίας.

Ό Κύριος Hyde Clarke ήρξατο τών ερευ
νών του περί τής προελληνικής ιστορίας τής 
Μικρά; ’Ασίας καί τής Ελλάδος, 25 έτη προ 
τοΰ Κυρίου Schuemann, δημοσιεύσα; πολλά 
έργα καί υπομνήματα περί τού αντικειμένου. 
Έκ τών ερευνών δέ τούτων ήχθη εις τό συμ
πέρασμα, δτι τά έν τοΐς Διάλογοι; τοϋ Πλά
τωνος εχουσιν ιστορικήν τινα ύπόστασιν, καί δτι 
κατά τά λεχθέντα ύπδ τοΰ Αιγυπτίου ίερέως 
πρδς τδν Σόλωνα, ή Ελλάς μετέσχε τών σπου- 
δαιοτάτων συμβάντων, άτινα έπέδρασαν μεγάλος 
εις τάς τύχας τοΰ Κόσμου. Τή Έλλάδι άπο- 
δίδεται ή καταστροφή τής προϋπαρχούσης συγ
κοινωνίας τού παλαιού μετά τοϋ νέου Κόσμου. 
Τή Ελλάδι οφείλεται ή διατήρησι; τής γνώ- 
σεως, ύφ ής ό Κολόμβος ένεπνεύσθη εις άνα- 
κάλυψιν τής ’Αμερικής καί άποκατάστασιν τής 
μετ αύτής συγκοινωνίας.

'Η βάσι; τού συστήματος τοΰ Κυρίου CLARKE, 
δπερ ό Πλάτων φαίνεται άναπληρών μόνον, είνε 
ή διδασκαλία τών τεσσάρων Κόσμων, ήτις έδι- 
δάσκετο έν τή Σχολή τής Περγάμου, καί ήτις 
διεσώθη μέχρι τών ήμερων τοΰ Κολόμβου.

'Η Σχολή αυτή έδίοασκεν, ώς πολλοί άλλοι 
φιλόσοφοι, δτι ή Γή ήτο σφαίρα, καί δτι έπί 

τής επιφάνειας αύτής ύπήρχον ωκεανοί καί 
ώκισμέναι Ήπειροι. Μία τών Ηπείρων τούτων 
περιελάμβανε τήν ’Ασίαν, τήν Ευρώπην, καί 
τήν Λιβύην ή ’Αφρικήν, καί έκειτο πρδς τήν 
βόρειον πλευράν τής σφαίρας. Εις ισορροπίαν 
τής ’Ηπείρου ταύτης υπήρχε προς νότον ή Αύ- 
στραλία. Κατάντικρυ δέ τής πλευράς ταύτης 
ύπήρχε βόρειος ’’Ηπειρος εις ισορροπίαν τής 
Γ.ύρώπης τής ’Ασίας καί τής ’Αφρικής, καί 
νότιο "Ηπειρο; εις ισορροπίαν τής Αύστραλίας. 
Αί "Ηπειροι δέ αύται διεχωρίζοντο δι’ ωκεά
νιων ζωνών άπδ τοΰ πόλου έξικνουμένων, τοΰ 
’Ατλαντικού καί τοΰ Ειρηνικού. Μεταξύ δέ τών 
βορείων καί νοτίων ’Ηπείρων ρέει ό ’Ινδικός 
ωκεανός, δστις δεικνύει τδ γεγονός τούτο, καθ’ Ο
σον άφορα εις τήν ’Ασίαν καί τήν Αύστραλίαν, 
άλλ’ ούχί καί καθ’ δσον άφορα εις τήν βόρειον 
καί νότιον ’Αμερικήν. Τούτο δμως εξηγείται 
έκ τοΰ στενού Ισθμού τής μέσης ’Αμερικής, 
καί έκ τοΰ δτι ήδύνατο νά ύπαρξη συγκοινωνία 
άπδ ωκεανού εις ώκεανδν διά σχεδιών, πλεουσών 
έπί τών ποταμών ή καθελκυομένων έπί τών έμ- 
ποδών οντων βραχέων τελμάτων.

'Η Άτλαντί;, καθά ιστορεί ό Πλάτων, ήτο 
νήσος μεγάλη κειμένη έν τώ’Ατλαντικώ πελάγει 
κατάντικρυ τών ’Ηρακλείων στηλών, τανΰν Gi
braltar. Ητο οέ μείζων τής Λιβύης καί τής 
’Ασίας όμοΰ, καί περιελάμβανε πολλάς άλλας 
νήσους καί χώρας τής τε Εύρώπης καί τής 
’Αφρικής. Διηρεΐτο δέ εις δέκα Βασιλείας ύπδ 
το σκήπτρον ένό; κραταιοΰ Μονάρχου.

Ό Μονάρχης ούτος έρειδόμενο; εις τάς με- 
γάλας ναυτικάς δυνάμεις του, έπειράθη νά κα- 
τακτήση τήν ανατολήν, άλλ’ ήττήθη ύπδ τών 
ήνωμένων δυνάμεων τών χωρών έκείνων, ών ! 
ήγούντο αί Άθήναι καί ή 'Ελλάς. Κατ’ άρχάς 
τά άνατολικά ταύτα έθνη έβουλεύοντο νά γίνωσιν 
υποτελή εις τόν ’Ατλαντικόν τούτον Μονάρχην 
τής ’Αμερικής, άλλ’ αί μεγάθυμοι Άθήναι κα- 
τίσχυσαν τής ταπεινής καί απαίσιου ταύτης 
βουλήσεως. 'Η νίκη διέσωσε τήν Ευρώπην, τήν 
’Ασίαν καί τήν Αίγυπτον από τής δουλείας τοΰ 
κραταιοΰ τούτου δεσπότου τής Δύσεως. Τά έν 
Ήπείρφ κράτη τής ’Ατλαντίοος ήσαν καλώ; 
ώργανισμένα καί καλώς διφκημένα. Ήσαν δέ 
εύκαρπα καί παρεΐχον ποικιλίαν καρπών καί 
άλλων προϊόντων τής φύσεως, ζώων καί πτηνών, 
κατ’ εξοχήν δέ χρυσού, αργύρου καί άλλων με
τάλλων. Ή Άτλαντίς ήτο γή χρυσού, οί ού 
έστέγαζον καί έκόσμουν τούς ναούς.

’Επειδή δέ μεταξύ τών ζώων μνημονεύονται 
ελέφαντες καί ίπποι, έθεωρουντο ταύτα μέχρι 
τοΰδε ώς μύθοι, άλλ’ ήδη ή θεωρία αυτή δια
σκεδάζεται, διά τών ανακαλύψεων τού Κυρίου 
Hyde Clarke, δστις διατείνεται δτι τά προ- 
βοσκιδοφόρα ζώα τής Αμερικής είνε συνώνυμα 
προς τά τρία όνόματα, οί; άπεκάλουν τόν έλέ- 
φαντα έν Άσία καί Αφρική. — Τά δέ όνόματα 
τοϋ νέου Κόσμου Αάμα, Πάκα καί Βικούνα 
ήσαν όνόματα ίππων έν τώ παλαιω Κόσμω. 
Συνελόντι δ’ είπεΐν έκ τών σωζωμένων περι
κοπών διαφόρων δύναται τις ν’ άπαρτίση ολό
κληρον σειράν μαρτυριών καί αποδείξεων.

Ή έδρα τής Αμερικανικής δυναστείας ήτο 
κατά πασαν πιθανότητα έκεΐ δπου υπάρχει ή 
νΰν Trinitad τούτέστι παρά τά ρείθρα τοΰ Ατ
λαντικού ωκεανού. "Εν μέγα ρεύμα παρακο
λουθεί τώ πέραν τού ωκεανού πνέοντι άνέμω 
από τών Καναριών νήσων εις Trinitad. Τό δέ 
έγκόλπιον ρεΐθρον, δπερ ρέει από Βαχάμης εις 
Άζόρας, άγει τόν θαλασσοποροΰντα έκεΐ εντός 
80 περίπου ήμερών. ’Επειδή δέ ό μέγας βασι
λεύς ήρχε τών ακτών τής Εύρώπης και τής 
Αφρικής ήδύνατο ευκόλως ν’ άποστέλλη τούς 
στόλους αύτοΰ καί νά προβλέπη περί τού κατά

πλου αύτών. Κατά τάς αυθεντικά; μαρτυρίας 
τών άρχαίων ιστοριογράφων, οί περιπλέο»τες τήν 
Αφρικήν παρετήρουν δτι ή δύσις τοΰ ήλιου 
έγένετο κατάντικρυ τή; άνατολή;, δπερ δέν γί
νεται st; τά βόρεια μέρη καί τούτο άποδεικνύει 
δτι εΐχον άποκτήσει τήν πείραν ταύτην έκ τοΰ 
διάπλου, δν έποίουν τοΰ Νοτίου Ημισφαιρίου.

II ήττα ήν ΰπέστη ό κραταιός Μονάρχη; 
τή; Δύσεως είνε άποχρών λόγος τής διακοπής 
τής συγκοινωνίας μετά τής Άτλαντίδος, άλλ’ αί 
παραδόσεις άποδίδουσι τήν διακοπήν ταύτην 
εις άλλην αιτίαν. Ή Άτλαντίς, καθά διηγείται 
ό Σόλων προ; τόν Κριτίαν τόν πρεσβύτερον, έξη- 
φανίσθη έν μια ήμέρα καί μια νυκτί, καταδΰσα 
ύπό σεισμών φοβερών καί κατακλυσμών καί 
καταστήσασα τό έκεΐ πέλαγο; άδιάβατον καί 
άδιερεύνητον ύπδ τοΰ σχηματισθέντο; έκ τή; 
καταδύσεω; πηλού.

Ή ιστορική ακολουθία τής πτώσεως τοΰ κρα- 
ταιοΰ Μονάρχου συνάδει προς τά ύπό τοΰ Σό- 
λωνος ίστορηθέντα. Ή παναρχαιοτάτη ιστορία 
τής 'Ελλάδος, ήτις βασίζεται έπί τοΰ 'Ομήρου, 
τοΰ Ηροδότου καί τοΰ θουκυδίδου λέγει, δτι 
αί Σιμητικαί φυλαί, αΐτινες έδέσποζον τής Φοι
νίκης, διέβησαν τά; ελληνικά; θαλάσσας καί 
άπεκατεστάθησαν έν Κύπρω, Καρθαγένη, Μασ
σαλία καί ιδίως έν Γαδείροις. Τοιουτοτρόπως 
τά Τυρρηνικά, ή ώς ό ΚΧ Clarke άποκαλεϊ 
αυτά, τά Ίβηριχά έθνη διεμελίσθησαν καί άπώ- 
λεσαν τήν πολιτικήν αύτών ανεξαρτησίαν. Ή 
εισβολή δέ τών Άριανών ή Ίνδο-Εύρωπαϊκών 
φυλών εις τήν Ελλάδα καί τήν ’Ιταλίαν 
συνέτεινεν εις τήν έπέκτασιν τών ελληνικών 
άποικιών μέχρι τής Μασσαλίας, καί εις τήν 
ύποταγήν έπί τέλους τών Φοινίκων καί Καρχη- 
δονίων εις τούς Άριανούς.

'0 Κύριο; Clarke θεωρεί τήν ήτταν τοΰ 
Μονάρχου τούτου, ώ; έν τών μεγίστων συμβάν
των τή; ιστορία; τή; άρχαιότητος, ατινα έπέ
δρασαν εις τά; τύχας τής τε Ευρώπη; καί τής 
Αμερικής. Πιστεύει δέ δτι ό μέγας ούτος Βα
σιλεύς άνήκεν εϊς τήν μεγάλην Τυρρηνικήν φυ
λήν, ήτις είσήγαγε τό διοικητικόν σύστημα έν 
Ευρώπη καί Άσία. Στηρίζεται δέ εις τας 
μαρτυρίας τής γλώσσης, τών όνομάτων, τών 
τόπων, εις τούς χαρακτήρας καί τάς τέχνας.

Νομίζει δτι ή Άτλαντίς είνε τδ όνομα ή ό 
τίτλος τοΰ Μεγάλου Βασιλέως κατ’ άναλογίαν 
πρδς τούς παναρχαίους μυθολογικούς καί ιστο
ρικούς τίτλους, ού; δύναται τις νά παρατηρήση 
εϊς έπιγραφάς πολλών μνημείων τή; Μικρά; 
’Ασίας καί τή; Συρίας, καί τών προϊστορικών 
άντικειμένων τών άνακαλυφθέντων ύπό τοΰ Κου 
Σλεΐμαν έν Τρωάδι.

Φυσικώς ζήτημα τόσον νέον καί τόσον άπά- 
δον πρός τάς παραδόσεις δέν ήδύνατο νά πα- 
ρέλθη άνευ συζητήσεως. Πάντες πιστεύουσιν 
δτι ή Άτλαντίς ήτο "Ηπειρος ένοΰσα τόν πα
λαιόν μετά τοΰ νέου Κόσμου καί δτι κατέδυ 
καί έξηφανίσθη, άλλ’ ό Κύριο; Clarke κατά 
τάς γεωλογικά; καί ζωολογικά; μαρτυρία; άπο- 
δεικνύει τδ αδύνατον τούτου. 0 ιστορικό; Κο; 
C. A. Fyfe, δστις έν τή προηγηθείσή Συνε
δριάσει τοΰ Συλλόγου τούτου άνέγνω έκτενε- 
στάτην πραγματείαν έπί τής 'Ελληνικής άνε- 
ξαρτησίας, σχετικώς πρδς τήν τότε πολιτικήν 
τής Αγγλία; καί τής 'Ρωσσίας, ήν δημοσιεύει 
έν ιδίω βιβλίφ, διεφώνησε πρδς τήν θεωρίαν 
ταύτην τοΰ ΚΜ Clarke, είπών δτι ό ,Κολόμβος 
τυχαία»; άνεκάλυψε τήν Αμερικήν, δρμηθεί; ύπδ 
τή; κατεχούσης αυτόν θρησκευτικής μανίας, 
όπως άνεύρη τόν έπίγειον Παράδεισον, καί ούχί 
ύπό τής έμπνεύσεω; τών ελληνικών παραδόσεων, 
δτι ύπήρχε νέος Κόσμος. Ό άμερικανός στρα
τηγός Morton καί πολλοί άλλοι ώμίλησαν έπί- t
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σης έπί τοΰ αντικειμένου καί ύπεστήριξαν τήν 
θεωρίαν τοΰ Κ'-υ Clarke.

Λίαν δέ ενδιαφέρουσα ήτο ή ομιλία τής 
A. Ε. τοΰ Γραμματέα»; τής ένταΰθα αύτοκρα- 
τορικής Σινική; Πρεσβεία; Κυρίου Fung Υεε. 
Ό λόγιο; ούτος διπλωμάτης, δν έσχον τήν τι
μήν νά γνωρίσω εΐπεν, δτι πριν ή έπισκεφθή 
τήν άστράπτουσαν Εύρώπην, άνέγνω τδν Πλά
τωνα, καί δτι παρετήρησεν έν αύτφ δύο τινα 
σχετιζόμενα πρδ; τδ ζήτημα τή; έσπέρα;. 

Πρώτον δτι ή μεγάλη έποχή τής 'Ελληνικής 
φιλοσοφίας υπήρξε, καθ’ ήν έποχήν ήκμαζεν ή 
Σινική φιλοσοφία, καί δεύτερον οτι πολλαί ίδέαι 
τοΰ Πλάτωνος είσί παραδεδεγμένα! ύπδ τών 
Σινών, καί άγεται’ έκ τούτου εις τδ συμπέρασμα 
δτι άμφότεραι αί Σχολαί πρέπει νά εΐχον κοινήν 
τινα προϊστορικήν εμπνευσιν.

Ή σπουδαιοτάτη καί αξιοπερίεργο; αυτή 
πραγματεία τού σοφού Κυρίου Hyde Clarke, 
ήτι; είνε έκτενεστάτη δημοσιευθήσεται διά τής

έφημερίδος τού Βασιλικού ιστορικού Συλλόγου 
καί ίσως καί έν ϊδίιρ τεύχει.

Έν Λονδίνο» 24 Ιουνίου 1885.

Σ. ΙΙαπαντωνόπουλος.

I
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ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.

(Μετά είκόνος, Spa σελ. 85.)

Π
ΕΡΙ τά τέλη τοΰ παρελθόντος Φεβρουά
ριου έπερατώθη μετά έργασίαν τριά
κοντα και έπτά δλων έτών και άπεκα- 
λύφθη έν τή πρωτευούση τών Ηνωμένων τή; 

’Αμερικής Πολιτειών τό γιγαντιαΐον μνημεΐον, 
τό όποιον τό ’ Αμέριαν·.κόν έθνος άνήγειρεν εΐ; 
τιμήν τοΰ Ούασιγκτώνος, τοΰ θεμελιωτοΰ τής αμε
ρικανικής άνεξαρτησίας.

Είδη κατά τό 1783, ήτοι έπτά έτη μετά 
τήν άνακήρυξιν τής άνεξαρτησίας, ό σύνδεσμος 
τών ήνωμένων κρατών τής ’Αμερικής άπεφάσισε 
νά έγείρη εθνικόν μνημεΐον εις τιμήν τοΰ Ούα- 
σιγκτώνο;· άλλά μόλις κατά τό 1833 έσυστήθη 
ή έπιτροπή, ή μέλλουσα. νά έζτελέση τήν άπό- 
φασιν ταύτην. Και έν αρχή μέν αί χρηματικαΐ 
συνεισφορά·, άφθόνως έρρεον, άλλ’ ή τφ 1837 
έπελθούσα οικονομική κρίσις μεγάλως έπηρέασε 
τήν πατριωτικήν ιδέαν, καί μόλις δέκα έτη 
μετά ταΰτα έπανελήφθη ή εΐσπραξις τών συν
εισφορών, ζαΐ έν έτει 1848 έτέθη ό θεμέλιος 
τοΰ μνημείου λίθος ■ εκτοτε αί έργασία·. προ- 
έβησαν ταζτιζώς καί δραστηρίως. Τό μνημεΐον, 
σχήμα εχον όβελίσκου, εΐναι τό ύψηλότερον 
οικοδόμημα τής ύφηλίου. ΰψος έχον 555 ποδών, 
υπερτερεί δηλ. τών κωδωνοστασίων τοΰ μητρο- 
πολιτιζοΰ τής Κολωνίας Ναοΰ ζατά 40 δλου; 
πόδας. Κατά τήν βάσιν ό δβελίσζος έχει 55 
τετρ. ποδών εμβαδόν, καί τά τειχώματα έχουσι 
15 ποδών πάχος, τό όποιον πρός τά άνω λε- 
πτύνεται. Έσωτεριζώς έχει ό οβελίσκο; άνα- 
παυτικήν σιδηράν κλίμακα καί άτμοκίνητον άνα- 
συρτιζήν μηχανήν. Είς τό οικοδόμημα κατηνα- 
λώθησαν 82 χιλ. τόννοι γρανίτου, ή δέ όλική 
δαπάνη άνήλθεν εί; έν έκατομμύριον κα'ι 200 χιλ. 
δολλαρίων. Έκαστη πολιτεία, έκαστον κράτος 
συνεισέφερεν άνά ένα δγκύλιθον μετά καταλ
λήλου έπιγραφής· καί πολλαΐ δέ φυλαΐ ’Ινδών 
ήθέλησαν νά συνεισφέρωσι λίθον διά τό μνη
μεΐον τοΰ "πατρός τής πατρίδος”. Τή 6 Δε
κεμβρίου 1884 άποπερατωθέντος τοΰ έργου 
ύψώθη έπί τής κορυφής ή αμερικανική σημαία, 
ήν έχαιρέτισαν ένθουσιώδεις ζητωκραυγαί καί πα
ταγώδεις κανονοβολισμοί, τά δέ επίσημα έγκαίνια 
τοΰ μνημείου έτελέσθησαν τή 21 Φεβρουάριου 
1885, τή παραμονή τής έπετείου ημέρας τής 
γεννήσεως τοΰ Ούασιγκτώνος (γενν. τή 22 Φε
βρουάριου 1732). Ο γερουσιαστής Σέρμαν έξε- 
φώνησε τόν πανηγυρικόν· ώμίλησε κατόπιν καί 
ό συνταγματάρχης τοΰ μηχανικού Casey, δ τήν 
οικοδομήν διευθύνας. Κάτωθεν τοΰ μνημείου 
ήτο παρατεταγμένος στρατός έξ 6000 άνδρών 
ύπό τήν αρχηγίαν τοΰ διασήμου στρατηγού Σέ- 
ριδαν.

■νΗδη ΐσταται μεγαλοπρεπές τό εθνικόν μνη
μεΐον, διά τάς μελλούσας γενεάς δείγμα τής 
ευγνωμοσύνης τοΰ έθνους πρός εν τών ένδοςω- 
τέρων αύτοΰ τέκνων, ζαΐ παράδειγμα άξιο- 
ζήλευτον πώς μεγάλα έθνη τιμώσι μεγάλου; 
άνδρας.

ΕΚ ΤΩΝ TOT DE AMICIS.

ΠΩΣ ΓΕΝΝΩΝΤΑΙ ΑΙ ΦΙΛΙΑΙ.

Μέταφρασις Δ. I. Καραγιαννάκη.

(Συνέχεια.)

Μέγα; άριθμός φιλιών άπεφασίσθη έκ πρώ
του βλέμματος. Είνε περιέργου πώς, εισερχό
μενοι έν κύκλω προσώπων άγνώστων, ζρίνομεν 
άμέσως, καί σχεδόν πάντοτε άνευ πλάνης, ποιοι 
θά ήτο δυνατόν νά άποβώσι φίλοι ήμών, ποιοι 
δέν θά γείνωσι ποτέ τοιοΰτοι, ζαΐ τινας δέν θά 
δυνηθώμεν νά τιθασσεύσωμεν. Οί πρώτοι οΰς 
βλέπομεν, είσίν έξ έκείνων οΰς συνήθως καλοΰ- 
σιν "όψεις κακά;·” φύσεις κακόβουλοι, φυσιο
γνωμία·. δηλούσαι δτι δέν θά ήνε δυνατόν νά 
άποβή συμπαθητική ή ήμετέρα, άφοΰ, έν συνόλω, 
ή άντιπάθεια ήν έμπνέει ήμΐν άγνωστός τις δεν 
απορρέει έξ άλλου αισθήματος· καί είνε έντελώς 
σπάνιον, δτι δέν παύει, καίτοι άναζαλύπτομεν ή 
βεβαιοΰσιν ήμάς οτι ό άγνωστος έκεΐνος έλαβε 
περί ήμών ιδέαν δλως διάφορον. Μεταξύ έκα- 
τόν βλεμμάτων άναγνωρίζομεν πάραυτα τά δύο 
έζεΐνα τά άγγέλλοντα ήμΐν εχθρόν φυσικόν· 
έννοούμεθα άμοιβαίως έκ πρώτης όψεως· μαν- 
τεύομεν χιλίας διαστροφά; δοξασιών, αισθημά
των, ορέξεων, διατρεχόντων έν ήμΐν άνησυχοΰ- 
μεν, δπω; δταν βλέπη τι; δτι κατασκοπεύεται· 
τά βλέμματαήμώνσυναντιόνται άζουσίως καθ’ έκά
στην στιγμήν· δέν αίσθανόμεθα πλέον ελεύθερα 
οΰτε τό πνεύμα, οΰτε τόν λόγον, οΰτε τήν έκ- 
φρασιν τοΰ προσώπου· εΐμεθα ώς τα δυο φυτά 
έζεΐνα, ατινα, τιθέμενα τό εν άντιζρΰ τοΰ άλλου, 
μαραίνονται και ξηραίνονται · και ή άποτρόπαιος 
δύναμις έχει τοιαύτην παρ’ ήμΐν ίσχύν, ώστε 
δέν πειρώμεθα ούδέ νά τήν νικήσωμεν, και ώθού- 
μεθα πρός τόν χαιρετισμόν καί τήν όμιλιαν, 
τόσφ εΐμεθα βέβαιοι άμφότεροι δτι ήθελεν είναι 
χείρον ή ανωφελές. Καί όχι τόσον ένωρις δπω; 
ούτοι, εύκόλω; δμω; έπίσης αναγνωρίζονται 
άλλοι τινές, μεθ’ ών δέν θά ώμεν ποτέ περισσό
τερον ή φίλοι έκ πταρνίσματος · άνθρωποι ικα
νοί πρός φιλίας, ζαΐ οΐτινες έμπνέουσιν άλλους, 
είνε ύπόθεσις ξένη άληθώς. θά ΐδητε αύτοΰς 
έκατοντάκις · θά παρουσιάζωσιν αύτοΰς ύμΐν 
έκαστον εζτον μήνα, και δέν θά ύπαρξη αιτία 
ένεκα ής νά ένθυμήσθέ ποτέ τό πρόσωπον η τό 
όνομα αύτών· δέν έχουσι οΰτε έκτός οΰτε έντός 
τι δπερ νά έγείρη έν ύμΐν περιέργειαν τινα, 
δπερ νά έγκαταλίπη ύμΐν έντύπωσίν τινα καλήν 
ή κακήν, καί τό όποιον νά άναγζάζη ύμάς όλίγφ 
μετά τήν άναχώρησίν των νά έπαναστραφήτε 
πρός αύτοΰς καί διά παροδικής σκέψεως· είνε 
προωρισμένοι νά φεύγωσιν άπό τής κεφαλής 
ύμών ώσπερ τό ΰδωρ φεύγει άπό τοΰ κόσκινου· 
καί μετά πάροδον τριών έτών άφότου γνωρίζετε 
αύτού;, καί νομίζουσιν ύμά; ώς τόν στενώτατον 
φίλον, θά συμβή άκόμη ύμΐν νά ύπομείνητε τήν 
άλγηδόνα ταύτην, νά εύρεθήτέ ποτέ έν τφ μέσιρ 
δύο έξ αύτών, οί όποιοι δέν γνωρίζονται, συνδέ- 
ουσιν δμω; ομιλίαν δΐ ύμών, καί άρέσκουσιν 
άλλήλοι;, καί κεντώσιν ύμάς εί; τοΰ; αγκώνα; 
ΐνα παρουσιάσητε αυτού;, καί Οαυμάζουσι καί 
ύποργίζονται διά τήν βραδύτητα ύμών, καί σάς 
κάμνωσι νά ίδρώσητε έπί άρκετήν ώραν, έν τή 
άβεβαιότητι τοΰ τί ήθελεν είναι χειρότερον· νά 
έκλάβητε αύτοΰς ώς άγροίκους παρορώντε; τήν 
παρουσίασιν, ή νά προσβάλητε αύτοΰς θανασίμως, 
όμολογοΰντες άμφοτέροις δτι δέν ήξεύρετε ποιοι 
δαίμονες είνε. ’Αλλ’ έξ δλων τών κακών τού
των περιστάσεων, πώς άναμετρώνται αί ολίγαι 
έκεΐναι φιλίαι αΐτινες συνδέονται κατεσπευσμέ- 

νως, έξ ένός καί άλλου μέρους, τή ακαριαία τής 
συμπάθειας ωθήσει! Έν μέσιρ πληθύος άνθρώ
πων άγνώστων ύμΐν, βλέπετε οψιν χαρίεσσαν 
καί μειδιώσαν, ήτις σταματά έπ’ αύτής τό 
βλέμμα ύμών. Μοναδική άπάτη! Νομίζετε δτι 
έχετε ΐδει αύτόν άλλοτε, δέν ήξεύρετε ποΰ, βε
βαίως δμως έν τόπφ καί εις περίστασιν εύχά- 
ριστον. Πλησιάζετε άλλήλοι;, καί συνάπτετε 
ομιλίαν σχεδόν άκουσίως. Έτέρα έκπληξι;· 
φωνή, προφορά, στάσις, τό πάν φαίνεται έγεΐρον 
έν ύμΐν συγζεχημένα; άρχαία; εύχαρίστου; ανα
μνήσεις. Δοκιμάζεσθε δΐ ερωτήσεων αί ιδέα·, 
ύμών συναντιόνται πρό τοΰ νά όμιλήσητε· άπό 
του στόματος ύμών έξέρχονται αί αύται έκφρά- 
σεις, ολόκληροι άλύσει; αισθημάτων καί ιδεών, 
έλκυσθέντο; μόλις παρ’ ένός έζ τών δύο τοΰ 
πρώτου κρίκου, έκτυλίσσονται καί συγχέονται 
όρμητικώτατα, ζαθιστώσαι άνωφελή τήν έξαζο- 
λούθησιν τή; συνδιαλέξεω; · ομοιάζετε τοΰ; λαμ
προύς έζείνου; διοσζούρους άστέρας, οΐτινε; φλέ
γονται άπο κορυφής μέχρι βάθους άμφότεροι. 
έξακοντίζουσι τά; αύτάς άκτΐνας, ζυλίουσι τοΰς 
ίδιους πυρίνου; στροβίλους, λάμπουσιν έκ τών 
αύτών χρωμάτων. — Άλλά τίς είνε ούτος, 
έρωτάσθε άμφότεροι έν τή καρδία ύμών παρα- 
τηροΰντες άλλήλους περιέργως, μέ οφθαλμούς 
μεστούς καλοκαγαθία; — πόθεν έξήλθε: διατί 
δέν γνωριζομεθά ένωρίτερον; — Καί καθώς έν 
ταΐς συνθέσεσι ταΐς χημικαΐς, ύπάρχει έπίσης 
έν τή ύμετέρα έξελιγμός ηλεκτρισμού ζαΐ θερ
μότητα;· ή συνδιάλεξις έκρήγνυται, ό γέλως 
σπινθηροβολεί, τά πρόσωπα χρωματίζονται · εορ
τάζετε άμφότεροι- ήθέλετε έκφρασθή μέ σαφείς 
λέξεις συμπάθειας εί μή ύπήρχεν ό φόβος νά 
φανώσι παιδαριώδεις· σκέπτεσθε πρός τήν ήμέ
ραν έκείνην καθ’ ήν μεγαλειτέρα οίκειότης θά 
έπιτρέψη ύμΐν τούτο- καί ζητείτε μετά παιδικής 
πλέον ανυπομονησίας τάς εύγενεΐ; φράσεις, δΐ 
ών θά έκφράσητε τοΰτο. ’ Επειδή ή καλοκαγα- 
θία άνανεοΐ καί μεγαλοποιεί.

* »*

Τήν πρώτην συνάντησιν ακολουθεί ή περίο
δος τής γενέσεως τής φιλίας. Περίοδο; μεστή 
ψυχολογικών άπροόπτων συμβάντων. Μετά πλεί- 
στων είνε πολύ δύοκολον εΐμεθα ώσπερ δύο 
ταξειδιώται έν τφ βάθει όχήματος κακώς κατε- 
σκευασμένου, οΐτινες έπί άρκετήν ώραν έξαζολου- 
θούσι νά έξαπλώνται, νά μαζεύωνται, νά στρέφωσιν 
έδώ ζαΐ έκεΐ, πρό τοΰ νά εΰρωσι τον τρόπον νά 
σταθώσιν άνέτως, χωρίς νά πέση ό εί; έπί τού 
άλλου. Μετ’ άλλων, άφοΰ περιεπατήσαμεν άρ
κετήν ώραν, βλέπομεν δτι έχομεν κάμει λάθος 
ώ; προ; τον δρόμον, δτι εύρισκόμεθα έν στε- 
νωπφ έξ ής εΐμεθα ήναγκασμένοι νά ήμεθα πολύ 
πλησίον, καί όφείλομεν νά έπιστρέψωμεν, καί 
νά λάβωμεν νέαν οδόν εύρυτέραν, προ; άποφυ- 
γήν τών συγκρούσεων, τών αγκώνων ζαΐ τών 
πλευρών. Τήν πρωίαν είτα τής έπιούσης, μετά 
τήν γνωριμίαν ήν έκάμομεν έν εσπερινή τινι 
συναναστροφή, ώμιλήσαμεν περί τών μελφδιών 
ήμών ώ; οϊνοποτών, και ευρισκόμενοι κατά τό 
πνεύμα ύγιεΐς, ήσχυμένοι άμφότεροι διά τά; έκ 
τοΰ πνεύματος εκείνα; διαστολάς, έννοούμεθα 
άμοιβαίως, ψυχρά καί περιεσκεμμένη ύπερήφα- 
νεία, μή λογιζούση τόν περίπατον τή; χθές, ό 
όποιος άνάγκη νά έπαναληφθή άπό παρατηρητά; 
γαλήνιους καί προφυλαζτιζοΰ; βήμα πρός βήμα. 
Μέ τινας, είνε περίεργον, μετά βραχύτατον χρό
νον, ή φιλία μένει έκεΐ, έν μέση όδφ τής οίκειό- 
τητος, ώς άπολιθωθεΐσα, καί οΰτε ό είς οΰτε ό 
άλλος, διαμένοντες καλοί φίλοι, κάμνομεν περισ
σότερον ένο; βήματος καθ’ δλην τήν ζωήν. Είνε 
άκόμη έκεΐνος δστις, χωριζόμενο; μετά τήν πρώ-

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΪΜΗΣ.
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την συνάντησιν ή έκ τοΰ διαστήματος ή τών 
ύποθέσεων, μένει έν τή φαντασία φίλος, και ό 
όποιος λυπεί ημάς μή δυνάμενος νά άχθη εις 
πέρας, επειδή ή ιδέα φαίνεται ήμΐν ωραία καί 
ή πρώτη εκείνη έντύπωσις υπόσχεται πολλά. 
Είνε ό φίλος είσέτι ον εύρίσκομεν άκομψον καί 
άμορφον, παρακινών ήμάς να έργασθώμεν μεθ 
όλων τών ρινών καί ροκάνων τοΰ ήμετέρου 
έργαστηρίου· καί έςακολουΟοΰμεν τήν εργασίαν 
ευχαρίστως, διότι βλέπομεν δτι το ξυλον είνε 
κάλλιστον καί θά τελειώσωμεν μετατρέψαντες 
αύτδ δπως Οέλομεν. Άλλ’ άμαρτάνομεν, σχε
δόν πάντες, αμάρτημά τι πρδς τδν νέον φίλον· 
τδ νά θέλωμεν νά ώφεληθώμεν τής αγνής περι- 
στάσεως, παρουσιάζοντες αύτώ σχέδιον ριφθέν 
κατά μέρος· έν τω νέφ φίλφ, νέον άνθρωπον 
κρύπτομεν τά ελαττώματα, αύξάνομεν τάς φιλο
φρονήσεις, θέτομεν ήμάς καί τήν φιλίαν ήμών 
εις ύψος ένθα δέν θά δυνηθώμεν νά στηριχθώ- 
μεν· καί ουτω δίδομεν τόπον εις τάς έπικινου- 
νους άπατας. Πόσον οργίζει ήμάς τότε ό πα
λαιός φίλος, έν τή περιόδω εκείνη τής σελήνης 
τοΰ μέλιτος τής φιλίας, δταν έρχηται νά θηρεύση 
έν μέσω ήμών και τής ήμετέρας πρωτοπειριας, 
καί άναγκάζων μέ τήν κτηνώδη αύτοΰ οικειό
τητα νά δειχθώμεν ποιοι ειμεθα, διασκορπίζει 
ολην ήμών τήν μικράν εργασίαν ώς άπατεώνων! 
Παρουσιάζεται είτα τό κύριον ζήτημα, δπερ δεν 
θά ύποχρεωθώμεν ποτέ νά λύσωμεν έξ άποφά- 
σεως, άφοΰ το ύμεΐς θά πέση άφ’ έαυτοΰ, δταν 
δέν στηρίζη αύτδ ή φύσις καί ό τόνος τής 
συνδιαλέξεως, απόβασης οίκειοτάτης· καί άν 
λάβωμεν αύτδ βιαίως, άφίσταται πολύ ενωρίς 
τδ γραμματικόν εκείνο πρόσκομμα, πέρις ούτινος 
δέον νά στρέφηται ή προπέτεια, χάνουσα τήν 
όξυτέραν αύτής ακίδα έν τή στροφή. Μετά τών 
στενότερων ήμών φίλων, εύρέθημεν ήμέραν τινά 
άνταλλάσσοντες τδ σύ, χωρίς καθόλου νά ένθυ- 
μώμεθα ούτε πότε ούτε πώς έχει αρχίσει· ή 
προσφιλής λέςις είσήλθε λάθρα έν ήμΐν, μετε- 
νεγκοΰσα όλα τά ρήματα εις τδν ενικόν άριθμόν, 
χωρίς νά άφήση νά έπιτευχή έπί τής πράξεως, 
Μετ’ άλλων, δσον καί άν προσπαθώμεν χατορ- 
θοΰμεν νά άπαλλαγώμεν τοΰ ύμεΐς· είνε ή ουσι
ώδης έκφρασις τού ήμετέρου τρόπου τής φιλίας· 
δεκάκις άποκοπέν, άναφύεται πάντοτε· είνε ανάγκη 
νά τελειώσωμεν άφίνοντες αύτδ νά ΐσταται. 
Είσιν έπειτα έκεΐνοι, εν οίς ταλαντεύεται μεταξύ 
τών δύο μορφών, χωρίς ούτε ή μία ούτε ή άλλη 
νά τέρπη ήμάς, δμιλοΰντας έστιν δτε μετά 
λέξεων άτελευτήτων, έν έλιγμοΐς καί ύποσκελί- 
σμασι, καθώς δύο άρχίζοντας νά τραυλίζωσι 
ξένην γλώσσαν μέχρις ού ήμέραν τινά άηδιά- 
σαντες τήν χωμφδίαν έκείνην, προσφεύγομεν εις 
έν ύμεΐς προσωρινόν, δπερ άφίνει εις ήμάς και
ρόν νά παοασκευασθώμεν δι’ εν σύ οριστικόν. 
Ή εύχαρίστησις ήδη τών ήμετέρων ζητηθέντων 
καί συμφωνηθέντων, δέν διαρκεΐ περισσότερον 
ή δσον απαιτείται ΐνα χλευασθή· είνε αλλαγή 
σχεδόν απαρατήρητος διερχομένη δι’ ήμών, έν 
μέσιρ δλων τών άλλων αΐτινες έλαβον χώραν 
έν ήμΐν.. Τίς δέν έκαμε τήν μοναδικήν ταύτην 
μεταμόρφωσιν; Μετά έν έτος οίκειότητος ό 
νέος φίλος έχει άλλάξει δψιν προ τών όφθαλ- 
μών ήμών βλέπομεν αύτον διά τής φιλίας 
ήμών, ώραΐον ή άσχημον, άλλά σχεδόν πάντοτε 
πολύ διάφορον ή δπως ίδωμεν αύτον τδ πρώτον 
δέν έπανέρχεται ήμΐν ή πρώτη έντύπωσις ή 
σπανιώτατα καί φεύγουσα- καί ένίοτε μάλιστα, 
ΐνα κάμωμεν τήν αληθή αύτοΰ περιγραφήν, 
είνε ανάγκη νά έπιτύχωμεν τήν πρώτην αύτοΰ 
εικόνα, ΐνα έπί ταύτης κρίνωμεν αύτον· καί 
σχεδόν πάντοτε συμβαίνει ήμΐν, παρισταμένης 
τής νέας αύτοΰ είκόνος, χάνομεν ουτω τήν άρ- 
χαίαν. Επίσης ουτω λέξεις τινές οικείοι τή 

γλώσση, παρέχουσιν ολίγω κατ’δλίγον τή άκοή 
ήμών ήχον, ό όποιος δέν είνε πλέον ό άληθής 
αύτών ήχος· δστις είτα ήχεΐ ήμΐν ώς νέον τι 
πράγμα, δτε αί λέξεις έκεΐναι, έκφεύγουσαι τοΰ 
στόματος ήμών έν στιγμή απροσεξίας, φθάνουσιν 
εις τδ ούς ήμών έκπλήκτως, ώς εΐ προεφέρθησαν 
ύπό τίνος άλλου.

(Έπεται τό τέλος.)

Ο ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ.

Ν Κίνα, ώς γνωστόν, μία μόνον κυρίως 
κινεζική έφημερίς έκδίδεται, ήν ή κυ- 
βέρνησις έπισήμως άναγνωρίζει ώς .δρ- 

γανόν της. Ή έφημερίς αύτη είναι ή "Έφη
μερίς τοΰ Πεκίνου”, ήν οί Κινέζοι καλοΰσι 
King-pao, ήτοι "’Εφημερίδα τής Πρωτευούσης”. 
Η άρχαιότης αύτής είναι μεγάλη, διότι ή σύ- 

στασίς της χρονολογείται άπδ τής δυναστείας 
τών Τάγγ, άπδ τοΰ εβδόμου καί ογδόου μ. Χρ. 
αίώνος. Έν αυτή δημοσιεύονται ολα τά κυβερ
νητικά έγγραφα, τά αύτοκρατορικά διατάγματα 
καί διαγγέλματα, τά εις τον θρόνον ύποβαλλό- 
μενα ύπομνήματα, οί διορισμοί, αί παύσεις και 
αί μεταθέσεις τώιε ύπαλλήλων του κράτους. 
Επομένως ή σπουδαία αύτη έφημερίς καθίσταται 
μία τών κυριωτέρων πηγών τής συγχρόνου ιστο
ρίας. Καθ’ έκάστην έκδίδεται έν φυλλάοιον 
σχήματος 12'·“ κακώς τετυπωμένον καί μετά 
περικαλύμματος χρώματος κίτρινου (τοΰ αύτο- 
κρατορικοΰ χρώματος).

Από τινων έτών Εύρωπαΐοι, κάτοικοι τοΰ 
Ουρανίου κράτους, έπειράθησαν νά ίδρύσωσιν 
έφημερίδας εις γλώσσαν κινεζικήν, έξ ών ή ύπδ 
τοΰΆγγλου ’ Ερνέστου Major συστηθεΐσα " ’Εφη
μερίς τής Σαγγάης” μεγάλην έκτήσατο φήμην 
καί διάοοσιν. '0 εύθύς κατόπιν αναπτυχθείς 
συναγωνισμός δέν ήδυνήθη νά καταβάλλη τήν 
πρώτην ταύτην έφημερίδα. ‘Η μόνη έφημερίς, 
ήτις φαίνεται δτι θέλει βαδίσει έπί τά ίχνη τής 
"Έφημερίδος τής Σαγγάης" είναι ή "Έφημερίς 
τής Ού”, έκδιδομένη ύπό αγγλικής έταιρίας άπδ 
δύο περίπου έτών.

'Η "Έφημερίς τής Σαγγάης” έκδίδεται μέν 
ύπδ τήν ονομαστικήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Major, 
πράγματι όμως συντάσσεται ύπδ όμάδος λογιών 
Κινέζων, οΐτινες γράφουσι καί διορθοΰσι τά άρ
θρα- λέγεται δτι ή έφημερίς αύτη λαμβάνει 
έπιχορήγησιν ύπδ τής Κυβερνήσεως, δπως ύπε- 
ρασπίζηται τά συμφέροντα τοΰ κινεζικού κράτους 
καί διατηρή τήν κατά τών Ευρωπαίων αντι
πάθειαν τών Κινέζων. 'Π διάδοσις αύτής είναι 
τόσον σπουδαία καί τά κέρδη τόσον μεγάλα, 
ώστε έσχάτως ό διευθυντής αύτής άπέρριψε 
πρότασιν περί πωλήσεως τής έφημερίδος άντί 
150 χιλ. φράγκων. Άλλά τήν έπιτυχίαν ταύτην 
δέν άπέκτησεν ό δραστήριος διευθυντής άνευ 
κόπου· διότι έν άρχή ειχεν άγώνα σφοδρόν καί 
άντίδρασιν ίσχυράν έκ μέρους τών άνωτέρων 
ύπαλλήλων τοΰ κράτους, οΐτινες έφοβοΰντο μή 
φανερωθώσιν αί έν τή διαχειρίσει καταχρήσεις 
των. Ευθύς άμα τή δημοσιεύσει τών πρώτων 
άριθμών οί ύπάλληλοι ήρξαντο έπιτιθέμενοι κατά 
τών έγχωρίων συντακτών τής έφημερίδος καί 
προέβησαν μάλιστα μέχρι τοΰ μέτρου νά ύπο- 
βάλωσιν άναφοράς εις τόν αύτοκράτορα, δΐ ών 
έζήτουν τήν κατάργησιν τοΰ νεοφανέντος τούτου 
οργάνου. Ή· διεύθυνσις δμως ένέμενεν άκρά- 
δαντος, δέν έπτοήθη, καί κατώρθωσε αύτήν τήν 
κυβέρνησιν νά Οεωρή τήν έφημερίδα έξελεγκτήν 
ώφέλιμον τών πράξεων τών ύπαλλήλων έν ταϊς 

έπαρχίαις καί ύπερασπιστήν πιστόν τών συμ
φερόντων τοΰ κράτους.

'Η έφημερίς αύτη έκτυποΰται διά στοιχείων 
κινεζικών κινητών καί κομψοτάτων έπί φύλλου 
χάρτου κίτρινου λεπτοτάτου, έχοντας μήκος μέν 
πλέον τοΰ μέτρου καί πλάτος 25 ώς έγγιστα 
εκατοστών· ένεκα τής λεπτότητας τοΰ χάρτου 
τυποΰται μάναν έπί τοΰ ενός μέρους. Καθ’ έκά
στην έκδίδεται έν Σαγγάη έν φύλλον τιμώμενον 
άντί έξ σαπέκων (ήτοι πέντε λεπτών τοΰ φράγ
κου). ΊΙ αύτή τιμή διατηρείται καί έν ταΐς 
έπαρχίαις, προστιθεμένου μόνον τοΰ ταχυδρο
μικού τέλους. 'Έκαστος άριθμδς έχει τήν έξής 
κατάταξιν πρώτον έρχεται κύριον άρθρον, πραγ
ματευόμενο·/ περί τών ζητημάτων τής ήμέρας · 
κατόπιν δημοσιεύονται τά αύτοκρατορικά δια
τάγματα, τά τηλεγραφήματα, αί ειδήσεις τής 
ήμέρας, τά διάφορα, αί φήμαι, τά δικαστικά, 
καί οί διορισμοί καί αί παύσεις τών ύπαλλήλων· 
κατά τήν έπίσημον έφημερίδα τοΰ Πεκίνου. 
Ερχονται μετά ταύτα τά προγράμματα τών δια

φόρων θεάτρων καί διασκεδάσεων, αί ειδοποιή
σεις τών πλειστηριασμών, τών ένοικιαζομένων 
οικιών, τών μηχανών, τών νεοφανών βιβλίων κ τ.τ. 
Ί’οιαΰτα τά περιεχόμενα τής έφημερίδος ταύτης, 
ής ή άνάγνωσις ού μόνον ευχάριστος είναι άλλά 
καί λίαν ωφέλιμος τόσον διά τούς Κινέζους 
δσον καί διά τούς Ευρωπαίους· καθότι οί μέν 
Κινέζοι μανθάνουσιν έξ αύτής τά συμβάντα έν 
Ευρώπη, περί ής τοσοΰτον άμυδράς έχουσι γνώ
σεις, οί οέ Ευρωπαίοι άναγινώσκουσι τάς κρί
σεις τών Κινέζων περί αύτών καί τήν έν Κίνα 
φιλολογικήν κίνησιν. Τά τελευταία έν Κίνα, 
σπουδαία συμβάντα, δηλ. ό πόλεμος μετά τής 
Γαλλίας, παρεκίνησαν τήν διεύθυνσιν τής"’Εφη- 
μερίδος τής Σαγγάης” νά δημοσιεύη άπαξ τής 
εοδομαδος καί έν έχτάχτφ παραρτήματι μίαν 
εικόνα, παριστώσαν τά διάφορα τής έβδομάδος 
συμβάντα. Τδ παράρτημα τούτο σύγκειται έξ 
όκτώ διπλών φύλλων περιοεβλημένων έντός κα
λύμματος έρυθροΰ.

Ή τιμή τοΰ παραρτήματος τούτου είναι 25 
έκατοστών τοΰ φράγκου. Αί κυριώτεραι τών 
δημοσιευθεισών εικόνων είναι· ή συνθήκη τοΰ 
Τιεντσίν ή μονομαχία Έοσεφόρ-Φουρνιέ (οί δύο 
άντίπαλοι πυγμομαχοΰσιν έν μέσω κύκλου περι
έργων έξ άμφοτέρων τών φύλων)· ή ναυμαχία 
τοΰ Φουτσοΰ· ή άλωσις τοΰ Κελούγκ· ή σύγ- 
κρουσις έν Νιγκ-Πό· ή έκρηξις τορπίλλης ύπο- 
βρυχίου. Προστίθενται εις τάς εικόνας ταύτας 
καί παραστάσεις έκ τοΰ ιδιωτικού βίου τών Κι
νέζων, αΐτινες διά τούς Ευρωπαίους μέγα έχου- 
σιν ένοιαφέρον διότι άπεικονίζουσιν ήμΐν τούς 
Κινέζους ώς ζώσι καί διάγουσιν.

Άπδ τεσσάρων έτών οί Ίησουιται ιεραπό
στολοι, οΐτινες έχουσι παρά τήν πόλιν Σαγγάην 
σχολεΐον έκκλησιαστικόν, φιλολογικόν και έπι- 
στημονικόν, έπεχείρησαν τήν έκοοσιν εβδομαδι
αίας έφημερίδος, ήτις φέρει τον τίτλον "ΙΙ άπο- 
θήκη τών ώφελίμων γνώσεων”, συνίσταται δέ 
έξ έξ σελίδων διπλών σχήματος μεγάλου 8'-“, 
καί έκτυποΰται μετά πολλής άκριβείας έπί κίτρι
νου στιλπνοτάτου χάρτου. Ό αριθμός τιμάται 
πέντε έκατοστών τοΰ φράγκου. Έν άρχή τδ 
περιοδικόν τοΰτο ήτο μηνιαΐον, άλλ’ ή ύποδοχή 
του ύπήρξε τόσον εύμενής, ώστε βαθμηδόν ή 
έκδοσις αύτοΰ έγένετο δίς τής έβδομάδος.
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ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 'Σ ΤΟ ΧΩΡΙΟ.

Υπό Giacomo Leopardi.

Merciippaoi; Λ. Μ.

Ό ήλιος βασιλεύοντας βυθάει,
Και άπδ τον κάμπο ή λιγερή γυρνάει 
Μέ άμασχαλιά χορτάρι· ’ς τύ χεράκι 
Βαστά ένα δεματάκι
Τριαντάφυλλα και γιούλια, ποΰ Οά βάλη, 
Καθώς εχει συνήθεια,
Αύριο ποΰ ’ναι γιορτή ’ς τ’ ώραΐο κεφάλι 
Και ’ς τά χιονάτα στήθια.
Μέ ταΐς γειτόνισσαίς της
Σ’ το σκαλοπάτι κάθεται ή γρυούλα 
Γυρμένη κατά κεΐ ποΰ σβύν ή μέρα· 
Στρήφοντας ταΐς κλωσταΐς της 
Γιά τον καιρό, ποΰ ήταν χωριατοποΰλα, 
Γιά τόν καιρό, ποΰ ’ναι μακρυά καί πέρα, 
Τοΰς διηγάται πώς ήταν στολισμένη 
"Οταν είχαν γιορτάδες,
Και πώς γερή κι’ ώμορφοκαμωμένη 
Μ’ εκείνου τοΰ καιρού τοΰς χορευτάδες 
Έχόρευε το βράδυ. —
Ωστόσο τδ σκοτάδι
Εις τδν αέρα χύνεται·
Π λείο βαθΰ τ’ ούρανοΰ τδ χρώμα γίνεται· 
Τό νειδ φεγγάρι λάμπει
Και άπδ τδ φώς του άσπρολογοΰν οί κάμποι. 
Μαυράδια καταιβαίνουν
’Απ’ ταΐς ραχούλαις και άπ’ τά σπήτΐ · αράδα 
Ή καμπάναις σημαίνουν
Γιά τήν αύριαινή γιορτή κα’ι βάνουν 
Είς ταΐς καρδιαΐς παρηγοριάς γλυκάδα 
Μέ τδν άχδ ποΰ κάνουν.
’Σ τήν άφοδιά*)  γελώντας

* Έκ τοΰ άμφοόος (;). ΊΙ λέςις σώζεται έν Ιΐαςοΐ; 
καί σημαίνει ότι καί τό ’Ιταλικόν piazzuola.

Μέ φωνατά πηδώντας 
Πλήθος παιδιά χαρούμενο έκεΐ παίζει. 
Τδ δειλινό νά φάη 
’Σ τδ φτωχικό τραπέζι 
Μέ τδ τσαπί του πάει
Ώ βουλευτής σφυρίζοντας καί δλη
Ή σκέψι του είναι ποΰ αύριο θ’ άχη σκόλη.

Κ’ έπειτ άφ’ ού παντού τά φώτα σβυοΰνται 
Κι’ άκρα σιωπή 'ς τήν πλάσι βασιλεύει, 
Μονάχα οί χτύποι τοΰ σφυριού γροικιουνται 
Καί τοΰ ξυλά γροικιέται τδ πριόνι, 
'Οπού ’ς τδ φώς τοΰ λυχναριού δουλεύει 
Καί βιάζεται καί ιδρόνει
’Σ τδ κλεισμένο άργαστήρι νά τελείωση 
Γλήγωρα τή δουλειά πριν ξημερώση.

Ή καλήτερ’ ήμέρα είν’ το Σαββάτο 
'Όλο άπδ ελπίδα καί χαρά γεμάτο- 
Πίκρα καί πλήξιν αύριο
'II δκναΐς ώραις θά φέρουν· νά φροντίζη 
Τοΰ καθενδς δ νοΰς πάλι θ’ άρχίζη
Γιά ταΐς δουλειαΐς, ποΰ Οέ νά ’λθοΰν μεθαύριο.

νΑκούσε παιγνηδιάρικο παιδάκι· 
Τ’ ανθισμένα σου νειάτα, 
'Ημέρα δίχως ένα συγνεφάκι, 
Χαραϊς είναι γεμάτα, 
Παραμονή γλυκειά είναι τής γιορτής σου 
Χαρμόσυνο Σαββάτο τής ζωής σου. 
Χάρου, παιδί μου, τήν ευτυχισμένη 
Καί άπίκραντη έποχή!
Άλλο νά ’πώ δέν θέλω · άλλ’ άν αργή 
Τής ζωής σου ή γιορτή, μή σέ βαραίνη.

Έν Μονάχφ 1885.

Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΦΛΩΡΕΝΤΙΟΥ
ΕΝ ΤΗι ΝΟΤΙΩι ΑΜΕΡΙΚΗι.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 88.)

1 χώραι, άς διασχίζει ή σειρά τών Κορ- 
διλλιέρων, είναι ύπδ πολλάς έπόψεις 
άξιοπερίεργοι, διότι ού μόνον ή φύσις 

τών μερών έκείνων είναι μεγαλοπρεπέστατη, 
άλλά καί ό τύπος τών κατοίκων εΐναι ίδιάζων, 
μετέχων τοΰ ευρωπαϊκού καί τοΰ ήμιβαρβάρου. 
’Επισκεπτόμενός τις τάς πόλεις νομίζει οτι εύ
ρίσκεται έν Ισπανία, διερχόμενός τις δμως τάς 
άπεράντους πεδιάδας καί τά ύψηλά δροπέδια 
μεταφέρεται ώς διά μαγικής ράβδου έν έρημία 
άγρια, ένθα ό άνθρώπινος ποΰς σπανίως πατεΐ. 
Ό μέγος Ούμβόλδος. περιηγηθείς τά μέρη έκεΐνα 
λέγει περί τών Κορδιλλιέρων όρέων· "Τά δρη 
ταύτα έχουσι πολλήν τήν Ομοιότητα πρός τάς 

’Άλπεις καί τά Πυρηναία, είναι δμως ύψηλό- 
τερα καί άγριώτερα· ωσαύτως καί αί κοιλάδες 
βαθύτεροι καί σκοτεινότερα1., πληροΰσαι τήν 
ψυχήν θαυμασμού άμα καί φρίκης. Αί κοιλάδες 
αύται είναι πολλάκις φάραγγες τόσον βαθεΐαι, 
ώστε ολόκληρος ό Βεζούβιος ήδύνατο νά χωρή 
χωρίς ή κορυφή του νά έξέχη τών όρέων · με
ταξύ τών κοιλάδων τούτων είναι ή τής Χότας, 
ήτις έχει βάθος 1500 μέτρων. Ίνα λάβη τις 
ιδέαν άκριβεστέραν περί τής μεγαλοπρεπείας 
τών γεωλογικών τούτων φαινομένων, πρέπει νά 
συλλογισθή δτι ό πυθμήν τών φαράγγων τούτων 
κατά μικρόν μόνον διαφέρει άπδ τοΰ ΰψους τοΰ 
Αγίου Γοθάρδου καί τοΰ Κηνισίου ορούς.” Καί 

ταΰτα μέν ό Ούμβόλδος.
Περιερχόμενός τις τά μέρη έκεΐνα συνάντα 

πολλάκις όμιλον άνθρώπων, οΐτινες έχουσι μάλ
λον ληστών δψιν ή ειρηνικών έμπορων' οί άν
θρωποι ούτοι είναι οί άναζητοΰντες τδ έλαστικδν 
κόμμι (τδ caoutchouc), οί γνωστοί ύπδ τδ όνομα 
caucheros. Οί άνδρες ούτοι διάγουσι βίον νο
μαδικόν καί πλήρη κινδύνων έλεύθεροι πάσης 
προλήψεως τέρπονται έν τή άγρια φύσει καί 
δλίγην προσοχήν δίδουσιν είς τδ έμδν καί τδ 
σόν. Οί προσλαμβάνοντες αύτοΰς είς τήν υπη
ρεσίαν των έργολάβοι ολίγον φροντίζουσι περί 
τής ηθικής αύτών μορφώσεως, άλλά μάλλον 
άποβλέπουσιν είς τήν εύτολμίαν των καί είς 
τήν δύναμιν τών μυώνων των. Οί κομμισυλ- 
λέκται ούτοι είναι άγριοι τήν δψιν, ώπλισμένοι 
όλοι, μέ οφθαλμούς βλοσυρούς καί έν γένει έμ- 
πνέοντες φόβον. Οί έγχώριοι, άνθρωποι φιλή
συχοι καί έργατικοί, τοΰς φοβούνται καί τοΰς 
άποφεύγουσι πάντοτε. ' Π έργασία των είναι 
νά περιέρχωνται τά δάση καί νά συλλέγωσι 
κλάδους καί κορμούς τών δένδρων, τά όποια 
παράγουσι τδ έλαστικδν κόμμι. Η τροφή των 
είναι είς άκρον λιτή· δύο ιδίως φαγητά αύτών 
έχουσι τινα πρωτοτυπίαν ■ τδ εν τούτων καλείται 
pinol καί συνίσταται έξ άλεύρου μεμιγμένου 
μέ ζάκχαριν έκ ζακχαροκαλάμου είς τήν φυ
σικήν αύτής κατάστασιν· τδ μίγμα τοΰτο άνα- 
λύεται έν τφ υδατι καί χρησιμεύει και ώς 
τροφή καί ώς ποτόν · τό δεύτερον φαγητδν λέ
γεται chif’re καί σύγζειται έκ τεμαχίων βανάνης 
τηγανισμένων έν βοείφ άλείματι. Τδ δεύτερον 
τούτο φαγητδν διατηρούμενον έπί ημέρας προ- 
παρασκευάζεται διά τάς μακροτέρας έκδρομάς.

’Εκ τών υψηλών τούτων όρέων συχνότατοι 
κατέρχονται καταρράκται μετά βροντώδους θορύ
βου. Είς τών καταρρακτών, δστις γραφικώτατα 
κυλιέται διά μέσου ύψηλού καί καταφύτου όρους, 
είναι ό καταρράκτης τοΰ Αγίου Φλωρεντίου, ού 
τήν εικόνα παραθέτομεν. Κάτωθεν αύτοΰ άγει 
μία τών συνήθων οδών, άς διέρχονται οί κομμι- 
συλλέκται· απλή ξύλινη γέφυρα, έκ κορμών 

δένδρων κατεσκευάσμένη, κεΐται άνωθεν τού 
ΰδατος ■ πολλάζις όμως τήν άνοιξιν οτε αναλύε
ται ή χιών, ή γέφυρα αΰτη παρασύρεται παρά 
τών ύδάτων, άλλ’ αμέσως επισκευάζεται ένεκα 
τής μεγάλης αύτής χρησιμότητας. Τό ΰδωρ 
τού καταρράκτου τούτου είναι δ,οοσερώτατον καί 
άκόμη έν ώρα θέρους.

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΣ
ΤΗι 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1870.

(Μετά είκόνος, Spa σελ. 89.)

παρατεθειμένη σήμερον είκών παριστα 
τήν άξιομνημόνευτον στιγμήν τοΰ τελευ
ταίου γαλλο-πρωσσικοΰ πολέμου, καθ’ ήν 

το οχυρόν φρούριον τοΰ Μέτς, μή δυνάμενον 
ν’ άνθέξη έπί πλέον είς τήν στενήν πολιορκίαν, 
παρεδόθη είς τοΰς Πρώσσους. Τού καταπλη
κτικού τούτου επεισοδίου άνεμνήσθημεν ένεκα 
τοΰ πρό τινων εβδομάδων έπισυμβάντο; θανάτου 
τοΰ ήρωος τοΰ Μέτς, τοΰ πρίγκηπος Φριδε- 
ρίκου Καρόλου τής ΙΙρωσσίας, δστις μετά 
γερμανικής όντως έγκαρτερήσεως πολιορκήσας 
έφ’ ικανόν χρόνον τδ φρούριον ήνάγζασεν αύτό 
έπί τέλους νά παραδοθή.

Εν τή είζόνι παρίσταται ό πρίγκηψ Φριδε- 
ρΐκος Κάρολος καί ένώπιον αύτού άποκαλύπτων 
τήν κεφαλήν του ό Γάλλος στρατηγός Desvaux, 
δστις άποσταλεί; παρά τοΰ στρατάρχου Βα- 
ζαινε προσήλθε καί ειπεν- " Υψηλότατε,’έλα- 
βον διαταγήν νά παραδώσω ύμΐν τήν αύτοκρα- 
τορικήν φρουράν.” Αί λέξεις αύται ήσαν δ επί
λογος τοΰ καταπληκτικού έκείνου δράματος. 

’Όπισθεν τοΰ πρίγκηπος ΐσταται τδ έπιτελεϊον 
αύτοΰ, συγκείμενον έκ τών στρατηγών Στείλε, 
Φρανσέκη καί άλλων αξιωματικών. “Όπισθεν 
δέ τού Γάλλου στρατηγού φαίνεται ό γαλλικός 
στρατός. 'Ως γνωστόν, 150 χιλ. Γάλλων πα- 
ρεδόθησαν τότε καταθέσαντες τά όπλα. ΤΙ 
Γαλλία, βαρέως φέρουσα τήν τοσαύτην καται
σχύνην, έχαρακτήρισε τήν παράδοσίν τοΰ Μέτς 
ώς προδοσίαν έκ μέρους τοΰ στρατάρχου Βδ- 
ΖΑΙΝΕ, ον διά τούτο καί είσήγαγεν είς δίκην 
καί κατεδίκασεν είς ειρκτήν, βθεν κατώρθωσεν 
ό Βαζαινε νά φύγη. ΤΙ πολιορκία καί ή πτώ- 
σις τοΰ άχυρού φρουρίου τής Γαλλίας μένει έν 
τών άξιομνημονεύτων συμβάντων έν τή ιστορία.

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Πανταχόθεν όμοια έστιν ή είς αδου κατά- 
βασις. Διογ. Λαέρτιος.

Γής άρετής ιδρώτα θεοί προπάροιθεν εθηκαν. 
'Ησίοδος.

Μεταξύ δλων τών λαών οί "Ελληνες είναι 
οί δνειρευθέντες τδ ώραιότερον δνειρον τού βίου.

Goethe.

Άνθρωπε, θέλεις νά μάθης άν ήσαι μέγας 
ή μικρός; Θνήσκε καί θά τδ μάθης.

Αεειεκι.

’Αδελφός είναι φίλος, δν ή φύσις έδωκεν 
ήμΐν. Lego υνί.

Πατήρ είναι τραπεζίτης, δν ή φύσις έδωκεν 
ήμΐν. ΙΙαρφδία τού άνω £ητοΰ.

Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΛΙΝΗΣ.
Διήγημα έκ τοΰ Γαλλικού.

Μετάφρασις Αικατερίνης Π. Βασιλειάδου.

(Συνέχεια ζαΐ τέλος).

Γ.

λογίζετο

Ε τήν εύτυχή άφροντισίαν, ήτις είναι 
τδ προσόν τής νεότητος, ή Φραγκλίνη 
ίππεύσασα έπί τής Φλώρας ούο’ έσυλ- 
πλέον τδ αίτιον, τό παρακινήσαν αυτήν 

νά έξέλθη τής οικίας. Άπήλθε καλπάζουσα, 
έλαφρά καί εύθυμος ώς πτηνόν, άλλ’ οτε άπε- 
μακρύνθη είς ικανήν άπόστασίν έσζέφθη νά έπι- 
στρέψη, καί ή σζέψις αΰτη τή άνέμνησε τήν 
θέσιν της. Τδ ζωηρόν πρόσωπον της επεσκιά- 
σθη πάραυτα, καί ιδέαι ζοφεραί διήλθον τόν 
νοΰν της, Ή πρώτη οπτασία, ή διελθοΰσα τού 
πνεύματός τη; ήτο ή μορφή τοΰ βαρώνου Βέρν- 
χαϊμ· βαθΰν άνέπεμψε στεναγμόν.

— Άχ! είπε καθ’ έαυτήν, πόσον είναι άλη- 
θές, δτι ούδείς είναι εύχαριστημένος με την 
τύχην του έν τφ κόσμω τούτω! ’Ίσως πτωχή 
τις κόρη απελπίζεται, διότι βιάζεται ύπδ τών 
γονέων της είς συνσικέσιον, άπαρέσκον αύτή, έν 
ω έγώ θλίβομαι, διότι είμαι ήναγκασμένη νά 
ποιήσω έκλογήν. 'Υπάρχουσιν άληθώ; στιγμαι, 
καθ’ ας ή έλευθερία εΐναι πράγμα είς άκρον 
επαχθές . . . Νά εκλέξω; Άλλ’ ύπέρ τίνος 
ν’ άποφανθώ; "Ολοι τά αύτά λέγουσιν ήμΐν.

ΤΙ ιδέα αΰτη τή έπροξένει ταραχήν, ήθέλησε 
ν’ άφιππεύση καί λησμονούσα δτι ήτο μόνη,

— Πέτρε, έκραξεν, έλθέ νά μέ βοηθήσης, σέ 
παρακαλώ.

Καί βεβυθισμένη πάντοτε είς τάς σκέψεις 
της ήπλωσε τδν πόδα επί προτεταμένης χειρός 
καί δΐ έλαφροΰ άλματος έπήδησεν έπί τοΰ έδά- 
φους. ‘Υψώσασα δέ εύθΰς τοΰς όφθαλμούς έμει- 
νεν έκπληκτο;· δέν ήτο δ ύπηρέτη; αύτής 
ΙΙέτρος ένώπιόν της, άλλ’ εύειδή; τις νεανίας, 
σοβαρός τήν δψιν καί εύπρεπώς ένδεδυμένος.

— Ά! άνέκραξεν ή κόρη- 'Ροβέρτε! Κύριε 
'Ροβέρτε!

— Είμαι, ώς βλέπω, άρκετά εύτυχής, ώστε 
νά μέ αναγνωρίσετε, άπήντησεν ό νέος.

— Εύτυχώς· άλλως τε δμω; δέν παρήλθε 
τοσοΰτο; καιρός, άφ’ δτου δέν εΐδομεν άλλήλους.

— Νομίζετε; Δέν είμαι τή; γνώμη; σας. 
’Εννέα δλα έτη — φαίνεται ένίοτε διάστημα 
μακρόν.

— Είναι πράγματι εννέα έτη; ειπεν ή κόρη 
μετ’ άφελοΰ; μειδιάματος· λοιπόν δέν μετεβλή- 
θητε διόλου· έχετε πάντοτε τδ σοβαρόν σας 
ύφος· προσετέθη μόνον ό πώγων. — Άλλ’ εί- 
πέτε μοι, παρακαλώ, κατά ποιαν εύτυχή σύμ- 
πτωσιν εύρέθητε ένταΰθα, δπως μοί τείνητε τήν 
χεΐρα;

Τήν στιγμήν ταύτην ή Φλώρα, περίεργος 
ολίγον φαίνεται, διήλθε τήν δδδν ζητούσα χλω
ρόν τι κλαδίον.

— Α! ειπεν ή Φραγκλίνη· τί θά κάμω τον 
ίππον μου; ”Αν ήθέλετε νά μοί τδν προσαρτή- 
σητε στερεώς πρδς τδ δένδρον τοΰτο, θά παρήγ- 
γειλα νά μοί τδν φέρωσιν άμα έπιστρέψασα εί; 
τήν οικίαν.

Προ&ύμω; ό νέος έδεσε τόν ίππον παρά τό 
δένδρον, καί τελειώσας ειπεν·

— Είμαι είς τάς διαταγάς σας. Ποΰ θά 
υπάγετε;

— 'Υποθέτω δτι καί ύμεϊς πρός τήν οικίαν 
διευθύνεσθε, ειπεν ή Φραγκλίνη.

— Ναί, έκεΐ μέ περιμένει ή μήτηρ μου.

— Ή μήτηρ σας; ... ”Ω! πόσον θά χαρώ 
νά τήν ΐδω! Τήν ήγάπων τόσον πολύ!

— Έγόυ εοράδυνα ολίγον είσήλθον διά τή; 
μικρά; θύρα; άπδ τδ μέρο; τού δάσους, καί δλα 
μοί έφάνησαν ’νέα καί μεταβεβλημένα καί έκιν- 
δύνευσα ν’ άποπλανηθώ έν μέσιρ λαβυρίνθου.

— Ααβυρίνθου; έπανέλαβεν ή Φραγκλίνη· 
Είσθε πολύ φιλόφρων. Έγώ είμαι ή σχεδιάσασα 
αύτόν, καί ό πατήρ μου διέταξε προ δύο έτών 
νά τδν κατασκευάσωσι. Δέν είναι οά τόσον 
δύσκολο; ή έξοδο; έξ αύτοΰ. ’Ακολουθεΐτέ με 
και έγώ θά σάς οδηγήσω.

'Η Φραγκλίνη έλαβε διεύθυνσιν πρδ; άτρα- 
πόν, ήτι; παρετείνετο μέχρι τοΰ τέλου; τοΰ 
δάσου;. Ιστατο ένίοτε δπω; δρέψη μικρόν άν- 
θο;, είτα δέ έξηκολούθει τήν πορείαν ζωηρά καί 
έλαφρά. Όποια εύτυχία! Άντί τοΰ πληκτικού 
βαρώνου, φίλο; τών παιδικών χρόνων. Τούλά
χιστον δέν θά έγίνετο ό αιώνιο; λόγο; περί 
συνοικεσίου· μετά τοΰ παιδικού φίλου θά συν- 
διελέγοντο άνενοχλήτω; καί ευχαρίστως.

— Ένθυμεϊσθε, κύρια Ροβέρτε, τά γεύματα 
τής θείας Βενοά; ήρώτησεν ή κόρη μειδιώσα.

— Πώ; δέν τά ένθυμοΰμαι;
— Πόσον σάς ήρεσκε ν' άντιλέγητε!
— Καί ύμεϊς, δεσποσύνη, πόσον είσθε ιδιό

τροπος !
— Τδέτε, είπε μετά τινα; στιγμάς ή Φραγ

κλίνη, πόσον καλό; οδηγό; είμαι· δέν διακρίνετε 
τήν οικίαν;

— Ναί, νομίζω.
— Όταν έξέλθωμεν δλίγον άπδ τοΰ πυκνού 

δάσους θά τήν ίδήτε καλλίτερον.
Συνδιαλεγόμενοι εύ&ύμω; έφθασαν οί δύο 

νέοι εί; μέρος άδενδρον τού δάσους, ένθα εύρί
σκετο μικρά σκιάς.

— Οποίο; ’ καύσων! άνεφώνησεν ή κόρη · 
πόσον διψώ! Πλησίον εΐναι μικρά πηγή ΰδατος■ 
περιμείνατέ με ένταΰθα ολίγα λεπτά καί έπα- 
νέρχομαι αμέσως.

Καί άπήλθεν ή Φραγκλίνη παρακαλουθοΰσά 
το ρεύμα μικρού τίνος καί διαυγούς ρυακίου. 
Φθάσασα παρά τήν δροσεράν πηγήν,

— Πώ; θά πίω, είπε καθ’ έαυτήν, άφ’ ου 
ούτε ποτήριον έχω, οΰτε τί vi όμοιάζη ποτή- 
ριον; Άλλά δέν μέ μέλλει· έχω τά; δύο μου 
χεΐρας.

Καί γονυπετήσασα έξέτεινε τάς μικράς καί 
λευκά; αύτή; χεΐρα; πρός τήν πηγήν.

Αίφνης ήκούσθη ισχυρά φωνή λέγουσα·
— Μ ή πίετε, είσθε πολύ θερμή.
— Άλλά διά τοΰτο διψώ.
— Μ ή πίετε, σάς παρακαλώ.
— Μέ ζηλεύετε φαίνεται, κύριε 'Ροβέρτε, 

ειπεν ή νεάνις· άφήσατέ με νά πίω καί εύχα- 
ριστως σάς παραχωρώ τήν θέσιν μου κατόπιν.

Και ήπλωσε πάλιν τάς χεϊράς της πρδς τδ 
ΰδωρ.

— Σάς το Απαγορεύω, ειπεν ό 'Ροβέρτο; 
μετά φωνής έπιτακτική; κρατών τδν βραχίονα 
τής κόρης.

ΊΙ Φραγκλίνη έστράφη έλαφρώ; τεταραγ- 
μένη.

— Καί έν τίνι δικαιώματι, παρακαλώ, είπε 
μετ’ άγανακτήσεως, ζητείτε νά μέ έμποδίσητε:

— Έν τφ δικαιώματι, δεσποσύνη, τδ όποιον 
έχει πά; φρόνιμος άνθρωπο; νά έμποδίση άπει
ρον κόρην τά πράξη ακρισίαν, ειπεν ό 'Ροβέρτο; 
σοβαρώ;· ή απερισκεψία σας ήμπορεΐ ν’ άποβή 
θανατηφόρος.

— "Εστω, ιατρέ, άπεκρίθη ή Φραγκλίνη 
πραΰνθεΐσα, θά σάς υπακούσω.

— Εύρίσκω μάλιστα άπερίσκεπτον καί τδ 
δτι έβρέξατε τά; χεϊρά; σα;· έπιτρέψατέ μοι νά 
τάς σπογγίσω.

'II Φραγκλίνη έτεινε τάς χεϊράς τής μει- 
διώσα.

— Είσθε πάντοτε δ αύτός, κύριε 'Ροβέρτε· 
πάντοτε αγαπάτε ν’ άντιλέγητε καί νά έπιβάλ- 
λεσθε ■ αγνοώ διατί είχον τήν αδυναμίαν νά 
υπακούσω.

— "Ωστε δέν μνησικακεΐτε έναντίον μου;
— ’Όχι, δέν μνησικακώ, ώ; καί άλλοτε 

συνέβαινεν.
Έπανελθόντε; εί; τ ήν σκιάδα άμφότεροι έκά- 

θησαν.
— Ά; άφήσωμεν, παρακαλώ, τδ άλλοτε, 

ειπεν ό Ροβέρτο; άτενίζων τήν κόρην· ή έπά- 
νοοος είς τδ παρελθόν ανήκει εί; τοΰ; γέροντας, 
τό δε παρόν μοί φαίνεται πολΰ εύχάριστον, ώστε 
νά το θυσιάσω χάριν τοΰ παρελθόντος.

— Καί δμω;, ειπεν ή Φραγκλίνη, βαθέω; 
στενάζουσα, έγώ αισθάνομαι δτι έγήρασα πολύ, 
σά; βεβαιώ.

— Άληθώ;, δεσποσύνη; δέν φαίνεσθε δμως, 
καί άν δέν μέ λανθάνη ή μνήμη, δέν συνεπλη- 
ρώσετε είσέτι οΰτε τδ εικοστόν έτος τή; ήλι- 
κίας σας.

— Κύριε 'Ροβέρτε, ό τεθλιμμένο; άνθρωπο; 
είναι πάντοτε γέρων.

— Καί είσθε τεθλιμμένη ύμεΐ;;
— Μέχρι θανάτου!
— Διατί δέν άνακοινεΐτε τά; θλίψεις σας 

προς άρχαϊον σύντροφον:
— Εύχαρίστως, άπήντησεν ή κόρη ■ ό πατήρ 

μου θέλει διά τής βία; νά μέ ύπανδρεύση.
— Δέν βλέπω είς τοΰτο ούδέν τδ λυπηρόν.
— Δυστυχώ; έξ δσων μοί έπρότεινεν ούδεί; 

μοί άρέσκει, καί άρνοΰμαι δλου;. Τοΰτο απελ
πίζει τον πατέρα μου, δστις κλαίει καί έπανα- 
λαμβάνει δτι θ’ άποθάνη καί δτι θά μέ άφήση 
μόνην έν τφ κόσμφ· καί έγώ δέ κλαίω βλέ- 
πουσα αύτόν κλαίοντα. Ίδοΰ ή ώραία ζωή, ήν 
διάγομεν πρδ ένός ήδη έτους- είναι ευχάριστο;;

— Όχι βέβαια- ω! πόσον έπεθύμουν νά 
παρηγορήσω άμφοτέρους!

— Πώ; τοΰτο;
— Φραγκλίνη, ειπεν ό νέος προσαγορεύων 

αύτήν ώς έν τή παιδική ήλικία καί βυθίζων τά 
βλέμματά του είς τοΰς ώραίους οφθαλμούς της· 
ύπάρχει μία έρώτησις, ήν ήθελον ν’ άποτείνω 
πρδ; ύμά; σήμερον ένώπιον τοΰ πατρός σας- 
άλλ’ ή έρώτησις αΰτη μοί καίει τά χείλη. 
Μεθ’ δσα δμως μοί ει'πετε, δέν δύναμαι νά τήν 
αναβάλλω. Φραγκλίνη, θέλει; νά γείνη; σύζυ
γός μου;

'Η κόρη άνέπεμψεν άδύνατον κραυγήν.
— Ιΐλθετε άληθώς έπί τούτφ; ήρώτησεν 

ώχριώσα.
— Ναί. Έκ τής άπαντήσεώς σου έξαρτάται 

ή εύτυχία τού βίου μου.
Καί ό 'Ροβέρτος έσιώπησεν.
— 'Ομιλήσατε, ώ! ομιλήσατε, ειπεν ή Φραγ

κλίνη ίκετευτικώς- ώ! ήθελον πολΰ νά δεχθώ, 
έψιθύρισε· πόσον εύτυχής θά ήτο ό πατήρ μου!

— Ή σζέψις αυτή σάς τιμά, Φραγκλίνη, 
ειπεν δ 'Ροβέρτο; έγειρόμενο;· άλλά δέν έπι- 
θυμώ να δφείλω εις αύτήν τήν συγκατάθεσίν 
σας. Τδ βαθύ καί διακαές αίσθημά μου θέλει 
αμοιβαιότητα. Σέ άγαπώ, Φραγκλίνη· άλλά σΰ 
θά δυνηθής νά μέ άγαπήσης;

— Μέ άγαπάτε, λέγετε- άλλά δέν μέ γνω
ρίζετε· μέ εΐδετε μόνον ώ; παιδίον.

— Καί διά τοΰτο άκριβώ; σάς γνωρίζω, 
άπήντησεν. Έν τφ παιδίφ φαίνονται δλα τά 
προτερήματα τής μελλούσης γυναικός, έν φ ή 
νεάνις εΐναι βιβλίον κλειστόν. 'Ικανός είναι 
ό δυνάμενος διά μέσου τοΰ τριπλού περικαλύμ
ματος, τής εύπρεπείας, τής δειλίας καί τής 
φιλαρεσκείας, ν’ άναγνώση έν αύτφ. Άνάγκη 
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είναι ν’ άποφανθή τις περί προικός και περί 
προσώπου, έν ω ούτε ή προίξ ούτε τό πρόσωπον 
καθιστώσί τινα ευτυχή.

— ΓΙεριφρονεΐτε λοιπόν τό κάλλος;
— νΟχι, Φραγζλίνη, άφ’ ού σύ είσαι ώραία- 

άλλά τό κάλλος μόνον ουδέποτε θά έζυρίευε 
τήν καρδίαν μου. Σέ αγαπώ, Φραγζλίνη, διά 
τήν ψυχήν σου, ήτις είναι έτι ωραιότερα τοΰ 
θελκτικού σου προσώπου.

— Διά τήν ψυχήν μου; ήρώτησεν ή κόρη 
μειδιώσα· ζαί ποΰ τήν ι'δετε;

— Τήν είδον, άπεκρίθη σοβαρώς ό 'Ροβέρτος, 
τήν είδον άληθώς.

Καί καθήσας πάλιν έξηκολούθησε μετά συγ- 
κινήσεως ·

— ’’.Ας έπανέλθωμεν είς τό παρελθόν έπί 
μίαν στιγμήν. ’Ενθυμείσαι δτε ή άνάδοχός 
σου κυρία Γκρώ, σοί έδωζεν ώραίαν κούκλαν:

— Τήν Ιωάνναν μου; Κάλλιστα τό ενθυ
μούμαι. 11όσον ήγάπων τήν κούκλάν μου έκείνην!

— Τήν αύτήν ήμέραν τή έρραψας λευκήν 
έσθήτα, τήν όποιαν όλοι έν τή οικία έθαύμασαν, 
καί σύ έκολακεύθης πολύ. Ό πατήρ σου μάς 
έπεμψεν είς τό δάσος νά περιπατήσωμεν μέ τήν 
’Ιωάνναν, ήτις ήτο ή άχώριστος σύντροφός σου. 
Ίίσο τότε δεκαέτις, έγώ δέ ήμην πρωτοετής 
φοιτητής τής ιατρικής· έσκόπευες νά βαπτίσης 
τήν κούκλαν καί είχες εκλέξει εμέ ώς άνάδοχον. 
’Ενθυμείσαι, Φραγζλίνη;

— Κάλλιστα- μόνον δέν ενθυμούμαι πώς 
έτελείωσεν ή ύπόθεσις.

— Έγώ δμως τό ενθυμούμαι. Είς τδ δάσος 
είδομεν φωλεάν πτηνών έπί ενός δένδρου· συ 
έπεθύμησας νά έχης αύτήν έγώ δέ άνέβην είς 
τό δένδρον πρός άναζήτησίν της. "Οτε κατηρχό- 
μην μέ τήν λείαν μου είς τών κλάδων συνετρίβη 
καί έγώ έπεσα βαρέως κατά πετρών, πληγω
θείς εις τό γόνυ· τό αίμα έρρεεν άφθονον ούδέ 
είχόν τι νά περιδέσω τήν πληγήν. Μέ τδ ρινό- 
μακτρόν μου εΐχον καλύψει τήν φωλεάν, τδ 
ρινόμακτρόν σου ήτο πολύ μικρόν τότε μοι 
προσέφερες τον χιτώνα τής’Ιωάννας, καί έπειδή 
καί ό χιτών δέν ήρκει μοί έδωζες καί δλην τήν 
ενδυμασίαν της. 'II κούκλα έπανήλθε γυμνή 
ώς σζώληξ. "Πτωχή κούκλα!” άνεφώνησα φο
βούμενος μή σέ ίδω τεθλιμμένην. 'Όποια 
ευχάριστος σύμπτωσις νά τήν φέρω μαζύ μου!” 
είπες μετά μειδιάματος τά όποιον ουδέποτε θά 
λησμονήσω. Έν ω δέ μοί έρραπτες τόν έπίδε- 
σμον, ή δακτυλήθρα σου έχάθη· εγώ τήν εΰρον 
καί τήν έχω έκτοτε. Ιδού ή μικρά εκείνη 
δαχτυλήθρα, Φραγκλίνη. 'II μικρά κόρη, ήτις 
τήν μετεχειρίοθη, θά γείνη σύζυγός μου, ή ού- 
δέποτε θά νυμφευθώ. Καί τώρα πιστεύεις οτι 
σέ άγαπώ.

— Πιστεύω, 'Ροβέρτε.
— Είπέ μοι λοιπόν, είπέ μοι· θέλεις νά 

γείνης σύζυγός μου;
Ή Φραγκλίνη ώχρίασε πάλιν· οί οφθαλμοί 

της ύγράνθησαν.
— θέλω, άπεκρίθη, άλλά . . . φοβούμαι.
— Φοβείσαι; Καί διατί;
— Μοί ('ομιλήσετε περί τών άναμνήσεών 

σας· καί έμέ ωσαύτως άνάμνησίς τις παρενο
χλεί . . . 'Οσάκις πρόκειται ν’ άποφανθώ ύπέρ 
τίνος, ή άνάμνησίς αυτή ΰψοΰται ένώπιόν μου 
καί τδ θάρρος μ’ έγκαταλείπει . . . Πρδ ένδς 
έτους είδον μετά τοΰ πατρός μου δύο μιχοάς 
εικόνας αΐτινες μεγάλην μοί έπροξένησαν έντύ- 
πωσιν. "Άνωθεν τής πρώτης είζόνος ήτο γε- 
γραμμένη μία μόνη λέξις· Πρό· κάτωθεν δέ 
τής δευτέρας ή λέςις· Μετά. Αί λέξεις αύται 
εΐχον μεγάλην σημασίαν έν τή βραχυλογία των. 
'Π είκών μέ τήν λέξιν πρδ παρίστα νέον άνδρα 
καί νέαν κόρην, αύτήν μέν δρθήν, μειδιώσαν καί 

έρυθριώσαν τήν κεφαλήν ελαφρώς κεκλιμένην 
έχουσαν, τήν στάσιν ύπερήφανον καί πλήρη 
χάριτος, τδ βλέμμα έμπλεον ευδαιμονίας- εκεί
νον δέ ταπεινόν, γονυπετή, πλήρη έρωτος, προ- 
φέροντα προφανώς τήν γλυκεΐαν φράσιν, ήν προ 
μικρού μοί είπετε· 'Σέ άγαπώ!” Έν τή δευ- 
τέρα εικόνι μέ τήν έπιγραφήν μετά ήσαν πάλιν 
τά αύτά πρόσωπα· άλλ’ όποια μεταβολή, Θεέ 
μου! Ό άνήο ορθός, αγέρωχος, απειλητικός· 
ή δέ γυνή γονυπετής, ύψοΰσα τάς χεΐρας, ωχρά, 
ίκετεύουσα περίφοβος. Φιάλη άψίνθου έπί τής 
τραπέζης έσαφήνιζε τήν σκηνήν. — Κύριε Ρο
βέρτε, θά γελάσετε ίσως· άλλ’ οσάκις πρόκειται 
νά εκλέξω σύζυγον βλέπω ένώπιόν μου τάς δύο 
μιχράς εικόνας.

— Δύνασαι νά πιστεύσης οτι ευρίσκω τοΰτο 
γελοίον;

— ύχι, τ^ν διέκοψεν αύτή· καλώς 
γινώσχω οτι ολίγοι άνδρες έξευτελίζονται είς 
τοιούτον βαθμόν, ώστε νά ραπίσωσι τήν σύζυγόν 
των· γινώσχω έπίσης δτι ύμεΐς έχετε ανατρο
φήν άρίστην άλλά, κύριε Ροβέρτε, δέν είναι 
μόνον τά ραπίσματα, τά όποια προσβάλλουσι, 
καί άν το μετά έπρόκειτο νά ήναι άγέρωχος 
αδιαφορία καί ψυχρότης, ή φιλόφρων δεσποτι- 
σμός ή περιφρονητική συγκατάβασις, δι’ έμέ τό 
τοιούτον θά ήτο άφόρητον. Μέ άγαπάτε· τό 
λέγετε, τδ πιστεύω- άλλ’ ολοι, δσοι μ’ έζήτη- 
σαν, τδ αύτδ μοί είπον· μοί ύπεσχέθησαν ευδαι
μονίαν άμιγή λύπης, προθυμίαν σταθεράν, καί . .. 
άπόλυτον ύποταγήν. Καί δμως, θά μ’ έπιτρέ- 
ψετε νά πιστεύσω, δτι δλοι οί άνδρες οΰτοι δέν 
είναι όμοιοι καί δτι δλαι αί γυναίχές των δέν 
θά έχωσι τήν αύτήν τύχην. Πρός ούδένα ώμί- 
λησα οΰτω, διότι είς ούδενός τδν χαρακτήρα 
εΐχον τήν πεποίθησιν, ήν μοί έμποιεΐ ό ύμέτε- 
ρος. Καί εγώ σάς γνωρίζω έκ τής παιδικής 
ήλικίας μου, και ήξεύρω δτι δύναται τις νά 
έμπιστευθή είς τούς λόγους σας.

— Τότε λοιπόν, Φραγκλίνη;
— ’Ώ! δσα μοί είπετε σήμερον, κύριε 'Ρο

βέρτε, είναι ανεπίδεκτα μομφής· ό μνηστήρ σή
μερον είναι τέλειος, συμφωνώ, άλλά τί θά ήναι 
ό σύζυγος αύριον;

Είχεν έγερθή μέ παρειάν έξημμένην, μέ 
οφθαλμούς σπινθηροβολούντας, και έν συγκι- 
νήσει μεγάλη.

— Λοιπόν, κύριε, προσέθηζεν άποκρίθητε 
τιμίως. "Οταν θά γείνω σύζυγός σας, δταν ή 
άλυσος θά ηναι προσηλωμένη μεταξύ ήμών διά 
βίου — τότε τί θά ήσθε πρός έμέ; Δούλος ή 
τύραννος;

— Ούδέτερον τών δύο, άπεκρίθη ό 'Ροβέρ
τος σοβαρώς μέν άλλά μετά τρυφερότητος. Θά 
ήμαι δτι πρέπει νά ήμαι, Φραγζλίνη · θά ήμαι 
ό κύριός σου ή μάλλον ό δδηγός σου έν τή 
πορεία τού βίου· θ’ άκολουθήσω μετά σοΰ τήν 
όδόν, ήν θά έκλέξης, εύτυχής ν’ άφήσω σέ κατά 
τήν διάβασιν νά δρέψης δλους τούς καρπούς, δλα 
τά άνθη, καί μή μεταχειριζόμενος τήν έξουσίαν 
μου ή δπως σέ προφολάττω άπό κρημνούς καί 
κινδύνους.

'Η Φραγζλίνη ένόησε τήν ειλικρίνειαν καί 
ευγένειαν τών λόγων τούτων τδ βλέμμα της 
περιεχύθη οι’ άφάτου γλυκύτητος.

— "Ας ύπάγωμεν νά ευρωμεν τδν πατέρα, 
είπε τείνουσα αύτω τήν χεΐρα.

Ό 'Ροβέρτος έθλιψε μετ’ ένθουσιασμοΰ τήν 
προτεινομένην χεΐρα καί τήν έκράτησεν έν τή 
ιδία αύτοΰ χειρί. Ούτως έλαβον τήν πρδς τήν 
οικίαν άγουσαν όδόν.

Δ'.

— Τδ δύσζολον είναι, έλεγεν ό στρατηγός 
πρός τήν μετ’ αύτοΰ συνδιαλεγομένην Κυρίαν 
Λασάλ, δτι δέν θά δεχθή πάλιν.

— Νομίζετε;
— Όχι μόνον τό νομίζω, άλλ’ είμαι καί 

βέβαιος . . .
Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ή θύρα ήνεώχθη 

καί ένεφανίσθησαν ό Ροβέρτος καί ή Φραγκλίνη 
κρατούμενοι είσέτι έκ τής χειρός. Ό στρατη
γός άνεπήδησεν· έστάθη εμβρόντητος, έμειδίασε, 
καί χωρίς ν’ άποτείνη πρδς αυτούς έρώτησίν 
τινα ήνοιξε τάς άγκάλας του εις τδν 'Ροβέρτον, 
κράζω ν ■

— Τίέ μου!
-— Κύρη μου! άνεφώνησε καί ή κυρία Λασάλ 

έναγκαλιζομένη τήν Φραγκλίνην.
"Ολων οί οφθαλμοί ήσαν υγροί καί αί καρ- 

δίαι περιχαρείς. Ό στρατηγός άπεσπάσθη πρώ
τος έκ τών διαχύσεων τούτων καί καθήσας καί 
έλκύσας πρδς έαυτδν τήν θυγατέρα του.

— Διηγήσου με, Φραγζλίνη μου, είπε, τί εύρε 
νά εΐπη ό κύριος ούτος δπως κατακτήση έντδς 
τόσου μικρού διαστήματος τήν άνυπότακτον ταύ
την μιζράν καρδίαν. Οποίαν θαυμασίαν ύπό- 
σχεσιν σοί εδωζεν όποιαν λέξιν μαγικήν έπρό- 
ισεοεν;

— Πατέρα, είπεν ή κόρη έρυθριώσα· είπεν 
δτι θά ήναι ό κύριός μου.

— Πώς; άνεφώνησεν ό στρατηγός· αύτδ 
ήθελες; "Αν έφανταζόμην τοιούτον τι, θά έσύ- 
σταινα είς δλους νά παρουσιάζωνται ένώπιόν σου 
ώς φόβητρα.

— Αύτδ δέν ήρκει· δέν είπε μόνον δτι θά ήναι 
ό κύριός μου, άλλά μοί άπέδειξεν δτι ήτο καί 
άξιος νά γείνη τοιοΰτος. Αί εύχαί σου είση- 
κούσθησαν, πατέρα- ή κόρη σου θά ήναι εύ
τυχής.

Καί ταπεινοΰσα τήν φωνήν διηγήθη είς τδν 
πατέρα της τά συμβάντα, έν ω ό 'Ροβέρτος έξε- 
μυστηρεύετο τά πάντα είς τήν μητέρα του έν 
έτέρα τής αιθούσης γωνία.

— Στρατηγέ, είπεν ή κυρία Λασάλ, οδη
γούσα τδν 'Ροβέρτον καί τήν Φραγκλίνην πρδς 
αύτόν· ευλογήσατε τώρα τούς άρραβώνας τών 
τέκνων μας.

— Έξ δλης ψυχής καί καρδίας! είπεν ό 
στρατηγός. ’Αλλά πιστεύσατέ μοι· έκεΐνοι τών 
όποιων ό έρως έγεννήθη έκ τοΰ θαυμασμού εύ- 
γενούς χαρακτήρος καί έκ τοΰ θέλγητρου άγα- 
θής καρδίας — έκεΐνοι δέν έχουσιν άνάγκην 
τών ανθρώπων, είναι ήδη εύλογημένοι παρά τού 
Θεού!

ΕΝ ΤΕΞΑ, ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.
(Μετά εϊκόνος, ίρα σελ. 93.)

(Τ Ι~·ί·
is τών ιδιαιτέρων τύπων τής’Αμερικής 

φ) είναι οί ποιμένες τής επαρχίας Τέξα, 
οί λεγόμενοι Cowboys. Οί άνδρες ούτοι, 

διάγοντες βίον δλως έλεύθερον, άποτελούσι τρό
πον τινά τδν σύνδεσμον μεταξύ πολιτισμού καί 
βαρβαρότητος, καί θεωρούνται δικαίως ώς ο·. 
αύτόχθονες ίππόται τών έκτεταμένων τού Τέξα 
πεδιάδων. 'Οσάκις ό βίος των καθίσταται ύπέρ 
τδ δέον μονότονος έπινοούσιν άθωαν τινά, κατά 

τήν ιδέαν των, διασκέδασιν, ήν καί έκτελοΰσι 
χωρίς νά λαμβάνωσιν ύπ’ δψιν τά εύαίσθητα 
νεύρα τών ανθρώπων τοΰ πολιτισμού. Τοιαύτην 
έπινόησιν, έκτελεσθεΐσαν έσχάτως έν τή σιδη
ροδρομική γραμμή τοΰ Ειρηνικού, παριστα ή 
ήμετέρα είκών. Ποιμένες τινές, συμφωνήσαντες

ΕΝ ΤΕΞΑι ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.

μεταξύ των, ήνάγκασαν διά τοποθετήσεως τορ- 
πιλλών ολόκληρον αμαξοστοιχίαν νά σταματήση 
καί ώπλισμένοι ώς αστακοί εισεπήδησαν έντδς 
τών αμαξών, είς ούκ ολίγον φόβον έμβαλόντες 
τούς έπιβάτας. 'Άμα ή αμαξοστοιχία έστάθη, 
ήρξαντο οί ποιμένες πυροβολοΰντες καί κραυγά- 
ζοντες · οί έπιβάται φυσικφ τω λόγιο ένόμισαν 
δτι έγένετο ληστρική έπίθεσις· τότε οί ποιμένες 
είσελθόντες είς τάς άμάξας τοΐς είπον, δτι ούδέν 
θά πάθωσιν αν έμενον ήσυχοι. Διατάξαντες 
εΐτα τδν διευθυντήν τής αμαξοστοιχίας νά έξα- 
κολουθήση τόν δρόμον, έτοποθέτησαν άνά ενα 

τών οπαδών των έν έκάστη άμάίη καί ήρξαντο 
περιτρέχοντες τάς άμάξας, πυροβολοΰντες κατά 
τών λυχνιών καί φωνάζοντες άγρίως. Ίδόντες 
έμπορον μεταξύ τών έπιβατών τω άφήρεσαν τάς 
πραγματείας, άς διένειμαν είς τούς πτωχοτέοους 
έπιβάτας · είς τών ποιμένων κρατών .κάλαθον 

πλήρη καρύων ήνάγκαζε πάντας τούς έπιβάτας 
νά τώ άγοράσωσιν έκ τών καρύων καί τούς δυ- 
στροποΰντας ήπείλει διά τοΰ περιστρόφου του· 
έτερος πάλιν έκαρφωσε διά τής μαχαίρας του 
τόν πλατύν πίλον του είς μίαν γωνίαν τής άμά- 
ξης καί είπεν είς τούς έπιβάτας οτι θά σκο- 
πεύση διά τού περιστρόφου κατά τού πίλου του, 
παρεκάλεσε δέ πάντας νά καθήσωσιν ήσυχοι 
δπως· μή συμβή δυστύχημά τι· άλλος ίδών γέ- 
ροντά τινα έπιβάτην διευθυνόμενον πρδς τήν 
θύραν τόν ώθησε πρός τό κάθισμα, έρωτών αύτόν 
άπειλητικώς διατί ήθελε νά φύγη. Άπαντή- 

σαντος τοΰ έπιβάτου δτι ήθελε νά έξέλθη δπως 
πίη δλίγον ύδωρ, τδν ήνάγκασε νά πίη έχ τής 
φιάλης του οινόπνευμα. Ό άστεϊσμδς ούτος 
τόσον πολύ έπεκροτηθη ύπδ τών συντρόφων του, 
ώστε πάντες οί έπιβάται κατά σειράν ήναγκά- 
σθησαν νά ροφήσωσιν αρκετήν ποσότητα οίνο

πνεύματος. Τέλος πρδς μεγάλην χαράν τών 
δυστυχών έπιβατών ή αμαξοστοιχία έφθασεν είς 
τδν σταθμόν τής Ούβάλδης, ένθα οί ποιμένες 
χαιρετήσαντες εύγενώς άπήλθον, γενόμενοι δεκτοί 
ύπδ τών συσωρευμένων έκεϊ φίλων των δι’ ά
γριων φωνών καί διαρκών πυροβολισμών. Ού- 
δεμίαν ζημίαν ύπέστησαν οί έπιβάται, άλλά τδν 
φόβον των θά ένδυμώνται έφ’ δρου ζωής.
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Πρόβλημα 348.
Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΟΔΤΣΣΕΥΣ ΓΡΑΝΤ.

ΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ές ’Αμερική: άνήγγειλον 
πρό τινων ήμερων τόν θάνατον τοΰ διά
σημου ’Αμερικανού στρατηγού Όδυσ- 

σέως Γράντ, τοΰ άλλοτε Προέδρου τών Ηνω
μένων τής βορείου ’Αμερικής Ιίολιτειών. Νόσος 
οδυνηρότατη και αμείλικτος, ό καρκίνος τής 
γλώσσης, έδεσε τέρμα εις τον πολυκύμαντον 
αύτοΰ βίον. Ό Γράντ ήτο τδ πρότυπον ’Αμε
ρικανού- εύτολμος και ριψοκίνδυνος ώς στρατη
γός, οξυδερκής ώς πολιτικός, παράτολμος ώς 
βιομήχανος καί χρηματιστής. Πάσης έπελαμ- 
βάνετο έπιχειρήσεως μετά ζήλου και άοκνου 
έγκαρτερήσεως, άμα έβλεπε προσμειδιώσαν αύτώ 
κέρδους ή επιτυχίας πιθανότητα. Στρατηγός, 
οίος ό Γράντ, θά έμενεν έν εύρωπαϊκώ κρατεί 
μέχρι τοΰ τέρματος τού βίου έν υψηλή στρα
τιωτική θέσει· άλλ’ έν ’Αμερική άλλως έχουσι 
τά πράγματα, και ό μέγας στρατηλάτης, ό νι
κητής τής 'Ρισμόνδης, ό έν τώ έμφυλίω πολέμιρ 
τούς εχθρούς διά τής στιβαράς αύτού χειρδς 
καταβαλών, ό Γράντ έγένετο πολιτικός, έθήρευσε 
τά ύπατα τής πολιτείας άξιώματα, οίς έξελέχθη 
πρόεδρος τής δημοκρατίας και άποτυχών κατά 
τήν τρίτη ν εκλογήν, έπεδόθη εις παρακεκινδυ- 
νευμένας χρηματιστικάς έπιχειρήσεις, έν αίς και 
άπασαν τήν περιουσίαν άπώλεσε και παρ’ δλίγον 
και τήν ύπόληψιν αύτού θά κατάστρεφεν. Ό 
Γράντ ήρςατο τοΰ στρατιωτικού σταδίου του έν 
τώ μεξικανικίρ πολέμιο · μετά ταύτα έγένετο 
δερματέμπορος καί ώς τοιοΰτος έμεινεν έν τώ 
έμπορικώ καταστήματι μέχρι τοΰ έτους 1861, 
δτε έξερράγη ό αιματηρός έμφύλιος πόλεμος έν 
’Αμερική. Ώς μετέωρον δέ διήλθε τά τέσσαρα 
εκείνα έτη. Διορισθεις έν έτει 18G1 συνταγμα
τάρχης έν τινι σώματι έθελοντών ήρςατο ήδη 
μετά παρέλευσιν δύο μηνών έπιδεικνύων τήν 
έκτακτον αύτοΰ στρατηγικήν ικανότητα· έκτοτε 
ή μία νίκη αύτοΰ διεδέχετο τήν άλλην, ώστε 
ήδη κατά τδν Σεπτέμβριον τοΰ 1862 έγένετο 
αρχηγός ολοκλήρου σώματος στρατού. Τδν 
Μάρτιον τοΰ 1864 διωρίσθη άρχιστράτηγος ολου 
τοΰ στρατού και ήρςατο τής σειράς έκείνης τών 
καταπληκτικών νικών, ών αποτέλεσμα ύπήρξεν 
ή παράδοσις τού πολεμίου στρατηγοΰ Αή καί ή 
συνομολόγησις τής ειρήνης. Καί μόνον αύτά τά 
άθλα άν έξετέλει ό Γράντ, μεγάλως έπρεπε νά 
δοξασθή ■ άλλ’ δ δραστήριος άνήρ καί ώς πολι
τικός πολλάς τή πατρίδι του προσέφερεν υπη
ρεσίας, καί άπόδειξις, ποιας άπελάμβανε φήμης, 
είναι δτι οίς κατά συνέχειαν έςελέγη Πρόεδρος 
τής αμερικανικής Δημοκρατίας. Κατά τδ έτος 
1878 δ Γράντ περιήλθε τήν Εύρώπην καί έγέ
νετο πανταχοΰ μετ’ εξαιρετικών τιμών δεκτός. 

’Έπειτα δμως έπανελθών εις τήν πατρίδα διέ- 
μεινεν Ιδιωτεύων μέχρι τέλους τοΰ βίου του. 
Γεννηθείς ό Γράντ έν έτει 1822 περιήλθεν εις 
ηλικίαν 63 έτών. Τδ όνομά του θέλει άνα- 
γραφή μεγάλοις γράμμασιν εις τάς δέλτους τής 
ιστορίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

ΤΙ Κέρκυρα έν τή σχέσει της πρδς τήν 
άποίκισιν τών άκτών τοΰ Άδριατικοΰ κόλπου. — 
Τδν τίτλον τούτον φέρει πραγματεία τού κ. Πέ
τρου Περβάνογλου δημοσιευθεΐσα ίταλιστί έν 
τώ έγκρίτω τής Τεργέστης Περιοδικώ Ο Γερ- 
γεσταΐος ’ Αρχαιογράφος ’. I I προκειμένη δια
τριβή είναι κατά τούτο σπουδαία δτι έκθέτει 
ήμΐν τάς πρώτας άρχάς τής νήσου Κέρκυρας, 
τής τοσούτον γνωστής εις τδν μετά ταύτα χρόνον 
καταστάσης. " Αί ίόνιοι νήσοι, λέγει ό συγ- 
γραφεύς, ό γνωστός γινόμενος διά πολλών άρ- 
χαιολογικών καί μυθολογικών μονογραφιών, αί 
ίόνιοι νήσοι, ή Ζάκυνθος, ή Σάμη, ή ’Ιθάκη, ή 
Αευκά; καί ή Κέρκυρα ήσαν, ούτως είπεΐν, αί 
σκοπιαί, άφ’ ών τδ βλέμμα τών αρχαίων θα
λασσοπόρων έπειράτο νά είσδύση πρδς τδν άγνω
στον είσέτι τής Εσπερίας κόσμον, πρδς τδν 
κόσμον έζεΐνον, δν οί άρχαΐοι "Ελληνες έφαντά- 
ζοντο ώς ομιχλώδες κατοικητήριον άγριων καί 
ό ’Όμηρος τόσον ζωηρώς περιέγραψεν.” Ότι αί 
άγνωστοι αύται άκταί ήσαν κατοικημέναι ύπδ 
φυλών άγριων έν τή μυθική καί προϊστορική 
εποχή ούδεμία ύπάρχει άμφιβολία. Τήν έξη- 
μέρωσιν δέ αύτών άνέλαβον διά τής έκπολι- 
τιστικής αύτών έπιρροής οί "Ελληνες. Ή Κέρ
κυρα ιδίως έσχεν έν τώ εύγενεΐ τούτω άγώνι 
τήν πρωτοβουλίαν, διότι ού μόνον τής άδρια- 
τικής δλης θαλάσσης ήρχεν έφ’ ικανόν χρόνον, 
άλλά καί πόλεις άρκετάς εις τάς άκτάς αύτής 
άποίκισεν, έχουσα ναυτικόν άξιόμαχον, έτοιμον 
έν πάση περιπτώσει νά περιστείλη τάς όρδάς 
τών βαρβάρων. Έν ταΐς πόλεσι ταύταις επι
φανή κατεΐχον θέσιν ή Έπίδαμνος (τδ σήμερον 
Δυρράχιον) καί ή ’Απολλωνία. Κατωτέρω ό 
συγγγοαφεύς άναφέρει περί τών διαφόρων δνο- 
μάτων τής Κέρκυρας άπδ τών άρχαιοτάτων 
χρόνων, καί πραγματεύεται περί τών μυθικών 
παραδόσεων τών μερών έκείνων. Καταλήγει 
τήν διατριβήν διά τών έξής λέξεων· “ ΙΙεραί- 
νοντες λέγομεν, δτι άν ή Κόρινθος, ή μήτηρ 
πατρίς τής Κέρκυρας, μεγάλην έσχεν έπί τής 
άναπτύξεως αύτής έπιρροήν, ή Κέρκυρα άφ’ ετέ
ρου, ή έσχάτη ελληνική γή πρδς δυσμάς, τά 
μάλιστα συνετέλεσεν εις τόν εκπολιτισμόν τών 
βαβάρων χωρών, άς ό Άδρίας διέβρεχεν. Διό 
ζαί ή ιστορία τής Κέρκυρας έσεται διά παντός 
ή πρώτη πηγή προς άναζήτησιν τής άρχαιοτάτης 
έποχής τών άκτών τής άδριατιζής θαλάσσης. 
Οί "Ελληνες είσίν, οί μέχρι τής έσχατιάς τού 
γνωστού κόσμου προχωροΰντες καί μεταφέροντες 
εις τά μέρη ταύτα τδ φώς τοΰ πολιτισμού, 
δστις πρδ αιώνων λάμπων κατά τάς εύφορους 
πεδιάδας τοΰ Εύφράτου έν τή μικρά Άσία, 
μετεφυτεύθη βραδύτερον πρδς τάς παραλίας και 
τάς χώρας, τάς ύπδ τών ' Ελλήνων κατοιζου- 
μένας.

Ό κ. ’Αθανάσιος Μιχαήλ έκ Βιτωλίων, 
έπί ίκανδν χρόνον διδάξας έν Μακεδονία, άπδ 
τριών δέ έτών συμπληρών τάς φιλολογικός αύ
τοΰ μελέτας έν Βαυαρία, ύποστάς εσχάτως λίαν 
εΰδοκίμως τάς διδακτορικός αύτοΰ έξετάσεις έν 
Έρλάγγη, άνηγορεύθη διοάκτωρ τής φιλοσοφι
κής Σχολής τοΰ έκεΐ Πανεπιστημίου. Ή εναί
σιμος αύτοΰ διατριβή, μετά πολλής άζριβείας 
γεγοαμμένη ζαί έπαινεθεΐσα παρά τών καθηγη
τών, πραγματεύεται περί τής προθέσεως έπί 
παρά ’ Αριστοφάνει.

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ.

B
SSQPA δτε τόσος πολύς γίνεται λόγος περί 

τήί χώρα: ταύτης, κρίνομεν σκόπιμου 
(Ό νά εϊπωμεν ολίγα τινά περί τών κατοί
κων αύτής, ήττον τοΐς πολλοΐς γνωστά. <>ί 

’Αφγανοί, οί ύπδ τήν κυριαρχίαν τοΰ Έμίρου 
τού Καβούλ ευρισκόμενοι, άνέρχονται εις τέσ
σαρα εκατομμύρια, έξ ών δμως μόνον 1 */2 έκατ. 
περίπου άνήκουσιν εις τήν κυρίως άφγανικήν 
φυλήν. 0ϊ ’Αφγανοί διακρίνονται διά τήν 
πολεμικήν αύτών παράστασιν καί έν γένει διά 
τά ίπποτικά αύτών αισθήματα. Πολλών συμ
παθειών έν τή χώρα δέν χαίρει ή οικογένεια 
τού Έμίρου, ήτις άνήκει εις τήν τουρανικήν 
φυλήν. Έκ δέ τών μή ζαθαρώς άφγανών κα
τοίκων, οί μέν άνήκουσιν εις τήν φυλήν τών 
Κισιλβάσων, τών άπογόνων τών στρατιωτικών 
έκείνων άποίκων, ους δ Ναδίρ Σάχ είσβαλών 
εις τήν χώραν ενεκατέστησεν ένταΰθα. Οι Κι- 
σιλβάσοι είναι περσικής καί τουρκικής κατα
γωγής, 150 χιλ. τδν άριθμόν, διακρινόμενοι 
έπί εύτολμία, πλούτω καί πνεύματι επιχειρη
ματική). Ούτοι κατέχουσι τήν καλλιτέραν έν 
Καβούλ συνοικίαν, καί άποτελούσι μετά τών 
’Ινδών τδ προεξάρχον έμπορικδν τής χώρας στοι- 
χεΐον. Πρδς τούτοις ή φυλή αυτή παρέχει ζαί 
καλούς δπλίτας, ιδίως πυροβολητάς καί ιππείς, 
καί πολλοί τών καλλιτέρων αξιωματικών άνή- 
κουσιν εις αύτήν. "Ενεκα τής διαφοράς τοΰ 
θρησκεύματος ύπάρχει Αντιζηλία τις μεταξύ 
αύτών καί τών κυρίως ’Αφγανών· άλλά καί ή 
γλώσσα διαιρεί αύτούς, διότι οί μέν Κισιλβάσοι 
λαλοΰσι τήν περσικήν, οί δέ ’Αφγανοί τήν διά
λεκτον puchtii. Ώς πρδς τήν γλώσσαν πλη- 
σιέστεροι πρδς τούς Κισιλβάσους είναι οί Τα- 
τσΐκαι, οΐτινες περσικής καταγωγής δντες, 
όμιλούσιν άρχαίαν περσικήν διάλεκτον καί άπο- 
τελοΰσι καθ’ δλην σχεδόν τήν κεντρωαν ’Ασίαν 
τήν έργατικήν τάξιν είναι δέ περίπου πεντα
κόσιοι χιλιάδες, γεωργοί, χειρώνακτες ζαί μι
κρέμποροι. Μόνον ήναγκασμένοι κατατάσσονται 
εις τόν στρατόν τοΰ Έμίρου. Διαιρούμενοι άπο 
τών ’Αφγανών διά τής γλώσσης, είναι πρδς 
αυτούς ίσοι κατά τήν θρησκείαν. Οι μογγολικής 
καταγωγής κάτοικοι, Χαζάρα λεγόμενοι, είναι 
400 χιλ. ψυχαί, τδ πλεΐστον ποιμένες, είτε νο
μαδικόν διάγοντες βίον είτε καί έν μικροΐς χω- 
ρίοις καί συνοικισμοΐς κατοικοΰντες. Καίτοι 
κακώς «οπλισμένοι ζαί ούχί καλής φήμης ώς 
στρατιωτικοί άπολαύοντες, διετήρησαν ούτοι άπδ 
τών χρόνων τοΰ Γεγγίς-Χάν είδος άνεξαρτησίας· 
όλίγιστοι ές αύτών όμιλούσιν άκόμη τήν άρχαίαν 
αύτών γλώσσαν · οί πλεΐστοι δμιλοΰσι περσιστί. 
Έν τφ άφγανικιρ Τουρκεστάν άποτελούσιν οί 
Ουσβέγαι, ή άλλοτε άποζλειστιζώς στρατιω
τική φηλή, τήν προεξάρχουσαν φυλήν. Είναι 
οί Ούσβέγαι έπιδρομεϊς, νιζήσαντες μέν τούς 
εγχωρίους κατοίκους, νικηθέντες όμως κατόπιν 
καί ύποταχθέντες ύπδ τών ’Αφγανών. Μνείας 
άξιοι είναι καί οί Κοχιστάνοι, λαοί δρεινοί, 
χαρακτήρος δολίου ζαί εύκόλως δωροδοκούμενοι. 
Πρδς άνατολάς αύτών οίζούσιν οίΚαζΐραι, οί 
μελανοφόροι άπιστοι, περί τής θρησκείας τών 
όποιων ούδέν γνωστόν ύπάρχει· είναι Άριανοί, 
άνθρωποι «ύραίου άναστήματος, λευκοί τήν δ'ψιν, 
μέ γλαυκούς δφθαλμούς καί ζωηροί. Καυχώνται 
ούτοι βτι κατάγονται έκ τών στρατιωτών τοΰ 
Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Όλίγιστοι Εύρωπαΐοι 
εισέδυσαν μέχρι τοΰδε εις τήν χώραν των, καί 
οί ’Αφγανοί δέν κατώρθωσαν νά ύποτάξωσιν 
αύτούς δλους.

i

Περί τοΰ λειψάνου τοΰ Χριστοφόρου 
Κολόμβου. Τή 10 τού προσεχούς Σεπτεμβρίου 
συνέρχεται έν τή πόλει τού Αγίου Δομίνικου 
έπιστημονική επιτροπή, δπως έξετάση καί άπο- 
φανθή ποΰ έτάφη ό μέγας Γενουήνσιος, ό τήν 
’Αμερικήν άνακαλύψας. Ιδού δέ πόθεν προε- 
κλήθη ή τοιαύτη σύνοδος. ’ II ιστορική τής 
Μαδρίτης ’Ακαδημία διϊσχυρίζεται οτι τδ λεί- 
ψανον τοΰ πρώτου ναυάρχου Δον Χριστοφόρου 
Κολόμβου” έτάφη καί εύρίσκεται έν τώ μητρο- 
πολιτικώ τής Αβάνης ναφ· τουναντίον δέ ή 
Κυβέρνησις τοΰ Αγίου Δομίνικου διατείνεται οτι 
κατορθώσασα νά εύρη τά όστά τού Κολόμβου 
έθαψεν αύτά έν μεγάλη πομπή εις τδν μητρο- 
πολιτικόν τοΰ Άγιου Δομίνικου ναόν τή 10 Σεπ
τεμβρίου 1877. Καί πράγματι τδ περιστατικδν 
τούτο άνεκοινώθη τότε εϊς δλας τά; εύρωπαϊζάς 
κυβερνήσεις καί εις τήν Κυβέρνησιν τών 'Ηνω
μένων τής Αμερικής πολιτειών διά διπλωμα
τικού εγγράφου καί διά πραγματείας εις άζρον 
σπουδαίας διά τούς ιστορικούς. Τότε μάλιστα 
σημαντικά κατεβλήθησαν χρηματικά ποσά πρδς 
άνέγερσιν άνδριάντος τού μεγάλου θαλασσοπόρου 
έν τή πρωτευούση τοΰ Αγίου Δομίνικου· άλλ’ έ- 
πειδή ή 'Ισπανική Κυβέρνησις έξαζολουθεΐ έπι- 
μένουσα οτι έχει δίκαιον, ή δημοκρατία τοΰ 
Άγ. Δομίνικου άπεφάσισε νά συγκαλέση τήν 
διεθνή έπιτροπήν, δπως τδ ζήτημα λυθή όρι- 
στικώς.

Παραγωγή τοΰ χρυσού.
11 Εύρώπη παράγει έξ είσαγομένων φρ.

μετάλλων καί έξ όρυχείων . . 10.962,500.
Ή Άσία........................................... 40,787,500.
Ή Αφρική...................................... 32,400,000.
Ή βόρειος Αμερική .... 117,600,000.
Ή Αμερική (άγγλικαί κτήσεις) . 23,500,000.
'Η νότιος Αμερική..................... 19,750,000.
Ή Αυστραλία................................ 75,000,000.
Αλλαι διάφοροι χώραι . . . . 30,000,000.

350,000,000.
"Οσος χρυσός καταναλίσζεται είς

τέχνας, κοσμήματα κτλ. . . 225,000,000.
Αύξησις τοΰ κυκλοφορούντος χρυ-

σου................................. 125,000,000.

Εν τώ χόλπω τού Κόλβυν έν τή βορείω
Ούαλλία διατηρείται είδος κυνών, γεγυμνασμένων 
εις τήν αλιείαν. Τούς χόνας τούτους, οΐτινες 
καθ’ έκάστην σπανιώτεροι γίνονται, οί κάτοικοι 
τοΰ μέρους εκείνου γυμνάζουσν κατά τδν έξής 
τρόπον. Έν άρχή ρίπτουσιν εις τήν θάλασσαν 
μικράς καί μεγάλας φιάλας, ας οί ζύνες φέ- 
ρουσιν εις τήν ξηράν- κατόπιν γίνεται ή δοκιμή 
δια μικρών ιχθύων, προσδεδεμένων διά λεπτών 
σχοινιών · ό κύων δφείλει νά φέρη τούς ιχθύς 
τουτους ζώντας· τέλος δέ διδάσκονται νά άνευ- 
ρισκωσιν εϊς τόν πυθμένα άσταζούς, ζαβούρους, 
ζαι όστρακα διάφορα, τά όποια συλλέγουσιν 
έντος καλάθων.

Οί Κινέζοι εχουσιν άλλόκοτόν τινα μέθοδον 
νά διατηρώσι τούς ιχθύς. Παρατηρήσαντες δτι 
πολλοί ιχθύς οιάγουσι τδν χειμώνα κεχωσμένοι 

έν τή ίλύϊ έν καταστάσει ναρκώσεως, διε- 
νοήθησαν τήν εξής μέθοδον · "Αμα συλλαβόν- 
τες ίχθύν, δταν ούτος ήναι άκόμη ζωντανός, 
περιτυλίσσουσιν αύτον διά παχειας στρώσεως 
πηλού ύγροΰ καί τοποθετοΰσιν αύτον εντός 
δροσερού υπογείου. Μετά παρέλευσιν μηνών 
άνοίγουσι τό πήλινον περικάλυμμα καί θέ- 
τουσι τδν ίχθύν έντδς ψυχρού ύδατος· έντδς 
αύτού ό ιχθύς έπανέρχεται μετ’ ολίγον είς τήν 
ζωήν. Πλούσιοί τινες Κινέζοι διατηρούσιν έν 
τοΐς ύπογείοις αύτών καθ’ δλον τδν χειμώνα 
ζώντας τού; ιχθύς, ούς κατόπιν κατά τήν πα- 
ρουσιαζομένην άνάγκην μαγειρεύουσι καί τρώ- 
γουσιν.

Έν Γαλλία, έν τ«υ οιαμερίσματι τής 'Ώβη; 
(ΑϋΒΕ) παρετηρήθη έσχάτω; έκτακτό; τις ευ
φυΐα ένος άρπαζτικοΰ πτηνού. Το πτηνόν τούτο 
άνήκεν είς τδ είδος τών αίθάλων (μικρών ίερά- 
κων). Έννοήσας δ αίθαλος ούτος οτι κατά τήν 
διάβασιν σιδηροδρομικής αμαξοστοιχίας τά έν 
τοΐς θάμνοι; παρά τήν όδδν κεκρυμμένα μικρά 
πτηνά, πεφόβισμένα εφευγον πρδς δλας τά; διευ
θύνσεις, έσζέφθη νά παραζολουθή ταζτιζώς τήν 
διαβαίνουσαν αμαξοστοιχίαν, πετών εί; άπόστασιν 
5 ή 6 μέτρων ύπεράνω τής άτμομηχανής· άμα 
λοιπόν ό θόρυβος τής αμαξοστοιχίας έδίωκε τά 
μικρά πτηνά, ό αίθαλος έπέπιπτε κατ’ αύτών 
καί τά έτρωγεν. Οί ύπάλληλοι τού σιδηρο
δρόμου παρηκολούθησαν έπανειλημμένως τό 
τέχνασμα τούτο τοΰ αιθάλου ζαί έδοκίμασαν εις 
μάτην διά λίθων ζαί φωνών νά τον άποτρέ- 
ψωσιν- άλλά τό άρπακτιζόν πτηνόν έπέμενεν· 
ή πτήσίς του δέ ήτο τόσον ταχεία, ώστε οσάκις 
ήναγζάζετο νά μείνη έπί στιγμήν δπως κατα- 
βροχθίση τήν λείαν του, άμέσως μετά τής με- 
γαλειτέρας ευκολίας έπρόφθανε τήν ταχεΐαν 
αμαξοστοιχίαν καί έλάμβανε πάλιν τήν θέσιν 
του παρά τήν καπνοδόχον τής μηχανής.

Αίνιγμα 346.

Ιίολλάκις φρίσσεις δλος
Τό πρώτον μου άκούων

Πρδς τ’ άλλο άσυστόλως
Ούδείς ό μή προσζρούων ■ 

Χώρα έστί τδ δλον,
"Ην μή ζητείς ’ς τδν Πόλον

Είναι γνωστή σοι χ«»ρα
Μετά τριπλού τοΰ τύπου·

Ερήμου, ορούς, κήπου,
Ώς έκπαλαι καί τώρα.

Α. Μ. έν Άθήναις.

Αίνιγμα 347.
Τετράκις σέ παρακαλώ
Τήν κάραν μου ν’ άλλάξης.
Καί πρώτον μ’ έχεις φόβητρον·
Τδ άλλο, ζώων τάξεις
Άμύνης δπλον μέ κρατούν
Είν’ αμοιβή τδ τρίτον
Κατά άρχαίαν ρήσιν·
Τδ τέταρτον δέ αν εύρη;
Εχεις τήν δλην λύσιν.

Ν. II. έν Κωνσταντινουπόλει.

βν | ’.ος

’ 1 Χβι α·* φος ιαΟ

κτ&ς ίραξ ι να λι
|

μνν 1 νης α κ·/θς σ·» ων

σχα ΧΡ κο; φος ον μ·.«

Έκ τών 28 τούτων συλλαβών νά σχημα- 
τισθώσι 14 δισύλλαβοι λέξεις, <υν τά άρχικά 
στοιχεία ν’ άποτελώσι δύο όνόματα πόλεων, 
άμφοτέρων κειμένων έν Γαλλία καί ούχί είς 
μεγάλην άπ’ άλλήλων άπόστασιν.

θ. Γ. Οίκονομόπουλο;, έν ‘Ρένίιρ.

Πρόβλημα 349.
Εύρεθήτωσαν 4 πόλεις έν τώ κέντρω τής 

Πελοποννήσου, αΐτινες ένούμεναι έπί τοΰ γεω
γραφικού χάρτου διά γραμμών σχηματίζουσι 
τετράγωνον δρθογούνιον.

Πρόβλημα 350.
* * »

♦ ♦ ♦
# * *

* * * \ * * *
* ♦ *

♦ * *
♦ * ♦

Νά συμπληρωθώσιν οί αστερίσκοι διά στοι
χείων καί νά σχηματισθώσι τά όνόματα δύο 
πόλεων καί δύο έπαρχιών τής Ελλάδος.

Αινίγματος 340.
Φιάλη — φίλη.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 341.

Ήρα — Κλέων = Ήρακλέων.

Προβλήματος 342.

Μεσολόγγι — Τρίκαλα — Βώλο: — Σύρος — 
Πάτρα·. —"Αρτα.

Προβλήματος 343 (αριθμητικού).
Έχάθησαν 70 δκάδες ελαίου- διότι πρδς 

δρ. 1.30 αί 200 δκάδες έστοίχησαν 260 δραχμάς· 
άλλά καί 200—70 ήτοι 130 πρδς 2 δρ. = 
260 δραχμ.

ΤΙροβλήματος 344.

'Η πρδς τήν πατρίδα άγάπη ουδέποτε σβύ- 
νεται.

Προβλήματος 345.

Πολλοί τον καπνόν φεύγοντες εις τό πΰρ 
έμπίπτουσιν.

■Έλυσα)·. Τά 329, 330 ό κ. Δ. Λ. έν ’Αλεξάν
δρειά· τό 330 ή δεσποινίς Αικατερίνη 1. Μπαξε- 
βανίδου έν Ταίγανίω · τό 331 ή Κυρία Μ. II. έν 
Σύρω· τά 330, 331 ό κ. Λεωνίδας'Ροσό λ ο μο; έν 
Μόσχα· τά 335, 336 ό κ. Βασίλειος Ε. Βαΐιλάς έν 
Τεργέστη· τό 340 ό κ. Λ. Κ. έν Παρισίοις· τά 340, 
341 καί 342 ό κ. X. Κωνσταντίνου έν Βιέννη.
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Παραχαλοΰνται οι έπιστέλλοντες πρός τόν Εσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα ζαΟαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν

έπιστρέφονται.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ. ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΔΟΤΑ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγος 

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

Είς Κάλκούτταν διά Πόρτο-Σάΐδ, Σουέζ, “Άδεν κα’ι Κολόμβου τή 15 ‘Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγούστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 ‘Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.

Επί τής γραμμής Τεργέστης-βομβάης τά ατμόπλοια θίλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταςύ δε Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρός τό Πόρτο-Σαΐδ καί τήν Συρίαν).

(20

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

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 Ίανουαρίου) τή 6 μ. μ. 
είς Φιούμιον, Κέρκυραν, Πάτρας, Κατάκωλον, Καλάμας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τό Σάββατον τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντινούπολή μέ προσέγγισιν είς Κέρκυραν 
καί Πειραιά- είτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τού Εύξείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοΰ Δουνάβεως.

ΕΙΣ 1ΥΝ1ΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τής 4 Ίανουαοίου 
είς τάς 4 μ. μ. διά ’Αγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμιου).

Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης εβδο
μάδας.

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσι; και τό Γενικόν 
Πρακτωρεϊον τού αύστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6).

ΛΕΞΙΚΟΝ 
ΕΛΛΗΝΟ-ΑΡΑΒΙΚΟΝ

περιέχον τάς κυριωτέρας καί χρησιμωτέρας λέξεις καί φράσεις ήρμηνευ- 
μένας άραβιστί δι’ ελληνικών χαρακτήρων καί παράρτημα διαιρουμενον είς 
τρία μέρη· Α’. Περιγραφήν τών έπισημοτέρων πόλεων καί μνημείων τής 
Αίγύπτου · Β'. Τάς έθνικάς καί θρησκευτικά; έορτάς τών Αιγυπτίων · 

Γ'. Γά ήθη, έθιμα, δοξασίας και προλήψεις τών ’Αράβων κτλ.

Συνταχθέν
υπό

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ I. ΠΕΝΤΑΚΗ.

ΈκδοΟέν άναλώμασι
τοΰ Ελληνικού βιβλιοπωλείου "Φοίνικος”

ΠΕΤΡΟ! ΣΑΡΑΝΤΗ.

ΕΝ Α Λ Ε Ξ A Ν Δ Ρ Ε I Αι

1885.

Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΑΣΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ.

Ε Ν Α θ Η Ν A 1 Σ

1885.

ΤΟΤ ΑΪΤΟΥ.
Μελετάν περί τοΰ βίου καί τής γλώσσης 

τοΰ Ελληνικού λαού.

Σ. Δ. Τοΰ σπουδαίου τούτου έργου -τού γνωστού συγγραφέως έξεδόθη 
ή Άγγϊλία. Συνδρομηταί έγγράφονται παρά τω Κυρία» Άνέστη Κων- 
σταντινίδη, βιβλιοπώλη καί έκδοτη έν ’Αθήναις.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

πρός χρήσιν τών περί ταύτην ασχο
λούμενων

UR0

Δ. Η. Οϊ’κονομίόοΐ'.

Έ ν Λειψία

1885.

ΜΙΛΤΩΝΟΣ

ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

έμμετρος μετάφρασις

Αλεξάνδρου Σ. Κάσδαχλη.

Έκδοσις πολυτελής μετά εικόνων

υπό

Gustave Bore.

Έ ν Λειψία

1884.

W. DRUGULIN.

Έκβίβεται κατά τεύχη· τιμή έκάστου 
τεύχους μάρκαι 2.

ΘΩΜΑ Α. ΠΑΣΧΙΔΟΥ

ΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΥΠΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ.

*

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟ.’ ΤΟΥ 1885.

Έν Βουκουρεστίοις 
1885.

Μ. MINGHETTI.
Τά πολιτικά κόμματα καί ή τούτων 
έπέμβασις είς τά τής δικαιοσύνης 

καί τής διοικήσεως.

Μετάφρασις έκ τοΰ ’Ιταλικού 

καί εισαγωγή

Γ. Μεκονίου
διδάχτορος τής Λ'ομιχής.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι
TV. DRUGULIN

1885.

Εδρηται παρά τώ τυπογραφεία;
W. Dkugulin

έν Λειψία, καί τιμάται φράγκων 5.

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

Χαρτοπωλείου ■ Β. ΣΙΓΙΣΜΟΪΝΔΟΤ έν Βερολίνφ, Φραγκοφόρτη καί Λειψία. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΓΓΟΤΛΙΝΟΓ έν Λειψία.


