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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. _ Τό ναυηχύν τήβ Έλλάιίοχ. Ό ναύαρχος ΛΙιαοΰλ^*·  — Άντα- 
Γτόχριιίις ΐ-£ 'Αθηνών. —Ό φωιΓφορισμόί rijs θαλάσσηί. — Τά ίν Βερολίνο» ΰνάχτορα. 
— Η ύποψ»ίφίοτ>|ί τον Κυρίου Σ. Χατζοιτοΰλου <i>g όημοτιχον ιΓυμβούλοί' έν Man
chester. — ’Ολνμττιαχή μίτό.τ»;. — Γνωμιχά. — Longfellow. Βιοχραιρία. Τό άσμα 
τοΰ ΧιαβάΟα. — Ο ίν Λειψία Σΰλλοχοβ "Παΰλοβ”. — Βυζαντινοί ιιχόνεί. ΆνΛρό- 
νιχος Κομνηνός (συνέχεια). —' ΙΙολιτιχή ίπιθεύρηΟις. — Ν&ρολογίαι. — Διάφορα.

Τιμή ίτησία Φράγχ. 40.
προπληρωμένη Μάρχ. 32.

tig χρυσόν. ‘Ροϋβλ. 16.

ΕΙΚΟΝΕΣ.

Άρ. 13.

Ό Ναύαρχοί Μιαούληβ. — Ολυμπιακή μετόπη. — ‘Ο ’Αμεριχανύ; .-roHftijg 
Longfellow (έν ήλιχία 72 έτών). — Τό <\>og 'Αραράτ ίν ’Αρμενία. — 'Ο φωΟμο- 
ρισμόί τήβ θαλάσσης. — Τό σπουδαστηρίου τοΰ αντοχράτορος ‘tijg Γερμανίας ε’ν 
Βερολίνο».

Ο ΝΑΤΑΡΧΟΣ ΜΙΑΟΤΛΗΣ.
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ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
ΤΟ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΟ?? "ΝΑΤΑΡΧΟΣ ΜΙΑΟΤΛΗΣ”.

(μετά είκόνος, όρα οελ. 193.)

Ο "Ναύαρχος Μιαούλης”, οδ παραθέτομεν σήμερον τήν εικόνα 
έκ φωτογραφίας, εΐνε τά άξιολογώτατου καί άξιομαχώτατον τών 
πλοίων τοΰ μικρού στόλου τής 'Ελλάδος. Ναυπηγηθείς τω 1878 
έν τώ μεγάλω γαλλικω ναυπηγείο» τών Forges et chantiers έν 
Seyne κατέπλευσεν είς Πειραιά τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1879.

Τό Οωρηκτόν τοΰτο εΐνε μέν καί ώς έπιθετικόν λίαν αξιό
μαχου, άλλά αι κυριώταται αύτοΰ άρεταί εΐνε άλλαι· ένεκα τής 
μεγάλης αύτοΰ ταχύτητος έπιπίπτον κατά τών έχΟρικών έμπορικών 
πλοίων δύναται νά καταστρέφη αύτά, προφυλάττον συνάμα τά φίλια 
πλοϊα καί τάς άζτάς, καί έφοδιάζου δι’ ανθράκων τάς τορπιλλο- 
φόρους λέμβους. Πρός ο έπίθεσιν καθίσταται καταλληλότατου διά 
τοΰ ισχυρού αύτοΰ Οώρακος καί τών πυροβόλων.

Τό σκάφος τοΰ Μιαούλη έχει μήκος μέν μέτρων 81,80, πλά
τος μέτρων περί τά ένδεκα, βύθισμα μέσον μέν μέτρων 4,50, κατά 
δέ τήν πρύμνην 5,50. Ό ύπ’ αύτοΰ έπιφερόμενος έκτοπισμός 
ύδάτων ύπολογίζεται είς 1800 τόννους, ή δ’ έπιφάνεια τών ιστίων 
αύτοΰ κατέχει έκτασιν 2150 τετραγωνικών μέτρων Έχει δέ δυ- 
ναμιν μέν ίππων 2100, ταχύτητα δ’ έπιτευχθεΐσαν 15,50 μιλλίων 
καθ’ ώραν.

Τό σκάφος τοΰ Μιαούλη εΐνε σύνθετον, κάτωθεν μέν σιδηροΰν, 
έπί δέ τών σιδηρών πλακών έχον περίβλημα ξύλινου έξ είδους 
τινός δρυός (teak), έπί δέ τούτου φέρον έπιχάλκωσιν δι’ ής απο
φεύγεται ό συχνός καθαρισμός τοΰ πλοίου, αύξάνεται δέ καί ή 
αμυντική δύναμις τοΰ σκάφους, τής πλευράς παρεχούσης'άντίστασιν 
μεγαλείτερον.

Ή μηχανή εΐνε νεωτάτου συστήματος, δριζοντεία μετά τριών 
κυλίνδρων, ών οί μέν δύο εΐνε ισομεγέθεις πρός άλλήλους, ό δέ 
τρίτος όλίγω μικρότερος τών άλλων. Ή ο έλιξ εΐνε όρειχαλκίνη, 
τετράπτερος, και οί λέβητες κυλινδρικοί, κατεσκευασμένοι έκ τοΰ 
άρίστου σιδηρελέματος. w

Φέρει δέ ό Μιαούλης τέσσαρα πυροβόλα τοΰ έργοστασίου 
Κρούπ τών 17 ύφεκαταμέτρωυ, έχοντα βάρος 5’12 τόννων και βάλ- 
λοντα βλήμα κυλινδρικόν βάρους 60 χιλιογράμμων, τέσσαρα πυρο
βόλα μικρά τών 7,5 ύφεκατ. καί δύο μυδροβόλους (mitrailleuses) 
τοΰ αμερικανικού συστήματος Hotckiss. Κ.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ.

Τή 15 27 ’Οκτωβρίου 1881.

Ό δήμος ήμών άπεφάσισε τέλος σπουδαίως νά μεριμνήση 
περί τών ύδάτων τών ’Αθηνών, άτινα εΐνε δλως ανεπαρκή καί διά 
τόν σημερινόν τής πόλεως πληθυσμόν, πολλώ δέ μάλλον διά τήν 
έν προσεχεΐ μέλλοντι είκαζομένην αΰξησιν τών κατοίκων. Άπε- 
φασίσθη δέ ύπό τοΰ δημοτικού συμβουλίου ή σχεδιαζομένη πρός- 
κλησις ειδικού ύδραυλικοΰ έκ Γαλλίας. ’Ας έλπίσωμεν ουτω δτι 
θά λυθή αισίως τό ζήτημα τής μεταβιβάσεως άφθονων ύδάτων 
είς τάς Αθήνας, έπειδή άνευ ύδάτων, εκτός τής φυσικής πρός 
πόσιν ανάγκης, ούδέποτε Οά δυνηθή ή πόλις νά προβή είς τήν 
προςήκουσαν είς πρωτεύουσαν καθαριότητα καί τόν αρμόδιον αύτής 
καλλωπισμόν.

Έγραφον Ύμΐν^|έπ’ έσχάτων περί τής παρατηρουμένης έν 
Κορινθω έλλείψεως εργατικών χειρών έπικειμένης τής διορύξεως 
τοΰ ίσθμοΰ. Η αύτή λειψανδρία παρετηρήθη καί έν Βοιωτία 
πρός άποξήρανσιν τής Κωπαΐδος. Ύπεδείκνυον ο έν προτέρα 
επιστολή τήν άνάγκην ήτις έπιβάλλει είς τήν κυβέρνησιν νά φρον- 
τίση περί εποικισμού εργατικών εϊτε έξ Ελλήνων τής ’Ανατολής 
τών καί κατά τήν διάτρησιν τοΰ Σουέζ ευδόκιμη σάντων εΐτε έξ 
Ελληναλβανών τής κάτω ’Ιταλίας. Άλλ’ εΐνε άνάγκη καί πάλιν 

νά γείνη λόγος περί τοιούτων έποικισμών, έπειδή άφ’ ής έγράφη 
έκείνη μου ή έπιστολή έγνώσθησαν καί έγράφησαυ ένταΰθα έν 
ταϊς έφημερίσι τά συμβαίνοντα κατά τόν Πόντον, δθεν χιλιάδες 
Ελλήνων άποδημοΰσιν είς τήν Ρωσσίαυ. 'Ρητώς έγράφη δτι 

πεντακόσιοι οικογένεια·. Τραπεζουντίων έτοιμοι πρός άποδημίαν 
έδήλωσαν δτι προθύμως θά ήρχοντο είς Θεσσαλίαν, ήρκει νά παρα- 
χωρηθώσιν αύτοϊς τά μέσα τοΰ διάπλου. Το ζήτημα εΐνε άξιον 
γενικωτέρας μελέτης. '0 ελληνικός πληθυσμός εΐνε έν γένει άραιός, 
αί ο εύφορώταται τής Θεσσαλίας πεδιάδες δέν καλλιεργούνται 
έπαρκώς ένεκα λειψανδρίας. Τί δέ θάπογείνη άν ό έκ Τούρκων 
εργατικός πληθυσμός άποχωρήση, πειθόμενος είς τάς πρός τοΰτο 
καταβαλλομένας ύπό τής τουρκικής κυβερνήσεως προςπαθείας ή 
ένεκα άλλων λόγων; "Οσον καί άν ώσιν αί θεσσαλικαί πεδιάδες 
άρμόδιαι είς τήν μεγάλην δι’ άτμοκινήτων μηχανών καλλιέργειαν, 
δέν εΐνε ό καιρός κατάλληλος ΐνα γείνη σκέψις περί πυκνοτέρας 
δπωςδήποτε κατοικήσεως τής τε Θεσσαλίας καί τής λοιπής Ελ
λάδος δι’ έπηλύδων; Καί δτι μέν ή κυβέρνησις δύναται νά προς- 
ελκύση Έλληνας έκ -τε τοΰ Πόντου καί άλλαχόθεν, εΐνε προφανές · 
άλλ’ ΐσως έπίσης λυσιτελές θά ήτο άν ήδυνάμεθα νά τρέψωμεν 
έπί τήν ήμετέραν πατρίδα μέρος κάν τών πολλών μυριάδων 
αιτινες κατ’ έτος έκ Γερμανίας μάλιστα καί ’Ιταλίας απέρχονται 
είς τήν ’Αμερικήν καί άλλας χώρας. Μεταξύ τούτων τών τυχο
διωκτών, οΐτινες καταλείποντες εστίαν καί πατρίδα σπεύδουσιν είς 
ζήτησιν τοΰ άγνώστου άγαθοΰ έν άκταϊς άπωτάταις ύπάρχουσι 
πλεϊστοι δσοι ους άποδιώκει τής γής, ένθα εΐδον τό φως, ούχί ή 
άπληστος τυχοθηρία τοΰ πλεονέκτου, άλλ’ ή άνάγκη τοΰ άρτου 
τοΰ έπιουσίου- ύπάρχουσι μεταξύ αύτών πάμπολλοι οΐτινες έδι- 
δάχθησάν τήν εύνομίαν καί τήν πειθαρχίαν καί εΐνε είθισμένοι είς 
τήν εργασίαν τήν φιλόπονου, άλλ' ο'ύς δέν δύναται νά θρέψη ό 
ύπερπεπληρωμένος χειρών κόσμος τής γηραΐας Εύρώπης. Περί 
τών τοιούτων μεταναστεύσεων είς τόν νέου κόσμον ύπάρχουσιν έν 
Γερμανία, νομίζω δέ καί έν ’Ιταλία, ίδια πρακτορεία, καί έκδίδου- 
ται ϊδιαι έφημερίδες. Έυ τινι δέ ιταλικό) συλλαλητηρίω έγένετο τό 
παρελθόν έτος σπουδαιοτάτη σκέψις περί τοΰ πυκνού τούτου έξοι- 
κισμοΰ καί έπροτάθησαυ διάφορα μέσα ΐνα μή οί άναχωροΰντες 
κατευθύνωνται είς τήν ’Αμερικήν, άλλ’ είς τάς άκτάς τής ’Αφρικής, 
τοΰθ δπερ έθεωρήθη τοΐς Ίταλοΐς μάλλον συμφέρον ύπό τε έμ- 
πορικήν καί πολιτικήν έποψιν. Συνετή διοίκησις δύναται λοιπόν 
νά μετάγγιση τό ακράτητου έκεΐνο ρεύμα τής γερμανικής καί ιτα
λικής μεταναστεύσεως είς τήν Ελλάδα. Άλλ’ απαιτείται, ώς 
είκός, προσοχή μεγίστη περί τε τήν έκλογήυ καί τόν τρόπον τής 
έγκαταστάσεως τών τοιούτων έποικισμών.

Τήν εβδομάδα ταύτην ήρξαντο αί συνεδριάσεις τοΰ φιλολογικού 
Συλλόγου Παρνασσού, όλίγω βραδύτερου τοΰ συνήθους ώς καί τά 
μαθήματα τών σχολείων καί τά δικαστήρια ένεκα τής κράτησάσης 
έπιδημίας. Ο Παρνασσός, είςερχόμενος είς τό ιζ'. έτος τής ύπάρξεως 
αύτοΰ, εΐνε γνωστός εις τούς ύμετέρους άναγνώστας. Άρξάμενος άπό 
παιδιών, δύναμαι είπεΐν, απέκτησε σύν τώ χρόνω μεγάλην κοινωνικήν 
καί έκπαιδευτικήν σημασίαν, είςάγων κατά παν σχεδόν έτος έν άγα
θόν είς τόν τόπον. Κέκτηται βιβλιοθήκην αρκετά πλουσίου καί άνα- 
γνωστήριον καλώς κατηρτισμένον καί εύπρόσιτον. Τά άναγνώσματα 
καί τά δημόσια μαθήματα τών έταίρων αύτοΰ κατά τούς χειμερινούς 
καί έαρινούς μήνας προςελκύουσι πλήθος πολύ άκροατών, εύδοκιμω- 
τάτη ο έγένετο χρήσις τής διδασκαλίας διά προβολής φωτεινών εικό
νων, είςαχθείσης παρ’ ήμϊν ύπό τοΰ καθηγητοΰ τής φυσικής καί νΰν 
προέδρου τοΰ συλλόγου κ. 'Γιμολέοντος Άργυροπούλου. Έν τοΐς 
άρίστοις έργοις τοΰ Παρνασσού καταλεκτέα ή ΐδρυσις τής Σχολής τών 
άπορων παίδων, έν ή εύρον άσυλου οί μικροί ύποδηματοσμήκται, οί 
έφημεριδοπώλαι, οί ύπηρέται, οί κτίσται, οί λοιποί άγυιόπαιδες, δι
δασκόμενοι διά μεθόδου εύλήπτου τά κοινά γράμματα ώνήσαν έντελώς 
άμοιροι. Άπό τής συστάσεως τής σχολής ταύτης, ής οί μαθηταί 
άριθμοΰνται ήδη κατά πολλάς έκατοστύας, οί παΐδες τών όδών έγέ- 
νοντο ήθικώτεροι καί εύσταλέστεροι ή άλλοτε· εΐνε δέ άξια σημειώ- 
σεως ή διαφορά μεταξύ τών παίδων τών φοιτώντων είς τήν σχολήν 

καί τών μή φοιτώντων. Τοιοΰτοι εινε π. χ. οι πωληταί εσπε
ρινών τινων εφημερίδων, οΐτινες δέν εύκαιροΰσι νά φοιτώσιν είς 
τήν σχολήν, ήτις εΐνε έπ’ ΐσης έσπερινή. Διά τοΰτο όρθώς άπε- 
φάσισεν ή τήν σχολήν διοικούσα κοσμητεία νά συστήση καί ήμε- 
ρησίαν τάξιν χάριν τών τοιούτων άγυιοπαίδωυ, οΐτινες έχουσιν 
έλευθέρας άντί τών εσπερινών τάς μεσημβρινός ώρας.

’Εκτός δέ ταύτης τής σχολής τών άπορων παίδων συνέστησεν 
ό Παρνασσός καί πρακτικήν δημοτικήν σχολήν, θέλων νά συντείνη 
καί αύτός τό κατά δύναμιν είς τήν παρ’ ήμϊν διάδοσιν τών ύγι- 
εστέρων διδακτικών μεθόδων. Τής δέ σχολής ταύτης ή εύδοκι- 
μησις, πέρυσι μόλις συστάσης, άποδεικνύεται έκ τής ύπερδιπλασι- 
άσεως τών μαθητών κατά τήν έφετεινήν περίοδον. Κατά τό 
πρόγραμμα ταύτης τής σχολής έν τών σπουδαιοτέρων μαθημάτων 
θεωρείται ή παρά Γερμανοϊς καλούμενη Heimathskunde, ή κακώς 
παρ’ ήμϊν κληθεΐσα πατριδογραφία. Μή ύπάρχοντος δέ καταλ
λήλου έγχειριδίου πρός διδασκαλίαν τής άτθιδογραφίας ταύτης ό 
Σύλλογος έπρονόησε καί περί τούτου, ψηφίσας τήν προκήρυξιν 
διαγωνίσματος καί όρίσας ώς άθλου τής βραβευθησομένης συγ
γραφής δραχμάς πεντακοσίας. Προςεχώς ο έκδοθήσεται τό πρό
γραμμα τού διαγωνισμού τούτου.

’Εκτός τών σχολών τούτων τών έν ’Αθήναις ό σύλλογος δια
τηρεί, προστατεύει ή ύποστηρίζει ήθικώ; καί χρηματικώς διαφόρους 
σχολάς έν ταϊς έπαρχίαις, καί δή έν Σύρω, Ζακύνθω, Πάτραις, έν 
Τραγανού καί έν Νέα Πικέρνη τής ’Ηλείας, έν Καλάμαις καί έν 
τή νήσω Άνδρω, αιτινες εύδοκιμοΰσιν ώς καί αί τών Αθηνών. 
Μία δέ τούτων, ή Σχολή τών άπορων παίδων έν Σύρω, ύποστη- 
ριχθεϊσα ύπό τών πλουσίων τής νήσου κατοίκων, κατώρθωσε καί 
ίδιον κατάστημα ν’ άγοράση καί μουσικόν θίασον έκ παίδων τής 
σχολής νά συστήση καί βαίνει καθ’ δλα έπί τά ίχνη τής τών 
’Αθηνών.

'Ο Παρνασσός τέλος έκδίδει έκτος τών Νεοελληνικών 
Άναλέκτων, περιοδικού συγγράμματος άτάκτως έκδιδομένου καί 
περιέχοντας γλωσσικήν ύλην καί προϊόντα τής διαυοίας τοΰ έλλη- 
νικοΰ λαοΰ, τό όμώνυμ.ον μηνιαίου περιοδικόν δπερ διατρέχει ήδη 
τό πέμπτου άπό τής συστάσεως αύτοΰ έτος, βελτιούμενον όση- 
μέραι.

Αί έφημερίδες άναγγέλλουσι τήν είς Πύργον μετάβασιν τοΰ 
μηχανικού κ. Προκοπίου Λιυδερμάγερ, δστις μέλλει νά χαράξη τήν 
γραμμήν τοΰ αύτόθευ είς Κατάκωλον σιδηροδρόμου. Εύχόμεθα τήν 
ταχεΐαν άποπεράτωσιν έ'ργου προωρισμένου νά έπιφέρη έκ τή 
έπαρχία έκείνη τή σταφιδοφόρω σπουδαίου κοινωνικόν άγαθόν.

Μετά χαράς δ’ άναγγέλλω Ύμϊν καί τάς προόδους τής έλλη- 
νικής άτμοπλοϊκής Εταιρείας, ήτις έπ έσχάτων άποκτήσασα τρία 
νέα άτμόπλοια άπεφάσισε νά έπεκτείνη καί τακτοποιήση τούς πλόας 
αύτής. Ύπείκουσα δέ είς γενικώς έκφρασθεϊσαν θέλησιν έκανόνισεν 
ουτω τήν γραμμήν τής Επτάνησου, ώςτε άπό τής πρώτης τοΰ 
προσεχούς Νοεμβρίου ή μετά τής λοιπής Εύρώπης συγκοινωνία 
τής Ελλάδος θά γίνηται τρις τής έβδομάδος, έν ω μέχρι τοΰδε 
έγένετο δίς. Άς έλπίσωμεν οτι προςεχώς θά δυνηθώμεν νά συν- 
δεθώμεν καί συχνότερου άκόμη. ΊΙ άνάγκη εΐνε έπαισθητή άφ’ 
οΰ τήν σήμερον έρχεται έκ δυσμών τό φώς.

Καλλίας.

Ο ΦΩΣΦΟΡΙΣΜΟΣ ΓΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.
(μετά είκόνος, 3ρα σελ. 201.)

Έν τών λαμπροτέρων φαινομένων, τό όποιον έν τή μεγαλο
πρεπείς του έφείλκυσεν άνέκαθεν τήν προσοχήν τών τά παράλια 
κατοικούντων καί τών θαλασσοπόρων, εΐναι ό φωσφορισμός τής 
θαλάσσης, ή παράδοξος έκείνη λάμψις, ήν ό μέγας Ούμβόλδος έν 
τώ "Περί τών θεαμάτων τής φύσεως” συγγράμματι αύτοΰ ουτω 
περιγράφει· ""Οταν πλοίου ύπό ίσχυροΰ άνεμου ώθούμενον διασχίζη 
τά άφρίζοντα τής θαλάσσης κύματα, χαράττει φωτοβόλον γραμμήν, 

άφ’ ής άναπέμπονται λάμψεις κυανόλευκοι καί έρυθρόχροες πρός 
τά πλευρά τοΰ σκάφους. Άπεριγράπτως ωραίου εΐυαι τό φαιυό- 
μενου τούτο είς τήν παρά του τροπικόν κύκλον θάλασσαν, δταν έν 
άσελήνω νυκτί αγέλη νηχομένων δελφίνων διασχίζη τό κύμα άφί- 
νουσα όπισθεν αύτής γραμμήν άκτινοβόλον.”

Τό φαινόμενον τούτο δέν παρατηρεϊται μόνον είς τήν θά
λασσαν τοΰ τροπικού άλλά καί είς τάς κατεψυγμένας χώρας τοΰ 
Ώκεανοΰ. 0 γνωστός Δαρβΐνος παραστάς μάρτυς τοΰ φαινομένου 
τούτου παρά τό μεσημβρινόν τής ’Αμερικής άκρωτήριον, ούτως 
έκφράζεται· "Σφοδρός έ'πνεεν ό άνεμος καί δλη ή έπιφάνεια τής 
θαλάσσης, ήτις τήν ήμέραν έφαίνετο ώς λευκός άφρός, έστιλβε 
τήν νύκτα έν άμυδρω φωτισμω. Τό πλοΐον ωθεί έμπροσθεν αύτοΰ 
κύμα έξ ύγροΰ φωσφόρου καί μακρύς φεγγοβόλος γαλαξίας παρη- 
κολούθει τήν πρύμνην του. Έφ’ δσον δέ έξετείυετο ό όφθαλμός 
έστιλβεν ή κορυφή έκάστου κύματος.”

Περί τής αιτίας τής τοιαύτης φωσφορικής λάμψεως τής θα
λάσσης αί γνώμαι τών φυσιοδιφών ήσαν διηρημέναι, καί αύτός 
άκόμη ό Φραγκλΐνος έθεώρει αύτήν άποτέλεσμα ηλεκτρισμού. 
Σήμερον δμως γνωρίζομεν δτι ή λάμψις τής θαλάσσης όφείλεται 
είς τά θαλάσσια ζώα. Έμβριθεστάτας περί τούτου μελέτας έποι- 
ήσατο πρό τινων έτών ό διά τήν έπιστήμην λίαν προώρως άπο- 
θανών Ιταλός Pancebi, είς δν οφείλονται περιεργώταται άνακα- 
λύψεις.

Τά θαλάσσια ζώα, τά όποια πρό πάντων παράγουσι τήν 
λάμψιν, είσίν οί πολύποδες καί αί μέδουσαι, ών τινας παριστάνει 
ή σημερινή ήμών είκών. Τό ύπ’ άριθμόν 1. εΐναι τό ' φωσφο
ρικόν πτερυγιον” (pennatula phosphorea)', τό όποιον εύρηται 
κυρίως έν τή μεσογείω καί έν τή άδριατική θαλάσση. Τό σώμα 
αύτοΰ περιβάλλεται ύπό πλείστων μικρών ποδών, ών τά άκρα λάμ- 
πουσιν έν τώ σκότει. Έπειδή δέ οί πολύποδες ουτοι εύρίσκονται 
συνήθως κατ’ άγέλας, ά'μα ψαύση τις τόν ένα λάμπουσιν δλοι δια- 
δοχικώς, ώστε έκ τοΰ μέρους, ένθα έγένετο τό πρώτον ή ψαΰσις, 
άποπέμπονται ρεύματα φωτεινά, μεταδιδόμενα ταχέως είς όλους 
τούς πλοκάμους.

Καί το γένος τών μεδουσών περιέχει διάφορα λάμποντα είδη · 
Ό άρ. 2 παριστα τήν "νυκτόλοπα πελαγίαν (pelagia nocti- 
luca), ήτις εύρηται έν μεγάλη άφθονία είς τήν μεσόγειον.

Μεγάλην λάμπουσαν δύναμιν έχουσι καί είδη τινά τών σι- 
φωνοφόρων καί κτενοφόρων, ών παραδόξως πως λάμπουσι 
καί τά ώά, καί έπειδή ταΰτα παράγονται έν καταπληκτική άφθονία, 
ή λάμψις καθίσταται ισχυρά. Παρά τή λεγομένη "ζώνη τής 
Αφροδίτης”, άρ. 3 (cestus Veneris) λάμπουσι κυρίως τά μικρά 
άγγεϊα τής περιφερείας, παρά δέ τοΐς νωτιακανθοειδέσι, άρ. 4 
(Beris) αί κατά μήκος διευθυνόμεναι οκτώ γραμμαί. Άλλη ίδιό- 
της τών κτενοφόρων εΐναι καί ή εξής· άμα έκ σκοτεινού μέρους 
έκθέση τις τά ζώα ταΰτα έπί μίαν μόνην στιγμήν είς τήν έπιρροήυ 
τοΰ ήλιακοΰ φωτός ή καί τού τής σελήνης άκόμη, χάνουσιν άμέσω; 
τήν λάμψιν καί έπί τέσσαρας καί πλέον ώρας ούδόλως λάμπουσι.

Καί εΐδη τινά θαλασσίων άστέρων καί σκωλήκων λάμπουσιν, 
άλλ’ ούτοι, ώς μή έξερχόμενοι συχνά τών όπών αύτών δέν συν- 

Ιτείνουσι τόσον πολύ είς τόν φωσφορισμόν τής θαλάσσης.
Μεταξύ τών μαλακίων δέον υ’ άναφέρωμεν διαφανή θαλάσσιον 

κοχλίαν, τήν "βουκέφαλου φυλλορρόη ν” (άρ. 5), εύρισκομένην 
συνήθως έν τή μεσογείω καί ήτις έχει κυανόλευκου λάμψιυ.

Καί όστρακά τινα, διαιτώμενα συνήθως έντός πετρών, ώς τό 
ύπ’ άρ. 6 παριστανόμενον (pholas dactylus) άριθμοΰνται μεταξύ 
τών φωσφοριζόντων θαλασσίων ζώων, διότι άμα άποκοπώσιν είς 
δύο τμήματα, χωριζομένων τών όστράκων, άναδίδουσιν ίσχυράυ 
λάμψιν. Είς εΐδη ταΰτα άυήκει τό “πυρόσωμα” (άρ. 7). Ό 
ζωολόγος Semper περιγράφει έυ έκτάσει τό μαγευτικόν θέαμα τών 
τοιούτων θαλασσίων ζώων παρά τό άκρωτήριον τής Καλής έλ- 
πίδος.

Έξετάζοντες τόν χαρακτήρα τής λάμψεως τών θαλασσίων 
ζώων εύρίσκομεν οτι αυτή παράγεται μόνον συνεπεία ψαύσεως ή
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διερεθισμού φύσεως είτε μηχανικής, είτε χημικής ή και ηλεκτρικής. 
Και έν ταϊς περιπτώσεσιν, έν αϊς δύναται ν’ άποδειχθή ή σχέσις 
μεταξύ τών όργάνων τής λάμψεως και τοϋ νευρικού συστήματος 
τών ζώων τούτων, τδ αποτέλεσμα τής λάμψεως δέν φαίνεται ύπα- 
γόμενον είς τήν διάκρισιν τών σχετικών ζώων.

"Ερχεται μετά ταΰτα τό ζήτημα τής παραγωγής τής λάμ
ψεως, ζήτημα έχον είσέτι πολύ τό μυστηριώδες και τό σκοτεινόν. 
Ή βάσις αύτής εΐναι ζωηρά όξύδωσις, είδος χημικής πράξεως, 
ώς συμβαίνει καί είς τήν λάμψιν σηπομένων ουσιών.

Τά πάντων περιεργώτατα ζητήματα, τά όποια εΐναι καί τά 
πάντων σκοτεινότατα, εΐναι τά έξής. Έκ τών γενομένων κατα
μετρήσεων τού βάθους τής θαλάσσης άπεδείχθη δτι καί έν τω 
μεγαλειτέρω αύτής βάθει ή θάλασσα περιέχει πλάσματα έχοντα 
ζωτικήν δύναμιν, καί μάλιστα αφθονίαν μεγίστην ζώων, τά όποια 
έθεωροΰντο ήδη ώς έντελώς άπολεσθέντα. Άν καί είς τά μεγάλα 
έκεΐνα βάθη (χιλίων μέχρι δισχιλίων όργυιών) έπικρατή σκότος 
αδιαπέραστου, ζώσιν δμως έκεΐ ιχθύς έχοντες μεγάλους καί έντελώς 
ανεπτυγμένους όφθαλμούς. Ή παρατήρησις αύτη έφείλκυσεν ώς 
είκός τήν προσοχήν τών φυσιολόγων καί πολλαί έξεφράσθησαν 
ύποθέσεις, τείνουσαι νά διαφωτίσωσι τό ζήτημα τής όράσεως έν 
χώρω έντελώς σκοτεινά καί ούδέποτε ύπό τού φωτός τής ήμέρας 
ψαυομένω. Ή πιθανωτέρα τών ύποθέσεων εΐναι δτι οί ιχθύς 
έκεΐνοι, οΐ έν τω ψηλαφητά σκότει ζώντες, έχουσιν ιδίαν λαμ- 
πτικήν δύναμιν, ή δτι ζώα διάγοντα πλησίον αύτών έχουσι τήν 
τοιαύτην δύναμιν έν όργάνοις έπί τής κεφαλής αύτών εύριακο- 
μένοις. Αί περαιτέρω έρευναι θέλουσι βεβαίως αποδείξει, έάν τό 
πράγμα έχη ούτως.

ΤΑ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩι ΑΝΑΚΤΟΡΑ.
(Μετά είκόνος, δρα οελ. 205.)

Ύπό τάς φιλύρας καί έπί τής ώραίας πλατείας τού μελοδρα
ματικού θεάτρου έν Βερολίνω κεϊται δίπατος, άπλή οικία, άνευ 
έξωτερικής διακοσμήσεως, συνεχομένη μετά τού μεγαλοπρεπούς καί 
ύψηλοΰ οικοδομήματος τής βασιλικής Βιβλιοθήκης. ΤΙ άπλή αύτη 
οικία, ήν ό οφθαλμός τοΰ διαβάτου θά παρέβλεπεν, έάν δέν ΐσταντο 
πρό τής πύλης αύτής δύο σκοποί, εΐναι τά ανάκτορα τοΰ αύτο- 
κρατορικοΰ τής Γερμανίας ζεύγους, μέγαρον ιστορικόν, σκηνή πρό 
χρόνων μέν ήμερών θλιβερών προ μικρού δέ θριαμβευτικών έορτών 
καί έπιδείξεων. Έν τοΐς άνακτόροις τούτοις διαμένουσιν, οσάκις 
εύρίσκονται έν τή πρωτευούση, ό όγδοηκοντούτης Γουλιέλμος καί 
ή έβδομηκοντούτις σύζυγος του, περιβεβλημμένοι ύπό τών ανα
μνήσεων τοΰ μακροΰ αύτών βίου καί έν τή άφελεϊ έκείνη αρμονία, 
ήτις χαρακτηρίζει τό ήγεμονικόν τοΰτο ζεΰγος.

"Οσον ή έξωτερική όψις τοΰ βασιλικού τούτου μεγάρου εΐναι 
άπλή καί αφελής, τοσοΰτον ή έσωτερική διακόσμησις εΐναι έπι- 
δεικτική καί όντως βασιλική. Αί αϊθουσαι, οί πρόδομοι, τά δω
μάτια, αί στοαί, τά πάντα έμφαίνουσι τήν κατοικίαν ήγεμόνος έκτε- 
ταμένου καί ίσχυροΰ κράτους. 'Ο εισερχόμενος έκεϊ έχει ένώπιόν 
του τήν ιστορίαν ολόκληρον τής βασιλικής τής Πρωσσίας οικογέ
νειας. Έκεΐ είσίν άνηρτημέναι αί εικόνες φυσικού μεγέθους τοΰ 
μεγάλου Φριδερίκου, τοΰ ένδόξου θεμελιωτού, καί τών διαδόχων 
αύτοΰ. Έκεϊ εύρίσκεται ή μοναδική είς τό εΐδός της οπλοθήκη, 
ή περιλαμβάνουσα δπλα έποχών διαφόρων σπάνια καί άνεκτιμήτου 
άξίας. Έκεϊ τέλος είσίν άποτεταμιευμένα έπιπλα αρχαία καί σκεύη 
γοτθικά περιεργότατα, κειμήλια πολύτιμα, προερχόμενα έκ τής κλη
ρονομιάς τών γονέων τοΰ νΰν αύτοκράτορος, αντικείμενα ανακα
λούντο είς τήν μνήμην έποχήν ταλαιπωριών καί καταδρομής τής 
τύχης.

’Αριστερά τοΰ μεγάλου κεντρικού προδόμου κεΐνται τά ιδιαίτερα 
τοΰ αύτοκράτορος δωμάτια, ών τό πρώτον καλείται τό δωμάτιον 
τών ύπασπιστών. Έν τώ δωματίω τοότω, ού ή διακόσμησις εΐναι

σεμνή καί έπιβάλλουσα, παραμένουσιν οί είς άκρόασιν τοΰ ήγε
μόνος δεκτοί γενόμενοι. Μετά τού δωματίου τούτου συνέχεται ή 
αίθουσα τών ακροάσεων, ήν κοσμοΰσιν εικόνες πολλαί καί σημαϊαι 
διάφοροι, ώς καί μαρμάρινη προτομή τού πρίγκηπος Βίσμαρκ.

Έρχεται μετά τήν αίθουσαν ταύτην τό περιεργότερον τών 
δωματίων τής πτέρυγος ταύτης τών ανακτόρων, τό ιδιαίτερον τοΰ 
αύτοκράτορος σπουδαστή ρ ιον, οπερ παριστάνει ή σημερινή ήμών 
εΐκών. Ιό δωμάτιον τούτο φερει τόν ατομικόν τύπον τής παρου
σίας τού ήγεμόνος· έν αύτω καί τό έλάχιστον τών αντικειμένων 
έχει σημασίαν. ΓΙαρά τό γωνιαϊον παράθυρου εύρίσκεται τό εύρύ. 
άπλοΰν γραφεΐον έκ μαωνίου κατεσκευασμένον, άνωθεν τοΰ όποιου 
είσίν άνηρτημέναι αί εικόνες τής αύτοκρατορίσσης ώς καί τής 
πρώην αύτοκρατείρας τής 'Ρωσσίας Μαρίας έν νεανική ήλικία. 
Πλήθος εικόνων οικογενειακών κοσμοΰσι τούς πέριξ τοίχους· έν 
μέσω δέ αύτών, κατέχουσα θέσιν έπιφανή, διακρίνεται ή εΐκών 
φυσικού μεγέθους τοΰ μεγάλου Ούμβόλδου.

Έν τώ σπουδαστηρίω τούτω προεξάρχει ή άνάμνησις τής 
δυστυχούς βασιλίσαης Λουΐζης, μητρός τού αύτοκράτορος. Έκτός 
δύο μικρών εικόνων αύτής καί μιας προτομής αύτής έκ μαρμάρου 
ύπάρχει έντός μικρού μελανός κιβωτίου τό έκτυπον τοΰ προσώπου 
της έκ κηρού, ληφθέν άμέσως μετά τόν θάνατόν της. Άπό τοΰ 
τοίχου, ένθα εύρίσκεται ό μέγας καθρέπτης, κρέμονται εικόνες 
ιστορικοί παρελθόντων χρόνων δύο αύτών εΐναι θαυμασίας εργα
σίας, ή μέν παριστα τόν Φραγκίσκον Β'. έν μεγάλη αύτοκρατορική 
στολή, ή δέ τόν Αλέξανδρον Α'. τής 'Ρωσσίας περιβεβλημμένον 
τήν γνωστήν αύτοΰ στολήν έκ βαθέος πρασίνου χρώματος. Πλη
σίον δέ αύτών αί εικόνες τοΰ αύτοκράτορος Νικολάου καί τού βα- 
σιλέως Φριδερίκου Γουλιέλμου Δ', άδελφοΰ καί προκατόχου τοΰ 
νΰν αύτοκράτορος.

Μετά τού σπουδαστηρίου τούτου συνέχεται ή βιβλιοθήκη, 
αίθουσα εύρύχωρος, άφ’ ή? θέα ώραιοτάτη έκτείνεται πρός τήν 
πλατείαν τοΰ θεάτρου, πρός τό Μουσεϊον καί πρός τόν καθεδρικόν 
ναόν. Τήν αίθουσαν τής βιβλιοθήκης κοσμοΰσιν αί όρειχάλκινοι 
προτομαί Πρώσσων στρατηγών. Τά έν αύτή βιβλία εΐναι ώς έπί 
τό πλεϊστον ύλης στρατιωτικής, καί διάφοροι γεωγραφικοί χάρται.

Έν τή βιβλιοθήκη διέρχεται μέγα μέρος τής ήμέρας ό γη
ραιός αύτοκράτωρ· ένταύθα παρατίθεται αύτω καί τό πρόγευμά του, 
τό όποιον λαμβάνει συνήθως όρθός περιπατών έν τή αιθούση. 
Τόν πρωινόν δέ καφέν πίνει ό ήγεμών έν τώ μικρά σπουδαστηρίω 
του, δπου ό ύπηρέτης τόν τοποθετεί καθ’ έκάστην πλησίον τού 
μελανοδοχείου.

πράξη τι ύπέρ τής εύημερίας τής πόλεως, έν ή κατοικεί, καί 
ούδενός θέλει φεισθή κόπου δπως, εί δυνατόν, έπιφέρη διόρθωσιν 
τών τυχόν κακώς κειμένων. Λυπεΐται δτι τό αεριόφως τής πόλεως 
εΐναι κακής ποιότητος καί επιθυμεί νά έξακριβωθή ή αίτια, δι’ 
ήν ή πόλις τού Manchester έχει έλλιπή φωτισμόν, έν ω ήδύ
νατο καί εύθυνώτερον νά παρέχη φωτισμόν καί κέρδη ικανά νά 
πραγματοποίηση. Ωσαύτως παρέστησεν δτι οι υψηλοί οημοτικοι 
φόροι τείνουσιν εις τό νά άραιώσωσι τόν πληθυσμόν τής πόλεως, 
καί ύπεσχέθη νά ένεργήση παρά τοΐς άρμοδίοις δπως έλαττωθώσιν, 
ΐνα δλαι αΐ τάξεις διευκολυνθώσιν. Αισθάνεται, προσέθηκε, μεγάλην 
συμπάθειαν πρός τάς έργατικάς τάξεις καί επιθυμεί ό εργατικός 
λαός νά διάγη έν άνέσει καί εύδαιμονία, 
καθότι θεωρεί δίκαιον, οΐ άνθρωποι οΐ 
κερδίζοντες τόν άρτον αύτών έν ίδρώτι 
τού προσώπου των νά τυγχάνωσι τής 
δεούσης περιποιήσεως έκ μέρους τής 
ανεπτυγμένης καί πεφωτισμένης κοινω
νίας. Έν τέλει δέ, εύχαριστήσας ό 
κ. Χατζόπουλος τήν όμήγυριν διά τήν 
κολακευτικήν ύποδοχήν, ύπεσχέθη, έάν 
έκλεχθή, νά καταβάλλη έν τώ συμβου- 
λίω πάσαν προσπάθειαν τείνουσαν είς 
τήν πρόοδον καί εύημερίαν τής πόλεως 
καί τών κατοίκων αύτής.

Η ΥΠΟΨΗΦ1ΟΤΗΣ TOT ΚΤΡΙΟΤ Σ. ΧΑΤΖΟΠΟΤΑΟΤ
ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ· ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΝ MANCHESTER.

Οσάκις Έλλην έν τή ξένη ζών τυγχάνει έπαίνων καί τιμών 
παρά τώ έθνει, εν μέσω τοΰ όποιου διαμένει, οί έπαινοι ούτοι καί 
αΐ τιμαί έξαίρουσι τό έθνικόν φρόνημα. Έν Έλλάδι δυστυχώς 
έσυνειθίσαμεν νά έπαινώμεν ή νά κατηγορώμεν άνεξετάστως καί 
έπιπολαίως, άλλ έν άλλαις χώραις καί κυρίως έν τή έσπερία 
Εύρώπη οι άνθρωποι εΐναι φειδωλοί μέν περί τούς έπαίνους καί 
τάς τιμάς, λίαν προφυλακτικοί δέ ώς πρός τάς κατηγορίας καί 
έπιτιμήσεις.

Τάς σκέψεις ταύτας έκάμαμεν άναγνώσαντες πρό τινων ήμε
ρών κολακευτικόν άρθρον περί τού έν Manchester τής Αγ
γλίας Κυρίου Σ. Χατζοπούλου, ομογενούς έκ τών διαπρεπών 
άποκατεστημένου έν τή έμπορικωτάτη έκείνη μεγαλοπόλει. Έν 
τή λαβούση χώραν έν τώ φιλελευθέρω Σύλλογο» Mcrraytonvn 
συνεδριάσει είσήχθησαν παρά τού προεδρεύοντος οί δύο ύποψήφιοι 
δημοτικοί σύμβουλοι, εις ’Άγγλος καί ό ήμέτερος κ. Χατζόπουλος, 
δστις δεκτός γενόμενος μετ’ επευφημιών, απήγγειλε λόγον ένθου- 
σιάσαντα τήν όμήγυριν.

Ό κ. Χατζόπουλος εΐπεν δτι αισθάνεται ένθερμον πόθον νά

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΜΕΤΟΠΗ.
(Μετά είκόνος.)

εΐνε τάποτελέσματα τών 
ας ή γερμανική κυβέρνησις 
καί διεξήγαγε κατά τά τε- 

τε έτη έν ’Ολυμπία. Σπά- 
αΐ περιστάσεις καί τά μέρη 

τέως έπιχειρηθή συστη- 
άνασκαφαί έν χώρω τού άρ- 

Διά 
ύ μόνον άνευ- 

έπιστημονι- 
θη σαυρών, 

καί άλλων 
ού μόνον εξή

ς έπιγραφών 
διαλευκαίνουσαι πλεΐστα σημεία τής 
Έλληνικής ιστορίας καί τής ιστορίας τής 
γλώσσης, άλλά καί έπλουτίαθη ή Ελ
λάς διά μουσείου πλουσιωτάτου 
γων ών πλεΐστα έπιφανή. Ουτω 
έγνωρίσαμεν δύο μεγάλους γλύπτας τέως 
τόν Παιώνιον καί τόν Άλκαμένην 
αστέρα τόν απαράμιλλου τοΰ Πραξιτέλους 
άριστοτέχνημα τοΰτο ώς καί ή Νίκη τοΰ Παιωνίου καί τα άριστα 
αγάλματα τών αετωμάτων τοϋ ναού τοΰ Διός πολλάκις ήοη οημοσιευ- 
θέντα έγνώσθησαν έν τε είκόσι, τινά δέ καί έν εκμαγείοις. Αλλ 
όλιγώτερον εΐνε γνωστά άλλα έργα ούχ’ ήττον άςιόλογα αν μη υπό 
τήν έποψιν τής έξοχου τέχνης, άλλ’ ώς γνωριζοντα ήμϊν τήν 
σμίλην άλλων καλλιτεχνών έκ τών πολλών οιτινες είργάσθησαν 
έν ’Ολυμπία, ώς τούτο καί έν τή Άκροπόλει τών ’Αθηνών. Άλλ 
ύπάρχει μεγάλη τις διαφορά μεταξύ Αθηνών καί Ολυμπίας. Εκεί 
μέν έχομεν τεχνίτας μορφωθέντας έν τόπω καλλιτεχνικό» υπό τήν 
άμεσον έποπτείαν τοΰ Φειδίου καί τού φιλοκάλου Ιίερικλέους· εν 
δέ 'Ολυμπία συνειργάσθησαν καί Πελοποννήσιοι, ή δέ δλη έργασία 
τών τε κατωτέρων^τεχνιτών καί αύτών οε τών μεγάλων δεν εχ=ι

Μεγάλα 
άνασκαφών 
έπεχείρησε 
λευταϊα πέν 
νιαι ίσως
καθ’ ά είχον 
ματικαί 
χαίου πολιτισμού ουτω περιφανώς. 
τών άνασκαφών τούτων ού 

έξητάσθησαν 
έρείπια ναών, 
άμφιθεάτρων 

μνημείων ,

ρέθησαν καί 
κώς πλεΐστα 
γυμνασίων, 
δημοσίων
χθησαν είς φώς έκατοντάδε

ΟΑΥΜίΠΑΚΗ

τήν άκρίβειαν έκείνην καί έντέλειαν τού αθηναϊκού έργαστηρίου, 
ώςεί έπειγομένης τής τέχνης νά τελειώση έργα παραγγελθέντα 
καί δεκτά γενόμενα ώς έν έργολαβία. Άλλ’ ούχ ήττον αναγνωρί
ζεται καί έν τοΐς καλλιτέχνη μασι τής ’Ολυμπίας ή απαραγνώριστος 
τής έλληνικής μεγαλοφυΐας σφραγίς.

"Εν τών τοιόύτων έργων παριστα ή ένταύθα δημοσιευόμενη 
εΐκών, μετόπην έκ τοΰ προνάου τού μεγάλου έν ’Ολυμπία ναού 
τού Διός. Εύρέθη δέ τό άνάγλυφον τούτο, έχον ύψος μέτρον 1,59, 
τή 18 30 Νοεμβρίου τού 1876.

Παρισταται ο έν αύτω ή Άθηνά τήν μέν καθειμένην άρι
στερά'.» χεΐρα στηρίζουσα έπί τής όρθιας παρ’ αύτή κείμενης 

άσπίδος, διά δέ τής προεκτεταμένης 
δεξιάς κρατούσα πιθανώς τό δόρυ έν 
ήσυχία. ΤΙ έσθής καί αΐ πτυχαί αύ
τής όμοιάζουσι πρός τόν τρόπον άλλων 
αγαλμάτων 
Ολυμπία,

'Ιπποδάμειας, 
τό κράνος ήσαν 
κοσμήματα, ώς 
κατά ταΰτα τά 
ζομένων οπών,
εΐνε εύγενής καί αποπνέει 
ήρεμίαν, ή 
καλεϊ είς - 
Αθήνας, 
αττικών τινων ψηφισμάτων, 
Άθηνά παρέχει στέφανον ύπό τού δή
μου ψηφισθέντα ή άλλως είκονίζεται 
ώς ή έμπνέουσα καί έκτελοΰσα τάς 
αποφάσεις τών δημοτών πολιούχος. 
Άλλ’ έν έκείνοις μέν έχομεν συνήθως 
έργον κοινού έρμογλύφου, ή δέ ολυμ
πιακή μετόπη εΐνε γλυφή αριστοτέχνου.

Κ.

εύρεθέντων έπ’ ΐσης έν 
ιδίως τοϋ τής κληθείσης 

Κατά τούς ώμους καί 
προςκεκολλημένα χαλκά 
γίνεται δήλον έκ 
μέρη τής γλυφής 

ΤΙ μορφή τής 
θείαν 

, δέ δλη παράστασις 
τήν μνήμην τόν τύπον 

οΐον συχνά άπαντώμεν άνωθεν 
ένθα ή

τών 
σω- 

θεας 
τινά 
άνα-
τής

V ερ- 
δή

καί
δλως άγνώστους, 
άνατέλλοντα ώς 

Έρμήν. Καί τό μέν

σχεδόν 
εΐδομεν

ΓΝΏΜΙΚΑ.

Διά νά σοί συγχωρήσωσιν οΐ άν
θρωποι τήν έξουσίαν, πρέπει νά διατη- 
ρήσης αύτήν έπί πολύ, ούχί δέ νά έπα- 
νέρχεσαι άδιακόπως είς αύτήν.

Γυζώτος.
** *

Δέν ύπάρχει πλούσιος μή δυνάμενος 
νά λαμβάνη, 
νά δίδη.

μεγαλοφυών

ούδέ πτωχός μή δυνάμενος 
Γεράνδος.

** *
άνθρώπων εΐναι χειρότερος 

Φριδερΐκος Β'.
Ό δεσποτισμός τών 

τού δεσποτισμοΰ τών βασιλέων.
** *

Εύτυχεΐς οΐ λαοί οΐ μή έχοντες ιστορίαν . . . καί αΐ δημο- 
κρατίαι αΐ μή έχουσαι μεγάλους άνδρας. Βαλτούρ.

** *
Αέγεται κοινώς δτι δέν ύπάρχουσι πλέον πο._ 

διότι δέν λαμβάνονται ύπ όψιν οΐ γέροντες. ’Αλφόνσος Κάρρ.
παιδία . . . Ναι, 
Αλφόνσος Κάρρ.λαμβάνονται ύπ’ όψιν οΐ γέροντες.

** *
Διά νά έπιφέρη τις κρίσιν περί τών άνθρώπων, πρέπει να 

συζή μετ’ αύτών έν καιρω έπαναστάσεως. Κυρία Στάέλ.Κυρία Στάέλ.
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HENBY WADSWORTH 
LONGFELLOW.

(Μετά εικόνας, δρα σελ. 200.)

Ό Longfellow, ό ύπατος τών ποιητών τής 
’Αμερικής, οΰ τό άθάνατον αριστούργημα, "Τό 
ασμα τοΰ Χιαβάθα”, δημοσιεύεται πρώτον 
ήδη έν έμμέτριυ έλληνική μεταφράσει, έγεννήθη 
τή 27 Φεβρουάριου 1807 έν ΓΙορτλάνδη τής 
έπαρχίας Μαίνης. Έξεπαιδεύθη δέ εν τφ λυ- 
κείφ τοΰ Βρούνσβικ (Bowdoin College), ένθα 
καί τφ I 820, μόλις τό ) !)'■' έτος τής ήλικίας του 
άγων, διωρίσθη καθηγητής τών νεωτέρων γλωσ
σών. Πριν ή άναλάβη τήν θέσιν του ταύτην 
περιηγήθη τήν Ευρώπην, καί έπανακάμψας είς 
τήν πατρίδα άνέλαβε μετά έκτάκτου ζήλου και 
πλείστης όσης επιτυχίας τάς παραδόσεις του. 
Άφ' ου έδημοσίευσε διαφόρους μεταφράσεις ποιη
μάτων γαλλικών και γερμανικών έςέδωκε τφ 
183ό τό .πρώτον αύτοΰ μυθιστόρημα (Outremer) 
δι’ ου έγένετο άμέσως γνωστός καθ' άπασαν τήν 
’Αμερικήν. Τώ 1854 παραιτηθείς τής καθηγε
σίας έπεδόθη άποκλειστικώς είς τήν προσφιλή 
αύτω ποίησιν, έν ή άπό έτών ήδη είχε καταλάβει 
θέσιν έπιφανή δημοσιεύσας τώ μέν 1839 τόν 
"Ύπερίωνα”, τώ 1840 "Τούς νυκτερινούς ήχους”, 
τφ 1842 "τόν Ισπανόν φοιτητήν”, δράμα φαν
τασιώδες, τώ 1843 "Τά ποιήματα τή; δουλείας”, 
τώ 1850 "Τό είδύλλιον Εύαγγελίνη”, τφ 1851 
"Τήν χρυσήν παράδοσιν” καί τώ 1855, μετά δευ- 
τέραν έν Ευρώπη αποδημίαν, τό πάντων χαριέ- 
στατον καί πρωτότυπον δλως ποίημα "Τό ασμα 
τοΰ Χιαβάθα”, το όποιον άπό τού έτους τής έκ- 
δόσεώς του μέχρι σήμερον μετρά 45 ήδη έκδό- 
σεις καί μετεφράσθη έπανειλημμένως είς δλας 
τάς ευρωπαϊκά; γλώσσας (μόνον ή Γερμανία 
έχει όκτώ διαφόρους αύτοΰ μεταφράσεις). Έν 
τφ έργφ τούτφ, ποιηθέντι κατά τόν τρόπον τών 
ρουνών τής Φινλανδίας, αί ίνδικαί παραδόσεις 
εκτίθενται έν δλη τή άφελεία. καί χάριτι. Έν 
έτει 1867 εύρισκόμενος ό Longfellow έν ’ Ιτα
λία μετέφρασε τήν “θείαν Κωμωδίαν” τοΰ Δάν- 
του, καί τώ 1871 έςέδωκε τήν "θείαν Τραγφ- 
δίαν”, έν ή ποιητικώτατα εκθέτει τόν βίον τοΰ 
Ιησού Χριστού.

’Από τής έποχής δέ ταύτης τά “Απαντα αύ
τοΰ έξεδόθησαν έπανειλημμένως, καί έτος δέν 
παρέρχεται χωρίς νά δημοσιεύηται νέα αύτών 
έκδοσις.

Ό Longfellow θαυμάζεται κυρίως διά τήν 
χάριν καί διά τό γλαφυρόν τής γλώσσης· αί 
εικόνες αύτοΰ είσί ποιητιζώταται, τό βαθύ προ- 
δίδουσαι τής καρδίας του αίσθημα ζαί τό έςοχον 
τής φαντασίας. Ό γηραιός ποιητής διάγει σή
μερον παρά πάντων τιμώμενος καί άγαπώμενος 
έν τφ κύκλιο τών οικείων του καί έν μέσφ τών 
βιβλίων του βίον ήσυχον καί εύδαίμονα.

φυλών τών Ηνωμένων Πολιτειών, μέρος γ-.) 
εδρηται ή παράδοσις αύτη, είς ήν ό ήμέτερος 
ποιητής προσέθηκε καί άλλας λίαν περιέργους 
παραδόσεις τών 'Ινδών, άς ήρανίσθη έκ διαφόρων 
συγγραμμάτων.

' 11 σκηνή τοΰ παρόντος ποιήματος είναι παρά 
τοϊς Όζηβαίοις, φυλή κάτοικούση τήν μεσημ
βρινήν όχθην τής μεγάλης λίμνης (lake Superior) 
έν τή χώρα τή μεταξύ τών " Κεχρωματισμένων 
βράχων” καί τής "Μεγάλης 'Άμμου’’ κειμένη.

Ίο ποίημα, γεγραμμένον άνευ Ομοιοκαταληξίας 
(δπως κατά τήν φράσιν αύτοΰ τοΰ ποιητοΰ μή 
τεθή φραγμός είς τήν έλευθέραν τών ιδεών καί 
τών εικόνων πορείαν) διαιρείται είς τήν Εισα
γωγήν καί είς 22 κεφάλαια, ών έκαστον φέρει 
ιδίαν έπιγραφήν. Ί Περίάνόγλος.

ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΟΤ ΧΙΑΒΑΘΑ.

Τό άπλοΰν τοΰτο ζαί αφελές ποίημα, τό 
όποιον ήουνάμεθα νά όνομάσωμεν τάς ινδικά: 
'Έδδας, βασίζεται έπί άρχαίας παραδόσεως τών 
ινδικών φυλών τής βορείου ’Αμερικής περί άν- 
δρός μυστηριώδους γεννήσεως, δστις άπεστάλη 
παρά τοΰ Μεγάλου IIνεύματος, δπως καθαρίση 
τούς ποταμούς, τάς λίμνας καί τά δάση, καί δι- 
δάξη τούς όμοφύλους του τάς τέχνας τής ειρήνης. 
Τό μυστηριώδες τοΰτο πρόσωπον ήτο γνωστόν 
παρά ταϊς διαφόροις φυλαΐς ύπό τό όνομα τοΰ 
Μιχαβώνος, τοΰ Χιάβου, τοΰ Μαναοόζου καί τοΰ 
Χιαβάθα.

Έν τώ έγκρίτφ συγγράμματι τοΰ ιστοριο
γράφου Schoolcbaft (Κατάστασις τών ινδικών

ΤΟ ΑΣΜΑ ΊΌΪ ΧΙΑΒΑΘΑ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Άν μοί είπης· Πόθεν αύται 

Αί μυθώδεις διηγήσεις, 
Άποπνέουσαι τήν δρόσον 
Τών δασών καί τών κοιλάδων, 
Καί καπνόν μικρών οίκίσκων · 
ΓΙόθεν αύτ’ αί παραδόσεις 
Μέ τόν ρόθον τών κυμάτων, 
Μέ βροχάς ζαί μέ Ουέλλας, 
Και*  μ’ άγριας άπηχήσεις 
Τών βροντών έπί τοΰ όρους;

θ' άπαντήσω, θά σοί εϊπω ■ 
’Απ' άγρούς, άπό τά δάση, 
’Από τάς βορείους λίμνας, 
Έκ τής γής τών Όζηβαίων, 
Έκ τής γής τών Δαζοτάχων, 
Άπό όρη, άπό βάλτη, 
"Ενθ’ έρωδιοί έν μέσφ 
Βούρλων ζώσι καί καλάμων.

Σοί τάς λέγω, ώς πρό χρόνων 
Μοί τάς είπε Ναβαδάχας, 
Ό γλυκύς τής χώρας ψάλτης. 
"Αν δέ μ’ έρωτας· Ποΰ ευρεν 
Ό Ινδός ό Ναβαδάχας 
Τάς άρχαίας ταύτας δλας 
Άλλοκότους παραδόσεις; 
θ’ άπαντήσω, θά σοί εϊπω · 
Είς τάς φωλεάς τοΰ δάσους, 
Είς τοΰ κάστορος τήν τρώγλην, 
Είς τά ίχνη τοΰ βουνάσου, 
Είς τοΰ άετοΰ τήν κοίτην. 
Έκεΐ κάτω είς τά βάλτη, 
Είς τά έρημα τά ελη 
*11 περιστερά τάς ψάλλει 
Ή γλαοκόχρους καί ό δύτης, 
Ή άγρια χήν τάς ψάλλει, 
Ό έρωδιός κι’ ό τέτραξ.

Άν δέ πάλιν μ’ έρωτήσης· 
Τις ό Ναβαδάχας ούτος; 
Είς τούς λόγους σου προθύμως 
θ’ άπαντήσω, θά σοί εϊπω· 
’ς τήν κοιλάδα Ταβασένθαν >), 
Τήν κατάφυτον κοιλάδα, 

"Οπου εΐν’ οί καταρράκται, 
Έκεΐ έζη Ναβαδάχας, 
Ό γλυκύς τής χώρας ψάλτης. 
ΓΙέριξ τοΰ μικροΰ χωρίου 
Κεΐνται ευσκιοι λειμώνες,

') Ή ζοιλάς αδτη, λεγομένη σήμερον Norman’s 
Kill, κεΐται παρά τήν πόλιν Albany έν τή έπαρχία τής 
Νέας ’Γόρζης.
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“Οπισθεν αύτών τό δάσος 
Μέ τά ηχηρά του πεύκα, 
11 ράσινα κατά τό θέρος, 
Λευκά δλα τον χειμώνα.

Έκεΐ δύνασαι τό ρεύμα 
Το λαμπρόν ν’ άκολουθήσης· 
θά τό ϊδης δέ τό έαρ 
Άζατάσχετον, ζοχλάζον, 
Δενδροστ,όλιστον τό θέρος, 
Τό φθινόπωρου δέ πάλιν 
Ώς πυκνήν λευκήν ομίχλην, 
Γραμμήν μαύρην τόν χειμώνα.

'ς τήν κοιλάδα Ταβασένθαν, 
Τήν κατάφυτον κοιλάδα, 
Έκεΐ έ'μενεν ό ψάλτης, 
Έκεΐ έψαλλε τό ασμα 
Το γλυκύ τού Χιαβάθα, 
Τήν μυθώδη γέννησίν του, 
Πώς προσηύχετο, πώς έζη, 
Πώς έφρόντιζε κ’ έμόχθει 
Υπέρ τής ευημερίας 
Καί προόδου τού λαού του.

Ώ σείς, όσοι αγαπάτε 
Τήν σιγήν καί έρημίαν, 
Τάς γελώσας πεδιάδας 
Καί τούς σκιερούς λειμώνας· 
"Οσους τέρπει εις τά δάση 
Τό ψιθύρισμα τών δένδρων' 
Οσους τέρπουν τόν χειμώνα 
Αί βροχαί καί αί χιόνες 
Καί ό ήχος τών όρμώντων 
Ποταμών, ή καί οί κρότοι 
Τών βροντών έπί τού όρους, 
Τών όποιων αί ηχήσεις 
’Αναρίθμητοι ώς κτύποι 
Αετού πτερύγων είναι — 
Σείς άκούσατε τό άσμα 
Το άπλοΰν τοΰ Χιαβάθα!

Σεϊς, οί τασματ’ άγαπώντες, 
Τών λαών τάς παραδόσεις, 
Αί όποϊαι μάς ελκύουν 
‘Ως φωναΐ μεμαζρυσμέναι, 
Νηπιώδεις καί γλυκεϊαι, 
'Ωστε δέν τάς διακρίνεις 
Άν ήν ασματα ή λόγοι — 
Σεϊς άκούσατε τόν μύθον 
Τού ’Ινδού τοΰ Χιαβάθα!

"Οσοι έχετε καρδίαν 
Άδιάφθορον καί νέαν, 
Καί πιστεύετ’ άκραδάντως 
Είς θεόν καί είς τήν φύσιν- 
Οσοι πάντοτε κ’ έν πάσι 
Τήν καρδίαν τού άνθρώπου 
θεωρείτε άνθρωπίνην, 
Κι’ είσθε πεπεισμένοι, ότι 
Καί τά στήθη τών άγριων 
Εύγενεΐς όρμάς καί πόθους 
Καί έλπίδας περικλείουν· 
Ότ’ ή χειρ τοΰ αδυνάτου, 
Ψηλαφούσα είς τά σκότη, 
Άπαντά τήν τρισαγίαν 
Τού προστάτου θεού χεΐρα — 
Σεϊς άκούσατε τό ασμα 
Το σεμνόν τοΰ Χιαβάθα!

’Όσοι κάποτε πλανάσθε 
Διά μέσου τών σύσκιων 
Ατραπών έρημου χώρας, 
"Οπου ή πυκνή μυρσίνη

Περιβάλλει χαριέντως 
Τά ερειπωμένα τείχη, 
Κ’ έξετάζετ’ έπί τάφων 
Παλαιού κοιμητηρίου 
’Επιγράμματα άρχαΐα 
Καί σχεδόν έξηλειμμένα, 
Γεγραμμένα μέν άτέχνως, 
Όπου δμως πάν στοιχεΐον 
Γέμει Ολίψεως καί πόθου, 
Καί γέννα βαθείας σκέψεις 
Περί τών τού κόσμου τούτου 
Καί περί τών μετά ταΰτα — 

’Ώ! σταθήτε καί ίδέτε
Τό άπλοΰν επίγραμμά μου, 
Καί άκούσατε τό φσμα 
Το γλυκύ τοΰ Χιαβάθα!

I.

Η ΚΑΠΝΟΣϊΡΙΓΞ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ.

Έκεΐ δπου έν τφ μέσφ 
Τών λειμώνων άνυψούνται 
Τά έκτεταμένα όρη 
Τών κόκκινων Λατομείων2), 
Κατελθόν τό Μέγα Πνεύμα 
Ό Δεσπότης τών άνθρώπων, 
Άπό τών κόκκινων βράχων 
Συνεκάλεσε τά έθνη 
Είς συνέλευσιν μεγάλην.

Άπ’ τά ίχνη τών ποδών του 
Ποταμός έξήλθεν, δστις 
Διά μέσου τών φαράγγων 
Μέ ορμήν κατήλθεν, λάμπων 

"Ως τις φλογερός Κομήτης. 
Καί τό Πνεύμα, κάτω νεύον, 
Μέ τόν δάκτυλόν του δρόμον 
Έλιζοειδή χαράττει, 
Καί τφ λέγει· Ούτω ρέε! 
Έκ τοΰ έρυθροΰ δέ βράχου 
Μικρόν θραύει τότε τμήμα 
Καί έντέχνως σχηματίζει 
Κεφαλήν καπνοσωλήνος

2) .‘Ο Catlin έν ταϊς έπιστολαϊς αύτοΰ καί σημειώ- 
σεσι περί τών ήθών καί εθίμων τών Ινδών τής βορείου 
’Αμερικής (Τόμ. Β’.) περιγράφει ώς έξής τήν χώραν 

4 ταύτην ·" Ένταΰθα (κατά τάς παραδόσεις) έλαβε χώραν
ή μυστηριώδης γέννησις τής “έρυθράς Σύριγγος”, ήτις 
μετέδωκε τούς καπνούς τής ειρήνης ζαί τοΰ πολέμου 
μέχρι τών άποκέντρων άκρων τής αμερικανικής ήπείρου. 
Διά τοΰ έρυθροΰ τής σύριγγος ταύτης σωλήνος διήλθεν 
ό δρκος τοΰ πολέμου καί τής έξοντώσεως. Ένταΰθα 
ώσαύτως έγεννήθη καί δ τήν ειρήνην άγγέλλων καπνο- 
σωλήν , δ κεκοσμημένος διά τών πτερών τοΰ άετοΰ, ό 
διά τοΰ καπνού αύτοΰ σταματήσας τήν ορμήν τών άλ- 
ληλοπολεμουμένων άγρίων φυλών. Έν αρχαιότατη 
έποχή το Μέγα Πνεύμα συνεζάλεσεν ένταΰθα τάς φυλάς 
τών ’Ινδών είς συνέλευσιν, ζαί ίστάμενον έπί τών έρυ- 
θρών λατομείων άπέκοψεν άπό τοΰ βράχου τεμάχιον 
ζαί κατεσζεύασεν έξ αύτοΰ καπνοσωλήνα, δν έκάπνισεν 
ύπεράνω τών κεφαλών αύτών πρός βορ^άν, πρός νότον, 
πρός άνατολάς ζαί πρός δυσμάς, και τοϊς εΐπεν δτι ό 
λίθος οΰτος είναι έρυθρός — διότι είναι ή ιδία αύτοΰ 
σάρξ — οτι πρέπει έξ αύτοΰ νά κατασκευάσωσι τούς 
ειρηνικούς ζαπνοσωλήνάς των, δτι άνήζει είς όλους καί 
δτι δέν πρέπει πλέον νά μεταχειρίζωνται τάς πολεμικά; 
αύτών μαχαίρας. Είς τό τελευταίου φύσημα τοΰ ζα- 
πνοσωλήνός του ή κεφαλή του έκαλύφθη ύπό πυκνού 
νέφους ζαί ή δλη επιφάνεια τοΰ βράχου άνέλυσεν έπί 
μεγάλης έζτάαεως. Κάτωθεν δέ ήνεώχθησαν δύο με
γάλα σπήλαια καί δύο γυναίκες (φύλακες τοΰ Ιερού 
έκείνου χώρου) είσήλθον έν λάμψει φαεινή · μέχρι «ή
μερον ακούεται ή φωνή τών γυναικών εκείνων άπαν- 
τώσα είς τάς έρωτήσεις τών μεγάλων ιερέων καί ια
τρών, οΐτινες έπισκεπτόμενοι τόν άγιον έζεϊνον τόπον 
τάς συμβουλεύονται.

Μέ γλυφάς καί παραστάσεις, 
Έκ τής όχθης δ’ άποσπάσας 
Μικρόν κάλαμον μέ φύλλα 
Σχηματίζει τον σωλήνα, 
Καί πληροί αύτόν μέ φύλλα 
Κ’ έρυθράς φλοιόν ιτέας. 
Φυσά τότε πρός τό δάσος 
Καί τά δένδρα συνωθούνται, 
Μέχρις ού έκ τής τριβής των 
Άναλάμπουσιν αί φλόγες. 
Καί ορθός έπί τοΰ όρους 
Ό Δεσπότης τών άνθρώπων 
Τόν σωλήνά του καπνίζει, 
Τόν σωλήνα τής ειρήνης, 
Σύνθημα διά τά έθνη.

Καί βραδέως καί ηρέμως 
Ό καπνός είς τόν άέρα 
Τόν άτάραχον ύψοΰται, 
Ώς λεπτή γραμμή το πρώτον, 
Κατ’ ολίγον πυκνουμένη, 
Καί λευκόν άπλοΰσα νέφος 
Ώς αί κορυφαί τών δένδρων. 
Καί ύψοΰται καί ύψοΰται 
Μέχρις ούρανοΰ ύψοΰται, 
Καί άπλοΰται, κ’ έπί τέλους 
Τόν ορίζοντα καλύπτει.

Καί άπό τήν Ταβασένθαν 
Τήν κατάφυτον κοιλάδα, 
Καί τής Τοσκαλόζης τ’ άλση, 
Άπό τά πετρώδη όρη, 
Άπό τάς βορείους λίμνας 
Τόν καπνόν τά έθνη βλέπουν 
Τού σωλήνος τής ειρήνης, 
Τό ύψούμενον σημεΐον —

’Ιδού, λέγουν οί προφήται, 
’Ιδού, λέγουν, τό σημεΐον, 
Τό φαινόμενον μακρόθεν 
Ώς κυρτός ιτέας κλάδος, 
Ώς χειρ νεύουσα έξ δψους. 
Ό Δεσπότης τών άνθρώπων 
Είς συμβούλων τά έθνη 
Συγκαλεΐ καί τους ανδρείους 
Τών λαών του στρατιώτας.

Τότ ευθύς οί στρατιώται 
Έν σπουδή συνήλθον όλοι, 
Οί Καμάγχαι, Μοϊκάνοί, 
Οί Όκτάβαι, Δελαβάραι, 
Οί Μελάμποδες, Συσύναι, 
Οί Όμαύχαι καί Παοΰνοι, 
Οί Μανδάναι, Δακοτάχαι, 
Όζηοαΐοι καί Ούρώνοι — 
"Ολοι είδον τό σημεΐον 
Του σωλήνος τής ειρήνης, 
Κι' ήλθον όλοι πρός τά όρη 
Τών κόκκινων Λατομείων.

Καί έστάθησαν κρατούντες 
Τά πολεμικά των όπλα, 
Κεχρωματισμένοι όλοι 
‘Ως τοΰ φθινοπώρου φύλλα 
"Η ώς ούρανός πρωίας. 
Καί προσέβλεπον άλλήλους 
Μ' δμμα γέμον δυσπιστίας 
Καί μέ τήν καρδίαν πλήρη 
Άπό τό άρχαϊον μίσος 
Κ’ έκδικήσεως τήν δεΐψαν, 
Τών προγόνων των άγρίαν 
Φοβεράν κληρονομιάν.

Τών λαών ό μέγας Πλάστης 
Τούς προσέβλεπεν εύσπλάγχνως

Καί με πατρικήν άγάπην, 
Τούς προσέβλεπεν, ώς βλέπει 
*0 πατήρ έπί τών τέκνων 
Λυσσωδώς φιλονεικούντων· 
Κι ήπλωσε τήν δεξιάν του, 
"Οπως ύπό τήν σκιάν της 
Τάς έξάψεις κατευνάση 
Καί τήν πυρετώδη λύσσαν. 
Εΐτα μέ φωνήν βροντώδη, 
’Αντηχούσαν ώς τό ρεύμα 
Το είς φάραγγας βαθείας 
Μετά κρότου ζαταπίπτον, 
Είπε προς αύτοΰς τοιαΰτα ·

"Τέκνα, δυστυχή μου τέκνα, 
Ω! άκούσατε τούς λόγους 

Καί τάς παραινέσεις ταύτας 
Τοΰ Κυρίου καί Πατρός σας! 
Γήν σας έδωκα πρός θήραν, 
Ποταμούς πρός αλιείαν, 
Καί άρκούδας, καί βουνάαους, 
Καί δορκάδας, καί έλάφους, 
Κάστορας κι’ άγριας χήνας· 
Σας έστόλισα τά δάση 
Μέ πτηνά, καί μέ Ιχθύας 
Τά νερά τής χώρας όλα — 
Πώς λοιπόν; δέν σάς άρκοΰσιν 
Όλ' αύτά καί πολεμεΐτε 
Άμοιβαίως εις τόν άλλον; 
Έοαρύνθην τήν οργήν σας, 
Καί τά μίση, καί τάς ρήξεις, 
Καί τούς συνεχείς πολέμους· 
Έοαρύνθην τάς άγριας, 
Φονικάς σας έκδικήσεις. 
Τέκνα μου, συλλογισθήτε · 
‘Η ισχύς έν τή ένώσει, 
Κίνδυνος δ’ έν διχονοίφ! 
Όθεν τοΰ λοιπού νά ζήτε 
’Αδελφοί ήγαπημένοι 
Έν ειρήνη πρός άλλήλους. 
θά σάς στείλω καί Προφήτην, 
Λαοπόθητον σωτήρα, 
Όστις θά σάς όδηγήση 
Καί διδάξη, ζαί μαζύ σας 
θά μοχθή καί θά συμπάσχη. 
"Αν άκολουθήτε τούτον 
Εύτυχεΐς θά ήσθε όλοι, 
Άν δέ όμως τοΰ σωτήρος 
Άμελήσητε τούς λόγους, 
Βαθμηδόν δ’ άπολεσθήτε.”

"Τώρα είς τό ρεύμα τούτο 
Νά έκπλύνητε άμέσως 
Τά πολεμικά σημεία, 
Νά έκπλύνητε τό αίμα 
Τό μολΰνόν σας τάς χεΐρας. 
θάψατε τά όπλα όλα 3), 
θραύσατε άπό τοΰ βράχου 
Τοΰ κοκκίνου μικρόν τμήμα, 
Καί έζκόψαντες καλάμους 
Σχηματίσατε σωλήνας, 
Καπνοσύριγγας ειρήνης, 
Καί όμοΰ καπνίσατέ τας 
Τοΰ λοιπού έν όμονοία, 
Αδελφοί ήγαπημένοι!”

3) Παρά τοϊς άγρίοις Ίνδοϊς τή; βορείου’Αμερικής 
ϋπήρχεν έθιμον νά θάπτωσι τά 2πλα, δταν έπαυεν ό 
πόλεμος.

(ακολουθεί.)
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Ο ΠΟΙΗΤΗΣ LONGFELLOW (έν ήλικία 72 έτών).

'Τ Γ Λ
1 ·. WI &

ΤΟ ΟΡΟΣ ΑΡΑΡΑΤ ΕΝ ΑΡΜΕΜΑι.
(Μετ’ είκόνος, ίίρα σελ. 201.)

ΤΙ άπό Έριβάνης πρός τό όρος ’Αραράτ άγουσα οδός φέρει 
διά τής πεδιάδος τοΰ Άράςου ποταμού. Μέχρι τινός ή γή είναι 
εύφορος και καλλιεργημένη, εις τούς πρόποδας δμως τοΰ όρους ή 
φυτεία εΐναι αραιά, και ή κορυφή τοΰ γίγαντος, γυμνή παντός 
δένδρου και τοϋ ελάχιστου θάμνου, προσβλέπει άγρια καί σύννο- 
φρυς τόν οδοιπόρον. ΊΙ κορυφή αύτη, έπί τής οποίας κατά τήν 
Αγίαν Γραφήν προσήραξεν ή κιβωτός τοΰ Νώε, έχει περιφέρειαν 
διακοσίων ώς έγγιστα βημάτων. Πρός άνατολάς φαίνεται ή τα- 
πεινοτέρα κορυφή τοΰ μικρού λεγομένου Αραράτ, έχουσα ύψος 
3900 μέτρων άνωθεν τής επιφάνειας τής θαλάσσης. Εΐναι δέ ή 
κορυφή αΰτη όροπέδιον περικυκλωμένον ύπό άπειρων μικρών 
βράχων. ’Ενταύθα εύρίσκονται πάμπολλοι τουρκικοί τάφοι άρχαιο-

τέρων και νεωτέρων χρόνων, διότι, ώς γνωστόν, ό διακαέστερος 
πόθος τών Μωαμεθανών εΐναι νά ταφώσιν δσον ένεστιν ύψηλό- 
τερον. Περίεργοι εΐναι αι επί τών έπιτυμβίων στηλών έπιγραφαί- 
μία αύτών λέγει· "θεέ μου, ή χάρις σου εϊη έπί τοΰ Μωάμεθ! 
Ό Οεμελιώσας τόν τάφον τοΰτον, Όσμάν, έγραψε ταΰτα έν μηνΐ 
Σεβάλ τοΰ έτους 650.”

Περιγραφήν έκτενή τών μερών τούτων, ώς καί έν γένει τή: 
’Ανατολής, εύρίσκει ό αναγνώστης έν τω σπουοαιοτάτω και νεω- 
τάτφ συγγράμματι περί Ανατολής” τοΰ βαρώνου Άμάνδου 
VON Schweiger-Lerchenfeld, έκδοθέντι μετά πλείστης δσης φι
λοκαλίας ύπό τοΰ έν Βιέννη βιβλιοπώλου Κυρίου A. Hartleben 
(1882). Τό βιβλιοπωλείου τοΰτο διακρίνεται διά τάς πολυτελείς 
αύτοΰ έκδόσεις.

ΤΟ ΟΡΟΣ ΑΡΑΡΑΤ ΕΝ ΑΡΜΕΝΙΑι.

4’

Ο ΦΩΣ<Μ)ΡΙΣΜΟΣ ΤΙΙΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ,
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Ο ΕΝ ΑΕΙΨΙΛι ΣΥΛΛΟΓΟΣ "11 ΑΥΛΟΣ”.

Ήρχισευ ήδη ώς φαίνεται και έν Γερμανία έπιτεινόμευον 
και έπί μάλλον και μάλλον ζωηρότερου έκδηλούμενου τό φιλελ- 
ληνικόυ φρόνημα. Εύλογον αφορμήν πρός διαμόρφωσιν και έπίρ- 
ρωσιν τής κρίσεως ήμών ταύτης παρέσχε συν άλλοις καί έορτή 
τις, άρτίως τελεσθεΐσα ύπό τοΰ έν Λειψία μουσικού Συλλόγου 
"Παύλου”, απαρτιζόμενου ύπό φοιτητών τοΰ Πανεπιστημίου.

Τά μέλη τοϋ σωματείου τούτου τιμώντα τήν μνήμην τοΰ 
ποιητοΰ Bottciier, έγκριτου μέλους αύτοΰ άλλοτε ύπάρξαυτος, 
έτέλεσαν οιονε'ι πολιτικόν ύπέρ αύτοΰ μνημόσυνου, τούΟ’ βπερ 
και έγένετο τή 15)27 ’Οκτωβρίου. Παραδόξως όμως έν τή άυα- 
μνήσει ταύτη έγένετο μνεία καί τοΰ ονόματος τοΰ μεγάλου ποιη- 
τοΰ καί έλευΟερίου άνδρος Βύρωνος, τοΰ έν πάση εύγενεΐ ελ
ληνική καρδία λίαν προςφιλοΰς καί περιπόθητου · τό όνομα δέ 
του διάσημου τούτου άνδρος συμπεριελήφθη έν τή έορτή ταύτη, 
λόγω μόνον, ότι ό πρώτος μεθηρμήνευσεν είς τήν γερμανικήν 
πολλά τών έργων αύτοΰ καταστήσας ουτω τά έλευθέρια, ύψηλά 
καί εύγενή τού άνδρος τούτου φρονήματα μάλλον προσιτά τω 
γερμανικό) λαώ, προςπορισαμένω εντεύθεν πολλά τά καλά καί 
ωφέλιμα. Τούτου λοιπόν ένεκα καί εύγνωμοσύνης χάριν έώρ- 
τασεν ό ρηθείς Σύλλογος άμφοτέρων όμοΰ τών άνδρών τού
των τήν μνήμην, καθ’ ήν ώς άνω έρρέθη ήμέραν. Η τε
λετή δ’ αυτή εΐχεν ώς έξής. Συναθροισθέυτων τών μελών καί 
τών προςκεκλημένων είς τήν έπί τούτω δρισθεΐσαυ αίθουσαν, 
έντολή τοΰ προέδρου, Dr. Lange, ήρξατο ή τελετή περί τήν 
8'2 ώραν μ. μ. δι’ ωδής άσματος, μεθ’ ήν έξεφωνήθη καί λόγος 
ύφ’ ένός τών μελών. Έν τούτω ό άγορεύων περιγραφών τά 
κατά τόν βίον, τήν πολιτείαν, καί έν γένει τόν χαρακτήρα τών 
άνδρών τούτων, ών τό χρήσιμον καί έπωφελές έν τή κοινωνία 
έπαρκώς παρέστησε, συνήψε στενώτατα καί ώς διά τίνος μυστικής 
γεφύρας πολλάς πράξεις καί ένεργείας τού Βύρωνος μετά τοΰ 
ίεροΰ ύπέρ άνεξαρτησίας άγώνος τών 'Ελλήνων, ένθα κατέδειξεν 
έναργώς τόν φλογερόν καί άκάθεκτον αύτοΰ ένθουσιασμόν, τάς 
άκαμάτους καί εύγενεΐς προςπαθείας πρός απαλλαγήν αύτών έπαχ- 
θοΰς δουλείας, ής τά δεινά, έξηκολούθει λέγων, περιγράψας ζωηρώς 
ό Βύρων διά τού φλογερού καί όξυγράφου καλάμου του, εύΟαρσώς 
δέ καί διαπρυσίως πρό τών ισχυρών διαμελωδήσας συνετέλεσεν 
ούκ όλίγον είς τήν άπελευΟέρωσιν καί άνεξαρτησίαν τής σήμερον 
έλευΟέρας καλουμένης Ελλάδος, τής χώρας δηλονότι έκείνης, έξ 
ής άνεδείχΟησαν άλλοτε οί δεξιώτεροι σκαπανείς τοΰ πολιτισμού 
καί μεγαλείτεροι διδάσκαλοι τής άνθρωπότητος. Ενθάδε λόγον 
δέ καί περί τών νέων Ελλήνων ποιούμενος εξύμνησε δεόντως ό 
εύγενής ρήτωρ τά μεγάλα αύτών άνδραγαθήματα, ά'τινα διέπραξαν 
ούτοι κατά τόν ύπέρ άνεξαρτησίας αύτών άγώνα, καί κατέδειξε 
σπουδαίως καί άκαταμαχήτως τήν καταπληκτικήν αύτών έπίδοσιν 
εις τε τά γράμματα, τάς έπιστήμας καί τόν πολιτισμόν καθόλου· 
προϊόντος δέ τοΰ λόγου τούτου, αριθμών τά προτερήματα αύτών, 
άπεφήνατο πάνυ εύφήμως ύπέρ τής έλληνικής φυλής, ύπέρ ής 
έλεξε συν άλλοις καί τάδε · Ή έλληνική φυλή έκτιμώσα δεόντως 
τάς πολλάς καί μεγάλας πρός αύτήν ύπηρεσίας τοΰ Βύρωνος 
χρυσοΐς γράμμασιν ένεχάραξε βαθέως έν τή καρδία αύτής τό όνομα 
αύτοΰ, καί φόρου βαθείας εύγνωμοσύνης άποτίουσα τή Ιερά τοΰ 
άνδρός τούτου μνήμη ΐδρυσεν έν Άθήναις καί Σύλλογον κανονικώς 
λειτουργοΰντα καί τό όνομα αύτοΰ φέροντα, καί άνήγειρε πρό 
μικροΰ έν τή ήρωϊκή πόλει Μεσολογγίω, ένθα ό ποιητής κατέλυσε 
τόν βίον αύτοΰ ύπέρ αύτής άγωνιζόμενος, περικαλλές μνημείου, 
ού τίνος έορτωδώς τελείται σήμερον ή άποκάλυψις.*)  Μετά τήν 
έκδήλωσίν δέ τών θερμών αύτοΰ τούτων πρός τούς "Ελληνας συμ
παθειών καί εύγενών άληθώς αισθημάτων, ά'τινα άζαριαίως άμα 
τε καί μελωδικώς καί έναρμονίως άντηχοΰντα καί έν τή εύγενεΐ

*) Σημ.. Ό δρισμόί τής ήμερομ-ηνίας ταύτης προήλΟεν έζ ζαρανοήβεως αντί τή 
25 έλέχΟη 15 'Οκτωβρίου.

καρδία τών παρεστώτων προεκάλουν αύτούς συνεχώς είς ένΟουσιώ- 
δεις έπιδοκιμασία:, έστρεψε τόν λόγον δ άγορεύων καί αύθις λίαν 
τεχνηέντως πρός άμφοτέρους τούς άυωθι μνημονευόμενους άνδρας, 
καί κατέληξεν αύτόν στεφάνους έγκωμίων πάνυ δεξιώς ύπέρ αύτών 
πλέξας. Άμα δέ τή περατώσει τοΰ λόγου τούτου οδηγηθείς ό 
Πρόεδρος έκ τής ύφής αύτοΰ προέτεινευ είς τά μέλη τοΰ σωμα
τείου, ΐνα αύΟωρεί άποσταλώσι πρός τόν έν Άθήναις δμώνυμον 
τού Βύρωνος σύλλογον συγχαρητήριοι εύχαί έπί τή αποκαλυπτήρια) 
έορτή τοΰ ρηθέυτος μνημείου, μαθών όμως παρά τοΰ Έλληνος 
’.Αρχιμανδρίτου καί τοΰ προξένου τής Ελλάδος, οιτινες κληθέντες 
μετέσχον τής τελετής ταύτης, ότι ή άποκάλυψις αύτη. τελεσθήσεται 
καθ’ άς είχον ούτοι πληροφορίας έκ τών Ελληνικών εφημερίδων, 
τή 256 Νοεμβρίου, διέταξε πάραυτα τήν άναβολήν τής προ- 
τάσεως ταύτης, γενησομένης ίσως έν άλλη εύθέτω περιστάσει· 
άφ’ ού δέ τήν άναβολήν ταύτην ήκολούΟησε μικρά παύλα, έψά- 
λησαν καί αύθις αιτήσει τοΰ Προέδρου ένια άσματα ύφ’ δλων 
όμοΰ τών μελών, καί ούτως έληξεν ή τελετή αύτη διαρκέσασα ύπέρ 
τάς δύω καί ήμισυ δλας ώρας. Κ.

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΚ ΤΗΣ

ΒΤΖA Ν ΤIΝIIΣ Α Τ Τ Ο Κ Ρ A Τ Ο ΡIΑ Σ.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ.
(συνέχεια· δρα προηγούμ.. άριθμ..)

— Ανδρόνικε, έξαζολουθεΐ ό Αλέξιος· φωνή λαού, φωνή 
Κυρίου! Ό Κύριος σέ αναγορεύει βασιλέα. Έλθέ! Γενυηθήτω τό 
θέλημά του!

Καί δ Αλέξιος λαμβάνει άπό τής χειρός τόν Ανδρόνικον καί 
άυαβιβάζει αύτόν έπί τοΰ θρόνου.

Καί έπί τοΰ χρυσού θρόνου κάθηνται συναυτοκράτορες ό 
Αλέξιος καί ό ’Ανδρόνικος.

Καί ό Άγιοχριστοφορίτης έξέρχεται είς τόν έξώστην καί άπό 
τοΰ ύψηλοΰ εκείνου βήματος αγγέλλει είς τό έν τή πλατεία συνω- 
θούμενον πλήθος τά έν τή αιθούση τού θρόνου συμβαίυουτα. Καί 
ίσχυρωτέρα ακούεται ή φωνή τοΰ πλήθους καί οί άρχαΐοι τών 
άνακτόρων θόλοι άντηχοΰσιν.

— Φέρετέ μοι τήν βασιλικήν μήτραν, έξακολουΟεΐ δ Αλέξιος, 
φέρετέ μοι τήυ βασιλικήν στολήν. Έγώ — έγώ αύτός θέλω νά 
σοί τήν περιβάλλω.

Καί προσάγεται ή μήτρα καί ή βασιλική στολή, καί ό ’Αν
δρόνικος περιβάλλεται αύτήν καί κάθηται έπί τού θρόνου.

Καί άπό τοΰ ύψηλοΰ έξώστου ό Άγιοχριστοφορίτης άνακοινεΐ 
τά πάντα είς τά πυκνά τής πλατείας πλήθη· ό δέ λαός έπευφη- 
μεΐ καί ό μανιώδης χορός έξακολουθεΐ.

Καί ώς άστραπή διαδίδεται άνά τήν πόλιν τό τελεσθέν 
θαύμα.

Τό ονείρου τοΰ Ανδρονίκου πραγματοποιείται.
Περίβλεπτε τής Αγίας Σοφίας ναέ, περιβάλλου τήν έορτά- 

σιμόν σου στολήν κοσμήθητι έπί τή μεγάλη τελετή· άναψον τάς 
ποικιλοχρόους λαμπάδας σου κάί άνοιξον τάς εύρείας πύλας σου, 
διότι σήμερον προσέρχονται σοι δύο ισχυροί βασιλείς, δπως διά 
τοΰ στέμματος τοΰ άγιου Κωνσταντίνου λάβωσι τό χρίσμα τής 
έξουσίας! Καί σύ, σεβάσμιε Πατριάρχα, Βασίλειε Καματηρέ, 
σπεΰσον είς τόν ναόν μετά τών ιερέων καί διακόνων σου, δπως 
στέψης τόν άνδρα, είς δν όφείλεις τόν πατριαρχικόν σου θρόνον! 
Δράμετε, κάτοικοι, τής Κωνσταντινουπόλεως, σπεύσατε πανταχόθευ, 
συρ^εύσατε είς τόυ πάυσεπτον ναόν, δπως παραστήτε μάρτυρες 
τής μεγάλης τελετής!

Ή βασιλίς τών πόλεων χαιρετίζει σήμερου διπλήν στέψιν, 
χαιρετίζει σήμερον τόν άνακτα τόν έυ τή πορφύρα γεννηθέυτα καί 
τόν άνακτα τής εκλογής της- χαιρετίζει σήμερου τήυ έπί τοΰ 
θρόυου τού μεγάλου Κωνσταντίνου συγκάθεδρου δυάδα.

Πρός τήν 'Αγίαν Σοφίαν διηυθύυετο ή βασιλική συνοδεία σο
βαρά καί μεγαλοπρεπής. Έπί τώυ ώμωυ τοΰ πελωρίου τό άυά- 
στημα Ανδρονίκου εφέρετο ό ισχνός παϊς, ό αύτοκράτωρ Αλέξιος. 
Καί δάκρυα άφθονα εχυνεν ό Ανδρόνικος, δάκρυα συμπαθούς συγ- 
κινήσεως, ώς έλεγαν οί παρακολουθοΰντες αύτόν οπαδοί καί κό
λαζες. Ό δέ έπί τών ώμωυ τοΰ ζλαίοντος γέροντος φερόμενος 
παϊς προσέβλεπεν άπαθής καί άδιάφορος τό συνοδεΰον αύτούς 
πλήθος.

Αΐ πύλαι τού μεγαλοπρεπούς ναού ήσαυ άυοικταί, καί τό 
πλήθος είσώρμησευ έντός αύτοΰ. Έμπροσθεν τής ώραίας Πύλης 
ΐστατο τήν πλουσίαυ αύτοΰ ένδεδυμένος στολήν ό πατριάρχης Βα
σίλειος έυ μέσω πολλών αρχιερέων καί ιερέων. Εκατοντάδες λαμ
πάδων διέχεον ζωηρόν φώς είς τούς άγερώχους έκείυους καί ,ύψη- 
λούς θολούς, καί ή τελετή εΐχέ τι πομπώδες καί σεμνόν.

Πρό τών βαθμιδών τών πρός τήυ ώραίαν Πύλην άγουσών 
εύρίσκοντο γονυπετείς οί δύο βασιλείς, ό παΐς καί ό πρεσβύτης, 
παραπλεύρως. Καί άπό τού ίεροΰ βήματος όπισθεν τής μυστικής 
τραπέζης κατεβιβάσθη ύπό δύο άρχιερέων τό χρυσοΰυ τοΰ Άγιου 
Κωνσταντίνου στέμμα. Λαβών αύτό ό πατριάρχης τό έπέθηκε 
πρώτον έπί τής λευκής κόμης τοΰ ’Ανδρονίκου καί κατόπιν έπί 
τώυ μελανών τού Αλεξίου βοστρύχων.

Πρός τί ή διάκρισις αυτή; Πρός τί νά ύποχωρήση δ πορ
φυρογέννητος είς τόυ πρώην έξόριστον; Καί έφριξαν οί γέροντες 
πολΐται έπί τή θέα ταύτη. Μή δέν έπρεπευ ό πολύπειρος, ό 
λευκόθριξ άναξ νά προηγηθή τού άπειρου καί λειογενείου; Ούτως 
έκριυεν δ σοφός πατριάρχης έν τή ύψηλή αύτοΰ συνέσει.

Τί είπες πρός τούτο, ώ σκιά τού άειμνήστου Μανουήλ; Ο 
ύιός σου καί διάδοχος, ό πορφυρογέννητος Αλέξιος, νά δεχθή τό 
στέμμα ώς ελεημοσύνην παρά τού άσπονδου έχθροΰ σου, παρά 
τού ’Ανδρονίκου, δν σύ κακόν κακώς άπέπεμψας καί έξώρισας;

Καί προσήλθον οί εστεμμένοι βασιλείς πρός τήυ ώραίαν 
Πύλην, όπως δεχθώσι τήν εύλογίαν τού πατριάρχου ■ προσήλθεν 
ό παΐς άδιάφορος, μή συναισθανόμενος τί έπραττεν ούδέ προσέχων 
είς τάς εύχάς τού ιεράρχου· προσήλθε καί ό ’Ανδρόνικος, ου τά 
χείλη έπρόφερον όρκον πίστεως καί άγάπης πρός τόν συγκάθεδρου 
αύτοΰ άνακτα.

Άνθρωπε βέβηλε, πώς έτόλμησας τόλμημα τοιοΰτο; Δέν 
έφοβήθης, μή σε κατακαύση τό ούράνιον πΰρ; Καί σύ, σεπτέ 
ναέ, δέν κατεκρημνίσθης έπί τή τοιαύτη βεβηλώσει; Δέν έσχίσθης, 
γή, νά καταπίης τόυ άνδρα, δστις πίστιν καί άγάπην ομνύωυ έμε- 
λέτα έν τή καρδία του μαύρηυ προδοσίαν καί φόνον κατά τοΰ 
άθώου παιδός καί συναυτοκράτορός του;

Ή μεγαλοπρεπής τελετή εΐχε τελειώσει, καί ή βασιλική 
πομπή έξήλθε τού ναού. Τώρα καί οί δύο βασιλείς έκάθηυτο έπι 
λευκών ίππων, καί αγέρωχος έλαμπε τού Ανδρονίκου δ οφθαλμός. 
Ό Αλέξιος έβαινευ ώς πρότερον άπαθής καί κεκυφώς, καί ώς 
θύμα άγόμενον έπί τό σφαγεΐον παρακολουθούν εύπειθές τόν σφα
γέα του.

"Πολλά τά έτη! έκραύγαζε τό πλήθος. Τών μεγάλων βασι
λέων ’Ανδρονίκου καί ’Αλεξίου τών Κομνηνών πολλά τα έτη! 
Άλλ’ ό ’Ανδρόνικος έκέντα τόν ίππον του καί ώς άστραπή διήρ- 
χετο ή πομπή τάς οδούς.

Πρός τί ή σπουδή αΰτη τού 'Ανδρονίκου; Φοβείται μή 
χειρ δολοφόνος έπιτεθή κατ’ αύτοΰ έκ τίνος στενωπού; Φοβείται 
μή έμφανισθώσιν ένώπιόν του φαντάσματα αίματόφυρτα, ζητούντα 
νά τω παρακωλύσωσι τήν διάβασιν; Άλλ’ ό ’Ανδρόνικος δέν φο
βείται· έν μέσω τών πεισματωδεστέρων μαχών ούδέποτε άπώλεσε 
τό θάρρος. Ό ’Ανδρόνικος έυ τω μακρω καί θυελλώδει αύτοΰ βίω 
πολλάκις παοέστη μάρτυς σκηνών φρίκης καί αιμάτων καί τώρα, 
έν τή άκμή τού θριάμβου του, περιβεβλημμένος τήν πορφύραν, 

τώρα, παρακολουθούμενος ύπό ένθουσιώντος καί άνευφημούντος 
λαοΰ — τώρα νά φοβηθή;

Καί όμως ό άτρόμητος έκεΐνος άνήρ ήσθάνετο ότι τό ρίγος 
τοΰ φόβου έπάγονεν είς τάς φλέβας του τό αίμα· ήσθάνετο τήν 
έυδόμυχου έκείνην δειλίαν, ήν είς πάντα κακούργου έμποιεΐ ή θέα 
τού άνθρώπου, καθ’ ού μελετά έπίθεσιυ καί φόνου.

Καί έσπευδεν ό ’Ανδρόνικος νά κλεισθή είς τό μέγαρόν του, 
διότι ή θέα τού πλήθους καί τού έυθουσιασμού τόν ! έτάραττεν. 
"Ηθελε νά μείνη μόνος μέ τάς σκέψεις του- ήθελε νά άποφύγη 
τάς μαύρας τοΰ φόνου ιδέας, αΐτινες άμείλικτοι τόυ παρηκο- 
λούθουν.

Μετ’ όλίγον τά άνάκτορα τώυ Βλαχερνώυ έδέχοντο τόν έστεμ- 
μένον παΐδα, τόυ σιο)πηλόν καί ώχρόν Αλέξιον- τό δέ έν Φιλο- 
πατίω μέγαρον ήνοίγετο ένώπιόν τοΰ λευκότριχος συμβασιλέως, 
ένώπιόν τού δολίου καί αίμοβόρου Ανδρονίκου.

Καί δ λαός τής Κωνσταντινουπόλεως έξηκολούθει χορεύωυ 
καί αδων έυ ταϊς όδοϊς καί πλατείαις, καί μέχρις ούρανοΰ άυτηχουυ 
αί φωυαί· Τών μεγάλων καί ισχυρών βασιλέων Ανδρονίκου καί 
Αλεξίου τών Κομνηνών, πολλά τά έτη!’’

κεφαΛαιον ιγ.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ.
” Ού*  άγ»(11ν πολυχοιραήίΐΐ)· ίΐ; χοΙρ«'«ς ίστω, 

=ϊς δύσιλεύς." "Ομηρος.

Νεφέλη ζοφερά, έχουσα τού αίματος τό χρώμα, έπικάθηται 
έπί τών έν Φιλοπατίω άνακτόρων, ένθα έχει τήν κατοικίαν του δ 
’Ανδρόνικος. Ό πέριξ άήρ είναι πνιγηρός καί άναπέμπει δυσώδη 
αίματος όσμήν. Έντρομα φεύγουσι τά πτηνά καί μόνος ό νυκτο- 
κόραξ κάθηται έπί τής στέγης καί έκβάλλει τήυ μονότονου καί 
πένθιμου αύτοΰ φωνήν. Καί οΐ ίπποι έν τω σταύλιυ χρεμετίζουσι 
καί πλήττουσιυ άυήσυχοι διά τών ποδών των τήν γήν, ώς νά 
προησθάνοντο νέας συμφοράς, νέους φόνους, νέα αίματα.

Έυ τή αιθούση κάθηται δ έστεμμένος γέρων τήν βασιλικήν 
περιβεολημένος στολήν, καί περί αύτόν κάθηνται οΐ πιστοί δπαδοί 
του, οΐ άποτελοΰντες τό άποτρόπαιου τοΰ αίματος συμβούλιον.

Καί συνήλθε τό συμβούλιον τοΰτο, διότι πρόκειται πάλιν νά 
ληφθή φρικώδης άπόφασις, άπόφασις μέλλουσα νά έξασφαλίση είς 
τον αιμοχαρή άνακτα τήν ελευθέρου καί άδιαφιλουίκειτον τού 
θρόνου κατοχήν.

Οί άνδρες, οΐ μή αίσχυνθέυτες νά έπιτιμήσωσι θανάτου γυ
ναίκα καί άνασσαν, οιτινες πρόθυμοι είς τάς διαταγάς δολίου καί 
κακούργου δεσπότου δέν ώκυησαν νά έκτελέσωσιν ά'μα άπαγγελ- 
θεΐσαν τήν φρικτήν άπόφασιν, οΐ άνδρες οΐ διά μισθάρνου όχλου 
καί έν οχλαγωγία άναγορεύσαντες άνομον βασιλέα, δν καί βεβήλως 
ένώπιόν θεοΰ καί άνθρώπων έστεψαν, οί άνδρες ουτοι δύνανται 
τώρα νά όπισθοδρομήσωσιυ δτε πρόκειται νά έκφέρωσιν άπόφασιν, 
στέφουσαν τό όλου οικοδόμημα; Δύνανται νά έμποδισθώσιυ άπό 
τοΰ νά ψηφίσωσι θάνατον κατά άθωου καί ασθενούς παιδός, δστις 
μόνος καί έγκαταλελειμμένος εύρίσκεται, άνευ προστάτου, άνευ καί 
τού έλαχίστου στηρίγματος;

Δύναται ό βλοσυρός Άγιοχριστοφορίτης, ή ό άπότομος καί 
βίαιος Τρίψυχος, δύναται δ έν φόυοις καί κακουργήμασιν έγγηράσας 
I Ιτερυγιονίτης ή ό Θεόδωρος Δαοιβρηνός, ό τών ραβδούχων τοΰ 
’Ανδρονίκου προεστώς, δύνανται οΐ τέσσαρες ούτοι άνδρες νά μή 
φανώσι πρόθυμοι είς τήν πρόσκλησιν τοΰ κυρίου των καί νά μή 
έκτελέσωσι μετά ζήλου τάς διαταγάς αύτοΰ;

Δέν πρόκειται πλέον σήμερον περί άποφάσεως· διότι ή άπό- 
φασις έλήφθη άφ’ ής στιγμής δ ποΰς τοΰ Ανδρονίκου έπάτησε τό 
έδαφος τής πόλεως τοΰ Κωνσταντίνου· άλλά πρόκειται μόνον νά 
τηρηθή δ τύπος ό παρέχων τή ψήφω τοιούτων άνθρώπων καί 
κριτών κύρος άποφάσεως τού κράτους. Καί ό τύπος έφυλάττετο 
διά τοΰ δμηρικοΰ· "Ούκ άγαθόυ πολυκοιραυίη · εις κοίραυος έστω, 
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εις βασιλεύς." Τής χώρας ή εύημερία, τής πατρίδος ή σωτηρία 
ένα καί μόνου άπαιτοΰσι βασιλέα. Το περίβλεπτου τοϋ μεγάλου 
Κωνσταντίνου στέμμα δέυ χωρεΐ έπί δύο ταΰτοχρόυως κεφαλών. 
Εΐυαι δυνατόν να μή ληφθή ύπ’ δψιν τδ υψιστον τού κράτους συμ
φέρον; Τό συμβούλων παμψηφεί άποφαίνεται. Δύναται νά ύπάρξη 
συζήτησις προκειμένης τής έκλογής μεταξύ παιδός απείρου καί 
άνισχύρου καί άνδρός πολύπειρου, διδαχθέντος έν τω σχολείφ τού 
βίου, έγγηράσαντος έν τοις στρατοπέδοις καί έν τοΐς πολεμικοίς 
συμβουλίοις; Δύναται νά ύπάρξη δισταγμός ή αμφιβολία, όταν 
πρόκηται ή εκλογή μεταξύ άπονεναρκωμένου νηπίου, το όποιον κα
θίσταται οργάνου έν χερσί τοϋ πρώτου τυχόντος, καί ήγεμόνος έν 
δλη τή άκμή καί ζωηρότητι των διανοητικών του δυνάμεων ευρι
σκομένου, καί τοϋ οποίου ή κεφαλή είναι ούτως είπεϊν πεπλασμένη 
διά τό στέμμα καί ή χειρ διά τό σκήπτρου;

"Εις κοίρανος έστω, εις βασιλεύς!” Καί τό συμβούλιου έξέ- 
φερε την ετυμηγορίαν του, καί τό άπαίσιον τοϋ θριάμβου μειδίαμα 
έπεφάνη πάλιν έπί των χειλέων. τοϋ ’Ανδρονίκου. Καί ή νεφέλη 
ύπεράνω τών έν Φιλοπατίω ανακτόρων ζοφερωτέρα έγέυετο, καί 
δ αήρ πνιγηρότερος καί αί φωναί τοϋ νυκτοκόρακος πενθιμώτεραι. 
Έντρομος έβλεπεν δ λαός τής Κωνσταντινουπόλεως τά μέλανα 
ταΰτα σημεία. Πώς ή τοιαύτη αίφνηδία μεταβολή; Πώς ημέραν 
χαράς καί άγαλλιάσεως διαδέχεται ημέρα αιμάτων καί πένθους; 
Μή δεν κεϊται τοΰτο έν τω νόμο» τής φύσεως; Δέν καλύπτει πολ- 
λάκις νεφέλη, έγκυμονοϋσα καταιγίδα καταστρεπτικήν, τον έν άνε- 
φέλω ούρανω λάμποντα ήλιον; Την ζωήν δέυ διαδέχεται δ Θά
νατος ;

’Αλέξιε, δύσμοιρε βασιλεύ, ήγγικεν ή ώρα σου! Έτοιμάσθητι 
νά παρακολούθησης καί σύ την νεκρικήν πομπήν, ήτις διευθύνεται 
πρός τό μυστηριώδες έκεΐνο βασίλειον, ένθα καί ό έσχατος τών 
ανθρώπων κατέχει γωνίαν έν τω σιωπηλω τοϋ θανάτου κατοικη- 
τηρίω!

Ή ψήφος έπεσεν ή καταδίκη σου ένομιμοποιήθη. Ποιον 
-τό έγκλημά σου; Έγεννήθης έν τή πορφύρα- ήλθες εις τον κόσμον 
τοΰτον υιός καί διάδοχος βασιλέως- κατέλαβες θρόνον- κρατείς 
σκήπτρου έν χερσίν. Ιδού τό έγκλημά σου! Καί τό έγκλημα 
τοΰτο απαιτεί θανάτου τιμωρίαν. Άλλ’ είσαι ακόμη άκακον παι
διού; Τί πρός τοΰτο; Μή ό ελαφρός καί ασθενής κλόυος δέν γί
νεται δένδρον ισχυρόν, δ δ πέλεκυς μετά δυσκολίας καταρρίπτει; 
Μή ό λυκιδεύς δέν γίνεται λύκος;

Ή κεφαλή σου φέρει στέμμα βασιλικόν, καί ή λάμψις τοϋ 
στέμματος τούτου θαμβοί τοϋ έχθροϋ σου τούς οφθαλμούς. Δέον 
λοιπόν νά πέση ή κεφαλή σου. Σύ αυτός έκάλεσας τον ’Ανδρό
νικον συγκάθεδρον έπί τοϋ θρόνου. Σύ αύτός ένέδυσας αυτόν τήν 
βασιλικήν στολήν. Σέ καί μόνον αίτιάσθητι!

’Αλέξιε, ετοιμάσου! Η ήμέρα προβαίνει, αί σκιαί μηκύνονται, 
ή νύξ έξέρχεται ήδη τοϋ ζοφερού αυτής άντρου. Είναι ή τελευ
ταία σου νύξ έπί τής γής, ’Αλέξιε!

Κοιμήσου, άθωον παιδίον, κοιμήσου! Μή έξυπνήσης, δπως 
μή άκούσης τά βήματα τών άγριων εκτελεστών αιματηρός άπο- 
φάσεως! Κοιμήσου, δπως μή ΐδης τά φρικώδη βλέμματά των, καί 
μή αίσθανθής έπί τοϋ άπαλοΰ σου σώματος τήν έπίθεσιυ τών 
βεβήλων αυτών χειρών!

'Γέρπου, ’Αλέξιε, εις τά χρυσά σου όνειρα, τά οποία είναι 
δώρον τής ήλικίας σου καί μή έξυπνήσης, όπως μή άκούσης τόν 
άπαίσιον γέλωτα τοϋ άνδρός, δστις ώμωσε τόν θάνατόν σου! Είναι 
γέλως παγόνων εις τάς φλέβας τό αίμα- είναι γέλως έξερχόμενος 
κατ’ ευθείαν άπό τά μαύρα τοϋ αδου σπήλαια- είναι γέλως δαίμονας, 
ούχί ανθρώπου. Κοιμήσου, ταλαίπωρε διάδοχε τοϋ ένδοξου Μα
νουήλ! Είναι ούτος ό τελευταίος σου έπί τής γής δπνος.

Καί ή μαύρη νεφέλη έξηπλώθη έπί τήν έπτάλοφον μεγαλό- 
πολιν, διαχέουσα πανταχοΰ τό σκότος καί τήν φρίκην. ΤΙ ατμό
σφαιρα έπυκνώθη καί όσμή αίματος έπλήρωσε τόν αέρα. ’Οδυ
νηρός εφιάλτης έπίεζε τά στήθη τών κοιμωμένων κατοίκων, οϊτινες 
έν τω τεταραγμένω αύτών υπνω προησθάνοντο δτι εγειρόμενοι τήν 

έπιοϋσαν τής κλίνης ήθελον μάθει νέα αιματηρά καί συμβάντα 
φρικώδη, τέκνα τοϋ σκότους.

Γοερώς έν τοσούτω έθρήνει δ νυκτοκόραξ έπί τών έν Βλα- 
χέρναις άνακτόρων, ένθα έκοιμάτο δ έστεμμένος παίς . . .

Τρεις άνδρες είσήλθον διά μικράς τίνος καί πλαγίας θύρας 
έν μέση νυκτί' εις τά άνάκτορα τών Βλαχερνών, καί διηυθύνθησαν 
πρός τήν μαρμαρίνην κλίμακα, τήν άγουσαν πρός τά ιδιαίτερα τοϋ 
Αλεξίου δωμάτια. Ό πρώτος τών άνδρών τούτων έκράτει φανόν, 

δ δεύτερος νεϋρον τόξου καί δ τρίτος δίστομον ξίφος.
Τί ζητοϋσιν οί τρεις οδτοι άνδρες έν νυκτί εις τό σιωπηλόν 

μέγαρον; ’Αγρίως λάμπουσιν οί οφθαλμοί των ύπό τήν πλατείαν 
τής κεφαλής των καλύπτραν. Τό βήμά των είναι ταχύ καί άπο- 
φασιστικόν.

Είναι οί τρεις εκτελεστοί τής φρικτής άποφάσεως- είναι οί 
οπαδοί τοϋ αιμοχαρούς ’Ανδρονίκου.

Ενώπιον αύτών αί θύραι άνοίγονται- ούδαμοϋ πρόσκομμα, 
ούδαμοϋ κώλυμα διά μέσου τών πολυστρόφων διαδρόμων καί τών 
κενών αιθουσών. Φαίνονται τρία φαντάσματα έν νυκτερινή περι
πολία.

Ιδού εύρίσκονται προ τής θύρας τοϋ βασιλικού κοιτώνος- ή 
θύρα ανοίγεται· εισέρχονται άταράχως.

Ο Αλέξιος κοιμάται- κοιμάται μέ τό γλυκύ έκεΐνο έπί τών 
χειλέων μειδίαμα, τό όποιον στέφει συνήθως τά χείλη κοιμωμένου 
παιδός. Τό πρόσωπόν του είναι ωχρόν καί οί οφθαλμοί αύτοϋ 
κεκλεισμένοι. Όνειρα τής παιδικής του ήλικίας φαιδρύνουσι τόν 
ύπνον του.

— Πτερυγιονίτα, είπε ταπεινή τή φωνή δ άνήρ ό τόν φανόν 
κρατών, δτε καί οί τρεις εύρίσκοντο παρά τήν κλίνην έχεις τόν 
βρόχον έτοιμον;

— Έτοιμος είναι, Τρίψυχε, άπήντησεν δ έρωτηθείς- είναι 
τό δυνατώτερον νεϋρον, τό όποιον κατόρθωσα νά εΰρω · είναι 
βρόχος διά ταύρον.

— Πρόσεχε, Δαδιβρηνέ, είπε πάλιν δ Τρίψυχος πρός τόν 
κρατούντα τό ξίφος, έάν δ βρόχος τοϋ I Ιτερυγιονίτου δέν ένεργήση 
αρκούντως ταχέως, έναπόκειταί σοι νά έπιφέρης τό άποτέλεσμα 
διά τοϋ ξίφους. Με ακούεις;

Ό Δαδιβρηνός ένευσε διά τής κεφαλής.
— Πτερυγιονίτα, είπεν ό Τρίψυχος ύψών τόν φανόν- είναι 

ή σειρά σου!
Καί έκοιμάτο δ άθώος παίς, καί τό γλυκύ μειδίαμα άπαιζεν 

έπί τών ωχρών αύτοϋ χειλέων.
Τότε ό Πτερυγιονίτης μετ’ άκρας έπιτηδειότητος καί ταχύ- 

τητος επέρασε τόν δυνατόν βρόχον περί τόν λευκόν τοϋ κοιμωμένου 
τράχηλον.

Βίαιος τιναγμός τής στιβαράς τοϋ δημίου χειρός — καί έπί 
τών χειλέων τοϋ κοιμωμένου βασιλέως άπελιθώθη τό γλυκύ μει
δίαμα.

Ό ’Αλέξιος ήτο νεκρός.
— Εύγε, Πτερυγιονίτα, είπεν ό Τρίψυχος καταβιβάζων τόν 

φανόν καί κύπτων έπί τοϋ πτώματος- εΰγέ σου, εΐσαι τεχνίτης 
έπιτήδειος! ΤΙ θύρα τοϋ κοιτώνος ήνεωχθη καί είσήλθεν ό ’Αν
δρόνικος. Ήρχετο νά βεβαιωθή έάν οί δήμιοι είχον έκτελέσει τήν 
διαταγήν του.

Έπλησίασεν εις τήν κλίνην καί δτε έβεβαιώθη καί έποίσθη 
δτι άδιαφιλονίκειτος τω έμενε πλέον ή κατοχή τοϋ βασιλικού στέμ
ματος, δτε είδεν δτι ό συγκάθεδρός του αύτοκράτωρ έκειτο ένώ- 
πιόν του άπνοος, άνεκάγχασεν άγρίως, καί αγρίως άντήχησεν δ 
εύρύχωρος κοιτών. Αρπάζων τό πτώμα άπό τής μιάς τών χειρών 
τό έξήγαγε τής κλίνης, καί τό άψυχον σώμα έπεσε μετά κρότου 
έπί τοϋ έδάφους καί προ τών ποδών του.

Άγριώτερον άνεκάγχασεν δ ’Ανδρόνικος καί λακτίσας διά τοϋ 
ποδός τό κείμενον πτώμα ·

— Ό πατήρ σου, είπεν, ήτο επίορκος, ή μήτηρ σου π . . . 
καί σύ ήσο βλάξ!

Καί έκ δευτέρου δ ποϋς του έλάκτισε τόν νεκρόν.
Εΐτα στραφείς πρός τό μέρος, ένθα σιωπηλό' θεαταί τής 

απαίσιας ταύτης σκηνής είχον άποσυρθή οί τρεϊς οπαδοί του ·
— Τρίψυχε, προσέθηκε- θέλω ή κεφαλή αυτή άποκοπείσα 

άπό τοϋ σώματος, νά σφραγισθή διά τοϋ βασιλικού μου δακτυλίου 
καί νά |5ιφθή εις τήν Καταβατήν, τό δέ σώμα νά κλεισθή έντός 
μολυοδίνου κιβωτίου καί νά παραδοθή εις τόν Βόσπορον. Εις βα
σιλέα τοιοΰτον τοιαύτη μόνον έμπρέπει κηδεία.

ΤΟ ΣΠΟΤΔΑΣΤΗΙ’ΙΟΝ TOT ΑΤΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟ.

Καί δ Τρίψυχος έτρύπησε τό ώτίον τοϋ πτώματος καί πε- 
ράσας λεπτήν κλωστήν τό έσφράγισε διά τοϋ δακτυλίου, τόν όποιον 
τώ έτεινεν δ ’Ανδρόνικος.

Καί δ Δαδιβρηνός διά τής διστόμου αύτοϋ μαχαίρας άπεχώ- 
ρισε τήν κεφαλήν άπό τοϋ σώματος. Ό δέ Ανδρόνικος ρίψας 
τελευταίον βλέμμα έπί τών αίματοφύρτων τοϋ θύματός του μελών 
καί άνακαγχάσας καί τρίτον έξήλθε τοϋ κοιτώνος.

Καί δέν είχε περέλθει ή νύξ έκείνη, δτε καί ή τελευταία 
διαταγή τοϋ άγριου ’Ανδρονίκου έξετελέσθη. II κεφαλή τοϋ άτυ
χούς παιδός έρ^ίφθη εις τήν Καταβατήν, λάκκον μέγαν, ένθα έρ- 

ρίπτοντο τά πτώματα τών έν τω ίπποδρομίω φονευομένων θηρίων 
τό δέ άκέφαλον σώμα έντός σινδόνης τετυλιγμένον καί έν μο- 
λυβδίνω κιβωτίω κεκλεισμένον μετεκομίσθη διά λέμβου εις τό 
μέσον τοϋ Βόσπορου καί παρεδόθη εις τά κύματα. Καί δ πυθμήν 
τοϋ Βοσπόρου παρέλαβε τό οίκτρότατον τοΰτο φορτίον!

Καθ’ ήν δέ στιγμήν έξετελείτο ή τελευταία αΰτη άπαισία 
σκηνή τοϋ όλου άπαισίου δράματος, ήρχιζον λάμπουσαι πρός άνα- 
τολάς αί πρώται άκτΐνες τής νέας ήμέρας.

Καί δ λαός τής βασιλίδος τών πόλεων έγειρόμενος τοϋ 
ΰπνου έμαθε μετ’ έκπλήξεως δτι έπί τοϋ ένδοξου θρόνου τοϋ με
γάλου Κωνσταντίνου έκάθητο μόνος, άρχων άπόλυτος, δ λαοπόθητος 
Κομνηνός Ανδρόνικος.

"Εις κοίρανος έστω, εις βασιλεύς.”

(άζολονΘεΐ.)
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ΓΙΟΛΙΤΙΚΙΙ ΕΠΙΘΕ2ΡΗΣΙΣ.
ΕΛΛΑΣ. "'II βουλή άπέθανε, ζήτω ή 

βουλή!” Ό τηλέγραφος μας έφερε τήν εΐδησιν, 
δτι ή ελληνική βουλή διελύθη καί δτι νέαι 
διετάχθησαν έκλογαί. Τοΰτο ουδόλως έφάνη 
ήμϊν παράδοξον ήτο επόμενον. Μέ τό νέον 
έτος λοιπόν νέα βουλή μέ νέους βουλευτάς — 
μέ παλαιάς δμως συνήθειας. Ότι ή συγκληθη- 
σομένη βουλή έχει μεγάλην τήν σπουδαιότητα, 
Αναντφψητον· διότι άφ’ ένός μέν ύπάρχει τό 
ζήτημα τής προσαρτήσεως τών νέων έπαρχιών 
και τής διεξαγωγής τής πολυστένακτου ταύτης 
ύποθέσεως έκ μέρους τοΰ ένεστώτος υπουργείου, 
άφ’ έτέρου δέ έρχεται τό ζήτημα τό οικονομικόν, 
σοβορώτατον τούτον και Απειλητικόν. Και τά 
δύο ταΰτα ζητήματα θέλουσιν έπασχολήσει τούς 
νέους αντιπροσώπους τοΰ έθνους, καθ' ήμάς δμως 
το ούσιωδέστερον είναι τό οικονομικόν. Όταν 
άναλογισθώμεν άφ' ένός μέν τά χρέη, τά όποια 
άνέλαβεν ή μικρά ήμών πατρίς κατά τά τελευ
ταία ταΰτα έτη, κα'ι άφ’ έτέρου τάς μεγάλας 
τοΰ τόπου άνάγκας και τόν δλως ανεπαρκή 
προϋπολογισμόν, έρωτώμεν έαυτούς τίνι τρύπιο 
θέλει καλυφθή τό προκύπτον έλλειμμα. Δύνανται 
αί νέαι έπαρχίαι δσον εύφοροι και πλούσιαι και 
άν ηναι, νά έπαρκέσωσιν είς τήν πλήρωσιν τοΰ 
μεγάλου χάσματος; Βεβαίως όχι. Επομένως 
εύρισκόμεθα ένώπιόν διλήμματος, τό όποιον πρό
κειται νά λύση, εί δυνατόν, ή νέα βουλή. — Ό 
βασιλεύς έπέστρεψεν έκ τής είς τάς νέας έπαρ
χίας περιοδείας του είς Αθήνας· έπέστρεψε δέ 
καί ό πρωθυπουργός κ. Κουμουνδοΰρος, προηγη- 
6είς τοΰ βασιλέως. “Άδηλον είναι έάν ό βασι
λεύς θέλει μεταβή είς Βώλον διά τήν παράδοσιν 
τοΰ τελευταίου τμήματος.

ΓΑΛΛΙΑ. Άρξαμένων ήδη έν Παρισίοις 
τών συνεδριάσεων τής βουλής, ήρξατο καί ή 
μεγάλη πάλη μεταξύ ύπουργείου καί τοΰ νομο
θετικού σώματος. Πρόεδρος τής βουλής οριστικός 
έξελέχθη ό κ. Βρισσών, φίλος τοΰ Γαμβέττα, διά 
καταπληκτικής πλειονοψηφίας. Έν μια τών 
πρώτων συνεδριάσεων ώμίλησε ριά μακρών ό 
πρωθυπουργός κ. Φε^ύ, ύπερααπισθείς τήν κυ
βέρνησή έν τφ ζητήματι τής Τύνιδος. Ό λόγος 
τοΰ πρωθυπουργού έχειροκροτήθη μέν παρά τών 
φίλα πρός τήν κυβέρνησιν φρονούντων, άλλά 
φαίνεται δτι ή έντύπωσις ήν παρήγαγε δέν ήτο 
οΐαν έπερίμενον αύτήν οί φίλοι τοΰ ύπουργείου· 
"Ο,τι καί άν εΐπη τις ή Εκστρατεία τής Τύνιδος 
είναι έπεχείρησις παρέχουσα πράγματα είς τήν 
Γαλλίαν και δικαίως παρωμοιώθη μέ τήν άτυχή 
εκστρατείαν τοΰ Μεξικού έπί τοΰ τρίτου Ναπο
λέοντος. Μετά τήν Αγόρευσιν τοΰ πρωθυπουργού ή 
συζήτησις έπί τοΰ ζητήματος τής Τύνιδος άνε- 
βλήθη διά τήν προσεχή εβδομάδα. Γενικώς 
πιστεύεται δτι άποπερατωθέντος τοΰ ζητήματος 
τούτου τό ύπουργεϊον Φε^ύ θέλει παραιτηθή 
καί τάς ήνίας τοΰ κράτους θέλει άναλάβει ό 
Γαμβέττας μέ τό έν Γαλλία λεγόμενον "μέγα 
ύπουργεϊον.”

ΙΤΑΛΙΑ. Ή έπίσκεψις τοΰ βασιλέως τής 
Ιταλίας Ούμβέρτου είς τήν αύτοκρατορικήν τής 
Βιέννης αύλήν έλαβε χώραν άκριβώς κατά τό 
πρόγραμμα. Τό βασιλικόν τής Ιταλίας ζεύγος 
έμεινεν έν Βιέννη τρεις ήμέρας, καθ' ας έγένοντο 
αί συνήθεις τελεταί, Επισκέψεις, άκροάσεις, παρα
στάσεις, παρατάξεις στρατού κ. τ. τ. ’Εννοείται 
δτι ή μετάβασις αυτή τοΰ υίοΰ τοΰ Βίκτωρος 
Εμμανουήλ είς Βιέννην έσχολιάσθη ποικιλοτρό- 
πως ού μόνον έν ’Ιταλία άλλά καί άλλαχοΰ· 
νομίζομεν δμως δτι οί δνειρευόμενοι συμμαχίας, 
συνεννοήσεις και συνθήκας προτρέχουσιν ολίγον. 
Τό βέβαιον είναι δτι ό βασιλεύς Ούμβέρτος 
έτυχεν έν Αύστρία Εξαιρετικών τιμών, γενόμενος 

καί επίτιμος άρχηγός ένός αύστριακού συντάγ
ματος, ού έφόρεσε καί τήν στολήν. Ό βασιλεύς 
τής Ιταλίας έν στολή αύστριακού συνταγμα
τάρχου- πράγμα αρκούντως περίεργον!

ΑΥΣΤΡΙΑ. Ή θέσις τοΰ άποθανόντος βα
ρόνου Χάϋμερλε μένει άκόμη κενή· πολλοί 
έλέγοντο οί ύποψήφιοι διά τήν θέσιν ταύτην, 
σήμερον δμως επαναλαμβάνεται δτι διάδοχος τοΰ 
άποβιώσαντος ύπουργοΰ τών έξωτερικών έσται 
πάλιν ό προκάτοχος αύτοΰ, κόμης Άνδράσσης. 
«Ραίνεται δτι μέχρι τής ώρας ταύτης τό ζήτημα 
μένει έκκρεμές, μή πεισθέντος άκόμη τοΰ Ούγγρου 
κόμητος νά δεχθή τήν προτεινομένην αύτφ 
θέσιν. — Σημερινόν έκ Βιέννης τηλεγράφημα 
Αναφέρει δτι πρό τής λήξεως τοΰ έτους ό αύτο
κράτωρ Φραγκίσκος ’Ιωσήφ θέλει άντεπισκεφθή 
τόν βασιλέα Ούμβέρτον έν ’Ιταλία, καί δτι ώς 
τόπος συνεντεύξεως ώρίσθη ,ή άρχαία τοΰ Πε- 
δεμοντίου πρωτεύουσα, τό Τουρϊνον.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ.

Φριδερϊκος Γουλιέλμος, ’Αλέξανδρος, δούξ τής 
Βυρτεμβέργης, πρώην στρατηγός έν τώ ρωσ- 
σικω στρατιό, άπέθανεν έν ήλικία 65 έτών. Ό άπο- 
Οανών είχε νυμφευθή έν έτει 1837 τήν πριγκή- 
πισσαν Μαρίαν Χριστίνην, θυγατέρα τοΰ βασιλέως 
τών Γάλλων Λουδοβίκου Φιλίππου, άποθανοϋσαν έν 
έτει 1839.

Ό πρίγκηψ ’Αλέξανδρος Βασίλτσικωφ, πο
λιτικός τής 'Ρωσσίας, δστις έχαιρε τήν έμπιστο- 
σύνην τοΰ αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου Β'. άπέθανεν 
έν ηλικία 63 έτών έν τώ παρά τή πόλει Ταμπιύο 
κτήματι αύτοΰ.

Ό καρδινάλιος Κατερίνης, γραμματεύς τής 
ρωμαϊκής ίεράς έςετάσεως, άπέθανεν έν 'Ρώμη έν 
ήλικία 86 έτών.

Ό ιατρός Β OCILLA CD, είς τών διαπρε- 
πεστέρων ιατρών τής Γαλλίας, έπιστήμων άριστος 
καί δόκιμος συγγραφεύς, άπέθανεν έν Παρισίοις έν 
ήλικία 72 έτών.

Ό βαρώνος Ιάκωβος 'Ρότσχιλδ, μέλος τής 
πλουσιωτάτης οικογένειας, άπέθανεν έν Παρισίοις, 
έν ήλικία 36 έτών. Περί τών φιλολογικών έργων 
τοΰ άποβιώσαντος τραπεζίτου άναφέρομεν ολίγα 
τινά έν ταϊς στήλαις τών διαφόρων.

Δημ. Αΐνιάν, αγωνιστής καί πολίτης έντιμος, 
άπεοίωσεν έν Λαμία προβεβηκώς τήν ήλικίαν.

Περικλής Γρηγοριάδης, καθηγητής τής φι
λοσοφίας έν τω Πανεπιστήμιο» τών ’Αθηνών, άπέ- 
Οανεν έν Κωνσταντινουπόλει, νεώτατος τήν ήλικίαν. 
ΊΙ έπιστήμη έστερήθη άνδρός ύποσχομένου πολλά.

ΝΕΚΡΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ.
Έν τοΐς ήλυσίοις πεδίοις.

Λ1ΊΪΤ0ΊΈΛ1ΙΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΡΐΝΟΣ.
Μαζαρΐνος. Πόθε·? τό σύννοφρυ τοΰτο καί 

σκεπτικόν ύφος, Άριστότελες;
’Αριστοτέλης. Άνάγνως τάς γαλλικάς 

εφημερίδας, Μαζαρΐνε, καί θέλεις εννοήσει τών 
σοβαρών μου σκέψεων τήν αιτίαν.

Μαζαρΐνος. Φευ, άνεγνωσα αύτάς· έλυ- 
πήθην διά τάς ανοησίας τής κυβερνήσεώς των, 
καί λυπούμαι πρό πάντων μή δυνάμενος νά συμ
βουλεύσω τούς απερίσκεπτους Εκείνους ύπουργούς. 
Πλήν ας έλπίσωμεν! Ό Λέων (Γαμβέττας) ετοι
μάζεται ν’ άναλάβη τάς ήνίας του κράτους.

’Αριστοτέλης. Ναι, ό Άρειος Πάγος τφ 
άπένειμε τήν προσωρινήν προεδρεία·? τής βουλής. 
Άλλ’ ό Βαρθελεμής; . . .

Μαζαρΐνος. Άφες τό σοφόν έκεΐνο γερόν
των· περί αύτοΰ δέν πρόκειται. Ό Λέων είναι 
συμπατριώτης μου· τών Γενουηνσίων τό αίμα 
ρέει είς τάς φλέβας του. Χαιρετίζω ώς άριστον 
οιωνόν τήν είς τήν εξουσίαν άνοδόν του καί έχω 

πεποιθησιν είς τό μέλλον τής Γαλλίας εύρισκο- 
μένης έν χερσίν αύτοΰ.

Αριστοτέλης. Νομίζεις δτι θέλει τώ δια
τηρήσει τό χαρτοφυλάκων;

Μαζαρΐνος. Τίς τίνι;
’Αριστοτέλης. 0 Λέων τώ Βαρθελεμή.
Μαζαρΐνος. Άκόμη μέ αύτόν τόν κρονό

ληρον 'Ελληνιστήν; "Αφες αύτόν!
’Αριστοτέλης. Ένδιαφέρομαι περί τής 

τύχης του καί έπεθύμουν ό συμπατριώτης σου 
να διετήρει αύτόν έν τφ κύκλφ τών σοφών τοΰ 
συμβουλίου.

Μαζαρΐνος. ’Εγώ τούναντίον υποθέτω δτι 
θα προσπαθήση ν’ άπαλλαγή αύτοΰ- διότι ό 
Ίλαρίων εΐναι έξ έκείνων τών ύπουργών, περί 
ών ό Πλάτων εΐπεν δτι διατελοΰσι πάντοτε ξένοι 
είς τάς υποθέσεις τής πολιτείας.

’Αριστοτέλης. Αύστηρώς κρίνεις περί 
αύτοΰ.

Μαζαρΐνος. Αύστηρώς μέν, δικαίως δμως*  
είμαι έντριβής είς τήν πολιτικήν.

Αριστοτέλης. Σύμφημι.
Μαζαρΐνος Τριάκοντα δλα έτη μ’ αύτήν 

Ενησχολήθην.
’Αριστοτέλης. Τό γνωρίζω· άλλ’ ό Βαρ

θελεμής; . . .
Μαζαρΐνος. Θέλεις νά μάθης τήν ιδέαν 

μου; Ό Βαρθελεμής είναι . . . βλάξ.
’Αριστοτέλης. "Ω!
Μαζαρΐνος. Καί άκόμη έμετρίασα τήν 

έκφρασιν. Δέν έννοεΐ ούδέ τό άλφα τής πολιτικής.
Αριστοτέλης. "Ωστε ύποθέτεις δτι ό Λέων 

θά τόν άποπέμψη;
Μαζαρΐνος. Τό χέρι μου βάζω είς τήν 

φωτιάν. ’Απορείς;
Αριστοτέλης. Ποσώς. Αύτό καί έγώ 

φοβούμαι.
Μαζαρΐνος. Αύτό φοβείσαι; 
’Αριστοτέλης. Αύτό μέ άνησυχεΐ.
Μαζαρΐνος. Σέ άνησυχεΐ;
Αριστοτέλης. ’Εξηγούμαι. Ό Βαρθελεμής 

άπομακρυνόμενος τοΰ ύπουργείου τί θά γείνη;
Μαζαρΐνος. Αύτό πλέον εΐναι άπεφασι- 

σμένον θά έπιδοθή πάλιν εις τάς προσφιλείς 
αύτφ ελληνικός μελέτας.,

’Αριστοτέλης. Ναι, καί τότε . . .
Μαζαρΐνος. Τότε;
Αριστοτέλης. Τότε λυπήσου με, Μαζα- 

ρΐνε! ... Θ’ άρχ ίση πάλιν νά μέ μεταφράζη!
(Έκ τοΰ Γαλάτου.)

Δ 1 Α Φ Ο Ρ Α.

Ό Ομηρος Βέλγος. Έσχάτως έδημο- 
σιεύθη έν Βελγίφ σύγγραμμα δγκώδες, ού ό συγ
γραφεύς, Έ,όρΐκός τις Cailleux, ζητεΐ ν’ από
δειξη δτι ό Όμηρος ήτο Βέλγος! Δέν ήρκουν 
αί έπτά πόλεις, αί διαμφισβητοΰσαι τήν τιμήν, 
δτι ό θείος ποιητής έγεννήθη έν αύταΐς· ιδού 
καί άλλη πόλις, αί Βρυξέλλαι, προστιθεμένη είς 
τήν χορείαν ταύτην. Τό συμπέρασμα, τό τόσον 
τολμηρόν δσον καί πρωτότυπον, έγκειται είς τόν 
δΐίσχυρισμόν, δτι ή Τροία δέν εύρίσκετο έν Άσίφ, 
άλλά — έν Άγγλίφ, καί άκριβώς έν τή θέσει, 
ένθα σήμερον κεΐται ή πόλις Cambridge, και 
δτι έάν ό Όμηρος έγραψεν Ελληνιστί έπραξε 
τοΰτο μόνον καί μόνον διά ν’ άναγινώσκηται παρά 
τών λαών τής Εσπερίας, ών ή γλώσσα ήτο 
ή ελληνική. — Τοΰτο άκόμη μάς έλειπε, νά μάς 
άφαιρέσωσι καί τόν "Ομηρον! Άλλ’ είς ποιον 
βαθμόν μωρίας δύναται νά φέρη τόν άνθρωπον 
ό φιλολογικός πατριωτισμός!

Περί τής ίεράς πόλεως Καιρβάν, ήν 
έσχάτως κατέλαβον άνευ Αντιστάσεως τά γαλλικά 
στρατεύματα, περιέχουσι τά εύρωπαϊκά φύλλα 
τάς έπομένας περιέργους πληροφορίας. Τά τείχη 
αύτής είσί πεπληρωμένα ινδικών συκών (φραγ
κόσυκών), αιτινες έν τω μεσημβρινφ τούτφ κλί- 
ματι λαμβάνουσι καταπληκτικήν Ανάπτυξιν. Μα- 
κρά σκοτεινή στοά άγει πρός τό δεύτερον, τό 
έσωτερικόν τείχος τής πόλεως. Έν ταϊς όδοΐς 
άκρα έπικρατεΐ σιωπή, διακοπτομένη μόνον ένίοτε 
ύπό τοΰ ψιθυρίσματος τών προσευχομένων καί 
ύπό τής μονοτόνου φωνής τοΰ μουεζίμ, δστις 
άπό τοΰ ύψους τοΰ μιναρέ Αγγέλλει τάς ώρας 
καί Επικαλείται τόν Θεόν. Έν τφ κέντρφ τής 
πόλεως ύπάρχει εύρύχωρος έρημος πλατεία, έν 
ή ύψοΰται φρουρίου δίκην τό μέγα τζαμίον Τζαμά- 
έλ-Κεβέρ. Ένταΰθα διατηρούνται τρίχες τινές 
έκ τοΰ πώγωνος τοΰ Προφήτου· έν τινι δέ 
παρεκκλησίφ σώζεται μέρος τοΰ οπλισμού τοΰ 
'Ρουγήρου τής Σικελίας, τοΰ κυριεύσαντος άλ
λοτε τήν πόλιν. Ή βιβλιοθήκη τής πόλεως Καιρ
βάν εΐναι πλούσια είς χειρόγραφα· Ελπίς λοιπόν 
ύπάρχει δτι τώρα, μετά τήν κατοχήν τών Γάλλων, 
θέλουσιν άνακαλυφθή πολυτιμόταται συμπληρώ
σεις τών Ελλήνων καί 'Ρωμαίων συγγραφέων 
είτε έν κειμένφ είτε έν άραβική μεταφράσει.

'0 μουσικός Liszt. Τή 22 τοΰ παρελ
θόντος μηνός ό διάσημος κυμβαλιστής LlSZT, 
Ούγγρος τήν πατρίδα, έώρτασε τήν εβδομηκοστήν 
Επέτειον ήμέραν τών γενεθλίων του. ’Ολίγοι 
τεχνΐται απέκτησαν τοιαύτην φήμην οΐαν ό μου
σικός ούτος, δστις έτέλεσεν άληθεΐς θριάμβους 
καί έχειροκροτήθη ύπό εκατομμυρίων Ανθρώπων. 
Ό Liszt διά τάς συναυλίας του έσυνείθιζε νά 
ένοικιάζη εύρύχωρον αίθουσαν, δύο πάντοτε κλει
δοκύμβαλα καί ούδέποτε δρχήστραν — διότι 
έπαιζε μόνος, καί τοΰτο ήρκει. ΊΙ αίθουσα έπλη- 
ροΰτο έν τέλει στεφάνων καί άνθέων ύπό τοΰ 
ένθουσιώντος πλήθους καί αι Κυρίαι ήρπαζον 
μετά σπουδής τά τεμάχια τών χειροκτίων, τά 
όποια έφόρουν αί μαγικαί του χεΐρες. Κατά 
τινα τών πολλών περιοδειών του ό έξοχος τεχνί
της συνωδεύετο ύπό τοΰ διάσημου ’ Ιταλού άοιδού 
‘Ρουβίνη, καί άν καί ούδέν εΐχε παραμελήσει 
δπως προετοιμάση τήν έπιτυχίαν, ούτε πομπώ
δεις ειδοποιήσεις ούτε άρθρα πολυσέλιδα έν ταϊς 
έφημερίσιν, ούτε προγράμματα ελκυστικά — μ’ 
δλον τοΰτο ή αίθουσα τής πόλεως, έν ή έδιδε 
τήν συναυλίαν του, δέν περιείχε πλέον τών 
πεντήκοντά ακροατών. Ό 'Ρουβίνης, πλήρης 
όργής διά τήν Αδιαφορίαν ταύτην τοΰ κοινού, ήν 
έθεώρει ώς περιφρόνησιν καί προσβολήν, διεκή- 
ρυξεν δτι δέν θά ψάλη ’ "Άπ’ έναντίας, τφ 
εΐπεν ό Liszt, πρέπει νά ψάλης, καί δσον δύ- 
νασαι καλλίτερα, διότι οί πεντήκοντα άνθρωποι, 
οί συνηγμένοι απόψε ένταΰθα, άντιπροσωπεύουσι 
τό άνθος τής κοινωνίας.” — Πώς; αύτοί οί 
όλίγοι άνθρωποι; ήρώτησε μετ’ Απορίας ό άοιδός. 
— Ναι, αύτοί. —“Άς ηναι. "Καί ό ‘Ρουβίνης 
ψάλλει- Αλλ’ οί άκροαταί του μένουσι ψυχροί, 
Αδιάφοροι. Τότε κάθηται ό Liszt είς το κλειδο- 
κύμβαλον — άλλ’ αίφνης, πριν Αρχίση, έγείρεται, 
κλείει το μουσικόν δργανον καί Αποτεινόμενος 
μετά εύγενοΰς μειδιάματος πρός τούς άποροΰντας 
άκροατάς, λέγει - "Παρατηρώ, Κύριοι, δτι ή μου
σική δέν σάς ευχαριστεί· παρακαλώ ύμάς νά 
έλθητε δλοι νά αυνδειπνήσητε μετ’ έμοΰ!” Μι
κρός δισταγμός έκ μέρους τών Ακροατών, οΐτινες 
έπί τέλους δέχονται τήν πρωτοφανή πρότασιν. 
Τό δεΐπνον τούτο έκόστισεν είς τόν Liszt 
1200 φράγκα, άλλα τήν έπιοΰσαν, είς τήν δευ- 
τέραν του συναυλίαν, είσέπραξε 12 χιλιάδας 
φράγκων, διότι ή συρροή ήτο μεγίστη. Ή πόλις 

δλη εΐχε προσέλθει — έπί τή έλπίδι νά προσ- 
κληθή είς τό δεΐπνον.

Ή αύτοκράτειρα Ευγενία. Ή πρώην 
αύτοκράτειρα Εύγενία, χήρα τοΰ Ναπολέοντος Γ’. 
διαβαίνουσα κατ’ αύτάς διά τής Γαλλίας παρέ- 
μεινεν επί μίαν ήμέραν έν τή πόλει Fontaine
bleau καί έπεσκέφθη τό άρχαΐον αύτής άνά- 
κτορον. Ή αύτοκράτειρα κατεβλήθη πολύ είς 
τό διάστημα τών τελευταίων δέκα έτών, και η 
κόμη της εΐναι έντελώς λευκή. Φορεΐ δέ πέν
θιμα ένδύματα, τά όποια δέν άπέβαλεν άπό τής 
ήμέρας τοΰ θανάτου τοΰ συζύγου της. Βαθέως 
συνεκινήθη άμα είσελθοΰσα είς τό δωμάτιον, τό 
όποιον κατείχε κατά τήν έν Fontainebleau δια
μονήν τής αύτοκρατορικής αύλής ό ύιός της, ό 
αύτοκρατορικός πρίγκηψ. Έκεΐθεν ή αύτοκρά- 
τειρα μετέβη είς Ιίαρισίους, ένθα διέμεινεν έπί 
δύο ήμέρας.

"Εκθεσις Ανθρώπων. Έφημερίς τις τής 
Νέας Ύόρκης έκαμεν έσχάτως τήν δλως πρω
τότυπον καί αρκούντως Αλλόκοτον πρότασιν, να 
συγκροτηθή έν έτει 1883 έν τή Αμερικανική 
έκείνη μεγαλοπόλει διεθνής εκθεσις τών Αν
θρωπίνων φυλών, "θέλομεν παρακινήσει τήν 
κυβέρνησιν, έπιλέγει τό φύλλον έκεΐνο, νά πέμψη 
πράκτορας πρός δλας τάς διευθύνσεις τής ύφη- 
λίου, όπως μεταφέρη ένταΰθα τά καλλίτερα 
δείγματα τών Ανθρωπίνων φυλών, ή δέ πόλις 
ήμών θέλει θεωρήσει τιμήν της νά περιποιηθή 
καί νά διαθρέψη έπί τινα καιρόν τούς έκτεθει- 
μένους κυρίους καί κυρίας. Μέχρι τοΰδε ειδομεν 
καί έθαυμάσαμεν τά έργα τής ανθρώπινης διά
νοιας, ας δοθή ήμϊν ήδη ή εύκαιρία νά ίδωμεν 
καί νά θαυμάσωμεν τά πλάσματα, εις α οφει- 
λομεν τά θαυμάσια έργα. Πάντες θέλουσιν είσθαι 
ήμϊν εύπρόσδεκτοι, τόσον ό ρυπαρός Αιθιωψ έκ 
τών Αγνώστων έτι τής ’Αφρικής χωρών, δσον 
καί ό τεϊοπότης κάτοικος τοΰ Ούρανίου κράτους, 
ό μελαγχολικός Περουβιανός δσον καί ό σκληρα- 
γωγημένος Έσκιμώ, ό μυστηριώδης τής άνω 
Αίγύπτου κάτοικος δσον καί ή " ζακχαρόλευκος’ 
Κιρκασία.” Ίδωμεν τώρα αν θά κατορθωθή ή 
συγκρότησις τοιαύτης πρωτοφανούς έκθέσεως.

Ό στρατηγός κόμης St. Priest. 0 
έν ήλικία 92 έτών άποθανών κόμης St. Priest 
έλαβε μέρος σχεδόν Απ’ Αρχής τής ένεστώσης 
έκατονταετηρίδος εις δλα τά ύπερ τής βασιλικής 
μοναρχίας κινήματα. Καθ’ ήν έποχήν ό μέγας 
Ναπολέων διαφυγών έκ τής νήσου Ελβας κατε- 
λαβεν έκ δευτέρου τόν θρόνον τής Γαλλίας, ό 
κόμης St. Priest διετέλει ύπασπιστής τοΰ δου- 
κός τής Άγγουλέμης καί επροσπάθησε νά έγείμη 
είς έπανάστασιν τάς μεσημβρινας τής 1 αλλιας 
έπαρχίας. Άποτυχών κατεδιώχθη καί μόλις 
σωθείς έκ τοΰ έσχατου κινδύνου περιέπεσεν είς 
χεϊρας πειρατών, οΐτινες τόν μετεφερον αιχμά
λωτον είς Τύνιδα. Έν έτει 1823 άνέλαβε δι
πλωματικήν ύπηρεσίαν διορισθείς πρεσους τής 
Γαλλίας έν Βερολίνφ καί κατόπιν έν Μαδρίτη. 
’Εκλεχθείς δέ έν έτει 1849 μέλος τής συντα
κτικής συνελεύσεως έγένετο εις τών αρχηγών 
τής δεξιάς μοναρχικής πτέρυγας. Από τής είς 
τόν θρόνον δμως άναβάσεως τοΰ τρίτου Ναπο
λέοντος άπεσύρθη είς τον ιδιωτικόν οίον και 
διήγεν έν τή έξοχική αύτοΰ έπαύλει La Motte 
παρά τήν πόλιν Σαμβερΰ, ένθα καί άπεβιωσεν. 
Λέγεται δτι ό κόμης St. Priest άφησεν Απο
μνημονεύματα, τά όποια βεβαίως θά περιέχωσι 
πολλά τά ένδιαφέροντα.

'0 βαρώνος Ιάκωβος 'Ρότσχιλδ. Ό 
πρό τινων ήμερών έν Παρισίοις έν Ανθηρά ήλικία 
έκ καρδιακού νοσήματος άποβιώσας ’Ιάκωβος 
'Ρότσχιλδ ήτο άνήρ έπιστήμων καί βιβλιόφιλος 
έκ τών ένθερμοτέρων. Άπό τής έβδόμης πρωι
νής ώρας μέχρι τής ένδεκάτης κατεγίνετο καθ’ 
έκάστην μέ φιλολογικάς έργασίας· είς τάς Ενδεκα 
μετέβαινεν είς τό γραφεΐόν του έν τφ τραπεζη- 
τικφ καταστήματι, ένθα είργάζετο μετά τών 
Αδελφών του. 'Άμα δμως ήδύνατο νά ύποκλέψη 
όλίγον καιρόν έσπευδεν είς τήν εθνικήν Βιβλιο
θήκην. Πλεΐστοι δσοι τών πτωχών μαθητών, 
τών Εργαζομένων έν τφ μεγάλφ άναγνωστηρίφ 
τής βιβλιοθήκης, δέν ήδύναντο νά φαντασθώσιν 
δτι ό παρακαθήμενος αύτοΐς κύριος, ό Αντιγράφων 
έκ πεπαλαιωμένων χειρογράφων καί έπί τού 
χάρτου κύπτων, ήτο ό πολλάκις Εκατομμυριούχος 
τραπεζίτης. Έν τή έθνική βιβλιοθήκη άντέγραψεν 
ιδία χειρί " τά Μυστήρια τοΰ άγιου Χριστο- 
φόρου”, άρχαΐον γαλλικόν χειρόγραφον, περιέχον 
25 χιλιάδας στίχων. Έπιθυμών νά έργασθή 
εύσυνειδότως δέν ένεπιστεύετο εις άντιγραφέα. 
Έσκόπευε δέ νά έκδώση προσεχώς το περίεργον 
τοΰτο βιβλίον μετά εισαγωγής, , ερμηνείας καί 
διαφόρων σημειώσεων, καί εΐχεν Αποπερατώσει 
τό έργον δτε έπήλθεν ό θάνατος. Τό ποίημα 
θέλει έκδοθή παρά, τίνος τών Αδελφών του. 
Τακτικώς καθ’ έκάστην ό ’Ιάκωβος 'Ρότσχιλδ 
έπεσκέπτετο τό βιβλιοπωλεΐόν του, ένθα μετά 
πλείστου δσου Ενδιαφέροντος έπληροφορεΐτο περί 
τών νεοφανών βιβλίων. Τό Εσπέρας δέ κατά 
τάς εξ μετέβαινεν είς τήν οικίαν του, ένθα έγευ- 
μάτιζε μετά τής οικογένειας του, μεθ’ δ άπε- 
σύρετο πάλιν είς τό σπουδαστήριό·? του καί είρ- 
γάζετο μέχρι τού μεσονυκτίου. Ούτε παιγνιό- 
χαρτον ήγγιζεν, ούτε λέσχας ή συλλόγους 
έπεσκέπτετο, ούτε προσκλήσεις είς Εσπερίδας 
έδέχετο, σπανιώτατα δέ παρευρίσκετο εις τό 
θέατρον. ΊΙ έντονος διανοητική εργασία έπε- 
τάχυνε τόν θάνατόν του. Διά τών έργων του 
έγένετο ήδη γνωστός εν τή φιλολογία. Τό σύγ
γραμμά του περί τών Αρχών τής δραματικής 
φιλολογίας εΐναι πολλοΰ λόγου άξιον, Αποτελεί 
δέ είδος εισαγωγής είς "τά Μυστήρια τής πα- 
λαιάς Διαθήκης”, τά έν έτει 1878 παρά Διδότφ 
έκδοθέντα. Διά τοΰ θανάτου τοΰ ’Ιακώβου 'Ρότ- 
σχιλδ ή πόλις τών Παρισίων Απώλεσεν Αγαθόν 
καί φιλελεήμόνα πολίτην, ή δέ φιλολογία έν
θερμον τών γραμμάτων ζηλωτήν.

Ή βιβλιοθήκη τοΰ Μαλβουρούγ. Οί 
βιβλιόφιλοι είσίν Αναστατωμένοι. Περί τά τέλη 
τοΰ τρέχοντος μηνός θέλει πωληθή έν ’Αγγλία 
έπί δημοπρασίας ή βιβλιοθήκη τοΰ διάσημου 
δουκός τοΰ Μαλβουρούγ, έν ή έν διαστήματι δύο 
δλων Εκατονταετηρίδων έναπεταμιεύθησαν Ανεκτί
μητοι βιβλιογραφικοί θησαυροί. '0 σήμερον κά
τοχος αύτών θέλει νά τούς πωλήση, μή έννοών 
καί μή Εκτιμώ» τών βιβλίων τήν Αξίαν. Οί 
τήν βιβλιοθήκην ταύτην Αποτελοΰντες τόμοι Ανέρ
χονται είς είκοσι χιλιάδας.

ΕΙζΙΟΠΟΙΗΣΙΧ

Τό γραφείο·? τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ” εύρί
σκεται άπό τοΰδε·

ELSTER-STRASSE Nr. 19.



20S ΕΣΠΕΡΟΣ [’Αρ. 13. 1|13 Νοεμβρίου 1881.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡ1ΣΕΩΣ 50 Φ01Ν. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ELSTER-STR. 19. LEIPZIG.

ΚΑΚΑΟΝ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΥ ΑΗΒΙΓ
(LIEBIG).

Εύρηται παρ’ άπασι τοΐς φαρμακείοις κσλ παντοπωλείοις τού Κόσμου.

Haasenstein & Vogler.
Γραφεΐον δημοσιεύσεων

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ»
καί έν ταϊς σημαντικωτέραις πόλεσι τής Γερμανίας, Αύστρίας και 'Ελβετίας.

TO ΑΡΧΑ10ΤΕΡ0Ν ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΤΕΡΟΝ 
πάντων τών γραφείων τοιούτου είδους. Ταχίστη έκτέλεσι; πάσης παραγγελίας δι’ δλας 

τάς εφημερίδας τοϋ κόσμου καθ’ ώρισμένην διατίμησιν.

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΣΊΣ ΕΙΙΙ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.

Γνωστοποιοΰμεν εις τούς βουλομένους νά έγγραφώσι συνδρο- 
μηταί τού '"Εσπέρου”, δτι κατά συνεννόησιν μεταξύ τής διευΟύν- 
σεως αύτοϋ και τής γενικής διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυ
δρομείων, δύνανται νά έγγραφώσι συνδρομηταΐ καταβάλλοντες κατ’ 
εύθεΐαν τήν έτησίαν αύτών συνδρομήν καί εις τά οικεία ταχυ
δρομικά γραφεία. Έπί δέ τή ειδοποιήσει τής καταβληθείσης 
πληρωμής Οέλουσιν άποστέλλεσθαι αύτοϊς τακτικώς τά έκδιδόμενα 
τεύχη.

Ο ΕΚΑΤΟΓΓΡΑΦΟΣ 
άνατυπόνει 50 μέχρι 150 κις καί διά 
μελάνης καί διά τών ποικιλωτέρων χρω
μάτων (Haber μετάλλια άξίας). Διά 
πλειοτέρας πληροφορίας καί δείγματα 

άπευΟυντέον εις τό 
χραφ«οΐ’ τοίί ' Εκατοχχράφου 

(Λονδΐνον. 135 Cheapside) ή πρός τού; 
ύάίλφοΰς Μαρίνου tig ’Aftfjrag.

THE HEKTOGRAPH 
(ό'Εκατόγγραφος) is still unrivalled for 
obtaining 50 to 150 Duplicates in 
indelible black and various coloured 
inks. (Haber's Prize medals.) Write for 

particulars and specimen, 
Hektograph Depot 135 Cheapside. 

London, or Messrs Marino Broth. — 
Athen.

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.
’ Αντί 16 μαρκών (=20 φράγκων) πωλώ 

πολυτελή συσκευήν τραπέζης, ήτις μέχρι 
τοΰδε έκόστιζεν,80 μάρκας, καί διά τήν 
διατήρησιν τή; όποιας (περιεχούσης 14 λ. 
αργύρου) παρέχω έγγύησιν ' εικοσαετή, 
ήτοι ·

6 μαχαίρια τής τραπέζης,
6 περώνια μονοκόμματα,
6 κοχλιάρια τή; σούπας,
6 στηρίγματα μαχαιρών,

12 κοχλιάρια τοΰ καφέ,
6 ώοοόχας,
6 κοχλιάρια τών ώών,
6 μικρούς δίσκους,
2 κοχλιάρια μεγάλα τής σούπας,
2 μεγ'άλα κηροπήγια,
1 ζακχαροόήκην καί πιπεροβήκην,
1 τρυπητόν διά τό τέϊον.

Τά 60 ταΰτα τεμάχια, λαμπρά; κατα
σκευής, κοστίζουσιν όλα όμοϋ 16 μόνον 
μάρκας. ΓΙαραγγελίαι έκτελοϋνται έπί 
άποστολή τοϋ ποσού τούτου υπό τοΰ

Κυρίου A. L. Guttmann.
Wien I. Fleischmarkt 6.

ΑΓΓΕΛΙΑ.

ΚΑΡΔΙΟΑΑΛΗΜΑΤΑ.
ΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. ΠΕΡΔΙΚΙΔΟΥ 
μετά Προλόγου ύπό τοϋ καθηγητοϋ 

Κ·» ΑΛΕ5ΑΝΔΡΟΤ 2ΕΜΙΤΕΛ0Τ.
Έκδίδων τά ποιήματα μου, υπό τόν άνω τίτλον, ζητώ τήν συνδρομήν τών άγα- 

πητών μοι ομογενών καί παντός φιλομούσου. ' 1
Ί'ά Καρδιολαλήματα διαιρούνται'εις τρία μέρη· Α'. Αί Σίεσόεϊσαι ΈβνικαΙ 'Ελ

πίδες. Β'. Στεναγμοί η στίγμα’, μελαγχολίας· καί Γ'. Ποιήματα διάφορα, άσαατα, σά- 
τυραι, επιγράμματα κτλ. κτλ.

Πάν αντίτυπου τιμάται άντί τριών (Άρ. 3) νέων δραχαών.
Εν ΆΟήναις τή 22α Σεπτεμβρίου 1881. ' ‘ Α. Κ. ΠΕΡΔΙΚΙΔΗΣ.

------------------------------------------------------ ·__________________________________________

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
Γνωστοποιοΰμεν τοΐς έν ΑΘΗΝΑΙΣ Κυρίοις συνδρομηταϊς τοΰ 

ΕΣΠΕΡΟΥ, δτι ή έπιστασία τοΰ περιοδικού τούτου άνετέθη τώ 
Κυρίφ Δφητρίω ’Α. Κορόμηλα. (Γραφεΐον ’Εφημερίδας.) 

Ή έν ΑΙΓΥΠΤΩι έπιστασία τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ άνετέθη τω έν 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ι

Κυρίφ ΠΕΤΡΩι ΣΑΡΑΝΤΗ 
(Βιβλιοπωλείου “ό Φοϊνίς’’).

Π έν ΒΟΥΚΟΥΡΕΣ ΓΙΩι έπιστασία άνετέθη τω 
Κυρίφ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΩ» ΒΟΣΚΩΦ.

Ή έν ΓΑΛΑΖΙΩι έπιστασία άνετέθη τώ 
Κυρίφ A. I. ΣΑΡΕΓΙΑΝΝΗ.

Η έν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗι έπιστασία 
τοϋ ΕΣΠΕΡΟΥ 

άνετέθη τω βιβλιοπώλη Κυρίω S. GRASSO.

Έν ΙΒΡΑΙΛΑι ή έπιστασία τοϋ ΕΣΠΕΡΟΥ άνετέθη τώ 
Κυρίφ ΙΩΑΝΝΗ» Α. ΒΟΣΚΩΦ

Γενικω πράκτορι τών Γαλλικών Διαπορθμεύσεων 
(Messageries maritimes).

Ή έπιστασία τοΰ "ΕΣΠΕΡΟΥ” 
έν ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ 

άνετέθη τώ Κυρίω ΙΩΑΝΝΗι ΠΑΠΑΔΗι 
βιβλιοπώλη έν δδω Πέρα, άρ. 458.

ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ A. HARTLEBEN
ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι (1. Wallfischgasse)

ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ ΑΡΤΙΟΣ

Η ΑΝΑΤΟΛΗ’’
(DER ORIENT)

ύπό

Άρρ.. βαρ. Schweiger-Lerchenfeld.

Μετά 200 εικόνων, πολ
λών γεωγραφικών χαρτών, σχε
δίων κτλ.

Εις 30 τεύχη προς σολδία 30 
τά τεύχος.

"Ο ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ”
(DAS FRAUENLEBEN DER ERDE) 

ύπό

Άρμ. 6αρ. Schweioeb-Lep-chesfelb.

Μετά 200 πρωτοτύπων ει
κόνων ύπο A. Wanjhba. Βι- 
βλίον έκ 40 τυπογραφικών φύλ
λων.

Τιμή φιορ. 6. πολυτελώς 
δεδεμένον φιορ. 7’2.

Συντάκτης· Δρ. 1. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΊΑι. ELSTER-STR. 19.

Χαρτοπωλείου· Β. ΣΙΓΙΣΜΟΤΝΔΟϊ έυ Βερολίνιρ καί Λειψίφ. — Τύποις· Γ. ΔΡΟϊΓΟΓΛΙΝΟΓ έν Αειψίφ.


