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ΟΙΣ ΦΙΛΟΙΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΙΣ.

Διά τοΰ παρόντος τεύχους 
ό “’Έσπερος” εισέρχεται εί; 
τό έβδομον αύτοΰ έτος.

Ή Διεύθυνσις αύτοΰ, διανύ- 
σασα αισίως εξ δλα έτη, καθ’ α πλεΐστα δσα 
ύπερενίχησε προσκόμματα και είς μεγάλας 
ύπεβλήθη δαπάνας, χαίρει βλέπουσα δτι τό 
έργον εύοοοΰται, αισθανόμενη, δτι διά τοΰ Πε
ριοδικού τούτου προσφέρει, έστω και μικράν, 
είς τήν νεαράν ήμών φιλολογίαν υπηρεσίαν. 
Μετά θάρρους δέ ατενίζει είς τό μέλλον, 
διότι και φίλους έκτήσατο πολλούς και έν
θερμους, καί συνεργάτας έκ τών έγκριτω- 
τέρων παρ’ ήμΐν λογιών, προθύμως διευ
κολύνοντας αύτήν είς τό δυσχερές έργον.

Καθήκον έπομένως ιερόν θεωρεί ή 
Διεύθυνσις, ήδη κατά τήν είς τό έβδομον 
έτος μετάοασιν, ν’ άπονείμη τάς έγκαρδίους 
αύτής εύχαριστίας, πρώτον μέν είς τούς 
κατά τόπους ανταποκριτές τοΰ “ Εσπέρου , 
οΐτινες διά εύγενοΰς έμψυχώσεως καί φι
λότιμου ζήλου έπροστάτευσαν καί ύπεστή- 
ριξαν αύτόν, συντελοΰντες είς τήν επιτυχίαν 
αύτοΰ· εΐτα δέ είς τούς φιλομούσους συν- 
δρομητάς καί άναγνώστας, οΐτινες δι ειλι
κρινούς συμπάθειας έγκρίνοντες τήν πορείαν 
αύτού ένεθάρρυναν τήν σύνταξιν. Ιδιαι
τέρως δέ οφείλει χάριτας είς τούς λογίου: 
συνεργάτας, τούς οι’ άρθρων έμβριθών και 
διατριβών ένδιαφερουσών συνδραμόντας τό 
περιοδικόν καί άφιερώσαντας στιγμάς πο- 

είς συγγραφήν ποικίλων έργων, 
τήν έν τω

λυτίμους 
αποκλειστικούς ώρισμένων είς 
“Έσπέρω” δημοσίευσιν.

Διά τής έκφράσεως ταύτης τής εύγνω- 
μοσύνης της ή Διεύθυνσις, έν πλήρει πε- 
ποιθήσει καί άκλονήτω Οάρρει, προβαίνει 
είς τό έργον αύτής, εύχομένη δπως καί 
περαιτέρω τής αύτής τύχη ένθαρρύνσεως
καί πολυτίμου ύποστηρίξεως.

Η ΔΠ-ΓΘΓΝΣΙΣ.

ΓΑΙΤΟΥ

ΦΑΥΣΤΟΣ.
Μετάφρασις Άλ. ‘Ρ. ‘Ραγκαβή.

(Συνέχεια.)

Φαΰστος (μόνοι). 
’Ελπίς κ’ ή ελάχιστη πώς νά μένη 
είς τόν ισχνά καλλιεργοΰντα μέρη; 
Σκάπτει· νά εύρη θησαυρόν προσμένει, 
και σκώληκα άν εδρη μόνον, χαίρει· 
Φωνή άνθρώπου πώς έτόλμα ν’ άντηχή 
δπου φωνή ήκούσθη τών πνευμάτων; 
Άλλά εύγνωμονώ σοι ές εγκάτων, 
διότι μ’ άπαλλάττεις σύ, ώ δυστυχή 
υιέ τής γής, έκ τής απελπισίας, 
ήτις μ’ άφηρει αίσθησιν καί ρώμην. 
ΙΙρό τής γιγαντιαίας δπτασίας 
τόν έαυτόν μου νάννον ήσθανόμην.

Έγώ, θεού ομοίωμα, έγκύψας 
είς τόν καθρέπτην πάσης άληθείας, 
ό είς έκλάμψεις καθαράς καί θείας 
τον άνθρωπον τόν πρώην άπορρίψα;, 
ύπέρτερος τών Χερουβίμ, τολμήσας 
τήν δύναμιν μου είς τό παν νά χύνω, 
Πλάστου ίσχύν, θεοΰ ζωήν έλπίσας, 
είς μίαν λέξιν πώς νά ύπομείνω 
ανίσχυρος, εμβρόντητος νά μείνω:

Νά σ’ ομοιάσω δέν θα ήμπορέσω. 
Εΐχον τήν δύναμιν νά σέ καλέσω, 
άλλ’ βμως δχι και τοΰ νά σέ δέσω. 
Είς τάς στιγμάς τάς τότε μακαρίας 
τόσον μικρός και τόσον μέγας ήμην! 
Πλήν σύ μ’ άπέκρουσας μετ’ άσπλαγ/νίας 
δπίσω, εις τήν άνθρωπίνην λύμην. 
Τίς θά μ’ εΐπη, τίς θά μοί μάθη 
αν ήν φευκτέα ή ύρθή ή κλίσις; 
Ήμών αί πράξεις καϊ ήμών τά πάθη 
τόν βιον μας δεσμεύουσιν έπίσης.

"Αν τρέφωμεν μεγάλα είς τήν φρένα, 
έπιπροστίθενται πάντοτε ξένα. 
Είς τό καλόν έάν ό νοΰς μας φθάνη, 
τό τούτου κρεΐττον θεωρείται πλάνη. 
Ιό αίσθημα, δ ήτο τής ζωής πηγή, 
άπερροφήθη, τό έπάγωσεν ή γή. 
Έν ω Ορασείφ πτήσ’ ή φαντασία 
πρός τό αιώνιον ποθούσα ρέπει, 
δταν έν χρόνιο ναυαγούσαν βλέπη 
τήν εύτυχίαν, τή άρκεΐ γωνία, 
κ’ είς τήν καρδίαν έμφωλεύ’ ή λύπη· 
οί μυστικοί της τήν σπαράττουν κτύποι, 
μέριμνας έπιβάλλοντες, φροντίδας, 
υπό παντοίας νέας προσωπίδας, 
γυναίκα, τέκνον, κήπον, άγρόν, κτίριον, 
πλημμύραν, πΰρ, πληγήν και δηλητήριου. 
Συχνά κενάς τρομάζεις υποθέσεις, 
καί κλαίεις δ,τι δέν δεν’ άπολέσης·

Είκών δέν είμαι ούδ’ Ομοίωμα θεών! 
ό σκώληξ μάλλον ό υπό τήν γήν βιών. 
Ό διαβάτης, δστις κονιοβατεϊ, 
ύπό τούς πόδας εις τήν κόνιν τόν πατεΐ.

Δέν είναι κόνις έπί τών θυρίδων 
ή καθημέν’ εις ράκη ρωποπώλων, 
κατάτρυτα έλώρια βοτρίδων, 
ή πνίγουσα τόν σκοτεινόν μου θόλον; 
’ Εδώ λοιπόν θά μάθω τί μοί λείπει, 
φιλολόγων χειρόγραφα, βιβλία, 

πώς τών άνθρώπων σύντροφος ή λύπη, 
κ’ έξαίρεσις πώς εΐν’ ή εύτυχία; — 
Τί μυκτηρίζεις, ώ κρανίον κοΐλον; 
Ί όν έδικόν μου καί σύ είχες μυελόν. 
Έζήτεις φώς· σοΰ δ’ έψευσε τόν ζήλον 
άπάτης ζόφος, ό καί σέ περιβαλών. 
Και σείς μέ είρωνεύεσθ’, εργαλείο, 
τροχοί, λαβίδες, σφήνες, στρόφιγγες, μοχλοί. 
"Ιστασθ’ έμπρός τής θύρας ήτις μ' ένοχλεΐ, 
τής θύρας πλήν δέν εΐσθε τά κλειδιά. 
Τό κάλυμμά της άν δέν θέλ’ ή φύσις 
είς τήν ήμέραν, είς τό φώς νά ρίψη, 
6,τι άρνεΐται νά σ’ άποκαλύψη, 
διά στροφίγγων δέν θά τό κερδίσης. 
’Εδώ σας έχω, παλαιά βιβλία μου, 
διότι ήσθ’ έν χρήσει του πατρός μου. 
Μεμβράνα, μένεις καπνιστή έμπρός μου 
έν δσω καίει ή θολή λυχνία μου. 
Δέν έτρωγον τόν πατρικόν μου κλήρον, 
παρά πρό τούτων νά ίδρώ τών λήρων: 
Έάν κληρονομιάν άποκτήσης, 
νά τήν άπολαμβάνης έχε θάρρος. 
Άχρηστος πλούτος είναι μόνον βάρος. 
Σπεΐρ’ έν στιγμή καϊ θέρισον έπίσης.

Πλήν τί μ’ έλκύει ή θυρις έκείνη; 
Μαγνήτης είναι ή στιλπνή φιάλη; 
Έντός μου φώς έχύθη, χαρά θάλλει, 
ώς είς τό δάσος λάμπουσα σελήνη. 
Φιάλη, μόνη σοί προσλέγω χοίρε. 
Τεχνούργημ’ άνθρωπίνης έπινοίας, 
χυμέ, έργάτα ύπνου γλυκυτάτου, 
λεπτή ούσία, χορηγέ θανάτου, 
μετ’ εύλαβείας σέ λαμβάνω· φέρε 
τω τεχνουργω σου δείγμα σής εύνοιας. 
Ή δψις σου τόν πόνον μου εύνάζει· 
ό όργασμός, ώς σ’ έλαβον, κοπάζει· 
γαληνιφ μου βαθμηδόν τό πνεύμα. 
Πρός τά πελάγη φέρει με τό ρεύμα, 
ών ό καθρέπτης στίλβων άκτινοβολεΐ. 
Εις άκτάς νέας αύγή νέα μέ καλεΐ·

Πύρινον άρμα ϋποπτέρως φέρεται · 
μέ πλησιάζει, σχίζον τούς άέρας. 
"Ετοιμος είμαι. Ή ψυχή μου αίρεται 
είς νέου άγνοΰ βίου νέας σφαίρας. 
Τίς θείος βίος! Ποια χαράς φώτα! 
Σύ, ό χθες σκώληξ, είσαι άξιος αύτών; 
Στρέψον, ναι στρέψον είς τήν γήν τά νώτα 
κ’ είς τοΰ ήλιου τόν φανόν τόν ποθητόν. 
Άφες ή χειρ σου άτρομήτως νά ώθή 
τήν θύραν, ήν νά φεύγη πάς θνητός ποθεί. 
Άπόδειξον, άξια ανθρώπινη 
πώς πρό τοΰ ύψους τών θεών δέν κλίνει. 
Μή τρέμε είς τό μέλαν άστρον άφορών, 
ένθα βασάνους πλάττ’ ή φαντασία. 
Τό στόμιόν του βλέπ’ έν άφοβία, 
δι’ ού ό Άδης φλέγει πάς διαπερών. 
Ίδέ φαιδρός τό βήμα νά τολμήσης, 
κ’ είς τό μηδέν άν πρόκειται νά σβύσης·

Έλθέ λοιπόν, φιάλη κρυστάλλινη, 
έκτος τής θήκης, δπου είχες μείνει 
διά πολλών έτών λησμονημένη. 
Εις έορτάς πολλάκις τών προγόνων 
ήσο ή τέρψις τών συνδαιτημόνων, 
άπό χειρός είς χειρα φερομένη. 
Αί γραφαϊ δσαι σέ περιστολίζουν, 
καί ας οί πίνοντες καθήκον εΐχον 
νά έξηγώσι δι’ εύθύμων στίχων, 
νεανικάς μου νύκτας μ’ ένθυμίζουν.

Είς γείτονα έγώ δέν θά σέ δώσω· 
περί σοΰ στίχους δέν θεν’ άναγνώσω. 
Χυμόν ταχείας μέθης έχεις ένδον.
Μέλος πληροί σου τό κενόν, πλήν διαυγής, 
έμοΰ μέν έργον, ύπ έμοΰ δέ κ’ έκλεγείς. 
Τάς τελευταίας του ρανίδας, σπένδων, 
είς άσπασμόν θά χύσω τής αύγής.

(Φίριι τήν φιάλην til τά χιίλη τον.)

Κωδωνοκρουσία. Φαλμιρδίαι.

Χορός ’Αγγέλων.
Χριστός άνέστη!

Κόσμων άγαλλίασις, 
τοΰ Παντός άγίασις, 
τοΐς άνθρώποις ιασις 
τών δεινών έπεστη.

Φαΰ σ τος.
Τίς βαθύς βόμβος, τίς αύδή γλυκεία 
τό πόμα εις τά χείλη μ’ αναστέλλει; 
Δέν εΐν’ ή πρώτη κωδωνοκρουσία, 
ήτις τοΰ Πάσχα τήν αύγήν αγγέλλει; 
Παρήγορον δέν αντηχεί τό ρήμα, 
δ έψαλλον οί άγγελ’ είς τό μνήμα, 
καϊ δεσμού νέου ήν έπαγγελία;

Χορός γυναικών.
Μύροις, λιβάνιρ τον κατεχρίσαμεν 
ήμεΐς, τό πλήρωμα τών πιστών. 
Αευκιρ σαβάνα) τόν ένεκλείσαμεν, 
κ’ ε’ις τάφον έθημεν τόν κλειστόν. 
Ήλθομεν, μάτην τόν έζητήσαμεν, 
καϊ δέν εύρίσκομεν τόν Χριστόν.

Χορό; ’Αγγέλων. 
Χριστός άνέστη! 

Άσατε τόν Κύριον! 
’Αγαπών, μαρτύριον,

, άνθρωποσωτήριον
θάνατον ύπέστη.

Φαΰστος.
Άγγελμα θειον, τί με δι’ ήδίστης 
καϊ ούρανίας τής φωνής έπιφοιτας;
Καρδίας ζητεί άλλας μάλλον προσιτάς. 
Σ’ άκούω μέν, άλλά μοί λείπ’ ή πίστις, 
ή πίστις, μόνη μήτηρ τών θαυμάτων. 
Ν’ άνέλθω δέν τολμώ ώς είς τάς σφαίρας 
τάς προσαοούσας μοι τό άγγελμά των 
άλλ’ άναζώ έκ τούτων τών ασμάτων, 
α ήκουσα είς παιδικός ήμέρας. 
Άλλοτ’, έν τή αργία τών Κυριακών, 
κατήρχετό μοι τ’ ουρανού τό φίλημα· 
προφητικόν ό κώδων μ’ ήν όμίλημα, 
κ’ ή προσευχή χαρά μου, ιασις κακών. 
Δυσνόητος τις πόθος δι’ όρέων, 
διά δρυμόνων μ’ ώθει καϊ πεδίων, 
καϊ ησθανόμην ώς μετά δακρύων 
έκρέοντά μοι κόσμον τινά νέον. 
Ούτως έψάλλομεν, παΐς δτε ήμην, 
τήν εορτήν, τό έαρ τό ώραΐον. 
Είς ταύτην δπισθοδρομώ τήν μνήμην· 
Ί ό βήμα δέν τολμώ τό τελευταΐον. 
Μή παύετε ήχοΰντα, μέλη εύαγή. 
Τό δάκρυ ρέει φλέγον. Πάλιν μ’ έχ’ ή γή.

Χορός τών μαθητών. 
'Ο έκ τοΰ τάφου έν δόξη έγερθεϊς 
κ’ έν ταΐς νεφέλαις είς ούρανούς αρθείς, 
έν εύφροσύνη νεαράς πλάσεως 
είς πτερά αίρεται άναστάσεως. 
Ημείς δ’ οί γάλα τής γής θηλάζοντες, 

κ είς τάς βασάνους αύτής στενάζοντες, 
πρός τήν άνάληψιν τήν άγίαν του 
οακρυρροούμεν, εί καϊ δοξάζοντες 

τήν εύτυχίαν του.

Χορός ’ Α γ γ έ λ ω ν.
Χριστός άνέστη 

έκ τής τάφων σήψεως. 
Αγκυρ’ άντιλήψεως 

είς ήμας παρέστη. 
Είς τούς έργω εύλαβεΐς, 
τούς πτωχούς οίκτείροντας, 
άδελφόν σιτίζοντας, 
δάκρυα σπογγίζοντας, 
θειον λόγον σπείροντας 
εΐν’ έγγύη αμοιβής, 
πύργος στερρός έστη.

Β'.

ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ.

UavTouit άνθρωττοι ΐζίρχονται τττριΆια^άζονττι.

Νέος έογάτης. 
"Εξω λοιπόν μέ φέρεις; Σ’ έχω οδηγόν. 

Άλλος.
Ερχου· ή λέσχη εΐν’ έκεΐ τών κυνηγών.

Ό πρώτος.
Δέν προχωροΰμεν πρός τόν μύλον μάλλον;

Άλλος νέος έργάτης. 
Καλήτεραι εΐν’ αί Μεγάλαι Βρύσεις.

Άλλος.
Δρόμον κακόν έκεΐ θεν’ άπαντήσης.

'Ο δεύτερος.
Καϊ σύ δέ ποΰ;

Τρίτος.
Έγώ μετά τών άλλων. 
Τέταρτος.

Έλθετε εις τόν Πύργον, οπού πλήθος 
ώραιων κορασίων, καλός ζύθος, 
δπου κ’ είς ράβδους φέρουσιν οί λόγοι.

Πέμπτος.
Βλέπεις τόν φίλον: Πάντοτ’ εύθυμον πουλί. 
Γρίτην φοράν ή ράχις σου σέ τρώγει; 
Γό μέρος δέν μ’ άρέσκει, φίλτατε, πολύ.

'Υπηρέτρια.
Οχ’! Είς τήν πόλιν πάλιν θά γυρίσω.

Άλλη.
Θά είναι είς τά δένδρ’ αύτός όπίσω.

Η πρώτη.
Αί, καϊ άν είναι, τί κερδίζω τάχα, τί; 
Αύτός εις τό πλευρόν σου θά περιπατή· 
μόνον μαζή σου νά χορεύη θέλει. 
Άν χαίρεσαι ή όχι, τί μοι μέλει;

Άλλη.
Πώς μόνος δέν θά είναι άμφιβάλλεις; 
Μαζή του θενά εΐν ό ξανθομάλλης.

Μ α θ η τ ή ς.
Τά βήματα τάς βλέπεις πώς άνοίγουν. 
Ελ’, άς τάς συνοδεύσωμεν πριν φύγουν. 

Καπνός καλός καϊ ζύθος καϊ κοράσια 
καλά, κ’ ύπάγει ή ζωή θαυμάσια.

Κόρη άστοΰ.
Τά βλέπεις τά καλά μας παλληκάρια; 
Πώς σχέσεις θά έζήτουν ήθελες είπεΐ 
τά; καλητέρας. Είναι όντως έντροπή 
να παίρνουν τό κατόπιν γυναικάρια.

Δεύτερος μαθητής (τώ ιτρώτφ). 
Αύτάς έκεΐ τάς δύω τάς γνωρίζω. 
Μή σπεύδης. Βλέπεις τί καλά ένδύματα! 
' Η μία των εΐν’ έδική μου γείτων, 
καί καλοθελητίς μου πάντα ήτον. 
θα μάς δεχθούν πλησίον των, έλπίζω. 
Βαδίζουν, βλέπεις, μέ βραδέα βήματα.

Πρώτος.
Ω! μ’ ένοχλοΰν Κυρίαι! Μή μάς φύγη, 
άς σπούσωμεν, τό έτοιμον κυνήγι.

Η χειρ ποΰ τώ Σαοβάτω μαγειρεύει, 
ώραΐα τήν Κυριακήν χαδεύει.

Πολίτης.
Ίον νέον δήμαρχόν μας; Μή χειρότερον! 
Φουσκόνει καθ’ ήμέραν περισσότερον. 
Ηλθε, καί τί διά τήν πόλιν πράττει;

Ήτον άθλια, κ’ εΐν’ άθλιεστάτη. 
Νά κλίν’ υποταγής καθείς μας γόνυ, 
καϊ φόρους μετά φόρους νά πληρόνη!

Επαίτης (τραγωδοί).
Καλοί μου Κύριοι, καλαί Κυρίαι μου, 
μ ώραΐα σώματα καί στολισμένα, 
ίδέτε πόσαι εΐν’ αί δυστυχία·, μου. 
Δότε βοήθειαν καί είς εμένα.
Μ ή τήν άφήσετε νά κλαί’ ή λύρα μου. 
Χαίρεται μόνον ό έλεών.
Σήμερον σέοεσθε τον θεόν. 
Ελεος δότε. Τείνω τήν χεΐρά μου.

Άλλος πολίτης. 
Είς έορτάς, ήμέρας τής αργίας, 
πώς άγαπώ πολέμων ομιλίας, 
λαοί μεμακρυσμένοι πώς παλαίουν 
κάτω έκεΐ εις μέρη τής Τουρκίας! 
Είς τό παράθυρον σου ζύθον πίνεις 
και βλέπεις τά πλοιάρια πώς πλέουν 
τήν νύκτα δ’ είς τά στρώματα τή; κλίνη; 
τά άγαθά δοξάζει; τής ειρήνης.

Τρίτος πολίτης.
'Ομοίως κ’ έγώ λέγω, άδελοέ μου. 
"Ας γίνεται ό κόσμος άνω κάτω· 
άς σφάζωνται οί φίλοι τοΰ πολέμου, 
έάν τό δέρμα μου έγώ φυλάττω.

Γραία (πρόι κόροι άστάιν). 
ΙΙώ, πού, στολίδι! Κάλλ’ ίοέ ούράνια! 
Τά χάνουν βσοι σάς ίδοΰν, νά σάς χαρώ. 
Ας λείψη τώρα τόσ’ υπερηφάνεια. 

"Ο,τι ζητείτε νά σάς ευρώ ήμπορώ.
Κόρη άστοΰ.

Ελα, Χρυσούλα. Προσοχή! Δέν πρέπει 
κανείς μ’ αύτήν τήν στρίγλαν νά μάς βλέπη, 
άν καί τήν νύκτα τών θεοφανιών*) 
τόν μέλλοντα μου μ’ έδειξε νυμφίον.

Ή άλλη.
Καί είς έμέ Ομοίως. Ήτον νέος 
καϊ στρατιώτης. Εΐχεν έπωμίδα. 
Εκτοτε βμως τόν ζητώ ματαίως · 

δέν τόν άπήντησα, ούτε τόν είδα.
Στρατιώται (φάλλονν).

Πύργους καϊ φρούρια νά κατακτήσω, 
είς τήν αγκάλην μου νέαν νά κλείσω, 
γλυκύς, περίδοξος είν’ ό αγών.
Λαμπρός άντήχησεν ήχος σαλπίγγων.
Είς χεΐρας τ’ δπλον του, τήν φίλην σφιγγών 
ό νεοσύλλεκτος τρέχει σφριγών.
Φρουρίων αλωσις, νίκη ώραίων, 
πάντοτε σύνθημα ήν τών γενναίων. 
Πρός ταύτα αίρεται πάσα ψυχή.
Ένδοξον θάνατον, εύθυμον βίον 
έπιδιώκωμεν, παΐδες άνδρείων!
Έμπρός άτρόμητοι! Βήμα ταχύ!

(“Επεται συνέχεια.)

*) Κατά τό πρωτότυπον “τήν νύκτα τοΰ Αγίου 
Άνδρέου”, έν Γερμανία τή 29 Νοεμβρίου, 8τε, κατ' επι
κρατούσα; δοξασίας, προλέγεται τό μέλλον, ώς παρ' ή- 
μϊν κατά τά θεοφάνια.
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ΕΥΡΥΠΥΛΗ.

Σαμιακόν Διήγημα ύπό Φ.

(Συνεχεία.)

Π
ΩΣ δνομάζεσαι; ήρώτησεν ό Όροίτης τήν 
δδυρομένην γυναίκα, ήν προσεκάλεσε νά 
καθήση παρ’ αύτώ έπι τοΰ άνακλίντρου·

— ’Ονομάζομαι Εύρυπύλη κα'ι είμαι σύζυγος 
τοΰ βυρσοπώλου Άρτέμωνος, άνδρδς βαναύσου, 
δν ΰπανδρεύθην ακόυσα έπ'ι τή θελήσει τών 
γονέων μου. Προησθανόμην δτι τοιοΰτος γάμος 
κακόν θά είχε τέλος, καί τό προαίσθημά μου 
δέν μέ ήπάτησεν. Ή! τότε έπρεπε νά πιστεύσω 
είς τόν κακόν οιωνόν, δν τήν ημέραν πρό τοΰ 
γάμου μοί άπέστειλεν ό θεός τών δνείρων.

— Καί τίς ήτο ό κακός έκεΐνος οιωνός; 
ήρώτησεν ό Όροίτης μειδιών.

— Έκείμην κάτωθεν αγχόνης, έφ’ ής έκρέ- 
ματο άνήρ φονευμένος. Είς τήν πλευράν του 
ήτο έμπεπηγμένον ξίφος, τό όποιον όλονέν μα- 
κρότερον καθίστατο, μέχρις ού ή αιχμή αύτοΰ 
έφθασεν είς τήν καρδίαν μου καί μοί τήν διέ- 
σχισεν. Ήγέρθην έκ τοΰ ύπνου έκβαλοΰσα 
κραυγήν. "Έσπευσεν ή μήτηρ μου έντρομος καί 
έπί πολύ δέν ήδυνήθη νά μέ καθησυχάση άφ’ ού 
τή διηγήθην τό φρικώδες δνειρον μου.

— Εύρυπύλη, ειπεν ό σατράπης μετά βρα- 
χεΐαν σιγήν· σοί υπόσχομαι τήν κεφαλήν τοΰ 
Πολυκράτους, έάν σύ είς αντάλλαγμα μοί ύπο- 
σχεθής νά φροντίσης δπως τό θησαυροφυλάκιον 
τοΰ ήγεμόνος τής Σάμου περιέλθη είς τήν έξου- 
σίαν μου. Ιδού τό σχέδιόν μου. 'Ο Πολυκράτης, 
προσκληθείς νά έλθη ένταΰθα, θ’ άποθάνη, μεθ’ 
δ ό Μαιάνδριος έπιβάς περσικού πλοίου θέλει 
μεταβή είς Σάμον. Τής εύκαιρίας ταύτης δρατ- 
τομένη θά μεταβής μετ’ αύτοΰ, χωρίς όμως νά 
φανέρωσης δτι τοΰτο γίνεται κατ’ έντολήν μου 
ή δτι έν γένει διατελεΐς έν συνεννοήσει μετ’ έ
μοΰ. Άφ’ ού ό Μαιάνδριος καταλάβη τό άνά
κτορον σύ μετά Πέρσου άξιωματικοΰ, δν θ’ άπο- 
στείλω, θά έπιτηρήσης αύστηρώς τόν Μαιάνδρων 
προσέχουσα άν θά μοί άποστείλη ολόκληρον τόν 
θησαυρόν. Άν έννοήσης τήν έλαχίστην κατά- 
χρησιν, άμέσως μέ ειδοποιείς καί είς άμοιβήν 
τής τοιαύτης σου άποστολής καθιστώ σέ διά βίου 
μεγάλην τών άνακτόρων μου έπιμελήτριαν. Ένό- 
ησες καλώς;

’Αντί ν’ άπαντήση ή Εύρυπύλη κατησπάσ&η 
τάς χεΐρας τοΰ σατράπου.

— Τίς θά αρχή έν Σάμφ μετά τον θάνατον 
τοΰ Πολυκράτους; ήρώτησεν ή Έλληνίς μετά 
τινας στιγμάς.

— Ό γραμματεύς αύτοΰ Μαιάνδριος, άπε
κρίθη ό Όροίτης ταπεινή τή φωνή.

— Τάλαινα Ειρήνη! έψιθύρισεν ή Εύρυπύλη 
άποστρέφουσα τό πρόσωπόν της. Τί θά γείνης, 
αν τό τέρας τοΰτο καταστή κύριός σου;

'Ο Όροίτης δέν ήκουσε τούς λόγους τούτους 
καί στραφείς πρός τήν Έλληνίδα, τήν ήρώτησεν·

— Είπε μοι τώρα, πώς ήλθες ένταΰθα;
— Ό Μύρσος, ό άπεσταλμένος σου, μέ παρέ- 

λαβεν έν τφ πλοίφ του καί μέ παρέδωκε διά 
τοΰ ναυκλήρου είς μίαν γραίαν συγγενή του έν 
Έφέσφ, ήτις δμως διηνεκώς μέ παρηνόχλει 
διά τών ήθικών της παραινέσεων, ώστε βαρυν- 
Οεΐσα άπήλθον έκεΐθεν κρυφίως καί άπεφά- 
σισα νά έλθω ένταΰθα νά ζητήσω προστασίαν 
παρά σοΰ.

— Καλώς έπραξας, ειπεν ό σατράπης μει- 
διών. Πλήν άκουσον· ούδεΐς πρέπει νά μάθη 
δτι εύρίσκεσαι έν τή οικία ταύτη, ιδίως δέ δέν 
πρέπει νά μάθωσι τοΰτο αί τήν δπισθίαν πτέ
ρυγα κατοικοΰσαι γυναίκες — καί τοΰτο μέχρις 

αυριον τό έσπέρας. 'Επομένως θά μείνης έν 
τφ δωματίφ τούτφ προσωρινώς. Άφ’ ου δε 
αυριον άναχωρήσωσιν οί ξένοι μου, ό Μαιάν- 
δριος καί ό Μύρσος, τελειόνει καί ή φυλάκι- 
σίς σου καί έγώ αυτός θέλω σέ παρουσιάσει 
ώς τήν μέλλουσαν τών άνακτόρων μου έπιμε- 
λήτριαν·

Ταΰτα είπών έκλεισεν άσφαλώς τήν πρός 
τήν εσωτερικήν αύλήν όδηγοΰσαν θύραν καί 
εύχηθεΐς τή ωραία Έλληνίδι ύπνον νήδυμον 
άπήλθεν είς τόν παρακείμενον κοιτώνα.

’Επί πολύ έκάθησεν ή Εύρυπύλη είς σκέψεις 
βεβυθισμένη έπί τοΰ άνακλίντρου, είτα δέ άπο- 
βαλοΰσα τόν χιτώνά της κατεκλίθη καί έκοι- 
μήθη ύπό τήν έντύπωσιν τών τελευταίων συμ
βάντων.

Ε'.

Έν μικρώ τινι δωματίφ τών άνακτόρων του, 
τό όποιον, ώς ή μεγάλη αίθουσα, έβλεπε πρός 
τόν κήπον, έκάθητο ό Πολυκράτης παρά κέ- 
δρινον τράπεζαν έχων πρό αύτοΰ χάρτην τής 
μικράς’Ασίας καί τών νήσων τοΰ Αρχιπελάγους 
καί κρατών σημειώσεις έπί φύλλου πάπυρου, 
ώς τοΰτο έπραττε καθ’ έκάστην πρωίαν έπί τινας 
ώρας. ’Ήδη έπεξειργάζετο τό στρατηγικόν του 
σχέδιον έν ή περιπτώσει ήθελε λάβει εις τήν " 
κατοχήν του τούς ύποσχεθέντας περσικούς θη
σαυρούς.

Καί πρώτον μέν διενοεΐτο νά έκστρατεύση 
κατά τής Χίου καί τής Λέσβου, είτα δέ νά 
καταλάβη τήν Νάξον, ώς άγνοών είσέτι, δτι ό 
έκ Σάμου άποπλεύσας στόλος τής Σπάρτης είχεν 
έξώσει τόν ύπό τοΰ Πεισιστράτου έγκατασταθέντα 
ηγεμόνα Λύγδαμον καί παρέδωκε τήν άρχήν είς 
τήν Ολιγαρχικήν μερίδα.

Έν φ δέ ύπελόγιζεν ό Πολυκράτης τόν άρι- 
θμόν τών πλοίων, ών είχεν άνάγκην πρός τήν 
διπλήν ταύτην έκστρατείαν καί έσκέπτετο πώς 
κάλλιον ήδύνατο νά προπαρασκευάση καί άλλα 
πλοία, είσήλθεν ό γραμματεύς αύτοΰ Μαιάνδριος, 
δπως τφ έκθέση τά τής τελευταίας άποστο
λής του.

— Εύδαίμονα σέ λογίζω, Πολύκρατες, ειπεν 
ό Μαιάνδριος έν στάσει ταπεινή, δτι καθίστασαι 
ήδη ό πλουσιώτερος άνήρ έν ’Ασία καί Ελλάδι, 
διότι δ,τι είδον οί Οφθαλμοί μου δέν δύναται 
ή γλώσσά μου νά έκθέση έπαξίως.

— Είπέ, Μαιάνδριε, ήρώτησεν ό Πολυκρά
της άναπηδών· πόσον χρυσόν μοί παραδίδει ό 
Πέρσης;

— ’Οκτώ μεγάλα κιβώτια, πλήρη χρυσών 
νομισμάτων. Πλήν τίς θά λάβη έντολήν νά τά 
παραλάβη; Ό Όροίτης μόνον είς σέ θέλει νά 
τά παραδώση, καί έπομένως θ’ άναγκασθής νά 
πλεύσης έκεΐ.

— Καί βεβαίως θά μεταβώ, καί σήμερον 
μάλιστα, ειπεν ό ήγεμών άνυπομόνως. Άς έτοι- 
μάσωσι τά πάντα, ΐνα παρουσιασθώ άξιοπρεπώς 
έν τή αύλή τοΰ σατράπου· θά παραλάβω μετ’ 
έμοΰ καί άκολουθίαν καί δούλους ικανούς διά 
τήν υπηρεσίαν μου. Καί σύ, Μαιάνδριε, καί ό 
ιατρός μου Δημοκήδης, θά μέ άκολουθήσετε, 
καί άν ό Ανακρέων μέ άγαπα, θά μέ συνοδεύση 
καί ούτος. Σπεΰσον τώρα, Μαιάνδριε, δπως 
έντός δύο ωρών τά πάντα παρασκευασθώσι πρός 
τόν άπόπλουν.

Ό Μαιάνδριος άπήλθεν. Έν διαστήματι 
Ολίγων στιγμών διεδόθη έν τοΐς άνακτόροις ή 
ειδησις, δτι ό Πολυκράτης μεταβαίνει μετά 
λαμπράς άκολουθίας είς Μαγνησίαν πρός τόν 
Πέρσην σατράπην. Κίνησις μεγάλη έπεκράτει, || 

κιβώτια ήτοιμάζοντο καί δούλοι μετέφερον τά 
χρειώδη έπί τού πλοίου, δι’ ού ό ήγεμών έπρό- 
κειτο νά μεταβή είς τήν Ασίαν.

Αίφνης είσήλθεν είς τό δωμάτιόν ό Ανα
κρέων είς άκρον τεταραγμένος.

— Είπέ μοι, Πολύκρατες, είπε κατεσπευ
σμένους · Οποία άλλόκοτος άπόφασις είναι αΰτη! 
θέλεις νά μεταβής πρός τόν Πέρσην; Καί άγνοεΐς 
τήν δολιότητα τών Ασιανών έκείνων, ώστε να 
έμπιστευθής αύτώ τήν πολύτιμον ζωήν σου;

— Είσαι δειλός, φίλε μου, άπεκρίθη ό Πο
λυκράτης μειδιών. Ό έκεΐσε μεταβάς γραμμα
τεύς μου έξήτασε τά πάντα έπισταμένως καί 
μοί έφερε πληροφορίας θετικάς.

— Μή εμπιστεύεσαι τφ Μαιανδρίφ! . . . 
Δέν έννοεΐς δτι σέ δολιεύεται, δτι έπλούτισεν 
έκ τών χρημάτων σου καί δτι ζητεί εύκαιρίαν 
νά κηρυχθή έναντίον σοΰ καί νά σφετερισθή τήν 
ηγεμονίαν τής Σάμου; Δέν βλέπεις, δ,τι είναι 
ήδη πάγκοινον έν Σάμφ, δτι ό Μαιάνδριος θα 
σέ προδώση;

Ό Πολυκράτης έγέλασεν.
— Η πρόθεσίς σου, Ανακρέων, είναι καλή, 

είπε, καί γινώσκω δτι είσαι πιστός φίλος μου, 
άλλ’ ήδη άπαστάσαι ύποπτευόμενος τόν Μαι
άνδρων ... Ή μήπως σέ παρεκίνησε τό θυγά- 
τριόν μου νά μέ άποτρέψης άπό τοΰ πλοΰ τούτου;

— "Οχι, Πολύκρατες, ήλθον έξ ιδίας προ- 
αιρέσεως· άκουσον τής φωνής τοΰ φίλου!

Πριν ή ό Πολυκράτης άπαντήση ήνοίχ&η 
βιαίως ή θύρα καί ή Ειρήνη είσήλθε δρομαία 
καί έρρίφθη είς τά γόνατα τοΰ πατρός της. 
Ήτο λευκά ένδεδυμένη καί ή μέλαινα αύτής 
κόμη έπιπτε λελυμένη έπί τών ώμων της’ οί 
ώραΐοι αύτής δφθαλμοί είχον έκφρασιν Ολίψεως 
καί τά χείλη αύτής έτρεμον.

— Πάτερ μου, μή μ’ έγκαταλίπης, είπε 
διακοπτομένη έν έκάστη λέςει· Γινώσκω δτι 
ούδέποτε πλέον θά έπιστρέψης εί; Σάμον. Είδον 
δνειρον φρικώδες· Σέ είδον κρεμάμενον μέ 
νεκρούς δφθαλμούς· καί ήλθεν έπειτα ό Ζεύς 
καί σέ έπλυνε καί δ 'Ήλιος σέ έχρισε διά μύ
ρων. Ή τροφός μου μοί ειπεν δτι τοΰτο ση
μαίνει συμφοράν. Μή άπέλθης, πάτερ μου!

— 'Υπάρχει φαίνεται συνομωσία, ειπεν ό 
Πολυκράτης ώργισμένος, ήτις θέλει νά μ’ έμ- 
ποδίση άπό τοΰ νά γευθώ τής εύτυχίας 
μου! Έγείρου, Ειρήνη1 άφες τά γόνατά μου! 
Άπελθε είς τόν γυναικωνίτην, δπου είναι και ή 
θέσις σου!

— Ω! πάτερ μου, ειπεν ή κόρη κλαίουσα· 
άφες νά μείνω έδώ έως δτου μέ ύποσχεθής δτι 
θά μείνης.

— Μά τόν Δία! άνέκραξεν ό Πολυκράτης 
άποσπώμενος άπό τής θυγατρός του· όρκίζομαι 
νά σέ άφήσω έπί έτη άγαμον, άν δέν παύσης 
άμέσως τούς άνοήτους σου τούτους δδυρμούς.

— Κάλλιον, πάτερ, νά μείνω διά παντός 
άγαμος, ή νά σέ άπολέσω.

Καί τά δάκρυά της ερρεον άφθονώτερα. Ό 
Πολυκράτης έγένετο σύννους, καί στραφείς πρός 
τήν Ειρήνην μετά μειδιάματος, τή είπε·

— Διά νά ΐδης καί σύ καί ό Ανακρέων, 
δτι δέν είμαι έπίμονος, θά καλέσω ένταΰθα τόν 
γέροντα έπιμελητήν μου Βαγαΐον, δστις, Ειρήνη 
μου, σ έκράτησεν είς τά γόνατά του δτε ήσο 
βρέφος, καί θά ζητήσω τήν συμβουλήν του.

Καί άνοίξας τήν θύραν έδωκε μεγαλοφώνως 
διαταγήν. Μετ’ δλίγον είσήλθεν είς τό δωμά
των γέρων λευκοπώγων δούλος.

— Πρόσελθε, Βαγαΐε, τφ ειπεν ό Πολυκρά
της· έχομεν άνάγκην τής συμβουλής σου. Πρέ
πει νά μεταβώ εις Μαγνησίαν δπως παραλάβω 
τούς Περσικούς θησαυρούς καί καταστώ κύριος 
τής Ελλάδος δλης;

— ’Άκουσον, Πολύκρατες, άπεκρίθη ό γέρων 
μετά φωνής τεθλιμμένης — άκουσον μίαν ιστο
ρίαν. Οτε ήμην νέος έζων ώς δούλος έν τφ 
οικφ πλουσίου Σαμίου, τοΰ Ίάδμονος.*) Μετ’ 
εμού υπηρετεί ώς δούλος Φρύγιός τις δνόματι 
Αίσωπος, δστις όπερεΐχεν ήμών πάντων κατά 
την ευφυΐαν καί τήν εύγλωττίαν, δι’ δ καί με
γάλως ήγαπάτο παρά τοΰ κυρίου του. Ό Αί
σωπος ούτος είχε τήν σπανίαν έπιτηδειότητα νά 
έφευρίσκη δΐ έκαστον πράγμα εν λίαν έπιτυχές 
διήγημα. Ελευθερωθείς μετέβη είς Αθήνα;

·) Ό Κοραής διορθοϊ ”1 δ μ ω ν. Σ. τ. Δ.

Ο ΑΝΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑι.

καί έκτοτε ούδέν πλέον περί αύτοΰ ήκουσα. 
Λεγουσί τινες δτι οί Δεφλοί έφύνευσαν αύτόν 
διότι έχλεύασεν αύτούς δΐ ένός τών διηγημά
των του. Ό Φρύγιος ούτος μοί οιηγήθη ημέραν 
τινα την έξής ιστορίαν Γαλή καί ώραΐον πτη- 
νδν έζων παρά γείτοσιν οσάκις ήδε τό πτηνόν 
προσήρχετο ή γαλή καί έζήτει νά τό συλλαβή· 
άλλά τό πτηνόν επέτα ύψηλότερον καί τή διέ- 
φευγεν. Ή γαλή μετεχειρίσθη δόλον, έλαοεν 
έκ τής οικίας τεμάχιον άρτου καί έθεσε τοΰτο 
προ τοΰ πίθου, παρά τον όποιον έπαιζε συνήθως 
το πτηνόν, αύτή δέ έκρύβη όπισθεν τού πίθου. 
Ιο πτηνόν ήλθεν, είδε τό τεμάχιον τοΰ άρτου 

και τό ήρπασεν · όρμήσασα τότε ή γαλή κατέ
φαγε τό πτηνόν. Άνεμνήσθην τής μικράς ταύ
της ιστορίας τώρα δτε μοί είπες δτι πρόκειται 
να μεταβής παρά τφ Πέρση.

Η Ειρήνη καί ό Ανακρέων προσελθόντες 
είς τόν πρεσβύτην τφ έσφιγξαν τήν χεΐρά είς 
σημεΐον εύγνωμοσύνης · ό δέ Πολυκράτης έμενε 
σιωπών καί άπεστραμμένους έχων τούς δφθαλ
μούς.

Τήν στιγμήν έκείνην είσήλθεν είς τό δωμά
των στρατιώτης ώπλισμένος·

— 0 φρουρός, ειπεν ό στρατιώτης, άνήγ- 
γειλεν δτι ξένον πλοΐον φαίνεται διευθυνόμενον 
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πρό; τον λιμένα, και παρακαλεΐ τόν ηγεμόνα 
νά πεισθή περί τούτου και νά δώση τά; αναγ
καία; διαταγάς.

— Καλώ;, άπεκρίθη ό Πολυκράτη;· ας 
άνέλθωμεν δλοι έπι τοΰ δώματος τών ανακτόρων.

Καί άνήλθον επι τοϋ δώματος καί εΐδον τό 
πλοΐον, τό όποιον έν τφ μεταξύ είχε πλησιάσει.

— Είναι αθηναϊκή πεντηκοντήρη;, είπεν ό 
Πολυκράτη; τεθορυβημένος· τήν αναγνωρίζω έκ 
τή; προτομή; τή; Άθηνά; έπί τή; πρώρη;. 
"Ηδη δέ βλέπω και τήν σημαίαν τών Πεισι- 
στρατιδών κυματίζουσαν έπί τοΰ ιστού. Είναι 
έπομένως άγγελμα τοΰ 'Ιππάρχου ή τοΰ 'Ιπ- 
πίου. Ποιον νά ήναι τό άγγελμα τοΰτο:

(Έπεται τό τέλος.)

Ο ΑΝΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ

ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑι.

(Μετά εικόνων, δρα σελ. 5 και 8.)

Κέρκυρα, ή ωραία νήσο; τοΰ Ίονίου 
Πέλαγους, έτίμησε κατ' αύτά; τήν μνή
μην ένός τών ένδοξοτέρων αύτής τέκνων, 

τοΰ Ίωάννου Καποδιστρίου, διά τή; άνε- 
γέρσεω; κομψού άνδριάντο;, δστις ύψοΰται έν τή 
κυριωτέρα τή; πόλεως πλατεία.

Πεντήκοντα καί πέντε παρήλθον έτη, άφ’ ο- 
τοο ό ’Ιωάννης Καπαδίστρια; έδιοίκησεν ώς 
πρώτος Κυβερνήτης τό μόλις ίδρυθέν ελληνικόν 
κράτος· ήμίσεια παρήλθεν έκατονταετηρίς, άφ’ 
δτου ό εύφυή; καί πατριώτη; έκεΐνο; Κερκυραΐος 
άνεδέχθη νά διοογανώση τήν μόλις έκ τή; τέ
φρα; άναγεννηθεΐσαν Ελλάδα, καί ή Κέρκυρα, 
εύγνωμονοΰσα τω άνδρί, έμνήσθη τί οφείλει τό 
ήμέτερον έθνος είς τόν πρώτον αύτοΰ Κυβερνήτην.

Τή Κυριακή 12 ’Απριλίου 1887, ή Κέρκυρα 
ηύτύχησε νά 
δριάντος τοΰ

τελέση τά άποκαλυπτήρια τοΰ άν- 
δντως μεγάλου πατριώτου έν με- 

....................................  Τή

ίυμβούλιον Κερκυ- 
προσελευσομένους. 

οί άντιπρόσωποι τής 
. τοΰ Βασιλέως· 
τής ’Ανατολικής 

καί Δυτικής ’Εκκλησίας, οί πρόξενοι τών Δυνά-

γάλη έπισημότητι καί τάξει άπαραμίλλφ. Τή 
9 */2 ώρα τής πρωίας προσήλθεν είς τόν τόπον 
τής τελετής τό δημοτικόν Σ 
ραίων, δπως ύποδεχθή τους 
Πρώτοι ένεφανίαθησαν 
Βουλής, τής Κυβερνήσεως καί 
μετ’ αύτούς οί άρχιεπίσκοποι 
καί Δοτικής ’Εκκλησίας, <’ “ 
μεων έν στολή, οί δήμαρχοι τών πρωτευουσών 
πόλεων τής 'Ελλάδος, ό ΙΙρύτανι; καί ό Γραμ- 
ματεύ; τοΰ ’Εθνικού Πανεπιστημίου, οί Αντιπρό
σωποι τών έν Άθήναις, έν Κέρκυρα καί έν ταΐς 
έπαρχίαις Σωματείων, οί Αντιπρόσωποι τοΰ 
’Αθηναϊκού τύπου καί διάφοροι άλλοι δημοσιο
γράφοι, καί τέλος άπασαι αί πολίτικα·, δικαστι
κοί καί στρατιωτικοί τοΰ τόπου άρχαί. Οΐ 
πέρις τής πλατεία; τοΰ άνδριάντο; λόφοι άπε- 
τέλουν θέαμα γραφικώτατον, διότι έν αύτοΐς 
μέ θρησκευτικήν εύλάβειαν συνωστίζετο ό λαό; 
κατά χιλιάδας.

"Αμα τή 10 ώρα ό δήμαρχος‘άπεκάλυψε τον 
άνδριάντο καί άμέσως έκρότησε τό πυροβόλον 
καί άπεδόθησαν αί προσήκουσαι στρατιωτικοί 
τιμαί · δλοι δέ οί κώδωνες τών εκκλησιών αν
τήχησαν. Άναβάς τό βήμα ό Πρόεδρος τοΰ 
δημοτικού Συμβουλίου Κύριος Λεωνίδας Βλά
χος, ό λόγιος διευθυντής τοΰ έν Κερκύρα άρί- 
στου έκπαιδευτηρίου "'Ο Καποδίστριας,” είπεν 

όλίγας λέξεις καταλλήλους τή περιστάσει, αΐτινες 
παρήγαγον μεγάλην έντύπωσιν. "’Εν δνόματι 
τής δημοτικής άρχής, είπεν ό κ. Βλάχος, παρα
δίδω πρός ύμάς, ώ συμπολΐται, τό ιερόν τοΰτο 
μνημεΐον, δπερ άφιέρωσεν εις τον Δήμον τό 
γενναΐον καί πατριωτικόν αίσθημα πεφιλημένου 
τής Κερκύρα; τέκνου, τοΰ άοιδίμου Ί. Τορλινοΰ. 
’Αποκαλύψατε τήν κεφαλήν καί χαιρέτισα:ε έν 
τφ μνημείφ τούτφ τό ιδεώδες τού πατριωτισμού, 
τό άκρον άωτον τής πολιτικής σοφίας. Περι
φρουρήσατε αύτό ώς κειμήλιον θρησκευτικής 
εύλαβείας. Τιμήσατε αύτό ώς Παλλάδιον τής 
άρετής. Ό άφωνος ούτος λίθο; ένέχει πΰρ, 
ικανόν νά θερμάνη καί τά; ψυχροτέρας καρδίας. 
Είναι ή είκών τού μεγάλου συμπολίτου μα;, 
τοΰ Ίωάννου Καποδιστρίου . . . Τί κατώοθωσεν 
ό μέγας άνήρ έν τφ μικρφ διαστήματι πατρική;, 
έμφρονος, ελληνοπρεπούς διοικήσεως, μαρτυρεί 
ήδη ή πάνδημο; ομολογία καί συναισθάνεται 
πάσα ελληνική καρδία, ήτις άνήγειρεν έν αύτή 
βωμόν, έν φ μυστικώ; λατρεύεται ό πρώτος 
τών 'Ελλήνων. Τή; λατρεία; ταύτης εξωτερικό; 
σπινθήρ προβάλλεται σήμερον ή έκ μαρμάρου 

ι| είκών. ΊΙλεκτρισθώμεν, δ> πολΐται, έκ τής 
έξαισίου ταύτης λάμψεω;· έμπνευσθώμεν έκ τής 
έπιβαλλούσης είκόνος, έφ’ ή; διαλάμπει ή σοφία 
καί έπικάθηται τό μειδίαμα. Τό μειδίαμα έκεΐνο 
είναι ή άληθή; έκτίμησις τή; μέχρι τούδε άβου- 
λία; μα;· τό μειδίαμα έκεΐνο είναι συνάμα ή 
παρήγορο; έλπί; . . .

Μετά τόν κ. Βλάχον προσεφώνησαν κατά 
σειράν ό Πρόεδρο; τής Βουλής, ό αντιπρόσωπο; 
τής Κυβερνήσεως, ό Πρύτανι;, ό αντιπρόσωπος 
τού δήμου Ναυπλιέων, καί ό τού δήμου ’Αθη
ναίων, μεθ’ ο ή μουσική έπαιξε τόν έθνικόν 
"Υμνον. Στέφανοι κατετέθησαν πολλοί και βα
ρύτιμοι, έν οϊς διεκρίνοντο ό τού δήμου Κερκυ- 
ραίων, τοΰ δήμου 1 Ιατρών, τοΰ δήμου Ναυπλιέων 
(έκ τής δάφνης, ήν ιδία χειρί ό Κυβερνήτης 
είχε φυτεύσει έν Ναυπλίφ). ό τής οικογένεια; 
Πιεράκου (Μαυρομιχάλη), τοΰ δήμου’Αθηναίων 
καί πολλών άλλων Σωματείων.

Ή δλη τελετή ύπήρξε μεγαλοπρεπή; καί 
εί; άκρον έπιβάλλουσα. καίτοι κατά τι έπηρεα- 
σθεΐσα ύπο τή; καταπιπτούση; κατ’ έκείνην τήν 
ήμέραν βροχής. Μετά τά άποκαλυπτήρια παρε- 
τέθη έπίσημον γεύμα, έν φ παρεκάθησαν τεσσα
ράκοντα έκ τών πρώτων έν τελεί, καί πολλαί 
έγένοντο προπόσεις. Τό έσπέρα; δέ φωταψία 
γενική κατεκόσμησε τήν πόλιν. ' Η φωταψία 
έπανελήφθη δαπάνη τοΰ δήμου καί τήν έπομένην 
έσπέραν, καθ’ ήν έκάησαν έπί ώρας πολλάς 
πολυειδή πυροτεχνήματα.

'Ο άνδριάς τοΰ Κυβερνήτου έχει ύψος τριών 
περίπου μέτρων· είκονίζει δέ αύτόν σκεπτικόν, 
κρατούντα είς τήν χεΐρα κύλινδρον χάρτου, καί 
φέρει τήν έξής επιγραφήν έπί τή; μιάς πλευρά;· 
"Τον περίδοξον πολίτην καί τής'Ελλάδος μέγαν 
εύεργέτην, άνδριάντι τωδε Ιωάννης Τορλινός 
έγέρηρε συμποοθυμησαμένου τοΰ Κερκυραίων 
δήμου τή φιλοτίμφ τοΰ μεγάλου άνδρό; προαι- 
ρέσει.” ’Επί έτέρα; πλευράς άναγινώσκεται ή 
απλή καί άξιοπρεπής επιγραφή · "’Ιωάννης 
Καποδίστριας, Κυβερνήτης τής 'Ελλά
δος,” καί έπί έτέρας· "Λεωνίδας Δρόσης έργου 
ήρχε, Γεώργιος Βενάκης έπί πέρα; ήγαγε έτει 
ΑΩΠΕ.”

Ένταΰθα παραθέτομεν σύντομον βιογραφίαν 
τοΰ Κυβερνήτου, ου ό βίο; είναι τοσοΰτον στε
νώ; συνδεδεμένο; μετά τών πρώτων έτών τοΰ 
άνιδρυθέντος βασιλείου τής Ελλάδος. '0 κόμης 
’Ιωάννης ’Αντωνίου Καποδίστριας, γεννηθείς έν 
έτει 1776, κατήγετο έξ οικογένειας εύγενοΰς, 
ήτις έφερε τό όνομα έκ τής έν Ίστρία πόλεως 
Capo d’Istria, τής παρά τήν Τεργέστην κει- 

μένης. Άπό τοΰ ιγ’. ήδη αίώνο; ή οικογένεια 
αύτη κατείχε θέσιν έπιφανή έν ταΐς Ίονίοις 
νήσοι;. Προσδιορισθεί; ύπό τοΰ πατρό; του διά 
τό πολιτικόν στάδιον ό ’Ιωάννης Καποδίστριας 
εσπούδασεν έν Παταβίω καί Βενετία έκτο; τή; 
φιλοσοφία; καί τών άρχαίων γλωσσών καί την 
ιατρικήν, πρός ήν άνέκαθεν ήσθάνετο μεγάλην 
κλίσιν. Ή πτώσις τή; βενετικής δημοκρατίας 
καί αί ώς έκ τούτου προελθοΰσαι έν ταΐς Ίο- 
νίοις νήσοι; μεταβολαί ήνάγκασαν αύτόν μετά 
τήν εί; τήν πατρίδα του έπάνοδον, (έν έτει 1798) 
νά έπιδοθή εί; τό πολιτικόν στάδιον. "Ελαβε 
δέ τό 1800 τήν έντολήν νά διοργανώση τήν 
διοίκησιν τών νήσων Κεφαλληνία;, Ιθάκη; καί 
Λευκάδας, διωρίσθη δέ ταύτοχρόνω; καί μέλος 
τής κυβερνήσεως τή; δημοκρατία; τών ήνω- 
μένων Ίονίων νήσων, καί άπό τοΰ έτους 
1802 μέχρι τοΰ 1807 διετέλεσεν ύπουργός τών 
’Εσωτερικών, ύπουργός τών Εξωτερικών, τών 
Ναυτικών καί τοΰ ’Εμπορίου. Ιό 1807 άπε- 
σύρθη τή; ύπηρεσίας καί διέμενεν έν τφ έν Κερ
κύρα πατρικφ αύτοΰ κτήματι, μέχρι; ού τό 
1800 έκλήθη εί; Πετρούπολιν καί διωρίσθη 
υπάλληλο; έν τή έπί τών ’Εξωτερικών Γραμ
ματεία. Έν έτει 1811 άπεστάλη ώ; γραμμα
τέα; έν τή ρωσσική πρεσβεία τή; Βιέννης, 
άλλ’ ήδη έν έτει 1813 διετάχθη νά άναλάβη 
τήν θέσιν τοΰ προέδρου τοΰ γραφείου παρα τω 
στρατοπέδφ τοΰ ρωσσικοΰ στρατού. Έν τή θέ
σει ταύτη έλαβε μέγα μέρος εί; τα; διαφόρους 
διπλωματικά; διαπραγματεύσεις, τά; συναφθείσας 
τό 1S15. Κατά τό έτος τοΰτο ό αύτοκοάτωρ 
τή; Ί’ωσσίας Αλέξανδρο; άπέστειλεν αύτόν εί; 
Παρισίους, ένθα ύπέγραψεν ώ; δεύτερο; πληρε
ξούσιο; τής'Ρωσσίας τήν ειρήνην τών Παρισίων 
καί τό 1816 διωρίσθη ύπουργός έπί τών Εξω
τερικών. Έκραγείση; τή; ελληνική; έπανα- 
στάσεως ό Ιωάννη; Καποδίστριας παρητήθη 
(το 1822) τή; ρωσσική; ύπηρεσίας καί μετέβη 
εί; Ελβετίαν, ένθα μετά ζήλου καί ένθέρμου 
πατριωτισμού είργάσθη ύπέρ τή; Ελλάδος, συν
τρόφους έχων τόν τραπεζίτην Έΰνάρδον καί 
άλλου; φιλέλληνα; Ελβετούς. Τόν Σεπτέμβριον 
τοΰ 1827 μετέβη άπό Γενεύη; είς Παρισιού;, 
ένθα περιήλθεν αύτφ ή άγγελία οτι έξελέγη 
Κυβερνήτη; τή; Ελλάδος. Γήν έξοχον ταύτην 
θέσιν άνέλαβε τή 24- Ιανουάριου τοΰ 1828. 
Πρώτον αύτοΰ μέλημα, άμα πατήσαντο; τό έλ- 
ληνικόν έδαφος έν Ναυπλίφ, ύπήρξεν ή τακτο
ποίησή τών άνωμάλων έτι τή; ' Ελλάδος πραγ
μάτων. Διά τής ύπέρ τό δέον ύποταγή; αύτοΰ 
είς τά νεύματα τή; εύρωπαικής πολιτικής ό 
Καποδίστριας έκίνησε τήν άγανάκτησιν πολλών 
τών έν Έλλάδι πρωτευόντων προσώπων, καί 
Ιδίως τών πρωταθλητών τής ελληνική; έπανα- 
στάσεως. 'Η άγανάκτησις δέ αύτη έκορυφώθη 
είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε τή 9 ’Οκτωβρίου 1831 
ό Κυβερνήτης έφονεύθη ύπό τοΰ Κωνσταντίνου 
Μαυρομιχάλη, τοΰ άδελφοΰ τοΰ Πετρόμπεη, καί 
τοΰ υίοΰ αύτοΰ Γεωργίου, οΐτινες άμφότεροι 
έτιμωρήθησαν έπί τω έγκλήματι τούτη» διά θα
νάτου.

Μέ δλα; τάς παρεκτροπάς του ό ’Ιωάννη; 
Καποδίστριας ύπήρξεν εις τών έπιφανεστέρων 
πολιτικών τής νεωτέρας 'Ελλάδος. Εύφυή; είς 
άκρον, πατριώτη; ένθερμος, εΐχεν άείποτε ύπ’ ό- 
ψιν τήν δόξαν καί εύημερίαν τοΰ έθνους του, 
καί ή μνήμη αύτοΰ ώς τοιούτου θά διαμείνη 
εί; άεί σεβαστή. Περί τήν έκλογήν δμως τών 
μέσων δέν ήτο πάντοτε έπιτυχής. Τφ Καπο- 
διστρίφ δφείλει ή ‘Ελλάς πολλά, διότι περί 
δλων πατρικώ; έμερίμνησεν άλλ’ οί χρόνοι 
ήσαν δύσκολοι καί έάν εί; δλα ή έπιτυχία δέν 
έστεψε τά; προσπάθεια; του, τοΰτο άποδοτέον 
είς τάς εκτάκτους περιστάσεις, ούδέποτε δμως 

είς τήν έλλειψιν πατριωτισμοΰ, καί είς τήν μέχρι 
δουλείας ύποταγήν αύτοΰ είς ξένην πολιτικήν. 
'Ο ’Ιωάννης Καποδίστριας ήτο Έλλην γνήσιος 
καί ακραιφνής, και ώ; τοιοΰτον δφείλει νά τιμά 
αύτόν ή νεωτέρα Ελληνική ιστορία.

Η ΔΡΥΣ.

ΝΤΥΠΩΣΙΝ μεγάλην έμποιεΐ ή δρΰ;, τό 
μεγαλοπρεπές δένδρον, τό όποιον δικαίως 
έπωνομάσθη "ό βασιλεύ; τών δασών.” 

Διότι καί τό υψο; αύτή; καί ή ήλικία φέρει 
ήμάς είς σκέψεις βαθείας. Πρό χιλίων έτών ή 
ΰψίκομο; δρΰ; ήτο ίσως μικρόν δενδρύλλιον καί 
σήμερον εκατοντάδες άνθρώπων κάθηνται ύπό 
τήν σκιάν της. Ι’ενεαί βλαι δένδρων ηΰξησαν 
καί έμαράνθησαν περί αύτήν, καί αύτη ισταται 
άκόμη υψηλή καί Ακμαία. Δάσος διεδέχθη τό 
δάσος περί αύτήν, καί ή δρΰς ισταται έν τή 
θέσει τη; περιφρονοΰσα τών έτών τήν διαδοχήν.

Δρΰ; μετροΰσαι χιλίων έτών ύπαρξιν είναι 
όλίγαι, καί αί άρχαιότεραι πασών τών δρυών 
είναι αί παρά τήν πόλιν Βρέμην, δπου έξηκρι- 
βώθη έπί ενός τών κεκομμένων κορμών ήλικία 
1100 έτών. Σημειωτέον δμως ένταΰθα, δτι έπί 
έδάφου; γονίμου συμβαίνει νά σχηματισθώσι 
δύο κύκλοι έν τω κορμω έν ένΐ καί τφ αύτω 
έτει, καί γνωστόν είναι δτι έκ τοΰ Αριθμού τών 
κύκλων γινώσκονται καί τά έτη τοΰ δένδρου. 
Μία τών γνωστοτέρων έν Γερμανία δρυών είναι 
ή παρά τήν πόλιν Πλάΐσβιτς έν Σιλεσία, έχουσα 
περίμετρον 41 ποδών καί μέ κλώνους περιμέ
τρου 14—16 ποδών. Τήν ηλικίαν τής δρυός 
ταύτη; ορίζει ό έν Βρεσλαβία καθηγητής Γέπ- 
περτ είς 800 έτη. Αί παλαιαι δρΰς άποξηραί
νονται κατά τήν κορυφήν, σήπονται πολλάκις 
έν τφ κορμω, άλλ’ έξακολουθοϋσι ζώσαι καί 
έπί έκατόν άκόμη έτη. Μία τοιαύτη δρΰ; σχη
ματίζει έν τφ κορμω αληθές σπήλαιον έν φ 
χωροΰσιν δκτώ άνθρωποι έν δλη τή άνέσει.

' Η δρΰς είναι πάντως τό μεγαλοπρεπέστερον 
δένδρον τών δασών τή; κεντρικής Εύρώπης. 
'Ο ισχυρός, παχύς αύτή; κορμό; μέ τάς έξογ- 
κώσεις καί τά; έσοχά; του δύναται νά παρα
βληθώ πρό; βράχον Οί δέ κλάδοι αύτή; είναι 
οι ισχυρότεροι δλων τών δένδρων· ύπάρχουσι 
κλάδοι αύτή; περιμέτρου 4—5 ποδών, δηλ. κλά
δοι έχοντε; περίμετρον μεγάλων δένδρων. Κα
τ’ άρχάς έν τή νεαρα αύτή; ήλικία ή δρΰ; τείνει 
με του; κλάδου; τη; πρός τά άνω, βαθμηδόν 
δμω; οι κλάδοι άναπτυσσόμενοι κατά μήκος καί 
πάχος λαμβάνουσι διεύθυνσιν μάλλον όριζόντειον, 
ποτέ μέν κατ’ ευθείαν αύξάνοντε; ποτέ δέ παρα- 
δόξως καμπτόμενοι καί κυρτούμενοι. Περίεργο; 
δέ είναι καί ή κορυφή αύτής, ήτις πρό; τήν 
κορυφήν ούδενός άλλου δένδρου παραβάλλεται. 
Περί τής άλλοκότου ταύτης άναπτύξεω; τής 
δρυός διδάσκει ήμάς αύτή τοΰ δένδρου ή ιστορία. 
Η παρεκτροπή τών κλάδων άπό τή; εύθεία; 

γραμμής προέρχεται έκ διαταράξεων κατά τήν 
άνάπτυξιν συνεπεία τών περικυκλούντων αύτήν 
άλλων δένδρων τοΰ δάσους. 'Η δρΰ; θέλει 
έλευθερίαν καί φώς, καί δπου ό κλάδο; τη; 
παρακωλύεται, λαμβάνει άλλην διεύθυνσιν δπως 
εύρη άνεσιν καί φώ;. "Αλλη αιτία είναι καί 
ή έπιρροή τοΰ ψύχους- τοΰτο καταστρέφει ένίοτε 

τά; απαλά; τών κλάδων κορυφά;, καί οί κλάδοι 
συσφίγγονται καί ζητοΰσιν άλλην διέξοδον· ουτω 
δέ σχηματίζονται αί έν τή δρυί παρατηρούμενα·, 
εξογκώσει;. Τοΰτο παρατηρεϊται ίδίω; εί; τά; 
έν ταΐ; πεδιάσι φυομένα; δρΰ;· α’ί έπί τών όρέων 
φυόμενα·, είναι εύθύτεραι καί περισσότερον άπηλ- 
λαγμέναι τών κυρτώσεων. Αί εύθύτεραι πασών 
τών δρυών είναι αί έπί τών νοτίων Άλπεων 
τή; Αύστρία; καί αί τοΰ Μέλανο; λεγομένου 
δάσους.

Έτερον παράδοξον καί ιδιάζον φαινόμενον 
είς τήν δρΰν είναι ή άποξήρανσι; τών κορυφών 
τών κλάδων έπί παλαιών δένδρων, ώς πολλάκις 
παοίσταται τοΰτο καί έν ταΐ; είκόσιν. 'Η θέα 
τοιούτου γεγυμνωμένου δένδρου δέν είναι εύχά- 
ριστο;, ούχ ήττον δμω; είναι χαρακτηριστική. 
Τό φύλλωμα τής δρυός είναι Οαυμάσιον. Τά 
φύλλα είναι παχέα καί δυνατά, απαλά καί λεία’ 
ώ; τά φύλλα ρόδου περιβάλλουσι τόν κλάδον 
καί σχηματίζουσιν είδο; άνθοδέσμη;. Επειδή 
δέ τά μέν τών φύλλων έξέχουσι καί φωτίζονται 
περισσότερον τά δέ πλησιέστερον προ; τόν κλά
δον εύρισκόμενα μένουσιν έν τή σκιά, άποτελεΐ- 
ται ωραίο; καί ποικίλο; χρωματισμός, δν ολίγα 
δένδρα έχουσιν ώς ή δρΰ;. Οί ζωγράφοι έκμε- 
ταλλεύονται τον ώραΐον τούτον τοΰ φυλλώματος 
τών δρυών χρωματισμόν. Τά φύλλα τών δια
φόρων ειδών τών δρυών ολίγον άπ’ άλλήλων 
διαφέρουσιν, έξαίρεσιν ποιεί μόνον τό είδος, τό 
έπικληθέν Quercus cerris, τό όποιον ευρεται 
έν Μοραβία, έν ταΐ; νοτίοι; "Αλπεσι καί έν τή 
δυτική 'Ελβετία, καί έχει τά φύλλα όξύτερα, 
και τόν καρπόν άγκαθωτόν. Ίο μέγεθος τών 
φύλλων διαφέρει κατά τήν θέσιν καί κατά τον 
καιρόν έν γένει δμω; αί έπί τών ορεινών τύπων 
φυόμεναι δρΰ; έχουσι τά φύλλα μεγαλείτερα.

Αξιοπερίεργο; είναι ή βλάστησι; τή; δρυός· 
ή έντός τοΰ φυλλώματος κεκρυμμένη βάλανος 
έμπήγει τήν ρίζα τη; εί; τό έδαφος καί δναν 
έχη μήκος 10 ήδη εκατοστών τοΰ μέτρου, η 
ύπεράνω του εδάφους ευρισκομένη βάλανο; είναι 
άκόμη κλειστή. Είτα δέ χωρίζεται εί; δύο 
τμήματα καί μετ’ όλίγον μικρό; κλάδο; έξέρ- 
χεται μέ τά έντελή αύτοΰ φύλλα. Παρατηρών 
τις τήν άρχήν τοιαύτη; ρίζης έννοεΐ πώς μέ 
τον καιρόν θ’ άναπτυχθή μεγαλοπρεπές τό δέν
δρον. Επειδή δέ ένεκα τοΰ βάρους τών σπόρων 
τη; ή δρΰ; δέν δύναται νά βάλλη αύτούς έκτο; 
τή; περιφερεία; τής κορυφής τη;, τήν μεταφο
ράν τοΰ σπόρου ένεργοΰσι συνήθως ζώα, τά όποια 
σπεύοοντα εί; άναζήτησιν βαλάνων χάνουσιν 
αύτά; καθ’ όδόν. Αί δέ βάλανοι πίπτουσαι έπί 
τοΰ έδάφου; ριζοβολοΰσιν έν αύτω.

Μεγάλην έκτασιν καταλαμβάνει ή δρΰς, 
άν καί πολλάκις πιεζομένη ύπό τών περιστοι- 
χούντων αύτήν δένδρων τοΰ δάσους. Ύπάρχουσι 
δάση άποτελούμενα μόνον έκ δρυών, ίδίω; εί; 
τά; παριστρίου; χώρας, σπανιώτερον έν Γερμανία, 
δπου at δρΰ; ευρηνται συνήθως άναμεμιγμέναι 
εν τΓ δάσει μετ’ άλλων δένδρων. Εις τινα μέρη 
έκαθαρίσθησαν τά δάση καί άφέθησαν αί μεμο
νωμένοι δρΰς έλεύθεραι · βαθμηδόν τά κενά 
έπληρώθησαν διά νέων δρυών καί οΰτω; έσχη- 
ματίσθησαν τά άλση δρυών, τά όποια άπαντών- 
ται εις τινα τή; Γερμανία; μέρη. Βέβαιον είναι 
οτι τό πάλαι δάση δρυών πολλά ύπήρχον ατινα 
βαθμηδόν έξέλιπον. "Οπου τό δάσος είναι άπηλ- 
λαγμένον άλλων δένδρων αί δρΰ; άναπτύσσονται 
πολύ, φθάνουσαι εί; ΰψο; 60 καί πλέον ποδών. 
Δυστυχώς πολλαί δρΰς έκκόπτονται χάριν τοΰ 
ξύλου αύτών, καί όυς έκ τούτου δέν δύνανται 
ν’ άναπτυχθώσι πολύ.

Δένδρον έκτακτον τοσοΰτον ώφειλε κατ’ 
άνάγκην νά έλκύση ένωρίς τήν προσοχήν τών 
άνθρώπων καί διεγείρη έν αύτοΐς τόν θαυμασμόν 

και να στρέψη τόν νοΰν αύτών πρό; τό θειον. 
Καί πράγματι εΰρίσκομεν τήν λατρείαν τή; δρυό;
παρ’ άπασι τοΐς λαοΐ; 
πού τοΰ Χριστιανισμού, 
"Ελλησι καί 'Ρωμαίοι:, 
ιερόν τοΰ Διό;, τοΰ ούρανίου, 
τω μαντείφ τή; Δωδώνη; έχρησμοδότουν έκ τοΰ 
κρότου, δν έποίει ή δρΰ: σειομένη ύπό τοΰ άνε
μου, 
βου; ή δρΰ. 
έτέλουν τά; θυσί 
τάς θυσία;
ιερό; ιξός,

ής κεντρώας Εύρώπης 
καί παρ’ αύτοΐς τοΐς 
' Η δρΰ; ήτο δένδρον 

καί οί Ιερείς έν

ματα γερμανικά άναφέρονται εί; τήν άρχαίαν 
Παρά δέ τοΐ; 
τοΰ θεού αύτοΰ
Άλτεμβούργην 

εί; τον άρχαΐον 
:ών Σλάβων Πρίνον καί είχε περί αύτήν 

ώ; άναφέρουσιν

Διά τού; άρχαίους Γερμανού; καί Σλά- 
ήτο δένδρον ιερόν, ύπό τό όποιον 
._σία; των. Μέγα μέρο’ς εΐχεν είς - 
ταύτας ό έπί τών δρυών φυόμενο; 

:ό άειθαλέ; παράσιτον φυτόν. Παρά 
τοϊ; γερμανικοί; λαοΐ; ή δρΰς ήτο Αφιερωμένη 
εί; τον θεόν Βόταν (τον Δία), οί δέ ίερεΐ; αύτοΰ 
έκαλοΰντο δρουΐδαι παρά τών 'Ρωμαίων, ήτοι 
κάτοικοι τών δρυών, διότι διέμενον έν τοΐ; ιεροί; 
έκ δρυών άλσεσιν. Καί σήμερον έτι πολλά όνό- 

ταύτην τών δρυών λατρείαν. 
Σλάβοι; ή δρΰ; ήτο το δένδρον 
Περούν. Ή παρά τήν πόλιν 
ίσταμένη δρΰ; ήτο Αφιερωμένη 
θεόν " 
πλέον τών χιλίων ειδώλων, 
άρχαΐοι συγγράφει;.

Μετά τήν εισαγωγήν τοΰ Χριστιανισμού ή 
λατρεία τή; δρυό; έξώζειλεν εί; δεισιδαιμονίαν. 
Ό θεό; Βόταν τών έθνικών έγζατελείφθη καί 
το ιερόν αύτοΰ δένδρον, ή δρΰς, άπώλεσε τό 
γόητρόν του. Έν κρύπτω ομω; έξηκολούθησεν 
ή λατρεία τή; δρυό; έπί ικανόν έτι χρόνον, ώ; 
μαρτυροΰσιν οί συγγραφείς, άλλά μέ τού; τελευ
ταίου; έθνιζού; συνετάφη και ή λατρεία αυτή.

Πολλαί ήσαν αί προλήψεις καί αί παραδό
σεις τοΰ λαού, αί συνδεόμενα·, προ; τήν δρΰν. 
Έθιμά τινα τοΰ λαού Αναγόμενα εί; αύτήν διε- 
τηρήθησαν μέχρι τών ήμερών μας. Παρά τήν 

τών πλείστων χωρικών οικιών έν Γερ- 
τίθεται καί σήμερον έτι δρύινο; κορμός, 
όταν άπανθρακωθή, τρίβεται εί; λεπτήν 
χρησιμεύουσαν το μέν πρό; Αποτροπήν 

καί τών μαγισσών, τό δέ άνα- 
:οΰ σπόρου προ; εύόδωσιν τών

εστίαν 
μανία 
δστις, 
κόνιν, 
τοΰ διαβόλου
μιγνυομένη μετά 
σπαρτών.

Πρό; τούτοι; έχρησίμευεν άλλοτε ή δρΰς 
καί ώ; άνάμνησις έορτή; τίνος έθνική; ή οικο
γενειακής. Δρΰ; έφυτεύοντο καί φυτεύονται καί 
σήμερον έτι, έν Γερμανία ίδίω;, είς άνάμνησιν 
μεγάλου τίνος συμβάντος. Οΰτω μετά τόν τελευ- 
ταΐον γαλλο-πρωσσικόν πόλεμον εί; πλεΐστα δσα 
μέρη τής Γερμανία; έφυτεύθησαν δρΰς, α; όνο- 
μάζουσι δρΰς τής ειρήνης, είς άνάμνησιν τής 
αισίως συνομολογηθείση; ειρήνης. Έν τω άνα- 
κτορικω κήπψ τοΰ Άλτεμβούργου ιστανται δύο 
δρΰς, φέρουσαι τό όνομα Έρνέστος καί Αλβέρ
τος, εί; άνάμνησιν τών δύο ήγεμονοπαίδων, ου; 
ήθέλησαν στασιασταί τινες νά άπαγάγωσι κατά 
τινα νύκτα τοΰ έτους 1455. Ό δρύινος στέ
φανος, ό άπονεμόμενο; εί; άνδρα, έκτελέσαντα 
πράξιν έπιφανή, είναι έθιμον καταγωγής ρωμαϊ
κή;· σήμερον ό τοιοΰτος δρύινο; στέφανο; κατα
σκευάζεται συνήθως έξ άργύρου.

'Η δρΰς έθεωρεΐτο άνέκαθεν, καί τοΰτο πάνυ 
δικαίως, ώς σύμβολον ισχύος καί διάρκειας. 
Υπάρχει καί φράσις "άνήρ κατεσκευασμένο; έκ 

ξύλου δρυινου”, σημαίνουσα άνδρα ισχυρόν, συ
νάμα δέ κάπως βάναυσον καί χονδρόν τού; 
τρόπους.

"Αδικον έχουσιν οι Γερμανοί οίκειοποιούμενοι 
τήν δρΰν ώ; δένδρον καθαρώς γερμανικόν, διότι 
άναλόγως τών έν ταΐς παριστρίοις χώραι; καί 
έν Αγγλία ύπαρχουσών δρυών αί γερμανικοί 
δρΰ; καί μικρότεροι είναι καί άσημαντότεραι. Έν 
Αγγλία εύρίσκοντο κατά τόν παρελθόντα αιώνα
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0 ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

01 ΧΡΥΣ0ΘΗΡΑ1 ΤΟΥ ΡΗΝΟΥ.
Η ΘΥΓΑΤΗΡ ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ.
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δρΰς περιμέτρου 75—90 ποδών. Άναφέρεται 
δρΰς έν Δαμονή τής ’Αγγλίας, ήτις είχε περί
μετρον 200 ποδών (δηλ. διάμετρον 68 ποδών). 
Κατά τούς χρόνους τοΰ Κρομβέλλου έν τή δρυΐ 
εκείνη ίδρύθη οίνοπωλεΐον. At σήμερον σωζό- 
μεναι μεγαλείτεραι δρΰς έχουσι κατά μέσον δρον 
5—6 μέτρων διάμετρον. Τδ ύψος τοΰ δένδρου 
είναι άνάλογον πρδς τδ πάχος του· αί υψηλό
τερα·. δρΰς είναι 30 μέτρων άπδ τοΰ έδάφους 

τής κορυφής αύτών.
Πρδ τής επιστημονικής τών δασών διοργα- 

νώσεως αί δρΰς ήσαν δένδρα γενικά, εύρισκό- 
μενα δηλ. απανταχού. Σήμερον είναι μενομω- 
μέναι. Έν Βεστφαλία δέν υπάρχει δενδροστό- 
λιστος αύλή, δέν υπάρχει κήπος, δπου νά μή 
ήναι μία τούλάχιστον δρΰς. Καί έν Βαυαρία 
παρά τήν Αύγούσταν και το Μονάχον εύρίσκονται 
πλεΐσται δρυς, διότι τδ έδαφος έκεΐ είναι πρόσ- 
φορον αύταΐς. Έν γένει δέ άγαπα ή δρΰς έδα
φος ταπεινόν και ξηρόν. Τοΰτο έξηγεΐ πώς είς 
τάς άπεράντους επιπέδους έκτάσεις μεταξύ Λει
ψίας καί Βερολίνου φύονται δρΰς τοσοΰτον ώραΐαι 
καί μεγαλοπρεπείς, έν ω παρά τδν 'Ρήνον, δπου 
τδ έδαφος είναι μάλλον λοφώδες σπανιώτερον 
απαντιόνται. Είς άπόστασιν 1 ’/2 ώρας άπδ τής 
Λειψίας υπάρχει δρΰς, ή λεγομένη "μεγάλη 
δρΰς”, ήν έξ άνθρωποι μέ τεταμένας τάς χεΐρας 
μόλις δύνανται νά περιβάλλωσιν. 'Υπό τήν δρΰν 
ταύτην έκάθησεν ημέραν τινά πρδ έκατδν έτών 
εις τών ηγεμόνων τής Σαξωνίας, δπως άναπαυθή 
έκ τοΰ καμάτου τής Θήρας, καί έν τή θέσει 
έκείνη έστήθη μικρόν λίΟινον μνημεϊον, ού ή 
επιγραφή ποιείται μνείαν τοΰ έπεισοδίυυ τούτου.

Έν τέλει τοΰ άρθρου τούτου περί δρυός άνα- 
φέρομεν δλίγας τινάς λέξεις ένός τών γνωστό
τερων βοτανικών τής Γερμανίας· "Ό άνδρικός, 
γενναίος χαρακτήρ τής δρυός, λέγει ούτος, έμ- 
φαίνεται έν δλη τή φυσιογνωμία τοΰ δένδρου. 
Ή δρΰς δέν έχει απαλήν καί μελαγχολικήν 
έκφρασιν, είναι πλήρης σοβαράς άξιοπρεπείας έν 
τή ησυχία αύτής, πλήρης δέ ισχύος μεγαλο
πρεπούς καί, τολμώμεν είπεΐν, φρικώδους, έν 
τή κινήσει αύτής. Ή δρΰς δέν ψιθυρίζει οσάκις 
πνέει έλαφρδς ζέφυρος, δέν μυκάται, οσάκις ή 
θύελλα σείει τούς κλάδους αύτής, άλλά τδ δά
σος τών δρυών ροχθεΐ, ώς ποιητικώς λέγει δ 
Σχίλλερος. 'Ρόχθος είναι ή παρωογισμένη φωνή 
τής άνάσσης τών δασών, δταν παρασκευάζηται 
είς τδν κατά τής άντιπάλου αύτής, τής θυέλλης, 
φοβερόν άγώνα.”

ΟΙ ΧΡΥΣΟΘΗΡΑΙ ΤΟΥ ΡΗΝΟΥ.

(Μετά είκόνος, ϊρα σελ. 8.)

είναι

'Ρήνος, ό μέγας καί ιστορικός τής Γερ
μανίας ποταμός, είναι καί χρυσοφόρος, 
καί τοΰτο βεβαίως τοΐς πολλοΐς δέν 

σοΰτον γνωστόν. Έν τούτοις άπδ χιλίων 
καί πλέον έτών έξετελεΐτο έν τω 'Ρήνω ή Θήρα
τοΰ πολυτίμου μετάλλου. Σώζεται έγγραφον 
τοΰ έτους 667 μ. Χρ., δπερ παρεχώρει είς Μο
νήν τινα, σήμερον μή ύπάρχουσαν, το δικαίωμα 
τής πλύσεως τοΰ έκ τοΰ 'Ρήνου έξαγομένου 
χρυσοΰ. Τδ δικαίωμα τοΰτο παρεχώρει τή Μονή 
δ δούξ τής ’Αλσατίας. Καί κατά τά τελευταία 
ταΰτα έτη οί χρυσοθήραι τής Βάδης μόνον παρέ- 
δωκαν εις τδ νομισματοκοπεΐον τής Καρλσρούης 
χρυσόν άξίας 50 καί έπέκεινα χιλιάδων φράγκων.

Ό χρυσός εδρηται έν τφ 'Ρήνω είς ψήγματα 
άναμεμιγμένα μετά τής άμμου είς μέρη άβαθή. 

Άλλ’ οί πτωχοί χρυσοθήραι τόσον ολίγον άπο- 
λαμβάνουσιν έκ τής έργασίας ταύτης, ώστε επι
δίδονται είς αύτήν μόνον οσάκις δέν έχουσιν 
άλλην ένασχόλησιν. Τά ψήγματα είναι μιζ.ρο- 
σκοπικά, μεγέθους μόλις ένός χιλιοστού τοΰ 
μέτρου. Σπανίως τδ έν 10 χιλ. χιλιογράμμοις 
άμμου περιεχόμενον μέταλλον υπερβαίνει τά 
6 γραμμάρια. Σωρός άμμου 10 κυβικών μέτρων 
δίδει μόλις 2 '/ε γραμμάρια χρυσοΰ. Επομένως 
οί 500 άνδρες, οί έπιδιδόμενοι είς τήν άχάριστον 
ταύτην έργασίαν, κερδίζουσι 2 φράγκα καθ’ έκά
στην, καί τοΰτο είς τάς εύνοϊκωτέρας περι
στάσεις. 'Ώστε προτιμώσιν οΰτοι νά ήναι άπλοι 
έργάται ή νά μεταβώσιν είς βιομηχανικήν τινα 
πόλιν, ένθα αί άπολαβαί των είναι πολύ άνώτεραι·

’Εργαλεία πολύπλοκα δέν άπαιτοΰνται διά 
τήν Θήραν τοΰ χρυσοΰ. ΤΙ πλύσις τοΰ πολυτί
μου μετάλλου έμεινεν ή αύτή, όποια ήτο έν 
έτει 1582, ώς περιγράφει αύτήν διάσημος τών 
χρόνων έκείνων περιηγητής. Κρατών σιδηροΰν 
πτόον ό χρυσοθήρας άνασηκόνει τήν άμμον, ήν 
έπί τής επιφάνειας τοΰ ΰοατος έκπλύνει· βαθμη
δόν οί λίθοι καί ή χονδροτέρα άμμος καταπί- 
πτουσι καί έν τω πτύω μένει μόνον στρώσις 
λεπτής άμμου φαιοχρόου, έν ή δ έξησκημένος 
δφθαλμδς διακρίνει τά χρυσά καί στίλβοντα 
ψήγματα. Έάν τά ψήγματα τοΰ χρυσοΰ ύπερ- 
βαίνωσι τήν δωδεκάδα κατά πτυάδα, υπάρχει 
έλπίς δτι ό έργάτης θά κερδίση πλέον τοΰ ένδς 
φράγκου έκ τής ήμερησίας του έργασίας. Τότε 
στήνεται παρά τήν χρυσοφόρον άμμον κεκλιμένον 
ξύλινον έπίπεδον 2 μέτρων μήκους καί 1 μ. 
πλάτους, έφ’ ού ύπάρχει κάλυμμα μάλλινον 
τριχωτόν. Ένταΰθα ρίπτεται ή έκ τοΰ ποταμού 
έξαγομένη άμμος, ήτις έκπλύνεται δι άφθονου 
ΰδατος. Ή άμμος καί οί λίθοι κατ’ δλίγον 
έκφεύγουσι καί έπί τοΰ μάλλινου ύφάσματος 
μένουσι προσκεκολημμένα τά ψήγματα τοΰ χρυ
σοΰ. ΤΙ ύπολοιπομένη λεπτή άμμος μεταφέ
ρεται είς τήν οικίαν, ένθα μετά έπανειλημμένην 
πλύσιν έξετάζεται έπισταμένως, διότι συμβαίνει 
πολλάκις, ό χρυσός νά ηναι ατενώς συνδεδεμένος 
πρδς τήν άμμον. Πρδς έντελεστέραν έξακρίβωσιν 
τοΰ έν τή άμμφ χρυσοΰ, αναμιγνύει δ έργάτης 
ολίγον ύδράργυρον, είς δν προσκολλάται δ χρυ
σός. Τά έξ ύδραργύρου καί χρυσοΰ σφαιρίδια 
υποβάλλονται έντδς δερμάτινων σακκιδίων είς 
άπόσταξιν, δι’ ής απολαμβάνεται ό χρυσός κα
θαρός. 'Η έργασία αΰτη είναι είς άκρον κοπι
ώδης, καί τό κέρδος; ’Ολίγα ψήγματα τοΰ 
πολυτίμου μετάλλου, τδ όποιον οί ύπδ τής τύ
χης εύνοούμενοι τοσοΰτον άπερισκέπτως σπατα- 
λώσιν!

ΤΙ παρατεθειμένη είκών παριστα τήν πλύσιν 
τής χρυσοφόρου άμμου έπί τής όχθης τοΰ'Ρήνου.

Η ΘΥΓΑΤΗΡ ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. !·.)

ΕΤΑ τήν δημοσίευσιν τοΰ άρίστου μυ
θιστορήματος τοΰ Γεωργίου Εβερς, τοΰ 
έπιγραφομένου "'Η αίγυπτία βασιλό

παις”, ή καλλιτεχνία έπεδόθη εις τήν άπεικό- 
νισιν προσώπων καί σκηνών άναγομένων είς τήν 
άρχαίαν ιστορίαν τής Αίγύπτου. Είς τήν τάσιν 
ταύτην τήν δλως νέαν άποδοτέα καί ή είκών 
τοΰ ζωγράφου Σίχελ, ήν παραθέτομεν σήμερον. 
Ή είκών παοιστα θυγατέρα ένδς τών βασιλέων 
τής Αίγύπτου, νεάνιδα εύειδή, είς τδ πρόσωπόν 
τής όποιας άπεικονίζεται γλυκεία μελαγχολία, 
σοβαρότης ψυχική, θερμόν αίσθημα καί μυστη
ριώδης προαίσθησις μελλόντων ζοφερών συμβάν

των. Τοιαύτην παριστα τήν αίγυπτίαν βασιλό- 
παιδα καί τδ άνω μνημονευθέν μυθιστόρημα τοΰ 
Έβερς. Καί αύτή ή κλίσις πρδς τήν μουσικήν 
έκφράζεται έν τή είκόνι διά τής αρχαίας αιγυ
πτιακής λύρας, ήν ή ώραία μορφή κρατεί έν 
τή δεξιά αύτής χειρί. Τά χαρακτηριστικά τοΰ 
προσώπου τής βασιλόπαιδος είναι κανονικά, ή 
στάσις αύτής εύρυθμος καί πλαστική, τδ δλον 
παράστημα αύτής ώς παράστημα αγάλματος. 
"Άκων αισθάνεται τις έλκυόμενος πρδς τήν μορ
φήν ταύτην τήν άποπνέουσαν τοσοΰτον ποιητικόν 
γόητρον, δπερ καθιστά αύτήν τοσοΰτον έκφρα- 
στικήν. 'Υπάρχει θερμότης τις έν τή παρα- 
στάσει, θερμότης μαγεύουσα καί κρατούσα τοΰ 
θεατού τδ βλέμμα προσηλωμένον έπί ώραν 
ικανήν έπί τής είκόνος. Καί αύτη είναι ή με
γάλη ελξις τής ζωγραφικής, δτι πληροί ημάς 
σκέψεων καί κινεί έν ήμΐν τά διάφορα αισθή
ματα. "Οταν ίστάμεθα ενώπιον είκόνος καί 
λησμονοΰμεν έντελώς τά περί ήμας συμβαίνοντα, 
άφαιρούμεθα δέ είς τδ παριστώμενον άντικεί- 
μενον, ουνάμεθα νά εϊπωμεν έν πεποιθήσει δτι 
ή είκών είναι έπιτυχής. Καί τοιαύτη είναι 
πάντως ή είκών τής θυγατρδς τοΰ Φαραώ, ήν 
σήμερον δημοσιεύομεν.

ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑΣ.

Διήγημα έκ τοΰ Γαλλικοΰ.

Α-.

ι άρκτώαι χώραι έχουσι μέν τό θέρος 
δλιγώτερον θεομδν ή αί χώραι τής κεν
τρικής Εύρώπης, άλλά τδ φθινόπωρου

αύτών είναι λαμπρόν καί πολλαί ήμέραι τοΰ 
Σεπτεμβρίου καί αύτοΰ έτι τοΰ ’Οκτωβρίου μηνδς 
κατ’ ούδέν όστεροΰσι τών εύηλίων τόπων ώς 
πρδς τήν διαφάνειαν τής ατμόσφαιρας, καί τήν 
καθαρότητα τοΰ άέρος.

Τδ Βέλγιον, χώρα εύφορος έν γένει, δλίγα 
έχει τά ύψώματα καί τά όρη. θά ήτο δέ είς 
άκρον μονότονον άνευ τών καλώς καλλιεργη
μένων καί αρδευομένων πεδιάδων. Ί ά πυκνά 
άλση παρέχουσι δψιν ποικίλην είς τδν τόπον, 
καί οί κάτοικοι αύτής έχουσι τήν τέχνην νά 
έπιβοηθώσι διά συντόνου γεωργικής έργασίας 
τήν φύσιν καί ν’ άναπληρώσι τάς τυχόν ελλεί
ψεις αύτής.

Τά γραφικώτερα μέρη τοΰ βασιλείου τούτου 
είναι τά πρδς τδ Λουςεμβοΰργον συνορεύοντα 
καί τά παρά τάς οχθας τοΰ ποταμού Μοζέλλα 
κείμενα. Παρά τήν πόλιν Ναμύρην καί τήν 
κωμόπολιν Δινάν δπάρχουσι τοποθεσίαι, ας 
δύναταί τις συγκαταλέξη μεταξύ τών ρωμαντι- 
κωτέρων θέσεων τής ΰφηλίου. Τδν ποταμόν 
περιβάλλουσιν δχθαι ύψηλαί καί βραχώδεις, 
άγριαι ώς αί κλιτύες τών δρέων, γελόεσσαι ώς 
οί λόφοι τής Τουραίνης · ύπάρχουσιν έκεΐ κοι
λάδες ήρεμοι, έν αίς τά άνθη άφθονοΰσι καί οί 
καρποί, καί ένθα ήδύνατο τις νά διάγη βίον 
ήσυχον καί μακράν παντδς κοσμικού θορύβου 
καί πάσης κοσμικής ταραχής.

Έν τινι τών εύλογημένων τούτων γωνιών 
τής γής έζη πρό τινων έτών οικογένεια ούχί 
πλούσια άλλά διακρινομένη έπί τή εύγενεία 

τοΰ γένους καί τών αισθημάτων. ΤΙ οικογένεια 
αυτή συνέκειτο έκ μητρός χήρας καί δύο θυγα
τέρων, ών ή μέν ήτο ήλικίας δεκαεννέα καί ή 
έτέρα δεκαεπτά έτών.

Ή μήτηρ, ή βαρωνίς Βοαμιλάν, διακρινβ- 
μένη διά τήν εύφυΐαν καί τήν αγαθότητα αύτής, 
έχαιρε πάντων τήν ύπόληψιν καί ούδέίς ήδύνατο 
νά τήν γνωρίση χωρίς νά τήν άγαπήση. Άνήκεν 
είς οίκον ευγενή, συγγενεύοντα πρδς τάς γνω- 
στοτέρας άριστοκρατικάς οικογένειας τών Κάτω 
Χωρών. Νεωτάτης ήράσθη αύτής δ βαρώνος 
Βοαμιλάν, άνήρ εύγενής μέν άλλά πτωχός καί 
ούχί δσον αύτή ανεπτυγμένος. Ή νεάνις έξε- 
λέξατο αύτδν μεταξύ τών άλλων μνηστήρων της, 
διότι δ βαρώνος ήτο νέος τηρών τάς παραδόσεις 
τοΰ άρχαίου αύτοΰ οίκου καί έχων χαρακτήρα 
ιπποτικόν. Άφ’ ού ύπηρέτησε τήν πατρίδα του 
έπί τινα έτη, δ βαρώνος, παθών τήν υγείαν άπε- 
σύρθη είς τδ μικρόν πατρικόν του κτήμα, ένθα 
άφωσιώθη έντελώς είς τήν οίκογένειάν του. Ή 
θέσις τοΰ εξοχικού τούτου κτήματος ήτο μονα
δική ■ άφ’ ένός μέν έρρεε καθαρός δ ποταμός 
Μοζέλλας, ού τδ ρεύμα έφαίνετο άπδ τών παρα
θύρων τής οικίας, άφ’ ετέρου δέ τδ βλέμμα 
έξετείνετο έπί ώραίας' πεδιάδος περιβαλλόμενης 
ύπό υψηλών βράχων, οΐτινες έφαίνοντο ώς προ
πύργια τοΰ κτήματος, τδ όποιον εκαλείτο "Η 
ευλογημένη κοιλάς. ’

Ιδ όνομα τοΰτο έλαβε τό κτήμα έκ τίνος 
παλαιός παραδόσεως, καθ’ ήν ή Παναγία ένε- 
φανίσθη ποτέ είς ένα τών βαρώνων Βοαμιλάν, 
ω υπέδειξε τήν θέσιν ταύτην σύν τή εντολή νά 
έγείρη έκεΐ Ναόν είς τιμήν αύτής, ύποσχομένη 
ταύτοχρόνως αύτώ νά εύλογή είς αιώνα τόν 
άπαντα τόν ήγιασμένον τοΰτον χώρον.

Έν τή εξοχική ταύτη έπαύλει έζησαν οί 
σύζυγοι μετά τών δύο θυρατέρων των εύδαί- 
μονες έπί δκτώ έτη, μεθ’ δ άποθανόντος τοΰ 
βαρώνου, ή μήτηρ άνέλαβε τήν φροντίδα τής 
άνατροφής τών τέκνων της ύπδ τήν έπιτήρησιν 
άνδρδς νοήμονος καί έντιμοτάτου.

II πρεσβυτέρα τών θυγατέρων, ή Ιωάννα, 
ήτο ή ζώσα είκών τοΰ πατρός της ούχί μόνον 
ώς πρός τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου, άλλά 
καί ώς πρδς τήν διάθεσιν, τήν αγαθότητα καί 
τάς κλίσεις της. 'Υψηλού αναστήματος καί 
εύειδής έπέβαλλεν εύθύς έκ πρώτης δψεως διά 
τοΰ βλέμματός της · ήτο ψυχή εκλεκτή, ήτο κόρη 
ειλικρινής, ήν ούδέ νά θίξη ήδύνατο κακή τις 
σκέψις. Άφωσιωμένη, φιλόστοργος, πλήρης 
αύταπαρνήσεως, έχουσα πρδ δφθαλμών μόνον 
τών οικείων της τήν εύτυχίαν, ήτο προωρισμένη 
να υποφέρη πολύ έν τω κόσμο» τούτα», έάν ή 
αγγελική αύτής πίστις δέν τή παρεσκεύαζε κατα- 
φύγιον καί παρηγοριάν έν τοΐς ίεροΐς τοΰ θεού 
κόλποις.

Ή άδελφή της Χριστίνη ούδόλως τήν ώμοί- 
αζεν, ούδ’ ώμοίαζεν έν γένει τινά τής οικογέ
νειας της. Έδει ν’ άνέλθη τις δύο ή τρεις 
γενεάς, βπως εύρη τδ πρότυπον τών χαρίτων 
καί τών θέλγητρων της έν τφ προσώπφ τής 
κομήσσης προσμάμμης της, ήτις έδιδε τδ σύν
θημα τοΰ συρμού έν τή αύλή τής άντιδασιλίσσης 
τών Κάτω Χωρών. Ή Χριστίνη ήτο ξανθή ώς 
οί στάχεις, μικρόσωμος, ισχνή καί είχε τδ 
παράστημα καί τδ βάδισμα έλαφράς έναερίου 
νύμφης. Οί μέλανες αύτής δφθαλμοί, οΰς έπέ- 
στεφον μέλαιναι έπίσης δφρεΐς, έφαίνοντο άλλάτ
σόντες χρώμα κατά τάς διαφόρους τής ψυχής 
της έντυπώσεις. Οί όδόντες της ήσαν αληθείς 
μαργαρΐται, τδ μειδίαμά της ήτο μειδίαμα 
Σειρήνος. Εύφυής, μεμορφωμένη, φιλόκαλος 
καί φιλόμουσος ή νέα κόρη είχε φωνήν άρμο- 
νικωτάτην, έλκύουσαν πάντας τούς άκροωμένους 
αύτήν, είχε δ’ ώς έκ τούτου καί μαγικήν τινα

έπιρροήν, καθ’ ής ούδ’ ή μήτηρ της πολλάκις 
ήδύνατο νά παλαίση.

Δυστυχώς ό χαρακτήρ της ήτο έξ έκείνων 
τών χαρακτήρων, οΐτινες παντδς καταχρώνται. 
Όλως διάφορος τής ’Ιωάννας, ή Χριστίνη ήτο 
γεννημένη διά τήν δυστυχίαν τών άλλων, διότι 
έν αύτή ένυπήρχέ τι διαβολικόν. Κατά τδν 
μεσαιώνα ήθελον βεβαίως τήν θεωρήσει καί τήν 
μεταχειρισθή ώς μάγισσαν. Έν τούτοις ή φύσις 
αύτής δέν ήτο κακή· έποίει τδ κακόν σχεδόν 
έν άγνοια, άνευ συναισθήσεως καί μή δπολογί- 
ζουσα τάς συνέπειας. Ανατροφή αύστηρά θά 
ήδύνατο νά μεταβάλη τάς διαθέσεις ταύτας, 
άλλά, καί τοΰτο οφείλει τις νά όμολογήση, οί 
περί αύτήν είχον χαλάσει τήν Χριστίνην. Ούτε 
ή μήτηρ της, ούτε ή άδελφή, ούτε άλλος τις 
τών συναναστρεφομένων αύτήν δέν ήουνήθησαν 
ν’ άντιστώσιν είς τδ γόητρον αύτής. ΊΙ έλα- 
χίστη αύτής επιθυμία έξετελεΐτο καί πριν έτι 
τήν έκφέρη· πάντες ύπέκυπτον είς τάς ιδιότρο
πους βρέξεις της· έάν δέ κατέστη γυνή διακρινο- 
μένη έπί γνώσεσι καί φιλοκαλία, τοΰτο ώφείλετο 
είς τήν φιλοτιμίαν, ήν είχε νά πρωτεύη πάντων, 
νά άρχη καί νά θαυμάζηται. Έγένετο επομένως 
κόρη κατά τδ φαινόμενον εντελής, άλλά πράγ
ματι είς άκρον εγωιστής, ματαία, φίλαρχος καί 
άνίκανος εις πάσαν θυσίαν. "Οτε έφθασεν είς 
ήλικίαν σκέψεως, ήοξατο ν’ άναγνωριζη καί τδν 
χαρακτήρά της καί τον τής μητρός της καί 
τής άδελφής της. Ένόησε δέ βτι έξήσκει έπ’ 
αύτών άπόλυτον έξουσίαν καί δτι αί κακαί αύτής 
διαθέσεις άπετέλουν τήν ίσχύν της έπί τών αγ
γελικών έκείνων οντων, τά όποια δέν ήούναντο 
νά τάς έκτιμήσωσιν. Έσκέφθη επομένως δτι 
ήτο άνάγκη νά ύποκρύψη τάς κακάς ταύτας 
διαθέσεις, καί δτι οί άδιάφοροι δέν ήθελον έχει 
τήν αύτήν ώς ή οικογένεια αύτής έπιείκειαν. 
Έτήρησε διαγωγήν δλως ειδικήν, δμοιάζουσαν 
πρός τήν ειλικρίνειαν, μή ούσαν δμως ή ή σκιά 
αύτής. Πεφωτισμένος παρατηρητής θά άνεγνώ- 
ριζεν άμέσως τήν προσποίησιν, έτοιμος ών νά 
μεταβάλη τήν ιδέαν ταύτην άμα ή παντοδύναμος 
έπιρροή τής νεάνιδος ήθελεν έξασκήσει καί έπ’ 
αύτοΰ τό γόητρον της.

Ότε ή Χριστίνη έφθασεν εις ήλικίαν δεκα
επτά έτών, ή άδελφή της ’Ιωάννα ήτο δεκαεν- 
νεαέτις. 'Η μήτηρ των, ής τδ πρώτιστον μέ- 
λημα ήτο ή άποκατάστασις αύτών, άπεφάσισε 
νά τάς συστήση είς τούς διαφόρους συγγενείς 
της καί πρώτον είς τούς συγγενείς τοΰ συζύγου 
της καί είτα είς τούς ίδικούς της. Διά τήν 
Χριστίνην αί επισκέψεις αΰται είχον μεγάλην 
σπουδαιότητα· άνεστάτωσεν δλην τήν οικίαν 
μέχρις ού έκλέξη τάς διαφόρους ένδυμασίας της 
καί ήνάγκασε τήν άδελφήν της νά ένδυθή πολύ 
πολυτελέστερα παρ’ δ,τι διενοεΐτο νά πράξη. 
Επειδή δέ ή μήτηρ των έπέμενε νά φορέσωσιν 
άμφότεραι ομοιόμορφον ένδυμα, ή πρεσβυτέρα 
άδελφή ύπεχώρησε κατά τδ σύνηθες.

Ή έμφάνισις τών δύο νεανίδων είς τάς συγ
γενικός οικογένειας ένεποίησεν έντύπωσιν, καί ή 
Χριστίνη άμέσως άνεκηρύχθη χαριεστάτη. Έκ 
τούτου ηύξήθη ή ήδη άρκούντως άνεπτυγμένη 
φιλαυτία της· ή φαντασία της άμέσως τή πα
ρουσίασε πλούσιον συνοικέσιον, θέσιν λαμπράν, 
μέλλον τέλος, όποιον ούδέποτε έπαύσατο ποθούσα. 
Καί δμως έπροσπάθησε νά φανή άπλή καί με- 
τριόφρων, καί τούτο έτι μάλλον προσείλκυσε 
πάντας. 'Η προιξ αύτής δέν ήτο μεγάλη, άλλ’ 
είχε τούλάχιστον δλίγην προίκα, καί αί μάλλον 
απαιτητικοί μητέρες διεβεβαίουν δτι ή Χριστίνη 
δέν είχεν ανάγκην προικός, καί δτι είναι έξ 
έκείνων τών νεανίδων, ας νυμφεύονται οί άνδρες 
μόνον διά τά "ώραΐά των ’μάτια.”

Ό χειμών προσήγγιζε, καί ή Κυρία Βοα-

μιλάν άπεφάσισε νά διέλθη τδν χειμώνα έν 
Βρυξέλλαις, ένθα ό καλλίτερος κόσμος εύχαρί- 
στως θά τήν έδέχετο. 'II Χριστίνη ήτο έξαλλος 
έκ τής χαράς· δΐ αύτήν οί χοροί, αί εσπερίδες, 
αί περιποιήσεις ήσαν τδ άκρον άωτον τής εύτυ- 
χίας. Διά τήν Ιωάνναν δμως ή μετάβασις αΰτη 
είς τήν μεγαλόπολιν ήτο άληθής θυσία· θά 
έπροτΐμα νά μείνη έν τή άγροτική της ηρεμία 
καί τω προσφιλεΐ αύτή άσύλφ. Ό βίος τών 
δύο άδελφών μετεβλήθη έντελώς· μόλις έβλέ- 
ποντο ήδη έπί τινας στιγμάς καθ’ έκάστην, διότι 
αί έπισκέψεις, οί περίπατοι, αί εσπερίδες, τά 
θέατρα άπερρόφων δλον τδν καιρόν των. ΊΙ 
Χριστίνη, κατενθουσιασμένη έκ τοΰ τοιούτου 
βίου, έζη έν διηνεκεΐ έξάψει· ή άδελφή της δέ. 
καίτοι μή θηρεύουσα τάς τοιαύτας κοσμικός 
διασκεδάσεις, συμμετείχε·/ αύτών, δπως μή δυ- 
σαρεστήση τήν μικροτέραν της άδελφήν. ' 11 
έντύπωσις, ήν παρήγαγεν ή παρουσία τών δεσποι
νίδων Βοαμιλάν έν Βρυξέλλαις, ήν άρίστη. < Ι·. 
σοβαρώτεροι καί έμβριθέστεροι κύκλοι άνεγνώ- 
ρισαν ταχέως τήν άξίαν καί τά προτερήματα 
τής ’Ιωάννας· οί νεώτεροι καί έλαφρότεροι περιε- 
στοίχιζον τήν Χριστίνην, ήν καί βασίλισσαν τών 
χορών άνεκήρυξαν. Πλεΐσται δσαι προτάσεις 
γάμου έγένοντο αύταΐς, ή δέ μήτηρ αύτών, μή 
θέλουσα νά έπηρεάση κατ’ ούδέν τήν εκλογήν 
των, άφησεν αύτάς έλευθέοας νά σκεφθώσι περί 
τοΰ καταλληλοτέρου δΐ αύτάς συζύγου.

ή μέν Ιωάννα ταχέως εΰρε σύζυγον 
ί, άνδρα άνακαλύψαντα ύπδ τήν 

ς συζυγικήν 
. Ό άνήρ 

ις ενός
. <“ς 

άνεξάρτητος 
σύντροφον τοΰ 
Ό νέος ούτος 

αΰτη ήτο 
περί δέ τής

δέ καί εύκατάστατος, 
σκοπόν νά έκλέξη ώς

>ετον.
τήν ’Ιωάνναν ένόησεν βτιάμα ίδών

Καί 
άντάξιον αύτής 
συνήθη αύτής μετριοφροσύνην τά πρδς 
εύδαιμονίαν απαραίτητα προτερήματα. 
ούτος έλέγετο ’Ιωακείμ Λιβέ, καί ήτο υίδς ένδ 
τών πλουσιωτέρων βιομηχάνων τοΰ Βελγίου, ώ 
έκ τούτου 
καί έχων 
βίου κόρην ηθικήν καί ένάρι 
άμα ίδών π’· ” 
ή κατάλληλος δΐ αύτδν σύζυγος, 
άδελφής αύτής έλεγεν εις τούς έρωτώντας αύτδν 
φίλους· Τήν φοβούμαι.” Ύπό τούς καλούς 
τούτους οιωνούς έτελέσθη ό άρραβών, πρδς με
γάλην τής Κυρίας Βοαμιλάν χαράν, ήτις ούδ’ ώ- 
νειρεύετο τόσον καλήν τύχην διά τήν θυγατέρα 
της. 'Η Χριστίνη δμως ήσθάνετο έαυτήν προτ- 
βεβλημμένην, ώς μή προτιμηθεΐσα, καί τήν τοι
αύτην διαγωγήν ούδέποτε έσυγχώρησεν ούτε είς 
τδν μέλλοντα γαμβρόν της ούτε είς τήν άδελ
φήν της. Ούχί, δτι ό Ιωακείμ τήν εΐλκυε. 
έπειδή ούτε ό χαρακτήρ του, ούτε τό έξωτερικόν 
του, ούτε αί ίδέαι του συνεφώνουν πρδς τάς ιδέας 
της καί πρδς τά τοΰ μέλλοντος σχέδιά της. 
Μόνον τά πλούτη του ήδύναντο νά τήν έλκύ- 
σωσιν· ούχ ήττον δμως νομίζουσα έαυτήν προ- 
ωρισμένην διά βίον λαμπρότερον, δέν έφάνη 
δυσανασχετούσα έπί τή ευτυχία τής άδελφής της.

Ό γάμος έτελέσθη· ή ’Ιωάννα ώς νύμφη 
έπεσκίασε πάσας τάς νέας κυρίας διά τής χά- 
ριτός της καί διά τής ένδυμασίας της. Ό σύ
ζυγός της κ. Λιβέ, ούδέ λεπτόν τής προικός της 
έδέχθη, άλλά παρεχώρησεν αύτήν, τή συγκατα- 
θέσει τής ’Ιωάννας, τή Χριστίνη. Αντί νά 
εύγνωμονή αύτούς, ή Χριστίνη ήσθάνθη έαυτήν 
τεταπεινωμένην. Έν γένει αί εύεργεσίαι, όθεν- 
δήποτε καί άν προήρχοντο, έταπείνουν αύτήν. 
Έάν ήτο ένήλιξ, πολύ πιθανόν θά παρεχώρει 
τά χρήματα ταΰτα είς τούς πτωχούς, ούχί διότι 
περιεφρόνει τά χρήματα, άλλά διότι ή φιλαυτία 
της άνθίστατο κατά πάσης ύποχρεώσεως. Επειδή 
δέ ήτο άνήλιξ, άντ αύτής έδέχθη τήν προσ
φοράν ή κηδεμών, δηλ. ή μήτηρ της. Ούχ 
ήττον δμως ή Χριστίνη έξηκολούθει άποπέμ- 
πουσα τούς μνηστήρας μάλλον έκ συστήματος 
ή έξ άποστροφής.
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— Πάντες είναι καθ’ δλα καλοί, ελεγεν, 
άλλ’ έγώ τούς άρνοΰμαι προς περισσοτέραν 
ασφάλειαν.

— Δεν εχετε λοιπόν σκοπόν νά ύπανδρευ- 
Οήτε;

— Ναί, έχω, άλλ’ δταν καί δπως θελήσω.
— ’Ίσως μέ πρίγκηπά τινα έκ τών τής 

Χαλιμάς;
— νθΖ'·> Ρ-® ανδρα “?ανή,. τοΰτο 

μοί συμφέρη. Δέν Οά συνάψω γάμον έκ τών 
κοινών καί συνήθων· δέν θά μεταβώ εις το δη- 
μαρχεΐον καί είς τήν έζζλησίαν, ώς δλος ό 
κόσμος άφ’ ού λάβω τάς περί τοΰ μέλλοντος 
συζύγου μου πληροφορίας. Άφ’ ού είμαι νεα, 
άφ’ ού είμαι έλευθέρα, έχω καιρόν νά σκεφθώ 
καί ν’ αποφασίσω.

Καί πράγματι έπερίμενε, καί δταν ήλθε το 
θέρος μετέβη μετά τής μητρός της είς τήν έξο- 
χικήν έπαυλιν χωρίς νά κάμη έκλογήν παρά 
δλας τάς προτροπάς τών συγγενών της.

— Μητέρα, ελεγεν έπανειλημμένως- μή 
έπιμένεις· είμαι πάντοτε εις καιρόν νά κάμω 
κακόν συνοικέσιον, έν φ ούτως έχω τήν πιθανό
τητα νά έπιτύχω καλόν. ' II άδελφή τής εύγε- 
νούς Κυρίας Λιοέ δέν δόναται νά ύπανδρευθή τόν 
τυχόντα· δέν πρέπει τις νά καταισχύνη τά εκα
τομμύρια.

Ή Κυρία Βραμιλάν δέν έδέχετο έν τή εξο
χική αύτής έπαύλει ή μόνον στενών φίλων κύ
κλον, ήρνεΐτο δέ νά δεχθή νέα πρόσωπα, έπί 
τή έλπίδι ίσως νά άναγκάση ουτω τήν Χριστίνην 
νά λάβη άπόφασίν τινα· πιθανώς, έσκέπτετο ή 
μήτηρ, ή ερημιά θά ήναι τή Χριστίνη καλλί
τερος σύμβουλος ή ή κίνησις τοΰ κόσμου καί ό 
θόρυβος αύτοΰ.

Ή μήτηρ καί ή θυγάτηρ διέτριβον ήδη έπί 
δύο μήνας έν τή έξοχή, δίαν καθ’ ώραίαν τινά 
τοΰ Ιουνίου ήμέραν ή Χριστίνη άφήσασα τήν 
μητέρα της ένησχολημένην μεθ’ ένός τών έπι- 
□τατών της, μετέβη είς περίπατον πρός τήν μα
γευτικήν τοΰ Μοζέλλα όχθην. Έπί πολλήν 
ώραν περιεπάτει μόνη, ώς αρχαία τις καί αλη
θής ήρωις τής Γαλλίας, μέχρις ού άπαυδήσασα 
έκάθησεν ύπό σκιάδα έπιζειμένην τοΰ ποταμού. 
νΕλαβεν είς χεΐρας βιβλίον καί ήρξατο άναγι- 
νώσκουσα χωρίς νά προσέχη πολύ είς τήν άνά- 
γνωσιν, άλλά μάλλον παρακολουθούσα δί άφη- 
ρημένου βλέμματος τόν ρούν τών υπο τών 
άκτίνων τοΰ δύοντος ήλιου φωτιζομένων ύδάτων. 
Ή σιωπή δέν διεκόπτετο ή ύπό τών ελαφρών 
τής εσπέρας ψιθύρων, ών ή ποίησις εισδύει εις 
τήν ψυχήν καί προξενεί πυρετώδη τινά έ'ξαψιν, 
λίαν έπικίνδυνον διά νεάνιδα εικοσαετή, ιδίως 
μάλιστα δταν δέν πληρώσιν αύτήν αί άσάλευτοι 
τής πίστεως άρχαί. Ή Χριστίνη έμεινεν έπί 
πολύ ρεμβάζουσα· έπειδή δμως τά σκότη τής 
έσπέρας έπετείνοντο, ήτοιμάζετο νά έπιστρέψη 
είς τήν οικίαν, δτε ή φωνή δύο ανθρώπων συν- 
διαλεγομένων είλκυσε τήν προσοχήν της. Η 
φωνή έφαίνετο έρχομένη άπο τοΰ ποταμού, ού 
τήν περιστροφήν τή άπέκρυπτον πυκνόφυλλά 
τινα δένδρα.

— ’Εδώ είναι; Είσαι βέβαιος; ήρώτα ό είς.
— Ναί, Κύριε· δύνασαι ν’ άποβιβασθής παρά 

τήν σκιάδα ταύτην, δπου συνήθως προσδένουν 
τάς λέμβους τής έπαύλεως.

Ήκούσθησαν έλαφροί κτύποι τής κώπης, καί 
μετ’ δλίγον είδεν ή Χριστίνη νεανίαν τινά 
δλως άγνωστον αύτή άποβιβαζόμενον είς τήν 
όχθην, λαμβάνοντα παρά τοΰ λεμβούχου τήν 
διεύθυνσιν τής έπαύλεως καί ποιοΰντα αύτφ 
σημεΐον νά περιμείνη αύτόν είς τό μέρος έκεΐνο 
μέ τήν λέμβον.

— Θά λάβης καλήν άμοιβήν, είπε πρός τόν 
λεμβούχον.

Ί1 νεάνις, απορούσα διά τήν έπίσκεψιν έν 
τοιαύτη ώρα, δέν ένεφανίσθη κατ’ άρχάς, άλλα 
περιειργάζετο τον νέον, δστις άνήρχετο τήν 
όχθην καί έφαίνετο βεβυθισμένος είς σκέψεις. 
Ήτο άνήρ ώς είκοσιπενταετής, εύειδής τήν δψιν, 
ένδεδυμένος άπλούστατα μέν άλλά καθαρά, ού 
το γλυκύ βλέμμα ένέφαινε μεγάλην καλωσύνην 
καί γαλήνην φαντασίας καί ψυχής, τείνουσαν 
μάλλον πρός τήν οκνηρίαν. ’Έχων δλίγην ζωη
ρότητα καί δραστηριότητα, άνήρ μέ τοιαύτα εξω
τερικά προσόντα, ήδύνατο βεβαίως νά κατέχη 
επιφανή έν τω κόσμιρ θέσιν ούτος δμως, παρα- 
δεδομένος είς έαυτόν, έπρεπε κατ’ άνάγκην νά 
ζή άγνωστος καί άφανής, έάν χειρ ισχυρά δέν 
άνελάμβανε νά τόν όδηγήση διά τοΰ βίου καί 
νά τω άποκαλύψη τήν άξίαν του.

ΊΙ Χριστίνη τά πάντα ένόησεν έκ πρώτης 
δψεως. '0 ξένος θά διήρχετο πλησίον αύτής 
καί δέν ήδύνατο ή νά τήν ϊδη. "Οθεν άπεφάσισε 
νά μείνη δπου ΐστατο καί νά μάθη πρό τής 
μητρός της τήν αιτίαν τής είς τήν εξοχικήν 
των έπαυλιν έπισκέψεώς του.

(Έπεται συνέχεια.)

ΑΓΩΝ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟΥ ΛΕΜΒΟΔΡΟΜΙΑΣ.
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Ε
^ΑΤΑ τόν παρελθόντα Μάρτιον έγένετο 

λεμβοδρομία διά τού ’Ατλαντικού Ώζβ- 
ανοΰ μεταξύ δύο μικρών θαλαμηγών 

"τοΰ Στέμματος” καί "τοΰ Άτρομήτου” (Coronet 
καί Dauntless), άνηκουσών είς δύο πλουσίους 
’Αμερικανούς. '0 άπόπλους έτελέσθη τό Σάββα
τον, 12 Μαρτίου (έτ. ν.) είς τάς 11 τής πρωίας 
έκ τής βορείου παραλίας τής Νέας Υόρκης· τό 
δέ σημεΐον τής άφίξεως ώρίσθη ή νότιος παρα
λία τής ’Ιρλανδίας, ό λιμήν Queenstown τής 
πόλεως Κόρκ. ΙΙρώτον έφθασε τό "Στέμμα.” 
διανύσαν τό διάστημα έντός 14 ήμερών καί 19 
ωρών. Ό ιδιοκτήτης τής νικήτριας θαλαμηγού 
έκέρδισε διά τής λεμβροδρομίας ταύτης 50 χι
λιάδας φράγκων, κατατεθείσας προηγουμένως είς 
τό ταμεΐον τής Λέσχης, ής μέλη είσιν οί δια- 
γωνισθέντες. Έπί τού τολμηρού τούτου δια
γωνισμού έγένοντο πλεϊστα δαα στοιχήματα, άνελ- 
θόντα είς τό καταπληκτικόν ποσΰν τού καί '/- 
εκατομμυρίου φράγκων. '0 "’Ατρόμητος'' διέ
πλευσε τόν Ωκεανόν έντός 16 ήμερών, ύστερή- 
σας τοΰ "Στέμματος” κατά 29 δλας ώρας, ιό 
μέν "Στέμμα" είναι γολέττα 380 τόννων, ό δέ 
"’Ατρόμητος" τόν. 367. Τό πλήρωμα άμφο- 
τέρων ήτο 25 άνδρών. Μετά πολλοΰ ένδιαφέ
ροντος παρηκολούθησαν πάντες τήν τολμηράν 
ταύτην λεμβοδρομίαν έκτελεσθεΐσαν κατά τήν 
χειροτέραν τοΰ έτους ώραν. Δικαίως εκπλήτ
τεται τις, πώς πλοΐα, σχετικώς μικρά, μή ύψού- 
μενα ύπεράνω τής θαλάσσης ή κατά δύο τό 
πολύ μέτρα, κατόρθωσαν τόσον έπιτυχώς καί 
τόσον ταχέως νά διαπλεύσωσι τόν ’Ωκεανόν βοη- 
θούμενα μόνον ύπό τών ιστίων και τούτο έν 
έποχή, καθ' ήν γιγαντιαΐα άτμόπλοια πολλάκις 
άναγκάζονται ένεκα τρικυμίας νά μεταβάλλωσι 
τήν πορείαν των. Οί τάς θαλαμηγούς κυβερνώντες 
πλοίαρχοι είναι ναυτικοί έμπειροι καί έξησκη- 
μένοι· ό είς έξ αύτών διέπλευσε 164 φοράς τόν 
’Ωκεανόν ώς αξιωματικός έν τοΐς άτμοπλοίοις 
τής Έταιρίας τού Ερυθρού Σταυρού (red star
line), ό δέ έτερος διήλθε τόν βίον του δλον 
πλέων μεταξύ τών Βερμούδων νήσων καί τών 
Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής έν πάση 

ώρα τοΰ έτους. Άμφότεροι διατείνονται δτι 
ούδέποτε, καθ’ δλον αύτών τόν ναυτικόν βίον, 
δέν είχον καιρόν τοσοΰτον άθλιον, δσον τώρα. 
Ό διάπλους εύκολος δέν ήτο, πάς τις τοΰτο 
θέλει ομολογήσει, καί ή θάλασσα ήτο τοσοΰτον 
έξηγριωμένη, ώστε ήμέραν τινά, καθ’ ήν αυνην- 
τήθησαν αί δύο λέμβοι μεθ’ ένός τών μεγάλων 
'Αμερικανικών άτμοπλοίων, τούτο ήναγκάσθη νά 
χύση έλαιον είς τήν θάλασσαν, δπως προφυλαχθή 
άπο τών πελωρίων κυμάτων, τά όποΐα άνά 
πάσαν στιγμήν ήπείλουν νά τό βυθίσωσιν. Τή 
20 Μαρτίου ή τρικυμία ήτο τοσοΰτον σφοδρά, 
ώστε ό "’Ατρόμητος’’ ήναγκάσθη νά πλεύση 
άνευ ιστίων. Μέγα κύμα χυθέν έπ’ αύτοΰ συνέ- 
τριψε μίαν τών αποθηκών τού υδατος· τό πλή
ρωμα έδέησε νά άρκεσθή είς ζύθον καί έλαφρόν 
οίνον, διότι τό ύδωρ ήτο όλίγον καί οί άνδρες 
είς άκρον κεκοπιακότες είχον άνάγκην οίνου 
πρός συντήρησιν τών δυνάμεών των. ’Εκείνοι 
δέ, οΐτινες ιδίως ύπέστησαν τά πάνδεινα κατά 
τόν διάπλουν τούτον, ήσαν οί τών θαλαμηγών 
έπιβάντες ίδιοκτήται καί προσκεκλημένοι, οΐτινες 
ήθέλησαν νά συμμετάσχωσι τοΰ πλοΰ. Ιά ιστία 
άνά πάσαν στιγμήν έσχίζοντο καί άνηρπάζοντο 
ύπό τής άγριας τού ανέμου πνοής· πολλάκις 
έπλεον έπί τής θαλάσσης μεγάλοι όγκοι πάγων, 
ούς τά πλοιάρια ώφειλον έπιτηδείω; ν άποφύ- 
γωσιν, δπως μή κατασυντρ'.βώσι κατ’ αύτών, 
τέλος δέ καί συχνοτάτην χρήσιν έλαίου έποίησαν 
πρός κατέναυσιν τών φοβερών κυμάτων.

Καί δμως μέ δλα τά προσκόμματα ταύτα 
ή ταχύτης τών δύο πλοιαρίων ήτο καταπληκτική, 
καί μάλιστα έν ήμέραις, καθ’ άς ό καιρός έπέ- 
τρεπε τήν έκτύλιξιν δλων τών ιστίων. Έν μια 
ήμέοφ ό " ’Ατρόμητος” διήνυσε 328 μίλια, έν 
έτέρα δέ τό "Στέμμα” 291 μίλ. Κατά τήν 
σημείωσιν τών δύο κυβερνητών, ό "’Ατρόμη
τος” έτήρησε γραμμήν όλιγώτερον εύθεΐαν, διή
νυσε κατά συνέπειαν περισσότερον δρόμον.

Ή τολμηρά αΰτη λεμβοδρομία ανακαλεί είς 
τήν μνήμην έτέρους τοιούτους θαλασσίους δια
γωνισμούς, περί ών θέλομεν άναφέρει ένταΰθα 
όλίγα τινά. Έν έτει 1866 τρεις θαλαμηγοί 
ίατιοφόροι, ή "Έρριέττα”, ή "Ταχεία πτέρυξ” 
καί ή "Εστία” έξετέλεσαν υπερωκεάνιον άγώνα, 
καθ’ ον ένίκησεν ή '"Ερριέττα’’, άνήκουσα είς 
τόν γνωστόν καί πλουσιότατο·? ιδιοκτήτην τής 
έφημερίδος ’"0 Κήρυξ τής Νέας 'Υόρκης', κ. 
Γόρδωνα Βένετ, δστις έκέρδισεν έν τή περιστάσει 
έκείνη στοίχημα άνερχόμενον είς 325 χιλ. φράγ
κων. Ό διάπλους ύπήρξε δυσκολότατος, άπέοη 
δέ καί τραγικός ενεκα τοΰ θανάτου πέντε ναυ
τών τής μιας τών θαλαμηγών, οΐτινες διαταχ- 
θέντες νά περιδέσωσιν ίστίον άφηρπάγησαν ύπό 
τεραστίου κύματος καί οίκτρώς έπνίγησαν.

Τον διάπλουν τοΰ Ώκεανοΰ έντός λέμβου 
είχον έκτελέσει μέχρι τοΰ έτους 1851 μόνον 
Άγγλοι. Τό 1851 δμως μικρά θαλαμηγός, άνή
κουσα είς Αμερικανόν, καί έχουσα όνομα "Αμε
ρική,” πρώτη διέπλευσε τόν ’Ωκεανόν έν δια- 
στήματι 1S ήμερών καί έλαβεν ώς βραβεΐον 
τόν Κρατήρα τής βασιλίσσης Βικτωρίας, δν καί 
προσέφερεν ό ιδιοκτήτης τής λέμβου δώρον είς 
τήν Λέσχην τής Νέας 'Υόρκης. Κατά τόν πλούν 
τούτον ή "Αμερική" άπεδείχθη πλοΐον ταχύ- 
τατον, καί παρά τήν παραλίαν τής ’Αγγλίας 
ήδυνήθη διά μόνων τών ιστίων νά πλεύση τα
χύτερον τής άτμοκινήτου θαλαμηγού τής βασι
λίσσης. Άπό τής έποχής έκείνης κατεσκευά- 
οθησαν έν ’Αγγλία πλεϊσται δσαι θαλαμηγοί 
κατά τό σχέδιον καί τάς διαστάσεις τής “Αμε
ρικής”, ής ό κατασκευαστής, Steers, έξετέλεσεν 
άληθές άριστούργημα ναυπηγικής, ώς ήδυνήθησαν 
νά βεβαιωθώσι πάντες οί ειδήμονες, οί ίδόντες 
έκ τού πλησίον τό Οαυμάσιον τοΰτο πλοΐον έν 

τώ ναυπηγείφ τής Πορτσμούθης, ένθα ήναγκάσθη 
μετά τόν διάπλουν αύτού νά έπισκευάση τάς 
ύποστάσας βλαοας.

Ή παρατεθειμένη είκών παριστά τό "Στέμ
μα” καί τόν "Άτρόμητον” έν μέσφ τοΰ Ώκε
ανοΰ έν ήμέρα όπωσοΰν ήσύχφ καί άνευ τρικυμίας.

ΑΓΩΝ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟΥ ΛΕΜΒΟΔΡΟΜΙΑΣ.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.

'Υπό Hans Miiller.

Β
3Ν τίτλον τούτον φέρει βιβλίον άρτι 
έν Λειψία έκδοθέν, άφιερωμένον δέ τφ 
άναγεννηθέντι Ελληνικό έθνει. Ό συγ
γραφεύς αύτού, κ. Hans Miiller, περιηγηθείς 

τήν Ελλάδα έν έτει 1881 έξέθηκεν έν αύτω τάς 
διαφόρους αυτού έντυπώσεις· " Ήθέλαμεν δι
στάσει, λέγει έν τφ προλόγφ ό συγγραφεύς, νά 
δημοσιεύσωμεν περιήγησιν τής Ελλάδος, διότι 
τοιούτων περιηγήσεων έλλειψις δέν ύπάρχει, 
αλλα προέβημεν είς τήν δημοσίευσιν, διότι τό 

βιβλίον ήμών διαφέρει ούσιωδώς τών τοιούτων 
συγγραφών, ώς άναφερόμενον είς τήν σημερινήν 
Ελλάδα καί είς τούς σημερινούς αύτής κα

τοίκους.”
Άνέγνωμεν τό βιβλίον καί μετά χαράς εΐ- 

δομεν δτι ό συγγραφεύς μετά πολλής άκριβείας 
zat άμεροληψίας έκθέτει τά πράγματα, καί 

άφηγεΐται τάς έντυπώσεις του. Αί έντυπώσεις 
αύται είναι περίπου αί αύται, ας πάς ξένος 
περιηγητής αισθάνεται πατών τό ιερόν τής πα
τρίδος ήμών έδαφος καί εύρισκόμενος ένώπιον 
τών θαυμάσιων τής άρχαιότητος αριστουργη
μάτων- ώσαύτως καί ή περιήγησις περιστρέφεται 
εις τα αύτα σχεδόν μέρη, τά όποΐα συνήθως 
έπισκέπτονται οί περιηγηταί. "Ο,τι δμως κα
θιστά. τό βιβλίον ένδιαφέρον καί ήμΐν τοΐς Έλ- 
λησιν, είναι ιδίως τά τέσσαρα τελευταία κεφά
λαια, τά όποΐα έπιγράφονται· "Ή 'Ελλάς καί 
οί πόροι αύτής.” "Οί σημερινοί "Ελληνες.” 
"Ή νεοελληνική γλώσσα.” "Ή σημασία τής 
νεοελληνικής διά τά ανώτερα έκπαιδευτήρια καί 
ή μεταρρύθμισις αύτής έν Γερμανία.” Έν τοΐς 
κεφαλαίοις τούτοις ό φιλέλλην συγγραφεύς πολλά 

τά περίεργα άναπτύσσει ήμΐν, έκθέτων ιδέας 
νέας καί συμπεράσματα λίαν κολακευτικά ύπέρ 
τού ήμετερου έθνους καί τής ήμετέρας γλώσσης. 
Κατ’ έξοχήν επιτυχής είναι καθ’ ήμας ή περι
κοπή, έν η ό συγγραφεύς άναφέρων τάς δια
φόρους γνώμας περί τής καταγωγής τών σημε
ρινών Ελλήνων καταλήγει είς τό συμπέρασμα 

δτι οι σημερινοί "Ελληνες είναι οί γνήσιοι τών 
άρχαίων Ελλήνων άπόγονοι.

“Το συμπέρασμα τοΰτο μοί έπεβλήθη τρόπον 
τινά, λέγει ό ίδιος έν σελ. 176 τοΰ Α'. μέρους, 
άφ’ ού είδαν ίδίοις δφδαλμοΐς τήν θαυμασίαν 
Ομοιότητα τών χαρακτηριστικών τού προσώπου, 
ώς βλέπομεν ταΰτα έν τοΐς άγάλμασι καί ταΐς 
παραστάσεσι τών άρχαίων Ελλήνων. Είναι 
πράγματι καταπληκτικόν, είς ποιον βαθμόν διε- 
τηρήθη ή όμοιότης αυτή είς δλας τού λαού τάς 
τάξεις. Βεβαίως δέν πρέπει τις νά νομίση δτι 
πάντες οί σημερινοί "Ελληνες όμοιάζουσι τούς 
άρχαίους θεούς καί ήρωας. Τούτο θά ήτο με
γάλη άπάτη. Άλλ’ ούδ’ είς τήν άρχαιότητα 
συνέοαινε τοΰτο, διότι καί τότε, ώς έν πάση 
έποχή θά ύπήρχον άνθρωποι άνευ ώρισμένου 
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τύπου προσώπου, θά ύπήρχον δηλ. πρόσωπα, τά 
όποια ήδυνάμεθα νά δνομάσωμεν διεθνή, διότι 
εύρηνται παρ’ άπασι τοΐς λαοΐς τής Καυκασίας 
φυλής. Ήπόρουν και έγέλων συνάμα συναντών 
έν Έλλάδι πλείστους δσους ανθρώπους, ομοιά
ζοντας παλαιούς μου φίλους έν Γερμανία, αν
θρώπους έμφανιζομένους μοι έν Έλλάδι ύπο 
νέαν μορφήν, κα'ι τοΰτο άναμφιβόλως παρετή- 
ρησαν καί άλλοι πρό έμοΰ περιηγηταί. Έάν 
δε ληφθή ύπ’ δψιν δτι τήν παρατήρησιν ταύτην 
έκαμα ιδίως εις μέρη, τά όποια δέν ήσαν αμιγή 
ξένης, και μάλιστα αλβανικής άποικήσεως, και 
δτι δέν έπεσκέφθην μέρη, τά όποια έμειναν άπο- 
δεδειγμένω; άθικτα ςένης άναμίξεως, ώς παρά 
τοΐς Τσάκοσι τής Λακωνίας, παρά τοΐς Σφα-

Η’υχή άθλία,
Τί δυστυχία

'Αζαταπαόστως σέ τυραννεΐ*
Δέν έχεις φίλον
Πιστόν μέ ζήλον

Νά σέ λυπήται, νά σέ πονή.

‘Ο κόσμος όλος
Πλάνη καί δόλος!

Δέν είναι άνθρωπος έπί γής,
Νά μέ σκοτώση,
Νά μέ γλυτώ η

Άπό τά βάσανα τή; πληγής;

Κλαίω, φωνάζω, 
’Αναστενάζω,

Καί κάθε ώραν λιποθυμώ,
Τόν θάνατόν μου,
Τόν όλεθρόν μου,

'Απελπισμένος έπιθυμώ.

Είς τέτοιον πάθος
Μόνος ό τάφος

Είν' έπιτήδειος ιατρός·
Καί θεραπεία
Πλήρης, τελεία,

θάνατος άωρος καί πικρός.

Περί τής άρχαίας ’Εθνολογίας τής 
Ιταλικής χερσονήσου και τών σχέσεων αύτής 
πρδς τήν χερσόνησον τοΰ Αίμου. — Έν Τερ
γέστη έκδίδεται περιοδικόν σύγγραμμα, πολλού 
λόγου άξιον καί ίταλιστι γεγραμμένον, φέρον δέ 
τίτλον Archeografo Triestino. Έν αύτω άνέ- 
γνωμεν έσχάτως διατριβήν έμβριθή τοΰ δημοτι
κού Συμβούλου τής πόλεως Τεργέστης και 
γνωστού άρχαιολόγου κ. Πέτρου Περβάνογλου 
περί τής άρχαίας ’Εθνολογίας τής Ιταλικής 
χερσονήσου. Πολλάκις ό συγγραφεύς αύτής 
έπραγματεύθη έν τω αύτω Περιοδικοί ζητήματα 
αρχαιολογικά καί μυθολογικά. Τό ζήτημα δμως 
τής καταγωγής τών κατοίκων τής Ιταλίας εί
ναι ζήτημα σπουδαιότατον, περί τοΰ όποιου πλεΐ- 
στα δσα έγράφησαν και θέλουσιν άκόμη γραφεί. 
Μή δυνάμενοι νά καταχωρίσωμεν τήν μετά- 
φρασιν τής διατριβής όλοκλήρου, ήτις πολλούς 
τών ήμετερων άναγνωστών ήθελεν ενδιαφέρει, 
παραθέτομεν ένταΰθα μικράν μόνον περικοπήν, 
πραγματευομένην περί τής καταγωγής τών Τυρ- 
ρηνών, των άρχαίων τής Ιταλίας κατοίκων. 
'"Η καταγωγή τών Τυρρηνών, λέγει ό συγγρα
φεύς, άπετέλει θέμα συζητήσεων ού μόνον παρά 
τοΐς συγγραφεΰσι τής άρχαιότητος, άλλά καί 
παρά τοΐς νεωτέροις. Κατά τδν 'Ηρόδοτον οΐ 
Τυρρηνοι κατήγοντο έκ Λυδίας, κατά τδν Διο
νύσιον τδν Άλικαρνασσέα ήσαν καταγωγής 
ιταλικής. Ό Ελλάνικος, ό Μύρσιλος (Λέσβιος 
ιστοριογράφος) καί δ Πλούταρχος θεωροϋσιν αύ

κιώταις τής Κρήτης, παρά τοΐς κατοίκοις τής 
Χαλκιδικής χερσονήσου, παρά τοΐς'Έλλησι τοΰ 
Πόντου μεταξύ Σινώπης καί Τραπεζοΰντος, ώς 
και έν ταΐς πλβίσταις νήσοις τοΰ Αιγαίου πε- 
λάγους — πρέπει νά όμολογήση τις, δτι τδ 
άρχαΐον "Ελληνικόν στοιχεΐον διετηρήθη έν μέ- 
τρφ ύπερβάλλοντι έν τω λαΐΐι τής Ελλάδος.”

Τδ δεύτερον μέρος τοΰ βιβλίου περιέχει διά
φορα νεοελληνικά ποιήματα, λυρικά, έπικά και 
δραματικά μέ τήν λίαν έπιτυχή μετάφρασιν 
αύτών εις τήν γερμανικήν. "Ινα πεισθή δέ 
πας τις πόσον έπιτυχώς ό συγγραφεύς μεθερ
μηνεύει τδ ελληνικόν κείμενον παραθέτομεν έν
ταΰθα μικρόν ποιημάτων μέ τήν γερμανικήν 
μετάφρασιν ■

Acli, annex Herz du,
O, welche Unruli'

Lastet bestandig iminer auf dir!
Bei keinern Freiiude,
Der treu es meinte,

Kindest du Trost und Jlitleiden bier.

Die ganze Welt ist
Voll Trug und Arglist

Lebtdenn keiuMensch auf Erden allhier, 
Der nil midi diichte, 
Rettung dann briichte,

Acli! von den schreckliclien Qualcn mir?

Icli weine, icli klage.
An jedem Tage

Sink' icli zu Boden olmniiiclitig bin, 
Nur Tod verlang icli, 
Davor nicht bang icli

In nieinem ganz verzweifelnden Sinn.

Bei solclien Leiden
Hilft nur das Scheiden

Von dieser Welt mir aus aller Noth; 
Rettung mir geben 
Aus diesein Leben

Kann nur ein friiher, bitterer Tod.

τούς ώς έθνος πελασγικόν. Εκ δέ τών νεωτέ- 
ρων ό Ιταλός Βουαναρόττη; λέγει αύτούς αιγυ
πτιακής καταγωγής, οί Γάλλοι Freret καί 
Clavier κελτικής. '0 πολύ; δμως Niebuhr και 
ό 0. Μύλλερο; μετά πολλής πειστικότητος άπο- 
δεικνύουσιν, δτι οί Τυρρηνοι κατήγοντο έκ τής 
μικράς ’Ασίας καί ιδίως έκ τής Λυδίας καί 
Φρυγίας. '0 Ιουστινιανός (43,3) λέγει αύτούς 
άπογόνους τών Φωκαέων έκείνων άποίκων, οΐτινες 
έν χρόνοι; παναρχαίοις άποπλεύσαντε; έκ τών 
παραλίων τή; Μικρά; ’Ασίας καί διαπλεύσαντες 
τήν θάλασσαν άπεβιβάσθησαν είς τήν δυτικήν 
παραλίαν τής ιταλικής χερσονήσου, δθεν μετέ- 
βησαν είς τήν χώραν τών Λιγύων καί ίδρυσαν 
τήν πόλιν Μασσαλίαν (τδ 600 πρ. Χρ.). 01 
Γερμανοί Baer καί AVagner θεωροΰσι τούς Τυρ- 
ρηνούς καταγωγής σημητικής κτλ.

"'0 λαβών άφορμήν νά μελετήση τά θαυ
μάσια λείψανα τών άρχαίων καί μεγαλοπρεπών 
τάφων, τών άνακαλυφθέντων έν Μυκήναις τής 
Άργολίδος, έν Όρχομενω τή; Βοιωτίας καί έν 
Άμύκλαις τής Λακωνίας, καί νά παραβάλη αύτά 
πρδς τούς άρχαιοτάτους τάφους τούς εύρεθέντα; 
έν τή χώρα, ήν κατώκουν οί Τυρρηνοι, θέλει 
άδιστάκτω; αναγνωρίσει δτι μίαν είχον κοινήν 
καταγωγήν οι λαοί εκείνοι. Ή παράδοσις δτι 
ή φυλή τών Πελοπιδών, ή άποδίδονται αί έν 
Έλλάδι άνακαλυφθεΐσαι οικοδομάν αΰται, ήλθεν 
έκ Φρυγίας καί έκ Λυδία; διά τοΰ Βοσπόρου 
είς τήν χερσόνησον τοΰ Αίμου, καταλαβοΰσα 
πρώτον τάς βορείους τής Ελλάδος έπαρχίας, 
εΐτα δέ προβάσα πρδς μεσημβρίαν πρδς τήν 
Ήλιδα, τήν ’Αργολίδα καί τήν Λακωνίαν — ή 
παράδοσις αυτή άγει ήμάς είς τδ συμπέρασμα 
δτι ή φυλή αύτη είχε τήν αύτήν καταγωγήν 
πρδς τάς άσιατικάς έκείνα; φυλάς, αΐτινες πάλιν 

διά τής χερσονήσου τοΰ Αίμου είσέδυσαν είς 
τήν χώραν τής Ιταλίας, ένθα ενεκατέστησαν ώς 
λαός Ιταλικός.”

"Βέβαιον είναι, δτι ή άρχαία τέχνη, κατα
γωγής ασιατικής, είσήχθη έν Ιταλία ού μόνον 
διά ξηρά; άλλά καί διά θαλάσσης καί τοΰτο 
πρώτον μέν διά τών Φοινίκων καί εΐτα διά τών 
Ελλήνων. Ό Hochstetter άποδεικνύει δτι τδ 
ύπ’ αύτών έξασκούμενον έμπόριον μέ τά προϊ
όντα των εις τάς χώρας ταύτας διέδωκε τά 
τοιαΰτα άντικείμενα. Καί πράγματι οί τυρρη- 
νικοί τάφοι περιέχουσι τά αύτά ποικιλόχροα 
άγγεΐα, τά όποια εύρίσκομεν έν Φοινίκη, έν 
Κύπρο» καί έν Έλλάδι, καί ών αί παραστάσεις 
έλήφθησαν τδ πλεΐστον έξ ύποθέσεων μυθολογι
κών καί έκ παραδόσεων τών χωρών έκεινων. 
Τό αδτδ συμβαίνει καί μέ τά χάλκινα άντικεί- 
μενα τέχνη; λεπτοτάτη; καί κομψή; . . . ’Ακρι
βώς δέν δύναται τι; νά όρίση είς ποιαν έποχήν 
οί Τυρρηνοι κατήλθον είς τήν ’Ιταλίαν· φαίνεται 
δμω; έχουσα άπόστασιν ή γνώμη τοΰ Helblg 
(έν τφ συγγράμματι αύτοΰ '‘Περί Ιταλών σελ. 
100) δτι ή μετανάστευσις τών βορείων φυλών 
πρδς νότον ώθησε’ταύτοχρόνω; τούς μέν Δωριείς 
πρδς τήν Ελλάδα τούς δέ Τυρρηνού; πρδς τήν 
χερσόνησον τοΰ Πάδου. Τοΰτο δέ συνέβη 80 
περίπου έτη μετά τήν αλωσιν τής Τροίας, ήτοι 
περί τά 1000 πρ. Χρ.” *

Η ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ.

Τύ κεντρικόν σφαγεΐον.

ζήτημα τή; τροφοδοτήσει·»; Εύρωπαϊ- 
κή; μεγαλοπόλεω; είναι ζήτημα σπου- 
δαΐον, συνάμα δέ καί λίαν ενδιαφέρον. 

Πά; τις βεβαίως είναι περίεργος νά μάθη διά 
τινων μέσων κατορθοΰται νά τρέφηται καθ’ έκά
στην πόλις 1 ’/·2—2 έκατομμυρίων ψυχών. Τ- 
πάρχουσι τρόφιμα, ών τήν κατανάλωσιν δύνα- 
ταί τις νά όρίση άκριβώς, ώ; τδ κρέας π. χ., 
ύπάρχουσιν δμως καί τρόφιμα, απεο μόνον κατά 
προσέγγισήν Ορίζονται. Αί δημοτικά! άρχαί τών 
μεγάλων τής Εύρώπης πόλεων άπδ έτών καταγί
νονται νά λάβωσιν άκριβεΐ; στατιστικά; πληρο
φορία; περί πάντων τών εί; τήν τροφοδότησιν 
τών κατοίκων άναγομένων καί έν γένει νά ρυθ- 
μίσωσι τά τή; σπουδαία; ταύτη; υπηρεσίας.

Πρδ μικρού άνέγνωμεν τοιαύτην έκθεσιν 
στατιστικήν περί τή; τροφοδοτήσεως τοΰ Βερο
λίνου, πόλεως έχούσης, ώ; γνωστόν, πληθυ
σμόν ένδ; εκατομμυρίου καί τετρακοσίων χιλιά
δων ψυχών. Πρδ δύο ή τριών μόλις έτών 
έπερατώθη τδ μέγα σφαγεΐον τής πόλεως, κεί
μενον πρός άνατολά; αύτή; παρά τήν λεγομένην 
πύλην τή; Φραγκφόρτης. Συνίσταται τδ πρό
τυπόν τοΰτο σφαγεΐον έκ 48 οικοδομών (σταυ- 
λων, σφαγείων, αποθηκών, κατοικιών διά τού; 
διαφόρου; ύπαλλήλους, ταχυδρομείου, τηλεγρα
φείου καί μιας μεγάλης σκεπαστής άγοράς, έν 
ή γίνονται αί άγοροπωλησίαι τών κτηνών). Τά 
ύελοσκεπή παραπήγματα, έν οΐς διατηρούνται 
τά πρδς σφαγήν ζώα, είναι τρία, έκαστον μήκους 
217 μέτρων καί 72 μ. πλάτους, χωρητικότητος 
δέ 4 χιλιάδων βοών, 35 χιλ. προβάτων καί 8 
χιλ. χοίρων. Αί μεταξύ τών διαφόρων οικοδο
μών διερχόμεναι καί τήν συγκοινωνίαν διευκο- 
λύνουσαι όδοί, πάσαι έστρωμέναι δΐ άσφάλτου, 
έχουσι μήκος 9200 μέτρων. Διά τδ μεγαλο
πρεπές τοΰτο σφαγεΐον έδαπάνησεν ή πόλις τοΰ 
Βερολίνου 13 έκατομ. μαρκών, ήτοι 17 */2 έκατομ. 
φράγκων.

Τήν γενικήν έποπτείαν τοΰ σφαγείου έχει 
έπιτροπή ένδεκαμελής, διοριζομένη ΰπδ τοΰ δη- 

μοτικοΰ συμβουλίου. Ή διοίκησις δέ είναι 
ανατεθειμένη είς ένα γενικόν διευθυντήν, έχοντα 
ύπ’ αύτόν 9 τμηματάρχας καί ταμίας καί 45 
κατωτέρους ύπαλλήλους. Ή δλη υπηρεσία έκτε- 
λεΐται άπροσκόπτως, ή δέ καθαριότης είναι μο
ναδική. Δώδεκα κτηνίατροι έξετάζουσι καθ’ 
έκάστην τά είς τδ κεντρικόν σφαγεΐον είσαγό- 
μενα ζώα- άμα ζώόν τι παρέχει ύπονοίας τινάς, 
άποστέλλεται εί; τδν σταΰλον τή; έπιτηρήσεως. 
καί σφάζεται παρά τοΰ άστυνομικοΰ σφαγέω; 
μετά παρέλευσιχ ήμερών τινων. Διά τήν έξέ- 
τασιν τών τρίχινων έν τοΐς χοίροις είναι διωρι- 
σμένοι 100 έπιστήμονες, δφείλοντες νά έξετά- 
σωσι τδ κρέας διά τοΰ μικροσκοπίου. Τοΰτο 
έξηγεΐ δτι έν Βερολίνο» ούδέποτε προσβάλλεται 
άνθρωπο; ύπδ τή; φοβερά; τριχινώσεως.

'Η μεταφορά τών ζώων εί; τδ κεντρικόν 
σφαγεΐον τοΰ Βερολίνου έκτελεΐται κατ’ εύθεΐαν 
διά τοΰ σιδηροδρόμου έξ όλων τών χωρών τή; 
Γερμανία;· συγκοινωνεί δέ τδ σφαγεΐον μετά 
τής πόλεω; διά ίπποσιδηροδρόμου. Οΰτω διευ- 
κολυνθείσης τή; είς τό σφαγεΐον μεταβάσεως, 
ούδείς ξένο;, έπισκεπτόμενο; τδ Βερολΐνον, δέν 
πρέπει ν’ άμελήση νά έπισκεφθή καί τδ μεγα
λοπρεπές τοΰτο σφαγεΐον, τδ όποιον είναι άξιον 
έπισκέψεως. Ή καταλληλότερα πρό; τοΰτο 
ημέρα εΐναι ή Δευτέρα.

Κατά τδ λήξαν έτος 1886 είσήχθησαν καί 
έσφάγησαν έν τφ κεντρίζω τοΰ Βερολίνου σφα- 
γείφ 155 χιλ. βοών, 50 χιλ. άγελάδων, 458 
χιλ. χοίρων, 120 χιλ. μόσχων καί 690 χιλ. 
προβάτων, τδ δλον περίπου 1 ':·> έκατομ. ζώων. 
Ή κατά προσέγγισιν άξια τών κτηνών τούτων 
άνήλθεν είς 98 έκατομ. μαρκών, ήτοι 1 :ι/ι έκα- 
τομ. μαρκών καθ’ εβδομάδα. '0 μέσο; δρος τοΰ 
βάρους ήτο διά μέν τού; βόα; 288 χιλιογράμ- 
μων, διά τοΰ; χοίρου; 95 χιλιογρ. διά τοΰ; 
μόσχου; 50 χιλ. καί διά τά πρόβατα 21 χιλιογρ. 
Εννοείται ένταΰθα τό βάρος τοΰ καθαρού κρέατος.

X*.*.».* *.4,4, *■*.*.♦.*.*, *.*.4.4.4 4 4 4Je

Αίνιγμα 536.

Αστρον είμαι σελαγίζον 
Μεταξύ δλων καί χρυσίζον. 
Τριπλοΰν τό δνομά μου φέρω· 
Τδ έν μου φρίκην έμποιεΐ 
Είς τούς άνθρώπους, ούς πτοεί, 
Καί δαίμων είν’ έν τή χορεία. 
Τδ άλλο πάλιν μ’ εύκολίαν 
Εύθύς ευρίσκεις δ,τι είμαι- 
Πρδ τών βλεμμάτων σου άν κήμαι 
Δέν θά μέ ΐδης μ’ απορίαν.

Αίκ. X. Σ. έν Κωναταντινουπόλει.

Αίνιγμα 537.

Φίλε μου, μή πονοκεφαλεΐς.
Είς χεΐρα; μ’ έχεις- δέν μ’ έννοεΐς; 
Τδν όδοιπόρον διευθύνω, 
Είς τήν όδόν του λάμψιν χύνω. 
Έάν έντέχνω; έκ τής μέση; 
Γράμματα τρία άφαιρέσης, 
Μ’ εύρίσκεις μέ έλπίδας νέας 
Είς τάς κεφαλάς τής νεολαίας. 
Είμαι υίδ; θεά; Ελληνική; 
κι’ αρχών πάση; καρδία; νεανικής.

1. Κ. 1. έν Τ. Σεβερίνφ.

Αίνιγμα 538.

Λύχνος έγώ περίλαμπος 
Εναντίαν φέρω κλήσιν, 
Κ’ έν ω βαδίζω, μετ’ έμοΰ 
Τοΰ σκότους σύρω πέπλον, 
"Όπως καλύψω φαεινήν 
Τοΰ άντιπάλου σκέπην.
Αύτήν μοί έδωκαν ποινήν 
Τή; φύσεως οί νόμοι.

♦
Είμαι καί δά; γραμματική 
Ι ών φιλομούσων εκλεκτή, 
Καί διαχέω αφειδώς
Τά φώτα τή; παιδείας. — 
Πάν ώραΐον καί τερπνόν 
Μέ πολλήν συλλέγω ζέσιν, 
Καί εί; έκαστον μου φίλον 
Τοΰ; καρπού; μου διανέμω. — 

’Άν δέν μ’ εύρη;, άναγνώστα, 
θά γελώ, τή άληθεία.
Νά φωνάξω μόνον μένει· 
Πλήν φωνήν έγώ δέν έχω. —

Σ. Β. έν Γαλαζίφ.

ΛΥΣΕΙΣ.

Προβλήματος 532.
Διά τών 36 αλφαβητικών στοιχείων σχη

ματίζονται τά έπόμενα κύρια δνόματα· Μενέ
λαος, ’Αλκιβιάδης, Ναυσικάα, Άρτεμις 
καί Ήρα.
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Ιίροδλήματος 534.

'Ο μέν Φάλαρι; έκεΐνο;
εί; τδ κοΐλον χαλκηλάτου 

Ταύρου πεπυρακτωμένου 
έκλειε τά θύματά του. 

Εί; τδν φάρυγγα δέ ήσαν 
όργανα ένηρμοσμένα, 

"Ωστε οί δυσθανατοΰντε;
εί; τδν φλογερόν πυθμένα 

Άντί γογγυσμών προήγον,
καί άντί βρυγμών βασάνου 

Μέλη τέρποντα τά ώτα
τοΰ άνηλεοϋς τυράννου. 

Καί τών ποιητών όμοια, 
εΐναι φεΰ! συχνά ή τύχη, 

θέλγουσι τά; άκοά; μα;
οί ήδυμελεΐ; τη; ήχοι.

Καί άν άγριον Ταρτάρου 
πΰρ τά έγκατά των καίη.

"Ομως τδ άρμονικόν των 
στόμα μελφδίας πνέει, 

Καί δ στεναγμό; πολλάκις 
τή; έσχάτης άγωνία;

Εί; τά χείλη των έν εΐδει 
θνήσκει θεία; μελφδίας.

"Ιωάννης Καρασούτσας.
- “Ό ταύρο; τού Φαλάριόος.”

Προβλήματος 535.
Ειη γ’ έμοί ζην μέτρου μή λυπουμένη. 

Εύρυπίδης. Ίων.

Ελυσα»·. Τά 529, 530 και 531 ή Κυρία Σμ. Σ. 
Βαλεντή έν Πόρτ-Σαΐδ, καί ή Κυρία Αίκατερ. Ί. 
Μπαξεβανίδου έν Τα'ίγανίφ· τό δέ 530 ή δεσποινίς 
Μ. Ρ. έν Όδησσφ.

ΑΓΓΕΛΙΑ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗ.

ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ
(εί; μέγα όγδοον). 

Ή έκδοσι; ήρξατο τδ 1874.

Τόμ. Α. Σελ. 500.
Λΐ'Οίζή ποΐι^ίΐ^· "Ύμνοι· φδαί· πατριωτικά· 

ΓΙαντοΐα· Σαπφικά· μύθοι· Βουκολικά· δια
νομέων έφημεοίδων· εί; λευκώματα· ’Ανθώ· 
Μεταφράσεις. Είσί δ’ έκ τούτων τά μέν 
γεηραμμένα εί; καθαρεύουσαν, τά δέ εί; δη
μοτικήν γλώσσαν. — Εί; ξένα; γλώσσα; 
(γαλλικήν, γερμανικήν, αγγλικήν).

Τόμ. Β. Σελ. 485.
Δεηχηματεζή reoiifiig. Δήμο; καί Ελένη. Λαο

πλάνο; (εί; ασματα πέντε). Διονύσου πλοΰς. 
Γοργό; ιέραξ. Ταξιδεύτρια. Μετάφρασις 
τοΰ Α'. τή; Όδυσσεία; (εί; έξαμέτρου;). — 
Δραματίζή Τραγωδία, οί Α'.

Τόμ. Γ. Σελ. 437;. ,
Δραματική π·οί»,<πς. Τραγφδίαι· Δούκας. 

Φροσύνη. — Κωμφδία· Μνηστήρ τή; Άρ- 
χοντούλας.

Τόμ. Δ. Σελ. 410.
Δραματική ffohjiWg. Τραγφδία· Παραμονή. — 

Κωμφοίαι* Τοΰ Κουτρούλη ό γάμος. Διδς 
έπίσκεψις.

Τόμ. Ε. Σελ. 362.
Προοίμιον περί Μετρικής. Meragopiiffeig έμ

μετροι άρχαίων δραμάτων· Αντιγόνης 
Σοφοκλέου;· Νεφελών, Ειρήνης, ’Ορνέων 
Άριστοφάνους.

Τόμ. Στ. Σελ. 352.
Τόμ. Ζ. Σελ. 396.. —cr.. ΟΒΟ.

’Έμμετρος μετάφρασις τή; "Ιερουσαλήμ τοΰ 
Τάσσου.

Τόμ. II. Σελ. 442.
Π«£ά ϋι^γί^ιατα· Αύθέντη; τοΰ Μωρέως. Λέϊλα 

’Εκδρομή εί; Πόρον.
Τόμ. Η. Σελ. 416.

'Έμαζτροί fiiray/jafftig νέων δραμάτων· Να- 
θάν, τοΰ Λέσσιγγος. Τέλλος, τοΰ Σχιλλέρου. 

Τόμ. 1. Σελ. 444.
Πε£ά διηγήματα· Συμβολαιογράφο; Τάπας. "Υ

φαντοί τή; "Άνσης, Φυλακαί. Χρυσοΰν μα- 
στίγιον. Γλουμμιμάουθ. Είς τά; κορυφάς. 
Ά μαζών. Έμάη.

Τόμ. ΙΑ. Σελ. 493.
11ί£ά Φηχι'^ιατα· Κακουργειοδικεΐον Έλισαβετ- 

τώνος. Καμινάπτη;. Καλμίνα. Δύω αδελφοί. 
Βρούτο; Κουρτέρρο;. Δύω υιοί. Άδάμας. 
Εύδαίμων οικογένεια. 'Οδοιπορικοί άναμνήσει; 
έξ ’Αγγλία;. Δύω πόλεις τή; Άδρατικής. 
Βιογραφία Έρεχθείου. Συνέντευξις. Δρέσδη. 
Έπιστολαί έκ Βερολίνου.

Τόμ. IB. Σελ., 539.
’Έμμετροί μετα^μάσεί^· Δάντου Κόλασις. Αι

σχύλου ΙΙέρσαι. Γαίτου Ιφιγένεια. Σαιξπή- 
ρου ’Ιούλιο; Καΐσαρ.

Τόμ. ΙΓ. Σελ. 576. 
Τόμ. ΙΔ. Σελ. 422.

‘Ιστορία τή; άρχαία; καλλιτεχνία; (μετά 33 
Πινάκων).

ΠΙΟ ΓΠ12ΣΙΝ.
Τόμ. ΙΕ. 
Τόμ. 1ΣΤ.

Πολιτικοί άρχαιότητες. 
Τόμ. ΙΖ.

’Επιγραφική (μετά πινάκων). — Τοπογραφία 
τών άρχαίων Αθηνών (μετά τοπογραφικοϋ 
πίνακος).

Έν τιϊ» ΕΣΠΕΡΩι έκδίδοται.
’Έμμετρο; μετάφρασι; τοΰ Φαύστου τοΰ Γαίτου.

Πωλοΰνται, καί έκαστο; τόμο; ίδίω; πρδς 
Δρ. 6, έν Άθήναις, παρά τφ Βιβλιοπώλη Κι* 
Κωνσταντινίδη καί άλλοι;· προσέτι καί παρά 
τφ Κ. Άλεξ. Ψ. ‘Ραγκαβή (υίφ).
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Παρακαλοϋνται οι έπιστέλλοντες πρός τόν Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα ζαθαρώς γεγραμμένα, τά όποΐα δημοσιευόμενα ή μή δέν 

έπιστρέφονται.

JOSEPH GARNIER.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ

("ΕκΛ ί'.)

Μετάφρασις

ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘ. ΖΑΙΙΙΙΑ.

ΕΝ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ Ωι

1887.

ΗΜΕΡΟΛΟΓ1ΟΝ

τής 

ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

φιλολογικόν και επιστημονικόν τοΰ 

έτους 1887, 

έκδιδόμενον ύπό 

ΑΘ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ.

Έτοβ Στ .

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ

1887.

ΣΥΛΛΟΓΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ 

έκφωνηθέντων ύπό Ιεραρχών καί ’Ί?0" 
κηρύκων τής όρθοδόςου άνατολικής Εκ

κλησίας από τοΰ ΑΩΞΑ'.— ΑΩΠΣτ'.

’ Εκδίδονται
ύττό

Β. Δ. ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΟΣ.

Τύμ. Α'.—Δ-.

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ
1886.

Σημ. Ή Συλλογή διαιρείται είς τέσ
σαρα τεύχη ή τόμους έκ φύλλων τυπο
γραφικών 13. Τό τελευταίου τεύχος πε
ριέχει καί χρησιμώτατον λεπτομερή Πί
νακα τών περιεχομένων Λόγων, διηθη
μένων κατ’ είδος πρός ευκολίαν τής 
εύρέσεως τών ζητουμένων. 'Έκαστον 
τεύχος τιμάται αργυρών γροσίων δέκα, 
καταβλητέων άμα τή παραλαβή.

Έν τώ γραφείφ τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ 
έν Λειψία (Elster-StrasseNo. 41) 
ευρηνται τά έζής βιβλία·

Εσπηοοι· τόμοι Αζ. Β'. Γ”. Δζ. Ε'. 
χρυσόδετοι. "Εκαστος τόμος τι
μάται φράγκων 50.

Longfellow. Τό άσμα του Χεαβάθα,
έμμετρος μετάφρασις. Χρυσό
δετου μέ εικόνας φρ. 6.

Άχνης Σαίθ. Βλέμματα έπι τής 
Ελλάδος, μετάφρ. Ί. II. Δεδεμ. 
μέ είκόν. φρ. 7.

Μιχαήλ Ιίαλαιολόχος. Διήγημα έκ 
τής Βυζαντινής Ιστορίας, ύπό 
Ί. Π. Δεδεμ. φρ. 2’/ϊ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ.
Πωλοΰμεν άπό τοΰδε τά περίφημα μαχαιροπείρουνα έν κιβωτίω κατά 

τήν εικόνα ταύτην·
12 τεμάχια, ήτοι 12 μαχαίρια, ή 6 μαχαίρια 

κα'ι 6 πειροόνια, άντί φράγκων 13.75.
24 τεμάχια, ήτοι 24 μαχαίρια, ή 12 μαχαί

ρια και 12 πειροόνια, άντί φράγκων 26.25.
Τά κιβώτια ταΰτα είναι Αληθές κόσμημα 

έκάστης οικίας και τραπέζης.
Αι λαβα'ι είναι έκ τής λεπτοτέρας μαρμάρινου 

λεγομένης πορσελάνης μετά ωραίων χρωμα
τισμών, κυανο-πρασίνου, κυανο-κοκκίνου μετά 
κοσμημάτων κεχρυσωμένων.

At λεπίδες είναι έκ λεπτοτάτου μετάλλου πρό μικρού άνακαλυφθέντος, 
τό όποιον δέν διακρίνεται άπό άληθοΰς χρυσού. Τά μαχαιροπείρουνα 
κεΐνται έντός κομψοτάτης πυξίδος.

Τό κατάστημα έγγυάται περί τής ατερεότητος αύτών. Οί ίδόντες αύτά 
έςεπλάγησαν έπι τή ωραία έπεξαργασία και έπί τή μετριοτάτη αύτών τιμή.

Παραγγελίας έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος δέχεται τό εμπορικόν 
κατάστημα ύπό τόν τίτλον Waarenhaus „Zur Monarchie" έν Kwrdrar- 
τινουτίόλιι. Ίουσούφ Ίζεδ'ιν Χάν. 5. Γαλατα. —

Τά κιβώτια ταΰτα μέ τά μαχαιροπείρουνα είναι ιδίως κατάλληλα 
διά δώρα.

BROCKHAUS’
CONVERSATIONS-LEXIKON.

Εκδοσις ΙΓ'. έπηυξημένη καί διά 400 εικόνων καί γεωγρα 
φικών χαρτών κεκοσμημένη.

Τό πλούσιον τοΰτο Λεξικόν, έν τεύχεσι 240 πρός φοίνικας 50 
έκαστον, θέλει άποτελέσει 16 όγκώδεις τόμους, ών οί 11 έδημο- 
σιεύθησαν ήδη.

'Έκαστος τόμος τιμάται-

Άδετος μέν μαρκών 7.50.
Δεδεμετος δϊά λινόν μ. 9.
Ημεδερμάτενος μ. 9.50.

Έπί έξαερετεκοΰ χάρτου και πλουσεως δεδεμενος μ. 15.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ» ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΛΟΤΔ.

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

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

Είς Καλκούτταν διά 11 όρτο-Σαΐδ, Σουέζ, Αδεν καί Κολόμβου τή, 15 Ίανου
αρίου, 15 Φεβρουαρίου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγούστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 'Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.

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

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κερκύρας (συγκοινωνία πρός τό Πόρτο-Σαίδ και τήν Συρίαν).

Πλειοτίρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσις καϊ τό Γενικόν 
Πρακτωρεϊον τοΰ αύστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. β). 

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, έναλλάς διά Φιουμιου, Βρεντησίου, Πειραιώς, και διά 
Άγκώνος κτλ.

ΓΡΑΜΜΗ ΒΡΕΝΓΗΣΙΟΤ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Έκ Βρεντησίου τήν Πέμπτην 
έκάστης έβδομάδος τό μεσονύκτιον διά Κέρκυραν, Πάτρας, Κόρινθον, 
’Αθήνας και Πειραιά.

Έκ Πειραιώς διά τοΰ σιδηροδρόμου είς Κόρινθον, και έκ Κό
ρινθου διά τοΰ άτμοπλοίου έκάστην Δευτέραν, τήν μεσημβρίαν διά 
Πάτρας, Κέρκυραν είς Βρεντήσιον.

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

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

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

Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έβδο
μάδος.

(«ο

Διευθυντής καί έκΜτης· Δρ. I. ΠΕΡ3ΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. <ΐ· 

Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.


