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01 ΕΠΙΣΗΜΟΤΕΡΟΙ

ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΗΓΕΜΟΝΩΝ

τών κατά τάς έορτάς τής πεντηκονταετηρίδος 
τής βασιλίσσης τής Αγγλίας έν Λονδίνψ 

παρευρεθέντων.

(Μετά δώδεκα εικόνων.)

έπι τή πεντηκονταετηρίδι τής βασι
λείας τής βασιλίσσης Βικτωρίας έορταί 
ϊφείλχυσαν τήν προσοχήν τοΰ κόσμου 

δλου και διά τήν λαμπρότητα αύτών και διότι 
ούδέποτε άλλοτε τόσοι βασιλείς και πρίγκηπες 
συνήλθον έπι τδ αύτό, δπως τιμήσωσιν έκτακτον 
πανήγυριν, δείξαντες οΰτω τδν σεβασμόν, δν 
όφείλουσι πρδς γυναίκα καί πρδς άνασσαν, κα- 
θημένην ήδη έπί 50 δλα έτη έπί ένός τών ισχυ
ρότερων τής ύφηλίου θρόνων.

Τών έπισημοτέρων ηγεμόνων, τών είς Λον
δίνου έπί τή περιστάσει ταύτη μεταβάντων, 
δημοσιεύομεν σήμερον έν τω Έσπέρω” τάς 
εικόνας μετά συντόμου έκαστου βιογραφίας. 
Ήμάς τούς "Ελληνας ένοιαφέρουσι κατά πρώ
τον λόγον, καί δικαίως, τά κατά τόν βασιλέα 
καί τούς βασιλόπαιδας ήμών, οΐτινες προσκλη- 
θέντες μετέβησαν είς Λονδΐνον καί έξενίσθησαν 
έν τώ συγγενικά» μεγάριυ τοΰ πρίγκηπος τής 
Οΰαλλίας, τοΰ καί διαδόχου τοΰ αγγλικού θρόνου.

Τά περί τών εορτών περιέγραψαν έν έκτάσει 
άπαντα τά εύρωπαϊκά φύλλα. Ήμεΐς έπομένως 
θέλομεν περιοριστή ένταΰθα ν’ άναφέρωμεν σχε
τικά τινα πρός τήν διαμονήν τού ήμετέρου βασι- 
λέως καί τών βασιλοπαίδων έν ’Αγγλία. Οί 
δύο βασιλόπαιδες ιδίως, οι πρώτον ήδη τάς 
έλληνικάς έν ’Αγγλία κοινότητας έπισκεπτόμενοι, 
ένεθουσίασαν διά τής παρουσίας των τούς ομογε
νείς πάντας καί διά τήν ακραιφνή αύτών πρδς 
τήν φίλην ήμών πατρίδα αγάπην καί άφοσίωσιν 
καί διά τον άκρον πρδς τήν ίεράν ήμών θρη
σκείαν σεβασμόν των.

Τήν μετά τάς έορτάς Κυριακήν ό διάδοχος 
Κωνσταντίνος καί δ βασιλόπαις Γεώργιος μετέ
βησαν δλως άπροσδοκήτως είς τήν έν Λονδίνιι» 
έκκλησίαν τής 'Αγίας Σοφίας, δπως έν κατα- 
νύξει άκροασΟώσι τής θείας λειτουργίας. Οί 
έπίτροποι τού Ναού Κύριοι Κ. Γαλάτης καί 
Στ. ’Αγέλαστος, άναγνωρίσαντες τούς βασιλό- 
παιδας ύπεδέχθησαν αύτούς δεόντως καί «οδή
γησαν είς τήν έκκλησίαν. Μετά δέ τδ τέλος 
τής λειτουργίας οί βασιλόπαιδες, άσπασθέντες 
τδν Σταυρόν μετά σεβασμού, καί εΐτα εύχαρι- 
στήσαντες τούς κυρίους επιτρόπους, άπήλθον. 
Τήν έπιοΰσαν οί "Ελληνες πρίγκηπες παρευρέ- 
θησαν είς τήν πρδς τιμήν αύτών δοθεΐσαν συν
αναστροφήν έν τή ωραία οικία τού έν Λονδίνο» 
προξένου τής 'Ελλάδος κ.’Αλεξάνδρου Ίωνίδου. 
Κλειστοί όσοι τών έν Αονδίν«ο Ελλήνων παρή- 
σαν είς τήν συναναστροφήν ταύτην, ήτις διεκρίθη 
διά τήν μεγαλοπρέπειαν τής όλης διασκευής καί 
διά τά παρατεθέντα έκλεκτά έδέσματα καί ποτά. 
Έν λαμπροστολίστφ αιθούση έδόθη χορός, καθ’ 
δν ό μέν διάδοχος έχόρευσε μετά τής Κυρίας 
Ισαβέλλας Ίωνίδου, ό δέ βασιλόπαις Γεώργιος 
μετά τής Κυρίας Καλλιόπης Ίωνίδου. "Ο,τι 
ηύχαρίοτησε τούς πάντας ήτο ή αφέλεια τών 
Ελλήνων βασιλοπαίδων, οΐτινες πρδς πάντας 
ώμίλουν μόνον έλληνιστί. Ό βασιλόπαις Γε
ώργιος μάλιστα παρετήρησεν δτι είναι δλως 

άδικον, "Ελληνες νά δμιλώσι ξένην γλώσσαν 
μεταξύ των, έν ω ή ήμετέρα γλώσσα είναι ή 
άρίστη πασών, ήν σεμνύνονται έκμαθάνοντες οί 
ξένοι. Η παρατήρησες αυτή τού Έλληνος ήγε- 
μονόπαιδος είναι λίαν εύφρόσυνος διά τήν γλώσ
σαν ήμών οιωνός.

'Ο έν Λονδίνψ βαθύπλουτος ομογενής, κ. 
Στέφανος Λ. Ί’άλλης, μεθ’ ού ό βασιλεύς έσχε 
μακράν συνέντευξιν, προσέφερεν αύτ<]> χιλίας 
αγγλικας λίρας, δπως χρησιμοποιηθώσιν ύπέρ 
εθνικού τίνος σκοπού. ’Αξιομίμητον τοΰτο παρά
δειγμα!

Άπδ Λονδίνου ό Έλλην διάδοχος μετέβη 
είς Μαγκεστρίαν καί Λίδερπουλ, δπου ή υπο
δοχή αύτοΰ έκ μέρους τών δύο ελληνικών κοινο
τήτων ύπήρξε τά μάλιστα έγκάρδιος. Έν Μαγ- 
κεστρια ό διάδοχος κατέλυσεν έν τή ωραία 
οικία τοΰ Έλληνος προξένου κ. Σ. Χατζοπού- 
λου, δστις καί έν τή περιστάσει ταύτη απέδειξε 
τα φιλογενή αύτοΰ αισθήματα. Τήν έπιοΰσαν 
τής έν Μαγκεστρία σφίξεως τοΰ διαδόχου έψάλη 
έν τώ δρθοδόξφ Ναφ δοξολογία, ήν έτέλεσαν οί 
δύο άρχιμανδρΐται τής έν Μαγκεστρία καί έν 
Λίδερπουλ ελληνικής κοινότητος, κύριοι Ίλαρίων 
Κανάκης καί Ζερβός.

Μετά τό τέλος τής λειτουργίας προσηνέχθη 
τώ διαδόχφ παρά τοΰ κ. ΙΙετροκοκκίνου κομ
ψότατα τετυπωμένη προσφώνησις, ήν άνέγνωσεν 
ό κ. Κ. ΙΙολιτάκης. Ή προσφώνησις έχει ώς 
έξής. Υψηλότατε, μετά μεγάλης χαράς καί 
έθνικής υπερηφάνειας ή έν Μαγκεστρία Ελλη
νική αποικία Σέ υποδέχεται. Ήμεΐς οί "Ελλη
νες, καίτοι ζώντες μακράν τής πατρίδος ήμών. 
ουδέποτε παυομεν άτενίζοντες πρδς τήν χώραν 
έκείνην. ήτις μικρά μέν τήν έκτασιν είναι μεγάλη 
ένεκα τού ένδοξου αύτής παρελθόντος, χώραν, 
ητις κοιτις τών γραμμάτων καί τοΰ πολιτισμού 
εφωτισεν αλλας χώρας. Τής πατρίδος ήμών 
είσαι ό θαλλερδς βλαστός, καί είμεθα πεπει
σμένοι, δτι βαίνων έπί τά ίχνη τού πεφιλημένου 
πατρός Σου, θέλεις προάξει αύτήν συμφώνω; 
πρδς τό ένδοξον τού παρελθόντος αύτής μεγα- 
λεΐον. Είς τήν πραγματοποίησιν τοΰ ύψηλοΰ 
τούτου έργου ό Σός πατήρ, ό βασιλεύς, έχει 
αρωγόν τήν αγάπην τοΰ λαού του, δστις προθύ- 
μως θά χύση τδ αίμά του πρδς διατήρησιν τού 
θρόνου, έφ’ ού στηρίζονται αί μέλλουσαι αύτοΰ 
έλπίδες.”

Είς τήν προσφώνησιν ταύτην ό διάδοχος 
άπήντησεν ότι χαίρει έπισκεπτόμένος τούς έν 
τή βιομηχάνω πόλει τής ’Αγγλίας φιλοπότριδας 
' Ελληνας, πρδς ους, έντολή τοΰ πατρός του, τού 
βασιλέως, έκφράζει τάς ένθέρμους εύχαριστίας 
του. είς άς προσθέτει καί τάς εαυτού έπί τή 
έγκαρδί«ο υποδοχή. Μεγάλην αισθάνεται ό βα
σιλεύς χαράν γνωρίζων δτι οί έν Μαγκεστρία 
Ελληνες, καίτοι μακράν τής πατρίδος των ζών

τες. έκδηλούσι πάντοτε τήν μεγαλειτέραν πρδς 
αύτήν αγάπην. "Ινα ή Ελλάς έκτελέση τδν 
προσρισμόν της, δέον νά συντελέσωσιν είς τοΰτο 
άπαντα τά τέκνα αύτής. Ή έν Μαγκεστρία 
ύποδοχή άποδεικνύει δτι οπουδήποτε τής γής 
ακούεται ή Ελληνική γλώσσα, ό έλληνικάς 
πατριωτισμός είναι ζώσα δύναμις. Τούς λόγους 
τούτους τοΰ διαδόχου διεδέχθησαν ζωηραί ζητω- 
κραυγαί.

Ιό εσπέρας ό πρόξενος κ. Σ. Χατζόπουλος πα
ρέθεσε λαμπρόν γεύμα είς τιμήν τοΰ διαδόχου, είς 
ο ησαν πολλοί προσκεκλημένοι καί έκ τών ήμετέ- 

ρων και εκ τών έπίσημον κατεχόντων θέσιν 
Αγγλων. Αι αΐθουσαι τής εύρυχώρου οικίας 

ησαν λαμπρώς φωταγωγημέναι καί κομψώς 
οι ανθεων και σημαιών διευσκευασμέναι· κατά τό 
διάστημα τοΰ γεύματος ή μουσική τής έν Σάλ- 
φορδ αστυνομίας έπαιξε διάφορα έκλεκτά τεμάχια. 
Βραδύτερον έκάησαν έκ τί!» κήπφ διάφορα πυρο
τεχνήματα. Τήν έπιοΰσαν τδ πρωί ό διάδοχος 
μετά τής ακολουθίας του άνεχωρησε διά Λί- 
βερπουλ.

Είς Λιβερπουλ δεκτός γενόμενος έν τ«ΐ» 
σταθμώ τού σιδηροδρόμου ύπδ τοΰ δημάρχου, 
τού προξένου τής Ελλάδος κ. Ί’άλλη καί 
άλλων έπισήμων προσώπων ώδηγήθη είς τόν 
δρθόδοξον Χαόν, έν «ί» έψάλει δοξολογία. Μετά 
τδ τέλος αύτής προσεφέρθη τφ διαδόχφ προσ- 
φώνημα έκφράζον τήν χαράν τής έν Λιβερπουλ 
έλληνικής κοινότητας έπί τή άφίξει αύτοΰ. Τδ 
εσπέρας ό κ. πρόξενος παρέθετο γεύμα πολυτελές 
εις τιμήν τοΰ διαδόχου, δστις την έπαύριον 
άπήλθε πάλιν είς Λονδΐνον, συνοδευθείς μέχρι 
τοΰ σταθμού ύπδ τοΰ δημάρχου, τοΰ προξένου 
τής Ελλάδος, τ«ΰν Ελλήνων ιερέων καί τών 
έγκριτωτέρων μελών τής Ελληνικής παροικίας.

Έν τοσούτω ό βασιλεύς μετέβη είς llapt- 
σίους, όπως έκεΐθεν άπέλθη είς Βησβάδεν, δπου 
διαμένει ή βασίλισσα 0 δε βασιλόπαις Γεώρ
γιος άπήλθε κατ’ ευθείαν είς Βησβάδεν, ΐνα 
έπισκεφθή τήν μητέρα αύτοΰ τήν βασίλισσαν.

1 ά εν τώ παρόντι τεύχει άπεικονιζόμενα 
πρόσωπα είναι τά έξής.

α',) Ό βασιλεύς τών Ελλήνων Γεώργιος ό Α'., 
γεννηθείς τδ 1845, υιός τοΰ βασιλέως τής 
Δανίας Χριστιανού τοΰ θ', άνηγορεύθη έν 
ετει 1863 βασιλεύς τών Ελλήνων ένυμφεύθη 
έν έτει 1867 τήν μεγάλην δούκισσαν τής 
Ί’ωσσιας Ολγαν, θυγατέρα τοΰ μεγάλου 
δουκός Κιυνσταντίνου.

β'.) Ό διάδοχος τής Ελλάδος Κωνσταντίνος, 
γεννηθείς έν Άθήναις τή 18 Ιουλίου 1868, 
κηρυχθείς ένήλιξ τόν παρελθόντα Δεκέμβριον, 
έχει βαθμόν άνθυπολοχαγού τού πεζικού έν 
τώ ελληνικό» στρατώ.

γ'.) Ό βασιλόπαις Γεώργιος, δευτερότοκος 
υιός τοΰ βασιλέως τών Ελλήνων, γεννηθείς 
το 1869, ακολουθεί ήδη τάς ναυτικάς σπου- 
δας του έν Δανία. Είναι ό μέλλων άρχι- 
ναύαρχος τού Έλλ. στόλου.

δ'.) 0 βασιλεύς τής Δανίας Χριστιανός ό θ'., 
γεννηθείς το 1818, άναγορευθείς διάδοχος 
τοΰ θρόνου τής Δανίας τδ 1853 καί άνελ- 
θών έπί τοΰ θρόνου τόν Νοέμβριον τοΰ 1863.

ε'.) Ή διάδοχος τής Δανίας Φριδερΐκος, γεν
νηθείς έν Κοπενάγη τδ 1843.

στ'.) Ο βασιλεύς τού Βελγίου Λεοπόλδος ό Β'., 
γεννηθείς τδ 1835 έν Βρυξέλλαις, άναγορευ
θείς βασιλεύς τό 1865 μετά τδν θάνατον 
τοΰ πατρός αύτοΰ, τοΰ φελέλληνος βασιλέως 
Λεοπόλδου τοΰ Α'.

ζ'.) Ό βασιλεύς τής Σαξωνίας, Αλβέρτος, γεν
νηθείς έν έτει 182', πρωτότοκος υιός τού 
λογιου βασιλέως ’ Ιωάννου, τού μεταφραστού 
τοΰ Δάντου, άνελθών έπί τού θρόνου τδ 1873.

η'.) Ό διάδοχος τής Γερμανίας, Φριδερΐκος 
Γουλιέλμος, γεννηθείς τδ 1830, μόνος 

υιός τοΰ γηραιού αύτοκράτορος τής Γερμα
νίας. νυμφευθείς τήν πριγκήπισσαν Βικτω
ρίαν. θυγατέρα τής βασιλίσσης τής Αγγλίας, 

θ’.) Ό διάδοχος τής Αύστρίας Ρουδόλφος, 
μόνος υιός τοΰ αύτοκράτορος τής Αύστρίας 
Φραγκίσκου Ιωσήφ, γεννηθείς έν Βιέννη 
τδν Αύγουστον τοΰ 1858, νυμφευθείς τήν 
θυγατέρα τοΰ βασιλέως τοΰ Βελγίου Στε- 
φανίαν.

Γ.) Ό μέγας δούξ Σέργιος τής Ρωσσίας, άδελ- 
φδς τοΰ αύτοκράτορος τής Ί’ωσσιας Αλεξάν
δρου τοΰ 1”.

ια'.)'Ο διάδοχος τής Σουηδίας καί Νορβηγίας, 
Γουστάβος Άδόλφος, γεννηθείς τδ 1858.
Έ όουζ’.ττα τής Βραγάντσας, σύζυγος
τού οιαοόχου τής 11 ορτογαλλίας , θυγάτηρ
τού κό αητός τών ΓΙαρισί«υν, έγγονοΰ τοΰ
βασιλέως τής Ιαλλ ίας Λουδοβίκου Φιλίππου.

Ο ΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΙ ΜΟΝΑΙ ΑΥΤΟΥ.

(Συνέχεια.)

Σύνοδος τοΰ ' Αγίου "Ορους είναι σωμα
τείου άντιπροσωπευτικόν, διευθύνον τά 
πράγματα τής έκκλησιαστικής κοινότη-

τος, χωρίς ν’ άναμιγνύηται είς τήν ανεξάρτητον 
αύτοδιοίκησιν έκάστης μονής. ' Εκάστη τών έν 
τώ "Αθω είκοσι μονών άποστέλλει ένα άντιπρό- 
σωπόν της είς Καρυάς, δστις συντηρείται δα
πάνη τής κοινότητος. Έκτος τούτων ύπάρχουσι 
καί τέσσαρες έπόπται, διοριζόμενοι έναλλάξ έκ
τών διαφόρων μονιΰν. καί οΐτινες σχηματίζουσι 
τήν διοικούσαν έπιτροπήν. Εις τών έποπτών 
τούτων εχει έπί ώρισμένον χρόνον τήν προε- 
δρείαν, καί καλείται κατά τήν διάρκειαν τού 
χρόνου τής προεδρείας ό πρώτος τοΰ Αθω άνήρ.”

Άφ’ ού έπεσκέφθημεν τδν τοποτηρητήν καί 
ύπεβάλομεν αύτφ τδ φιρμάνιον τοΰ Σουλτάνου, 
οπερ έφίλησε μετά σεβασμού καί έφερεν εις τδ 
μέτωπόν του, έπαρουσιάσθημεν είς :δν ΙΙρόεδρον 
τής κοινότητος, δστις ήτο μοναχός τού Βατοπε- 
δίου καί τώ ένεχειρίσαμεν τό συστατικόν γράμμα 
τοΰ οικουμενικού Ιίατριάρχου. Ωδηγήθημεν 
τότε είς τήν αίθουσαν τής ύποδοχής, αίθουσαν 
ούχί εύρεΐαν, περιέχουσαν δμως μέγα διβάνιον 
καί δπου περιέμενον ύμάς δέκα αντιπρόσωποι, 
οΐτινες λίαν φιλοφρόνως μάς έχαιρέτισαν. Άφ’ 
ού δέ προσεφέρθησαν ήμΐν ποτά αναψυκτικά, 
ήρχισεν ή συνδιάλεξις διά μέσου τού διερμηνέως 
μας, διότι οί μοναχοί μόνον έλληνικά (καί δλίγοι 
μόνον τά άρχαία έλληνικά) ώμίλουν, δύο δέ ή 
τρεις καί ολίγα ιταλικά καί γαλλικά.

Έκεΐ έλάβομεν καί συστατικήν έπιστολήν 
παρά τοΰ γραμματέως είς άρχαίαν ελληνικήν 
γλώσσαν συντεταγμένην καί πρός τάς διαφόρους 
μονάς άπευθυνομένην. Διά τού έγγραφου τούτου,

δπερ έξέθετο τόν σκοπόν τής περιηγήσε<ύς μας, 
παρεκαλούντο οί μοναχοί νά φροντίσωσι περί 
τής σιοματικής ήμών άναπαύσεως καί άνέσε«υς”, 
καί νά μάς έπιδείξωσι πάν τό ένοιαφέρον ήμάς, 
μεταφέροντες ήμάς διά τών μοναστηριακών 
ζώων άπδ μονής είς μονήν. Τό γράμμα τούτο 
χρησιμεύει καί ώς είδος διαβατηρίου, δπως 
άποδείξη δτι πάσα έπίσκεψις γίνεται τή έγκρίσει 
τής εκκλησιαστικής άρχής.

Άφ’ ού έτελείωσεν ή έπισκεψίς μας οί καλό- 
γηροι ώδήγησαν ήμάς είς τδ σχολεΐον, ίδρυμένον 
έν Καρυαΐς πρδς έκπαίδευσιν τών νέων μονα- 
χ«ΰν. Τδ σχολείου τοΰτο είνα μέγα οικοδόμημα 
μέ μεγάλα, εύρύχωρα δωμάτια και με βιβλιο- 
θήκηυ, περιέχουσαυ διαφόρους έκοόσεις τώυ κλα- 
σικ«ΐ>υ συγγραφέων καί πολύτιμα καί πολυτελή 
συγγράμματα έν διαφόροις εύρωπαίκαΐς γλώσσαις. 
Έν τ<;> σχολείω τούτιι» διδάσκονται οί νέοι κλη
ρικοί τήν άρχαίαν ελληνικήν καί τήν λατινικήν, 
τήν ιταλικήν καί τήν γαλλικήν, τά θρησκευτικά 
μαθήματα, έκκλησιαστικήν ιστορίαν, δογματι
κήν κ. τ. λ. ύπδ πρεσβυτέρων μοναχών, ώς καί 
τήν μουσικήν. Κερί τών αποτελεσμάτων τής 
διδασκαλίας ταύτης δέν ήδυνήθημεν να κρίνω- 
μεν, διότι ολίγους τών μαθητών ειδομεν, τών 
πλείστων εύρισκομένων κατ' έκείνην τήν έποχήν 
είς περιοδείαν.

Έν "Λθ«μ ό ξένος άπό τής πρώτης ήμέρας 
λαμβάνει ιδέαν περί τοΰ βίου τών έν τή Ανα
τολή μοναχών. Εκτος δέ τούτου οι μονάχοι 
τών Καρυών, άνδρες ύψηλοΰ άναστήματος, με
γαλοπρεπείς καί σοβαροί, έχοντες οψιν «ϋχραν, 
μεγάλα γένεια καί κόμην, φέροντες το έκκλη- 
σιαστικόν των ένδυμα μετά πολλής άξιοπρεπείας, 
ήμιλλώντο πρδς άλλήλους είς τήν προθυμίαν 
νά μυήσωσιν ήμάς μέ τας διατάξεις τών μονα- 
στηρίων. ’ Εν τή σειρά τών μοναχών έρχονται 
πριύτοι οί άναχωρηταί, οΐτινες, ώς ό Άγιος Άν- 
τιόνιος, ό πρώτος άναχωρητής, διάγουσιν εν έν- 
τελεΐ απομονώσει βίον δλως ασκητικόν. Είς τά 
έπί τοΰ όρους καταφύγια, καθίσματα καλού
μενα, ύπάρχουσι μικραί κοινότητες μοναχών, 
ζωντων έν κοινοβίω καί πρδς ένα καί τόν αύτόν 
έργαζομένων σκοπόν. Άφ’ ού διάφορα τοιαΰτα 
καθίσματα σχηματισθώσι περί κεντρικήν έκκλη
σίαν. ιδρύεται σκήτη, ήτις κατά τούτο διαφέρει 
μονής, δτι δέν έχει διοίκησιν ανεξάρτητον. Ερ
χονται τέλος αί κυρίως λεγόμεναι μοναί, ών 
έκάστη έχει ιδίαν έκκλησιαστικήν ΰπαρξιν, έχει 
ιδιαίτερα κτήματα έν τή χερσονήσω καί κέκτηται 
τδ δικαίωμα ν’ άντιπροσωπεύηται έν τή Συνόδω. 
Αί μοναί αύται διαιρούντο·, είς δύο τάξεις κατά 
τδν τρόπον τής διοικήσεώς των. Η μία τάξις 
εΐναι οί κοινοβΐται, οΐτινες έχουσιν ένα ήγού- 
μενον, κοινά κτήματα καί κοινήν τράπεζαν ή 
δέ έτέρα είναι οι λεγόμενοι ίδιορρυθμϊται, 
παρ’ οΐς έκαστος μοναχός εΐναι ίδιος έαυτού 
κύριος, καί ή διοίκησις είναι ούτως είπεΐν δη
μοκρατική. Ή διεύθυνσις ανατίθεται κατ' έτος 
είς δύο προϊσταμένους. Παρ’ αύτοΐς έκαστος 
μοναχός τρώγει έν τ«υ ίδίω αύτοΰ κελλίφ καί 
έχει σχετικήν τινα ανεξαρτησίαν ώς πρδς τήν 
διάθεσιν τοΰ καιρού του καί τών χρημάτων του. 
Ό έχων περιουσίαν δύναται τά μίσθωση δσους 
θέλει ύπηρέτας κ. τ. λ. 0 ίδιορρυθμικός κανών 
είναι παρέκκλισις τής άρχικής διατάξεως καί είναι 
ίδρυμα νεώτερον. Γήν τάξιν ταύτην τήν έλευ- 
θεριωτέραν έχουσιν αί πλεΐσται τ«ον μονών τής 
άνατολικής παραλίας τής χερσονήσου, έν ω αί 
άπομεμακρυσμέναι μοναί καί αί είς τάς δυτικας 
τού όρους κλιτύας κείμεναι, έξαιρέσει δύο μόνων, 
εΐναι κοινόβια.

Γά κτήματα, τά άνήκοντα ταΐς μοναΐς εκτός 
τής χερσονήσου, κεΐνται έν μέρει μέν έν Μακε
δονία, έν μέρει δέ έν τή νήσφ θάσιρ, έν Λήμνφ

νήσοις τοΰ Αιγαίου Πελάγους. Συνί- 
καί είς μεγάλα κτήματα έν ταΐς 
χιύραις, προερχόμενα το πλεΐστον 
γενομένων άλλοτε ύπδ τών ήγεμόνων 

καί Βλαχίας. Έκ τών πηγών 

„ _ — , LfjV i. Τ. Λ. V. Λ
1 ~ά τελευταία εμπόλεμα 

ήλαττώθησαν, διότι τά κτήματα 
έτη 1821—30 κατελήφθησαν ύπδ 
στρατού καί κατά τά τελευταία έτη 
έφορολογήθησαν, «ϋστε ήδη έχουσι 

τών μονιΰν έχουσι μόνον κτήματα εν

και κατα

καί άλλαις 
στανται δέ 
παριστρίοις 
έκ δωρεών, 
τής Μολδαβίας
τούτων έχουσι μοναι τινες σημαντικά εισοδήματα, 
τά όποια όμως κατά τήν ελληνικήν έπανάστασιν 

ι έτη μεγάλως 
αΰτα κατά τά 

τουρκικού 
βαρύτατα 

καί χρέη. 
Τινες τών μον<ΐ>ν έχουσι μόνον κτήματα έν τή 
χερσονήσο» καί αύται είναι άναλόγως πτωχαί.

τών έν Άθιυ μοναχών 
είς οΰς προσθετέοι 
διαρκώς ζώσιν έν 
έργάται χωρίς ν’ 
μοναχών. Αλλοι 
προσκαίρως μόνον

: άριθμός 
είς τρισχιλίους, 
λαϊκοί, οΐτινες 
<ύς ύπηρέται ή 
τήν τάξιν τών 

ιι μεταβαίνουσι
: απέρχονται πάλιν, δταν δέν 

είς τάς πατρίδας 
ανέρχεται

Ό ολικός 
συμποσοΰται ε 
καί αρκετοί ί 
ταΐς μοναΐς ι 
άνήκωσιν είς 
πάλιν έργάτα 
είς τάς μονάς κα 
ύπάρχη έργασία, είς τάς πατρίδας των. Καί 
τούτων ό άριθμός ανέρχεται είς τρισχιλίους περί- 

Ό δέ άριθμός τών μοναχιδν έν έκάστη 
είναι άπδ 25—300. Εκατόν είναι ό μέσος 
Σπανίως είναι όλοι οί μοναχοί ταύτοχρό- 

έν τή μονή, διότι πολλοί αύτών 
είς τήν έπιστασίαν τ«ον διαφόρων 
Ενεκα τής 

Ανατολής

που. 
μονή 
ορος. 
νως παρόντες 
άσχολοΰνται 
κτημάτων. Ενεκα τής φυσικής άποστροφής τών 
λα«ΰν τής Ανατολής κατά παντός είδους στα
τιστικής. δέν ήδυνήθημεν νά μάθωμεν τήν άκριβή 
περί τούτου αλήθειαν.

<>ι μονάχοι τοΰ Αθω είναι τδ πλεΐστον 
Ελληνες, είτε έκ τής έλευθέρας Ελλάδος, είτε 

έκ τών Ίονίων νήσων καί έκ τ«ον δούλων έπαρ- 
χιών. Καί αί παρίστρωι ήγεμονεΐαι καί ή 
χερσόνησος τοΰ Αίμου παρέχουσιν άριθμόν τινα 
μοναχών. Δύο έκ τών βορείως κειμένων μονών, 
ή τοΰ Ζωγράφου καί τό Χιλιανδάρι, κατοικοΰν- 
ται άποκλειστικώς ύπό Σέρβων καί Βουλγάρων 
καί τελοΰσι καί τάς ιεροτελεστίας των έν γλώσση 
σλαβική. Έν τή μονή τών Ιβήρων διαμένουσι 
καί μοναχοί τινες έκ Γεωργίας. 
Ί’ώσσοι είναι έν Άθω, έν μέρει 
ρωσσική μονή, έν μέρει δέ έν ταΐς 
ίδρυσαν ή καί διεσπαρμένοι είς τά, uaauv μονάς. 
Τά τέκνα ταΰτα τής Άρκτου έχουσι μεγάλην 
διαφοράν πρός τους εύσωμους, ώραίους καί αξιο
πρεπείς Ελληνας, οΐτινες περιφρονοΰσι κάπως 
καί χλευάζουσι τους άξέστους Ί’ώσσους, ώς τοΰτο 
ίδϊοις ομμασιν ειδομεν. Γήν εσπέραν τής ήμέρας, 
καθ’ ήν έπαρουσιάσθημεν είς τήν Σύνοδον τών 
Καρυών, κατήλθομεν είς τήν μονήν τού ΙΙαντο- 
κράτορος, κειμένην έπί βράχου είς τήν άνα- 
τολικήν τής χερσονήσου παραλίαν. Έκεΐ έκα- 
θήμεθα μετά τινων μοναχών έν δωματίφ θέαν 
έχοντι πρδς τήν θάλασσαν. Αίφνης οί μοναχοί 
ανέκραξαν. ' Ιδού έρχεται ό Αρχιμανδρίτης!”*) 
Στρέψαντες τά βλέμματά μας πρός τό μέρος, 
πρός ο έδείκνυον, περιεμένομεν νά ίδωμεν έξοχον 
πρόσωπον, τούναντίον δέ ειδομεν είσερχόμενον είς 
τό δωμάτιόν άνδρα παχύν καί κοντόν, ού ή ξανθή 
κόμη καί τό έρυθρόν πρόσωπον άκραν έποίουν 
άντίθεσιν πρός τό έξωτερικόν τών λοιπών μονα
χών. Ο εύσαρκος μοναχός ριφθείς άσθμαίνων 
έπί τοΰ άνακλίντρου καί στραφείς πρός ήμάς 
είπε γελών. 'Καλή έσπέρα σας! Καλώς ήλθετε! 
Είμαι Μοσχοβίτης, είμαι βάρβαρος.” 
ρετίσαμεν καί έγώ τόν ήρώτησα. 
ύπάρχωσι τόσα μοναστήρια έν Ί’ωσσίφ

Καί πολλοί 
μέν έν τή 
σκήταις, άς 

:άς άλλας μονάς.

Τόν έχαι-
"Άφ’ ού 

, πώς

*) Ί1 όνομασία αδτη, ήτις έν 'Ρωσσίφ έχει τήν 
αρχικήν της σημασίαν, ήν εΐχεν έν τή βυζαντινή έκκλη- 
σίφ, δηλ. άρχηγοΰ μονή; ή ηγουμένου, εΐναι έν ΆΟφ 
άπλοϋς τίτλος. 
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ήλθετε εις τόν’Άθω; Διατί δεν διαμένετε εί; 
τά μοναστήρια τής πατρίδος σας; ’ — Τούτο, 
μοί άπεκρίθη ό μοναχός, συμβαίνει ενεκα τών 
γυναικών. Αί γυναίκες πταίουσιν. Είς τάς 
μονά; τής Ί’ωσσίας διαμένουσι γυναίκες, έγώ 
δέ, άποστρεφόμένος τάς γυναίκας, ήλθον ένταΰθα. 
δπου δεν ύπάρχουσιν. *)

*) Είς πολλά ελληνικά μοναστήρια, ώς έν τφ 
Μεγάλψ >'πηλαί<ο τής Πελοπο.νήσου, είναι δεκταϊ ώς 
'υπηρέτρια·, γυναίκες προκεχωρημένης ήλικίας. Άγγλος 
τις φίλος μου εΰρεν έν έτει 185S έν τινι μονή τών 
Μετεώρων "Ελληνα, ζητήσαντα μετά τής θυγατρός του 
άσυλον έκεΐ κατά τών ληστών, οΐτινες κατά τό θέρος 
έλυμαίνοντο τήν πεδιάδα τής Θεσσαλίας. Έν χειμώνι, 
δταν τό ψύχος διεσκόρπιζε τούς ληστάς, ό’Ελλην έκεί- 
νος έπέστρεφε μετά τής θυγατρός του είς τό κτήμά του.

Είτα ήρξατο όμιλών έν άκαταλήπτω ελλη
νική διαλέκτω, μέχρις ού οί άλλοι μοναχοί 
άπροκαλύπτως τώ έπέβαλον σιωπήν. Ηγέρθη 
τότε ό 'Ρώσσος καί άπήλθε, τό έσπέρας δέ μάς 
άπέστειλεν όλίγον τέϊον. άποδείξα; ήμΐν διά τού 
τρόπου τούτου δτι ουδόλως προσεβλήθη διά τήν 
αποπομπήν του.

Έν τή ελληνική μονή τής Σιμοπέτρας έζη 
προ 25 έτών 'Ρώσσος μοναχός, δστις μόλις ήδύ- 
νατο νά ύελλίση όλίγας λέξεις έλληνιστί, καί 
ώς έκ τούτου έχλευάζετο ύπό τών άλλων. Όμο- 
λογητέον δμως δτι άπό τών χρόνων τοΰ μεγάλου 
Πέτρου ή ρωσσική έκκλησία τά μάλιστα άνε- 
πτύχθη καί δτι οί ρώσσοι μοναχοί είναι στοιχεΐον 
προοδευτικόν έν τή κοινότητι τού Αγίου · Ιρους. 
Οί 'Ρώσσοι είναι οί είσαγαγόντες είς τον "Άθω 
τήν κωδωνοκρουσίαν, τήν αρμονικήν έκκλησιαστι- 
κην μουσικήν καί τήν τυπογραφίαν, καί τό μόνον 
τυπογραφικόν πιεστήριον εύρηται έν τή ρωσσική 
μο*ή·,

Είπον ανωτέρω δτι έν Κωνσταντινουπόλει 
είχον προμηθευθή συστατικόν γράμμα τού Οικου
μενικού Πατριάρχου, δπως έξασφαλίσω έμαυτω 
καϊ τω συνοδοιπόρω μου φιλόξενον έν ταΐς μο- 
ναΐς τού ’Άθω υποδοχήν. Άλλ’ άνάγκη τοιαύτη; 
έπιστολής ουδόλως υπάρχει· καθότι δλαι αί έν 
Α0<ρ μοναί έξασκοΰσι τήν πλέον εγκάρδιον καί 
εύρεΐαν φιλοξενίαν καί υποδέχονται πάντα ξένον 
οίουδήποτε χριστιανικού δόγματος μετά τής 
αύτή; ειλικρινούς φιλοφροσύνης, άν καί οί μο
ναχοί δέν ήναι πλούσιοι καί όφείλωσι τό πλεΐ- 
στον νά πορίζωνται διά τή; έργασίας των τά 
πρός τό ζήν. Τινες τών μονών είναι μάλιστα 
καί πτωχότατα1, ένεκα τών κατά τά τελευταία 
έτη έπισυμβασών πυρκαϊών καί τών έπελθουσών 
έκ σεισμών καταστροφών.

Καί έγώ καί ό συνοδοιπόρος μου έγενόμεθα 
λίαν προθύμως δεκτοί έν τή μονή τού Βατο
πεδίου, ένθα παρεχωρήθησαν ήμΐν δύο κελλία 
γυμνά μέν άλλά καθαρά, καί εις τών δοκίμων 
μοναχών ώς υπηρέτης. Τό μόνον δυσάρεστον 
ήτο δτι κατά τάς δύο έοδομάδας, καθ’ άς διε- 
μείνομεν έν τή μονή τού Βατοπεδίου, ειμεθα 
περιωρισμένοι είς καθαρώς φυτικήν τροφήν. 
Έγινώσκομεν μέν δτι οί μοναχοί ούδέ κατά τάς 
έπισήμους έορτάς τρώγουσι κρέας, άλλ’ ήλπίζο- 
μεν νά ευρωμεν τούλάχιστον ιχθύς. Εΐχομεν 
δμως φθάσει είς έποχήν αύστηροτάτης νηστείας, 
καθ’ ήν οί μοναχοί ούδέ ιχθύς τρώγουσι. Μά; 
έδωκαν δ,τι είχον καλλίτερον· δρύζιον, ώά, χόρτα 
καί οίνον, καί ό ήγούμενος είχε δίς τήν ευγένειαν 
νά παραγγείλη νά μάς έτοιμάσωσιν ιχθύς.

Γό Βατοπέδιον είναι έν τών σημαντικω- 
τέρων μοναστηρίων τού όρους Άθω. Κεΐται 
σχεδόν έν τώ κέντρφ τής χερσονήσου, έπί τής 
ανατολικής παραλίας αύτής, καί παρέχει ούτω 
τήν καταλληλοτέραν εύκαιρίαν πρός έπίσκεψιν 
τών λοιπών τοΰ ’Όρους μονών. Εκ τούτων 
κεΐνται έπί τής ανατολικής παραλίας αί μοναί 

τού Έσφιγμένου, τοΰ Π αντοκρότορος, τού Σταυ- 
ρονικήτα, Φιλοθέου, τών Ίβήρων, ή Λαύρα καί 
το Χιλιανδάρι- έπί δέ τή; δυτική; αί μοναί 
Ζωγράφου, Ξενοφώντος, ή ρωσσική μονή, ή τού 
Ξηροποτάμου, τής Σιμοπέτρας, τού Άγιου Γεωρ
γίου, τού Αγίου Διονυσίου, τοΰ'Αγ. ΙΙαύλου. Έν 
τω κέντρω τής χερσονήσου κεΐνται αί μοναί τών 
Καρυών καί τοΰ Κουτλουμουσιου καί τινες μι
κρότεροι μοναί καί σκήται.

Όσον αξιοπερίεργοι είναι αί μοναί αύται, 
τόσον περιωρισμένη είναι άναλόγως καί ή έπί- 
σκεψις αυτών έκ μέρους ξένων λογιών, ώς ήδυ- 
νήθημεν νά βεβαιωθώμεν περί τούτου έκ τών κατα
λόγων τών ξένων. Οί περισσότεροι, έκτος τών 
προσκυνητών, ήσαν 'Αγγλοι, 'Ρώσσοι καί'Ελλη
νες έκ τών διαφόρων χωρών τής χερσονήσου τοΰ 
Αίμου. Ιό πρώτον, δ άνέφερεν ήμΐν ό ηγού
μενος τοΰ Βατοπεδίου ήτο, δτι οί μοναχοί θεω- 
ρούσι τιμήν των μεγάλην νά ξενίσωσι τούς έπι- 
σκεπτομένου; τόν Αθω καί νά τοΐς παράσχωσι 
δωρεάν τά μέσα τής συγκοινωνίας καί διά ξηράς 
καί δια θαλάσσης. Ούδέν περιμενουσιν οι μο
ναχοί είς άμοιβήν καί άποζημίωσιν παρά τών 
ξένων, καί μόνον οί ύπηρετοΰντες αύτούς δόκιμοι 
δέχονται μικρά φιλοδωρήματα.

('Έπεται ή συνέχεια.)

01 ΚΙΡΚΑΣΙΟΙ.
Μετά είζόνος, ϋρα σελ. 76.)

είναι κατ’ εξοχήν οΐ 
κάτοικοι τού δυτικού μέρους 
τοΰ Καυκάσου, δπερ καί Κιρ
κασία χώρα καλείται. Άνή- 
κουσι δέ είς τήν καυκασίαν 

φυλήν, καί συμποσούνται σήμε
ρον είς 60 περίπου χιλιάδας. 
Άλλοτε ό αριθμός αύτών ήτο 
μεγαλείτερος. Ή γλώσσα αύτών 
είναι αλλόκοτος καί εις άκρον 
δύσκολος, ή δέ πολιτική αύτών 

κατάστασις είναι σχεδόν ή αύτή, οποία ήτο δτε
κατά πρώτον άναφέρονται έν τή ιστορία. Οί 
Κιρκάσιαι είναι λαός πολεμικός, προτιμών τήν 
έν τοΐς όρεσι ένδιαίτησιν καί έν τω άνεξαρτήτω 
αύτού χαρακτήρι άποστρεφόμενοι πάσαν ήσυχον 
καί ειρηνικήν έργασίαν. Τό πολίτευμα αύτών 
είναι άριστοκρατικόν ούτως είπεΐν, διότι διαι
ρούνται εί; τέσσαρα; μεγάλας τάξεις, είς τήν 
τών άρχηγών ή ήγεμόνων, τήν τών εύγενών,
τήν τών έλευθέρων καί τήν τών χωρικών. Ό 
τίτλος τοΰ ήγεμόνος αποκτάται μόνον διά τής 
γεννήσεως, απαιτείται δμως καί πολεμική δόξα, 
δπως ό τίτλος ούτος λάβη γόητρον καί άξίαν. 
Ή δύναμις αύτών έξαρτάται έκ τού πλήθους 
τών συγγενών καί τών δπαδών αύτών. Οί εύ-
γενεΐς άποτελούσι τήν τάξιν τών οπαδών, έχουσι 
δέ καί ούτοι ύπό τάς διαταγάς των τούς έλευ- 
θέρους. Οί πρώην δούλοι νΰν δέ ελεύθεροι χω
ρικοί δεν υποβάλλονται εί; άλλα; υποχρεώσεις 
ή εί; στρατιωτικήν ύπηρεσίαν καί εί; άπότισιν 
φόρου έπί τών προϊόντων τή; γής. Αί τέσσαρε; 
αύται τάξεις δέν διακρίνονται πολύ άπ’ άλλή- 
λων, διότι μεταξύ τών Κιρκασιών ή ίσότης έπι- 
κρατεΐ σχεδόν έντελής. Έν πολεμικαΐς έκ- 
στρατείαις εί; έχει πάντοτε τήν άοχηγϊαν, άλλά 

τοΰτο μόνον διά τήν ύπό τής συνελεύσεω; άπο- 
φασισθεισαν έκστρατείαν. Τά ήθη και έθιμα 
τών Κιρκασιών είναι τά πάντων τών δρεσιοίων 
λαών εύρεία φιλοξενία, σεβασμός πρό; του; 
πρεσβυτέρους καί έκοίκησις. ΊΙ θρησκεία αύτών 
είναι κράμα Μωαμεθανισμού, Χριστιανισμού καί 
είδωλολατρείας. Κατά τόν ενδέκατον καί δω
δέκατον αιώνα έξηπλώθη έν τή χώρα αύτών ό 
χριστιανισμός- διά δέ τής εισβολής τών μωα
μεθανών Τατάρων είσήχθη παρ’ αύτοΐς ό μωα
μεθανισμός. Οι άρχηγοί καί ηγεμόνες άνήκουσι 
μάλλον εί; τήν μωαμεθανικήν θρησκείαν, ό δέ 
λαός είναι έν μέρει χριστιανικός καί έν μέρει 
ειδωλολάτρης. Γήν γραφήν δέν γνωρίζουσιν εί
σέτι οί Κιρκάσιοι, έχουσιν δμως ψάλτας, ούς 
πολύ έκτιμώσι καί υπολήπτονται. "Γήν γεωρ
γίαν μετέρχονται οί χωρικοί μόνον καί αί γυ
ναίκες, ώς καί τήν κτηνοτροφίαν, ήτις είναι 
άρκούντως άνεπτυγμένη. Οί Κιρκάσιοι διακρί- 
νονται διά τό ιύραΐον αύτών άνάστημα καί διά 
τό κάλλος τών γυναικών των. Κιρκασία καλ
λονή κατέστη φράσις παροιμιώδης. Τά κυριώ
τερα αύτών προτερήματα είναι άνδρία, νοημο
σύνη, σύνεσις καί ευστάθεια χαρακτήρος.

ΤΟ ΕΝ ΑΝΝΑΒΕΡΓΗι

ΜΝΗΜΕΐΟΝ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΥΤΜΑΝ.

(Μετά είζόνος, όρα σελ. 69.)

ΚΤΟΣ τών συνόρων τού μικρού βασιλείου 
τής Σαξωνίας τό όνομα τής Βαρβάρα; 
Ούτμαν είναι σχεδόν άγνωστον. Καί 

δμω; ή ευφυή; αΰτη γυνή, ήν ή ιδιαιτέρα αύ
τής πατρίς έτίμησε πρό τινων μηνών διά με
γαλοπρεπούς μνημείου άνεγερθέντο; έν τή κεν
τρική τής πόλεως πλατεία, είναι ή εύρέτις τή; 
κατασκευή; τών τριχάπτων. — Ή Βαρβάρα 
Ούτμαν κατήγετο έξ οικογένεια; έκ Νοριμβέργης, 
οικογένεια; μεταβάση; εί; Άνναοέργην δπως 
έπιδοθή εί; μεταλλευτικά; έργασίας. Ό πατήρ 
αύτή; Ερρίκο; Ελτερλαϊν απέκτησε διά τοιού
των μεταλλευτικών εργασιών αρκετόν πλούτον 
καί έξη έν Άνναβέργη βίον άνετον καί εύδαί- 
μονα. Έκεΐ έγεννήθη καί ή Βαρβάρα έν έτει 
1514, ή κατόπιν εύεργέτι; τή; πατρίδο; αύτής 
καταστάσα. Έν ήλικία 21 έτους ή Βαρβάρα 
έγένετο σύζυγος τού πλουσίου μεταλλευτού Χρι
στόφορου Ούτμαν, δστις άπεβίωσε τω 1553. 
Μετά τόν θάνατον τού συζύγου της ή Βαρβάρα 
άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τών έργασιών αύτού καί 
τήν ανατροφήν τών τέκνων της, καθ’ ήν άνέ- 
πτυξε μεγάλην δραστηριότητα, αύξήσασα καί 
προάξασα τήν περιουσίαν της. Έν ώραις σχο
λής κατεγίνετο είς κατασκευήν μικρών τριχά
πτων, τά όποΐα εΰρισκον έν τή χώρα εύκολον 
έξόδευσιν. "II κατασκευή τών τριχάπτων ήτο 
πρό πολλοΰ γνωστή- άλλ’ ή Βαρβάρα έπενόησε 
νέαν μέθοδον, εύκολωτέραν, δι’ ής κατώρθωσε 
νά δώση είς τήν βιομηχανίαν ταύτην μεγίστην 
άνάπτυξιν. Άπόδειξις τούτου είναι δτι μέχρι 
σήμερον, δηλ. μετά παρέλευσιν τριακοσίων καί 
πλέον έτών, τά τρίχαπτα τής Άνναβέργη; διε- 
τήρησαν τήν φήμην των. Έν τοΐ; άρχείοι; τή; 
δημ·«ΡΖι°ϊ τΐρ κωμοπόλεω; Άνναβέργη; διατη
ρείται έγγραφον, έξ ού καταφαίνεται δτι ή Βαρ
βάρα Ούτμαν, συστήσασα έργοστάσιον τριχάπτων 
έν έτει 1561, εΐχεν ύπό τήν διεύθυνσιν της 900 
έργάτιδας, αριθμόν καταπληκτικόν διά τά βιο
μηχανικά καταστήματα τών χρόνων έκείνων.

ΤΟ ΜΝΗΜΕΐΟΝ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΥΤΜΑΝ ΕΝ ΑΝΝΑΒΕΡΓΗι.

Επομένως δτε τή 15 Ίανουαρίου 1575 άπέ
θανεν έν ήλικία 61 έτους, τό πένθος έν τή μικρά 
πόλει ήτο γενικόν. Έτάφη ή ευεργετική αΰτη 
γυνή έν τω νεκροταφείιρ τή; πόλεως, δπου μετά 
θρησκευτικής εύλαοεία; διατηρείται ό τάφο; της, 
άνωθεν τού όποιου άνηγέρθη τώ 1834 ύπο τών 
εύγνωμονούντων συμπολιτών τη; ώραΐον μνη
μεΐον.

Ό έν τή κεντρική πλατεία έσχάτω; άπο- 
καλυφθείς άνδριά; τη; παριστά τήν Βαρβάραν 
Ούτμαν έν τή γραφική περιβολή τών εύγενών 
γυναικών τού 16" αίώνος· έν χερσίν αυτής κρα
τεί τά έργαλεΐα τής τέχνη; της.

Άπο τή; εισαγωγής τών διαφόρων μηχανών, 
δι’ ών κατασκευάζονται σήμερον τά τρίχαπτα. 
ή έν Άνναβέργη βιομηχανία κάπως ήλαττώθη, 
ούχ ήττον δμω; έπασχολεΐ άκόμη άρκετά; γυ
ναικείας χεΐρας. ΊΙ Κυβέρνησις τή; Σαξωνίας 
διανοείται νά δώση εύρυτέραν άνάπτυξιν είς τήν 

διά χειρός κατασκευήν τών τριχάπτων, θέλουσα 
νά συνέχιση τό έργον τής ύπέρ αύτή; τοσοΰτον 
μοχθησάσης Βαρβάρας Ούτμαν.

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Αρετή δέ. καν θάνη τις, ούκ άπόλλυτα·., 
ζή δ’ ούκέτ’ οντος σώματος- κακοϊσι δε, 

άπαντα φρούδα συνθανόνθ υπό χθονό;.
Ευριπίδης.

*

Όπλον μέγιστόν έστιν ή αρετή οροτοΐς. 
Σοφοκλής.

Το μέν αγαπάν τούς μισοΰντας. αρετής καί 
θειον, το δέ τούς αγαπώντας ανθρώπινον κα·. 

κοινόν τό δέ μισεΐν καί τούς αγαπώντας, ούδέ 
θηρίων οίμαι.

Φώτιος.

Πάς οτ έπί γής καί ύπό γή; χρυσός άρετή; 
ούκ αντάξιος.

Π λάτων.
* S %

Ι)ϋτ= συμπόσιο·/χωρίς ομιλίας, οϋτε πλούτο; 
χωρίς άρετή; ηδονήν έχει.

Αντισθένη;.
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ΓΑΙΤΟΥ

Φ A Υ Σ Τ Ο Σ.

Ύπό Αλ. Ρ. 'Ραγκαβή.

(Συνέχεια.

Μ ε φισ το φ ε λ ή ς.
Αί δά! Τί τόσαι θέλουσιν έξάψεις, 
ώς ρητορείας άν έπρόχειτο αγών;
"Αν έχης ορεξιν νά ύπογράψης, 
άρχει εν ψύλλον, ή αίματος άπλή σταγών.

Φ αΰστος.
Αν μόνον περί τούτου μέ παραζαλής, 

ιδού, ζαί χάρισμά σου αύτη η κηλίς.
Μεφιστοφελής.

Τό αίμα κρίνω δλως έξοχον χυμόν. 
Φαΰστος.

Ίον δεσμόν τούτον πώς θά λύσω τόν έμόν 
μή φοοοΰ. "Ο,τι ύπεσχέθην, πάσης 
έστί μου τής ύπάρξεως ή τάσις. 
Επήρθην πρώτον τόσον είς τά ΰψη· 

ήδη πλησίον σου θά μέ χαδίσης.
Ιό μέγα Πνεύμα μ’ είχε καταλειψει 
όπίσω του· μοί κλείεται ή φύσις. 
Ί'.ρράγ’ ή σκέψις έν έμοί- τήν γνώσιν 
αηδιάζω. Ζήτω ή αμάθεια!
’ Ιόντος μου πάθη άς άναφλεγώσιν, 
ΐνα τροφήν τά έχ’ ή ήδυπάθεια. 
Αοιπον αρχή άς γίνη τών τεράτων. 
"Ας άρχη, δπως θέλει διατάττων, 
άς μή μεθύη ό καιρός ό γέρων, 
καί άς μέ φέρη ώς δοκεΐ τό φέρον. 
Ώς θέλουν, είτε τέρψεις είτε θλίψεις, 
ζαί είτ έπιτυχίαι είτ’ ελλείψεις, 
άς φέρουν τά ζαλά ή τά κακά των. 
Ανθρωπος ζών μόνος έστίν ό πράττων.

Μ ε φ ι σ τ ο φ ε λ ή ς.
Δέν σοι ορίζω ή σκοπόν ή χρόνον. 
Ώς θέλεις έκτεινε τήν χεΐρα μόνον, 
λάμδανε δ,τι άν τής άρεσχείας σου, 
κατάπινε το, καί μέ τής υγείας σου. 
’Αλλά μή δισταγμούς καί μή δειλίας.

Φαΰστος.
Δέν είναι λόγος περί άρεσχείας.
Ζητώ σκοτοδινίαν, τήν πικράν χαράν, 
τό έρών μίσος, ήδονήν δδυνηράν.
Τό στήθος, τό μανθάνειν εξόρισαν, 
είς ούδεμίαν δλίψιν πλέον δά κλεισθή. 
"Ο,τι αί τύχαι τών θνητών δά ήσαν, 
καί είς έμέ επίσης δά έπικλωσθή. 
Έν έμοί δέλω τήν τρυφήν ν’ άντλήσω, 
τά ύψη καί τά βάθη νά ζητήσω, 
τής τύχης νά μετάσχω τής εκείνων, 
μέχρι τού Όλου έμαυτόν έντείνων, 
καί τέλος ώς αύτοί νά ναυαγήσω.

Μ ε φισ τοφελής.
’Εγώ, δστις αιώνας ροκανίζω 
τό ξηρόν τοΰτο δίπυρον, γνωρίζω 
διά τού βίου πώς ούδείς συνέβη 
αυτήν τήν ξυνήν ζύμην νά χωνεύη. 
Είς ένα ές ήμών πίστευσον, δτι 
διά θεόν τό παν έπλαστουργήθη. 
Λυτός φώς άσοεστον περιεδύδη, 
ήμάς δ’ είς τά τυφλά έρριψε σκότη, 
είς σάς δέ νύκτας έδωκε κ’ ήμέρας.

Φαΰστος.
Άλλ’ έγώ δέλω. 

Μεφιστοφελής.
Τοΰτο φέρ’ είς πέρας. 

Άλλ’ είς έν έτι, νά σ' είπώ, διστάζω. 
Μακρά ή τέχνη καί βραχύς ό βίος.

Νά διδαχθής έπιθυμεΐς. εικάζω 
Είς ποιητήν προστρέςας άρμοδίως, 
είπέ τω έν έκστάσει κ’ έν έμπνεύσει 
είς σέ παν ο,τι μέγα νά σωρεύση· 
τού λέοντος τό θάρρος. τήν ανδρείαν, 
τής έν δρυμοΐς έλάφου πόδα τόν ώκύν, 
τού Ιταλού τήν εύφλεκτου καρδίαν, 
τήν τών βορείων δύναμιν τήν ψυχικήν· 
νά σοι διδάξη πώς νά συνδυάζης 
μετά μεγαλουργίας πανουργίαν, 
κ έν ω έπιδυμίας τρέφεις νεαράς, 
καθ’ ώρισμένον σχέδιον πώς νά έρας.

1 οιοΰτον κ’ έγώ Κύριον νά εύρω έν’ άς φθάσω, 
ζαί Κύριον Μικρόκοσμον θενά τον όνομάσω.

Φ αΰστος.
Τί λοιπόν είμαι, άν τό στέμμα δ ποθούν 
νά κατακτήσουν δι’ έμέ. δέν ζατορθοΰν 
δλ’ αί δυνάμεις μου συνενωθεϊσαι;

Μ ε φ ι σ τ ο φ ε λ ή ς.
Ίί είσαι: Γέλος πάντων — ο,τι είσαι. 
Βαδύτριχον φενάκην άν περιβληθής, 
ζαί έπ’ έμοάδων πηχυαίων άν στηθής, 
θά είσαι καί θά μείνης δ,τι είσαι.

Φαΰστος.
Ιο βλέπω, μάτην είχον έκμεταλλευθή 
τού ανθρωπίνου πνεύματος τούς θησαυρούς, 
άμα καθήσω τέλος, δέν θά κινηθή 
δυνάμεως έντός μου άλλος πλέον ρούς. 
Δέν είμαι κατά τρίχα μεγαλήτερος, 
καί ούτε τοΰ άπειρου είμ’ έγγύτερος.

Μεφιστοφελής.
Και σύ δά, φίλε, καθορας τά πράγματα 
καθώς ό όχλος ό πολύς τά καθορα. 
Σοφώτερ’ άς ζητώ μεν τά διδάγματα 
πριν ή τοΰ βίου άποστή πάσα χαρά. 
Αί, τί κατάρα! Χεϊρας. πόδας, κώλά σου 
καί κεφαλήν, έν σοι συνηρμοσμένα, 
τα λέγεις σά · τά κτήματα δέ δλα σου, 
τά προς άπόλαυσίν σου, λέγεις ξένα! 
Αν αγοράσω ές γενναίους ίππους, 
πώς; δι’ αύτών αστραπηδόν δέν τρέχω, 
καί πάσας τάς δυνάμεις των δέν έχω 
ώς έάν ήμην γίγας τις πολύπους; 
’Εμπρός! Έσκέφθης έως τώρ’ αρκούντως· 
καί είς τόν κόσμον ρίφθητι θαρρούντως. 
Οστις τόν νούν του είς συλλογισμούς ασκεί 

το δεδεμένον κτήνος ομοιάζει· 
τήν ξηρασίαν πέριξ του κυττάζει, 
εν (■> ολίγον πέραν φύεται βοσκή.

Φαΰστος.
ΙΙόθεν άρχίζομεν;

Μεφιστοφελής. 
Άναχωροΰμεν.

Τί τόπος είναι ούτος, τί μαρτύρων; 
Ιί μένομεν έδώ: Άδημονοΰμεν 
ημείς, χασμάται τό άκροατήριον. 
Είς τόν παχύν σου άψες ταΰτα γείτονα. 
Αχυρα κοπανίζεις. Αμαρτία!
Εξ όσων άν ήξεύρης, καν τά κρείττονα 

νά τά είπής τολμάς είς τά παιδία; 
Ακούω, έν των έξω περιμένει.

Φαΰστος.
Καιρόν δέν έχω είς συνομιλίας. 

Μεφιστοφελής.
Τόν δυστυχή θ’ άφήσης νά πηγαίνη 
άπρακτος καί χωρίς παρηγοριάς;
Δος τόν μανδύαν, δός μοι καί τόν πίλον σου.

■(’Ειώνεται. |

’Ιδού με ένα τών σοφών καθηγητών. 
Είς τόν άγχίνουν έμπιστεύου φίλον σου. 
"Εν τέταρτον τής ώρας μ’ είναι αρκετόν. 
Σύ δέ προς δρόμον παρασκεύαζε σαυτόν.

(’Ο ΦΑΥΣΤΟ3 <£«pgerai.)

Μ εφιστοφελής
(φί'ρων τον μακρον μανδιαν τοΰ Φαιστόν).

Τήν έπιστήμην περιφρόνει καί τόν νούν, 
παν τό κρατύνον. δύναμιν έγεΐρον, 
καί άψες έν τυφλότητι νά σέ πλανούν 
ψεύδη πνευμάτων, τεχνητών ονείρων· 
φίλτατε, σ έχω οΰτως υποχείριον. 
Ή τύχη πνεύμα δίδει είς τόν Κύριον, 
έμπρός. καί άκαθέζτως έμπρός τεΐνον. 
Σπεΰδον πηδά, όπίσω του άφήνον 
τάς απολαύσεις ήδονών γήινων, 
θενά τόν ρίψω είς παθών ωκεανόν, 
κ’ είς άσημα, ριχά τοΰ βίου μέρη.
Ας βυθισθή έκεΐ, κτυπα ζαί σπαίρη- 

κ’ έν ω ασθμαίνει διψών άμα καί πεινών, 
τροφών έμπρός του σωρόν έχων καί ποτών, 
άς φθίνη, μάτην άνακούψισιν ζητών. 
Τού διαβόλου κτήμα κ’ άν δέν ήτον, 
θά ήτον κατά οιαβόλ’ ούχ ήττον.

(Εισΐρχίται ΜΑΘΗΤΗΣ.)
Μαθητής.

Άφίχθην έπ’ έσχάτων, καί έδώ είμί 
ΐνα, ώς άλλοι νέοι, ευτυχήσω ι
κ’ έγώ. αυτοπροσώπως νά γνωρίσω 
τον άνδρα δν παν στόμα ύπερευφημεΐ.

Μεφιστοφελής.
Εύγνώμων διά ταΰτα τά φιλόφρονα. 
Άνθρωπον βλέπεις δπως οί συνήθεις.
Είς άλλον τινά ήδη έσυστήθης;

Μαθητής.
ΙΙαράσχετέ μοι προστασίαν πρόφρονα.
Είς το ένταύθα ήλθον σπουδαστήριον 
τήν ακόυσαν μητέρα μου άφήσας, 
προθέσεις έχων, καί τι καί άργύριον, 
ίσως χρηστόν τι μάθω μεταξύ σας.

Μ ε φ ι σ τ ο φ ε λ ή ς.
Καί έξελέξο τό κατάστημα καλώς.

Μαθητής.
Καί όμως δέν ήξεύρω άν θά μείνω.
Ίό πνιγηρόν κατάστημα έζεΐνο,
οί χονδροί τοίχοι, δέν μ’ άρέσκουν παντελώς. 
Στενοχώριαν μ’ έφερε, σάς βεοαιώ.
Δέν έχει δένδρα ούτε πρασινάδας · 
καί είς τών εδωλίων τάς αράδας 
παύω νά βλέπω καί ν’ ακούω, νά νοώ.

Μ εφιστοφελής.
Μή τούτο σ’ ένοχλή· θά συνηθίσης.
Άπδ τού μητρικού μαστού έπίσης 
το βρέφος πρώτον δυσαρέστως στρέφεται, 
άλλ’ έξ αύτοΰ κατόπιν χαΐρον τρέφεται. 
Οΰτω θά σ’ είναι τής σοφίας ό μαστός 
μάλλον καί μάλλον καθ’ ήμέραν αρεστός.

Μαθητής.
Νά ριφθώ θέλω είς τά στήθη της εύθύς.
Πλήν πώς ν’ αρχίσω δόσατέ μοι συμβουλήν.

Μ εφιστοφελής.
Πριν προχωρήσης, πρέπει νά έξηγηθής 
είς ποιαν θέλεις νά καταταχθής σχολήν. <

Μ α θ η τ ή ς.
Σοφός νά γίνω θέλω. 'Έχω ζλίσιν 
έξιχνιάζων νά καταμανθάνω 
τά έπί γής κ' έν ούρανω έπάνω, 
τήν έπιστήμην πάσαν ζαί τήν φύσιν.

. Μεφιστοφελής.
Αύτήν έζλέγεις; Είν’ ή άγαθή μερίς. 
Άλλ’ ειν’ άνάγκη καί νά μή χασομέρης.

Μαθητής.
θενά σπουδάζω έκ καρδίας καί ψυχής· 
άλλ’ έχω χρείαν ζαί τίνος άναψυχής, 
"ν’ άναπνέω καί πως έλευθέρως 
είς τάς ώραίας έορτάς τό θέρος.

Μεφιστοφελής.
Ό καιρός φεύγει, φίλε· μή τόν χάσης. 
Καιρού οικονομία είν’ ή τάςις.
Φοίτα. — άν τάς σπουδάς σου διατάξης, — 
είς Λογικά» τό πρώτον ακροάσεις.
Έκεΐ τό πνεύμα ζαλοανατρέφεται · 
καί δταν φέρη υποδήματα στενά, 
βραδυοατεΐ καί έσκεμμένως στρέφεται, 
καί τό τραχύ τοΰ λόγου στάδιον περνά, 
ούδέ πλανάται χωρίς σχέδιον, καθώς 
αί λαμπυρίδες άνω κάτω άσταθώς. 
'Έτι μανθάνεις, δ,τι πριν διά μιάς 
έπραττες, οίον είτε τρώγειν είτε 
πίνειν. προς τούτο δτι άπαιτεϊται 
μονάς ενεργειών σου καί δυάς, τριάς. 
Τών ιδεών έστί τό δημιούργημα 
καθώς υφαντικόν τι άριστούργημα.
ΓΙατεΐς, ζαί μυριάδες μίτων αίρονται, 
μετ' άοράτου συγχεόμεναι πλοκής· 
άνω ζαί κάτω τρέχει ζωηρά κερκίς, 
κ’ είς ένα κτύπον δΐ άλλήλων φέρονται. 
’Ιδού καί ό φιλόσοφος · Άν ήτον 
τό πρώτον καί τό δεύτερον τοιοΰτο, 
θά πρέπει, συλλογίζεται, τό τρίτον 
καί τέταρτον νά είναι πάλιν οΰτω· 
τρίτον καί τέταρτον δέ άφ’ έτέρου 
δέν θά ήν, άνευ πρώτου καί δευτέρου. 
Καί έπαινοΰσι ταΰτα μέν οί φοιτηταί, 
δέν είναι διά τοΰτο δμως ύφανταί. 
"Οστις τι ζών νά περιγράψη θέλει, 
πρώτον τό πνεύμα δλον καταλείπει ■ 
καί είς τήν χεΐρα έχει μέν τά μέλη, 
άλλ’ ό δεσμός ό άϋλος τοϊς λείπει. 
Έγχείρησιν δ ή τοΰτο τ’ ονομάζουν*) 
οί χημικοί μας, κ’ έαυτούς χλευάζουν.

Μ αθητής.
Αύτά μοί είναι άκατάληπτα σχεδόν. 

Μεφιστοφελής.
Δέν βλάπτει ■ θά νόησης τοΰτο βαδμηδόν, 
όπόταν θά σπουδάσης, ΐνα σ' όδηγή, 
τί ή ταξινομία ζ’ ή επαγωγή.

Μ αθητής.
1 ήν κεφαλήν μου δλ’ αύτά ζαλίζουν, 
κ’ έντός της ώς χειρόμυλοι γυρίζουν.

Μεφιστοφελής.
Προ επιστήμης έπειτ’ άλλης πάσης 
τήν μεταφυσικήν θενά σπουδάσης, 
ΐνα τί μένει έξω διακρίνης 
παντός ορίου τής νοημοσύνης.
Το τί δ’ είς ταύτην ή χωρεΐ ή δέν χωρεΐ 
σοφή τις λέξις νά όρίση ή μπορεί. 
Άλλ’ είς τήν πρώτην καν εξαμηνίαν 
ίδέ πολλήν νά έχης εύταξίαν.
Καί πέντε ώρας μέν θέλεις ακούει* 
πλήν σπεΰδ’ εύθύς, άμα ό κώδων κρούει. 
ΓΙρό τοΰ μαθήματος παρασκευάζου, 
παράγραφον μελέτα προς παράγραφον 
ν’ άζούης ό καθηγητής γυμνάζου 
πώς ούδέν λέγει είς τήν βίβλον άγραφον. 
ΓΙρό πάντων γράφε μετ’ έπιμελείας, ώς 
άγιον πνεύμα άν ύπογορεύη.

Μ αθητής.
Δέν είν’ άνάγκη νά τό λέγητε ποσώς. 
Ήξεύρω πώς τό γράφειν χρησιμεύει. 
Κτήμά μου είναι δ,τι μέλαν είς λευκόν 
κατ’ οίκον φέρω, καλόν είναι ή κακόν.

Μεφιστοφελής.
Τις δέ τής εκλογής σου είναι ή σχολή;

Μ αθητής.
Πολύ δέν μ’ είναι άρεστή ή Νομική.

Μεφιστοφελής.
< )ύδε σέ κατακρίνω δΐ αύτδ πολύ. 
Πώς έχουσι γνωρίζω πάντα τά έκεΐ. 
Κληροδοτούνται δίκαια καί νόμοι 
ώς έκ πατέρων καί είσί αΐ νόσοι· 
έκ γενεάς είς γενεάν περώσι, 
καί έκ μιάς είς άλλην άκόμη. 
Πικρόν το δώρον καί ό νοΰς μωρία. 
Ούαί σοι ώς υίώ τών σών γονέων! 
Περί τών εγγενών ήμΐν δικαίων 
δέν γίνεται ούδ’ έλαχίστη μνεία.

Μαθητής.
Ό λόγος σας τό μισός μου αύξάνει. 
Ευδαίμων δστις παρ’ ύμών μανθάνει! 
Κλίνω σχεδόν ύπέρ θεολογίας.

Μεφιστοφελής.
Είς πλάνην μή έμπέσης έξ άγνοιας. 
Τής επιστήμης ταύτης είναι σκολιός 
ό δρόμος, ζαί έντός της κρύπτεται ιός, 
δυσδιάκριτου οντος τοΰ ορίου 
φαρμάκου μεταξύ καί φαρμακιού. 
Ενός καί μόνου ν' άκροάσ’ έχ έξιν, 
καί ομνυε είς δ,τι λέγει ούτος.
Έν γένει νά έμμένης είς την λέξιν. 
Δΐ άσφαλοΰς τής θύρας βαίνεις οΰτως 
είς τόν ναόν βεβαίας πεποιθήσεως.

Μαθητής.
Πώς; Λέξιν μόνον άνευ καί νοήσεως;

(Έπεται συνέχεια.)

ΔΑΝΤΟΥ

ΚΟΛΑΣΕΩΣ ΑΣΜΑ 19.

Υπό ΓΤ. Ματαράγκα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

*1 Encheirisin naturae.

ΚΑΣΤΟΣ δύναται νά φαντασθή τήν τόλ
μην τοΰ Δάντου τοΰ νά θέση έντός τής 
κολάσεως ποντήφικας, καθ’ ήν έποχήν

μετά τρόμου καί φόβου βασιλείς καί αύτοκρά-
τοοες προσέρποντες προ τών ποδών τοΰ Αγίου 
ΓΙατρός ήσπάζοντο τό άκρον τοΰ πέδιλου του. 
Ένωέν'Ισπανία πορκαϊαίεξιλαστήρια! άνέπεμπον 
τήν άπαισίαν αύτών λάμψιν καταβιβρώσκουσαι 
τά μέλη καί αύτών τών ώς υπόπτων ζρινομένων 
δυσεοείας ή ύβρεως προς τά θεία, ό Δάντης
άτοόμητος ύπέρμαχος τοΰ δικαίου κατεβίβαζεν 
είς τούς φοβερούς τής Κολάσεως ζευθμώνας 
τούς άμειλίκτους έντολεΐς τών φοβερών ανθρω
ποθυσιών καί έτιμώρει αύτούς διά πυρός πολύ 
φοβερωτέρου τοΰ έπιγείου. Καί μή περιοριζό- 
μενος είς τοΰτο κατεδίκαζεν τήν κοσμικήν αύτών 
εξουσίαν καί κατεμέμφετο πικρώς τούς, κατ' αύ
τόν, παρασχόντας τήν πρώτην είς τόν Πάπαν 
δωρεάν, αιτίαν πάντων τών κατόπιν κακών.

Άλλ’ δ,τι ιδίως προτίθεται έν τω ασματι 
τούτω τώ μετά πολλής δυνάμεως λόγου καί 
οηκτικότητος γεγραμμένον είνε νά ραπίση τήν 
άσυστόλως καί πρδς έξύβρισιν καί περιφρόνησιν 
τών άποστολικών κανόνων ένεργουμένην τότε 
σιμωνίαν τήν ούτω προσωνομουμένην έκ τοΰ 
μάγου Σίμωνος δστις κατά τήν Γραφήν (Πράξεις 
Αποστόλων Η'. 18, 24) προσήνεγκε τοΐς Άπο-

στόλοις χρήματα ΐνα λάοη τήν δωρεάν τοΰ 
Άγιου Πνεύματος.

Κατά τούς θεολόγους καί ’Ηθικολόγους ή 
άγορά τών θείων χαρισμάτων δέν έπιτρέπεται 
διά τρεις λόγους- α'.) διότι τά θεία είσίν άνώ- 
τερα πάσης άνθρωπίνης άξίας· ο'.) διότι ούδείς 
δύναται νά πωλήση δ,τι δέν τώ άνήκει. Ό δέ 
προϊστάμενος τής έκκλησίας δέν είνε κύριος τών 
πνευματικών χαρισμάτων άλλά διανομεύς· καί 
γ'.) διότι τά δώρα ταΰτα προέρχονται έκ τή; 
άφιλοζερδοΰς εύμενείας τοΰ 1’ψίστου. 0 δέ 
πωλών αύτά μιμείται τόχ μαθητήν τοΰ προφήτου 
ΊΊλία όνόματι Ίεσή, δστις έλαβε χρήματα παρά 
τοΰ καθαρισθέντος λεπρού (Βασιλ. Δ’. 5).

Οί Σιμωνιακοί άποτίουσι τήν ποινήν αύτών 
έν τ<7 τρίτω περιβόλι;) τής Κολάσεως. Ό βρά
χος έφ’ ού κατάκεινται είναι ζατάπλεως ισομε
γεθών οπών, ών έζάστη δύναται νά περιλάβη 
άνθρώπινον σώμα. Ό κατάδικος καταπίπτων 
διά τής κεφαλής έν τή ΰπή έχει έκτος αύτής 
μόνον τούς πόδας καί μέρος τών κνημών, άτινα 
κατακαίονται ύπό τών δ'.ηνεζώς, δίκην όμβρου, 
ζαταπιπτουσών φλογών. ’< Ιταν έρχεται νέος 
κατάδικος καταλαμβάνει τήν θέσιν τοΰ προτέρου, 
δστις καταβυθίζεται έντελώς έν τή όπή καί 
οΰτω παύει τό τών φλογών μαρτύριον. Ό ποι
ητής ίδών τινα τοΰ όποιου οι πόδες έσπάραττον 
έπιθυμεΐ νά μάθη τις έστιν. 0 Βιργίλιος τόν 
όδηγεΐ είς τά άκρα τοΰ περιβόλου πλησίον τοΰ 
καταδίκου, οστις είνε ό Πάπας Νικόλαος I”. 
'0 Δάντης τω ονειδίζει τό άμάρτημά του καί 
συνάπτει μετ’ αύτοΰ διάλογον πλήρη δυνάμεως 
καί εύγενοΰς άγανακτήσεως, μεθ’ ον ό Βιργίλιος 
παραλαβών αύτόν απέρχεται καί διαβάς τήν 
γέφυραν άφικνεΐται είς τόν κατόπιν περίβολον.

Ό ποιητής παριστα τούς σιμωνιακούς μέ τήν 
κεφαλήν πρδς τά κάτω ΐνα δείξη τήν διαστροφήν 
τής ψυχής αύτών, ήτις είνε έστραμμένη πρδς 
τήν γήν ήτοι πρδς τό υλικόν συμφέρον, καί 
μόνον τά άκρα έχουσιν έστραμμένα προς τδν 
Ούρανόν, ήτοι μόνον κατά τό ένδυμα είσίν άν- 
τιπρόσωποι τοΰ Ύψίστου. Είσί δέ έμβυθισμένοι 
καί προσκεκολλημένοι είς τήν γήν, θέλων νά 
δείξη δτι έχουσι έστραμμένην απασαν αύτών 
τήν διάνοιαν πρδς τόν άργυρον καί χρυσόν δν 
έγκλείουσι τά όρη. Π ιδέα τών ερυθρών ποδών 
ίσως έπήλθε τή ποιητή έκ τοΰ χρώματος τών 
παπικών πέδιλων. Αί δπαί παριστώσι τό το
σοΰτον προσφιλές τοΐς σιμωνιακοίς βαλάντιον. 

"Ολον έν γένει τό παρόν άσμα άποπνέει άγα- 
νάκτησιν καί σαρκασμόν. Είσί ο έν αύτω πολ
λοί οι έκ τής Άγιας Γραφής ύπαινιγμοί καί 
τοΰτο ΐνα πολεμήση διά τών ίδιων δπλων τούς 
έναντίους.

Έθεώρησα πρόσφορον νά παράσχω τή συν
τάξει τοΰ Εσπέρου τήν μετάφρασιν τοΰ ασματος 
τούτου, διότι δυστυχώς τό κακόν καθ’ οΰ επι
πίπτει ό ποιητής μετά τοσαύτης σφοδρότητος, 
δέν έπαυσε καταισχύνων τον χριστιανικόν κλήρον 
ού μόνον έν τή Δύσει άλλά καί έν τή Ανα
τολή, ού προ πολλών δ’ έτών εΐδομεν αύτδ έν 
πάση τή είδεχθεΐ αύτοΰ μορφή καί έν τή έλευ- 
θέρα Έλλάδι δπου εύτυχώς προ τής θείας 
έπληξεν αύτδ ή άνθοωπίνη δικαιοσύνη έπιπεσοΰσα 
πολύ βαρυτέρα τής ηθικής τού ψάλτου τής Κο
λάσεως καί έν τή αρχή αύτής άναχαιτίσασα 
νόσον, ήτις ήδύνατο νά έχη πολλά διά τό άρ- 
τισύστατον έθνος τά ηθικώς δλέθρια άποτε- 
λέσματα.

Περί τοΰ ζητήματος τής μεταφράσεως έγραψα 
άλλοτε ικανά έν τω Εσπέρω προτάξας αύτά τής 
έν αύτω δημοσιευθείσης μεταφράσεως έτέρου 
ασματος τής Κολάσεως, επομένως παραπέμπω 
τόν βουλόμενον ν’ άνατρέξη εις τά φύλλα τών 
προηγουμένων έτών. Ούχ ήττον καί ήδη έπα-
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Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ.

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ. 0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ.

Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΗΣ ΒΡΑΓΑΝΤΣΑΣ.

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ.

Κατά τάς έν Άγγλίςι έορτάς. Κατά τάς έν Άγγλίφ έορτάς.

,
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ναλαμβάνω δτι θεωρώ έργον δυσζολώτατον ή 
μάλλον άκατόρθωτον τήν επιτυχή μβταγλώτι- 
σιν ποιήματος, οΐον ή τριλογία τοϋ Δάντου, αί 
δέ γενόμεναι τοιαύται είσίν απεικονίσεις τοϋ 
πρωτοτύπου κατά τήν ικανότητα τοϋ άπεργα- 
ζομένου ταύτας κατά τδ μάλλον καί ήττον 
ασθενείς και πισταί μέν ίσως κατά τήν άπό- 
δοσιν τής ξηρός έννοιας, άλλ’ άπιστόταται και 
πλημμηλέσταται κατά τήν άπόδοσιν τής λεπτό
τητας, δηκτικότητος και δυνάμεως τής έκφρά- 
σεως, ατινα δυσκόλως μεταβαίνουσιν έκ μ'.άς είς 
άλλην γλώσσαν καί μάλιστα δταν ή γλώσσα 
αυτή ηνε ώς ή ήμετέρα άμόρφωτος είσέτι και 
ακανόνιστος καί έχη μόνον οδηγόν τδν βαθμόν 
τής μορφώσεως και καλαισθησίας τοϋ γράφοντας.

ΚΟΔΑΣΕΩΣ

Ασμα Μκατον ένατον.

Ώ μάγε Σιμών καί ύμεΐς οί φαύλοι βπαδοί του, 
Οί τά σεπτά τού πνεύματος χαρίσματ’ άπερ δέον 
Τοΐς άγαθοΐς νά δίδωνται, ώς προίς είς τούς συ

ζύγους,

Αίσχρώς προαγωγεύοντες χάριν χρυσού κι’ αρ
γύρου.

Ή σάλπιγξ ήδη διά ’σάς δφείλει νά ήχήση, 
Διότι έν τ’ Όρύγματι τψ τρίτια βαραθροϋσθε.

Είς τόν κατόπιν ειχομεν ήδη άνέλθει τύμβον 
Έκεΐ δπου ή γέφυρα έκείν’ ή σκοπελώδης 
’Εξέχει κατά κάθετον είς τδ τοϋ βόθρου μέσον.

’£2 ύπερτάτη Νόησις, πόσην δεικνύεις τέχνην 
Κ’ έν Ούρανώ καί έπί γής καί έν τφ φαύλφ 

κόσμφ
Καί πόσον διανέμεται ή δίκη σου δικαίως.

’Οπών πασών περιφερών καί είς τδ εύρος ίσων 
Εΐδον τήν πέτραν έμπλεων τήν πελιδνήν εκείνην 
Κ’ έν τοΐς πλευροΐς καί έν αύτφ είσέτι τφ πυθ- 

μένι*

Ούχ ήττον μοί έφαίνοντο μεγάλα·, καί εύρεΐαι 
Έκείνων τοϋ ωραίου μου Αγίου Ίωάννου 
"Ας άλλοτ έξελάξευσαν τών βαπτιζόντων χάριν.

Ών μίαν πρό τινων έτών συνέτριψ’ αύτοχείρως 
Ίνα λυτρώσω έν αύτή πνιγόμενον παιδίον 
Καί τούτο πάσης έστω μοι άναίρεσις απάτης.

Παντός στομίου τών πολλών έκεΐ δπών έξεΐχον 
Οί πόδες τού αμαρτωλού μέχρι γαστροκνημίου, 
Τδ δέ λοιπόν τού σώματος διέμεν’ έν τφ βάθει.

'Απάντων κατεφλέγοντο δεινώς τά πέλματ’ άμφιο· 
Διό τοσούτον ίσχυρώς συνέστρεφον τά άρθρα 

"Ωστε θά διερρήγνυον καί στρόμβους καί σχοινιά·

Καί ώς ή φλδξ είς πράγματα έλαιο» ήλειμμένα 
Τήν έξω έπιφάνειαν συνήθως διατρέχει, 
Ούτω κ’ έκεΐ έφέρετο έκ τών πτερνών είς τ' άκρα.

Τίς ούτος ό πλειότερον τών άλλων του συντρόφων 
ΓΙονών καί σπαραττόμενος, διδάσκαλε, τφ εΐπον, 
Καί τδν όποιον έκμυζα φλδξ έτ ίσχυροτέρα;

Ό δέ, άν είς τδ κάταντες έκεΐτο θέλεις μέρος 
Νά σ’ οδηγήσω τού κρημνού, ΰπέλαβε, θά μάθης, 
Έκ τού ίδιου τ’ δνομά καί τ’ αμαρτήματα του.

Κ’ έγώ· πάν τδ άρέσκον σοι καί είς έμέ άρέσκει· 
Ό κύριος μου είσαι σΰ καί πάντοτ’, ώς γινώ- 

σκεις,
Τήν γνώμην σου άκολουθώ καί μ’ έννοεΐς σι- 

γώντα.

Επάνω τότε ήλθομεν είς τήν τετάρτην όχθην 
Όπόθεν πρός τ’ αριστερά κατέβημεν, στραφέντες 
Προς τον στενόν καί έν ταυτφ βαθύτρητον πυθ

μένα.

Ό δ’ άγαθδς διδάσκαλος δέν έπαυε κρατών με 
Έν ταΐς άγκάλαις, μέχρις ού μέ έφερε πλησίον 
Έκείνου, δστις έκλαιε σφοδρώς κινών τάς κνήμας.

Ώ σύ ψυχή ταλαίπωρε, όποια καί άν ήσαι.
Ή τ’ άνω κάτω φέρουσα κ’ έμπεπηγυΐα δίκην 
Πασσάλου, λέγων ήρχισα, άν δύνασαι όμίλει·

Ίστάμην ώς πνευματικός άχρεΐον δολοφόνον 
Έξαγορεύων, δστις ών έμπεπηγμένος ήδη 
Ι ον κράζει, ΐνα τήν στιγμήν βραδύνη τού θανάτου.')

Εκείνος δέ έκραύγασενσΰ όρθιος ένταύθα; 
Σΰ ούτω, Βονιφάτιε, ορθός ένταύθα μένεις; 
’Ολίγα μ’ έξηπάτησε τδ γεγραμμένον έτη.

Τόσον ταχέως τού χρυσού έκείνου έκορέσθης 
Ού χάριν δέν άπώκνησας τήν δέσποιναν;;ι ν’ άρ- 

πάσης.
Δολίως τήν περικαλλή, ήν ύβρισας κατόπιν;’’

Είς ταύτα έμεινα καθώς οί μή καλώς νοούντες 
"Ιΐν έλαβον άπόκρισιν, καί τί ν’ ανταπαντήσουν 
Έν τή αδημονία των κ’ αισχύνη άγνοούντες.

Καί τότε ό Βιργίλιος, είπέ τι;» παραχρήμα
Μοί είπ’. Εκείνος δν φρονείς, έγώ δέν εϊμ’ 

έκεΐνο;.
Καί δπως μέ παρήγγειλεν εύθΰς τφ άπεκρίθην.

Διό τδ πνεύμα έν οργή συνέστρεψε τούς πόδας· 
Βαρυστενάζον δ’ έπειτα καί μέ φωνήν θρηνώδη,

Λοιπόν, μοί είπε, παρ’ έμού τί απαιτείς νά μάθης; 

"Άν τόσον διαφλέγεσαι νά μάθης ποιος είμαι 
"Καί δΐ αυτό διέτρεξας τήν σκοπελώδη όχθην 
"Μάθε· έφόρεσ' άλλοτε τον παπικόν μανδύαν.

“ 'Υπήρξα άρκτου γνήσιος υιός καί τών Άρκτύλων 
" Γήν πρόοδον έπόθησα τοσούτον ώστ έπάνω 
"Χρυσόν, ένταύθα δ’ έθεσα έμέ έν τφ σακκίφ 

"Τής κεφαλής μου· κάτωθεν είσί βεβυθισμένοι 
""Οσοι κατήλθον πρό έμού τήν σιμωνίαν, πάντες 
" Εν τφ όρύγματι αύτής τής πέτρας τεθαμμένοι.

" Έκεΐ θά κατακρημνισθώ κ’ έγώ έπίσης όταν 
" Έκεΐνος έλθη, δι’ δν σέ έξέλαβον, οπότε

Προέβην είς τήν προπετή έρώτησιν έκείνην.” 

’Αλλά καιρόν πλειότερον μέ πόδας φλεγομένους 
Καί μέ τδ σώμ’ ανάστροφα κατάκειμαι ένταύθα 
”Η δσον μ’ έρυθροΰς αύτός θά παραμείνη πόδας. 

"Διότι άλλος μετ αύτόν αισχρότερος δυσμόθεν 
“Ποιμήν θά έλθη. έντελώς περιφρονών τοΰς νόμους 
"Όστ ις καί τούτον καί έμέ οφείλει ν’ άποζρύψη. 

’Νέος Ίάσων<) περί ού έν Μακκαβαίοις λόγος· 
"Καί δπως ήτ’ ό βασιλεύς φιλόφρων είς έκεΐνον 
"Τοιούτος έσται πρδς αύτόν ό τής Γαλλίας άναξ.” ύ)

') Κατά τόν νόμον τής Φλωρεντίας οί δολοφόνοι 
έτιμωροΰντο ζατορρυσσόμενοι ζώντες μέ τήν κεφαλήν 
πρός τά κάτω.

2) Ό όμιλών έστιν ό ΙΙάπας Νικόλαος Γ'. έκ τοΰ 
γένους τών Όροινών (άρκτων) καταπλουτίσας τοΰς ανε
ψιούς του (άρκτύλους) διά τής αισχροκέρδειας του.

·) Έννοεΐ τήν ’Εκκλησίαν. ‘Π ΙΙάπας Νικόλαος 
έξέλαβε τόν Δάντην ώς τόν Πάπαν Βονιφάτιον Η'., 
δστις ύπήρξε καί αύτός Σιμωνιακός άποβιώσας τώ 
1303· οιό καί ό Πάπας Νικόλαος εκπλήττεται νομίσας 
δτι ό Βονιφάτιος ήλθε πρό τοϋ χρόνου δν προεϊπεν 
αύτψ τό γραπτόν του ήτοι ή πρόγνωσίς του.

4) Ίάσων άρχιερεΰς έπί'Αντιόχου τοϋ'Επιφανούς 
διά δωροδοκίας άναγορευθείς τοιούτος.

Φίλιππος ό ώραΐος, ό είς τόν Παπικόν άναβι- 
βάσας αυτόν θρόνον.

I ότε. άν λίαν προπετής ύπήρξα δέν γνωρίζω. 
Αλλά μέ ύφος πρδς αύτόν άπήντησα τοιοΰτον. 
Ειπέ μοι ποιαν αμοιβήν, ποιον ποσόν χρημάτων

’ Ό Κύριος έζήτησε παρά τοΰ θείου Πέτρου
’••τ’ έν χερσί του έθετο τάς ούρανίας κλείδας; 

Ούδέν, ούδέν άπήτησεν, είμή τδ Ακολούθει. 

Ούδέ ό Πέτρος ήτησεν, ούδέ τών ένδεκ’ άλλος 
Παρά Ματθαίου χρήματα, οπότε είς τήν θέσιν 
ΊΙρέθ’ ήν ό παμμίαρος άπώλεσε προδότης. 

"Μένε αύτοΰ· εΐνε πολύ δίκαια ή ποινή σου.11) 
Καί διατηρεί τά κακώς θησαυρισθέντα πλούτη,

Α κατ αύτού σ’ έθράσυναν είσέτι τοΰ Καρόλου. 

' Καί άν δέν μέ έμπόδιζεν ολίγον τι τό σέβας 
"Όπερ οφείλει έκαστος πρός τάς ύψίστας κλείδας,

Ας έν τφ άνω βίφ σου, τφ γλυκερώ. έκράτεις, 

θά σοί άπέτεινον πολύ δηκτιζωτέρους λόγους· 
Διότ’ ή απληστία σας τόν κόσμον καταθλίβει 
Καταπατούσα τοΰς καλούς καί αΐρουσα τοΰς 

φαύλους.

Γμάς ό Εύαγγελιστής. ώ ποιμενάρχ’, ένόει 
Ίδών νά έκπορνεύηται μετά τών βασιλέων 
Εκείνη, ήτις κάθηται έπάνω τών ύδάτων, 

Καί ήτις μετά κεφαλών επτά γεγεννημένη 7) 
’Από τά δέκα κέρατα τήν δύναμιν της ήντλει 
Εφόσον ό νυμφίος της τήν αρετήν ήγάπα. 

θεόν έπλάσατ’ έκ χρυσού ύμεΐς καί έξ αργύρου- 
Ιί άλλο διαφέρετε λοιπόν είδωλολάτρου
Η οτι ενα μέν αύτός, σείς δ’ εκατόν τιμάτε;

Αί Κωνσταντίνε '), αφορμή πόσων κακών ύπήρξε 
"Όχ ή τΡ°"ή 30υ είς Χριστόν, άλλά ή προίξ 

έκείνη
Ην εις τον πρώτον πλούσιον άπένειμας πατέρα!” 

Ένφ δ έγώ τφ έψαλλον τοιαύτας ψαλμφδίας 
Ύπδ έλέγχων ή οργής δακνόμενος έκεΐνος 
Άμφότερ άνετίνασσε τά πέλματα βιαίως. 

Νομίζω ό 'Ηγέτης μου πολύ ηύχαριστήθη. 
Διότι χείλεσ’ ήκουε ζεχαρισμένοις οσας 
Σαφώς καί μετ’ έμφάσεως έλάλησ άληθείας. 

Διό έν τοΐς βραχίοσιν αύτού παραλαβών με 
Έπάνω είς τό στήθος του μέ ύψωσε κ’ έκ νέου 
’Ανήλθε δΐ ής πρότερον είχε κατέλθει τρίβου. 

Ούδ’ έπαυα’ έν τοΐς κόλποις του κρατών με μέχρις 
οτου

Είς τήν ύψίστην κορυφήν μ έκόμισε τού τόξου 
"0 είς τήν πέμπτην όδηγεΐ έκ τής τετάρτης όχθης. 

Έκεΐ ήρέμ’ άπέθετο τό προσφιλές φορτίον, 
Επί τού βράχου τού γυμνού, τραχέος καί δυσβάτου, 
Είς δν δέν θά ήδύναντο ούδ . αΐγες ν’ άναβώσιν. 

Εντεύθεν άλλος είς έμέ αύλών άπεκαλύφθη.

'·) Τόν στίχον τούτον φαίνεται εΐχεν έν μνήμη ό 
Τάσος οτε έγραφε περί Ελλάδος, έμπνεόμενος ύπό θρη
σκευτικού φανατισμού ·

Άν ήδη ύπό δουλικόν ζυγόν ταλαιπωρήσαι,
Μή μεμψιμοίρει, έπειδή δικαίως τιμωρείσαι. 

(Ήλευθ. Ίερουσ. 'Ασμα Α'.)
") ‘Επτά κεφαλάς ένοεΐ τά επτά μυστήρια καί 

δέκα κέρατα τάς δέκα έντολάς. Νυμφίον δέ ονομάζει 
τόν Πάπαν.

8) ‘II ποιητής ύπαινίττεται τήν ψευδώς τότε έπι- 
νοηθεΐσαν ιδέαν δτι δήθεν ό Κωνσταντίνος έοωρήσατο 
τφ Πάπα τήν κοσμικήν έςουσίαν τής Ιταλίας.

ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑΣ.

Διήγημα έκ τοΰ Γαλλικού.

(Συνέχεια.)

Χριστίνη ήσθάνθη τήν καρδίαν της πάλ- 
λουσαν έκ τής χαράς· ηύχαρίστησε θερ
μώς τόν ύπουργόν καί ύπεσχέθη δτι 

ούδείς θά μάθη τι περί τής ύποθέσεως, έκτος 
τού συζύγου της.

— Τούτο έγκειται καί .έν τφ συμφέροντι 
υμών, Κυρία μου, είπεν ό ύπουργός. Εχετε 
αντίπαλον, καί, οφείλω νά σάς ομολογήσω, αντί
παλον έπιφοβον, δστις ε/ει δικαιώματα, εφ ων 
βασίζεται. Νομίζω δμως δτι ό κ. Σάνζης εΐναι 
καταλληλότερος διά τήν θέσιν· τον άλλον θά 
'ικανοποιήσω δΐ άλλου τρόπου· άλλά θά φωνάξη, 
θά διαμαρτυρηθή, σάς τό προλέγω- προσέχετε 
καλώς, διότι είναι άνθρωπος ευφυής καί.. . ούχί 
καλός.

Ή νέα Κυρία άνεκάγχασεν· ούδένα έφοβεΐτο. 
Συνειθισμένη νά ολέπη πάντας περιποιουμένους 
αύτήν, νά βλέπη τά πάντα ύποτασσόμενα είς 
τάς θελήσεις της, δέν ήδύνατο νά έννοήση πώς 
ήτο δυνατόν νά τή άντιστή τις· είχε πλήρη την 
πεποίθησιν είς έαυτήν.

— Έγώ άναλαμβάνω τά τον καταπραύνω. 
είπεν.

— Ισως τούτο δεν είναι τοσον ευκολον. 
Κυρία μου. δσον τό φαντάζεσθε. θά προσέξω 
μή ή έκδίζησίς του άποβή σοβαρά· άλλά σάς 
συνιστώ νά μή τφ χορηγήσητε άφορμήν πρός 
έζδίζησιν.

Μόλις έξελθοΰσα τού ύπουργείου ή Χριστίνη 
έγραψε τά πάντα έν έζτάσει πρός τόν σύζυγόν 
της. Γήν αύτήν έσπέραν ό ύπουργός έοέχετο 
έν τφ οιζφ του, ζαί ή Χριστίνη μετέβη είς τήν 
συναναστροφήν άπαστράπτουσα έκ χαράς καί καλ
λονής. Ό άστήρ της έστιλβε λαμπρώς· πάντες 
τήν περιεποιούντο, διότι πάντες έγνώριζον δτι 
τήν πρωίαν είχε μακράν συνέντευξιν μετά τοΰ 
ύπουργού. Διερχομένη άπό τής μιας είς άλλην 
αίθουσαν, ώθήθη άπροσέκτως ύπό άνδρός, νέου 
έτι τήν ήλιζίαν ζαί άποφασιστιζού τό ϋφος, 
δστις τή έζήτησε συγγνώμην μέ τρόπον κάπως 
άπότομον. < )ί οφθαλμοί των συνηντήθησαν ώς 
έν ήλεκτρική συγκρούσει.

— Ίίς εΐναι ό κύριος οΰτος; Τόν γνωρίζετε; 
ήρώτησε τόν συνοδεύοντα αύτήν κύριον.

— Βεβαίως τόν γνωρίζω, άπήντησεν οΰτος· 
εΐναι είς γραμματεΰς τοϋ τμηματάρχου, ό προ- 
τείνας τό σχέδιον, είς δ ό ύπουργός άσχολεΐται. 
Λέγεται Ίουρνύ· είναι φιλόδοξος ώς ό μέγας 
’Αλέξανδρος καί μνησίκακος ώς ό Σατανάς.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ό κόσμος συνω- 
θεΐτο πρός τήν αίθουσαν, δπου εΐχεν είσέλθει 
έπίσημόν τι πρόσωπον. Ό Ίουρνύ ύπεχώρησε 
καί στρέφων τά νώτα πρός τήν μαρκησίαν, συν- 
διελέγετο μεθ’ ένός τών φίλων του.

— Λοιπόν είσαι εύχαριστη μένος; ήρώτα 
οΰτος.

— Κατενθουσιασμένος. Εΐδον τον ύπουργόν 
το πρωί. I ό σχέδιον μου έγένετο παραδεκτόν, 
καί ή θέσις μοί είναι έξησφαλισμένη.

— Κ’ έν τούτοίί, φίλε μου, είπεν ό άλλος 
έγώ δέν είμαι τόσον βέβαιος περί τούτου, δσον 
σύ. ’Ήκουσα σήμερον οτι ναι μέν πρόκειται νά 
σέ άνταμείψουν, άλλ’ όχι ώς σΰ νομίζεις. Φήμη 
διεδόθη δτι θά λάβης καλήν θέσιν, άλλ’ ούχί 
τήν θέσιν. τήν όποιαν ζητείς, καθότι ή θέσις 
αύτη είναι προσδιωρισμένη δΐ άλλον.

— Δΐ άλλον, λέγεις; άδύνατον! άνέκραξεν ό 
Ίουρνύ, γινόμενος κάτωχρος.

— Πλειότερα δέν γνωρίζω, εΐπεν ό άλλος· 
έγώ σέ ειδοποίησα, φρόντισε νά πληροφορηθής 
καλλίτερον, άλλά μή άναφέρεις τό όνομά μου.

Δέν ύπάρχει μέρος, δπου νά δύναται τις 
εύκολώτερον ν’ άπομονωθή. ή έν μέσφ πυκνού 
πλήθους. "Εκαστο; φροντίζει δΐ εαυτόν καί δέν 
προσέχει είς τοΰς παρισταμένους, οΐτινες τό 
πλεΐστον τφ εΐναι άγνωστοι. Η Χριστίνη, 
πλησίον τού Ίουρνύ ευρισκομένη, ένόησεν άπό 
τών πρώτων λέξεων δτι ΐστατο πλησίον τού έπι- 
κινδύνου αντιπάλου, περί οΰ τή εΐχεν ομιλήσει 
ό υπουργός. Δέν έστράφη, δπως μή διεγείρη 
ύπονοίας, άλλ’ ό ήχος τής φωνής του τή εδήλου 
όργήν συγκεντρωμένη·/, πλέον έπιφοβον τής φα
νερά; οργής. Ήσθάνθη ρίγος.

— Ό άνθρωπος οΰτος θά μάς καταστρέψη, 
είπε ζαθ’ έαυτήν. νΑν παρητούμην τής θέσεως:

Άλλά μετ’ όλίγον ύπερενίζησε τήν δειλίαν 
ταύτην. ΊΙ φιλοδοξία, ή ύπεροψία ύπερίσχυσαν. 
Νά ύποχωρήση τόσον άνάνδρως; Νά άποσυρθή 
χωρίς ν’ άγων.σθή, έν φ ήτο βέβαια περί τής 
νίκης: Διά νά βεβαιωθή περί τοΰ κινδύνου
ήθέλησε νά ί'δη τόν έχθρόν της κατά πρόσωπον· 
άλλ’ οΰτος είχε γείνει άφαντος έντός τοϋ πλή
θους. Παρήλθε καιρός, εως δτου συνέλθει άπό 
τού καταλαβόντος αύτήν φόβου, καί έπί πολλήν 
ώραν ήτο άφηρημένη καί σκεπτική· τέλος δμως 
η διασκέδασις τής έσπερίδος τήν παρέσυρε καί 
βλέπουσα έαυτήν θαυμαζομένην έλησμόνησε τό 
έπεισόοιον. —

Ο έν Χερβούργφ μείνας Εμμανουήλ διετέλει 
ύπό τό βάρος τής άπουσίας τής συζύγου του, 
διότι έπιέζετο ύπό τών διηνεκών χρηματικών 
της άναγκών. Τό ταξείδιον τοΰτο τής Χριστίνης, 
το τόσον θλιβερόν άλλά καί καρποφόρον δΐ αύτόν. 
εΐχεν άπορροφήσει δλας τάς οικονομίας του· είχε 
δανεισθή χρήματα, δπως έπαρζέση είς τά: δα- 
πάνας τής συζύγου του έν Παρισίοις, καί, οτε 
αύτη τφ άνήγγειλε τόν προσεχή διορισμόν του, 
έσκέπτετο σοβαρώς πώς ήδύνατο νά έκπληρώση 
τάς έν Χερβούργφ ύποχρεώσεις του χωρίς ν’ά
νοιξη ρήγμα έν τή μικρά περιουσία του. Καθ’ έ
κάστην έγραφε τή Χριστίνη νά έπιστρέψη · αύτή 
δέ τφ άπήντα δτι τούτο ήτο άδύνατον πρός τό 
παρόν, διότι ύπελείποντο άναγκαιότατά τινα 
διαβήματα — καί πρός τούτο εΐχεν άνάγκην 
ζαί άλλων χρημάτων.

Μή δυνάμενος νά ύποφέρη τοιαύτην κατά- 
στασιν, ήθέλησεν ό Εμμανουήλ ν’ άρνηθή, άλλά 
πού νά εύρη τήν τόλμην πρός τούτο; Πώς νά 
λυπήση δΐ άρνήσεως τήν ήγαπημένην σύζυγόν 
του: Εν μέσφ τών τοιούτων δυσχερειών περιήλ- 
θεν είς χεϊράς του έπιστολή τής Χριστίνη:. έπι- 
σφραγίσασα τήν στενοχώριαν του.

"Φίλτατέ μοι, τφ έγραφεν, εΐδον σήμερον 
"τήν πρωίαν έζ νέου τόν ύπουργόν. Ί1 ύπόθε- 

"σίς μας βαίνει άριστα. 0 αντίπαλός μας πρέπει 
νά ηναι εύχαριστημένος, διότι διωρίσθη κατ αύ- 

"τάς γενικός έπιθεωρητής, καί ώς έκ τούτου 
έχομεν τό στάδιον έλεύθερον. Εσζόπευον 

' ν αναχωρήσω μεθαύριον, άναθέτουσα τήν ύπό- 
' θεσίν μας είς φίλον πάσης έμπιστοσύνης, ζαί 
"διά τούτο μετέβην παρά τώ ύπουργώ, ΐνα τον 
"άποχαιρετίσω· άλλ’ ό ύπουργός δέν ήθέλησε 
"νά μ’ άφήση ν’ άπέλθω λέγων μοι δτι μετά 
τινάς ήμέρας ή κόμησσα, σύζυγός του, θά δώση 

' εσπερίδα, ζαθ ήν θά παραστή λαμπρός τετρά- 
χορος, είς δν άπαιτοΰσι νά λάβω μέρος καί έγώ. 
Κατ’ άρχάς άπεποιήθην, άλλ’ ένόησα δτι ή 

"άρνησίς μου προσέβαλε τόν εύεργέτην μας, ζαί 
ήναγάσθην νά ύποχωρήσω, δπως μή άπολέσω 
τάς περί τού μέλλοντος μας έλπίδας. Δυσα- 

" νασχετώ έπί τούτφ ζαί συνάμα χαίρω διά τήν 
" τοιαύτην έξαιρετιζήν προτίμησιν. Π δαπάνη 
"θά ήναι μεγάλη, άλλ’ εΐναι χρήματα καλώς 

"τοποθετημένα, τά όποια θά μάς άποφέρωσιν 
"έκατόν έπί τοΐς έκατόν.

Ολαι αι κυρία·., οι εχουσαι σχεσεις προς 
’ τήν οικογένειαν τού ύπουργού μετεχειρίσθησαν 
' δλας τάς δυνατάς ραδιουργίας, ΐνα προσκληθώ- 

σιν είς τόν χορόν· έγώ τούναντίον προσεκλήθην 
χωρίς νά τό ζητήσω, καί τούτο είναι είς άκρον 
κολακευτικόν δΐ ήμάς. Κατάβαλε τελευταίαν 
προσπάθειαν, φίλτατέ μοι Εμμανουήλ, καί στεΐλέ 
μου δσα χρήματα δύνασαι νά μοί πέμψης. 
Παρήγγειλα τό ένδυμά του διά τόν χορόν είς 
τόν διάσημον ράπτην, δστις μοί ήτοίμασε τά 

' ένδύματά μου δλα τοϋ χειμώνος. Δέν τολμώ 
νά σοί ειπω τί θά μέ κοστίση τό ένδυμα· θά 

"έτρόμαζες. Πλήν τί θέλεις; Είναι θυσίαι 
άναγκαΐαι· διά νά συλλέξη τις πρέπει νά 

"σπείρη.”
— θεέ μου, άνεφώνησεν ό Εμμανουήλ άνα- 

γνοΰς τήν έπιστολήν ταύτην. Τί νά κάμω; Τί 
θά γείνω; Ι.ξήντλησα δλας τάς οικονομίας μου 
καί αύτήν άκόμη τήν πίστωσίν μου. Δι δλον 
τόν κόσμον δέν άποτείνομαι ούτε είς τήν μητέρα 
μου, ούτε είς την μητέρα της. ούτε είς τήν 
άδελφήν της. θά τήν κατηγορήσωσι καί δέν 
άνέχομαι τούτο. II ρέπει νά άρνηθή τήν τιμήν 
ταύτην . . . πρέπει άφεύκτως νά τήν άρνηθή.

Καί άμέσως έγραψε πρός τήν Χριστίνην ό 
δυστυχής έπιστολήν πλήρη έπιεικείας, δΐ ής τή 
έξέθηκε τήν θέσιν των, καί τήν παρεκάλεσε νά 
efyr, εύλογον πρόφασιν ΐνα άρνηθή τήν ύπό- 
σχεσίν της, ήτις ήτο άνωτέρα τών δυνάμεών των. 
Διά τής έπιστολή; τή έζήτει συγγνώμην, τή 
έλεγεν δτι άν έπρόζειτο νά πωλήση τό αϊμά του, 
τό σώμά του, δπως τή παράσχη εύχαρίστησίν 
τινα, ασμένως ζαί τό σώμά του ζαί τό αίμα θά 
παρεχώρει!

Η Χριστίνη είς άμεσον άπάντησιν τφ έγρα- 
ψεν έπιστολήν έπίσης περιποιητιζήν ζαί πλήρη 
άγάπη;. άλλ’ έπέμενεν είς τήν άπόφασίν της. 
Δέν ένόει. έλεγε, νά ζαταστρέψη τό μέλλον της. 
το μέλλον τού συζύγου ζαί τού τέζνου της άπέ- 
ναντι ενός προσζόμματος τόσον άσημάντου. Τί 
σημαίνουσι χιλιάδες τινές φράγζων άπέναντι 
τοιούτων βλέψεων; Άφ οΰ δέν έχει ό σύζυγός 
τη; τ’ άναγζαΐα χρήματα, θά φροντίση αύτή νά 
τά οίζονομήση. Βεβαίως τόσον μικρόν χρέος 
δέν ήτο ή καταστροφή δΐ αύτούς. Άλλως τε 
εΐχεν διαδώσει δτι τό ένδυμά της ήτοιμά- 
ζετο ήδη. Πώς ήτο δυνατόν τώρα νά ύποχω
ρήση : Καί άν δέν μεταβή είς τόν χορόν, δέν 
ήτο ύποχρεωμένη νά πληρώση τό ένδυμα:

Ό μαρκήσιος Σάνζης κατελείφθη ύπό είδους 
σκοτοόινίας άναγνοΰς τό τελεσίγραφον τούτο. 
Ούδεμίαν κακήν σκέψιν, ούδέν παράπονον έξέ- 
φρασε κατά τής Χριστίνης· έπίστευσε τυφλώς 
εί; δσα τφ έγραφε, καί μάλιστα τήν έλυπήθη. 
Νυχθημερόν έσκέπτετο πώς νά τήν συνδράμη, 
έπαναλαμβάνων καθ’ εαυτόν ·

— Πού θά εύρη τά χρήματα;
Ο ταλαίπωρος δέν έγνώριζε τό μέγεθος τής 

δυστυχίας του!
Ή Χριστίνη, μαθοΰσα δτι δέν ήδύνατο νά 

βασισθή έπί τού συζύγου της, κατελήφθη έπί 
στιγμήν ύπό άπελπισίας καί άγανακτήσεως · δέν 
εΐχεν ομολογήσει δλην τήν άλήθειαν, ή μάλλον 
είχε διαστρέψει αύτήν, δπως μή προκαλέση 
μομφήν καθ’ εαυτής. () ύπουργός και ή σύζυγός 
του τήν είχον πράγματι προσκαλέσει είς τόν 
χορόν άλλ’ ευκολον τή ήτο ν' άποποιηθή τήν 
πρόσζλησιν ίσως δέ καί καλλίτερον θά έξυπη- 
ρέτει τά συμφέροντα τού συζύγου της — άλλ’ 
ή φιλοδοξία, ή φιλαρέσκεια τή διέστρεψαν τόν 
νούν. Προσεπάθει νά πείση έαυτήν, δτι άπό τής 
έσπερίδος ταύτης έξηρτάτο τό μέλλον της, καί 
οΰτω καθησύχασε τήν συνείδησίν της, ής ή φωνή
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υπέρ τό δέον έπιτακτικώς τή αντηχεί εις τά 
ώτα.

Εΰρέθη εύθύς έν τω μέσω τής καλλιτέρας 
τών ΙΙαρισίων κοινωνίας, διότι αί προετοιμασία1, 
διά τόν μέγαν χορόν άπήτουν συνεχείς συνεν
τεύξεις, καθ’ άς δλαι αι κυρία·, έφόρουν τά 
πλουσιώτερά των ενδύματα. Η Χριστίνη δέν 
ήθέλησε μέν νά περιβληθή πολυδαπάνους στολάς, 
άλλ’ ουχ ήττον αί αδιάκοποι αΰται μεταβολαι 
τής ενδυμασίας ταχέως έξήντλησαν τά ολίγα 
ύπολειπόμενα αύτη χρήματα. Μή δυναμένη νά 
βασισΟή έπί τοΰ ’Εμμανουήλ, άπεφάσισε νά 
γράψη τήν αδελφήν της, ής έγνώριζε τήν
αγάπην και άφοσίωσιν· έγραψε λοιπόν δτι δέν 
δύναται νά κάμη άλλως, δτι πρέ
πει νά ύπακούση είς τον ϋπουγρόν, 
έξ οΰ έξηρτάτο τό μέλλον τής οικο
γένειας της. Ή Ιωάννα δέν ήθέ- 
λησε νά ζητήση περαιτέρω εξηγή
σεις, άλλ’ ύπακούουσα είς τήν φω
νήν τής αγαθής καρδίας της. εν
νοούσα δτι ή αδελφή της είχεν 
ανάγκην χρηματικού ποσού, τή άπέ- 
στειλε διά πρώτου ταχυδρομείου 
τέσσαοας χιλιάδας φράγκων. Ή 
Χριστίνη ένόμισεν δτι είχεν ένώ- 
πιόν της τον Πακτωλόν, 
τάσθη δτι διά τοΰ
ήδύνατο ν’ άγοράση δλα 
ρισίων τά μαγαζεΐα. 'Η ένδυμασία 
της ήτο πράγματι ωραία καί άρμό- 
ζουσα προς τήν Βασίλισσαν τής Χυ- 
κτός, ής τό πρόσωπον είχε νά 
ύποκριθή έν τή έσπερίδι τού ύπουρ- 
γοΰ.
;ί; τη; 
εσπερίδα ταύτην, 
κάστην μετέβαινει 
πτην, 
προόδους τού παοασκευαζομένου έν-
δύματος.

Πρωίαν τινά, έν ω έξήρχετο τού 
επικινδύνου τούτου ναυστάθμου τής 
φιλαρεσκείας, έντός τού όποιου τό
σαι γυναίκες εΰρον τήν καταστρο
φήν των, συνηντήθη έπί τής κλί
μακας μετά άνδρός, δν έν τω άμα 
άνεγνώρισε καί δστις, καίτοι προσ- 
βλέπων αυτήν άσκαρδαμηκτι δέν 
άπέσυρε τόν πίλον του. 'Ο άνήρ 
ούτος ήτο ό Ίουρνΰ. Τά βλέμ
ματά των διεσταυρώθησαν ώς δύο 
φαρμακερά τόξα. Ή Χριστίνη εΐ- 
δεν έν τω βλέμματι τού γενικού 
έπιθεωρητοΰ μίσος αδιάλλακτον ή 
χολώδης αύτού οψις έπορφυρώθη · ήσθάνθη η 
δυστυχής γυνή τήν πνοήν τού εχθρού της, ήτις 

πεπηγμένης άκτΐνος. Ί ον 
·; το εργοστάσιον τού δια- 

οικειον καί άνθρωπον

τους θαυμαστός της ώς δούλους, έχαιρεν έξου- 
σιάζουσα αύτούς μέ αδιαφορίαν καί ψυχρότητα. 
Ο γαμβρός της, κύριος \ιοέ, δστις καλώς τήν 
έγνώριζε καί ουδόλως τήν ήγάπα. έλεγε πρδς 
τήν σύζυγόν του ύπερασπιζομένην αυτήν ώς 
πιστήν τούλάχιστον σύζυγον-

— Μή τήν έπαινής- δέν έχει άρκετήν καρ
διάν ούτε διά νά γείνη μετανοούσα Μαγδαληνή.

Τήν έπιούσαν τής συναντήσεώς της μετά τού 
Ίουρνΰ ή Χριστίνη μετέοη, κατά τό σύνηθες 
είς τό εργοστάσιον τού ράπτου, δπου έπροκειτο 
νά τή έπιδείςωσι τό ένδυμα τού χορού έντελώς 
έτοιμον. Ό χορός έπροκειτο νά δοθή μετά 
οκτώ ήμέρας. Ένεφανίσθη είς τήν Ούραν τών

και εφαν- 
ποσού τούτου 

τών 11α-

’Από δύο εβδομάδων ή ΰπαρ- 
ολη συνεκεντροΰτο είς 

καθ 
τον

— Ιότε θά μεταβώ διά τής μεγάλης Ουράς- 
έκεΐ θά μάθω τήν αιτίαν.

— Οπως άγαπάτε Κυρία- έκεΐ θά εύοητε 
πρδς τινα νά όμιλήσητε.

II Χριστίνη ευρε παρά τήν μεγάλην Ούραν 
κατωτέρους τινάς υπαλλήλους τοΰ καταστήματος, 
παρ ών ελαβε σχεδόν τήν αύτήν άπάντησιν, 
δτι οηλ. ο Κύριος καί ή διευθύντρια είχον πρό
σκλησή εις τήν Αύλήν, καί δτι ούδεμίαν ήδύ- 
ναντο νά τή δώσωσι περαιτέρω έξήγησιν.

— Άλλά τουλάχιστον, είπεν ή μαρκησία 
άνυπομόνως, αί έργάτιδες είναι ένταύθα, καί 
δύνανται νά μοί δείξωσι τό ένδυμα.

— Ιούτο δέν γίνεται, Κυρία. Έν άπουσία 
του κυρίου καί τής διευθύντριας τά 
πάντα είναι κλειστά.

— Καί τις είναι αύτός ό συν
έταιρος, περί οΰ ουδέποτε ήκουσά 
τι καί δστις πρόκειται σήμερον νά 
ελΟη νά μέ όμιλήση;

Οί υπάλληλοι άντήλλαξαν με
ταξύ των βλέμματα.

— Αοιπόν; έπανέλαβεν ή μαρ
κησία· τις είναι ό συνέταιρος οΰ- 
τος; Πού εύρίσκεται;

— Ο συνέταιρος, Κυρία; είπε 
μία νέα ράπτρια μέ ύφος αυθάδες- 
ό συνέταιρος είναι ό ταμίας, ζαί 
είναι έπιφορτισμένος τήν εΐσπραξιν 
τών καΟυστερουμένων.

Αί λέξεις αύταί ήσαν φρικώ- 
δης διά τήν Χριστίνην άποκάλυ- 
ψις. ‘Ο ήχος, δι’ οΰ προεφέρ- 
Οησαν, άντήχησεν είς τά ώτά της 
ώς κώδων νεκρώσιμος. ’Από τής 
είς Παρισίους έλεύσεώς της είχε 
προμηθευθή άπό τοΰ έργοστασίου 
τα παντα επι πιστώσει. Τό δνομά 
της, το κάλλος της, ή θέσις τοΰ 
συζύγου της, αί σχέσεις αύτής έν 
τώ κόσμφ ήσαν μέχρι τοΰδε αι 
έγγυήσεις της- ουδέποτε τή είχον 
παρουσιάσει λογαριασμόν- άλλως 
τε καλώς έγίνωσκεν δτι οί λογα
ριασμοί έπληρόνοντο άπαξ τού έτους, 
περί τό τέλος τού χειμώνας. Διατί 
λοιπόν ή έξαίρεσις αύτη; ΙΙόθεν 
έπήγαζεν ή αυθάδεια τών μικρών 
υπαλλήλων; 'II Χριστίνη δέν ήθέ- 
λησε νά ταπεινωθή ενώπιον τών 
έργατών καί ύψοΰσα τήν κεφαλήν 
ύπερηφάνως-

— Είπέτε είς τόν άνθρωπον 
τούτον, είπεν, δτι σήμερον δέν Οά 
ημαι έν τή οικία μου, άλλ’ δτι 

Οά τόν περιμένω αΰριον μέχρι τής ένδεκάτης 
τής πρωίας.

Καί έξήλθε τοΰ καταστήματος μετ' αξιο
πρέπειας, άλλ’ ήγανακτισμένη καί τετραυμα- 
τισμένη. 'Αμα φθάσα είς τήν οικίαν της έμέ- 
τρησε τά χρήματά της. Δέν είχε πλέον ή 
δισχίλια φράγκα. Τί ώφειλεν: Ούδέποτε είχεν 
έρωτήσει. Τί Οά έκόστιζον τά κοσμήματα τοΰ 
ένδύματος τοΰ χορού; Τό ήγνόει. Διά πρώτην 
φοράν εύρίσκετο απέναντι τής σοβαρός τού βίου 
πραγματικότητας- τή έπεκρέματο προσβολή ίσως, 
ήτις διά τους χαρακτήρας, οΐος ό χαρακτήρ της, 
ήτο χείρων τού θανάτου.

Ήγέρθη τήν πρωίαν τής κλίνης μετά νύκτα 
έντελούς άύπνίας, καί δτε ή θαλαμηπόλος τή 
ανήγγειλε τήν έλευσιν τού ταμίου, ρίγος κατέ- 
λαοεν αυτήν σφοδρόν. Συνελθοΰσα διέταξε νά 
είσάξωσι τόν ξένον. Ό ταμίας άνευ προοιμίων έξή- 
γαγε τού θυλακίου του είδος τετραδίου, δπερ ένε- 
χειρισε μετά έπιχαρίτου μειδιάματος προς αύτήν.

ζυγαριαί ύπάρχουσι σήμερον είς πλείστα δημόσια 
μέρη έκτεΟειμέναι, ώς καί έν τοΐς σιδηροδρο- 
μικοΐς σταβμοϊς είς χρήσιν τοΰ βουλομένου. Έν 
’Αγγλία ίδρύΟησαν τοιούτοι διανομείς διά τά 
ταχυδρομικά δελτάρια, διά έπιστολικόν χάρτην, 
διά τάς μικράς εφημερίδας καί διά άλλα άντι- 
κείμενα τής κοινής χρήσεως.

Σήμερον παραΟέτομεν τήν εικόνα διανομέως 
ήλεκτρικοϋ, ίδρυβέντος είς πολλάς συνοικίας 
τών Παρισίων ύπό τοΰ εύφυούς διευΟυντοΰ τής 
"Μικράς Έρημερίδος” (Petit Journal) κ. Βουνε. 
Ό διανομεύς ούτος χρησιμεύει καί διά τά φύλλα 
τής έφημερίδος του. 'Ρίπτων τις έν τή όπή 
5 λεπτά, τήν τιμήν τού φύλλου, λαμβάνει αύτδ 
αμέσως. Μέ λεπτά 1U λαμβάνει ό παϊς μικράν 
πυξίδα πλήρη τών τοσοΰτον άρεστών ζακχαρω- 
τών. Μέ λεπτά 50, μέ 1 φρ., μέ 5, 10 καί 
20 φρ., κτλ. λαμβάνει τις ανάλογα αντικείμενα, 
αντικείμενα δμως έχοντα ώρισμένην τιμήν. Εν

προ τής έσπερίδος Οά ήτο πάλιν είς Παρισίους. 
II οευτέρα δέ έπιστολή ήτο πολύ σημαντικω- 

τέρα, άπηυόύνετο δέ πρδς τήν άδελφήν της.
’Αγαπητή μου ’Ιωάννα, τή έγραφε- γνω

ρίζω τήν αγάπην σου καί τήν έπιείκειάν σου. 
Πολλά ήμάρτησα άλλά καί πικρώς τιμωρούμαι. 

"Ό καιρός έπείγει- μόνον προς σέ δύναμαι 
ν’ άποτανίΐώ. Σύ βεβαίως δέν Οά μέ άπο- 
κρούσης. Έάν ή μήτηρ μας έγνώριζε τά συμ- 

' βαίνοντα, θ' άπέβνησκεν έκ τής λύπης. Διά 
νά σώσω τήν ζωήν μου, διά νά σώσω τήν τι
μήν τοΰ Εμμανουήλ, έχω άμεσον ανάγκην 

"δώδεκα χιλιάδων φράγκων. Ό σύζυγός σου 
δέν πρέπει νά ήξεόρη τι περί τούτου — άλ- 

"λως έχάΟην. θά μοί στείλης τά χρήματα- 
είμαι βέβαια. Βασίζομαι είς σέ. Συλλογίσου 
οτι κρατείς είς χεΐράς σου τήν τύχην μου. 
Γράψε μοι είς Χερβοΰργον, διότι έκεΐ μετα

βαίνω.”

— 'Όπως ή Κυρία μαρκησία διέταξε χθές, 
λαμβάνω σήμερον τήν τιμήν νά τή έγχειρίσω 
τόν μικρόν της λογαριασμόν.

Διά τούς έμπορους έν γένει, οσον ό λογα
ριασμός είναι μεγαλείτερος, τόσον καλλίτερον 
ήχεΐ ή λέξις μικρός. ΊΙ μαρκησία έλαβε τό 
τετράδιον καί ό οφθαλμός της προσηλώθη εις 
τό τέλος τών σελίδων. Παρ’ όλίγον έπιπτεν 
ύπτια. Δώδεκα χιλιάδες φράγκων! Τό ένδυμα 
τού χορού μόνον έσημειούτο μέ πέντε χιλιάδας! 
Έκρατήθη μ’ δλον τούτο και διπλώσασα τό 
τετράδιον μετά ύφους ηγεμονικού είπε προς 
τόν ταμίαν

— Καλά, κύριε- Οά εξετάσω τόν λογαρι
ασμόν, καί όταν λάβω τό ένδυμά μου Οά στείλω 
άνθρωπον νά έξοφλήση αύτόν. Πότε Οά γ/ιι 
έτοιμον τό ένδυμα;

— Τήν παραμονήν τού χορού, Κυρία μαρ
κησία· έχομεν τόσην εργασίαν!

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ.
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προνομιούχων, ήν δμως εΰοε κλειστήν. Υπη
ρέτης τις τή ένεχείρισε μικρόν έπισκεπτήριον, 
έφ’ οΰ κάτωθεν τού ονόματος τού ράπτου εύρί- 
σκοντο αί έξής λέξεις- '"Ο συνέταιρός μου Οά 

τιμήν ϊ-'Άι τήν Κυρίαν μαρκησίαν 
έντός τής ήμέρας.”

Ιούτο ήτο έκτακτόν τι και ή Χριστίνη δέν 
ένόησε κατ’ άρχά: τί σημαίνει τούτο. Δέν ήδύ
νατο να καταλάβη πώς ήτο δυνατόν νά τή κλεί- 
σωσι τήν Ούραν.

— Καλά, άπεκρίΟη · έν τοσούτω θέλω ίδεΐ 
τί ένδυμά μου.

— Κυρία μαρκησία, είπεν ό υπηρέτης- το 
εργοστάσιον είναι σήμερον κλειστόν δι’ δλους.

— Πώς τούτο; 1 ούτο είναι άδύνατον! IIρέ
πει νά ιδω τήν διευθύντριαν καί τον έργοστα- 
3ΐαΡΖΤΛ> '’πως άποφασίσωμεν περί τών κοσμη
μάτων.

— Έχω διαταγήν, Κυρία, νά μή άφήσω 
ούοένα νά είσέλθη.

Ένόησεν ή Χριστίνη τήν απειλήν, τήν περι- 
κλειομένην έν τή φοβερά ταύτη φράσει- Άν 
δέν στείλη τά χρήματα, δέν Οά l/r, τό έν
δυμά!

Καί έχαιρέτισε μειδιώσα τόν ταμίαν, δστις 
άπήλΟεν. "Αμα δμως έκλείσΰη ή Ούρα, έπεσεν 
έπί τοΰ ανακλίντρου. ’ Ενώπιον της έχαινε τό 
βάραβρον. Τί νά κόμη: Πού νά εύρη σωτη
ρίαν: "(Ιλην τήν ήμέραν καί δλην τήν νύκτα 
έκάΟητο έν τω δωματίω της καί έσκέπτετο. 
Τήν έπιούσαν, άμα ήγέρδη τής κλίνης, είχε λά
βει άπόφασιν, άλλ’ ή ψυχή της είχε καταβληΟή. 
Διά νά έξέλΟη τής άφορήτου ταύτης δέσεως, 
διά νά σώση τήν κινδυνεύουσαν φιλοτιμίαν της 
— τά πάντα ήτο άξια νά έπιχειρήση. Αμέσως 
διέταξε νά τή έτοιμάσωσι μικρόν σάκκον, καί 
είπεν δτι άναχωρεΐ έπί τέσσαρας μόνον ήμέρας. 
Είτα δέ έγραψε δύο έπιστολάς- έν τή πρώτη, 
άπευβυνομένη πρός τήν σύζυγον τού ύπουργοΰ, 
έζήτει συγγνώμην άν δέν δύναται να παραστή 
τακτικώς είς τάς προπαρασκευάς τοΰ τετραχό- 
ρου. διότι σοβαρά νόσος τού υιού της τήν αναγ
κάζει νά δράμη πλησίον του- προσέδετεν δμως 
δτι ή άπουσία της Οά ήναι βραχεία καί δτι

Μίαν ιΰραν μετά ταΰτα ή Χριστίνη άνεχώ- 
ρησε διά Χερβοΰργον.

(Έπεται συνέχεια.)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ.

πρώτη ιδέα, σπαρεΐσα έν τώ πεδίω 
>ν πρακτικών έπιστημών αναπτύσσεται 
:ί τελειοποιείται μετά καταπληκτικής 

ταχύτητας. Προ τινων έτών μικρά κιβωτίδια 
έκτεδειμένα έν Παρισίοις καί Λονδίνφ άπετέλουν 
τήν χαράν τών παίδων, διότι άμα ό παϊς έρριπτε 
μικρόν νόμισμα έντός ώρισμένης οπής τό κιβώ- 
τιον ήνοίγετο άφ’ έαυτού καί παρουσίαζε μικρά 
νευρόσπαστα κινούμενα καί πηδώντα. 1ά οΰτω 
συλλεγέντα ποσά έχρησιμοποιοΰντο είς σκοπούς 
άγαΟοεργούς. Βραδύτερον άνεφάνησαν αί αυτό
ματοι ζυγαριαί. ’Αρκεί νά ρίψη τις εν ώρι- 
σμένον νόμισμα είς τήν μικράν όπήν καί νά σταδή 
έπί τής ζυγαριάς, καί ή ζυγαριά άνευ βοήθειας 
τίνος δεικνύει τό βάρος τοΰ ανθρώπου. Τοιαύται

ώ οί άλλοι διανομείς ένεργοΰσι διά μηχανημά
των, ό διανομεύς οΰτος ένεργεΐ διά τού ήλεκ- 
τρισμοΰ, ήτοι διά ηλεκτρικής κινήσεως παρα- 
γομένης διά τής διαβάσεως τοΰ μικρού νομίσ
ματος. Ό ευφυέστατος οΰτος διανομεύς ένεργεΐ 
αύτομάτως- δηλαδή ό ρίπτων έν τή όπή νόμισμα 
10 λεπτών έχει έν τω άμα είς τήν χεΐρά του 
τήν μικράν πυξίδα. Σύγκειται ό διανομεύς έκ 
τροχού, περιέχοντος έν τω κύκλιο αύτού τά πρός 
διανομήν αντικείμενα, καί έκ σωλήνος, δι’ οΰ 
διέρχεται τό νόμισμα. Ό σωλήν συνέχεται πρός 
ήλεκτρικήν μηχανήν, ήτις ένεργεΐ άμα τή προ
σεγγίσει τού νομίσματος- ό τροχός κινείται καί 
τό άντικείμενον δλισθαΐνον έπί μικρού κεκλι
μένου έπιπέδου πίπτει πρός τά έξω.

ΊΙ είκών ύπ’ άρ. α'. δεικνύει τό έξωτερικόν 
σχήμα τού ήλεκτρικοϋ διανομέως, ή δέ είκών 
ύπ’ άρ. β'. τόν έσωτερικόν αύτού μηχανισμόν. 
Τό μηχάνημα είναι καί πρακτικόν καί διασκε- 
δαστικόν συνάμα καί ήδύνατο κάλλιστα νά έφαρ- 
μοσθή καί παρ’ ήμΐν, τοΐς μιμουμένοις τόσον 
προθύμως τάς έν τή Εσπερία γινομένας προόδους.
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Άλφρέδος Κρούπ. Άπέθανεν έν ηλικία 
έβδομήκοντα πέντε έτών είς τών έπιοημοτέρων 
βιομηχάνων τοΰ παρόντος αίώνος, ό 'Αλφρέδος 
Κρούπ, ό όνομασθείς "βασιλεύς τοΰ πυροβόλου’1. 
Έν Έσσεν, τη μικρά καί ήρέμφ κωμοπόλει 
παρά τήν Κολωνίαν, έγεννήθη τό 1812 ό 
ευφυής ούτος άνήρ· έν τή αύτή κωμοπόλει ό 
πατήρ αύτοΰ έποιήσατο άποτυχούσας απόπειρας 
προς κατασκευήν χάλυβος. Ό,τι όμως ό πατήρ 
δέν κατώρθωσεν, έφερεν εις πέρας ό υίός, δστις έκ 
τοΰ μικρού, άσημου πατρικού οικιακού έσχημά· 
τισεν ώς διά μαγικής ράβδου έργοστάσιον κο
λοσσιαίων διαστάσεων, έν φ 20 χιλιάδες έργα- 
τών εργάζονται καθ’ έκάστην καί ένθα άκούονται 
οί βροντώδεις κρότοι τών μεγάλων σφηρών. ' Η 
άνάπτυξις τοΰ προτύπου έργοστασίου Κρούπ ήρ
ξατο έν έτει 1848, τφ πολυταράχφ έκείνφ έτει, 
το όποιον ύπήρξεν ή αφετηρία αιματηρών πολέ
μων καί κοινωνικών αναστατώσεων. Απο τής 
έποχής ταύτης τό όνομα τοΰ Κρούπ έκτήσατο 
φήμην ευρωπαϊκήν, διότι ολαι αί κυβερνήσεις 
τοΰ κόσμου, τής Ιαπωνίας μή έςαιρουμένης, διε- 
τέλεσαν εις σχέσεις πρός τό μέγα έργοστάσιον. 
Τό 1867 ό Άλφρέδος Κρούπ έςέθηκεν έν τή 
παγκοσμίω έκθέσει τών Γίαρισίων τό πρώτον 
τεράστιον πυροβόλον, τοΰ όποιου τό βάρος άνήρ- 
χετο είς 15 χιλ. χιλιογράμμων καί ή δαπάνη 
είς 500 χιλ. φράγκων. Ό αυτοκράτωρ Ναπο
λέων ό Γ'. έποιήσατο προτάσεις λίαν επωφελείς 
τφ Κρούπ, δπως γείνη ούτος ό αποκλειστικός 
τής Γαλλίας προμηθευτής. Άλλ’ ό Βίσμαρκ, 
προλαβών τούς σκοπούς τοΰ Ναπολέοντος, έμα- 
ταίωσε το συμβόλαιον.

Ή αύτοκράτωρ τής Γερμανίας τω προσέφερε 
τίτλους εύγενείας, άλλ’ ό άφελής άνήρ δέν 
έδέχθη αύτούς, προτιμών, ώς είπε, νά μείνη ό 
άπλοΰς βιομήχανος. Διά τόν Κρούπ τό έργο- 
στάσιόν ήτο τό βασίλειόν του, ή σφήρα καί ό 
ακμών ήσαν τά οικόσημά του. Καθ' έκάστην 
πρωίαν είς τά 6, καθ’ ήν ώραν αΐ χιλιάδες τών 
έργατών μετέβαινον σιωπηλοί καί ώς πειθαρ- 
χούντες στρατιώται είς το έργοστάσιον, μετέ- 
βαινεν έκεΐ βήματι βραδεΐ καί ό απλοϊκός πρε
σβύτης, ή ψυχή τοΰ τεραστίου έργου, καί τδ 
έσπέρας πολλάκις, δτε οί έργάται άνεπαύοντο 
έν τοΐς ζυθοπωλείοις, μετέβαινεν εις αύτά καί 
ό πλούσιος ιδιοκτήτης, όπως συναναστροφή 
μετ’ αύτών καί πίη μετ’ αύτών τδ ποτήριον 
τοΰ ζύθου, τδ στερεότυπαν.

'0 Κρούπ. έκτδς τοΰ έργοστασίου, ήτο ιδιο
κτήτης τριών ανθρακωρυχείων, άπειρων μεταλ
λείων σιδήρου έν Γερμανία καί Ισπανία, ενός 
σιδηροδρόμου κατασκευασθέντος τή δαπάνη αύ
τοΰ καί χρησιμεύοντος είς τήν μεταφοράν τοΰ 
σιδηρολίθου καί τών άνθράκων. Τά διάφορα 
καταστήματα καί οικήματα συνδέονται πρός άλ- 
ληλα διά δικτύου τηλεγράφων καί τηλεφώνων. 
Έντός τών υψηλών τειχών, τών περιβαλλόντων 
τδ έργοστάσιον τοΰ Κρούπ, ζή όλόκληρος μυ
στηριώδης κόσμος άντιπροσωπεύων τό κράτος 
τοΰ Ήφαιστου τούτου τοΰ δεκάτου έννατου αί
ώνος.

Διά τοΰ θανάτου τοΰ Άλφρέδου Κρούπ 
έκλείπει έκ τής σκηνής τοΰ κόσμου έν τών 
περιεργοτέρων προσώπων τών καθ’ ήμας χρό
νων, ό μεγαλείτερος καί έπιφοβώτερος κατα
σκευαστής έργαλείων καταστροφής. Καί δμως 
ό άνήρ ήτο άγαθώτατος τήν καρδίαν, ήρέσκετο 

είς τήν συναναστροφήν τών έργατών του, ύπέρ 
ών πατρικώς έμερίμνα, συστήσας νοσοκομεία, 
πτωχοκομεϊα. άσυλα. Τήν έκτεταμένην αλλη
λογραφίαν μόνος του έκράτει καί πρός πάντας 
τους πράκτοράς του έν δλαις ταΐς χώραις τοΰ 
κόσμου έγραφεν ίδιοχείρως πάντοτε, δίδων κα
τ’εύθεΐαν τάς διαταγάς του. ΊΙ φιλοπονία τοΰ 
άνδρδς ήτο έκτακτόν τι φαινόμενον.

Διά τής διαθήκης του έγνώσθη OTt ή περι
ουσία του άνέρχεται είς τριακόσια περίπου έκα- 
τομμύρια φράγκων, τά όποΐα κληρονομοΰσιν οί 
δύο αύτοΰ υιοί καί διάδοχοι καί ή θυγάτηρ 
αύτοΰ. σύζυγος πρδ έτών ήδη Βαυαροΰ στρα
τηγού.

11 αρασημοφορία. Πολλά παράσημα άπο- 
νέμει κατ’ έτος ή γαλλική Κυβέρνησις κατά τήν 
έθνικήν έορτήν τοΰ Ιουλίου. Εφέτος μεταξύ 
τών παρασημοφορηθέντων είναι καί ή Κυρία 
Άϊνε-Φουρτάδου, χήρα ένός τών πλουσιωτέρων 
τής γαλλικής πρωτευούση; τραπεζιτών. Ή 
άπονομή τοΰ παρασήμου τής Αεγεώνος τής τιμής 
είς τήν εύεργέτιδα ταύτην Κυρίαν έκρΐθη παρά 
πάντων δικαιότατη· τδ δίπλωμα λέγει, "δτι δι- 
εκρίθη διά τών ευεργετικών αύτής έργων, ίδρύ- 
σασα έν Παρισίοις άσυλον, έν φ κατ’ έτος χιλιά
δες παίδων άσθενών περιθάλπονται καί νοση
λεύονται δωρεάν, άναπτύξασα κατά τά έτη τοΰ 
πολέμου 1870—71 μεγάλην δραστηριότα είς τήν 
ιδία δαπάνη ΐδρυσιν νοσοκομείου διά τούς τετραυ- 
ματισμένους καί τούς αιχμαλώτους.” ΊΙ βαθύ
πλουτος αύτη γυνή εγείρεται είς τάς 6 τής 
πρωίας καί φροντίζει περί τών τής οικίας της, 
τό δέ έσπέρας πριν κατακλιθή σημειοΐ μετά 
πολλής ακρίβειας τάς δαπάνας τής ήμέρας καί 
δσα δέον νά έκτελέση τήν έπιούσαν. Τδ ώραΐον 
είναι δτι ή Κυρία αΰτη δέν έχει ιδιαίτερον 
υπουργέΐον τής έλεημοσύνης, άλλά μόνη 
καί έν κρύπτω σπεύδει είς άντίληψιν τών δυστυ
χών. · I βίος της είναι άπλούστατος καί πάσαν 
πολυτέλειαν είς τήν ένδυμασίαν άποστρέφεται 
ώς περιττήν δαπάνην. Ημέραν τινά ή ράπτριά 
της τή έφερε φορέματα, είς τά όποΐα είχε θέσει 
ύπόρραμμα (φόδρα) έκ μεταξωτού ύφάσματος. 
Ή Κυρία "Αϊνε ίδοΰσα τοΰτο ώργίσθη,— Πώς, 
Κυρία: τή είπεν ή ράπτρια· μέ τήν περιουσίαν 
σας! — .Μέ τά χρήματα, τά όποΐα θά ύπολο- 
γίσης διά τά μεταξωτά ύπορράμματα, άπήντησεν 
ή άγαθή Κυρία, ήδυνάμην νά βοηθήσω δυστυχή 
τινα οικογένειαν, καί. νά σοί εΐπω τήν αλήθειαν, 
δι’ έμέ τδ αύτό είναι, άν τά ύπορράμματα τών 
φορεμάτων μου είναι πάνινα. Ή άπάντησις 
αΰτη χαρακτηρίζει άρκούντως τήν έξοχον εύερ- 
γέτιδα.

Ωσαύτως έμάθομεν δτι ό έν Μασσαλία φιλο- 
γενής Κύριος Ζαφειρ ύπουλος, ό γνωστός 
τφ Πανελληνίφ μεγαλέμπορος, προήχθη είς τα
ξιάρχην τής Αεγεώνος τής τιμής. Δικαίως 
σεμνύνεται ή ' Ελλάς, έχουσα έν τφ εξωτερικό» 
τέκνα, περιποιούντο αύτή τοσαύτην τιμήν.

Νέαι ά μ α ξ α ι σιδηροδρόμου. Έν ’Αγ
γλία κατασκευάζονται τώρα νέαι άμαξαι ώρισμέ- 
ναι διά τούς ρωσσικούς σιδηροδρόμους. Αί άμα- 
ξαι αύται περιέχουσιν δλα τά χρειώδη καί δλας 
τάς άπαιτουμένας άναπαύσεις, εΤναι οΰτως είπεΐν 
όλόκληρα ξενοδοχεία. Αί άμαξαι είναι πολύ 
μακραί καί συνέχονται άνά δύο διά γεφύρας, 
ώστε ή μετάβασις είναι εύκολωτάτη. Άμα 
είσέλθη τις είς τδ πρώτον διαμέρισμα τών δύο 
ηνωμένων αμαξών εύρίσκεται έν λαμπροστολίστφ 
αιθούση, αιθούση ύποδοχής, μέ ανάκλιντρα, 
έδρας, τραπέζας, καθρέπτας καί δ,τι άλλο. Εν

τεύθεν μεταβαίνει τις είς διάδρομον, πρδς τά 
δεξιά τοΰ οποίου είναι ή βιβλιοθήκη, τδ ανα
γνωστήριου καί γραφεΐον. Τδ συνεχόμενον τμήμα 
περιέχει τούς κοιτώνας, τδ κομμωτήριον, τδ 
λουτρόν όπισθεν δέ αύτοΰ είναι έτέρα αίθουσα,
ήτις εχει καί εστίαν διά νά θερμαίνηται τδν
χειμώνα. Είς τδ τέλος τής δευτέρας άμάξης
είναι τά δωμάτια διά τού; ύπηρέτας. Αΰτη
είναι ή διάταξις τής πρώτης άμάξης. 11 δευ-
τέρα άμαξα περιέχει εύρύ έστιατόριον διά δώδεκα 
άνθρώπους, καλόν μαγειρεΐον, άποθήκας διά τά 
φαγητά καί διά τούς οίνους. 'Όλα τά διάφορα 
ταΰτα δωμάτια έχουσι κώδωνας ήλεκτρικούς. 
Αί δύο αύται άμαξαι είναι προσδιωρισμέναι διά 
μίαν οικογένειαν, ήτις δύναται νά περιοδεύη μέ 
τήν αύτήν άνάπαυσιν, μέ τήν όποιαν θά περι
ηγείτο έν άτμοπλοίω ίδιοκτήτφ. Αί δύο άμαξαι 
όμοΰ έχουσι μήκος 36 μέτρων. Εννοείται 
δε δτι οικονομικός πολύ δέν θά ήναι ό τρόπος 
ούτος τοΰ περιηγεΐσθαι.

Μ ακρ οβιότης. Ή έν Λονδίνο» ιατρική 
Εταιρία έσύστησε πρότινος επιτροπήν, έντολήν 
έχουσαν νά έξετάση 52 άτομα, ύπερβάντα το 
έκατοστδν έτος τής ήλικίας των. Ή έκθεσις 
τής έξ ιατρών συνισταμένης ταύτης έπιτροπής 
έχει μεγάλην σημασίαν. Έκ τών έξετασθέντων 
52 πρεσβυτών αί 36 ήσαν γυναίκες καί οί 16 
άνδρες· ό μέσος δρος τής ήλικίας των ήτο 102 
έτη. 'Ως πρδς τήν κοινωνικήν των θέσιν, 3 άνή- 
κον εις τήν τάξιν τών πλουσίων, 28 είς τήν 
τάξιν τών μέτριων καί 19 είς τήν τών πτωχών. 
Έκ τών 16 άνδρών είς μόνος ήτο άγαμος, έκ 
δέ τών 36 γυναικών αί 20 ήσαν έγγαμοι, έξ 
ών αί 11 είχον άποκτήσει πολλά τέκνα, Αί 8 
ύπανδρεύθησαν πρδ τοΰ 20°'J έτους τής ήλικίας 
των, μία έν ήλικία 16 έτών καί δύο έν ήλικία 
17 έτών. Κ ατά τήν ιατρικήν έπιτροπήν ή λιτό- 
της περί τήν τροφήν δέν φαίνεται δτι άπαιτεΐται 
άπολύτως διά τήν μακροβιότητα, διότι έκ τών 
52 ατόμων τά 12 ήσαν γνωστά έπί πολυφαγία, 
πάντες όμως είχον εύκολον τήν πέψιν, δπερ έν 
τών κυριωτέρων συστατικών διά τήν μακροβιότητα. 
Έκ τών έξετασθέντων γερόντων οί 15 άπεΐχον 
έντελώς πνευματωδών ποτών, 24 έχρώντο αύτών 
μετρίως. Κρέας δέ 3 ούδόλως έτρωγαν, 2 δλίγον 
μόνον, 25 τακτικώς καί τινες κατά κόρον. 
Μεταξύ τών 45 οι 35 ούδόλως έκάπνιζον, δπερ 
έμφαίνει δτι τδ κάπνισμα καταστρέφει τον ορ
γανισμόν. Ώς πρδς τάς διανοητικός δυνάμεις 
οί 11 ήσαν ευφυείς, 29 μέτριας εύφυίας, 6 δέ 
βλάκες. Έκ τών 52 πρεσβυτών οί 7 μόνον 
κατάκεινται σήμερον, οί λοιποί δέ έργάζονται. 
Οί πλεΐστοι αύτών δέν ένόσησαν σπουδαίως 
καθ' δλον αύτών τδν βίον. ΊΙ εμβριθής αΰτη 
στατιστική είναι άξια μελέτης.

Περί τής έσοδείας τών σιτηρών. Έπι- 
στέλλουσιν έκ Βιέννης τή 30 Ιουνίου. '0 θε
ρισμός τοΰ σίτου γενήσεται έφέτος κατά τινας 
ήμέρας βραδύτερον ή συνήθως, καθότι ό ψυχρός 
καί ύγρός καιρός παρεκώλυσε τήν ώρίμανσιν. 
Κατά πάσαν πιθανότητα ό θερισμός 6’ άρχίση 
τήν 5 ή 6 Ιουλίου, έν φ ούτος έν έτεσιν όμα- 
λοΐς άρχεται συνήθως τήν 28 ή 29 Ιουνίου. 
Καθ’ δλην τήν Αύστρίαν τά σιτηρά εύρίσκονται 
έν καλή καταστάσει καί δύναται τις νά προσ
δοκά έσοδείαν άρκούντως καλήν, άν λάβη ύπ’ ο- 
ψιν δτι πολλαΐ έπήλθον ζημίαι έκ τών έπι- 
συμβασών πλημμυρών καί τής άφθόνως πεσούσης 
χαλάζης. Ώς πρδς τήν ποσότητα έλπίζουσιν 
οί έν Αυστρία καλλιεργηταί νά έχωσιν έξαγω- 
γήν άφθονωτέραν ή κατά τά τελευταία έτη.

Καί έν Γερμανία καί έν Γαλλία αί βλέψεις περί 
τής έφετεινής έσοδείας είναι καλαί. Έν Ι’ωσ- 
σία δμως ή διαρκής ανομβρία παρέβλαψεν έν 
μέρει τά σιτηρά, ιδίως έν τισιν έπαρχίαις. Έν 
ταΐς Πνωμέναις τής Αμερικής Πολιτείαις φαί
νεται δτι ή έσοοεία δέν προμηνύεται τόσον 
καλή, έάν κρίνη τις έκ τών υψηλών τιμών τοΰ 
σίτου έν Νέα Ί’όρκη. Πιθανόν δμως ή ΰψωσις 
αΰτη τών τιμών νά ήναι παιγνίδιον τών σιτεμ
πόρων, οΐτινες θέλουσι νά έξοδεύσωσιν είς καλάς 
τιμάς τά έν ταΐς άποθήκαις κείμενα σιτηρά. 
Έν τοσούτφ ή εξαγωγή τοΰ αμερικανικού σίτου 
είς τήν Εύρώπην εξακολουθεί, δπερ δηλοΰται 
καί έκ τών υψωμένων τιμών τών ναύλων. Έκ 
τών σιτοφόρων επαρχιών τής Ελλάδος αί ει
δήσεις είναι άρισται.

Ό βασιλεύς τής Ταβολάρας. Ή Ί'αβο- 
λάρα είναι μικρά νήσος έν τή τυρρηνική θαλάσση, 
άνήκουσα είς τήν Σαρδηνίαν. Τό πάλαι δέ έκα- 
λεΐτο Έρμαια καί πολλάκις άναφέρεται παρά 
τών άρχαίων συγγραφέων. Ίον πομπώδη τούτον 
τίτλον άπένειμεν ό βασιλεύς τής Σαρδηνίας Κά
ρολος Αλβέρτος, ό πατήρ τοΰ Βίκτωρος Εμμα
νουήλ καί πάππος τοΰ νΰν βασιλεύοντος Ούμ- 
βέρτου, εις τινα Παύλον Βαρτολεώνην, ού ό 
έγγονός είναι ό έσχάτως άποθανών Βαρτολεώ- 
νης, δστις έφερε τδν τίτλον τοΰ βασιλέως τής 
Ταβολάρας, άν καί ήτο άπλοΰς χωρικός καί 
κτηματίας. Ό τίτλος είναι κληρονομικός καί 
τούτον φέρει νΰν ό υιός τοΰ άποθανοντος, δστις 
έπίσης καλείται Παύλος Βαρτολεώνης. Εν
νοείται δτι ό άλλόκοτος ούτος βασιλικός τίτλος 
δέν είναι άνεγνωρισμένος παρα τών μεγάλων τής 
Ευρώπης δυνάμεων.

Τά μολυβδοκόνδυλα. Γνωστόν τυγχάνει 
δτι ή κατασκευή τών μολυβδοκονδύλων ένεργεΐ- 
ται ιδίως έν τή βαυαρική πόλει Νοριμβέργη, 
κατά δεύτερον δέ λόγον έν Ί’ατισβόνη, δπου 
καί τδ ευρωπαϊκήν φήμην χαΐρον κατάστημα 
τοΰ Φάβερ. Ή χρήσις τοΰ γραφίτου διά τά 
μολυβδοκόνδυλα άναφέρεται κατά πρώτον έν 
Νοριμβέργη έν έτει 1565. Άπδ δέ τού έτους 
1660 έγένετο ή χρήσις τοΰ γραφίτου κοινοτέρα 
μετά τήν άνακάλυψιν τοΰ μεταλλείου γραφίτου 
έν Κουμβερλάνδη τής Αγγλίας. Έν τφ μεταλ- 
λείφ τούτφ δέν έπετρέπετο κατ’ άρχάς ή ερ
γασία ειμή έπί έξ μόνον εβδομάδας κατ' έτος, 
καί τοΰτο το μέν ΐνα μή έξαντληθή τδ μεταλ- 
λεΐον τδ δέ δπως διατηρηθώσιν ύψηλαί αί τιμαί 
τοΰ γραφίτου. Ή Νοριμβέργη προμηθεύει σή
μερον τδ πλεΐστον μέρος τών έξοδευομένων έν 
Εύρώπη καί άλλαις χώραις μολυβδοκονδύλων. 
Έν 26 καταστήμασιν έργάζονται 5500 έργάται, 
οΐτινες κατασκευάζουσιν έτησίως 250 εκατομμύ
ρια μολυβδοκονδύλων άξίας 8—10 έκατομ. φράγ
κων. Κατά μέσον δρον έκαστος τεχνίτης κατα
σκευάζει καθ’ έκάστην 160 μολυβδοκόνδυλα.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.

Έν τφ έν άριθμφ 147 δημοσιευθέντι ποιή- 
ματι τοΰ κ. Κλέωνος 'Ραγκαβή "Λοίσθια 
έπη” παρελείφθη ή έξής στροφή, ή τριτελευταία 
τοΰ ολου ποιήματος ■

Πτηνόν είς τούς γαμψώνυχα; τής συμφοράς άσπαΐρον, 
είς τάς ακτίνας λούσθητι ήλιων ανέσπερων, 
καί τρύφησον τό αΰ’λον αγνών ερώτων μέθυ.

Ί Ιπίσω ίσως τών χρυσών νεφών μαρμαΐρον 
λυσίίεινον τό άλεισον τής λήθης παρετέθη.
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Πρόβλημα 546.

s»Z. «« Λ**κ*«-  5?Ρ*ν«ε.ν>
*λλ * τρ*π*ς 4ν<¥.ν ,στ^ τ* φ*σ4ί γ,Ρ**·

·Μ>** δΡ*ί·
Ί’.λλε'.πουσι τά φωνήεντα.

υ*^*ον sa¥:o:* α*
*ι*Ύΐ*ω«·

Ε/λεϊπουσι τά σύμφωνα.

Πρόβλημα 550.

Σε σκαμνί
Στο τραπέζι της 

Ή Κατίνα μα
Μέ ταΐ

ί** ’ »**««*»«  
κουκλαις

Άλλης δένει τήν
"Αλλης λύνει τά

Σ’ άλλην βάλλει μιά ****;,»*,
Σ’ άλλην κάμνει μιά

Κάπου σαν τον »***%««**,
Μαϊμού

Κάμνει τάχα τόν
Καί ’ψηλώνει τήν !

"Έ! κυρίαις μου, ταΐς 
Τ’ είν’ αύτή ή

Καθισιό πολύ **«*;»**·  
Σηκωθήτε στή

Ηά μάς έλθουν
Ετοιμάστε τδ

ν;. σασκ
*********'

Καί σύ κάμε τά 
Κουτσουμπού, 

Πέρν’ δπίσω τά 
Καί σέ βάζω

**** **·
Τιατι> ssss*

το *«*«**'

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 545. Αινίγματος 546.
Οί στεναγμοί. Ο πούς.

ΙΙροβλήματος 547.
(‘Ιππείου άλματος.)

ΊΙ εύγένεια καλόν μεν, 
άν εξ άγαθών προγόνων.

Καλά είναι καί τά πλούτη. 
πλήν τής τύχης είναι κτήμα.

Εύγενές τι είν’ ή δόξα, 
έχει άστατον πλήν βήμα ■ 

ΊΙ παιδεία είναι θειον 
καί άθάνατόν τι μόνον.

"Ελυσαι·. Τά 541, 544 ή δεσποινίς 'Ιφιγένεια 
Α. ΙΙασσαλίδου έ·. Άλεςανδρείφ- τό 542 ή δεσποινίς 
Χαρίκλεια II. Χοίδά έν Πάτραις· τό 542 ό κ. Α. 
Α. έν Σμύρνη.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.

ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΪ ΕΣΠΕΡΟΥ.

ΕΤΟΣ Ζ'.

ΊΙ διεύθυνσις τοΰ ‘“Εσπέρου” άπεφά- 
σισε νά συστήση. ώς καί κατά τό παρελθόν 
έτος, Λαχείου χάριν τών Κυρίων συν
δρομητών αύτοΰ, ύπο τούς αύτούς όρους- 
ήτοι έκαστος συνδρομητής προπληρόνων 
τήν έτησίαν αύτοΰ συνδρομήν λαμβάνει 
δωρεάν εν γραμμάτιον τοΰ Λαχείου, δπερ 
θέλει τώ αποσταλή εγκαίρως καί άσφαλώς, 

‘II έκκύοευσις τοΰ .\αχείου γενήσεται 
εν Λειψία ενώπιον ’Επιτροπής τή α. τοΰ 
έλευσομένου μηνός Νοεμβρίου, ώς προ
θεσμία δέ πρός καταβολήν τοΰ τιμήματος 
τής ετήσια: συνδρομής τάσσεται ή 30 
Σεπτεμβρίου 1887.

I Ιαρακαλοΰνται επομένως οί κατά τό
πους Κύριοι άνταποκριταί τοΰ Ί'.σπέρου νά 
έμβάσωσιν έμπροθέσμως τάς καταβληθείσας 
αύτοΐς συνδρομάς, όπως μή προζύψωσι 
βραδύτητες καί έγερθώσι παράπονα, καθότι 
ή Διεύθυνσις, έάν δέν λαβή έν Λειψία τό 
τίμημα τών συνδρομών, είς ούδένα ανε
ξαιρέτως θέλει άποστείλει γραμμάτιου.

Τά κέρδη ορίζονται ώς έςής·
α.) Τέσσαρες τόμοι τοΰ ‘Εσπέρου (Γ . Δ'. 

Ε'. καί Στ .) έπιχρύσως καί πολυτελώς 
δεδεμένοι.

β.) Γά αριστουργήματα τοΰ μουσουργού 
Cliopin διά κλειδοκύμβαλου εις δύο 
τόμους κομψούς καί επιχρύσους.

γ.) δ .) καί ε'.) Άνά εν πολυτελές Λεύ
κωμα σχήματος μεγάλου φύλλου, 
περιέχον τήν μέχρι τοΰδε διά τοΰ 
‘Εσπέρου δημοσιευθεϊσαν Συλλογήν 
τών ήρώων μας, συγζειμένην έκ 15 
εικόνων.

στ .) Τά περικαλύμματα τοΰ ‘Εσπέρου δλων 
τών έτών (Α .— Στ”.).

ζ.) Εις τών εξ τόμων τοΰ ‘Εσπέρου χρυ
σόδετος κατ’ έκλογήν τοΰ ζερδίσαντος. 

η.) Κιβώτιον περιέχον τά απαιτούμευα 
εργαλεία πρός καλλιτεχνικήν κατα
σκευήν δερμάτινων θηκών, λευκω
μάτων, χρηματοθηζών κτλ. Εν τω 
Κιβωτίω τούτο» εύρίσκονται διάφορα 
σχέδια καί τετράγλωσσος ‘Οδηγός 
πρός εύχερεστεραν τού τρόπου ζατα- 
νόησιν.

θ .) ΓΙεριήγησις τής ‘Ελλάδος, βιβλίον ζομ- 
ψώς δεδεμένον καί μετά εικόνων.

Έν Λειψία τή 1/13 Ιουλίου 1887.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.
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ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ Ζ1ΓΑΒΗΝΟΥ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΕΙΣ ΤΑΣ

ΙΑ' ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ
ΕΙΣ ΤΑΣ Ζ' ΚΑΘΟΛΙΚΑΣ

ΝΥΝ ΠΡΩΤΟΝ ΕΚ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΙΕΙΩΣΕΙΩΉ

ΠΙΟ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Κ ΑΛΟΓΕΡΑ
Άρχιωτιικότον τρφην Βατρύν, Διδα«άΧον τηι A. Τ. τοΰ έτώόίου Διαδόχου τοΰ 'EXXijvutoS 

βρύνον KQNST.ANTIXOT «αί έιτιτίαον Καθηγητοΰ τήι θεολογώ» 1> τ* ΆΛ/ρητι 
ΙΐαναΓίστηιΰψ

ΤΟΜΟΣ ΔΕΎΤΕΡΟΣ
Περιήχων την ΐρμηνιίαν τής πρός 'E-/>t<n'ous- ’Επιστολής, τής πρός ΦιΚιττητίαιις. της 
πρ<>ς Κολασσ-αάς, τής Α' και Β πρυς (ίίίπταΧονικάς, της Α και Β πρός Γιμήθεοι-, 

τής προς Τίτον, της πρός φιλήμονα, της ~ρυς ’Εβραίους καί τών 77 Καθολικών.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΥΠΟΙΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΕΡΡΗ

1887

ELTHYM1I ZIGABENI

COMMENTARIES
IX

XIV EPISTOLAS SANCTI PAULI 
ΕΤ VII CATHOLICAS 

NUNC PRIMUM AD FIDEM CODICIS AXTlQUI 

CUM PROLOGO ΕΤ AN IΜ AD V ERSI ON IBU S 
EDIDIT

N1CEPHORUS CALOGERAS
olim Archiepiseopus Patrensis, Magister Serenissimi 

Principle ilellenici COiVSTANT/.Vd et Universisatis Athenarum 
Professor honorarius Theologiae

TOMUSSECUNDUS
Complectens interpretationem Epistolae ad Ep/tesies, ad Philippenses, ad Co- 

lossenses, 7 et 77 ad Thessalonicenses, 7 et / / TimotTteum, ad Titum. 
ad Philemonem, ad Hebraeos, et ad \'[7 Cat/ndicas.

ATHF.NIS
TYPIS FRATRUM PERRI

1887

ΑΓΓΕΛΙΑ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ P. ΡΑΓΚΑΒΗ.

ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ
(εις μέγα όγδοον).

Η έχδοσις ήρςατο τό 1874.

Τόα. Α. Σελ. 500.,
Λνρική «οίησίδ· "Υμνοι· ώδαί ■ πατριωτικά- 

Παντοια· Σαπφικά· μύθοι· Βουκολικά· δια
νομέων εφημερίδων εις λευκώματα· Ανθώ· 
Μεταφράσεις. Είσί δ’ έκ τούτων τά μεν 
γεγραμμένα είς καθαρεύουσαν, τά δέ είς δη
μοτικήν γλώσσαν. — Είς ςένας γλώσσας 
(γαλλικήν, γερμανικήν, αγγλικήν).

Τόμ. Β. Σελ. 485. (
Διη/ημαπκή ποίησις. Δήμος καί Ελένη. Λαο

πλάνος (είς άσματα πέντε). Διονύσου πλους. 
Γοργός ιέραξ. Ταςιδεύτρια. Μετάφρασις 
τοΰ Α'. τής Όδυσσείας (είς έςαμέτρους). — 
Δραματική ποίησίς. Τραγωδία, οί Λ'.

' ' Τόμ. Γ. Σελ. 437.
Δραματική ποίτρίζ. Τραγωδίαν Δούκας. 

Φροσύνη. — Κωμωδία· Μνηστήρ τής Άρ- 
χοντούλας.

Τόμ. Δ. Σελ. 410.
Δραματική troiijffig. Τραγωδία· Παραμονή. — 

Κωμφδίαι· Του Κουτρούλη ό γάμος. Διός 
έπίσχεψις.

Τόμ. Ε. Σελ. 362.
ΙΙροοίμιον περί Μετρικής. 3Ι«ται/ράσ»; έμ

μετροι αρχαίων δραμάτων· ’Αντιγόνης 
Σοφοκλέους- Νεφελών, Ειρήνης, Όρνέων 
’Αριστοοάνους.

Τόμ. Στ. Σελ. 352.
Τόμ. Ζ. Σελ. 393.

"Εμμετρος μετάφρασις τής 'Ιερουσαλήμ τοΰ 
Ί'άσσου.

Τόμ. 11. Σελ. 442.
11ί»« όίήγήματ<ι · Αύθέντης τοΰ Μωρέως. Λέιλα 

Εκδρομή είς Πόρον.
Τόα. Η. Σελ. 416.

’Εμμετροι μεταφράσεις νέων δραμάτων· Να- 
θάν, τοΰ Λέσσιγγος. Τέλλος, τοΰ Σχιλλέρου. 

Τόμ. 1. Σελ. 444.
ΙΙεμι διηγήματα· Συμβολαιογράφος Τάπας. Ύ- 

φανταί τής "Ανσης, Φυλακαί. Χρυσοΰν μα- 
στίγιον. Γλουμμιμάουδ. Είς τάς κορυφάς. 
Ά μαζών. Έμάη.

Τόμ. ΙΑ. Σελ. 493.
ΙΙίρά διηγήματα· Κακουργειοδικεΐον Έλισαβετ- 

τώνος. Καμινάπτης. Καλμίνα. Δύω άδελφαί. 
Βρούτος Κουρτέρρος. Δύω υιοί. Άδάμας. 

Εύδαίμων οικογένεια. 'Οδοιπορικοί άναμνήσεις 
ές ’Αγγλίας. Δύω πόλεις τής ’Αδριατικής. 
Βιογραφία Ερεχθείου. Σύνέντευςις. Δρέσδη. 
Έπιστολαί έκ Βερολίνου.

Τόμ. IB. Σελ. 539.
Έμμετροι utratfpiiOHg· Δάντου Κόλασις. Αι

σχύλου ίΐέρσαι. Γαίτου Ιφιγένεια. Σαΐςπή- 
ρου Ιούλιος Καΐσαρ.

Τόμ. ΙΓ. Σελ. 5'6.
Τόμ. ΙΑ. Σελ. 422.

Ιστορία τής αρχαίας καλλιτεχνίας (μετά 33 
Πινάκων).

Tilt) ΤΤΠΩΣΙΝ.
Τόμ. ΙΕ. 
Τόμ. 1ΣΤ.

Πολιτικοί αρχαιότητες.
. ' . Τ6μ·· ι2·

’Επιγραφική (μετά πινάκων). — Τοπογραφία 
τών αρχαίων ’Αθηνών (μετά τυπογραφικού 
πίνακος).

Έν τώ ΕΣΠΕΡΩι έκδίδοται.
Εμμετρος μετάφρασις τοΰ Φαύστου τοΰ Γαίτου.

Ιΐωλούνται, καί έκαστος τόμος ιδίως πρός 
Δρ. 6, έν Άθήναις, παρά τω Βιβλιοπώλη Κψ 
Κωνσταντινίδη καί άλλοις- προσέτι καί παρά 
τφ Κ. Άλεξ. Ρ. ’Ραγκαβή (υίφ).

ΒΙΕΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ.
‘Η Waarenhaus „Zur Monarcliie" τής Βιέννης συνέστησεν άπό τής 1 Μαρτίου 

υποκατάστημα έν Κωνσταντινουπόλει, Γιουσούφ Ίζζεδίν χάν άριΟ. 1, καί άποστέλλει 
ΔΙΑ 9 ΦΡΑΓΚΑ ΤΙΟΝΟ.Ν

έν εκκρεμές ώρολόγιον κροΰον τάς ώρας καί τάς ήμισείας, ούτινος ό έφευρετής Ιτυχεν 
αύτοκρατορικοϋ καί βασιλικού διπλώματος. Τό ώρολόγιον τούτο περιστεφανοϋται διά 
έστιλβωμίνου καρυίνου ςύλου, τό δέ κινητήριαν αύτού σύγκειται ές όρειχάλκου.

'Εκτός τών βηθέντων πλεονεκτημάτων τό έκκρεμές τούτο ώρολόγιον κατέχει 
ανεκτίμητου τινά ιδιότητα, τούτε'στιν ή πλά; αύτού Λάμπει έν τώ σκότει δι’ ώραίου 
κυανού χρώματος, όιά θαυμαστή; λάμψίως, μαγικής οΰτως είπεΐν. ·ΙΙ τακτική πορεία τού 
ωρολογίου τούτου ώς καί ή δύναμις τού φωτός τή; πλακός του είσίν έςησφαλισμέναι.

Οί άπειροι πελάται, οΐτινες ε’.δον καί ■fyfipaiav τό έκκρεμές τοΰτο ώρολόγιον 
είσί καταγοητευμένοι, ώ; λαβόντες αύτό

δ»’ ά.ΤίΟτείτου ε'λαχίστής τιμή;.
Νομίζομεν δτι άφότου τά ώρολόγια ταΰτα άνεκαλυφθησαν, ούδείς είδεν οΰτε 

θά ίδη ίσως παρόμοιόν τι έργου τής βιομηχανίας διά τοιαύτης έςαιρετικής καί ευτε
λούς τιμής άγοραζόμβνον.

Άποστέλλομεν τά ώρολόγια διά ταχυδρομικού εντάλματος ή διά χρηματικής 
προκαταβολής.

“Λπασαι αί παραγγελίαι δέον ν' απευθύνονται είς
Waarenhaus „ZUR MONARCHIE '

Κωνσταντινούπολις, Γιουσούφ Ίζζεδίν χάν άρ. 5, Γαλατά, έναντι τοΰ γαλλικού 
ταχυδρομείου καί παράπλευρος τοΰ γερμανικού.

Σημ. At έκ τοΰ έςωτερικοΰ προερχόμενοι παραγγελίαι δύνανται έπίσης ν’ Απευ
θύνονται κατ’ ευθείαν πρός τήν Waarenhaus ,,Ζιιτ Monarchie“ III Hintere Zollaints- 
strasse 4p. 9 έν Βιίιιη.

Έν τή περιστάσει ταύτη ό έπιστίλλων κερδίζει 1 φρ. καθ' έκαστον ώρολόγιον, 
οΰτως ώστε ψ άγοράση τούτο διά 8 φρ. μόνον.

An experienced English 

finishing governess (30) 

seek san engagement. Sub

jects English, fluent French 

and German, music and 

'(singing all advanced.

Edwards, 23 Berners Str. 

London W.

Έν τώ γραφείιρ τοΰ ΕΣ I ΙΕΡΟΥ 
έν Λειψίφ (Elster-Strasse No. 41) 

ευρηνται καί τά έξής βιβλία·

Εσ,Τί'μοι· τόμοι Α'. Β'. Γ'. Δ'. Ε'. 
καί Στ', χρυσόδετοι. ’Εκαστος 
τόμος τιμάται φράγκων 50.

Longfellow. Τό άσμα τοΰ Χεαβάθα, 
έμμετρος μετάφρασις. Χρυσό- 
δετον μέ εικόνας φρ. 6.

’Αγνής Σμίθ. Βλέμματα έπί τής 
Ελλάδος, μετάφρ. Ί. Π. Δεδεμ. 
μέ είκόν. φρ. 7.

Μιχαήλ Ιίαλαεολόγος. Διήγημα έκ 
τής Βυζαντινής 'Ιστορίας, ύπό
Ί. Π. Δεδεμ. φρ. 2’/i.

Διευθυντής καί έκδοτης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 4>· 

Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.


