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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α .
. Α γ ίου  Μάρκου (δ Αντίχειρ 196.
’Αερόλιθος (πολύτιμοί) 95.
’Αεροστάτου (νέου) κατασκευή 324.
’Αήρ (δ Ικπνεόμενος) είναι δηλητηριώδης 213. 
Αίγαγρος, (ή νεωστί έν 'Ελλάδι ανακαλυφθ-εϊσα), 

μετά είκόνος 144.
Αιτία (ή) της αιφνηδίας παραλύσεως τών μυϊκών 

δυνάμεων 261.
’Ακαδημία (ή| τών έπιστημών έν Βερολίνω 63. 
Άκρόπολις (ή τών ’Αθηνών ύπέ Εύγενίου Ζωμα- 

ρίδου 54. 6 6 . 8 6 . 106. 120. 120. 147. 
’Αλεξάνδρου τοϋ μεγάλου (ή σαρκοφάγος) 213. 
’Αλληλογραφίας (τέ) θέλγητρον 126. · 
’Αλληλογραφία (Μικρά) 16. 32. 48. 64. 80. 96. 112. 

128. 144. 160.182. 193. 214. 230. 246. 262. 
278. 294. 310. 326. 342. 358. 368. 378. 

’Αλληλογραφία Ναπολέοντος του πρώτου καί Ίω · 
σηφίνης 142.

’Αλληλογραφία πρέ 3500 έτών 325.
'Αλμα (τέ) τής Σαπφβϋς Οπό Σπυρ. Παγανέλη 51. 
’Αλφάβητος (0  σημερινές ελληνικές) ύπέ Κωνστ.

ΙΙαπαρρηγοπούλου 1 .
’Ανακαλύψεις (νέαι) έν Πομπηία 229.
Άνακάλυψις Αρχαίας πόλεως 2V7.
 Έτρουσκικής πόλεως 309.
— τάφου παρά τή Colomia 245.
’Ανέκδοτα τοϋ Αύτοκράτορος Γουλιέλμου 94. 
“Ανθησις τεχνητή 325.
’Ανθρωπίνου (του) δέρματος ή χρησιμύτης 30. 
’Απόκρεως [ή] έν Αδήναις ύπέ Χαρ. Άννίνου 114. 
’Απομακρύνσεως (περ'ι τής) ξένων σωμάτων έκ τών 

έφθαλμών 277.
“Αρεως (οί δύο μικροί δορυφόροι) 376.
’Αρραβώνες (οί) του Διαδόχου της 'Ελλάδος 263. 
"Αρτος (δ) ημών ό έπιούσιος 342.
Άρχαϊδ καί νέα 16.
’Αρχαία ένετική μεγαλοπρέπεια 343.
’Ασθένεια (νέα) 47.
Άστερόεις (δ) ούρανές 352. 361.
Άοτέρων (ή ηλικία τών) 181.
— (ή φωτογράφησις τών) 341.
’Αστραπής (περί της ένέργείας τ?ς) 245. 
’Αστρονομίας (γενική βιβλιογραφία) 110. 
’Ατμόπλοιου (τέ μέγιστον τού κόσμου) 196. 276. 
’Ατμού (ή δύναμις τοϋ) 824.
Αυλή (ή) τοΐί αύτοκράτορος τής 'Ρωσσίας 30. 
Αυξησις (ή) τής κεφαλής τοϋ άνθρώπου 261.
— (ή) τοϋ πληθυσμοϋ έν Ευρώπη 78. 
’Αφεντούλης (Θεόδωρος), μετά είκόνος 17. 
Αφροδίτης της Μήλου (νέαι εξηγήσεις) 111. 

ϊίανάνας (τής; θρεπτική δύναμις 15.
Βανανέα 202.
Βέρδη (τοϋ) ή επαυλις 142. 
βήματα (πρώτα) 143.
Βιβλία (τά) έν Γερμανία 62.
Βιβλιοθήκη 15. 31. 47. 63. 79. 95. 127. 159. 213.

245. 261. 293. 325. 857.
Βιβλίον μεταξωτόν 197.
Βιβλιόφιλοι (’Αμερικανοί) 15.
Βίσμαρκ (τοϋ) ό λόγος 94.
Βοτανικής (τής) πρόοδοι 293.
Βρεττανική (ή) έπαρχία Καναδάς 356.
Βροχαί καί καταιγίδες κατά κανονικός περιόδους 260. 
Βύρωνος (τοϋ) ή έκατονταετηρίς, μετά είκόνος 33. 
Γάγγου (του) ή  νέα γέφυρα 228.
Γαλλικού εδάφους κατάδυσις 341.
Γαιάνθρακες ιοί) καί ή Ιπιστρατεία 46.
—  (οί) τής Γερμανίας 62.
Γαλαξίου (τοϋ) φωτογραφία 341.
Γέλωτος (περί τοϋ) 277.
Γενναιοψυχία 244.
Γερμανίαν (είς τήν). Ποίημα ύπέ Γεωργίου Δρο- 

σίνη 259.
Γέφυρα (Τ νέα) έπί τοϋΆλβιος έν Αμβούργο», μετά 

είκονος 48.
—  —  έπί τοϋ Δούρου παρά τώ  Ό πόρτω , μετά 

είκόνος 1 2 8 .
Γνωριμία δύο διασήμων ζωγράφων 228. 
Γουλιέλμος 6 νικηφόρος (ό αυτοκράτ. τήςΓερμαν.) 83. 
Γυμνάσματα κατά της κυφότητος, μετά σχετικών 

εικόνων 257.

Γυνάϊκες (αί) έ ν ’Αμερική 78.
Γυναίκες (αίι έν τοΐς δράμασι τοϋ Σαιξπήρου καί 

έν τώ  ποιήματι τοϋ Δάντε ύπέ G. Chi&rini 204. 
222 /236 . 250. 268 285.

— (αίι τής Περσίας 126.
Δαοβϊνος (ό| καί τά μυθιστορήματα 14.
Δένδρον άγελάς 308.
Δηλητηρίου (περιττού) τής αράχνης 341. 
Δηλητηριον τών Ιγχέλεων 309.
Διαμονή ιή μακροτάτη) ύπέ τέ ύδωρ 180. 
Διάρκεια (ή) τής ζωής τοϋ ανθρώπου 276.
Δίκη ,θεία) 110.
Διοικοϋντες (οίι τήν άνθρωπότητα 340 
Δέμ Πέτρος ó Β ’. Αύτοκράτωρ τής Βρασιλίας 145. 
Δωρεά εύεργετική τοϋ κ Τραπαντζή εις τά σχο- 

λεϊα τής Σιατίστης ύπέ Λ. Ε . Μέγα 81.
— (ήγεμονικήΐ 46.
Εγγράφω ν (πλουοιωτάτη συλλογή) 79.
’Εγκεφάλου (άνάπτυξις ή) 293.
“Εδαφος (τέ) της Εύρώπης 79.
Έ θιμοταξία (αύλική) έν 'Ισπανία 244. 
Είκοσιπενταετηρίς ιή) τής Βασιλείας Γεωργίου Α’.

ύπέ Ür. W. G ossrau 312.
Εισπνοής (περί της) νοσογόνων σπερμάτων 376. 
'Εκατομμυριούχος (Αμερικανός) 158. 
Έκατονταετηρίδι (επί τή) τής έν Αυστραλία ίδρύ- 

σεως τών αγγλικών αποικιών 135.
’Ελαίου (τού) ή  επίδρ. επί τών θαλαοσ. κυμάτ. 143. 
EDghien (5 δοιξ) 364.
’Εξέτασιν (πρές) τής περιστροφής τοϋ ήλίου περί 

τόν άξονά του 325.
Έ ορταί (αί έν Έλλάδι) ύπέ Σπυρ. Παγανέλη 330. 
’Επικρίσεις (ξέναι) έπί τών „’Ηθικών“ τοϋ Πλου

τάρχου ύπέ Γρηγ. Βερναρδάκη 841. 
’Επιτύμβια είς τήν'Ελλάδα ύπέ’Αχελ.Παράσχου 119. 
Έπιστη’μη καί Καλλιτεχνία 15. 31. 47. 63. 79. 

95. 111. 127. 143. 159. 181. 197. 213. 229. 
245. 261. 277. 293. 309. 825. 341. 357.376. 

Έρυθ-ροφλοϊινη (ή) ώς ναρκωτικόν 63. 
’Εφημερίδες(αί) ένΜεγ.βρεταννίαέκδιδόμεναι142. 
’Εφημερίδων (έκθεσις) έκ M einiogen 840.
— (στατιστική) 14.
Έφημεριδογράφων (τών) 6 Αρχαιότατος 126. 
Ευτυχίας (τής) ή τέχνη κατά Μαντεκάζαν 30. 
Ζάππας (Εύαγγέλης/ 314.
Ζιζανίων (πληθύς τών έν τώ  εδάφει) 218.
?ϋθος (έ) 260.
Ζϋθος (παραγωγή καί χατανάλωσις) 110.
Ζώα ώκύποδα 356.
Ζωγράφος ιό) V érn et καί ή δούκισσα Α. 180. 
Ζωμοϋ ώφέλεια 111.
Ζώων (φιλομοσία) τών 308.
Ηλεκτρικού φωτές λαμπάς (ή μεγίστη καί συγ

χρόνως ή ίσχυροτάτη 308.
’Ηλεκτρισμός (δι ως άμεσος βιοποριστική πηγή 159. 
Ή μέραι (αι κρίσιμοι) 358.
’Ηπείρων (τέ μέσον ύψος) τών 260.
Θαλασσίων ζώων (Αφθονία) είς ο λα τά στρώματα 

τής θαλάσσης 245.
Θέατρα (τά βωσσικά) 63.
Θέατρον (εθνικόν) ύπέ Άγησιλ. Γιαννοπούλου 199.

220. 231. 247.
Θησαυροί (οί) τοϋ Καύκασού 64.
’Ιαπώνων (τρόποι συμπεριφοράς) 182.
Ια τρο ί έν ’Αμερική 292.
Ιδιότροποι καί τρελλοί 174.
Ίερ δς Γραφής (τής) η' μετάφρ. εν τ ή ’Ιαπωνική 197. 
'Ιπποδρομίου (εμπρησμός έν Μεξικώ) 110.
'Ιππω ν (στατιστική) 158.
'Ιστορία ένίς άσματος. Διήγημα ύπέ Στυλιανοϋ 

Οικονόμου 272. 2 8 8 . 305.
Καθαρισμός (όαύτόματ.)τώνποταμείωνύδάτων 229. 
Καινιξβέργης (τής» έ φιλόσοφος 79.
Καπνός (ό) καί τά  νεϋρα 143.
Καπνού (καί πάλιν περί τής χρη’σεως) τοϋ 277.
— (τοϋ κατανάλωσις έν ’Αμερική) 324. 
Καραμήτσας (Γεώργιος), μετά είκόνος 179. 
Κατακλυσμού (περί τοϋ προςεχοϋς) ύπέ t  Σ. Δ. 70. 
Κεραυνού (περίεργον φαινόμενον) 79.
— (φωτογράφησις) 293.
Κοκοφοίνικος (τοϋ) ή  χρησιμότης 244.
Κομήτης (έ) τοϋ É raye 261.
Κορέα 230.
Κρανία (τά) τριών έξοχων Γερμανών μουσικών 197. ■

Κρέας (τί "ππειον καί βδειον) 63.
Κρεώζωτον (τέι καί ή  φθίσις τών πνευμόνων 107 
Κρίσπη (κοανοτομίαι) 14.
Λαμαρτϊνος (ό ποιητής) καί δ έκδότης του 340. 
Λαρυγγολογική εταιρία έν Λονδίνω 95.
Λέξεις ιαι τελευταΐαι) κατά τήν οΤραν τοϋ θανάτου 11 2 . 
Λεύκωμα (είςτέ)ΓερμανίδοςύπέΓεω?γ.Δροσίνη206. 
Λίμνη (ή μεγίστη) τοϋ κόσμου 276.
Λόγος τοϋ Πάπα 'Ρώ μης Λέοντος ΙΓ '. πρός τούς 

Ούγγρους προσκυνητάς ύπέ Γρ. Γώγου 169. 
Λομπαρδος (Κωνσταντίνος), μετά είκόνος 49. 
Λουδοβίκος Α'., μετά είκόνος 183.
Λουκρετία (ή) τού Μεξικού, παράθοσις περί τής 

υδοΰ τών κειμηλίων 348.
Μαργαρίτης (πολύτιμος) 126.
Μαργαριτών ιτώνι δ μέγιστος 78.
Μαρόκκου (τοϋ) δ Αύτοκράτωρ 46.
Μασσαλιώτιδος (τής δ πραγματικές μελοποιές 143. 
Ματαιοδώ-ία ιέλεθρία) 278.
Μαυροβούνιου (τοϋ) ή  φιλολογία 47.
Μεγαλοφυΐα καί παραφροσύνη 127.
Μέγαρον (έναέριον) 308.
Μέγιστα (τά) κατορθώμαια έν τή κολυμβ. τέχνη 198. 
Μεσημβρινός (τίς δ φυσικές τής γης;) 95.
Μέσον (εν άπλούστατον) 8πως ποοςδιορίζωμεν έκ 

τών προτέρων τήν θερμοκρασίαν τής επομέ
νης ήμέρας 245.

Μέσον καθαρτικόν έπικίνδυνον. 358. 
Μετεωροσκοπεία έπί ύψηλών δρέων, μετά σχετι

κών εικόνων 337.
Μηχανή λογιστική 325.
ΜηχανοποιεΤον ('Ελληνικόν) Βασιλειάδου 126. 
Μητρυιά (ή) σινικές μύθος 292.
Μισθός-ταυρομάχου 62.
Μιχαήλ Εύγένιος Chevreuil 308.
Μονομαχία δύο δυςειδών ηθοποιών 180.
Μουσείου τής Λειψίας (τέ νέον), μετά είκόνος 32. 
Μυθιστοριογράφων τών (ή φαντασία) 261 
N ach ru f ins G rab an  h ried rich  III. D eutsch 

von Aug. Bollz 174.
Ναών (παράδοξα ένόματα) 308.
Νέα μουσική μεγαλοφυΐα 229.
Νέαι μεταβολαί έπί τής έπιφανείας τοϋ'Αρεως 197. 
Νέος (έ παρά τ ίν  πηγηνκαθήμενο.ς’. Ποίημα ύπέ 

Ν Κ. Σπάθη 135.
Νέρων ή ή καταστροφή τής 'Ρώ μης 245. 
Νικόδημος (δ Πατριάρχ-Ίεροσολύμων, μετά είκ 65. 
Νομίσματα ζωντανά ¿60.
Νορμαννοί έν ’Αμερική 318.
Νοσταλγία Ποίημα ύπέ ’Αριστ Προβελεγίου 152. 
'Οδοιπόρος (περίφημος) 276.
Οδόντες τεχνητοί εν χρήσει καί παρά τοΤςάρχ. 181. 
Οζώνιον ιτέ ϊ έν τή ατμοσφαίρα 15 

,,’Οθέλλος“  (δ) έν Βιέννη 95.
— (δ) τού Βερδη 79.
Οικοδόμημα (τέ μέγιστον) τοϋ κόσμου 340. 
Οικονομία (Αμφίβολος) 324.
'Ομίχλη (ή) έν Λονδίνο» 368.
Οινοπνευμάτων (βλαβερότης).277.
’Ολίγα περί Κιτίου, άπόσπασμα ανέκδοτον μονο

γραφία ύπέ Χρ. Παππαδοπούλου 185,
— περί τοϋ Βασιλέοκ Γεωργίου 313.
Όξυδερκεια (ήι παρά τοϊς διαφόροις λαοΐς 375. 
Όνειρον τέ (πόσον χρόνον διαρκεϊ;) 304.
“Ονομα (τέ) παρ’ Ίάπω σι 62. 212. 
Όπισθοδρέμησις (ή) τής παραγωγής δραματικών

έργων εν ’Αγγλία 325. 
Ό π τα σ ία ιύπ έ’Ιωάν.'Τουργένιεφ 206 224.238.252. 
“Ορεξις (ή) του πτηνού 212.
'Ορκος (ύ| μου. Ποίημα ύπέ Ίωάννου Πολέμη 61. 
“Οστρεα (τά) καί οί αστέρες της θαλάσσης 276. 
'Ο τ ι ή μονομαχία ουδόλως χαθαίρει τήν ύβριν ύπέ 

Ί .  Ίσιδωρίδου Σκυλίσση 827.
Ουγγρική ’Ακαδημία (ήι τών ’Επιστημών έν Βου

δαπέστη υπό Γρ. Γώγου, ’Αρχιμανδρίτου 295. 
Οϋς (τέ) ή ρίς τέ στόμα καί δ πώγων 214. 
Ό φθαλμές (ό) τής γαλής ώς ώρολόγιον 78. 196. 
’Οφθαλμών (τών) προφόλαξις 262.
Πάγου (ή Αντίστασις) τοϋ 375.
Ιΐανεπιστήμιον (τέ) τής Βονωνίας 180.
Π άπα (τοΰι Λέοντος ΙΓ ’. έ έν Βουδαπέστηΐΐώβι-. .

λαΤος ύπέ Γρηγ. Γώγου, ’Αρχιμανδρίτου"84. 
Παρά τέν “Ισαρον Ποταμόν Ποίημα ύπέ Άριθτ, 

Προβελεγίου 195. ¿ ·



Παράσχος (Άχιλλεύς), μετά τ’κονος 97.
Πείραμα (λίαν Ενδιαφέρον πρός έξηγησιν τής περι

στροφής τής γής 293.
ΓΙειρα'ματα περί τής λεπτο'τητος τής γειίσεως 181. 
Πένθος (τό) εν Κορέα 340.
Περσεφόνης (της)ή αρπαγή ϋπόΣπυρ. Παγανέλη 106. 
Πετρελαίου (-tout ή αρχή 95.
Πέτρου T&C μεγάλου (άνέκδοτον) 46.
Πιθήκων (τώνι ή πνευματική άνάπτυξις 300. 
Πινακοθήκη, ήτοι έομηνεία τών εικόνων 13 93· 

45. 61. 77. 93. 109. 125. 141. 157. 179. 129 
211. 227. 243. 259. 275. 296. 307. 323. 339. 
355/374.

Π ίσης ή '  είς τήν μαγείαν, παρεννο'ησις φυσικών 
φαινομένων 280.

Πλαγίαυλου περί) όλίγίι ττνά ύπύ Θ. 2 . Ζ . 310. 
Πλανητών (μετατροπή) είς δορυφόρους 357. 
Πληθυσμός τών μεγίστων πόλεων 260.
Πλοία Όιδηρ® καί πόξίς 180.
Πλούςύπερ τόν'Ατλαντικ Ώκεαν. δ ι’ άεροστάτ, 212. 
Πλούσιοι (Ο!) της άρχαιότητος 260.
Ποίημα ανέκδοτον τού Γεωργίου Παράσχου 173. 
Ποίησιςκατάτΰςθ·λιβεράςήμεραςτήςΓερμανίας245. 
Ποίησις (νεοελληνική! 160.
Ποικίλα 14. 80. 46. 62. 78. 94. 110 126 142. 

158. 180. 196. 212. 228. 244. 260. 276. 292. 
308. 824. 340. 356. 375...

Πόλεμός περί ίνου σκιάς 244.
Πολυδακτύλων ιφυλήι 212.
Πολυτέλεια τών άρχαίων ρωμαϊκών θεάτρων 244. 
Ποτόν (ΐόκαταλληλότ. πρόςκατάσβεσ. τήςδίψης244. 
Ποππαία υπό Σπυρίδωνος Παγανέλη 215.
Πότε συνέβη ή περί τά Γαυγάμηλα μάχη; 357. 
Πράσινον-(τό) χρώμα τής θαλάσσης 181. 
Πρόγευμα (τό) τών μαθητών έν τοϊς σχολείοις 62 
Προςευχή ιη> μου. Ποίημα ίπ ό ’Αρ. Προβελεγίου88. 
Πτώσις (επικίνδυνος) 808.
Πυρίτιδος (έφεόρεσις νέου είδους) 212.
‘Ρ ίς  καί σχολεϊον 110-
'Ρουμανίας ιτήςΐ,ήβασίλ.Έλισάβετ, μετά είκόν 113. 
ΡωμαΤος καί Ίουλιέττα υπό Σπυρ. Παγανέλη 219. 

'Ρωσσικής (έπικρατείας έπαύξηβις) 292.
,,Σαιξπηρου θέατρον“ έν Λιβερπούλη 341. 
Σαιξπήρος (δ) εν τψ  ,,Βαοιλείω του Μέσου“  229. 
Σαιξπηρου (ή μεγίστη βιβλιοθήκη) 876.
Σαιξπηρου (τούι ή οικία 229.
Σαπφώ (μυθιστορία εκ της ελληνικής άρχαιότητος) 

8. 24. 39. 56. 71. 88 107. 123. 136. 155. 
Σεισμών έπενίργειαι έπί τών ζώων 341.
— (τών) προάγγελοι 294.
Σελήνης (έπί τ ί ς ι  νέα αϊλαξ 809. 
ΣιδηροδροδρομΛών άτμαμαξών έν Εόρώπη (περί

τής ετησίας κατασκευής) 106.
— — (ή μεγίστη ταχύτης) 228.
Σινικός τις νόμος 325.
Σοπεγχάουερ (περί) 78.
Σουέζ (τού), ή  θιώρυξ 142. .
Σπατάλη Εργατικών δυνάμεων 180.
Στατιστικά 875.
Στατιστικής (περί) όλίγα 316.
Στόϋβ Λουδοβίκος (ό φιλέλλην) 110.
Σύγγραμμα (διεθνές επιστημονικόν) 47.
Συλλογήίπολιίτιμος βαβυλωνιακώναρχαιοτήτων277.
Συμβάντα (τάι τελευταία έν Γαλλία, μετα είκόνος 

7. 28. 44. 60.
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Αΰτοκρατορικόν μέγαρον έν Βερολίνω. 96. 
Αύτοκρατορικής σημαίας (ή καταβίβάσις μέχρι μέ

σου ίστοϋ). 89.
Άφεντοόλης (Θεόδωρος). 7.
Βελόναι (αίλ Είκών ύπό Cronau. 108. 
Βικτωρία ι Αυιοκρ.) μήτηρ της πριγκ. Σοφίας. 263. 
Βρισσών. 44.
Βύρων (Λόρδος δ). 33.
Γεώργιος Α'. δ Βασιλεύς τών 'Ελλήνων καί ή Βα- 

_ σίλισσα Ό λγα. .311 .
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Τ ό μ ο ς  Δ ' .  
ΑΡΙθΜ. 1 (73).

Σ υ ν δ ρ ο μ ή  ¿ γ χ ο μ / ν η  à x à  ' ί · * * ο ν α ρ ί ο υ  κ α ι  I  ’ΐ ο υ λ ϊ υ ν  t ' x à o t » ν  i t v v ç ,  ί & μ η ν ο *  μ ό κ ο *  

κ α ί  H a * τ α χ ο ν  XQ . 1 0  §  μ ^ χ ,  8 .

ΕΤΟΣ Α .
tr¡  1/13. Ί α ν ο ν α γ ί ο ν  1888.

Ο Σ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ι  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ  Α Λ Φ Α Β Η Τ Ο Σ .

'Ο  ά λ φ ά β η τ ο ς  ή μ ω ν  ε ίν α ι β ε β α ίω ς  <5 π ο λ υ τ ε λ έ σ τ ε ρ ο ς  
ό λ ω ν  τ ω ν  σ η μ ερ ινώ ν  α λ φ α β ή τ ω ν  τ ή ς  Ε υ ρ ώ π η ς . Α ί  ά λ λ α ν  
α υ τ ή ς  γ λ ώ σ σ α ι ε ίκ ο ν ίζο υ σ ι συνήθ-οις έ κ α σ τ ο ν  ή χ ο ν  Β ι ενός 
κ α ί  μ ό ν ο υ  φ ω ν ή εντο ς- Τ ιν έ ς  μ ά λ ισ τ α  έπιτείνουσι τ ή ν  π&ρι 
τ ο ϋ τ ο  ο ικ ο ν ο μ ία ν  ε ίς  το σ ο ϋ τ ο ν  ο"ςτε Β ιά  τ ο υ  α υ τ ο δ  φ ω νή εν- 
τ ο ς έ κ φ έ ρ ο υ σ ιδ ια φ ό ρ ο υ ς  ή χ ο υ ς .
Ό  Β ε ή μ ε τ ε ρ ο ς  ά λ φ ά β η τ ο ς  
έ χ ε ι δ ύ ο  φ ω ν ή ε ν τ α  έ ν α  κ α ί 
τ ό ν  α ύ τ ό ν ά π α ρ α λ λ ά κ τ ω ς  π α ρ - 
ισ τ ώ ν τ α  ή χ ο ν  τ ό  ο  κ α ί  τ ο  
μ · Έ χ ε ι  τρ ία , φ ω ν ή ε ν τ α  έκ- 
Β η λ ο υ ν τ α  ώ ςα υ 'τω ς  έ ν α  κ α ί

ν > « V \ ' (
τ ο ν  « υ τ ο ν  ή χ ο ν  τ ο  <, τ ο  ?», 
τ ό  ν .  Έ χ ε ι  τ ρ ε ις  δ ιφ θ ό γ γ ο υ ς  
¿ ν τ ε λ ώ ς  μ εν  τά ΰ τ ο φ ώ ν ο υ ς ' ε ι ,  
ο ι, ν ι ,  ο μ ο ή χο υ ς  Βε τ ώ ν  άρ.έ- 
σ ω ς  π ρ ο η γ η θ έ ν τ ω ν  τρ ιώ ν  φ ω 
ν η έν τω ν · κ α ί έ π ί  τ έ λ ο υ ς  μ ία ν  
δ ίφ θ ο γ γ ο ν ,  α ι ,  ο μ ό η χ ο ν  τοϋ 
φ ω ν ή ε ν τ ι ε . Δ εν  ε ίν α ι Βε σ π ά 
τ α λ ο ς  μ ό νο ν  ό ή μ ε τ ε ρ ο ς  ά λ 
φ ά β η το ς , ά λ λ α  κ α ί ξ ω γ ρ α φ ι-  
κ ώ τ α . 'ό ς ,  ό ζ ω γ ρ α φ ικ ώ τ ε ρ ο ς  
ό λ ω ν  τ ώ ν  ά λ λ ω ν  τ ή ς  κ α θ ’ 
ή μ ά ς  Ε υ ρ ώ π η ς . Έ κ α σ τ ο ν  φ ω 
ν ή εν  κ α ί  έ κ α σ τ η  δ ίφ θ ο γ γ ο ς ,  
ο σ ά κ ις  ε ύ ρ ίσ κ ο ν τα ι εν  α ρ χ ή  
λ έ ξ ε ω ς ,  σ τ έ φ ο ν τ α ι Β ιά  τώ ν  
λ ε γ ο μ έ ν ω ν  π ν ευ μ ά τω ν , τ ή ς  ι/υ» 
λ ή ς  ή  τ ή ς  δ α σ ε ία ς ,  ένω  ε ίτ ε  
ψ ιλ ο υ ν τ α ι,  ε ίτ ε  δ α σ ύ ν ο ν τα ι, 
π ρ ο φ έ ρ ο ν τ α ι  ά νευ  ο υ δ εν ό ς  
π ν ε υ μ α τ ισ μ ο ύ . Τ ό  δ έ  σ ύμ - 

Κ Α Η ί α .  τ ο μ ο χ  α · .

ΣΑΔΙ-ΚΑΡΝΩ.

Προέδρος τής γαλλικήςϊδημοκρκτίας.-

φ ω νον ρ  έν α ρ χ ή  μέν τ ή ς  λ έξ εω ς  π ά ν τ ο τ ε  δ α σ ύ ν ε τ α ι, ,  ο σ ά κ ις  
Βε σ υ μ π έσ η  έν  τ ώ  μέσ ω  α υ τ ή ς  δ ιπ λ ο ΰ ν ,  Βιά’ δ ιπ λ ο ύ  β ρ α 
β ε ύ ε τ α ι σ τε φ ά ν ο υ , ψ ιλ ή ς  κ α ί δ α σ ε ία ς ,  α ί τ ι ε ς ,  ε ν ν ο ε ίτα ι, Ου- 
Β εμ ία ν  ε χ ο υ σ ι π ρ α κ τ ικ ή ν  σ η μ α σ ία ν . Ή  γ ρ α μ μ α τ ικ ή  β έ β α ιο ί 
δ τ ι  τ α  φ ω ν ή ε ν τ α  ε ίν α ι ή  μ α ν .ρ ά ,  ή  β ρ α χ έ α ,  ή  δ ίχ ρ ο ν α  κ α ί  έν

τ ο υ τ ο ις  π ρ ο φ έρ ο ν τα ι ά π α ν τ α  
α π α ρ α λ λ ά κ τ ω ς . Έ χ ο μ ε ν  ση
μ ε ία  ό Β η γ ο ΰ ν τα  η μ ά ς  ποΰ  
π ρ έ π ε ι ν α  το ν ίσ ω μ ε ν  τ ή ν  λ έ -  
ξ ι ν  ένω  ό μ ω ς τ ά  σ η μ ε ία  
τ α υ τ α  ε ίν α ι τ ρ ία  κ α ί  Β ια φ έ- 
ρουσιν ά π ’ ά λ λ ή λ ω ν  κ α τ ά  τ ό  
σ χ ή μ α , ο υ δ ό λ ω ς  τρ ο π ο λ ο γ ο ϋ σ ι 
τ ή ν  π ρ ο φ ο ρ ά ν  τ ο ϋ  δ ι ά ’ β α 

ρ ε ία ς ,  ή  ο ξ ε ία ς ,  ή  Μ ε ρ ιο ν ω -  
μ ί ν η ς  τ ο ν ιζ ο μ έ ν ο υ  φ ω νή εντο ς . 
Τ π ά ρ χ ε ι  έν σ ύμ φ ω νο ν  εχο ν  
π α ρ α δ ο ξ ό τ α τ α  π ρ ο ν ό μ ια ·  κ α ί 
τ ο ϋ τ ο  ε ίν α ι τ ο  σ υ ρ ισ τικ ό ν  ο. 
Έ ν  π ρ ώ τ ο ις  ε ίκ ο ν ίζ ε τ α ι δ ι τ -  

τ ώ ς ,  έν  ά ρ χ ή  μ εν  κ α ί  έν  τ ω  
μ έσ ω  τ ή ς  λ έ ξ ε ω ς  ώ ς  σ ,  έν 
τ έ λ ε ι  δ ε  ω ς  ς . Σ υ μ β α ίν ε ι  ό μ ω ς 
ν ’ ά π α ντη δ -ώ σ ιν  έν  τ ώ  μέσω  
δ υ ο  σ ίγ μ α - τ ό τ ε  έά ν  ή  λ έ ξ ις  
ή ν α ι  σ ύ ν θ ε τ ο ς  κ α ί  ή  μ εν  π ρ ώ τ η  
τ ώ ν  Β ύ ο λ έ ξ ε ω ν λ ή γ ε ιε ίς  σ ίγ μ α , 

ή  Βέ Β ε υ τ έ ρ α  ά ρ χ ε τ α ι  ά )ιό  
σ ίγ μ α  ώ ςα ύ τω ς , έ κ ά τε ρ ο ς  τ ώ ν  
τ ύ π ω ν  σ ώ ζ ε ι τ ό  ε α υ τ ο υ ; δ ι 
κ α ίω μ α  κ α ί ά μ φ ό τ ε ρ ο ι π α ρ α 
τ ά σ σ ο ν τ α ι κ α τ ά  τ ό  ί δ ι ο ν  
σ χ ή μ α . Π λ ή ν  τ ο ύ τ ω ν  ή  γ ρ α φ ή  

I



2 ΚΛΕΙΩ.

ήμών κοσμείται διά των λεγομένων παί/ών  ήτοι της ¿ιεη- 
ατρόφον, τής Ιψέν, τής ντιοδιαστολής. Και ΐνα μή παρα- 
λείψω έτερόν τ ι του γραπτού ημών λόγου έγκαλλώπισμα, 
ας αναφέρω έπί τέλους καί τήν νπογεγρα,ιιμίνην..

Έ ν  τοΰτοις άλλοτε χοτε, όλα ταύτα όσα νυν διά νε· 
κρών συμβόλων υποτυπούνται, ένεφορούντο ζωής και χάριτος 
διά  τής προσωδίας. Άλλ’ οί άλφάβητοι, όσω άλφάβητοι και 
άν ήναι, όχύκεινται ένίοτε εις τάς περιπετείας των καλλίστων 
δημιουργημάτων τής φύσεως. Τα φωνήεντα, αί δίφθογγοι, 
τα  πνεύματα άλλοιουντάι όπως άραιούται ή κόμη, όπως μα
ραίνεται ή χροιά· του προςώπου, όπως φθείρονται ή έκλεί- 
πουσιν οί μαργαρΐται των χειλέων. Τότε όμως έπέρχεται ή 
τέχνη ήτις άν δέν άναπληροΐ πάντοτε τήν νεότητα, πολλά- 
κις όμως έπανορθ·ο~, μέχρι τινός τουλάχιστον, τά  αδικήματα 
του χρόνου. 'Οσοι κραυγάζουσιν ¿κ διαλειμμάτων κάτω τά 
περιττά φωνήεντα, καί αί δίφθογγοι, καί αί δασείαι καί αί 
ψιλαί, καί ή βαρεία καί ή περισπωμένη, πολύ φοβούμαι ότι 
όμοι&ζουσι τούς αυστηρούς ¿κείνους έπιτιρ.ητάς παντός ό,τι 
επιτηδεύεται νά συγκάλυψη τήν παρακμήν του κάλλους, νά 
άναδείξη δ'ε λαμπροτέραν καί' αυτήν αυτού τήν άκμήν. Άφοϋ 
ή ευγλωττία του Χρυσοστόμου δεν ισχυσε νά σωφρονίση 
τήν Μάρσην, τήν Καστρικίαν καί τήν Εύγραφίαν, ίτίς έξ 
ήμών δύναται νά έλπίση ότι θ-έλει κατορθώσει ν’ άπογυ- 
μνωθή των έγκαλλωπιομάτων αυτού ό ήμέτερος άλφάβητος; 
Άρκεΐ νά φαντασθώμεν τ ί θέλει οδτος απογίνει Ιάν ύποστή 
τούς προτεινομένους παντοειδείς ακρωτηριασμούς, ίνα πεισθώ- 
μεν ότι ό νέος Ελληνισμός ουδέποτε θέλει αποφασίσει νά 
προτείνη είς τόν κόσμρν τοιούτο τέρας, ως πιστόν κάτοπτρον 
γλώσσης, ήτις',. όσας καί άν προςέλαβε ρυτίδας, εΤναι έτι 
μία των χαριεστέρων γλωσσών τής γής.

'Ομολογώ ότι ό άλφάβητος.ήμών είναι σφοδρά δυς- 
κατάληπτος εις τούς παΐδας, διότι πώς θέλετε ουτοι νά 
έννοήσωσι διατί τά  φωνήεντα εΐναι ή μακρά, ή βραχέα, ή' 
δίχρονα, καί διατί τά  μεν δασύνονται, τά  δέ ψιλούνται, καί 
διατί όί τόνοι εΐναι τρεις, αφού όλα ταύτα κατά τον αυτόν 
καί τονίζονται καί προ.φέρονται τρόπον. Ούδέν ήττον δέ 
βέβαιόν εΐναι ότι υ άλφάβητος οδτος κατέστησε τήν ελλη
νικήν ορθογραφίαν δυςκολωτέραν πάσης άλλης καί ότι οί 
νέοι «ναλίσκουσι, προς έκμάδ·ησιν των άναριθ'μήτων αυτής 
κανόνων καί έξαιρέσεων, χρόνον μακρότατον, περιερχόμενοι 
πολλώκις ως έκ τούτου είς δεινήν πνεύματος στείρωσιν, ώςτε 
πρός τούς διδασκάλους Ιδίως των ατυχών τούτων νέων ήδυ- 
νατο ό κωμικός Ποσείδιππος νά άπευθύνη τήν περίφημον 
¿κείνην αποστροφήν· ,,τί προςδιατρίβων συλλαβαΐς καί γράμ- 
μασιν, τήν ευτραπελίαν, είς αηδίαν άγεις;“

’Αλλά τά  ατοπήματα ταύτα πρέπει καί δΰνανται νά 
έκλείψωσιν ή τουλάχιστον νά μετριασθ·ώσι πολύ διά διδα
σκαλίας ρυ’μεθοδωτέρας καί πρακτικωτέρας, ήν καιρός εΐναι 
νά κανονίσωσιν οί 'περί τούτο άρμοδιωτεροι έμοΰ άνδρες. 
Το κατ’ έμέ εν μόνον ισχυρίζομαι, ότι ο άλφάβητος'δέον 
νά μείνη άθικτος, καί τούτο ου μόνον φιλοκαλίας χάριν, 
άλλα καί δ ι’ άλλους έτι σπουδαιότερους λόγους. Τό μνη- 
μεΐον τούτο εΐναι έν των μάλλον άναμφισβητήτων, των 
οφθαλμοφανών ούτως είπεΐν τεκμηρίων τής ιστορικής τού 
‘Ελληνικού έθ·νους Ινότητος, διότι αίρεται έν τώ μέσω ήμών 
άναλλοίωτον επί διςχίλια περίπου έτη, τοιαύτα δέ μνημεία 
δ'εν καταστρέφονται άτιμωρητεί. Πλήν τούτου όνέος άλφά- 
βητος δέν δόναται νά άναπληρώση τόν υπάρχοντα· κατά 
πάντα· διότι εΐναι γελοιότατον νά άξιώσωμεν ότι τά αρι
στουργήματα των προγόνων ήμών δύνανται νά γραφώσι, νά 
άναγνωσθώσι καί πρό πάντων‘νά διδαχθώσι διά τού έξαμ- 
βλώματος εκείνου. "Οθεν τό μόνον αποτέλεσμα τής καινο
τομίας ήθελεν εΐναι ότι άντί ενός θέλομεν έχει δόό άλφα- 
βήτους, όπερ έστί μεθερμηνευόμεν ότι άντί ενός αναγκαίου · 
κακού, .θέλομεν έχει δύο κακά έξίσου αναγκαία.

Άλλη εΐναι ή μεταρρύθμισις ήν όφείλομεν.άφεύκτως νά 
έπιχειρήσωμεν έπί τού προκειμένου. Ό  άλφάβητος ήμών 
στερείται πολλών συμφώνων καί τινων φωνηέντων ων ή χρή- 
σις άπέβη ήμϊν. απαραίτητος. Τό πάλαι ότε έκαλοΰμεν βαρ
βάρους Ράντας τούς μή "Ελληνας, καί κατ’ αυτούς τούς 
μέσους αιώνας ότε τό μέν κράτος ήμών έλέγετο οικουμένη, 
ή δέ άλλη. γή , έρημος, έπετρέπετο ίσως νά άρκώμεθ·α είς 

• τά  ίδιάζοντα τη Ελληνική γλώσση μαλακά σύμφωνα καί 
να.παραμορφώμεν άζημίως τά 'ξένα  ονόματα τά  διά τρα
χέων συμφώνων έκφερέμενα, νά μή αίσθανώμεθα δέ καί τήν 
ελλειψιν ξενοήχων τινων φωνηέντων. Άλλα σήμερον ή σχέσις 
ήμών πρός τον έξω κόσμον όλως μετεβλήθη· σήμερον όφεί- 
λομεν νά διδαχδ'ώμεν παρ’ αυτού πολλά καί προ πάντων 
τήν τε Γεωγραφίαν καί τήν ‘Ιστορίαν αυτού, αδύνατος δέ 
αποβαίνει ή χρήσιμος, ή πρακτική ¿κμάθησις των δύο τού
των έπιστημών ενόσω διαστρέφομεν ανηλεώς τά  έν αύταις 
άναφερόμενα ονόματα. °Ό8·εν περί προςθήκης συμφώνων 
τινών καί φωνηέντων είς τόν νέον Ελληνικόν αλφάβητον 
έγένετο λόγος προ καιρού, αλλά κατά τό είωθός ούδέν . 
έπράχδ·η πρός έκπλήρωσιν τής τοσούτον κατεπειγούσης ταό- 
της ανάγκης. Ά ς έλπίζωμεν όμως ότι αφού τελειώση ή 
¿πισκευή ήν κατ’ αύτάς Ιπεχειρήσαμεν του αετώματος τής' 
έθνικής ήμών παιδεύσεως, θέλει έπί τέλους ληφθή πρόνοια 
τις καί περί του αλφαβήτου, τού άποτελούντος τόν θεμέ
λιον λίθον τού οικοδομήματος έκείνου.

Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ.

Ρ Ω Μ Α Ι Ο Σ  ΚΑΙ  Ι Ο Υ Λ Ι Ε Τ Τ Α
ύπδ

ΙΙΙϊΡΙΛίΙΝΟΣ ΠΑΓΑΝΕΛΗ.

Α'.
• Διηνθ-ισμένον ¿κ φανών, τό μέγαρον τού, Καπουλέττου 

ακτινοβολεί. Είς λήθην παρεδόθησαν τής πο'^έως γ»  πάθη, 
τό μίσος ¿σιώπησε, καί μουσικής συναρπαζούσης ήχοι' ευ- 
μολποι, από τό μέγαρον τού Καπουλέττου έξερχόμενοι, τήν 
ατμόσφαιραν τής Βερώνης διατρέχουσι. Τόν 'νύκτιον χορόν, 
τήν πάλην τού αισθήματος, όπου τιτρώσκει καί τιτρώσκεται

ό παλαιστής, εύθύμως άγουσιν όρχούμενοι οί έκλεκτοί κλη
τοί. Είς τόν προθάλαμον άπέθηκαν τό ξίφος καί τό εγχει- 
ρίδιον, όπερ τοσάκις, είς έμφόλιον άνέσπασαν αγώνα, καί είς 
των Μοντεκίων, των μισούμενων των έχθρών, έβάπτισαν το 
αίμα. Όξύτερον παντός οξέος ξίφους πλήσσει εκεί τό βλέμμα 
τής παρθένου, τής νύμφης τής ωραίας καί σεμνής, ύφ’ ής 
τό βλέμμα τήκεται ή εύγενής νεότης τής Βερώνης. Ε π τά 
κις καί δεκάκις μόλις, τού έαρος τά  άνθη της Ίουλιέττας
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έστεψαν τήν κεφαλήν. Παιδίον, δεσποίνης εΐχεν έκφρασιν. 
καί γυναικός καρδίαν! , . . θελκτικωτέρα, τήν νύκτα ¿κεί
νην τού χορού, διά των τρόπων της των εύγενων, κατέθελγε 
τούς ξένους. Έσθής κομψή, τό ραδινόν της σώμα περιέ
βαλε. Των καταλεύκων ώμων τήν μαρμαίρουσαν λευκότητα, 
ή μελανή της’ κόμη λαμπροτέραν άνεδείκνυε. Απλούς ό 
στολισμός της ήτο, καί ούδαμού, ο μαγευμένος οφθαλμός, 
νά διακρίνη ήδΰνατο, τό ¿ρυθρόν κοράλλιον, τόν μαργαρί
την, τόν λαμπρόν άδάμαντα. Πρός τί νά καταφυγή είς τής 
τέχνης τήν ¿πίνοιαν, είς τής θαλάσσης, είς τής γής τούς 
πολυτίμους λίθους, καί τά  όστρακα; Τό βλέμμα της λαμ- 
πρότερον των άδαμάντων ¿σελάγιζε. Τού χείλους της ή 

• όφυγρος πορφύρα ¿νίκα τού πόντου τό κοράλλιον, τους μαρ
γαρίτας πάντας οί όδόντες της. Ούδέν, ούδέ τό μάλλον 
¿κλεκτόν, ή ανθρωπίνη τέχνη, νά παράσχη ήδΰνατο. ως πρός 
τήν κόρην ήν τοσουτω δαψιλώς ¿προίκισεν ή Μοίρα. Κθμ- 
ψότατον τής πλάσεως τεχνούργημα, ή Ίουλιέττα τάς καρ- 
δίας ήλισκε, ¿δέσμευε τήν προσοχήνι καί ως θυσία, είς τής 
σεμνής θεότητός της τον βωμόν, άνήρχετο έκεΤ ό στεναγ
μός, καί ή ευχή νά άποθάνη τις  υπέρ αυτής, τά βλέμματά 
της προκαλώ·/.

*

Τήν οψιν κρύπτων είς προσωπεΐον μελανόν, τό μέγαρον 
διέρχεται κομψότατος ιππότης. Τό ξίφος του νά απόθεση 
είς τόν πρόδομον παρακαλεΐ ό φυλαξ. Τό ξίφος μου; αντα
παντά όργίλως πως, 6 νεαρός καί ραδινός ιππότης, κ’ ένω 
αμφιβολίας κίνημα γοργόν, τό σώμα του έλαυνει, όρθ-οΰται, 
¿πί μάλλον υπερήφανος, καί ή δεξιά του πλήσσει τήν σιδη- 
ρόφρακτον λαβήν. Άλλ’ ήθος καί άπόφασιν άκαριαίως ό 
ιππότης ήλλαξε. Τον φύλακα προσεΐδε προσηνώς, καί τήν 
άγέρωχον μικρόν προσκλίνας κεφαλήν, τό ξίφος; ¿πεζώσθη, 
καί χαιρέτήσας έλαφρώς, εύτόλμως είσεχώρησεν είς τού χο
ρού τήν φωτοβόλον αίθουσαν. Φαιδρώς παρήλαυνον, υπό' 
τούς ήχους πτερούσης μουσικής, τά  ήρμοσμένα ζεύγη προ 
αυτού. 'Ο  νεανίσκος — τοιούτος τουλάχιστον έφαίνετο ό 
ξένος ¿πισκέπτης — τό προσωπεΐον φέρων πάντοτε, μόνος 
αυτός, έντός τών απέραντων έπλανατο αιθουσών. Δέν είχε 
να ζητήση τί; Τών δεσποινών ή καλλονή·, ή χάβις των 
παρθένων ούδέν είς τήν καρδίαν του έφθέγγετο, καί συμ- 
πεφωνημένος τόπος έντεύξεως εύδαίμονος καί ποθητής, δέν 
ητο δ ι αυτόν λοιπόν, ή αίθουσα ¿κείνη; ’Ενίοτε γοργή διά 
τού προσωπείου έξετοξευετο τού οφθαλμού του ή άκτίς, 
καί ύπόπτως, ύπόδρα ¿θεωρεί πέριξ του, ώσεί είς αίθου
σαν ύπόπτοιν φίλων ή εχθρών άπροσδοκήτως όλως καί έκ 
πλάνης είσεχώρησε. Είς διαχύσεις, ήσχολημένόι φλογέράς, 
καί λαλιάς παθητικάς οί άνδρες ουδέ προσέσχον είς τόν 
άρτι καταφθάσαντα ¿κεΐ. Τών κυριών τόν οφθαλμόν έν 
τούτοις ό ξένος δέν διέλαθε, καί τό έπίχαρι τών τρόπων 
του, αί στάσεις του αί γραφικαί, τού παραστήματος τό ευ- 
γενές καί λιγυρώς κομψόν, καί ή περιέργεια — τού ανθρω
πίνου γένους, καί ούχί τών κυριών καί μόνων γνώρισμα — 
πλέον ή άπαξ τήν γλώσσαν των είς ¿ρωτήματα απέλυσε, 
καί τήν ριπήν τού οφθαλμού, σκοπίμως καί μετά μακρας 
έπιμονής πρός τόν ώραΐον προσωπιδοφόρον ίθυνε. Σιωπηλός 
αυτός, ώς άγαλμα τής καταπλήξεως, συνέπλεξε τάς χεΐρας, 
¿κρυσταλλώθη, ¿σιώπησε, άπερροφήθη, ήφανίσθη Ιντελώς. 
'Ο  οφθαλμός του έζη μόνος, καί είς τ ’ όμμα του τό θαμ- 
βωθέν, τού βίου του συνεκεντρώθη ή φλόξ. „’Αλλά, τίς εΐ
ναι λοιπόν ή κόρη, ή Νηρηΐς, ή νύμφη, ή ή "Ήβη, ή.προσ
ωποποίησή τής σεμνοτέρας, τής μάλλον ουρανίου καλλονής,

ό δαίμων, ή θεότης, ή μαγεία, ή απάτη αυτη, ή φλέγουσα 
διά τού οφθαλμού, διά τού βλέμματος ανίατον κατάγουσα 
τό τραύμα, διά τού χείλους καί τού μειδιάματος τό τραύμα 
τό έπώδυνον ίαίνουσα, χαράς πληρούσα τον στενάζοντα, τόν 
τραυματίαν εις παράδεισον τρυφής μετάγουσα, καί άλγούντα, 
έκβιάζουσα καί νέον άλγος νά ποθή, καί νέον τραύμα, ¿άν 
τοιούτον χάριτος μειδίαμα νά έπακολόυθήση πέπρωται τόν 
πόνον ¿κ του τραύματος τού αλγεινού;“ —. „Τού οικοδεσπό
του τήν κορην·τήν .μονογενή, τήν Ίουλιέτταν Καπουλέττη 
πώς δέν γνωρίζεις, ξένε — διότι τοιούτος θά ήσε προφανώς. 
Αυτόκλητος, άπό τής φήμης πρός τήν Βερωναίαν κόρην 
Ιλαυνόμενος, θά  ώρμησες εδώ, εΰλόγως πόθων νά τήν Ιδης“ 
ίππότης εΐπεν άγνωστος, τυχαίως διελθών τού προσωπιδο- 
φόρου έμπροσθεν, καθ’ ήν στιγμήν έκπλήξεως καί δ-αυμα- 
σμού φωνή καί μονολόγημα το έρκος τών όδόντων του διέ
σχισε. „'Η Ίουλιέττα, φίλε μου, τών Καπουλέττων ό ¿ρά- 
σμιος βλαστός, τής νεολαίας τής Βερώνης ό πολικός α’στήρ, 
τής αϋπνίας της τό  αίτιον, των στεναγμών της ή δικαία 
αφορμή, τών πόθων καί ευχών της υ ύστατος, ό μόνος, ό 
περιπόθητος λιμήν. Έμπλήν.τως, φίλε, σιωπάς! Καί μή 
δέν έχεις δίκαιον; Καρδίας κάλλος κ α ί‘μορφής τήν κόρην 
διακρίνει. Καί οί Μοντέκιοι αυτοί, είς ους, έν παρενθέσει 

. λέγω, έμπρέπον μάθημα έδώκαμεν προχθές, είς τήν αίώνιον 
ζωήν έξαποστείλαντες επτά, έάν δέν σφάλλω, ή οκτώ, καί 
οί Μοντέκιοι αυτοί άφώνως βλέπουσιν έλαόνουσαν τήν κόρην, 
καί είς στιγμήν συναρπαγής άσυνειδήτως όλως άποκαλύ- 
πτουσι τήν κεφαλήν. Ποσώς δέν αμφιβάλλω, ότι ό 'Ρω
μαίος, τών Μοντεκίων ό προσφιλέστατος υίός καί αρχηγός, 
όστις, ώς έμαθον, πρό ολίγων μόλις ήμερών έπαλινόστησε, 
ότι καί αυτός, των Μοντεκίων ό βλαστός, τό ξίφος του θά 
έθραυε ένώπιον τοιαύτης καλλονής, καί γόνυ κλίνων πρό 
αυτής, τής κόρης τού ¿χθρού του,· τόν έρωτά της, τήν εύ
νοιάν της, έστω καί τήν ανοχήν θά'ηύχετο, άντί τού συν- 
τριβεντος ξίφους του, τής κύρης βλέμμα εν έπιζητών, δει- 
νότερον θανάτου πρόξενον, τού όξυστόμου χάλυβος, τόύ είς 
τό αίμα τών Καπουλεττών τοσάκις κολυμβήσαντος.“ Παρ- 
ήλθεν ό λαλήσας εί; τόν προσωπιδοφόρον άγνωστον. Ακί
νητος ¿ν τοότοις, τελείως άπολιθωθείς, διέμενεν, έν τγ  αυτή 
έμπλήχτω στάσει, ό άγνωστος ίππότης. „Τετέλεσται“ ανα
φωνεί. ,,Μοντέκιοί θρηνήσατε τό τέκνον σας. Ό  υπερή
φανος τού οίκου σας βλαστός, δεσμώτης θέλει νά συρθή, 
νά ζήση υπό τής ωραίας δεσμοφύλακος φρουρόύμενος, ή ν’ 
άποθάνη, τήν χάριν, τήν αγάπην της, Ιν -βλέμμα της ¿πι- 
ζητών.

Βλ
Τί εΐναι ή ζωή, ¿ κόσμος τί,> τό παρελθόν, καί τό πα

ρόν, αυτό τό μέλλον έτι; Το - όνομα, ή πόλις, τά  πάθη τά  . 
¿μφόλια, αί έκδικήσεις, τά  καθήκοντα, ό ουρανός, ή γή , ή 
θάλασσα, ¿ θάνατος, καί δ,τί μετά θάνατον, τί εΐναι πλέον 
διά τόν δέσμιον βλαστόν τών Μοντεκίων, τόν φλογερώς 
έρώντα, τόν άγαπώντα τήν ζωήν, ουχί χάριν αυτού αλλά·.'., 
πρός χάριν της, τόν τρέμοντα τόν θάνατον,, ουχί ¿κ φόβου 
πρός τό άγνωστον, άλλα. πρός τό γνωστόν, νά παύση έφεξής 
νά βλέπη τήν Ίουλιέτταν; νά παύση νά τήν άγαπα, ν’ 
άλγή, ν’ αγωνία, νά θνήσκη, ναί, άλλα έξ έρωτος: Τής 
μουσικής άνάκρουσμα, τήν εναρξιν άγγέλλον τού χορού, άπό 
τους ρεμβασμούς του τους βαθεΐς τόν έράστήν 'Ρωμάϊον 
άποσπα. Γοργώς τά  ζεύγη σπεόδουσι. Γοργότερον, 'ή  φ αν-. 
τασία του ‘Ρωμαίου ή αχαλίνωτος, καί οί ανήσυχοι του

I*
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Κατά την έλα-,ογραφίαν τον Ο. Vermehren.
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οφθαλμοί την Ίουλιέτταν πανταχου ζητουν. Νά την Ιδη 
φοβείται, αλλά νά φύγη, έντελως αδυνατεί. Νά μείνη θέ- 
λεε, αλλά έγγύς αυτής νά είναι διαρκώς, νά την κατέχη 
μόνος, νά την θαυμάζω και μόνος νά τη δμιλή. Νά προσ
πέλαση τρέμει, ν’ άπέλθη δεν τολμά, και Ιντούτοις, ακίνη
τος έκεΐ, τήν προσοχήν των κεκλημένων προκαλων, αίσθά- 
νεται οτι δεν δύναται νά μείνη. Ακτινοβόλος, και μόλις 
έπιψαύουσα τό έδαφος, διά του έλαφρού της βήματος, κο
σμογονίαν νέαν διανοίγουσα πέριξ αυτής, ή Ίουλιέττα φαί
νεται είς τής αιθούσης την αντίπεραν πλευράν. Σπασμός 
κλονίζει τον 'Ρωμαίον. Άναβαλουσα νά τιμήση τον χορόν, 
είς του χορού τον σάλον, ήδέως νεύουσα, παρέπεμπε τους 
σπεΰσαντας νά τήν καλέσωσι, τήν προσοχήν της νά έλκό- 
σωσι, &υμίαμα νά καύσωσι είς τής αγάπης της τον περιζή- 
τητον βωμόν. Κατάμονος άπέμεινε, διότι ούτως ήθελε. Ή  
Είμαρμένη διήνοιξε τό στόμά της, τον πεπρωμένον λογον 
έξεφώνησε, τήν χεΤρά της έξέτεινεν αόρατος, καί κλονιζόμε
νος του Μοντεκίου ό υιός, ό νεαρός 'Ρωμαίος, προσήλιε τότε 
καί βαθέως έκλινε τήν Ίουλιέτταν Καπουλέττη χαιρετων.
— ,,‘Η τόση μυστικότης προς τί;“ είπε γελώσα, ή κόρη ή 
έρατεινή. ,.Τό προσωπεΐόν σου απόχες, πονηρέ, κ’ έλθέ πλη
σίον μου, κα&έσ&ητι έδώ. Περίλυπος μοί φαίνεσαι. Αλλα
— παράδοξον! και τήν έμήν ψυχήν δεινόν προαίσθημα, και 
όλως άνεξήγητον, τήν ώραν τούτην συνετάραξε. Τ ί έχω 
αγνοώ, κ’ έν τούτοις κάτι έχω. Ή  ατμοσφαίρα μ'ε πιέζει

. του χορού. Τήν. χείρά σου καί -αγωμεν“ λέγει ή Ίουλιέττα. 
είς τοώ 'Ρωμαίου τον βραχίονα τήν χείρά της στηρίζουσα.
„Βεβαίως μοί έπιφυλάσσεις Ικπληξιν  “ τώ λέγει μει-
διώσα. „Θά ήσε φίλτατας του οϊκου μας . . . .  Είς τον. 
έξώστην άγωμεν. Νά άναπνευσω -ατμοσφαίραν δροσεράν 
έπόθησα, τήν ταραχήν μου νά καθησυχάσω τήν άκατανύη- 
τον. Τό προσωπείόν σου θά  ρίψω, θά κάμψω, θά θραύσω 
τήν ίσχυρογνωμοσύνην σου . . . „Καί τήν καρδίαν μου“ 
με σβυνομένην ¿ψιθύρισε φωνήν. δ άγνωστος. „Εύγλωττους 
φράσεις, ίδεών’κάί λόγων χείμαρρον, ή γλώσσα καί ό νούς 
μο« πρό μικρού άνέπλαττε Τούς λόγους ήδη άπώλεσα. 
Διατί βωβόν τό  στόμα έμεινε, ένώ είς πάθος βίαών τό στή
θος ¿πλημμύρισε; . . . .  Τον Ήρακλέα νήθοντα, πλησίον 
τής Όμφάλης, ¿κείνον- ¿ρωτήσατε τό διατί! Του οϊκου σου 
έάν δεν είμαι φίλτατος, νά πράξω τί. ,τ ί πρέπει, τοιούτος 
νά καταστα&ώ; Τήν έντολήν, τον ά&λον, τό δυσχερέστερον 
¿γχείρημα, το στόμα σου άς εϊπη το  αριστοτεχνικόν. 'Η  
ευτυχία νά σε ύπακούη τις, τό βλέμμα σου νά προκαλή το 
συμπαθές, ή πιθανέτης νά τύχη τής εύνοίας σου, καί ήμι- 
θέους ν’ άναδείξη δύναται. Είπε τί' θέλεις, τ ί  θά ήθελες; 
. . . .  Δεσμώτην, έραστήν, αιχμάλωτον νά ΐδης τον 'Ρω- 
μαίον; Τό θέλεις; Ευτυχής αυτός, έάν έπέτρεπες τήν 
ώραν ταύτην, πλησίον των ποδών σου νά καμφθή, υπό τό 
βλέμμα σου νά τήκεται τό θειον, καί θνήσκων ν’ αναζή 
όπό τοΰ χείλους σου τό συμπαθές μειδίαμα. Νά σε λα- 

- τρεύη θέλει· νά' σ’ άγαπα σιωπηλώς, νά σέ θάυμάζη άφω
νος. .  Λειχό&υμος έξ έρωτος νά πίπτη, του στόματός σου 
να άκουη τήν μολπήν, είς αίσθημα νά πνίγεται, τόν κεραυ- 

' νόν του μαύρου σου νά βλέπη οφθαλμού, τού χείλους σου 
τήν δρόσον ν’ άναπίίέη. Τό δνομα, τό  ξίφος του, τό μισός 
του, το προσωπείου ρίπτει είς τούς πόδας σου, δ· αγαπών 
Ρωμαίος, των Μοντεκίων τέκνον καί έλπίς. Συγγνώμην 

μίαν, μίαν λέξιν σου, τον έρωτά σου . . . τήν ρετά σου
εύδαίμονα ζωήν μου αναζητώ ............... “

»

Ά&ρόα, είς τού έξώστου τήν φλιάν, έφάνησαν τά  ζεύγη 
τού χορού. Αντί τού στόματος, οί οφθαλμοί των δύο ήδη 
έραστών έλάλησαν, καί είς τρυφεράν έπίψαυσιν, καί είς δε
σμόν μοιραίου αί χείρες καί αί τύχαι των άλύτως τότε ήνώ- 
θησαν.

Γλ
Τί τού νοός ταχύτερου; 'Ο  έρως! Γοργότερος τού 

λογισμού των νέων έραστών άνέφλεξε τά  στήθη. Τον υπνόν 
των άμφότεροι άποίλεσαν, άλλ’ άύ'πνούντες έλέγοντο ούδαί- 
μονες, τήν αγρυπνίαν έν υνείροις ευτυχίας διερχόμενοι. Δει- 
νώς ήρδτο ήδη τών Μοντεκίων ό υιός, σφοδρώς ή κόρη"των 
Καπουλεττών ήγάπα τόν 'Ρωμαίου. Ό  βίος ήτο „έρως“ δι’ 
αυτούς. Τάς νύκτας είς ρεμβώδεις λογισμούς διέρχονται, 
καί είς βίαια παραληρήματα'τάς ώρας τής ήμέρας άγορσι, 
κεχωρισμένοι πάντοτε, οί δύο ¿ρασταί.' Διέξοδον άπό τού . 
πάθους του τού ποθεινού καί αλγεινού ζητών, μέ άτακτου 
τήν κόμην, περιφλεγής τάς παρειάς, τύ ξίφος ζώννυται νύκτα 
τινά ό έραστής 'Ρωμαίος, καί είς τής νυκτός τό σκότος τό 
βαθύ κρυπτόμενος, τόν έρωτά του έχων οδηγόν, αθέατος, 
τόν κήπου προσπελάζει, έκείθεν του οποίου των στοχασμών 
καί έλπίδων του, τοΰ μόνου έρωτός του τό ποθητόν κατώ- 
κει αντικείμενου. Βιαίως πάλλει ή καρδία του. Είς τού 
τοίχου τήν πλευράν, μικράς πατών προεξοχάς, θρασύς άναρ- 
ριχάται, τής Ίουλιέττας θέλων νά ίδή τά  δώματα, τούς 
οφθαλμούς του τούς λιμώττοντας είς των παραθύρων της 
τό διαυγάζον μόλις φως άπλήστως νά κορέση. *Αν δμως 
συλληφθή, άν ώς ληστής, έξαίφνης καταλαμβανόμενος, υπό 
των άγρυπνούντων οίκετών τρω&ή ¿πικινδύνως, τού οϊκου 
του τιτρώσκων τήν ύπόληψιν ουτε φροντίζει κάν δ άφρων 
νεανίας, είς τής καρδίας τόν αχαλίνωτου παλμόν, καί φήμην 
ύποτάξας καί ζωήν. 'Η  ακρισία είναι ϊσως τού έρωτος τού 
παράφορου καί πραγματικού μεγάλη καί αναμφίλεκτος άπό· 
δειξις. 'Ο  παραφυρως αγαπών διαζευγνυεται τήν λογικήν. 
Ταχύς τόν τοίχον δ 'Ρωμαίος διεπέρασε, καί κούφως, προς. 
τό έσω έδαφος κατέπεσε, τόν έρωτα έπικαλούμενος, το βήμα 
του νά σκέπη καί νά όδηγή. Διάστερος υπέρ τήν κεφαλήν 
δ θόλος τού ουρανού ¿κτείνεται. Τό πάν σιγα, καί είς 
ύπνον νήδυμον κατάκειται ή πόλις τής. Βερώνης. Γλυκεία 
αύρα έαρος ήδέως διά τών κλάδων ¿ψιθύριζε. Τών ρόδων . 
τά  αρώματα τήν μέθην του έπέτεινον, καί έκλελυμέυος, τής 
Ίουλιέττας τό δνομα έπικαλούμενος, κατέπεσεν έγγύς ρο- 
δώνος, ό τολμητίας, ό παράφορος, ό Ικφρων έραστής. Ουδέ
ποτε δ θάνατός ούτω έγγύς τήν κεφαλήν του την φλεγμαί- 
νουσαν ήπείλησεν, αλλά ουδέποτε γλυκείαν ουτω τήν τής 
ζωής άπόλαυσιν έννόησεν δ αγαπών 'Ρωμαίος. Τών θανά
σιμων του έχθρών μακράν, έτήκετο. έπνίγετο, άσφυκτικώς 
έλειπο&όμει καί άπέ&νησκε. ‘Τών αμείλικτων του έχθρών 
έγγύς,'έγγύτατα, καί πλέον έτι, εάν ήτο δυνατόν, έλεύθερος 
άνέπνεε, τό χάρμα καί'-τήν ήδονήν ήσθάνετο τού βίου. Με- 
τηρσιούτο, αί&έριος, φανταστικώς τήν κεφαλήν της θλίβων 
είς τό στήθος του, μυστηριώδες διέτρεχε στερέωμα, ύψούτο,

. έκρημνίζετο δρμητικώς, άτάκτως καί γοργώς είς κόσμους 
ξένους, είς πόντους, είς αβύσσους κατεφέρετο, τήν φαντασίαν 
του τήν αχαλίνωτου καί αδάμαστου πτερών άπό τής θέας 
της, άπό τής δψεως της έξαπτόμευος, άπό τά  χείλη καί τήν 
κόμην της τήν άδηφάγον φλόγα άνανεών, τήν κατατρώγου- 
σαν τά  σπλάγχνα του. Γονυπετής προσβλέπει ατενώς τής 
Ίουλιέττας τά  παράθυρα. Ίκέτις, είς τής καλλονής της 
τον βωμόν, τάς χέϊρας άνατείνει, τό όνομά της έκφωνεϊ, τήν
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άξωγήν-της θέλει καί έπιζητεϊ, τού στή&όυς.του, τού. ά λ -1 καί ομνύει, καί έαυτής πλειότερον του φίλον της, τον έρα- 
γούντος V  ανακούφιση τήν πληγήν, παραμυθίαν ε ίς  τούς στην π ο ίν  καί πάντοτε  νά αγαπά. ,,Ή σύζυγος αυτού έπί . 
πόνους του, είς τούς σπαραγμούς του άνακούφισιν, διά τό : τής γής, ,τ τού θανάτου, σύζυγος“ αναφωνεί. „Μακράν μου 
αίμάσσον τραύμα του τό βάλσαμον τής παρουσίας, τής αγά- · έάν ήσαι, τόν δρκου δέχθητι 'Ρωμαίε προσφιλής· ή ίδική σου, 
πης της έπιζητών. Ήρεμα αίφνης ανοίγει έν ■ παράθυρου, ή νεκρά,-καί ύπυ τήν·γήν έρώσα-καί πιστή ομνύει ή Ίου- 
Θά ήναι.ό γέρων Καπουλέττης ϊσως, τούς ύπηρέτας κράζων λιέττα.“ Κραυγή άκατασχέτου έρωτος άπό τού στήθους 
έν σπουδή, τόν τολμητίαν έραστήν νά’ άφοπλίσωσι, καί δε- 'του'Ρωμαίου έξορμα. Κατάπληκτος ή κόρη, έπτοημένους
σμιον τόν νεαρόν άλλ’ αδυσώπητου έχθρόν νά σύρωσι, πρός στρέφει 'οφθαλμούς, καί αερόλιθος ταχύς, ακτίνας διαχύσάς 
όνειδος τού οϊκου του, τού οϊκου του εχθρού του, είς τά  φωτεινάς, τόν όρκον τής .παρθένου έπιμαρτυρών, τήν ουρα- 
φρικτά τής υπογείου φυλακής δωμάτια. Τόν Τάρταρον οτι νίαν σχίζει έκτασιν, ‘Γζό τό φως τό άπλετον, τό στιγμιαίως 
ατενίζει ένόμισεν, ό νεαρός 'Ρωμαίος, άλλ’ είδε τόν Παρά- λάμψαν ώς άκτίς ευδαιμονίας έν r?[ γή, γονυπετή τόν φίλον 
δεισον, καί άντί δαίμονος κακοποιού, πρ&βάλλοντα πρόσεξε τής ψυχής, καί τής χάρδίας. φίλτατον, προσείδεν ή παρθένος, 
τόν άγγελον τόν θελκτικόν . . . . . . .  Τού στήθους της Τό όνομά της ήκουσε ,πλανώμευον είς τής νυκτός τήν σιωπήν.
τήν φλόγα, δι’ αύρας νά μετριάση δροσεράς,- τήν μεσονύ- Έ λάλει ό ‘Ρωμαίος. Τό όνομά του ήκουσεν αυτός άπό τού 
κτιον στιγμήν έζήτει ή Ίουλιέττα. Τήν νεαράν της ϋπαρ- ύψους τού έξώστου ήρέμα προφερόμενον. Έλάλει ή Ίου- 
ξιν δεινόν, ακόρεστου κατέτρωγε τού έρωτος τό πάθος. Με λιέττα. ,,'Ρωμαίος“, „Ίουλιέττα“ όμού τά  φύλλα καί ή αύρα 
τό  όνομά του είς τά  χείλη της, τήν δρόσον εισπνέει τής ¿ψιθύρισαν. Τών ο’υομάτων των ό σύνδεσμος τόν ά^αβώνα 
νυκτός, καί έκεΐ, έν τή μονώσει καί τή  σιωπή, ένωπιον τόϋ έπετέλεσεν έκεΐ, τήν φρούδην ευτυχίαν των διήνοιξε, καί τήν 
άστεροποικίλτου-στερεώματος, τό όνομά του λέγει, πλειστά- αρχήν τού τέλους τού δραματικού, 
κις τόν 'Ρωμαίου προσκαλεί, καί μόνη, είς εαυτήν υπόσχεται ißnttai τό τέλος.)

 ----------

Τ Α  Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Α  Σ Υ Μ Β Α Ν Τ Α  ΕΝ Γ Α Λ Λ Ι Α .
(μετά εικόνων).

δίωξεν αυτόν καθ’ όν τρόπον καί κύριος έκβάλλει τής οικίας
του φαυλον θεράποντα.

Τή 3. Δεκεμβρίου (21. Νοεμβρ.) 1887, περι ωραν 6. εσπε- Τη .24. Νοεμβρίου έπήλθεν ή κρίσιμος τροπή είς τήν
ρίνήν, ή γαλλική δημοκρατία απέκτησε νέον πολιτικόν άρ- πορείαν τής μακροχρονίου απαξίας. ’Αφ’ ου ¿ναυάγησαν
χουτα· ή έν Βερσαλλίαις συνελθούσα Συνέλευσις έξέλεξε πάσαι αί προςπάθειαί του πρός σχηματισμόν νέου υπουργείου,
κατά τήν δευτέραν ψηφοφορίαν, άφ’ ου ή πρώτη ύπήρξεν ήναγκάσ&η 6 Γρεβύ νά συνάψη καί πάλιν διαπραγματεύσεις
άυευ αποτελέσματος, διά ψήφων 616 έξ 833 πρόεδρον τής πρός τόν άποχωρήσαντα πρωθυπουργόν 'Poußti· τόν παρε-
δημοκρατίας ‘τόν Σαδί-Καρνώ. Ή  έκβασις αυτη τής έν κάλεσε ν’ .άποσύρη τήν παραίτησιν του υπουργείου καί νά '
Γαλλία σοβαρας κρίσεως ένέπλησε χαράς όλους τούς φίλους τόν βοηθήση είς τήν παρασκευήν καί διεξαγωγήν τής ίδιας
τής δημοσίας ήσυχίας καί είρήνης, απέδειξε δε τρανώς τήν του παραιτήσεως. Γνωσθείσης τής άποφάσέως τούτης, άμέ-
ζωτικότητα του έν Γαλλία δημοκρατικού πολιτεύματος. . σως προήλ&ον είς μέσον κατάλογοι τών υποψηφίων, αύξανο-

Από τής 19. Νοεμβρίου, δτε δ Κλεμανσώ άνέτρεψε τό μένων άπό ήμέρας είς ημέραν.καί παρεχόντων τόσην τροφήν"
όπουργεΐον ‘Ρουβιέ, μέχρι τής 3. Δεκεμβρίου ή γαλλική κυ- είς τά  έξημμένα πνεύματα πρός συζητήσεις καί άντεγκλή-
βέρνησις περιήλθεν είς τοιουτον αδιέξοδον χάος, ώςτε δυς- σεις. Έ κτος τού Φερρό καί τού Φρεϋσινέ, ών ή υποψηφιό-
κόλως δύναται νά εύρε&ή έν τή  νεωτέρα τών κρατών ίστο- της έξ αρχής παρείχε τας μεγαλειτέρας έγγυήσεις, άνεφέροντο
ρία παρομοία αναρχική κατάστασις. 'Ο  ζήλος, μεθ’ ου ό ' τά  ονόματα τού Φλοκέ, τού Βρισσών, τού Σαδί-Καρνώ, τού 
Γρεβύ ύπερήσπισε τήν θέσιν του, πρέπει άμερολήπτως έξ- Λερουαγιέ, τού στρατηγού Σωσσιέ, τού Δελαφόρζ καί αυτού
εταζόμενος νά θεωρηθή ώς προελθών έκ τής πεχοιθήσεως ακόμη τού στρατηγού Βουλανζέ. Ή. ασυμφωνία καί ή δι-
αύτού, οτι πάσα πρόωρος καί εσπευσμένη υποταγή τού προ- χονίπα τών δημοκρατικών παρίστανε τούς μοναρχικούς ώς
έδρου είς τήν θέλησιν τής Βουλής θα έχρησίμευεν ώς έπι- κυρίους τής καΐαστάσεως, καίτοι δέ οδτόί εΐχον κηρύξει ότι
κίνδυνος λαβή είς μελλούσας άνατροπάς. "Οπωςδήποτε δμως θ’ άπείχον τής εκλογής·, έν τούτοις εϊχον. αρχίσει οί δημο-'.
ή κατά τάς τελευταίας ημέρας άπό μέρους τού Γρεβύ έπι- κρατικοί νά φοβώνται μή προςέλθωσιν έν τίλει καί ψηφί-
δείχθεΐσα ίσχυρογνωμοσυνη καί άντίστασις είς τό γενικόν, σωσιν υπέρ τού μισητού Φερρύ. Ό  φόβος ούτος Ιξεδηλώθη
ρεύμα, καί τήν χώραν ούκ ολίγον έβλαψε, καί αυτόν άπεστέ- έν τοις συλλαλητηρίοις τής Ι. καί 2. Δεκεμβρίου, ότε ό
ρησε πολλών συμπαθειών είς τάς τάξεις τής γαλλικής κοι- 'Ροσεφώρ καί ο' Δερούλέδ καί όί λοιποί αδιάλλακτοι ριζο-
νωνίας. Ούτω δέ κατήντησεν ή ήμετέρα γενεά νά ϊδη άν- σπάσται ήπείλουν διά στάσεως καί αιματοχυσίας; Τά λοιπά
δρα, φέροντα το δψιστον αξίωμα έν τή πατρίδι του, νά γεγονότα, τήν χορείαν τής έκλογης καί τήν'τελικήν αυτής
κατέρχεται αυ’τού άσήμως, μετ’ αισχύνης μάλιστα κεκαλυμ- έκβασιν γινώσκουσιν οί ήμέτεροι άναγνώσται έκ των έφη-
μένος καί άκούων όπισθέν του τάς ϋβρ'εις καί τούς χλευα- μερίδων, έναπολείπεται δέ ήμΐν νά εϊπωμεν, έντάύδ·α ολίγας
σμούς τού οχλου τών τριόδων, έν ω αί δημοκρατικαί αύτου λέξεις περί τών κατά τήν σπουδαίαν ταυτην πολιτικήν πρα-
άρχαί καί ή αυστηρώς συνταγματική του πολιτεία έπί πολύν ξιν πρωταγωνιστησάντων προςώπων.
χρόνον ε&εωρούντο ώς πρότυπα, άξια άπομιμήσεως.. Ή  δη- Ή  έχλογή τού Σαδί-Καρνώ άποδεικνύει ότι καί οί-δη-'
μοκρατία, ης αυτός ήν δ μάλλος έν&ουσιώδης οπαδός καί : μοκρατικοί συναισθάνονται τήν αξίαν, η“ν έχει Ιστορικόν τ γ  
δ μάλλον πιστός υπηρέτης καθ’ δλον του τόν βίον, άπε- . όνομα. Ό  νέος πρόεδρος, δεν διεκρίθη μέχρι τούδε έν ΐή



ΚΛΕΙΩ.

πολιτική' τά  άςιοίματα, ών προεςήρχε, και τάς υπηρεσίας, 
-είς άς υπεβλήθη, διεςήγαγεν ευσυνίιδήτως ως ; φρόνιμος Και 
τίμιος' άνήρ, έπετέλεσε το καθήκον ίου καί πάντοτε άπέσχε 
πάσης. ραδιουργίας.-

δημοσίων έργων υπό τον Φρενσινά Το ύπουργεΐον Γαμ- 
βέττα είχε σχήματισ&ή άνευ αυτοί, αλλά κατόπιν πάλιν συμ- 
περιελήφ&η υπό τοΰ Βρισσών ώς υπουργός επί των .οικονο
μικών και τελευταίου υπό τοΰ Φρεϋσινέ, Ούτως ώςτε δύναται

" ' -Είς Υήν ,έκλογήν όμως αυτοί λίαν-συνετέλεσε οϋ μο'νον τις να είπή, δτί άπέκτήσεν άρκούσας γνώσεις περί των σπου-
.1- ·5 _ 1 '....ϊΛ   ~  . ϋ ο ο  .1 "_ ι - ' ο _ 4 ____ - ι ____ r t .   ·

Γ Ρ Ε Β Ϊ.

η ά-ταμική !άυτσί χρήάτότης, αλλά κα'ι 
ίστόρικρν όνομά, ,δπερ φέρει, και τό όποιον 
έυδυ'μίζει είς όλους τους δημοκρατικούς τον 
γεννάΐόν ,'έκεΤνου καί άξιοδαυμαστον άνδρα, 
όςτις- ήγούμενΟς τών· στρατιών τής πρώτης 
δημοκρατίας έδρεψε τόσας-' νικάς. .Καί κα
τόπιν ώς δημοκρατικός και φιλόπατρις άνήρ 
πάρέσχε> τόσα.δείγματα του ανδρικού αυτοί 
φρονήματος.-' . .

· -*^0. Σαδί-Καρνώ έγενή&η ,τη 11. Αν-' 
γούστου Ιδ ίΠ ’ έν.Λιμόζ έκ παΤρός, οςτίς 
ανήκει μεταξύ τών.άνδρών έκείνών, οίτιυες 
ήρ.νή&ήσαν .νά ,όρκισδίώσι ίιιστίν και υπο
ταγήν είς τόν Λουδοβίκον,:
Φίλιππον: ; 0  πατήρ το ί Σαδί- 
Καρνώ από του 1ό50 μέχρι 
τοΰ ’ 1060 μέλος ένεργόν τή ς ' 
άντιπολιτεΰσεως, έγένετο εις 
των πρώτων.Ισοβίων γερουσια
στών," οϊτινες ¿δημιουργή&η- ' 
σαν διά του’νέουδημοκρατίκοί 
πολιτεύματος.’.Το γήρας κ α ι. 
τό ανεπίληπτου' αυτοί παρελ- 
δόν.τφΐίξήσφάλίσάντήν. άγά· , 
π η ν κ α ί'τή ν  υπόληψιν όλο'-' .  
κλήρου, τομ γαλλικοί. έ&·νους,
κρΛ.'έάν άκόμη.' ώς· .σύνοικος ή . .  '  . V
τσ ί υίοδ’ .τοά.Ιν .τοίς. μεγάροις των Ήλυσίων έξασκήσγι επ’ ' 
αυτόν; .έπιρροήν.τινα,-αυτή.-βεβαίως δ-ά.-ήνε ευεργετική διά. 
τό ίέ&νρς,- Καί' αυτός' ο Σαδι-Καβνιί» ήτο μέχρι το ίδε μέλος. 
τήςΤερρυσίκξ·; Τό στάδίονί-αύτοΐί ήρχισεν - από τ<ώ Ι870,- 
ότε :τή ,έν,τολή του Γαμβέττα είχε διοργαυώσει την έΟ-νικήν 
‘άμυναν- έν. Νορμανδία. Κατόπιν διωρίσίη υπουργός έπί τών

. ' ' 'λ  ’ · ' · : . ---------------

ΦΕΡΡ1'.

δαιοτέρων κλάδων τής πολιτικής διόικήσεως.
'Ο  Σαδί-Κάρτνώ συνεξεΰχ&η προ εικο

σαετίας τήν Ο-υγατέρα του . γνοιστοΰ .πλου
τολόγου Λουπών-Οόάϊτ, είνε πατήρ τεσσά
ρων τέκνων, τριών ύίών καί μιας δ-υγατρός, 
συζύγου του γενικοί διοικητοί του Διζών 
Κουνισέ, οςτις μετά τον γάμόν όου μετω- 
νομάσδ·η Κουνισέ-Καρνώ. 'Ο  γαμβρός ουτος 
βεβαίως δεν δ-ά ήνε όμοιος προς του το ί 
Γρεβύ καί έλπίζετάι πλέον νά λησμονηδή 
τό παγκέσμ.ιον άποκτήσαν φήμην τραγούδι 
εκείνο των παρισίαυών' άγυίοπαίδων:

Λΐι, η ικ ί m allieur d ’avoir u n 'g e n d re f

Καί 6 αδελφός το ί νέου 
.προέδρου, ό μηχανικός Άδύλ- 
φος Καρνώ, ζών μακράν χά
σης π ο λ ιτ ικ ή ς  έν ερ γ ε ία ς , 
οΰδεμ ία ν  δ-ά δώ ση ποτ'ε 

. αφορμήν είς παράπονα έκ 
μέρους τών ριζοσπαστών, οϊ- 
τινες δεν παύονται έπιτιδ·έ- 
μενοι κατά το ί Φερρύ εν 
τω π ρ ο ς ώ π ω το ί αδελ
φοί του.

’Εν προςεχεί άρδ-ρω επι
φυλασσόμενα νά γράψωμεν 
ολίγα τινά κ α ί περί ‘τών 

άλλων κυρίων προςωπων,'ών αί' ένέργειαι Ιπέδρ.ασάν έπί 
τής πορείας τής πολιτικής ταυτης κρίσεώς έν' Γαλλία καί 
ων τα  -ονόματα ώς έκ τούτου 'απέκτησαν σχετικήν τινα 
σπουδαιότητα καί έγιναν άντίκε.ίμενον παγκοσμίου’ περι
έργειας. ' . -

(ikecai σννέχβια.)

Φ Ρ Ε ϊϊΙΝ Ε .

Σ Α Π Φ β;
(ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ.)

I-
.. .· .Κ«τά. τινα τών. τελευταίων δερινών ημερών το ί έτους 

595", π. X. ,οίλπλ’είστοι τ’ών κατοίκων τής έν Λέσβω Μιτυ- 
λήνης έμενον,.βλίγας ήδη μετά τήν.ανατολήν το ί ήλίου ώρας 
κεκλεισμένόι;έν ταίς .δροσεράΐς κατοικίαις,των, όσοι δέ ήσαν 
ήυάγκασμένρι, ένεκ'ά .τοίν ουνή&·(.)ν.'τής ήμέρας ασχολιών, νά 
δικτρέχωσι τας,όδούς,- συχνάαις παρέμέριζόν υπό τάς στενάς 
τών μερ-ονώμένων οικημάτων: σκιάς, όπου άνεπάύοντο έπί μι
κρόν νωθροί" καν.άπήυδημένοι. . Οί προςορμίσαντες τά  πλοίά 
των ,.νάί-ταύ.έβαρύνοντο ν’ άποβωσιν είς τήν ξηραν καί έμε- 
ν.φ'ένΐ'ίίόίδε^'κοιτόμενόι ύπο. τα ίδωλια, όπως άποφύγωσι 
τάς-.καόματήράς τοΰ ήλίου ακτίνας, ένω οί αχθοφόροι καί 
οί-άλλοι Ι ν τ ώ  λιμένι έργάται ήσαν παραδεδομένοι είς ανα
παυτικήν νάρκην είτε υπό · τήν σκιάν νεωλκη&έντων πλοια
ρίων,' είτε υπό τάς κασταυέας τής κατάφυτου προκυμαίας. 
‘Ο κ*τ«&λιπτικός καύσων έπέχυσε πανταχου είς τά  πέριξ

γενικήν αποχαύνωσιν καί βα&εΐαν σιγήν. Άνά. τήν άπωτέρω 
υπαιΟ-ρον χώραν έφαίνετο ή ατμόσφαιρα' ώςεί άσπαίρούσα έ'ν 
κυματισμοΐς πυρός. ·.

"Αλλά'καί έν αύταίς ταΐς οίκίαις,'είς άς δέν ήδύνατο 
νά είςχώρή.ση τό ■ βλέμμα τών διαβατών, τήν αυτήν ήσκει 
έπενέργειαν ή έκτακτος' τής ήμέρας Οερμότης. Έςαιρουμέ- 
νων τών θεραπαινίδων καί τών δούλάν, είς ους ην ανατεθει
μένη ή διευ&έτησις τών του οίκου έν γένει καί οίτινες.-πε- 
ριεφέροντο έν τοΐς μαγειρείοις, δεν εβλεπέ τις άλλην τινά 
κίνησιν ή ,έργασίαν. "Ολοι έκά&ηντο ή έκοίτοντο είς τεχνη- 
τώς σκιασδ-έντα' δωμάτια καί άνεπάύοντο, ως έπί το πλεϊ- 
στον δλως άεργοι, έν μ.έρει δε ασχολούμενοι είς ασήμαντα 
έργόχειρα. Αί σημαντικώτεραι δέσποιναι καί παρδ-ένοι ήσαν 
έξηπλωμέναι με τάς- έλαφράς έκείνας έκ τής νήσου Κω 
έσδήτάς των έπί ανακλίντρων, καί παρ’ αυτά έκάΟ·ηντο 
κατά γής δουλαι, αΐτινες διά ταωνείων πτερών διαρριπίζου- 
σαι έδρόσιζον του ,άέρα.
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Μία μόνη οικία, κείμενη έν τη άριστοκρατικωτέρα συν* δ·ούση, ήτις ήν ήδη όποσκότεινος, δ ιό τ ι ' κατεβιβάσδησαν
Οικία, παρεΐχεν όλως διάφορον δψιν τής γενικής Ιν τη  κόλει όλα τά  παραπετάσματα, έκάδηντο δέκα περίπου κόραι, 'ζωη-
ήσΰχίας. Προ αυτής έξετείνετο ή λεωφόρος, ήτις άρχομένη ρώς συνδιαλεγόμεναι, φερουσαι έλαφρά καί ποικιλόχροα έν-
άπό τής πλατείας, της αγοράς καί παρεκκλίνουσα πρός βορ- δύματα καί κρατοΰσαι κιδάραν η άλλο τι δμοιον λύρα μου-
ράν έφερε πρός τον περίφημον ναόν τής Αφροδίτης, όςτις σικόν όργανον, από τον. οποίου άντήχουν ένίοτε οί έκφεύγον-
ην ¿κτισμένος αριστερά της κατωφερείας της όρεινής ¿κείνης, τες διά των δακτύλων τόνοι· έτερον δε ζεύγος περιεπάτει 
σειράς, ήτις προεκβάλλουσα έκτείνεται παραλλήλως πρός τήν είς την αυλήν, καί τούτο έφαίν?το όλως άφωσιωμένον είς 
παραλίαν. Έ ν  τη οικία έκείνη έπεκράτει προ μεσημβρίας σοβαράν συνομιλίαν.
μεγαλειτέρα ζωηρότης. ’Ey τή εύρεία πρός τήν στοάν αί- ιSntttn awe/jta.

 —  -------

Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α .
Ή  παραμονή τού νίον ετον«.’ — Άγιοβαοιίιιίτικα δβρα καί οικογενειακοί συγκινήσεις — Τό χαρτοπαίγνιου καί τδ βιδάνιον. — 'Η  ^οσ ώ ίπη ϊτα . — 
Ό  πόδος του παππού. — Τά καλήμερα καί τά τύμπανα. — Ή  μελαγχολία του έμ γ ίν ι) .  — Ιΐρίρ  μητέρα Άρσακειάδος. — Έ  ενιαύσιος εσπερίς. —

Κι’ & χορος καλά κρατεί! . . .

Ό  τήν παραμονήν του νέου έτους έπισκεπτόμενος τάς 
Άδήνας σχηματίζει άκράδαντον -πεποίδησιν' ότι ή πρωτεύ
ουσα τοϋ 'Ελληνικού βασιλείου παρεφρόνησε.

Άνδρώπινα κύματα κυλίονται βαρέως είς τάς μεγάλας 
όδοός τής πόλεως, τήν οδόν Έρμου, Σταδίου καί Αίολου, 
άποτελοϋντα σατανικόν όρυμαγδόν,. Άνδρες, γυναίκες, παι· 
δία συνωστίζονται έν μέσοι σΰριγμων, έλαφρών έκπυρσοκρο- 
τήσεων στρηνών ήχων, βομβών, μυκηδμών, ωρυγών, βρυ- 
χηδμών άγνωστων δηρίων. Άπο των έξωστών άβ'ραί νεάνιδες 
έκσφενδονώσι κατά τοϋ πλήδοϋς έκπ.υρσοκροτικά σφαιρίδια, 
κατω νέοι -και παιδία συστρέφουσιν έκκωφωτικά κρόταλα· 
φυσωσι μέ φουσκωμένας παρειάς είς δ·αλασσίας κόγχας, ώς 
Τρίτονες, ή είς βυκάνας ώς Νεμρώδ.

Αί Άδήναι κηδεύουσι τό έκπνέον έτος. Οί Άδηναΐοι 
προπέμπουσιν έν οχλοβοή καί άλαλητω, ώς Φρύγες, είς τόν 
τάφον του τό ένεστώς, προσκαλουντες τό μέλλον όπερ βλέ- 
πουσιν .άνερχόμενον έκ τοϋ απείρου έν μέσω χρυσών άτμών 
πόδων καί έλπίδων . . .

• Τό έτος έν Άδήναις ομοιάζει πρσς ήδ·οποιόν, όν υπο
δεχόμενα με ζητωκραυγάς καί χειροκροτήματα καί στεφά
νους καί εΐτα έκδιώκομεν τής'σκηνής μετά συριγμών καί 
καγχασμών,

Πολύτιμοι τάπητες, άλεξήλια όλοσηρικά, κομψοτεχνή
ματα, αθύρματα καλλιτεχνικώς τάς προσόψεις των καταστη
μάτων διακοσμοϋντ* άποτείνουσι νεϋμα προσκλήσεως άφωνον 
είς τους διαβάτας, ΕΙνε ή ήμέρα των δώρων, των έπινο- 
μίδων, των μ7ΐονομάδων ή ήμέρα καν ήν, ώς ό ποιητής 
έκφράζει διά λέξεων καί ομοιοκαταληξιών τό αΐσδημα τής 
καρδίας του, ό πατήρ ή ή. μήτηρ, ή νυγάτηρ ή ή φίλη, ό 
σύζυγος ή ό φίλος αίσδητοποιουσι τήν στοργήν, τήν άφο- 
σίωσιν, τόν έρωτα ύπό μορφήν υφάσματος ή βιβλίου, λευκώ
ματος ή ψελλίου, δίδοντες ώς είπεΐν μετάξινον ή χρυσοϋν 
φίλημα είς τά  φίλτατά των όντα.

νΩ! ποίαξ συγκινήσεις προξενοϋσι τ ’ ¿γιοβασιλιότιχαΐ 
ποΐαι σκηναί συνοδεύουσιν αυτά, σκηναί νελκτικαί, άρρητον 
άποπνέουσαι οικογενειακόν άρωμα! ίδέτε τό  άγγελοπρόσωπον, 
τό βοστρυχωτήν έχον κόμην κοράσιον έκεΐνο πώς Ιναγκαλί- 
ζέται τήν πλαγγόνα ην -τω έδώρησαν, πώς τήν δωπεόει- μέ 
τά  παχουλά χεράκια του, πώς τήν φιλεΐ μέ τά  άποπνέοντα 
γάλα ακόμη χειλάκια του, πώς τή  αποτείνει τρυφεράς στορ
γής' έκφράσείς. Έ ν  τη νηπιακή έκείνη καρδία έξηγέρνη τό 
γυναικεΐον όρμέμφυτον τό κοράσιον έκεΐνο εΤνε ήδη μήτηρ.

Ίδέτε έκεΐ, έν τοϋ εστιατορίω, ποια άπαστράπτοντα έξ 
ανυπομονησίας βλέμματα προσηλοϋνται έπί τοϋ άνοιγομένου 
δέματος των δώρων! αί καρδίαι πάλλονταί' αί άναχνοαί

μόλις ακούονται’ αίφνης άκτίς χαράς, άκτίς άνεκλαλήτου 
ευτυχίας φωτίζει τούς 0φΘ·αλμούς, ό μικρός πό&ος, το προσ
φιλές όνειρον έξεπληρώδη! Ή  ψυχή εΐνε τόσον μικρά ¿Ιο- 
έτι ώστε Ιν άδ·υρμα άρκεΐ νά τήν πληρώση, βραδύτερον, 
βραδύτερον καδέσταται άβυσσος καί δεν εύρίσκομεν άρκοϋ- 
σαν ευτυχίαν έπί τοϋ κόσμου όπως έμπλήσωμεν τό φοβερο'ν 
κενόν όπερ χαίνει έν ήμΐν! . . .

’Αλλά μακράν τήν στιγμήν-ταύτην, ή μεμψίμοιρος φιλο
σοφία, ή μελανοπτέρυξ νυκτερίς τοϋ πνεύματος, μακράν έκ 
τοϋ δωματίου τούτου Ιν ω ή έγγονή, δροσερά δεκαεξαέτις 
κόρη κάρ.νει έκπληξιν είς τόν πολιόν πάππον παρουσιάζουσα 
έξαφνα- είς αυτόν έν ζεϋγος έμβάδων, όπερ τόσον καιρόν 
Ικέντα, ή πονηρά, κρυφίως· ίδέτε τό γλυκύ μειδίαμα το φω- 
τίζον τήν γηραιάν του μορφήν, ακούσατε τό πλήρες ευχών, 
φίλημα όπερ άποτίδησιν έπί τής ροδόχρου παρειάς. ’’Ω μυ
στηριώδεις νόμοι ,διέποντες τήν άνδρωπίνην καρδίαν- πώς 
κατωρδ’Ουτε νά καθιστάτε μίαν υπαρξιν τόσον εΰδαίμονα μέ 
όλίγα έρια ύπό προσφιλούς χειρός συναρμολογηδέντα;!

Έ ν  τούτοις ή φωτεινή αυτη είκών τής οίκογενειακής 
ευτυχίας έχει καί τό σκοτεινόν της μέρος· τά  δώρα τής 
πρώτης τοϋ έτους χαδ-ιστώοιν ένίοτε άληδή βάσανον'αί ση- 
μεριναί κοινωνικαί απαιτήσεις· ή μανία είς Ιπιδέίξεις ύπεισ- 
έδυσε καί ένταϋδα- διά τοϋτο Ιν τή  άριστοκρατιζούση με- 
ρίδι τής αθηναϊκής κοινωνίας ή προσφορά δώρου καταλλήλου, 
δυναμένου νά χρησιμεύση ώς βροντόφωνος réclame τοϋ πλού
του ή τής καλαισδησίας τοϋ δωροϋντος, κα9·ίσταται αντι
κείμενου μακράς καί άνιαράς σκέψεως, καί αφορμή δαπάνης, 
ήτις άφαιμάσσει λίαν όδυνηρώς τό βαλάντιον έκείνων όίτι- 
νες τό Λύδιον άρμα τών πλουσίων πεζοί μέν βαδίζουσι, τέ- 
δριππον δέ ονειρεύονται.

Περί τών τοιούτων δώρων εΤπέ τις τούς βαδεΐς τουτους 
λόγους: „Σήμερον* δεν χαρίζομεν διά νά εύχαριστηδ'ώμεν 
ήμεΐς οί δίδοντες, ή οί άλλοι, οί λαμβάνοντες, άλλ’ ΐνα 
δαυμάσωσιν οί τρίτοι, οί μήτε λαμβάνοντες μήτε δίδοντες.“

* **

Τήν παραμονήν τοϋ Νέου έτους μικροί καί μεγάλοι δά 
τά  χάψουν  ή ευμενής ή δυσμενής φορά τής τύχης δά  συν- 

,δυασ&ή πρός τήν γενειώσαν μορφήν τοϋ §ήγα ή τήν χλω- 
ρωτικήν ωχρότητα τής όαμας. Έ ν τοΐς καφενείοις περί 
τραπέζας κύπτουσιν οί παΐκται πρό τών στρεφομένων παι
γνιόχαρτων καί εν μέσω τοϋ μεταλλικού ήχου τών χαλκών 
νομισμάτων έκβάλλουσιν -αναφωνήσεις χαράς ή άγρίας κατά 
τής τύχης βλασφημίας, δάκνουσι μανιωδώς τόν δάκτυλον, 
έν ω το βιδάνιον το άνάλογον πρός το εκάστοτε κέρδος
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αερίδιόν τοϋ καφενείου ,ρίπτεται '· είς τό έπί τής .τραπέζης 
πινάχιον.

Έ ν .το ΐς  κυβείοις γίνονται τά  αυτά έν μεγαλογραφία. 
Έ κεΐ παραφοραί άγαλλιάσεως, κραυγαί λύσσης μετά νευρι
κών συστροφών τής χειρός υποδέχονται τό ευμενές ή δυσμε
νές χαρτίον πέριξ δέ τών διά πράσινης έρέας κεκαλυμμένων 
τραπεζών, οί παΐκται άγρυπνοϋσι.παννύχιοι. Τήν πρωίαν κα
τέρχονται τής λέσχης, τινές μέν άκτινοβολοϋντες μεδ’ όλην 
τήν φρικώδη καρηβαρίαν των, οί πολλοί δέ κάτωχροι, συν
τετριμμένοι. ένίοτε άπέλπιδες, ούχί δέ σπανίως ή ψυχρά εω- 
δτνή αύρα αδυνατεί νά δροσίση τά  πυρέσσοντα -μέτωπα ύπό 
τά  οποία τόλυπεύεται ήδη άπαισία καί φοβερά απόφασ’ις . . .

* %* .

Άλλαχοϋ όμως αϊ συγκινήσεις εΐνε ίλαρότεραι. Έ ν τω 
κόλπω του οικογενειακού βίου, έν κύκλω γονέων καί συγγε
νών, τελείται ή κατ’ έξοχήν έλληνική οικογενειακή εορτή: 
κόπτεται ή βασιλόπηττα.

Ίδου βραχεία σκιαγραφία τής εορτής ταύτης, ήν έγραψα 
άλλοτε.

Έ ν  τω ϋερμω εστιατορίω, περί στρογγύλην τράπεζαν 
κά&ηται όλη ή οικογένεια. ‘Ο λευκόδφιξ πάππος, άπόστρα- 
τος συνταγματάρχης· ό πατήρ, τοϋ όποίου-λευκάζει ήδη που 
καί που ή κόμη· ή μήτηρ, ωραία γυνή, σύμμετρα καί εύ- 
γενή έχουσα χαρακτηριστικά- ή κόρη, χαριεστάτη νεάνις, 
έχουσα όλην τήν καλλονήν τής μητρός της πρός δέ καί 
όλην τήν δροσερότητα δεκαοκτώ ανοίξεων· ό υιός. δεκαετές 
παιδίον, ευφυείς καί έκφραστικούς έχον όφ&αλμούς.

Έ ν  τή  έστία τρίζουν οί δαυλοί· ήδύ &άλπος έπικρατεΐ 
έν τω εστιατορίω έφιδροϋν καί 6·αμβοϋν έσωδ·εν τάς ύαλους 
τών παραδόρων. -

Πασαι αί κεφαλαι κύπτουσι, καί πάντες οί όφ&αλμοί 
παρατηροϋσι μετά προσοχής, μετά συγκινήσεως τήν χεΐρα 
τής μητρός. ήτις κύπτει τήν βασιλόπητταν.

Άλλα διατί τοσαύτη συγκίνησις έπί πασών τών φυσιο
γνωμιών;

Διότι έκαστος έχει κάτι τ ι Ιν τή ψυχή αυτοϋ, ένα πό·. 
δ·ον, μίαν έλπίδα, καί άν τό άργυροΰν νόμισμα εύρε&ή έν 
το> τεμαχίω τής πήττας του, δ·ά εΐνε αίσιον προοιώνισμα 
ότι 9·ά έκπληρω&η ό πό&ος έκεΐνος, ότι δ·ά πραγματω&ή ή 
γλυκεία ίλπίς. Διά τοϋτο κτυπώσι τόσον αί καρδίαι.

Ο πατήρ μέλλει νά έπιχειρήση σπουδαίαν έπιχείρησιν, 
ήτις άν έπιτύχη &·ά έξασφαλίση μεγαλειτέραν ευτυχίαν είς 
τήν προσφιλή του οικογένειαν.

Ή  μήτηρ συλλογίζεται τόν πρωτότοκον υίόν της, όστις 
εΐνε είς τά  ξένα. Σπουδάζει τήν ιατρικήν έν τη χιονισμένη 
Γερμανία. Τ ί κάμνει τοιαύτην ώραν τό αγαπητόν της παιδί; 
Εΐν’ εύ&Όμον ή μελαγχολικόν; *Ω άν πέση είς αυτήν τό νό
μισμα, δ·ά σημαίνη ότι ό υίός της δ-ά έπιστρέψη αισίως έκ τής 
ξενιτειάς, καί 0·ά τόν σφίγξη πάλιν είς τήν αγκάλην τ η ς . . .

Ή  νεάνις διανοείται τόν μνηστήρα της· εΐνε ώραΐος καί 
ανδρείος άνδ-υπολοχαγός τοϋ πυροβολικού καί τόν λατρεύει · 
απαιτείται νά προβιβασδ-η είς όπολοχαγόν διά να συζευχ&ώ- 
σ ιν  ουτω απεφάσισαν αί οίκογένειαί τω ν  διά τήν ευτυχίαν 
της χρειάζεται' Ιν χρυσοΰν σειρήτιον Ιτ ι έπί του πιλικίου του, 
εν άστρον έπί τοϋ περιλαίμιου τής στολής του. Τ ί 9·’ άπαν- 
τήση ή βασιλόπηττα, 9·ά προβιβασδ·ή άρά γε ταχέως; Καί υπό 
τό ώραΐον στήδ'ός της πάλλεται γοργώς ή έρώσα καρδία της.

Άλλά τό παιδίον τ ί συλλογίζεται; Έ ν  μέσω τής ήδείας 
έκείνης τοϋ εστιατορίου θαλπωρής, έν ο> ή πορτοκαλλόχρους

φλόξ περιτρώγει τούς κορμούς τών δένδρων, σχηματίζουσα 
φαντασιώδη βουνά καί σπήλαια καί μαγικά παλάτια, τό -ευ- 
αίσδ·ητον παιδίον συλλογίζεται τους πτωχούς, τους πεινώντας 
καί κρυόνοντας. Έ ξω  γογγύζει ό άνεμος, σείων σφοδρώς τήν 
πρό τοϋ παρα&υρου των πεόκην. Είς πόσα χαμόσπιτα δέν 
δ·ά έχουν άρά γε νά φάγουν τήν έπίσημον εκείνην Εσπέραν; . 
πόσα-δάκρυα, χύνονται σιωπηλως, έν τή σκοτία, εντός τών 
ρακών τής ένδείας. νΩί πώς τούς λυπεΐται τούς ταλαίπω
ρους πτωχούς, τούς ριγοϋντας δ ι’ έλλειψιν άνδ·ράκων καί δι 
έλλειψιν στοργής! . . . ΙΙώς ήδ-ελε νά τούς βοηδήση, νά 
τούς παρηγόρηση! Άν πέση είς αυτό τό άργυροϋν νόμισμα 
δά  τό δώσή έίς τό πρώτον πτωχόν παιδίον, τό  όποιον δά 
συνάντηση είς .τόν δρόμον ωχρόν καί μαραμένον.

Ό  δέ πάππος, έ λευκόδριξ πάππος, τ ί διανοείται καί 
εΐνε τόσον συγκεκινημένος.; όλον τό γεροντικόν του αίμα 
άπό τής καρδίας του άνέβη είς τό πρόσωπόν -του, έπί τοϋ 
οποίου διακρίνεται πλατεία ουλή, φοβέρας σποδιάς ήν είχε 
λάβη είς τήν πολιορκίαν τής Άκροπόλεως. Τ ί μέγά πράγμα 
συλλογίζεται ό πάππος;

Ιδού έκαστος έρευνα είς τό τεμάχιόν του, προσπαδεΐ ν’ 
άνεύρη τό ζητούμενον.

'Η  στιγμή εΐνε έπίσημος! . . .
Αίφνης ακούεται ή φωνή τοϋ πάππου.
— Δόξα νάχη ό Θεός! τό εύρηκα! . . .
Καί έκ τής άγαλλιάσεως άναπηδα μετά νεανικής ευκι

νησίας άκτινοβολών έξ ευδαιμονίας, σφιγγών ώς δησαυρόν 
άνεκτίμητον τό άργυροϋν ν&μ.ισμάτιον.

— Έ λατε νά σάς φιλήσω όλους! αναφωνεί ήχηρώς,' καί 
έναγκαλίζεται, κατασπάζεται. μικρούς καί μεγάλους.

Τ ί είχε διανοηδή ό γέρωνάγωνιστής καί εΐνε τόσον ευτυχής;'
Είχε διανοηδή τήν γλνκεΐαν Πατρίδα, δ ι’ ήν ήρχισε ν’ 

απελπίζεται ή δερμουργός ψυχή του Άλλην τήν εΐχεν όνει- 
ροπολήση καί άλλην τήν έβλεπε1- Δι’ αυτό ήδέλησε να έρω- - 
τήση τήν βασιλόπητταν άν δά πραγματευδή τό όνειρον έκεΐνο.

Καί ή βασιλόπηττα άπήντησε: Ναί δά.έκπληρωδή τό . 
ίερον ιδανικόν τοϋ έδνους.

• Ήρπασεν ό γέρων Ιν ποτήριον καί ορδός, σφόδρα συγ- 
κεκινημ.ένος, άνεφώνησε βροντωδώς

— Προπίνω υπέρ τοϋ μεγαλείου τής Ελλάδος! Ζήτω 
ή ΓΙατρίς! . . .

Πολύτιμοι ήσαν καί τών άλλων οί πόδοι, καί δά  ήσαν 
ευτυχείς άν έπιπτεν είς αυτούς τό νόμισμά' άλλά πρό τής 
χαράς τοϋ πάππου έξηλείφδη ή λύπη τω ν  τό φως τής 
άγαλλιάσεώς, του έφώτισε τά  πρόσωπά τω ν  πάντες έλά- 
τρευον ώς δεάν τήν Πατρίδα έν τή οικία έκείνη· διά τοϋτο 
πάντων τά  ποτήρια συνεκρούσδησαν μετ’ ένδουσιασμοϋ, καί 
μία φωνή αντήχησεν έν τω δωματίω.

— Ζήτω ή ΓΙατρίς-!
Ό  γέρων συνταγματάρχης έκένωσε μέχρι πυδμένος τό 

κύπελλόν του· άλλά δέν έπιε μόνον τόν οΐνόν τόυ· Ιπιε καί 
ολίγα δάκρυα, τά  όποια εΐχον κυλίση έκ τών όφδαλμών του! .

*■ **
Κρούεται ίσχυρώς ή δύρα σας.
— Νά τό ποϋμε; έρωτώσι παιδικαί τινές φωναί.
Καί πριν δώσετε άπάντησιν άρχίζουσι τά  χάλανδα, 

άτινα ένταΰδα λέγονται χαλήμερα' τά  έχετε ήδη -συνηδίση 
έκ τής παραμονής τών Χριστουγέννων, καί δέν,άγνο.εΐτε όίι 
μέ όλίγα κερμάτια δύνασδε νά ξεφορτωδήτε τούς -μικρούς 
βαψφδοός. Άλλά τ ί  έκκωφωτικός βρόντος τυμπάνου, άνά^ .
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¡Αίρήβκων τήν Κωνσταντινοόπολιν . καί το ραμ-αζάνιον, τί 
οξύς ως αιχμή βελόνης ήχος αϋλοΰ διατρυπών τά  ώτα, κλή
ροι τάς λεωφόρους .καί τάς αγυιάς των Ά0·ηνών; Μήν έπέ- 
$ραμον αίφνης οί -θύννοι εις την πόλιν της ΠαλλάΒος και 
πανηγυρίζουσι; "Οχι- εΐνε 'Ρωμηοί ψάλλοντες τά  καλήαερα. 
Φαίνεται δτι Βεν εδρισκεν άλλον τρόπον ό Θεός νά παρη- 
γορήση τους κωφούς των Άδ-ηνων, διότι δεν τοις εδωκε τήν 
ακοήν, και τούς έξαπέστειλε τά νταούλια καί τα  σουραύλια 
διά  νά σικχαδ·ωσιν οί άκουοντες τά  ωτά των. Νά μη εχτ, 
τις ω.τα, ώ άωιον ευδαιμονίας! Τό κάλλνττον μέρος τής

τιον, τό προάφ&ές δωμάτιον, το πλήρες ατμόσφαιρας αγάπης 
καί φιλημάτων, δπου ¿ψέλλισε τάς πρώτας βρεφικάς λέξεις, 
καί δπου τώρα ή δ·έσις του εΐνε κενή . . . .

Πολύ 9·ά εΰχαριστηΰ'ώ άν αί γραμ.μαί ας γράφω πέσω· 
σιν εις τά  βλέμματα μητρός τίνος έχοόσης τήν 9·υγατέρα 
της έν τω Άρσακείφ. Μή ανησυχεί, καλή γυναι, ή κόρη σου 
&·ά περάσγι ιόραίαν εσπέραν. Είςευρεις Ισως οτι τας παρα- 
μονάς του νέου έτους τελείται έκαστον έτος έσπερίς έν τω

Α Μ Α Ρ Τ ΙΑ Ι  Γ Ο Ν Ε Ω Ν . 
Είκων υπό Μ. Hixley.

πομπής ταυτης — προ πάντων διότι εΤνε άφωνον — εΐνε 
οί πελώριοι πολύχρωμοι φανοί έν"σχήματι άτμοπλοίου ή 
πύργου περιαγόμενοι από καφενείου είς καφενεΐον καί άπο 
ξενοδοχείου είς ξενοδοχεϊον πρός τέρψιν των όφΟαλμών βε
βαίως — μετά τήν των ώτων! . . .

Άλλ’ έν ώ
οί ουρανοί άγάλλονται, χαίρει ή κτίσις δλη,

δπως λέγει τό -/.αλι,μερον, 6 πρό τινων μηνών είς Ά&ήνας 
έλ9·ών. πρωτοετής φοιτητής, κά9·ηται μελαγχολικός έν τινι 
ξενοδοχείο»', άγνωστος ξένος ίργένης' καί έν ω τρώγει τό 
φαγητόν τής ξενητειας, τό πνεϋμά του ίπταται προς τό γε- 
νέ&·λιον έδαφος, διέρχεται διά πολύ γνωστής δώρας, ανέρ
χεται 'πολύ γνωστήν κλίμακα καί εισέρχεται είς τό Βωμά-

Άρσακείω. Μεταβαίνει ό βασιλεύς καί ή βασίλισσα καί ή 
βασιλική οικογένεια1 ή μεγάλη του Παρθεναγωγείου αί&συσα 
απαστράπτει φα,εφόρος καί περιανΟής.

Αί μαδ·ήτριαι άνακροΰουσι έξαίρετα μουσικά τεμάχια' 
ή δέ βασίλισσα, ή λατρευτή Ό λ γ α  μας διανέμει είς τάς μα- 
δ·ητρίας τά  πρωτοχρονιάτικα δώρα. Ό !  τ ί χαρά! ίδου ή 
βασίλισσα ποιείται εναρξιν του χορού μετά τίνος των μα
θητριών; πεντήκοντα, εξήκοντα χαριτωμένα ζεύγη περιστρέ
φονται φαιδρώς πρός τούς γοργούς καί μελωδικούς φθόγ
γους . . . Εΐτα έρχεται ή ώρα των γλυκισμάτων καί των 
αναψυκτικών, εΐτα πάλιν άρχετάι ο στρόβιλος η ο τετρά- 
χορος καί οί αβροί πόδες πτερουνται . . . Άν ήτο δυνατόν 
ή νύξ έκείνη νά διαρκέση δσον τρεις νύκτες! φευ! δεν εΐνε
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δυνατόν· πολλά ζεύγη όμμάτων παρακολου&ουν μετ’ αγω
νίας είς το ωρολόγιον τήν πορείαν του ωροδείκτου. Μεσο
νύκτιον τόσον γρήγορα! Ό  βασιλεύς δίδει τό σύνθημα 
της άναχωρήσεως· αί κρινοδάκτυλοι χεΐρες άνακρούουσι τόν 
έ&νικόν ύμνον έπί του κλειδοκυμβάλου καί ή βασιλική οικο
γένεια απέρχεται. Άλλα τί; άπό τώρα νά κατακλι&ώσι; 
Ό τα ν  ό νους κατέλ&γι τ °ύς πόδας, καί καταβαίνη όταν 
χορεύωμεν· λέγει ό Κάρρ, εΐνε δυνατόν ν’ άναβη διά μιας 
είς τήν κεφαλήν; Νά κοιμη&ώσι; Κ ι δ χορδς λαλά χρα- 
τ ε ΐ  ώς λέγει τό δημοτικόν τραγούδι του χορού. Τότε άρ- 
χεται ό ζωηρός, ο τρελλός χορός, τότε έκρήγνυται ή νεα-. 
νική εΰ&Ίί^ία ήν συνεκράτει πως τό πρός τούς βασιλείς σέβας.

Ό  λυπημένη μήτερ, άπόμαξον τά  δάκρυα σου, ή &υγά- 
τηρ σου δεν αισθάνεται τήν ελλειψίν σου άπόψε* μέ ¿©δ-αλ- 
μούς άπαστράπτοντας, με πρόσωπον ροδόχρουν ανέρχεται είς 
τό πάλλευκον κρεββατάκι της νά κοιμηθάμ πολλάκις ίσως 
σε ώνειρευίλη είς τόν ύπνον της έκεί, άλλα τήν νύκτα ταύ- 
την δταν κλείση ό ύπνος τούς όφ&αλμοός της, παρά τό 
προσκεφολαιόν της &ά 0·ορυβή ό χορός μέ τούς μελωδικούς 
ρυΟ·μούς του, οί άργυρόηχοι γέλωτες των .συνομηλίκων της, 
ί)' απαστραπτη η εορτή μετα των πολύφωτων καί των άν- 
Οώων, έν μέσω των οποίων ως έν περιχρύσω πλαισίω &ά έκ- 
λάμπη ή αγγελική μορφή τής βασιλίσσης! . . .

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Π. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ.

1. ΣΑΛΗ-ΚΑΡΝ2. Πρόεδρος τής γαλλικής δημοκρατίας (έν 'σελ. 1). 
’Ανάγνθ. σελ. 7.

2. ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΓΑΙΕΤΤΑ. Κατά τήν ελαιογραφίαν τοδ Ο. Ver- 
m ehren (έν σελ. 4—5).

3. Γ Ρ Ε Β ϊ, Φ ΕΡΡΓ ΚΑΙ Φ ΡΕΪΣΣΙΝ Ε (έν σελ. 81, άνάγν. σελ. 7.
4. Η  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΑΡΙΑ Τ Η Σ ΟΓΓΓΑΡ1ΑΣΜ ΕΤΑΤΗΣΜ ΗΤΡΟΣ 

Τ Η Σ Ε Π Ι Τ Ο ί ΤΑ Φ Ο ί ΛΟίΔΟΒΙΚΟΓ ,ΤΟΓ Α '. Κατά τήν έλαιογρα- 
φίαν τοδ καθηγ. φ ίν  Λεΐτσενμάϋερ (εν σελ. 9). Ή  είκών αυτη παριστάνει 
άξιοσημείωτον συμβεβηκός έν τή ιστορία τής Ουγγαρίας. Δυο βασιλίδες, 
ίστάμεναι παρά τόν σαρκοφάγον τοδ βασιλέως Λουδοβίκου του μεγάλου, 
εΤνε μάρτυρες τής εις βασιλέα στέψεως προδότου, σφετερισ&έντος τήν ηγε
μονίαν. °Ότε 6 Λουδοβίκος άπέθανε τω 1382, άφ’ ου συνηνωσε τά  στέμ- 
ματά τής Ουγγαρίας καί Πολωνίας, συναδ-ροισ&έντες οί εύπατρίδαι τής 
Οόγγαρίας τή 17. Σεπτεμβρίου 1382 έν Στουλβάϊσενβουργ ώμοσάν πίστιν 
καί υποταγήν τή  νεαρά αύτοίί θυγατρί Μαρία καί άνεκήρυξαν αυτήν βασι
λίδα τής Ουγγαρίας. Ε π ε ιδ ή  όμως ή Μαρία η’ρί&μει μόλις 16 έτβν ήλι- I 
κίαν. άνε'λαβε ΐή ν  κηδεμονίαν επί του θρόνου ή  μήτηρ αυτής Ελισάβετ. 
Άλλ’ ή κυβέρνησις ταυ'της δέν ήτον άρκούντως ισχυρά, δπως περιορίση τάς ·. 
πανταχό&εν άναφυομε'νας εχ&ρας μεταξύ των εύγενών τής,Ούγγαρίας. Παν'- · 
τοειδεΐς καί αδιάκοποι στάσεις έτάρασσον τήν ειρήνην του κράτους κ α ί . 
δτε ή Μαρία έμνηστευθη τόν κατόπιν αΰτοκράτορα τής Γερμανίας Σίγι- 
σμοΰνδον, ουδόλως έβελτιώθησαν τά εσωτερικά πράγματα τής Ουγγαρίας. 
Κατά τήν αυτήν Ιποχήν ή έτέρα Όυγάτηο τής Ε λισάβετ Χέδβιγ ήναγκάσδη 
παρά τήν &έλησίν της, ενεκα πολιτικών λόγων, νά σύζευχ&ή'τόν ηγεμόνα 
τής Λιθουανίας, δςτις τήν έπαρχίαν τούτην συνηνωσε μετά τής Πολωνίας 
καί ταύτην άπέσπασεν άπό του στέμματος τής Ουγγαρίας. ’Ε π ί τουτω 
οι κληρικοί καί οί ευπατρίδαι έξύφαναν συνωμοσίαν, ής οί αρχηγοί έσπευ- 
σαν είς Νεάπολιν δπως προςφέρωσι τό ούγγριχόν στέμμα είς τόν Κάρολον 
το ϊ Δυρραχίου. Ό  πονηρός ουτος εύρε τήν περίστασιν κατάλληλον πρός 
πραγματοποιήσω τίϊν σχεδίων του ’Ήλ&εν είς τήν Ουγγαρίαν καί εντός 
¿λίγου προςείλκυσε τόσους οπαδούς, ώςτε νά κηρυχ&ή αυτός βασώεύς καί 
νά εκ&ρονισ'οή ή Μαρία. °Ότε ό Κάρολος έπορευδη είς Στουλβά·ίσενβούργ 
διά νά λάβη τό στέμμα, ήνάγκασε καί τάς βασιλίδας νά τόν συνοδεύσω- 
σιν, διότι διά τής παρουσίας των 6 λαός &ά ύπέ5ετεν δτι έ&ελουσίως πα- 
ρητοίϋντο των έπί τού 'θρόνου δικαιωμάτων των. Τ ή  31. Δεκεμβρίου 1385 
έγένετο ή στέψις του Καρόλου. Ή  είκών ήμων παριστάνει τήν συγκινη
τικήν στιγμη'ν, καί>’ ήν αί βασιλίδες διαρκούσης τής τελετής γονυπετοϋσι 
πρό τοΰ τάφου τοδ Λουδοβίκου, έν τή έκκλησία, καί διά 'θερμών δακρύων 
καταβρέχουσι τό ψυχρόν μάρμαρον. Ή  &έα αδτη εΐχε συγκινήσει πολλούς 
των μεγιστάνων. Μετά πάροδον ¿λίγου χρόνου οί όπαδοί τής βασιλίσσης 
επετεύησαν κατά τοδ Καρόλου καί επλήγωσαν αύτόν δανατηφόρως, ή δέ 
Μαρία ύπανδρευ&είσα κατόπιν τόν Σιγισμοΰνδον άνεκηρόχδη α ϊδ ις βασί
λισσα τής Ουγγαρίας.

5. ΛΜΑΡ1ΙΑΙ.ΓΟΝΕΩΝ. Είκών υπο Μ. ΠίχΙθχ (έν σελ;, 12’. , Καλ- 
λιτέρας ,διήλΒφν ημέρας είς τή ννζώήν. των αί. δυο. αυται- πτωχαί- κόραι. 
Ή  οίκογένειά των ,ανήκεν είς ,. τάς ευπορωτερας-τής ,χώρας Τ— έως οι 
ηλδεν ή  συμφορά καί κατέστρεψεν αύτήν. · . ’ . . .  . . ."

Ημερα ,ητο μεγάλης-εορτής.. "Ο γέρων.'άρχοντας,· ί  πάππος των 
δυο τούτων κορασίδων,1 εΐχε προσκεκλημένους.ψ'Η¡πολυτελής τραπεζά του 
δεν ανταπεκρινετο κα&όλου πρός τάς διατάγάς της εκκλησίας καί'ό παρών 
αντιπρόσωπος αυτής, μή γνωρίξων είςέτι τάς Ιξεΐς'.τοδ' πλουσίου γέροντος, 
ετόλμησε-νά, τόν ένδυμίση δτι ή το ’μίγάλη·Παρασκευή. ; Ό ' γερών' άπήν- 
τησεν είς 'τούτο  δ ιά . χλέυαστικοδ' γέλωτος κ α ίιδ ιά -νά  τω απόδειξη πώς 
αυτός έτίμα τήν ημέραν ταύτην τόν διέταξε ν’;  άναμίξή'- 'τά ’ χαρτία. Ό  
ιερευς οχι μόνον ηρνή&η νά λάβη - μέρος είς τό χαρτοπαίγνιον,. αλλά καί 
άπηγορευσεν εις τόν άσεβή νά παίξη κατά την ημέράν ταύτην καί έρριψε 
τά χαρτία εις τό πδρ. Τό· μαστίγιόν άντημειψέ'τήν γενναίίίν ταύτην πρδ- 
ξιν. Αιματοβάφές εχων τό'ωχρόν ίίρόςωπο'ν. έγκατέλειψεν δ ; (ϊαστίγωδείς 
τήν. αίθουσαν ,τη ς  ευτυχίας.- ,,’Λνομίάι γονέων'έλεύσονται. έπ ί-τά  τέκνα 
αυτιρν μέχρι τρίτης καί τετάρτής γενεάς« άνέφώνησεν άπερχόμενόξ-δ -ίίρέός, 
άλλ’ έ γέρων δεν ήκουσε τήν άράν ταύτην »ίαί-έξηκόλου&ησε παίζων. Το 
-χαρτοπαίγνιον διήρκεσε πέραν τοδ μεαονυκτιόυ-κάί· δτέ ό ί' προσκεκλημένοι 
άπήλθον, ό γέρων ήτο κάτοχος' μόνου τοδ ‘πατρικοί/ .'του' κτήματος — τά 
λοιπά άνήκον πλέον είς τούς „φίλους“  του. '  ;

"Ετη παρήλθον. Ό  γέρων ουδέποτε πλέον ούτε κάν ήγγιζε τά χαρ
τία. Ό τ ε  δέ είδε προςεγγίζοντα τόν θάνατον, προςεκίλεσε τόν υιόν .του 
καί εΐπεν αΰτω: „Νά μή παίξης ποτέ εις τήν ζωήν σου! υπόσχέθητί μοι 
τοδτο!“  Καί 6 υιός τψ  ΰπεσχέθη. ’Αλλά δεν έτήρησε τόν λόγον του. 
Νύκτα τινά ύπενέδωκεν είς τάς παρακλήσεις των καλών „φίλων“  του καί 
— επαιξε. Κ αί άπό τής νυκτός εκείνης εΐχε καταλάβει αΰτόν ί  δαίμων 
τοδ χαρτοπαιγνίου. Εΐχεν ατυχίαν είς τό χαρτοπαίγνιον — έχανε πάντοτε 
καί όμως πάντοτε έξηκολού&ει νά παίζη. Τό πάθος τοδτο εφερε τήν γυ
ναίκα του είς τόν τάφον, αύτόν δέ άπεστέρησε τής οικίας καί τών" επί
πλων καί παντός δ,τι εΐχε. Μετψκησεν εις τινα στενήν καί άγνωστον 
οδόν τής πόλεως, δπου ούδείς έγνώριζεν αύτόν καί τά δύο του κοράσια. 
Έ δ ώ , εν τω σκοτεινοί καί άξένω δωματίιρ άπέθανε μετ’ ¿λίγον, θυμα 
γενόμενος τής μέθης, είς ήν μετά τό χαρτοπαίγνιον εΐχε παραδοθή.

1ά κοράσια εΐνε ήδη μόνα. Τό εσπέρας περιέρχονται τάς όδούς καί 
τάς τριόδους τής πόλεως καί πωλοδοιν άνθη. Ε νίοτε τυγχάνει νά τάς 
αναγνώριση τις καί εξ οίκτου ρίπτει είς τό καλάθιον άργυρουν νόμισμα. 
Τοδτο άποτελεΐ δλην τήν ευτυχίαν των. Διότι τήν ήμέραν κά&ηνται έπί 
ώρας έν τω στενώ δωματίω των καί προςπαθοδσι νά κερδήση διά τοδ 
χαρτοπαιγνίου ή μία τής άλλης τόν καρπόν τ<3ν εσπερινών έκδρομων. Τ ά  
χαρτία εκλεψαν Ικ  τινρς ξενοδοχείου. Ουτω τιμωροδνται αί άμαρτιαι 
των γονέων.



14 ΚΛΕΙΩ.

Πολλά έδημοσιεύδησαν εσχάτως περί τοΰ μεγάλου τέκνου τής Άλ- 
βιόνος, του Δαρβίνου, ουτινος και εκτεταμένη εξεδόδη πρό μικρού βιογρα
φία, άξια μελέτη« και ύναγνώσεως. Μεταξύ' άλλων μανδάνομεν έκ τη« 
βιογραφία« ταύτης,_ότι 0 Δαρβϊνος τώ 181S ένεγρόφη st« τήν μεγάλην 
σχολήν του D r. B u tle r και έμεινεν έν αυτή μαδητειων μέχρι« ηλικία« 
16 ετών. „Διά τήν έκπαίδευσίν μου, λέγει αυτές ουτος ό μεγαλοφυή« 
άνη'ρ, δέν ήδύνατο νά εύρεδή μάλλον ακατάλληλον έκπαιδευτήριον, διότι 
έκτος τών δύο άρχαίων γλωσσών δέν έδιδάσκετο άλλο τι έν αύτιρ παρά 

'μόνον όλίγη αρχαία Ιστορία καί Γεωγραφία. Διά τούτο ή φοίτησι« ει« 
τοιοδτΟ σχολεΤον έφαίνετο όλως, άσκοπο« καί ανωφελή« εις έμε.“  Ό  Δαρ- 
βΤνο« ούδεμίαν ήσδάνετο κλίσιν πρός τά« γλώσσας καί έλυπείτο πολύ διά 
τοΰτο. Ώ ς  έκ του'του καί οι διδάσκαλοι καί ό πατήρ του τόν έδεώρουν πε* 
ριωρισμένου πνεύματος, μι3 δέ των ήμερων ό τελευταίος ¿ργιαδείς τώ 
είπε: „Τίποτε άλλο δέν δέλεις νά κόμης παρά μο'νον νά σκοπεΰης, νά 
συλλαμβάνης ποντικούς καί τά παρόμοια, θ ά  έλδη ήμερα που δά έν- 
τροπιάσης καί τήν οικογένειαν Σου καί τόν ίδιον εαυτόν Σου.*1 'Ο  Δαρ- 
ßtvo« περιεφρόνει μεγάλω« πάσα« τάς γνώσεις, όσα« ειχεν άποφέρει εκ 
τή« σχολής ταύτης. ,,Έρωτών έμαυτόν, έλεγε, περί τοΰ τ ί εμαΰον εν αυτή, 
οφείλω νά δμΟλογήσω, ότι έν αυτή μέν ούδέν άπολυτρως, πανδ’ όσα δι’ 
γνωρίζω έμαδον διδάσκων εμαυτόν.“ Κατά τήν έποχήν ταύτην ό Δαρβϊνος 
άνεγίνωσκε προ πάντων ποιήματα, έπροτίμα δέ τά έργα τοΰ Σαιξπήρου, τοΰ 
Θόμσιυν ; τοΰ Βύρωνος καί του Σκω'τ. Κατόπιν τόν προ« τά ποιήματα 
έρωτά του μετεβίβάσεν εί« τά  μυθιστορήματα. „Κ ατ’ έμέ κριτήν, 'έλεγε, 
μυδιατόρημά τι τότε ’μόνον είνε έργον πρώτη« τάξεω«, όταν περιγραφή 
άνθρωπον, ιόν ¿ποιον δυνάμεδα ν ’ όγαπήσωμεν, έάν δέ ουτος τύχη νά 
ηνε γυνή ευειδής, τόσω τό καλλίτερον.“  Τ4 καλόν δέ μυδιστόρημα, κατά 
Δαρβΐνον, έπρεπε πάντοτε νά έχη τήν Χυ'σιν εόχάριστον, άπητει μάλιστα 
νά τεδή καί νόμο« άπαγορεύων είς τού« μυδιστοριογράφους νά παριστώσι 
τραγικήν τήν λύσιν.

Αι άγγλικαί εφημερίδες διηγούνται περίεργον ανέκδοτον περί τοΰ 
Άγγλου ποιητοΰ Τεννυοώνος. Άγγλος τι« έστοιχημάτισεν, ότι Βά κατορ- 
δώση νά προμηύευΒή χειρόγραφον τοΰ διάσημου ποιητοΰ, περί τοΰ όποιου 
ύπάρχει γενική πεποίδησις, ότι πάντοτε μέχρι τοΰδε ήρνήδη έπιμάνω«·νά 
χαρίση εις οίονδήποτε καί δύο κάν λέξεις χειρογράφου« του. Ό  στοιχη
μάτισα« λόρδος έγραψε καί άπηύδυνε πρός τόν Τεννυσώνα εύγενεστάτην 
επιστολήν, δ ι’ ής ήρώτα αυτόν, ποΤον εκ των δύο πασίγνωστων Λεξικών 
της άγγλική« γλώόσης, τό τοΰ W ebster» ή του Ogilviex ήτο , κατά τήν 
γνώμην του, τό καλλίτερον; — „ θ ά  τόν πιάσω άφεύκτω«“ , εΤπε καί}' έαυ 
τόν καί πρός τούς φίλου« του δριαμβευτικώς ό λόρδος, .άφοΰ παρέδωκε 
τό γράμμα είς τό ταχυδρομεΐον. Άλλά μετά δύο μόνον ημέρας ελαβεν 
άπάντησιν, ήτις όμως ούδέν άλλο ήτο παρά άπλοΰν χαρτίον, έπί τοΰ όποιου 
ό Τέννυσων έκόλλησεν Ιπιμελώς τό όνομα „Ogilvies“ , άφοΰ έξέσχισεν 
αυτό έκ τοΰ γράμματος τοΰ άποστολέως λόρδου.

Έ χ ε τε  λοιπόν τόσον σκληράν καρδίαν, κύριε Κωστάκη, καί μοι άρ- 
νείσ&ε τήν χεΐρα τής δυγατρός Σας, τήν έποίαν τόσον, άγαπώ; — Λυπού
μαι, Κύριε, πολυ', άλλ’ ώς πρός τό ζήτημα τοΰτο δέν έρωτώ τήν καρδίαν, 
άλλά τόν εγκέφαλόν μου. — Ώ ,  έάν ήτο δυνατόν νά μαλακυνδή ό εγκέ
φαλός Σαςΐ _________

Όπόσον μέγας εΤνε ό άριδμός τών έφημερίδων καί περιοδικών, ών 
τήν προμήθειαν έκμεταλλεύεται πρός όφελος καί τοΰ δημοσίου καί τών 
εκδοτών ή διεύδυνσις τών γερμανικών ταχυδρομείων, άποδεικνύει έναργώς 
0 έξήί στατιστικός πίναξ, Sv ¿δημοσίευσε πρό τίνος έν ειδει τιμολογίου τό 
έν . Βερολίνω ’Εφημεριδογραφικόν Τμήμα. Ό  εν λόγω πίναξ περιλαμβάνει 
9232 διάφορα φύλλα, Ιξ  ών 6613 γερμανιστί γραφόμενα καί 2618 ίν  άλλαις 
γλώσσαις,. εξ ών πάλιν 8*14 αγγλιστί, 611 γαλλιστί, 183 δανιστί, 169 όλλαν- 
διστί, 150 ίταλιστί, 186 σουηδιστί, 97 πολωνιστί, 73 νορβηγιστί, 58 ρωσ- 
σιστί, 48 ίσπανιστί, 82  ρωμανιστί,-28 ούγγαριστί, 18 τσεχιστί, 11 ελληνι
στί, 8 πορτογαλλιστί, άνά 6 λιτταουϊστί καί βενδιστί, άνά 6 ' φιλλανδιστί

καί σλαβονιστί, άνά 3 έβραϊστί καί σερβιστί, άνά 2 κροατιστί, περσιστί 
καί τουρκιστί, 1 άρμενιστί, 1 βουλγαριστί καί 1 λατινιστί. Ο ί αριθμοί 
ουτοι έχουσι βεβαίως άναλογίαν τινα καί προς τόν όλον άριδμόν τών έν 
έκαστη χώρα έκδιδομένων περιοδικών καί φύλλων, παραλλάσσει όμως ώς 
πρός αυτήν τήν Γερμανίαν καί τήν Ανατολήν τό πραγμα, διότι άπαντα τά 
έν Γερμανία καί άλλαχοδ έκδιδόμενα γερμανικά φύλλα άναγινώσκονται ΰπό 
τών Γερμανών, εΤνε δέ ανατεθειμένη ή προμήθεια απάντων σχεδόν εις τα 
γερμανικά ταχυδρομεία, καί υπερτερεί ημών ή Ρωμανία π. ·χ , ούχί διότι 
έν Έ λλάδι έκδίδονται όλιγώτίραι έφημερίδες, άλλ’ ένεκα τής ταχυδρομική; 
ενώσεως, ήν δέν κατωρδώοαμεν ήμεΐς έτι ν’ άποκτήσωμεν, από πολλοΰ 
δ’ έχει ή Ρωμανία μετά της Γερμανία;, ήτι< άλλως έχει καί μεγαλείτερα 
έμπορικά καί πολιτικά συμφέροντα άνά τάς παραδουναβείους χωράς. — 
Έ κ  τών ανωτέρω 6613 γερμανικών φύλλων 5770 έκδίδονται έν αυτή τή 
Γερμανική Αύτοκρατορία, 140 έν Αυστροουγγαρία, 267 έν Ε λβετία , 85 εν 
τάίς Ή νω μ . Πολιτείαις τής ’Αμερικής, 21 έν Ρωσσία, 16 έν Λουξεμβούργο,
2 έν Βελγίω, άνά 3 έν Αονδίνω καί Ροττερδάμη, 2 έν Παρισίοις καί άνά 
1 Ρίω-Ίανεΐρω, Σαγκάϊ, Βουκουρεστίω καί Los-Augles. Έ ν  αύτη πάλιν 
τή Γερμανική Αυτοκρατορία έκδίδονται 128 φύλλα έν ξέναις γλώσσαις, 
καί έκ τούτων 34 γαλλικά, 45 πολωνικά, 17 δανικά, 10 άγγλικά, 6  λιτ- 
ταουϊκά, 6 βενδικά, 3 ισπανικά, 2 ελληνικά, 2 ιταλικά, 1 εβραϊκόν, 1 όλ- 
λανδικόν καί 1 τσεχικόν. — Έ ν  βερολίνω έκδίδονται -549 έφημερίδες καί 
περιοδικά, Ιν Λειψία 296, έν Μονάχη* 129, έν Χαμβούργω 1( 4, έν Στουττ- 
γάρδη 103, έν Δρέσδη 100, έν Φραγκφουρτη 61, έν Βρεσλάου 51, ένΆννο- 
βέρω 45, έν ΙΙόζεν 36, έν Κολωνία 34 , έν Νυρεμβέργη 32 καί έν άλλαις 
είκοσι δευτερευούσαις τής Γερμανίας πόλεσιν έκδίδονται άπό 30 μέχρις 
20 φύλλων.

Ε πίσημος ιταλική έφημερίς, ή „’Ιταλία“ δημοσιεύει Οπό τήν επι
γραφήν „’Εγκύκλιος κατά τών κενών φράσεων, γράμμα τοΰ πρωδυπουργοΓ 
Κρίσπη πρός τού« διπλωματικούς καί .προξενικούς άντιπροςώπους τής ΐτα- 
ϊ.ικτς κυβερνη'σεως. Τό περίεργον τοΰτο έγγραφον έχει κατά λέξιν ώς εξής:

Έ ν  Ρώμη, τή 12. Νοεμβρίου 1887.
Έ ν  τή αλληλογραφία τοΰ 'Γπουργείου τών έξωτερικών καί τών 

. διπλωματικών καί προξενικών άρχών γίνεται χρήσι« φιλοφρονητικόν 
τινων τυ'πων, οΐτινες άν καί φαίνονται εύπρόςδεκροί · εν τή ιδιωτική 
επιστολογραφία, εΐνε ολως περιττοί έν τοϊς έπισήμοις γράμμασι τής κυ
βερνητικής ύπηρεσίας. Ταΰτα λέγων έννοώ τάς έν τέλει έκαστου γράμ
ματος καί τηλεγραφήματος καί έντύπου πολλάκι« έγγραφου ή  μακροτέ
ρας έκδέσεως φράσεις, τά ; έπανειλημμένας έκείνας διαβεβαιώσεις τής 
έξαιρέτου ύπολ.ήψεως, ήτις συνήδως ύψοΰται ή  ταπεινοΰται αναλόγως 
τής τάξεως τοΰ προςώπου, πρός 5 άπευδυνόμεδα, ή τής δέσεως, είς ήν 
ή μ ίϊς  οί γράφοντες ίστάμεδα —  πραγμα δήλα δή πάντοτε σχεδόν πε
ριττόν, συχνά δέ καί άπρεπες.

Διά ταΰτα έπιδυμώ νά παραλείπηται τοΰ λοιποΰ ή  έν λόγω τυπική 
φρασεολογία. Τό 'ϊπουργιϊον πρώτον δά κάμη τήν άρχήν. ’Ελπίζω, 
ότι πάντες δά  έννοήσωσι τόν σκοπόν τής ’Εγκυκλίου μου ταύτης. Ο 
σκοπό« ουτος είς ούδέν άλλο αποβλέπει, είμή νά καταστή τό ύφος τών 
έγγραφων τής υπηρεσία« ώς συντομώτατον καί άπλούστατον συμφώνως 
πρός τά« αγαστά« ύπαγορεύσει« αύτη« τής ιταλικής γλώσσης καί τήν 
σύγχρονον μέδοδογ έν τή διεξαγωγή οίαςδήποτε ύποδέσεως, δήλα δή 
τήν πρακτικότητα καί ταχύτητα.

F . Crispi.

Διά τοΰ έγγραφου τούτου, έν ώ  πράγματι έτηρήδη μετ’ άπαραμίλ- 
λου άπλότητος καί συντομίας ό,τι συνισταται είς τού« κυβερνητικούς έν τή 
ξένη υπαλλήλους, έδεράπευσεν ό ίταλό« πρωθυπουργός κακόν, τό όποιον 
πρό είκοσιπενταετίας καί πλέον κατήργησεν ό απέριττος έν πδσι Βίσμαρκ, 
αμείλικτος αύτός πρό πάντων έγάρος τών φιλοφρονητικών άκκισμών και 
τών κοινών τόπων. Δικαίως δέ παρατηρεί ή  Βορειογερμανική παραΰέτουσα 
τό ανωτέρω ιταλικόν έγγραφον, ότι τό διάβημα τοΰτο τοΰ Κρίσπη εμφαίνει 
τόν πρακτικόν νουν τοΰ άνδρός.

ΚΛΕΙΩ. 1δ

Περί του ποσοΰ τοΰ όζωνίου καί τοΰ μαγειρικοΰ αλατος, τοΰ περιε
χομένου εν τοΐς παραΰαλασσίοις στρώμασι τής άτμοσφαίρας, εγενοντο διά
φορα πειράματα ύπό δύο φυσιοδιφών είς τά  παράλια τής Βορείου" ΰαλάσ- 
σης, ών άποτέλεσμα άναμφισβήτητον εΐνε ότι ό παραΒαλάσσιος αήρ περιέχει 
πολυ σχετικώς ποσόν όζωνίου, στερείται, δέ παντελώς μαγειρικού άλατος 
εν άντι&έσει πρός την τέως έπικρατοδσαν γνώμην, Μόνον οσάκις εΐνε τρι
κυμία φέρονται διά τοΰ άνεμου έλάχιστα μόρια αλατούχου υδατος, άλλά: 
ταΰτα μετ ολίγον καταπίπτουσιν είς τήν γην καί δέν εξαπλοΰνται πέραν 
της παραθαλασσίου ακτής. Ή  ιαματική λοιπόν δύναμις τοΰ παραθαλασ
σίου αερος δέν εγκειται είς τά αλατούχα συστατικά του, άλλ- είς τό ποσόν 
τοΰ έν αύτω υπάρχοντος οζοινίου δι’ ου αί λειτουργίαι τοΰ σώματος ’έπι- 
ταχύνονται καί ή μετουοίι,ισις έν γένει γίνεται ζωηρότερου καί υυμφωνό- 
τέρον πρός τούς φυσιολογικούς νόμους.

’Αμερικανοί καί αγγλοι βιβλιογνώσται διατρέχουσι τήν Γερμανίαν πρός 
αγοράν σπανίων ή παλαβότατων βιβλίων. Οί πρώτοι μάλιστα άγοράζουσι 
βαρυτίμους βιβλιοΒη'κας παρά τών κληρονόμων διάσημων γερμανών λογίων, 
καί τοΰτο διά νά προμηδεύσωοιν εις τούς όμοε&νεΐς λογίους καί είς τά 
ανώτερα τή ; πατρίδος των έκπαιδευτήρια, συστηματικώς παρεσκευασμένα 
βοηδήματα, άνΒαμιλλώνται δ ’ άπό τίνος πρός τούςΆγγλους, ώς σκοποΰντες 
νά πλουτίσωσι τήν έν Νέα 'Γόρκη Δημοσίαν Βιβλιο&ήκην διά τών μάλλον 
δυςευρέτων βιβλίων καί νά καταστήσωσιν αυτήν άνωτέραν καί αύτου τοΓ 
Βρετανικοί Μουσείου. Μετά πλουσκυτάτην κατά τά προηγούμενα ετη συγ
κομιδήν φιλολογικών καί ΰεολογικών πρό πάντων βιβλίων Β-ηρεύουσι νυν 
τά φυσικομαθηματικά, άφΒονον δέ χρ.ήμα καί τής κυβερνη'σεως καί φιλο- 
μούσων πλουσίων διατί&εται πρός τόν σκοπόν τοΰτον.

Διά τους πάσχοντας τούς πνεύμονας ούδεμία άλλη πόλις τοΰ κόσμου 
Βεωρεΐται τόσον έπικίνδυνος, όσον ή πρωτεύουσα τής Αυστρίας, η Βιέννη, 
ήτις’ κτίσμε'νη 'έπ ί τντανώδοσς έδάφους εΐνε πάντοτε πλήρης κονιορτοΰ καί 
προςβάλήεται άδιακόπως ύπό ανέμων. Έ ν  τη πόλει ταύτη πολυαρι&μότατα 
έπομένώξ εΐνε καί τά δώματα τής φ&ίσεως. Κατά τήν νεωτάτην στατι
στικήν εκδεσιν τοΰ ιατρικού συμβουλίου τής πόλεως οί άπό τοΰ 1876 
μέχρι τοΰ 1886 έκ φ&ίσεως άποδανόντες έν ηλικία άπό 15 μέχρι 65 έτων 
συμποσοΰντβι είς 39,101, ήτοι 4 4 %  περίπου τοΰ όλικοΰ άριδμοΰ τών 
τεδνεώτων. Κατά ·τά τελευταΤα έτη 'μάλιστα παρετηρήδη ότι ό άριδμός 
ουτος όλονέν αυξάνεται, οΰτως ώστε νά ύποδέτη τις ότι μετά τινα ετη οί 
πλείστοι τών εν Βιέννη αποδνησκόντων υπήρξαν φδισικοί..

Μία λίτρα βανάνας περιέχει περισσότερόν δρεπτικήν ουσίαν, τριών 
λιτρών κρέατος καί πολλών λιτρών,γεωμήλων, εΐνε δέ ύπό πασαν έποψιν 
προτιμοτέρα καί αύτοΰ τοΰ άρτοι) άρίστης ποιότητος. Τό φυιόν τοΰτο 
βλαστάνει αγρίως ·έν το~ς παρά τόν ’Ισημερινόν χώραις, καλλιεργούμενον 
δέ ανταμείβει χιλιαπλασίως τόν δεραπεύοντα αυτό, διότι εν στρέμμα γης 
φυτευμένον διά βανάνας έχει, κατά τόν 'Αλέξανδρον Ούμβόλδον, τόσην 
αξίαν όσην καί τριαντατρία στρέμματα άρτου ή εκατόν στρέμματα φυτευ- 
μένα δια γεωμήλοιν. 'Εκατομμύρια άνδρώπων τρέφονται άποκλειστικώς 
δι’ αύτής. Έ ν  Βρασιλία εΐνε ή κυρία τροφέ τών εργατικών τάξεων καί 
έν Κου'βα εΐνε άπαραίτητος είς πάντα; τούς κατοίκους. Πολλά ύπάρχουσι 
τά είδη τής βανάνας καί'πάντα  χρησιμοποιούνται ώς τροφή, άνεο τής 
όποιας οι κάτοικοι τών νοτίων μερών τής ’Αμερικής δέν δά ήδύναντο νά 
ζήσωσι.

Γ

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .
— G ustave d ’E ich thal. l a  L a n g u e  G re e q n e . M ém oires e t  

Notices (1864— 1884). P récédé d ’une notice su r  les services rendus, 
pa r M. G. d ’E icLtlial, à  la  G rèce e t aux  études greeqne’s p a r  la M 's de 
Queux de Saint-H ilaire . P a ris  1887. 'Ο  υιός τοΰ αοιδίμου φιλέλληνος, 
ίςτις καδ' όλον του τόν μακρόν βίον έλάτρευσε τήν Ελλάδα καί υπέρ αύ
τής καί τής διανοητικής αύτής προόδου έδυσίασε τά  πάντα, έξέδωκεν 
άρτίως έν ένί τόμω τάς Ιν διαστήματι 20 έτων τήδε κάκεΐσε δημοσιευ- 
δείσας διατριβάς καί πραγματείας τοΰ πατρός του περί τής προφοράς τής 
νέας ελληνικής καί περί τής έξαπλώσεως τών Ελληνικών γραμμάτων έν 
Γαλλία. Τοΰ έργου προηγείται μακρά μελέτη τοΰ σοφού καί ελλήνομαδους 
μαρκησίου de Q ueux de Saint-H ilaire περί τών ύπηρεσιών τοΰ Έ ίχδαλ 
πρός τήν νεωτέραν Ελλάδα, ύπάρχουσι δ ’ έν αύτω έπισυνημμέναι πραγ- 
ματεΤαι καί έπιστολαί τοΰ N efftzer, D ü b n e r, A . C am peaux, E . L ittré , 
Ch. M endelssohn-BartboJdy, R o b e rt Blackie, τοΰ 'Ρενιέρη, τοΰ Ίωάννου 
Βαλέττα, τοΰ B audry , προςέτι δέ καί ό λόγος τοΰ Ήροκλέους Βασιάδου, 
ον άπήγγειλεν έν τή 0γδόη έπετείω έορτη τής συστα'σεως τοΰ εν Κων- 
σταντινουπόλει Φιλολογικού Συλλόγου, τή 4.|16, Μαΐου 1869.

— Ή  Σύστασις τοΰ ελληνικού βασιλείου καί τά όρια αύτοΰ άπό τή; 
έν Λάϋμπαχ μέχρι τής έν Βερολίνω Συνόδου Μελέτη ιστορική ύπό Δη- 
μητρίου Βικέλα. Έ ν  ’ΑΒτναις 1887. Τό συγγραμμάτιον τοΰτο τοΰ γνο>- 
στοΰ είς τούς απανταχού Έλληνας συγγραφέως διακρίνεται ώς καί άπαντα 
τά λοιπά εργα του διά τήν χάριν καί καλλιέπειαν, μεδ’ ής εΐνε γεγραμμέ- 
νον, εΐνε δέ άξιον άναγνώσεως καί μελέτης ιδία διά τάς μετά τόσης σα
φήνειας καί άμερολήπτου κριτικής παρεχόμενα; πληροφορίας περί τής συ* 
στάσεως καί μέχρι τών τελευταίων ετών άναπτύξεως τοΰ ελληνικού βασι
λείου. — Τιμαται δραχμής.

— ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΩΓΗ καί ΠΑΙΔΕΙΑ παρά τοΤς Έ λλησι καί Ρω - I 
μαίοις. Συγγραφή J . L . Ussing, καδηγ. έν Κοπεγχάγη έξελληνισδεΤσα'άδείφ 
τοΰ συγγραφέως έκ τής Η ', γερμαν. μετ&φράσεως ύπό Λυσάνδρου Κ. X.

Κώνστα. Δ. Φ. Έ ν  Όδησσώ 1887. Διά τής παρουσης μεταφράσεος ό 
ελλην μεδερμηνευτής παρέχει είς τούς έμογενεϊς άξιανάγνωστον βιβλίον, 
τό όποϊον καί ημείς -συνιστώμεν είς πάντα; τούς άναγνώοτας ημών, πεποΐτ 
δότες ότι πολλήν δ’ άρυσδώσιν έξ αύτοΰ ωφέλεια1*.

—  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Άβιδ. 4®t. Ό  Έξηνταβελώνης 
κατά Μολιέρον. Κωμωδία εις 5 πράξεις μεταφρασδεϊσα ύπό Κ, Οικονό
μου τοΰ έξ Οικονόμων. Α '. Έ ν  Άδήναις. 1887. Τ ιμ. άνίί λεπτών 60.

— ΓΕΝ ΙΚΟΝ ΕΠ1ΣΤΟΛΑΡΙΟΝ, δεωρητικόν καί πρακτικόν περιές 
χον ¿πιστολάς καί αλληλογραφίας έπί παντοίων τοΰ βίου περιστάσεων μεδ' 
έρμηνειών κ α ί έγγραφων, συμβολαίων άναφορών κτλ. συνταχδέν ύπό 3ενο- 
φώντοί. Δ. ΖύγοΌρα, Έ κδοσ ις Β '. Έ ν  Κων|πόλει 1887. Δαπάναις τών 
άδελφών Δεπάστα. Τό εργον τοΰτο τοΰ φιλοπόνου καί διακεκριμένου τών 
έμπορικών μαδημάτων καδηγ. κ. Ζύγουρα δύναται νά παραβληδή πρός τά 
κάλλιστα τοΰ είδους τούτου βιβλία, τά όποια μεταχειρίζονται κατά τάς 
διαφόρους περιστάσεις τοΰ βίου των οί Εύρωπαϊοι. Προφανώς εΐνε συ\- 
τεταγμένον μετ’ άκρα; έπιμελείας καί περιέχει τόσον πλούτον καί- τοιαύ- 
την ποικιλίαν προτύπων ¿πιστολών, ώςτε ούδείς ό έν αύτω ζητών, οδηγόν 
δά περιελδη ποτέ είς αμηχανίαν. — Τιμΰται αντί 10 γρβσ. αργυρών, ήτοι 
άντί 2 φράγκ.

— ΦΑΟΪΣΤ. Τραγωδία ΓΚΑ ΙΤΕ κατά μετάφρασιν *Αο. Προβελε- 
γίου. Τεΰχος 7»» καί τελευτα~ον. Διά τοΰ παρόντος τεύχους σύμπληροΰται 
ή έλληνική έκδοσις τής άριστοτεχνικής ταύτης τοΰ Γκαϊτε τραγωδίας. Έ π ί  
τή ευκαιρία ταύτη u μεταφραστής άς δεχδή καί πάλινν'τά ειλικρινή συγ
χαρητήρια ημών ότι προςέφερεν είς τό ομογενές δημόσιον τό αριστούργημά 
τοΰτο τής γερμανικής δραματουργίας εν λαμπρή μεταφράσει, ύπό καλλι- 
τςχνικωτάτην περιβολήν καδιστώσαν αύτό καί αγλαόν κόσμημα πάσης αί- 
δούσης Ό  εκδότης έφρόντισε νά παράσχη εις τούς συνδρομητας καί ΐά  
οίκεΤα περικαλύμματα, τιμώμενα έν Άδήναις μέν άντί δραχμ. 5 έν τα« 
έπαρχίαις δέ καί τφ  Ιξωτερικώ άντί δραχμ. 6.
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ΤΟ NEON ÛAEION ΤΗΣ ΛΕΙΨΙΑΣ.

’Εάν ύπάρχη πόλις τις επί τής ύφηλίου, ενδα ή  μουσική τέχνη από 
αίώνοιν οΰχί μόνον θεραπεύεται και καλλιεργείται, αλλά καί απολαύει τοδ 
μεγίστου σεβασμού, ουλινος εΐνε άξιον τό ώραϊον ¿ν τη μουσική, ή  πόλις 
αδτη εΤνε,.ή Λειψία, εν η άλλως παρά τάς καλάς τέχνας πρωτεύουσαν κα·. 
τέχει δέσιν τό έμπόριον και ή  επιστήμη, Έ ν  Λειψία μόνον άνηλδεν ή ' 
μουσική είς περιωπήν, άληδώς μοναδικήν καδ’ ολην τήν ύφήλιον. ’Οχι 
μόνον "διότι ένταδδα ακμάζει ή κατ’ οΤκον έπιμέλεια αυτής, όχι μόνον 
διότι έντΟδια Οι έξασκοΒντες τήν - 
μουσικήμ εκτιμωνται μάλλόν ήάλλα- 
χου, ολοκλήρου δέ "συνοικίας'αίόδοί 
φέρουσι τά όνόματα-διασήμων μου
σουργών, άλλά κεμ διότι άρχήδεν ο 
εν Λειψία." είς τήν μουσικήν άφιε- 
ρωμένος ναός.λαμπρύνεται υπό' Ιερέίς 
αίγλης.. Ό χ ι'μ ο νό ν  ό κάτοικος' τών 
παρά· τον ΙΤλεϊσσον . Άδηνών, αλλά 
καί ό ξένος 5 έξ ’Ανατολών προερχό
μενος καί ό τον-άπεραντον Ωκεανόν 
διαβάς γεραίρει καί σέβεται τό αλη
θές 'τόΒτο σέμνωμα της πόλεως Λει
ψίας, εν ω άπό δύο αιώνων άπο- 
νέμεται ή  α’δεριωτέρα λατρεία είς 
τήν Μελπομένην.

Έ ν  στενώ καί άφεγγε“  δρο- 
μισκω ηχείτο τό παλαιόν καί όπό 
τόΒ. καπνού κατάμαυρον κτίριον, ενδ® 
μέχρις εσχάτων ετελουντο α ί πεφη- 
μισμέναι συναυλίαι. Τό οικοδόμημα 
τούτο έχρησίμευεν άλλοτε ιός άπο- 
δηκη · τών £απτών, |ν  η ουτοι έφύ- 
λαττον τά εριοΒχα υφάσματα των.
Έ ν  ετει 1748 έτελέσδηή πρώτη συν
αυλία ενώπιον εύαρι&μοτα'της όμηγυρεως, άποτελουμε'νης έκ δεκαέξ προς- 
ώπων, ατινα προηγουμένως συνήρχοντο ίδιωτικώς είς τήν μικράν αϊδουσαν 
τοδ εν Βε&Μ κειμένου ξενοδοχείου „Είς τούς τρίΓς κύκνους“. Μέχρι του 
έτους 1778 άί συναυλίαι α ιτα ι έγένοντο εν τω άσήμω ξενοδοχείο* τών „τριών 
κύκνων“ , πρώτος δε διευδυντής αυτών όπήρξεν 5 διάσημος γερμανός μου
σουργός Άδολφος Χίλλερ. Μετά τριετή διακοπήν έπανελήφδήσαν αί συν- 
αυλίαι Ιν τώ  παλαιή* ’Ωδείω έν τη όδω Πανεπιστημίου, όπου καί ετελουντο 
μέχρι τοδ έτους 1884, καδ’ ον χρόνον έτε) έσδησαν τό εγκαίνια τοδ νέου 
’Ωδείου έν τη νοτιοδυτική πλευρά τής πόλεως.

Μετά λύπης άπεχωρίσδησαν οί λάτρεις τής δείας μουσικής της πα- 
λαιδς αυτής έστίας, πρός ήν ήσαν συνδεδεμένα τόσα μεγάλα καί περι-

λαμπη ονόματα. Διότι έδώ ό άδάνατος Μένδελσων διηύδυνεν έπί τόσα 
έτη τήν όρχη'στραν καί έπαρουσίασε τά αριστουργήματα του είς τό ύπό 
τόσου καλλιτεχνικοί! αισθήματος έμφορούμενον δημόσιον τής Λειψίας, εδω 
μετά τόν-Μένδελσων ό Μόσελες,.ό Schnnjatm  καί ή σύζυγός του, ό Λΐστ, 
ό 'ΡουβινσεάΤν, ό 'Ράϊνεκ.ε (ό νυν διευδύνων τό ’Ρ,δεΐον* κατεκήλησαν τά 
ώτα των ακροατών των, έδώ αντήχησαν αί χορδαί του βιολιού του Δαυίδ, 
τοδ Ιω ακείμ  καί τόσων άλλων, έδώ έδεώρουν τιμήν των αί μεγαλειτεραι

τής εποχής άοιδοί νά τραγωδήσωσι, 
διότι — όπως καί τήν σήμερον εχει 
τό πράγμα — άρκεΥ μόνον άοιδόςτις 

' ή  μουσικός νά έπιδοκιμασδή υπό του 
ακροατηρίου τοδ’Ωδείο» τής Λειψίας 
διά ν’ άποκτήση μεγάλην δόξαν καί 
νά παγιώση τήν φήμην του.

Τό νέον λαμπρόν οικοδόμημα 
του ’Ωδείου, τό όποϊον άνήγέρδηκαδ’ 
όλους τούς κανόνας τής νεωτέρας άρ- 
χιτεκτονικής καί· ακουστικής1, δεν 
έχει άκόμη ιστορίαν. Δεν δα λη- 
σμονηδη όμως ταχέως ή παλαιά καί 
τόσον προςφιλή; αίθουσα, έφ’ ενός 
τών τοίχων τής όποιας ητο γεγραμ- 
μένη ή  τόσον χαρακτηρίζουσα τό φι- 
λόμολπον τής Λειψίας δημόσιον επι
γραφή: re s  severa e st veriim  gau- 
diuin, ήτοι έν τώ σοβαρξί έγκειται ή 
άληδής ηδονή. Ή  νέα καί μεγαλο- 
πρεπεστάτη αίθουσα, είς ήν ανέρχεται 
τις επί πλατειών μαρμάρινων κλιμά
κων, εχει σχήμα επιμήκους τετρα
γώνου, μήκους 42 μέτρων, πλάτους 

- ,  19 καί ύψους 15 μέτρων. Τούς πο-
λυτελώς διακεκοσμημε'νους τοίχους της στολίζουσιν αί προτομαί τών διαση- 
μοτέρων μουσικών, θεωρείται δ’ έν γένει ή αίθουσα αντη ώς ή  μάλλον 
καλαισδητικώς διεσκευασμένη αίθουσα συναυλιών καθ’ όλον τόν κόσμον. 
Τοιοϋτον εΐνε τό νέον ’ΩδεΤον τής Λειψίας, ουτινος καί μικράν εικόνα πα- 
ρεδέσαμεν ενταύθα και χάριν τοδ όποιου ή  πόλις έδαπάνησεν εκατομμύρια 
μάρκων. Έ ά ν  δε άναλογισδώμεν ότι ή Λειψία εΤνε κατά τόν πληθυσμόν 
μία τών δευτερευουσών πόλεων τής Γερμανίας -καί ότι τοιούτους βωμούς 

’εχουσι καί πολλαί άλλαι πόλεις, δυνάμεδα νά φαντασδώμεν t í  σημαίνει 
μουσική καλλιεργούμενη έν Γερμανία καί ¿πόσον δρόμον εχομεν ήμεΤς 
άκόμη νά διατρέξωμεν εις τόν πολιτισμόν έν γένει, διά νά μάδωμεν καν 

, μόνον νά έκτιμώμεν τά πράγματα ταΰτα.

κ. Θ. Π . είς Θεσσαλονίκην. Έλήφδησαν καί 
άπεστάλησαν. Τ ά  περικαλύμματα δύναβδε νά ζη- 
τήσητε παρά τοδ αυτόθι αντιπροςώπου μας. — 
κ. I. Τσ. εις Νερπολιν (Κρήτης). Θά Σάς γράψω- 
μεν. —  κ .  Α .  Μ. είς Άγχιαλον. 'Η  δοδεΐσά ü jj .“ v  
διεύδυνσις έν Φιλιππουπόλει δεν εινε έσφαλμενη. 
— κκ. Θ. Β. είς Κωνσταντινούπολην, Α. Σ. είς Καλ- 
λίπολιν, Σ. Κ . εις Νικολάϊεφ, Π. Κ. είς Σμύρνην, 
I .  Σ. είς Φιλιππούπολιν, Δ. Φ) είς Σμύρνην, Ν. Λ. 
είς Τοδλτσαν, Αι.Σ. είς ’Αλεξάνδρειαν, Θ. X. είς 
Βόλον, E . D . St. είς Φιλιππούπολιν. Έλήφδησαν 
καί Σάς εύχαριστοδμεν θερμώς. — κ. Γ . Κ. εις

’Οδησσόν. Έλήφδησαν, Σας εύχαριστοδμεν καί 
είμεδα σύμφωνοι. — κ. Φ. Δ. 7 .  είς Σιάτισταν. 
Λυπούμεδα μή δυνηδέντες νά Σας γράψωμεν μέχρι 
τουδε. Προςεχώς θά ίκανοποιήσωμεν τήν ανυπο
μονησίαν Σας. — κ. Γ. Α. Α. είς Άρμαβήρ. Δεγ- 
δήτε καί πάλιν τά συγχαρητήριά μας. — κ. Ι .Σ .  
είς Βίλιγράδιον. Έλήφδησαν. Τήν δε παραγγε
λίαν Σας φροντίζομεν ήδη νά έκτελέσωμεν. 
κ. Μ; Φ. είς,Κάϊρον. 'Ως βλέπετε, συνεμορφώδη- 
μεν πρός τά γραφόμενα Σας. — κ. Θ. 1. εις Βρυ- 
ξέλλας. Δέν θά λείψητε βεβαίως νά μας κατα- 
στήσητε γνιυστήν τήν νέαν Σας διευδυνσιν. — κ.

Γ. Π . Μ. είς Σύρον. Είμεδα καδ’ όλα σύμφωνοι.
— κ. I. X . είς Hibia. ’Ενταδδα δεν γίνεται κάνέν 
λάθος είς τήν διεκπεραίωσιν. — Meur; l ’abbé G. 
είς Séés (Fraucel. Διά τοδ παρόντος έκπληρουται 
ή επιθυμία Σας. — κ. Ή .  Σ ., κ. X. X . Λ. είς 
Ηράκλειον. Έλήφδησαν ύπό σημείωσιν. — κ. Μ. 
Μ. είς ' Μελιτόπολιν. Θά έξακολουδήσωμεν. — 
Κ"'' Κλ. Σ. είς Μεσσήνην. ’ΑναμένΟμέν νεώτερα.
— κκ. l*r. P a tr .  (la C osta είς Λισβώνα, ©. Ε. 
είς Ζανζίβάρην, L . de Ceopedes είς Μανίλλαν 
(τών Φιλιππινών νήσων). Θέλετε νά 'έξακολουδή
σωμεν τήν αποστολήν;

ί; Π ΕΡ ΙΕΧ Ο Μ Ε Ν Α. Ό  σημερινός έίληνικός άλφάβητος υπό Κοινσταντίνου Παπαρρηγοπουλου·. — 'ΡωμαΤος καί Ίουλιέττα ύπό Σπυρίδωνος
<. /Παγανελη' (μετά είκόνος). — Τ ά  τελευταία συμβάντα εν Γαλλία (μετά τεσσάρων είκόνωνλ — Σαπφώ (μυθιστορία έκ τής Ελληνικής άρχαιότήτοςι. 
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