
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΤΟΣ Η'.
ΈχδΙδετα: Τιμή ετήσια προπληρ. δρ. 40

ΑΡ. 178τή 1/13 καί 15/27 +J Έν ’Αθήναν; τή 15/ 27 Μαίου 1889 Έν τω Έζωτερικωέκαστου μηνός. ?ραγ. χρυσά 10

Ιίερί άλεξηλίων — 'Αρχαιολογικά. Οί έν Κύπρω δακτυλιόλιθου απόσπασμα 
έξ Ανεκδότου μελέτης’ ύπο Χρ. Παπαδοπούλα) ’■. δικαστοϋ. — Έκ τών τ·>ίί 
Mantegazza, Αί της έλπίδος αγαλλιάσεις ίμετάφρ.ι υπό Διονυσίου 1. Καραγιαν- 
νάκη. Τέλος'. — Η πεντηκονταετηρίς της έφευρέδεως τής φωτογραφίας. — 
Ή δεσποινίς Σκουδερή Ιστορικόν διήγημα Ιμετάφρασις ίκ τοϋ Γερμανικού' 
ύπό τής δεσποσύνης’ Λουκίας Μ. Άντώνόποί λον. ’ ι Συνέχεια . — fl ύιάδω- 
Οις. — Έκ τών τοϋ Scribe. Οί δύο σύζυγοι κωμωδία μονόποακτος κατ' έλευ- 
θέραν μετάφοασιν, ύπό Θ. Ν. ·Ι>. (Συνέχεια Γ — Η προί'δτορική τέχνη έν 

ι 'Αμερική. — Νεκρολογία — Φιλελληνικός Σύλλογος έν Άμστελοδάμω. — 
Πέτρος Εμμανουήλ Tiranl πρωθυπουργός της Γαλλίας.— Διάφορα. — *Ώραι 
σχολής κλπ

EIKONES
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Τά άλεξήλια παρά τοΐς άρχαίοις Έλλησι. 
(Παράστασις έπί άρχαίου άγγείου έν Λονδίνω.)
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ΙΙΕΡΙ ΑΛΕΞΗΛΙΩΝ

(Μετά εικόνων)

ώ 1786 οί κάτοικοι τή; 

πόλεως Βριστόληςέν 'Αγ

γλία έμειναν ζεχηνότε; 

ενώπιον θεάματος, τό ό

ποιον κατά πρώτον ί- 
βλεπον. Τό θέαμα τοϋτο 

ήτο άνήρ, όνόματι Ιωνάς 

Άμβαι, οστις έκράτει 

άλεξήλιον, δΓ ού έπρο- 

φυλάττετο καί άπό τών

άζ τινων τοϋ ήλιου καί 

άπό τής βροχής. Τό πραγμζ έθεωρεϊτο και ά- 

στεϊον καί πρωτότυπον. Μετά πζρέλευσιν όμως 

ολίγων ετών τά άλεξήλια κζί άλεξιβρόχια, αί 

κοινώς ϊ,μϋρί.Ι.Ιαι ζαλούμεναι. κατέστησαν αν

τικείμενα τής κοινής χρήσεο»ς.

Ό,τι όμως συνέβη έν ’Αγγλία, δέν συνέβη 

καί είς τάς άλλας χώρας, καθότι τά άλεξήλια 

άνήκουσιν είς τήν άρχαιότητα. Έν Έλλάδι κζί 

έν Ιταλία προ άμνημονεύτων χρόνων ήσαν έν 

χρήσει. Έν Κίνα ή χρήσις αύτών ήτο γενική 

δύο αιώνας προ Χρίστον. Έν άρχζίοις άναγλύ- 

φοις τής Βαβυλώνας καί τοιχογραφίαι τής Μέμ- 

φιδο; καί τών ©ηβών έν Αιγύπτω εΰρίσκομεν 

ήδη άπειζονισμένα τά άλεξήλια. Έπί τυρρη- 

νικών αγγείων, τά όποια κατά τινας αιώνας 

ήσαν αρχαιότερα τών ρωμαίζών χρόνων, βλέ

πομε·; παραστάσεις άλεξηλίων άλλά μόνον ώς 

αντικειμένων άνηκόντων είς τό βασιλικόν άξί- 

ωμα. Ό θεό; Διόνυσος ιδίως έπροστζτευε τά 

άλεξήλια, καί είς τάς πρός τιμήν ζύτοϋ τελου- 

μένζς έορτάς οί τήν πομπήν άζολουθοϋντες έ- 

κρζτουν άλεςήλια, οπερ άλλως τε άναφέρει καί 

ό ’Αριστοφάνης, οστις συμβουλεύει τόν Προμη

θέα έπιθυμούντα νά προφυλαζη έαυτόν άπό τής 

λζμψεω; τού Διό:, νά διατάξη δοϋλόν τινζ νά 

τώ κράτη ύπεράνω τής κεφαλής του άλεςήλιον, 

ώστε νά μή τόν ΐδωσιν οί θεοί διαβζίνοντα.

Έν τοϊς ροιμαΐκοϊ; χρόνοις, κατά τήν μαρ

τυρίαν τοϋ ΙΙλινίου. τά άλεξιβρόχια ήσαν γε

νικώς έν χρήσει έν ήμίραι; βροχεραϊς, καί τά 

άλεςήλια άπε-έλουν άπαρζίτητον κόσμημα πζ- 

σης όπωσοϋν έπιφανοϋς κυρίας. Ό αύτοζράτωρ 

Ήλιογζβαλο;, οστις ήρέσκετο νά φορή γυναι

κείας στολάς κζί νά φέρεται διά τών όδών τής 

'Ρώμης έν φορείω ύπό γυναικών, έκράτει ύπεράνω 

τής κεφαλής του πολυτιμότατου άλεςήλιον, 

όπερ ήτο κατάστικτου ύπό άδαμάντων ένθεν 

<0. κζί ένθεν τώ έζρζτουν έ'τερζ <·7ύο μικρότερα 

άλεςήλια. Αί κυοίαι τής 'Ρώμης είχον ολό

κληρον συλλογήν άλεξηλίων, καί όσάκις έξήρ- 

χοντο είς τάς όδούς παρηκολουθοϋντο ύπό δύο 

δούλων, ών ό μέν έκράτει άλεςήλιον, ό δέ ρι

πιδίου. Τό δέ άλεςήλιον ήτο οΰτω κατεσκευζ- 

σμένον, ώστε έπί τώ νεύματι μόνον τής κυρίας 

ό κρατών αύτό δούλος τώ ήνοιγεν ύπεράνω τής 

κεφαλής της, χωρίς νά έχη τόν κόπον τούτον ή 

κυρία.

Κατά τό σχήμα τά κλασικά ταϋτα άλεςή

λια ώμοίαζον πολύ πρός τά σήμερον έν χρήσει 

έν 'Ιαπωνία, είχον δηλ. μακράν όάβδον, έχου- 

σαν μηχάνημα δι’ ού ήδύνατο δ κρατών αύτά 

νά τά διευθύνη όπου ήθελε κζί όθεν ήρχοντο αί 

άκτΐνες τοϋ ήλιου. Τοιαϋτα άλεςήλια παριστα 

ή μία τών ήμετέρων εικόνων, ήτις είναι ή πα- 

ράστασις αρχαίου ελληνικού άγγείυυ εύρισκο- 

μένου έν τώ βρετανικό) μουσείο» τοϋ Λονδίνου.

Τό όνομα άμβρέ.Ι.Ια, τζ όποιον φέρει τό άλε

ςήλιον, παράγεται έκ τής λατινική; λέξεως 

Umbra = σκιά· οθεν σημαίνει κυρίως «μικράν 

σκιάν», καί οϋτω χαρακτηρίζει τήν λέξιν ταύ

την ό Άγγλο; λεξικογράφος Bailey έν τω έν 

έτει 1736 έκδοθέντι Λεξικώ αύτοϋ, ένθα άνα- 

φέρεται: Όμΰρί.Ι.Ια, μικρά σκιά, ή σκέπη, ήν 

κρατοϋσιν αί γυναίκες ύπεράνω τής κεφαλής 

των, όπως σζιασθώσιν. Καί έν έτέρφ λεξικώ έκ- 

δοθέντι μετά πζρέλευσιν έτών τινων, ορίζεται 

ή λέξις αΰτη οΰτω;· «Είδος ξυλίνου δίσκου 

κεκζλυμμένου ύπο ύφάσματος, ή παραπετάσμα

τος, δι' ού προφυλάττεταί τις άπό τοϋ ήλιου 

καί άπό τής βροχής.»

Καίτοι φίρον όνομα λατινικόν τό άλεξήλιον 

είσήχθη είς τήν Εύρώπην έξ Ανατολής. Έπί 

αιώνα: πολλούς τό άλεξήλιον άπετέλει έν τή 

'Ανατολή έν των εμβλημάτων τής έξουσίας. Ό 

Γάλλος Chardin έν ταϊς «Περιηγήσεσιν» αύ

τοϋ άναφέρει ότι έν άρχζίοις Περσικοί; άνα- 

γλύφοις, οί βασιλείς τή; Περσίας, πολύ άρχαιό- 

τεροι τοϋ μεγάλου ’Αλεξάνδρου, παρίστανται 

πολλάκις ώ; ετοιμαζόμενο*. νά ίππεύσωσι, καί 

περικυζλούμενοι ύπό ώραίων γυναικών δούλων, 

ών ή μία κρατεί ύπερζνο» τή; κεφαλή; τοϋ ήγε

μόνος άλεξήλιον. Τό δέ άλεςήλιον τοϋτο δέν 

χρησιμεύει μόνον όπω; προφύλαξη τήν σεπτήν 

κεφαλήν άπό τών καυστικών τοϋ ήλιου άκτί- 

νων, άλλά έμ.φαίνει κζ τό δικαίωμα ζωής καί 

θανάτου, τό όποιον έχει ό μονάρχης έπί τών 

αιχμαλώτων κζί τών ύπηκόων αύτοϋ. Καί έν 

Ίνδίζις τό άλεξήλιον έθεωρεϊτο σύμβολου ηγε

μονικόν, καί ώ; έκ τούτου ήτο πάντοτε έξ ύφά

σματος πολυτελούς καί κεκοσμημένον διά πο

λυτίμων λίθων. Όταν πρό τινων έτών ό πρί^ζηψ 

τής Ούαλλίζς έπεσκέφΟη τά; ’Ινδίας, ή κυβέρ

νησες διέταξε τήν κατασκευήν χρυσοζεντήτου 

άλεξηλίου, τό όποιον έκρζτεΐτο ύπεράνω τής 

κεφαλής του, καί τοϋτο ϊνζ έννοήση ό λαός, 

οτι ό έπίσημος ξένος ήτο ήγεμών άνευ τοϋ ά

λεξηλίου δ 'Ινδός δέν θ’ άνεγνώριζεν ή δέν θά 

έσέβετο αρκούντως τόν μέλλοντα αύτοκράτορά 

του. Μεταξύ δέ τών δώρων τά όποια ε’λζβεν 

δ πρίγκηψ έν Ίνδίζις, ήσαν καί είκοσι πολυτε

λέστατα άλεξήλια. (

Είς τό διάστημα, τών αιώνων τά άλεξήλια 

ύπέστησαν, ώς ήτο άλλως τε επόμενον, μετα- 

βολάς τινας. Έν πίνζκι παριστώντι τήν πομ

πήν τοϋ αύτοκρζτορος τών Μογγόλων τό μέγα 

άλεξήλιον τό φερόμενον ύπεράνω τής κεφαλής 

του περιβάλλεται ύπό παραπετάσματος, οπερ 

ού μόνον μεγαλοπρέπειαν παρέχει, άλλά καί 

ζαλλίτερον προφυλάττει άπό τών ηλιακών ά- 

κτίνων. Τοιαϋτα άλεξήλια ρετά παραπετα

σμάτων ή κροσσών ήσαν έν χρήσει καί έν ’Ια

πωνία. Αί εύγενεις έκεϊ κυρίαι έξερχόμεναι είς 

περίπατον παρηκολουθοϋντο ύπό δούλου κοα- 

τοϋντος τό άλεξήλιον έπί μακροϋ έκ βζμβοΰ 

στελέ. ους.

'Οποία σημασία έδίδετο εί; τά άλεξήλια 

είς τάς χώρας τής 'Ανατολής άποδεικνύεται 

καί έκ τοϋ ζύλικού άξιώμζτος, τό όποιον έδί

δετο. Ούτως είς τών άνωτέρων αύλικών τής 

Άβζς, ίσόβαθμος τοϋ αύλαρχου, ήτο ό «άρ- 

χηγός τών 24 άλεξηλίων». Έκ δέ τοϋ περιέρ

γου συγγράμματος τοϋ Γάλλου Ούζαννη μαν- 

θζνομεν οτι ό ήγεμών τής Δαχομέης (έν Αφρι

κή) δέχεται τάς ακροάσεις του έντός περιβόλου 

σκιαζομένου κύκλω ύπό 24 άλεξηλίων. Τά πέ- 

ριζ άλεξήλια είναι λευκού χρώματος, τά δέ 

άποτελοϋντα τό ζέντρον τοϋ κύκλου είναι ποι

κίλων ζωηρών χρωμάτων, καί ύπ’ αύτά κάθη- 

ται ό ήγεμών, ώστε καί μακρόθεν φαίνεται έκ 

τοϋ χρώματος τών άλεξηλίων ό τόπος, έν ώ 

εύρίσκεται ή Α. αφρικανική Μεγαλειότης. Οί 

βασιλείς τής Βιρμανίας προσηγόρευον τού; συν

αδέλφου: αύτών ηγεμόνας ώς «τούς μεγάλους 

άλεξηλιοφόρους άρχηγούς τών ’Ανατολικών χω

ρών,» ή δέ παράλειψις τοιαύτης τιμιτικής προσ- 

αγορεύσεως έθεωρεϊτο θανάσιμο; προσβολή.

Έν Κίνα το άλεςήλιον δέν ήτο κυρίως τό 

προνόμιον τής έξουσίας, άλλ' ή χρήσις αύτοϋ 

ήτο κοινή. Τό άλεςήλιον μνημονεύεται έν Κίνα 

διακόσια τ.-.'ζ Χριστού καί χαρίεσσα παρά- 

δοσι; άποδίδει τήν έφεύρεσιν ζύτοϋ είς τήν σύ

ζυγον του άρχιτέκτονο; Δον ΙΙάν, ήτιςδιενοήΟη 

νά κζτασκ-υάση άλεξήλιον, καί είπε πρός τόν 

σύζυγόν της· «Σύ λίαν έντέχνως κατασκευάζεις 

οικίας διά τούς άνΟρώπους, άλλά σοί είναι ά— 

δύνατον νά κατασκευάση: άσυλον κινητόν, έν ώ 

έγό» μέ τό άντικείμενον τοϋτο (δεικνύουσα τό 

έτοιμον άλεξήλιον) δύναμαι νά περιπατώ προ- 

πεφυλαγμένη ίπί χιλιάδας μιλιών.»

Τό βέβαιον είναι ότι ή κινητή αϋτη στέγη (τό 

άλεξήλιον ή άλεξιβρόχιον) κατέστη κοινή είς 

όλον 'τόν κόσμον, καί έγένετο άπαρζίτητον τοϋ 

οίκου ημών άντικείμενον, καί πιστός σύντροφός 

μα: καί έν θέρει, όταν καίωσιν αί άκτΐνες τοϋ 

ήλιου, καί έν χειμώνι, όταν βρέχη· περίεργον 

όμως είναι πώ; ολίγοι συγγραφείς κατά τόν με- 

σαιώνα άναφέρουσιν αύτην. Ύπάρχουσι μαλιστα 

καί λεξικά τής 17’·! καί 18'·; έκατονταετηρίδος, 

τά όποια ούδέ καν τό όνομα περιέχουσιν.

Είπομεν άνωτέρω ότι τό κρατεϊν άλεξήλιον 

έθεωρεϊτο έν άρχή προνόμιον τών άνωτέρων τής 

κοινωνία; τάξεων, ιδίως δέ έν Ιταλία ζαί έν 

Ισπανία. Τό άλεξήλιον, τό όποιον έκράτει ό 

δόγης τής Βενετίας, άναφέρεται ήδη έν έτει 

I 176, καί φαίνεται ότι μέχρι τών χρόνων τοϋ 

Πάπα Άδριζνοϋ τοϋ Γ'., οστις ε'δωκε τήν ά

δειαν καί είς τάς εύγενεις τής Βενετίας νά 

κρατώσιν άλεξήλιοη τοϋτο ήτο άποκλειστικόν 

προνόμιον τοϋ άνωτάτου τής δημοκρατίας άρ- 

χοντος.

Κατ' άοχάς τά άλεξήλια ήσαν ύπερμέτρως 

μεγάλα, ώστε ύπ' αύτά έσκέποντο τρία ή καί 

τέσσαρα άτομα. Έννοεϊται δέ ότι τά άλεξήλια 

ταϋτα έκρατοϋντο ύπό μισΟωτώ/ άνΟρώπων έ

νεκα τοϋ βάρους αύτών, τό όποιον, ώς έλέγετο 

τότε, περισσότερον έκοπίζζε τήν χεϊρα παρ’ δ,τι 

άνεκούφιζε τήν κεφαλήν. Έν ’Ιταλία ιππείς έ- 

συνείΟιζον νά κρατώσι καί έφιπποι άλεξήλιον, 

άλλά τότε προσήρμοζον αύτό έπί τοϋ έφιππίου. 

Έξ ’Ιταλίας τά άλεξήλια μετά τών ριπιδίων 

καί άλλων άντικειμένων τής πολυτελείας εί- 

σήχθησαν είς τήν Γαλλίαν ύπό τής Αικατερίνης 

τών Μεδίκων, καί κατέστησαν έν βραχεί δη

μοτικά. Διατηρείται έν έ <ϊ τοίν μουσείων τών 

Παοισίων πολυτελέστατο·; άλεςήλιον, τό όποιον 

άνήκεν είς τόν βασιλέα Ερρίκον τόν Δ'. Τό ά

λεξήλιον τοϋτο είναι μέγιστο·;, καλύπτεται δέ 

ύπό κυανού μετάξινου ύφασματος, κατάστικτου 

διά χρυσών κρίνων, τού εμβλήματος, ιός γνωστόν, 

τής βασιλικής οικογένειας.

Κατά τόν 17” αιώνα τά άλεξήλια ήσαν έν 

χρήσει και έν 'Αγγλία, διότι ό δραματικός ποι

ητής Βέν Ίούσοιν ποιείται μνείαν αύτών ε"ν τινι 

δράματι αύτοϋ, διδα/θεντι άπό σκηνής έν έτει 

1616, καί ό Δραίτων, πέμπω·; περιστεράς τινας 

είς τήν ερωμένην του έν ε"τει 1670 εύχεται, 

0π<·>ς αϊ πτέρυγες αύτιόν τήν προστατεύσωσι 

διά παντός, ιός προστατεύει αύτην το άλεξήλιον 

τη:. Ικανά όμως παρήλΟον έτη μέχρις ού καί 

έν Γαλλία καί έν’Αγγλία είσαχθή τό άλεξή

λιον καί εί; τά; κατώτερα; τάξει:. Έν έτει 

1769 ίδρύθη έν Παρισίοις έταιρία, σκοπόν έ- 

χουσα να δανείζζ, άλεςήλια καί άλεξιβρόχια 

εί; τους διαβαίνοντας τήν « Νέαν Γέφυραν » 

(Pontneilf). Εί: τά δύο άκρα τής γεφύρας ύ- 

πήρχον τά γραφεία τή; Ίΰταιρίας, όθεν ό δια

βάτης έλάμβανε το άλεξήλιον του. τό όποιον 

παρέδιδε πάλιν διαβάς τήν γέφυραν καί έπλή- 

ρωνε τό όρισθέν τίμημα δια τήν χρήσιν. Άγνω

στον είναι αν ή Έταιρία αϋτη έπέφ-ρε κέρδη, 

καθότι ό συρμός τοϋ άλεξηλίου έγεν.κεύθη τά

χιστα, καί έκαστος είχε τό ίδιον αύτοϋ άλε

ξήλιον καί άλεξιβρόχιον. Ταϋτα ομω; ήσαν 

μέχρι τινός πολυδάπανα άντικείμενα, μέχρι: 

ού ό 'Ιωνάς Άμβαι έσοφίσθη νά κατασκευαση 

αυτό έξ άπλουστέρων υφασμάτων καί νά πωλή 

αύτά κατά μυριάδας έν τζϊς όδ οϊ: τού Λονδί

νου. Ό αύτό; Άμβαι είναι ό πρώτος διανοηθείς 

νά φορέση φλανέλλαν.

Άπό τής άρχής τοϋ ήμετέρου αΐώνο; ή χρή

σις τοϋ άλεξηλίου καί άλεξιβροχίου έγένετο 

πάγκοινος. Άπό τοϋ 1808 μέχρι τοϋ 1851 

μόνον έν Γαλλία παρεχωρήθησαν 105 προνόμια 

διά τήν κατασκευήν άλεξηλίων. Ταϋτα δέ ήσαν 

όλων τών ειδών καί σχημάτων, ώς ε’μφαίνετα 

έκ τών παρατεθειμένων εικόνων, α'ίτινες δέν 

χρήζουσι περαιτέρω έξηγήσεως.

Έν τέλει δέ σημειωτέο·; ότι τά λεγόμενα 

en-tOUt-cas, τά όποια χρησιμεύουσι καί έναν- 

τίον τού ήλιου ζζί έναντίον τή: βροχής, είσή-, 

χθησαν έν έ"τει 1862, καί έκτοτε διατηρούνται· 

διότι είναι λίαν πρακτικά καί συγχρόνως ζα 

— οίχονομιχά.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ
01 ΕΝ ΚΥΠΡΩ. ΔΑΚΤΥΛΙΟΛΙΘΟΙ 

(Άπόσπκσμα και «ύθ-ig άΐΊκόότου αελίτη?.)
ΥΠΟ

XI’. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΤ (Δικζστοϋ).
II δ

σχολούμενοι όσημέραι καί άνενδότως έν τε 

τή συλλογή κζί μελέτη τών έν Κύπρω δα

κτυλιόλιθων καί συμπληροϋντες κατά τό ένό; 

τήν περί τήν μελέτην αύτών ήμετέραν πραγμα

τείαν. άπτόμεθα καί αύθι: τής έρμηνείας τινών 

έχοντων πολύ τό διάφορον.

Πολλάκις έπί τών δακτυλιόλιθων, ώς ε"φθη- 

μεν είπόντες, έγλύφοντο όχι μόνον εικόνες θεών, 

ή διαφόρων μυθολογικό»·; προσοόπων, άλλά. καί 

σύμβολα άλληγορικά κ. ί έμβλήματα. Τά συμβο

λικά τζύτα πρόσωπα είχον ιστορίαν ίδιαν, οικο

γένειαν καί πανό,τι ιδιάζει είς τά έ’μύυχα όντα.

Τά έμβλήμζτα δέ άν τι παριστάνουσι πράγ

ματα τινα έ’τερα. Ιΐζρ' ύμ.ϊν δέ ύπάρχουσι δα

κτυλιόλιθοι τινες έμβληματικοί, περί ιόν έν τώ 

οίκείω τόπω θέλομε·; διζλάβει ολίγα.

ζ. ) Αί τρεις Μοϊραι.

Έπί τίνος λίθου σζρδίου χρώματος έρυθρου 

είσί γεγλυμμένζι τρεις γυναίκες, φέρουσαι έπί 

κεφαλή: ταινίας τινά; άναμεμιγμένα: μετ’ άν- 

θέω·; ναρκίσσου’ ή μέν πρώτη έξ αύτών κρατεί 

άτρακτον, ή έτέρζ κλώθει ή δ' έτέρα κόπτει διά 

ψαλιδιού.

Αί γυνζϊζες αύται, νομίζω, οτι είσίν αί Μοί

ρα·., αΐτινες έτύγχανον θυγατέρες τού Ερέβους 

καί τής Νυκτός, ή κατά τινας ποιητάς, τού 

Διό; ζαί τής θέμιδος.

Έκ τών τριών τούτων αδελφών έκρέμαντο 

πζντα όσα έμελλε νά πάθη h άνθρωπος άπό τής 

γεννήσεως αύτοϋ μέχρι τοϋ θανάτου.

Κζί ή μέν νεωτέρα έξ αύτών, ή Κλωθώ, έ- 

κρζτει έπί άτράκτου τό νήμα τής ζωής τών άν- 

θρώπων, ή Λάχεσις ε'κλωθεν αύτό καί ή Άτρο- 

ποςτόέ'κοπτε διά ψαλιδιού· ό άτρακτος ήν πλή

ρης μαλλιού καί μετάξης, τά όποια άνεμίγνυν- 

το άνίσως, κατά τήν τύχην τών θνητών. Εύ- 

τυχεϊς δέ οί θνητοί έκεϊνοι ύπέρ ών αί Μοϊραι 

ε'κλωθον χρυσόν καί μέταςαν.

β. ) Αί Έρριννύες ή Εύμενίδες.

Έπί τίνος λίθου φαιού είσί γεγλυμμένζι τρεις 

γυναίκες έν αύστηρα καί άπειλητιζή στάσει ε'- 

χουσζι όφει; τετυτιλγμένους περί τήν κεφαλήν, 

καί ζρατοϋσαιδιά μέν τής μιζςχειρόςδάδα άνημ- 

μένην. διά δέ τής έτέρζς μάστιγά έξ όφεων.

Αί γυναίκες αύται, νομίζω ότι είσίν αί Έρριν- 

νύες, α'ίτινες, εκαλούντο Τισιφόνη, Μέγαιρα καί 

Άλεειτώ’ αυται, κατά μέν τόν Ησίοδον γεννη- 

θεϊσαι έκ τοϋ αίματος τοϋ Ούρανοϋ γονιμοποιη- 

θέντος ύπό τής Γής, κατ' άλλους δέ έζ τής Νυ- 

κτό; ζαί τοϋ Άχέροντος, ήσαν τά όργανα τής 

έκδιζήσεως τοϋ ΙΙλούτωνος, ζαί έξετέλουν τάς 

άποφάσειςτοϋ Μίνωος. Αί Έρριννύες τυγχάνουσι 

τό σύμβολο·; τών τύψεων τοϋ συνειδότος, αΐτι- 

νες σπαράττουσι τάς ζαρδίας τών ένοχων.

γ ') Ό Ήφαιστος.

Γέγλυπται έπί τίνος έρυθροϋ λίθου άνήρ τις 

στηριζόμενος έπί άκμονος- ή γενειάς αύτοϋ έστι 

πυκνή ζαί άτα.ζτος καί αϊ κνήμαί του σκαμβαί

Έν δέτή δεξιά κρατεί σφυρίον καί πυράγραν 

Ό άνήρ ούτος φαίνεται μοι είναι ό Ήφαιστος 

υιός τοϋ Διος καί τής Ήρας· ό θεό; ούτος ε’γεν- 

νήθη τόσον δυσειδής, ώστε ό Ζεύς έρριψεν αύτόν 

έκ τοϋ Ούρανοϋ είς την γήν, άλλ’ έκ τής πτώ

σεως αυτού ούδεμίαν άλλην βλάβην έπαθεν ό 

"Ηφαιστος, είυή οτι συνέτριψε τόν έτερον αύ

τοϋ πόδα καί διετέλει διά παντός χωλός.

δ. ) Ό 'Απόλλων.

Έπί τίνος λίθου σζρδίου γέγλυπται άνήρ τις 

εύειδής φέρων έπί τή; κεφαλής στέφανον έκ δά

φνη:, έν δέ τή χειρί λύραν.

Ό άνήρ ούτος φαίνεται μοι είναι ό Απόλλων 

καλούμενο; συνάμα ».αί Φοίβος· ήν ό εύειδέστε- 

ρος τών άθανάτων καί ύπήρξε θεός τοϋ φωτός 

καί τής ποιήσεως. Αύτός ώδήγει τό άρμα τοϋ 

ήλιου συρόμενου ύπο τεσσάρων ’ίππων, πεοίστα- 

το τοϋ συμβουλίου τών Μουσών καί ένέπνεεν 

αύτάς. Οί ποιηταί ήσαν τέκνα του, καί παρ 

αύτοϋ έλάμβζνον τόν οίστρον, όστι; έξήπτε τήν 

φαντασίαν αύτών.

ε.') Ό Ηρακλής κτείνων τόν λέοντα τής Νε

μέας.

Έπί τίνος κυανού λίθου φέροντος τήν εικόνα 

τοϋ ΊΙρζκλέους, κτείνοντος τόν λέοντα τής Νεμέ

α;, καί ή Άθηνά καθημένη έπί πρώρας πλοίου 

κρατεί τή άριστερα τήν Νίκην, καί στηρίζει έπ 

τού δεξιού ώμου τό δόρυ.

• Ό Ηρακλής θεός τή; σωματικής ισχύος, έ. 

στίν υιός τού Διό; κζί τ?,ς ’Αλκμήνης, γυναικός 

τοϋ Άμφιτρύωνος, βασιλέω: τών Θηβαίων. Κατά 

διαταγήν τού βασιλέω; Εύρυσθέω; ό 'Ηρακλής 

εξετέλεσε τούς διόδεζα. αύτού .άθλου;.

ζ ') Κάνθαρος.

Έπί τίνος λίθου πρασίνου χρώματος εύμεγί- 

θους έ^στι ζεχαραγμένος κάνθαρο; (scarabe) έ- 

χων έπί κεφαλ',ς δύο πελαργού; καί άντωπώ; αύ

τοϋ έπιγραφήν τινζ φοινικικήν έκ δύο λέξεων. Mf- 
.Γεκ — ’Ράρ. Ή λέξι; Μι.Γεχ δηλοί ηγεμόνα, ά- 

νζκτα, ή δέ ράμ, ΰψο;· Τά; λέξει; ταύτας όμοϋ 

έρμ.ηνευτέον ύψ, άναξ, ήτις ποσώς δέν άπαντα- 

ται έν τή φοινικική έπιγραφική- εΰρηται ομω; 

μετά μικρας διάφορά; ένό; ιώτα εί; τούς Έβδο- 

μήκοντα.

ζ.') Ή Άστζρτη.

Έπί τίνος λίθου έρυθροϋ χρώματος ύπάρχει 

γεγλυμμένη γυνή τις, ήτι; εικάζω νά είναι ή 

θεά Άστζρτη, θεά τών Φοινίκων κάτωθεν δέ ταύ

της κεχαρακτζι καί επιγραφή φοινικική φέρουσα 

τήν λέξιν Baa.i-Mf.lex· ούτο; ώ; γνωστόν, ύπήρ

ξε μεταξύ τών ηγεμόνων τοϋ Κιτίου ήτοι περί 

τά 450—430 π. χ. Τό όνομα τοϋ ήγεμόνος τού

του ε'στι γνωστόν καί έξ άλλων επιγραφών φοι

νικικών εύρεθεισών έν τε τώ Κιτίω καί Ιδαλίω, 

ώ; κζί έ'κ τινων νομισμάτων φοινικικών πρώτην 

ήδη φοράν άπαντώμεν τό όνομα τοϋτο ζαί έπί 

τίνος δακτυλιόλιθου,οστις τυγχάνει πρωτοφανής.

η.’) Ή Σφίγξ.

Έπί τίνος λίθου φαιού άπεικονίζεται ή Σφίγξ 

άνευ πτερών ζαί άνδρός έχουσα πρόσωπον αΰτη 

δέ ήν τών Αιγυπτίων διαφέρουσα τής τών Ελ

λήνων διά τής άνδρόσφιγγος ταύτης παρίστα- 

νον ιδίως οϊ Αιγύπτιοι τήν ιδέαν τής σοφίας, η

νωμένη; μετά τή; άνδρείας.

Έμβληματικοί δαζτυλιόλιθοι.

Είς δακτύλιο; χρυσού; λεπτώς έπεξειργασμέ- 
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νος φέρων λέοντα και πέριξ αύτοϋ γράμματα 

κυπριακά αρχαία, άπερ άπετρίβησαν. Τό έμβλη

μα τούτο δηλοϊ την ίσχύν ή ρώμην- έτερος δα

κτυλιόλιθος ερυθρούς φέρων επ’ αύτοϋ δοιν δη- 

λοϋντα έμβληματικώς την φρόνησιν.

"Ετερος δακτυλιόλιθος, έφ’ ού κεχάρακται τό 

λείριον οπερ τυγχάνει τό έμβλημα τής καθαριό- 

τητος. "Ετερος δακτυλιόλιθος, έφ' ού γέγλυπται 

ή περιστερά, ήτις τυγχάνει τό έμβλημα τής φι

λοστοργίας. Έπί έτέρου δακτυλιόλιθου γέγλυ

πται κύπελόν τι οπερ ε"στι τό έμβλημα τής λα

τρείας τοϋ Θεοϋ Διονύσου- παριστάνουσιν αύτόν 

καθήμενον έπί όνου αδυνάτου καί κρατούντα είς 

τάς χείρας κύπελον, οπερ άκαταπαύστως πλη-

ρούμενον κενοϋται.

Καί ταύτα μέν τό γε 

δακτυλιόλιθων έστωσαν

νύν δημοσιεύοντες περί 

άλις χάριν τής έπιστή-

μης πρός συμπλήρωσιν τών όσων άλλοτε άνεκοι- 

νώσατε τώ δημοσίω περί αύτών έν τώ έγκριτο» 

ύμών περιοδικφ Έσπέρω.

ΕΚ ΤΩΝ TOY MANTEGAZZA

ΑΙ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΑΓΑΛΛΙΑΣΕΙΣ
μετάψραΰις 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ 
(Συνέχεια καί τέλος.j

"Οταν δ άνθρωπος αδύνατή νά άγοράση ένός 

λεπτού έλπίδα, ή όταν δέν θέλη νά κατέλθη 

μέχρι τής εύτελοϋς αγοράς, γίνεται αύτόχειρ. 

Ό άνευ έλπίδος άνθρωπος εϊνε είς παράδοξος. 

Δύναταί τις νά ζή χωρίς νά άπολαύη χαράς, 

δύναταί τις νά ζή έν μέσω τοϋ πόνου- άλλ’ ϊνα 

ύπομείνη τόν βίον, άναγκη νά έχη μεταξύ τών 

χειοών συναλλαγματικήν χαράς διά τό μέλλον, 

έστω ταύτην ένός λεπτού, έστω ψευδή. ΊΙ συν

αλλαγματική αϋτη είν’ ή έλπίς.

Κατασκευάζει τό άντιφάρμακον τών δριμυτέ- 

ρων πόνων, τό ήδύτερον βάλσαμον τών ηθικών 

πόνων. "Οταν αΰτη φθάση είς τό σημεϊον νά 

καταρτίση μέγα κεφάλαιον, δύναταί νά άρκέση 

είς τό νά καταστήση τόν βίον εύφρόσυνον. I Ιολ- 

λοί πιστεύονται πλούσιοι, διότι έχουσιν έν τοΐς 

εαυτών κιβωτίοις δέσμας συναλλαγμάτων, αϊ

τινες έδύναντο νά άπολέσωσι τήν έαυτών άξίαν 

πάσαν διά τής χρεωκοπίας ή τού δόλου ένός 

τραπεζίτου- οΰτω πολλοί νομίζονται εύτυχεΐς, 

διότι έχουσιν έν ταΐς χερσί χιλίας συναλλαγμα

τικής διά τό μέλλον ύπογεγραμμένας ύπό τής 

έλπίδος. Άποθνήσκουσι μειδιώντες καί εύδαί- 

μονες χωρίς έν τών γραμματίων έκείνων τών 

τραπεζικών νά μετεβλήθη ποτέ είς νόμισμα ή- 

χόεν. Ύπο τήν εποψιν ταύτην οικονομολόγοι 

τινές διεκήρυξαν ύψηλοφώνως ότι οφείλει τις 

έν πάση περιπτώσει νά άσχολή τά ίδια κεφά

λαια έπί σταθερας περιουσίας καί ούχί έπί τοϋ 

χάρτου- άλλ’ εγώ νομίζω οτι όταν τις δέν δύ

εται νά έχη χρήμα ήχόεν, κάλλιον νά έχη 

πίστωσιν, άνεκπλήρωτον έστω. Είσίν έμποροι 

έργαζόμενοι έπί κεφαλαίων πιστώσεως, καί δύ- 

νανται έπίσης νά ύπάρχωσιν άτομα ζώντα έπί 

κεφαλαίου έλπίδος. Έκείνο οπερ ένδιαφέοει ϊνα 

τις διέλθη τάς πρώτας θέσεις έν τώ θεάτρω τού 

βίου, εϊνε τό νά έχη τι έν ταΐς χερσίν ϊνα θαμ- 

βώση ή άπατήση τόν θυρωρόν ορίζοντα τάς 

θέσεις είς τόν όχλον τόν ωθούμενου ϊνα διέλθη.

Δύναταί τις νά παρουσίαση πιστοποιητικό·/ 

πνεύματος, σακκϊδιον χρυσού ή συναλλαγματι

κήν ύπογεγραμμένην παρά τραπεζίτου έκ τών 

ισχυρότατων. Ή έλπίς είν’ ό ισχνότερος τών 

τραπεζιτών, άλλά παχύνεται τόσον ένδυομένη 

τήν ποίητιν και τήν πλαστικήν χειρουργίαν τής 

φαντασίας ώστε συχνάκις δύναταί νά έκληφθή 

ώς είς τών ευτραφεστέρων τραπεζητικών αρ

χόντων. Είδόν ποτέ αγύρτην έπιτυγχάνοντα έκ 

τών πρωτων θέσεων διά πνευματώδους τεχνα- 

σμ.ατος. Αφού έπί μακράν ε’μενεν ανυπόμονων 

καί θορυβών πρό τής θύρας δι’ ής ,ώφειλε νά 

είσέλθη έν τώ τοϋ βίου θεάτρω. έδωκε γρόνθον 

ισχυρόν κατά πρόσωπον τού θυρωρού, ό όποιος, 

τυφλωθε-ς ύπό τής δυνάμεως τού γρονθοκοπή- 

ματος, έπίστευεν οτι έβλεπε πολύν χρυσόν, καί 

ύποκλινόμενος μέχρις εδάφους, έλεγε. σΔιελ- 

θετε. παρακαλώ, διέλθετε. »> < > χρυσός έχει πάν

τοτε τήν πρώτην μεταξύ των πρώτων θέσεων. 

Άν θελήσητε νά μή καταδικάσατε είς τοσαύ- 

την το/θυρωρόν βλακίαν, λέγω ύμϊν ότι ό προϊ

στάμενος κατά τήν διανομήν των εισιτηρίων 

ύπάλληλος καί τήν ιεραρχίαν των αρχών εϊνε 

ή κοινή γνώμη, καί τότε θα με πισεύσητε 

άμέσως.

Δέν θά. ήξευρον νά σα. εϊπω κν αί τής έλ

πίδος έπιρρώσεις ώσι μετά μειζονος δαψιλείας 

τή γυναικί ή τώ άνδρί άπον-νεμημέναι. Ή 

πρώτη, πολύ πλέον του δεύτερο-, ύποφέρουσα 

θά είχε μεϊζον δικαίωμα απαιτήσεων άλλά 

και τό δικαίωμα είν' άλλη συναλλαγματική 

ήτις δέν πληρώνεται πάντοτε είς όλους τους 

τόπους καί τούς καιρούς, όσωδήποτε καί αν 

Υ , / t » _ . _
η υπογεγραμμένη υπο του οσιωτ: :ου των τρα

πεζιτών καί έσφραγισμένη ύπό τής θρησκείας 

καί τής ηθικής. Λί μόναι του δικαιώματος συν- 

αλλαγματικαί, πληρωτέαι πάντοτε καί παντα- 

χοϋ, είσί καί ύπό τής ισχύος τεθεωρημ,έναι.

Ελπίζει τις έν πάση τού βίου ηλικία άλλ’ 

έπί πλέον όταν έχη μειζονα πιστιν. Ή από

λυτος όμως άπιστία δέν καθίστησιν αδύνατον 

τήν έλπίδα, τούθ’ οπερ δοκιμζζ -. είς παράδο

ξος· άλλ’ ομω; εϊνε συμβάν, π.αγμκτικότης.

Ελπίζουσιν έν άπάσαις τού κόσμου ταΐς χό>- 

ραις. ήλπιζον καί θά έλπίζωσιν έν παντί και

ρό». II ελπίς είν' έπάναγκες τώ άνθρώπω όσον 

το τρώγειν, το πίνειν. τό άναπνέειν.

Ή φυσιογνωμία τών τής έλπίδος αγαλλιά

σεων εϊνε πολύ εκφραστική έν τισι περιστάσε- 

σιν, ένώ έν άλλαις άσημος. Ώς πασαι αί μα

κρόν διαρκούσαι εύχαριστήσεις, αί άπό τής 

δευτέρας τών θεολογικών αρετών πηγάζουσαι 

ότε ίστανται έν τή καταστάσει ήσύχου καί 

άκρας φλογος, άλλοτε έκπέμπουσι φλόγας λαμ- 

πούσας καί ύποτρόμους. Το χαρακτηριστικών 

τερον σημεϊον τών τής έλπίδος αγαλλιάσεων 

εϊνε το προς τον ουρανόν προστλούμενον βλέμ

μα, και ή στάσις αύτη ατόμου παραδεδομένου 

εις θέρμην εμπιστοσύνην καί μυστηριώδη έκστα- 

σιν. Οί εις τον ούρανόν προσηλωμένοι οφθαλμοί 

δεικνύουσι τήν έμπνευσιν τής έπιθυμίας άνυ- 

ψουμένης πρός τάς αγνώστους χώρας ύπό τής 

πίστεως άνακαλυφθείσας- ένώ ή κραδαινομένη 

άοεβαιότης των τού προσώπου σχημάτων έκ- 

φραζόντων χαράν αμφίβολον / πόνον είς εύχα- 

ρίστησιν μεταβαλλόμενου, δείκνυσι θαυμασίως 

τον αόριστον σάλον, οικείου τή καταστάσει 

ταύτη τής καρδίας.

Κατά τάς περιστάσεις είτα ή φυσιογνωμία 

των χαρών τούτων εϊνε πολύ διάφορος, αναλο

γώ; του σκοπού πρός ον τείνει ή έπιθυμία. Έν 

τή περιστάσει ταυτη θά έλεγον ότι ή έλπίς 

δέν χαμνει άλλο τι ή νά δίδη ροδίνην χροιάν 

είς τάς χαράς άλλων αισθημάτων. Οΰτως ό νέος, 

άπληστος δοξης, ϊφίστατο μέ τό βλέμμα άτονον 

και μειδιών προ τής είκονος μεγάλου άνδρός ή 

προ άνδριάντος· και, άφοϋ σκεφθή, τρέμων, έλ- 

πίζει νά δρέψη και αυτός το βραβείου στεφάνου 

δάφνης η γεγραμμένου μαρμάρου. “Αλλοτε ό 

φίλος καθήμενος παρα την κλίνην τοϋ άσθενού: 

φίλου, έξετάζων μετά θέρμης τό όμμα τού ια

τρού ϊνα άναγνώση εν αύτώ ιδέαν ή γνώμην, 

και παραμυθουμενος ύπο βλέμματος, οπερ άμ- 

φιβαλλον ύπισχνείται έλπιζε ι καί χαίρει. Έν 

ταις δυσι ταύταις περιστασεσιν ή φυσιογνωμία 

τών χαρών πρέπει νά η πολύ διάφορος. Έν τή 

πρώτη είν’ ό έρως τής δόξης ό παράγων παλ

μούς- ενώ εν τή δεύτερα κραδαίνεται έκ τής 

αυτής κινησεως το αίσθημα τής φιλίας. Είσί 

δυο άγαπαι διάφοροι έν τή αύτή εύρισκόμεναι 

τυχαία καταστάσει, δύο εύχαριστήσεις διανύ- 

ουσαι τήν αύτήν έν τώ βίω ηλικίαν.

Δέν τολμώ νά παραδεχθώ ότι ή έλπίς δύνα

ταί ποτέ νά άσθενήση, καί όταν έτι άφιχθή είς 

τά ΐςγν,τν. τού βίου, εις αληθή άκολασίαν γε- 

νεσεως. Φιλόσοφοί τινες έκάλεσαν αύτήν έταίραν 

του βίου, άλλοι ήθέλησαν νά παραστήσωσιν 

αύτήν ώς άσθένειαν ηθικήν- έγώ όμως δέν θέλω 

νά. υπογράψω τοιαύτην παρ’ αύτών έκδοθείσαν 

άπόφασιν, βεβαίως, έμβαπτων τήν γραφίδα έν 

τώ έτέρω δοχείω τής άποθαρρύνσεως καί κακεν- 

τρεχειας. Δι' εμέ ή έλπίς εϊνε πάντοτε άγγελος 

παραμυθητής παρηγορών ήμας καί έν άπατη 

έστω, καί έν τοΐς έαυτής σφάλμασιν άμαρτά- 

νουσα έξ υπερβολικής τής καρδίας άγαθότητος. 

ΊΊ έλπίς άνακουφίζει καί αναψύχει, θεραπεύει 

καί άναρρώνει- δέν προβλέπει τό κακόν. "Αν

ύμεϊς έγκαταλείπησθε έν φορά τρομερά καί μα- 

νιώδει, καί φθάσητε παρά τινι άβύσσω, έτοιμοι 

νά κατακρημνισθήτε, κλείει ύμΐν ίσως τούς ο

φθαλμούς ϊνα μή ύποφέρητε τάς βασάνους τού 

γνωστού θανάτου- καί έν τούτω αΰτη δείκνυ- 

ται πρόθυμος καί εύεργετική ώς πάντοτε. Άν 

ελαμβάνετε ώς όδηγόν -^ό λογικόν κατά τό 

υμετερον ταξείδιον, δέν θά κατεκρημνίζεσθε έν 

τή άβύσσω. Ή έλπίς δέν ήδυνήθη νά ύπερβή 

τά όρια τής αποστολής αύτής, ούτε νά άντικα- 

ταστήση το λογικόν, αϋτη ή οποία ούδέποτε 

σκέπτεται- δέν ήδυνήθη άλλο τι νά πράξη ή 

να προσενέγκη ύμΐν τήν τελευταίαν τής εύσπλαγ- 

χνίας βοήθειαν, τό νά γλυκάνη ύμϊν πόνον 

άφευκτου. Μή καταράσθε λοιπόν τήν πλέον εϋ- 

σπλαχνον, πλέον σταθεράν, τήν πλέον γενναίαν 

φίλην, ή οποία διπλασιάζει τήν άγάπην αύτής 

καί τάς θωπείας έφ' όσον πλέον ύποφέρετε.

Και ό χυδαιότερος τών άνθρώπων ελπίζει νά 

εύρη έν τή ύλύϊ, έν ή κυλιέται, θρύμμα τι κο

σμήματος ή νήματος άπολεσθέντος υπο τών μ.ε- 

γάλων· καί ό κλέπτης, καί δ δολοφόνος έλπί- 

ζουσι. ΙΙάντα τά τε καλά καί κακά αισθήματα 

υπόκεινται είς τόν έκ τής ηθικής ταύτης κινή- 

σεως παλμόν.

Η ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ

ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

(μετά τής εικόνες τοϋ Daguerre)

Κ/λίγαι έφευρέσεις έγένοντο τοσοϋτον δημοτικά· 

® καί έπέδρασαν τοσοϋτον έπί όλων τών κλάδων 

τών τεχνών καί έπιστημών, όσων ή Φωτογρο- 
•-ρία.’Ίίδη ή τέχνη αΰτη, ωφέλιμος τά μάλα καί 

διασκεδαστική, δέν εΰρίσκεται μόνον έν χερσί 

τών έξ έπαγγέλματος φωτογράφων, άλλ’ έπεςε- 

τάθη είς όλας τάς τάξεις τής κοινωνίας, καί οί 

οωτογραφοϋντες άριθμούνται κατά μυριάδας. 'Ο

φείλεται έπομένως φόρος εύγνωμοσύνης είς τον 

άνδρα έκεΐνον, οστις διά τής έφευρέσεώς του 

κατέστη αληθής τής άνθρωπότητος ευεργέτης. 

Ό άνήο ούτος ήτο δ Λουδοβίκος Ιάκωβος Da

guerre, ούή μεγάλη έφεύρεσις άνεκοινώθη πρό 

πεντήκοντα άκριβώ: έτών έν τή έν ΙΙαρισίοις 

Άκαδην.ια τών έπιστημών ύπό τοϋ διασήμου 

Άοαγώ. ’Απερίγραπτος ένθουσιασμός κατέλαβε 

τον κόσμον είς τήν άνακοίνωσιν ςαυτην, και η 

έφεύρεσις έθεωρήθη ώς είδος μαγείας. Ό οπτικός 

Κάρολος Σεβαλλιέ ήτο δ πρώτος κατασκευαστής 

τών έργαλείων δια τήν κατασκευήν τών τοιού- 

των εικόνων, τά όποια κατ’ άρχάς ήσαν άπλού- 

στατα, συγκείμενα έξ ένός ξυλίνου κιβωτίου καί 

απλού ύελοπίνακος, όπισθεν τών δποίων προσηρ- 

μόζοντο αί πλάκες.

Ό Daguerre, ού τήν εικόνα παραθέτομεν,

Άλεξήλιον 
τοΰ έτους 1809

[Daguerre

έγεννήθη έ'ν τινι μικρά παρά τούς I Ιαρισιους κω- 

μοπόλει. καί ήτο έν αρχή κοσμηματογράφος. 

Ασχολούμενος είς τάς οπτικάς αυτού εικόνας 

έσυλλογιζετο τινι τρόπο» ήδύνατο νά στερέωση 

αύτάς, μέ/ρις ού συνεννοηθείς μετά τοϋ ζωγρά

φου καί χημικού Niepce εύρεν ότι πρός τόν σκο

πόν τούτον ώφειλε νά μεταχειρθή πλάκας μ.ε- 

ταλλίνας, άς έκάλυπτε διά ρευστής ασφάλτου.

Έπί πολύ οί δύο συνεταίροι ματαίως έδοκί- 

μαζον διαφόρους μεθόδους, ών τά άποτελεσματα

Άλεξήλιον 
τοΰ έτους 1808. 

δέν ήσαν ένθαρρυντικά, οτε, άποθανόντος τού 

Niepce, δ Daguerre διενοήθη νά μ,εταχειρι- 

σθή τό ίώδιον έπί έπηργυρωμένης πλακός. Ή 

σύμπτωσις τώ ήλθεν αρωγός. Είχε θέσει έν τώ 

έρμαρίω του μίαν έπαργυρωμένην πλάκα, έφ’ ής 

δέν έφαίνετο εΐσέτι είκών. Ή πλάξ αΰτη εύρί

σκετο πλησίον άγγείου άνοικτοϋ πεπληρωμένου 

ύδοαργύρου. Μετά, παρέλευσιν χρόνου τίνος είδε 

μετ’ έκπλήξεως έπί τής πλακός εικόνα έντελή 

άποτετυπωμενην, καί ένόησεν οτι διά τού έκ τού 

ύδραργύρου άναπεμπομένου άτμοϋ έπί τής πλα

κός άφανής παράστασις έγένετο φανερά. Άπό 

τής στιγμής ταύτης προέβη βήμασι γιγαντιαί- 

οις καί μετ’ ού πολύ δ Daguerre κατεσκεύαζε 

μετά τής μεγαλητέοας εύκολίας οίανδήποτε ει

κόνα.

ΤΙ γαλλική Κυβέρνησες, έκτιμώσα τήν μεγά

λην τής έφευρέσεώς σημασίαν, έχορήγησεν είς 

τον Daguerre ισόβιον σύνταξιν 6 χιλιάδων 

φράγκων έτησίως. Δέκα δέ έτη πρό τοϋ κατά, τό 

1851 έπισυμβάντοςθανάτου του, ό Άγγλος Φόξ 

Ταλβωτ κατώρθωσε ν’ άποτυπώση εικόνας έπί 

τοϋ -καταλλήλως προπαρεσκευασμένου χάρτου, 

καί τήν τέχνην ταύτην ώνόμασεν δ “Αγγλος ε

φευρέτης KaJozvjriay. Εϊνε δέ αϋτη ή σήμερον 

καλούμενη καί πασίγνωστος φωτογραφία. Εν

νοείται, ότι άπό τού ε'τους 184! μέχρι σήμερον 

ή φωτογραφία ε’καμε προόδους γιγαντιαίας, καί 

ο,τι σήμερον αϋτη κατορθοΐ είναι σχεδόν άπί- 

στευτον, σχεδόν μυθώδες. Άλλ' όλος δ έπαινος 

οφείλεται είς τόν εύφυέστατον έκεΐνον Γάλλον, 

τόν Daguerre, ού ή έφεύρεσις έδωκε τό σύνθημα

Άλεξήλιον 
τοΰ έτους 1807

Άλεξήλιον 
τοΰ έτους 1807
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Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΣΚΟΥΔΕΡΗ 
' Ιβτορικόν διήγημα.

Μιτά?ρασις έκ τοΰ Γερμανικού 
υπο της δβσποσυνης

ΛΟΥΚΙΑΣ Μ. ΑΝΤΩΝΟΙ1ΟΥΛΟΥ

(Συνέχεια· ίρα προηγούμ. τεύχος), 

^πίτή; δδοϋ Νικασιου, ί·Λχ άκριβώς κζτώκει 

ό Καρδιλλιάκ, συνέρρεε πλήθος άπειρον καί 

συνωθούμενον πρό τής οικίας αύτοϋ άθοούβως 

προσεπάθει νά είσέλθη, άλλ.' άπεκρούετο μετά 

κόπου ύπό τών πέριξ ίσταμένων χωροφυλάκων, 

ήκουέ τ·.ς άγριας φωνάς καϊ έν μεγάλη αγανα

κτήσει ανθρώπου; κράζοντας.

—Ξεσχίσατε τον καϊ ζζτζκ.όψετε τόν ε’πά- 

τατον φονέα !

Έν τώ μεταξύ ό Δεγρζ.ί μετά πολυαρίθμου 

συνοδείας παρουσιάζεται καί εισχωρεί έν τώ μέ

σω τοΰ πλήθους. Ή έξώθυρα ανοίγεται καί άν

θρωπος, θέρων βαρεία; άλύσεις, φαίνεται συρό

μενος ύπό τοΰ λυσσώντος όχλου μετά τών χει

ροτέρων άρών.

Καθ' ήν στιγμήν ή Σκουδερή ε'ντρομος καί 

μετά τίνος κακού προαισθήματος έπλησίασε α

κούεται· «Εμπρός!»

—Εύθύς εμπρός ! επαναλαμβάνει αύτή, έξω 

■αυτή;, πρός τόν αμαξηλάτην, όστις διά βίαια; 

καί επιτηδείου κινήσεως, διασκεδάζει τό πυ

κνόν έζεΐνο πλήθος καϊ σταμζτζ πρό τής θύρας 

τοΰ Καρδιλλιάκ.

Τότε βλέπει ή Δεσποινίς τόν Δεγραί, καϊ πρό 

τών ποδών αύτοϋ νέαν κόρην ώραίαν, ώς ή ή

μερα, μέ λελυμένην κόμην, κατά τό ήμισυ έν- 

δεδυμένην, έπϊ τοΰ προσώπου τής όποιας, ήτο 

έζωγραφισμένος ό φόβος καί ή άπειρος απελπι

σία. Κρατούσα τά γόνατα αύτού έφώναζε μετά 

σπαραξικάρδιου καϊ θανατηφόρου λύπη;·

— Είναι άθώος ! ναί, είναι αθώος!

Είς μάτην ό Δεγοαί, ώς και ή άκολουθία του, 

προσεπάθουν νά τήν έγείρωσιν έκ τοΰ εδάφους. 

Έπί τέλους όμως, ισχυρός τις κα’ι άπότομος νέος, 

άρπάζει αύτήν διά στιβαράς χειρός, μετά βίας 

άπομακρύνει αύτήν άπό τόν Δεγραί κζι άφίνει 

αύτήν άφωνον καί ημιθανή κάτω τών λίθινων 

βαθμιδών πρό τής οδού.

ΊΙ Σκουδερή, δέν δύναται έπί πλέον νά κρα- 

τηθη.

—Δι' όνομα τοϋ Θεού ! κράζει. Τί έγινε ; τί 

συμβαίνει; καί έν ταυτώ βικίως άνοίξασα τήν 

θύραν τής άμαξης κατέρχεται. Όλος ό όχλος, 

ό έκεϊ ίστάμενος, μετά σεβασμού υποχωρεί, ά- 

φίνων νά διέλθη ήσύχως ή σεβασμία Δέσποινα, 

ήτις φθασασα έγγύς, είδε μετ’ εύχαριστήσεωί 

οτι φιλάνθρωποι τινες γυναίκες είχον θέσει τήν 

νέαν έπί τών βαθμιδών καί έρριπτον άφθονον ύ

δωρ έπί τοΰ προσώπου αύτής.

Ή Σκουδερή πλησιάσασα τόν Δεγραί έπα- 

ναλαμβάνει μετά ζωηρότητας τήν έρώτησίν της.

—Φρικώδες περιστατικού ! άποκρίνεταί αύτός. 

Σήμερον τήν πρωίαν ό 'Ρενέ Καρδιλλιάκ εύ

ρέθη φονευμένος διά μαχαίρας. Ό σύντροφός του, 

Όλιβιέ Βρεσσών. είναι ό φονεύς καϊ πρό ολίγου 

ώδηγήθη είς τά; φυλακάς.

ΕΣΠΕΡΟΣ.

— Καϊ ή κόρη αύτή: έρωτα ή Σκουδερή.

— Αύτή, είναι, άποκρίνεταί ό Δεγραί. ή Μαγ- 

δαληνή, ή θυγάτηρ τοΰ Καρδιλλιάκ. 'Ο άθλιος 

φονεύς ήτο μνηστή: της. Αύτή δέ τώρα, κλαί- 

ουσα καϊ όδυρομένη, επαναλαμβάνει χιλιάκις 

οτι ό Όλιβιέ είναι άθώος, όλω; άθώος. Βεβαίως 

αΰτη γνωρίζει τήν πραξιν ααί πρέπει νά όδη- 

γηθή, είς τάς φύλακα:.

Ταϋτα λέγων ό Δεγραί, έρόιψεν έπϊ τής κό

ρη; ύποπτον συνάμα καί πονηρόν βλέμμα, ότερ 

έπάγωσε τήν Σκουδερή.

Μόλις μετά κόπου ήρχισε τέλος πάντων ή κό

ρη βραδέως ν’ άναπνέη, άλλ' άδυνατοϋσζ νά έκ-

φέρη φθογγον ή νά κκμη κίνησιν τινά μετά κε- 

κλεισμένων οφθαλμών, έμενεν έκεϊ, οί δέ παρε- 

στώτες δέν ήξευρον, έάν έπρεπε νά τήν φέρωσιν 

έν τή οίκία, ή νά τήν άφήσωσιν έκεϊ, έ’ω: ού συν- 

έλθή. Λίαν συγκεκινημένη μέχρι δακρύων, παρε- 

τήρησεν ή Σκουδερή τόν άθώον αύτόν άγγελον 

καί ήσθζνθη ρίγος δι’ όσα ήκουσε παρά τοΰ Δε- 

γραϊ καί τής άκολουθία: του Ότε όμως, μετά 

βαρέων βημάτων, έφερον τό σώμα του Καρδιλ- 

λιακ, ή Σκουδερή μετ' έντονου φωνής έκραξε-

— Λαμβάνω μετ’ έμοΰ τήν κόρην, Δεγραί, 

φροντίσατε ύμεϊς περί τών λοιπών.

Βαθύς ψίθυρος επιδοκιμασίας τοΰ όχλου ήκού- 

σθη. Αί γυναίκες ήγειραν τήν κόρην καί εύθύς 

πολλαί χεϊρες προσ-φέρθησαν διά συνδρομήν, 

καί ώς αΐωρημένην είς τόν άέρα, έφερον τήν νέ

αν κζίκαταθέσασζι αύτην έντός το / οχήματος, 

ηύλόγουν έξ όλης καρδία: τήν σεβζσμίαν Δέ

σποιναν τήν σώσασαν έκ τοΰ θανάτου άθώον

:ην επί ώρα: δλο- 

ή Σκουδερή συνε- 

κατευνάζουσα αύ-

πλάσμα. Μετά πολλά; προσπάθεια; ό 2Τρώ>·, 

πεφημισμένος ιατρό; έν Παρισίοις, κατώρθωσε 

νά έπζναφέρη είς τήν ζωήν - 

κλήρους άνζίσθητον νέαν, καί 

πλήρωσε τό έργον τοΰ ιατρού 

τήν καί δίδουσα έλπίδας έν τώ μέλλοντι, έως 

ού, αΰτη χύσάσα ποταμούς δακρύων, άνευρε τά; 

δυνάμεις της καί καταπνίοασα τήν μεγίστην 

θλϊψίν της, έν μέσοι λυγμών καί άπειρων διακο

πών. διηγήθη τά έξής

Περί τό μεσονύκτιον έλαφρός τις κτύπο; εί; 

τήν θύραν τη; τήν ήνάγκασε νά έγερθή, ήκουσε 

δέ τήν φωνήν τοΰ Όλιβιέ, προτρέποντος αύτήν 

νά σπεύση, διότι ό πατήρ της άπέθνησκεν. Έν

τρομος ήγέρθη καί ήνοιξε τήν θύραν. Ό Όλιβιέ 

ωχρό; καί ήλλοιωμένος, μετά σταγόνων ίδρώτος 

έπί τοΰ προσώπου του, έκράτει φώς, μέ βήματα 

άσταθή προύχώρει πρός τό εργοστάσιου, αύτή δέ 

τόν ήκολούθει. Έκεϊ είδε τόν πατέρα μέ άκι- 

νήτους οφθαλμούς καϊ πνέοντα τά λοίσθια. Μετ’ 

όδυρμών έρρίφθη ε'π’ αύτοϋ καί τότε μόνον πα- 

ρετήοησεν οτι είχε κήλίδας αίματος έπί τοΰ ύπο- 

ζαμίσου.

Ό Όλιβιέ, μετά γλυζύτητο; τήν άπεμάκρυνε 

καί τότε ήρχισεν αύτός νά πλύνη δια τίνος βαλ- 

σάμου τήν πληγήν έπί τοϋ στήθους τοΰ πατρός 

της θέτων έπιδέσμους.

Έν τώ μεταξύ, ό πατήρ της, συνελθών κατα 

τι, έκ τής μεγάλης άγωνίας καί άτενίσας πρό; 

αύτούς μετά βλέμματος πλήρους στοργής έλαβε 

τήν χεϊρα της καί θέσας αύτήν είς τήν τοΰ Ό- 

λιβιέ, έσφιγξε/ άμφοτέρα; ίσχυρώς. Τότε έγονυ- 

πέτησαν προ τής κλίνη; του καί αύτός προσε- 

πάθησε ν' άνασηζωθή μετά κόπου, άλλά πά

'.Άρ. 178. 15/27 Μαίου 1889.

ραυτα έπεσε πάλιν και μετά βαθύτατου άνα- 

|ι στεναγμού έξέπνευσεν.

Τότε πλέον ήρχισαν καί οί δύω νά κλζίωσι 

και νά οδύρωνται. Ό 'Ολιβιέ τή διηγήθη πώς 

ό διδάσκαλό; του έπϊ τή προσκλήσει τινός έξήλθε 

την νύκτα έκείνην όμοΰ μέ αύτον καί πώς προ 

των οφθαλμών του έφονεύθη, ήναγκάσθη δέ νά 

μεταφέρη τό τόσον βαρύ έκεϊνο σώμα έπί τ<όν 

ώμων του μέχρι τής οικίας. Έν τούτοις ό μέγας 

θόρυβος έν τή οικία καϊ οί λυγμοί έξύπνησαν τούς 

ύπηρέτας οϊτινες έσπευσαν νά γονατίσωσι πρό 

τοϋ νεκρού.

Περί τήν πρωίαν παρουσιζσθη ό είσαγγε- 

λεύς, οστις χαρακτήρισα; τόν Όλιβιέ ώ; φονέα 

τοΰ διδασκάλου του, έρριψεν αύτόν εί; τήν ειρ

κτήν. Έπέρανε δέ ή Μαγδαληνή τήν διήγησίν 

της περιγρζφουσζ λίαν συγκινητικώς τά; άρε- 

τάς. τήν εύσέβειαν, τήν πίστιν τοΰ άγαπητοΰ 

τη: μνηστήρο;. Πόσον ήγάπζ τόν διδάσκαλόν 

|| του ώ; ίδιον αύτού πατέρα, καί πώ; αύτό: άν- 

τεπεκρίνετο πληρέστατα, εί; τήν ά.γάπήν του, 

πώς καίτοι πτωχόν έξέλεξεν αύτόν ώς γαμβρόν 

του γνωρίζων '.ά εύγενή αισθήματα αύτοϋ καί 

τήν μεγάλην άφοσίωσίν του.

Ή Μαγδαληνή διηγήθη ταϋτα πάντα κζί 

προσέθηζεν ότι, ζν άκόμη, έπϊ παρουσία αύτής. 

ό Όλιβιέ ήθελε βάλει όν μάχαιραν είς τό στή

θος τοΰ πατρός της. αύτή μάλλον ήθελε χαρα

κτηρίση τό τοιοΰτον ώς ε'ργον τοΰ Σατανά ή νά 

πιστεύση ποτέ οτι ήδύνατο αύτός νά πράξη έ- 

κουσίως τοιοΰτον κακούργημα.

Ή Σκουδερή, συγκινηθεισα έκ τής διηγήσεω; 

τών παθημάτων τής Μαγδαληνής, καί λίαν δια

τεθειμένη νά θεωρήση άθώον τόν πτωχόν Όλι- 

βιέ, έλαβε καϊ παρ’ άλλων πληροφορίας, καί 

έβεβαιώθη πλέον ότι όσα είπεν ή κόρη περί τών 

οικιακών σχέσεων μεταξύ τοΰ διδασκάλου κζί 

συντρόφου αύτοϋ ήσαν άιριβή.

Οί ΰπηρέται, οί γείτονες έπήνουν όμοφώνως 

τόν Όλιβιέ ώς νέον ηθικόν, άφωσιωμένον, εύσε- 

βή και έπιμελή. Ούδείς προσήψεν αύτώ κακόν 

τι κζί έν τούτοι;, προζειμένου.περί τοΰ τρομε

ρού τούτου κακουργήματος, όλοι έσιώπων καί 

μετά δισταγμού ώμολόγουν ότι άκατανόητόν 

τι μυστήριον έκρύπτετο έν αύτώ.

Ό Όλιβιέ, οδηγηθείς πρό τοΰ «Φλογερού βου- 

λευτηρίου», διέψευσε, καθ’ ά έπληροφορήθη ή 

Σκουδερή, μετά τοΰ έντονωτέρου τρόπου, καί με

γίστη; ειλικρίνειας, τήν ένοχήν αύτού, καϊ διϊ- 

σχυρίσθη ότι, ναί μέν ό διδάσκαλός του, έπί πα

ρουσία αύτού, έπεσε νεκρός έπί τής οδού άλλ’ 

οτι έτραυματίσθη παρ’ άγνώστου καί ότι ζώντα 

εσυρεν αύτόν μέχρι τής οικίας ένθα μετ’ ολίγον 

έξέπνευσεν. Ή διήγησις λοιπόν αΰτη συνεφώνει 

πληρέστατα μετά τών λεχθέντων παρά τής Μαγ

δαληνής.

Άπειοάκις καί μετά μεγάλης προσοχής ή- 

κουσεν ή Σκουδερή τάς έλαχίστας λεπτομέρειας 

τοϋ τρομερού συμβεβηκότος, προσπαθούσα νά έ- 

ξάςη, μή τυχόν, συνέβη διένεξίς τις υ.εταξύ τε

χνίτου κζί συντρόφου· ή μήπως δ Όλιβιέ, έκδο

τος είς οργήν καταλαμβάνουσαν πολλάκις καί 

τόν κάλλιστον τών άνθρώπων, έξετέλεσε πράξιν, 

έν ή τό λογικόν ούδέν μέρος έλαβεν.

Άλλ’ έφ’ όσον ή Μαγδαλ.ηνή, μετ’ ενθουσια

σμού ώμίλει, περί τού ήσύχου οικιακού βίου, έν 

ώ οί τρεις αύτοί άνθρωποι μετ’ ειλικρινούς άγά- 

πη; συνδεδεμένοι έζων, έπί τοσούτον έξηλείφετο 

πάσα σκιά ύποψίζς περί τής ένοχή; τοΰ Όλιβιέ.

Διότι καί αν άκόμη έλαμβάνετο ώ; βάσις οτι 

αύτός, καίτοι άθώος κατά τά φαινόμενα ύπήρ

ξεν όμως δ φονεύς τοϋ Καρδιλλιάκ, ή Σκουδερή 

δέν ήδύνατο νά εΰρη, έντός τής πιθανότητος τό 

έλατήριον, όπερ ώθησαν αύτόν είς κακούργημα, 

ζατέστρεφε διαπαντός τήν εύτυχίαν των.

Ιδού τίς ή θέσις αύτοϋ.

Είναι πτωχός, πλήν επιδέξιος.—Κατορθώνει 

νά προσελκύση τήν άγώπην τοϋ περιφημοτέρου 

τεχνίτου. Αγαπά τήν θυγατέρα, δ διδάσκαλος 

έπιδοκιμαζει τήν αγάπην του, τήν έξασφαλί- 

ζουσαν αύτφ διά βίου εύημερίαν καί εύτυχίαν.

Πλήν, ανώθούμενος, Κύριος οίδεν έκ τίνος ά- 

φορμής, νά φονεύση, έν καιρό) ψυχικής οργή:, 

τόν εύεργέτην καί πατέρα του, δποίαν σατανι

κήν ύποκρισίαν πρέπει νά τώ ύποθέση τις, ώστε 

μετά τήν πράξιν, νά δείξη τοιαύτην συμπερι

φοράν άθώου. Μετά στερεάς επομένως πεποιθή- 

σεως περί τής άθωότητος τοΰ Όλιβιέ, ή Σκου

δερή άπεφάσισεν ϊνα σό>ση παντί σθένει τόν δυ

στυχή αύτόν νέον. — Πρόσφορον τή έφάνη, πριν 

ή έπικαλεσθή τήν βασιλικήν εύσπλαγχνίαν, ν’ 

άπευθυνθή πρό; τόν πρόεδρον Λαριγνήν καί έκ- 

θέτουσα αύτώ πάντα τά περιστατικά, άτινα τό

σον εύγλώττως ώμίλουν περί τής άθωότητος τοϋ 

Όλιβιέ, νά καταστήση αύτόν προσεκτικόν καί 

νά διεγείρη έν τή ψυχή αύτοϋ τοιαύτην εύνοϊ- 

κήν πεποίθησιν περί τού κατηγορημένου, ώστε 

νά καταστήση καί αύτός άργότερον τούς δικα- 

στάς έπιεικεϊς.

Ό Λαριγνής, ύπεδέχθη τήν Σκουδερή, μετά 

τοϋ βαθύτατου σεβασμού, ΰν καί ένεκα τής με

γάλης βασιλικής εύνοιας, έδικαιοΰτο νά χαίρη 

ή διακεκριμένη Δέσποινα. Άλλ’ άφοΰ ήσύχως 

ήκουσε πάντα τά άφορώντα είς την στυγεράν 

αύτήν πράξιν, καί είς τάς σχέσεις τού Όλιβιέ 

καί τόν χαοακτήρα αύτοϋ, μετά λεπτού καί σχε

δόν ύτόπτου μειδιάματος, ύπέδειξεν ότι καίτοι 

μή παραδεχόμενος καθ’ δλοκληρίαν τάς έπιβε- 

βαιώσεις, ά: μετά πλείστων δακρύων συνώδευεν 

ή Δεσποινίς, ούχ’ ήττον όμως δέν διέκειτο έχ- 

θρικώ; πρός τόν κητηγορούμενον καί ο,τι ώς ά- 

μερόληπτος δικαστής δέν έκώφευεν είς οτι ή

δύνατο νά συνηγορήση ύπέρ αύτού. Ότε όμως 

ή Δεσποινίς έντελώς έξηντλημένη, ε'παυσεν δμι- 

λούσα, καί έσπόγγισε τά δάκρυα της, δ Λα- 

ριγνής είπε πρός αύτήν.

—Δέν άμφιβάλλω, κυρία μου, οτι ύμεϊς, συγ 

κινηθεϊσα έκ τών δακρύων νέας ερωτευμένης κό

ρης, έν πάση πεποιθήσει, πιστεύετε καί λέγετε 

πάντα ταύτα, διότι δέν δύνασθε νά έννοήσητε 

τοιαύτην τρομεράν πραξιν. [Ιλήν άλλως σκέ

πτεται δικαστής, συνειθισμένοί νά άφαιρή τήν 

προσωπίδα τής ύποκρισίας. Δέν δύναμαι βε

βαίως νά άναπτύξω τήν πορείαν τής δίκης, 

άλλά, Κυρία μου, καμνω τό χρέος μου καί δέν 

ένδιαφέρομαι ποσώς είς τήν κοινήν γνώμην. Οί 

κακούργοι θέλουσι τιμωοηθή όπως δει, παρά τού 

«Φλογερού Βουλευτηρίου». οπερ δέν γνωρίζει 

είμή πϋρ καί αίμα. Άλλ’ έπιτρέψατέ μου, άξιό- 

τιμος Δεσποινίς, όπως ϊνα μή παρέλθω πρό τών 

οφθαλμών σα; ώς θηρίον κατά τήν σκληρότητα, 

νή σας εκθέσω έν ήλίγοις, τήν ένοχήν τού νέου 

αύτοϋ κακούργου, όστις χάρις είς τόν Τψιστον 

συνελήφθη εγκαίρως, ή δέ οξύνοια σας θέλει σας 

κάμει νά άπορ^ίψητε τοϋ λοιπού τήν εύπιστίαν 

σα:, ήτις τιμά Η·*7 ύμ«5. άλλ’ ήτις δι’ έμέ ήθε- 

λεν είσθε πάντη ασύγγνωστος.

Τήν πρωίαν λοιπόν, εύρίσκεται ό ’Ρενέ Καρ- 

διλλιάκ φονευμένος διά μαχαίρας καί ούδείς άλ

λος είναι πλησίον του ή ή θυγάτηρ αύτοϋ καί 

δ Όλιβιέ Βρεσσών.

Έν τώ κειτώνι τοϋ ’Ολιβιέ μεταξύ άλλων εύ

ρίσκεται μαχαιρα καθημαγμένη, άκριβώς, προ- 

σαομοζομένη είς τήν πληγήν. Αύτό; διίσχυρί- 

ζεται OTt δ Καρδιλλιάκ έτραυματίσθη έν καιρώ 

νυκτός καί πρό τών οφθαλμών του. Τόν ερωτώ. 

—“Ηθελον νά τόν ληστεύσωσιν;

—Δέν γνωρίζω, άποκρίνεταί !

— Πώς; τώ λέγω, άφοϋ έπορεύεσο μετ’ αυ

τού δέν ήδυνήθης νά άποκρούσης τόν φονέα, νά 

τόν κρατήσης, ή τούλάχιστον νά προσκαλέσης 

βοήθειαν ;

—Διότι, μέ άποκρίνεταί, δέκα πέντε έως εί

κοσι βήματα μακράν ήκολούθουν τόν διδάσκα

λον.

—Άλλά διατί εις τοιαύτην άπόστασιν, τόν 

ερωτώ;

—Ούτως ήθελεν αύτός πάντοτε, μέ άπαντα

— ΙΙώς δ Καρδιλλιάκ εύρέθη τόσον άργά είς 

τόν δρόμον, επαναλαμβάνω.

—Τούτο δέν δύναμαι νά είπω.

— Εξήλθε τής οίκία; δ Καρδιλλιάκ άλλοτε 

μετά τάς έννέα τής νυκτός ;

Εί; τήν έρώτησίν ταύτην ό Όλιβιέ παραζα

λίζεται στενοχωρεΐται, άναστενάζει, χύνει δά

κρυα καί έπιβεβαιοι, όμνύων είς ό,τι ε'χει ιερόν, 

ότι άληθώς τήν νύκτα έκείνην έξήλθε καί ότι 

εΐ; τόν δρόμον εύρε τόν θάνατον.

Παρατηρήσατε τώρα. Δεσποινίς, είναι πλέον 

άποδεδειγμένον μετά τή; μεγαλειτέρας βεβαιό- 

τητος ότι κατ’ έκείνην τήν νύκτα δ Καρδιλλιάκ 

δέν έξήλθε παντάπασι τής οικίας, ώστε δ Ισχυ

ρισμό: τοϋ Όλιβιέ, οτι είχεν έξέλθει μετ’ αύτοϋ 

είναι αναιδέστατου ψεύδος. Ή ε'ξω θύρα τής οι

κίας κλείει μετά κλειδός τόσον ίσχυρώς ώστε 

κάμνει μεγαλον θόρυβον. Ή δέ πτέρυξ τρίζει τό

σον πολύ, ώστε όταν άνοίγη ή κλείη άντηχεϊ 

φρικτά εί; τό άνω πάτωμα τής οικίας. ΙΙρός δέ 

είς τό ισόγειον, δλως παραπλεύρως τή: μεγάλης 

θύρας, κατοικεί δ γέρων τεχνίτης Κλαύδιος IΙα

τρού μετά τής ύπηρετρίας του, γραίας, είσέτι 

όμως άκμαίας, εύκινήτου καί ζωηρας γυναικός 

Άμφότεροι αύτοί ήκουσαν τόνΚαρδιλλιάκ κατά 

τήν συνήθειάν του κατερχόμενον τήν κλίμακα 

άκριβώς κατά τάς έννέα, κλείσαντα τήν έξώθυ- 

ραν μετά πολλού θορύβου καί μετά ταύτα ά- 

ναβάντα πάλιν, όπως άναγνώση τήν προσευχήν 

τής εσπέρας καί έπί τέλους πορευθέντα πρός τόν 

κοιτώνα του, ούτινος ή θύρα έ’κλεισε θορυβωδώς.

Ό Κλαύδιος ύποφέρει έξ’ άϋπνίας, ώς εϊθι- 

σται είς γέροντας, ώστε καί τήν νύκτα έκείνην 

δέν ήδύνατο νά άποκοιμηθη

Ή ύπηρέτρεά του λοιπόν, άφοϋ κατά τάς 

10, έτακτοποίησε τά τού μαγειρείου της, έκά- 

θισε πλησίον τού γέροντος καί κρατούσα είς χεϊ- 

ρα; παλαιάν εφημερίδα, άνεγίνωσκε δυνατά, 

ένώ δ Κύριο; τη; ποτέ έπ» τοϋ άνακλιντηρίου 

ε'κλειε τούς οφθαλμούς ποτέ δέ περιπατών βρα

δέως καί έλαφρώς έν τώ δωματίω προσεπάθει 

νά εΰρη τόν ΰπνον, καί οΰτως άμφότεροι αύτοί 

έπιβεβαιούσιν οτι μέχρι τού μεσονυκτίου τά πάν

τα ήσαν ήρεμα.

Τότε μόνον ήκουσαν βήματα, καί μετά ταΰ- 

τα ώς αν επιπτε βαρύ φορτίον έπί τού έδάφους 

πτώσιν ήν έπηκολούθησε βαθύς στεναγμός, άνη- 

συχήσα·. καί ταράξας άμ.φοτέρους διότι εύθύς τοϊς 

έπήλθεν ή ιδέα κακής πράξεως. Τήν πρωίαν δέ 

έφάνη πλέον έκεϊνο, όπερ διεπραχθη έν καιρώ 

νυκτός.

—Άλλά, είπεν ή Σκουδερή, πρός θεού! Μετά 

τά περιστατικά άτινα λεπτομερώς σάς διηγή- 

θην, πώς συνδυάζετε τό τρομερόν τούτο κακούρ

γημα ;

— Ιδού, είπεν δ Λαριγνής δ Καρδιλλιάκ δέν 

ήτο πτωχός, ήτο κάτοχο; πολλών πολυτίμων 

λίθων.

—Άλλά λησμονείτε, έπανέλαβεν, οτι ταϋτα 

πάντά άνήκον είς τήν θυγατέρα του καί ότι δ 

Όλιβιέ έπρόκειτο νά γίνη γαμβρό; του ;

—Ήθελεν ίσως νά τά διανείμη μετ’ άλλων, 

άπήντησεν αύτός, ή νά φονεύση διά λογαρια

σμόν άλλων.—Μετά μεγίστης έκπλήξεως έπα

νέλαβεν ή Σκουδερή.

—Τί; τί; πώς είπατε ; νά φονεύση δι’ άλ

λους, νά διανείμη μετ’ άλλων;

— Πρέπει νά μάθητε, Δεσποινίς, έπανέλαβεν 

δ Πρόεδρος, ότι δ Όλιβιέ πρό πολλού ήδη ήθε

λεν άποκεφαλισθή έπί τής Πλατείας τής Γρέ- 

βης, έάν ή πράξις αύτοϋ δέν ήτο συνδεδεμένη 

μετά τοΰ μυστηριώδους έκείνου κύκλου τοϋ περι

ζώνοντας άπειλητικώς ολην τήν πόλιν τών Παρι- 

σίων. Ό Όλιβιέ, κατά πασαν πιθανότητα άνή- 

κει είς τήν έπάρατον έκείνην συμμορίαν, ήτις δια- 

φεύγουσα τάς προσπάθειας τής άστυνομίας καί 

τήν αύστηράν άνακρισιν τών δικαστηρίων, έξα- 

κολουθεϊ τό έργον αύτής άτιμωρητί καί άσφα- 

λώς Τώρα όμως έλπίζω ότι δι’ αύτοϋ, ναί, δι’ 

αύτοϋ θά γεννηθή φώς. Ή πληγή τοϋ Καρδιλ- 

λιάκ είναι δμοία κατά πάντα πρός τάς πλη- 

γάς εκείνων, όσοι εύρέθησαν είς τάς δδούς ή είς 

τά; οίκία; φονευμένοι ή ληστευμένοι. Άπόδει- 

ξις δέ άσφαλής τών όσων σας λέγω είναι, οτι, 

άφ’ ής στιγμή; δ Όλιβιέ Βρισσών εύρίσκεται είς 

τήν ειρκτήν ολαι αί ληστεϊαι καί οί φόνοι ε'παυ- 

σαν καί αί δδοί έν καιρφ νυκτός είναι ασφαλείς 

οσον καί έντός τής ήμέρας.

Ώστε φώς φανερόν πλέον οτι δ Όλιβιέ εύρι- 

ρίσκετο έπί κεφαλής τών φονέων αύτών. Πρός τό 

παρόν δέν λέγει τι, άλλ’ ύπάρχει τρόπος νά τόν 

καμωμεν νά δμιλήση έναντίον τής θελήσεώς του.

— Καί ή Μαγδαληνή ; άνέκραξεν ή Σκουδερή.

Ή Μαγδαληνή ή άθώα, ή πιστή περιστερά ;

—Ά! είπεν, δ Λαριγνή,μετά σαρδωνικοϋ γέ

λωτος. Τίς μέ διαβεβαιοϊ ότι δέν ήτο καί αύτή 

συνεννοημένη ; Δέν είδα νά ένδιαφέρεται πολύ είς 

τόν πατέρα, ολα τά δακρυα αύτής ήσαν διά 

τόν φονέα.

—Τί λέγετε ; άνέκραξεν ή Σκουδερή, δέν εί

ναι δυνατόν! Αύτή ή κόρη ;

—Ώ! λέγει δ Λαριγνής,ένθυμηθεΐτε μόνον τήν 

Βρεμβιλιέ, ϊνα, έντός ολίγου, μέ συγχωρήσητε 

έάν εύρεθώ ήναγκασμένος νά σάς άφαιρέσοι τήν 

προστατευομένην σας καί τήν ρίψω είς τήν ειρ

κτήν.



Η ΔΙΑΣΩΣΙΣ-
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'Ρίγος ήσθα.νθη ή Σκουδερή έπί τή τρομερά 

ταύτη ύπονοία. Τή έφαίνετο ότι ό άνθρωπος 

ούτος δέν έσέβετο ούτε πίστιν ούτε αρετήν, άλλ’ 

οτι άνεκάλυπτεν άκόμη καί είς τάς βαθεία; καί 

μυστηριώδης σκέψεις φόνους καί ενοχήν Ήγέρ- 

θη καί τό μόνον οπερ, έν τή μεγάλη αύτής ψυ

χική στενοχώρια, ήδυνήθη νά εΐπη πρός αύτόν 

ήτο ; Φανήτε φιλάνθρωπος !

Ένφ προύτίθετο νά καταβή τήν κλίμακα, 

ένθα μετά πλείστων εύγενών φιλοφρονήσεων τήν 

συνώδευσε δ Πρόεδρος, τή επήλθε, καί αύτή ά-

γνοεϊ πώς, περίεργος τις σκέψις καί βιαίως στρα- 

φείσα πρός αύτόν ήρώτησεν-

— “Ηθελε μοί έπιτοαπή, νά ΐδω τόν δυστυ

χή Όλιβιέ Βρεσσών;

Ό Λαριγνής; άτενίσας αύτήν μετά σκεπτικού 

ύφους ε’μειδίασε καί πάλιν κατά τόν ίδιάζοντα 

αύτώ δυσάρεστον τρόπον καί τή άπήντησε-

— Βεβαίως, βεβαίως καί τοιουτοτρόπως, άξιό- 

τιμος Δεσποινίς, ίσως διά τών οφθαλμών σας 

θέλετε έννοήση περισσότερον ή διά τής φωνής 

τών αισθημάτων σας τήν ενοχήν ή τήν αθωό

τητα τοϋ Όλιβιέ. Έάν δέν ΐδήτε τήν σκοτει

νήν διαμονήν τοϋ εγκλήματος, δέν είναι δυνα

τόν νά φαντασθήτε όλους τούς βαθμούς τών ει

κόνων τής ανθρώπινης καταπτώσεως. Θέλω δια

τάξει όπως, έντός δύο ωρών, αί πύλαι τής ειρ

κτής ώσιν άνοικταί δι’ ύμάς καί τότε θέλουσι 

σας παρουσιάσει τόν Όλιβιέ, ούτινος ή τύχη το

σοϋτον διήγειρε τό ύμέτερον ένδιαφέρον.

("Επεται συνέχεια)

Η ΔΙΑΣΩΣΙΣ

(είκών Ματθαίου Σμιθ

καλλιτέχνης, δ γράψας τήν ώραίαν εικόνα 

)ν σήμερον παραθέτομεν, παρέστησεν έν τών

συνήθων έκείνων επεισοδίων, τά όποια συμβαί- 

νουσιν είς τάς Άλπεις. Δέν παρέρχεται έτος, 

καθ' & τά απότομα έκεϊνα όρη νά μή άπαιτή- 

σωσιν έν ήπλειότερα θύματα. Οί βράχοι είναι 

άπορρώγες καί ολισθηροί, αί φάραγγες σκοτειναί, 

καί δ ποϋς τοϋ άνθροόπου, όσον καί αν ήναι έξη- 

σκημένος, παρασύρεται ένίοτε, μή δυνάμενος νά 

στερεωθή έπί τοϋ έδάφους· τό σώμα άπόλλυσι 

τήν ισορροπίαν καί δ άνθρωπος, μή εχων ποϋ 

νά στηριχθή, κρημνίζεται άπό βράχου εις βα- 

χον μέχρις ού πίπτει άμορφον πτώμα είς τήν 

άβυσσον.

Ένταϋθα δ ζωγράφος παριστα ήμϊν μίαν τών 

γενναίων έκείνων χωρικών, δι’ άς τά δρη είναι 

τό σύνηθες ένδιαίτημα, διότι έκεϊ μένουσι φυ- 

λάττουσαι τάς αγελάδας. Είναι κόρη στιβαρά 

καί ατρόμητος, ήτις έκατοντάκις ήδη άνήλθε 

καί κατήλθε τά δυσβατώτερα τοϋ όρους μέρη, 

κόρη ήτις άδουσα εύθύμως ούδέποτε έσυλλογί- 

σθη τόν κίνδυνον, δν άνά πάν βήμα διατρέχει 

δ δδοιπόρος είς τά ύψη έκεϊνα. Σήμερον όμως, 

είτε άφηρημένη οΰσα έκ μυχίου τής καρδίας αι

σθήματος πρός τινα τών νέων τοϋ χωρίου της, 

είτε θέλουσα νά δρέψη ορεινόν άνθος φυόμενον 

έν μέσφ ύψηλής τίνος σχισμάδος, δέν έπρόσεξεν. 

δ ποϋς αύτής ώλίσθησε και ή κόρη έκρημνίσθη. 

Ευτυχώς ή έσθής αύτής, έκ χονδρού καί στε

ρεού ύφάσματος κατεσκευαομένν, εύρεν έν τή 

πτώσει στερεάν ρίζαν, καί τό μικρόν τούτο στή

ριγμα ήρεσκεν όπως κράτηση αύτήν μετέωρον είς 

τό χείλος τοϋ κρημνού. Άλλ’ ή συγκίνησίς της 

ήτο μεγάλη καί ή κόρη έλιποθύμησεν

Νέος χωρικός, οστις πρό πολλοϋ έτρεφεν αί

σθημα τρυφερόν πρός αύτήν, έξήλθε τήν πρωίαν 

έκείνην εί θήραν είδε μακρόθεν τήν κόρην περι- 

φερομ.ένην έπί τών βράχων καί έπειδή ήρέσκετο 

νά βλέπη αύτήν καί μακρόθεν, τήν παρηκο- 

λούθει διά τού βλέμματός του

Αίφνης τήν βλέπει έξαφανιζομένην έμπρός του. 

ακούει κραυγήν τρόμου, καταθέτει τό όπλον του 

καί σπεύδει εις σημεϊον υψηλότερου· έκεϊθεν δέ 

βλέπει τό συμβάν, βλέπει κάτωθεν αύτού τήν 

κόρην κειμένην έπί έξοχή; τού βράχου· άρα γε 

ζή ή άπέθανεν ; Ώς παράφρων καί άψηφών τού 

κινδύνου πηδ£ άπό βράχου εις βράχον, καί τέ

λος φθάνει είς τό μέρος, όπου χεϊται αύτη ώς νε

κρά. Λαμβάνει τήν χεϊρά της ή χειρ της κατα

πίπτει αναίσθητος, έγείρει τήν κεφαλήν της— 

ή κεφαλή είναι ακίνητος· εισάγει ολίγον οίνον 

διά τών πελιδνών χειλέων της, καί ώ χαρά ! 

άκούει έλαφρόν στεναγμόν έζερχόμενον τού στή

θους της. Ζή λοιπόν 1

Μετ’ ολίγον συνέρχεται ή κόρη καί οί οφθαλ

μοί της προσηλοϋνται νωθροί κατ’ άρχάς καί έ

πειτα γλυκείς καί μειδιώντες είς τόν σωτήρά 

της.— «Μ’ έσωσες ; ψιθυρίζει.» Αύτός τήν κρα

τεί είς τάς άγκάλας του. «Διατί, έρωτα, δέν ή

θελες ν’ άνταποκριθής είς τόν έρωτά μου;—«Οί 

γονείς μού δέν μοί τό έπέτρεπον,» άπαντα ή κό

ρη,— «Τώρα όμως είσαι ίδική μου ! λέγει δ νεα

νίας πλήρης χαράς· τώρα μοί άνήκεις. ’Ενταύθα 

ένώπιον τής μεγαλοπρεπούς φύσεως, ένταϋθα ό

που μόνον δ Θεός μάς άκούει, σοί ομνύω τόν ίε- 

ρώτερον τών όρκων. Αύτοί οί βράχοι, οϊτινες μας 

περικυκλούσιν. αύτός ό ούρανός, οστις ύψούται 

ύπερανω ήμών, αύτή ή άβυ-ος, ήτις χαίνει πρό 

τών ποδών μας έστωσαν οί μάρτυρες τού άρρα- 

βώνος ήμών !» Γλυκύ τής κόρη μειδίαμα ήτο ή 

μόνη άπάντησις είς τού; φλογερούς τούτους λό- 

λους τού έραστοϋ.

ΕΚ ΤΩΝ TOT SCRIBE
ΟΙ ΖΣΥΓΟ ΣΥΖΥΓΟΙ

Κωμωδία μονόπρακτος κατ' Ελεύ
θερον μετάφρασιν

ΥΠΟ

Θ- Ν- Φ.
( Συνέχεια toe προηγούμ. ψύλλον).

ΣΚΗΝΗ ΙΓ'.

Οί άνωτέρω, ΓΙκίπύρης εϋπρεπώς ένδεδυμένος.

ΙΙίβπ. — Ευχαριστώ τήι> κυρίαν τής μαγικής 
αύτής έπαύλεως, διά τάς τόσας περιποιή
σεις. Σάς βέβαιά, ένόμισα οτι ώ§ διά μα 

γειας εύρισκόμην εις τήν κατοικίαν μον. 
Τά πάντα ώραία, τά πάντα λαμπρά, σείς 
ίίμως είσθε καί τούτων όλων ωραιότερα' 
(προς τήν Αναστασίαν). Τή άληθεία είναι 
τρε'λλα ή γυναίκα μου. Ί

Άναστασέα. - Αέν σάς τό έλεγα! άλλ’ είναι 
ακόμη ταραγμένη άπο τό έξαφνο τής πα
ρουσίας σας.

ΓΙεσπ. Εννοια σου και τά καταλαμβάνω (με
γαλοφώνως πρός τήν Έλίζα). Είναι πράγ
μα παράδοξον, πώς άνθρώποι οί όποιοι...
πρώτην φοράν συναντώνται, έλκύονται ό 

εις πρός τόν άλλον άπό εν είδος συμπά
θειας.

Αναστασία.—(ταπεινή τή φωνή). Παρακαλώ 
προχωρείτε, θά σάς έννοήση.

ΙΙοβπ. (ωσαύτως). Τώρα θά Ομιλήσω ολίγα με- 
ταφορικώς, μή φοβείσαι. (Μεγαλοφώνως). 
Εδώ βεβαίως ενεργεί μία ελκτική δύναμις 

άκατάσχετος, διότι άλλως δέν έξηγείται τό 
τί αισθάνεται ό έρχόμευος είς αυτά τά μέρη. 
Σοΰ φαίνεται οτι σέ μαγεύουν καί ότι μία 
δύναμις αόρατος σέ κρατεί και σ’ εμποδίζει 
νά κινηθής πρός τά όπίσω. (Πρόςτήν Ανα
στασίαν) Σοϋ άρεσαν, όπως τά είπα σκεπα
στά ;)

Αναστασία.—Ύίραια! Ώραία (Μεγαλοφώ
νως) Κυρία, δέν λέγετε και σείς τίποτε;

Έλεζ. (συγκεκινημένη) Άναμφιβόλως, κύριε, 
αύτή σας ή έπίσκεψις... πολύ μάς καταθέλ- 
γει, άλ% έπιτρέψατέ μοι, πρέν έλθωμεν είς 
εύρυτέρας έξηγήσεις. νά συνέλθω ολίγον, 
διότι αύτήν τήν στιγμήν είμαι, ομολογώ, 
τεταραγμένη τόσον....

■■εσπ.—Ώ, αύτό πολύ μέ κολακεύει, καί όταν 
σχετισθώμεν περισσότερον...

Έλίζα.— Θά προσπαθήσω, κύριε, νά έξαλεί- 
ψω τήν δυσάρεστου έντύπωσιι, τήν όποιαν 
ίσως σάς έπροξένησε τοιαύτη υποδοχή. Αέυ 
πιστεύω δέ νά κατεπείγη τό ταξείδιόν σας; 

Ιίοση. — Τή άληθεία δέν βιάζομαι. Ο καιρός 
είναι ίδικός μας. (κατ’ ίδιαν). Μ’ άρσκει 
υπερβολικά ή άποκατάστασις όταν μάλιστα 
γίνεται ύπό τοιούτονς ορούς, ώστε νά έχω 
δ ευτυχής έγώ θνητός δύο οικογένειας. &ά 
έπισκέπτωμαι τήν μίαν ύποχρεωτικώς, τήν 
δέ άλλην... Εκτάκτως καί χάριν άναψυχής.

Αναστασία.—(Μέ τόνον).— Παρεπουεϊσθε 
πρό ολίγου, κυρία, δτι θά δειπνήσητε μόνη' 
και διατί τάχα ό κύριος νά μή σάς κάμη 
τήν τιμήν.... (ταπεινή τή φωνή) εκεί οπού 
έφθασαν τά πράγματα δέν αρμόζει νά μή 
τόν προσκαλέσετε.

Έλίζ. "Ας ήναι, κάμε δ,τι θέλεις, διάταξε.... 
"Αχ ! δέν ήμπορώ πέλον νά κρατήσω τά 
δάκρυα.

ΣΚΗΝΗ ΙΔ-.

Οί άνωτέρω Καλλιάδης.

Καλλ. "Οχι δέν φεύγω' πρέπει νά τής δμι- 

λήσω (ίδών τόν Πισπύρην). Ποιος είναι αύτός; 
ΙΙοσπ. Νά δειπνήσωμεν μαζί, είναι δι έμέ 

μεγάλη ευτυχία' (άσπάζεται τήν χεΐρα τής 
Έλίζης).

Ιώαλλ.—&ά μοί έπιτρέψητε, δεσποινίς, αφού 
προηγουμένως ζητήσω συγγνώμην, ν απο
χωρήσω, διότι ή παρουσία μου καθίσταται, 
βλέπω, φορτική.

Έλίζα. Καθόλου. Κύριε.
Ιάαλλ. — Παρατηρώ ότι τό άσκητήριόν σας 

δέν είναι ώς έυομίζετο απρόσιτον, Σάς 
αποχαιρετώ δέ, βέβαιος ότι δέν διατρέχετε 

κανένα κίνδυνου έν μέσω τής έρημίας, 
άφ ού έχετε τοιαύτην συντροφιάν.

ΙΙεσπ. (κατ’ ιδίαν). Ποιος είναι άρά γε αύτός 
ό τσικνομύτης;

Έλίζα. — Λεν εννοώ, Κύριε, ποιαν έχετε 
αφορμήν παραπόνου.

1<αλλ.—Έγώ, Κυρία, παράπονου; καί έν τινι 
δικαιώματι νά παραπονεθώ; άνελογιζόμην 
άπλώς ότι πολλάκις είναι όλιγώτερον όδν- 
νυρόν νά χάση τις διά παντός ε'υ τι προσ
ώπου παρά νά παύση νά τό ύπολήπτεται, 
καί ότι εύρίσκεταί τις ένίοτε ήυαγκασμένος 
νά μετανοή διά τάς κλίσεις του και νά αί- 
σθάνηται τήν λύπην δεινής άπογοητεύσεως. 

Έλίζα. — Ποιαν ιδέαν, πρός Θεού, έσχημά- 
τισε περί ε’μοΰ! Τή άληθεία, κύριε, μέ 
παρά πολλήν σπουδήν δίδετε καί αποσύ
ρετε τήν ύπόληψίυ σας καί μέ ύπερβάλ- 
λονσαυ αύστηρότητα καταδικάζετε μίαν 
αστειότητα, τής Οποίας, τώρα βλέπω τάς 
λυπηρός συνέπειας, ένώ τό κατ’ άρχάς 
έθεώρουν οκως άθώαν. Σάς είπαν σήμερον 
τήν πρωίαν ότι ή κυρία Καλλιάδου ήτο 
άποΰσα καί ότι έγά> είμαι μία τώυ φίλων 
της. Μάθετι λοιπόν πρός αποφυγήν περε- 
ταίρω παρεξηγήσεων ότι δεν είναι τοΰτο 
αληθές καί οτι έγίο είμαι ή κυρία Καλλιάδου.

1<αλλ.—{’Εν παραφορά.) Τί λέγετε I... αλη
θώς·. >} μύωπας παρήκουσα'. Είσθε τωόντι....

■Ιεσπ. (μέ τόνον). Ναι, κύριε.
Έλίζα. — ’Ευνοείτε λοιπόν τώρα ότι πρέπει 

νά δοθή πέρας είς τό έπεισόδιον τοΰτο 
(πρός τόν Πισπ.) Πολύ λυπούμαι, κύριε, 
ότι σάς αναγκάζω νά φανερωθήτε ποιος 
είσθε, άλλ' ώς βέλπετε αί περιστάσεις δέν 
έπιδέχονται περαιτέρω άυαβολήυ. "Αν και 
ό Κύριος είναι ξένος, ούχ ήττον δέν έπι- 
θυμώ νά στερηθώ τήν ύπόληψίν τον οθεν 
σάς παρακαλώ νά τώ είπήτε ποιος είσθε 
καί ποια σχέσις ύπάρχει μεταξύ μας. Έλα 
’Αναστασία (έξέρχεται).

("Επεται συνέχεια).

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ- 

("ΑρΟρον Α.')

^νατρέχοντες τήν κκτχγωγτ,·/ τής τέχνης 

καί παρακολουθούντες τήν άνάπτυζιν αύτής 

διά τών αιώνων, ήδυνάμεθα νά πιστεύσωμεν ότι 

ή προσωπική εύφυία, καί ατομική έμπνευσι: 

είναι τά πρώτα τής τέχνης ελατήρια, ούδέ βα

σίζεται αύτη έπί παραδόσεων. Άλλ’ αί γενόμε- 

ναι έπί τού ζητήματος τούτου μελέται ούδαμώς 

έπιτρέπουσι τήν τοιαύτην ύπόθεσιν. Πανταχοϋ 

φαίνονται οί πρόδρομοι τών μεγάλων τεχνιτών, 

οϋς θεωρούμεν ώς εύρέτας καί πρωταθλητάς. 

"Ο,τι συμβαίνει ώς πρός τά άτομα, συμβαίνει 

καί ώς πρός τά έθνη, ών ή έπιρροή άνεπτύχθη 

διά τών αιώνων.

Βεβαίως ή τέχνη έκαθαρίσθη βαθμηδόν καί 

ένεδύθη μικρόν κατά μικρόν τούς χαρακτήρας, 

τούς αρμόζοντας εις τό ατομικόν τών λαών 

πνεύμα. Άλλ' ή τέχνη αΰτη έχει έκάστοτε ξέ- 

νην καταγωγήν, καί, ϊνα άναφέρωμεν έν μόνον 

παράδειγμα, ή τέχνη τή; δυτική; Ευρώπης πη

γάζει έκ τής ελληνικής τέχνης, καί αϋτη διά 

τής καταγωγής της είναι συνδεδεμένη πρός 

τήν άσσυριακήν καί φοινικικήν τέχνην.

Τήν θεωρίαν ταύτην δυνάμεθα νά ύποστηρί- 

Εωμεν διά τών έπί τής τέχνης έν ’Αμερική γι

νομένων μελετών. ΙΙρό; τούτο δέον νά μελε- 

τήσωμεν τά πρώτα τής τέχνης ίχνη έπί τών 

μεγάλων ηπείρων, ας περιβρέχουσιν οί δύο ώκεα- 

νοί, ο τε άτλαντικός καί ό ειρηνικός, καί νά ίδω

μεν αν δυναμεθα νά εϋρωμεν τόν σύνδεσμον αύτής 

πρό; την τέχνην ε’ν τώ άρχαίω κόσμω 'Γούτου 

γενομένου εϋκολον θά ήτο νά εύρεθή ή λύσι; 

τού μεγάλου προβλήματος περί τής καταγωγής 

τών φυλών, τ<7>ν κατοικησασών αλλ.ηλοδιαδό- 

χως τόν Νέον Κόσμον. Τό ζήτημα τούτο είναι 

σπουδα-.ότα.τον καί ύπό ε“ποψιν άνθρωπολογικήν 

όσον καί ύπό εποψιν καλλιτεχνικήν.

Δυναμεθα σήμερον να είπωμεν μετά θετικό- 

τητος οτι έν χρόνοι; λίαν άπομεμακρυσμένοις 

άφ’ ήμών ή γή κατωκεΐτο ύπο άνθρώπων ούδε- 

μία δμως χρονολογία δύναταί νά όρίση τούς 

χρόνους τούτους· μόνον διά έπισταμένων μελε

τών. δι’ ύπολογισμών άκριβών ήδυνήθημεν νά 

εϋρωμεν ίχνη τενά παρελθόντος σχεδόν μυθολο- 

λογικοΰ, ίχνη τινά τών άνθρώπων έκείνων, οί- 

τινε; ήσαν οί πρόγονοι τού άνθρωπίνου γένους. 

Ή κοιτί; τών άνθρώπων τούτων ήτο κατά πα- 

σαν πιθανότητα έν τώ κέντρω τής ’Ασίας, έκεί

θεν δέ διεσπάρήσαν άνά τήν Αφρικήν καί κα

τόπιν άνά τήν Εύρώπην, φεύγοντες τό ψύχος ή 

ζητοϋντες χώρας εύφορωτερας καί γονιμωτέρας.

Κατά τούς αύτούς χρόνους άνθρωποι περιε- 

πλανώντο έν ταΐς έκτεταμέναις έρήμοις τής βο

ρείου καί νοτίου ’Αμερικής.Ώς οί σύγχρονοί των 

τής ’Ασίας καί τή; Εύρώπης, ήσαν καί έκεΐνοι 

νομάδε;, καί δέν έγνώριζον άλλα άσυλα ή τά 

σπήλαια, έξ ών πολλάκις ήναγκάζοντο νά έκ- 

διώκωσι τά άγρια θηρία. ’Ακατέργαστοι τενες 

λίθοι τοΐς έχρησίμευον ώς όπλα καί ώς έργαλεϊα, 

καί ή καταστασις αύτών ήτο πενιχρά καί άθλια. 

ΊΙ έποχή έκείνη έκλήθη λίαν προσφόρως «ό .7ί- 

θινοι: αιών». Κατά φυσικόν τινα νόμον, έν μέσω 

χώρα; όλω; διαφόρου, άνθρωποι τού αυτού σχη

ματισμού, όμοιοι κατά τήν διάνοιαν, διέτρεχον 

άφ’ ένός μέν τά τροπικά δάση τών Ινδιών, άφ’ 

έτέρου δέ τάς ψύχρας χωράς τοΰ Καναδά, έθή- 

ρευον τήν άρκτον καί τόν ρέννον έπί τών 

οχθών τού Δελαβαρη καί τού Μισσισιπή, ώς 

καί έπί τών οχθών τού Σηκουάνα καί τού Τα- 

μέσεως.

Πλήν δέν άρκεϊ τούτο. Οί κάτοικοι τών ύπό 

ωκεανών χωριζομένων τούτων ήπείρων διέρχον

ται τάς φάσεις σχεδόν ομοιομόρφου πολιτισμού. 

Τούς νομάδας διαδέχονται άνθρωποι μέ μόνιμον 

κατοικίαν έν ταΐς παραλίαις, έπί τών οχθών 

τών ποταμών καί όπου έν γένει εϋρισκον προ- 

χειροτέραν τήν τροφήν των. Σωροί σκευών, αγ

γείων, οστών κ τ. τ. μαρτυρούσι περί τής μα

κροχρονίου έγκαταστάσεως άνθρώπων είς τά 

μέρη ταύτα. Οί αιώνες παρέρχονται- βαθμηδόν 

άναπτύσσεται τάσις τις καλλιτεχνική, καί ού

τως άρχεται ή πρώτη τής τέχνης αύγή άνα- 

λάμπουσα.

ΓΙανταχοϋ οί άνθρωποι μετά παιδαριώδους 

ούτως είπεϊν φιλοδοξίας έζήτησαν ν’ άπεικονί- 

σωσι το ίδιον αύτών πρόσωπον, τάς μετανα

στεύσεις των, τού; άγώνάς των, τάς νίκα; των. 

Ή Αίγυπτος μετέδωκεν ήμϊν τήν άρχαίαν αύτής 

ιστορίαν λελαξευμένην έν τώ γρανίτη. Οϊ βρά

χοι τής Σκανδιναβίας πα-ουσιαζουσιν ήμ.ϊν άν- 

θρωπίνους μορφάς άτέχνως όλως γεγλυμμένας. 

Έσχάτως άκόμη ύπεβλήθησαν είς τήν άνθρω

πολογικήν τού Λονδίνου εταιρίαν παραστάσεις 

γεγλυμ.μέναι έπί τών βράχων τής Νέας Ζηλαν

δίας ύπο τεχνιτών δεικνυόντων μόρφωσίν τινα.

Τά αυτά σημεία άπαντώμεν καί έν τή αρ

χαία ’Αμερική· αί παραστάσεις αύται καλύ- 

πτουσι μεγαλας έπιφανείας καί είναι είς άκρον 

ένδιαφίρουσαι. Ίδίω; εϋρηνται έν ταΐς άρχαίαις 

Ισπανικαϊς κτήσεσιν, έπί τών οχθών τοϋ Όρε- 

νόκου, έν τή Κολομβία, έν Βενεζουέλη, έν Πε- 

ρουβία, Μεξικώ καί Βρασιλία. Εϋρηνται βράχοι 

ολόκληροι κεκαλυμμένοι ύπό παραστάσεων ζώων 

καί φυτών. Άπό τού έτους 1520 ήδη οί Ισπα

νοί Κατακτηταί άναφέρουσι τοιαύτας γλυφάς. 

Έν τώ ίσθμώ τού Παναμα βράχοι ολόκληροι 

περιέχουσιν ιερογλυφικά σημεία, ιόν ή μελέτη 

θά ήτο εί; άκρον ενδιαφέρουσα. Έπί τών οχθών 

τοϋ ποταμού άγιου Ίωάννου άνεκαλύφθη παρά- 

στασι; συνεχής άνθρώπων, ζώων, πτηνών όλων 

έστραμμένων πρός τό αύτό μέρος. Πιθανόν είναι 

οτι ό τεχνίτης ήθελε νά παραστήση οϋτω τήν 

μετανάστευσιν τής ιδίας αύτού φυλής. Εί; τό 

αύτό μέρος εύρέθησαν παραστάσεις λίθινων πε- 

λέκεων, έχόντων τό αύτό οχήμα μέ τους συμ

βολικούς πελέκεις, τού; άνακαλυφθέντας έπί 

τών μεγαλίθων τής έν Γαλλία Βρεττανίας.Ή 

προσέγγισι; αύτη δέν είναι βεβαίω; τυχαία, καί 

έμφαίνει μίαν συνάφειαν καί σχέσιν τών αν

θρώπων διά μέσου τών έκτάσεων.

Οί βράχοι, οί περιβάλλοντες τήν μεγάλην 

άλμυράν λίμνην περί τήν πρωτεύουσαν τών Μορ

μόνων έν Αμερική περιέχουσι γλυφά;, ένθυμι- 

ζούσα; ήμϊν τά; τής Αίγύπτου Τινές τών γλυφών 

τούτων παριστώσι μορφάς άνθρωπίνους φυσικού 

μεγέθους, λελαξευμένα; έπί σκληρότατου κυα- 

νοχρόου γρανίτου είς ύψος πλέον τών δέκα μέ

τρων άπό τής έπιφανείας τού έδάφους. Τά 

πάντα άποδεικνύουσιν έργασίαν κοπιώδη καί 

δύσκολον, ήνδέν ήδύναντο οί άνθρωποι νά έκτε- 

λέσωσιν άνευ προηγουμένων σπουδών καί άνευ 

ύποδειγμάτων. Πώς όμως νά εύρεθή ό σύνδε

σμος δ συνδέων λαούς τοσοϋτον άφεστώτάς άπ’ 

άλλήλων ·,

Έν τή έπαρχίιγ Βερμών τής βορείου ’Αμερι

κής οί βράχοι οί βρέχόμενοι ύπό τού ποταμού 

Κοννεκτικουτ είναι κεκαλυμμένοι ύπό γλυφών. 

Έπί ένος αύτών φαίνονται καθαρώς εϊκοσιν άν- 

θριόπων κεφαλαί διαφόρων τύπων. Τινές τούτων 

φέρουσι δύο ακτίνας, όμοιας πρός τάς άκτϊνας, 

άς παοιστώσιν έπί τής κεφαλής τού Μωϋσέως 

κατερχομένου τού ορούς Σινά. Αί παραστάσεις 

αύται έμφαίνουσι τήν τέχνην έν νηπιώδει έτι 

καταστάσει.ΊΙ ρίς ελλείπει άπο τών προσώπων 

τούτων· οί οφθαλμοί καί τό στόμα είκονίζονται 

διά οπών. Ούχί μακράν τής θέσεως ταύτης εύ

ρέθησαν άλλαι γλυφαί, έμφαίνουσαι τέχνην 

πολύ πλέον προκεχωρημένην κκί κατά πάσαν 

πιθανότητα νεωτέρας έποχής, διότι ή παρά- 

στασι; τών ζώων, τών πτηνών καί τών όφεων
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δεικνύει άρκετάς γνώσεις τοϋ σχηματισμού τών 

διαφόρων τούτων ζώων.

Έν τή νοτίω ’Αμερική ή χώρα τών γεγλυμ- 

μένων βράχων (τών Pedras Pintadas. ώ; τούς 

ώνόμασαν οί Ισπανοί) εκτείνεται άπό τής Γουϊ- 

άνης μέχρι τή; ΙΙαταγωνίας, καί έν ταϊς έκτα- 

σεσι ταύταις μεταξύ άνθρώπων τοσούτον ξένων 

άλλήλοις εύρίσκομεν την αύτην τάσιν τοϋ 

ζωγραφίζειν ή γλύφειν πάσαν πέτραν παρου- 

σιάζουσαν δμαλήν τινα ή λείαν επιφάνειαν, 

κατάλληλον προς τον σκοπόν.

Παρά τοϊς βράχοι: έν τώ Μεξικώ άνεκαλύ- 

φθη πρό μικρού εύρύτατον σπηλαιον, ού οί τοίχοι 

ήσαν κεκαλυμμένοι ύπό παραστάσεων διά οχρης 

έκτελεσθεισών. Έν μέσω τοϋ σπηλαίου έκειτο 

ανθρώπινο; σκελετό;, καί ούτος ζωγραφισμένο; 

δι’ έρυθροϋ χρώματος καϊ τετυλιγμένος έντός 

δέρματος στρουθοκαμήλου. Ό άνθρωπο; ούτος 

ήτο σύγχρονο; τών τοιχογραφιών; Τίς δύναται 

νά το βεβαίωση;

Ό διάσημος Ούμβόλδος κατά τήν περιήγη· 

σίν του έν ’Αμερική έζήτησε μετά προσοχή;, 

τάς άρχαίας της χώρας γλυφάς, άς καί περι

γράφει. Είναι παραστάσεις τοϋ ήλιου, τής σελή

νης, κροκοδείλων καί όψεων, παραστάσεις άτεχ

νοι, επειδή όμως αί παραστάσεις αύται είναι 

γεγλυμμέναι έν σκληροτάτω γρανίτη δέν δυνά

μεθα νά τάς άποδώσωμεν είς τά; βαρβάρας φυ

λάς, τάς κατοικούσα; τάς χώρας έκείνας κατά 

τήν πρώτην άφιξιν τών Ευρωπαίων. Αί φυλαί 

αύται, Τοϋπις, Τουπενάμβας ή Γουαρανή κα- 

λούμεναι, εύρίσκοντο έν έντελεϊ βαρβαρότητι, 

άνευ μονίμου κατοικίας, άνευ νόμων, άνευ άρ- 

χηγών* οί άνθρωποι έκεϊνοι έ’ζων έντελώς γυ

μνοί, διέτρεχον τά δάση καί έτρωγοντό θήραμα 

ώμον. Τά όπλα αύτών ήσαν πέτοαι άτέχνως 

κατεσκευασμένα*. καί τόξα τοσούτον σκληρά, 

ώστε άπαιτεϊτο δύναμις ύπεράνθρωπος διά νά 

τά έντείνη. Άναμφιβόλως οί ’Ινδοί ούτοι δέν 

ήσαν ικανοί νά έκτελέσωσι τά γλυπτικά έργα, 

περί ών άναψέρομεν. Τίνε; λοιπόν ήσαν οί άν

θρωποι, εί; οϋς δύναται τις ν’ άποδώση τάς 

pedras pintadas ; Τίς ή καταγωγή αυτών; 

Πώ; έξηφανίσθησαν έντελώς ; Ό Ούμβόλδος 

ούδέν περί τούτου άναφέρει.

(Έπεται τό β.' άρΟρον)

λό; της, ό χαριέστατο; ποιητής Η. Τανταλίδης. 

Τής τοιαύτης πνευματικής καί ηθικής καλλιέρ

γειας άναλογοι ήσαν καί οί καρποί. Όσοι είχον 

τήν χαράν τοϋ νά τήν γνωρίζωσιν, δμολογοϋσιν 

οτι σπανίως άπήντησαν γυναίκα ένοϋσαν εί; τοι- j 

ούτον βαθμόν έν έαυτή τά διανοητικά καί ψυχι

κά προτερήματα, τήν άπέριττον εύφυίαν, τήν 

άνευ αξιώσεων πολυμάθειαν, τής κρίσεως τήν ευ

θύτητα, πασας τάς χριστιανικά; άρετάς τή; 

πίστεως, τής ειλικρινούς εύλαβείας. τής οιλελεή- 

μονος πρό; τον πλησίον άγάπης. Προσέτι δέ θερ

μώς καί βαθέω; ήγάπα τήν πατρίδα τη:, ήν 

εκοσμει σια των αρετών της, τρεφουσα γνήσιον 

'Ελληνικόν αίσθημα, καί είς τούτο έγκαυχωμένη.

Προ έτών ήδη φθοροποιός καρκίνο: τήν κατε- 

βίβρωσκεν. ’Αλλά τοιαύτη ήν ή άπαράμιλλο; 

καί γενικώς θαυμαζομένη γενναιότης τοϋ χαρα- 

κτήρός της, ώστε ϊνα μ.ή λυπή τά περί αύτήν 

αγαπητά όντα, τόν σύζυγον, τά τέκνα, τούς α

δελφούς, τούς φίλους τη; ύπέφερεν έν σιωπή, καί 

έκρυπτε τά; άλγηδόνζ: τη; ύπό ούδέποτε δια- 

ψευδομένην φαιδρότητα. Τέλος όμως πρό τριών 

μηνών ό σύζυγος, εί; ον ήν έγκαρδίως άφωσιωμέ- 

νη, καί είς δν, μή ύγιώς έχοντα άφιέοου άπό τί

νος πάσας της τάς φροντίδας, άνηρπάγει αίφνης 

τή; άγκαλης τη; διά προσβολή; στιγμιαίας. 

Τούτο ώ; κεραυνός τήν κατέβαλεν· είς τό μέγε

θος τής θλίψεως ένέδωκαν αί ψυχικαί της δυνά

μεις, καθ’ άς στιγμάς, ολίγα; ήμέρας μετά 

φοβεράν έγχείρησιν ήν είχεν ύποστή ή ιδία, ή 

μόνη σωτηρία τη; ήν έν τή άπολύτω ηθική ει

ρήνη καί ηρεμία. Έξ έναντία; ή φοβερά ψυχική 

οδύνη, ήν, ίσως κατά μέρος ε'τι ν' άποκρύψη ού

χί όμως καί νά ύπερνικήση ήδύνατο, έπολλα- 

πλασίασε καί έξέτεινε τό ολέθριου πάθος της, 

άποβάν έντό; ολίγου θανατηφόρον.

Οΰτω; άνηρπάγη έκ τών αγκαλών τή; άπα- 

ραμυθήτου οικογένειας τη;, έκ τοϋ μέσου τών 

φίλων, οϊτινες τήν περιέβαλλον διά τοϋ σεβα

σμού των, έκ τή; Έλλαδος, εί; ήν ήτο πολύτιμον 

υπόδειγμα μ.ητρός καί πολίτιδος, μία τών εύγε- 

νεστέρων φύσεων αΐτινες έκλέϊζον τήν έκλεκτο- 

τάτην κοινωνίαν τήν ’Αθηνών.

A. Ρ. Ρ.

ΙΧΤΕΚΡΟ-Δ-ΟΓΙ-Α.-

ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΓΛΛΟΓΟΣ
ΕΝ ΑΜΣΤΕΔΟΔΑΜΠι

α.’) Έκθεσις ύποβληθεϊσα τώ Συλλόγω παρά 

τών Κυρίων Καθηγητών Βαλετών καί Φλαμάντ 

περί τών προτάσεων τοϋ Κυρίου Κ. 'Ράϊερ, ύπο- 

βληθεισών τώ Συλλόγω τή 3/18 7βοίου 1888 

(Όρα «Ελλά;» τεύχος γ.’ σελ. 207-209).

β.') Πρότασις τοϋ Κυρίου 'Αλεξάνδρου "Ρ. 

'Ραγκαβή, επιτίμου Προέδρου.

γ.’) Πρότασις περί άναγορεύσεως έπιτίμων 

μελών, ών δ κατάλογος θέλει ύποβληθή είς τήν 

Συνέλευσιν.

δ.') Ή προφορά τή; Ελληνικής γλώσση;— 

IΙώ; πρέπει νά προφέρη τις τήν Ελληνικήν γλώσ

σαν, τήν τε άρχαίαν καϊ τήν νεωτέραν ;

Ό έκ Λωζάννη; (τής Ελβετία;) Κύριος ’Ιού

λιο; Φερρέττης θέλει δμιλήσει έπϊ τού ζητήμα

τος τούτου.

ε.') Αί έξής προτάσεις τοϋ κυρίου I'. Α. Πο

λίτου.

Ό φι7,ελληνικός σύλλογο; νά δημοσιεύη κατ’ 

έτος ήμερολόγιον, άποσταλησόμενον είς πάντα; 

τούς συνδρομητής είτε μέλη τοϋ Συλ.λόγου εί

τε μή.—Τό Περιοδικόν «Ελλάς» νά έκδίδηται 

κατά μήνα, καί ούχί κατά τριμηνίαν ώς μέ

χρι τοϋδε. Πρός τούτο ν' αύξηνθή ή έτησία συν

δρομή.—Ό φιλελληνικός Σύλλογος νά όνομάση 

άνταποκριτάς έν όλαις ταϊς πρωτευούσαις· έν 

όλαις δέ ταϊς πόλεσιν, ένθα ύπάρχουσι μέλη τοϋ 

Συλλόγου, νά διορισθή άμισθος άνταποκριτής 

τοΰ Συλλόγου.

στ.’) Προτάσεις ύποβ/.ηθεϊσαι παρά τοϋ κ. 

Κωνσταντίνου Καζανζή έκ Νέας Τόρκης ώς πρός 

τό Περιοδικόν «Ελλάς.»

ζ.’) Άναγνωσις μελέτης άποσταλείση; τώ 

Συλλόγω παρά τοϋ καθηγητοϋ Κυρίου Σ. Βιά- 

ζη έκ Ζακύνθου ύπό τόν τίτλον

«Τινες αί μελέται, αΐτινες δέον νά καλλιερ- 

γώνται περισσότερον, ώς τούτο τώρα συμβαίνει, 

παρά τών Ελλήνων;»

η.’) Εκλογή δύο μελών τοϋ Συλλόγου είς άν- 

τικατάστασιν τών κυρίων "Αβρές καί Μίλλερ ά- 

ποχωρησάντων κατά τό άρθρ. 5 τού Κανονισμού.

0.') Πρότασις περί αύξήσεω; τής έπιχορηγή- 

σεως τών μελών τοϋ Συλλόγου (όρα άρθρ. 23 

τοϋ Κανονισμού).

ι ') Πληροφορίαι διάφοροι.

Jia τό Συμβού.ΐιον. 
Λ λ. Ρ. Ρλγκλβηε επίτιμο; Πρόεδρος 
Λ. Η. G. Ρ. Vanden Es Πρόεδρος. 
II. C. Muller. Γραμυ,ατεύς.

'Er Ά/ιστιΛοδάμω τη /ό Χαιου 1889.

Ό Tirard, ού τήν ει

κόνα παραθέτομεν, έγεν

νήθη έν έτει 1827 έν 

Γενεύη, είναι όμως γαλ

λικής καταγωγής. Ει

κοσαετής τήν ηλικίαν 

μετέβη είςΠαρισίους καί 

έλαβε θέσιν δημοσίαν, 

άλλ’ ήδη τό 1851 πα

ραιτηθείς ίδρυσε μέγα 

χρυσοχοείου. το όποιον 

διά τής δραστηριότητο: 

αύτού έπροόδευσ: με-

γάλως. Ώ; πλούσιος πο

λίτης δ Tirard έξήσκει

άρκετήν επιρροήν είςδιά-

φορα τή; πρωτευούσης 

τμήματα, καί ώ; πρε- 

σβεύων ανέκαθεν άρχάς 

δημοκρατικά; άντέστη 

πάση δυνάμει εί; τήν 

εκλογήν ώς Βουλευτοϋ 

τού Όλιβιέ, οστι; έν έτει 

1869διωρϊσθη ύπουργός 

τοϋ Ναπολέοντος. Έν

έτει 1870 έξελέχθη δ 

Tirard δήμαρχος τοϋ 

9ου διαμερίσματος καϊ 

άνέπτυξεν ώς τοιουτος

ξελέχθη βουλευτής.

Ουσαναπλήρωτον ζημίαν ύπέστη ή κοινωνία 

τών 'Αθηνών, άπολέσασα διά τοϋ προώρου 

θανάτου τής Κ“ς Ζωής Βα-Ιτατςή έν τών πρωτί
στων καί τών σπανιωτάτων έγκαυχημάτων αυ

τής.

ΊΙ μακαρϊτι; ήν θυγάτηρ τοϋ πανελληνίως 

γνωστού σοφού Στεφάνου τοϋ Καραθεοδωρή, μη

τρόθεν εις τάς οικογένειας τών Μουρουζών καί 

τών Μαυροκορδάτων άνήκουσα. Τάς σπάνιάς ά- 

ρετάς πνεύματος καί καρδίας, δι' ών ή φύσις έκ 

γεννετής τήν έπροίκισεν, άνέπτυξεν εις βαθμόν 

έξοχον ή φιλόστοργος επιμέλεια τών γονέων της, 

καί δ ύπέρ τινα καί άλλον φιλόκαλος διδάσκα

υμφώνως

νονισμοϋ

( Εγκύκλιος)

πρός τά άρθρα 15 καί 17 τοϋ Κα- 

τοϋ ήμετέρου Συλλόγου, λαμβάνομεν

τήν τιμήν νά είδοποιήσωμεν, ότι ή β.' γενική

τού Συλλόγου συνέλευσις θέλει συγκροτηθή τή 

®/14 Σεπτεμβρίου 1889. ημέρα Σαββάτω, είς τάς 

2 καί 7 μ. μ. έν τώ ξενοδοχείω Κρασναπόλσκη 

έν Άμστελοδάμω.

Έν τή συνεδριάσει ταύτη δ Γραμματεύς θέ

λει άναγνώσει έκθεσιν περί τής ένεστώσης κατα

στάσεων τοϋ Συλλόγου καί δ Ταμίας θέλει δώ

σει λόγον τής χρηματικής διαχειρίσεως.

Πρό; τούτοι; θέλουσιν ύποβληθή τά έξής ζη

τήματα :

ΠΕΤΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ TIRARD

ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΣΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
(μετά είχόυος )

X ό δεύτερον ήδη b Tirard κατέχει τήν ύψη- 

λήν θέσιν τοϋ I Ιροέδρου τοΰ ύπουργικοΰ Συμ

βουλίου έν Γαλλία. Τό πρώτον έγένετο πρωθυ

πουργός μετά τήνπτώσιν τοϋ ύπουργείου 'Ρουβιέ· 

ήδη δέ διαδέχεται τό ύπουργεϊον Φλωκέ.

βΓπ\ΑΙ\ϋ Πρωθυπουργός της Γαλλίας.

Ώς τοιουτος έψήφισεν 

έν Βορδώ κατά τή: συν- 

ομολογήσεως τής ειρή

νης μετά τών Ηρωσσων 

καί ύπέρ τής καταλύ- 

σεως τή; ναπολεόντειου

δυναστείας. Καθ’ ολην

δέ τήν διάρκειαν τής πο

λιορκίας τών Παρισίων 

ανέπτυξε δρας·ηριότητα 

άξιοβαύμαστον καί άφο-

βίαν μεγάλην, προστά

τη; άναδειχθεϊ: τών

πασχόντων συμπολιτών 

του. Τώ 1872έμονομά-

χησε πρό; τον Aubert,

συντάκτην τοϋ «Γαλζ-

του», καί έπληγώθηβζ- 

ρέω;. ’Έκτοτε κατέλαβε 

διαφόρου: ύψηλά;θέσεις, 

ήτο ύπουργό; τών οικο

νομικών, ύπουργός τοϋ 

έμπορίου ( 1882 ), καί 

άπό τοϋ Δεκεμβρ. 1887 

μέχριτοΰ ’Απριλίου 1 888 

πρόεδρος τοϋ ύπουργικοΰ 

συμ.βουλίου κζί υπουρ

γός τών Οικονομικών.

Έν τή βουλή καί έν 

τή γερουσία έπί όλων 

τών βιομηχανικών ζητη

μάτων έλαβε τόν λόγον

Εσωτερικόν Μαλαϊκϋς οικίας.
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ζαί ή γνώμη αύτοϋ έπέδρασεν έ—ί τών δύο τού

το» σωμάτων. Είναι δέ καί δόκιμος συγγραφεύ;, 

ιδίως έπηνίθη ή έμβριθή; αύτοϋ μελέτη περί τή; 

«Άναπτύςεω; τή; χρυσοχοϊκή; τέχνη;», έκδο- 

θεϊσα έν Παρισίοις τώ 1868.

Εφέτος κατά τήν διαμονήν τοϋ ήμετέρου βα- 

σιλέω; έν Παρισίοις έτιμήθη καί διά τοϋ μεγα

λόσταυρου τοϋ τάγματος τοϋ Σωτήρος.

Άδηλον είναι αν έπί πολύ θά διατηρηθή τό 

ύπουργεϊον Tirard έν τη έξουσία. Έν τή βουλή 

βεβαίως θά γείνη λυσσαλέα κατ’ αύτοϋ έπίΟεσις.

i||

■

ΜΟΥΣΙΚΗ

έν Κωνσταντινουπόλει αξιότιμο; Κύριος Άρι- 
ττείάης ίφέκύης Πακόπου.ίος έξέδωκε πρό 

τίνος έξ τεμάχια μουσική; μετά πολλή; φιλο

καλίας. Μεταξύ αύτών είναι Βα.Ι.Ιισρός, αφιε

ρωμένος είς τόν Μέγαν Λογοθέτην Σταυράκην 

Βέην Άριστάρχην, ΪΙϋ.Ικα, αφιερωμένη είς την 

εύγενεστατην Κυρίαν Μαυρογένους, Μαζούρκα, 
αφιερωμένη τή Κυρία Αικατερίνη Καραθεοδωρή, 

ζαί ύμνος είς τόν Σουλτάνον. Αί μουσικά ί αύ

ται συνθέσεις άποδεικνύουσϊ τόν Κύριον Πανό- 

πουλον μουσουργόν άριστον, καί εύχάριστον θά 

ήτο καί άλλοι τών ήμετέρων ύμογενών νά έμι- 

μώντο τό παράδειγμα αύτοϋ, καθότι ή μουσική 

ού μόνον τέρπει τήν άκοήν, άλλά μορφόνει καί 

τήν ζαρδίαν. Έλεγον :.αί οί αρχαίοι· « Ούκ 

έστιν ούδέν ατυχίας ανθρώπινης παραμύθιον γλυ- 

κύτερον έν βίω τέχνης», ζαί τοϋτο δύναται ι

δίως νά έφαρμοσθή είς τήν μουσικήν.

>

Ό Σάχης εν τή Παγκόσμιό» 'Εκθέσει.— Ό 

Σάχης τής Περσίας έπισζεφθεις τούς Παρισιού; 

όπως ϊδη καί αύτό; τά τής Έκθέσεως, έ’τυχεν 

έκτάκτως έγκαρδίου καί έπισήμου παρά τοϊς 

Παρισινοί; ύποδοχής. Καί έν πρώτοι;, έν τώ 

σταθμώ ένθα έμελλε ν’ άποβιβασθή, ό περίβο

λος ήτο καταστόλιστος ύπό τροπαίων καί ση

μαιών Περσικών καί Γαλλικών, ή δέ δι’ ύπο- 

δοχήν αύτοϋ προορισμένη αίθουσα μεγαλοπρε- 

πώς διεσζευασμένη διά βελούδου ζαί χρυσοϋ.

ΙΙερατωθείσης τής ύποδοχής δ Σάχης μετά 

τής άζολουθίας του ζατηυθύνθη εύθύς πρός τήν 

Έκθεσιν, ένθα αί πρό: ύποδοχήν του παρα- 

σζευαί ήρξαντο μετ’ άζρας σπουδής, διότι ούδέ 

καν προέβλεπέ τι; πρό τινων 

έπίσημον έπίσζεψιν. Κατόπιν έπεσζέφθη τον 

πύργον τοϋ Άϊφελ, καί δ έκ 

θαυμασμός έζωγραφήθη έπί 

ώρών τοιαύτην

τής θέας αύτοϋ 

τής μορφής του. 

Δέν άνήλθεν όμως είς αύτόν ή μέχρι τινός μό

νον, άφήσας μόνους τούς ακολούθους του νά 

διανύσωσι τό έπίλιπον τοϋ διαστήματος. Κακαί 

τινες γλώσσαι εΐπον οτι ό Σάχης ήθέλησε, νά 

δοζιμάσωσιν οί ακόλουθοί του πρώτοι τήν στε

ρεότητα τοϋ κολοσσού

Είς τό Βούφα.Ι.Ιο Βί.Ις. — Ό Σάχης φέρει 

περισκελίδα μαύρην, χιτώνα έπίσης μαϋρον μέ

άργυροκεντήτου; έπωμίδας καί κάλυμμά τής 

κεφαλής έξ άστρακανίου, μόνον δε κόσμημά του 

είνε ο έπί τοϋ σκούφου άδαμαντοκόλλητος λέων 

τής Περσίας.

Περιεργαζόμενο; δ Σάχης τά τών Παρισίων 

καί τής Έκθέσεως, ϊσταται, έδώ μέν ϊνα θαυ- 

μάση, έκεϊ δέ ϊνα παρα τίνος μικροπωλητοϋ 

άγοράση άσήμαντα μικροτεχνήματα, πληρώ- 

νων έκαστον αύτών διά λίρας καί πανταχοϋ, 

είς τήν Έκθεσιν καί τόν πύργον τοϋ Άϊφελ, 

είς τό Λοϋβρον καί τά ΊΙλύσια, τώ γίνονται 

τιμαί έπισημόταται. Άλλ’ ή οίονεί άποθέωσι; 

τοϋ Σάχη έγένετο είς τό Βούφα.Ι.Ιο Βί.Ις, κατά 

τήν εί; τιμήν αύτοϋ δοθεϊσαν παράστασιν. Τό 

δι* αύτόν προορισθέν έν τώ μέσω τοϋ θεάτρου 

θεωρεΐον είνε μετ’ άπεριγράπτου λαμπρότητο; 

διεσκίυασμένον. Τό θέατρον είνε κατάμεστου 

κυριών, ποθουσών νά ΐδωσι τόν ασιανόν μονάρ

χην, ούτο; δέ πάλιν, νωχ-.λώ; καί σταυροπο- 

δητεί καθήμενο; καί έχων πρό αύτοϋ τράπεζαν 

μέ φιαλας υδατο; πεπαγωμένου, διευθύνει τά 

δίοπτρα τώρα μέν πρός τάς κυρίας, είτα δέ πρό; 

τόν χώρον τοϋ θεάματος ένθα τώ προκαλοϋσι 

μειδιάματα οί Ινδικοί χώροι. ΙΙερατωθέντο; 

τοϋ θεάματος, δ Σάχη: έξέρχεται, καταχειρο

κροτούντο; έν τή διαβάσει αύτοϋ τοϋ κατενθου- 

σιασμένου πλήθους Έν γένει δ Σάχης έτυχεν 

εκτάκτως ένθουσιώδου; ύποδοχής παρά τώ Γαλ

λίζω λαώ καί θά έγκαταλίπη, έννοεϊται, τούς 

Παρισινούς είς άκρον μεμαγευμένους.

’ Η μακροβιιίτης τών χε.Ιωνών.—Ή χελώνη 

είνε εν τών πλέον μ,ακροβίων ζώων. "Αν τυχόν 

άμ.φιβάλλετε, ιδού μία έξ αύτών ήτις, ώς άνα- 

φέρουσι τά έν Σαβάννα τών Ήνωμ. Πολιτειών 

έζδιδόμενα Morning News, προσέρχεται ή 

ίδια όπως πιστοποίηση τήν μαζροβιότητα της '. 

Ιδού δέ πώς:

Πρό πολλών ήδη έτών ε’ζη έν Ρουδούτη 

(πολιτεία, τή; Νέας Τόρζης) άνθρωπός τις, 

Ούϊττάζερος καλούμενος, οστις είχε τήν άβλαβή 

μανίαν, συλλαμβάνων χελώνας, έπί τοϋ οστρά

κου αύτών νά χαράσση τονομά του. ’Εργατικός 

τις τών περιχώρων συνήντησεν έκ τύχη; έν τή 

πορεία του, κατά τόν ’Οκτώβριον τοϋ παρελ

θόντος έτους, χελώνην σχεδόν παραλυτικήν 

ήτις, βαδίζουσα, μετά πόνου έσυρε τά έαυτής 

μέλη. Πλησιάσας, είδε ψηφία έπ’ αύτής ζε- 

χαραγμένα, παρατηρήσα; δ’ αύτά προσεκτικώ- 

τερον, άνέγνω τήν έξης επιγραφήν : Β. Α. Ονϊτ- 
τάκερος, 10 Λϋγούστου 1ΊΊ1. Ή ύπέργηρως 

λοιπόν αΰτη χελώνη φέρει έπί τής ράχεώς τη; 

πλείονκ τών 1 17 έτών, όσα δηλ. δέ . ηύτύχησε 

νά διανύση έπί γής δ καλός χελωνιολόγος της 

κ. Ούϊττάκερος.

'II καταιγις τής Χογκόγκης. — Ούδέν δ 

τρέχων αιών παρέσχε μέχρι τοϋδε φαινόμενου 

παρόμοιον πρό; τήν έν Χογκόγκη έκραγεΐσαν 

θεομηνίαν κατά τινα τών τελευταίων τούτων 

μηνών. Θύελλα καταστρεπτικωτάτη έξερράγη 

έν τή πόλει ταύτη διαρζέσασα 48 όλα; ώρας. 

Λί βρονταί άλλεπάλληλοι ζαί άνευ διακοπής 

έκυλίοντο έπί δύο κατά συνέχειαν ήμέρας. Ή 

προκύψασα φθορά είνε άνυπολόγιστος. Τό κέν— 

τρον τής πόλεως δέν είνε πλέον ή σωρός έρει- 

πίων. Άφ’ ής ή θύελλα έξερράγη, μετά παρέ- 

λευσιν δύο ώρών τά πεζοδρόμια ήσαν κατε- 

πλημμυρισμένα. Την εσπέραν πολλά; γεφύρας 

παρέσυρε τό ρεύμα. Ό κεραυνό; έθανάτωσε 42 

Κινέζους. Ή βροχή κατέπιπτε κρουνηδόν έπί 

47 κατά συνέχειαν ώρας. Τό βροχόμετρου έση- 

μείωσευ 70 έκατοστομέτρων ύψος. Έν τώ λιμένι, 

300 πλοία κατεποντίσθησαν. Τρισχίλιοι Κινέ

ζοι μένουσιν ήδη άνευ άσύλου. καί πλείονες τών 

διακοσίων έφονεύθησαν. Υπολογίζεται οτι έγέ

νοντο ζημίαι άξια; 5 περίπου εκατομμυρίων 

φράγκων.

Τό οινόπνευμα καί ή μακροβιότης. Ή 

«Αγγλική ιατρική Έταιρία» συνέλαβε τήν 

έπιθυμίαν νά μζθη ποια κατά μέσον όρον ή 

ήλικία τών εί; τά; έζή; τοεϊς κατηγορίας ύπα- 

γομένων ανθρώπων : εκείνων οϊτινες καθ’ ολο

κληρίαν άπέχουσι τών οινοπνευματωδών ποτών, 

έκείνων οϊτινες κζμνουσι μετρίαν αύτών χρήσιν, 

καί τέλος, τών μεθύσων. Πρός τοϋτο δέ, συνέ- 

στησεν επιτροπήν, είς ήν άνέθηκε τήν μελέτην 

τοϋ προκειμένου ζητήματος.

ΤΙ έν λόγω επιτροπή έκαμε τά; έρεύνας της 

έπί 4234 θανάτων, ιδού δέ αί παρατηρήσεις 

τη;, άς έπέδωκε τή Έταιρία. Τού; 4234 έφ’ 

ών έκαμε τά; έρεύνας, διήρεσεν εί; τά; έξής 

πέντε κατηγορία; :

I) Total abtrninei’S : τους μηδέποτε πί

νοντας οινόπνευμα.

2) Habitually temperate drinkers : Τού; 

μέτριο»; αύτοϋ καμνοντα; χρήσιν.

3) Careless drinkers: τού; πίνοντας άνευ 

προθέσεως τοϋ νά μεθυσθώσεν, έξ άπλή; άσυ- 

νεσίας.

4) Free drinkers : Τού; έκ συνήθειας πί

νοντας.

5) Decidly imperate drinkers : τούς 

μεθύσου;.

Ιδού λοιπόν, κατόπιν τής διαιρέσεω; ταύτη;, 

ή κατά μέσον όρον μακροβιότης τών έν έκαστη 

τών κατηγοριών αύτών ύπαγομένων :

1ί............... ............................................51 έτη, , 23 ήυ.έραι

2».....................................
.................................... 63 » 13

»

3ί............... ..................................................59 » 67
»

4ί............... ..................................................57 » 59
»

5η.................................... ..................................................53 » 3 η
Τό παράδοξον ένταϋθα είνε ότι οί μ.ή πίνον- 

τε; ποσώ; οινόπνευμα αύτοί είνε καί οί τών λοι

πών πάντων βραχυβιώτεροι, μετ’ αύτού; δ’ έρ

χονται οί άμέθυσοι.

Οί μετρίαν χρήσιν τοϋ οινοπνεύματος κάμνον- 

τες ζώσι πλειότερον πάντων τών λοιπών,

Έν έτέρω ύπομνήματι, ή έπιτροπή καθορίζει 

τήν μέσην ηλικίαν τών πέντε τούτων κατηγο

ριών, άποκλείουσα τοϋ καταστατικού της τούς 

πρεσβυτέρους τών 30 έτών.

Ιδού τό έξαγόμενον τών παρατηρήσει» της.

ΐη............. ......................................................57 έτη 31 ήμ
2“.............................................

..............................................66 » 48 »
3η...........................................

..............................................61 η 52 »
4η...........................................

......................................................58 » 87 »
5η...........................................

......................................................53 W 62 »
Οί άριθμοί ούτοι έπιβεβαιοϋσι τήν άλήθειαν 

τών άνωτέρω, μ.ί τήν διαφοράν ότι ένταϋθα οί 

έσχατοι τών μεθύσων ζώσιν όλιγώτερον τών 

δλοτελώς άπεχόντων τοϋ οινοπνεύματος. Το προ

νόμιον τή; μακροβιότητο; μένει καί ένταϋθα εί; 

τούς μετρίαν κάμνοντε; χρήσιν τοϋ οινοπνεύ

ματος.

’II άίκαιικ; τοϋ φωτός τής ,τακσε.ΐήκον. — 
Τή 30 Νοεμβρίου 1887, ούση; πανσελήνου καί 

τοϋ ούρανοϋ όντο; διαυγέστατου, δ κ. Σκίννερ, 

έν Βοστώνη, έζήτησε νά προσδιορίση τήν φω

τιστικήν δύναμιν τοϋ ήμετέρου δορυφόρου διά 

τής χρήσεω; έντονοτάτη; ηλεκτρικής πηγή;, 

χρησιμευούση; ώς τύπου συγκρίσεως. Μετεχει- 

ρίσθη λαμπτήρα ηλεκτρικόν έντάσεω; 400 φώ

των. ον άνήρτησενέπί τή; εισόδου τής «Young 

men’s Christian Association» Τοποθετηθείς 

είς μέρος ένθα ώ; άπό τής πανσελήνου καί τοϋ 

λαμπτήρος διαλύουσαν τήν σκιάν άκτΐνες ήσαν 

ίση; έντάσεω;, είχεν, ύπολογίζων τήν άπό τοϋ 

λαμπτήρος άπόστασιν, όλα τά στοιχεία τοϋ 

ζητουμένου προσδιορισμού, άφοϋ ή άπόστασις 

τή; σελήνη; τυγχάνει γνωστή. Δέν είχεν άλλο 

τι νά πράξη ή νά έφαρμόση τόν νόμον τή; φω

τομετρία; καθ’ ον αί έντάσει; τοϋ φωτό; αί χω- 

ροϋσαι έπί σκιών άμοιβαίων είσίν ΐσαι καί 

κατ’ εύθεϊαν άναλογοι ταΐ; πρό; τάς σκιά; άπο- 

στάσεσί των. Συμφώνως προ; τον νόμον τούτον 

έξετίμησε τήν φωτιστικήν τή; πανσελήνου δύ- 

ναμιν, περί ή; άπεφανθη ότι έχει έ’ντασιν 10 1' 

φώτων. Τόσων περίπου φώτων δ άριθμο; είνε 

επαρκής πρό; φωτισμόν δλοκλήρου τή;έπιφα- 

νεία; τή; σελήνης, ύποτιθεμένου ότι έκαστον 

τών φώτων κατέχει επιφάνειαν 25 τετραγωνι

κών ύφεκατομέτρων. Ό προσδιορισμό; ούτος, 

καίτοι ύποκείμενο; είς πλάνας, δύναται ούχ ήτ- 

τον νά παρασχη άρκούντω; ακριβή ιδέαν περί 

τής πραγματικής έντάσεω; τοϋ φωτός τή; παν

σελήνου έν συγκρίσει πρό; έ'να λαμπτήρα.

'(> π.ΐηθοσρός τής Γα.Ι.Ιιας.— Κατά στατι

στικήν έπί τοϋ πληθυσμού τή; Γαλλίας δημο- 

σιευθείσαν έσχάτω; έν τή παρισινή Έπισήρω 
’Εφημερίθι, έγένοντο έν Γαλλία κατά τό πα

ρελθόν έτος 1888 γαμοι 276,848, ήτοι 212 

μόνον όλιγώτεροι τών τοϋ προηγηθέντος έτους, 

Διαζύγια έγένοντο 4,708 ήτοι 1,072 πλειότερα 

τών τοϋ 1887. Τό πλέον δέ όλων δυσάρεστου 

είνε αί κατά το έτος τοϋτο γεννήσει;, συμπο- 

σούμεναι είς 882,639 ύπολοιπομένα; τών τοϋ 

1887 γεννήσεων κατά 16, 794. Σημειωτέον δ’ 

οτι πρόκειται ένταϋθα περί τών νομίμων γεννή

σεων όσον δ' άφορα τά; μή τοιαύτας, δ άριθ- 

μός των όσημέραι πολαπλασιάζεται. Οί θάνατο·, 

τοϋ έτους τούτου άνήλθον εί; 837,869 χιλιάδας.

Ιίλήν τών άνωτέρω σηρεεουμένων γάμων, έ

γένοντο κατά τό 1888 καί 3,065 τοιοϋτοι με

ταξύ άλλοδαπών πάση; έθνικότήτος, έτεροι 3, 

403 μεταξύ άλλοδαπών κζί Γάλλων, καί άλ

λοι 4,840 μεταξύ Γαλλίδων καί άλλοδαπών. 

Εί; 17.971 άνέρχονται οί άλλοδαποί οί έντός 

τή; Γαλλία; θανόντε; καθ’ όλην τήν διάρκειαν 

τοϋ έτους.

Έκ το»ν άλλοδαπών οί τόν μέγιστον άνά 

1,000 κατοίκους άριθμόν τέκνων παρέχοντες έν 

Γαλλία είσί, κατ’ άριθμητικήν τάξιν, οί ’Ιταλοί, 

Βέλγοι, Ισπανοί, Γερμανοί, Ελβετοί, καί “Αγ

γλοι.

Ό κοροθήρας.—Δέν πρόκειται περί τίνος Ιν

δού ήρωο; μυθιστορία; θηρεύοντος κόμας. Ό λό

γος ένταϋθα περί παραδόξου τινός ύποκειμένου, 

περίπου τεσσαρακονταέτους όπερ έν τή Παρισινή 

Εκθέσει συνελήφθη κατ’ αύτά;. Είχε τήν άλλό- 

κοτον ιδιοτροπίαν ν' άκολουθή έκεϊ, έν τώ πλή- 

θει, τάς άφθονον τήν κόμην έχούσα; μικρά; κο

ρασίδα; καί μετά δεξιότητο; ν’ άποκόπτη ριζη- 

δόντού; ξανθού; ζαί μέλανα; αύτών πλοκάμου;. 

Φζντάσθητε τήν λύπην τών μικρών κορών έπί 

τή στερήσει τοϋ λαμπρότερου των κοσμήματος.

ΤΙ άστυνομία. έννοεϊται, δέν ήργησε νά τόν 

συλλαβή, έρεύνης δέ γενομένης έν τή έπί τή; 

δδοϋ Σιμάρτη; οικία αύτοϋ, εύρέθη έν τώ θα- 

λάμω του πλουσιωτζτη συλλογή γυναικείων κο

μών, καί 50 κόμζι κορασίδων. Τόν έρασιτέχνην 

τούτον συλλέκτην έσπευσεν ό άστυνόμο; κ. Βρισ- 

σώ ν’ άποστείλη είς μέρος έν ώ άμφίβολον αν θά 

δυνηθή νά. έξακολουθήσε; τήν κομοθηρείαν του 

πρό; έπαύξησιν τή; συλλογή; αύτοϋ.

Άν ένωσης άριθμόν
Μετά, νήσου τοΰ Αιγαίου.
Έχεις πόλιν τοϋ αρχαίου 
Βασιλείου της Συρίας, 
"Ην ευρίσκεις έν τοϊς δέλτοις
I Ιαλαιΰς Γεωγραφίας.

Αίνιγμα 643.

Τό π ο ώ τόν μου σημαίνει
Την έκτασιν έν γένει-
ΊΤιήιια στοατοϋ τό ά λ λ ο ·V V V
Τό ο λ ο ν , άν δέν σφάλλω,
Είναι άνήρ γενναίος,
Πιστός τοϋ Όδυσσέως
Καί Φίλος οπαδός.
Ώς τοϋτο μνημονεύει
Άοχαϊος άοιδός.
Άλλά καί Σπαρτιάτης
Ανδρείος στρατηλάτης.

Αίνιγμα 644.

Ειιιαι τό ποοσψιλέστατον 
τον κόσμον τοντον κτήμα.

Άρχω παντοϋ και πάντοτε 
είς έν κ' είς άλλο κλίμα,

Ηολ/αίκις δέ κι’ <ί πόλεμος
Χάοιν έιιοΰ ιΐυκάται.V U G

Πρός κτϊισίν μου ό άνθρωπος 
ασθμαίνει, άμιλλάται.

ΤΙ κτησίς μου, χαράς πηγίι 
είς όλους άποάαίνει—

Ιΐλίιν όσον άφθονος κι’ άν η, 
ούδέποτε χορταίνει.

Αίνιγμα 645.
Μέτρησον μέχρι τοϋ δέκα, 

και τό π ρ ώ τ ο ν θ ’ άπαντήσης

Είς τό άλλο μετά κόπον 
εύχαοίστως θά καθήσης.

Έκ τοϋ όλου μου συνήθως 
τό φιλοθεΰμον πλήθος

Πομπός βλέπει, παρατάξεις, 
κι’ άλλας έπισήμους πράξεις.

Αίνιγμα 646.

Ό γνώμων είμαι πάντοτε 
όλων τών σκέύεών σου.

Διεομηνεΰς και οδηγός 
πιστός τών πράξεων σου.

Άνευ έμοϋ ώς άνθρωπος 
δέν δύνασαι νά ζήσης,

Ουδέ τιμάς ίι χρήματα 
ποτέ νά, άποκτήσης.

Τίς είμαι; Άν προσέχτις.
Σημεΐον ότι μ’ έχεις.

ΛΥΣΕΙΣ

τών έν τώ ποοιιγουμένω τεύχει 
Αινιγμάτων καί Προβλημάτων

Αινίγματος 639. Αινίγματος 640.

ΤΙ Σάτυοα. Τό λειιόνι.V V

Προβλήματος 641.
Τό πηδάλιον έκρέμουν οί άρχαΐοι στον 

[καπνόν, 
"Οταν έπιπταν τά φύλλα κ' ήρχετο βαρύς

[χειμών,
Και ατάραχοι τό κύμα έόλεπον από τήν 

γήν 
Ν’ άγριεύιι και ν’ άφρίζη στών ανέμων

[τήν πνοήν. 
Κ’ έγώ τώρ’ ύπεργιιράσας. τών Θορύιίων

[ζώ μακράν 
Και τόν ταραχώδη κόσμον ώς απλήν βλέ-

[πω σκιάν.
“Επαυσα πεζά νά γράφω, έπαυσα νά στι-

[χονογώ, 
Καί κινώ τόν κάλαμόν μου μόνον ίίπως 

Σ’ εύχιιθώ. 
Σηα. Οί στίχοι ούτοι έγοάφησεν παρά τοϋ Δπνρήίω- 
rnc 7'ρ<χοι'.-τη προς τήν ανεψιάν αύτοϋ Κυρίαν Ελένην 
Ν. Μαυροκορδάτου, είναι δε οί τελευταίοι στίχοι, οΰς 
αυτός εγραψεν.

ΠΑΡΟΡΑΜΑ.

Τό έν σελίδ·. 143 τοΰ 'Εσ.τ/ροι· (6'. στήλη) αίνιγμα 
δέον νά φέρη τόν άρ. 639 καί οΰχΐ τόν άρ. 638, ώ; κατά 

λάθος έσηαειώΟη. Σ. τ. Λ.

“Εάνιταν Τό 638 ό έν Μακοοεϊω τή; 'Ρουμανίας 
κ. ’.I.lefardpo/: Γπόσης- τό 637. 638 ό έν Αλεξάν
δρειά κ. Ν. Ν. τό 637. «rwrv/ioc εν Κωνσταντινου- 
πόλει- τό 641 ή Κυρία Χαρίκάεια .1. Ί'αι-τπχσό.Ιου 
έν Πειραιεϊ.

Διευθυντής καί εκδότης· I. Περβλνογλοε

Έν Άθήναις, όδύς "Ομήρου 8



Tcp-ή έτηαόα χαι «ροπληρωτέα ’

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑΙ 
α'. Έν τώ γραίιείω τοΰ « Εσπέρου » οδός ’Ομήρου άρ. 8. 
6'. Έν τοΐς Καταστήμασιν Άνέστη Κωνσταντινίδον όδ. Έρμο 
γ'. Έν τώ Βιβλιοπωλεία» Καρόλου Βίλμπεογ οδός Έρμου.

ΑΓΓΕΛΙΑΣ
| Τιμή καταχωοίσεως έν τή σελίδι ταύτη. εις 4 στάλας 
* διηοημένη, 50 λεπτά τόν στίχον.
I Διευθυνσις EjsnEPOT έν ’Αθήναις οδός Όιιήοου άοιΟ. 8

Έν ταΐς διαφόοοις πόλεσιν, έν αίς ύπάρχουσιν ειδικοί αντιπρόσωποι τοΰ «Έσπερον» αί έγγραφοι γίνονται παρ'αύτοΐς, έν αίς 
δέπόλεσι δέν ύπάοχουσι τοιοϋτοι, άποστέλλεται τό άντίτιμον τής συνδρομής κατ’ευθείαν εις τήν Διεύθυνσιν ίι διά ταχυδρο
μικών έπιταγών, ή διά συναλλαγμάτων όύεως ή και διά γαλλικών, αγγλικών, ροισσικών και αυστριακών χαρτονομισμάτων.

I
ί ,

Νεότατοι, σύστημα, ποος αντιγραφήν και πολλαπλασιασμόν ,Ζ 
επιστολών καί έγγραφων, πωλούμενον παρά τής Γενικής „Ζ y 
'Εταιρίας έν Λονδίνω φερούσης τόν τίτλον 'me general / 
copying Apparatus Co. L.t<l. London 1 (5. 1S f A 
Queen Victoria Street. To ποακτικιότατον τούτο f Ά' 
μηχάνημα εΐνε διαφ. τιμών άναλόγως τού μεγέθους. Ζ Α £

.ίγτμ/α 8W 22 */aX Εί «ατοοτομ· γρ. 35 > y _
4" 27 '/;Χ2/ '/2 » « '*5 ΖΖ ΧΧ

» 33’/,χ22 » » 50 / / J Τό άοιστον τούτοV 
άρωματικόν ύδωρ 

1 πωλείται έν Κολωνία 
r έν τώ γνωστώ

καταστήματι Jean 
Marla Farina 

προμηθεντοΰ διαφόρων 
Αύλών. Είναι τό καλλίτερ.ον 

και εϋθυνότερον τών 
άοωιιατικών.

β®8* ΤΙ IN Ρ’ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΝ ΜΕΓΑ ΚΕΡΑΟΣ ΕΚ

ΦΡΑΓΚΟΝ ΧΡΥΣΟΝ |
jfj S.'g ij 1 Βραβείου έχ 200.000 Φράγχων | 14 Βραβεία έχ 30.000 Φράγχων Λ ο'?> ί
λ Α 4 Βραβεία έχ 100.0(10 Φράγχων I 21 Βραβεία έχ 30 000 Φράγχων
1 3 Κ Λ 3 Βραβεία έχ 00.000 Φράγχων | 83 Βραβεία έχ 20.000 Φράγχων } ’ » ί

Τι> ολον 350 000 Κέρβη »ιά 350 000 ’Ομολογίας.
7ο Ιλάχιστον κέρδος, μεδ' ού έκαστη ομολογία μέλει άφενκτως νά κληροχ&ή, είναι φράγκα 30 σήμερον, καί μέλλει νά ανέλδη άλληλο" 

διαδόχως άπό έτους είς έτος είς 50 φράγκα, τοΰϋ' οπερ σημαίνει οτι πάσα απώλεια τοΰ κεφαλαίου είναι δλως αδύνατος.
Πωλοΰμεν πασαν πρωτότυπον ομολογίαν, φέρουσαν τήν υπογραφήν τών αρμοδίων αργών αντί 2tS φράγκων ονμπεριλαμβα- 

νομένης πόσης δαπάνης.
Λ£ΛΤΛ ΟΜΟΛΟΓΙΑ/ ΣΤΟΙΧΙΣΟΙΝ 270 ΦΡΑΓΚΑ ΜΟΝΟΝ.

'.Αδιαφιλονείχητος 'Ασφάλεια.
Άποί/εματεχάν χεφάλαιον έχ 2,450.000 φιομινίων ήτοι περίπου 0,000.000 φράγχων εΐ' χρεώγραφα τής 

πάσης άαφαλείας άποδίδοντα τόχον έτήσιον 4α/ν χατετέβησαν παρά τή Όλλανδιχή Τραπέζη Banque IIeerlandaise 
άπυχλειστιχώς ώς άσφάλεια χαΐ έγγύησις δλων τών ύμολογιών.

Αί κληρώσεις απ’ ούδίνα λόγον δύνανται ν’ άναβληΰώσιν. 'Επειδή ή ΰπερτίμησις τών μετοχών τούτων είναι σχεδόν βέβαια καί άφευκτος 
δεν ΰά δννηϋώμεν νά διατηρήσωμεν έπί μακράν χρόνον ιάς προυποδειχύιέοας τιμάς καί τούς ορούς. Παρακαλοΰμεν άρα τούς ήμετέρους αναγνώοτας 
όπως εύαριοτηδώσι νά διαβιβάοωσι τάς διαταγάς αύτών ώς τάχιον.

Αί αιτήσεις ομολογιών όφείλουν νά ουνοδεύωνται διά ιού ποσού είς τραπεζικά γραμμάτια, ταχυσρομικά εντάλματα, έπιταγήν, ή ταχυ
δρομικά γραμματόσημα πόσης χώρας. Αεχόμεδα γραμματόσημα 'Ελληνικά άι·η δραχ. 1.30 τό φράγκον. 'Ρουμανικά Lei 1.05 «ό φράγκον. Βουλγαρικά 
χαΐ Σέρβικά φρ. 1.10 δί εν φράγκον.
λπευθυντεονπροςton:„MON1TEUR AUTRICH1EN“ ά VIENNE (AUTRICHE).

)θΐΜιι©θ
Έν Άθήναις έκ τοϋ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1889.—1820.


