
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

Ή μονή τον Άγιου Γερασίρον έν τη χοιλάιϋ'Ομαλών ίν Κεφαλληνία. — Ή 
πολιορκία τής Άλε£ανιΙρείας (τέλος). — ΊΙ χερμαι-ιχή Τράπεζα ίν Βερολίνιρ. — 
ΙΙοίησις* L’aiWC. ('Ρνχή.) — θεοδώρα (τέλος). — Ό πρώτος έρως τον μουσουργού 
Βελλίνη. — Έν τη Άππία όά~ρ ίν 'Ρώμη. — Περί ήΟων καί εθίμων των Ίΐ’ΐί'ών (συ
νέχεια). — Ι'ουαθαλονπη. Διήγημα (τέλος). — Τά περί χολέραξ πειράματα τοΰ ιατρού 

Ferran. —Ή ΟλΓψις. — Διάφορα. — Αινίγματα χαϊ λύσεις.— Μετά παραρτήματος 
άρ. 6.

ΕΙΚΟΝΕΣ.
Ή μονή τού Αγίου Γεράσιμον έν Κεφαλληνία. — Ή τράπεζα τής Γερμανίας ϊν 

Βερολίνο) (μετά ιΐνο εικόνων). — Ή Άππία όίός ίν 'Ρώμη (μετά ιΓύο εικόνων). — 
Ό πύρχός τού Γαλατά ίν Κωνσταντινονπόλει. — ' Ο'Ισπανός ιατρός Ferran. — Κρήνη 
ίν τούς Γλυχέοις νδαΰιν ίν Κωνΰταντινουπόλει.

Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ·.
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Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

έν τη κοιλάδι ‘Ομαλών έν Κεφαλληνία.

(Μετά είκόνος, 2ρα σελ. 145.)

παρατεθειμένη είχών χατεσκευάσθη κατά 
σχεδιογράφημα αύτοδιδάχτου μοναχού, 
άποσταλέν ήμΐν παρά τού έν Άργο-

κ. Πέτρου Μ. Ι'κεντι-στολίφ άξιοτίμου φίλου,
λίνη.

Ή μονή αύτη, χρονολογούμενη άπδ τού 
έτους 1559, δτε έγένετο ή άνακομιδή τού 
λειψάνου τού έκ Τρικκάλων τής Πελοπον- 
νήσου ίερομονάχου Γερασίμου Νοταρά όρμω- 
μένου καί τά πρώτα τής ηλικίας αυτού έτη 
διανύσαντος έν εύσεβεία μοναχικού και ένα- 
ρέτου βίου έπι τού ορούς νΑθω, κεΐται έν 
ρωμαντικωτάτη και εύρεία κοιλάδι άειθαλεΐ, 
προς δυσμάς τού ορούς Αίνου και παρά τάς 
υπώρειας αυτού. Πολυτελέστατη καί μεγαλο
πρεπής ούσα περιέχει δύο ναούς, τον μεν μι
κρόν, τον οέ μέγαν χρησιμεύοντα εις τάς έπι- 
σήμους έορτάς, εις ον κατά τήν δίς τού έτους, 
τή 20’Οκτωβρίου καί τή 15 Αύγούστου, τελου- 
μένην πανήγυριν μεταφέρεται το άγιον λείψανον 
έκ τοΰ μικρού ναού, έν φ υπάρχει ό τάφος, 
μετά τής θήκης του. 'Η μονή περιέχει αύλάς 
έκτεταμένας καί πολλά κελλία, προορισμένη 
ούσα διά τής διαθήκης τού 'Αγίου νά χρησι- 
μεύη μόνον εις μόνασιν καλογραιών, ών ώρισε 
καί τδν αριθμόν. Άλλ’ ήδη παρά τήν ένδιά- 
Οηκον αυτού διάταξιν μονάζουσιν άπδ πολλοΰ 
ήδη χρόνου ολίγοι καλόγηροι. Τδ άγιον λεί
ψανον κατά τήν δίς τού έτους τελουμένην πα
νήγυριν μένει έπί οκταήμερον έκτεθειμένον, και 
άπειρον πλήθος προσκυνητών, προσφερόντων άνα- 
θήματα, συρρέει έσωθεν καί έςωθεν τής νήσου. 
Ή μονή έχει μεγάλην περιουσίαν, μειωθεΐσαν 
κατά τι ένεκα τής άπδ καιρού εις καιρόν κακής 
διαχειρίσεως· συνίσταται οέ ή περιουσία αυτή 
εις γαίας καί κτηνοτροφεΐα. Τοσαύτη ήτο άλ
λοτε ή εύσέβεια καί ό θρησκευτικός ζήλος τών 
κατοίκων τής νήσου, ώστε ή άγγλο-ιονική Κυ- 
βέρνησις διά θεσπίσματός της έψήφισε τήν κατά 
τδ οκταήμερον τής έκθέσεως τού άγιου λειψάνου 
σχόλασιν τής δημοσίας υπηρεσίας έπί αυστηρά 
ποινή. Η τοποθεσία τής μονής είναι βσον ευά
ερος τόσον καί υγιεινή ■ τδ δε θέρος μεταβαί- 
νουσιν έκεΐσε πολλά! οίκογένειαι, δπως άνα-
πνεύσωσιν έν πλήρει άναψυχή καί άνέτως τδν 
καθαρόν αέρα. Δροσερά αύρα ψιθυρίζει ύπδ τάς 
σκιάς τών δένδρων καί τού παρά τδ φρέαρ με
γάλου καί εύσκίου πλατάνου ■ ιδίως εύχάριστος 
ή διαμονή είναι έν καιρφ νυκτός, δτε ή σελήνη 
προβαίνουσα έκ τών κορυφών τού Αίνου, πληροί 
τήν χώραν άνεξηγήτου καί μυστηριώδους γοή
τρου έν μέσφ τής ηρεμίας τής έπικρατούσης 
περί τδ άναχωρητήριον έκεΐνο.

Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

υπό ’Ιουλίου Καίσαρος (47 πρ. Χρ.).

Ιστορική μελέτη.

(Συνέχεια καί τέλος.)

Ω
ς άνωτέρω εΐπομεν, ή διχόνοια έπεκρά- 
τει μεταξύ τού Άχίλλα, τού αρχηγού 
τού τακτικού στρατού, καί τής ’Αρσι

νόης, τής δευτερότοκου θυγατρδς τοΰ Πτολε
μαίου. Άμφότεροι άντεποιοΰντο τήν άρχήν. 

Ή ’Αρσινόη τέλος κατώρθωσε νά ύποσκελίση 
τδν Άχίλλαν, ον καί έφόνευσε διά τού Γανυ- 
μήδους, ένδς τών δπαδών του. Μείνασα μόνη 
παρέδωκε τήν αρχηγίαν εις τδν δολοφόνον Γανυ- 
μήδην, δστις άμέσως προέβη εις αύξησιν τού 
μισθού τών στρατιωτών καί εις δραστήριους 
πολεμικάς προπαρασκευάς.

'Η ’Αλεξάνδρεια είχε κατ’ εκείνην τήν έπο- 
χήν σύμπλεγμα υπογείων υδραγωγείων, δΓ ών 
το ύδωρ τού Νείλου διωχετεύετο εις τάς δεξα- 
μενάς τών οικιών. Έν ταΐς δεξαμεναΐς ταύταις 
τδ ύδωρ κατεκάθητο καί έκαθαρίζετο, καί τούτου 
χρήσιν έποίουν οί ίδιοκτήται τών οικιών καί οί 
ύπηρέται αυτών· ό πτωχός όμως λαός μετεχει- 
ρίζετο τδ άκάθαρτον καί θολόν ύδωρ τού Νεί
λου. ’Επειδή λοιπόν ό βραχίων τοΰ Νείλου, 
ό προμηθεύων τδ ύδωρ εις τάς οικίας, εύ- 
ρίσκετο εις τδ ύπδ τών ’Αλεξανδρινών κατεχό- 
μενον μέρος τής πόλεως, ό Γανυμήδης έσκέφθη 
νά στερήση τούς 'Ρωμαίους στρατιώτας, οίτινες 
έκ τών δεξαμενών έλάμβανον τδ άναγκαΐον αύ- 
τοϊς ύδωρ, τοΰ απαραιτήτου τούτου ποτού. Πρδς 
τδν σκοπόν τούτον άπεμόνωσε τάς δεξαμενάς, 
καί εις τάς διαφόρους διώρυγας ώδήγησε διά 
μέσου μηχανημάτων προσφυών τδ θαλάσσιον 
ύδωρ, ώστε βαθμηδόν τδ πόσιμον ύδωρ κατέστη 
αλμυρόν πρδς μεγάλην τών 'Ρωμαίων έκπληξιν. 
Καί κατ’ άρχάς μέν τδ πράγμα δεν έφαίνετο 
εχον μεγάλην σπουδαιότητα, διότι εις τινα μέρη 
τδ ύδωρ ήτο άκόμη καλόν, άλλά μετ’ ού πολύ, 
έννοήσαντες τά συμβαίνοντα, οί 'Ρωμαίοι στρα- 
τιώται κατελήφθησαν ύπδ φόβου πανικού καί οί 
αρχηγοί περιήλθον εις μεγάλην άμηχανίαν. Οί 
μέν έφρόνουν βτι ό Καΐσαρ ώφειλεν άνευ άνα- 
βολής ν άπέλθη μετά τού στρατού ■ άλλοι δέ 
δεν είχον πεποίθησιν ούδ’ εις αύτδ τδ έσχατον 
μέτρον, διότι έλεγον βτι ήτο άδύνατον νά τηρη- 
θώσι μυστικά! εις τούς ’Αλεξανδρινούς αί προε
τοιμασία'. τής άναχωρήσεως, καί βτι έχοντες τδν 
έχθρδν εις τά νώτά των δέν ήδύναντο νά έπι- 
χειρήσωσι τήν εις τά πλοία επιβίβασιν. Έκτος 
δέ τούτου έν τφ ύπδ τών 'Ρωμαίων κατεχομένφ 
τμήματι τής πόλεως εύρίσκοντο έτι κάτοικοί 
τινες, οίτινες προσποιηθέντες ύποταγήν είχον 
μείνει ανενόχλητοι, καί οί δόλιοι ούτοι άνθρωποι 
εις τήν πρώτην περίστασιν θά έστρεφαν πάλιν 
τά βπλα κατά τών καταχτητών.

Ο Καΐσαρ προσεπάθει ν’ άναρριπίση τδ θάρ
ρος τών στρατιωτών του. " Δέν είναι βέβαιον, 
έλεγεν αυτοί;, βτι άνορύττοντες φρέατα θά εύ- 
ρωμεν ύδωρ; Μήπως έν δλαις τοΐς άκταϊς δέν 
ύπάρχωσι πηγαί γλυκέος δδατος; ’Άν δέ ή 
άκτή τής Αίγύπτου διαφέρη κατά τούτο, τίς 
μάς εμποδίζει, αφού ό έχθρος δέν έχει πλοία, 
να προμηθευόμεθα τδ άναγκαΐον πόσιμον ύδωρ 
είτε πρδς τά δεξιά έν Παρεμονίφ, είτε πρδς τά 
άριστερά έν τή νήσφ τοΰ Φάρου, δπου πάντοτε 
το ύδωρ είναι προσιτόν, οίοσδήποτε καί άν πνέη 
άνεμος; 'Όσον δ’ αφόρα τήν φυγήν, ούδείς 
ώφειλε νά σκέπτηται περί αυτής, ούτε βσοι δέν 
θέλουσι νά ύποκούσωσιν ή εις τήν φωνήν τής 
τιμής, ούτε οσοι άλλο δέν έχουσι μελημα ή 
τήν σωτηρίαν των. Τί κερδίζομεν προσπαθοΰντες 
νά έπιβιβασθώμεν εις τά πλοία; Οί ’Αλεξαν
δρινοί, ταχείς, γνωρίζοντες καλώς τάς θέσεις, 
εύτολμοι γενόμενοι ενεκα τής ύποχωρήσεως 
ημών, θά κατελάμβανον δλας τάς έπικαίρους 
θέσεις καί τάς οχυρά; οικίας, καί ούδέ θά άφινον 
ήμάς νά έξέλθωμεν τής πόλεως. Λησμονήσατε 
λοιπόν τά απερίσκεπτα ταϋτα σχέδια καί πεί- 
σθητε δτι τήν σωτηρίαν σας πρέπει νά ζητήσητε 
μόνον έν τή νίκη.”

Ιαΰτα είπών ό Καΐσαρ καί άναρριπίσας τδ 
φρόνημα τών άνδρών του, διέταξε τούς κεν- 
τυρίωνας ν’ άφήσωσι τά πάντα κατά μέρος καί 

νά ένασχολήσωσι τούς ύπ’ αυτούς άνδρας νυ
χθημερόν εις άνόρυξιν φρεάτων. Έν μια νυκτί 
έργασίας τοσαύτη άνευρέθη ποσότης υδατος, 
ώστε πάσαι αί προσπάθεια*, τών Αλεξανδρινών 
καί τά έργα αυτών κατέστησαν μάταια. Δύο 
ήμέρας μετά ταύτα ή 37 Ί λεγεών, άποτελου- 
μένη έξ άνδρών τοΰ στρατού τού Πομπηίου άφί- 
χθη διά θαλάσσης άνωθεν τής ’Αλεξανδρείας, 
πρδς δυσμάς τής πόλεως. Ό άνεμος, πνέων 
από τινων ήμερών σφοδρός, παρεκώλυσε τά φέ- 
ροντα τδν στρατόν τούτον πλοΐα νά φθάσωσι 
ταχύτερον μόλις δέ έλλιμενίσθησαν, άπεστάλη 
πλοΐον να ειδοποίηση περί τής άφίξεώς των τδν 
Καίσαρα. Ούτος δέ έπιβάς τής τριήρεώς του 
καί παρακολουθούμενος παρ’ δλου τού στόλου 
του άπέπλευσε πρδς τδ μέρος έκεΐνο, δπως ίδίοις 
ομμασιν έπιθεωρήση τά πάντα. Πλησιάσας πρδς 
μέρος τι τής παραλίας διέταξε τούς κωπηλάτας 
του νά άποβιβασθώσιν δπως προμηθευθώσιν ύδωρ · 
άλλ’ έπειδή ναΰταί τινες έκ τούτων άπεμακρύν- 
θησαν ολίγον, δπως λεηλατήσωσιν, οί έχθροί 
ήχμαλώτισαν αυτούς καί έμαθον παρ’ αυτών δτι 
ό Καΐσαρ εύρίσκετο έκεΐ μέ τδν στόλον καί δτι 
τά πλοΐά του ήσαν άνευ πληρωμάτων. Τήν πε- 
ρίοτασιν ταύτην έθεώρησαν οί ’Αλεξανδρινοί 
κατάλληλον· ώπλισαν άμέσως τάς τριήρεις των 
καί έξεκίνησαν εις προϋπάντησή τοΰ Καίσαρος, 
δστις έπέστρεφε μετά τοΰ στόλου εις τδν λι
μένα. Ό ύπατος έζήτησεν έκείνην τήν ημέραν 
ν’ άποφύγη τήν σύγκρουσιν, τδ μέν διότι δέν 
είχε μεθ’ έαυτοΰ τούς στρατιώτας του, τδ δέ 
διότι παρελθούσης ήδη τής δεκάτης ώρας τδ 
σκότος καθίστατο πρόσφορον εις έχθρούς έχοντας 
γνώσιν τών θέσεων ώς έκ τούτου δέ έπροσπά- 
θησε νά πλησιάση εις τήν ξηράν, δπου, ώς ύπέ- 
θετεν, ό έχθρδς δέν ήθελε τδν αναζητήσει. Οί 
έχθροί, ίδόντες Ι’οδίαν τριήρη άπομακρυνθεΐσαν 
τοΰ στόλου, έπετέθησαν κατ’ αυτής διά τεσσάρων 
καταφράκτων καί άλλων μικροτέρων πλοίων. Ό 
Καΐσαρ έσπευσεν εις βοήθειαν τοΰ κινδυνεύοντας 
πλοίου του. Οί 'Ρόδιοι φιλοτιμία κινούμενοι 
ώρμησαν μετά πολλοΰ θάρρους καί ό Καΐσαρ 
ήρε νίκην περιφανή. Έάν δέν έπήρχετο ή νύξ, 
ήτι; έθεσε τέρμα εις τήν ναυμαχίαν, πάντα τά 
πλοΐα τών ’Αλεξανδρινών θά έπιπτον εις χεΐρας 
τών 'Ρωμαίων. Ό Καΐσαρ ώδήγησεν εις τήν 
’Αλεξάνδρειαν δλα τά φορτηγά του πλοΐα ρυ- 
μουλκούμενα ύπδ τού θριαμβεύσαντος στόλου του.

Οί ’Αλεξανδρινοί έδειλίασαν, τοσοΰτον μάλλον 
καθ’ οσον έ νόησαν δτι ή ήττα αυτών προήλθεν 
έκ τής άνικανότητος τών ναυτικών αυτών· διδ 
καί άπεφάσισαν νά σύρωσι τά πλοΐά των πρδς 
τήν ξηράν, δπως ύπερασπισθώσιν αυτά έκ τών 
οικιών. Άλλ’ ό Γανυμήδης άντέστη εις τούτο 
καί οΰ μόνον ύπεσχέθη νά άναπληρώση τά βυ- 
θισθέντα πλοία, άλλά καί άλλα νά παρασκευάση. 
Οί ’Αλεξανδρινοί άνέλαβον πάλιν τδ θάρρος, καί 
έπανήλθον εις τήν προτέραν αυτών πεποίθησιν 
δτι οντες ισχυρότεροι τοΰ Καίσαρος κατά θά
λασσαν ώφειλον εις τδ ναυτικόν των προ πάντων 
νά βασισθώσιν. ’Ήρξαντο λοιπόν πάλιν μετά 
δραστηριότητος τάς ναυτικά; των προπαρασκευάς. 
Οί έν τφ Νείλφ άκταιωροί καί τά έν τφ ναυ- 
στάθμφ άχρηστα πλοΐα έπεσκευάσθησαν καί 
ώπλίσθησαν · αί έλλείπουσαι κώπαι κατεσκευ- 
άσθησαν έκ τών ξύλινων Ουρών καί παραθύρων 
τών δημοσίων καταστημάτων. Πάντες οί κά
τοικοι είργάζοντο δραστηρίως, καί ούτως έν δια- 
στήματι δλίγων ήμερών ήτοιμάσθησαν 22 τε- 
τρήρεις, 5 πεντήρεις καί άρκετά άλλα μικρό
τερα πλοΐα. Άφ’ ού έγένοντο έν τω λιμένι αί 
δόκιμα! τών κωπών, τά πλοΐα έλαβον τά πλη- 
ρώματά των. Ό Καΐσαρ είχεν 9 τριήρεις έκ 
'Ρόδου, 8 έκ Πόντου, 5 έκ Αυκίας καί 12 έξ 
’Ασίας. Καϊτοί ύποδεεστέρου δντος τού στόλου 

του άπεφάσισε πεποιθώς εις τήν άνδρίαν τών 
στρατιωτών του νά δεχθή τήν μάχην.

’Αφού άμφοτέρωθεν έτελείωσαν αί προπαρα- 
σκευαί, δ Καΐσαρ περιπλεύσας τήν νήσον τού 
Φάρου έκινήθη κατά τοΰ έχθροΰ. Τήν δεξιάν 
πτέρυγα κατεΐχον αί τριήρεις τών 'Ροδίων, τήν 
άριστεράν δέ αί τοΰ Πόντου · άπεΐχον δέ αί 
δύο αύται πτέρυγες 600 μέτρα άπ’ άλλήλων. 

’’Οπισθεν δέ αυτών έτοποθετήθησαν τά άλλα 
πλοΐα ώς δπισθοφυλακή. Καί οί ’Αλεξανδρινοί 
δέ άνέπτυξαν ταχέως τήν πολεμικήν αύτών 
γραμμήν, προτάξαντες έν μέν τή πρώτη σειρά 
τάς 22 τριήρεις των, έν δέ τή δεύτερα τά άλλα 
μικρότερα πλοΐά των. Ούτως άντιμετωπισθέντες 
οί δύο στόλοι έπερίμενον τδ σύνθημα. Τά πλοΐα 
τών 'Ροδίων έκυβέρνα ό Εύφράνωρ, Έλλην τδ 
γένος, άνήρ γενναίος, ον οί 'Ρόδιοι όμοφώνως 
έζήτησαν ώς άρχηγόν. Διστάζοντος τού Καί
σαρος νά παραδεχθή τδ σχέδιον τοΰ Εύφράνορος, 
ούτος τω είπε· 'Καΐσαρ, άφες ημάς νά έπιτε- 
θώμεν πρώτοι· ήμεΐς θά ύπομείνωμεν τήν πρώ
την έφοδον τοΰ έχθροΰ, μέχρις ού έτοιμασθώσι 
καί τά άλλα πλοΐα.” Ό Καΐσαρ έπαινέσα: τδν 
Εύφράνορα ένέδωκε τέλος καί έδωκε τδ σύν
θημα τής μάχης. Ή έφοδος τών ’Αλεξανδρινών 
ύπήρξε πεισματώδης, άλλ’ ό Εύφράνωρ, τοσοΰτον 
έπιτηδείως ώδήγησε τής τριήρεις του, ώστε οΰ 
μόνον ήδυνήθη νά ύπομείνη τήν ^έφοδον, άλλά 
καί κατώρθωσε ν’ άναπτύξη καταλλήλως τήν 
γραμμήν του. Έν τφ μεταξύ ολόκληρο; ό στό
λος τών 'Ρωμαίων είσήλθεν εί; τον λιμένα καί 
ή μάχη έγενικεύθη. Έκ τών στεγών τών οι
κιών καί έκ τών υψηλών δωμάτων οί άνθρωποι 
παρηκολούθουν μετά παλλούσης καρδίας τά; πε
ριπέτειας τής πρδ τών όφθαλμών αυτών συγ
κροτούμενης ναυμαχίας· έκαστος έπεκαλεΐτο 
τούς αθανάτους θεούς καί έδέετο ύπέρ τοΰ θρι
άμβου τών ίδικών του.

Τδ γέρας τής νίκης δέν ήτο άμφοτέρωθεν 
τδ αύτό, διότι οί 'Ρωμαίοι, ήττημένοι μέν, ού- 
δέν καταφύγιον είχον ούτε έν τή θαλάσση ούτε 
έν τή ξηρά, νικήτα! δέ ώφειλον καί πάλιν νά 
πολεμήσωσι πρδς κατάληψιν τής πόλεως, έν ω 
άφ’ έτέρου οί ’Αλεξανδρινοί ήσαν έν θέσει άσυγ- 
κρίτφ λόγω καλλιτέρα. Κάλλιστα ένόουν οί 
'Ρωμαίοι καί οί σύμμαχοι αύτών δτι ή έκβασις 
έξηρτάτο έκ τής ατομικής άνδρίας· ταύτην 
έπροσπάθησε καθ’ δλας τάς προηγουμένα; ήμέ
ρας ν’ άναρριπίση ό Καΐσαρ, ύποδείξας τοΐς 
ύπ’ αύτδν τδν κίνδυνον ον άφεύκτως διέτρεχον 
έν αποτυχία. Εις τούτο άποδοτέον δτι οί 'Ρω
μαίοι έπολέμησαν γενναιότατα, άναγκάσαντες 
έπί τέλους τά πλοΐα τών ’Αλεξανδρινών νά 
καταφύγωσι πρδς τήν ξηράν, ένθα οί έπί τών 
προκυμαιών τοποθετημένοι όπλΐται δέν άφησαν 
τάς ρωμαϊκάς τριήρεις νά πλησιάσωσιν.

Ό Καΐσαρ, έννοών το άσκοπον καί κινδυ
νώδες οευτέρας έπιθέσεως κατά τών πλοίων, 
άπεφάσισε νά κυριεύση τήν νήσον καί τδν ένοΰντα 
αύτήν πρδς τήν πόλιν βραχίονα, διανοούμενος 
οΰτω νά έπιτεθή ταύτοχρόνως καί κατά τής 
νήσου καί κατά τής πόλεως. Πρδς τδν σκοπόν 
τούτον έπεβίβασεν έπί άνοικτών πλοίων 10 συν
τάγματα, τούς έπιλέκτους τοΰ έλαφροΰ πεζικού 
καί τούς Γάλλους ιππείς, έν δλοις 2000 άνδρας. 
Συγχρόνως δέ, δπως διασπάση τάς δυνάμεις τών 
έχθρών, άπέστειλε κατάφρακτα πλοΐα νά προσ- 
βάλλωσι τήν έξωτερικήν τής νήσου άκτήν, υπο
σχόμενος μεγάλην αμοιβήν εις τούς κατωρθώ- 
σοντας νά κυριεύσωσιν αύτήν. Οί τοΰ Φάρου 
φρουροί άντέταξαν κατ’ άρχάς γενναίαν άντίστασιν· 
άλλ’ δτε οί Ρωμαίοι κατώρθωσαν ν’ άποβι- 
βασθώσιν, ήρξαντο οί έχθροί ύποχωροΰντες καί 
φεύγοντες πρδς τήν ξηράν, μόνον μέλημά των 
έχοντες νά ύπερασπισθώσι τάς οικίας των. Άλλά 

καί έκεΐ, άν καί αί οίκίαι άπετέλουν ισχυρόν 
προπύργιον, οί τοΰ Φάρου κάτοικοι δέν άντέσχον 
έπί πολύ, καταληφθέντες ύπδ πανικού φόβου. 
Ό φόβο; παραλύει πάντοτε τήν κρίσιν καί τάς 
δυνάμει; τοΰ άνθρώπου. Τεταραγμένοι, άπηλ- 
πισμένοι έροίπτοντο άπδ τή; προκυμαία; εί; τήν 
θάλασσαν, δπου οί μέν έπνίγησαν, οί δέ ήχμα- 
λωτίσθησαν. Οί αίχμαλωτισθέντες άνήλθον εις 
600 περίπου. Ό Καΐσαρ, έπιτρέψας εις τούς 
στρατιώτας του τήν λεηλασίαν, διέταξε νά κα- 
τεδαφίσωσι τά; παρά τήν προκυμαίαν οικίας, 
και να δχυρώσωσι διά τοΰ υλικού τών οικιών 
τήν πλησιεστέραν πρδ; τδν Φάρον γέφυραν, ένθα 
καί έγκατέστησε φρουράν. Οί τοΰ Φάρου φρου
ροί είχον έγκαταλείψει φεύγοντε; τήν γέφυραν 
ταύτην· ή έτέρα γέφυρα, ή πλησιεστερα πρδς 
την πόλιν, κατείχετο ύπδ τών Αλεξανδρινών. 
Τδ σχέδιον τοΰ Καίσαρος ήτο νά ώθήση τούς 
έχθΡθΰϊ δλους πρδς τήν πόλιν ■ άφ’ ού τούτο 
έπετεύχθη, άπεβίβασεν 3 συντάγματα, διότι με- 
γαλείτερος αριθμός στρατιωτών δέν θά ήδύνατο 
νά κινηθή ελευθέριος έν τω στενώ χώρω. 'Ο 
έπίλοιπος στρατός έμενεν έτοιμος έν τοΐς πλοί- 
οις. Μετά τούτο διέταξε νά κατασκευάσωσιν 
δχύρωμα τής γεφύρας πρδς τδ μέρος τών έχ
θρών καί νά πληρώσωσι διά μεγάλων λίθων τδν 
θόλον τής γεφύρας, δπως παρεμποδισθη ή δίοδος 
τών πλοίων. Καί τδ μέν κλείσιμον τού θόλου 
έπερατώθη τάχιστα, ώστε ούδέ τδ μικρότερον 
πλοΐον δέν ήδύνατο πλέον νά μεταβή άπδ τοΰ 
ένδς εις τδν άλλον λιμένα· άλλά πριν ή όχυ- 
ρωθή δεόντως ή γέφυρα οί Αλεξανδρινοί έξώρ- 
μησαν πανστρατιά έκ τής πόλεως καί παρετά- 
χθησαν ένώπιον τών Ρωμαίων ταύτοχρόνως δέ 
έξέπεμψαν μικρά; λέμβους δπως έμπρήσωσι τον 
έχθρικδν στόλον. Έν τφ μεταξύ πλεΐστοι τών 
Ρωμαίων οπλιτών καί ναυτών άπεβιβάσθησαν 

εις τήν προκυμαίαν, δθεν διά λίθων καί βελών 
έπειρώντο ν’ άποκρούσωσι τούς εναντίους· ούτοι 
δέ διά τολμηράς κινήσεως προσέβαλον τούς'Ρω
μαίους έκ τών πλευρών, οίτινες άπειροι είσέτι 
τών τού πολέμου έτράπησαν εί; φυγήν πρδς τά 
πλοΐα. Τούτο ίδών ό Καΐσαρ διέταξε μέρος 
τοΰ έν τοΐς πλοίοις στρατού ν’ άποβιβασθή καί 
να σπευση εις επικουρίαν τών κινδυνευόντων 
συντρόφων· άλλ’ ή ύποχώρησις τών Ρωμαίων 
ήτο γενική, καί αύτδς ό Καΐσαρ, έννοήσας δτι 
και οι επίλεκτοι αύτοΰ ούδέν πλέον ήδύναντο 
νά κατορθώσωσι διέταξε τήν γενικήν πρδς τά 
πλοΐα ύποχώρησιν. καί αύτδς δέ ριφθείς εις 
τήν θάλασσαν μετέβη κολυμβών πρδς τον στό
λον. Η τριήρη; τού Καίσαρο; πληρωθεΐσα άν- 
θρώπων άνετράπη καί έβυθίσθη. Οί Αλεξαν
δρινοί έμειναν κύριοι τής προκυμαίας. Οί Ρω
μαίοι άπώλεσαν κατά τήν συμπλοκήν ταύτην 
400 στρατιώτας καί 400 κωπηλάτας καί ναύτας.

Άλλ’ ή άποτυχία αύτη ούδόλως άπεθάρρυνε 
τδν εύτολμον Καίσαρα, δστις έξηκολούθησε μετά 
δραστηριότητος τήν πολιορκίαν, μέχρις ου ού 
μόνον ή Αλεξάνδρεια άλλά καί ή Αίγυπτος βλη 
περιήλθεν εις χεΐρας τών 'Ρωμαίων.

Τοιαύτη ή άφήγησις τής πολιορκίας τής 
Αλεξάνδρειάς παρ’ αύτοΰ τοΰ Καίσαρος. Καί 
έάν ή διήγησις δέν ήναι έ'ργον τοΰ Καίσαρος, 
άλλ’ έτέρου τινός, ώς διϊσχυρίζονται πολλοί, 
ούχ ήττον δμως ή έκθεσις είναι πιστή καί ό 
συγγραφεύς αύτής δέν δύναται νά κατηγορηθή 
έπί άνακριβείφ.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΝ ΒΕΡΟΑΙΝΩι.

(Μετά δύο εικόνων, ορα οελ. 149.)

“^^επάλληλοι πόλεμοι τής Πρωσσίας 
ί s~'· Φριδερίκου τού Μεγάλου είχον έξαν-

τλήσει τήν χώραν οίκονομιχώς· ώς έκ 
τής οικονομικής δέ κρίσεως έπασχον καί οί κά
τοικοι τών πόλεων καί οί χωρικοί, αί παραγω
γικά! πάσης χώρα;' δυνάμεις. Κλεισθείσης επο
μένως τής τελειωτικής ειρήνης ό μεγαλεπήβολος 
Φριδερΐκος έσκέφθ-η ν’ άνορθώση τά οικονομικά 
τοΰ κράτους του καί νά συνδράμη τδ έμποριον 
καί τήν βιομηχανίαν διά ίδρύσεως Τραπέζης 
τής Πρωσσίας. Πρδ; τούτο έδώρησεν έκτετα- 
μένον έν Βερολίνιρ γήπεδον, τδ καλού μενον 
"Ή έ'παυλις τοΰ θηρευτού,” έφ’ ού δύο μόλις 
έτη μετά τδ τέλος τοΰ επταετούς πολέμου, δηλ. 
έν έτει 1765, άνηγέρθη τδ κατάστημα τής Τρα
πέζης. Έν αρχή τδ οικοδόμημα ήτο μικρόν 
καί τά κεφάλαια τής Τραπέζης λίαν περιωρι- 
σμένα. Ταύτα άνήρχοντο άκόμη έν έτει 1806 
εις 700 χιλ. ταλλήρων, τά όποια ό Ναπολέων 
άφήρεσε μέχρι τοΰ τελευταίου οβολού. Κατόπιν 
δμως ήρξατο ή Τράπεζα άνακύπτουσα έκ τών 
διαφόρων τής τύχης περιπετειών, μέχρι; ού 
κατέστη, δ,τι ώφειλε νά ήναι, άληθές στήριγμα 
τοΰ έμπορίου καί τή; βιομηχανίας.

Μετά τδ έτος 1866, δτε ήρχισεν έπιτελου- 
μένη ή ένωσις τής Γερμανίας, μετέβαλε και ή 
Τράπεζα τής Πρωσσίας ονομα καί έγένετο, 2,τι 
σήμερον είναι, ή Τράπεζα τής Γερμανίας. 
’Αναπτυχθεισών τών έργασιών τής Τραπέζης 
έπέστη καί ή άνάγκη εύρύνσεως τοΰ οικοδομή
ματος, καί τούτο έξετελέσθη μετά πλείστης βσης 
έπιτυχίας, ώστε σήμερον τδ κατάστημα τή; 
Τραπέζη; έξαρκεΐ εις τάς έκτεταμένας αύτής 
έργασίας. Η άνακαίνισις έγένετο άπδ τών ετών 
1873 μέχρι 1876.

ΊΙ κυρία είσοδος τής Τραπέζης είναι έπί τής 
οδού τών Θηρευτών. Ί δ οικοδόμημα είναι διο- 
ροφον έχον έν τή προσάψει 19 εύρέα παράθυρα, καί 
κοσμούμενον διά οκτώ κιόνων Κορινθιακού ρυθμού 
(δρ. είκ.). Κάτωθεν τών παραθύρων είναι τά στέμ
ματα τών 24 Γερμανικών κρατών. Έπί έκά- 
στης γωνίας τής στέγη; είναι μεγάλα κύπελλα 
άρχαίου ρυθμού διά τά; φωταψίας. Τδ άέτωμα 
περιέχει σύμπλεγμα, παριστών τήν Γερμανίαν 
περικυκλουμένην ύπδ τών άλληγορικών μορφών 
τοΰ έμπορίου, τής ναυτιλίας, τής βιομηχανίας 
καί τής γεωργίας. 'II όδός, έν ή κεΐται ή Τρά
πεζα, είναι πολυάνθρωπος καί θορυβώδης· άμα 
δμως είσέλθη τις έντός τοΰ καταστήματος τής 
Τραπέζης έπιβλητική είναι ή ήσυχία καί ή τάξις. 
Διά τής κυρίας εισόδου ε’ισερχόμεθα εις εύρΰν 
πρόδομον καί διά ύελίνης θύρας εις μακράν διά
δρομον, καταλαμβάνοντα βλον τδ μήκος τής 
προσόψεως· οί τοίχοι τοΰ διαδρόμου κοσμούνται 
διά τών κεχρωματισμένων γερμανικών στεμμά
των, τδ δέ έδαφος αύτοΰ είναι έστρωμένον διά 
έντέχνου ψηφιδωτού. Εκατέρωθεν τοΰ διαδρό
μου τούτου εύρεΐαι μαρμάρινοι κλίμακες όδη- 
γοΰσιν εις τδ άνω πάτωμα. 0 διάδρομος φωτί
ζεται άνωθεν τήν μέν ημέραν διά τής ύελίνης 
στέγης, το δέ έσπέρας δι’ ηλεκτρικών λαμπτήρων.

Εννοείται βτι τδ κατάστημα περιέχει τα 
εντελέστερα συστήματα καί ώς πρδς τήν άσφά- 
λειαν κατά τοΰ πυράς καί κατά τής κλοπής. 
Η άπαρίθμησις τούτων ήθελεν έπασχολήσει ήμάς 

ύπέρ το δέον. Ιδιαιτέρας μνείας άξιον είναι τδ 
Ταμεΐον τής Τραπέζης. Είναι τδ ταμεΐον τούτο 
εύρύχωρος αίθουσα δυναμένη νά περιλάβη μέχρι 
χιλίων άνθρώπων καί έχουσα πανταχόθεν μεγά-
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λα; θυρίδας διά τάς είσπράςβις και πλήρωμά;, 
και έν -ώ μέσω αναπαυτικά ανάκλιντρα διά τους 
περιμένοντας. Αί θυρίδες είναι είκοσι τδν άριθ
μόν, έν τω μέσιρ δέ αύτών εύρίσκεται τδ γρα
φείου τοΰ διευθύνοντος τδ τμήμα τοΰ ταμείου, 
δστις άπδ τής θέσεώς του δύναται εύκόλως νά 
έπιβλέπη τά πάντα. Περιγραφής μικράς άςιος 
είναι και ό χώρος, έν ω παραδίδονται τά τιμαλφή 
σκεύη καί πράγματα τών ιδιωτών, τά όποια δι’ 
ύδραυλικής πιέσεως καταοιδάζονται άμέσως εις 
τδ έν τοΐς ύπογείοις κείμενον θησαυροφυλακίου, 
ένθα μένουσιν έν πάση ασφαλεία μέχρι πρώτης 
άναζητησεως τοΰ ιδιοκτήτου. Διά τούς μή έπι- 
θυμοΰντας νά παραδίδωσι τά πολύτιμέ των 
σκεύη ή σπουδαία έγγραφα ένώπιόν τών υπαλ
λήλων τής Τραπέζης, οΐτινες όφείλουσι νά τηρή- 
σωσιν άκραν μυστικότητα έπί ποινή παύσεως, 
ύπάρχουσι και ιδιαίτεροι θαλαμίσκοι, έν οίς δύ
ναται ό θέλων νά άνοίγη έλευθέρως τά κιβώτιά 
του, νά προσθετή σκεύη ή έγγραφα χωρίς νά 
φαίνεται.

' 11 έτέρα τών εικόνων ήμών παριστα τήν 
αίθουσαν τοΰ Συμβουλίου, κειμένην έν τω 
άνω πατώματι, δπου έν γένει είναι τά γραφεία 
τής διοικήσεως. '0 οργανισμός τής διοικήσεως 
ταύτης είναι είς άκρον περίεργος καί όλίγον 
γνωστός. 'Η δικαιοδοσία αύτής έκτείνεται έπι 
61 υποκαταστήματα, έπί δύο αύτεξουσίους Τρα- 
πέζας, ών ή μεγάλη Τράπεζα διατελεΐ συνέται
ρος, καί έπί 151 πρακτορεία. "Ολαι αί διακλα
δώσεις αύται διοικοϋνται ύπδ ιδιαιτέρου διευ- 
θυντοΰ έχοντος ύπ’ αυτόν άνάλογον άριθμόν 
υπαλλήλων. 'Ή κεντρική διοίκησες είναι έν 
Βερολίνφ, καί ό γενικός διοικητής τής Τραπέ
ζης είναι σήμερον ό δραστηριώτατος καί έμπει- 
ρότατος κύριος DeChend, δστις έν έτει 1876 
έώρτασε τήν είκοσιπενταετηρίδα ώς μέλος τοΰ 
διοικητικού τής Τραπέζης συμβουλίου. Ύπδ τόν 
γενικόν διοικητήν ύπάρχουσιν 6 διοικηταί, οΐτινες 
διορίζονται κατ’ εύθειαν ύπό τοΰ αύτοκράτορος 
διά βίου. Το δέ διοικητικόν συμβούλιον, συγ
κείμενον έκ 15 τακτικών μελών καί 15 παρα
πληρωματικών διορίζεται κατ’ έτος ύπδ τής 
γενικής τών μετόχων συνελεύσεως. Ία μέλη 
τοΰ συμβουλίου έκλέγονται έκ τών έγκριτωτέρων 
τραπεζιτών καί έργοστασιαρχών. Έκ τοΰ συμ
βουλίου τούτου έκλέγεται τριμελής έπιτροπή 
έφορευτική τών έργασιών, ήτις συνεδριάζει μετά 
τών διοικητών καί έχει καί ψήφον. Ό αύτδς 
όργανισμος έπικρατεΐ καί έπί δλων τών υποκα
ταστημάτων, ώστε αδύνατον καθίσταται πλούσιοι 
τραπεζΐται ή έργστασιάρχαι νά έςασκήσωσιν έπιρ- 
ροήν τινα έπί τής Τραπέζης. Κυβερνητική έπι
τροπή έπιβλέπει τά πάντα, ής πρόεδρος είναι 
αύτδς ό πρίγκηψ Βίσμαρκ, καί μέλη οί έγκριτώ- 
τεροι οικονομολόγοι τών διαφόρων γερμανικών 
κρατών.

Μέ τοιούτον διοργανισμόν και έπειδή τά έν 
κυκλοφορία χαρτονομίσματα δέν άντιπροσωπεύ- 
ουσι μόνον τά 33'13 % τοΰ μεταλλικού, ώς απαι
τεί ό νόμος, άλλά τά 80 ®/ο, εξηγείται καί ή 
πίστις, ής άπολαμβάνει τδ πιστωτικόν τοΰτο 
κατάστημα καθ’ δλην τήν Γερμανίαν. Διερχό- 
μενοι τήν βιβλιοθήκην τής Τραπέζης καί τοΰ 
γενικού Λογιστηρίου είσερχόμεθα είς τήν αίθου
σαν τών συνεδριάσεων, αίθουσαν πλουσίως καί 
πολυτελέστατα διεσκευασμένην. ΙΙαρά τήν αί
θουσαν ταύτην είναι ή αίθουσα τών συνελεύσεων, 
έτι εύρυτέρα, κεκοσμημένη διά τεσσάρων μεγά
λων χαλκών άγαλμάτων, παριστώντων τδν πόλε
μον καί τήν ειρήνην άφ’ ενός, τήν έργασίαν καί 
τδν πλούτον άφ’ έτέρου.

Τοιοΰτο έν συνάψει τό πρότυπον τοΰτο πιστω
τικόν κατάστημα.

L’AME

pai- Μ. Gustave Laffon.

Recueille-toi, mon ame, et regarde en toi-m6me. 
Contemple aveo douceur les choses d’ici-bas.
Est il done necessaire a ton bonheur supreme 
D’expliquer l’univers qui ne s’expliqne pas ?

Cet examen pourra, si tu restes sereine,
Rendre ton sort plus doux, tes regrets moins amers; 
Peut-etre pourras-tu mieux supporter ta peine
En voyant des martyrs resignes dans leurs fers

Le monde a ses beautes et la vie a ses charmes; 
Meme au fond des douleurs il est des voluptes;
I.e rire trouve place au milieu de nos larmes, 
L’orage fait surgir d’ineffables clartes.

Quel est done le tourment, quel est. done le supplice 
Dont tu saignes, mon ame, et g6mis coustamment? 
A cette question reponds sans artifice.
— Tu le veux? Je rfiponds: ecoute maintenant

C'e qui fait mon tourment, ce qui fait ma torture, 
C’est l’Eternel Mystere, impenetrable et noir, 
Qu’on rencontre partout au seuil de la nature, 
Inexorable Sphinx jaloux de son pouvoir:

C’est de chercher toujours mon but, mon origine. 
Et d’etre condamnee a ne les point trouver;
D'aspirer au flambeau qui de loin m'illumine,
I>e courir apres lui sans jamais l’aborder

C’est de voir tous les jours des etres qu’on adore, 
Enleves par la mort sons pitie pour nos maux, 
Et cet Etre inconnu qu’on aime et qu’on implore 
Rester sonrd a mes cris, plus sonrd que leurs tombeaux.

Brulant de tout savoir, briilant de tout comprendre 
J'ai soumis l’univers au feu de mon creuset,
Avec un saint i'moi j’en ai palpe la cendre:
J'ai toujours rencontre l’invincible secret.

Ah! que ne suis-je encor l’ame pure ct docile, 
D’un tendre enfant a qui sa mere, avec amour, 
Revele en quelques mots puises dans l’Evangile, 
Ce qu’a present en vain je cherche nuit et jour!

I,e feu qui me devore et un amour immense 
I’our tout ce qui se nomme et ne se connait pas, 
Ineffables beautes que reve 1'esperanc.e,
Mais dont nul n'a gout£ les immortels appas.

Oui, j'ai toujours aime ce que le monde ignore, 
Ce que tous out reve, mais que nul n'a pu voir;
Et j’ai toujours cherch0 ce qui se cache encore, 
Sans lasser mon amour, sans lasser mon espoir.

J aime Dieu, l'lnfini. le Beau, le Vrai, le Juste, 
Dont peut-etre je suis un immortel fragment: 
Et cependant, malgre cette origine auguste, 
Je u'en sais pas plus long que l’onde du torrent.

J’ai tout interroge sur le secret des choses,
Depuis le chene altier jusqu’au pliant roseau, 
Depuis le cri des vents jusqu’au parfum des roses. 
Ma voix, comme au desert, n’a pas trouvA d’echo!

Ah'. si dans mon ardeur d'aborder ce que j’aime, 
Je pouvais jusqu’au ciel m’elancer d’un seul bond, 
Je voudrais du soleil briser le diad&ne 
Et sender en tous sens son abime profond.

Pent-etre dans son sein ou tout fond et bouillonne
Je verrais du chaos les germes fecondants, 
Ce qui donne la vie et ce qui la couronne 
En semant la raison chez les etres pensants.

Et. poursuivant mon vol, je parcourrais l'espace 
Ou scintillenl la nuit les astres, soleils nains,
Et la, les contemplant, leur parlant face a face,
Je leur demanderais le destin des humains,

Je leur demanderais s'ils servent quelque maitre 
Si c’est pour l’honorer qu’ils brillent dans les nuits 
S'ils savent comme nous ce qu’est mourir et naitre, 
S’ils out une ame aussi sujette a des ennuis.

Peut-etre qu'au dela de ce monde visible,
Que la mort et le mal oppriment. tour a torn·, 
Le Sublime Idial nous devient accessible, 
En devoilant enfin sa face a notre amour.

Peut-etre en tatonnant et fouillant dans les mondes 
Je pourrais rencontrer la Sainte Verite,
Et ces 6tres ch£ris dont les tombes profondes
Sont sourdes ici-bas a notre humanitA

Voila I’inabordable objet auquel j'aspire, 
Voila le Nil cileste oil je veux m’abreuver.
Oh! vous tous qui criez: «c’est un reve, un delire» 
Plaignez mon triste sort ct laissez-moi river?

ΨΥΧΗ.

Μετάφρασις.

Περισυλλέγου, ώ ψυχή, είς έαυτήν άθροίζου, 
ήδέω; εί; τά έπί γής άρκοΰ, περιορίζου 
είναι λοιπόν έπάναγκε; δπω; εύδαιμονήση; 
τά άλυτα μυστήρια τοΰ σύμπαντος νά λύσης;

Ναί, ίσως ή έξέτασι; τών ώδε έν γαλήνη _ 
δεσμίαν σε παραμυθή, τήν θλϊψιν σου πραΰνη. 
Άνεκτοτίραν τήν ποινήν ίσως τήν σήν εύρήσεις 
έγκαρτερούσας βλέπουσα άλλας ψυχά; έπίση;.

Εχει ό βίος θέλγητρα, ό κόσμος έχει κάλλη· 
έκ τοΰ βυθού τών θλίψεων ή ήόονή προβάλλει, 
τούς θρήνους μειδιάματα σφραγίζουσιν έλπίδο; 
καί άστραπαί έςέρχονται τών κόλπων καταιγίδος.

Τις ό κολάζων σε λοιπόν, ό δάκνων σε σκόρπιός, 
ό διαρκώ; εί; στεναγμούς, ψυχή, κινών σε ποιος; 
Είπέ, είπέ, άπόκριναι, άπροκαλύπτω; λάλει.
— “Έστω! Ιδού σοι απαντώ· "Ακούε δή.” Καί ψάλλει. 

“Κόλασις, βάσανο; έμοΰ είναι ώ; έν καμίνω 
“τό "Αβατου, τό σκοτεινόν Μυστήριον έκεΐνο, 
“τό άπαντών έν τώ ούδώ τής φύσεως άπάσης, 
“ή Σφίγξ ή άδυσώπητο;, ήν ούδαμώ; μαλάσσεις,

“τό τόν έμόν προορισμόν άπαύστως άνιχνεύειν, 
“τό τήν έμήν ζητεϊν άρχήν καί τό μηδέν άγρεύειν, 
“τό τόν πυρσόν τόν πόρρωθεν τήν λάμψιν γλυκυτάτην 
“προχέοντά μοι έκζητεϊν, ποθεϊν, διώκειν μάτην

“τό μίαν φίλην ΰπαρςιν ημέραν βλέπειν πάσαν 
“θανάτου θύμα πίπτουσαν, φυγοΰσαν, άποπτάσαν, 
“τών τάφων δέ κωφότερο·, είς γόους, εις δεήσεις 
“μένον τό ' Ον τό άγνωστον, δπερ φιλεϊ ή κτίσις.

“Τοΰ πάντα γνώναι έν ίμοί τόν έρωτα έγκλείω, 
“τό πάν έν τή φλεγούση μου χοάνη άναλύω, 
“τήν κόνιν ψαύω πάλλουσα τήν τοΰ χωνευτηρίου, 
“φεΰ! πάλιν'άντιμέτωπός είμι τοΰ μυστηρίου·

“Ιίαιδός ψυχή εύήκοος, άγνή ας ήμην έτι, 
“είς ήν ή μήτηρ έν στοργή] άγια άποθέτει 
“τής Βίβλου τήν αλήθειαν, πασών τήν γλυκυτέραν, 
"ήν μάτην νΰν έπιζητώ νύκτωρ καί μεθ’ ημέραν.

1 ‘ΙΙόθος τοϋ γνώναι φλέγει με (άσβεστον τοΰτο πάθος) 
“τό έχον ίσως όνομα, άλλ' άγνωστον τό βάθος, 
“άπεριγράπτους καλλονάς, ας όνειροι μορφοΰσι,_ 
“άλλ' ών ποτέ τά θέλγητρα θνητοί δέν βεβηλοΰσι.

“Πρός πάν τό άγνοούμενον έμοΰ ή φώσις βέπει, 
“πρό; πάν, δπερ ό νοΰς μορφοΐ, άλλ’ όφθαλυώς δέν βλέπει. 
“Έν έρωτι ακούραστος καί γλυκερφ έλπίδι 
“ζητώ πάν δ,τς κρύπτεται καί όμμα δέν θά ίδη.

"θέλγει με θειον καί Καλόν καί Αληθές καί Δίκη, 
“ών ίσως μόριόν είμι έν άργιλλώδει θήκη.
“ Αλλά πρός τί καταγωγή σεμνή; Τί πλέον έχει; 
“Γινώσκω δσα καί αύτό τό ύοωρ, δπερ τρέχει!

“Μάτην τό πάν ήρώτησα περί τών μυστηρίων, 
"τήν ύπερήφανον τήν δρΰν, τόν κάλαμον, τό ίον, 
“τήν αύραν τήν έκπνέουσαν έν στεναγμφ πενθίμω, 
“φεΰ! ή φωνή μου ήν φωνή βοώντος έν έρήμφ.

“Ώ έάν ήτο δυνατόν έν τή τοΰ πόθου ζέσει 
“δι’ άλματος νά εϋρεθώ έν τή έκτάσει μέση, 
“καί θραύουσα τόν στέφανον τοΰ Φοίβου νά είσδύσω, 
“τάς φοβερά; άβύσσου; του καλώς νά έρευνήσω.

““Ισως άνεύρισκον έκεΐ ζέοντα, τετηκότα
“τά σπέρματα τά γόνιμα τής πλάσεως τά πρώτα’ 
“ίσως άνεύρισκον έκεϊ τά ζώπυρα σκιρτώντα 
‘‘τά δπαρξίν δωρούμενα καί λόγον είς τά δντα.

“Εί; τό κενόν προβαίνουσα, σχίζουσα τούς αιθέρας, 
“τού; νάννου; φοίβους, τοΰ; λαμπρούς έν τή νυκτί άστέρα; 
“βλέπουσα κατά πρόσωπον έγγύθεν θά τολμήσω, 
“τίνες αί τύχαι τών θνητών τότε νά έρωτήσω.

“θά έρωτήσω κύριον άν έχουσι καί ούτοι,
“άν χάριν του προχέουσι τά τοΰ φωτός των πλούτη, 
“τό θ'νήσκειν καί τό γίγνεσθαι γνωστά αύτοΐς άν είναι, 
“άν έχουσι ψυχήν τινα, ήν τήκουσιν όδύναι.

“’Ίσως μακράν αύτή; τής γής, ήν θάνατο; μαστίζει 
“καί ή κακία νέμεται, ίσως έν τέλει σχίζει^ 
“καμπτόμενον τό κάλυμμα αύτοΰ τό έρεβώδες 
“καί φανεροΰται είς ήμάς τό Άκρον Ιδεώδες.

“Τούς κόσμου; έςετάζουσα, ίσως έκεΐ άνεύρω 
“τήν Καθαράν ’Αλήθειαν, τήν άγνωστον τοΐ; δεύρο. 
“’Ίσως έκεΐ τά προσφιλή άνεύρω πάλιν δντα, 
“ών στέφομεν περιπαθώς τά μνήματα σιγώντα.

“Ιδού τό άπροσπέλαστον σημεΐον πρός δ τείνω,
“Ό Νείλο; ό ούράνιος, έν φ ποθώ νά πίνω.
“θνητοί, οί θεωροΰντέ; με καθ’ ύπνους ώ; λαλοϋσαν, 
“οίκτείρατε, άλλ’ άφετε τήν όνειροπολοΰσαν.’’

Άδριανουπόλει, μηνί Αύγούστω 1885.

Χριστοφόρος Σαμαρτσίδης 
γυμνασιάρχης.

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ.

Η ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΨ1Σ.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩι.
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Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΡΩΣ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΥ ΒΕΛΛΙΝΗ.

το τδ έαρ τοΰ έτους 1820, 
τοΰ έτους έκείνου, δπερ 
υπήρξε τόσον ολέθριον είς 

τδ βασίλειον τής Νεαπό- 
λεως. Το εαρ εΐχεν έπι- 
λάμψει θελκτικόν ώς και 
κατά τά προηγούμενα 
έτη. Έν χλόη λαμπρό

τατη ήνθουν αί όρειναί άκταί τοΰ 
μαγευτικού κόλπου τής Νεαπό- 
λεως· ήσυχος αντηχεί ό φλοίσβος

τών κυμάτων έπί τής πετρώδους ύπωρείας τοΰ 
Παυσίλυπου καί έπί τών ισχυρών τής προκυ
μαίας λίθινων τοιχωμάτων. Άλλ* έφ’ δλων 
τούτων έπεκάθητο πνιγηρά βαρεία ατμόσφαιρα, 
σκοτεινή δέ] έξαψις κατείχε τάς καρδίας τοΰ 
λαού, όμοια μέ πύρινον ώκεανόν, τοΰ όποιου αι 
φλόγες κρύφα πυρούμεναι ζυμοΰνται καί ροθοΰ- 
σιν, δπως ποτέ εκχυθώσι και όρμήσωσι κατα
στρεπτικές.

Κατά τήν έποχήν ταύτην ό Βικέντιος Βελ- 
λίνης ήτο μαθητής τοΰ διάσημου μουσουργού 
Ζιγγαρέλλη έν Νεαπόλει. Είχε πλήν τών άλλων 
το ιδίωμα πολλάκις νά έπιχειρη είς προκεχωρη- 
μένην ώραν τής νυκτός μακράς έκδρομάς παρά 
τήν ακτήν τοΰ κόλπου· έκεΐθεν δέ έβλεπε τοΰς 
πύργους και τάς δροφάς τής πόλεως καί τδν 
άπειλητικώς σκυθρωπάζοντα Βεζούβιον, είσέπνεε 
τήν ευωδίαν τών άνθέων τών πορτοκαλιών, καί 
ήκουε τον ήχον τών ασμάτων τών άλιέων, οΐτινες 
διέπλεον τδν κόλπον έπί τών μικρών αύτών 
λέμβων. Τότε ό Βελλίνης έλησμόνει τδ παρόν, 
καί αί σκέψεις του έπλανώντο εις τδ έπίχαρι 
τής αρμονίας βασίλειον.

Κατά τινα τών έκδρομών τούτων έγνώρισε 
τδν πλοίαρχον Αεονάρδον, φίλον καί προστάτην 
παντός ευφυούς νέου. '0 Αεονάρδος είσήγαγεν 
αύτόν είς τήν έγγύτατα τής πόλεως κειμένην 
έπαυλίν του, έν ή διήγε μετά τής θυγατρός του.

Εύθύς κατά τήν πρώτην ταύτην έπίσζεψιν 
ήσθάνθη ό Βελλίνης δτι ή νεάνις εΐλκυσεν αύτόν. 
'Η Φραγκίσκη ήτο έκ τών γνησίων έκείνων καλ
λονών τής 'Εσπερίας, ών τδ δλον παράστημα 
ανακαλεί είς τήν μνήμην τοΰς ιδανικούς γυναι
κείους τύπους, οΰς κατέλιπεν ήμΐν ή κλασική 
τέχνη. Οί μειλίχιοι πλήρεις άγνότητος γλυκείς 
οφθαλμοί άκ.τινοβολοΰσι θερμότητα, ζωήν· ή δλη 
μορφή αποπνέει χάριν μαγευτικήν καί τό εύλύ- 
γιστον, λεπτοφυές σώμα διακοσμείται δΐ δλων 
τών θελγήτρων ανθήρας παρθένου. Ή έντύπωσις, 
ήν ή πρώτη έμφάνισις τής κόρης ένεποίησεν είς 
τδν Βελλίνην, ήτο ακαταμάχητος, καί έν τή 
καρδία αύτοΰ διηγέρθη άμέσως τδ φυσικόν είς 
πάντα άνθρωπον αίσθημα . . . ό πρώτος έρως. 
’Επειδή δέ ή Φραγκίσκη ήτο καί θερμή λάτρις 
τής τέχνης, συνησθάνετο ό μουσουργός δτι προ- 
σείλκυεν αύτόν έτι μάλλον. Ού μόνον ή κόρη 
είχε πλήρη καί γλυκεΐαν φωνήν, μεστήν αρμο
νίας, άλλά καί ήδύνατο νά αύτοσχεδιάζη στίχους 
είς οίανδήποτε μελιρδίαν.

Άπδ τοΰδε ή Φραγκίσκη κατέστη ό μόνος 
σκοπός τοΰ Βελλίνη, ή μόνη αμοιβή, ήν διά τής 
τέχνης του έπεδίωκεν. Έξενίζετο σχεδόν καθ’ 
έκάστην έν τή οικία τού πλοιάρχου. Αί μουσι
κά! μετά τής κόρης άσκήσεις ήσαν ή άφορμή 
τών συχνών τούτων επισκέψεων. Ούδέν παρά
δοξον έπομένως, δτι ή άμοιοάία συμπάθεια τών 
νέων όσημέραι έγκαρδιωτέρα έγένετο καί δτι 
άμέσως έξεμυστηρεύθησαν άλλήλοις τί συνέβαινεν 
έν τή καρδία αύτών.

Εσπέραν τινά λαμπράν, έξ έκείνων όποΐαι 
εΐναι αί εσπέρα·. τής ’Ιταλίας, δ Βικέντιος έκα- 
θητο παρά τδ κλειδοκύμβαλο·, έν τή οικία τοΰ 
Λεονάρδου. Πλησίον του ήτο ή Φραγκίσκη· 
αΰτη είχεν ήδη ψάλει τήν περίφημον μελωδίαν 
τοΰ Ζιγγαρέλλη "Ombra adorata,” καί ήρέμα 
άπήχουν έν τή ψυχή τοΰ μουσικού οί τελευταίοι 
φθόγγοι. Σιωπηλώς παρετήρει μέ τοΰς μεγά
λους, μέλανας αύτοΰ όφθαλμούς, τήν θελκτικήν 
κόρην, ήτις πλησίον του καθημένη[ φλογερώς 
προσέβλεπεν αύτόν.

— Έκτελέσατε τι άκόμη, Βικέντιε, σάς 
παρακαλώ· φαντασίαν τινά, ειπεν ή κόρη.

— Καί ύμεΐς, άπήντησεν ό Βελλίνης, θά 
έχετε ίσως τήν καλωσύνην ν’ αύτοσχεδιάσητε 
τούς στίχους.

— Ναί, ειπεν έκείνη ταπεινή τή φωνή.
Καί ό Βελλίνης ήρχισε τδ προανάκρουσμα. 

’Ασαφείς έν άρχή καί αόριστοι οί ήχοι βαθμη
δόν έξετυλίσσοντο σαφέστεροι καί βεβαιότεροι, 
μέχρις ού τέλος ή ύποοηλωθεΐσα μελωδία ένε- 
σαρκώθη έντελώς, άποπνέουσα τήν γλυκεΐαν 
έκείνην καί μεθυστικήν άρμονίαν, ήτις εΐναι 
ίδιάζουσα τή Ιταλική μουσική. Έν ω δέ οί 
ήχοι τοΰ κυμβάλου ήκούοντο καθαροί καί σαφείς, 
ή Φραγκίσκη διά τής μελφδικής της φωνής 
έψαλε τδ λαμπρόν ασμα έκ τοΰ μελοδράματος 
"'Ρωμαίος καί ’Ιουλία” τοΰ Βελλίνη.

Deli, tu, bell’ anima 
Che al Ciel ascendi, 
A ma rivolgiti, 
Con te mi prendi! 
Cosi scordarmi, 
Cosi lasciarmi 
Non puoi, bell’ anima, 
Nel mio dolor!

Έσιώπησεν· οί τελευταίοι φθόγγοι άντήχησαν. 
Σιγή άκρα έπεκράτει έν τή αιθούση · έξωθεν δέ 
ήκούετο ό ψόφος τών δένδρων καί τδ κελάδημα 
τών πτηνών.

'0 Βικέντιος λαβών τάς χεΐρας τής κόρης, 
είπε·

— Φραγκίσκη!
Αΰτη δέ έκλινε πρδς αύτόν, περιεπτύξατο 

μέ τούς βραχίονάς της τόν τράχηλόν του καί 
ήσπάσθη αύτόν τρυφερώς ... Εν τω εύρεΐ κόλπω 
τής Νεαπόλεως αί λέμβοι ελαφρώς διωλίσθαι- 
νον, οί ναϋται έψαλλον περιπαθή έρωτος άσματα. 
Συνεμιγνύοντο δμως είς ταύτα καί κραυγαί έκδι- 
κήσεως καί όργής έξερχόμεναι έκ τοΰ στήθους 
λαού καταδοναστευομένου.

Ό πλοίαρχος Αεονάρδος ήτο έκ τών άρχη- 
γών τής φιλοπάτριδος συνταγματικής μερίδος, 
εκ τών διαπρεπεστάτων και έμπειροτάτων ηγε
τών τοΰ πολιτικού κινήματος τοΰ έτους έκείνου. 
Ό βασιλεύς Φερδινάνδος ό Δ', καί ό βασιλικός 
πρίγκηψ Φραγκίσκος άκοντες, ώς γνωστόν, συνε- 
μορφώθησαν πρδς τήν νέαν τών πραγμάτων τάξιν, 
ύποχωρήσαντες είς τήν θέλησιν τοΰ λαού· άλλ’ 
άφοΰ έξωθεν προσήλθεν έπικουρία είς παλινόρ- 
θωσιν τής άπολύτου κυβερνήσεως, έπαλινδρόμη- 
σαν αύθις, καί ό συνταγματικός στρατός ύπδ τόν 
στρατηγόν Πέπε έξήλθεν άρχομένου τοΰ έτους 
1821 είς τδν άγώνα. Ό πλοίαρχος Αεονάρδος 
ήναγκάσθη νά συνεκστρατεύση. ’ Απεχαιρέτισε 
τήν θυγατέρα του καί τδν Βελλίνην, οΰς ήδυ- 
νήθη νά εύλογήση ώς ζεύγος εύτυχές, καί άπήλ
θεν . . . άνεπιστρεπτεί!

Κατά τάς ήμέρας τής σογχύσεως καί τοΰ 
τρόμου, αΐτινες ήκολούθησαν έν Νεαπόλει μετά 
τήν ήτταν τών φιλοπατρίδων, έπειδή αί πύλαι 
τής πόλεως αύστηρώς έφρουροΰντο, ό Βικέντιος 
δέν ήδυνήθη νά ίδη τήν Φραγκίσκην, ήτις ύπδ 
τήν προστασίαν μιας θείας της είχε μείνει έν 
τή έπαύλει. Μετά παρέλευσιν εβδομάδων ό 

Βελλίνης κατώρθωσε νά έξέλθη κρύφα τής πό
λεως. Υπό μεγίστης άνησυχίας κινούμενος 
έσπευσε πρδς τήν έπαυλιν καί εύρεν αύτήν με- 
ταβεβλημένην είς έρείπιον. 'Η Φραγκίσκη καί 
ή θεία της εΐχον γείνει άφαντοι. Νυχθημερόν 
δ Βελλίνης άνεζήτει αύτάς, άλλ’ είς μάτην 
ούδείς ήδύνατο, ούδείς ήθελε νά τον διαφώ
τιση .. . διότι ή οικογένεια ήτο προγεγραμμένη. 
Τέλος ύπέθεσεν δτι ή Φραγκίσκη άπέθανεν, ή 
ήρπάγη, ή έφονεύθη ύπδ τών άγριων στιφών, 
τών περιερχομένων τήν χώραν καί τά πάντα 
λεηλατούντων. Ή ταραχή του, ή άνησυχία 
του, ή βαθεία θλΐψις του τω έπέφερε νόσον έπι- 
κίνδυνον. Μετά πολλής βραδύτητος άνελάμ- 
βανεν άπδ τών πόνων τοΰ σώματος, άλλ’ οί 
πόνοι τής ψυχής του ούδέποτε έγκατέλιπον αύ
τόν. 'Η εύτυχία του είχε διά παντός άπο- 
λεσθή !

Ή πρώτη είοησις, ήν ήκουσε μετά τήν 
άνάρρωσίν του ήτο, δτι ό πλοίαρχος καταδι- 
κασθείς είς θάνατον έπεσεν ύπδ τάς σφαίρας 
τοΰ στρατοδικείου καί ή Φραγκίσκη ήναγκά
σθη νά κλεισθή είς μοναστήριον καί νά περι- 
βληθή τδ μοναχικόν σχήμα. "Ωφειλε νά πράξη 
τούτο· ήτο θυγάτηρ άντάρτου. ΤΙ Φραγκίσκη 
καίτοι ζώσα ήτο νεκρά διά τδν Βελλίνην, 
δστις ούδέποτε μέν εΐδεν αύτήν πάλιν, άλλά 
ήκουσε μόνον πολλάκις τήν φωνήν της. Άνα- 
καλύψας τήν μονήν, έν ή εΐχεν έγκαθειρχθή 
μετέβαινε εις τήν έκκλησίαν έκείνην καί ήκουε 
τας μελφδίας τών μοναχών κατά τήν θείαν λει
τουργίαν, διακρίνων καθαρώτατα τήν φωνήν τής 
Φραγκίσκης. Καί τοΰτο έξετέλει έπί ικανόν 
χρόνον· πρωίαν δέ τινα μεταβάς είς τήν μικράν 
έκκλησίαν ήκουσε ψαλλομένην νεκρώσιμον άκο- 
λουθίαν . . . Μέ καρδίαν πάλλουσαν ήρώτησε 
μιαν τών καλογραιών διά ποιον έτελεΐτο ή άκο- 
λουθία.

— Διά τήν άδελφήν ήμών Μαγδαληνήν, 
άπήντησεν ή έρωτηθεΐσα.

Ό Βελλίνης κατέπεσεν έπί τών γονάτων 
άναυδος καί προσηυχήθη ύπέρ τής άποθανούσης 
μνηστής του Φραγκίσκης . . . τής άδελφής Μαγ
δαληνής·

Deh, tu, bell’ anima, 
Che al Ciel ascendi!

( Εκ τοΰ γερμανικού.)

Έν Μοναστηρίφ (Μακεδονίας) 1885.

Β. Μιχαήλ.

ΘΕΟΔΩΡΑ
ύπό Κλέωνος 'Ραγκαβή.

Βιβλιοκρισία Κ. Gidel.

(Bevue Generate No.24.) 

(Συνέχεια καί τέλος.)

τών μέσων τοΰ ΙΕ', αιώνος ή Έλ- 
ιή γλώσσα διετηρεΐτο σχεδόν άκε- 

Καί είχε μέν ύποστή βεβαίως 
σπουδαίας παραλλαγάς, άλλ’ αί παραλλαγαί 
αύται δέν είχον είσέτι θίξει αύτήν τήν εσωτε
ρικήν ούσίαν. '0 ’Ισοκράτης, ό ’Αριστοτέλης 
καί δ Λουκιανός, άναβιοΰντες, θά ήδύναντο νά 
συνδιαλεχθώσιν, έάν μή άνευ έκπλήξεως, τού
λάχιστον άνευ δυσχερείας μετά τής Άννης Κο- 
μνηνής καί πάντων τών άλλων συγγραφέων, 
οΐτινες μετ’ αύτήν μετεχειρίσθησαν τήν ελλη
νικήν γλώσσαν άχρι τοΰ έτους 1453. Άλλ’ άπδ 
τής έποχής έκείνης συμπληροΰται πλέον ή κατα

στροφή τής γραφόμενης Ελληνικής, ήτις σχεδόν 
εκλείπει. Αί λέξεις συντρίβονται καί άλλοιοΰνται, 
αί καταλήξεις μεταβάλλονται, αί πτώσεις άπαλεί
φονται, αί προθέσεις άποβάλλουσι τήν άρχικήν 
αύτών ένέργειαν, ή σύνθεσις τοΰ λόγου έπί μάλ
λον καί μάλλον περιπλέκεται. Ί ά σχολεία έξη- 
φανίσθησαν καί ή άμάθεια καθημερινώς έξα- 
πλοΰται καί επιτείνεται, μόνοι δε οι ιερωμένοι 
διασώζουσιν εύτελή τινα λείψανα τής άρχαίας 
παιδείας. At ξέναι γλώσσαι παοεισέρχονται καί 
κατακλύζουσιν έκείνην, ήτις έκαλεΐτο άλλοτε 
Ελληνική. 11 διάλεκτος τής Βενετίας παρει
σάγει τά ηχηρά αύτής φωνήεντα, ή τουρκική 
έκβιάζει αύτήν οΰτω δέ τδ ύπδ τών Ελλήνων 
όμιλούμενον ιδίωμα δέν εΐναι πλέον ή άξιοθρή- 
νητος σωρός παντοειδών σφαλμάτων, καί ή άρ
χαία τών θεών γλώσσα μετεβ.λήθη είς χάος 
άκατάσκευον. Οί πεπαιδευμένοι άποκαλοΰσι τήν 
νεοελληνικήν ταύτην, τδ ερύθημα τής αίδοΰς 
έπί τοΰ μετώπου φέροντες, μιξοβαρβαρισμον 
καί μυσαρδν μακαρονισμόν, βστις έν τούτοις 
διετήρησεν ικανόν άριθμδν άρχαίων λέξεων, ει
λημμένων έκ τών γνησίων πηγών.

Αυτή έστιν ή γλώσσα, ήν άπήντα πανταχοΰ 
ό Σατωβριάνδος έν τή κατά τήν Ελλάδα περιο
δεία αύτοΰ. Ταύτην έγνώρισεν ήμΐν και ό 
κόμης Μάρκελλος καί ό Φωριέλος, δημοσιεύ- 
οντες τά έθνικά τής Ελλάδος άσματα. "Οσον 
δέ καί άν ύπήρξεν άτυχής ή γλώσσα αΰτη, 
ούδ’ έπί στιγμήν έπαυσε ζώσα καί χρησιμεύουσα 
ώς έργαλεϊον καί οργανον είς τήν έθνικήν συ- 
νείδησιν. 'Ο Φωριέλος έξόχως αύτήν έτίμα, 
ούδ’ έδίστασε γραφών περί αύτής τά έξής· "ΤΙ 
νέα ελληνική έστι γλώσσα άξιοσημείωτος ύπδ 
πάσαν έποψιν. Συγκείμενη έξ ΰλης μάλλον ομο
γενούς καί πλουσιωτέρας τής Γερμανικής, εύ- 
κρινής δσον ή Γαλλική, μάλλον ευλύγιστος τής 
’Ιταλικής καί μάλλον άρμονική τής 'Ισπανικής, 
ούδενδς στερείται προσόντος, δπως άπδ τοΰδε 
θεωρηθή ώς ή ώραιοτέρα γλώσσα τής Εύ
ρώπης, έν ω άφ’ έτέρου τυγχάνει βεβαίως ή 
μάλλον έπιδεκτική διορθώσεως. Έάν άποδοθή 
ποτέ είς τοΰς "Ελληνας ή έθνική ΰπαρξις, καί 
έάν τδ έθνος τοΰτο άποκτήση συγγραφείς δυνα- 
μένους νά διδάξωσιν αύτδ σοβαρόν τι καί χρή
σιμον, ή νέα Ελληνική άποβήσεται προσεχώς 
γλώσσα, ήτις, μή όμοιάζουσα τή άρχαία πλειό- 
τερον ή σήμερον, ούδαμώς έσται αύτής κατώ
τερα.”*)

Αί εκφράσεις αύται ήσαν βεβαίως εύάρεστοι 
και κολακευτικαί, άλλ’ οί “Ελληνες, μόλις άνα- 
κτήσαντες τήν έλευθερίαν, δέν ήρκέσθησαν είς 
τοΰς έπαίνους τούτους καί κατέβαλον άμέσως 
Ανενδότους προσπάθειας όπως άνυψώσωσι τήν 
γλώσσαν αύτών. Καί πρώτον μέν συνεννοήθησαν 
δπως έξοβελίσωσι πάντα τά άκάθαρτα στοιχεία 
τά παρεισφρήσαντα κατά τοΰς χρόνους τής δου
λείας. Εξω οί ξένοι! Αΰτη ύπήρξεν ή πρώτη 
κραυγή, καί ή έκδίωξις αύτών ή πρώτη προσπά
θεια. Άλλά σΰν τω καιρώ ηΰξησε καί ή φιλο
δοξία. ‘0 Κοραής ύπήρξεν ό πρώτος, δστις 
ύπέδειξεν ύψηλότερον τέρμα καί προέβη είς 
σοφωτέραν άπόπειραν — προέτεινε δέ ούτος 
τήν άντικατάστασιν πασών τών παρεισάκτων λέ
ξεων δΐ έτέρων καταλληλότερων καί δοκιμω- 
τέρων, άλλ’ άποκηρύττων συγχρόνως πάσαν βίαν 
καί έπιτήδευσιν. — "’Αποφεύγετε τήν έντελή 
άναστάτωσιν, έλεγε. Γράφομεν διά τδν Ελλη
νικόν λαόν καί δέον ν’ άποβαίνωμεν αύτω κατα
ληπτοί.” — Ούχ ήττον διαρκώς έκοπία, δπως 
άποσκορακίση τήν γλώσσαν, ήν εύρον οί "Ελ
ληνες κατά τήν στιγμήν τής πολιτικής αύτών

*) Ταΰτα έγραφεν ό Fanriel έν έτει 1824. 

άναγεννήσεως, καί ήν διετήρησαν ήμΐν τά άσματα 
τών Κλεφτών καί τά ιστορήματα τοΰ μεσαίωνος. 
Τί δέ προέτεινε πρδς άντικατάστασιν: Γλώσσαν 
δρθοτέραν καί λελαξευμένην κατά τά άρχαία 
πρότυπα. Τόν δέ Κοραήν διεδέχθησαν άργό
τερον έτεροι, οΐτινες λαμβάνοντες τδν Ξενο- 
φώντα ώς τδ έντελέστερον συνάμα καί τδ εύχε- 
ρέστερον πρδς άπομίμησιν ύπόδειγμα, άπεπει- 
ράθησαν ν’ άνυψώσωσι καί αύθις τήν διάλεκτον 
αύτών μέχρι τής γλώσσης τής Άναβάσεως 
καί τής Κ ύ ρ ο υ 11 α ι δ ε ί α ς.

’Αλλά τήν υπερβολήν ταύτην κατέκρινε πάν
τοτε δμιλός τις Ελλήνων λογιών. Τόν Κοραήν 
κατήγγειλαν ούτοι έπί σχολαστικότητι και διε- 
κωμωδησαν αύτόν έπί τής σκηνής μετά πάσης 
τής δριμύτητος άληθών άπογόνων τοΰ Άριστο- 
φάνους, έν ω ό 'Ρίζος Νερουλός, δπως δεόντως 
χαρακτηρίση τήν Ξενοφωντικήν ταύτην ιδιοτρο
πίαν διέπλασεν ίδιαν δηκτικήν λέξιν, τα Κο
ρακίστικά, ήτις σημαίνει τδν άκατάληπτον 
ΰθλον, τδν ΰπενθυμίζοντα τοΰς κρωγμοΰς τών 
κοράκων. Οί ρηθέντες λόγιοι θεωροΰσι τήν κοι
νήν γλώσσαν ώραίαν καί αρμονικήν, καί μά
χονται ύπέρ διατηρήσεως αύτής. Χωρίς νά 
ένδιατρίψωμεν έπί πλέον είς τδ παρελθόν άνα- 
φέρομεν μόνον, δτι ή πάλη μεταξύ τών δύο 
τούτων μεγάλων φιλολογικών κομμάτων κατέστη 
έπ’ έσχάτων ζωηρότερα καί πεισμονεστέρα.

'0 κ. Κλέων Ταγκαβής άπεχθάνεται τήν 
γλώσσαν τοΰ θά καί τοΰ νά, ώς ό ίδιος άπε- 
κάλεσεν αύτήν. ’Αγόμενος ύπδ τής ιδέας, δτι 
οί "Ελληνες όφείλουσι νά μή ΰποτιμήσωσι τδ 
εύτύχημα, δτι έγεννήθησαν έξ ένδόξων προγόνων, 
φρονεί δτι έπιβάλλεται αύτοΐς καί ή τής γλώσσης 
έξευγένισις, δπως προσέγγιση αΰτη είς τήν ύπό 
τών προγόνων εκείνων καταλειφθεΐσαν. Ούδόλως 
δ’ έννοοΰμεν, τοΰτο λέγοντες, δτι άποπειράται 
νά περιβάλή είς τήν γλώσσαν τδν κλοιόν άδε- 
ξίας καί δουλικής άπομιμήσεως, ή δτι τάς ιδέας 
αύτοΰ ένούει διά τής συνθετικής έκείνης φρασεο
λογίας, ήν δριστικώς μετ’ αύτοΰ παρέφερεν ό 
άφιστάμενος χρόνος. Κάλλιστα γνωρίζει ό κ. 
'Ραγκαβής τήν διαφάνειαν, ήν ή άναλυτική μέ
θοδος έπιβάλλει εις τόν νεώτερον τρόπον τοΰ 
σκέπτεσθαι, ώς καί τήν άναγκαίαν περί τδ ύφος 
ζωηρότητα καί ζωτικότητα. Ακολουθεί δέ άπε- 
ρεγκλίτως τάς άρχάς ταύτας, καί ούδείς δύναται 
νά καταγγείλη αυτόν έπί άσαφεία ή σκοτεινό- 
τητι. Ούδέν άπολύτως άπαντα έν αύτω τδ άδό- 
κιμον ή άμφισβητήσιμον, καί ό Γάλλος άνα- 
γνιόστης κατανοεί αύτόν μετά μεγάλης εύκολίας.

Έκ τών άνωτέρω επεται δτι ό ποιητής τής 
θεοδώρας φρονεί δτι δέν άπαγορεύονται αύτω 
κατακτήσεις τινές έπί τής άρχαίας. Οΰτως ένό- 
μισε κατ’ άρχάς οτι ήδύνατο νά δανεισθή έξ 
αύτής τδ άπαρέμφατον, δπερ άγνωστον έν τή 
νεωτέρα διαλέκτω άντικαθίσταται κατ’ άνάγκην 
διά τών άκομψων καί χυδαίων έκείνων μορίων 
τοΰ θ ά καί τοΰ ν ά. Τήν άνακαίνισιν ταύτην 
νομίζομεν δτι θά ήδύνατο εύχερώς ν’ άποδεχθή 
τδ κοινόν, καί δμως άπατώμεθα. Ί’οσοΰτον 
κατ’ αύτής άντέστησαν οί σύγχρονοι τοΰ κ. 'Ραγ
καβή, ώστε έν τφ νεωτέρφ αύτοΰ ποιήματι ήναγ
κάσθη είς μερικήν ύποχώρησιν. Τδ γραμματικόν 
πραξικόπημα ήν φαίνεται ύπέρ τδ δέον παρακε- 
κινδυνευμένον. Άλλά μετά τήν μίαν ταύτην 
παραχώρησιν ό κ. 'Ραγκαβής είς ούδεμίαν συγ- 
κατετέθη έτέραν καί διετήρησε τήν τε δοτικήν 
καί τδν άρχαΐον μέλλοντα, άποσκορακίζων τά 
βοηθητικά. ’Απέρριψε πρδς τούτοις πάσας τάς 
κοινάς λέξεις, ώς τδ τώρα, λοιπόν, δέν, καί 
τάς συγκεκομμένας άντωνυμίας μας, σας κτλ., 
ας έθεώρησεν ώς άκαθάρτους σκωρείας. Επεται 
έκ τούτου δτι ή γλώσσα αύτοΰ προσέλαβε μορ
φήν άσυγκρίτως κανονικωτέραν, καί εύχερώς θά 

ήδύνατο ν’ άναγνώση αύτήν ό τελειόφοιτος τών 
ήμετέρων Λυκείων.

1 νωριζω κάλλιστα δτι ήδύνατο τις νά ίσχυ- 
ρισθή δτι ή γλώσσα τοΰ κ. 'Ραγκαβή έστι πως 
ξηρά καί δυσλύγιστος, άλλ’ έν πάση περιπτώσει 
ούδέν άπολύτως κέκτηται τδ σχολαστικόν. Δυ
νάμεθα άοά γε νά κατηγορήσωμεν αύτόν, δτι 
δεν αντλεί έπαρκώς έκ τών άρχαίων πηγών; 
Ούχί βεβαίως, διότι έν γνώσει άποφεύγει πάσαν 
τοιαύτην ύπερβολήν. ΤΙ δυνάμεθα δικαιότερον 
νά προσάψωμεν αύτω, δτι δέν άποφεύγει άπ’ έ- 
ναντίας πάσαν περί τήν φρασεολογίαν καινοτο
μίαν, πάντας τοΰς ιδιωτισμούς έκείνους, οΐτινες 
χάρις είς τα εύρωπαϊκά ήμών έθη, παρεισέ
φρησαν είς τάς νεωτέρας γλώσσας, καίτοι άσύμ- 
φωνοι πρός τε τήν Λατινικήν, έξ ής άπορρέουσιν 
οί πλεΐστοι έξ αύτών, καί πρδς τήν φύσιν τών 
αρχικών διαλέκτων, έξ ών κατάγονται. Καί ή 
τοιαύτη ήμών αίτίασις ήθελεν εΐναι άβάσιμος. 
"Οτε ό Γάλλος μεταχειρίζεται τοιούτους ιδιω
τισμούς ούδέν εύρίσκομεν τδ έπιλήψιμον, καί 
ούδέν έπομένως παρακωλύει τδν σύγχρονον τοΰ 
Γάλλου κ. 'Ραγζαβήν, νά διαπλάττη κατά τά 
νεώτερα ταΰτα πρότυπα τήν γλώσσαν τοΰ Ίσο- 
κράτους, τοΰ Πλάτωνος, τοΰ Δημοσθένους ζαί 
τοΰ Λουκιανού. Ισως τήν μέθοδον ταύτην άκο- 
λουθών ό ποιητής τής θεοδώρας διέπλασε 
φράσεις τινάς άνεπιτυχεΐς· ίσως άνέμιξεν ένιαχοΰ 
λέξεις έκ καταγωγής άσυγκλείστους, καί κατά 
τήν γραφικήν αύτοΰ έκφρασιν ήνάγκασε τδν βρα- 
κάν καί τδν Πεοικλέα νά συμβαδίσωσιν έκ 
τοΰ βραχίονος έχόμενοι. Άλλά τίς δύναται νά 
κακίση αύτόν έπί τούτοι, δτε άφ’ έτέρου άπαι- 
τοΰμεν, δπως δ συγγραφεΰς ό πρδς Έλληνας 
όμιλών καθίσταται αύτοΐς καταληπτός: Πώς 
δύναται νά θεωρηθή άρά γε βλαβερά ή άναβί- 
ωσις τής δοτικής καί τών προσωπικών άντω- 
νυμιών ύπδ τήν γραμματικώς όρθήν αύτής μορ
φήν; Μή δέν ύπάρχωσι σχολεία έν Έλλάδι 
κατά τήν αύτήν έννοιαν έργαζόμενα; Μή δέν 
διετήρησαν είσέτι οί "Ελληνες τόν άρχαΐον αύ
τών έρωτα διά τάς λεπτομέρειας καί δΐ αύτάς 
έτι τάς λεπτολογίας τής Γραμματικής; Μή έν 
τή γλώσση τής Εκκλησίας δέν ύπόκειται πρό
χειρον το παράδειγμα τών ιδιωτισμών τούτων;

Έάν δέ τινες ίσχυρίζωνται, δτι δυσχερές 
άποβαίνει είς τδν λαόν ν’ άκολουθήση τήν συμ- 
φώνως πρδς τάς ιδέας τοΰ κ. 'Ραγκαβή έπιτε- 
λουμένην άναγέννησιν ταύτην τής γλώσσης, μή 
λησμονώμεν, δτι τοιαΰται δυσχέρεια·, ούδέποτε 
άνεχαίτισαν τοΰς ύπδ άκραδάντου πεποιθήσεως 
έμπνεομένους άναμορφωτάς. Έάν μή άπατώ
μεθα, τό νέον έργον τοΰ κ. 'Ραγκαβή, καίτοι 
άπαντώσιν ίσως έν αύτω άσομφωνίαι τινές, άς 
ούδόλως προτιθέμεθα νά άμφισβητήσωμεν, κέ
κτηται πάντα τά προσόντα, δπως ύποβοηθήση 
τήν έπίλοσιν τοΰ γραμματικού προβλήματος, 
άφ’ ού πάσχει τό γε νΰν έχον ή Ελλάς. Μέγα 
δέ κέκτηται αΰτη συμφέρον, δπως μή άπομείνη 
πλέον εκκρεμές τό ζήτημα τοΰτο, ούδέ φαίνεται 
ήμΐν δλως άκατόρθωτος ή μεταξύ τών δύο με
γάλων μερίδων συνεννόησις.

Έν Παρισίοις, 1885.
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ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΙΚΤΛΙΑΣ ΜΕΤΕΛΛΑΣ.

ί

H ΠΥΡΑ ΜΙΣ ΤΟΥ ΚΕΣΤΙΟΥ. 0 ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΑ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ.

Η ΑΠΠΙΑ ΟΔΟΣ ΕΝ ΡΩΜΗι.
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ΕΝ ΤΗι ΑΠΤΤΙΑι ΟΔΩι ΕΝ ΡΩΜΗι.
(Μετά δύο εικόνων, δρα σελ. 152.)

Ν τών περιεργοτέρων μερών τής'Ρώμης, 
κινούν ιδίως τδ ενδιαφέρον τών αρχαιο- 
λογούντων, είναι ή λεγομένη Via Αρ- 
όδδς τών τάφων, ήτις μέχρι σήμερον 

παρέχει ήμΐν ακριβή ιδέαν περί τού σεβασμού,
ον οί Αρχαίοι 'Ρωμαίοι έτρεφον πρδ: τους νεκρού; 
αύτών. Τά μεγαλοπρεπή μνημεία, τά μαυσω
λεία, αί παραμίδες καί οί διάφοροι τάφοι πλου
σίων και έπιφανών άνδρών και γυναικών, οί 
σήμερον έτι σωζόμενοι έν τή εύρεία εκείνη όδφ, 
άποδεικνύουσιν ήμΐν πόσον οί'Ρωμαίοι έπειρώντο 
νά διαιωνίσωσι τήν μνήμην μεγάλων άνδρών ή 
προσφιλών αύτοΐς δντων, Αναρπαγέντων ύπδ τοΰ 
θανάτου. Έκ τών μνημείων τούτων παραθέτομεν 
έν εϊκόνι δύο, το μέν εν τήν λεγομένην Πυρα
μίδα τού Κεστίου, δγκώδες οικοδόμημα άνε- 
γερθέν κατά μίμησιν τών πυραμίδων τή; Αίγύ- 
πτου, τδ δέ έτερον το Μνημεΐον τής Καικη- 
λίας Μετέλλας, αρχαίας επιφανούς 'Ρωμαίας 
γυναικός, τδ όποιον καίτοι ήρειπωμένον καί έν 
μέρει καταρρεΰσαν μαρτυρεί τδ μεγαλεϊον αύτοΰ.

Αί νεκρικαί τελεταί παρά τοΐς άρχαίοις 
'Ρωμαίοι: ήσαν ποικίλοι καί διά τούς πλουσίους 
και εύγενεΐς πολυτελέστατοι, ύπερτερούσαι κατα 
τούτο τών τελετών παρά τοΐς άρχαίοις Έλλησιν. 
Έπί ημέρας έξετίθετο ό Αποθανών ευθύς μετά 
τδν θάνατον έν πλούσια περιβολή έντδ; εύρεία; 
τοΰ οίκου αιθούσης καί έν μέσιρ άνθέων καί 
στεφάνων. ’Αφ’ ού δέ έπεσκέπτοντο αύτδν φίλοι 
καί οικείοι, οίτινες έπί ώρας πολλά; καθήμενοι 
ή ίστάμενοι περί τδ φέρετρον έςύμνουν τά; άρετά; 
αύτοΰ, έγένετο ή,έκφορά. Τά τή; κηδεία; άνε- 
λάμβανε συνήθω; εταιρία, άποτελουμένη έκ τών 
υπηρετών τοΰ ναού τή; ’Αφροδίτη; (Venus 
Libitina), οίτινες ώφειλον νά φροντίσωσι περί 
βλων άναλόγω; τή; θέσεως, ήν κατεΐχεν ό νεκρός 
έν τή κοινωνία, τών μέσων τής οικογένειας αύτοΰ 
ή τής θελήσεως τών οικείων του. 'Π κηδεία 
διήρχετο διά τών κεντρίκωτέρων τής πόλεως 
δδών κατά τήν ακόλουθον τάξιν. Προεπορεύοντο 
αύληταί, μεθ’ ού; ήρχοντο αί θρηνήτριαι, καί 
μετ’ αύτάς ηθοποιοί, οίτινες άπήγγελλον μεγα
λοφώνως ποιήματα ή λόγου; εί; τιμήν τοΰ άπο- 
βιώσαντος. Οί ηθοποιοί ούτοι, ύποκρινόμενοι τά 
πρόσωπα τών προγόνων τοΰ νεκρού έν ταΐ; στο- 
λαΐ; τών διαφόρων έποχών, παρίστανον ενίοτε 
σκηνά; έκ τοΰ βίου τοΰ άποθανόντος, άν ούτος 
ήτο στρατηγός τά; νίκα; του, τού; θριάμβου; 
του, φερομένων πινάκων μεγάλοι; γράμμασιν 
έχόντων γεγραμμένα τά δνόματα τών ύπ’ αύτοΰ 
κυριευθεισών πόλεων ή κατακτηθεισών χωρών, 
δπως σήμερον φέρονται τά διάφορα παράσημα 
πρδ τοΰ φερέτρου. ΤΙρχετο κατόπιν τδ λείψανον 
καί μετ’ αυτό άμέσως οί συγγενείς, οί φίλοι, 
οί άπελεύθεροι, οί έν τέλει (γερουσιασταί, ίππόται, 
δικασταί) καί τέλος ό λαός καί οί δούλοι. 'Η 
πομπή ΐστατο έν τή Αγορά, ένθα οί τούς προ
γόνου; τού νεκρού ύποκρινόμενοι ηθοποιοί εκά- 
θηντο έπί τών εδρών, εί; δέ τών πλησιεστέρων 
συγγενών άνερχόμενο; τδ βήμα έξύμνει τδν

*) Η Άππία οδός ήτο ή διασημοτέρα όοός έν 
‘Ρώμη, ή παρά τών Αρχαίων καλούμενη Βασιλϊς τών 
δδών. ‘II οδός αδτη κατεσκενάσθη διά λόγους στρατη
γικούς ύπό τοΰ κήνσορος Άππίου Κλαυδίου Καίζου έν 
έτει 312 πρ. Χρ. Βραδύτερο·, δέ έπεξετάθη μέχρι 
Βριντησίου. Ήτο δλη έστρωμένη διά μεγάλων πολυ
γώνων λίθων, ώς φαίνεται καί σήμερον έτι παρά τήν 
Τερρακίναν, ένθα διατηρείται σχεδόν άνέπαφον τό τμήμα 
τούτο. Ήτο δδός εύρεία, έν ή ήδύναντο νά βαοίζωαι 
κατά πρόσωπον δύο άμαςαι· έκατέρωθεν δέ είχεν 
ύψωμα, όπου είχον άνεγερθή κατά σειράν οί τάφοι καί 
τά μνημεία τών πλουσιωτέρων καί έπισημοτέρων' Ρω
μαίων. 

τεθνεώτα. Συνήθως οί επικήδειοι λόγοι παρά 
τοΐς άρχαίοις 'Ρωμαίοι; ήσαν λίαν έκτενεΐ; καί 
πολλάκι; ύπερβολικοί. Μή καί έν τοΐ; ήμετέ- 
ροι; χρόνοι; δέν συμβαίνει τούτο; Μετά τδν 
λόγον ή κηδεία έξηκολούθει τήν πορείαν μέχρι 
τού τόπου τή; ταφής, ένθα ποτέ μέν τδ πτώμα 
έκαίετο, δπω; καί παρ’ Έλλησι, ποτέ δέ έθά- 
πτετο κατ’ ευθείαν. Τήν έννάτην ημέραν συνήρ- 
χοντο οί συγγενείς καί φίλοι εί; κοινόν συμπο- 
σιον, ένθα έν μέσω ποικίλων έδεσμάτων και 
άφθόνου οίνου έμνημονεύετο ό νεκρός· Ακριβώς 
δέ μετά έν έτος παρετίθετο έτερον συμπόσιον, 
μεθ’ δ οί συγγενείς έπορεύοντο πρδς τδν τάφον 
καί έκόσμουν αύτδν διά στεφάνων, άνθέων, καιο- 
μένων λυχνιών. Καί τά κοσμήματα ταύτα καί 
τά συμπόσια έγένοντο άναλόγω; πρδς τδ βαλαν
τίου τών έπιζώντων είτε πλουσιότερα είτε με
τριότερα.

Μεγάλη κατεβάλλετο ιδίως φροντίς εί; κατα
σκευήν μνημείου πολυτελούς έπί τοΰ τάφου, καί 
κατά τούτο οί άρχαΐοι 'Ρωμαίοι πάντων ύπε- 
ρεΐχον τών λαών τής Αρχαιότητας · αί δέ έπι- 
γραφαί, αί έπί τοΰ λίθου χαρασσόμεναι, ήσαν 
εις άκρου πομπώδεις. ’Αναμένω τδν προσφιλή 
μοι σύζυγον,” Αναγινώσκετο συχνότατα έπί τάφου 
γυναικός. '"II μόνη λύπη, ήν μοί έποοξένησεν 
ή ένταΰθα κειμένη, ήτο διά τού θανάτου της,” 
έχάραττεν ό απαρηγόρητο; σύζυγο: έπί τού μαρ
μάρου. Πόσον μεγάλα καί πλούσια ήσαν ένίοτε 
τά μνημεία ταύτα άποδεικνύει έναργώς τό 
Μαυσωλειον τοΰ Αδριανοΰ, δπερ είναι τδ 
σήμερον καλούμενον φρούριον τοΰ Άγιου ’Αγγέ
λου, τό λαμπρόν καί ογκώδες έκεΐνο οικοδόμημα, 
τό όποιον εμφανίζεται ένώπιον τών βλεμμάτων 
ημών όταν διαβαίνωμεν τήν λιθίνην έπί τοΰ 
Τιβέρεως γέφυραν.

ΠΕΡΙ ΗΘΩΝ ΚΑΙ ΕΘΙΜΩΝ
ΤΩΝ ΙΝΔΩΝ.

Η ΙΝΔΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

(Συνέχεια.)

πρώται συναντήσει; τών γυναικών εί- 
αι μεσταί περιποιήσεων καί φιλοφοο- 
ήσεων, ό δέ σύνδεσμο; τής μεταξύ 

αύτών φιλίας όσημέραι αναπτύσσεται, οσον βε
βαίως έπιτρέπει ή καρδία καί ό εγωισμό; αύ
τών.

Εί; μίαν τοσοΰτον πολυάριθμον μεγαλού
πολη», ώς τήν Καλκούτταν, μέ τά; εύρεία; 
όδού; της καί τά πυκνά πλήθη τών κατοίκων 
της έν παντί τή; ημέρα; χρόνιο, ούδεμία ΰπαν- 
δρος γυνή τών καλών οικογενειών έπιτρέπεται 
νά έξέλθη τοΰ οίκου τη; άνευ έρμητικώ; κε- 
κλεισμένου όχήματος ή φορείου, ού μόνον μα
κράν τή; κατοικία; της άλλά καί εγγύτατα 
αύτής. Τούτο δέ τδ έθιμον έχει κύρος άκρά- 
δαντον παρ’ άπασι τοΐ; άνατολικοΐ; θρησκεύ- 
μασιν. Ούδεμία γυνή έςέρχεται τή; οικίας αύ
τής άνευ τής άδεια; ή τοΰ συζύγου ή τού 
αρχηγού τή; οικογένειας δΐ ούδένα λόγον. Το
σοΰτον δ’ αύστηρώς Απαγορεύεται ή συνανα
στροφή άρρενος καί θήλεο; έν ού δέοντι, ώστε, 
έάν ποτέ έτόλμα γυνή τι; έκ περιεργείας κινου- 
μένη νά έπισκεφθή τδν άνδρωνίτην, ή τιμωρία 
αυτής είναι Αναπόφευκτος, τιμωρία διά τοΰ 
χλευασμού, τή; άποστροφή; καί τή; περιφρονή
σεις;· ούδέ δύναται όμιλούσα, χαριέντως νά 
τονίση τήν φωνήν της, ώστε νά άκουσθή ύπ’ Αν- 
δρδ; έξωθεν τούτου δέ τυχαίως γενομένου, 

άμέσως επιπλήττεται καί υποβάλλεται εί; δι
δασκαλίαν καλλητέρων τρόπων καί συμπερι
φοράς. Τούτο ανεξαιρέτως γίνεται εις παν θήλυ 
άπδ τού Αρχηγού. Ή τυραννία, ούτως είπεΐν, 
αύτη διδάσκεται έν τοΐς γυναικωνίταις πάσης 
οικογένεια; καί τηρείται ώ; νόμος ιερός. Κοι
νωνικόν οριον περιβάλλει τδν γυναικωνίτην, καί 
τδ οριον τούτο απασαι αί Ίνδαί κυρίαι έκ νεα- 
ράς ηλικία; διδάσκονται νά μή ύπερπηδώσιν 
ούτε κατά τάς δμιλίας των ούτε κατα τα; 
πράξεις των.

Νομίζομεν δτι δέν είναι πλέον μακράν ή 
ήμέρα καθ’ ήν ή άνάπτυξι; καί ό πολιτισμός 
τής Χύσεως θέλει επιτρέψει εις τάς Ίνδάς νά 
ύπερνικήσωσι τδ κοινωνικόν οριον, δ τοσοΰτον 
σκληρώς νΰν τάς περιβάλλει καί Αποκλείει δλο- 
τελώς τής κοινωνικής θέσεως, ήν είναι προω- 
ρισμέναι νά κατέχωσιν. 'Οπόταν τδ κοινωνικόν 
τούτο οριον άρθή, νέα ζωή θέλει λάμψει εις 
δλας τάς’Ινδίας, καί πολλά εκατομμύρια δντων 
θέλουσιν άνακτήση τήν ελευθερίαν των δΐ ή; 
νά κατασταθώσι χρήσιμα εις τήν Ανθρωπότητα. 
Τά όντα ταύτα ή μέν φύσις έπλασεν ελεύθερα, 
βάρβαρα δέ καί αποτρόπαια έθιμα κατεδίκασαν 
εις «Ιωνίαν ειρκτήν καί δουλείαν, καί Αγνοούντο 
έτερον έν τω κόσμο» τούτφ βίον ή έκεΐνον, δς 
τοΐς έπεβλήθη, ΰπομένουσιν έν σιωπή τον ζυγόν, 
καί κατορθούσι νά θεωρώσιν εαυτά εύτυχή.

Μικρά τις μερίς πεπολιτισμένων Ινδών δνο- 
μαζομένη Βραχμός (Brahmos) έχει τινά έλεύ
θερα φρονήματα καί μικράν Ανάπτυξιν, πλήν 
τούτο Ανήκει τοΐς Ανδράσιν, οίτινες παντί σθένει 
εργάζονται κατά τδ ένδν υπέρ τή; άναπτύξεως 
καί τής έλευθέρας συμπεριφορά; τοΰ γυναικείου 
φύλου· άλλ’ είναι Αδύνατον νά κατορθωθή τι, 
διότι τά ήθη καί έθιμα είναι τοσοΰτον έρριζω- 
αένα υπό τής θρησκείας καί τών παραδόσεων, 
ώστε χρήζει τδ πράγμα ριζικής Αλλαγής. Ημείς 
φρονοΰμεν τουλάχιστον, δτι έάν δέν ήναι άκα- 
τόρθωτον, είναι δμως λίαν δύσκολον. Πρδς τδ 
παρόν ή μερίς αύτη τών Βραχμός, οί άρρήτους 
κόπους καταβάλλοντε; πρδ; έπίτευξιν τοΰ σκο
πού, ούχί μόνον βλάβην Αντί ώφελειας προξε
νούσα, άλλ’ έπισύρουσι καί τήν περιφρόνησιν 
τών ομοφύλων των. Ό λαός είναι άκόμη μα
κράν τοΰ σημείου τοιαύτης σπουδαία; μεταβο
λής, καί αί τοιαϋται άπόπειραι μάλλον συντεί- 
νουσιν εις τήν οπισθοχώρησα τού όλου έθνους. 
'II ηθική άνάπτυξι; τοΰ λαού έχει Ανάγκην νά 
προοδεύση, αί έπικρατοΰσαι νύν έξεις καί ό 
παράλογος περί τά θρησκευτικά αύτών φανα
τισμός πρέπει νά έκκλίνη καί παρακμάση, τά 
μωρά πατροπαράδοτα αύτών έθιμα διά τής δια
νοητική; άναπτύξεως νά έξοβελισθώσιν, καί τότε 
μόνον ή πραγματοποίησις τοΰ σκοπού δύναται 
βαθμιαία»; νά κατασταθή έφικτή.

ΤΙ θυγάτηρ μια; οικογένειας μετά τήν υπαν
δρείαν της έλευθερώτερον ζή έν τή πατρική 
οικία, ή έν τή τού πενθερού, διότι καί αύτδς ό 
σύζυγός της έχει ύποδεεστέραν άξίαν ζώντος τοΰ 
πατρός, καί μάλλον ώ; μισθωτός εργάζεται άνευ 
ψήφου ή γνώμης. Έν τοιαύτη λοιπόν θέσει ον- 
τος τοΰ συζύγου, βεβαίως ή σύζυγος αύτοΰ ού- 
δέποτε ήθελε λάβει θέσιν θυγατρός, έκτος άν ή 
διαγωγή αύτής καί συμπεριφορά έχουσι τό έπα- 
γωγόν, ώστε νά έπισύρη τήν άγάπην απάντων 
τών μελών τής οίκογενείας. Καί δμως οσάκις 
ή θυγάτηρ έπισκέπτεται τον πατρικόν οίκον ή 
χαρά είναι μεγίστη, διότι αί περιποιήσεις άπά- 
σης τής οικογένειας έπισωρεύονται έπ’ αύτής 
καί τό πάν χάριν αύτής έκτελεΐται. Ούχ ήττον 
δέ χαίρουσι καί οί συγγενείς τού πατρικού 
οίκου, διότι βλέποντες σπανίω; τόν άνθρωπον 
μεθ’ ού έκ γενετή; διήλθον ημέρα; χαρά; ή 
λύπη;, κεχηνότες καθορώσι το άντικείμενον δΐ ού, 

ύπέρ ού, καί καθ’ ού έγένετο τι μνήμη; άξιον, 
"Αν δμως ύπανδρευθεΐσα ζή μετά τού συζύγου 
της έν τω πατρικά» οίκω, έχει περιποιήσεις πλέον 
ή πρότερον. ’Αλλ’ έν πάση παρεκτροπή έπι- 
πλήττεται διά τής άπειλή;, ότι θέλε: άποσταλή 
εις τήν πενθεράν αύτής.

Οσον δέ άφορα τήν έν τοΐ; ΐδιαιτέροι; δω- 
ματίοις δίαιταν ή ανάπαυλαν, δέν έχομεν άξιόν 
τι λόγου νά είπωμεν, διότι αί γυναίκες θ’ άνα- 
γινώσκουσι μύθου; εγχωρίου; ή θά παίζουσιν 
αθύρματα ή θά φλυαρώσι κατά τούτου ή εκείνου 
τού προσώπου μέχρι γέλωτος· ή δέ φλυαρία 
των είναι τδ πρώτιστον χαρακτηριστικόν, καί 
οσάκις δέν έχουσιν άντικείμενον τι τή; ήμέρα; 
έπαναλαμβάνουσι παλαιά. Ενθυμούνται δέ πολύ 
τάς τοιαύτας φλυαρία; καί μύθους, ώσανεΐ έξη- 
σκούντο εί; τούτο, ώς έν σχολείο». Συνήθως 
είναι χαρακτήρας ζωηρού, καί λίαν εύγλωττοι, 
ύπεραγαπώσι δέ τά κοσμήματα καί ιδίως τούς 
πολυτίμους λίθους· επειδή δέ είναι θιασώται 
τών υπερβολών, αί άλγειναί πραγματικότητες 
τού βίου δέν έχουσι τήν έλαχίστην επιρροήν 
έπί τών πνευμάτων αύτών. 'Ο κοινωνικό; αύ
τών χαρακτήρ άμοιρεΐ καθ’ ολοκληρίαν τή; 
άγνειας καί άναπτύξεως, προσόντα, άτινα είναι 
Αναπόφευκτα εις εύγενή καί ύψηλήν κοινωνίαν. 
Είναι περιττόν νά προσθέσωμεν, δτι ή συνήθης 
αύτών συνδιάλεξι; άπέχει πολύ τοΰ νά χαρα- 
κτηρισθή ώς τοσοΰτον αγνή καί καθαρά γλώσσα, 
όποια χαρακτηρίζει τόν προωδευμένον καί έκ- 
πολιτισμένον λαόν. Πολύ απρεπείς καί ανοί
κειοι έκφράσεις συνομιλία; συνήθω; έπιτρέπονται 
μεταξύ των, απλώς διότι εύρίσκονται τετυφλω- 
μένοι ύπδ τοΰ μειονεκτήματος τής έθνικής στει- 
ρότητος τής διάνοιας αύτών καί τής ένδεια; 
συνομιλιτικής.

Είναι γνωστή ή συνήθεια, δτι άνδρες καί 
γυναίκες παρά τοΐς ’ Ινδοί; δέν συγγευματίζουσιν. 
'Άπαντες κάθηνται κυκλικώ: έπί τοΰ έδάφους, 
έφ’ ού παραθέτουσι τά έδέσματα. Έκτος τών 
μικρών κορασίων είναι πολύ Ανοίκειον νά καθο- 
ρώνται αί γυναίκες ύπ’ άνδρών κατά τήν ώραν, 
καθ ήν γευματίζουσιν. Ως έκ συστήματος αί 
γυναίκες γευματίζουσιν, Αφού τελειώσωσιν οι 
άνδρες μιάς οίκογενείας. Λέγεται δτι αί γυ
ναίκες έπασχολοΰσι περισσότερον καιρόν εις τδ. 
γεΰμά των ή οί άνδρες. Καλλίτεροι κριταί 
περί τήν μαγειρικήν τέχνην θεωρούνται αί γυ
ναίκες, τρώγουσαι συνομιλοδσι καί εύτραπελοΰοι 
μή έχουσαι κατεσπευσμένην έργασίαν περί ής 
να φροντίσωσιν ούτε άλλην ούσιώδη Ασχολίαν 
πλήν οικιακών καθηκόντων, άτινα έκτελώνται 
καθ’ ώρισμένα; ώρας. Περί ταύτα δ’ Ασχο
λούνται ώς μηχαναί. ’Ινδός συγγραφεύς είπεν, 
δτι έν γένει οί κατά τό γεύμα μάλλον συνομι- 
λοΰντες τρώγουσι περισσότερον, χωνεύουσι δ’ εύ- 
κολώτερον αί γυναίκες ή οί άνδρες. Αί ίνδαί 
ουσαι φυσικώς λιταί περί τήν τροφήν γευματί- 
ζουσι τά παρατιθέμενα άγογγύστως, εί καί τά 
φαγητά δέν είναι τά έκλεκτότερα διότι έκ παν
τός εδέσματος θεωρούμενου κατά τδ μάλλον καί 
ήττον καλλιτέρου προσφέρεται ή έκλεκτή μερίς 
εις τούς άνδρας, έκ δέ τοΰ υπολοίπου καλού ή 
κακού λαμβάνουσιν εις τροφήν αί γυναίκες, διότι 
ούδεμία γυνή λαμβάνει τροφήν είτε δημοσία, 
είτε κρύφα πριν ή προσφέρη εις τούς άνδρας, 
καί τούτο κατά νόμον θρησκευτικόν.

( Επε-αι συνέχεια.)

ΓΟΥΑΔΑΛΟΤΠΗ.
Διήγημα ισπανικόν.

(Συνέχεια καί τέλος).

2) Γουαδαλούπη έστάθη έπί τινα; στιγμάς 
Κ μέ τάς χεΐρας έσταυρωμένας, είτα δέ 
4> έξαγαγοΰσα τήν φρικτήν έπιστολήν άνέ- 

γνωσεν αύτήν. Λοιπόν ό πατήρ της τήν έπώ- 
λησεν; άντί δλίγων εύτελών νομισμάτων έγένετο 
αύτη κτήμα ξένου άνδρός, δστις έμελλε νά τήν 
μεταφέρη εί; ξένην άπομεμακρυσμένην χώραν, 
άνδρός, δν ούδέποτε ήγάπησεν ούδέ ήθελέ ποτέ 
Αγαπήσει;... νΩφειλε νά ύπακούση; Δέν υπήρχε 
διέξοδος: Κατά πρώτον τότε εύρίσκετο ένώπιον 
συγκρούσεω; καθηκόντων, συγκρούσεως άγούσης 
τον άνθρωπον είτε προς τό καλόν είτε προς τδ 
κακόν. Τόσον πολύ ήτο βεβυθισμένη εις τά; 
σκέψεις της, ώστε δέν ηκουσε τήν φίλην τη; 
είσερχομένην.

'Η Κόγχα ήρχετο πρός έπίσκεψιν τής φίλης 
θλΐψιν έπροξέ- 
είς τήν θυγα-

της Αοΰ, άμα 
νησε πάλιν 
τέρα του.

οε ηκουσε πόσην 
ό γέρων Ματθαίο;

— Δέν πρέπει νά θυσιασθής, άνέκραξεν όρ- 
γίλως· τούτο είναι πολύ σκληρόν. Νά είπής· 
δεν θέλω! Ποιος ήδύνατο νά μέ βιάση; Μείνε 
ήσυχος, ό πατήρ μου, άν τόν παρακαλέσω, θά 
όμιλήση τδν κ. Ματθαίον καθώς πρέπει . . .

— Συλλογίσου, Κόγχα, δτι ό πατήρ μου 
εκαμεν όρκον: Ενθυμείσαι τί μάς διηγήθησαν 
διά τόν Ίεφθάε, τού όποιου ή κόρη έπρεπε νά 
θυσιασθή;

— Δέν θέλω ν’ άκούσω τάς παλαιάς αύτάς 
ιστορίας! Ό Ίεφθάε ήτο στρατηγός, τοΰ όποιου 
ή θέλησι; έπρεπε νά γείνη ■ άλλ’ άν ήτο Απλούς 
θυρωρός, ή θυγάτηρ του δέν θά έθυσιάζετο.

— ’Αλλ’ ό δρκος;
— Οταν γίνηται Αδικία, δέν σημαίνει ό 

δρκος.
— Άλλά, Κόγχα, ό πατήρ μου δέν ένό- 

μιζεν ότι κάμνει Αδικίαν, άλλ’ έπίστευεν δτι 
μέ εύεργετεΐ Αρραβωνίζων μέ τδν Λοπέζ — δτι 
θά μέ κάμη εύτυχή.

— Νά σε κάμη εύτυχή; Αύτδς έσυλλογίσθη 
μόνον τά χρήματά του· άλλ’ έάν ό άλλος — 
έξεύρει; ποιον έννοώ — δέν θέλη ν’ άκούση 
περί Αοπέζ, τότε;

— Ω! μή λέγεις τούτο! Νά έπισύρω κα- 
ταραν εί; τήν κεφαλήν τοΰ πατρός μου; . . . Διά
βασε τδ γράμμα αύτδ καί θά ίδής δτι δέν ήμ- 
πορώ νά κάμω άλλως.

— Καί τί άπήντησε; εις τόν πατέρα σου; 
είπεν ή Κόγχα άφ’ ού μετά δυσκολίας άνέγνωσε 
τήν έπιστολήν.

— Δέν μ’ έζήτησε άπάντησιν, άπήτησε μόνον 
ύπακοήν.

— Καί σύ θά ύπακούσης, Αοΰ, έπειδή είσαι 
καλή. Συ είσαι άγια, καί αί άγιαι είναι καί 
μάρτυρες· κρημνίζονται Από τούς βράχους, Απο
θνήσκουν έπί τής πυράς! ... θά προσεύχωμαι 
καί έγώ μίαν ημέραν πρός τήν καλήν, τήν Αγίαν 
1’ουαδαλούπην!

Καί ή ζωηρά κόρη έπεσε γονυπετής ένώπιον 
τής φίλης της, περιέπτυξε τά γόνατά της καί 
κατησπάζετο τά; χεΐράς τη;.1

Αΐφνη; δμως ήγέρθη.
— Κλαίεις; είπε· μή κλαίεις, Αοΰ · έγώ 

θα ομιλήσω τόν Αοπέζ· θά τώ εΐπω δτι δέν τόν 
Αγαπά; βτι δέν δύνασαι νά τδν Αγαπήσης, καί 
δτι άλλος . . .

— Σιώπα, Κόγχα, σιώπα· μή μοΰ κάμεις 
δυσκολωτέραν τήν άπόφασίν μου.

— Αλλά, άνέκραξεν αίφνης ή Κόγχα, ώς 
άν τή έπήρχετο έμπνευσίς τι;· έάν καί ό Λο
πέζ δέν σέ Αγαπά — έπειδή ό πατήρ του ’υπέ
γραψε μόνον τά συμφωνητικόν — τότε θά σέ 
Αφήση έλευθέραν.

— θέλεις νά μοί κάμη; μίαν χάριν, Κόγχα;... 
Μ ή κάμη; λόγον πριν έλθη· ίσως καί αύτδς 
δυσκολεύεται νά ύπακούση δσον καί έγώ.

II ύποσχεσις αύτη ήτο δύσκολο; διά τήν 
ζωηράν νεάνιδα, καί δμως μετά μικρόν τήν 
έδωκεν.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν εΐσήλθεν ό πατήρ 
τή; Γουαδαλούπη; κρατών έτέραν έπιστολήν. 
'II έπιστολή αυτή ήτο τοΰ Αοπέζ καί διηυθύ- 
νετο πρός αύτήν Ανήγγειλε δέ τήν άφιξίν του 
δια τήν έπιοΰσαν, έάν τοΰτο δέν δυσηρέστει τδν 
"άξιότιμον Ανάδοχόν του”, καί "τήν καί μακρόθεν 
Αγαπητήν του Γουαδαλούπην”.

— Τώρα θ’ Απαντήσης, Αοΰ, εις τδ γράμμα 
τοΰτο, είπεν ό πατήρ, καί έλπίζω δτι θά μέ 
άπαλλάξης τής έντροπή; νά φανώ επίορκος.

— Καί τί νά γράψω; ήρώτησεν ή κόρη.
— Νά τδν είπής, δτι είναι εύπρόσδεκτο;· 

δλίγας λέξεις, άλλά συμπαθητικός. Νά τόν 
είπής δτι καί ό οίκό; μα; καί ή καρδία σου 
τοΰ είναι Ανοικτή.

— Δέν ήμπορώ νά προσποιηθώ.
— Γράψε, σού λέγω, είπεν άποτόμω; ό πα

τήρ. Ή Αοΰ έλαβεν εις χεΐρας τδν κάλαμον 
καί έγραψεν ·

Ο πατήρ μου μέ παραγγέλει νά σάς γράψω, 
δτι θά εύχαριστηθή νά σας ίδή αυριον . .

— Εμπρός, είπεν ό πατήρ βλέπων τήν θυ
γατέρα του διστάζουσαν.

"Είναι έτοιμος, προσέθηκεν ή Γουαδαλούπη, 
"νά κρατήση τήν ύπόσχεσίν του ύφ’ δλας τά; 
"έπόψει;, καί άκόμη καθ’ δσον Αφορά έμέ!” 

'Η πιστή σα; Γουαδαλούπη.
Η ώχρότη; τοΰ προσώπου τής κόρης ένέ- 

φαινε τήν έσωτερικήν ταραχήν της- Αλλ’ ό πα
τήρ της κατορθώσας δ,τι έπόθει καί βέβαιος ών 
δτι αφ ου άπαξ ή θυγάτηρ του έδωκε τον λόγον 
της ήθελε καί τόν κρατήσει, έλαβε τήν έπι
στολήν, δπως μόνο; του τήν παραδώση εις τό 
ταχυδρομεΐον. Άπδ τοϋδε ό Ματθαίο; δέν εοο- 
βεΐτο πλέον "τδν κομψευόμενον Αρχιτέκτονα.” — 

'Ο Φίλιππος καθ’ δλην τήν ημέραν μάτην 
έπερίμενε τήν Αοΰ εις τον συνήθη τόπον έν τή 
αύλή· έπρεπεν άφεύκτως νά τήν όμιλήση. Διό 
καί άμα είδε τόν γέροντα έξερχόμενον μέ τήν 
έπιστολήν έσπευσε νά μεταβή πρδς αύτήν. 'Η 
θύρα τοΰ δωματίου ήτο Ανοικτή· κρούσας εύγενώς 
εΐσήλθεν ό νέος.

— Σείς είσθε, κύριε Κουρΐτε; είπεν ή Λού 
ίδοΰσα αύτόν.

— Ναι, έγώ είμαι, άπήντησεν ό νέος· μέ 
συγχωρεΐς δτι έρχομαι πρδς σέ, Αλλ’ έπρεπε 
νά σέ ΐδω, έπρεπε νά έξηγηθώμεν πριν Αναχω
ρήσω.

— ν0χΐ, όχι, Ανεβόησεν ή κόρη πεφοβισμένη· 
μή μοΰ είπήτε τίποτε· δέν πρέπει νά τό άκούσω.

— Άλλά πρέπει νά μέ άκούση;, Γουαδα
λούπη, είπεν αύτός, βλέπων τού; δφθαλμού; τη; 
πληρουμένους δακρύων Γουαδαλούπη, σέ αγαπώ· 
Δέν γνωριζόμεθα πρδ πολλοΰ- άλλ’ ή καρδία 
μου σοί Ανήκει· θέλει; νά γείνη; σύζυγός μου;

— νΟχι, οχι, δέν ήμπορώ! είπεν ή κόρη καί 
δάκρυ θερμόν έπεσεν έπί τή; χειρδ; τού νέου, 
ήτι; έκράτει τήν χεΐρά της.

— Κλαίεις, Γουαδαλούπη; Είσαι δυστυχής; 
θέλω νά μάθω διατί . . . Είπέ μοι· έγώ σέ 
Αγαπώ καί εχω δικαίωμα νά μάθω τί σέ λυπεί.

Ή κόρη έπιώπα.
— ’Αγαπητή μου Γουαδαλούπη —
— Μή μέ δνομάζετε ουτω, διέκοψεν αύτη.
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Γουαδαλούπη, 
μέ κάμης δϋ-

άληθής είκών

— Καί διατί δχι; Γουαδαλούπη, επιθυμώ 
νά μάθω τήν αιτίαν τής τοιαύτης αιφνίδιας 
μεταβολής. .. Καί πάλιν σ’ ερωτώ- θέλεις νά 
γείνης σύζυγός μου:

— νΟχι, δχι, είναι αδύνατον! άπεκρίθη ή 
κόρη μετά φωνής σβυνομένης.

— ’Αδύνατον, λέγεις; Λοιπόν, 
δέν μέ άγαπας, καί θέλεις νά 
στυχή;

'II νεάνις ιστατο σιωπώσα, 
θλίψεως καί αμηχανίας.

— Λοιπόν μέ άποδιώκεις; ειπεν ό άρχιτέ- 
κτων μετά τινας στιγμάς. Χαίρετε λοιπόν, δε
σποσύνη! Χαίρετε διά παντός!

Καί διηυθύνθη προς τήν θύραν. Έκεΐ έστάθη 
καί ερριψε τελευταΐον βλέμμα πρός τήν κόρην. 
"Ιστατο αΰτη ακίνητος έν τή θέσει της, άλλ’ οί 
δφθαλμοί της προσηλωμένοι έπί τού νέου ώμί- 
λουν γλώσσαν εκφραστικήν τοσούτον, ώστε ό 
άρχιτέκτων εύρέθη πάλιν πλησίον της καί λαμ- 
βάνων τήν χεϊρά της', τή είπε μέ γλυκύτητα-

— ’Ήςευρα, Γουαδαλούπη, βτι ήμεΐς συνεν- 
νοούμεθα. Είπέ μοι τώρα τήν αιτίαν.

— Είμαι ήρραβωνισμένη μέ άλλον, άπε
κρίθη ή κόρη- έννοεΐτε τώρα διατί δέν πρέπει 
ν’ άκούσω τους λόγους σας;

— Καί άγαπφς αύτόν τον άλλον;
— Ούδέ τόν γνωρίζω . . . ό πατέρας έδωκε 

τδν λόγον . . .
— Ό πατήρ σου ή μπορεί ν’ άποσύρη πάλιν 

τόν λόγον του, καί μέ τον άλλον . . . τελειόνω 
έγώ τήν διαφοράν.

— ’Αδύνατον! ’Αδύνατον! άνεφώνησεν ή 
Γουαδαλούπη ... θά κάμω τόν πατέρα μου 
έπιορκον; Ήμπορώ νά τού προξενήσω τόσην 
εντροπήν;

— Είπέ μοι, Γουαδαλούπη- έάν αύτός ό 
άλλος δέν εύρίσκετο είς τό μέσον — θά σ’ έκέρ- 
διζον έγώ;

— Θεέ μου! άνεφώνησεν ή κόρη- πρέπει 
νά κάμω τό χρέος μου- καί όμως τό πράγμα 
είναι τόσον δύσκολον!

— Νά κάμης τό χρέος σου, Γουαδαλούπη, 
ειπεν ό Φίλιππος σοβαρώς. Έγώ σέ άφίνω- 
άλλ’ βπου καί άν ήμαι, ή άνάμνησίς σου θά μέ 
άκολουθή. Είσαι ή άρίστη τών θυγατέρων, καί 
βεβαίως Οά γείνης ή πιστοτέρα τών συζύγων. 
Εύτυχή Λοπέζ, ποιον θησαυρόν αποκτάς!

— Χαίρετε, ειπεν ή Γουαδαλούπη καί προ- 
σέβλεψε πρός αύτόν. Χαίρετε, θά σάς ένθυ- 
μοΰμαι πάντοτε ώς καλόν φίλον . . .

Ό Φίλιππος έφερε τήν χεϊρά της είς τά 
χείλη του καί τήν εφίλησεν, είτα δέ, χωρίς νά 
στραφή, άπήλθε δρομαίος τοΰ δωματίου.

Ό γέρων Ματθαίος άνέπνευσεν δταν ό άρ- 
χιτέκτων τόν άπεχαιρέτισε καί άνεχώρησεν.

Ή δυστυχής κόρη διήλθε νύκτα τεταραγ- 
μένην " Ίίκουα πάντοτε, έλεγε καθ’ έαυτήν, 
βτι ή συναίσθησις δτι έκαμέ τις τδ καθήκον του 
δίδει μεγάλην άνάπαυσιν. ’Αλλ’ έγώ αύτήν 
τήν άνάπαυσιν δέν αισθάνομαι. Πώς νά ύπο- 
σχεθώ είς τδν Αοπέζ, δτι Οά τού ήμαι πιστή 
σύζυγος, άφ’ οΰ άγαπώ άλλον; Ω! διατί είναι 
τόσον δύσκολον νά βαδίζη τις τήν ευθείαν όδόν;”

Καί ή Κόγχα δέν έκοιμήθη έκείνην τήν 
νύκτα, μελετώσα σχέδιον τι, τό όποιον τή έφαί
νετο πρακτικόν. Εύθύς τδ πρωί έτρεξε πρδς 
τήν φίλην της.

— Σήμερον, τή είπε, πρέπει νά γείνης δσον 
ήμπορεΐς πλέον δυσειδής- ό Λοπέζ ίθά σέ ίδή, 
θά τρομάξη καί Οά σέ άφήση ήσυχον.

Καί παρέδωκε τή Γουαδαλούπη παλαιόν 
φόρεμα τής μητρός της, καί τήν παρεκίνει νά 
σχηματιση διά τριχών καί βάμβακος κυρτότητα 

είς τήν ράχιν. Άλλ’ ή \ού μειδιώσα δέν 
έστερξεν είς τδν μεταμφιεσ,μδν τούτον.

IIόσον μεγάλη έφαίνετο αύτή ή ήμέρα! Iέ
λος ήλθε ή ταχυδρομική άμαξα έκ Βαλλαδο- 
λίτης, άλλ’ ό Λοπέζ δέν άφίχθη. ΊΙ Κόγχα 
ήτο πλήρης χαράς.

— Ίσως τοΰ συνέβη δυστύχημα, είπε κρο
τούσα τάς χεΐρας της έκ χαράς ■ ίσως τδν συνέ
λαβαν οί λησταί. Τί εύχάριστον θά ήτο τούτο!

— Κόγχα, ειπεν ή Λοΰ, δέν έντρέπεσαι; 
πώς εύχεσαι τδ κακόν εις άνθρωπον, ό οποίος 
δέν σέ έκαμεν ούδέν κακόν.

Άλλ’ ή ζωηρά νεάνις έξηκολούθει χορεύουαα 
έν τω δωματιω καί μέ δυσαρέσκειαν μεγάλην 
άπήλθεν δταν οΐ γονείς της τήν έζήτησαν είς 
τήν οικίαν.

'Ο ήλιος είχε δύσει, καί άστέρες τινές ήρ
ξαντο λάμποντες έν τω ούρανω · ή Λού έκάθητο 
μόνη καί περίλυπος έν τω δωματιω της. Ο 
πατήρ της ήτοιμάζετο νά μεταβή είς οικίαν 
γειτονικήν, δτε αίφνης ήκούσθη ό κώδων. ΊΙ 
Γουαδαλούπη έτρεμεν δλη- έννόησεν οτι ό Λο
πέζ ήρχετο. Μετ’ ολίγον είσήλθεν εις τό δω
μάτιόν της ό πατήρ της συνοδευόμενος ύπό 
έτέρου τινός. Ή Λοΰ δέν έτόλμα νά ύψωση 
τά βλέμματά της, τοσούτον ήτο συγκεκινημένη.

— Ιδού ήλθεν ό γαμβρός μου, ό Λοπέζ, 
είπεν ό πατήρ εισερχόμενος. ’Ιδού καί ή Γουα
δαλούπη .. . Φανερώσου, κόρη μου!... Πλη
σίασε, γαμβρέ.

— θέλετε νά μέ άφήσετε δλίγας στιγμάς 
μόνον μέ τήν άρραβωνιαστικήν μου; είπεν δ 
άλλος. Άκούσασα τδν ήχον τοΰτον τής φωνής 
ή Λοΰ άνεπήδησεν- ήτο σκοτεινά, άλλ’ δμως τή 
έφάνη . . .

— Τώρα θά φέρω φώς, είπεν ό γέρων καί 
άνεχώρησεν άφίνων μόνους τούς δύο νέους.

— Γουαδαλούπη, είπεν ό ξένος προχωρών 
καί άποθέτων τόν μανδύαν του.

— Άλλά, είπεν ή κόρη τρέμουσα . . . σείς 
δέν είσθε ό κύριος Λοπέζ Κανέλος . . . σείς 
είσθε . . .

Αύτός έξήγαγεν έκ τού θυλακίου του έπι
στολήν καί τήν έτεινε πρδς αύτήν.

— Μετέβην είς Βαλλαδολίτην νά λάβω τήν 
έπιστολήν σου- έδώ μέ γράφεις οτι ό πατήρ 
σου είναι έτοιμος νά τηρήση τήν άρχαίαν του 
ύπόσχεσιν. Καί έδώ έμπρός σου ΐσταται τώρα 
ό Λοπέζ Κανέλος, ό όποιος ζητεί τήν έκτέλεσιν 
τοΰ δρου τοΰ συμβολαίου.

— Άλλά, είπε πάλιν ή κόρη . . . σεις είσθε 
ό Φίλιππος . . .

— Ναί, άπεκρίθη ούτος, είμαι ό ίδιος. Δέν 
ήθελον νά σέ άποκτήσω δυνάμει συμφωνητικού 
καί όρκου άρχαίου- ήθελον νά σέ χρεωστώ μόνον 
είς έμέ ... Σέ ήπάτησα, Γουαδαλούπη άγα- 
πητή . . . μέ συγχαίρεις;

Ή κόρη ένόησε τώρα τί συνέβη- τά βλέμμα 
της άπήστραψαν άπό χαράν καί εύδαιμονίαν.

— II όσον μ’ έβασάνισες! είπε ριπτομένη είς 
τάς άγκάλας του.

— "Ολος ό βίος μου θά χρησιμεύση είς τό 
νά έκπλύνω τήν διαγωγήν μου ταύτην ... Σ’ εύ- 
χαριστώ, Γουαδαλούπη μου, δτι ήσο τόσον στα
θερά καί πιστή.

— ΊΙ μικρά μου Λοΰ εΐναι εύτυχής! άνε
φώνησεν ό γέρων άπόμαχος εισερχόμενος καί 
κρατών λύχνον . . . Έγώ πάντοτε τδ έλεγα, 
δτι θά κατορθώσω νά κάμω εύτυχή τήν μικράν

ΤΑ ΠΕΡΙ ΧΟΛΕΡΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ FERRAN.

Ύπό Dr. Respaut.

(Μετά είκόνος. οοα σελ. 157.)

ής έποχής ό Pasteur άπέδειξεν ήμΐν 
ήν ΰπαρξιν τών μικροβίων καί τήν 
αθογένειαν αύτών, άφ’ ής έποχής άπε- 

κάλυψεν ήμΐν τδ μέγα πρόβλημα τοΰ ενοφθαλ
μισμού τών επιδημικών νοσημάτων, αχανής δρί- 
ζων ήνοιχθη αιφνιδίως πρδ τού ιατρού- β,τι ό 
Pasteur έποίησε διά τά ζώα, έκαστος έξ ήμών 
ήλπισεν δτι θά κατορθώση καί διά τδν άνθρωπον. 
Επεξηγήσεις τινες νομίζομεν βτι είσίν άναγκαΐαι 
ενταύθα.

Πάντες γνωρίζομεν ίδιάζουσάν τινα νόσον τών 
όρνίθων, ήτις διά τοΰ επιδημικού αύτής χαρα
κτήρας καί τής ταχύτητος μεθ’ ής άποθνήσκει 
τδ ζώον, δικαίως ώνομάσθη χολέρα τών δρ- 
νίθων. Άποδειχθέντος δτι αίτιον τής νόσου 
ήτο μικρόοιόν τι, ό Pasteur παρετήρησεν, δτι 
τούτο καλλιεργούμενον έν ζωμω, άπώλυε τοΰ 
χρόνου προϊόντος τήν δραστικότητα αύτοΰ. Τοι- 
οΰτος έκ καλλιέργειας ζωμός δοκιμαζόμενος κατά 
δεκαπενθήμερον έπί δεκάδος όρνίθων, δίδει τά 
έξής αποτελέσματα- κατά τδν πρώτον μήνα απα- 
σαι αί όρνιθες άποθνήσκουσι- τδν δεύτερον μήνα 
άποθνήσκουσι 7—8 έπί 10- τδν τρίτον μήνα 
άποθνήσκουσι 2—3, τέλος μετά 4—5 μήνας 
ούδείς θάνατος, αί δ’ όρνιθες πάσχουσι παρο
δικήν τινα μόνον νόσον. Τδ δέ παράδοξον είναι 
ότι, μετά τδν ήπιον τοΰτον ένοφθαλμισμόν, έάν 
έκτελέσωμνν νέαν ιώδη ένεσιν λίαν δραστικήν, 
αί όρνιθες δέν άποθνήσκουσιν · είναι ήδη έν- 
ω φ θ α λ μισμέ να ι.

Αΰτη είναι λοιπόν ή πρώτη περίοδος τοΰ 
ένοφθαλμισμοΰ τών μικροβίων, δν δέν πρέπει νά 
συγχέωμεν μέ τον τοΰ Jenner. Ή δαμαλίς 
τής εύλογίας, ής ή φύσις δέν έγνώσθη είσέτι, 
λαμβάνεται έκ τών φλυκταινών τής θηλής τών 
μαστών τής δαμάλεως- δέν δυνάμεθα να κατα- 
σκευάσωμεν ταύτην- ώς έκ τούτου ήμεθα ήναγ- 
κασμένοι νά καταφεύγωμεν είς τά ζώα. Τούτου 
δ’ ένεκα ή άνακάλυψις τοΰ Jenner, έκτός τής 
ειδικής αύτής έφαρμογής, έμεινε στείρα, περιο- 
ρίσασα καί τήν έπινόησιν τής δαμαλίδος πάσης 
άλλης έπιδημικής νόσου.

Τούναντίον ό Pasteur έταμεν εύρεΐαν όδόν. 
Δέν άπαιτεΐται πλέον ή απλή τις μόνον έργασία 
έν τω έργαστηρίιρ όπως έκτελεσθή διά τοΰ μάλ
λον ίωδεστέρου ίοΰ προφυλαχτικός τις ένοφθαλ- 
μισμός, καί οΰτω έλπίζομεν νά φθάσωμεν είς 
τήν προφύλαξιν απάντων τών έπιδημικών νοση
μάτων. Ή βάσις έτέθη, μένει πλέον νά κατα- 
πολεμηθώσιν αί τής έφαρμογής δυσκολία·.. Ό 
Pasteur δέν έβράδυνεν έπίσης είς τήν εΰρεσιν 
τής δαμαλίδος τοΰ άνθρακας καί τοΰ έξανθή- 
ματος τών χοίρων.

Ύπο γενικήν έποψιν είναι βέβαιον βτι ούδε
μία φυσιολογική διαφορά υπάρχει μεταξύ τών 
έπιδημικών νοσημάτων τών ζώων καί τών άν
θρώπων. Δικαίως δθεν καθοδηγούμενοι καί έκ 
τών εργασιών τοΰ PaSTEUR, έζήτησαν νά εΰρωσι 
τήν δαμαλίδα τής χολέρας, δπερ καί έπραξεν 
ό ιατρός Ferran. Είναι λοιπόν ούτος κάτοχος 
τής δαμαλίδος τής χολέρας; Τοΰτο δέν δύναται 
τις όριστικώς νά βεβαιώση, εί καί τά πράγματα 
συνηγοροΰσι κατά τό μάλλον καί ήττον ύπέρ 
αύτοΰ.

Το πρόβλημα τοΰ δαμαλισμού τής χολέρας 
είναι τοσούτον σπουδαΐον, ώστε έπάναγκες είναι 
νά πραγματευθώμεν έν όλίγοις περί τοΰ άνδρός, 
ού τίνος τδ όνομα τοσούτον είναι ήδη μετ’ αύ- 

τοΰ συνδεδεμένον. 'Ο Ferran ήτο άφανής τις 
ιατρός τής TORTOSA, πόλεως κειμένης πλησίον 
τής Βαρκελώνης. Ένησχολεΐτο πρό τίνος χρόνου 
είς τάς μικροβιολογικός σπουδάς, δτε ή ’Ακα
δημία τής Βαρκελώνης, προτιθεμένη νά πέμψη 
ιατρόν πρδς σπουδήν τής κατά τδ παρελθόν έτος 
ένσκηψάσης έν Μασσαλία χολέρας, προεκήρυξε 
διαγωνισμόν, άντί νά καταφύγη είς εκλογήν. 
'0 ιατρός Ferran σημειωθείς έκ τών πρώτων 
άνεχώρησε μετά τοΰ φίλου αύτοΰ κ. Pauli, 
νεαρού χημικού. Έν Μασσαλία άνέπτυξαν σχέ
σεις μετά δύο ιατρών τής πόλεως τών κ. κ. Νΐ- 
CATI καί RlETSCH, οΐτινες έδημοσίευσαν άξιο- 
λόγους έργασίας περί τής χολέρας, καί οΐτινες 
ήνοιξαν είς αύτοΰς όλόκληρον τήν θύραν τοΰ έν 
τφ νοσοκομείω τοΰ Φάρου έργαστηρίου των. 
'Ολόκληρον σχεδόν τδν μήνα Σεπτέμβριον διήλ- 
θον έν τή πόλει ταύτη, βοηθοΰντες είς τάς αύ- 
τοψίας τών χολερικών, συναθρίζοντες τάς έκ- 
κρήσεις τών άσθενών, καί σπουδάζοντες καθ’ Ο
λους τοΰς τρόπους τά κομματικά βακτηρίδια. 
Έπιτευχθέντος τοΰ σκοπού των, προμηθευθέντες 
δέ καί ικανόν έκ καλλιέργειας ζωμόν έπέστρεψαν 
είς 'Ισπανίαν. Έπί τών συνόρων δμως ή Ισπα
νική κυβέρνησις έπέβαλλεν αύτοΐς δεκαήμερον 
κάθαρσιν, ΐνα δΐ αύτοΰ τοΰ τρόπου κατασιγάση 
τήν κατ’ αύτών όργήν τών κατοίκων. Εις τί 
δέ ήσχολήθησαν κατά τδ διάστημα τοΰτο; Έξη- 
κολούθησαν νά άνατρέφωσι τά μικρόβια ύπδ τά 
δμματα τών περί αύτοΰς έπαγρυπτόντων Ισπανών 
στρατιωτών.

Ό ιατρός Ferran έπιστρέψας είς Tortosa 
κατά τάς άρχάς ’Οκτωβρίου, έξηκολούθησε τάς 
έρεύνας αύτοΰ μετά μεγαλειτέρας ζέσεως, τή 
βοήθεια, καί τοΰ κ. Pauli. Μετά τινα δ’ έπί 
τών ζώων πειράματα, ένοφθαλμίσθη καί ό ίδιος

Ο ΙΣΠΑΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ FERRAN.

τδ μικρόβιον τής χολέρας. Τδ τόλμημα τούτο 
ήτο άναμφισβητήτου θαρραλεότητος, έπειδή, έαν 
τδ ζώον δέν ύφίστατο ή ταραχάς τινας μόνον 
κατά τδν ένοφθαλμισμόν, ούδέν βμως άπεοεί- 
κνυεν δτι καί ό άνθρωπος δέν θά άπέθνησκε διά 
τής δοκιμής ταύτης, τοΰ ζώου άλλως τε μή 
πάσχοντος ύπδ χολέρας. Ή έπιτυχία έστεψε 
τήν τόλμην τοΰ Ισπανού ιατρού, καί τήν 9 ’Οκτω
βρίου, ό βασιλεύς, ύπουργοί τινες, ό δήμαρχος 
τής Βαρκελώνης, καί ίατρικαί τινες έπισημό- 

ΚΡΗΝΗ ΕΝ ΤΟΙΣ ΓΛΥΚΕΟΙΣ ΥΔΑΣΙΝ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ.

τητες έλαβον τδ έξής τηλεγράφημα- "Άνεκα- 
λύφθησαν νέαι φάσεις μορφολογικαί τοΰ μικρο
βίου τής χολέρας. Τδ πρόβλημα τής μεταδό- 
σεως τής χολέρας είς τά ζώα καί ό ένοφθαλ- 
μισμός αύτών έπέτυχον πληρέστατα. Ό άν
θρωπος άνέχεται τδν ένοφθαλμισμόν. '0 Pauli 
καί έγώ ένωφθαλμίσθημεν. Ferran.”

Τριάκοντα δέ περίπου συγγενείς καί φίλοι 
ένέδωκαν είς τδ πείραμα τοΰ ίατροΰ Ferran. 
Βέβαιος πλέον περί τής άθωότητος τοΰ ένοφθαλ- 
μισμοΰ, άνεχώρησε πάραυτα είς Βαλεντίαν πρδς 
δοκιμήν τοΰ προφυλακτικοΰ αύτοΰ μέσου. Έξε- 
τέλεσε δέ τοσούτους ένοφθαλμισμοΰς δσους ή 
κυβέρνησις εύηρεστήθη νά έπιτρέψη αύτω, ζών 
άδιακόπως έν τή εστία τής έπιδημίας άνευ ού- 
δεμιάς προφυλάξεως. Έπί τής τραπέζης τοΰ 
ξενοδοχείου έν ω κατφκει, έφερον αύτφ κατά 
παραγγελίαν του δπώρας, ας καί αύτοί οΐ ιατροί 
άπέκρουον, καί ας έτρωγεν μετ’ άπαθειας, πρδς 
μεγάλην έκπληξιν τοΰ περιστοιχοΰντος πλήθους. 
Άφ’ δτου δ’ οί ένοφθαλμισμοί έλαβον έκ νέου 
κύρος, ό ιατρός Ferran θά κάμη χρήσιν τής 
δαμαλίδος του έπί τών μάλλον έναργών καί 
κινδυνωδών περιστάσεων.

Ούτος λοιπόν είναι ό άνήρ βστις παρ’ ήμών 
τοσούτον έπιπολαίως έκρίθη ώς άγύρτης καί 
γελοιαστής . . .

“Ίδωμεν ήδη τδ έργον του. ’Απέκτησε κατ’ άρ
χάς τοιαότην έμπιστοσύνην, ώστε εις τας πόλεις 
έν αΐς ένήργησε τοΰς ένοφθαλμισμοΰς του ήδυ- 
νήθη νά καταστείλη καί έτέραν νόσον έπίσης 
δλεθρίαν, τδν πανικόν. Έν Άλκίρα ή έμπι- 
στοσύνη έκδηλοΰται διά τρόπου αρκετά παρα
δόξου. Προσβαλλόμενος τις ύπδ χολέρας, οί 
κάτοικοι μόνοι κάμνουσι τήν πρόγνωσιν, συνι- 
σταμένην είς τδ έξής- ό άσθενής ένωφθαλμίσθη
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έκ νέου ή ού; εάν ναί, ούδέν εχει νά φοδήται, 
έχει ανάγκην ιατρού· έάν δμως τούναντίον, 
πρέπει ό δύστηνος νά έπιζαλεσθή τήν Θείαν 
άντίληψιν, άπωλέσθη.

'Η πεποίθησις αυτή προήλθεν έξ ευτυχών 
άποτέλεσμάτων, δοθέντων έζ τών πρώτων ένο- 
φθαλμίσεων. Έν Άλκίρα ένθα τδ ήμισυ σχεδόν 
τοΰ πληθυσμού ένωφθαλμίσθη, άπδ τής 1 Μαΐου 
μέχρι τής 30 ’Ιουνίου έγένοντο 148 θάνατοι 
μεταξύ τών μή ένοφθαλμισΘέντων, και 13 με
ταξύ τών ένοφθαλμισΘέντων · δηλαδή, ό άριθμδς 
τών πρώτων είναι δεκάκις μεγαλείτερος τών 
δευτέρων. 'Ως βλέπομεν τά αποτελέσματα υπήρ
ξαν άριστα. Ήσαν δμως ταΰτα αληθή, ή ή τύχη 
συνέδραμε τδν τολμητίαν; Ούχί! Τδ πείραμα 
άπέδειξεν ίκανώς τήν σήμερον τήν προφυλαζτι- 
ζότητα τής δαμαλίδος τοΰ ιατρού Ferran. 
Έχομεν πρδ δφθαλμών τάς ύπδ τών έν ταΐς 
διαφόροις πόλεσιν ιατρών συλλεχθείσας στατι- 
στιζάς, και τδ πάν άποδειζνύει τήν έλάττωσιν 
τής θνησιμότητος τών κατοίκων τών ύποβλη- 
θέντων είς τον ενοφθαλμισμόν. Έν Benifayo 
ή άπόδειξις είναι καταφανής, δ δ’ ίατρδς καί οί 
κάτοικοι τής πόλεως ταύτης πιστεύουσιν δτι αί 
ενοφθαλμίσεις έμπόδισαν αίφνιδίως τήν έπιδη- 
μίαν τής χολέρας. ‘II πόλις Benifayo περι
λαμβάνει 3,615 κατοίκους. Μέχρι τής 27 ’Ιου
νίου 450 ύπεβλήθησαν είς τδν ένοφθαλμισμδν 
καί 305 ένωφθαλμίσθησαν έζ νέου, έξ ών ούδείς 
άπεβίωσεν, άν καί μεταξύ τών μή ένοφθαλμι- 
σθέντων υπήρξαν 120 κρούσματα. Τής έπιδη- 
μίας έπεκτανθείσης ό ιατρός ήναγκάσθη νά έν- 
οφθαλμίση άπδ τής 28 — 30 Ιουνίου 2,313! 
κατοίκους. Μετά τήν 28 είχε 39 θανάτους, έξ 
ών 33 μεταξύ τών μή ένοφθαλμισΘέντων, καί 
6 μεταξύ τών ένοφθαλμισΘέντων. Ούδείς δέ Θά 
άντείπη δτι μόνον ή εύκατάστατος τάξις έν- 
ωφθαλμίσθη, καθόσον απασα σχεδόν ή πόλις ύπε- 
βλήθη είς τδν δαμαλισμόν.

'II τόσον ένδιαφέρουσα αυτή στατιστική φέ
ρει τρεις ύπογραφάς- τήν τοΰ ιατρού Galvan, 
BE ΙΟΝΑΤΙΟ Sli-’.RANDI, καί τήν τοΰ VlCENTE 
Hernandez. Έν Σέλλα, πόλει δμόρω τής 
Benifayo, έπροξένησαν τοσαύτην έντύπωσιν τά 
άποτέλεσματα ταΰτα, ώστε, δ ιατρός, ό φαρμακο- 
πιός, ό δικαστής ζαί οί προύχοντες έτηλεγράφησαν 
τω κ. προέδρορ τής βουλής Canovas del Ca
stillo, ίκετεύοντες αύτόν νά μεσολάβηση παρά’τίρ 
υπουργώ δπως έπιτραπώσι καί έν τη πόλει των 
αί ένωφθαλμίσεις. 1’φ’ δλας τάς επόψεις ή υπό
δεσις φαίνεται άμερόληπτος ζαί ούχί έπιβλη- 
τική, εί καί τά. πράγματα είσίν άρκοΰσαι μαρ- 
τυρίαι χρηζουσαι τοΰ ήμετέρου σεβασμού. Εάν 
δ’ ήδη ή Ισπανία μετεβλήθη είς άπειράριθμον 
συμμορίαν κατασκευαστών ψευδούς κατά τής 
χολέρας δαμαλίδος πρδς έξαγωγήν, δέν δυνά- 
μεθα δμως ν’ άρνηθώμεν καί τήν άποτελεσμα- 
τικότητα τών ενοφθαλμισμών τοΰ ιατρού Ferran. 
' Απασαι αί πρδς τδν ιατρόν γενόμεναι άντιρ- 
ρήσεις πίπτουσι πρδ τών στατιστικών, αΐτινες 
μόναι είσί τό πρώτιστον ζαί τελικόν τεκμήριον 
έν τω ζητήματι τούτω.

(Έπεται τδ τέλος.)

Η θ Λ I Ψ 1 Σ.

(Μύθος βιοσσικύς.)

Π
ΑΡΑ τήν όχθην τοΰ χειμάρρου ΐσταντο 
τέσσαρες νέαι κλήθραι μιας καί τής 
αύτής ρίζης. Αί κλήθραι αύται ήγα- 
πώντο άμοιβαίως περιπαθώς, τοσούτω μάλλον, 

καθ’ δσον περιεκυκλοΰντο ύπδ ζοφερών πευκών 
καί έλατών, αΐτινες ούδέν ήθελον νά έχωσι κοι
νόν πρός αύτάς. " Ουδέποτε Θά σάς έγζατα- 
λείψω”, έλεγεν ή μία κλήθρα πρδς τάς αδελ
φός της· "έάν μία έξ ύμών άπέθνησζε Θ’ άπέ- 
θνησκον καί έγώ!” Καί περιεπτύσσοντο καί αί 
τέσσαρες διά τών ευκάμπτων κλαδιών ζαί ώρ- 
ζίζοντο, ήνωμέναι νά ζήσωσιν, ήνωμέναι καί 
ν’ άποΘάνωσιν. Ημέραν τινά διέοη διά τού 
δάσους ό δασοφύλαξ Κοσμάς. Ί δ πρόσωπόν του 
ήτο έξημμένον έξ δργής, ή άναπνοή του άπέ- 
πνεεν οινοπνεύματος καί τδ στήθος του ήσθμαινεν 
ύπδ τό πισσωμένον ύποκάμισόν του. ΊΙ σύζυ
γός του τδν είχεν άποκαλέσει μέθυσον, καί αύ
τδς έζήτει τρόπον νά τήν έκδικηθή διά τήν 
υβριν ταύτην. Έλθών παρά τάς κλήθρας έξή- 
ταζεν ό Κοσμάς τούς λεπτούς κλάδους αύτών 
είτα δέ έλαβε μάχαιραν καί άπέκοψε τό λεπτό- 
τερον καί μάλλον εύλύγιστον τών κλαδιών. Μέ 
αύτδ θά τήν διορθώσω!” είπε μετά διαβολικού 
μειδιάματος καί άπήλθεν. ΒαΘυτάτη ύπήρξεν 
ή θλΐψις τών άπομεινασών αδελφών· έζλαιον 
καί ώδύροντο διά τήν άπολεσθεΐσαν αδελφήν 
τοσοΰτον γοερώς καί είλιζρινώς, ώστε καί αύται 
αί έλατα·. καί αί πεΰζαι έλυπήθησαν αύτάς. Αί 
τρεις άδελφαί άνέμενον άπδ ήμέρας είς ήμέραν 
τόν θάνατόν των· άλλά παραδόξου; πως, όσον 
καί άν έθλίβοντο καί έτήζοντο, δέν έξηραίνοντο 
βμως, ούδέ άπεξεδύοντο τδ πράσινον αύτών έν
δυμα. Έφαίνετο μάλιστα δτι οί χυμοί ϊσχυ- 
ρώτεροι ζαί ζωτικώτεροι άνήρχοντο άπό τής 
ρίζης των, καί δτι έπέδιδον καλλίτερον μετά 
τδν θάνατον τής αδελφής. Έτη παρήλθον, καί 
αί τρεις άδελφαί εΐχον άναπτυχθή καί εΐχον 
γείνει ώραΐαι κόραι. Ενίοτε άνεμιμνήσκοντο 
τής θανούσης καί έζλαιον άκόμη , άλλ’ έπαρη- 
γοροΰντο λέγουσαι· "Ήτο μικρά ή δυστυχής 
δταν άπέθανε · πόσον διάφορον θά ήτο άν μία 
έξ ήμών τώρα άπέθνησζεν!” Ημέραν τινά 
διέβη παρά τό δάσος χωρικός μετά τής άμάξης 
του- ή άμαξα ήτο βαρέως φορτωμένη, καί είς 
καμπήν τινα τής οδού ό άξων αίφνης έθραύσθη. 
Ό χωρικός έλαβεν άμέσως τδν πέλεκύν του καί 
εισήλθεν είς τδ δάσος. Ή τύχη τδ έφερε νά 
διευθυνθή κατ’ εύθειαν πρός τάς κλήθρας· πα- 
ρετήρησε τούς κλάδους της, εύρεν αύτούς καταλ
λήλους ζαί ύψώσας τόν πέλεζυν κατέρριψεν ενα 
έξ αύτών. Ή κλήθρα έπεσε μετά στόνου. Ό 
χωρικός έλαβε τδν κλάδον καί τδν μετέφερε 
πρδς τήν άμαξάν του. ’ Απολελιθωμέναι έκ τού 
φόβου είδον αί δύο άδελφαί πίπτουσαν τήν 
τρίτην άδελφήν. "Τώρα τετέλεσται! εΐπον · 
τώρα ήλθε ζαί ή ώρα μας!” Καί γοερώτερον 
ώδύροντο καί έζλαιον έπί τή άπωλεία τής αδελ
φής. Άλλ’, ώ τοΰ θαύματος! δέν άπέθανον. 
Παρήλθον πάλιν έτη πολλά καί θύελλαι ένέ- 
σκηψαν βαρεία·. · άλλ’ αί κλήθραι ΐσταντο στε
ρεοί καί έβλεπον μετά χαράς περί αύτάς νέους 
κορμούς φυομένους έκ τοΰ σπόρου αύτών. Ή
μέραν τινα ήλθεν είς τό δάσος ό ξυλουργός ζαί 
διά τού πρίονός του κατέρριψε ζαί τήν τρίτην 
κλήθραν, δπως έζ τού στερεού αύτής κορμού 
κατασκευάση ορνιθώνα. Έν θλίψει σιωπηλή 
είδεν ή τελευταία άδελφή μεταφερόμενον τδ 
σώμα τής καταρριφθείσης αδελφής της, Άλλ’ αί 
συχνοί θλίψεις έχουσι παράδοξον ένέργειαν· 6ω- 
ρακίζουσι τήν καρδίαν καί καθιστώσιν αύτήν

Ουτω καί ή μεμο- 
τής θλίψεως, 

έκ τής 
έξ ής μόνη πλέον ήρύετο τούς 

δέ ό κορμός καί οί κλάδοι αύ- 
δύνανται νά χρη- 

άγχόνη διά δωδεκάδα ληστών

άδιάφορον καί άναίσθητον. 
νωμένη κλήθρα άνέλαβε πάλιν έκ 
καί άνεπτύχθη έτι μεγαλοπρεπέστερα 
παχείας ρίζης, 
χυμούς. Ήδη 
τής είναι τόσον στερεοί, ώστε 
σιμεύσωσιν ώς 
καί κακούργων.

Κατασκευή ξύλινης μάζας. Ή χαρτο
ποιία καταναλίσκει σήμερον μεγάλος ποσότητας 
μάζης έκ ξύλου· πολλά δέ έργοστάσια ζαί έν 
Γερμανία, καί έν Δανία, έν Σουηδία, καί έν 
Γαλλία, κατασζευάζουσι τήν μάζαν ταύτην. Τδ 
ξύλον κύπτεται είς μικρά τεμάχια καί καθαρί
ζεται διά μηχανήματος άπδ τών ίνών· είτα δέ 
τίθεται έντδς μεγάλων περιστρόφων λεβήτων, έν 
οις εύρίσκεται διάλυσις ύοροξειδίου σόδας, καί 
οΐτινες θερμαίνονται διά θερμού άτμού. Μετά 
τήν βράσιν ή μάζα αυτή καθαρίζεται πάλιν καί 
αποξηραίνεται, τέλος δέ λευκαίνεται καί ουτω 
καθίσταται έτοιμη πρός αποστολήν είς τά χαρ- 
τοποιεΐα. "0 έκ ξύλου χάρτης κατασκευάζεται 
καθ’ δν τρόπον καί ό έκ ρακών, καί ή κατανά- 
λωσις αύτοΰ είναι όντως καταπληκτική. Ση- 
μειωτέον ένταύθα δτι διά εικονογραφημένα πε
ριοδικά ή διά πολυτελείς έκδόσεις δέν είναι δυ
νατόν νά γείνη χρήσις ξυλίνου χάρτου, δστις 
άλλως τε εύκολώτατα διακρίνεται διά χημικής 
μεθόδου. Έκτος τοΰ ξύλου καί τοΰ φλοιού τών 
δένδρων έγένοντο καί έπιτυχεΐς άπόπειραι πρδς 
κατασκευήν χάρτου έξ άχύρου, χόρτων ζαί έκ 
ζαζχαροζαλάμου, έξ ού δμως εξάγεται προηγου
μένως ό γλυκύ: χυμός · (άλλως ήδύνατό τις διά 
τής έφημερίδος του νά γλυζάνη καί τον καφέν 
του έν έλλείψει ζακχάρεως). Ό μέγας άρχι- 
γραμματεύς τής Γερμανίας, πρίγζηψ Βίσμαρκ, 
έχων έκτεταμένα δάση, έπέβαλε πρό έτών ήδη 
είς τήν γερμανικήν αυτοκρατορίαν νά λαμβάνη 
δλον τδ πρδς κατασκευήν τοΰ άναγκαιοΰντος είς 
τήν Κυβέρνησιν χάρτου άπαιτούμενον ποσόν τών 
φλοιών ζαί ξύλων έκ τών ιδιοκτήτων αύτοΰ δα
σών, δπερ παρέχει αύτώ κατ’ έτος ούχί μικράν 
πρόσοδον.

Ιχθύς άναρριχώμενοι. Υπάρχει έν Ίν- 
δίαις είδος ιχθύων, οΐτινες έρπουσιν έπί τής πα
ραλίας, άναρριχώνται έπί τών δένδρων, καί ονομά
ζονται άναβάδες. Οί ιχθύς ούτοι ού μόνον δύ- 
νανται νά περιφέρωνται έπί ώρας ολοκλήρους 
έκτδς τοΰ υδατος, άλλ’ άνέρχονται ζαί μέχρι 
τής κορυφής τών κοκοφοινίκων, δπου πίνουσιν 
έκ τοΰ χυμού τών κοζοζαρύων. Τά πτερύγια 
αύτών έχουσιν όξείας άζάνθας, δι’ ών κατορ- 
Θοΰσιν οί ιχθύς νά κρατώνται έπί τού φλοιού 
τών δένδρων. Έν τφ στόματι τοΰ περιέργου 
τούτου ιχθύος ύπάρχει είδος θυλακίου πεπληρω- 
μένου υδατος, δΐ ού υγραίνει τά βράγχιά του 
οσάκις εύρίσκεται έκτδς τού υδατος.

Έν τή μεσημβρινή Γαλλία έπικρατεΐ, ώς έν 
Ισπανία, τδ έθος τών ταυρομαχιών. Οί Γάλλοι 

ταυρομάχοι είναι έπίσης επιτήδειοι ώς καί οί 
Ισπανοί, καί τινες μάλιστα αύτών καί έπιτη- 
δειότεροι, διότι ούδέν δπλον κρατούντες άποφεύ- 
γουσι τάς έπιθέσεις τοϋ έξηγριωμένου ζώου διά 
τεχνικωτάτων αλμάτων. Ακλόνητοι περιμένουσι 

τήν έφοδον τοΰ ταύρου, ζαί καθ’ ήν στιγμήν 
ούτος κύπτων τήν κεφαλήν επιχειρεί τδ φοβερόν 
τών κεράτων αύτοΰ κτύπημα, ούτοι πηδώσιν 
είτε πλαγίως είτε ζαί είς τδν άέρα. καί ό ταύρος 
ορμών κατά τοΰ κενού άπόλλυσι τήν ισορροπίαν 
του καί τδ θάρρος του. Οι 1 άλλοι ούτοι ταυρο
μάχοι τοποθετούνται έν γραμμή και εις άπο- 
στασίν τινα δ είς άπδ τοΰ άλλου έν τω πεοιφ. 
"0 ταύρος όρμα κατά τοΰ πρώτου, αποτυγχάνει- 
όρμα κατά τοΰ δευτέρου, ζαί αποτυγχάνει ώσαυ- 
τως, ζαί ουτω καθεξής, μέχρις ού έξηντλημένος 
πίπτει καί φονεύεται. Γνωστόν είναι δτι ό 
Ισπανός ταυρομάχος είναι ώπλισμένος διά ξίφους 
καί μαχαίρας.

ΙΊόθεν παράγεται ή λέξις cannibales, δη- 
λοΰσα τούς άνθρωποφάγους. "Οτε ό Κολόμβος 
έν έτει 1492 ήτοιμάζετο άπδ τής Κούβας νά 
πλεύση πρδς τδ Άΐτι. οί έν τω πλοίο» του αιχ
μάλωτοι έγχώριοι έζήτουν νά τδν άποτρέψωσι, 
παριστώντες αύτώ δτι οί κάτοικοι τοΰ Αιτίου 
ήσαν άνθρωποφάγοι. Έκάλουν δέ αύτούς car- 
ribes, έξ ού κατόπιν έγένετο ή λέξις caraibes. 
Ό Κολόμβος μή έννοών τήν γλώσσαν τών άγριων 
έκείνων ήκουσεν άντί carribes can nib es, καί 
έκ τής παρεξηγήσεως ταύτης έσχηματίσθη ή 
λέξις cannibalis = Καννίβαλοι, άνθρωποφάγοι. 
Είρήσθω ένταΰθα δτι ό Κολόμβος είχε τήν δλως 
άλλόκοτον ιδέαν, δτι εύρίσκετο πλησίον τών 

’Ιαπωνίας καί τών παραλίων τής 
τοΰτο εξάγεται έκ τού ήμερολογίου 

ένθα άναφέρεται 
σημαίνει βεβαίως 
Χάν (τών Μογ- 

κατοικεΐ
Πιθανόν είναι δτι άποστέλ- 

νήσων της
Κίνας, ώς 
του άπδ 11 Δεκεμβρίου 1492,

• "Κ αννίβα δέν 
ή τους λαούς τοΰ

αυτολεξεί 
άλλο τι 
γόλων), δστις κατά φυσικόν λόγον 
έδώ 
λει 
λων, 
ποτέ 
των, 
λωτούντων αύτούς.

πλησίον,
ένίοτε τά πλοΐά του πρδς σύλληψιν δού- 
καί έπειδή οί έγχώριοι τής Κούβας ούδέ- 
βλέπουσιν έπανερχομένους τούς συντρόφους 
ύποθέτουσιν δτι τρώγονται ύπδ τών αίχμα-

πΡΑΚΤΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ.

’Άριστον θεραπευτικόν κατά τών δηγμάτων 
τών κωνώπων, είς α ιδίως είσίν έκτεθειμένοι 
οί κάτοικοι μεσημβρινών χωρών έν ώρα Θέρους, 
είναι ή πικρά Κασσία (quassia-amara), δΐ ής 
άλείφονται τά προσβληθέντα μέρη τοΰ σώματος. 
Ή κασσία, φάρμαζον εύωνότατον, είναι καί 
άλάνθαστον προφυλακτικον εναντίον τών δηγμά
των πάντων έν γένει τών κακοποιών έντόμων.

Διά νά έξάξης έσζωριασ μένον κοχλίαν 
(βίδαν) άρζεΐ νά Θερμάνης τδ άνω μέρος αύτού 
διά πεπυραζτωμένου σιδήρου, ού τήν άζραν έπι- 
Οέτεις έπί τού κοχλίου έπί δύο ή τρία λεπτά 
τής ώρας· αμα δ’ ώς ό κοχλίας ΘερμανΘή έξά- 
γεται εύκολώτατα ώς καθ’ ήν στιγμήν κατά 
πρώτον είσήχθη.

Καθαρισμός τών μαρμάρων. Μάζα συγ- 
κειμένη έξ ανθρακικού μολύβοου (ψιμμυθίου) καί 
βενζίνης άφαιρεϊ έντελώς τό λΐπος έπι τού μαρ
μάρου. Μάζα δέ έξ ανθρακικού μολύβδου καί 
χλωρούχου άσβέστου έπιθετομένη έπί τού μαρ
μάρου καί άποξηραινομένη ύπδ τού ήλιου, άν 
τοΰτο ηναι δυνατόν, άπαλείφει καί τήν τελευ- 
ταίαν κηλίδα.

Αίνιγμα 36Β.
Τρεις συνδεόμενα·, καλώς 

μ’ άποτελοΰσι λέξεις ·
Είς τάς προθέσεις τάς άπλας 

τήν πρώτην, άν προσέξης, 
θά ευρης εύκολώτατα· 

τοΰ σώματός σου μέλος
Είν’ ή δευτέρα λέξις μου· 
Jv ω ή τρίτη τέλος

Είν’ όνομα γνωστής θεάς 
λαού άρχαιοτάτου,

Μεγάλης άναπτύξεως 
βιομη/ ανοτάτου.

Τό δλον μου είν’ ορισμός, 
δηλών τήν έργασίαν 

Παντός τοΰ διευθύνοντος 
χρηματικήν ούσίαν.

Αίνιγμα 367.

Μέλαν είμαι, κ’ έν τοσούτω 
άσπρον ένδυμα φορώ.

Είς λεπτού καλάμου άκραν 
εύχερέστατα χωρώ.

Πρδς τόν ούρανδν ύψούμαι 
καί τήν γην περιφρονώ, 

Απροσδόκητα εκπλήττω 
καί τούς οφθαλμούς Θαμβώ.

"Ως ή άστραπή φωτίζω 
κΐ ώς πολύβολον κροτώ.

Αίφνης δμως καταπίπτω 
έκ τού υψους πρός τήν γην,

Έπειδή ό θρίαμβός μου 
δέν άκμάζει ή στιγμήν.

Τέφρα είμ’ έγώ ωσαύτως 
ώς ό άνθρωπος αύτός,

Κΐ άφ’ ού άπαξ καταπέσω 
τέφρα γίνομαι, σποδός.

Πρόβλημα 368.
Διά τών άρχικών γραμμάτων τού ονόματος· 

α'. Τής θυγατρδς τοΰ Μενελάου, 
β'. Ιατρού τίνος τών θεών,
γ'. Μάντεως διάσημου, φονευθέντος ύπδ άγριο- 

χοίρου,
o’. Α ύ λ η τ ο ΰ τίνος, τολμήσαντος νά έρίση πρδς 

τδν Απόλλωνα, καί διά τούτο έκδαρέντος, 
ε'. Τέρατος ύποχθονίου μυθολογικού, μετα- 

βάλλοντος διαφόρους μορφάς καί πεμπο- 
μένου ύπδ τών θεών πρδς τρόμον τών οδοι
πόρων,

στ’.Τής τροφού τού Διονύσου,
ζ". Αιγύπτιας θεάς,
η'. 'Ομηρικού ήρωος,
θ'. Τής συζύγου τού Προμηθέως, καί
Γ. Νομοθέτου τής άρχαιότητος περιωνύ

μου, σχηματισθήτω τδ όνομα άρχαίου τινδς 
διάσημου διά τήν περί τάς μαντείας σο
φίαν του, δστις έπί 52 έτη έκοιμάτο έν 
σπηλαίω.

Ν. Γ. Μουσούρης έν Βερδιάνσκα.

Πρόβλημα 369.
(Γεωγραφικόν.)

Εύρεθήτωσαν τρεις άρχαΐαι πόλεις τής Στε
ρεά: Ελλάδος, διατηοοΰσαι μέχρι σήμερον το 
άρχαΐον όνομα, αΐτινες ένούμεναι διά γραμμών 
νά σχηματίζωσι τόν άραβικόν άριθμόν 7.

Πρόβλημα 370. 
( 1-πειον άλμα.)

γυ κών σε έκ πί σου λοΰν

να λουρ σοι γερ έθύς νον I.

Κ. σί ά ξέ

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 361. Αινίγματος 362.

Τδ Λεξικόν. Αυριον.

Προβλήματος 363.
Ό ζύων θέλει προφθάσει τήν άλώπεζα μετά 

243 άλματα.

Προβλήματος 364.
"Ον θεοί φιλοΰσιν άποθνήσζει νέος.

Προβλήματος 365.
(Μύθου.)

Αίγαγρος έπεριπάτει
Είς τδ δάσος τήν πρωίαν ■ 
"Τί δέν έχω σέ, έλάτη, 
Στένων είπε, κατοικίαν;”

"’Ώ! έκεΐ δέν κινδυνεύω 
Νά γενώ τής Θήρας λεία, 
Σφαίρα δπλου, τό πιστεύω, 
Δέν θά μ’ ευρισζε ζαμμία.”

Αίφνης θύελλα ένσζήπτει· 
Πέριξ βλ ή γή έσείσθη· 
Κεραυνός πυρφόρος πίπτει, 
Ή έλάτη δέ έσχίσθη.

θΰμ’ άκτΐνος μιαιφόνου
Μέ τδ δένδρον εις τδ χώμα, 
’Αετός άπό τού κλόνου 
Καταπίπτει μαΰρον πτώμα.

"νΑχ! φωνεΐ δ οδοιπόρος, 
Υψηλά έκεΐ άν ήμην, 
Πτώμα άπνουν νύν προώρως 
Καί έγώ φεΰ! Θά έζείμην!”

Ταπεινός όπόταν ήσαι, 
Τά κτυπήματα τού φθόνου 
Όλιγώτερον φοβείσαι, 
”11 άν ΐστασ’ έπί θρόνου.

Ελυσα»'. Τά 356, 358 καί 359 ό κ. Πασχάλης 
Π. Παπάζογλους έν Σουφλίψ· τά 360, 361 ό ζ. 11. 
Μ. έν Μόσχα· τό 361 ή δεσποινίς‘Ελένη Λύτσικα 
έν Γαλαζίψ· τδ 362 ή Κυρία 1. Γίβσωνός έν Sway- 
neathorpe (Αγγλίας)· τά 360, 362 ό ζ. Ν. X. έν 
Βραΐλα· τά 359—362 ό κ. 'Αλέξανδρος ‘Ροσσό- 
λυμος έν Μονάχφ καί τά 362, 365 δ ζ. Κ. Ί'σ. 
Βάγιας έν Βραΐλα.
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
TUN ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗι ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΛΟΤΔ.

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

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

Εις Καλκούτταν διά ΙΙόρτο-Σαίδ, Σουέζ, Άδεν καί Κολόμβου τή 15 ’Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 ’Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.

Επί τής γραμμής Τεργέστης-Βομβάης τά άτμόπλοια θέλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταξύ δε Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

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

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτίραν Τετάρτην άπό 10 Ίανουαρίου) τή 6 μ. μ. 
είς Φιούμιον, Κέρκυραν, Πάτρας, Κατάκωλον, Καλάμ-ας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τό Σάββατον τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντινούπολην μέ προσέγγισιν 
καί Πειραιά· είτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρία 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τού Εύξείνου Πόντου (τή 
λάσσης) καί τοΰ Δουνάβεως.

είς Κέρκυραν 
ι, Θεσσαλίαν, 
; μαύρης 9α-

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

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κερκύρας (συγκοινωνία πρδς τδ Πόρτο-Σαΐδ και τήν Συρίαν).
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Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έοδο- 
μάδος.

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσις καί τό Γενικόν 
Πρακτωρεϊον τού αύστρο-ουγγρικοΰ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6).

ΛΕΞΙΚΟΝ 
ΕΛΛΗΝΟ-ΑΡΑΒΙΚΟΝ

περιέχον τάς κυριωτέρας και χρησιμωτέρας λέξεις και φράσεις ήρμηνευ- 
μένας άραβιστΐ δι’ έλληνικών χαρακτήρων και παράρτημα διαιρούμενον είς 
τρία μέρη· Α'. Περιγραφήν τών έπισημοτέρων πόλεων καί μνημείων τής 
Αίγύπτου· Β'. Τάς έθνικάς καί θρησκευτικάς έορτάς τών Αιγυπτίων 

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

ΣυνταχΟέν
ύπό

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 1. ΠΕΝΤΑΚΗ.

ΈκδοΟέν άναλώμασι 

τοΰ Ελληνικού βιβλιοπωλείου “Φοίνικος” 

Ι1ΕΤΡΟΤ ΣΑΡΑΝΤΗ.

ΜΙΛΤΩΝΟΣ

ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 

έμμετρος μετάφρασις 

'Αλεξάνδρου Σ. Κάσδαγλη.

Εκδοσις πολυτελής μετά εικόνων

Gustave Dore.

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑι

1885.

Έ ν Λειψία

1884.
W. DRUGULIN.

Έκδίδεται κατά τεύχη· τιμή έκάστου 
τεύχους μάρκαι 2.

Μ. MINGHETTI.
Τά πολιτικά κόμματα κα'ι ή τούτων 
έπέμβασις είς τά τής δικαιοσύνης 

κα’ι τής διοικήσεως,

Μετάφρασις έκ τοΰ Ιταλικού 
καί εισαγωγή

Γ. Μεκονίου
διοάχτορος τής Νομικής.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι

W. DRUGULIN

1885.

Εδρηται παρά τώ τυπογραφείφ
W. Drcouun

έν Λειψία, καί τιμάται φράγκων 5.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑι 

τή 1 13 και 15 27 έκάστου μηνός.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 {= μάρκαι 32 = ^ούβλια 16). 

Τιμή καταχωρίσεων δι’ έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

ΤΟ ΕΤΟΣ TOY ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΡΧΕΤΑ1 ΤΙΙι 1/13 ΜΑ10Υ.

ΕΙΙΙΣΤΑΣ1Α1 ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΤ.

ΑΘΗΝΑΙ, 1ΙΕΙΡΑ1ΕΤΣ- κλ. Κάρολος Μπέκ, βιβλιοπώλης. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· 
κ. Πέτρος Μ. Γκεντιλίνης. ΠΑΤΡΑΙ· κ. Παυσανίας Χοϊδάς.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή Α1ΓΤΠΤΟΣ- κ. Πέτρος Σαράντης, Βιβλιοπω
λείου '"0 Φοΐνιξ" έν ’Αλεξάνδρειά.

Κ2ΝΣΤΑΝΤ1Ν0ΤΠ0ΛΙΣ· κ. Ιωάννης ΙΙαπάδης, βιβλιοπώλης. ΦΙΛΙΠ- 
1ΙΟΤΠΟΛ1Σ- κ. Γεώργιος Τσούντας, ιατρός. ΣΜΤΡΝΗ· κκ. Δεκίπρης καί 
Σ". καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ· κ. Σ. Γράσσος, βιβλιοπώλης. ΑΔΡΙΑ- 
ΝΟΤ11ΟΛ1Σ· κ. Κωνστ. Κυριαζής. ΣΕΡΡΑΙ· κ. Κ. Χόνδρος. ΚΑΒΑΛΛΑ* κκ. 
Α. Γ. Κούζης καί Σ’· ΜΤΤΙΛΗΝΗ· κ. Ξενοφών Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΤΜΑ- 
Αίδεσ. ’Ανανίας Άλεξανδρίδης. ΣΑΜΟΣ* κ. Σταματιάδης, έφορος τής Σαμιακής 
Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΤΤΤΟΣ· κ. Χρ. Χριστόφορου. ΑΜΙΣΟΣ· κ. Κ. Λαναράς, ιατρός. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ- κ. Άπ. Ξενουδάκης. ΡΟΔΟΣ- κ. Μ. Μαλλιαράκης. 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - κ. Γ. Β. Λάππας. ΛΕΤΚΩΣΙΑ καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου- κ. 11. Δ. 
ΙΙαπαδάκης. ΛΑΡΝΑΞ- κ. Ιωάννη; Πιερίδης.

ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΤΙΟΝ ■ κ. ’Αριστόδημος Α. Βοσκώφ. ΙΒΡΑΙΛΑ· κ. Ιωάννης 
Α. Βοσκώφ. ΤΟΤΡΝΟ-ΜΑΓΟΤΡΕΛΟΝ· κ. Τηλέμ. Παπάζογλους. ΚΟΡΑΒΙΑ, 
ΠΙΚΕΤΟΝ, ΚΑΡΑΚΑΛ καί ΚΡΑΙΟΒΑΝ- κ. Νικόλαος Καραβίας. ΚΑΛΑΦΑ- 
ΤΙΟΝ· κ. Μ. Σιμωνίδης.. ΓΙΟΤΡΓΕΒΟΝ· κ. Νικόλ. Κ. Πεταλάς. ΓΑΛΑΖΙΟΝ · 
κ. ’Αχιλλεύς Α. Βοσκώφ.

ΠΕΤΡΟΤΙΙΟΛΙΣ- κ. Ιάκωβος Μάνος. ιατρός. ΜΟΣΧΑ- κ. Γρηγ. I. Ροσσόλυ- 
μος. ΟΔΗΣΣΟΣ- κ. Ί. ΚομποΟέκρας. ΤΑ1ΓΑΝΙ0Ν- κ. Δημ. Δ. Άλεξόπου- 
λος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ· κ. Στέφ. Λοβέρδος. ΓΕΙΣΚ· κ. Π. Α. Άξιώτης. ΝΊΚΟΛΑΙΕΦ· 
κ. Αλ. Ίγγλέσης. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ’ κ. Νικ. Κ. Μουσούρης. ΙΣΜΑΙΙΛΙΟΝ- 
κκ.‘Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ· κ. Α. Καρβούνης. ΓΙΟΤΙΟΝ · κ. Περι
κλής Ν. Κομηλιάδης.

ΙΙΑΡΙΣΙΟ1- κ. Θεμιστοκλής Πετροκόκκινος.
ΜΑΣΣΑΛΙΑ · κ. 11. Έκιντζόγλου.
ΑΟΝΔΪΝΟΝ· κ. Σ. Παπαντωνόπουλος. ΛΙΒΕΡ11ΟΤΛ· κ. Γ. θ. Σκρινής. 
ΡΟΤΣΤΣΟΤΚΙΟΝ Βουλγαρίας· κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.
ΤΕΡΓΕΣΤΗ· κ. Π. Περβανογλους. ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ κ. Γ. Μικώνιος. 
ΝΕΑ-ΤΟΡΚΗ· κ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής Ελλάδος.

Είς τά μέρη, ένθα δέν έσυστήθησαν όριστικώς έπιστασίαι, οί 
βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηται έπί προκαταβολή τής 
έτησίας συνδρομής, άποτεινόμενοι είτε κατ’ εύθεϊαν είς τήν διευθυνσιν 
(Elsteb-Stbasse No. 41) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως τοΰ Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τούτου 
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τό φύλ
λον άποστέλλεται έλεύθερον ταχυδρομικών τελών.

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elsteb-Stbasse No. 41. Leipzig.

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

Χαρτοπωλείου- Β. ΣΙΓΙΣΜΟΤΝΔΟΓ ίν Βερολίνφ, Φραγκοφόρτη καί Λειψίφ. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν Λειψία.


