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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
‘Η ίν Δομοκιψ Λγορά. — Γαίτου «I'aCerog. Μετάφρ. Άλ. ‘Ρ. ‘Ραγχαδή. (Συνέ

χεια.) — Adj-og τοΰ καθηγητοΰ Dr. Windscheid. ΜεταφρασΟιι, ύπύ Αημητρίον Κ. 
Oixoroiiidoi). — Ιίοοούί 'Αφροδάης ίν τώ μουΟείω τοΰ Λούβρου ίν ΠαρκΓίοις. — 
ΕύΛα μετώ θύελλαν.' Μετάφρ. τοΰ ’Αγγλικού μυθιστορήματος Called back τοΰ 
Conway ύπύ rijg <Ιεσπο<ι·ί<1ος Σοφίας Ευαγ. Βαλτατζή. (Συνέχεια.) — ‘II εϊχοσι- 
πενταετηρίξ τών γόμων τοΰ πρίγκηπο« τής Ούαλλίας. — Μϊλίτη επί τών μέχρι τής 
Μαχείουιχής εποχής ‘Ελλήνων σοφιστών ύπύ Νικολάου Σκωτίιίη. — Τό πρώτον Λ-

χροτον τοΰ γαλλικόν ναυτικού “Τό Στέμμα” ίν παραβολή πρός το μεχαλείτερον θω- 
ρι,χτόν τής Γαλλίας ‘“Ο ναύαρχος Baud in”. — Οί μύρμ>;χες ώς τροφή έν Βρασιλία. — 
‘Η σύίυχος τοΰ Κοζάκου. Διήγημα. — Γενναία δωρεά. — Διάφορα. — Αινίγματα χαί 
λύσεις.

ΕΙΚΟΝΕΣ.
‘II έν Δομοχώ αγορά. — Κορμός ‘Αφροόϊτι,ς έ» τώ μουσείο) τοΰ Λούβρου ίν 

Παρισίοις. — ‘Η εϊχοσιπειπαετίίρίς τών γαμών τοΰ πρίγχήπος τής 'Οΰαλλίας. — Τό 
Στέμμα χαί ό ναύαρχος Baudin. — ΟΙ μύρμ^χες ώς τροφή έν Βρασιλία.

»;>»>.;.»χ ·;·>·>

Η ΕΝ ΔΟΜΟΚΩι ΑΓΟΡΑ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 289.)

ΚΟΝΤΕΣ άείποτε πρώ- 
i’SM τον ήμών μέλημα νά 

κοσμώμεν τύν ""Εσπε
ρον” δι’ εικόνων, έθνι- 
κήν έχουσών ύπόθεσιν, 

δσον τοΰτο δυνατόν, θέλομεν 
συμπληρώσει τάς ήδη δημο- 
σιευθείσας διά τινων εικόνων 
έκ Θεσσαλίας, τής νέας έπαρ- 
χίας, ήτις προσηρτήθη είς τύ 

ήμέτερον βασίλειον, καί σήμερον πα- 
ραθέτομεν εικόνα παριστώσαν τήν 
άγοράν τής κωμοπόλεως Δομοκοΰ 
μετά τών έγχωρίων τύπων, βέβαιοι 

δντες δτι αί τοιαΰται δημοσιεύσεις μεγάλως έν- 
διαφέρουσι τους απανταχού φιλομούσους ήμών 
άναγνώστας.

'Υψηλά έπί τών ύροπεδίων τής Όθρυος φαί
νονται αί λευκαί οίκίαι τής κωμοπόλεως Δο
μοκοΰ. Προς το ύψος τοΰτο φέρει τραχεία 
καί άνωφερής όδός, πρύς τά δεξιά τής ύποίας 
φαίνονται οί λευκοί έπιτύμβιοι λίθοι νεκροταφείου 
τουρκικού. Ό Δομοκύς κεΐται έν άληθεΐ φωλεα 
άετοΰ. Ή όδύς δλη παρέχει τφ άνερχομένω 
άνά παν βήμα φυσικάς καλλονάς καί άποκα- 
λύπτει πανόραμα έκτεταμένον. ‘0 Δομοκύς είναι 
ή άρχαία πόλις θαυ μακοί τοΰ Στράβωνος. '0 
κατά τήν άρχαιότητα άπύ Θερμοπυλών καί τής 
κοιλάδος τοΰ Σπερχειού έρχόμενος δδοιπόρος 
διήρχετο βαθείας φάραγγας καί τά όροπέδυα τής 

"Οθρυος, τοΰ μετά τοΰ Πηλίου συνεχομένου όρους, 
καί φθάς έπί τοΰ ύψους δέν ήδύνατο νά κρατήση 
κραυγήν θαυμασμού. Έκ τούτου καί τύ άρ- 
χαϊον όνομα θαυμακοί. Πράγματι ή φαντασία 
τού άνθρώπου δέν δύναται νά συλλάβη ώραιο- 
τέραν θέαν αμα ό ήλιος άνατέλλων όπισθεν τών 
άποτόμων κορυφών διασκεδάση τήν πρωινήν όμί- 
χλην, έμφανίζεται ένώπιον τών βλεμμάτων ήμών 
ώς τις απέραντος χάρτης γεωγραφικός έν άνα- 
γλύφφ,έκτεινόμενος άπύ τής’Όθρυος μέχρι τώνσυ
νόρων τής’Ηπείρου καί τής Μακεδονίας έν εύθείφ 
γραμμή. Μεταξύ τών μελανών βράχων τοΰ Πίν
δου, τών Καμβουσίων δρέων, τού Όλυμπου καί 
τής Όασης έκτείνονται αί εύφοροι τής Θεσσα
λίας πεδιάδες, έπί τών όποιων διακρίνεται παν 
χωρίον, πάσα έπαυλις, πας ^ύαξ. Προς τήν 
βορειο-άνατολικήν γωνίαν τής θαυμασίας ταύτης 
είκόνος φαίνεται ή θέσις, έν ή πηγάζει ό Πη
νειός ποταμός καί όλίγον άπωτέρω προσβλέπουσιν 
ήμάς άγρίως οί άπότομοι τών Μετεώρων βράχοι.

Ό Δομοκύς κεΐται έπί ύψηλοΰ λόφου έν 
θέσει ύχυρωτάτη καί σχεδόν είπεΐν άπορθήτφ. 
Ή πόλις δέν παρέχει τί το άξιοθέατον, έξαιρέσει 
τής άγοράς, έν ή ή κίνησις είναι ζωηροτάτη 
ιδίως κατά τάς ήμέρας τών πανηγυρεων. Έκεΐ 
βλέπει τις δλας τάς διαφόρους θεσσαλικάς έν- 
δυμασίας, διότι πανταχόθεν συρρέουσιν ένταΰθα 
οί πωληταί καί άγορασταί. Περί τήν άγοράν 
ταύτην εύρίσκονται αί λιθόστρωτοι όδοί τής έλ- 
ληνικής συνοικίας· ή τουρκική λεγομένη συνοικία 
έκειτο είς τύ άνω μέρος τής πόλεως.

ΓΑΙΤΟΥ

ΦΑΥΣΤΟΣ.
Ύπό Αλ. ‘Ρ. ‘Ραγκαβή.

(Συνέχεια.)

Η ΚΑΛΗ.
Ότι είναι τύ μήλον είς σάς άρεστόν, 
άπύ τοΰ παραδείσου είναι ήδη γνωστόν. 
Εύτυχής δ’ είς τον κήπόν μας δτι καρπούς 
κ’ έγώ έχω τοιούτους, γλυκείς καί νωπούς.

Μεφιοτοφελής (μετά τήν γραίαν). *)  
Είς τύν ύπνον μου όνειρον είδα τρελλόν. 
Είς τήν γήν έμαραίνετο δένδρον ωχρόν. 
Είχε σκέλη σχιστά καί ξηρόν δμφαλόν 
πλήν ούδ’ ουτω μ’ έφάνη κακόν καί ψυχρόν.

*) Τίγελ, παρά τό Βερολίνου, θέσις έπίσημος νΰν 
διά τόν τάφον τοϋ ’Αλεξάνδρου Ούμβόλδου, ήν άλλοτε 
τό Θήρας αγροκήπιου τής Έκλέκτορος τής Βρανδεβούρ- 
γης. Κατά τό έτος 1797 γενικώς έπιστεύθη δτι φαν
τάσματα είχον έπιφανή έκεΐ, ώστε καί διοικητικά! 
έρευναι έγένοντο πρός άνακάλυψιν τής αιτίας τών 
οπτασιών καί τών άνεξηγήτων κρότων, άλλά δέν έπέ- 
τυχον.

**) Αίνίττεται τό 12 τόμον τοϋ Νικολάη ψυχρόν 
Οδοιπορικόν διά Γερμανίας καί ‘Ελβετίας.

***) ‘Γπήρχεν έν Γερμανία πρόληψις δτι δ διάβολος
ένίοτε εισέρχεται διά τοΰ στόματός τενων έν σχήματι 
μυός. (Hayward, Deutsche Sagen.)

Η ΓΡΑΙΑ.
Καλώς σ’ εύρον. Τοΰ θεοΰ νά δρέπης τά ρόδα 
ό ιππότης ό έχων τοΰ ίππου τύν πόδα! 
Σεαυτον άν νομίζης καλόν παλαιστήν 
’Ιδού, πρόχειρος ήδη ή πάλη έστιν.

ΠΡΩΚΤΟΦΑΝΤΑΣΜΙΤΗΣ. **)  
Αί! δέν σάς άπεδείχθη, ώργισμένοι, 
πώς πνεύμα είς τούς πόδας του δέν μένει; 
Καί δμως νά χορεύητε τολμάτε, 
καί ώς άν ήσθε άνθρωποι πηδάτε.

Η καλή (χορτΰονσα).
Είς τύ χορόν μας έδώ ούτος τί ζητεί;

Φαΰστος.
Έρωτας; Ούτος πανταχοΰ κρυπτοβατεΐ 
Πάν δ,τι χορευθή ή βήμα γίνη, 
έκεΐνος πρέπει νά τύ έπικρίνη. 
Άν δι αύτύ δέν εύρη νά είπή τι, 
το βήμα πώς δέν έγινε κηρύττει. 
’Οργίζεται δταν έμπρύς χωρώμεν. 
Άν σάς άρέσκη νά κυκλοβατώμεν 
δπως ό γέρων μύλος του δινεΐται, 
αί! είπέ ίσως πώς εύχαριστεΐται· 
πρύ πάντων άν έν Χαΐρε τω είπήτε.

Πρωκτοφαντασμίτης. 
Έδώ άκόμη; "Αλλο είδος ταραχής! 
Φύγετε · πρέπει. Τύ άπέδειξ’ άπ’ άρχής.

·) ‘Η μετάφρασις όλίγον έξέκλινε τοϋ πρωτοτύπου 
λόγψ εύσχημοσύνης.

♦♦) Αίνίττεται τόν Νικολάην, βιβλιοπώλην, υιόν 
βιβλιοπώλου, γεννηθέντα τό 1733, συγγραφέα καί έτσΐ- 
ρον τοΰ Λέσσιγγος καί τοϋ Μενδελσώνος. ’Αντίθετος 
τή ρωμαντική σχολή, μετά τήν έκδοσιν τοϋ μυθιστο
ρήματος τοΰ Γαίτου, τοϋ έπιγραφομένου ‘‘Πάθη τοϋ 
Βερθέρου", έξέδωκε, πρός σατυρισμόν αύτοΰ βιβλίον 
μικροΰ λόγου άξιον, δ έπέγραψε “Χαρα’ι τοϋ Βερθέρου”, 
καί διϊσχυρίσθη δτι έντός όλίγου θά κατέστρεφε πάσαν 
τήν ϋπόληψιν τοΰ Γαίτου. Μετά δέ τόν θάνατον τών 
σοφών συνεταίρων του, τήν οίησιν έχων δτι διεδέχθη 
αύτούς, καί πάντας ξηρώς καί άδεςίως κρίνων καί 
κατακρίνων, έφείλκυσεν έφ’ έαυτοΰ τήν άποστροφήν 
τών τότε έπισημοτάτων συγγραφέων, ώς τοΰ Σχιλλέ- 
ρου, του Έρδέρου, τοϋ Κάντε, τοΰ Φίχτε, καί έν 5λ- 
λοις καί τοϋ Γαίτου. Έν έτει 1791 ήσθένησε βαρέως, 
καί 5ν τών συμπτωμάτων τής άσθενείας τού ύλιστοΰ 
τούτου ήν νά βλέπη έπί πολΰν χρόνον φαντάσματα. 
Περιέγραψε δ’ ό ίδιος διά μακρών αύτήν, ώς καί τήν 
ί'ασίν του διά βδελών είς τά οπίσθια, έξ οΰ ήρύσθη δ 
Γαίτης τήν σαρκαστικήν καί ούχί εύφημον επωνυμίαν 
ύφ’ ήν εισάγει αύτόν είς τοΰτο τό μέρος τοΰ ποιήματος. 
Άπέθανε δ’ό Νικολάης τό 1811, καί τό βιβλιοπωλεΐόν 
του ΰφίσταται έτι έν βερολίνφ, διευθυνόμενον ύπό τών 
έγγόνων του.)

Κανόνας δέν γνωρίζει ή σοφία 
ήμών, κ’ είς Τέγελ ολέπομεν Στοιχεία!*)  
Τόσον καιρόν τήν πλάνην τήν άνόητον 
έπάρουν μάτην! Είν’ άκατανόητον!

'Η καλή.
Παΰσε νά μάς ζαλίζης, σέ παρακαλώ.

Πρωκτοφαντασμίτης.
Πνεύματα, σάς το λέγω, καθαρά λαλώ, — 
δεσποτισμύς πνευμάτων πώς δυσαρεστεΐ 
τω πνεύματί μου, τφ αύτών προγυμναστή.

('θ χορόν εξακολουθεί.) 
Σήμερον, βλέπω, δέν έπιτυγχάνω. 
Κατόπιν των όδοιπορώ. Τί χάνω;**)  
Ελπίζω έτι νά νικήσω δλους 
τούς ποιητάς καί άλλους διαβόλους.

Μεφιοτοφελής.
’Αμέσως τά ζητήση κάθισμα καλόν, 
κενώσας, τύν θυμόν του ν’ άναπαύη. 
Είς πνεύματα δ’, ώς γίνη ερμαιον βδελών, 
ή καί είς πνεύμα νά ύπήκη παύει.

(Τφ Φαύστω, έξελθόντι τοΰ χοροΰ.) 
Πώς; "Αφησες τήν κόρην; Έ χορεύετε, 
κ' εψαλλ’ έκείνη. Ήσο σύντροφός της.

Φαΰστος.
"Εψαλλε· κ’ αίφνης έκ τοΰ στόματός της 
κόκκινος είδε κ’ έτινάχθη ποντικός.***)

Μεφιοτοφελής.
Αύτύ καί μόνον; Αί, δέν ήτον κάν λευκός. 
Περίεργον τφ δντι. "Ομως δι’ αύτά 
είς τάς γλυκείας ώρας ποιος έρωτα;

Φαΰστος.
Καί είδα . . ,

Μεφιοτοφελής. 
Τί;

Φαΰστος.
Μεφίστων, βλέπεις πέραν 

κόρην ώχράν, ώραίαν, άπωτέραν 
τών άλλων, μόνην καί βραδυποροΰσαν, 
καί ώς διά κλειστών ποδών χωρούσαν; 
Τήν εΐδον, καί μ’ έφάνη, σοί όμολογώ, 
όποια ήτον ή φιλτάτη μου Μαργώ.

Μεφιοτοφελής.
Μή πρόσεχε, μή είς αύτύ διόλου.
"Αψυχον είναι ίνδαλμα ειδώλου. 
Άπόφευγε τήν δψιν. Νεκρόν βλέμμα 
νεκροί καί είς τάς φλέβας μας τύ αίμα. 
Άπολιθούμεθα. Περί Μεδούσης 
βεβαίως θά συνέπεσε ν’ άκούσης.

Φαΰστος.
Όφθαλμοί όντως είν’ έκεΐνοι νεκρικοί, 
οΰς φίλη χείρ δέν έφθασε νά κλείση. 
Ιδού τύ στήθος, δ μοί έδωκε, γλυκύ, 
τύ σώμά της, δ είχον άγαπήσει.

Μεφιοτοφελής.
Άφρον! τυφλώττεις. Ή μαγεία είν’ αύτή.
Καθείς είς ταύτην τήν άγάπην του ζητεί.

Φ αΰστος.
Ώ! ποια τέρψις! Τίς βαρυθυμία!
Δέν άποσπώμαι, φεΰ! τής δψεώς της.
Οΐος θά είναι ό λευκύς λαιμός της, 
κλωστή άλύσεως έρυθράς μία 
άν τύν κοσμήση, δχι εύρυτέρας 
άφ’ δ,τι είναι στόμα τής μαχαίρας!

Μεφιοτοφελής.
Τήν κεφαλήν αύτή μή άμφιβάλης 
πώς ή μπορεί νά φέρη κ’ ύπύ μάλης, 
διότι ύ Περσεύς τήν είχε κόψει. 
Πάντοτε σύ φαντάσματα ύπ’ οψει!
Μή ιστασαι, προχώρει, σέ προτρέπω.
Ίδέ ώραία ώς τύ Πράτερ μέρη·*)  
καί άν ή οψις δέν μέ παραφέρη, 
καί θέατρον νομίζω έκεΐ βλέπω. 
Τί τοΰτο;

ΥΠΗΡΕΤΙΚΟΣ. **)
Τώρ’ άρχίζει δράμα νέον.

Έκ τών έπτά είναι το τελευταΐον.
Δέν παριστώμεν ύλιγώτερα ποτέ· 
Ερασιτέχνης δστις έγραψεν αύτό, 
έρασιτέχναι είναι κ’ οι ύποκριταί. 
Συγγνώμην, Κύριοί μου, άν σάς παραιτώ. 
Έρασιτέχνως αίρω τήν αύλαίαν.

Μεφιοτοφελής.
Καλώς εις τ’ όρος τών δαιμόνων σ’ άπαντώ.
Έδώ άνήκεις κατ’ έμήν ιδέαν.

ΚΒ'.
ΟΝΕΙΡΟΝ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΙΩΝ***)  

ή
Ο ΧΡΥΣΟΥΣ ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΟΒΕΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΤΙΤΑΝΙΑΣ. ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ.

ΘΕΑΤΡΩΝΗΣ.
Ώ τοΰ Μείδιγγ υιοί, έργασίας πολλάς****)  
δέν σάς θέλω άπόψ’ έπιβάλει.

*) Πράτερ (έκ τοϋ Λατ. Pratum, πεδίου), ό σύδ- 
δενδρος περίπατος τής Βιέννης, περιέχων καί δημοτικά 
θέατρα κτλ.

**) ‘0 έξ απλής φιλοτεχνίας είς θέατρον υπηρετών. 
‘0 Γαίτης τφ 1799 έγραψεν άρθρου κατά τών έρασι- 
τεχνών τούτων, ώς έπιβλαβών τή δραματική.

***) ·Η παρεμβολή (Intermezzo) αΰτη έστί ξένη πρός 
τό άρχικόν σχέδιον τοΰ δράματος, ούδ’ έγράφη δΐ 
αύτό. ‘0 Γαίτης, άναγινώσκων τοϋ Μαρτιάλου τά 
Ξένια, έγραψεν έν έτει 1796 τινάς μιμήσεις αύτών, 
δς έδειξε τή Σχίλλερ. Εκτοτε συνηργάσθησαν άμφό- 
τεροι είς τήν ποίησίν τοιούτων σατυρικών έπιγραμμά- 
των, προτιθέμενοι ν' άπαρτίσωσι συλλογήν έκ χιλίων. 
Τόν επόμενον -χειμώνα έςέδωκαν έν τφ “Ήμερολογίφ 
τών Μουσών” τοϋ Σχίλλερ μόνον 430. Τοσοΰτον δμως 
οιήγειρε θόρυβον άγανακτήσεως μεταξύ τών λογιωτάτων 
ή δημοσίευσις αΰτη, ώστε, δτε κατά τό έπόμενον έτος 
ό Γαίτης έγραψε κατά τό αύτό πνεύμα τούς “Χρυσούς 
Γάμους τοϋ Όβερώνος καί τής Τιτανίας”, ό Σχίλλερ 
ήρνήθη την έν τφ Ήμερολογίφ του δημοσίευσιν, μέ- 
χρις οΰ κατευνασθή ή κατακραυγή, καθ' & διάστημα, 
ώς έγραψε τφ φίλψ του, έδύνατο ούτος ν’ αύξηση πολύ 
τήν συλλογήν του διά τό επόμενον έτος. Κατά τό τέ
λος δμως τοΰ Δεκεμβρίου έγραψεν έκ Βε'ίμάρης ό Γαί
της πρός τόν Σχίλλερ, δτι διπλασιάσας τό ποίημα, 
άπεφάσισε νά παρεμβάλη αύτό είς τόν Φαΰστον, ύπό 
τόν τίτλον ‘•"Ονειρον κτλ.”, κατά τοΰ Σαικεσπείρου τό 
‘•Όνειρον θερεινής νυκτός”. Ιίρούτίθετο δέ νά προ- 
σθέση μετ' αύτό καί άλλην σκηνήν είς τήν “Νύκτα 
τής Βαλποΰργης’’, καί ήρχιαε γράφων αύτήν, άλλά 
μετά ταΰτα μετεμελήθη καί τήν παρήτησε. Ί'ινές τών 
σατυρικών νύξεων τής παρεμβολής ταύτης είσί σήμερον 
ακατάληπτοι, διότι έμειναν άγνωστα τά πρόσωπα είς 
& άναφέρονται. — Χρυσούς δέ γάμος λέγεται έν Γερ
μανία ή πανήγυρις είς μνήμην γάμου τελεσθέντος πρό 
πεντηκονταετίας, ώς αργυρούς γάμος, ή διά συμ- 
βίωσιν είκοσιπενταετή.

**·♦) Μείδιγγ (Mieding), διευθυντής τοΰ θεάτρου τής 
Βε'ίμάρης, αγαπητός τφ Γαίτη, δστις καί ποίημα έγρα
ψεν έπί τφ θανάτφ του.

Παλαιόν μόνον ορος, άρχαία κοιλάς, 
ιδού δλ’ ή σκηνή, δχι άλλη.

KHPYS.
Πάς ήξεύρει, ό γάμος χρυσούς δπως γίνη, 
νά παρέλθωσιν έτη πεντήκοντα πρέπει. 
Εύχαρίστως τήν πάλην τήν λήξασαν βλέπει 
ή ψυχή μου, άλλά τύν χρυσόν της προκρίνει.

ΟΒΕΡΩΝ.
Είσθε, πνεύματα, είσθε πλησίον έμοΰ, 
νά τύ δείξητε είν’ άναγκαϊον. 
Βασιλεύς καί Βασίλισσα πάλιν όμοΰ 
είς δεσμόν συνηνώθησαν νέον.

ΕΜΠΟΥΣΑ.*)
"Οταν εμπουσα έρχητ’ έδώ έν στολή, 
καί γυρνά καί τούς πόδας της σύρη, 
άπ’ δπίσω της εύθυμοι τρέχουν τρελλοί, 
καί πηδοΰν, τραγφδοΰν τιριλίρε.

ΑΡΙΗΛ.
Ό γλυκύς Άριήλ έν χορδαΐς καί όργάνοις 
καθαρώτατα μέλη ούράνια ψάλλει.
Ή μολπή του άρέσκει άσχήμοις καί νάννοις, 
άλλ’ ελκύει πολλάκις καί σπάνια κάλλη.

Όβερών.
Σείς οί σύζυγοι πάντες κ’ αί σύζυγοι πάσαι, 
εις τύν οίκον ομόνοιαν είτις ποθεί 
δπως επραξ’ άς πράξη, άς μέ μιμηθή ■ 
Διαζύγιον δός, καί Ιδού, άγαπάσαι.

ΤΙΤΑΝΙΑ.
Ή γυνή άν έμπέση είς παραφοράν, 
ό άνήρ είς άκάθεκτον χόλον, 
συλλαβόντες περάτε αύτήν είς βορράν, 
καί αύτον είς τύν νότιον πόλον.

Πάσα ή ύρχήστρα (fortissimo).
Τών μυιών καί κωνώπων σαλπίζουσαι ρίνες, 
κ' οί ελόβιοι βάτραχοι, τέτιγες, γρύλλοι, 
κ’ είς άγρούς οί αύτών συγγενείς, ιδού τίνες 
τήν όρχήστραν ήμών άπαρτίζουσι φίλοι.

Μ ον φ δία.
Καί σύ, άσκαυλε, χαΐρε. Καλώς προχωρείς 
Είσ’ ή κάϊδα, σάπωνος σφαίρα. 
Ζουζουνίζεις, καθώς δταν πάσχη ή £Λς**)  
έκ κατάρρου, τρυπφς τον άέρα.

ΠΝΕΥΜΑ ΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΝ.
Πόδ’ άράχνης, χελώνης δερμάτιον 
καί πτερά δός είς τοΰτο τ’ όντίδιον· 
δέν παράγεις ζωυφιον ίδιον, 
πλήν παράγεις μικρόν ποιημάτων.

ΜΙΚΡΟΝ ΖΕΥΓΙΔΙΟΝ.
Αν πηδάς, καί το βήμά σου φέρης ώς δπου 

είν’ άήρ άρωμάτων και μέλι καί γάλα, 
σέ έγείρουσιν ίσως αύτά έκ τοΰ τόπου 
δμως 3χι κ’ είς δψη μεγάλα.

ΕΤΑΣΤΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ.***)
Χορός δέν είν' ούτος μετημφιεσμένων; 
"Αλλως πώς θενά ήν δυνατόν νά ίδώ 
τον ώραΐον θεύν Όβερώνα έδώ 
μεταξύ τών ποικίλων πολλών τούτων ξένων;

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ. ***«)  
Ούτε όνυχας ούτε ούράν· πλήν κ’ έκεΐνον 
θεωρώ έγώ ίνα τών άναμφιβόλων. 
Oiot ήσαν οί πάλαι θεοί τών Ελλήνων, 
είναι εΐς τών πολλών διαβόλων.

*) Έν τώ Γερμανικφ, Puck, έκ τοΰ Σουηδικοΰ 
Poika (παϊς). Εν τών πονηρών πνευμάων, ών χρήσιν 
ποιείται ό Σαικεσπεϊρος έν τφ “Όνείρφ’’ του.

**) Ζουζουνίζουν, πεποιημένον, ώς τό Γερμ. 
Schnakeschnickeschnack.

***) ‘0 Νικολάης (Ίδ. Σημ. 61).
·♦»*)  Αίνίττεται τόν κόμ. Φρεδ. Στολβέργ, δστις 

άθέους έκήρυττε τόν Κλοπστόκον, τόν Λέσσιγκ καί τόν 
Γαίτην, καί τοϋ Σχίλλερ τό αριστούργημα, τούς “θεούς 
τής ‘Ελλάδος” έχαρακπήριζεν ώς “φύρμα είδωλολατρείας 
καί απαίσιου άθεΐας”.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ. 
’Ασχολούμαι πρύς ώραν είς σκιαγραφίας· 
βμως θέλω άσκήσει τήν τέχνην τελείαν, 
ευθύς ώς, περατώσας τάς έτοιμασίας, 
μετ’ δλίγον άπέλθω είς τήν ’Ιταλίαν.

ΚΑΘΑΡΟΛΟΓΟΣ.
1 ί είς ταύτην τήν θέσιν τήν κατηραμένην, 
δπου άσεμνα πάντα είσίν, άφικόμην;
Γόσαι στρίγλαι! Άλλά δύω μόναι τήν κόμην 
λευκήν έχουσι, βλέπω, κεκονιαμένην.

ΝΕΑ ΣΤΡΙΓΛΑ.
Λευκή κόμη, ποδήρης έσθής ή σεμνή 
κόσμ είσί γυναικών γηραλέων.
Άλλά κάθημ’ έγώ είς τύν τράγον γυμνή 
και δεικνύω το σώμά μου νέον.

Ώριμος στρίγλα.
Σκαιαί είς τούς τρόπους δέν εΐμεθα, νέαι, 
καί ούδέν άπαντώμεν είς δ,τι είπήτε. 

’Άν σήμερον είσθε καλαί καί άκμαΐαι, 
καιρός θενά έλθη καί σεις νά σαπήτε.

Διευθυντής τής ορχήστρας.
Τών μυιών καί κωνώνων σαλπίζουσαι ρίνες, 
τήν γυμνήν μή μοι κρύπτουσαι περιβομβήτε. 
Σείς ελόβιοι βάτραχοι, σφήκες, κηφήνες, 
προσοχή, άκριβώς τύν ρυθμόν νά τηρήτε.

ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ κατά μίαν διεύβυνσιν.*)  
Είν’ έδώ θαυμαστή, έκλεκτή κοινωνία. 
Νύμφαι είν’ άξιόλογοι, μία καί μία, 
καί έλπίοας παρέχοντες νέοι νυμφίοι, 
δλοι εύρωστοι, δλοι καλοί καί άνδρεΐοι.

ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ κατ’ άλλην διενβυνσιν.
”Αν ή γή άνεχθή, καί έάν δέν άνοιξη 
νά ροφήσ’ είς τά έγκατ’ αυτής καί νά πνίξη 
δλας δσαι καί δλους δσ’ είναι έδώ, 
δέν προσμένω στιγμήν, κ’ είς τύν φδην πηδώ.

3ΕΝΙΑ.**)

Κ’ ήμεΐς προχωροΰμεν είς σχήμα εντόμων. 
Ψαλλίδας κρατοΰμεν μικράς καί κεντώμεν · 
καί τοΰ Σατανά, τοΰ πατρός μας τύν νόμον, 
τά δπλα προτείνοντες ταΰτα, τιμώμεν.

ΕΝΝΠΈ.***)
Συναντώμενοι πώς άφελεΐ τή φωνή 
άνταλλάσσουσιν ούτοι εύφυολογίας!
Νά διϊσχυρισθώσιν είσίν ικανοί 
άγαθάς δτι έχουν καρδίας.

ΜΟΥΣΗΓΕΤΗΣ.
’Ατυχίαν μεγάλην μου δέν θεωρώ 
δτι εύρον τάς στρίγλας παρούσας.
'Οδηγών νά διέπω αύτάς ήμπορώ, 
δπως δέν έδυνάμην τάς Μούσας.

ΠΡΩΗΝ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ.
Σοφός έση άνίσως σοφοΐς προσκαθήσης, 
δι’ δ κράτει μου σύ τον μανδύαν.
Ώς ό Γερμανικός Παρνασσός μας, έπίσης 
κορυφήν καί ό Βρόκος μας έχει εύρεΐαν.

(“Επεται ή συνέχεια.)

*) ‘Υποτίθεται αίνιττόμενος τους όύω αδελφούς 
Στολβέργ, οίτινες, συνοδεύσαντες αύτόν είς ‘Ελβετίαν, 
ήσαν θερμοί λάτραι τών καλλονών τής φύσεως, ειτα 
δέ μετεβλήθησαν είς θρησκομανείς.

**) Τά σατυρικά έπιγράμματα Ά είχε ποιήσει μετά 
τοΰ Σχίλλερ (ιδε Σημ. 65).

***) "Εννιγξ (Hennings) Δανός, έκδότης περιοδικοΰ, 
φέροντος τόν τίτλον “Πνεύμα τοΰ αίώνος", καί έτέ- 
ρου, καλουμένου “Μουσαγέτης”, ΰβρισε δι' αύτών άπο- 
τόμως τόν Γαίτην καί τόν Σχίλλερ, διά τά Ξένια 
ιδίως αύτών, ώς εύήθεις, ύβριστάς, έστερημένους ιδεών, 
κακοβόλους κτλ. Τρεις στροφαΐ είς αύτόν άναφέρονται.
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ΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Dr WINDSCHEID.

Μεταφρασθείς
υπό ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, 

διδάκτορος τά Νομικά καί δικηγόρου.

Σεβαστέ καί αξιότιμε κύριε Σοντάχτα 
τού ‘Εσπέρου!

Έπειβή ϋπάρχουαί τινεί παρ’ ήμΐν όυσανασχε- 
τοΰντες έπί τή μή είσέτι αποπερατώσει καί δημοσιεύσει 
τού ελληνικού πολιτικού κωδικός, καλόν έθεώρησα νά 
μεταφράσω τδν άκόλουΟον λόγον τού περιωνύμου νομο
διδασκάλου Windscheid, άρκούμενο; τούτο μόνον ν’ άν- 
τιτάξω τοϊς παρ’ ήμΐν δυσΟυμοΰσιν, δτι έάν οί 
Γερμανοί, οί έπΐ τόσους αιώνας έν τή επιστήμη έρ- 
γαζόμενοι καί ένδόξους έπιστημονικούς καρπούς παρα- 
γαγόντες, δέν ήδυνήβησαν άκόμη ν' άποπερατώσωσι τδν 
πολιτικόν αυτών κώδικα, όμολογουμένως δέν δύναταί 
τις ν’ άπαιτή τούτο παρά κρατιδίου, οΐον τό έλληνικόν, 
μόλις όλίγων δεκάδων έτών βίον πολιτικόν άριΟμούντος 
καί είσέτι έν πολιτικοί; σάλοις κλυδώνιζομένου.

Ν Λειψίφ Φεβρουάριου 1888. — Ή 
χθεσινή άγόρευσις έν τφ έμπορικφ συλ- 
λόγφ προσεδοκάτο έν έκτεταμένοις χό

χλοι; μετά ζωηρότατου ένδιαφέροντος. Ό διά
σημος καί πολυοέβαοτο; μυστικός σύμβουλο; 
και διδάσκαλο; τών Πανδεκτών έν τφ ήμετέρφ 
Ιΐανεπιστημίφ Dr. Windscheid άνέβη τδ βήμα 
κατά πρώτην φοράν έν τούτω τφ συλλόγφ, ΐνα 
όμιλήση περί τοΰ πολύ τή περιστάσει καταλλή
λου δέματος· "Αΐ βάσει; τοΰ έν Γερμανία ίσχύ- 
οντο; πολιτικού δικαίου μετά Ιδιαιτέρα; έπόψεως 
έπί τοΰ μέλλοντος γερμανικού πολιτικού κωδικός.” 
"Εν ιδιαζόντως πολυάριθμον καί έπίσημον άχρο- 
ατήριον, έν φ πολλοί άνήκοντε; τφνομικφκλάδφ, 
έπλήρωσε την αίθουσαν καί έχαιρέτισε τον μέλ
λοντα ν’ άγορεύση κύριον αμα τή έμφανίσει 
του δι’ άναστάσεως έκ τών καθισμάτων. Ό ρή- 
τωρ έτόνισεν έν τή εισαγωγή του, βτι δέν δύ- 
ναται νά προσφέρη τι, δ,τι τι; δνομάζει διασκέ- 
δασιν· διότι το υλικόν τής νομική; έπιστήμη; 
είνε ξηρόν καί σοβαρόν. Προσέθηκεν δτι θά 
όμιλήση περί τών βάσεων τοΰ δικαίου καί μά
λιστα έκείνου τοΰ δικαίου, το όποιον τι; συνήθως 
δνομάζει ιδιωτικόν δίκαιον, τό όποιον τάς σχέ
σεις τοΰ ένός προ; τον άλλον κανονίζει, καί 
ούχί περί δημοσίου δικαίου, συνταγματικού δί
καιου ούδέ ποινικοΰ δικαίου. Τό πλεΐστον τοΰ 
πολιτικού δικαίου είνε τδ δίκαιον τής περιου
σίας, τό δίκαιον τής οικογένειας, τά όποια 
πραγματεύονται περί τοΰ έμοΰ καί σοϋ καί έξα- 
πλοΰνται έπί τών σχέσεων μεταξύ άνδρός καί 
γυναικός, γονέων καί τέκνων. Αί βάσεις τοΰ 
σημερινού πολιτικού δικαίου έν Γερμανίφ δέν 
είναι άπλαΐ καί τούτο προέρχεται έντεΰθεν, δτι 
αύται ούχί έξ ενιαία; πηγής έξαρτώνται. Τήν 
εύρεΐαν βάσιν παρέχει κατά πρώτον τό ρωμαϊκόν 
δίκαιον, δπερ κατά τδν μεσαίωνα έν Γερμανία 
ισχύν ελαβεν. Αύτό είνε εν έκ τών μάλλον 
άξιοσημειώτων γεγονότων τής ιστορία;· διότι τδ 
ρωμαϊκόν δίκαιον πραγματεύεται καί περί τοΰ 
δίκαιου ώς δλου. Η παραδοχή τοΰ ρωμαϊκού 
δικαίου ήτο τή μεγάλη πλειονότητι τοΰ γερμα
νικού λαοΰ καθ’ όλοκληρίαν άκατανόητο;. ‘0 
κυριώτατος λόγο; τή; εισαγωγή; του έκειτο έν 
τή άξίφ τοΰ ρωμαϊκού δικαίου· τούτο ήτο τδ 
προϊόν ένδ; διά τήν νομοθεσίαν ίδιαζόντω; πε
προικισμένου λαοΰ, ένδ; λαοΰ, δστι; ό κληρονό
μο; δλου τοΰ άρχαίου πολιτισμού ύπήρξεν. Τδ 
ρωμαϊκόν δίκαιον περιέχει καθαρά; καί δξεία; 
έννοιας καί δέν είναι άλλο τι ή εις κλάδος τοΰ 
άρχαίου πολιτισμού. Καί αύτή ή λογική αν 
ήδύνατο νά όμιλήση, τότε δέν θά ήτον εις θέσιν 

νά όμιλήση άλλως, ή ώς τδ ρωμαϊκόν δίκαιον 
διαγράφει. ‘Η παραδοχή τοΰ ρωμαϊκού δικαίου 
έγένετο διά τών Γερμανών νομικών, οΐτινε; 
έθετον ώς βάσιν τούτο εις τάς διχαστικάς άπο- 
φάσεις καί εις τάς περί δικαίου διδαχάς των. 
Τδ δε έγχώριον δίκαιον δέν έξετοπίσθη βεβαίως 
παντελώς, έν ω τδ άξίωμα "τδ έγχώριον δίκαιον 
έκτοπίζει τδ κοινόν δίκαιον” έμεινεν έν ισχύει, 
καί συνεπείφ τούτου μόλις τότε, δτε τδ έγχώ
ριον δίκαιον έσιώπα, ήδύνατο νά γίνηται χρήσις 
τοΰ ρωμαϊκού δικαίου.

Αί περιπτώσεις, καθ’ ας τδ έγχώριον δί
καιον έσιώπα, ήσαν πάντοτε πολυάριθμοι. Άλλ’ έ- 
πειδή έν τω ρωμαϊκω δικαίφ όλόκληρος πλη- 
θύς νομικών άξιωμάτων έπί ρωμαϊκής άντιλή- 
ψεως καί έπί ρωμαϊκών σχέσεων στηρίζεται, 
έντεΰθεν προσεπάθει τις ν’ άπαμβλύνη αύτάς καί 
προσαρμώση πρδς τάς νομικάς τών Γερμανών 
σχέσεις. Τούτο δέν ήτο άκριβώς σχέσι; ευχά
ριστος, καί έντεΰθεν τδ έργον τής νομοθεσίας ήτο 
βοήθειαν νά παράσχη. "Η πρώτη μεγάλη άπό- 
πειρα έγένετο προς αυτόν τον σκοπόν έν Βαυαρίφ. 
Τό βαυαρικόν έγχώριον δίκαιον τής έκλεκτορίας, 
έπειδή έν γερμανική γλώσση έξεδόθη, τω λαω 
γενικώς καταληπτότερον έγένετο· άλλ’ δμως ώς 
όπισθεν αύτοΰ κύρος εχουσα βάσις έμεινε πάν
τοτε τδ ρωμαϊκόν δίκαιον. Περαιτέρω πρού- 
χώρει ή πρωσσική νομοθεσία διά τής δημοσιεύ- 
σεως τοΰ πρωσσικοΰ έγχωρίου δικαίου, βπερ 
έμεινεν άνεξάρτητον άπδ τοΰ ρωμαϊκού δικαίου 
οδτως, ώστε τδ τελευταιον διετήρησε πλέον 
μόνον έπιστημονικήν ισχύν. Τούτο συνέβη έν 
Αύστρίφ, έν Σαξονία, οπού τω 1863 ή πολιτική 
νομοθεσία έλαβεν ισχύν, καί τδν αύτδν σκοπόν 
έπεδίωξεν δ Ναπολεόντιος κώδιξ, δστις άκόμη 
σήμερον έφ’ βλης τής άριστεράς όχθης τοΰ 
"Ρήνου καί πέραν αύτοΰ Ισχύει. ’Από τούτου 
τοΰ χρόνου έχωρίσθη ή Γερμανία εις τάς χώρας 
τοΰ ιδιωτικού καί τοΰ κοινού δικαίου. "Ημείς 
εύρίσχομεν άκόμη σήμερον ισχύον ώς κοινόν 
δίκαιον τδ ρωμαϊκόν δίκαιον έν Neupommern 
καί Rtigen, Mecklenburg^ Oldenburg, έν ταϊς 
Hansestadten, Hannover, έξαιρουμένου τοΰ 
Ostfriesland, Braunschweig, έν ταΐς θουριγ- 
γικαΐ; πολιτείαις, Waldeck, Lippe, τω ποτέ 
Kurhessen, Nassau, Frankfurt, έν τφ μεγάλω 
δουκάτω Hessen έπί τής δεξιά; πλευράς 
τοΰ "Ρήνου, έν Hohenzollern, Wtirttemberg, 
Bayern, έξαιρουμένου τοΰ Ansbach.

"0 πόλεμο; κατά τή; κυριαρχία; τοΰ ρωμαϊ
κού δικαίου ουδέποτε έπαυσε καί έξηγέρθη έν 
τούτφ τφ αίώνι έκ νέου. Οί άντίπαλοι ήθελον 
έν τή θέσει αύτοΰ ν’ άντικαταστήσωσιν εν ένιαΐον 
έπί τή; λογικής στηριζόμενον δίκαιον. "Υπερα
σπιστής τοΰ ρωμαϊκού δικαίου υπήρξε μεταξύ 
άλλων ό περιώνυμος Savigny, δστι; έκείνην τήν 
άπαίτησιν ώς έσφαλμένην έχαρακτήρισε και 
είπεν, δτι ημείς δέν δυνάμεθα ούδεμίαν έντελώ; 
νομοθεσίαν νά ποιήσωμεν· διότι έάν ήμεΐς μίαν 
τοιαύτην δημιουργήσωμεν, δύναται μόνον τδ έπί 
τοΰ παρόντος ισχύον δίκαιον έν αύτή νά κατα- 
γράφηται καί μάλιστα μεθ’ βλων τών σφαλ
μάτων αύτοΰ, ατινα έπειτα άπολιθοΰνται καί 
άποσκληρύνονται. Τό σπουδαιότερον είνε τούτο, 
είπεν ό Savigny περαιτέρω, τδ ισχύον δίκαιον 
νά γνωρίσωμεν καλλίτερον. "0 Savigny άπέ- 
βλεψεν εις τδ όρθόν καί παρεδέχθησαν τήν γνώ
μην του, άλλ’ ούχί ένεκα τής δυνάμεως τών 
λόγων του, άλλά διότι ύπεστήριξεν αύτδν ή πο
λιτική θέσι; καί κατάστασή τή; Γερμανίας. Έπί 
τοΰ. έδάφου; τής θεωρίας έκυμαίνετο ό πόλεμος 
έντεΰθεν καί έκεΐθεν. Βαθμηδόν κατηρτίσθη 
μία ένωσις καί μεταξύ τών νοημόνων ήλθεν εις 
έπίτευξιν συμφωνία έπί τών άκολούθων προ
τάσεων· "Ή παραδοχή τοΰ ρωμαϊκού δικαίου 

δέν ύπήρξεν έθνικόν δυστύχημα, καθώς ούδέ ό 
άρχαϊος πολιτισμός. Ούχί δ’ έντεΰθεν έπεται 
ν’ άπορρίψωμεν τδ ρωμαϊκόν δίκαιον, άλλ’ αύτό 
ταΐς τών Γερμανών νομικαΐς σχέσεσι νά συμ- 
μορφώσωμεν καί τούτο άληθέ; γερμανικόν δί
καιον νά χαταστήσωμεν.” Τοιαύτη ήτον ή κα- 
τάστασις, δτε τδ νέον γερμανικόν βασίλειον ίδρύθη 
καί βτε έγεννήθη διά τής δυνάμεως τοΰ γερ
μανικού λαοΰ καί έκ τή; μωρίας τοΰ έχθροΰ. 
"Η άνάγκη πρδς ένιαίαν άνάπτυξιν πασών τών 
νομικών σχέσεων έπαρουσιάσθη ίσχυρώ; έν τω 
λαφ. Έντεΰθεν παρήχθη ό κοινός κανονισμός 
τών συναλλαγών, ή ποινική νομοθεσία, ό κα
νονισμός τής ποινική; δικονομία;, ό τή; πολι
τική; δικονομίας καί ό κανονισμός τή; πτωχεύ- 
σεως. Μόνον δέ τδ κοινόν πολιτικόν δίκαιον 
ύπελείπετο άκόμη, άλλ’ ή γερμανική τοΰ δικαίου 
έπιστήμη ήσθάνετο τήν δύναμή έν έαυτή, δπω; 
περατώση τδ έργον, δηλαδή τδ ρωμαϊκόν δίκαιον 
γερμανικόν δίκαιον νά καταστήση, τοΰθ’ δπερ 
έχαρακτήρισεν ό Savigny ώ; άνέλπιστον. Ταΐς 
πολλαΐ; έκδουλεύσεσι τοΰ βουλευτοΰ Lasker 
άνήκει καί τοΰτο, δτι διά τή; γνωστή; προτά- 
σεώ; του έν ετει 1873 τδ τελευταιον έμπόδιον, 
δπερ τοΰτο τδ έργον άνεχαίτιζε, διέλυσεν. Έκ 
τούτου τοΰ χρόνου προύχώρησε τδ έργον σχε- 
τικώ; ταχέως. Τδ κοινόν συνέδριον διώρισεν 
έτι κατά τδ 1873 έπιτροπήν, ήτι; έργον είχε 
περί τούτου ν’ άποφασίζη, δηλαδή πώς τδ έργον 
τής πολιτικής νομοθεσίας νά έπιχειρήται έπρεπε. 
Κατά τήν 7 Σεπτεμβρίου 1874 συνήλθε κατά 
πρώτην φοράν ή έπιτροπή πρδς έπεξεργασίαν 
τή; νομοθεσίας, συνισταμένη έκ τριών νομικών 
τοΰ έγχωρίου δικαίου, τριών νομικών τοΰ κοινού 
δικαίου, δύο νομικών τοΰ γαλλικού δικαίου, ένδς 
νομικού τοΰ σαξονικοΰ δικαίου καί δύο καθηγη
τών τοΰ Πανεπιστημίου. "Η κυρία έργασία προ 
πάντων ήτο τδ έργον τών διοργανωτών καί 
έκδοτων, οΐτινε; έχρειάσθησαν 7 έτη πρδς άπο- 
περάτωσιν τών έργασιών των. Ταΰτα ήσαν έργα 
υπερβαλλόντως έπιδέξια καί έν μέρει έργα έξο
χου έπιστημονικής έργασίας. "Επτά έτη είνε 
δλίγον μακρά χρονική προθεσμία καί εύνόητον 
είνε, δτι φωναί έξερράγησαν, αϊτινες έμέμφοντο 
κατά τή; βραδείας προόδου τοΰ νομοθετικού έρ
γου. Έν έτει 1881 συνήλθε πάλιν δλη όμοΰ ή 
έπιτροπή πρώτην φοράν καί ετερα εξ έτη υπήρ
ξαν άναγκαΐα άπό τότε πρός τήν άποπεράτωσιν. 
Καί ό χρόνος ούτος έθεωρήθη ύπό τινων μακρύς, 
άλλά δέν είνε παρά πολύς· διότι ταχύτερον δέν 
ήδύνατο νά έπεξεργάζηται, έάν ώφειλε νά γείνη 
τδ έργον βασίμως. "Ό,τι άνθρωπίνη δύναμις εις 
θέσιν είνε νά παραγάγη, ούτως έτόνισεν ό κ. 
ρήτωρ, τοΰτο καί παρήγαγεν. "Η μεγαλειτέρα 
έκδούλευσις όφείλεται κατά τήν γνώμην του 
τφ προέδρφ τής έπιτροπής μυστιχφ συμβούλφ 
Dr. Πάπε, άνδρί, έν φ συνενοΰνται νομική γνώ- 
σις, πρακτική πείρα καί δλως έκτακτος έργα
σίας καί σχέψεω; δύναμις, δστις παντός έπαίνου 
άνώτερος είνε. Τδ περατωθέν νομοσχέδιον πα- 
ρεδόθη άκόμη πρδ τή; παρελεύσεω; τοΰ έτους 
1887 τφ Άρχικαγχελαρίφ. ■ Τινά μετά τούτου 
ένούμενα ύπολείπονται είσέτι νά περατωθώσι, 
καθώς ό σπουδαίος τής εισαγωγής νόμος, ό δρ- 
γανισμδς τοΰ πλειστηριασμοΰ, ό κανονισμός τοΰ 
τρόπου τής διαχειρίσεως τών υποθέσεων τής 
κηδεμονία; καί τών κληρονομικών πραγμάτων, 
καί ή έπιτροπή είνε ήδη περί ταύτα; τάς έργα
σία; άπησχολημένη. Πόσον καιρόν άκόμη θά 
διαρκέση μέχρι; ου ό πολιτικός κώδιξ παραδοθή 
εις τήν πράξιν, τοΰτο δέν δύναταί τι; νά ύπο- 
λογίση άκριβώς. Κατά πρώτον πρέπει ν’ άκο- 
λουθήση ή δημοσίευσις τοΰ σχεδίου, ΐνα άκουσθή 
ή δημοσία κριτική· έπειτα θά παρουσιασθή ή 
νομοθεσία εις τδ κοινόν συνέδριον καί εις τήν 

βουλή καί άφ’ οΰ αύτά τά στάδια διέλθη , θέλει 
προτεθή τφ Αύτοκράτορι πρός έπικύρωσιν καί 
δημοσίευσιν. Μετά ταΰτα θά παρέλθη μέχρι 
τής εισαγωγής χωρίς άλλο άκόμη πολύς χρόνος, 
ΐνα τά δικαστήρια καί δλο; ό λαό; δυνηθώσι νά 
γνωρίσωσι τό περιεχόμενον τοΰ κώδικος. Μ' δλα 
ταΰτα έχομεν ήμεϊς σήμερον άκόμη τήν ορι
στικήν ελπίδα, δτι τό κοινόν πολιτικόν δίκαιον 
εν δλη τή Γερμανία άποκτώμεν. Τό κρισιμώ- 
τατον μεταξύ στάδιον είνε τό τή; βουλής, άλλ’ έλ- 
πίζομεν, βτι αυτή θ’ άπόσχη, μεθ’ βλης τής 
εύσυνειδήτου έξετάσεως, μιας λεπτομερούς κρι
τικής, ήτις

1 να
δύναται τδ πάν 

θέση ύπό άμφισβήτησιν.

ΚΟΡΜΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

ΚΟΡΜΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΕΝ ΤΩι ΜΟΥΣΕΙΩι ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ.

τώ μουσείω τοΰ Λούβρου 
έν ΤΤαρισίοις.

έν

Έν τφ Οαυμασίω μου
σείω τοΰ Λούβρου, ένθα έν 
δλη τή έξαισίφ αυτής καλ
λονή ΐσταται ή ’Αφροδίτη 
τής Μήλου, τδ άριστούρ- 
γημα εκείνο τής "Ελληνι
κής άρχαιότητος, τδ ύπό 
έκατομμυρίων θεατών θαυ- 
μασθέν καί θαυμαζόμενον, 
υπάρχει καί έτερος κορμός 
’Αφροδίτης, βστις δικαίως 
έλκύει τά βλέμματα πάν
των τών έπισκεπτομένων 
τδ [Μουσεϊον. "Ο κορμός 
ούτος τής θεάς τοΰ κάλ
λους εύρέθη έν τή γαλλική 
πόλει Βιέννη καί παριστα 
γυναίκα γονυπετοΰσαν ό
πως έγείρη έπί τών ώμων 
της μικρόν παιδίον, τοΰ 
όποιου ή χειρ φαίνεται έπί 
τοΰ ώμου αύτή;. Βεβαίως 
ή γυναικεία αυτή μορφή 
δέν παριστφ Άφροδίτην, 
διότι τοιαύτην στάσιν τής 
θεάς ούδαμοΰ άπαντώμεν, 
άλλά καταχρηστικώς κα
λείται ’Αφροδίτη, διότι τό 
κάλλος τής μορφή; άνακα- 
λεϊ ζωηρώς έν τή μνήμη 
τήν ώραίαν τοΰ ’Έρωτος 
θεάν.

"Ότι τό άγαλμα τοΰτο 
είναι εν τών ώραιοτέρων 
έργων τής τέχνης, τά όποια 
μουσεϊον τών Παρισίων, περί τούτου δύναταί 
τι; εύκόλως νά πεισθή αμα είσέλθει εις τήν 
εύρεΐαν αίθουσαν, έν τφ μέσφ τής όποιας έπί 
βάσεως ύψηλή; έστήθη ό κορμός. ’Απέναντι 
αύτοΰ τά τους τοίχους κοσμοΰντα άγάλματα φαί
νονται άσήμαντος στολισμός· τοσοΰτον έλκύει τδ 
βλέμμα τδ άριστούργημα τοΰτο. "Η μορφή φαί
νεται ζώσα, άνθρωπίνη, ούδεν έχει τδ έπιτετη- 
δευμένον, τδ θεατρικόν. Ό άγνωστος γλύπτης, 
ό έκτελέσας τό έργον, ήθέλησε νά παραστήση 
άνθρώπινον σώμα έν δλη τή άληθείφ αύτοΰ, καί 
εις τδ άνθρώπινον τοΰτο σώμα ένεφύσησε ζωήν, 
διότι δ κορμός, καίτοι άτελής, καίτοι άκέφαλος, 
έχει ζωήν. Τό άγαλμα είναι ψηλαφιτή πραγ- 
ματικότη; καί ούχί ιδανικόν τι, ώς είναι ή 
’Αφροδίτη τής Μήλου ή ή ’Αφροδίτη τών Με- 
δίκων. Καί δμως δλίγοι τών έπισκεπτομένων 

περικλείει τδ

τδ Μουσεϊον τοΰ Λούβρου άξιοΰσι προσοχής 
τίνος τόν κορμόν τούτον· πάντες σπεύδουσι πρός 
τήν αίθουσαν, έν ή, ώς ήγεμονί; έπί τοΰ θρόνου 
ΐσταται ή Αφροδίτη τής Μήλου έν δλη τή 
άθανάτφ αύτής μεγαλοπρεπείς. Οί καλλιτέχναι 
δμως, οί δυνάμενοι νά έκτιμήσωσι τό τέλειον 
τής τέχνης, ΐστανται έκθαμβοι ενώπιον τοΰ άτε- 
λοΰς τούτου κορμού καί έξετάζοοσιν αύτό παντα- 
χόθεν, εύρίσκοντες άνά πάν βήμα εντέλειαν τής 
θείας τέχνης. Έφιστώμεν τήν προσοχήν τών 
ήμετέρων άναγνωστών έπί τοΰ ώραίου τούτου 
έργου τής τέχνης καί παρακινοΰμεν αύτούς,

μεταβαίνοντας τυχόν εί; Παρισίους, νά μή άμε- 
λήσωσι νά τδ θαυμάσωσιν. Έκ τής παρατεθει
μένη; είκόνο; δύναταί τι; νά λάβη ιδέαν τινά 
περί τοΰ άριστουργήματος τούτου, τδ όποιον, 
κατά τήν γνώμην ήμών, είναι έργον τών καλλι- 
τέρων ρωμαϊκών χρόνων, βτε ή γλυπτική, άμέ- 
σως έμπνευσθεΐσα ύπό τής "Ελληνικής τέχνης, 
παρήγαγε τοσαΰτα άριστουργήματα.

ΕΥΔΙΑ ΜΕΤΑ ΘΥΕΛΛΑΝ.
Μετάφρασις τοΰ ’Αγγλικού μυθιστορήματος 

Called back τοΰ Conway
ύπό

τής δεσποινίδος Σοφίας Εύαγ. ΒαλτατΙή.

Ζ’.

Παράδοξος άνάμνησις.
Έδίστασα πολύ πριν γράψω τό κεφάλαιον 

τοΰτο. Έάν ήδυνάμην, παραλείπων αύτό, νά δώσω 
εις τήν "ιστορίαν μου τήν 
άπαιτουμένην συνέχειαν καί 
τάξιν, θά προετίμων ν’ άπο- 
σιωπήσω τά γεγονότα άτινα 
άφηγοΰμαι. Πράγματα τινά 
ατινα συνέβησαν εί; έμέ 
είναι παράδοξα, δλα βμω; 
δύνανται νά έξηγηθώσι, 
έκτδ; έκείνων ατινα θά διη- 
γηθώ καί άπερ έμεινον πάν
τοτε άνεξήγητα.

"Η Παυλίνα έξύπνησεν. 
Βλέπων τού; δφθαλμού; 
τη; άνετριχίασα ώς νά 
δεήλθεν έπ’ έμέ πνοή ψυ
χρού άνέμου' δέν άνεφαί- 
νετο έν αύτοΐς ούτε τρέλλα 
άλλ’ ούτε ή επάνοδος τής 
διανοίας· ήσαν οί δφθαλμοί 
της διεσταλμένοι εις τόν 
ύπέρτατον βαθμόν, ήσαν 
άκίνητοι καί προσκεκολλη- 
μένοι, έν τούτοι; ένόουν 
δτι δέν έβλεπον, δτι τά 
νεύρα δέν μετεβίβαζον ού
δεμίαν έντύπωσιν εί; τόν 
έγχέφαλον καί ή παράλο
γο; έλπί; ήν είχον βτι θά 
τήν ϊδω ύγιά άναλαμβά- 
νουσαν έκ τή; λειποθυμίας 
άπώλετο, διότι έβλεπον 
φεΰ! δτι είχεν περιελθει 
εί; κατάστασιν έλεεινοτέραν 
τή; πρότερον.

Τήν ώμίλουν, έκραζον 
τδ όνομά τη;, άλλά δέν 
έπρόσεχεν εί; τού; λόγου; 
μου, έφαίνετο μή αίσθα- 
νομένη τήν παρουσίαν μου, 
ήτένιζε μετ’ άλλοκότου 
προσηλωμένου βλέμματο; 
προ; ώρισμενην διεύθυνσιν. 
Αίφνη; ήγέρθη, καί πριν 
ή λάβω καιρόν νά έπεμβώ 
ή νά τήν έμποδίσω κα- 

τήν κλίμακα καί τήν είδοντέβη δρομαίως 
προχωρούσαν πρδς τήν έξω θύραν· ή χειρ της 
ήτο ήδη έπί τοΰ κλείθρου, βτε τήν έπρόφθασα, 
τήν προσεκάλεσα πάλιν μέ τό όνομά της, παρα- 
καλών καί διατάττων μάλιστα αυτήν νά έπι- 
στρέψη, άλλ’ έφαίνετο ώ; μή άκούουσα τδν τόνον 
τής φωνής μου. Εί; τήν κρίσιμον κατάστασιν 
εις ήν ήτο καί εις ήν ένόουν δτι εύρίσκετο δέν 
ήθέλησα νά τήν κρατήσω διά τής βίας, ^συλλο- 
γιζόμενος βτι θά ήτο καλλίτερον νά τήν άφήσω 
έλευθέραν άρχούμενος νά τήν συνοδεύσω καί νά 
τήν προσέχω.

"Ήρπασα τδν πίλον καί ζτδν έπενδύτην μου 
οΐτινε; έκρέμαντο εις τδ προαύλιον καί κατώρ- 
θωσα, ένφ ή Παυλίνα έβάδιζε, νά τήν σκεπάσω 
μέ τδν έπενδύτην μου καί νά θέσω [τδ κάλυμμα 
έπί τής κεφαλής της. Δέν άντέστη ποσώς καί 
μέ άφήκεν νά πράξω βπως ήθελον χωρίς να προ-
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φέρη ούδέ λέξιν, άποδεικνύουσα δτι παρετήρησε 
τάς κινήσεις μου. Τότε έπροχώρησε καί έγώ 
τήν ήκολούθησα.

Έβάδιζε μέ βήμα ταχύ καί τακτικόν ώς 
άνθρωπος έχων προδιαγεγραμμένον σχέδιον, δέν 
διηύθυνε τδ βλέμμα της ούτε άριστερα, ούτε 
δεξιά, ούτε κάτω, ούτε άνω, ούδ’ άπαξ έν δσφ 
διήρκεσεν ή πορεία είδον νά κινώνται οί δφθαλ
μοί της ή νά τρέμωσι τά βλέφαρά της· ό βρα- 
χίων μου ήγγιζεν τδν ϊδικόν της, και έν τούτοις 
είμαι βέβαιος οτι ήγνόει έντελώς τήν παρου
σίαν μου.

Δέν προσεπάθησα ποσώς νά έμποδίσω τδν 
δρόμον της· δέν έβάδιζε πλέον έδώ και εκεί μέ 
δισταγμόν ή τυχαίως. ’Ακατανόητος τις όρμή 
τήν διηύθυνεν ή τήν ώθει πρδς σκοπόν ώρισμένον. 
Δέν γνωρίζω όποια ιδέα τοΰ άσθενοΰς πνεύμα
τός της τήν προέτρεπε νά φθάση είς, αγνοώ, 
ποιον μέρος, δσον τδ δυνατόν τάχιον. Δέν τήν 
άνεχαίτισα διότι έφοβούμην άπαίσιον αποτέ
λεσμα. Έάν ήτο είς κατάστασιν ύπνοβάτιδος 
δέν ήτο φρόνιμον νά τήν έξυπνήσω· προτιμό- 
τερον ήτο νά τήν άκολουθήσω έωσότου παρέλθη 
ή κρίσις.

Άφήκε τήν όδόν Βαλπδλ καί άνευ δισταγμού 
έστρεψεν είς τήν γωνίαν καί έβάδισεν έμπροσθέν 
της κατ’ εύθεΐαν γραμμήν πρδς μεγάλην τινά 
καί μακράν όδόν. Τήν ήκολούθουν είς διάστημα 
πλέον τοΰ ένδς καί ήμίσεος χιλιομέτρου· πάλιν 
έστρεψε ταχέως, έλαβεν άλλην όδδν καί έστάθη 
είς τδ μέσον τής δδοΰ έμπροσθεν οικίας τινός. 
’Ητο οικία τριώφορος κατά τδ σύνηθες σχήμα 
τών οικιών τοΰ Λονδίνου, οικία ήτις δλίγον διέ- 
φερεν τής ίδικής μου καί χιλίων άλλων, έκτός 
κατά τοΰτο μόνον, δπερ ήδυνήθην νά διακρίνω 
διά τοΰ άμυδροΰ φωτός τοΰ φανοΰ τής όδοΰ, 
δτι ήτο κακώς περιποιημένη ή έγκαταλελειμ- 
μένη. Οί ύαλοι τών παραθύρων ήσαν πλήρεις 
κονιορτοΰ καί έπί ένδς έξ αύτών ύπήρχεν είδο- 
ποίησις δτι κατοικία εύάρεστος ένοικιάζεται 
μετ’ έπίπλων. Δέν ήδυνάμην νά ένοήσω ποιος 
άλλόκοτος πόθος ώθει τήν Παυλίναν νά έλθη 
είς τήν έγκαταλελειμμένην ταύτην οικίαν. Άρα 
γε κατώκει άλλοτέ τις δν είχε γνωρίσει; Έάν 
τδ πράγμα είχεν ούτως, ήτο αίσιον τεκμήριον 
δτι παλαιά άνάμνησις διηύθυνε μηχανικώς τά 
βήματά της είς μέρος σχετιζόμενον πρδς τδν 
παρελθόντα βίον της. Πεφοβισμένος καί έξημ- 
μένος περιέμενον νά ίδω τί θά έπραττεν.

Έπροχώρησε κατ’ εύθεΐαν πρδς τήν θύραν 
καί έθηκε τήν χεΐρά της, ώς έάν περιέμενε νά 
άνεωχθή · τότε κατά πρώτον έφάνη διστάζουσα 
καί εύρισκομένη είς αμηχανίαν.

— ’Αγαπητή μου Παυλίνα, τή λέγφ, άς έπι- 
στρέψωμεν τώρα, είναι νύξ καί λίαν άργά δπως 
είσέλθωμεν έδώ, σήμερον τό έσπέρας- έάν θέλης 
αύριον θά έπανέλθωμεν.

Δέν άπεκρίθη, έμενεν είς τήν ιδίαν θέσιν τήν 
χεΐρά της έστηριγμένην έπί τής θύρας έχουσα. 
"Ελαβον τδν βραχίονά της καί προσεπάθουν ήσύ- 
χως νά τήν άπομακρύνω έκεΐθεν- άντέστη μετά 
ρώμης, οΐαν ούδέποτε ύπώπτευον δτι είχε. Ποιος 
ήτο ό σκοπός τής δυστυχούς συζύγου μου; Ήτο 
κατάδηλον δτι τότε μόνον ήδύνατο νά τδν έπι- 
τύχη έάν διήρχετο τήν θύραν.

Έτύγχανον πρόθυμος νά τήν εύχαριστήσω, 
άφοΰ μάλιστα είχομεν έλθει τόσον μακράν· πρδς 
τούτοις έφοβούμην νά τήν άναγκάσω ν’ άνα- 
ΖωΡήσΉ διότι ήσθανόμην δτι είς τοιαύτην περί- 
στασιν θά ήτον έπικίνδυνον νά τήν δυσαρεστήσω· 
άλλά πώς νά είσέλθη τις εις τήν οικίαν;

Δέν ύπήρχε φώς, ήρκει νά ιδη τις τήν οι
κίαν, διά νά βεβαιωθή δτι ήτο άκατοίκητος. 
Έκ τής διευθύνσεως τοΰ ένοικιάζοντος ήτις έφαί
νετο έπί τής είδοποιήσεως, ένόησα δτι κατοικεί 

ούτος πολύ μακράν. ’Άν άκόμη έτόλμων ν’ ά- 
φήσω τήν Παυλίναν μόνην διά νά ύπάγω έκεΐ, 
θά έκαμνον περιττόν δρόμον κατά τήν ώραν ταύ
την τής νυκτός.

Έρριψα τά βλέμματά μου πέριξ ήμών άπο- 
ρών ποια σκέψις ήτο προτιμοτέρα· νά φέρω άμα
ξαν καί νά θέσω έντδς αύτής τήν σύζυγόν μου, 
ή νά τήν άφήσω έκεΐ έως δτου πεισθή δτι είναι 
άδύνατον νά είσέλθη έν τή οικία, καί τότε άπηυ- 
δημένη οίκειοθελώς ήθελε λάβει τδν δρόμον τής 
οικίας μας. Ένφ ήμην άπησχολημένος νά συ
ζητώ τά διάφορα ταΰτα σχέδια μοί έπήλθεν 
άλλη ιδέα. "Αλλοτε τδ άντικλείδιόν μου είχεν 
άνοίξει θύραν οικίας, ήτις δέν ήτο ή ίδική μου. 
Άρά γε δέν θά ήτο δυνατόν νά συμβή τοΰτο 
άκόμη καί πάλιν; Έγνώριζα δτι αί άκατοίκητοι 
οίκίαι εΐναι συνήθως, ή έξ’ άμελείας ή πρδς 
περισσοτέραν εύκολίαν, κεκλεισμέναι μόνον άπλώς 
διά μανδάλου· ή ιδέα μου ήτο βεβαίως παρά
λογος, άλλά δέν ήτο κακόν νά δοκιμάση τις. 
Έλαβον τδ κλειδίον μου έκεΐνο δπερ μετεχει- 
ρίσθην είς άλλην περίστασιν ήν ένθυμούμην κάλ- 
λιστα, τό έθεσα έπί τοΰ κλείθρου, χωρίς τή 
άληθεία νά έλπίζω τήν παραμικρόν έπιτυχίαν, 
άλλ’ δτε ήσθάνθην τδ κλεΐθρον στρεφόμενον καί 
τήν θύραν άνοιγομένην, φρίκη μέ κατέλαβε άπδ 
κεφαλής μέχρι ποδών· ένόησα άμέσως δτι δέν 
ήτο δυνατόν νά εΐναι άπλή τυχαία σύμπτωσις. 
Τήν στιγμήν καθ’ ήν ήνοίγετο ή θύρα, ή Παυ
λίνα χωρίς νά είπη λέξιν, χωρίς σχήμα έκπλή- 
ξεως, χωρίς νά δείξη ούδ’ έπ’ έλάχιστον δτι 
παρετήρησε περισσότερον ή πρότερον τήν παρου
σίαν μου, διήλθεν έμπροσθέν μου καί είσήλθεν 
πρώτη έν τή οικία, δπου τήν ήκολούθησα καί 
κλείσας τήν θύραν ό'πισθεν ήμών εύρέθην είς 
σκότος· ήκουσα έμπροσθέν μου τδ έλαφρδν καί 
ταχύ βήμά της, τήν ήκουσα άναβαίνουσαν τήν 
κλίμακα, άνοίγουσαν θύραν τινά, καί τότε, τότε 
μόνον άνεΰρον τήν έτοιμότητα τοΰ πνεύματός 
μου, δπως άναγκάσω τούς πόδας μου νά μέ 
μεταφέρωσι έμπρός.

Τό αίμά μου ήτο οίονεί πεπηγός· ήσθανόμην 
ρίγος, αί τρίχες τής κεφαλής μου άνωρθώθησαν, 
ένφ διηρχόμην τδ προαύλιον έν τφ βαθεΐ τούτφ 
σκότει καί άνευ δυσκολίας άνεΰρον τήν κλίμακα.

Διατί δέν θά τήν άνεόρισκον άν καί ήτο 
σκότος; άλλά μήπως δέν έγνώριζον τήν όδδν 
ήτις έφερεν έκεΐ; Άπαξ τήν είχον διατρέξει 
άλλά πολλάκις έκτοτε διήλθον κατ’ δναρ τό 
μέρος τοΰτο. Ή άλήθεια μ’ έπληξεν ώς αιφνί
δια άποκάλυψις, καί έξεδηλώθη καθ’ ήν στιγμήν, 
τδ κλειδίον έστράφη είς τδ κλεΐθρον. "Ημην 
είς τήν ίδιαν οικίαν είς ήν είχον είσέλθει κατά 
λάθος πρό τριών έτών. Διήλθον τδν αύτόν προ
θάλαμον, άνέβην τήν αύτήν κλίμακα, καί εύρέθην 
είς τδ αύτδ δωμάτιον, δπου διεπράχθη τδ στυ
γερόν έγκλημα. θά δυνηθώ νά ίδω μέ τούς 
δφθαλμούς μου, οΐτινες άνεΰρον τήν δύναμίν των, 
τδ μέρος δπου τυφλός καί άδύνατος, δλίγον 
έλειψε ν’ άποθάνω θΰμα τής τόλμης μου; 
Άλλά τί ώδήγει έκεΐ τήν Παυλίναν; Ναί, ήτο 
πιστώς ώς τδ έφανταζόμην τδ μέρος αύτδ ώς 
ήμην βέβαιος δ,τι ήτο ή κλίμαξ ή αύτή, τδ 
γεΐσον τής θύρας ήτο έντελώς είς τδ αύτδ μέρος· 
ήδυνάμην νά πιστεύσω δτι τά συμβάντα τής 
τρομερός έκείνης νυκτδς είχον έμφανισθή ένώ- 
πιόν μου, άνεύρισκον τά πάντα, ώς καί τδ σκό
τος δπερ μέ περιεκάλυπτε τότε· πρδς στιγμήν 
ήρώτων έμαυτόν έάν τά τρία παρελθόντα έτη 
δέν ήσαν δνειρον, έάν δέν ήμην άκόμη τυφλός, 
έάν ύπήρχε πλάσμα τι δπερ ήτο σύζυγός μου; 
Άπεμάκρυνα τάς σκέψεις ταύτας.

Ποΰ ήτο ή Παυλίνα; συνήλθον εις έμαυτόν 
καί ήσθάνθην τήν άνάγκην νά ίδω φώς, έξέβαλον 
έκ τοΰ θυλακίου μου κιβωτίδιον φωσφορικών 

πυρείων, ήναψα εν καί τότε ήδυνήθην νά δια
κρίνω τδ δωμάτιον είς δ είχον ήδη είσέλθει 
απαξ άνευ μεγάλης έλπίδος νά έξέλθω ποτέ.

Ή πρώτη μου σκέψις, τδ πρώτον μου βλέμμα 
ήτο νά ζητήσω τήν Παυλίναν· ήτο έκεΐ όρθια 
έχουσα τήν κεφαλήν έντδς τών χειρών της ■ ή 
έκφρασις τοΰ προσώπου της ήτο σχεδόν ή αύτή ■ 
ήτο εύκολον νά ένοήση τις δτι έως τότε έμενεν 
άσυνείδητος, άλλ’ ήσθανόμην δτι έπιέζετο ύπδ 
έσωτερικής πάλης, καί έφοβούμην τήν στιγμήν 
καθ’ ήν ή πάλη αΰτη θά έξεδηλοΰτο έξωτερι- 
κώς· έφοβούμην τήν στιγμήν έκείνην δΐ αύτήν, 
άλλά τήν έφοβούμην καί δΐ έμέ.

Όποΐαι φρικταί σκηναί έμελλαν ν’ άποκα- 
λυφθώσιν! Άφοΰ τδ πυρεΐον έκάη μέχρι τέλους 
ήναγκάσθην νά τό ρίψω, ήναψα έτερον καί ήτέ- 
νισα πέριξ, δια νά ίδω έάν δέν ήτο δυνατόν νά 
εΰρω φώς διαρκέστερον · πρδς μεγάλην μου χα
ράν, άνεκάλυψα κηρίον ήμΓκεκαυμένον έπί τής 
θερμάστρας. Έφύσησα τδν πυκνόν κονιορτδν 
δστις ήτο πέριξ τής θρυαλλίδος, καί μετά προ
σοχής ήδυνήθην νά τδ άνάψω.

Ή Παυλίνα έμενε πάντοτε είς τήν αύτήν 
θέσιν, καί μοί έφαίνετο δτι ή άναπνοή της ήτο 
ταχυτέρα· τά δάκτυλά της περιεστρέφοντο σπα- 
σμοδικώς έπί τών κροτάφων της καί άπεμάκρυνε 
μέ άνησυχίαν τήν πυκνήν μέλαιναν κόμην της 
ώς προσπαθούσα νά έπαναφέρη τδ μνημονικόν 
της είς τδν τεταραγμένον έγκέφαλόν της.

Εύρισκόμεθα είς δωμάτιον άρκετά εύρύ, κα
λώς έπιπλωμένον, άλλ’ άνευ πολυτελείας, ώς 
είναι συνήθως τά δωμάτια ατινα ένοικιάζονται 
έπιπλωμένα.

Βεβαίως ή οικία ήτο άκατοίκητος πρό πολ- 
λοΰ, διότι τά πάντα ήσαν κεκαλυμμένα ύπδ 
κονιορτοΰ. 1 δ παρελθόν μοί έπανήρχετο ώς 
παρόν· ένεθυμούμην τήν γωνίαν τοΰ δωματίου 
έν η μέ είχον θέσει δτε οί κακούργοι ένησχο- 
λοΰντο είς τδ τρομερόν έργον των· έπανέ- 
βλεπον τδ μέρος δπου έκειτο τό σπαΐρον σώμα 
πρδς δ προσέκρουσα καί έπί τοΰ οποίου έπεσα 
καί έφριττον, τολμών μόλις νά φέρω τδ βλέμμα 
μου έπί τού έδάφους, ώς ζητών τά ίχνη τοΰ 
έγκλήματος. Άλλ’ έάν ό τάπης ήτο δ αύτός, 
ήδύνατο κάλλιστα νά καλύψη τδ μυστήριον χάρις 
είς τό χρώμά του δπερ ήτο έρυθρδν βαθύ. Είς 
τδ βάθος τοΰ δωματίου έκείνου ύπήρχε διπλή 
θύρα καί ύποθέτω δπισθέν τής θύρας έκείνης 
ήρχοντο αί άπελπιστικαί κραυγαί ας έπί τόσον 
χρόνον άναπαρίστα ή φαντασία μου· τήν ήνοιξα 
ταχέως καί άνυψών τδ κηρίον έρριψα ταχύ 
βλέμμα έπί τοΰ δωματίου τούτου, δπερ ώμοί- 
αζε πολύ πρδς τδ πρώτον. Ώς ήμην έκ τών 
προτέρων πεπεισμένος ύπήρχε κλειδοκύμβαλον, 
έκεΐνο βεβαίως ού τίνος οί ήχοι είχον άλλοτε 
έκπνεύσει πνιγόμενοι έν τή τρομερά έκείνη φωνή 
τοΰ τρόμου.

'Οποία έμπνευσις μοί έπήλθε, ύπό ποιαν 
έπιρροήν ένήργουν; Δέν θά τό γνωρίσω ποτέ, 
άφήκα τδ φώς, είσήλθον είς τδ δωμάτιον, έρ- 
ριψα τδ καλύπτον τδ κλειδοκύμβαλον ύφασμα 
πλήρες κονιορτοΰ καί έπαιξα δλίγον. Βεβαίως 
ήσαν αί τραγικαί άναμνήσεις έν τφ δωματίφ 
τούτφ άναζωπυρωθεΐσαι, αιτινες έφερον ύπδ τά 
δάκτυλά μου τήν άρχήν τοΰ ίδιου φσματος δπερ 
είχον άλλοτε άκούσει μετά προσοχής έξωθεν, 
άπδ τοΰ προαυλίου. Πρό τριών έτών θαυμάζων 
τήν μελφδικήν φωνήν τής άοιδοΰ ήν τότε τόσον 
έπεθύμουν νά γνωρίσω· ένφ έπαιζον έπί τοΰ 
κλειδοκυμβάλου παρετήρουν είς τδ άλλο δωμά
τιον τήν Παυλίναν ίσταμένην ώς άκίνητον 
άγαλμα.

Νευρικός τρόμος έφαίνετο δτι έτάραττε τδ 
σώμά της, έστρεψε τήν κεφαλήν καί διηυθύνθη 
πρδς έμέ. Ίδ πρόσωπόν της είχεν τοιαύτην 

έκφρασιν ώστε άπεμακρύνθην τοΰ κλειδοκυμ- 
βάλου καί τρέμων ήρώτων έμαυτόν τί έμελλε 
νά συμβή.

'0 μανδύας, δν είχον ρίψει έπάνω της, είχεν 
πέσει κατά γής · έκάθησεν έπί τοΰ καθίσματος 
τοΰ κλειδοκυμβάλου, καί έπαιξεν ώς καλλιτέχνης 
τδ τεμάχιον δπερ προσεπάθουν νά παίξω.

"Εμεινα έκπληκτος. Ούδέποτε μέχρι τής 
ήμέρας έκείνης είχε δείξει τήν έλαχίστην πρδς 
τήν μουσικήν κλίσιν, ώς είπον προηγουμένως· 
ή μουσική έφαίνετο μάλλον δτι τήν δυσηρέστει 
καί μάλιστα δτι τήν έτάραττε. Έν τούτοις 
τώρα έπαιζεν εύχερώς έπί τοΰ άτονίστου τουτου 
δργάνου καί άπδ τού όποιου ήτο δύσκολον να 
περιμένη τις ήχους μελφδικούς.

Άλλ’ άμα ήρχιοε νά κρούη τδ κλειδοκύμ- 
βαλον, ή έκπληξίς μου έπαυσεν· έγνώριζον τώρα 
τόσον καλά, ώς νά μοί τδ είχον είπή προηγου
μένως, τί ήθελεν συμβή.

"Ημην βέβαιος, δτι έπί στιγμήν ή φωνή τής 
Παυλίνας θά συνεδέετο πρδς τδν ήχον τοΰ κλειδο- 
κυμβάλου, δτι θά ήκουον τήν σύζυγόν μου ψάλ- 
λουσαν μεθ’ δσης τελειότητος έπαιζεν, δτι θά 
ήδε τδ ασμα τοΰτο μέ φωνήν συνεσταλμένην 
έντελώς κατά τδν ίδιον τρόπον καθ’ δν τδ έψαλλε 
κατ’ έκείνην τήν τρομεράν νύκτα. "Ημην τό
σον πεπεισμένος περί τούτου, ώστε άνέμενον 
έκεΐ άσθμαίνων νά φθάση τδ ασμα είς τδ μέρος 
έκεΐνο δπου είχε παύσει, δτε κατά πρώτον τδ 
είχον άκούσει· προησθανόμην τόσον τί έμελλε 
νά συμβή, ώστε δτε ή Παυλίνα ώρμησε μέ 
άπονενοημένον τρόπον καί έπανέλαβεν έκ νέου 
τήν τρομεράν έκείνην κραυγήν ήμην έκεΐ έτοι
μος· οί βραχίονές μου τήν περιέβαλον άμέσως 
καί τήν έθεσα έπί τοΰ πλησιεστέρου άνακλίντρου.

Δΐ έκείνην, ώς καί δΐ έμέ, δλα τά γεγο
νότα τής τρομεράς έκείνης νυκτδς είχον έπα- 
νέλθει είς τήν μνήμην μας. Ή Παυλίνα άνε- 
μνημνίσκετο τοΰ παρελθόντος μετά τήν τρομεράν 
έκείνην στιγμήν καθ’ ήν άκριβώς ή άνάμνησις 
τοΰ. παρελθόντος τήν είχεν έγκαταλείψει.

Όποιον έμελλε ν’ άποβή τδ άποτέλεσμα τής 
άντιδράσεως ταύτης; θά ήτο άρά γε εύτυχές ή 
άπαίσιον; Δέν είχον τδν καιρόν νά σκεφθώ, 
έπειδή έπρεπε νά φροντίσω τήν Παυλίναν, καί 
πόσον τδ έργον μου ήτο δυσχερές! ήμην ήναγ- 
κασμένος νά τήν κρατώ καί νά προσπαθώ παν- 
τοιοτρόπως νά τήν ήσυχάζω καί νά κατευνάζω 
τάς τόσον δξείας κραυγάς της, αιτινες έφοβούμην 
μή τρομάξωσι τούς γείτονας. Καθ’ δλον τοΰτο 
τδ διάστημα έπάλαιεν έναντίον μου προσπαθοΰσα 
νά μέ άποκρούση, καί νά έγερθή· έγώ δέ δια- 
γινώσκων τά έν τή διανοία της περιδινούμενα 
γεγονότα, ήμην βέβαιος δτι έπανέβλεπεν ένώπιόν 
της δ,τι είχε συμβή άλλοτε. Ώς άλλοτε καί 
τώρα έκρατεΐτο ύπδ ^ωμαλέας χειρός, καί πολύ 
πιθανόν έπί τοΰ ίδιου άνακλίντρου ώς άλλοτε. 
Αί προσπάθειαί της ήλλαττοΰντο βαθμηδόν καί 
αί κραυγαί της έγένοντο άσθενέστεραι· άλλο 
δέν έμενε πλέον ή νά μετατραπώσιν αί κραυγαί 
αύται είς συνεχείς καί θρηνώδεις γόους, δπως 
ή άνάμνησις τοΰ παρελθόντος γίνη έντελής· ή 
μόνη διαφορά μεταξύ τοΰ παρόντος καί τοΰ 
παρελθόντος ήτο δτι αί χεΐρες αιτινες τήν έκρά- 
τουν ήσαν χεΐρες προσφιλείς.

"Ο,τι διηγήθην μέχρι τοΰδε καί δ,τι θά είπω 
κατόπιν, δέν θά οιεγείρωσι νομίζω, τήν άπιστιαν. 
Δέν θά είπω βεβαίως δτι τοιαΰτα γεγονότα καί 
τοιαΰται περιστάσεις συμβαίνουσι καθημερινώς ■ 
έάν είχεν ουτω, δέν θά μοί έδίδετο άφορμή νά 
γράψω τήν ιστορίαν ταύτην. Άλλ’ δ,τι δύναμαι 
νά είπω, είναι δτι δλα, έξαιρέσει ένδς πράγμα
τος, δύνανται ν’ άποδειχθώσι διά μαρτυρίας 
κατ’ εύθεΐαν γινομένης ή δΐ Αποδείξεων προ- 
κυπτουσών έκ τών περιστάσεων καί νά έςηγη- 

θώσιν άπλούστατα ή έπιστημονικώς, άλλ’ δσον 
άφορα περί τής άληθείας τών δσων μέλλω νά 
είπω τώρα, ταΰτα δύναμαι νά διαβεβαιώσω μόνον 
έκ τής ίδικής μου μαρτυρίας.

’Ονομάσατε τδ πράγμα δπως θέλετε, δνειρον, 
φαντασιοπληξίαν, άπάτην τής έξημμένης διά
νοιας, δλίγον μ’ ενδιαφέρει* άρκεΐ νά μή τδ 
θεωρήσητε ώς ψευδή έφεύρεσιν. — Ιδού τί 
συνέβη.

(Έπεται συνέχεια.)

Η ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΟΥΑΛΛΙΑΣ.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 296—297.)

ΙΚΟΣΙ καί πέντε παρήλθον έφέτος έτη, 
άφ’ δτου ό πρίγκηψ τής Ούαλλίας, έπί- 
δοξος διάδοχος τοΰ Άγγλικοΰ θρόνου, 

ένυμφεύθη τήν πριγκήπισσαν Αλεξάνδραν, θυ
γατέρα τοΰ βασιλέως τής Δανίας Χριστιανοΰ καί 
άδελφήν τοΰ ήμετέρου βασιλέως. Έπί τή εύ- 
καιρία ταύτη παραθέτομεν σήμερον μεγάλην 
εικόνα, παριστώσαν άπασαν τήν οικογένειαν τοΰ 
μέλλοντος βασιλέως τής ’Αγγλίας καί άναγρά- 
φομεν βιογραφικάς τινας σημειώσεις άναγομένας
είς τήν οικογένειαν ταύτην.

Ό πρίγκηψ τής Ούαλλίας (Αλβέρτος 
Έδουάρδος) έγεννήθη τήν 9 Νοεμβρίου τοΰ έτους 
1841 καί έφερεν έκ γενετής τδν τίτλον τοΰ δου- 
κδς τής Κορνουάλλης, τίτλον άνήκοντα είς τδν 
πρωτότοκον υιόν τοΰ ήγεμόνος τής ’Αγγλίας. 
Άκριβώς δν έτος προ αύτοΰ είχε γεννηθή ή 
πριγκήπισσα Βικτωρία (τανΰν αύτοκράτειρα τής 
Γερμανίας). Ό μικρός βασιλόπαις έν ήλικίφ 
τεσσάρων έβδομάδων άνηγορεύθη πρίγκηψ τής 
Ούαλλίας διά βασιλικού διατάγματος. Τή 25
Ίανουαρίου 1842 έβαπτίσθη έν τφ παρεκκλη- 
σίφ τοΰ Αγίου Γεωργίου έν τοΐς άνακτόροις 
τοΰ Ούίνδσωρ. Άνάδοχοι αύτοΰ ήσαν δ βα
σιλεύς τοΰ Βελγίου Λεοπόλδος Α'., ώς στε
νός συγγενής τοΰ πατρός του, καί δ βασιλεύς 
τής Πρωσσίας Φριδερΐκος Γουλιέλμος, ώς δ έπι- 
σημότερος τών διαμαρτυρομένων ήγεμόνων. Ή 
βασίλισσα Βικτωρία προσκαλοΰσα τδν βασιλέα 
τοΰ Βελγίου είς τήν βάπτισιν τφ έγραφεν. 
"’Αγνοώ είς ποιον δμοιάζει ό μικρός μας υιός. 
Δύνασθε νά φαντασθήτε πόσον εύχομαι νά όμοι- 
άση τδν πατέρα του καθ’ δλα, καί κατά τδ 
σώμα καί κατά τδν νοΰν.’’ Γνωστόν είναι δτι 
ή άγάπη τής βασιλίσσης πρδς τδν σύζυγόν της 
ήτο άληθής λατρεία.

Έν έτει 1845 ή βασίλισσα Βικτωρία ήγόρασε 
τήν έν τή ώραία. νήσφ Wight έξοχικήν έπαυλιν 
τοΰ"Οσοορν, ένθα τά τέκνα αύτής διήλθον τά έτη 
τής παιδικής των ήλικίας. Έκεΐ έν τή λαμπρφ 
έκείνη φύσει παρά τήν θάλασσαν δ νεαρός πρίγ
κηψ άπέκτησε τήν κλίσιν αύτοΰ πρδς τάς εύγε- 
νεΐς έκείνας διασκεδάσεις, τής ιππασίας, τής 
άλιείας, τής θαλασσαπλοΐας, αιτινες μέχρι σή
μερον έχουσι δΐ αύτόν άμείωτον τδ γόητρον· 
έκεΐ ήρξατο διδασκόμενος ύπδ τήν έπιτήρησιν 

τοΰ λογίου Ερρίκου Birch, πρώην εφημερίου 
τού Λυκείου τοΰ Eton, δστις κατά τήν επιθυμίαν 
τοΰ πρίγκηπος συζύγου ώφειλε νά μορφώση αύ- 
τδν καί νά τδν καταστήση άντάξιον τής ύψηλής 
Οέσεως, ήν ήθελε βραδύτερον καταλάβει. Τήν 
θρησκευτικήν άγωγήν τοΰ πρίγκηπος άνέλαβεν ό 
Wellesley, έφημέριος τοΰ Ούίνδσωρ.

Έν έτει 1855 δ πρίγκηψ τής Ούαλλίας έπε- 
σκέφθη τδ πρώτον μετά τών γονέων του τούς 
Ιίαρισίους, τήν πόλιν έκείνην, ήν μέχρι σήμερον 
άγαπα καί δπου κατ’ έτος διαμένει έπί τινας 
ήμέρας. Τήν έπίσκεψιν είς τήν γαλλικήν πρω
τεύουσαν έκαμεν έν τή συνοδία τής μητρός του. 
τής βασιλίσσης Βικτωρίας, καί τοΰ πατρός του, 
τοΰ πρίγκηπος συζύγου. Ή βασίλισσα Βικτωρία 
ήτο ή πρώτη βασίλισσα τής Αγγλίας, ή έπι- 
σκεφθεΐσα τούς Παρισίους άπδ τοΰ Ερρίκου τοΰ 
Στ'. Ό αύτοκράτωρ Ναπολέων ό Γ'. μετέβη 
είς προϋπάντησιν τών ύψηλών αύτοΰ ξένων είς 
Boulogne καί ώδήγησεν αύτούς μεθ’ δλης τής 
πομπής μέχρι τών άνακτόρων τοΰ Saint-Cloud, 
τά όποια τότε ήσαν διευθετημένα έν δλη τή 
μεγαλοπρεπείς καί νΰν κατάκεινται έν έρειπίοις. 
Ή βασίλισσα Βικτωρία έγραψεν έπί τή περι- 
στάσει ταύτη· "Ή θέα άπδ τών δωματίων μας 
έν Saint-Cloud είναι μαγευτική· δ άήρ είναι 
έλαφρδς καί άπηλλαγμένος τοΰ δχληροΰ καπνού, 
δστις πληροί παρ’ ήμΐν τήν άτμοσφαΐραν. Ό 
κήπος είναι λαμπρός, καί γέμει άνθέων.’

Κατά τά έτη 1855 μέχρι 1858 ό πρίγκηψ 
τής Ούαλλίας έπεχείρησε μετά τών διδασκάλων 
του διάφορα ταξείδια πρδς άπόκτησιν εύρυτέρων 
γνώσεων, ιδίως δε έμεινεν έπί τέσσαρας μήνας 
παρά τον 'Ρήνον, δπως έκμάθη τήν Γερμανικήν. 
Έν έτει 1858 έκηρύχθη ένήλιξ καί διωρίσθη 
συνταγματάρχης έν τφ στρατω, έλαβε δέ καί 
τδ παράσημον τής Περικνημίδος. Έν έτει 1859 
άπήλθεν είς Ιταλίαν, δπως έπισκεφθή τάς έν 
'Ρώμη Αρχαιότητας καί τά διάφορα μουσεία 
τών έν Ιταλία πόλεων. Ό τότε Πάπας Πΐος 
ό Θ', έδέχθη αύτόν έν τφ Βατικανω, δθεν δ 
"Αγγλος πρίγκηψ είδε κατά πρώτον τήν ζωηράν 
τών τελευταίων ήμερών τών Άπόκρεω έν 'Ρώμη 
κίνησιν. Ό σκοπός του ήτο νά διαμείνη έπί 
πλέον έν 'Ρώμη, άλλ’ ή κατάληψις τής "Αιώ
νιας Πόλεως” ύπδ τών γαλλικών στρατευμάτων 
καί δ επικείμενος πόλεμος τοΰ Ναπολεόντος ώς 
συμμάχου τοΰ βασιλέως Βίκτορος Εμμανουήλ 
κατά τής Αύστρίας, ήνάγκασαν αύτόν ν’ άπέλθη 
τής ’Ιταλίας.

Κατά τδ έτος 1860 ό πρίγκηψ τής Ούαλ
λίας έπεχείρησε ταξείδιον είς τήν Αμερικήν, 
δπως έπισκεφθή τάς έκεΐ άγγλικάς κτήσεις. Ό 
πλοΰς άπδ ’Αγγλίας είς ’Αμερικήν ύπήρξεν είς 
άκρον τρικυμιώδης καί τδ πολεμικόν πλοΐον "ή 
Ήρώ”, ου έπέβαινεν έκαμε 16 δλας ήμέρας ΐνα 
άφιχθή είς τδν λιμένα τοΰ Αγίου Ίωάννου, τής 
άρχαιοτάτης δλων τών έν Αμερική άγγλικών 
άποικιών. Μετ’ άπεριγράπτου ένθουσιασμοΰ ύπε- 
δέχθησαν οί πιστοί έκεΐνοι ύπήκοοι, τδ πλεΐστον 
άλιεΐς, τδν διάδοχον τοΰ άγγλικοΰ θρόνου, καί 
άπερχόμενον έχαιρέτισαν διά τής εύχής· "Ό 
θεός νά εύλογήση τδ ώραΐον αύτοΰ πρόσωπον 
καί νά τφ δώση καλήν σύζυγον!”

Έπανελθών έξ Αμερικής έλαβε πρόσκλησιν 
νά παρευρεθή είς τά μεγάλα στρατιωτικά γυ
μνάσια τοΰ πρωσσικού στρατού παρά τήν Κο- 
βλέντζην, έπί τοΰ 'Ρήνου. Τήν πρόσκλησιν ταύ
την έδέχθη τοσοϋτον μάλλον άσμένως δ πρίγκηψ 
τής Ούαλλίας, καθότι είχεν ήδη άποφασισθή τδ 
συνοικέσιόν του μετά τής πριγκηπίσσης Αλε
ξάνδρας, θυγατρδς τοΰ βασιλέως τής Δανίας, καί 
τήν ήγεμονίδα ταύτην έμελλε νά ΐδη τδ πρώτον 
παρά τδν ‘Ρήνον. Ή συνέντευξις έλαβε χώραν 
έν Έϊδελβέργη, καί ό πρίγκηψ σύζυγος έγραψεν
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έπι τή εύκαιρία ταύτη πρός τήν βασίλισσαν · 
"Δέν ακούω ή τούς μεγαλειτέρους επαίνους διά 
τήν πριγκήπισσαν ’Αλεξάνδραν· φαίνεται δτι οί 
δύο νέοι άγαπώνται περιπαθώς.”

Τό είς Αίγυπτον ταξείδιον τοΰ νεαρού πρίγ
κηπος έξετελέσθη εν έτει 1862, τό έαρ. Έκεΐ 
έπεοκέφθη δλα τά άξιοθέατα τής περιέργου έκεί
νης χώρας, ποοβάς μέχρι τοΰ πρώτου καταρ
ράκτου. ’Από τής Αίγύπτου μετέβη είς 'Ιερου
σαλήμ, ένθα διέμεινε καθ’ δλην τήν μεγάλην 
έβοομάδα καί τάς ήμέρας τοΰ Πάσχα. Διά 
‘Ρόδου, Πάτμου και Σμύρνης μετέβη είς Κων- 
σταντινούπολιν, δπου τψ έγένετο λαμπρά υπο
δοχή καί έκ μέρους τοΰ Σουλτάνου καί έκ μέρους 
τών αντιπροσώπων τών μεγάλων Δυνάμεων.

'0 γάμος τοΰ πρίγκηπος τής Ούαλλίας μετά 
τής πριγκηπίσσης ’Αλεξάνδρας έτελέσθη τήν 10 
Μαρτίου τοΰ 1863, προηγηθείσης τής συγκατα- 
θέσεως τής βασιλίσσης Βικτωρίας. Ό νεόνυμφος 
ήτο τότε 22 έτών τήν ήλικίαν, ή δέ νύμφη 
μόλις 17 έτών. Μεγάλαι έγένοντο έπι τή ευκαι
ρία έκείνη τελεταί, ών αί περιγραφαι έπλήρωσαν 
άτελευτήτους στήλας τών τότε έφημερίδων.

Έν Σάνδριγαμ, τή έξοχική αύτοΰ έπαύλει, 
ό πρίγκηψ τής Ούαλλίας προσεβλήθη κατά Νοέμ
βριον τοΰ 1871 ύπό τυφοειδούς πυρετού. Έπί 
πολλάς ήμέρας ή ζωή αύτού διέτρεχε τόν έσχα
τον κίνδυνον, καί ήδη περιεμένετο μετ’ άγωνίας 
ό θάνατος αύτοΰ, δτε ώς έκ θαύματος ή νόσος 
έλαβε τροπήν έπί τά βελτίω, καί ό διάδοχος 
τοΰ αγγλικού θρόνου έσώθη. Πάντες κατ’ έκείνην 
τήν περίστασιν έθαύμασαν τήν άφοσίωσιν καί 
άγάπην τής συζύγου του, ήτις άπ’ άρχής τής 
νόσου μέχρι τής έντελοΰς άναρρώσεώς του τον 
περιεποιήθη ώς ακάματος καί νουνεχεστάτη νο
σοκόμος.

“Νά έπισκεφθώ τάς ’Ινδίας, τοΰτο είναι τό 
άγαπητότερόν μου δνειρον!” έλεγε πολλάκις ό 
πρίγκηψ, καί κατά τό φθινόπωρον τού 1874 έξ- 
έφρασε τήν έπιθυμίαν του ταύτην έν μεγάλφ 
δημοσίω συμποσίφ. Πάντες ένόησαν τότε δτι 
ή άποδημία αυτή πρός τάς έν Ίνδίαις άγγλικάς 
κτήσεις είχε πράγματι άποφασισθή. Ή πλήρης 
σημασίας περιήγησις αυτή έξετελέσθη κατά τόν 
χειμώνα 1875—1876, καί έλαβε τάς διαστάσεις 
άληθοΰς θριαμβευτικής πομπής, διότι καί αΐ 
άρχαί τών Ινδιών καί οί έκεΐ ιθαγενείς ηγε
μόνες έφιλοτιμήθησαν νά έπιδείξωσιν δλην των 
τήν μεγαλοπρέπειαν καί τήν πρός τόν θρόνον 
άφοσίωσιν των. ’Από τής περιηγήσεως ταύτης 
ό πρίγκηψ έκόμισεν είς ’Αγγλίαν πλεΐστα δσα 
σπάνια καί πολυτελέστατα άντικείμενα, δι’ ών 
έκόσμησε τήν έν Σάνδριγαμ έπαυλίν του ώς καί 
τό έν Λονδίνφ άνάκτορον, διότι σημειωτέον δτι 
ό μέλλων βασιλεύς τής ’Αγγλίας είναι ού μόνον 
είς άκρον φιλόμουσος, άλλά καί ένθερμος τών 
τεχνών προστάτης καί άριστος αύτών γνώστης. 
Τά μέγαρα αύτοΰ είσΐν αληθή μουσεία καί περι- 
έχουσιν έργα μεγάλης άξίας καί άριστουργήματα 
τέχνης, τά όποια δυσκόλως ευρηνται συγκεντρω
μένα έν άλλοις άνακτόροις.

Οί τρόποι αύτού εΐναι εύπροσήγοροι · έν ταΐς 
συναναστροφαΐς καί ταΐς έπισήμοις έορταΐς φέ
ρεται μέ τήν μεγαλειτέραν ευγένειαν πρδς δλους 
άνεξαιρέτως, μή άπαξιών καί έν τή έξοχή νά 
συνδιαλέγηται πρός τούς χωρικούς, οΐτινες τόν 
λατρεύουσιν. Συντείνει είς τούτο καί ό άπλοΰς 
καί άφελής χαρακτήρ τής συζύγου αύτοΰ, ήτις 
είναι πρότυπον συζύγου καί μητρός. Οδτω με- 
μορφωμένος καί εξφκειωμένος πρός τόν λαόν 
του ό πρίγκηψ τής Ούαλλίας παρέχει δλα τά 
έχέγγυα δτι θέλει καταστή ήμέραν τινά βασιλεύς 
άντάξιος τού ισχυρού θρόνου, δν κέκληται νά 
καταλάβη.

ΜΕΛΕΤΗ
έπί 

ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΦΙΣΤΩΝ.
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ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚ2ΤΙΔΗ
ΤΤροΐενικοΟ δικαστοΟ παρά τω ΠροΕενικψ Γραφείιυ 
της έν Κωνσταντινουπόλει Β. Ελληνικής Πρεσβείας.

(Συνέχεια.)

τής πειθαρχίας καί τής ύπακοής τοΐς νό- 
τής πατρίδος του, ατινα άπέκρουον ούτοι, 
δέ οΰτε πολιτικός, ό διδασκόμενος ύπ’ αύ- 
ώς ισχυρότερος νά έπικρατή τοΰ άσθενε-

βαθμηδόν καί κατ’ όλίγον άποκατέ- 
στγ·σαν σο£Ριστα^ Χαζ έν τοΐς πρώτοις

' ό Γοργίας, έν ’Αθήναις, καί συνέστησαν 
σχολεία, έν οίς άντί άδροτάτων διδάκτρων άνε- 
λάμβανον νά καταστήσωσιν έκαστον τών μαθη
τών, έν ού πολλω χρόνφ, καί ρήτορα καί στρα
τιωτικόν καί πολιτικόν μέγαν· είχον έξεύρει, ώς 
φαίνεται, τό μέγα μυστήριον, δπερ μέχρι τής 
σήμερον μάτην ήρευνήθη ύπό τών Άλχημιστών.

’Αλλά δέν έμενον πάντοτε έν ’Αθήναις· μετέ- 
βαινον άπό πόλεως είς πόλιν, διήγειρον πάντων 
τήν περιέργειαν, προσείλκοον τούς νέους, καί 
πανταχού έπιζητούμενοι καί τιμώμενοι ούκ όλί
γον πλούτον κατώρθωσαν να άποκτήσωσιν.

Ηύτύχησαν νά διαδοθή καθ’ απασαν τήν Ελ
λάδα, πρός δυστυχίαν της, δτι ήτο άναγκαιοτάτη 
ή διδασκαλία των, καί έξεγερθή πάντων ή έπι- 
θυμία πρός τοΰτο. Άλλ’ εννοείται δτι πάσαι 
μέν αυτών αί ύπόσχεσεις ήσαν χίμαιρα, μάλιστα 
δέ ή ύπόσχεσις τού καταστήσαι πάντα πολιτικόν 
καί στρατιωτικόν μέγαν, έπειδή ή ηθική δι
δασκαλία, ήν έδίδασκον πρός τούτο, ήτο πάντη 
έναντία τω σκοπώ είς δν έφαίνοντο άποβλέποντες· 
διότι ού μόνον στρατιωτικός μέγας, άλλ’ ούδέ 
καί στρατιώτην άπλοΰς δύναται τις νά γείνη 
άνευ 
μοις 
αμα 
τών 
στέρου, θεωρών έαυτόν φύσει ύπέρτερον παντός 
καί αύτών τών νόμων, ους, αμα παραατάσης τής 
άνάγκης, δύναται νά καταπατή.

'Ο θρίαμβος τών σοφιστών δέν κατωρθώθη 
ή βραδύτερον, δτε δυστυχώς ήρξατο καρποφο
ρούσα ή ολέθρια διδασκαλία αύτών, παραγαγούσα 
καί στρατιωτικούς καί πολιτικούς έφαμίλλους 
πρός τούς άθλιεστέρους καί φαυλότερους άνδρας, 
τούς φανέντας ποτέ έπί τής σκηνής τής ιστο
ρίας, τόν νευροράφον Εύκράτην, τόν λυχνοπώλην 
'Τπέμβολον, τόν βυρσοπώλην Κλέωνα, τόν προ- 
βατοπώλην Λυσικλέα και τόν άβροδίαιτον καί 
άσωτον Χάρητα, τόν προοόντα έν Χαιρωνείφ 
τήν πατρίδα του.

Άλλ’ αν άφ’ ενός τά ηθικά δόγματα τών 
σοφιστών, άντικείμενα είς τάς ύγιεΐς καί σωτη
ρίους άρχάς τών άρχαιοτέρων καί συγχρόνων 
αύτοϊς φιλοσόφων, έφ’ ών έβασίζετο ή ακμή 
καί τό μεγαλεΐον τής άρχαίας Ελλάδος, συνε- 
τέλουν σπουδαίως είς τήν ηθικήν διαφθοράν αύ
τής, ώς παρακατιόντες θέλομεν ΐδει, άφ’ έτέρου 
δμως διά τών μεγάλων αύτών πνευματικών προ
τερημάτων κατώρθωσαν νά πρααγάγωσιν είς με
γάλην άκμήν τήν ρητορικήν, τήν γραμματικήν 
καί τάς λοιπάς έπιστήμας, τάς άναγκαιούσας είς 
τήν πνευματικήν άνάπτυξιν τού άνθρώπου.

Αληθώς ό Γοργίας, δστις κυρίως θεωρείται 
ό έφευρέτης τών πλειόνων σχηματισμών τών 
λέξεων, τών παρίσων, τών έσοκώλων, τών άντι- 
θέτων καί τών όμοιοτελεύτων, διερρύθμισε καί 
διεκόσμισε τήν ρητορικήν έπί τό βέλτιον, ώς 
δύναται νά άποδείξη ήμΐν ό γλαφυρότατος καί 
καλλιεπέστατος τών ρητόρων τής άρχαιότητος 

Ισοκράτης, δστις έγένετο μαθητής τοΰ Γοργίου, 
ό Άντιφών καί έτεροι πολλοί.

'0 Πρόδικος ούκ δλίγον προήγαγε τήν γραμ
ματικήν, ασχοληθείς περί τήν διαφοράν τών 
ομωνύμων όνομάτων, ή περί τήν έκλογήν αύ
τών· κυρίως οέ διδάσκων τούς περί όρθοεπείας 
καί κάλλους τής γλώσσης κανόνας, οδς λέγεται 
δτι έφήρμωσεν δ τε Θουκυδίδης έν τφ μεγάλφ 
αύτοΰ έργφ, καί ό Ξενοφών έν τοΐς Άπομνη- 
μονεύμααιν αύτού.

Ό Πρωταγόρας συνήθως έπραγματεύετο τήν 
κατά γένη πλοκήν τών μερών τού λόγου, τούς 
χρόνους τών ρημάτων καί τά είδη τών προτά
σεων, διακοσμών ουτω καί αύτός τήν Ρητορικήν 
έπιστήμην έπί τό βέλτιον.

'0 'Ιππίας, σχηματίσας κανόνας τινάς περί 
μέτρου καί άρμονίας, ύπεστήριξεν ούκ όλίγον 
τήν ποίησιν.

Πρός δέ τούτους καί άλλων πολλών σοφι
στών οί μέν έπισταμένως ένησχολούντο περί τήν 
έρμηνείαν τών άρχαίων ποιητών, άναπτύσσοντες 
ουτω τήν κριτικήν, οί δέ διδάσκοντες τούς μετ’ αύ
τών συνδιαλεγομένους νά προσέχωσι πολύ είς 
τούς διαφόρους τρόπους τοΰ σκέπτεσθαι, ους διά 
κομψοτάτων σοφισμάτων έξέφραζον, προήγαγον 
μάλλον τάς διαλογικάς συζητήσεις.

Σκοπός τής μελέτης ήμών δέν εΐναι νά έξε- 
τάσωμεν τά πνευματικά καί ρητορικά προσόντα 
τών σοφιστών, κατά τούς κανόνας τής ρητορικής 
έπιστήμης — ταΰτα έν παρόδφ πραγματευό- 
μεθα — άλλά νά μελετήσωμεν, έφ’ δσον ό 
στενός χώρος αύτής καί ή υπομονή ύμών έπι- 
τρέπει, τά ηθικά δόγματα αύτών, δπως ίδωμεν 
άν ταΰτα δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς έν τών 
κυριωτέρων αιτίων τών έπενεγκόντων τήν ηθικήν 
διαφθοράν καί παρακμήν τής άρχαίας Ελλάδος. 
Πρό τούτου δμως κρίνομεν άναγκαΐον νά προ- 
τάξωμεν περιληπτικήν βιογραφίαν τών έπιφα· 
νεστέρων σοφιστών, παρενείροντες έστιν δτε καί 
τινα τών εύφυεστέρων αύτών λογοπαιγνίων, δπως 
γνωρίσωμεν αύτούς κάλλιον.

Γοργίας ό Λεοντΐνος, ό διασημότερος τών 
σοφιστών τής έποχής του καί ό έπιφανέστερος 
τών ρητόρων τής άρχαιότητος, έγεννήθη έν Σι
κελία περί τά τέλη τού 5''“ π. Χρ. αίώνος. 
Μαθητής τού Έμπεδοκλέους γενόμενος έπωνο- 
μάσθη άρχηγός τών σοφιστών, καθ’ ήν έποχήν 
τό έπώνυμον τοΰτο είχεν έτι τήν καλήν αύτοΰ 
σημασίαν, σημαίνον τήν σώφρονα χρήσιν τού 
λογικού καί τής ευγλωττίας. Άλλ’ ό Γοργίας 
ήτο προωρισμένος νά μεταβάλη τήν σημασίαν του.

Όμοιάζων υπό τινας μόνον έπόψεις πρός 
τινα τών μεγάλων άνδρών τών νεωτέρων χρόνων 
έπέφερε περί παντός πράγματος τήν άμφιβολίαν 
καί άπεφαίνετο τάς διαφόρους γνώμας του τόσοι 
τεχνηέντως, ώστε έπειθεν άμέσως τόν άκροατήν. 
Σύγχρονος τω Σοφοκλεϊ, τφ Εύρυπίδη, τω Άρι- 
στοφάνει, τψ Πρωτογόρα καί τψ Θουκυδίδη δέν 
έφάνη τό παράπαν άνάξιος τοΰ αίώνος, έν φ 
έγεννήθη. ’Αποσταλείς ύπό τής πατρίδος του 
είς Αθήνας, ΐνα έξαιτήσηται συμμαχίαν, ευρε 
τήν εύκαιρίαν, δπως άναπτύξη πάντα τά προ- 
τερήματά του. Οί Αθηναίοι κατεπλάγησαν ύπό 
τής εύγλωττίας του καί παρεκάλεσαν αύτόν, 
δπως άποκαταστή έν τή πόλει των. '0 Γοργίας 
δέν δυσηρέστησεν αύτοϊς ■ άποκατέστη έν Άθή- 
ναις καί πλήρης δόξης καί τιμών συνέστησε 
σχολεΐον τής ρητορικής.

Άλλά μετ’ ού πολύν χρόνον δέν άρκεϊται 
είς τάς τιμάς καί τήν δόξαν ών άπολαύει έν 
Έλλάδι. Διατρέχει αύτήν πάσαν καί μεταβαίνει 
εις Θεσσαλίαν, ήν βάρβαρον ούσαν τό πρότερον 
προσπαθεί νά έκπολιτίση. Οί θεσσαλοί εύγνωμο- 
νοΰντες αύτφ ώνόμασαν πρός τιμήν τού μεγάλου 
αύτών διδασκάλου τό βητορεύειν Γοργιάζειν, ήτις 

λέξις βρίδύτερον κατήντησε νά σημαίνη τό σο- 
φιστεύειν.

Έν τούτους ό θρίαμβος ούτος, ή δόξα αυτή 
τοΰ Γοργίου ούδεμίαν έπιρροήν εσχεν έπί τής 
περί αύτοΰ έκτιμήσεως τοΰ Πλάτωνος. Έν τψ 
όμωνύμω αύτοΰ διαλόγφ αύστηρώς κρίνει αύτόν 
ούτος· έλέχθη δέ μάλιστα, δτι, δτε ό Γοργίας 
άνέγνω τόν διάλογον τοΰτον τοΰ Πλάτωνος, είπε 
περιλύπως, δτι ό συγγραφεύς αυτού ήθελε δυ- 
νηθή νά άναπληρώση έπιτυχώς τόν ποιητήν 
Αρχίλοχον, ού τό σατυρικόν πΰρ εΐναι γνωστόν 
ύμΐν.

Έν τφ είρημένφ διαλόγφ ό Γοργίας μόνον 
έν τή άρχή αύτοΰ φαίνεται όρίζων τής ρητο
ρικής τόν όρισμόν, έξ ού δύναται τις νά συμ- 
περάνη, δτι ή ρητορική τών σοφιστών ήτο κενή 
καί πομπώδης τέχνη, περί τούς κομψούς λόγους, 
τήν καί μόνην δύναμιν αύτής, περιστρεφομένη, 
καί άποβλέπουσα ούχί είς τό πεΐσαι διά σπου
δαίων λόγων, διδάξαι καί ήθικοποιήσαι τόν άκρο
ατήν, ώς ορίζει ό Αριστοτέλης τό έργον τού 
ρήτορος, άλλ’ είς τό πεΐσαι διά ψευδών καί 
άπατηλών λόγων, τέρψαι καί ώφελήσαι ύλικώς 
τόν τε πελάτην και τόν ρήτορα.

Τά δρώντα πρόσωπα έν τω διαλόγφ εΐναι οί 
μαθηταί τοΰ Γοργίου, Πώλος καί Καλλικλής, οΐ
τινες μετά πεποιθήσεως άναπτύσσουσι τάς δλε- 
θρίας αύτών άρχάς περί τοΰ άδικεϊν καί άδι- 
κεΐσθαι, περί άρετής καί ευδαιμονίας, καί περί 
τών νόμων.

Είναι προτιμώτερον, λέγει ό Πώλος, τό άδι
κεϊν τοΰ άδικεϊσθαι, διότι εΐναι άνδράποδον ό 
μή ών ικανός, δταν ύβρίζηται καί άδικήται, νά 
ΰπερασπίζη αύτός έαυτόν. Είναι δέ γελοίος, 
γελοιότατος ό νομίζων άδικον τό πλεονεκτεΐν 
τόν ίκανώτερον τοΰ άνικανωτέρου καί τό άρχειν 
τόν ίσχυρότερον τοΰ άσθενεστέρου, άφοΰ τούτο 
έγκειται είς αύτό τό φυσικόν δίκαιον. (Νόμψ 
καλόν καί Νόμψ κακόν.)

Πόσον υψηλή εΐναι ή τοΰ Πλάτωνος διδα
σκαλία κατά τοΰ άδικεϊν καί πόσον αυτή συμ
φωνεί τή τοΰ Εύαγγελίου! Τό άδικα πράττειν, 
λέγει ό μέγας φιλόσοφος, είναι πολλω χείρον, 
ή τό άδικα πάσχειν καί τό κολάζεσθαι έπί 
τοΐς άμαρτήμασιν εύκταιότερον, ή τό άκόλαστον 
μένειν.

Εΐναι δ’ άδικον καί δλως άπφδον τφ φυσικω 
δικαίφ, λέγει ό άλλος σοφιστής, Καλλικλής, έν 
τω αύτφ διαλόγφ, νά θέτωμεν άνω ήμών τόν 
νόμον, δν έθεντο οί νομοθέται ύπέρ τοΰ ίδιου 
αύτών συμφέροντος, έκφοβίζοντες ουτω τούς 
ίσχυροτέρους άνθρώπους τούς δυναμένους νά 
πλεονεκτώσι καί ώσιν άνώτεροι αύτών, καί οΐ
τινες παιδαγωγοΰντες τούς ίσχυροτέρους έξ ήμών, 
ώς οί θηριοτρόφοι έξημεροΰσι καί γοητεύουσι 
τούς λέοντας καί τά λοιπά θηρία, καθιστώσιν 
αύτούς δούλους χαμερπεΐς, έξυπηρετοΰντας τά 
ίδια αύτών συμφέροντα· πας άρα σώφρων άνήρ, 
λέγει ό ριζοσπάστης σοφιστής, δφείλει νά διάρ
ρηξη πάντα δεσμόν συνδέοντα αύτόν μετά τών 
νόμων καί καταπατήση αύτούς ύπό τούς πόδας 
του, άνορθών ουτω τό φυσικόν δίκαιον.

Άλλ’ ύπομείνωμεν άκούοντες τοΰ φιλελευ
θέρου σοφιστοΰ μέχρι τέλους τής δλεθρίας αύτοΰ 
διδασκαλίας.

'Η φιλοσοφία, έξακολουθεΐ λέγων, είναι ώ- 
ραϊον πράγμα, έάν μεταχειρισθή τις αύτήν με- 
τρίως έν τή νεότητι· άλλως, έάν άσχοληθή τις 
περί αύτήν ύπέρ τό δέον καί έν τω γήρατι αύ
τοΰ, έρρέτω τότε είς κόρακας· εΐναι διαφθορά 
τοΰ άνθρώπου· διότι δ φιλοσοφών, είς τήν φι
λοσοφίαν καί μόνην προσέχων, γίνεται άπειρος 
περί τά τής πόλεως καί τούς λόγους, ους μετα- 
χειριζόμενός τις πρέπει νά συναναστρέφηται μετά 
τών άνθρώπων · καί τύ δεινότερον εΐναι, δτι 

γίνεται άπειρος περί αύτάς τάς άνθρωπίνους έπι- 
θυμίας, τάς ήδονάς καί τά ήθη· όταν δέ παοα- 
στή ή άνάγκη νά άναμιχθή καί αύτός είς τά 
πράγματα τής πολιτείας, γίνεται καταγέλαστος 
καί άξιος ραβδιμάστων· διότι, ένφ εΐναι εύφυής 
καί έπιτήδειος είς πολλά, εις τε τά πολιτικά 
καί είς τήν άγοράν, έν ή οί άνθρωποι γίνονται 
ένδοξώτατοι, κάθηται άργός έν τινι γωνία, ψιθυ- 
ρίζων καί φλυαρών μετά 4 ή 5 μειράκιων καί 
μή λέγων έλεύθερον τινά λόγον καί μέγαν.

Πρός τούτοις πάσιν ό σοφιστής προστίθησι 
καί τά οίκτρά περί άρετής καί εύδαιμονίας 
δόγματά του λέγων δτι ό θέλων νά ζήση καλώς 
πρέπει νά θεραπεύη πάσας τάς έπιθυμίας του, 
καί μέγιστοι άν ήσαν αύται, καί νά μή περι- 
στέλλη αύτάς· τοΰτο δέ κατ’ αύτόν εΐναι ή 
αρετή· έπειδή δμως τοΰτο δέν εΐναι εδκολον, 
λέγει, είς πάντας, άλλά μόνον εις τούς έπιτη- 
δειοτάτους καί ίκανωτάτους, διά τοΰτο οί άπο- 
τυγχάνοντες ένεκεν αδυναμίας, ΐνα κρύψωσι τήν 
αισχύνην των, λέγουσιν δτι ή άκολασία εΐναι 
αισχρόν πράγμα· καί τούς μέν άκολάστους κατη- 
γοροΰσι, έαυτούς δ’ έπαινοΰσιν ώς σώφρονας καί 
άνδρείους. Ώς συμπέρασμα δέ τέλος τών φλυ
αριών του φέρει ό σοφιστής, δτι άρετή καί εύ- 
δαιμονία εΐναι ή τρυφή καί ή άκολασία· τά δέ 
λοιπά πάντα, τά καλλωπίσματα, αί παρά φύσιν 
συνθήκαι τών άνθρώπων, εΐναι φλυαρίαι ούδενός 
άξιαι. Τοιαύτη περίπου ήν καί ή άρχή τής 
Κυρηναϊκής σχολής περί ήδονής.

Πάσαι αύται αί διεφθαρμένοι άρχαί τοΰ Γορ
γίου εΐναι άποτελέσματα τοΰ έν τω άπολεσθέντι 
συγγράμματι αύτοΰ, περί τοΰ μή δντος ή περί 
φύσεως άπαντώντος δόγματός του, καθ’ δ ούδέν 
ύπάρχει, άν δέ ύπάρχη δέν τό γνωρίζομεν· άλλά 
καί άν τό γνωρίσωμεν δέν εΐνοι δυνατόν νά τό 
μεταδώσωμεν άλλοις.

(Έπεται συνέχεια.)

Τό πρώτον δίκροτον τοΰ γαλλικού ναυτικοΰ
"ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ”

έν παραβολή πρός τό μεγαλείτερον 
θωρηκτόν τής Γαλλίας

"Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ BAUDIN”.

(Μετά δύο εικόνων, δρα σελ. 301.)

25Ο πρώτον δίκροτον, τό όποιον έναυπηγήθη 
ίδίέν Γαλλία, ήτό τό "Στέμμα”, κατα- 

σκευασθέν ύπδ τοΰ ναυπηγού Δυπέν έν
Διέππη. Τό μέγα τοΰτο έργον διά τήν έποχήν 
έκείνην έξετελέσθη ' πρός πλήρη εύαρέσκειαν τοΰ 
βασιλέως”, ώς άναφέρουσι σύγχρονα έγγραφα.
'Η ναυπήγησίς του έγένετο έν έτει 1637, ώπλί- 
σθη δέ τό πλοΐον διά 76 τηλεβόλων. Τό μήκος
αύτοΰ ήτο 39 μέτρων, μήκος τεράστιον διά τούς 
χρόνους έκείνους, καθ’ ους τά μεγαλείτερα πολε
μικά σκάφη ήσαν, κυριολεκτικώς είπεΐν, μεγάλαι 
λέμβοι. '0 μεσαίος ιστός τοΰ "Στέμματος” είχε 
117 ποδών ύψος (38 μετρ.), τά ιστία του δλα 
συνέκειντο έξ 11,700 μέτρων πανίου· τό μέγα 
σχοινίον του (ή γούμενα) είχε περιφέρειαν 24 
δακτύλων (μετρ. 0,65), μήκος 195 μέτρων καί
βάρος 6853 χιλιογράμμων. ‘Η μεγάλη αύτοΰ 
άγκυρα έζύγιζε 2447 χιλιόγραμμα.

Τό έπιτελεΐον τού πλοίου τούτου συνέκειτο 
έξ ένδς πλωτάρχου (μέ μισθόν 300 φράγκων 
κατά μήνα) ένδς ύποπλοιάρχου (μέ μισθόν 100 φρ.) 

καί ένδς άνθυποπλοιάρχου (50 φρ.). Ό πρώτος 
αύτοΰ κυβερνήτης ήτο ό πλωτάρχης Λωναί 'Ροσ- 
σιλής. Ιούς τρεις τούτους άξιωματικούς διώ- 
ριζεν ό βασιλεύς, ό δέ κυβερνήτης ώφειλε νά 
έκλέξη τά πλήρωμά του, λαμβάνων έπί τούτφ 
τήν άναγκαίαν έπιχορήγησιν ύπό τοΰ κράτους. 
Καί διά τήν τροφήν τοΰ πληρώματος ώφειλε νά 
φροντίζη ό κυβερνήτης. Καθ’ ήν έποχήν έναυ- 
τηγήθη τό "Στέμμα” πρωθυπουργός τής Γαλ
λίας ήτο ό καρδινάλιος 'Ρισελιέ, ύπουργός τών 
ναυτικών ό Σουρδής, άρχιεπίσκοπος τοΰ Βορδώ, 
καί μέγας έφημέριος τοΰ ναυτικού ό άγιος Βι
κέντιος (St. Vincent de Paul).

Ή όλική δαπάνη τοΰ "Στέμματος” άνήλθεν 
είς 500 χιλιάδας φράγκων τής έποχής έκείνης, 
καθ’ ήν ή μέν πυρΐτις έτιμάτο φρ. 1.40 κατά 
χιλιόγραμμον, ό δέ μόλυβδος φρ. 19.70 κατά 
100 χιλιόγραμμα.

"Ας παραβάλλωμεν ήδη τό έν έτει 1883 έν 
Βρέστη κατασκευασθέν μέγα θωρηκτόν " ‘Ο ναύ
αρχος Baudin”. Τοΰτο εΐναι έκ σιδήρου καί 
χάλυβος έχει δέ μήκος μέτρ. 104.40. Δέν έχει 
ιστούς, ή μικρόν μόνον ιστόν χρησιμεύοντα διά 
τά σήματα. Εχει δύο μηχανάς καί δύο έλικας. 
At δύο μηχαναί έχουσιν όμού δύναμιν 8320 ίπ
πων. '0 όπλισμός του σύγκειται· έκ 3 τηλε
βόλων (75 τόννων) έν τοΐς πύργοις, καί 12 τη
λεβόλων μικροτέρων. Τό δέ πλήρωμα αύτοΰ 
σύγκειται έξ ένδς άντιπλοιάρχου, κυβερνήτου, 
λαμβάνοντος μισθόν φρ. 817.90 κατά μήνα, ενός 
πλωτάρχου (μισθός 742.11), 3 ύποπλοιάρχων 
(347.56), 5 άνθυποπλοιάρχων (257.63), 12 δοκί
μων (151.58), ένδς άρχιμηχανικοΰ (347.46), 
ένδς φροντιστοΰ (347.46), ένδς ιατρού α'. τάξεως 
(347.56), ένδς ιατρού β'. τάξεως (252.63), ένός 
βοηθού ιατρού (183.16), καί ένός βοηθού φαρ
μακοποιού (183.16) πρός δέ καί έξ ύπομηχανι- 
κών, θερμαστών, σιδηρουργών, όπλοπλοιών κτλ. 
καί ναυτών, έν δλφ έκ πληρώματος 706 άνδρών. 
‘Η δαπάνη τοΰ σκάφους άνήλθεν είς 11 ’/2 έκατ. 
φράγκων, τών δέ μηχανών 1 'Ιΐ έκατομ. 'Η δέ 
όλική δαπάνη μέχρις άποπερατώσεως άνήλθεν 
είς τό μέγα ποσόν 20 έκατομμυρίων φράγκων.

Ιό οικονομικόν μέρος τοΰ πολεμικού τούτου 
πλοίου εΐναι βλως διάφορον τοΰ "Στέμματος”. 
Περί τής τροφής τών άνδρών δέν φροντίζει πλέον 
ό κυβερνήτης, άλλά τό κράτος κατ’ εύθεΐαν ■ 
ουτω έξέλειπον αί άλλοτε συμβαίνουσαι αηδείς 
καταχρήσεις πρός μεγάλην βλάβην τών πληρω
μάτων. Οί κυβερνήται φροντίζουσι διά τήν τρά
πεζαν τών άνωτέρων μόνων άξιωματικών, λαμ- 
βάνουσι δέ διά τούτο φρ. 29 καθ’ έκάστην· ό 
άνθυποπλοίαρχος λαμβάνει 3 φρ. καθ’ έκάστην 
διά τήν τροφήν του. Ή θέσις τών ναυτών κα
τέστη άσυγκρίτφ λόγω καλλιτέρα, καί ή ύπη- 
ρεσία των όλιγώτερον βαρεία· έκτός δέ τούτου 
καί ή τροφή αύτών εΐναι ύγιεστέρα, συνισταμένη 
έκ κρέατος, μαγειρευομένου διά βουτύρου, έκ 
διπυρίτου, πιζελίων καί άλλων δσπρίων, έν φ 
έν άρχαιοτέρα εποχή ούδέποτε έγίνετο χρήσις 
βουτύρου, άλλά μόνον χοιρείου άλείμματος πρός 
παρασκευήν τών φαγητών.
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01 ΜΥΡΜΗΚΕΣ ΩΣ ΤΡΟΦΗ ΕΝ ΒΡΑΣΙΛΙΑι.

(Μετά είχόνος, όρα σελ. 301.)

Τ
ΠΑΡΧΟΥΣΙ φυλαί τινες τής κεντρώας ’Αφρι
κής και τοΰ Ινδικού άρχιπελάγους, τρώ- 
γουσαι έντομα. Έν Βρασιλία, έν τή έπαρ- 
χίφ του 'Αγίου Παύλου, ό όχλος τρώγει με

γάλους μύρμηκας, πωλουμένους έν ταΐς όδοΐς 
έψημμένους, ώς πωλοΰνιαι παρ’ ήμΐν τά κάστανα. 
Τούς μεγάλους τούτους μύρμηκας ένδύουσιν ενί
οτε οΐ πωληταί ώς κούκλας, δπως έλκύσωσι 
τούς άγοραστάς. Έν τή παρατεθειμένη είκόνι 
φαίνεται ή διασκευή τών μυρμήκων τούτων. 
Συνήθως τίθενται οί οΰτω ένδεδυμένοι μύρμηκες 
έντδς πυξίδων, φερουσών τήν έπιγραφήν formigas 
vestidas. Οί μεγάλοι ούτοι μύρμηκες είναι έν
τομα καταστρεπτικότατα· ένίοτε έν μια νυκτί 
κατατρώγουσιν δλα τά φύλλα τών θάμνων τοΰ 
καφέ και έξαφανίζουσιν δλην τήν έσοδείαν. Αί 
φωλεαί των, άπέχουσαι άλλήλων κατά 30 μέ
τρα, εΐναι λοφίσκοι, έχοντες 1 μέτρου ύψος και 
έχουσι τδ χρώμα τοΰ έδάφους, έφ’ ού άνεγεί- 
ρονται.

Οί μύρμηκες ούτοι τής Βρασιλίας εΐναι οι 
μεγαλείτεροι γνωστοί μύρμηκες · καί τδ άρρεν 
καί τδ θήλυ έχουσι πτερά, τδ δέ περιεργότεοον 
εΐναι δτι ύπάρχουσι καί ούδέτεροι. Δέν εξέρ
χονται τών φωλεών των είμή μόνον τήν νύκτα 
καί καθ’ δλην τήν ήμέραν αί μυρμηκοφωλεαί 
εΐναι έπιμελώς κεκλεισμέναι διά κλαδιών καί 
λιθαρίων, τά όποια τήν νύκτα άφαιοοΰνται, δπως 
έπιτρέπωσι τήν έξοδον. Τών αύτών κλαδιών καί 
λιθαρίων γίνεται χρήσις καί τήν έπομένην ήμέ
ραν, άφ’ ού δλοι οί μύρμηκες έπιστρέψωσιν είς 
τήν φωλεάν των. Τά άπδ τών θάμνων άπο- 
κοπτόμενα φύλλα μεταφέρονται είς τάς φωλεάς. 
Είς τί δμως χρησιμεύουσι; Κατά τδν Μάκ-Κούκ, 
δστις λίαν έπιμελώς έμελέτησε τδν βίον αύτών, 
τά φύλλα χρησιμεύουσιν είς κατασκευήν μάζης 
φαιοχρόου, δι’ ής κατασκευάζουσι τάς όκτα- 
γώνους αύτών φωλεάς ή κυψέλας, ώς αί μέ- 
λιασαι. '0 κ. Βέλτ Ισχυρίζεται δτι [τά φύλλα 
σχηματίζουσι βαθμηδόν στρώμα, έφ’ ου φύονται 
οί μύκητες, οίτινες εΐναι ή κυριωτέρα τών μυρ
μήκων τούτων τροφή.

Κατά τήν γνώμην τών ’Ινδών τδ νοστιμώ- 
τερον μέρος εΐναι ή κοιλία τών θηλέων, πεπλη- 
ρωμένη ώών.

ήγέρθη καί ήνοιξε τήν θύραν. Πρδ αύτής ΐστατο 
ό ίππος τοΰ Κοζάκου, άνευ δμως ίππέως. Τρό
μος κατέλαβε τήν γυναίκα· έγνώριζεν αυτή τδ 
πιστόν ζώον, καί εύθύς έσυλλογίσθη δτι δ σύ
ζυγός της έφονεύθη. ’Άλλως ό ίππος δέν θά 
τδν έγκατέλιπε ζώντα. Στηριζομένη έπί τής 
θύοας, καλύπτουσα διά τών χειρών της τδ πρό- 
σωπον ή δυστυχής γυνή ήρξατο κλαίουσα. '0 
ίππος έστήριξε τήν κεφαλήν του έπί τοΰ ώμου 
της καί έστέναξεν, ώς άν και ούτος έκλαιε 
μετ’ αύτής τδν γενναΐον ιππέα. Περιβάλλουσα 
διά τών βραχιόνων της τήν κεφαλήν τοΰ πιστού 
ζώου τήν ήσπάσθη, καί εΐτα άπέμαξε τά δάκρυα 
αύτής.

Καί άν όντως άπέθανεν δ άνήρ, δν τόσον 
ενθέρμως ήγάπα, ή Βάσα είχε καθήκον νά έκ- 
πληρώση· δέν έπρεπε νά τδν άφήση βοράν τών 
κοράκων, άλλ’ έπρεπε νά τδν θάψη ώς καλόν 
χριστιανόν έν χώματι ήγιασμένφ. ' Η Βάσα 
είσήλθεν είς τήν οικίαν, έφόρεσε τήν γοΰνάν της, 
έκάλυψε τήν μέλαιναν κόμην δΐ έρυθροΰ μαν- 
δυλίου, έλαβεν είς χεΐρας τήν μάστιγα καί έζώ- 
σθη τδ γιαταγάνιον· βεβαιωθεΐσα δέ δτι τά δύο 
πιστόλια τοΰ έφιππίου ήσαν καλώς γεμισμένα 
καί δτι ή φιάλη μέ τδ οινόπνευμα εύρίσκετο έν 
τφ δερματίνφ σάκκφ, έπέβη τοΰ ίππου καί 
άπήλθε λαβοΰσα τήν διεύθυνσιν, ήν έλαβε τήν 
πρωίαν δ Δοροβέγκος άναχωρών.

Ή Βάσα παραμερίσασα τδ ύποκάάισόν του 
είδε τήν πληγήν — ήτο πληγή λόγχης πρδς τδ 
άριστερδν μέρος τοΰ στήθους. Μετά πολλής 
έπιδεξιότητος έπλυνε τήν πληγήν διά οινοπνεύ
ματος καί κόψασα διά τοΰ γιαταγανιού τδν 
έπενδύτην του περιέδεσεν αύτήν. Τέλος τφ 
έδωκε καί έπιεν όλίγον οινόπνευμα. Ό τραυ
ματίας ήνοιξε τούς όφθαλμούς. 'Η Βάσα τόν 
έκράτει είς τάς άγκάλας της καί τόν παρετήρει, 
μεθ’ δ ποιούσα τδ σημεΐον τοΰ σταυροΰ ποοσηυ- 
χήθη έπί τινα λεπτά.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΚΟΖΑΚΟΥ.

Διήγημα Sacher-Masoch.

YS έκάλυπτε τήν έκτεταμένην 
πεδιάδα· ύπδ τδν άστερόεντα ού- 

ρανδν καί έν μέσω τοΰ κυματώ
δους ωκεανού τών χόρτων καί τών 
άνθέων εύρίσκετο μικρά καλύβη · 
φράκτης, καταρρεύσας έν μέρει, 
περιέβαλλε τήν αύλήν καί τδν μι
κρόν κήπον.

Έν τφ ίσογαίφ δωματίφ, ού 
οί τοίχοι έκαλύπτοντο ύπδ εικόνων

Αγίων, ή Βάσα έκοιματο μόνη έπί τής σκλη
ρός κλίνης της, κεκαλυμμένη ύπδ τοΰ πρόβα - 
τείου έπενδύτου. Ό σύζυγός της, ό Κοζάκος
Δοροβέγκος, εΐχεν άπέλθει αμα έγνώσθη ή έπι- 
δρομή τών γειτνιαζόντων Τατάρων.

Αίφνης ή νεαρά γυνή άφυπνίσθη· έκρουέ τις 
τήν θύραν της. Έπί τινας στιγμάς έστη άκροω- 
μένη· ή θύρα έκρούσθη καί δεύτερον. 'Η Βάσα

“Άκρα έπικράτει σιγή έπί τής εύρείας πεδι- 
άδος· ούδέν έκινεΐτο, μόνον έλαφρά πνοή άνέμου 
έλύγιζε τά δψηλά χόρτα. Μακρόθεν έφαίνετο 
σκοτεινόν όγκος, τδ δάσος. 'Η Βάσα έπέτα ώς 
πτηνδν διά τής άνοικτής έκτάσεως μέχρι τοΰ 
παρακειμένου χωρίου· έκεΐ έμαθεν δτε οί Τά- 
ταροι ύπεχώρησαν συμπαραλαδόντες πλούσια 
λάφυρα καί τινας αιχμαλώτους. Ταΰτα άκού- 
σασα ήρξατο έλπίζουσα.

Πρδς άνατολάς έλαμπον αί πρώται άκτΐνες 
τής ήμέρας. Διερχομένη παρά τι κτήμα τών 
Κοζάκων, πυρποληθέν ύπδ τών έχθρών, εΐδεν 
έπί τής όδοΰ τδ πρώτον θύμα τοΰ άγώνος , ενα 
μουσουλμάνον. Τότε άφησε τάς ήνίας τοΰ ίππου, 
δστις τήν μετέφερε κατ’ εύθεΐαν έπί τοΰ πεδίου 
τής μάχης· πέριξ τδ χόρτον ήτο πεπατημένον 
ύπδ τών πετάλων τών ίππων· έν μέσφ τών 
χόρτων έκειντο πτώματα. Ή Βάσα άφιππεύ- 
σασα έξήτασε μετά προσοχής τούς νεκρούς Κο
ζάκους ένα πρός ένα, έλπίζουσα νά εύρη τδν 
σύζυγόν της· άλλ’ είς μάτην.

— θά ήναι αιχμάλωτος, είπε καθ’ έαυτήν, 
καί ή ιδέα αυτή τήν παρηγόρησεν.

'0 ήλιος έν τοσούτφ εΐχεν άνατείλει καί οί 
κόρακες καί ίέρακες ήρξαντο τοΰ άποτροπαίου 
συμποσίου των, κτυπώντες τάς πτέρυγάς των 
καί κρώζοντες.

Αίφνης δ ίππος έχρεμέτισε μακρόθεν. Μή
πως άνεκάλυψε τδν κύριόν του; Ή Βάσα έσπευσε 
πρός τούς πυκνούς θάμνους, παρά τούς όποιους 
ΐστατο δ ίππος κινών τήν ούράν του· ήνοιξε τούς 
κλάδους καί άφήκε κραυγήν — δ σύζυγός της 
έκειτο έκεΐ δπτιος, κεκλεισμένους έχων τούς 
όφθαλμούς καί αίματόφυρτος. Έρρίφθη έπ’ αύ
τοΰ, τδν ήσπάσθη καί έγείρασα αύτδν είς τάς 
άγκάλας της·

— Δοροβέγκε, άνέκραξε, σύζυγέ μου, άνδρεΐέ 
μου!

'0 Δοροβέγκος άνέπνεεν [άκόμη. Ή Βάσα 
έλαβε τήν φιάλην μέ τδ οινόπνευμα, καί τ<ΐ 
έστάλαξε σταγόνας τινάς είς τδ στόμα. '0 τραυ
ματίας άνεστέναξεν έλαφρώς καί ήνοιξε τούς 
όφθαλμούς.

— Έχεις τήν δύναμιν νά ίππεύσης βοηθού- 
μενος παρ’ έμοΰ; τδν ήοώτησε μετ’ ολίγον.

0 Δοροβέγκος έσεισε τήν κεφαλήν.
— Οχι, άπεκρίθη, έχασα πολύ αίμα.
— Τότε πρέπει νά μείνωμεν [έδώ, εΐπεν ή 

Βάσα, έως δτου άνακτήσης τάς δυνάμεις σου.
— Έπεθύμουν νά κοιμηθώ, έψιθύρισεν ό 

τραυματίας.
'Η Βάσα τδν άπέθεσεν έλαφρώς έπί [τοΰ 

χόρτου καί τφ έθεσε τδν σάκκον ώς προσκέφα- 
λον· δέσασα τδν ίππον πλησίον του έπί μικρού 
πασσάλου, άπήλθεν είς άναζήτησιν ολίγης τρο
φής καί υδατος διά τδν πληγωμένον.

Αί ακτίνες τοΰ ήλιου έθέρμαινον τήν κεφαλήν 
καί τδν τράχηλον τής άνδρείας γυναικός· άλλά 
περί τούτου ούδόλως έφρόντιζεν. Καταβεβλη
μένη καί αύτή έκ τής πείνης καί δίψης έξη- 
κολούθει άναζητοΰσα τροφήν καί ύδωρ διά τδν 
σύζυγόν της. Άλλ’ είς μάτην· ούδέ σταγόνα 
υδατος ευρισκεν, ούδέ δένδρον, ούδέ καλύβην. 
Ήρξατο άπελπιζομένη, δτε αίφνης ολίγα βήματα 
μακρότερον είδε χαράδραν κατάφυτον· κατήλθε 
καί εύρέθη ένώπιον θάμνων πεπληρωμένων μού
ρων · συλλέξασα άοκετά, μόλις δυναμένη νά βα- 
δίση έκ τοΰ κόπου, έτρεξε πρδς τδ μέρος δπου 
έκειτο ό Δοροβέγκος.

Ούτος έκοιματο. Έκάθησε παρ’ αύτφ, άλλ’ ού
δέ έν μούρον έφαγε πριν έξυπνήση. Άφ’ οΰ 
έξύπνησε τφ έδωκεν δλίγην τροφήν καί άφ’ οΰ 
αύτός έφαγεν, έφαγε καί αύτή. Εΐτα δέ πάλιν 
έσπευσεν είς άναζήτησιν υδατος. Ή νύξ ήτο 
ήδη προκεχωρημένη δτε εύρε βόσκοντα ίππον 
Κοζάκου καί πλησίον αύτοΰ ξυλίνην φιάλην 
κενήν.

— Δός μοι νερόν, εΐπεν δ Κοζάκος.
— Δέν έχω.
— Μικρός βόαξ εΐναι έδώ πλησίον, εΐπεν δ 

Δοροβέγκος. »
— Ποΰ είναι;
— Πρός τδ όπισθεν μέρος.

τής άρχεται νά ψάλλη άσμα γνωστόν 
τών Κοζάκων, τοΰ όποιου δ πρώτος 
στίχος είναι·
‘"0 Κοζάκος τδν ίππον του ποτίζει.” 

Πρδ τών ποδών της ρέει δ ποταμός· 
κύπτει ή Βάσα καί πίνει άπλήστως 
έκ τοΰ δροσερού υδατος, ώς πίνει ίππος 
διψαλέος· εΐτα γεμίσασα τδ ξύλινον 
άγγεΐον έσπευσε πάλιν πρδς τδ μέρος, 
οπού εΐχεν άφήσει τδν σύζυγόν της.

— Δοροβέγκε! Δοροβέγκε! φωνάζει 
μακρόθεν.

Έπί πολύ ούδεμία ήκούσθη άπάν- 
τησι· τέλος διά τής νυκτός ήχησε τδ 
όνομά της.

— Βάσα! Βάσα! Έδώ!
— Έχω νερόν, Δοροβέγκε! εΐπεν 

αύτή καί έπανέλαβε τδ διακοπέν αομά 
της.

Έφθασε πλησίον του, έγονάτισε, 
καί τφ έπλησίασε τδ άγγεΐον είς τά 
χείλη- καί έπιεν δ τραυματίας, εΐτα 
δέ έστρεψε πρδς αύτήν τούς μέλανας 
όφθαλμούς του καί δύο δάκρυα έρρευσαν 
έπί τών ήλιοκαών παρειών του μέχρι 
τοΰ μύστακός του.

Τήν πέμπτην ήμέραν ό Δοροβέγκος 
είπε·

— Τώρα αισθάνομαι πάλιν τάς δυ
νάμεις μου.

Ή Βάσα τδν έβοήθησε νά έγερθή, 
ήτοίμασε τδν ίππον, καί άμφότεροι 
έφιππεύσαντες άπήλθον βήματι βραδεΐ, 
προσέχοντες μή έπέλθη αίφνης κίν
δυνός τις. 'Όταν δ’ έπλησίασαν πρδς 
τήν έμπρησθεϊσαν καλύβην, εΐδον τρεις 
ιππείς έρχομένους πρδς αύτούς.

— Οί Τάταροι! έψιθύρισεν ό Δο
ροβέγκος.

— Μή κινηθής, εΐπεν ή Βάσα· θά 
σέ σώσω ή θ’ άποθάνω μαζύ σου!

Οί δύο έκ τών ιππέων ήσαν ήδη

ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ.

Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ BAUDIX.

πλησίον· ή σύζυγος τοΰ Κοζάκου έλαβε 
τά πιστόλια της· έπυροβόλησε καί 
είς τών έχθρών έπεσε βυθισθεις είς 
τά πυκνά χόρτα- έπυροβόλησε καί δεύ
τερον καί δ ίππος τού δευτέρου έπεσε 
συμπαρασύρας τδν ιππέα. Έν ροπή 
άστραπής έγύμνωσε τδ γιατάγιόν της 
καί άρπάσατα τδν έχθρδν έκ τής κό
μης τω άπέκοψε τήν κεφαλήν, καί 
εΐτα ύψωσε τήν μάχαιραν έν θριάμβφ. 
Τότε έφθασεν ό τρίτος ίππεύς καί 
έστη ένώπιον τής ώραίας γυναικός.

— Έλθέ μαζύ μου, ρόδαν άγριον 
τής πεδιάδας, τή είπε· θά ήσαι ό λαμ
πρότερος στολισμός τοΰ χαρεμιού με
γάλου ήγεμόνος· έν μέσφ τής πολυ
τελείας, φοροΰσα μεταξωτά φορέματα 
καί πολύτιμα κοσμήματα θά κάθησαι 
ώς σουλτάνα έπί μαλακών άνακλίν- 
τρων, έχουσα περί σέ σμήνος δούλων, 
οί όποιοι θά ύπακούουν μόνον είς τά 
νεύματά σου.

'Η σύζυγος τοΰ Κοζάκου τφ άπήν- 
τησε διά ειρωνικού καγχάσματος, καί 
λαβοΰσα τδ σχοινίον τοΰ έφιππίου τδ 
έρριψε μετά τοσαύτης έπιτηδειότητος 
έπί τής κεφαλής τοΰ έχθροΰ, ώστε 
τδν έρριψε κατά γής.

— Παραδώσου, τφ εΐπεν, ή σέ 
φονεύω!

'0 Τάταρος έπεσε γονυπετής ένώ- 
πιόν της καί έσταύρωσε τάς χεΐρας 
έπί τού στήθους του.

— Μή κινηθής, προσέθηκεν ή 
Βάσα, ή άμέσως σοί άποκόπτω τήν 
κεφαλήν.

Τότε άφιππεύσασα έπροχώρησε πρδς 
τδν αιχμάλωτον, τφ έδεσε τάς χεΐρας 
όπισθεν τών νώτων του καί τδν διέ
ταξε νά έγερθή. Έξετάσασα τάν φο- 
νευθέντα ίππον εΰρεν έπ’ αύτοΰ πο· 
λύτιμά τινα άντικείμενα· ύφασμα 
τουρκικόν χρυσοκέντητον, άργυρά τινα 
σκεύη, σταυρόν χρυσοΰν καί ζεύγος 
ένωτίων. θριαμβευτικώς έπέδειξε τά

'Η Βάσα ήγέρθη καί παραλαβοΰσα τδ ξύλινον 
φλασκίον άπήλθεν· αίφνης εΐδεν έμπροσθέν της 
μικρόν φώς. Τί ήτο αύτό τδ φώς; Ανθρώπινη 
κατοικία, ή οτρατόπεδον τών Τατάρων; —Άδιά- 
φορον· ό σύζυγός της έχει άνάγκην υδατος· 
προχωρεί άκολουθοΰσα τδ φώς. Τδ φώς κινεί
ται, ποτέ μέν ύψούμενον, ποτέ δέ ταπεινούμενον 
καί τήν όδηγεΐ πρδς σύμπλεγμα δένδρων πλήν 
ποιος θύρυβος προσβάλλει τά ώτά της; Είναι 
δ μόχθος υδατος . . . άς έχη δόξαν δ θεός! . . - 
Άλλά δ ποΰς της βυθίζεται αίφνης μέχρι τοΰ 
γόνατος έντδς τέλματος · τδ όδηγήσαν αύτήν φώς 
ήτο έκ τών άπατηλών έκείνων τών δασών λάμ
ψεων, τών προερχομένων έκ τών σεσηπότων ξύ
λων. ‘Η Βάσα κρατείται άπδ κλάδου καί 
μετ’ άκρας προσοχής προχωρεί· τέλος βλέπει 
ένώπιον της στίλβον διαυγές ύδωρ. Πόσον εΐναι 
εύτυχής, ή ταλαίπωρος γυνή! Έν τή χαρφ αύ- Ο ΜΥΡΜΗΚΕΣ ΩΣ ΤΡΟΦΗ ΕΝ ΒΡΑΣΙΛΙΑι.
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πάντα εις τον σύζυγόν της, μεθ’ δ θέσασα τά 
λάφυρά της εντός τοΰ δερμάτινου σάκκου, έπέβη 
πάλιν τοΰ ίππου.

— Τώρα, είπε πρδς τδν Τάταρον, σύ είσαι 
δ δοϋλός μου· σύ θά καλλιεργής τδν άγρόν μας 
έν δσω δ σύζυγός μου δέν θά δυνηθή νά έρ- 
γασθή. ’Εμπρός!

Καί δπερηφάνως έχρότει διά τής μάστι
γός της.

ΒΡΟΧΗ ΑΙΜΑΤΟΣ.

ΓΕΝΝΑΙΑ ΔΩΡΕΑ.

S
N διαφόροις χώραις υπάρχει παρά τω 
λαω ή πρόληψις δτι ένίοτε άπδ τών 
νεφών βρέχει αίμα. ‘Η πρόληψις αυτή 

προήλθεν έκ τοΰ φαινομένου, δτι ένίοτε ή κατα- 
πίπτουσα βροχή έχει χροιάν έρυθράν έκ μικρο- 
σκοπικών δργανικών ή μεταλλικών σωμάτων, 
τά όποια διά τών άνεμοστροβίλων ύψοΰνται έκ 
τοΰ έδάφους καί πίπτουσι κατόπιν δμοΰ μετά 
τής βροχής. "Εν τινι τών τελευταίων συνεδριά

άνεμου. Έν έτει 1860 οί Κύριοι Καμπίνης καί 
Γαβριέλλης εΰρον ύλας δργανικάς έν βροχή κα- 
ταπεσούση έν Σιένη τήν 28 καί 31 Δεκεμβρίου 
1860.

Πολλαί μελέται έγένοντο ύπδ τών μετεορο- 
λόγων καί σήμερον τδ ζήτημα είναι έντελώς 
λελυμένον. Μ’ δλον τοΰτο τδ φαινόμενον είναι 
εις άκρον περίεργον καί σπανιώτατον, καί ώς τοι· 
οΰτον είναι άξιον ιδιαιτέρας μελέτης καί έπι- 
μελοΰς έξακριβώσεως.

έλαβον ώά, κεκαλυμμένα ύπδ λεπτής στρώσεως 
κηρού καί έλαίου καί διατηρηθέντα έντδς άλατος. 
Τδ τρίτον βραβεϊον έλαβον ώά έμβεβαμμένα 
έντδς λίπους καί διατηρηθέντα έντδς άσβέστου 
ερμητικώς. Ύπήοχον έν τή έκθέσει ώά δια- 
τηρηθέντα κατ' άλλας μεθόδους, άλλά ταΰτα 
ήσαν δλα έφθαρμένα. 'Η άπλουστάτη μέθοδος 
είναι ή διατήρησις τών ώών έντδς κόνεως άλατος 
ξηράς. Αί μέθοδοι δι’ ύγρών άπεδείχθησαν 
πασαι άτελεΐς. Τά ώά μέ διπλοΰν κροκόν ή τά 
ακάθαρτα έξωθεν ούδεμίαν έχουσι πιθανότητα 
καλής διατηρήσεως.

Αίνιγμα 595.

2ΜΕΝΟΙ άναγράφομεν έκάστοτε πράξεις 
εύεργετικάς και προσφοράς γενναίας τών 
ήμετέρων όμογενών. Είναι πράγματι 

εύχάριστον και παρηγορητικόν διά τήν ανθρω
πότητα έν μέσω τοΰ έπιχρατοΰντος έγωϊσμοΰ, 
νά βλέπη τις πατριώτας εύγενεΐς, διαθέτοντας 
μέρος τοΰ πλούτου αυτών πρδς άναζωπόρωσιν 
τοΰ 'Ελληνισμού έν τή έξωτεριχφ καί έρχομένους 
προθύμως εις άντίληψιν διαφόρων αναγκών τών 
Ελληνικών κοινοτήτων. Διά τών φιλογενών 
τούτων άνδρών ού μόνον δ Ελληνισμός παγιοΰ- 
ται καί συγκρατεΐται, άλλά καί τδ γόητρον τής 
φίλης ήμών πατρίδας αυξάνει καί κραταιοΰται. 
Δέν πρέπει νά λησμονώμεν δτι πάσα πράξις 
αγαθή "Ελληνος, διαμένοντος έν οίαδήποτε χώρφ, 
περιποιεϊ γόητρον καί τιμήν εις τήν δλην πα
τρίδα.

Διδ μετά πλείστης δσης χαράς έμάθομεν δτι 
δ έν ’ Αλεξανδρεία διαμένων δμογενής ήμών Κύ
ριος Γεώργιος Άβέρωφ έδώρησεν έσχάτως 
εις τήν Ελληνικήν κοινότητα τής πόλεως έκείνης 
τδ ποσδν δέκα χιλιάδων αγγλικών λιρών πρδς 
προαγωγήν τών Σχολείων καί λοιπών άναγκών. 
Έπί τή γενναία ταύτη δωρεά τοΰ κ. Γ. Άβέρωφ 
δ πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς κ. Σωφρόνιος, πρόε
δρος τής δεκαπενταμελοΰς Επιτροπής τής διο- 
ρισθείσης πρδς έγγραφήν εισφορών, άπηύθυνεν 
αύτω καταλληλοτάτην ευχαριστήριον έπιστολήν, 
έν ή συν τοΐς άλλοις λέγει· “Διά τής γενναιο
δωρίας ταύτης ή φιλανθρώπων καί πατριωτικών 
αισθημάτων έμφορουμένη γενναία καί εύαίσθητος 
καρδία σου έπέθηκε τήν κορωνίδα τών άφθονων 
υπέρ τοΰ έθνους άγαθοεργιών, αΐτινες έξωραϊζουσι 
καί άγλαΐζουσιν ολόκληρον τδν λαμπρόν καί 
χριστιανικώτατον βίον σου. Έπί δέ τοΰ στε
φάνου, δΓ ού ευγνωμονούσα ή πατρίς σέ έστεψε, 
προσέθηκας ήδη καί νέον άδάμαντα.”

Έν τή μεγάλη αιθούση τής Τοσιτσαίας Σχο
λής δ κ. ’Αναστάσιος Βυζάντιος ώς άντιπρόσωπος 
τής Έλλ. Κυβερνήσεως έξέφρασε διά καταλλήλου 
προσλαλιάς τήν εύαρέσκειάν του έπί τή όντως 
βασιλική δωρεά τοΰ μεγάλου τής Σχολής ευερ
γέτου Κυρίου Γ. Άβέρωφ.

Ενταύθα δφείλομεν κατά καθήκον νά προσ- 
θέσωμεν δτι μεταξύ τών μεγάλων ευεργετών τής 
έν Αλεξάνδρειά Ελληνικής κοινότητος συγκατα
λέγονται καί έτεροι δύο πλούσιοι ομογενείς ήμών, 
οί Κύριοι Ί ω. Άντωνιάδης καί Κ. Ζερ- 
βουδάκης, ών αί άγαθοεργίαι κατέστησαν τά 
δνόματα αύτών προσφιλή ού μόνον έν μέσω τής 
έν Αίγύπτφ πολυπληθούς'Ελληνικής παροικίας, 
άλλά καί έν τή Έλλάδι αύτή, ένθα μετ’ εύγνω- 
μοσύνης πάντοτε άναγράφονται αί γενναΐαι προσ-

σεων τής έν Παρισίοις Ακαδημίας τών έπι- 
στημών άνεγνώσθη έκθεσίς τις τοΰ κ. Δελωναί 
περί τοιούτου φαινομένου, παρατηρηθέντος τή 
13 Δεκεμβρίου 1887 έν Κοχιγκίνη. “ Τή 13 
Δεκεμβρίου, λέγει ή έκθεσις, έπανηρχόμην μετά 
τής οικογένειας μου εις Ταϋ·Νίγκ έπί τής δη
μοσίας άμάξης, έν η εύρίσκοντο τέσσαρες άλλοι 
έπιβάται καί δύο παΐδες, έγχώριοι απαντες. 
Περί τάς 4 μ. μ. εις άπόστασιν 8 χιλιομέτρων 
τής πόλεως, δ νέος αμαξηλάτης, στραφείς πρδς
έμέ μετ’ άγανακτήσεως μέ ήρώτησε διατί έκη- 
λίδωσα τδν λευκόν έπενδύτην του δι’ αίματος, 
άποστάζοντος έκ τών δακτύλων μου. 'Ρίψας 
βλέμμα έπί τών χειρών μου είδον μετ’ έκπλή- 
ξεως δτι οΐ δάκτυλοί μου ήσαν πλήρεις αίματος· 
έπίστευσα κατ’ άρχάς δτι, άγνοών πώς, είχον 
κοπή, άφ’ ού δμως τούς άπέμαξα, παρετήρησα 
δτι ούδέν τοιοΰτον σημεΐον έφερον. Ήρώτησα 
τότε τούς συνοδοιπόρους μου, αν γνωρίζωσι πόθεν 
προήρχετο τδ αίμα· άλλ’ ούτοι μοί άπήντησαν 
δτι άγνοοΰσι τοΰτο. Έξετάζων τά ένδύματά 
μου εΰρον ταΰτα πλήρη μικρών έρυθρών στα
γόνων ώς αίματος πεπηγμένου. Μετά τινα 
λεπτά τής ώρας μία τών συνοδοιπόρων μας είδε 
τδ πρόσωπον τοΰ παρακαθημένου τέκνου της 
αΐματόφυρτον · έπίσης καί τδ λευκόν ένδυμα τοΰ 
παιδδς έφερε πλείστας δσας έρυθράς κηλίδας. 
Γήν έπιοΰσαν δτε ήθέλησα νά πλύνω τά ένδύ

'Η δλι κή δύναμις τών μηχανών τοΰ 
κόσμου. Τδ στατιστικόν γραφεΐον τοΰ Βερο- 

’ λίνου έπεξειργάσθη γενικόν κατάλογον δλων τών 
μηχανών τοΰ κόσμου, καί τά άποτελέσματα τής 
έπιπόνου ταύτης έργασίας είναι εις άκρον ένδια- 
φέροντα.—Ή δλική δύναμις ή άναπτυσσομένη 
ύφ’ δλων τών μηχανών άνέρχεται εις 46 εκα
τομμύρια ίππων, έξ ών 4 έκατομμύρια άνήκουσιν 
εις τούς σιδηροδρόμους. Πρός άπάπτυξιν τής 
τεράστιας ταύτης δυνάμεως θ’ άπητεΐτο εν διλ- 
λιούνιον άνθρώπων, ήτοι θά έγίνετο χρήσις τής 
βαναύσου έργασίας τών 2/:ι δλων τών κατοίκων 
τής ύφηλίου, συμπεριλαμβανομένων τών πρεσβυ
τών, τών γυναικών καί τών βρεφών.

Ή άναλογία τών διαφόρων έθνών είναι ή 
έξής· ή Αγγλία έχουσα 7 έκατομμύρια ίππων 
δυνάμεως (μή συμπεριλαμβανομένων τών σιδη
ροδρομικών μηχανών) άντιπροσωπεύει τήν δύ- 
ναμιν ένδς ίππου άνά πέντε κατοίκους· ή Αμε
ρική μέ 7 */2 έκατομ. ίππων δύναμιν άνά 6 
κατοίκους, ή Γερμανία μέ 4*/ϊ έκατομ. ίππων 
δύναμιν έχει ένδς ίππου δύναμιν άνά 11 κατοί
κους· ή Γαλλία μέ 3 έκατομ. ίππων δύναμιν, 
άνά 13 ψυχάς, καί ή Αύστρία μέ 1 */2 έκατ. 
'ίππων δύναμιν, άνά 30 ψυχάς.

ματά μου ούδεμίαν πλέον είδον έρυθράν κηλίοα.” 
Ό κ. Δελωναί, δστις προσεχώς έπανακάμπτει 
εις Γαλλίαν, θέλει φέρει μεθ’ έαυτοΰ καί τδ 
άλεξιβρόχιόν του, δπως έξετασθώσιν αί έπ’ αύτοΰ 
διατηρούμενοι έρυθραί κηλίδές.

Ή έκθεσις αυτή έδωκεν άφορμήν εις μικράν 
μελέτην περί τών προλήψεων άνατολικών τινων 
έθνών, αίτινες δέν έξηλείφθησαν είσέτι. Αί προ
λήψεις αύται δμοιάζουσι πρός τάς έν Εύρώπη 
κατά τδν μεσαιώνα ύφισταμένας. Ούτως οί Κι
νέζοι καί σήμερον έτι πιστεύουσιν εις τδ άκί- 
νητον τής γής, ώς έπιστεύετο έν Εύρώπη πρό 
τοΰ Γαλιλαίου. Τάς βροχάς αίματος περιγράφει 
κατά τδν 16 αιώνα ό συγγραφεύς Λυκοσθένης, 
δν άναφέρει δ Obsequens. 'Ο τελευταίος ούτος 
συγγραφεύς γράφει έν τφ βιολίω του “Περί θαυ
μάτων”, έκδοθέντι τω 1555 δτι άνέγνωσεν έν 
πολλοϊς τών άρχαίων συγγραμμάτων περί βροχών 
αίματος· “Έν Σατουρνία, λέγει, έπί τρεις ημέ
ρας έπιπτε βροχή αίματος. 'Ωσαύτως παρετη- 
ρήθη βροχή αίματος τήν ήμέραν τοΰ φόνου τοΰ 
Τατίου.” Μέχρι τοΰ 17 αίώνος αί τοιαΰται 
περιγραφαί είναι συνήθεις.

Έν έτει 1813 δ καθηγητής Σεμεντίνης άνε- 
κοίνωσεν εις τήν έν Νεαπόλει Ακαδημίαν τών 
έπιστημών τδ άποτέλεσμα τών έρευνών του έπί 
βροχής έρυθράς, καταπεσούσης έν τή κωμοπόλει 
Γεράκη, τήν 14 Μαρτίου τοΰ ίδιου έτους. Αί 
σταγόνες τής βροχής περιεΐχον κόνιν σιδηράν 
έρυθρόχρουν, ύψωθεΐσαν έκ τοΰ έδάφους ύπό τοΰ

Ή πυκνότης τών ύγρών. Τδ έξής περί
εργον πείραμα δύναται νά γείνη έκ τοΰ προ
χείρου. Ααμβάνομεν δύο ποτήρια ισομεγέθη, ών 
τδ μέν πληροΰμεν οίνου, τδ δ’ έτερον ύδατος. 
Τδ ποτήριον μέ τδ ύδωρ καλύπτομεν διά λεπτού 
φύλλου χάρτου, καί άνατρέπομεν αύτδ μετά 
προσοχής εις τρόπον ώστε τδ χεΐλός του προσαρ- 
μόζηται άκριβώς έπί τοΰ χείλους τοΰ έτέρου 
ποτηριού. Εϊτα δέ διά μέν τής μιάς χειρδς 
άφαιροΰμεν κατ’ δλίγον τδ χωρίζον τά δύο ρευ
στά φύλλον τοΰ χάρτου. "Αμα ό χάρτης άφαι- 
ρεθή άπδ τών χειλέων τών ποτηρίων κατά 2 ή 
3 έκατοστα τοΰ μέτρου, παρατηροΰμεν βτι διά 
τών σχηματιζομένων έπ’ αύτοΰ μικρών πτυχών, 
τό μέν ύδωρ ώς βαρύτερον κατέρχηται, ό δέ 
οίνος ώς έλαφρότερος άνέρχεται. Τοΰτο συμ
βαίνει έπί τινας στιγμάς χωρίς ν’ άναμιχθώσι 
τά δύο ρευστά· τέλος δ μέν οίνος καταλαμβάνει 
τήν θέσιν του έν τω ποτηρίφ τοΰ ύδατος, τδ 
δέ ύδωρ έν τφ τοΰ οίνου. Τδ πείραμα τοΰτο 
δύναται πας τις νά έκτελέση έκ τοΰ προχείρου 
είναι πείραμα βασιζόμενον έπί τής φυσικής πυ- 
κνότητος τών δύο ύγρών, τοΰ ύδατος καί τοΰ 
οίνου.

Μεταφορά ιχθύων κατεψυγ μένων. 'I- 
δρύθη πρό τίνος έν Μασσαλία Εταιρία φέρουσα 
τδ όνομα " 'Εταιρία τής Τριαίνης”, καί σκοπούσα 
τήν εισαγωγήν εις Γαλλίαν ιχθύων κατεψυγμένων 
έξ ’Αμερικής. 'Η έταιρία αυτή κατεσκεύασεν 
έπί τούτφ άτμόπλοιον καί ίστιοφόρον πλοϊον. 
Τδ άτμόπλοιον άφιχθέν έσχάτως εις Μασσαλίαν 
έκόμισε 30 χιλ. χιλιογράμμων ιχθύων έντελώς 
κατεψυγμένων καί έν καταστάσει πάγων. 'Η 
θερμοκρασία τών αποθηκών τοΰ πλοίου, έν αίς 
τίθενται οί ιχθύς, διατηρείται διαρκώς εις 17» 
ύπδ τδ μηδενικόν καί τοΰτο τή βοήθεια μηχανής 
συστήματος Pictet παραγούσης τήν ψύξιν διά 
τής έξατμίσεως τοΰ θεϊκού δξέος. Οί ιχθύς είχον 
άλιευθή διά δικτύων εις διαφόρους θέσεις τής 
Μεσογείου καί τοΰ Ατλαντικού. Άφικνουμένου 
τοΰ φορτίου εις Μασσαλίαν, μεταφέρεται τοΰτο 
έν νυκτί (πρδς άποφυγήν τοΰ καύσωνος) έντδς 
ύπογείων, έχόντων τήν αύτήν θερμοκρασίαν, ήν 
έχουσιν αί έν τω πλοίω άποθήκαι. Οί ίχθΰς 
διατηρούνται άριστα καί ή ύγειονομική έπιτροπή 
έξετάσασα αύτούς εΰρε καταλληλοτάτους πρδς 
βρώσιν. 'Η δοκιμή, ή γενομένη διά τοΰ ιστιο
φόρου πλοίου, άπέδειξεν δτι οί ίχθΰς δύνανται 
νά διατηρηθώσιν έπί 7 καί 8 μήνας έν ψυχρά 
άτμοσφαίρα χωρίς νά πάθωσι τήν έλαχίστην 
άλλοίωσιν. Οί εις Μασσαλίαν είσαχθέντες ίχθΰς 
ήσαν τόσον καλοί, ώστε έπωλήθησαν έπωφελώς 
καί έν Παρισίοις καί έν αύτή έτι τή 'Ελβετία.

Πανάρχαιον παιγνίδιον. Έν Ίαπωνίφ 
τό έθνικδν παιγνίδιον είναι τδ καλούμενον 1 ώ 
(είδος ζατρικίου), τδ όποιον έχει ήλικίαν 3000 
έτών. Άναφέρεται δτι τδ παιγνίδιον τοΰτο 
έφευρέθη έν Κίνα έν έτει 1770 πρδ Χριστού, 
καί δτι περί τδ έτος 764 μετά Χριστόν είσήχθη 
έν Ιαπωνία. Περίεργον είναι δτι έπί χιλιετη
ρίδας παιζόμενον έμεινε μέχρις έσχάτων άγνω
στον τοΐς Εύρωπαίοις. Έν Ιαπωνία δλαι αί 
άνώτεραι τής κοινωνίας τάξεις παίζουσιν αύτό · 
είναι δέ τοσοΰτον ελκυστικόν, ώστε πολλακις 
έπί είκοσιτέσσαρας ώρας κάθηνται οι παίζοντες 
χωρίς νά έγκαταλίπωσι τάς θέσεις των, περι- 
κυκλούμενοι ύπδ κύκλου θεατών. Έν έτει 1603 
έσυστήθη έν Ιαπωνία καί Ακαδημία τοΰ Γώ, 
έχουσα έμμισθους καθηγητάς τοΰ παιγνιδιού 
τούτου. Μ ή τδ ζατρίκιον έν Εύρώπη δέν έχη 
τούς όπαδούς του καί τούς διδασκάλους του ;

πΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ.

‘Η διατήρησις τών ώών. Έκθεσις ώών 
διατετηρημένων έν Άγγλίφ έδωκε τά έξής άπο
τελέσματα· Γδ πρώτον βραβεϊον έλαβεν ώδν 
διατηρηθέν έντδς λεπτοτάτων πιτύρων μέ τήν 
ακραν πρδς τά κάτω. 'Η διατήρησις τών ώών 
τούτων ήτο έντελεστάτη. Τδ δεύτερον βραβεϊον

Είμαι ή μεγάλη μήτηρ
Τοΰ Ελληνικού Όλύμπου,
Έφ’ άμάξης έστεμμένη 
Διατρέχουσα τήν σφαίραν.
Άν ένδς έκ τών γραμμάτων 
Μεταβάλης μου τήν θέσιν, 
Τμήμα γίνομαι τοΰ χρόνου 
Ζωογόνον, άνθοφόοον, 
Καί γλυκύ καί μυροφόρον.

X. I. Σ. έν Πειραιεΐ.

Αίνιγμα 596.
ΓΙαροξύτονον είμί 
Νήσος μικροσκοπική, 
"Οπου κεϊται τεθαμμένος 
Ποιητής πεφημισμένος, 
Καί δξύτονον δριμύ 
"Οπλον έν χερσί κακούργου 
”Η δολίου καί πανούργου, 
Καί ούσία φυσική.

Αίνιγμα 597.

Ν.

Μέ τδ Ψ άπ’ τήν άλήθεια 
πάντοτε κρυφά γυρίζω.
Μέ τδ Ρ μεσ’ τάς κοιλάδας 
θά μ’ άκοΰς νά ψιθυρίζω.
Μέ τδ Γ δι εμού χορταίνεις 
κι’ άν πείνας μέ άναμένεις.
Μέ τδ Ν δΓ έμοΰ, λύτα, 
κι’ άφωνος συνεννοείσαι.
Μέ τδ Π καί Ν δ’ άν μ’έχης 
καί τήν λύσιν μου θά έχης.

’Ιωακείμ Χαρανιάς, έν Κωνσταντινουπόλει.

Αίνιγμα 598.
Τής φρίκης είμαι σύμβολον 

καί γέννημα δαιμόνων
Μέ τρέμουσι καί οί λαοί 

χΓ οί κάτοχοι τών θρόνων ·
Εύκόλως δμως, λύτα μου, 

άλλάσσει μου ή δψις,
Άρχει άπλώς τήν κεφαλήν 

έντέχνως ν’ άποχόψης,
Κ’ έν ω κΓ αύτδν τδν τολμηρόν 

ή θέα μου κλονεϊ,
Καθίσταμαι τερψίμβροτος 

τών ώτων ήδονή.
Ν.

Αίνιγμα 599.

Άνευ έμοΰ, ώ άνθρωπε, 
Αδύνατον νά ζήσης· 
θεά δέ γίνομαι εύθύς, 
"Αν μ’ άναγραμματίσης.

X. I. Σ. έν Πειραιεΐ.

Πρόβλημα 600.
Κλέπτων τις μήλα έν τινι κήπφ έφοράθη 

ύπδ τριών φυλάκων διερχομένων έκεϊθεν· διά 
νά έπιτύχη δμως τοΰ σκοπού του ύπεσχέθη αύ- 
τοϊς, δτι τω μέν πρώτφ αύτών θά έδιδε τά 
ή μίση τών δσων ήθελε κλέψει καί νά τφ έπι- 
στραφή δι’ άμοιβήν ήμισυ μήλου- τφ δέ δευ- 
τέρω τά ήμίση τοΰ ύπολοίπου καί νά τω έπι- 
στραφή ήμισυ μήλου, καί τω τρίτφ τδ ήμισυ 
τοΰ τελευταίου ύπολοίπου καί νά τω έπιστραφή 
ήμισυ μήλου. Απαλλαγείς τών τριών φυλάκων 
έφερεν έν μήλον. — Ζητείται πόσα μήλα έκλεψε 
καί πόσα ένί έκάστφ τών φυλάκων έδωκεν. — 
Τφ λύτη θ' άποσταλή τδ ποσδν τών μήλων, 
ατινα έλαβον οί φύλακες.

Ν. Δ. Αναγνώστου έν Θεσσαλονίκη.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 592.

Βρυκόλαξ — Κόλαξ — 'Ρύαξ — Βλάξ.

Αινίγματος 593.
Σπόρος — Πόρος — Όρος.

Αινίγματος 594.
Ίον — ία — Ίονία.

ΕΚΚΓΒΕΥΣΙΣ

ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.
ΕΤΟΥΣ Ζ'.

Έν Λειψία κατά Ιανουάριον 1888.

Κέρδος α'. . . . . αριθμό; 525
β'. . ... - 837
ϊ'· · . . . . - 861
δ'. . ... - 1075/ ε. . ... - 1074
στ'. ... - 329
C- · ... - 834/η. . ... - 1434
6'. . ... - 935

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
Άρχιμ. Κωνστ. Καλοζύμης.
Εύθ. Καββαθάς.
Κ. Παπασωτηρίου.
Άριστ. θωμαΐδης (γραμματεύς).

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ.
Ί. Περβάνογλος.

Παραχαλοΰνται οί Κύριοι κάτοχοι τών 
κερδισάντων γραμματίων νά δηλώσωσι τοΰτο 
έγγράφως πρδς τήν Διεύθυνσιν τοΰ 
Εσπέρου, δπως άποσταλώσιν αύτοϊς τά 
κέρδη.

Σ. τ. Δ.

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

Τύποις· ΓΟΥΛ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.
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ΓΙΝΕΤΑΙ

ΠΑΛΑΤΙΟΝ ΤΩΝ ΩΡΑΙΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΡΧΙΔΟΥΚΟΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ

Περιέχουσα Λαχεϊον 
διαφόρων καλλιτεχνικών 

αντικειμένων.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΙΣ 
ΤΗΝ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1888 

1 Γραμμάτων 
τιμάται Map. 1 ήτοι Φρ. 1.25

10 Γραμμάτια 
τιμιόνται Μάρκα 8 ήτοι Φρ. 10.—

Κέρδη Φιορινίιυν ήτοι Φράγκων
1

ΠΡΩΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 3ι. ΜΑΙΟΤ iS88. —
ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΓΗΣ Α. ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 

ΥΨΗΛΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ

έκ 20.000 - 40.000
- 5.000 έκαστον 10.000
- 4.000 - 8.000
- 3.000 - 0.000
- 2.000 - 4.000

Διάφ.Κέρδ.27.000- 54.000
200 Μετάλλια χρυσά 10 = 20 

1000 - άργυρό 3=6

ΑΞΙΑΣ
Φιορινίιυν Φράγκιυ·
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□ □1 Αί αιτήσεις γραμματίων απευθύνονται πρός τήν Διεύθυνσιν τοΰ

..MONITEUR DE LA CHANCE UNIVERSELLE“ A VIENNE (AUTRICHE)
(’Αποκλειστικός άντιπρόσωπος διά τό έ£ωτερικόν καί ιδίως διά τάς χώρας τής ’Ανατολής.) 

Ή Διεύθυνσις τοΰ „Μυνήτωρος“ παραχωρεί επωφελή προμήθειαν είς τούς μεταπωλητάς γραμματίων.□ θ]
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