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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τό ναυτικόν rijg 'EXXadog. Ή Φερενίχη. — Ο ρώσσο« φι- 
λέλλην NixdZaog'Paixdg (συνέχεια). —.'Επιγράμματα sig την είσοδον τον έλληνιχοϋ 
στρατού είς Βώλοι·. — Ή καταστροφή έν Βιέννη. — Τύ αύμα τον ΧιαβάΟα (συνέχεια). 
— Ή Τύχη, άγαλμάτιον εύρεθέν έν Πομπήι'α. — Βνζαντιναΐ εΐχόνεξ. 'ΑτιΤρότιχος 
Κομνην6« (αονέγ^ια). — Έχ τριχνμΐαί χαί κινδύνου. Λεύκωμα αντογράφων. — ΙΙολι- 
τική επιθεώρησή. — Νεχρολοχία. — MiOog Κριλώφ. — Διάφορα.

ΕΙΚΟΝΕΣ.
Τύ ναυτικόν τη« ΈλλάΛοκ. 'Η Φερενίχη. — Είχών Φ. A. Kaclbach. — Τύ 

θέατρον τού Ring έν Βιέιιή προ τήβ χαταστροφηβ· — Ή Τύχη, άρχαΐον άγαλμάτιον 
ενρεθέν έν Πομπφα. — Τύ θέατρον τον Ring έν Biirrj χατά τήν καταστροφήν. — 
Έχ τοΰ λευχώματόβ των αήτο/ράφων. θέα έχ Tviidog χαϊ αΰτύγραφα έπισήμων 
προσώπων.

TO ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΦΕΡΕΝΙΚΠ.
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ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ.

Η ΦΕΡΕΝΙΚΗ.

(μετά είκόνος, 8ρα σελ. 241.)

Τορπιλλαχοντιστικάς ατμακάτους έχει ή 'Ελλάς άρκετάς, ών 
τινές μέν έναυπηγήθησαν έν τω γαλλικω ναυπηγείο» τών Forges 
ετ Chantiers, τινές δ’ έν τώ άγγλικω τών Yarrow and Co. 
Τών πρώτων τούτων εΐνε και ή Φερενίκη.

Αΰτη έχει μήκος έκατόν ποδών και δύο εξακοντιστικούς σωλήνας, 
έξ ών έκτοξεύονται αι φοβεροί τορπίλλαι τοΰ συστήματος White
head διά πεπιεσμένου άέρος. Τό πλήρωμα δέ τών τοιούτων τορ- 
πιλλοφόρων σύγκειται έξ ενός πλοιάρχου, ενός ύπαξιωματιζοΰ, δύο 
θερμαστών και δύο ναυτών.

Αί δέ έκτοξευόμεναι τορπίλλαι τοΰ συστήματος Whitehead, 
έκ του έν Φιοΰμε τής Αυστρίας έργοστασίου, είναι αύτοκίνητοι έν 
τή Θαλάσση μετά τήν έκτόξευσιν αύτών, δύνανται δέ νά τοξεύωνται 
μετά οσον ένεστι πλείστης ακρίβειας, απαρέγκλιτου σχεδόν με- 
νούσης τής διευθύνσεως αύτών. Έχουσι δέ τό πλεονέκτημα νά 
μή έκπυρσοζροτώσιν αν μή προσκρούσωσιν εις τάς πλευράς τοΰ 
έχΟρικοΰ πλοίου, ώστε δύνανται έν αποτυχία νά μή περιπέσωσιν 
εις τάς χεΐρας τοΰ έχΟροΰ. Εΐνε δέ κατεσκευασμένη ή τορπίλλη 
Whitehead έκ χάλυβος τετορνευμένου καί έχει μήκος μέν 15 πε
ρίπου ποδών, διάμετρον δέ 40 σχεδόν ύφεκατομέτρων καί ομοι
άζει προς νάρκην ή δελφΐνα. Τό δλον αύτής σύστημα διαιρείται 
εις επτά μέρη, ών τό πρώτον εΐνε τό πιστόλιον δπερ δίδει τό 
πΰρ εις τό δεύτερον μέρος τό περιέχον τήν βαμβακοπυρϊτιν, μεθ’ 
δ έπεται τρίτον, τό μυστικόν μέρος, έν ω κανονίζεται τό βάθος 
τής πορείας τής τορπίλλης · τέταρτον εΐνε τό διαμέρισμα εις 3 
είςάγεται δ πεπιεσμένος άήρ μέχρις έοδομήκοντα ατμοσφαιρών- 
τό πέμπτον μέρος εΐνε ή άερομηχανή ήτις τίΟησιν εις κίνησιν 
τούς δύο έλικας · τό έκτον εΐνε τό κενόν έν ω ύπάρχει μικρόν τοΰ 
πηδαλίου μηχάνημα, καί έβδομον τέλος έχει ή τορπίλλη τρία πη
δάλια περικλείοντα τούς δύο έλικας. 'Η τορπίλλη Whitehead 
έχει ταχύτητα 20—22 μιλλίων καθ’ ώραν διαρκοΰσαν πλέον τοΰ 
ενός τετάρτου.

Τοιαΰτα τά φοβερά όργανα, άτινα έκτοξεύει πλήν τών άλλων 
αναλογών πλοίων τοΰ έλληνικοΰ ναυτικού καί ή Φερενίκη, ής πα- 
ρέχομεν τήν εικόνα. Κ.

Ο Ρ2ΣΣ0Σ ΦΙΛΕΛΛΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΙΚΟΣ.
(συνέχεια- δρα προηγ. τεύχος).

Επιστολή τοΰ Κυβερνήτου κόμητος Καποδιατρίου τώ κόμητι Βεκεν- 
δώρφ, υπασπιστή τής Α. Μ. τοΰ αύτοκράτορος τής 'Ρωσσίας-

Λαμβάνω τήν τιμήν νά ύπομνήσω 'Υμϊν έμαυτόν καί πέμπων 
'Υμϊν τήν παρούσαν αναλαμβάνω τήν εύχάριστον έντολήν ν’ απο
δώσω τήν όφειλομένην δικαιοσύνην τω κυρίω 'Ραΐζω, άντισυνταγμα- 
τάρχη νΰν τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ.

’Αποφασίζει ούτος ν’ άποτανΟή πρός Ύμας διά τής εσωκλείστου 
έν τή παρούση έπιστολής, και θεωρώ καθήκον μου νά έπισυνάψω 
τάς έκφράσεις τών ειλικρινών πόθων μου, ΐνα έπιστήσητε τήν 
ύμετέραν προσοχήν έπι τής αίτήσεως αύτοΰ και παραστήσητε 
αύτήν τω αύτοκράτορι. Μοί είναι δέ λίαν εύχάριστον νά έλπίζω 
δτι ή Α. Μ. θέλει δώσει άκρόασιν ταϊς αίτήσεσιν αύτοΰ και ήθελαν 
Θεωρεί έμαυτόν εύτυχή έάν ήδυνάμην νά συμβάλλω εις τοΰτο διά 
τής έξης περί τοΰ κ. Ραΐζοΰ ειλικρινούς γνώμης.

"Οτε άφίχθην εις Ελλάδα ούτος ήδη έχαιρε τήν ύπόληψιν 
πάντων τών φρονίμων άνδρών και ούδόλως μετείχε τών δολοπλο
κιών έκείνων, α'ίτινες συμβαίνουσιν έν άπάσαις ταϊς χώραις και 
έπιφέρουσι τοσαΰτα δεινά τω δυστυχεί τούτω έθνει. Ό αγαθός 
και έντιμος Βαυαρός ταγματάρχης "Εϊδεκ, χρηματίσας τότε αρωγός 
μου ώς άναπληρών τόν ύπουργόν τών στρατιωτικών μοϊ έπρότεινε 

;1 τόν ζ. 'Ραϊζόν κατ’ άρχάς ώς φρούραρχον τοΰ Ίτς-καλέ- μετά δέ 
ταΰτα ένεπιστεύθησαν αύτω τό Παλαμήδιον, και έπί τέλους τάς 
Πάτρας και τόν Πύργον. Έν άπάσαις ταϊς θέσεσι ταύταις κατά 
τό διάστημα τριών έτών άνεδείχθη άξιος τών έλπίδων και τής 
έμπιστοσύνης τής κυβερνήσεως. Διά τοΰ τιμίου χαρακτήρος αύτοΰ, 
έν πολλαϊς περιστάσεσιν άναδειχθέντος, και έν γένει διά τής 
εύγενοΰς και όρθόφρονος διαγωγής του έφείλζυσε τήν ύπόληψιν 
τής κυβερνήσεως και τήν αγάπην τής χώρας. '0 κ. 'Ραϊκός είναι 
άνθρωπος φιλήσυχος και σταθερός. ’Αναγνωρίζει πληρέστατα τό 
καθήκον του και μετ’ άκρας έπιμελείας και τιμιότητος έκπληροϊ 
αύτό. Ούδόλως άπήντησα παρ’ αύτω έκείνας τάς παρεκτροπάς τοΰ 
νοός και τής καρδίας, ένεκα τών όποιων κατά τούς χρόνους ήμών 
και οι ίκανώτεροι άνδρες καθίστανται λίαν έπικίνδυνοι. ’Εσχάτως 
τούναντίον συνέβησαν περιστάσεις ζαταδείξασαι τήν φρόνησιν καί 
ειλικρίνειαν τοΰ άνδρός. Έάν ήδύνατο νά μείνη έν Έλλάδι, βεβαίως 
μεγάλας ήθελε προσφέρει υπηρεσίας τή χώρα και τή κυβερνήσει- 
οικογενειακοί δμως λόγοι καλοΰσιν αύτόν εις 'Ρωσσίαν καί ιδίως ό 

| πόθος του νά ζαταπεισθή δτι δέν είναι έξόριστος.
ΕύαρεστήΟητε, έξοχώτατε, νά καταπείσητε αύτόν εις τοΰτο. 

Επαναλαμβάνω δέ δτι τόσον είμί πεπεισμένος περί τοΰ έντιμου 
χαρακτήρος τοΰ ζ. Ραϊκοΰ, ώστε έγγυώμαι δι’ αύτόν ένώπιον τής 
A. Α. Μ. ώς έάν έγγυώμην δι’ έμαυτόν.

Έλπίζω δέ δτι θέλετε μέ τιμήσει διά τινων γραμμών άπαντή- 
σεως. ’Οφείλω νά διαβιβάσω αύτάς τώ κ. 'Ραΐζω δστις μέχρι τής 
άφίξεως αύτών θέλει παραμένει πλησίον

Έν Ναύπλιο», 19/31 Μαΐου 1831.
μου. αεχυητε κ. τ.

I. Α. Καποοίστριας.

Συνεπεία τής ανωτέρω έπιστολής ό 'Ραϊκός μετά τόν θάνατον 
τοΰ Κυβερνήτου ετυχε τοΰ ποθουμένου ήτοι τής εις 'Ρωσσίαν 
έπανόδου, ένθα τέως έθεωρεϊτο απόβλητος διά τόν μόνον λόγον δτι 
μόνος μεταξύ τοσούτων εκατομμυρίων Ρώσσων εύρέθη μετασχών 
τοΰ ίερόΰ. ήμών άγώνος. Έπιστρέψας εις 'Ρωσσίαν ζατετάχθη 
πάλιν εις τό ιππικόν τής αύτοζρατοριζής φρουράς, ζατοικήσας 
μεταγενεστέρως έν Όδησσώ μέχρι τών τελευταίων τοΰ βίου αύτοΰ 
ήμερών. Μεταξύ τών έγγράφων αύτοΰ εύρέθη σπουδαιότατον 
ύπόμνημα παρ’ αύτοΰ γραφέν ώς αύτόπτου μάρτυρος τής δολοφονίας 
τοΰ Κυβερνήτου, τό όποιον έπισυνάπτομεν ένταΰθα λαβόντες αύτό 
έκ τοΰ ρωσσιζοΰ ’Αρχείου, ένθα κατετέθη ύπό τοΰ ζ. Μ. Μαρζέβιτς, 
έπιστηθίου φίλου τοΰ ύιοΰ τοΰ φιλέλληνος Ν. 'Ραϊκοΰ, αξιωματικού 
καί τούτου νΰν ενός τών ταγμάτων τής αύτοζρατοριζής φρουράς.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
περί τής δολοφονίας τοΰ κόμητος Καποδιατρίου

ύπό Ν. Α. ΡΑΙΚΟΤ.
(Έκ τοΰ ρωσσιζοΰ Αρχείου.)

Σημ. Πρός πληρεστέραν κατάληψιν τής παρούσης άφηγήσεως ό ανα
γνώστης δέον νά έχη πρό όφθαλμών τό σχεδιογράφημα τής πόλεως τοΰ 
Ναυπλίου και τήν τοπογραφίαν αύτής.

Έπί βράχου 750 ποδών ΰψους είναι έκτισμένον τό φρούριον του 
ΙΙαλαμηδίου. Κάτωθι έξαπλοΰται πεδιάς στρογγυλόμορφος, χωριζομένη άπό 
τοΰ χωρίου διά τάφρου και κατερχομένη έξ άνατολών πρός δυσμάς, άπο- 
λήγουσα δέ εις τό άκρωτήριον, ένθα κεΐται ό λιμήν. Πρός μεσημβρίαν ή 
πεδιάς περιβρέχεται ύπό τής θαλάσσης, πρός βορράν δέ εκτείνονται αί 
οικίαι άνερχόμεναι πρός τό ύψωμα. Οΐ άρχαιολόγοι βεβαιοΰσιν δτι έν τή 
πεδιάδι ταύτη έκειτο το άρχαΐον Ναύπλιον. Βαθμηδόν ή άμμος έσχημάτισε 
παρά τούς πρόποδας τοΰ βράχου πεδιάδα, ένθα άνηγέρθησαν οικίαι και 
έσχημ-ικ-εισΟη πόλις. Οί 'Ενετοί κατά τήν έν Πελοποννήσω κυριαρχίαν 
των έφρόντισαν περί τής δχυρώσεως τοΰ Ναυπλίου, άνήγειρον τό φρού
ριον τοΰ Παλαμηδίου καί το τείχος τό γνωστόν νΰν ύπό τό όνομα 
Ίτς-καλέ.

Τήν πόλιν δύναταί τις νά διαιρέση είς τρία μέρη- τό πρώτον εύρί- 
σκεται έντός τής περιφερείας τών τειχών τοΰ Ίτς-καλέ- τό δ’ έτερον 
έξαπλούμενον έπι όμαλής πεδιάδος διαιρείται είς δύο, παραλλήλως πρός το 
Ιτς-καλέ καί προς τα Πέντε αδέλφια”, φρούριον λαβόν τό όνομα τοΰτο 

διότι ένταΰθα ΐστανται πέντε πυροβόλα μεγίστης όλκής. Τό μέρος τοΰτο 

τής πόλεως απολήγει είς τό αριστερόν μέρος τοΰ προβλήματος, κειμένου 
έπί στερεοΰ βράχου. ’Εντεύθεν δέ προβαίνει έν σχήματι ημισελήνου πρός 
τήν θάλασσαν. Δεξίόθεν τοΰ προβλήματος εύρίσκεται πλατεία τετράγωνος 
άπολήγουσα είς γέφυραν έκτισμένην παρά τούς πρόποδας τοΰ φρουρίου 
Ίτς-καλέ. Τό τρίτον μέρος έκτείνεται έκ τοΰ τείχους μέχρι τής προκυμαίας 
καί αποτελεί τήν παραθαλάσσιον συνοικίαν. Εισερχόμενό; τις είς τό Ναύ- 
πλιον έκ τής ξηρός διέρχεται διά σκολιάς καί ρυπαράς όδοΰ καί φθάνει είς 
τό οχύρωμα τών Πέντε Αδελφών. Έν τή όδώ ταύτη κεΐται ό ναός 
τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος, ού τίνος ή κυρία είσοδος είναι έστραμμένη πρός 
τήν Οδόν τήν άνερχομένην πρός τό άνω τής πόλεως μέρος.

' Η εξωτερική μορφή τοΰ ναοΰ τούτου ούδόλως ομοιάζει τούς συνήθως 
γνωστούς ήμΐν ναούς. Είναι απλώς σκοτεινή αποθήκη μετά Ούρας ούχί εύρυ- 
τέρας τών συνήθων θυρών τών οικιών- ένθεν κάκεΐθεν τοΰ ναοΰ ϋπάρχουσιν 
οικίαι ίδιωτικαί.

Έκ τοΰ μέρους, ένθα τό οχύρωμα τών Πέντε ’Αδελφών, ή θάλασσα 
περιβρέχει τείχος διαιρούν τήν πόλιν είς δύο τμήματα. Ή παράκτιος συ
νοικία άρχεται έν άρκούση άπ’ αύτοΰ άποστάσει έκ τοΰ άνατολικοΰ μέρους. 
Τό δχύρωμα τών Πέντε ’Αδελφών έχει λιμένα καί ξυλίνην προκυμαίαν 
πρός προφύλαξιν πλοίων διαφόρου μεγέθους. Ή είς τόν λιμένα, ή μάλ
λον βρμον τούτον, είσοδος επιτρέπεται μόνον έν ώρα ανάγκης.

Έπιστρέφων τις έκ τοΰ οχυρώματος άπαντά οικίαν άνήκουσαν τή κυ
βερνήσει, ήν κατέχει μετά τοΰ έπιτελείου του ό στρατηγός Gerard, άρ- 
χηγός τοΰ τακτικοΰ στρατοΰ. Ό Γάλλος άντιπρόσωπος, βαρώνος Rouen 
κατώκει έν τή οίκίφ τοΰ ζ. Τρικούπη παρά τήν θάλασσαν. Παρά τή οικία 
ταύτη χωριζομένη μόνον διά κήπου έκειτο τό οίκημα τοΰ κ. Βαλλιάνου, συν
ταγματάρχου τοΰ μηχανικού. ’Άνω τοΰ ρηθέντος τείχους άνέρχεται στενή 
οδός παράλληλος τοΐς παραθύροις τών ισογείων τών οικιών 'Ρουάν καί 
Βαλλιάνου. ’Αλλά μεταξύ τών οικιών τούτων διέρχεται ύδός εύρεΐα άρ- 
κούντως.

Τά άξιοπερίεργα μέρη τής πόλεως είσίν έν πρώτοις τά ήδη μνημο- 
νευθέντα- είτα δέ προχωροΰντες άνερχόμεθα είς τήν πλατείαν τοΰ Γιαβόρ 
ή τήν στρατιωτικήν πλατείαν. Ένταΰθα τό κυριώτερον κτίριον είναι δ στρα
τών μετά πυλών θολωτών καί τών στρατιωτικών φυλακών. Περαιτέρω 
κεΐται ή στρατιωτική Σχολή. Διαβάντες κατόπιν άλλην πύλην θολωτήν 
άπαντώμεν μικρόν μέγαρον, τήν απλήν οικίαν τοΰ κυβερνήτου Καποδιατρίου, 
τό κατάστημα τής Γερουσίας, τό οίκημα τοΰ ρώσσου άντιπροσώπου καί άλλα.

Τή Κυριακή τής 27 Σεπτεμβρίου 1831 μια τών λαμπρών 
φθινοπωρινών ήμερών περί τήν ώραν έκτην τής πρωίας οι στρα- 
τιώται τής φρουράς τοΰ Ναυπλίου, τής νΰν πρωτευούσης, έξήρχοντο 
τών στρατώνων αύτών διευθυνόμενοι πρός τόν συνήθη τόπον τής 
συναθροίσεώς των, τήν πλατείαν τοΰ Γιαβόρ, άναμένοντες τήν 
έναρξιν τής θείας λειτουργίας. Οί έκ τών πλησιεστέρων στρα
τώνων, άφιχθέντες πρώτοι, άποθέσαντες τά όπλα εΐχον όιασζορπισθή 
είς τά πέριξ. Συνήθως ό στρατός έκζλησιάζετο έν τώ ναώ τοΰ 
άγιου Γεωργίου, τή οδτω καλούμενη μητροπόλει. Ό κόμης 
Ιωάννης Καποοίστριας έκζλησιάζετο πάντοτε έν τώ ναώ τοΰ άγιου 
Σπυρίδωνος- ζατά τάς εόρτασίμους ήμέρας σπανίως άπουσίαζεν έζ 
τής θείας λειτουργίας. Τή 27 Σεπτεμβρίου περί τήν ώραν εζτην 
τής πρωίας διηυθύνθη πρός τόν ναόν*),  συνοδευόμενος ύπό τών 
δύο συνήθων αύτοΰ οπαδών, τοΰ ’Αλβανού ύπηρέτου καί τοΰ Γεωργίου 
Κανδιώτου**).  Σκυθρωπός συνήθως ό κόμης έζείνην τήν ημέραν 
έφαίνετο φαιδρότερος. Μετά χαρίεντος μειδιάματος έχαιρέτα τούς 
καθ’ δδόν άπαντωμένους γνωρίμους, καί κατά τό φαινόμενον ούδό
λως έφαντάζετο περί τής τεζταινομένης κατ’ αύτοΰ συνομωσίας 
ούδέ εΐχε τό έλάχιστον προαίσθημα περί τοΰ έπιζειμένου αύτω 
φοβερού κινδύνου***).

·) Γνωστόν είναι δτι έν Έλλάδι ένωρίί τελείται πάντοτε ή λειτουργία- τοΰτο 
δέ έπεκράτησε πρός αποφυγήν συγκρούσεων μετά τών Τούρκων- ο1. Ελληνες ήθελον 
νά τελέιώσωσι τήν λειτουργίαν πριν ή οί Τούρκοι έγερβώσιν.

·*)‘0 Καποοίστριας λιτός καθ’ δλα δέν ήγάπα τάς έπισήμους επιδείξεις- άπλού- 
στατα ένδεδυμένος καί κρατών βακτηρίαν έςήρχετο καθ’ έκάστην είς περίπατον συνο
δευόμενος ύπό τοΰ ’Αλβανού υπηρέτου του, ένίοτε καί ύπό τοΰ Κανδιώτου, δν δμως 
δέν ήγάπα πολύ. ‘0 Κανδιώτης ήτο μονόχειρ, άπολέσας τήν δεξιάν χεϊρα μαχόμενος 
υπέρ πατρίδος.

***) '0 Κυβερνήτης διετέλει ήσυχος- είχε λάβει ειδήσεις εύνοϊκάς έκ Λονδίνου- 
έκτος τούτου γνωρίζω δτι ό Κοντουριώτης, ό άρχηγός τών έν Έδρα δυσηρεστημένων 
είχε γράψει προς αύτόν επιστολήν, δι’ ής εξέφραζε τήν επιθυμίαν νά προσέλθη, άρκεϊ 
ό Κυβερνήτης νά έφείδετο τής φιλοτιμίας του.

(ακολουθεί.)

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡ0ΣΑΡΤΙ1ΣΙΝ ΤΙ1Σ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Είναι γνωστή είς τό Πανελλήνιον ή εύθουσιώδης υποδοχή, ής έτυχεν 
ό ελληνικός στρατός έν Βώλω. Εί καί κατ' ανάγκην αί πρός ύποδοχήν 
αύτοΰ προπαρασκευαί έγένοντο λίαν κατεσπευσμένως, ή ύποδοχή δμως αΰτη 
ύπήρξε λαμπρά, έλαμπούνθη ο’ έτι μάλλον έκ τών άπανταχόθεν συ,όρευ- 
σάντων πρός τό συγκινητικόν θέαμα φιλοπατρίδων Ελλήνων. Κατάλληλοι 
αψίδες άνηγέρθησαν έν τάχει καί κατεκοσμήθησαν μέ εικόνας καί σημαίας, 
έκατέρωθεν δε τού μέρους, δθεν έμελλε νά διαβή ό στρατός, άνυψώθησαν 
δύο πυραμίδες έφ’ ών έστήθησαν αί προτομαί ‘Ρήγα τοΰ Φεραίου καί τού 
Πατριάρχου Γρηγορίου. Ώς γνωστόν, τών δύο τούτων πρωτομαρτύρων τής 
έθνικής παλιγγενεσίας οί άνδριάντες κοσμοΰσι καί τό προπύλαίον τού έν 
ΆΟήναις Πανεπιστημίου. Ό κ. Δημήτριος Βερναρδάκης παρακληθείς 
συνέταξε τά κατωτέρω δημοσιευόμενα έπιγράμματα διά τήν περίστασιν ταύ
την. Ή έπί τής υποδοχής έπιτροπή εμελλεν έπί τής έτέρας τών πυραμίδων 
νά στήση τήν προτομήν τοΰ Θεσσαλοΰ ’Ανθίμου Γαζή, εντεύθεν δέ καί τό 
είς αύτόν έπίγραμμα- άλλά μή εύρεθείσης είκόνος αύτοΰ, άπεφασίσθη ν’ 
άντικατασταθή διά τής προτομής τοΰ Πατριάρχου. Διά τόν λόγον τούτον 
τό μέν είς Γαζήν έπίγραμμα δέν έχρησιμοποιήθη, παρηγγέλθη δέ άλλο διά 
τόν πατριάρχην, δπερ εί καί κατεπειγόντως άποσταλέν καθυστέρησε. Κά
τωθεν τής προτομής τοΰ Φεραίου 'Ρήγα ύπήρχον αί τελεοταΐαι λέξεις τοΰ 
θνήσκοντος πρωτομάρτορος- Αρκετόν σπόρον έσπειρα- Οά έλθη ή 
ώρα νά βλαστήση, καί τό γένος μου θά συνάξη τόν γλυκόν 
καρπόν.”

1.
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ.

Χαίρετ έλευθερίης τόδ’ άνίσχοντες φάος ήμΐν,
'Ελλάδος όπλϊται, λόγχη υφ’ ύμετέρη.

Ταύτην μυρίοϋ έζ στόματος περιγηθε άπάσης 
σύγγον’ ΐησ’ όμοζλήν έθνεα θεσσαλίης.

Συν δ’ ίαχεϊ πέρι χαίρων Πίνδος Πήλιον "Οσσα 
καί στεφάνους ύμϊν Πηνειός άνθοφορών.

Ουλυμ-ός τε βρέμει, κάν δεσμοϊς χεϊρα λύτειραν 
πρόφρων ύμμιν έλεϊν δεξιή έσσύμενος.

2.

ΕΙΣ ΑΝΘΙΜΟΝ ΓΑΖΗΝ.

Άνθιμος ούτος Γαζής πολλά θ’ ό καλά τε Ούσας 
Έρμεα λογίω έργμασιν ήδέ λόγοις.

Ούδ’ δγε μαρναμένης άπάνευθέ ποθ’ Ελλάδος ήεν 
πολλά πρός πόλεμον κάν άγορή μογέων.

Τω καί δουλοσύνης χθων λυόμενη γενέτειρα 
εύσεβέως άνδρός μνήσατο νΰν ιερού.

3.

ΕΙΣ ΡΗΓΑΝ ΦΕΡΑΙ0Ν.

Έγρεο, θεσπεσίων έπέων σπορεΰ, έγρεο, 'Ρήγα, 
τήνδ’ άλλά βλάστην σοΰ σπόρου όψόμενος, 

λογχοφόρον Παναχαιών λήϊον άν σέο πάτρην 
παμφαές άντέλλον φέγγος έλευθερίης.

Ούδ’ άρα σοί τι μιάνθη γ’ α'ίματι πάτριον ούδας, 
έκπροχυθέν γάρ ά'λις δόξε σόν αίμα θεώ

4.
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΟΙΔΙΜΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ ΤΟΝ Ε-.

Πώς ώδ’ αύ πάρ τωδε, κάρα σεπτόν πατριάρχα;
"Η τόν Άθήνησιν τής βροτέης σοφίης

ναόν συν 'Ρήγα προλιπών, διαπόντιος αύθις 
πρός Σοφίης θείης Έλλάδ’ άγεις τέμενος;

— Ού τάδ’ έγωγ’ έλαχον, σωτήρι δέ ρώσιον ήζω 
εύχωλήν λαοΰ τοΰδε θεώ άνιείς.
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Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ.
(Μετά εικόνων, 8ρα σελ. 248 και 249.)

’Εν τώ προλαβόντι ήμών τεύχει οι’ όλίγων λέξεων άνηγγεί- 
λομεν τήν φρικώδη καταστροφήν, τήν συμβάσαν έν τή εύθύμω και 
ζωηρά τής Αυστρίας πρωτευούση τήν έσπέραν τής 8 Δεκεμβρίου 
(έ. ν.). Σπανίως τά χρονικά τών τυχαίων συμβάντων άνέφερον όμοίαυ 
καταστροφήν, ής αί διαστάσεις είσί δυστυχώς πολύ μεγαλείτεραι 
ή δτι κατ’ άρχάς ύπετίθετο.

Τό μελοδραματικόν θέατρον, το γνωστόν ύπό τό όνομα τοϋ 
Ring-Theater, έν τών κομψότερων κτιρίων τής εύρείας τής Βιέννης 
λεωφόρου, έγένετο αίφνης άνάλωμα τοΰ πυρός. Πυρκαϊά.έν Οεάτρω 
δέν είναι βεβαίως πράγμα πρωτοφανές· άπ’ έναντίας όλίγα θέατρα 
άποφεύγουσι μέχρι τέλους τήν τύχην ταύτην. Άλλ’ ή πυρκαϊά 
τοϋ θεάτρου τούτου συνωδεύετο ύπό τοιούτων καί τοσούτων έκτά- 
κτων καί σπαραξικάρδιων έπεισοδίων, ώστε δικαίως διήγειρε τήν 
συμπάθειαν τοΰ κόσμου δλου. Πάντες συνεκινήθησαν έπι τω 
άκούσματι τής μεγάλης καταστροφής· πάντες μετά πυρετώδους 
ανυπομονησίας άνεγίνωσκον τάς διαβιβαζομένας τηλεγραφικά; ειδή
σεις περί τοΰ συμβάντος δυστυχήματος. Δέν εΐχεν απλώς καή έν 
θέατρον άλλά μετά τοΰ θεάτρου είχον καή και πλεΐστοι τών έντός 
αύτοϋ εύρισκομένων θεατών. Καί έν αρχή μέν έλέγετο δτι ό 
αριθμός τών θυμάτων άνήρχετο είς 150 μέχρι 200· μίαν ήμέραν 
μετά ταΰτα ό αριθμός ήτο διπλάσιος, καί δταν έγνώσθη ή δλη 
φρικτη άλήθεια ό άριθμός είχε τετραπλασιασθή. Χίλιοι περί
που άνθρωποι είσίν οί άπωλεσθέντες. Άπίστευτον φαίνεται, καί 
δμως είναι άληθέστατον! Πώς ήτο δυνατόν μία πυρκαϊά νά έπιφέρη 
τοιαύτην καταστροφήν είς ανθρωπίνους ζωάς; Πώς ήτο δυνατόν 
έκ τών 1500 περίπου θεατών νά μή σωθώσιν είμή όλίγοι μόνον, 
έν ω, ώς γνωστόν, έν όμαλαίς περιστάσεσιν §ν θέατρον, δσον καί 
αν ήναι πεπληρωμένον, δύναται άνέτως νά κενωθή έντός δέκα 
λεπτών τής ώρας, καί βεβαίως έν ώρα κινδύνου κενοΰται έντός 
πέντε μόνων λεπτών; Καί δμως τά πέντε ταΰτα λεπτά ήρκεσαν 
δπως όρύξωσι τόν τάφον είς χιλιάδα άυθρώπων ζωηρών, εύδαιμόνων 
καί έν δλη τή ακμή τής ύγείας των.

Τοΰτο δέ συνέβη ένεκα σειράς έκτάκτων δλως καί θλιβερών 
περιστάσεων, καί, δπερ τό φοβερώτερον, ένεκα άσυγγνώστου άμελείας 
έκ μέρους τών έπιτετραμμένων τήν φρούρησιν τών δημοσίων τού
των έντευκτηρίων. Είς αύτούς έπι^ίπτεται γενικώς ή δλη μομφή 
διά τό συμβάν δυστύχημα.

Πολλά έρρέθησαν καί έγράφησαν τάς τελευταίας ταύτας ήμέρας 
περί τής αιτίας τής πυρκαϊάς· δ,τι δμως έκ τών διαφόρων ανα
κρίσεων καί καταθέσεων φαίνεται βέβαιον είναι, δτι έλαφρόν παρα
πέτασμα σαλευόμενον ύπό τοΰ άνεμου ύπεράνω μικράς λυχνίας 
άυεφλέχθη είς τό άνω μέρος τής σκηνής· άπό τοΰ παραπετάσματος 
τούτου τό πΰρ μετεδόθη ώς δι’ ήλεκτρικοΰ ρεύματος είς τά παρα
σκήνια. Ένταΰθα άρχεται ή άμέλεια τών φυλάκων. Άντί νά 
κλείσωσιν ούτοι άμέσως τήν σιδηράν αύλαίαν, ήτις, έν καιρώ 
ανάγκης, άποχωρίζει τήν σκηνήν άπό τοΰ λοιπού θεάτρου, καί 
δίδει καιρόν είς τούς θεατάς νά σωθώσι διά τών διαφόρων δια
δρόμων άντί ν’ άνοίξωσι τούς κρουνούς τοΰ υδατος καί νά δαμά- 
σωσι τό άδηφάγον στοιχεΐον έν τή γενέσει αύτοϋ — ουτοι έ'σπευσαν 
πρώτοι ν’ άναχωρήσωσι καί έγκατέλιπον είς τήν τύχην των τούς 
άμερίμνους έτι θεατάς. "Οταν δέ οί Οεαταί ένόησαν δτι έξερράγη 
πυρκαϊά· δταν εΐδον τάς φλόγας μεταδιδομένας άπό τής σκηνής 
είς τάς άνωτέρας τών θεωρείων σειράς καί σπεύδοντες καί κραυ- 
γάζοντες έτρεχον πρός τούς διαδρόμους δπως εύρωσι τάς έξόδους, 
οι διάδρομοι δλοι ήσαν σκοτεινοί. Εις τών μηχανικών, φοβηθείς, 
ώς λέγεται, μή συμβή έκρηξις φωταερίου (έν ω τοιοΰτος κίνδυνος 
ούδόλως ύπήρχεν) είχε κλείσει τάς στρόφιγγας τών σωλήνων καί 
σκότος βαθύ, σκότος άπαίσιον έκάλυψεν αίφνης τήν όδόν τής 
σωτηρίας. Οί δυστυχείς άνθρωποι, έξαλλοι έκ τοΰ τρόμου, εύρέ- 
θησαν έντός τών σκοτεινών διαδρόμων, συνωθούμενοι καί συσσωρευό- 
μενοι, πνιγόμενοι δέ συγχρόνως ύπό τοΰ όπισθεν αύτών ώς δαίμων 

τοΰ άδου έπερχομένου πυρός. Έζήτουυ τάς έξόδους, άλλά (πράγμα 
άπίστευτον) αί θύραι εύρέθησαν κεκλεισμέναι. Είχον κλεισθή 
παρά τής άστυνομίας, μή έν τή συγχύσει είσέλθωσιν έντός τοΰ 
θέατρου — κλέπται! 'Οποία έπινόησις! Έτρεχον τότε οί άνθρωποι 
πρός τά παράθυρα, άλλ’ έκ τών παραθύρων τό πήδημα έπί τό 
λιθόστρωτου τής όδοΰ ήτο βέβαιος θάνατος. Καί ουτω δέν τοΐς 
ύπελείπετο άλλο, ή νά συσσωρευθώσιν είς τούς διαδρόμους καί 
παρά τάς κεκλεισμένας έξόδους, καί έκεϊ συσσωρευμένοι ό είς έπί 
τοΰ άλλου νά ύποστώσι τόν φρικώδη έξ άσφυξίας θάνατον!

Πόσον ασύγγνωστος ήτο ή άμέλεια τών άρχών είς τήν θλι
βερόν ταύτην περίστασιν, άποδεικνύει καί τό έξής, δπερ κατέθεσε 
κυρία τις, ήτις κατώρθωσεν ώς έκ θαύματος νά έξέλθη σωα έκ 
τοΰ φοβεροΰ κρατήρας, πηδήσασα έκ τίνος παραθύρου. Έξελθοΰσα 
είς τήν πρό τοΰ θεάτρου πλατείαν καί ίδοΰσα έρχομένους τούς 
πυροσβέστας καί τούς αστυνομικούς κλητήρας- "Σπεύσατε, έκραύ- 
γασε, σπεύσατε! Πυρκαϊά έν τώ θεάτρω! Οί άνθρωποι καίονται 
έκεϊ!” Καί οί άνθρωποι τής άστυνομίας τή άπήντησαν "Τί φω
νάζεις; τό θέατρον είναι κενόν!” Ναι, κενόν ήτο πράγματι τό 
θέατρον — κενόν ζωής! Ό θάνατος είχε τελέσει ήδη έν αύτω 
τόν φρικώδη θερισμόν. Τίς νά περιγράψη τάς σκηνάς δλας τάς 
φοβεράς καί σπαραξικάρδιους, τάς διαδραματισθείσας έν τώ τόπω 
έκείνω τής καταστροφής καί τοΰ θανάτου; Τίς νά παραστήση μέ 
ποιας κραυγάς άπελπισίας ό πατήρ έζήτει τήν θυγατέρα του, ή 
μήτηρ τόν μονογενή αύτής υιόν, ό σύζυγος τήν σύζυγον, ό αδελφός 
τήν άδελφήν, τά τέκνα τούς γονείς των; Ώς παράφρονες περιέ- 
τρεχον οί άνθρωποι τόν τόπον τής καταστροφής. Καί έν τοσούτω 
τό πΰρ, στοιχεΐον άκόρεστον καί φοβερόν, έξηκολούθει έντός τό 
καταστρεπτικόν αύτοϋ έργον. Μέχρις ούρανοϋ άνεπέμποντο αί 
φλόγες καί έφώτιζον τά πέριξ διά λάμψεως άγριας· πανταχόθεν 
άνεδίδοντο οί σπινθήρες καί έντος τής φλεγομένης καμίνου έκαί- 
οντο — έκατοντάδες δύσμορφων πτωμάτων, έκαίοντο άνθρωποι, 
συ^εύσαντες πρό ένός μόλις τετάρτου τής ώρας έκεϊ δπως διέλ- 
θωσιν εύχαρίστως τήν έσπέραν αύτών.

Έκ τών θεατών τινες, όλίγοι, έσώθησαν θραύσαντες τάς ύέλους 
τών ισογείων παραθύρων, άλλοι έσώθησαν πηδήσαντες έκ τοΰ έξώ- 
στου, καί άλλοι άλλως· άλλ’ οί σωθέντες ήσαν όλίγοι, μόλις τό εν 
τρίτον τοΰ δλου άριθμοΰ.

Καί έκείνη ή άπαισία νύξ παρήλθε· τήν δ’ έπιοΰσαν ή πόλις 
τής Βιέννης παρίστα θέαμα θλιβερώτατον. Ή κατήφεια ήτο γε
νική, ή συγκίνησις άπεικονίζετο έπί δλων τών προσώπων πέπλος 
πένθιμος είχε καλύψει τήν παρά τόν Δούναβιν μεγαλόπολιν. Στρα- 
τιαί όλόκληροι πυροσβεστών, κλητήρων καί όπλιτών είργάζοντο 
είς περιορισμόν τής μηκέτι δαμασθείσης πυρκαϊάς καί είς έξαγω- 
γήν τών σωμάτων οί ιατροί έξήταζον τά έξαγόμενα ήμίκαυστα 
σώματα, μήπως ευρωσι παρά τινι άκόμη σημεΐον ζωής. Πλήν 
ματαία έλπίς! "Ολα ήσαν πτώματα, ών πλεϊστα αγνώριστα.

Δύο ήμέρας μετά ταΰτα έγένετο ό ένταφιασμός τών θυμάτων 
πλήθος άπειρον κατέλαβε τό έκτεταμένον νεκροταφείου καί τά πέριξ 
αύτοϋ. Μετά δυσκολίας ό στρατός ήδύνατο νά τηρήση τήν τάξιν 
τοσαύτη ήτο τοΰ λαοΰ ή έξαψις. Τά φέρετρα μέ τό θλιβερόν 
αύτών περιεχόμενον ήσαν τοποθετημένα κατά σειράν, άνευ δια- 
κρίσεως κοινωνικής τάξεως, άνευ διακρίσεως θρησκεύματος · διό καί 
δλων τών θρησκευμάτων οί ιερείς ηύλόγησαν τούς νεκρούς έκείνους 
διαδοχικώς. Σκηναί σπαραξικάρδιοι έλαβον χώραν κατά τόν έντα- 
φιασμόν δύο γυναίκες παρεφρόνησαν · ίσως ήσαν δυστυχείς μη
τέρες, άπωλέσασαι έν μια στιγμή τήν μόνην αύτών έλπίδα, τό 
μόνον αύτών στήριγμα! Ό όχλος, μάρτυς τών σκηνών τούτων 
ήθελε προβή είς διαδηλώσεις καί είς άτακτήματα ίσως, έάν ό 
στρατός δέν ήτο παρών, έτοιμος νά καταβάλη πάσαν παρεκτροπήν.

Ώς ήτο έπόμενον εύθύς τήν έπιοΰσαν ήνοίχθησαν οί κατά
λογοι τών συνδρομών διά τά δυστυχή θύματα τής καταστροφής, 
καί κυρίως διά τά όρφανά, τά όποια έν μια στιγμή άπώλεσαν 
πάσαν προστασίαν καί πάν στήριγμα. Αί συνδρομαί συνέρρευσαν 
γενναίοι πανταχόθεν καί μέχρι τοΰδε τό ποσόν ύπερβαίνει τό έν

--------r

εκατομμύριου φιορινίωΦ. Είς ιδιώτης, Gottel όνόματι, άλλοτε 
τραπεζίτης έν Νέα 'Υόρκη καί πρό τετραετίας άποκατασταθείς έν 
Βιέννη ούχί δέ πολύ εύκατάστατος, συνεισέφερε 135 χιλ. φιορινίων. 
Ο Gottel ήτοιμάζετο νά μεταβή μεθ’ ένός φίλου του είς τό

ΕΙΚ2Ν Φ. A. Kaulbach.

I

θέατρου, ένθα εΐχεν ένοικιάσει άπό τής πρωίας ήδη θεωρείου· 
φθάσας δέ προ τοΰ θεάτρου είδε μετά φρίκης τό συμβάν. Ευ 
Παρισίοις, έν Βερολίνω, έν Λονδίνω κ. τ. λ. γίνονται συυεισφοραί.

Αί σημερινοί ήμών εικόνες παριστάνουσιν ή μέν τό θέατρου, 
όποιον ήτο πρό τής πυρκαϊάς, ή δέ πώς ήτο κατά τήν πυρκαϊάυ. 
Ή δεύτερα αυτή είκών έλήφθη έπιτοπίως· ή πρώτη έγένετο έκ 
φωτογραφίας, κατασκευασθείσης έν έτει 1873, δτε μόλις εΐχεν 
άποπερατωθή ή άνέγερσις αύτοϋ.

Λέγεται δτι έν τώ τόπω, ένθα ύπήρχε τό θέατρον τούτο, 
θέλει κατασκευασθή κήπος, έν τώ μέσω τοΰ όποιου ίδρυθήσεται 
μνημείου, άυαμιμνήσκον είς τάς έπερχομένας γενεάς τήν φρικώδη 
καταστροφήν, ή, δπερ καί τό εύεργετικώτερον, θέλει άνεγερθή

μέγα όρφαυοτροφεϊον διά τά δυστυχή πλάσματα, τά οποία άπωρ- 
φάνισεν ή πυρκαϊά. Οπωςδήποτε ή θέσις έκείνη θέλει μείνει διά 
παντός μνημείου τής άμελείας καί κακής διοργανώσεως τών άρχών 
καί κυρίως τής άστυνομίας, ήτις ήδύνατο καί ώφειλε νά προστα- 
τεύη καλλίτερου τήν ζωήν τών πολιτών.



246 ΕΣΠΕΡΟΣ. Άρ. 16. 15|27 Δεκεμβρίου 1881.] ΕΣΠΕΡΟΣ. 247

ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΙΑΒΑΘΑ.
(συνέχεια- 8ρα προηγ. τεύχος.)

Κατεχάρη ό πρεσβύτης 
Άμ’ ίδών τόν Χιαβάθαν. 
Εις τό πρόσωπον τοΰ νέου 
Είδε τής νεότητάς του 
Τήν πιστήν ευθύς εικόνα, 
Και το κάλλος τής Βενόνης, 
Τής πτωχής ωραίας κύρης, 
Έκ τοΰ τάφου Αναλάμπον. _

"Χαΐρε, είπε, Χιαβάθα, 
Εις τήν χώραν τοΰ Ζέφυρου! 
Σ’ έπερίμενα προ χρόνων. 

"Αχ! γλυκεία ή νεότης, 
Καί τό γήρας έρημία· 
Φλογερά εϊν ή νεότης 
Καί ψυχρόν τό γήρας είναι · 
Σύ ημέρας μ’ ενθυμίζεις 
Πρό πολλοΰ λησμονηθείσας, 
Σύ νεότητα μοΐ φέρεις, 
Τήν Βενόνην σύ μο'ι φέρεις.”

Και ώμίλησαν οί δύο 
Έφ’ ημέρας όλοκλήρους, 
Κ’ έσταυροΰντο ερωτήσεις 
Κι απαντήσεις άμοιβαΐαι· 
Ένθυμήθη τότ’ δ γέρων 
Τά λαμπρά του έργα 2λα, 
Τό άτρόμητόν του θάρρος 
Και τό άτρωτόν του σώμα.

Μέ ύπομονήν δ νέος 
Τοΰ πατρός του ήκροάτο 
Τάς ένδόξους διηγήσεις, 
Ήκουε και έμειδία 
Ούτε συμβουλήν έκφράζων, 
Ούτε Απειλήν έκπέμπων 
Δεν έπρόδιδε τό βλέμμα 
Τόν ενδόμυχον Αγώνα· 
Φλόγα είχ’ έν τή καρδία 
‘Ως Ανθράκων καιομένων.

Τέλος είπε- "Ζέφυρέ μου, 
Τίποτε δεν σέ φοβίζει; 
Τίποτε δεν σέ τρομάζει;”

Και δ Ζέφυρος έξόχως 
Υπερήφανος και γαύρος, 
Άπαντα προς τον ύιόν του· 
“Τίποτε δεν μέ φοβίζει 
Η δ μαΰρος μόνον βράχος, 

Ή φρικτή εκείνη πέτρα.”

Κι’ είδε πρός τόν Χιαβάθαν 
Μέ γλυκύ καί πραον βλέμμα 
Καί μέ πατρικήν αγάπην 
Καί στοργήν· τό κάλλος είδε 
Τοΰ ευκάμπτου σώματός του. 
"Χιαβάθα μου, τώ είπε, 
Είναι τι τό άπειλοΰν σε; 
Είναι τι, τ’ όποιον τρέμεις;”

Καί δ νέος Χιαβάθας 
Σιωπήσας επ’ ολίγον 
‘Ως σκεπτόμενος, τώ είπε· 
"Τίποτε δέν μέ φοβίζει 
Είμή μόνον έκεΐ κάτω 
Ό παχύς έκεϊνος σχοΐνος. 
Ό φρικώδης μαΰρος σχοΐνος!”

Καί δ Ζέφυρος ήγέρθη 
Τό φυτόν νά έκριζώση —

Πλήν δ Χιαβάθας αίφνης 
Μέ πρόσποιημένον τρόμον 
Είπε- "Μή, μή τόν έγγίσης!”

Κΐ ό πατήρ· "Άς, ήναι, είπε· 
’Αληθώς δέν τόν έγγίζω.” 
Είτ έστράφ’ ή Ομιλία 
Έπί τούς λοιπούς ανέμους 
Τούς αρχαίους αδελφούς του, 
Εύρον καί Βο,όράν καί Νότον, 
Κ’ έπί τήν καλήν Βενόνην, 
Τήν πτωχήν τοΰ Χιαβάθα 
Καί ταλαίπωρον μητέρα, 
Πώς έγέννησε τό τέκνον, 
Πώς Απέθανε κατόπιν — 
Όσα είπεν ή Νοκόμη 
Πρό μικρού τω Χιαβάθα.

Κΐ είπεν ούτος- “Σύ, ώ πάτερ, 
Σύ έφόνευσας Αδίκως 
Τήν τριςάθλιον Βενόνην, 
Τή Αφήρεσας τό κάλλος, 
Τήν καλήν νεότητά της, 
Σύ Απέκοψας τό κρίνον, 
Σύ έπάτησες τό άνθος. 
Τώρα όμολόγησέ το!” 
Καί δ Ζέφυρος ό γέρων 
Έκλινε τήν κεφαλήν του 
Κι’ ώμολόγησε τό κρίμα.

Έγερθείς ό Χιαβάθας 
Μ’ Απειλητικόν τό βλέμμα, 
Έπί τοΰ φρικώδους βράχου 
Έπακούμβησε τήν χεΐρα- 
Μέ τάς μαγικάς χειρίδας 
Κατεσύντριψε τόν βράχον, 
Καί τά τρίμματα μέ λύσσαν 
'Ρίπτει κατά τού πατρός του. 
Φλόγα είχεν ώς Ανθράκων 
Καιομένων εις τό στήθος.

Πλτν ό αρχών τών Ανέμων 
’Απωθεί μ’ Sv φύσημά του 
Τά συντρίμματα· τού βράχου- 
Μέ τούς δύο |>ώθωνάς του, 
Μέ τήν ζέσιν τής όργής του 
Τά φυσά πρός τόν έχθρόν του· 
Είτα δέ τόν μέγαν σχοϊνον 
Έκ τής όχθης τής Αμμώδους 
Μέ τήν χεΐρα έκριζόνει — 
Καί γελά ό Χιαβάθας!

’Ήρξατο δ’ Αγών φρικώδης 
Εις τήν κορυφήν τού δ'ρους. 
Κ’ έξυπνα δ τού πολέμου 
’Αετός έπί τών βράχων, 
Καί κτυπα μέ τά πτερά του· 
'Ως έν καταιγίδι δένδρον 
Σείεται, συρίζ*  ό σχοΐνος, 
Καί ό σκοτεινός ό βράχος 
Ώς βροντή δεινή μυκάται· 
Τρέμ’ ή γή Από τού κρότου 
Τοΰ πρωτοφανούς Αγώνος· 
Ό αήρ πληροΰται βλος 
Μέ τόν θόρυβον τής πάλης, 
Καί τά πέριξ όρη τρίζουν, 
Καί βομβοΰσι καί μυκώνται.

Καί ό Ζέφυρος έν τέλει, 
Έξαντλήσας τάς δύναμεις, 
Όλισθαίνων, τρέμων φεύγει- 
Φεύγων δ’ έπί τρεις ήμέρας 
’Αγωνίζεται Ακόμη, 
Διωκόμενος μέ λύσσαν
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Άπ’ τόν νέον.Χιαβάθαν 
Πρός τής χώρας του τάς πύλας, 
Πρός τήν δύσιν τοΰ ήλιου, 
Πρός τάς σκοτεινάς έκτάσεις, 
Πρός τά πέοατα τοΰ κόσμου, 

’Όπως φεύγει φοβισμένος 
Φοινικόπτερος τήν νύκτα 
Πρός τήν φωλεάν του σπεύδων 
Εις τήν έρημον κοιλάδα-

Τότ’ ό Ζέφυρος γελάσας· 
"Στάσου, είπε, Χιαβάθα, 
Στάσου, τέκνον μου · πώς είναι 
Δυνατόν νά μέ φονεύσης, 
Τόν αθάνατον; Σκοπός μου 
Ητο νά σέ δοκιμάσω, 

Τήν άνδρίαν σου νά ίδω. 
Λάβε τώρα το βραβεΐον. 
Υπαγε δπίσω τώρα, 

"Υπαγε πρός τόν λαόν σου, 
Ζήα’ έκεΐ έν αρμονία 
Κ’ έν ειρήνη, Χιαβάθα, 
Καί καθάρισε τήν χώραν 
’Από βλαβερά στοιχεία, 
Καί καθάρισε τάς λίμνας 
Καί τούς ποταμούς σας βλους· 
Φόνευσε τούς μάγους βλους, 
Καί τούς γίγαντας, τούς όφεις 
Καί τά τέρατα τής χώρας, 
‘Ως έφόνευσα πρό χρόνων 
Τών βουνών εγώ τήν άρκτον, 
Τήν λευκήν, άγρίαν άρκτον. 
Πλησιάζοντα δπόταν 
Αίσθανθής τόν θάνατόν σου· 
"Οταν ίδης τό φρικτόν του 
Βλέμμ άστράπτον άπαισίως, 
Έλθέ τότε, νά μοιράσω 
Μετά σοΰ τήν έξουσίαν 
Καί θά ήσαι εις τό μέλλον 
Εις τήν χώραν σου ό αρχών 
Τοΰ Από Βο£ρά Ανέμου.”

Αυτή ήτο ή συμβάσα 
Φοβερά μονομαχία 
Έν ήμέραις παρελθούσαις 
Έν τή χώρα; τοΰ Ζεφύρου. 
Καί τά ίχνη τοΰ Αγώνος 
Βλέπ’ δ κυνηγός Ακόμη 
Εις τά ορη χαραγμένα- 
Ίον δασύν καί μέγαν σχοϊνον 
Βλέπει θάλλοντα Ακόμη · 
Τά συντρίμματα τών βράχων 
Τά ογκώδη βλέπ’ είσέτι 
Κείμενα εις τήν κοιλάδα.

Έν τοσούτ’ ό Χιαβάθας 
’Επιστρέφει εις τόν οίκον. 
Ί ώ προσμειδιά ή φύσις, 
Ό Αήρ τόν περιχέει 
Μέ πνοήν λεπτήν, γλυκεΐαν 
Τήν Αφόρητον πικρίαν 
Τής όργής δέν είχε πλέον· 
Δέν ήσθάνετο τήν λύσσαν, 
Τήν έκδίκησίν του πλέον. 
Άπαξ μόνον τής όδοΰ του 
Παρεκτρέπεται ολίγον, 
Όπως Αγοράση βέλη 
Άπ’ τόν γέροντα χαλκέα 
Εις τήν γην τών Δακοτάχων, 
Ένθ’ ό ρύαξ Μινεχάας,5

5 “ Ενθ’ ό ρύαξ Μινεχάας ..Ή περί τό φρου
ρών Snelling χώρα είναι γραφικωτάτη. 01 καταρ- 
ράκται τού Αγίου ’Αντωνίου είναι γνωστοί εις τους 
περιηγητάς. Μεταξύ τοΰ φρουρίου καί τών κατα^-

Ύπό δρΰς μεγάλας ρέων 
Μειδιών πρός τάς εύφορους 
Κυματίζει πεδιάδας.

Έκ’ ήκόνιζεν ό γέρων 
Ό χαλκεύς αίχμάς οξείας 
Έκ ψαμμίνου καί πορρίτου 
Κ’ εξ ίάσπιδος έντέχνως.

Έκατοίκει δέ μαζύ του 
Ή ωραία του θυγάτηρ, 
Μέ τούς μαύρους οφθαλμούς της, 
Ή παράδοξος νεάνις, 
Ώς ό ρύαξ Μινεχάας, 
Πότε εύθυμος, γελώσα, 
Σοβαρά δέ μετ’ δλίγον 
Καί προσβλέπουσα όργίλως. 
Έλαφρόπους ώς ό ρύαξ, 
Μέ μακράν, ώραίαν κόμην 
Εύηχος ό γέλως ήτο 
Τής παρθένου, ώς ό ρύαξ. 
Διά τοΰτο καί έκλήθη 
Έκ τοΰ ρύακος ή κόρη 
Μινεχάα, γελών ύδωρ.

Διατί ό Χιαβάθας 
Έσταμάτησεν ολίγον 
Εις τήν γήν τών Δακοτάχων; 
Χάριν τών βελών έκείνων 
Τών όξέων τοΰ χαλκέως, 
Τών βελών τών πολυτίμων; 

’Ή έστάθη όπως ίδη 
Τό γελών τής κόρης δμμα; 
Όταν δέ το ούς κρυφίως 
'Έθετεν έπί τής θύρας, 
Δέν τό έκαμνε, ν’ άκούση 
Τής νεάνιδος τό βήμα, 
Ώς νά έβλεπε τό κύμα 
Τοΰ νερού τό Απαστράπτον, 
Ή νά ήκουε τόν ρόθρον 
Τοΰ εύηχου Μινεχάα;

Τίς τάς φλογέράς μαντεύει 
Τής νεότητος ιδέας; 
Ποιος έννοεΐ τάς σκέψεις 
Τοΰ όργώντος Χιαβάθα;

Έπιστρέψας εις τόν οίκον 
Όλα είπε τή Νοκόμη· 
Τήν συνάντησίν του πρώτον 
Μέ τόν γέροντα πατέρα, 
Τόν άγώνά του κατόπιν 
Προς τόν Ζέφυρον, τόν μέγαν 
Πλήν περί βελών δέν είπε 
Ούτε λέξιν ούτε λέξιν 
Περί τής ώραίας κόρης!

5.

Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΙΑΒΑΘΑ.

Τώρ’ Ακούσατε, θά είπω 
Πώς προσεύχεται νηστεύων 
Ό Αθώος Χιαβάθας. 
Δέν ζητεί επιτυχίαν 
Εις τήν θήραν κΐ αλιείαν, 
Δέν ζητεί τών δπλων νίκην, 
Δέν ποθεΐ ηρώων τύχην — 
Υπέρ τοΰ λαοΰ του μόνον 
Προσευχόμενος φροντίζει-

βακτών τούτων εόρίσκονται ο’ι “μικροί κατα^άκται” 
λεγόμενοι, έχοντες 40 ποδών ύψος καί σχηματιζόμενοι 
ύπό ποταμού, οστις χύνεται εις τόν Μισισιπήν. Οι 
’Ινδοί όνομάζουσιν αυτούς Mine-ha-ha ήτοι 11 τά γε- 
λώντα ΰδατα”. (Όρα Eastman· οί Δακοτάχοι, ήτοι 
Παραδόσεις τών Σιού. Είσαγ. σελ. 2.)

Τόν λαόν του θέλει μόνον 
Εύτυχή, εύημεροΰντα.

Έν πυκνή τοΰ δάσους θέσει 
Καί πλησίον ρυακίου 
Έκτισε μικράν καλύβην 
Έν έαριναΐς ήμέραις· 
Έν αυτή δέ τή καλύβη 
Τήν νηστείαν του φυλάττει 
Επτά νύκτας καί ήμέρας.

Καί τήν πρώτην μέν ημέραν 
Τής νηστείας του έξήλθεν 
Εις τό δάσος, βπου είδε 
Καί τήν έλαφον, καί είδε 
Καί τόν κόνικλον τόν άσπρον, 
Καί τόν σκίουρον πηδώντα 
Μεταξύ τών φύλλων είδεν 
Είδε καί άγριας χήνας 
Πρός βο^ράν άπερχομένας, 
Πρός τάς χώρας τάς ελώδεις.

"Έξ αύτών, θεέ μου, είπεν, 
Έξαρτάται ή ζωή μας;”

Τήν οευτέραν δέ ήμέραν 
Τής νηστείας πρός τήν όχθην 
Τήν δασώδη έπορεύθη, 
Κι’ είδε κόμορα καί βάτους, 
Είδε κλήματα γεμάτα 
Άπό σταφυλάς εύοσμους, 
Πλεκομένας έπί κλήθρης.

“Έξ αύτών, θεέ μου, είπεν, 
Έξαρτάται ή ζωή μας;”

Τήν ήμέραν δέ τήν τρίτην 
Τής νηστείας σύννους βλος 
Παρά τήν Ακτήν έστάθη, 
Διαυγές τό ύδωρ βλέπων 
Κ’ είδεν ελλοπας πηδώντας 
Εις τό ύδωρ, καί σταγόνας 
Άναπέμποντας μυρίας, 
Ώς Αν ήσαν μαργαρΐται. 
Τούς κίτρινους είδε χάνους, 
Ώς ακτίνας τοΰ ήλιου, 
Κολυμβώντας εις τό ύδωρ, 
Είδε δέ καί τόν καρκίνον, 
Καί τόν λύκον καί τήν μαίνην.

" Έξ αύτών, θεέ μου, είπεν 
‘Η ζωή μας έξαρτάται;”

Τήν τετάρτην δέ ήμέραν 
Τής νηστείας κουρασμένος 
Έκειτο έν τή καλύβη, 
Καί έκ τής πτωχής στρωμνής του 
Μέ ήμίκλειστον τό δμμα 
Έβλεπε τήν δμιχλώδη 
Χώραν, έβλεπε τό ύδωρ, 
Καθαρόν αύτο καί στίλβον, 
Καί τήν δύσιν τοΰ ήλιου.

Αίφνης είδε νεανίαν 
Μέ χρυσόστικτον έσθήτα 
Προχωροΰντα διά μέσου 
Τής όμίχλης τής έσπέρας, 
Πράσινα πτερά φοροΰντα 
Έπί τής χρυσής του κόμης. 
’Έρρίψε μακρόν ό νέος 
Βλέμμα πρός τόν Χιαβάθαν, 
Βλέμμα λύπης κ’ εύσπλαγχνίας 
Έπί τοΰ ωχρού προσώπου 
Τοΰ γενναίου Χιαβάθα, 
Καί μέ τόνον, ώς τού Νότου 
Στεναγμός εντός τού δάσους- 
"Χιαβάθα μου, τφ είπεν-

Ίλεώς σοι, εισακούει 
Ό θεός τήν δέησίν σου, 
Επειδή δέν προσηυχήθης 
Ώς προσεύχονται οί άλλοι- 
Δέν ζητείς πλουσίαν θήραν 

’Ή πλουσίαν Αλιείαν 
Δέν ζητείς εις μάχας νίκην, 
Δέν ζητείς ήρώων δόξαν 
Όχι, σύ τήν δέησίν σου. 
‘Υπέρ τοΰ λαοΰ σου κάμνεις.”

“Παρά τοΰ Κυρίου ήλθον 
Τής ζωής, εγώ ό φίλος 
Τών Ανθρώπων, ό Μονδάμης· 
Ηλθον νά σέ οδηγήσω 

Πώς μέ κόπους καί μέ μόχθους 
Τό ποθούμενον θά λάβης- 
Έκ τής κλίνης σου έγείρου, 
Κ’ έλθέ πάλαισε μαζύ μου.”

Κάτισχνος έκ τής νηστείας 
Έσηκ.ώθ’ ό Χιαβάθας, 
Κ’ έκ τής σκοτεινής καλύβης 
Εις τό ύπαιθρον έξήλθε, 
Νά παλαίση πρός τόν νέον, 
Πρός τόν φίλον τών ανθρώπων- 
Ψαύσας δέ αύτόν ήσθάνθη 
Νέον θάρρος εις τό στήθος, 
Νέαν δύναμιν κ’ έλπίδα· 
Νέαν έντασιν τών νεύρων 
Ώς έκ θαύματος ήσθάνθη-

Καί έπάλαισαν οί δύο 
Μέ Ορμήν ύπό τό φέγγος 
Το σκιώδες τής εσπέρας- 
Πλήν καθ’ βσον δεινοτέρα 
Άνεπτύσσετο ή πάλη, 
Τόσον μάλλον ρωμαλέος 
"Ωρμα καί ό Χιαβάθας, 
"Εως ου τά μαύρα σκότη 
Τής νυκτός τούς μονομάχους 
Κατεκάλυψαν τούς νέους.

"Τώρ’ αρκεί, τώ Χιαβάθα 
Είπε μειδιών ό άλλος· 
Αδριον περί τήν δύσιν 
Τοΰ ήλιου έπιστρέφω, 
Νά σέ δοκιμάσω πάλιν.” 
Είπε καί έξηφανίσθη, 
Έπεσεν ώς βροχή πίπτει, 
Διελύθη ώς δμίχλη· 
Δέν τόν είδ’ ό Χιαβάθας- 
Είδεν δτι τόν άφήκε. 
Μόνον καί άπηυδισμένον, 
Έχοντα ύπό τούς πόδας 
Τήν ομίχλην, κι’ ύπεράνω 
Τάκτινοβολούντα άστρα.

Καί τά; δύο δέ ήμέρας 
Μετά ταΰτα, καθ’ ήν ώραν 
Ώς πυρακτωμένος άνθραξ 
Έβυθίζετο ό δίσκος 
Τοΰ ήλιου εις τό ύδωρ, 
Έπανήλθεν ό Μονδάμης 
Πρός τόν νέον Χιαβάθαν, 
"Ινα μετ’ αύτοΰ παλαίση· 
"Ηρχετο σιγά ώς δρόσος, 
"Ητις έκ κενού αίθέρος 
Ώρμωμένη έπιστρέφει 
Πάλιν εις κενόν αιθέρα, 
Καί μορφήν λαμβάνει μόνον 
Τήν γήν δταν σιγά ψαύση, 
’Αφανής εις τούς Ανθρώπους 
Κΐ δταν έλθη κι’ δταν φύγη.

(ακολουθεί.)
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II ΤΥΧΗ.

ΑΡΧΑΙΟΝ ΑΓΑΛΜΑΤΙΟΝ ΕΓΡΕΘΕΝ

ΕΣΧΑΤΩΣ ΕΝ ΠΟΜΠΗΙΑι.

(Μετά είχίνοί.)

Έν τώ προδόμω οικίας 
τίνος άνασκαφείσης εσχά
τως έν Πομπηία κατά τό 
έβδομον τμήμα εύρέθη 
έντός παστού (niche) τό 
μικρόν όρειχάλκινον άγαλ
μάτιον τής Τύχης, ού 
τήν εικόνα παραθέτομεν. 
Τό άγαλμάτιον τοΰτο έχει 
ύψος 12''2 δακτύλων συμ- 
περιλαμβανομένης πα'ι τής 
βάσεως αύτοΰ. Η Τύχη 
φορεΐ μακρόν χιτώνα καί 
μανδύαν καί κάθηται έπί 
εύρείας έδρας, κρατούσα 
τούς πόδας έπί ύποβάθρου 
(Suppedaneum). Ή δε
ξιά αύτής χειρ κρατεί άρ- 
γυροΰν κύππελον, ή δέ 
αριστερά τό κεράς τής 
Άμαλθείας. Άρχαιολογι- 
κώς περίεργος είναι κατά 
τοΰτο ή άνακάλυψις αύτη,

II ΤΓΧΗ, ΑΡΧΑΙΟΝ ΑΓΑΛΜΑΤΙΟΝ ΕΤΡΕΘΕΝ ΕΣΧΑΤΩΣ ΕΝ ΠΟΜΠΗΙΑι.

δτι σπανιώτατα απαντά
ται άγαλμα Τύχης έν τή 
θέσει τών ’Εφεστίων θεών. 
Καί παστοί μέν άπαντών- 
ται πολλοί έν ταϊς οίκίαις 
τής Πομπηίας, σπανίως 
δμως περιέχουσιν ούτοι 
αντικείμενα αξίας, ώς τό 
εύρεθέν άγαλμα τής Τύ
χης. Εν τω αύτω παστώ 
εύρέθη καί μικρό: όρει- 
χάλκινος λύχνος έν σχή- 
ματι ανθρωπίνου ποδός, 
δστις κατά πάσαν πιθανό
τητα έκαιε πρό τοΰ αγάλ
ματος τής Τύχης.

Έν τω περιστυλίω τής 
αύτής οικίας εύρέθη καί 
έτερον μικρόν όρειχάλκινον 
άγαλμάτιον, ύψους 22 δακ
τύλων, παριστών Έρωτα, 
κρατούντα έπί τοΰ δεξιού 
ώμου δελφΐνα. Τό άγαλ
μάτιον τοΰτο έκόσμει τόν 
μικρόν μαρμάρινον πίδακα 
τοΰ περιστυλίου.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΚ ΤΗΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ.
(συνέχεια- 3ρα προηγούα. άριΟμ..)

Πρό καιρού ήδη είχε περιέλθει είς τά ώτα τοΰ ’Ανδρονίκου 
ή φήμη τοϋ μάγου· άλλ’ ό ’Ανδρόνικος έν δλη τή ακμή τής δόξης 
και τών θριάμβων του εύρισκόμενος ούδέ καν ύπ’ όψιν έλάμβανε 
τοιαύτας παιδαριώδεις προλήψεις, ίκανάς μόνον, ώς έλεγε, νά τα- 
ράττωσι καί νά έκθαμβώσιν απαίδευτα γραΐδια καί άνδρας περιω- 
ρισμένον έχοντας τόν νοΰν. Στρατιώτης καθ’ δλην τής λέξεως 
τήν σημασίαν ό ’Ανδρόνικος δέν έβασίζετο είμή μόνον είς τό στι- 
βαρόν τών χειρών του καί είς τοΰ ξίφους του τήν δύναμιν, καί 
ύπερνικήσας πάντα τά προσκόμματα έπίστευεν άκραδάντως δτι 
αύτός καί μόνος ήτο δ τάς μελλούσας αύτοϋ τύχας διέπων.

’Ήδη δμως παρατηρών μέν άφ’ ένός είς τόν δρίζοντά του 
νέφη απειλητικά έπικειμένην προμηνύοντα θύελλαν, αισθανόμενος 
δέ άφ' έτέρου τήν άνθρωπίνην άδυναμίαν καί καταδιωκόμενος 
ήμέρας καί νυκτός ύπό άγριων φαντασμάτων, πλασμάτων τής 
ενόχου αύτοϋ συνειδήσεως, έζήτει νά διάσχιση τόν σκοτεινόν τοΰ 
μέλλοντος πέπλον, καί μια τών ήμερών προσκαλέσας παρ’ αύτω 
τόν πιστόν αύτοϋ Άγιοχριστοφορίτην διέταξεν αύτόν νά δδηγήση 
είς τά άνάκτορα τόν σοφόν μάγον Σήθ, δν έπεθύμει νά ίδη καί 
νά συμβουλευθή ιδιαιτέρως. Ήπόρησε μέν ό Άγιοχριστοφορίτης 
έπί τή πρωτοφανεΐ ταύτη τοΰ κυρίου του έπιθυμία (διότι καί τόν 
πιστόν του άστρολόγον Ίωνάν εΐχεν άποπέμψει ό ’Ανδρόνικος άμα 
γενόμενος αύτοκράτωρ), ούχ ήττον δμως ύπήκουσε. Καί κατ’ 
άρχάς μέν ό μάγος άπήντησε τω βασιλικά άπεσταλμένω, δτι ούδέ
ποτε εξέρχεται τής οικίας καί δτι άν ό βασιλεύς θέλη νά τόν 'ίδη 
ώφειλε νά μεταβή παρ’ αύτφ· άφ’ ου δμως δ Άγιοχριστοφορίτης, 
άσυνείθιστος νά εύρίσκη άντίστασιν, τώ είπε £ητώς δτι άν δέν 
ύπακούση έν τφ άμα ήθελε μεταχειρισθή τήν βίαν, έπείσθη δ 
Σήθ νά παρακολούθηση αύτόν είς τά άνάκτορα.

Εν ίδιαιτέρφ καί άποκέντρφ τών άνακτόρων δωματίφ άνέ- 
μενε τήν έλευσιν τοΰ μάγου δ ’Ανδρόνικος, έχων παρ’ αύτφ τόν’ 
άπό Τυρά Ίωάννην, ένθερμον καί τούτον τών θελημάτων αύτοϋ 
ύπηρέτην καί πιστόν αύτοϋ αύλικόν.

'Οδηγούμενος διά τής χειρός ύπό τοΰ Άγιοχριστοφορίτου 
είσήλθεν δ άόμματος μάγος είς τό βασιλικόν δωμάτιον.

— Σήθ, τφ είπεν δ ’Ανδρόνικος· λέγει δ κόσμος δτι έχεις 
τήν δύναμιν νά γνωρίζης τά μέλλοντα καί δτι προλέγεις συμβάντα, 
τά όποια καί μετά πολλοΰ χρόνου παρέλευσιν Οέλουσι λάβει χώραν. 
Σήμερον έχω άνάγκην τής τέχνης σου.

— Έσκέφθης καλώς, άπήντησεν δ γέρων, έάν σοί συμφέρη 
νά γνωρίσης τό μέλλον; Είσαι άποφασισμένος νά παραδεχθής ώς 
αληθή καί άλάνθαστα δσα δυνάμει τής χορηγηθείσης μοι ισχύος 
θέλω σοί άποκαλύψει;

— Έργον έμόν εΐναι, Σήθ, άπήντησεν δ βασιλεύς συστέλλων 
τάς όφρΰς του, νά παραδεχθώ δ,τι θέλω καί νά κρίνω έάν μοί συμ
φέρη νά μάθω τά μέλλοντα, ούδέ δέχομαι νά μοί έπιβάλλης σύ 
τοΰτο. Σόν δέ έργον εΐναι ν’ άπαντήσης είς τάς ερωτήσεις καί 
τά ζητήματα, ά θέλω σοί ύποοάλλει. Είς τοΰτο μόνον νά περιο- 
ρισθής, μάγε.

Τό πρόσωπον τοΰ Σήθ έκαλύφθη ύπό νέφους σκοτεινού, δτε 
διά φωνής βραχείας άπήντησε·

— Λέγε!
— Μίαν μόνην θέλω σοί κάμει έρώτησιν, Σήθ, άλλ’ είς αύ

τήν μου τήν έρώτησιν άπαιτώ άπάντησιν ρητήν, βραχεΐαν καί 
άνευ περιστροφών.

— Λέγε! έπανέλαβεν δ μάγος.

— Τίς έσται δ διάδοχός μου έπί τοΰ θρόνου καί πότε δ διά
δοχος ούτος θέλει καταλάβει αύτόν; Ιδού ή έρώτησις.

Ό Σήθ έσιώπησεν.
— Μέ ήκουσες, μάγε; άνέκραξεν άνυπομόνως δ ’Ανδρόνικος, 

κτυπών διά τοΰ ποδός του τό έδαφος.
— Σέ ήκουσα, βασιλεύ, σέ ήκουσα, άπήντησεν άταράχω; δ 

Σήθ, καθαρά ήρώτησας. ΓΙλήν ή έρώτησις σου πρώτον μέν δέν 
εΐναι μία, άλλά διπλή, καί πρός τούτοις έχω άνάγκην μικρας τίνος 
προπαρασκεοής δπως άπαντήσω.

— Έάν τήν έρώτησιν μου θεωρής διπλήν, είπεν δ ’Ανδρό
νικος ύψών περιφρονητικώς τούς ώμους, διττήν μοί όφείλεις καί 
άπάντησιν. 'Όσον δ’ άφορα τάς προπαρασκευάς σου, σοί παραχωρώ 
δσον θέλεις καιρόν, άλλά γίνωσκε καλώς δτι αί προπαρασκευαί 
αύται δέον νά γείνωσιν ένταΰθα καί ενώπιον μου.

— Δότε μοί λεκάνην πλήρη υδατος, είπεν δ μάγος. Ό 
Άγιοχριστοφορίτης έσπευσε νά φέρη λεκάνην πλήρη υδατος, ήν 
καί έθεσε πρό τοΰ Σήθ έπί τραπέζης. Ό μάγος πεισθείς διά 
τής άφής δτι παρετέθη αύτω τό ζητηθέν είπε-

— Καλώς! νΰν πρόσεχε, βασιλεΰ.
Καί έξαγαγών έκ τοΰ πλατέος θυλακίου τοΰ έπενδύτου του 

μικράν σιδηράν ράβδον καί λευκήν τινα κόνιν έντός φύλλου χάρτου 
έχυσε τήν κόνιν έντός τοΰ υδατος καί διά τής μικρας ράβδου 
έκίνει καί έτάραττε τό ύδωρ. Συγχρόνως δέ τά χείλη του έπρό- 
φερον άκαταλήπτους τινάς καί διακεκομμένος λέξεις είς γλώσσαν 
ξένην καί μυστηριώδη. Μετά μικρόν άνεφώνησεν δ μάγος-

— Πνεύμα αέριον καί γήϊνον, σέ καλώ! Έξελθε τής χώρας 
σου τής σκοτεινής, έμφανίσθητι ένώπιόν μου καί άπάντησον είς 
τάς έρωτήσεις μου !

Καί ή μικρά σιδηρά ράβδος έξηκολούθει ταράττουσα τό ύδωρ 
έντός τής λεκάνης, καί τά χείλη τοΰ τυφλού γέροντος έπρόφερον 
πάλιν λέξεις άκαταλήπτους καί διακεκομμένος. Καί τό ύδωρ έντός 
τής λεκάνης έθολοΰτο καί άνέδιδε καπνούς πυκνούς. Καί οί καπνοί 
ουτοι έπεσωρεύοντο ύπεράνω τής λεκάνης καί ώς νέφος έπεσκίαζον 
τό δωμάτιον.

Σιωπηλοί έβλεπον οί τρεις θεαταί τής σκηνής ταύτης έντός 
τής μυστηριώδους λεκάνης.

Καί βαθμηδόν τό λευκόν νέφος έλάμβανε χροιάν έρυθράν, καί 
έρυθρούν έβάφετο τό ύδωρ τής λεκάνης, καί οσμή θείου έπλήρου 
τόν άέρα.

Άμα δέ έπαυσεν ή σιδηρά ράβδος ταράττουσα τό ύδωρ έφ.άνη 
έν τω πυθμένι τής λεκάνης ώς άνάβλυσίς τις, καί δ Σήθ εΐπε ·

— Πρόσεχε, βασιλεΰ, παρέστη ή στιγμή! Προσήλωσον τό 
βλέμμα σου είς τό βάθος τής λεκάνης. Έκεϊ εύρίσκεις τήν άπάν- 
τησιν είς τήν πρώτην σου έρώτησιν. — Πνεΰμα έναέριον, έξη· 
κολούθησεν δ μάγος, κύπτων έπί τής λεκάνης, άπάντησον ήμΐν. 
Τίς έσται δ διάδοχος τοΰ ίσχυροΰ βασιλέως, δστις σήμερον ΐσταται 
ένώπιόν σου;

Έν τώ άμα ήκούσθη ελαφρός τής ράβδου τρυγμός έν τώ 
πυθμένι τής λεκάνης, καί χειρ άόρατος έφάνη χαράττουσα γράμ
ματα έντός τοΰ Οολοΰ υδατος.

Τά δέ γράμματα ταΰτα ήσαν έν ιώτα καί κατόπιν έν σήγμα 
έν σχήματι ήμισελήνου.

— Ίς, έψιθύρισεν δ βασιλεύς. Τοΰτο μόνον;
— Άρκεΐ, είπεν δ μάγος.
— Ίς, άνεφώνησεν δ βασιλεύς. — Τόν Ισαάκ εννοεί — 

Ναι, τόν ’Ισαάκ, τόν Ίσαυρον, τόν έν Κύπρφ βασιλεύοντα, τόν 
άχρεϊον έκεΐνον Κομνηνόν, τό αίσχος τοΰ γένους του.

— Σιωπή! είπεν έπιτακτικώς δ Σήθ. Νΰν άκουσον καί τήν 
δευτέραν άπάντησιν. — Είπέ ήμΐν, πνεΰμα έναέριον καί γήϊνον, 
είπέ ήμΐν πότε δ διάδοχος ούτος άναβήσεται τόν θρόνον;

Καί δ ’Ανδρόνικος καί οί οπαδοί αύτοϋ προσήλωσαν τά βλέμ
ματά των έπί τής λεκάνης· άλλ' έν αύτή ούδέν έφαίνετο ή τά 
δύο χαραχθέντα γράμματα.

Αίφνης έκ τοΰ νέφους ύπεράνω τής λεκάνης ήκούσθη φωνή 
λέγουσα· 'Έντός τών ήμερών τής ύ,ψώσεως τοΰ Σταυρού.’

— Τί λέγεις, πνεΰμα άπατηλόν; άνέκραξεν ό ’Ανδρόνικος. 
<0 μην Σεπτέμβριος ήρχισεν ήδη· πώς δύναται ό Κομνηνός’Ισαάκ 
νά έλθη έντός τριών ή τεσσάρων ήμερών άπό τής Κύπρου καί 
νά καταλάβη τόν θρόνον;

Καί τά χείλη τοΰ ’Ανδρονίκου έμειδίασαν είρωνικώς.
— Σήθ, εΐπεν άποτεινόμενος πρός τόν μάγον άπελθε έν- 

τεΰθεν καί ή έπιστήμη σου εΐναι φλυαρία καί άγυρτία, καί σύ 
αύτός δέν εΐσαι ή άνόητος καί γελοίος άπατεών. Άπελθε!

— Βασιλεύ, εΐπε τότε δ έκ Τυρά ’Ιωάννης· έπίτρεψόν μοι 
μίαν παρατήρησιν. Τό πνεΰμα, τό τή προσκλήσει τοΰ σοφοΰ 
μάγου έμφανισθέν, έλάλησε πρός ήμάς ρητώς- πρέπει νά έννοή- 
σωμεν τούς λόγους του.

— Βλέπω, Ιωάννη, άπήντησεν όργίλως δ ’Ανδρόνικος, δτι 
καί σύ άνήκεις είς ’ϊήν χορείαν τών περιωρισμένων έκείνων αν
θρώπων, οΐτινες δίδουσι πίστιν είς τοιαΰτα ληρήματα. Άνώτερον 
τών τοιούτων σ’ ένόμιζον.

— Βασιλεΰ, εΐπεν δ Ιωάννης προσβλέπων μετά φόβου τήν ένώ- 
πιον αύτού εύρισκομένην λεκάνην γράμματα έχαράχθησαν μυστη
ριώδη- φωνή έκ τής νεφέλης έλάλησεν. Άρα μόνον τόν Κύπριον 
Ισαάκ έννοεΐ τό πνεΰμα; Συλλογίσου, δτι έν μέση τή πόλει ταύτη 
ζή δ ’Ισαάκ δ Άγγελος, ω σύ άλλοτε καταγγελθέντι έπί συνομωσία 
έχάρισας τήν ζωήν. Τίς οΐδεν άν τόν Ισαάκ τούτον δέν έννοεΐ 
τό πνεΰμα;

— Τόν Άγγελον; εΐπεν δ Ανδρόνικος, καί τό πρόσωπόν του 
έξέφρασε άκραν περιφρόνησιν · τόν άνανδραν έκεΐνον Ισαάκ δστις 
έκρύβη καί έτρεμεν ώς γυνή άμα είδε τούς συστασιώτας του συλ- 
λαμβανομένους; Τόν λαγωόν έκεΐνον τόν δειλόν; Άλλ’ εΐναι δ 
άνήρ ούτος καν δυνατός νά διανοηθή θρόνου κατάληψιν;

— Βασιλεΰ, εΐπεν δ Σήθ σοβαρώς- μή παίζης μέ τά πνεύ
ματα! Ήρώτησας· τό πνεΰμα σοί άπήντησε· μή περιφρονής τούς 
λόγους του.

— Μετ’ ού πολύ θέλομεν μάθει άν τόν ’Ισαάκ τούτον ήνόει 
τό πνεΰμα, εΐπεν άποφασιστικώς δ Άγιοχριστοφορίτης. Σοί ύπό- 
σχομαι, βασιλεΰ, έντός μικρού νά καταστήσω έντελώς άβλαβή τόν 
ύπό τοΰ πνεύματος ύποδειχθέντα τούτον έχθρόν!

Μειδίαμα εύνοιας τοΰ αύτοκράτορος άντήμειψε τήν προθυμίαν 
ταύτην τοΰ πιστού Άγιοχριστοφορίτου.

Καί έξήλθον τοΰ βασιλικού δωματίου δ Άγιοχριστοφορίτης 
καί δ Σήθ, ό μέν μάγος δπως μεταβή είς τήν οικίαν του, ένθα 
τό πλήθος άνέμενεν αύτόν, δ δέ οπαδός τοΰ Ανδρονίκου δπως συλ- 
λάβη τόν ύποδειχθέντα τοΰ θρόνου διάδοχον.

'0 δέ ’Ανδρόνικος έν στιγμιαία παραφορά κατέρριψε δι’ ένός 
λακτίσματος στιβαρού τήν λεκάνην, ένθα άμυδρώς άκόμη έφαίνοντο 
τά δύο φρικώδη γράμματα. —

Ίδιωτεύων έμενεν δ ’Ισαάκ Άγγελος έν Κωνσταντινουπόλει, 
μή θελήσας ν’ άναγνωρίση τήν έξουσίαν τοΰ άρπαγος ’Ανδρονίκου. 
Έμενε δέ άνενόχλητος δ Ισαάκ διότι άνήρ άνευ πρωτοβουλίας καί 
άτομικοΰ θάρρους έθεωρεΐτο άβλαβής καί πρός πάσαν τολμηράν 
έπιχείρησιν ανίκανος. Ήτο ώς δ μικρός καί ασθενής μΰς, δν δ 
ισχυρός καί ύπερήφανος λέων περιεφρόνει. —

Ή νύξ ήτο ήδη προκεχωρημένη δτε δ Άγιοχριστοφορίτης 
παραλαβών δορυφόρους τινάς, πιστούς αύτοϋ ύπηρέτας, καί ζωηρού 
ίππου έπιβάς, διηυθύνθη πρός τήν κατοικίαν τοΰ ’Ισαάκ. Τά 
πάντα ήσαν ήσυχα, κάί ή οικία έφαίνετο έρημος καί άκατοί- 
κητος.

Ό Άγιοχριστοφορίτης είσελθών είς τήν εύρύχωρον αύλήν καί 
τοποθετήσας καταλλήλως τούς δορυφόρους του, διέταξεν ύψηλή 
τή φωνή τόν Ισαάκ νά κατέλθη κατά διαταγήν τοΰ βασιλέως. 
Ήκουσεν δ ’Ισαάκ τήν φωνήν τοΰ άγριου Άγιοχριστοφορίτου, 
ήκουσε τήν διαταγήν, καί ένόησεν δτι κακόν τι περιέμενεν αυτόν. 
Διό καί πλησιάσας είς παράθυρον, άπήντησε τώ άπεσταλμένω τοΰ 
Ανδρονίκου δτι άσθενών δέν ήδύνατο νά ύπακούση άμέσως είς τήν 

διαταγήν τοΰ κυρίου καί βασιλέως, άλλ’ δτι άμα άναρρώση ήθελε 
σπεύσει ώς πιστός τοΰ ήγεμόνος ύπήκοος είς τό άνάκτορα.

— ’Αναβολήν δέν έπιδέχεται ή διαταγή τοΰ αύτοκράτορος, 
άπήντησιν έκ τής αύλής δ Άγιοχριστοφορίτης ύψών τήν άγρίαν 
αύτοϋ φωνήν. ’Οφείλεις άμέσως νά κατέλθης καί νά ύπακούσης· 
άλλως οί δορυφόροι μου θέλουσι σέ φέρει πρός με άνάρπαστον έκ 
τής κόμης καί τού πώγωνο:.

Έκ τής άπειλής ταύτης καί έτι μάλλον έκ τής παρουσίας 
τού προφέροντος αύτήν ένόησεν δ ’Ισαάκ δτι σχέδιον καταχθόνιον 
κατά τής ζωής του έτεκταίνετο, καί ό άνήρ έκεϊνος τής ειρήνης, 
δ τήν βίαν άποστρεφόμενος καί ένώπιόν τοΰ κινδύνου ώχριών, 
μετατρέπεται έν ροπή όφθαλμοΰ είς άτρόμητον πολεμιστήν καί 
ηρώα.

Εΐδεν δ Ισαάκ δτι μόνον έν ταϊς ίδίαις αύτοϋ χερσίν έκειτο 
ή σωτηρία του, διότι καλώς έγνώριζεν δτι έάν άπαξ περιπέση είς 
τήν έξουσίαν τού Άγιοχριστοφορίτου ούδεμία πλέον τώ έμενεν 
έλπίς, καί άδοξου καί άτιμωτικοΰ έν σκοτεινή ειρκτή θανάτου 
έπροτίμησε θάνατον ένδοξον μέ τά δπλα είς τάς χεΐρας.

Αρπάζει σπάθην εύρισκομένην έν τώ κοιτώνί του καί κατέρ
χεται τήν κλίμακα άσκεπής τήν κεφαλήν, τό όμμα φλογερόν, ώς 
Άρης ύπερήφανος. ’Απειλητικός δέ ΐσταται έν τή αύλή ένώπιόν 
τοΰ φοβερού Άγιοχριστοφορίτου.

Είς τήν άπροσδόκητον ταύτην έμφάνισιν όπισθοδρομεΐ ολίγον 
δ Άγιοχριστοφορίτης. Όφελούμενος έκ τοΰ κινήματος τούτου 
όρμο, κατ’ αύτοϋ δ Ισαάκ καί ταχύς ώς άστραπή καταφέρει κτύ
πημα διά τής σπάθης ισχυρόν κατά τής κεφαλής τοΰ έχθροΰ.

Καί πίπτει ό Άγιοχριστοφορίτης άπό τοΰ ίππου, έσχισμένον 
έχων τό κρανίον μέχρι τοΰ στήθους, αίματόφυρτος καί νεκρός. Ό 
δέ Ισαάκ, έπιτεθείς κατά τών δορυφόρων οΐτινες έμενον κεχηνότες 
καί άνοίξας αύτω διά τοΰ ξίφους διέξοδον, έξέρχεται είς τήν δδόν 
καί διατρέχει τήν άγοράν κρατών τό καθημαγμένον ξίφος καί φω- 
νάζων ' Έφόνευσα τόν Άντίχριστον! Έφόνευσα τόν Άντί- 
χριστον!”

Πρό πολλοΰ τόν αίμοβόρον καί ώμον Άγιοχριστοφορίτην δ 
λαός τής Κωνσταντινουπόλεως έν τω μίσει καί τή άγανακτήσει 
του ώνόμαζεν Άντιχριστοφορίτην.

Καί έπί τώ άκούσματι τούτω έξέρχονται οί κάτοικοι τών 
οικιών καί παρακολουθούσι τόν τρέχοντα ’Ισαάκ, δστις διευθύνεται 
πρός τόν ναόν τής Αγίας Σοφίας έλπίζων έκεϊ νά εύρη άσυλον 
καί προστασίαν.

Καί ή πλατεία τής Αγίας Σοφίας πληροΰται πλήθους πυκνού, 
. ζητοΰντος νά μάθη τό συμβησόμενον. Καί σπεύδουσιν οί έχθροί 

τοΰ Ανδρονίκου είς τόν ναόν, ένθα ήδη εύρίσκεται δ Ισαάκ, καί 
ένθα έκ τών πρώτων εισέρχεται καί δ πρός πατρός θείος αύτοϋ, 
’Ιωάννης δ Δούκας μετά τοΰ ύιοΰ του καί άλλων έπισήμων άνδρών.

Έν τώ μεταξύ οί δορυφόροι τοΰ Άγιοχριστοφορίτου άραντες 
τό πτώμα αύτοϋ σπεύδουσιν είς τά άνάκτορα καί έκθέτουσι τώ 
Άνδρονίκω τά γενόμενα.

Βλέπει δ ’Ανδρόνικος τό αιμοσταγές καί πελιδνόν πτώμα τοΰ 
πιστοΰ αύτοϋ οπαδού καί ύπηρέτου · τό βλέπει, καί δ άνήρ έκεϊνος 
μέ τήν ψυχράν καί άδιάφορον καρδίαν ούδέ καν συγχινεϊται. Φο
βείται δι’ εαυτόν καί άρκεϊται μόνον νά ε’ίπη· "Ό λαβών έλαβε!” 
καί μεταβαίνει τρέμων είς τόν κοιτώνα, δπόθεν έκδίδει έγγραφον 
διαταγήν δι’ ής άπονέμει πλήρη είς τούς φονεϊς συγχώρησιν.

Ήλπιζεν δ άθλιος διά τοιούτου μέσου ν’ άφοπλίση τών έγ- 
θρών του τήν οργήν καί νά παρατείνη άκόμη τήν ΰπαρξίν του.

Άλλά τό πνεΰμα, τό έπί τή έπικλήσει τοΰ άομμάτου μάγου 
έκ τής νεφέλης λαλήσαν, εΐχεν ήδη δρίσει τοΰ βίου του τό τέρμα!

(άχολουΟεΐ.)
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« ,Ω X «Μ »Αφόοως και πιστως.

Κάρολος, βασιλεύς τής Βυρτεμβέργης.

Τή 15 Φεβρουάριου 1881.

"Εύγενής έστω ό άνθρωπος
Έλεήμων καί αγαθός.”

Βικτωρία, πριγκήπισσα τής Γερμανίας.
Έν Βερολίνφ.

Όλγα, βασίλισσα τής Βυρτεμβέργης,

Μεγάλη δοόχισσα πασών τών Ρωσσιών.

ΕΚ ΤΟΤ ΛΕΤΚΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΤΤΟΓΡΑΦΩΝ (έ-ζδότη; J. Η. Schorer ίν Βερολίνφ 1881). "Τό επιχειρώ, καί ό θεός βοηθός.”
Φριδερϊκος Κάρολος τής Πρωσσίας.

ΘΕΑ ΕΚ ΤΤΝΙΔΟΣ.

4^*»<*^**ί

"Δόξα καί τιμή τοΐς γενναίοις έκείνοις, οΐτινες κινδυνεύουσι τήν. ζωήν των δπως σώσωσι 
τήν ζωήν άλλων.”

Έν Βερολίνφ τή 10 Φεβρουάριου 1881.
Κόμης Μόλτκε 

Στρατάρχης.

ΕΚ ΤΟΤ ΛΕΤΚΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΤΤΟΓΡΑΦΩΝ (έ-ζδότης J. Η. Schorer έν Βερολίνφ 1881).
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕ2ΡΗΣΙΣ.
ΕΛΛΑΣ. Το ζήτημα τών ελληνικών ταχυ

δρομείων έν Τουρκία περιμένει ακόμη τήν λύσιν 
του. Γίότε αυτή θά έπέλθη, άδηλον καθότι ή 
τουρκική κυβέρνησις ούτε τήν διαμαρτύρησιν τοΰ 
πρεσβευτοΰ τής ‘Ελλάδος έν Κωνσταντινούπολή 
έλαβε μέχρι τοϋδε ύπ’ δψιν, ούτε τάς φιλικός 
παραστάσεις τών αντιπροσώπων τών μεγάλων 
Δυνάμεων. Έν τοσούτω λέγεται, βτι ή Ελλη
νική κυβέρνηαις διαμαρτυρηθεΐσα και πάλιν, διε- 
κήρυξεν δτι μέχρις ου δέν έγκατασταθώσι πάλιν 
τά ταχυδρομεΐά της έν Τουρκία, ώς ήσαν πρό- 
τερον, δέν έννοεΐ ν' Αναγνώριση ούδεμίαν χρη
ματικήν Αποζημίωσιν διά τήν παραχώρησιν τών 
νέων έπαρχιών. Συγχρόνως δέ άπετάνθη και εις 
τάς ευρωπαϊκός δυνάμεις, αΐτινες έχουσιν άμεσον 
συμφέρον νά μή έγκαινισθή τό κακόν τοϋτο προη
γούμενο'?, το άντιβαΐνον εις ρητάς συνθήκας και 
αποφάσεις. Δυσάρεστον είναι βεβαίως τό πα- 
ρεμπίπτον τοϋτο ζήτημα, αλλά φρονοΰμεν δτι 
ή έλληνική κυβέρνηαις δέν έπραξε καλώς προ- 
βάσα τοσοΰτον κατεσπευσμένως εις τήν διάλυσιν 
τοΰ στρατού, τοΰ μετά τοσαύτης Ουσίας πρό μι
κρού συγκεντρωθέντος. Ό στρατός είναι πολυ
δάπανος, άλλά τήν δαπάνην ταύτην ώφειλε νά 
ύποστή ή Ελλάς μέχρι τής έντελοΰς λύσεως 
βλων τών εκκρεμών ζητημάτων μετά τής γεί- 
τονος έπικρατείας. Τήν γνώμην ταύτην έξέ- 
φρασαν Ευρωπαίοι πολιτικοί, οΐτινες καλώς γνω- 
ρίζοντες τήν Οέσιν τών πολιτικών πραγμάτων έν 
τή ’Ανατολή, είναι καλοί εις τήν περίστασιν 
ταύτην κριταί. — Οί βούλευτα'ι, ους αί νέαι 
έπαρχίαι Οέλουσιν άποστείλει εις τήν Ελληνικήν 
βουλήν, ώρίσθησαν εις 35 διά τοΰ πρό τινων 
ημερών έκδοΟέντος περί τούτου βασιλικού δια
τάγματος. Πολλοί είσίν ο'ι υποψήφιοι βουλευταί 
εις τάς νέας έπαρχίας, καί μεταξύ αύτών καί 
αρκετοί έκ τής έλευθέρας Ελλάδος, καταγώ- 
μενοι έκ τών τέως δούλων έπαρχιών. Οί ύπο- 
ψήφιοι ουτοι, γνωρίζοντας τά πράγματα έν Έλ- 
λάοι, είσί καταλληλότατοι ν’ Αντιπροσωπεύσωσι 
τούς νέους αύτών συμπολίτας.

ΓΑΛΛΙΑ. "Ο,τι κατά τάς τελευταίας ταύτας 
ήμέρας έπησχόλησε κυρίως τό κοινόν έν Γαλλία 
ήτο ή δίκη τοΰ πρώην έν Τύνιδι Αντιπροσώπου 
τής Γαλλίας ‘Ρουστάν κατά τοΰ δημοσιογράφου 
‘Ροσεφώρ, δστις, ώς γνωστόν, κατηγόρησεν αυτόν, 
δτι προύκάλεσε τήν εις Τύνιδα έκστρατείαν χά- 
ριν ατομικών καί χρηματιστικών συμφερόντων. 
’Εκείνο δέ, τό όποιον τούς πάντας έξέπληξε καί 
αύτόν έτι τόν πρωθυπουργόν Γαμβέτταν, τόν εις 
παν άπροσδόκητον παρεσκευασμένον, είναι δτι 
τό δικαοτήριον τόν μέν ‘Ροσεφώρ έκήρυξεν Αθώον, 
τόν δέ ‘Ρουστάν κατεδίκασεν εις τά έξοδα τής 
δίκης. ’Αποδοκιμασία αυτή φανερά κατά τής έν 
Τύνιδι έκστρατείας καί κατά τών πολιτικών άν- 
δρών, τών έξωθησάντων τό έθνος εις τήν πολυ- 
δάπανον ταύτην στρατιωτικήν έπίδειξιν. Τό έπει- 
σόδιον τοϋτο, ώς καί αί έν τή βουλή καί τή 
γερουσία λαβοΰσαι χώραν ζωηραί συζητήσεις 
Αποδεικνύουσιν δτι ή οδός, ήν βαδίζει τό ένεστώς 
γαλλικόν ύπουργεΐον δέν είναι έστρωμμένη διά 
ρόδων καί δτι ή δημοτικότης τοΰ Γαμβέττα δέν 
είναι τόσον ακλόνητος δσον ύπετίθετο. Άλλ’ ό 
Γαμβέττας είναι ό Ανήρ τών αίφνηδίων επινοή
σεων καί Αποφάσεων καί δΐ δλου παράδοξον ν’ 
άκούσωμεν μιφ τών ήμερών νέον του πραξικό
πημα, τό όποιον ν’ άναβιβάση αυτόν πάλιν έπί 
τής έδρας τής δημοτικότητος, άφ’ ής οί αντί
παλοί του πειρώνται νά κρημνίσωσιν αύτόν. — 
Τά έν Τύνιδι δέν παρέχουσι πλέον πολύ τό έν- 
διαφέοον ή έπανάστασις πνέει ήδη τά λοίσθια 
καί ό γαλλικός στρατός ετοιμάζεται νά έπανέλθη 
εις τήν Εύρώπην. 'Ότι ό στρατός ούτος έδεκα- 

τίσθη έν ’Αφρική έκ τών κακουχιών καί τών 
νόσων είναι πασίγνωστον, άν καί ή κυβέρνηαις 
άποκρύπτη δλην τήν Αλήθειαν ■ πλέον τών δέκα 
χιλιάδων Γάλλων ύπέκυψαν έν ’Αφρική καί δέν 
θέλουσι πλέον έπανίδει τάς άκτάς τής πατρί
δας των.

ΙΤΑΛΙΑ. Κατά τήν συζήτησιν τοΰ υπουρ
γείου τών έξωτερικών έν τή ιταλική βουλή τό 
ύπουργεΐον ύπέστη ήτταν δεινήν. Ή πολική τοΰ 
ύπουργοΰ τών έξωτερικών Μαντσίνη άπεδοζιμάσθη 
διά ψήφων 95, καί φαίνεται δτι αί ήμέραι τοΰ 
υπουργείου Δεπρέτη είσί μεμετρημέναι. ‘Η έν 
Βιέννη έπίσκεψις τοΰ βασιλέως τής ’Ιταλίας, 
προκλήθεΐσα ύπό τοΰ Μαντσίνη, θεωρείται ώς 
μέγα πολιτικόν σφάλμα, τοσούτω μάλλον καθ’ 
δσον δέν κατωρθώθη νά γείνη δεκτή παρά τοΰ 
πρίγκηπος Βίσμαρκ. καί ή έπίσκεψις τοΰ Ιταλού 
ήγεμόνος εις τήν αύτοκρατορικήν αύλήν τής Γερ
μανίας. Τήν Ανάγνωσιν τής φιλόφρονος μέν άλλ’ 
αρνητικής έπιστολής τοΰ Βίσμαρκ ήκουσεν ή 
ιταλική βουλή μετά πολυσημάντου σιωπής, καί 
κατόπιν αυτής έπήλθεν ή άποδοκιμαστική ψήφος. 
Μάτην έπροσπάθησεν ό Μαντσίνης ν’ απόδειξη 
δτι αύτός ύψωσε τήν Ιταλίαν έξωτερικώς εις 
θέσιν Αξιοπρεπή- μάτην ήθέλησε νά δικαιολογήσει 
τά διαβήματά του· ή κακή έντύπωσις, ήν παρή- 
γαγεν ή έν λόγιο έπιστολή, έμεινεν Ανεξάλειπτος) 
καί ή βουλή έξέφρασε τήν Αποδοκιμασίαν της. 
Ό Μαντσίνης είναι άνήρ πεπειραμένος καί εις 
τών καλλιτέρων πολιτικών τής Ιταλίας, άλλά 
στερείται τής ανεξαρτησίας τοΰ χαρακτήρος καί 
τής εύτολμίας εκείνης, ήτις έχαρακτήριζε τόν 
όντως έξοχο·? πολιτικόν τής ’Ιταλίας, κόμητα 
Καβούρ. ’Εννοείται δτι ή Αντιπολίτευσις εύρί- 
σκεται εις κίνησιν, διότι προβλέπει προσεχή 
ύπουργικήν κρίσιν.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ.
0 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ.

Είς τών επιφανέστερων ηρώων τής Κρήτης, 
ό Ά. Μανουσογιαννάκης, άπεβίωσε κατ’ 
αύτάς έν τή γενετείρα αύτοΰ νήσω ύπερεκατον- 
τούτης. Τις ύπήρξεν ό Μανουσογιαννάκης διηγούν
ται αί επανειλημμένα·. τής Κρήτης έπαναστάσεις, 
αΐτινες έλαβον χώραν κατά τά τελευταία έκατόν 
έτη- τό κηρύττουσι μεγάλη τή 'ρωνη τά ηρωικά 
τής Κρήτης όρη, οί μάρτυρες τών κατορθωμάτων 
αύτοΰ- τύ λέγει ή ιστορία, ήτις Ανέγραψε τό 
δνομα αύτοΰ είς τάς Αθανάτους αύτής δέλτους. 
Ό Μανουσογιαννάκης ήτο ό πρώτος ό μυηθείς 
έν Κρήτη τά τής Φιλικής Εταιρίας, ήτο ό πρώ
τος, ό υπέρ τής ελευθερίας τής πατρίδας του 
ύψώσας καί φωνήν καί βραχίονα. Καί δμως 
δέν ηύτύχησε νά ίδη τήν φαεινήν τής ελευθερίας 
ημέραν- κατήλθεν είς τον τάφον πλήρης μέν 
ήμερών, άλλά μέ τόν ανεκτέλεστον είσέτι πόθον 
άπέθανε μέ τό δνομα τής πατρίδος του, δούλης 
είσέτι, έπί τών χειλέων. Έν άλλη χώρα τοιοΰ- 
τος άνήρ θά έτύγχανεν έξαιρετικών τιμών- παρ’ 
ήμΐν δυστυχώς οί μεγάλοι άνδρες παρορώνται 
καί πολλάκις καταδιώκονται. Ό Μανουσογιαν- 
νάκης Απέθανε σχεδόν λησμονημένος καί πτωχός. 
Άλλ’ ή ιστορία, ό Αδέκαστος κριτής, δέν θέλει 
λησμονήσει αύτόν. Τόν τάφον του ίσως άπλούν 
καλύπτει χώμα, άνευ πλακός έπιτυμβίου, άνευ 
έπιγραφής. Άλλ’ ύπεράνω τοΰ τάφου εκείνου 
έχαράχθη ήδη Ανεξάλειπτου έπίγραμμα- "’Εν
ταύθα κεΐται τό άξιον τής πατρίδος 
τέκνον.”

ΤΑ ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ
ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΚΡΙΛΩΦ.

(Μέτάφρασις Π. Α. ’Αςιώτου).
Δύο περιστέρια κάτασπρα σάν Αδελφάζια έζοΰσαν- 
Έτρωγαν κ’ έπιναν μαζύ, Αχώριστα 'περνούσαν 
Τό ένα δέν ύπέφερε τ’ άλλο μακρυά νά λείπη, 
Καί έμοιράζανε μαζύ κάθε χαρά καί λύπη- 
Ποτέ δέν αίσθανθήκανε πώς ό καιρός ’πετοΰσε- 
Λύπη κι’ άν είχαν, τίποτε δέν τά 'στενοχωρούσε. 
Δέν είναι κρίμα υστερ’ απ’ αύτά φωλιά ν’ Αλλάξη, 

Ν’ άφήση τό ’να τ' άλλο ταίρι;
Όμως τό ’να στοχάσθηκε νά φύγη, νά πετάςη, 

Νά ίδη, νά έξετάση 
Κόσμ’ άλλονε καί ξένα μέρη,

Τό ψέμα, τήν Αλήθεια νά Ιδη, νά διακρίνη.
— ΓΙοΰ πας; λέγει το ταϊρί του καί ή πνοή του 

σβύνει-
Ποιο τ’ όφελος νά ταςειδεύης; 
"II νά μέ άρνηθής σκοπεύεις;

Σκληρό! Άν Αδιάφορης, άν δέν πονής διά μένα 
Θυμού τά βρόχια, τά πουλιά, τοΰ κεραυνού τήν 

\P‘X7!'
Ί όσα κακά όποΰ κανείς είς τά ταξείδια βρίσκει! 
Καν πρόσμενε τήν άνοιξι πριν φύγης είς τά ξένα! 
Τότε είς τό ταξεΐδί σου σύμφωνο θέ νά μ’ ευρης. 
Τώρα καί τήν τροφή κανείς δύσκολα τήν συνάζει, 

Άκούσθη καί ό κόρακας νά κράζη- 
Κακό σημείο, καθώς ξεύρεις, 
Μεΐν, ακριβό, μαζύ νά ζοΰμε! 
Βλέπεις πώς ευθυμα ’περνούμε.

Πού νά πετάξης ’πιθυμάς δέν έμπορώ νά κρίνω- 
Μά 'γώ, σκληρό, χωρίς εσέ όλόρφανο θά μείνω. 
Άγρια γεράκια Αχόρταγα, βρόχια, σκηναΐς τοΰ 

τρόμου 
θά βλέπω στ όνειρό μου-

θενά φοβούμαι πάντοτε μή σ’ εύρη δυστυχία- 
Κΐ άμα φανή ’πό ’πάνω μου κανένα συννεφάκι, 
θά λέγω- Ποΰ νά βρίσκεται τό δόλιο μ’ Αδελφάκι; 
Καλά 'ναι; ή μήν άσπλαγχνα εύρήκε τά στοιχεία; 
Τά λόγια έσυγκίνησαν αύτά τό περιστέρι- ' 
Μά νά πετάξη ’πιθυμεΐ, άν καί πονή τό ταίρι. 
Αύτή ή έπιθυμία του δέν τ’ άφινε νά κρίνη.
— Μήν κλαΐς, χρυσό! παρόμοια παρηγοριά τού 

δίνει.
Τρεις ’μέραις μόνο θ’ αρνηθώ τήν έδική α’ Αγκάλη- 
Στό πέταμα θά στοχασθώ τά πάντα ένα ένα, 
Κΐ αφού ίδώ τα σπάνια πού βρίσκονται στα ξένα, 

ι Είς τό πλευρό τοΰ φίλου μου θενά γυρίσω πάλι· 
Καί τότε πλιό μαζύ τά δυο θάχωμε τί νά ’πούμε! 
Τούς τόπους ’ποΰ μοΰ έτυχε νά ίδώ θά ενθυμούμαι- 
θά σού είπώ ή πράγματα, ή έθιμο κανένα 

’ 11 σπάνιο, ή τέχνης θαύμα.
Καί σένα θά σοΰ φαίνεται πώς βλέπεις κάθε 

πράγμα
Ωσάν είς τό ταξεΐδι αύτό νάσουν μαζύ μ’ εμένα.— 
Έδώ τό άλλο έκλινε ■— τά ταίρια’ φιλήθηκαν 

Καί άποχωρισθήκαν.
Πέτα, ίδέτε- έξαφνα βροχή και τρικυμία, 
Κατακλυσμός, παντού νερά, γωνιά στεγνή καμμία. 
ΓΙοΰ νά καθήση! Ευτυχώς δένδρο έφανερώθη 

Κ’ επάνω του έφώλιασ, έστρυμμώθη 
Τό πολυκουρασμένο.

Πλήν ουτ’ Από τόν άνεμο ’φυλάχθη τό καϋμένο, 
Ούτ’ Από τήν βροχή- ριγά δλο καταβρεγμένο. 
Μά νά, γαλήνη άρχινα. Μόλις ό ήλιος βγήκε, 
Ό πόθος νά ταξειδευθή, νά μείνη δέν τ’ άφήκε- 
Άνετινάχθη καί πέτα — πέτα τό περιστέρι, 

. Βλέπει κάπου παράμερα χυμένο σιταράκι, 
Όρμά — σέ δίκτυα άσπλαγχνα έπιάσθη τό 

πουλάκι!
Πόσα δεινά ’π’ βλα τά μέρη! 
Τινάζεται, κτυπα, γυρίζει- 

Τύ δίκτυα έτυχαν παληά, τά σχίζει, ώ χαρά του! 
Μόνο το πόδι τ’ εΰγαλε κ’ έθλιψε τά πτερά του.

Μικρό κακό- φεύγει μ’ ορμή παί τόν Αέρα σχίζει. 
Μά νά, κακό χειρότερο τό βρήκε τό καϋμένο- 

Έφάνηκε γεράκι Αγριεμμένο· 
Τό περιστέρι το δυστυχισμένο 

Τά χάνει, άνδρειεύεται νά φύγη τό θηρίο. 
Άχ, δύναμι δέν τοΰ ’μείνε! είν άποκαμωμένο! 
Βλέπει τό ’νύχι τ’ άγριο επάνω τ’ Απλωμένο, 
Καί τής πλατείας φτερούγας του αισθάνεται τό 

κρύο.
Τότ Αετός Από ’ψηλά πετώντας, μέ μανία 

‘Ώρμησ’ έπάνω στό γεράκι,
Καί τό ’να άγριο πουλί γίνεται τ’ άλλου λεία. 

Τό δέ φτωχό περιστεράκι
Έπηγεκ' έστρυμμώθηκε σέ μιά φραγειά’πό κάτου. 
Άλλά δέν έτελείωσαν έδώ τά βάσανά του· 
Πάντα τό ενα τό κακό κατόπι κΐ άλλο φέρει. 
"Ενα παιδί 'σημάδευσε μέ πέτρα τό πουλάκι, 
— ’Έλεος τί θενά είπή ένα παιδί δέν ξέρει — 
Τήν θιχτεί καί τοΰ 'πλήγωσε σκληρά τό κεφαλάκι. 
Τότε τό ταζειδιάρικο μέ κεφαλή σπασμένη, 
Μέ εύγαλμένο πόδι, μέ φτερούγα πονεμένη, 
Μετανοιωμέν’ βτι πολλά ήθέλησε νά μάθη 
Στό σπήτ’ έγύρισε χωρίς πλέον νά κακοπάθη. 
Και είχε τύχη- έκεΐ αύτό προσμένει ή φιλία!

Στήν φιλική ευρίσκει Αγκάλη 
Βοήθεια, περίθαλψη παρηγοριά μεγάλη, 
Καί λησμονεί κάθε δεινό καί κάθε δυστυχία.

Ώ σείς, ποΰ νά γυρίζετε, νά ίδήτε κόσμο ξένο 
Πολύ έπιθυμεΐτε!

Το νόημα τοΰ μύθου στοχασθήτε, 
Καί εύκολα μήν φεύγετε είς τόπο μακρυσμένο. 
"Ο,τι ή φαντασία σας καί αν σάς παραστήση, 
Κανείς σας ώραιότερο μέρος δέ θ’ Απάντηση 
Παρ’ βπου ζή τό ταΐρί του τό πολυαγαπημένο.

. ΔΙΑΦΟΡΑ.

Έκθεσις χαλδαϊκών Αρχαιοτήτων. 
Περί τά τέλη τού παρόντος μηνός θά λάβη 
χώραν έν Παρισίοις ένταΐς αίθούσαις τοΰ Λούβρου 
περίεργος έκθεσις χαλδαϊκών Αρχαιοτήτων, αΐτινες 
μετεκομίσθησαν έκ τής Αρχαίας Βαβυλώνος παρά 
τού έν Βασσόρα γάλλου προξένου, κ. Σαρζέκ. 
Συνίστανται αί Αρχαιότητες αυται είς Αγάλματα 
έκ μελανολίθου (βασάλτιδος) καί έκ πορφυρίτου, 
παριστάνουσι δέ τον άρχαΐον βασιλέα τών Χαλ- 
δαίων Γονδέα. Μεταξύ αύτών ύπάρχουσι καί 
τμήματα λίθων, έγκεχαραγμένην φέροντα τήν 
ιστορίαν τοΰ χαλδαϊκού λαοΰ · Αναφέρονται ταΰτα 
είς τόν βίον καί είς τάς ιδέας τοΰ πολιτισμού, 
τοΰ προηγηθέντος παρά τάς οχθας τοΰ Εύφράτου 
τοΰ πολιτισμού τών ’Ασσυριών. Πολλοί Αρχαιο
λόγοι σκοπεύουσι νά μεταβώσιν είς Παρισίους 
πρός έπίσκεψιν τής σπουδαίας ταύτης έκθέοεως 
καί πρός μελέτην τών έν αύτή Αρχαίων.

Περί θεάτρων. Ή έν Βιέννη έσχάτως 
συμβάσα καταστροφή έπέστησε τήν προσοχήν τών 
αρμοδίων έπί τής διοικήσεως έν γένει τών θεάτρων 
ού μονον έν Γερμανίφ, ένθα τό συμβάν έσχεν 
άμεσον έπί τών πνευμάτων έπι^ροήν, άλλά καί 
έν Γαλλία. Έν Παρισίοις ή διεύθυνσις τής 
Αστυνομίας διέταξε τούς διευθυντάς τών θεάτρων 
νά προβώσιν άνευ Αναβολής είς έπισκευας καί 
προφυλάξεις προς άποσόβωσιν παντός κινδύνου · 
δύο δέ τών θεάτρων, μή παρέχοντα Αρκετήν τήν 
ασφάλειαν διά τούς θεατός, έκλείσθησαν ύπό τής 
Αρχής. Εν δέ τή Γερμανία έμποδίσθησαν αί 
διπλαί έν ■ μιά ήμερα παραστάσεις, προτείνονται 
δέ καί διά τού τύπου καί έν τοΐς δημοτικοΐς 
συμβοολίοις σχέδια προς κατασκευήν θεάτρων 

παρεχόντων βσον τό δυνατόν μεγαλειτέραν είς 
τούς θεατάς Ασφάλειαν. Πρότασίς τις, ύποβλη- 
θεΐσα έπί τούτοι, φαίνεται ήμΐν έπιτυχής αρκούν
τως. Τά θέατρα, λέγει τό σχέδιον, νά κτίζωνται 
έπί πλατειών καί νά ώσι κτίρια μεμονωμένα- 
αί κλίμακες βλαι πρός τάς σειράς τών θεωρείων 
νά άνέρχωνται έξωθεν, νά ώσι δέ μεμονωμένοι. 
Είς έκαστον πλατύσκαλο'? νά κατασκευασθώσιν 
είδη εξωστών λίθινων. Όλα έν γένει τά παρά
θυρα νά ώσι καί θύραι, έπιτρέπουσαι τήν άμεσον 
έξοδον είς τούς μεγάλους έξώστας. Μεταξύ τής 
σκηνής καί τού μέρους διά τούς θεατάς νά 
ύπάρχη κενόν τι διάστημα, καί ή σκηνή νά μή 
συνέχηται μετά τοΰ λοιπού θεάτρου είμή μόνον 
διά τών έξωτερικών τοίχων. Τό αχήμα τού 
θεάτρου νά ήναι Αμφιθεατρικόν. Ή έφαρμωγή 
τοιούτου σχεδίου δέν παρέχει πολλάς τάς δυσκο
λίας. ’Εννοείται βτι καλόν θά ήτο νά κλεισθώ- 
σιν βλα τά ξύλινα θέατρα, διότι έν αύτοΐς ό 
κίνδυνος είναι μέγιστος, Άπόδειξις, όποιος φόβος 
κατέλαβε τόν κόσμον έπί τώ άκούσματι τής έν 
Βιέννη φρικτής καταστροφής, είναι βτι δύο ήμέρας 
μετά τό συμβάν, έν Βάδη παρά τήν Βιέννην 
ούδέ είς θεατής έπαρουσιάσθη διά τήν έν τω 
θεάτρφ τής πόλεως έκείνης προκηρυχθεΐσαν 
παράστασιν.

Άνδριάς Μόλτκε. Έν Κολωνία έπί 
εύρυχώρου πλατείας, περικλειομένης ύπό βλως 
νέων οικοδομών, Απεκαλύφθη τή 2G τοΰ παρελ
θόντος ’Οκτωβρίου ό Ανδριάς, ό Ανεγερθε'ις είς 
τιμήν του διάσημου στρατάρχου Μόλτκε, είς 
τήν στρατηγικήν τέχνην τοΰ όποιου ή Γερμανία 
όφείλει τήν βνωσίν της. Έπί ύψηλοΰ βάθρου 
έκ γρανίτου ύψοΰται ό δρειχάλκινος Ανδριάς, 
έργον τού καθηγητοΰ Schaper έν Βερολίνφ, τοΰ 
καί τόν ανδριάντα τοΰ πρίγκηπος Βίσμαρκ κατα- 
σκευάσαντος. Ό γερμανός στρατηλάτης παρίστα- 
ται Ασκεπής, κρατών έν χειρί χάρτην και στρέφων 
τό βλέμμα του πρός άνατολάς, πρός τό μέρος, 
έ'νθα ό ‘Ρήνος ί>έει. Λίαν έπιτυχής' είναι ή 
όμοιότης καί ή έκφρασις τοΰ προσώπου, άρίστη 
δέ ή δλη έκτέλεσις τοΰ Ανδριάντος. Είς τήν 
τελετήν τών Αποκαλυπτηρίων, ήτις έγένετο 
άπλουστάτη, παρίστατο καί είς ανεψιός τού 
γηραιού ήρωυς, ίλαρχος έν τώ πρωσσικώ ίππικφ.

Στατιστική. Πόσην σπουδαιότητα έχει ή 
γνωστή πανήγυρις τής πόλεως Νίσνη-Νοβγορόδου 
έν ‘Ρωσσίφ άποδεικνύουσιν οί έξής Αριθμοί. 
Πέρυσιν αί συναλλαγαί κατά τήν πανηγύρι·? 
ταύτην άνήλθον είς 170 έκατομμύρια αργυρών 
ρουβλίων, έφέτος δέ είς 246 έκατομ. ήτοι κατά 
76 βλα έκατομμύρια έπί πλέον.

Άτμοπλοΐα. Έν ’Αμερική σχηματίζονται 
δύο νέαι έταιρίαι άτμοπλοϊκαί, σκοπόν έχουσαι 
νά κατορθώσωσι τόν διάπλουν τοΰ ατλαντικού 
ώκεανού είς διάστημα πέντε μόνων ήμερών. 
Ή μία τών εταιριών τούτων προτίθεται νά 
ναυπηγήση άτμόπλοια νέου βλως συστήματος, 
άνευ ιστών (καταρτίων) καί μέ θολωτά καταστρώ
ματα. Σήμερον, ώς γνωστόν, τά ταχύτερα Ατμό
πλοια χρειάζονται 10—12 ήμέρας δπως διαπλεύ- 
σωσι τόν ωκεανόν.

Ό ύποθαλάσσιος σιδηρόδρομος. Αί 
έργασίαι διά τήν πρωτοφανή ταύτην μεταξύ Γαλ
λίας καί ’Αγγλίας συγκοινωνίαν έξακολουθοΰσι 
δοαστηρίως. ’Ιδού είς ποιον σημεΐον εύρίσκονται 
τανΰν τά έργα. Παρά τό Δοΰβρον έν ’Αγγλία 
δύο ώρύχθησαν φρέατα, είς τό βάθος τοΰ ένός 
τών όποιων κατεσκευάσθη ύποθαλάσσιος στοά 
μήκους 800 ποδών. Τοιαύτη ύπό τήν θάλασσαν 

έργασία δέν έγένετο τό πρώτον ήδη, διότι έν 
τή Ανθρακοφόρφ έπαρχία τής ’Αγγλίας, τή 
Κορνουάλλη, ύπήρχον προ καιροΰ τοιαΰται στοαί 
προχωροΰσαι ύπό τήν θάλασσαν άνευ τοΰ έλα- 
χίστου κινδύνου. Τό έδαφος δέν παρέχει ρεγά
λας δυσκολίας, διότι, καθ’ βλον τό μεταξύ τών 
δύο Ακτών διάστημα, σύγκειται έκ φαιάς λευκί- 
τιδος, Αρκούντως μαλακής καί μή παρουσιαζούσης 
έπικινδύνους σχισμάδας. Ή στοά τοΰ Λούβρου 
έχει διάμετρον 2,10 μέτρων, όρύσσεται δέ δΐ 
αυτομάτου μηχανής, έφευρεθείσης έπί τώ σκοπώ 
τούτφ ύπό τοΰ συνταγματάρχου Beaumont, καί
ένεργούσης κατ’ εύθεΐαν έπί τοΰ βράχου άνευ 
τής βοήθειας τής πυρίτιδος, δπερ έπιτρέπει τον 
εντελή τής στοάς αερισμόν. Καί έκ τοΰ μέρους 
τής Γαλλίας παρά τό χωρίον Σαγγάττη ώρύχθη
σαν δύο φρέατα καί στοά ύποθαλάσσιος, διευ-
Ουνομένη προς τήν Αγγλικήν στοάν. ’Ακριβείς 
έγένοντο ύπολογισμοί δπως αί δύο στοαί συναντη- 
θώσιν, ώς συνηντήθησαν αί στοαί ύπό τόν Άγιον 
Γοθάρδον έν Ελβετία. Έσχάτως δέ άπεφασίσθη 
ή έξακολούθησις άμφοτέρων τών στοών έπί 
άλλα 800 μέτρα- τελεσθέντος καί τούτου τό 
δέκατο·? τής βλης στοάς θά ήναι Αποπερατωμένον, 
καί ύπελογίσθη, δτι, έάν δέν έπέλθη διακοπή, 
οί άγγλοι καί οί γάλλοι όρύκται θέλουσι συναν- 
τηθή μετά πέντε έτη άπό σήμερον. ’Επειδή δέ 
πέντε άλλα έτη θέλουσι δαπανηθή προς πλάτυν- 
σιν τής στοάς καί κατασκευήν τής έντός αύτής
σιδηροδρομικής γραμμής, έπεται δτι έντός δέκα 
έτών θά τελεσθή καί τύ νέον τούτο θαύμα. 
Μετά τήν διάτρησιν τοΰ Κυνησίου όρους καί τοΰ 
‘ Αγίου Γοθάρδου, μετά τήν τομήν τής διώρυγος 
τοΰ Σούέζ καί τήν κατασκευήν τής μεγάλης 
σιδηροδρομικής γραμμής τής βορείου ’Αμερικής, 
θέλομεν έχει έν έτει 1891 τήν μεγάλην ύπό-τό 
στενόν τής Μάγχης στοάν; ίσως δέ καί τήν διά- 
τρησιν τού Ισθμού του Παναμά· Χάριν εθνικής 
φιλοτιμίας άς συγκαταλέξωμεν έν τοΐς μεγάλοις 
τούτοις έργοις καί τήν τομήν τοΰ ήμετέρου ισθμού 

. τής Κορίνθου.

Χρυσοφόρος λάρυγξ. ‘II διάσημος άοιδος 
Άδελίνα Πάττη, εύρισκομένη νΰν έν’Αμερική 
ύπέγραψε συμβόλαιο·? μετά τίνος Άμεριζανού 
πράζτορος διά τριάκοντα συναυλίας. Έν έκάστη 
συναυλία ή Πάττη ύποχρεοΰται νά αση τέσσαρα 
τεμάχια, λαμβάνει δέ δΐ έζάατην συναυλίαν 
τριάκοντα δύο χιλιάδας φράγκων, ήτοι 
δζτώ χιλιάδας φράγκων δΐ έκαστον τεμάχιον. 
Ό συνοδεύω·? αυτήν υψίφωνος Νικολινής λαμ
βάνει δΐ έκάστην συναυλίαν δύο χιλιάδας φράγ
κων, ήτοι πεντακόσια φράγκα άνά τεμάχιον. 
Ύπελογίσθη βτι ή δυωδία έν τή πρώτη πράξει 
τής Τραβιάτας, διαρκοΰσα έπτά ή δκτώ λεπτά τής 
ώρας, θά φέρη είς το ζεύγος τοϋτο τών αοιδών δζτώ 
χιλιάδας πεντακόσια φράγκα, ήτοι χίλια φράγκα 
Ανά παν λεπτόν τής ώρας. Ή δυφδία αυτή περι
έχει 209 λέξεις, 101 διά τήν Βιολέτταν καί 108 διά 
τόν Άλφρέδον. Ή Αναλογία είναι δΐ έκάστην 
λέξιν τής Πάττη φράγκα 79 καί 20, τοΰ δέ Νι- 
κολίνη φράγκα 4 καί 60. Άρχεται ή Βιολέττα"

Οΐι! . . . qual pallor! λέξεις τρεις- φράγκα 
237 καί 60.

Παΰσις — Βλέπει τον Άλφρέδον καί Ανα
κράζει ·

Voi qui! = φράγκα 150 καί 40.
Ό Άλφρέδος Απαντα-

Cessata e l’ansia. Ch6 vi turba? = 
φράγκα 32 καί 30.

— Sto meglio = φράγκα 150 καί 40. καί 
ουτω καθ’ έξής.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕ2Σ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ELSTER-STR. 19. LEIPZIG.

ΚΑΚΑΟΝ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΥ ΑΗΒΙΓ
(LIEBIG).

Εύρηται παρ’ άπασι τοΐς φαρμακείοις καί παντοπωλείοις τού Κόσμου.

έκτε-

Τό ξυλογραφικόν τούτο κατάστημα εΐναι §ν τών αρίστων έν 
ειψία, χαίρει δέ και φήμην καλήν έν ολη τή Γερμανία.

Πάσα παραγγελία, αναγόμενη είς τό είδος τής ξυλογραφίας, 
:ΐται προΟύμως καί ταχέως. Αι τιμαί είσί συγκαταβατικοί.

Τό κατάστημα τοΰτο, έν ω έργάζονται άριστοι τεχνΐται, εΐναι ήδη 
ρυμένον πρό 25 έτών, και έξετέλεσε πλεϊστα δσα καλλιτεχνικά έργα 
;ΐα λόγου καί διά διαφόρους γραφικάς έπιΟεωρήσεις καί διά διδακτικά

Ό μάκρος αύτοϋ βίος εΐναι δι’ αύτά ή καλλίτερα σύστασις.

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

άπευθυντέον είς τό 
γραφιΐον τον Έχατογγράγου 

(Λονδΐνον. 135 Cheapside) ή πρός τούς 
Κ°“« άβελφούβ Μαρίνου tig Άθήναβ.

THE HEKTOGRAPH 
(όΈκατόγγραφος) 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.
Άντί 16 μαρκώΐ’ (=20 φράγκων) πωλώ 

πολυτελή συσκευήν τραπέζης, ήτις μέχρι 
τοΰδε έκόστιζεν 80 μάρκας, καί δια τήν 
διατήρησιν τής δποίας (περιεχούσης 14 λ. 
άργύρου) παρέχω έγγύησίν εικοσαετή, 
ήτοι ·

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

12 κοχλιάρια τοΰ καφέ,
6 ώοδόχας,
6 κοχλιάρια τών ώών,
6 μικρούς δίσκους,
2 κοχλιάρια μεγάλα τής σούπας,
2 μεγάλα κηροπήγια,
1 ζακχαροΟηκην καί πιπεροϊήκην,
1 τρυπητόν δια τό τέ'ίον.

Τά 60 ταΰτα τεμάχια, λαμπράς κατα
σκευής, κοστίζουσιν δλα. όμοϋ 16 μόνον 
μάρκας. ΙΙαραγγελίαι έκτελοϋνται έπί 
αποστολή τοϋ ποσού τούτου ύπό τοϋ

Κυρίου Δ. L. Guttmann.
Wien L Fleischmarkt 6.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑι 

τή 113 καί 15|27 έκάστου μηνός.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαν 32 = Ρούβλια 16).

Τιμή καταχωρίσεων δι’ έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.

ΑΘΗΝΑΙ καί ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ· κ. Δημ. Α. Κορομηλάς, γραφεϊον “Έφηαερ (- 
δίς”. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· κ. Μιχαήλ Π. Μαντζαδΐνος. ΚΕΡΚΥΡΑ· κ. I. Ν α- 
χαμούλης. ΖΑΚΤΝΔΟΣ*  κ. Ν. Παππαδύπουλος. ΒΩΛΟΣ· κ. Νικ. Γεωργιάδη ς, 
ιατρός. ΣΥΡΟΣ· κ. Δ. Β. ’Αθηναίος.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΙΓΥΠΤΟΣ· κ. Πέτρος Σαράντης, Βιβλιοπω- 
λεΐον ' Ό Φοϊνις” έν ’Λλεςανδρεία.

ΚΩΝΣΓΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ· κ. Ιωάννης Παπάοης, βιβλιοπώλης. ΘΕΣΣΑΛΟ
ΝΙΚΗ- κ. Σ. Γράσσος, βιβλιοπώλης. ΚΑΒΑΑΛΑ · κκ. Α. Γ. Κούζη καί Σ’· 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ- κ. Ξενοφών Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ· Αίδεσ. Άνανίας Άλε- 
ξανδρίδης. ΣΑΜΟΣ· κ. Σταματιάδης, έφορος τής Σαμιακής Βιβλιοθήκης. ΒΗ- 
ΡΥΤΤΟΣ· κ. Χρ. Χριστοφόρυυ.

ΛΕΜΗΣΣΟΣ καί ΝΙΚΩΣΙΑ Κύπρου· κ. Π. 'Δ. ΙΙαππαδάκης. AAPNAS · 
κ. Ιωάννης Πιερίδης. ΛΕΥΚΩΣΙΑ· κ. Π. Κωνσταντινίδης.

ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΤΙΟΝ- κ. ’Αριστόδημος Α. Βοσκώφ. ΓΛΛΑΖΙΟΝ · κ. A. 1. 
Σαρεγιάννης. ΙΒΡΑΙΛΑ· κ. Ιωάννης Α. Βοσκώφ. ΤΟΥΡΝΟ-ΜΑΓΟΥΡΕΛΟΝ · 
κ. Διον. 1. Μηλιαρέσης. ΚΟΡΑΒΙΑ- κ. Νικόλαος Καραβίας. ΚΑΛΑΦΑΤΙΟΝ*  
κ. Νικ. Κουκλέλης. ί’ΙΟΥΡΓΕΒΟΝ· κ, Εύθυμ. Πβταλάς.

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ· κ. Ιάκωβος Μάνος, ιατρός. ΜΟΣΧΑ· κ. Γρηγ. I. Ροσ' 
σόλυμος. ΟΔΗΣΣΟΣ· κ. θεμιστ. Α. Σολομός. ΤΑΙΓΑΝΙΟΝ- κ. Δημ. Δ. Άλεςό 
πουλος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ· κ. Στέφ. Λοβέρδος. ΓΕ1ΣΚ· κ. Π. Α. Άξιώτης. ΝΓ 
ΚΟΛΑΓΕΦ· κ. Θεόδωρος Λυκιαροόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ· κ. Νικ. Γ. Τζιτζέλης 
ΙΣΜΑΗΛΙΟΝ· κκ. ’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ· κ. 'Α. Καρβούνης 
MOTION· κ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης.

ΛΟΝΔΐΝΟΝ· κ. Ίωάν. Α. Περβάνογλους, ΛΙΒΕΡΠΟΤΛ- κ. Γ. θ. Σκρινής.

ΡΟΥΣΤΣΟΥΚΙΟΝ Βουλγαρίας· κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.

ΤΕΡΓΕΣΤΗ· κ. Γεώργιος Γεωργούλης. ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ· κ. Ίωάν. Κ. Σταυ- 
ρίδης.

ΝΕΑ-ΤΟΡΚΗ· κ. Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής‘Ελλάδος.

Είς τά μέρη, ένθα είσέτι δέν έσυστήθησαν όριστικώς έπιστασίαι, 
οί βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής 
έτησίας συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ' εύθεΐαν είς τήν διεύΟυνσιν 
(Elsteb-Stbasse No. 19) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθΰνσεως τοΰ Εσπέρου συνεννοη&είσης περί τουτοο 
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τό ψύλ
λον άποστέλλεται έλεύθέρον ταχυδρομικών τελών.

Η Δ1ΕΥΘΥΝΣ1Σ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Eesteb-Stbasse No. 19. Leipzig.

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

ΕΞΕΔΟΘΙΙΣΑΝ ΑΡΤΙΟΣ

"Η ΑΝΑΤΟΛΗ’’
(DER ORIENT)

ύπό

Αρμ. βαρ. Sch'vbioer-Lekchene'eld.

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

Είς 30 τεύχη πρός σολδία 30 
τό τεύχος.

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

υπό

Άρμ. βαρ. Schweigeb-Lerchesfbld.

Μετά 200 πρωτοτύπων ει
κόνων ύπό A. Wanjura. Βι- 
βλίον έκ 40 τυπογραφικών φύλ
λων.

Τιμή φιορ. 6. πολυτελώς 
εδεμένον φιορ. 7'3.

Συντάκτης· ΔΡ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΊΑι. ELSTER-STR. 19.

Χαρτοπωλείου ■ Β. ΣΙΓ1ΣΜ0ΪΝΔ0Τ έν Βερολίνψ καί Λειψίφ. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟϊ έν Λειψίφ.


