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A! ΑΑ. Μ Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

(1*ετά  είκόνος).

Άσμενοι καταχωροΰμεν έν τή πρώτη σελίδι τοΰ σημερινού 
τεύχους την εικόνα τοΰ σεπτού βασιλικού τής 'Ελλάδος ζεύγους, 
ήν ό έν Παρισίοις διαμένων άριστος "Ελλην ζωγράφος, Κ"' ’Ιάκωβος 
Ρίζος, έγγονός τοΰ αειμνήστου Τακωβάκη 'Ρίζου τοΰ Νερουλού, 
έσχεδίασεν έπ’ έσχάτων. 'Ο αύτός Κ” Ρίζος είναι ό πρό τίνος 
τάς επιτυχείς εικόνας τών βασιλέων ημών διά τό έν Άθήναις ’Ορ
φανοτροφείων τών κορασίων γράψας.

Ή Ελλάς, ή μετά τοσαύτας δοκιμασίας και τής τύχης περιπέ
τειας κατορθώσασα πρό πεντήκοντα περίπου έτών νά κατισχύση 
μακροχρονίου ζυγοΰ και νά παράσχη εις τήν θαυμάζουσαν ανθρω
πότητα παράδειγμα έθνους άναγεννήθέντος. και έκ τάφου άναστάν- 
τος, ήγειρεν έν τή αρχαία κοιτίδι τοΰ 'Ελληνισμού θρόνον, περιρ- 
ρεόμενον ύπό τής λάμψεως ένδοξων παραδόσεων.

Εΐμεθα πεπεισμένοι δτι μετ’ ακραιφνούς ένθουσιασμοΰ οι 
απανταχού Έλληνες, οί τήν βασιλείαν ώς άγκυραν σωτηρίας καί 
αισίου μέλλοντος θεωροΰντες, θέλουσι δεχθή τήν εικόνα ταύτην, 
καί μάλιστα σήμερον, δτε, λυθέντος τού ζητήματος τής 'Ελληνικής 
όροθεσίας, ή Ελλάς πανηγυρίζει τήν προσέλευσιν νέων τέκνων της, 
ένθουσιωδώς τήν ένωσιν αύτών μετά τής μητρός αύτών ποθούντων 
καί έορταζόντων.

Ό βασιλεύς Γεώργιος, γεννηθείς έν έτει 1845, ισταται έν 
τή ακμή τής ανδρικής του ηλικίας. Δευτερότοκος ύιός τού βασι- 
λέως τής Δανίας Χριστιανού, έκλήθη ύπό τής Β'. έν Άθήναις 
έθνικής Συνελεύσεως έπί τόν θρόνον τής 'Ελλάδος. Ή δέ βασί
λισσα ’Όλγα, Ουγάτηρ τοΰ μεγάλου δουκός Κωνσταντίνου τής 
'Ρωσσίας, ένυμφεύθη τόν βασιλέα Γεώργιον έν έτει 1867, τό 
17°’ έτος, τής ήλικίας αύτής άγουσα.

Τήν βασιλικήν οικογένειαν κοσμοΰσι πέντε Οαλλεροί βλαστοί, 
τρεις μέν ύιοί καί δύω θυγατέρες. Τρίτη θυγάτηρ, ή μικρά 
Όλγα, ολίγων μόνον μηνών βίον έν τώ κόσμω τούτω διανύσασα, 
άπεβίωσε τό παρελθόν θέρος έν Άθήναις. Ό διάδοχος τού 'Ελ
ληνικού θρόνου Κωνσταντίνος, οΰ τήν εικόνα θέλομεν περιλάβει έν 
τινι τών έπομένων τευχών, άγει σήμερον τό δέκατον τρίτον τής 
ήλικίας του έτος.

Τοιαύτη είναι ή βασιλική τής Ελλάδος οικογένεια, ήτις δι
καίως θεωρείται πρότυπον οικογένειας καί διά τά βασιλικά αύτής 
αισθήματα καί διά τήν δντως Ελληνικήν αγωγήν, ής άπολαμ- 
βάνουσιν οί ήγεμονόπαιδες, κληθέντες καί αύτοί νά συνταυτίσωσι 
τήν τύχην αύτών μετά τής τύχης τής ώραίας καί ένδοξου ήμών 
πατρίδος.

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 
ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ·.

(μ-ετά είκόνος).

Οί γάμοι τοΰ άρχιδουκός Ροδόλφου, μόνου υίοΰ τοΰ αύτο
κράτορος τής Αύστρίας καί διαδόχου τοΰ θρόνου, μετά τής πριγ- 
κηπίσσης Στεφ ανίας, θυγατρός τού βασιλέως τών Βέλγων, έτε- 
λέσθησαν έν Βιέννη τή 10^ τοΰ μηνός Μαΐου έ. ν. μεθ’ δλης τής 
δυνατής μεγαλόπρεπείας καί πομπής.

Λεπτομερή περιγραφήν τών κατά τήν περίστασιν ταύτην λα- 
βουσών χώραν έορτών δέν δυνάμεθα νά δώσωμευ τοΐς ήμετέροις 
άναγνώσταις, άτε μή έπαρκοΰντος ήμϊν τοΰ χώρου. Περιοριζο- 
μεθα έπομένως είς σύντομον τών κυριωτέρων τής δλης έορτής 
σημείων άρίθμησιν.

Ή νεαρά τοΰ διαδόχου νύμφη κατά πρώτον έν Σαλισβούργω 
έπάτησε τό έδαφος τής νέας αύτής πατρίδος καί ένΟουσιωδώς έγέ- 
νετο δεκτή καί ύπό τοΰ έκεϊ περιμένοντος αύτήν νυμφίου καί ύπό 
τού λαού όλοκλήρου. Συνωδεύετο δέ ή πριγκήπισσα Στεφανία 
ύπό τών γονέων της, τοΰ βασιλέως καί τής βασιλίσσης τών Βέλγων 
καί τής μικροτέρας αύτής αδελφής, πριγκηπίσσης Κλεμεντίνης.

Έν Σαλισβούργω, ένθα οί έπίσημοι ξένοι διέμεινον μίαν ήμέ
ραν καί μίαν νύκτα έγένοντο διάφοροι έορταί, ύποδοχαί, γεύμα καί 
λαμπρά φωταψία, ήτις έν τή γραφικωτάτη έκείνη πόλει μαγευ
τικόν παρίστα θέαμα.

Τήν έπιοΰσαν δι’ έκτάκτου αμαξοστοιχίας ή βασιλική βελγική 
οικογένεια κατηυθύνθη εις Βιέννην, ένθα έν τώ σταθμώ ύπεδέχθη 
αύτήν αύτός ό αύτοκράτωρ Φραγκίσκος Ιωσήφ, όδηγήσας τούς 
ξένους αύτοΰ είς τά ανάκτορα τοΰ Schonbbunn (ή τής Καλιρ- 
£όης κατά τόν άρχαΐον τοΰ γένους διδάσκαλον Κουμαν), ένθα είχον 
έτοιμασθή τά αναγκαία καταλύμματα. Έν Schonbbunn έπερίμενε 
τούς άφιχθέντας ή αύτοκρατόρισσα Ελισάβετ.

Τό έσπέρας τής ήμέρας τής σφίξεως (τή 6 Μαΐου) παρετέθη 
έν τή μεγαλόπρεπε! τής αύτοκρατορικής έπαύλεως αιθούση γεύμα 
πολυτελέστατον, ού, διά τό περίεργον, παραθέτομεν ένταύθα τόν 
κατάλογον. Αίτοΰμεν συγγνώμην παρά τών αναγνωστών ήμών, 
ήναγκασμένοι δντες νά καταγράψωμεν τό menu τοΰτο γαλλιστί- 
άλλ’ ή γαλλική γλώσσα είναι ή έχουσα έν ολη τή οικουμένη τό 
προνόμιον νά χρησιμέυη είς τήν σύνταξιν τών τοιούτων κατα
λόγων. ’Ιδού λοιπόν αύτό τό menu, τό συγκείμενον έκ κρεατινών 
καί νηστησίμων φαγητών.

Potage puree de pois verts. — Grenouilles aux cham
pignons. — Saumon grille aux pommes de terre. — Filets 
de sarcelles a la Reine. — Timbale a la financiere. — Mayon
naise d’ecrevisses a la gourmande. — Sorbet. — Truites au 
bleu. — Petits pois a l’anglaise. — Creme au cafe a la hol
landaise. — Gelee au vin de champagne. — Fromage de 
Camenbert. — Glaces aux framboises et au grillage. — Dessert.

Π κυρίως έναρξις τών έορτών τού γάμου έγένετο τή 7 Μαΐου 
διά τοΰ λαμπρού έν τοΐς άρχαίοις τής Βιέννης άνακτόροις έπι- 
σήμου χορού, διαρκέσαντος άπό τής 9η' μέχρι τοΰ μεσονυκτίου καί 
άρξαμένου διά τοΰ στροβίλου "τά άνθη τών μύρτων”, τονισθέν- 
τος ύπό τού διάσημου Ίωάννου Stbauss.

Τή 8’ Μαΐου έλαβε χώραν έν τώ γνωστό) δάσει τοΰ Prater 
ή μεγάλη δημοτική έορτή, καθ’ ήν έκατοστύες χιλιάδων ανθρώπων 
συνωθοΰντο ύπό τάς ώραίας έκείνας δενδροστοιχίας., αΐτινες έστιλ- 
βον έν δλη τή έαρινή αύτών καλλονή. Σημαΐαι αύστριακαί καί 
βελγικοί, αψίδες άνθοστόλιστοι, χοροί καί μουσικοί έν ύπαίθρω, 
διάφορα θεάματα, έκθέσεις, θεατρικοί παραστάσεις — τοιαΰτα άπε- 
τέλουν τήν δημοτικήν έορτήν, ήτις άπό τής 1 μ. μ. παρετάθη 
μέχρι βαθείας νυκτός.

Τή 9Τ· Μαΐου ή πριγκήπισσα-νύμφη, ώς τήν ώνόμασαν 
τά βιενναϊα φύλλα, έποιήσατο τήν έπίσημον αύτής είς τήν πόλιν 
τής Βιέννης είσοδον. 'Η άμαξα, έν ή έκάθητο ή νύμφη μετά τής 
μητρός αύτής, έργον πολυτελέστατον παρελθόντων χρόνων, είναι 
καί ύπό ιστορικήν έποψιν περίεργος. Πρό 180 άκριβώς έτών ό 
αύτοκράτωρ Λεοπόλδος Α’. παρήγγειλεν έν Μαδρίτη τήν άμαξαν 
ταύτην δπως χρησιμεύση είς έπισήμους τελετάς. Ό αύτοκράτωρ 
Κάρολος Στ’, ήτο δ πρώτος δ ποιήσας χρήσιν αύτής έν έτει 1711 
κατά τήν έν Φραγκφούρτη στέψιν αύτοΰ. Έν έτει 1854 ή νΰν 
αύτοκρατόρισσα ’Ελισάβετ έπ’ αύτής είσήλθεν ώς νύμφη τοΰ αύτο
κράτορος τής Αύστρίας είς τά ανάκτορα τής Βιέννης. Τώ δέ 1867 
έχρησίμευσεν ή άμαξα τό τελευταϊον κατά τήν έν Πέστη στέψιν 
τοΰ αύτοκράτορος.

Πέραν τής γεφύρας τής Ελισάβετ δ δήμαρχος τής Βιέννης 
πρώτος προσεφώνησε καί ύπεδέχθη τήν πριγκήπισσαν. Βασιλική 
Υψηλότης, εΐπεν δ δήμαρχος. Οΐ αντιπρόσωποι τής πρωτευούσης 
τής αύτοκρατορίας χαιρετίζουσι τήν Ύμ. βασ. 'Υψηλότητα καί προ- 
σκυνοΰσι τήν μέλλουσαν τοΰ διαδόχου σύζυγον έν αύτή ταύτη τή 
θέσει, έν ή πρό 27 έτών έγένετο δεκτή ή σύζυγος τοΰ λαοποθήτου 
ήμών ήγεμόνος. Έν όνόματι απάντων τών κατοίκων τής Βιέννης 
καί έπί παρουσία τών άντιπροσώπων τών εθνικοτήτων δλων τής 
μεγάλης αύτοκρατορίας προσφωνοΰμεν τή 'Υμ. βασιλ. Ύψηλότητι 
τό έγκάρδιον "Καλώς ήλθες!” Ή χάρις τοΰ θεού εϊη έπί τής 
ώρας ταύτης καί ή εύλογία Αύτοΰ έπί τής πόλεως ήμών καί 

δλοκλήρου τοΰ κράτους! Κύριος φυλάττοι τήν Υμ. βασιλ. 'Ψψη- 
λότητα!”

Τήν εσπέραν τής αύτής ήμέρας έγένετο έν Βιέννη μεγαλο
πρεπής φωταψία, οίαν πρό πολλοΰ δέν ένθυμοΰνται οΐ κάτοικοι 
τής άρχαίας έκείνης πόλεως.

Τήν έπιοΰσαν, ήτοι τήν 10η’ Μαΐου άκριβώς τήν 11Τ|'* ώραν 
πρ. μ. έτελέσθησαν έν τώ ναω τών Αύγουστίνων οι γάμοι, ΐερουρ- 
γοϋντος τοΰ αρχιεπισκόπου τής Πράγας, καρδιναλίου πρίγκηπος 
Schwabzenbebg, μεθ’ δλης τής θρησκευτικής πομπής τής δυτικής 
έκκλησίας.

Οί νεόνυμφοι, μεταβάντες είς ΓΙέστην, διέμεινον έκεϊ έπί τινας 
ήμέρας, ένθα τοΐς έγένετο ή μάλλον έγκάρδιος καί ένθουσιώδης 
ύποδοχή · θέλουσι δέ κατόπιν μεταβή είς Πράγαν, ένθα θέλουσι 
διαμείνει.

Αίτοΰμεν συγγνώμην άπό τάς εύγενεΐς ήμών άναγνωστρίας 
μή παραθέτοντες ένταύθα περιγραφήν τών κομψών καί πολυτελών 
ενδυμάτων, τά όποια κατά τήν περίστασιν ταύτην έτερψαν τά βλέμ
ματα τών τής έορτής ταύτης μετασχόντων άλλά δυστυχώς δέν 
έχομεν τόν έξησκημένον κάλαμον τής Κυρίας Emmeline Raymond.

Ή ήμετέρα εΐκών παριστα τήν στιγμήν, καθ’ ήν έν τώ ναω 
τών Αύγουστίνων ό καρδινάλιος άρχιεπίσκοπος τής Πράγας εύλογεϊ 
τόν γάμον. Έπί ύψηλοτέρας έξέδρας άπέναντι τοΰ βωμού ΐστανται 
συγκεκινημένοι οΐ γονείς τών νεονύμφων, ό αύτοκράτωρ καί ή 
αύτοκρατόρισσα τής Αύστρίας καί δ βασιλεύς καί ή βασίλισσα τών 
Βέλγων.

ΔΥΟ ΕΛΒΕΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ.
Κάρολος ό Μέγας, εύρισκόμενος έν Ζυρίχη, άνήγγειλεν 

άνά τήν πόλιν καί τά περίχωρα αύτής, δτι κατά τάς ώρας τοΰ 
γεύματός του δσοι εΐχον νά τώ παρουσιάσωσιν άναφοράν ή νά ζη- 
τήσωσι παρ’ αύτοΰ δικαιοσύνην, ώφειλον νά κρούωσι κώδωνα κρε- 
μάμενον έπί στήλης εύρισκομένης έξωθεν τοΰ πυλώνας τών ανα
κτόρων, καί αμέσως ήθελον δδηγηθή ένώπιόν του.

Μίαν ήμέραν, καθ’ ήν ώραν δ γενναιόφρων αύτοκράτωρ έκά
θητο παρά τήν τράπεζαν μετά διαφόρων ιπποτών τής συνοδίας 
του, καί έτρωγεν, δ κώδων αντήχησε κατά τρόπον δλως άσυνεί- 
θιστον. Ό Κάρολος άμέσως διέταξε τούς ύπηρέτας νά δδηγήσω- 
σιν ένώπιόν του τόν νέον τοΰτον ικέτην. ’Αλλ’ οΐ ύπηρέται έρευ- 
νήσαντες έπιμελώς έπέστρεψαν λέγοντες δτι ούδείς έφαίνετο. Έν 
τοσούτω δ κώδων άντήχησε καί δεύτερον καί τρίτον ίσχυρώτερον, 
καί πάλιν ούδείς ένεφανίσθη. Τότε εις τών ύπηρετών έπιστήσας 
καλλίτερον τήν προσοχήν του, βλέπει δφιν, δστις κρεμάμενος άπό 
το σχοινιού έκρουε τόν κώδωνα. Ό Κάρολος, μανθάνων ποιου 
είδους ικέτης προσέρχεται, έγείρεται καί βαίνει πρός τήν θύραν, 
λέγων, δτι περιστάσεως δοθείσης ώφειλε ν’ άπονείμη δικαιοσύνην 
ού μόνον είς τούς άνθρώπους, άλλά καί είς τά ζώα καί νά συν- 
δράμη αύτά.

Ενώπιον τοΰ ίσχυροΰ ήγεμόνος τοσούτων χωρών καί τοσούτων 
λαών τό ταπεινόν έρπετόν κύπτει μετά σεβασμού καί προσβλέπον 
αύτόν μέ βλέμμα ΐκετικόν, διευθύνεται πρός τήν λίμνην, στρέφο
με νον άνά πάσαν στιγμήν πρός τά όπίσω, ΐνα ϊδη έάν δ αύτο
κράτωρ άκολουθή. Ό άγαθός μονάρχης ήκολούθει τόν δφιν βήμα 
πρός βήμα. Φθάς έμπροσθεν όπής τίνος ένός βράχου δ δφις ισταται, 
καί δ Κάρολος εύρίσκεται ένώπιόν ύγρού σπηλαίου, έν ω έκειντο 
τά νεογνά τού δυστυχούς έρπετοΰ, καί δπου νΰν έκειτο νω- 
θρώς έξηπλωμένον ζώον τερατώδες καί άγριον. Ό Κάρολος άμέ
σως οιατάττει νά φονεύσωσι τό ζώον τοΰτο, καί ό δφις μετ’ έν- 
δείξεων χαράς εισέρχεται είς τό σπήλαιον.

Γήν έπιοΰσαν δ δφις έμφανίζεται πάλιν είς τά ανάκτορα ούχί 
πλέον δπως ζητήση συνδρομήν, άλλ δπως έκφραση τώ ευεργέτη 
αύτοΰ τήν εύγνωμοσύνην του. Είσέρπει είς τό εύρύχωρον έστια- 
τόριον, ύψοΰται μέχρι τοΰ χείλους τής τραπέζης καί καταθέτει 
έντός τοΰ αύτοκρατορικοΰ κυπέλλου άδάμαντα σπανίου μεγέθους καί 
σπάνιάς λάμψεως. Διά τοΰ άδάμαντος τούτου άπό τής ήμέρας 

έκείνης δ αύτοκράτωρ Κάρολος συνεκράτει έπί τοΰ πίλου του τό 
πτερόν.

Ή παράδοσις τής Blumisalpe. 'Υπήρχε καιρός, δτε 
έπί ένός τών ύψηλοτέρων τής Ελβετίας όρέων, τό όποιον σήμερον 
καλύπτεται ύπό αιώνιας χιόνος, αΐ μέλισσαι παρήγαγον ώραΐον καί 
άρωματικόν μέλι, δτε παχεϊαι άγελάδες, βόσκουσαι έν άγροΐς εύφό- 
ροις έπλήρουν μέ ευοσμον γάλα τούς κάδους τών χωρικών, καί δτε 
οΐ γεωργοί μέ όλίγους κόπους άφθονου ένέμοντο συλλογήν. Άλλ’ 
οΐ κάτοικοι τής εύφορου έκείνης χώρας έτυφλώθησαν ύπό τής εύτυ- 
χίας καί έγένοντο έγωϊσταί καί ύπερόπται. Έμέθησαν ούτως είπεϊν 
ύπό τοΰ πλούτου καί έλησμόνησαν δτι μέ τήν κτήσιν τών αγαθών 
τοΰ κόσμου τούτου συνδέεται καθήκον μέγα, καθήκον ιερόν, τό 
καθήκον τής φιλοξενείας καί τής έλεημοσύνης. Αντί δέ νά ποιών- 
ται χρήσιν καλήν τών θησαυρών των, μετεχειρίζοντο αύτούς δπως 
(όιφθώσιν είς αναξιοπρεπή μαλθακότητα καί είς τήν τύρβην θορυ
βωδών έορτών καί διασκεδάσεων. Έκλειον τά ώτα πρός τάς παρα· 
κλήσεις τών δυστυχούντων καί άπεδίωκον τούς πτωχούς έπαίτας 
άπό τής θύρας τών οικιών των. Διό καί ό θεός αυστηρώς έτι- 
μώρησεν αύτούς.

Εις τών κακών τούτων πλουσίων άνήγειρεν είς τάς ύπωρείας 
τοΰ δρους μέγαρον πολυτελές, ένθα κατοίκησε μέ τούς όμοιους του. 
Τό καθαρώτερον γάλα έχύνετο καθ’ έκάστην είς τούς λουτήρας, καί 
αΐ κλίμακες τών έξωστών ήσαν, ώς λέγει ή παράδοσις, κατεσκευ- 
ασμέναι έκ μεγάλων καί πολυτίμων τεμαχίων τυροΰ. Ό Σαρδα
νάπαλος ουτος τών βουνών είχε κληρονομήσει άπαντα τοΰ πατρός 
του τά κτήματα, καί έν <ρ αύτός διήγε τόν βίον έν τοιαύτη πολυ
τελεία καί κραιπάλη, ή μήτηρ αύτοΰ, έξωρισμένη έν τώ βάθει τής 
κοιλάδος, έζη έν στενοχώρια μεγάλη καί πενία.

Ή δυστυχής γραία, ριγοΰσα καί πεινώσα, έρχεται μίαν ήμέραν 
δπως ζητήση τό έλεος τοΰ ύιοΰ της, καί ό άσπλαγχνος έκεΐνος 
τήν άποπέμπει σκληρώς. Αύτή τόν διαβεβαιοΐ μετά δακρύων δτι 
είναι άδύνατος καί δέν είναι πλέον είς κατάστασιν νά έργασθή, καί 
δτι ζή μόνη έν τή έρήμφ καλύβη, δυστυχής καί νοσούσα άνευ 
συνδρομής, τόν παρακαλεΐ δέ νά τή παραχωρήση τά ψιχία τής 
τραπέζης του; καί μικρόν τινα γωνίαν έν τώ σταύλω, δπου 
ήσαν τά ζώά του- έκεΐνος δμως καί πάλιν τήν διατάττει ν’ άπο- 
μακρυνθή καί νά τόν άφήση ήσυχου. Τότε ή μήτηρ τώ δεικνύει 
τάς πορείας της, ώχράς καί έρρυτιδωμένας ύπό τής λύπης καί 
τών παθημάτων μάλλον ή έκ τής ήλικίας- τω δεικνύει τούς ισχνούς 
αύτής βραχίονας, τούς βραχίονας έκείνους, έφ’ ών έστηρίζετο βρέφος 
ών καί ό σκληρός έκεΐνος απειλεί νά τήν έξώση διά τών ύπηρε
τών του.

Τότε ή δυστυχής έκείνη γυνή απομακρύνεται καί κατέρχεται 
είς τήν πενιχρόν αύτής καλύβην. Όσον σκληρά καί άν ήτο ή 
γενομένη αύτή προσβολή, ή πτωχή γυνή δέν δύναται νά καταρασθή 
τόν ύιόν της, δν έγέννησεν, δν έθήλασε καί δν τοσάκις ένανούρισεν.

Άλλ’ έν ω βαδίζει μέ τρέμον βήμα καί κεκυφυΐα, στεναγμοί 
βαθεΐς, ούς δέν δύναται νά καταπνίξη, έξέρχονται τής κατατεθλιμ- 
μένης καρδίας της καί δάκρυα πικρά έκρέουσι τώυ βλεφάρων της. 
Ό θεός άριθμεΐ τά δάκρυα τής ύβρισθείσης μητρός. Άμα δέ εΐχε 
καταβή είς τήν κοιλάδα, καί αίφνης λαϊλαψ έκρήγνυται έκδικητική. 
Ό άσπλαγχνος ύιός βλέπει τήν οικίαν του καταστρεφομένην ύπό 
τοΰ κεραυνοΰ, καί τούς θησαυρούς, τά ζώά του, τά ύπάρχοντά του 
δλα γινόμενα βορά τών άγριων στοιχείων. Καί αύτός δέ δεν απο
φεύγει τήν οργήν τοΰ Ούρανοΰ, άλλ’ άπόλλυται οίκτρώς μετά των 
άναιδών συντρόφων του, καί οΐ άγροί του, ών οΐ καρποί οεν έχρη- 
σίμευον είμή προς κορεσμόν τοΰ άτάκτου αύτοΰ βίου, καλύπτονται 
ύπό σωρών χιόνος, ή τις ούδέποτε πλέον δέν θέλει διαλυθή· εν 
δέ τή θέσει, έν ή ή μήτηρ ματαίως έπεκαλεΐτο τό έλεος τοΰ ύιοΰ 
της, οΐ κλονισμοί τής γής βαθύν ήνέωξαν χάσμα, καί δπου έπεσαν 
τά φλογερά δάκρυα τής άπηλπισμένης γυναικός, καταπίπτουσι σή
μερον κατά σταγόνας τά δάκρυα τών αιωνίων χιόνων.
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ΠΕΤΡΟΣ ΚΛΑΔΕΡΏΝ.
(DON PEDRO CALDERON DE LA BARCA.)

(μετά είκόνος.)

Έτελέσθη πρό τινων ήμερων έν Μαδρίτη μετ’ εξαιρετικής 
πομπής ή διακοσιετηρίς τοΰ θανάτου τοΰ κορυφαίου τών ποιητών 
τής Ισπανίας, Πε'τρου Καλδερώνος, άνδρός ύπηρετήσαντος τήν 
πατρίδα του καί. ώς στρατιωτικού καί ώς κληρικού καί δοξάσαντος 
τήν Ισπανίαν διά τών αμίμητων αύτοΰ δραμάτων.

"Ή έν Μαδρίτη έδρεύουσα "'Εταιρία τών συγγραφέων 
καί καλλιτεχνών τής Ισπανίας”, ής πρόεδρος είναι ό ακά
ματος ’Αντώνιος ‘Ρομέρος Ortiz, προτάσει του δοκίμου συγγραφέως 
Λουδοβίκου Βιδάρ, συνέλαβε τήν πατριωτικήν πρωτοβουλίαν νά έορ- 
τάση άξιοπρεπώς τήν ήμέραν τοϋ θανάτου ενός τών μεγαλειτέρων 
τέκνων τής Μαδρίτης, τοΰ έξοχου καί ένδοξου αντιπροσώπου τής 
δραματικής τής Ισπανίας ποιήσεως, τοΰ ποιητοΰ καί στρατιώτου, 
τοΰ συγγραφέως καί ίερέως, τοΰ ιππότου Πέτρου Καλδερώνος, 
δστις δούς τω κόσμω τά λαμπρότερα δείγματα τής θαυμασίας αύτοΰ 
τέχνης, τών εύρειών αύτοΰ γνώσεων, τής αρετής καί τής φιλο
πατρίας αύτοΰ, άπέθανε τή 25 Μαιου τοΰ έτους 1681.”

Ό Καλδερών έγεννήθη τή 17 ’Ιανουάριου 1600 έκ πατρός, 
τοΰ Δόν Διέγου Καλδερώνος, δστις ύπό τούς βασιλείς Φίλιππον Β'· 
καί Φίλιππον Γ'. κατείχε Οέσιν συμβούλου τής έπικρατείας. Έπι- 
σκεφθείς έπί τινα έτη ό νέος Καλδερών τό κατ’ έζείνους τούς 
χρόνους περίφημον πανεπιστήμιον τής Σαλαμάγζας, ένθα έσπού- 
δασεν ιστορίαν, φιλοσοφίαν καϊ νομικά, ζατετάχθη έν ήλικία 25 έτών 
έν τω στρατω. Οί έξοχώτεροι τής 'Ισπανίας άνδρες ύπηρέτησαν 
ώς στρατιώται. Στρατιώτης ήτο ό αθάνατος Κερβάντης, στρατιώ
της ό γλυκύτερος τών λυρικών τής Ισπανίας Γορκιλάζος· στρα
τιώται ήσαν καί ό μέγιστος τών έπικών Έρσίλλας καί αύτός ό 
πατήρ τοΰ ίσπανικοΰ θεάτρου, Αόπε δέ Βέγα- στρατιώται καί οί 
ιστορικοί Μενδόζας, Μογκάδας καί Μέλος καί αύτός έτι ό εμβρι
θέστατος τών φιλοσόφων τής Ισπανίας, 'Ραϊμόνδος Λούλιος.

Ό Καλδερών ζαί τό ξίφος ζωσθείς κατεγίνετο μέ τήν δρα
ματικήν ποίησιν καί τό πρώτον δράμα, δ ώς στρατιώτης έγραψεν, 
ήτο ή "Πολιορκία τής Βρέδας”. Λαβών μέρος είς τάς έν 
Ιταλία ζαί Φλάνδρα εκστρατείας δέν παρημέλησε τήν ποίησιν ζαί 
25 δλα δράματά του παρεστάθησαν έπί σκηνής έν τω θεάτρω τής 
Μαδρίτης άπό τοΰ 1625 μέχρι τοϋ 1635. Μεταξύ τών δραμάτων 
τούτων εΐναι καί τά άριστουργήματά του · "Τό φανερόν μυστι
κόν.” — '"Ο ιατρός τής τιμής του.” — "Ή ζηλοτυπία 
τό χειρότερον τέρας.” — Καϊ "δ βίος δνειρον”, τό πάντων 
ώραιότερον καί άριστον.

Άποθανόντος έν έτει 1635 τοΰ πατρός τοΰ Ίσπανικοΰ θεά
τρου, Αόπε δέ Βέγα, δ βασιλεύς Φίλιππος Δ', ένθερμος τής ποιή
σεως έραστής καί τών ποιητών καί συγγραφέων προστάτης, μετε- 
κάλεσε τόν Καλδερώνα, δν μόνον έθεώρει άξιον τοΰ άποθανόντος 
διάδοχον, είς τήν αύλήν του καί τω έδωκεν εντολήν νά γράφη δρά
ματα διά τό βασιλικόν θέατρον. Ταύτοχρόνως δέ τω άπένειμε 
ζαί τήν ίπποτικήν τοΰ Άγ. Ίάγου στολήν, είς άμοιβήν μάλλον τω 
ποιητή ή τω στρατιώτη.

Τω 1651 δ μέγας ποιητής ποθήσας μετά τάς θύελλας τής 
νεότητος ήσυχίαν ζαί γαληνιαίαν άπομόνωσιν, έχειροτονήθη ίερεύς, 
διορισθείς ήγούμενος τής άδελφότητος τοΰ ‘Αγίου Πέτρου, ήτις 
ζαί έν τω ναώ τοΰ Σωτήρος έν Μαδρίτη άνήγειρεν αύτω θανόντι 
μνημεϊον μεγαλοπρεπές. Τω 1840 τά δστα αύτοΰ μετηνέχθησαν 
είς τήν έν Μαδρίτη έζζλησίαν τοΰ Άγ. Νικολάου, καί πάλιν τω 
1880 έν τή έκκλησία τοΰ Νοσοκομείου ζατετέθησαν.

0 Καλδερών, δστις περιγράφεται ύπό τών συγχρόνων του 
ώς τά μάλιστα προσηνής ζαί άξιαγάπητος, φαίνεται κατά τάς δια- 
σωθείσας εικόνας του άνήρ σοβαρός, έχων τό βλέμμα ζωηρόν ζαί 
διαπεραστικόν ζαί εύρύ τό μέτωπον. Καί προβεβηζώς έτι τήν 
ηλικίαν εΐχε διατηρήσει δλην αύτοΰ τήν νεανικήν ζωηρότητα. Ήτο 
ήφαίστιον, έγζρύπτον τό πΰρ καί ύπό τήν χιόνα τών λευκών 

αύτοΰ τριχών. Μετριόφρων καί λιτός είς άκρον έζη, καί άφ’ ού 
ή τύχη τόν εΐχεν εύνοήσει, έντός πενιχρός ζαί άσημάντου οικίας 
έν τή Μεγάλη δδω τής Μαδρίτης ζειμένης. Ή οικία φέρει τόν 
άριθμόν 95, καί ή έντετοιχισμένη πλάξ άναφέρει δτι ήτο ή κα
τοικία τοΰ μεγάλου ποιητοΰ.

Άξια σημειώσεως εΐναι ή κρίσις, ήν περί Καλδερώνος επι
φέρει δ έξοχώτερος τών Γερμανών κριτικών, δ Schlegel, καί ήν 
παραθέτομεν ένταΰθα έν μεταφράσει.

"'Όπως φυλάττει τις, λέγει δ Schlegel, τό ώραιότερον πυ
ροτέχνημα διά τό τέλος, ουτω καί ή ρωμαντική τοΰ Καλδερώνος 
ποίησις λαμπροτέρα περί τό τέλος άναλάμπει.

Φεγγοβολεΐ καί αστράπτει έν δλω τω ποιζίλφ χρωματισμω ■ 
αί θαυμασιώτεραι μορφαί παρουσιάζονται ένώπιον τοΰ θεατού- 
σφαϊραι καί μύδροι άνατινάσσονται είς τόν άέρα. Ή ποίησις τοΰ 
Καλδερώνος εΐναι ώς κήπος μαγευμένος · πανταχοΰ στίλβοντα άνθη 
καί κελαδήματα πτηνών μάντεις καί μάγισσαι διασταυροΰνται ύπό 
τάς σζιεράς δενδροστοιχίας. Άλλ’ ή ποίησις αΰτη εΐναι τέκνον 
τής έποχής της, περιωρισμένη ύπό τοΰ πνευματικού αύτής δρί- 
ζοντος. Αί ρίζαι αύτής στηρίζονται έπί τών δογμάτων τής ρω
μαϊκής καθολικής έκκλησίας. θρήσκος μέχρι βάθους τής ψυχής 
του, περιχεόμενος ύπό τοΰ πνεύματος τοΰ μυστικισμοΰ καί περι- 
κεκλεισμένος έντός τών στενών καί ξηρών δογμάτων δ ποιητής 
βλέπει τόν κόσμον διά τών διόπτρων τής πίστεώς του μέ άφέλειαν 
δλως φυσικήν. Έν ώ παρά τώΣαικσπήρω δλοι έξ ίσου τέρπονται, 
καί δ όρθόδοξος διαμαρτυρόμενος, καί ό Πανθεϊστής καί αύτός δ 
άπιστος, παρά Καλδερώνι τοΰτο δέν συμβαίνει. Αύτός δ κατ’ 
έξοχήν καθολικός ποιητής δέν έχει τό άπέραντον τοΰ "Αγγλου 
βλέμμα. Άλλ’ ή ποίησις τών ίπποτιζών χρόνων άναλάμπει ζαί 
παρ’ αύτω, ζαί τά θαλλερά αύτών στοιχεία παρέχουσι ζωήν είς 
τά ποιήματά του. Άνδρία, τόλμη καί άκρα φιλοπατρία εΐναι οί 
άστέρες, οί κοσμοΰντες τούς ήρωας αύτοΰ· πρός δέ ζαί τό άπεριό- 
ριστον αίσθημα τής ύποταγής, έκφραζόμενον παρ’ αύτω δι’ είλι- 
ζρινεστάτης πρός τόν βασιλέα του άφοσιώσεως.”

Ό Καλδερών εΐναι δ δούς τη Ισπανική γλώσση τήν τελειο
ποίησή καί χάριν της.

Αί εικόνες τοΰ έξοχου ποιητοΰ είσί σπανιώταται ού μόνον 
έν τή λοιπή Εύρώπη, άλλά καί έν αύτή τή πατρίδι του. Ή ήμε- 
τέρα είκών εΐναι κατά τήν έλαιογραφίαν τοΰ διάσημου ζωγράφου 
Schnorr VON Carolsfeld, τήν μόνην έν Γερμανία ύπάρχουσαν. 
ΓΙαριστά δέ τόν μέγαν ποιητήν τής Ισπανίας, τήν ίπποτικήν στο
λήν ένδεδυμένον καί τό παράσημου τοΰ Άγ. Ίάγου φοροΰντα.

ΠΕΡΙ ΤΥΝΙΔΟΣ
(μετά δύω εικόνων).

Πολύς έγένετο έσχάτως περί Τύνιδος λόγος, καί τό ζήτημα 
τοΰτο, τό τοσαύτας προκαλέσαν διπλωματικός συζητήσεις, δέν 
φαίνεται είσέτι εντελώς λελυμένον, αν καί ή έπιτυχία τής γαλλικής 
έκστρατείας εΐναι ήδη έκτος πάσης άμφιβολίας. Ή άγρια τών 
Κρουμίρων φυλή, ή τάς έπιδρομάς της είς τήν Αλγερίαν τολμώσα, 
έπρεπε νά τιμωρηθή· έπρεπε δέ νά σωφρονισθή καί δ τής Τύνιδος 
ήγεμών ή βέης, δστις εΐχε καταστή δύστροπος τών Γάλλων έν 
’Αφρική γείτων.

Γνωστόν εΐναι δτι τά ύπό τής Γαλλίας ληφθέντα στρατιωτικά 
μέτρα ήρξαντο τή 12|24. ’Απριλίου, καί ήδη τή 14|26. ’Απριλίου 
οί Γάλλοι εΐχον άποδιώξει τής νήσου Τα βάρκας τούς έχθρούς, 
τό μέν δπως άπομακρύνωσιν αύτούς τής παραλίας, τό δέ δπως 
παρακωλύσωσι τήν προμήθειαν τροφών καί πολεμεφοδίων διά 
θαλάσσης.

Η μία τών ήμετέρων δύο εικόνων παριστα τήν μικράν 
νήσον Ταβάρκαν. Ή νήσος αυτή, άνθηρά άλλοτε τών Γενουηνσίων 
άποικία μέ 7 χιλ. κατοίκων, εΐναι σήμερον έρημος καί χρησιμεύει 
μόνον τό θέρος ώς σταθμός είς τούς ’Ιταλούς άλιευτάς κοραλλίων. 

Περί τοΰ άρχαιοτέρου αύτής πολιτισμού μαρτυροΰσιν αί 360 
σωζόμεναι δεξαμεναί, δι’ ών ή άνυδρος νήσος έπρομηθιύε^ο .ό 
άναγκαΐον ύδωρ.

ΤΙ θέσις τής νήσου εΐναι τά μάλιστα έπίκαιρος, τά ύδατά 
της αρκούντως βαθέα, ζαί ήδύνατο δι' ολίγης δαπάνης νά καταστη 
λιμήν σπουδαίος.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΔΕΡΩΝ.

'Η έτέρα είκών παριστα τό χωρίου Σαϊδί-βου-Σαίδ, ένθα 
έκειτο ή αρχαία τών Φοινίκων άποικία, ή Καρχηδών. Κτισθεΐσα 
τω 850 πρ. Χρ. ή Καρχηδών έξηκολούθει έπί 700 δλα έτη εύη- 
μεροΰσα καί άζμάζουσα, έως ού τώ 146 πρ. Χρ. ήλώθη, ώς γνωστόν, 
παρά τοϋ Σκιπίωνος ζαί κατεστράφη. “Censeo, Carthagmem esse 
delendam,” έφώυαζεν έπανειλημμένως ό Ρωμαίος ,όήτωρ, δπερ 
καί έπί τέλους έγένετο. Η Καρχηδών ήτο ή πρώτη έδρα τοΰ 

Χριστιανισμού έν Αφρική καί πλεϊστα δσα τών ώραιοτέρων αύτής 
οικοδομημάτων ζατεστράφησαν δπως έκριζωθώσι καί τά τελευταία 
ίχνη τής είδωλολατρείας. Σήμερον έκ τής μεγάλης έζείνης πόλεως 
δέν ύπολείπονται ή δεξαμεναί τινες ζαί άμορφά τινα έρείπια. Η 
Καρχηδών συνέκειτο κυρίως εκ τριών διαφόρων πόλεων, περι- 
ζεζλεισμένων εντός τών αύτών τειχών. Αί πόλεις αυται ησαν-

ή Βύρσα, ή άζρόπολις, ένθα σήμερον ΐαταται τό παρεκζλήσιον τοΰ 
Άγιου Λουδοβίκου, ή Κοθώνη, ή τόν [-λιμένα καί τό έμπορικόν 
διαμέρισμα περιέχουσα, ζαί ή Μαζαρία, ήτις έξετείνετο είς τήν 
παραλίαν κάτωθεν τοΰ σημερινού χωρίου Σαϊοί, δπερ έν τή ήμετέρα 
είκόνι φαίνεται έπί τής κορυφής τοϋ λόφου.
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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΪΡΟΙΣ
ύπό

ΓΑΙΤΟΤ.
(Ζρα προηγοόμ. τεύχος.)

IIΡ Α ΞI Σ Δ Ε Τ Τ Ε Ρ Α.
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ.

ΟΡΕΣΤΗΣ. ΠΪΛΑΔΗΣ.
ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πατοΰμεν τοΰ θανάτου τήν οδόν. Σιγή 
εις τήν ψυχήν μου έίς παν βήμα εισχωρεί. 
'Οπότε έδεήθην τοΰ Απόλλωνος 
τής συνοδίας νά μέ σώση τής φριχτής 
τών φιλέκδικων ταρταρείων άδελφών, 
έφάνη σωτηρίαν και βοήθειαν 
εις τής έν Ταύροι; άδελφής τδ ιερόν 
διά θεοπροπίων αίσιοφανών 
ύποσχεΟείς μοι- Έκπληροΰνται σήμερον, 
και μετά τής ζωής μου παύ’ ή συμφορά. 
"Οτε χειρ θεία θλίβη τήν καρδίαν μου, 
νεκροί τό πνεύμα, πόσον δέν μ’ είν’ εΰκολον 
τ' ώραΐον τοϋ ήλιου φως ν’ άπαρνηθώ! 
Είς τους έγγόνους τοΰ Άτρέως ευκλεής 
ό θάνατος έν μάχαις άν δέν ώρισται, 
άν, ώς οί πρόγονοί μου, δπως ό πατήρ, 
κ’ έγώ θά πέσω σφάγιον ελεεινόν, 
έστω, είς τάς βαθμίδας μάλλον τοΰ βωμοΰ 
παρά εν παραβύστω, δπου κρύπτονται 
δειλαί παγίδες δολοφόνου συγγενούς.
Άφήτέ με ώς τότε είς άνάπαυσιν, 
ώ τών έμών βημάτων τών αιμοσταγών 
σείς ίχνηλάται κάνες καταχθόνιοι! 
Άφήτέ με· ταχέως έρχομαι πρός σάς. 
Μή φώς ήμέρας σάς ίδή, ώς ούδ’ έμέ. 
Τής γής ό χλωρός τάπης είν’ άνάρμοστος 
είς δίαιταν ειδώλων. Έρχομ’, έρχομαι 
νά σάς ζητήσω κάτω, δπου πάντας νύξ 
θολή περικαλύπτει, ατελεύτητος. 
Σέ μόνον, ώ Πυλάδη φίλε, κοινωνέ 
αθώε τής ποινής μου καί τοΰ πταίσματος, 
είς τήν πορείαν θλίβομαι τήν πένθιμον 
κοινωνόν σ’ έχων. Ή ζωή, ό θάνατος 
σοΰ μόνου φόβον ή έλπίδα μ’ έμποιεΐ.

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Ώς συ, Όρέστα, έτι δέν είμ’ έτοιμος 
είς τών σκιών ν’ άπέλθω τό βασίλειον. 
Διά τών πολυπλόκων ατραπών ζητώ, 
τών είς τήν νύκτα φερουσών τήν μέλαιναν, 
όδόν όπίσω τής ζωής ν’ άνεύρωμεν. 
Δέν μελετώ θανάτους, άλλ' άνερευνώ 
οί θεοί μήπως πρός φυγήν σωτήριον 
οδούς καί τρόπους μάς παρασκευάζουσι. 
θάνατον; Ούτος, τόν φοβούμεθα ή μή, 
άπαραιτήτως έρχεται. "Οταν ή χειρ 
τής ίερείας έπί τούς πλοκάμους μας 
ταθή, καί νά τους κείρη θέλ’ είς άπαρχήν, 
ή σωτηρία τότε έσται σοΰ κ’ έμοΰ 
ό μόνος στοχασμός μου· Μ ή τήν άθυμον 
διάθεσιν! Ταχύνεις διά δισταγμών 
τόν κίνδυνον. Ό λόγος τοΰ ’Απόλλωνος 
μάς ήγγυήθη τον ναόν τής άδελφής 
είς νόστον δτι έσται σοι κ’ είς αρωγήν. 
Δέν διφοροΰνται τών θεών τά λόγια, 
δπως ό πάσχων έκλαμβάνει δυσθυμών.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Ή μήτηρ μέλαν τής ζωής τό κάλυμμα 
υπέρ τήν κεφαλήν μου, βρέφους, μ’ έβρίψεν. 
Ηδξησα ουτω του πατρός δμοίωμα, 
καί τδ βωβόν μου βλέμμα ήν είς έλεγχον 
αύτής καί τοΰ άνομου έραστοΰ πικρόν. 
Τήν άδελφήν Ήλέκτραν, δτ’ έκάθητο 
είς τήν εστίαν τοΰ άρχαίου οίκου μας 

κ’ είς τήν αγκάλην μ’ έσφιγγε λυπούμενον. 
δακρυρροοΰσαν συνεχώς ήτένιζον.
Πολλά μοί διηγείτο περί τοΰ πατρός 
τοΰ εύκλεοΰς μας τότε. Ώ! νά τόν ιδώ 
πώς έπεθύμουν καί νά είμαι μετ’ αυτοϋ 
είς τήν Τρωάδα, ή έπανακάμψαντος! 
’Ηλθε δ’ ήμέρα . . .

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Άφες τά περί αυτής 

νά διηγώνται είδωλα νυκτοπλανή · 
'Ημάς δ’ ή μνήμη καλητέρων ήμερων 
άς ένισχύ’ είς βίον ήρωοπρεπή. 
’Αγαθούς άνδρας οί Θεοί χρειάζονται 
είς τήν γήν ταύτην πρός ύπηρεσίαν των. 
Σέ θέλουν δέν σ’ άφήκαν τόν πατέρα σου 
νά συνοδεύσης είς τήν ακούσιαν του 
κατάβασιν είς Άιδου-

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Ώ! τό κράσπεδον 

άνίσως τότε τοΰ χιτώνός του κρατών 
τόν ήκολούθουν!

ΠΥΛΑΔΗΣ.
Δι’ έμέ έφρόντισαν 

οί σώσαντές σε. Τί θά ήν ό βίος μου 
άν αύ δεν’ έζης, σύ, μεθ’ ού, καί σύ δΐ ού 
έγώ έκ παίδων ζώ κ’ επιθυμώ νάζώ;

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Μή μ ένθυμίζης τούς εύδαίμονας καιρούς 
δτ' έφιλοξενούμην έν τώ οίκοι σου · 
ό δ’ εύγενής πατήρ σου, έμφρων, φιλικώς, 
τοΰ μαρανθέντος άντελήφθη κάλυκας· 
όπότε σύ, τήν φρένα πάντοτε φαιδρός, 
ώς χρυσαλλίς πολύχρους περί σκοτεινόν 
άνθος έπέτας, παίζων μοί διέπλαττε; 
τήν ζωήν νέαν, καί τήν ευθυμίαν σου 
είς τήν ψυχήν μου ένεφύσας, ώστ έγώ 
τάς συμφοράς μου λησμονών, δυένυον 
τόν νέον βίον χαρμοσύνως μετά σοΰ.

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Ήρχισα ζών άφ’ δτου σέ ήγάπησα.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Είπέ, ήρχισας πάσχων- λέγεις τ’ άληθή. 
Τό φριχτόν τοΰτο τής άγρια; τύχης μου, 
δτι έντός μου, ώς λεπρός απόβλητος, 
κρυπτήν όδύνην φέρω, φέρω θάνατον. 
"Οπου τόν πόδα στρέψω, πάσα θάλλουσα 
ύγιής δψις φθίνει, προσλαμβάνουσα 
θανάτου βραδυπόρου πελιδνήν σκιάν.

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Όρέστα, έγώ πρώτος θεν άπέθνησκον, 
άν ή πνοή σου έδηλητηρίαζεν.
Μήπως φαιδρόν δέν έχω πάντοτε θυμόν; 
Φαιδρότης κ’ έρως δύω είσί πτέρυγες 
μεγάλων έργων.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Έργων; Χρόνος ήν ποτέ, 

καθ’ ον αύτά τόν νοΰν μας περιΐπταντο, 
δτε όμοΰ θηρία έδιώκομεν 
είς όρη καί κοιλάδας, καί ήλπίζομεν, 
τοΐς πάλαι τήν άνδρίαν έξισούμενοι, 
διά ροπάλων καί ξιφών τά τέρατα 
καί τούς ληστάς κατ’ ίχνος νά θηρεύωμεν 
καί δτε, έπ’ άλλήλων στηρζόμενοι, 
ήσύχως τό έσπέρας έκαθήμεθα 
είς τής θαλάσσης τήν ακτήν τής αχανούς, 
καί πρό ποδών μας έπαιζον τά κύματα, 
κ’ ευρύς ό κόσμος, μέγας μάς έφαίνετο, 
τότε τό ξίφος ειλκομεν έγώ ή σύ, 
καί μέλλοντ άθλα, οσα τ' άστρα τής νυκτός, 
έστιλβον τότ*  έμπρός μας άναρίθμητα.

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Άπέραντον τό έργον, ού τήν τέλεσιν 
έπιδιώκει ό θυμός· Τδ θέλομεν 

μέγα, όποιον ή φωνή τών ποιητών 
θά τό διασαλπίση έξογκοΰσά το 
δί άπωτάτων χρόνων, τόπων, γενεών. 
Αί πράξεις τών προγόνων μας κατακηλοΰν 
δτε ή φόρμιγξ είς σκιάς εσπερινά; 
τάς διηγείται είς τόν νέον έκθαμβον. 
Ήμ ων δ' είσίν αί πράξεις, δπως καί αύτών, 
συναρμογή ματαία κ’ έναγώνιος · 
Ουτω κατόπιν σπεύδομεν τοΰ φεύγοντος, 
τοΰ δρόμου άμελοΰντες έφ’ ού βαίνομεν.
1 ά ίχνη τών προγόνων, τά τεκμήρια 
τής έπί γής ζωής των μόλις βλέπομεν 
άλλ’ ή σκιά των έκ τής άποστάσεως 
ισόθεος τις, στέφουσα μάς φαίνεται 
τάς άκρωρείας δι’ άκτινωτών νεφών. 
Μικρόν τιμώ έκεΐνον δστις μέριμνα 
πώς θά τον ανύψωση άρα ό λαός. 
Σύ δ’ εύγνωμόνει, νεανία, τοΐς Θεοΐς, 
οτ’ ήδη τόσα διά σοΰ διέπραξαν.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Είς δντιν’ άν δωρώσι τό ευτύχημα 
άπό οικείων ν’ άποστρέψη συμφοράς, 
τό κράτος ν’ άσφαλίση καί τά δρια, 
νά τρέπη, νά φονεύη παλαιούς εχθρούς, 
αυτός ευγνώμων έστω ■ είς αυτόν Θεός 
παρέσχε τό τοΰ βίου άκρον άωτον. 
Έμέ πλήν είς σφαγέα ώρισαν, μητρός 
ήν έσεβόμην άλλως, φριχτόν δήμιον. 
’Εκδικητήν κακοΰργον κακουργήματος, 
μ’ άπώλεσαν. Τόν οίκον άπεσκόπενσαν, 
πίστευσον, τοΰ Ταντάλου· έγώ δ’ έσχατος, 
άθώως, ούδ’ έντίμως δέν θ’ άπαλλαγώ.

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Δέν έκδικοΰσιν οί Θεοί έγκλήματα 
πατρΐρα έπί τέκνων. "Εκαστος, κακός 
ή άγαθός, ώς πράττει καί άμείβεται, 
καί τών γονέων ό ύιός κληρονομεί 
τήν ευλογίαν, όχι τήν κατάραν των.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Πλήν δέν μάς πέμπει ευλογία των έδώ.

ΠΪΛΑΔΗΣ.
’Αλλά καν άνωτάτη Θεών βούλησις-

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Λοιπόν τόν όλεθρόν μας θέλουν οΐ Θεοί.

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Τή προσταγή πειθαρχεί καί περίμενε. 
Τήν άδελφήν του άν είς τόν ’Απόλλωνα 
κομίσης, καί οίκώσιν έν Δελφοί; όμοΰ 
τιμώμεν’ ύπό έθνους ύψηλόφρονος, 
θά σ’ άνταμείψουν διά τήν εύσέβειαν, 
έκ τών υποχθονίων καταδιωκτών 
θά σ’ άπαλλάξουν. "Ηδ’ είς ταΰτα δέν τολμούν 
τά ιερά τεμένη νά είσδύσωσιν.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Ουτω θά έχω θάνατον κάν ήσυχ.ν.

ΠΪΛΑΔΗΣ.
’Άλλως νομίζω· ούδ’ άδέξια φρονών, 
έσχέτισα το μέλλον πρός τό παρελθόν. 
Πρό πολλοΰ ίσως ώριμάζ’ είς τάς βουλάς 
τάς θείας ή μεγάλη έπιχείρησις.
Ή Άρτεμις θά θέλη τούτον τόν τοαχύν 
νά καταλίπη τόπον, τόν βαρβαρικον, 
τάς αιματώδεις άνθρωποθυσίας του.
Ό αθλος ούτος δι’ ήμάς προώρισται, 
ήμϊν έπεκληρώθη, κ’ ευρισκόμενα 
άπροσδοκήτως, άκοντες, πρό τών Ουρών.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Πόσον σοφώς συμπλέκεις, πόσον δεξιώς, 
τό βούλευμα τό θειον καί τούς πόθους σου!

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Καί τί έστι σοφία άνθρωπίνη, πλήν 
τής τών βουλών τών θείων έξευρέσεως;

Θεός είς πράξιν εξεγείρει δύσκολον 
εύγενή άνδρα, δμως άμαρτήσαντα, 
ήν ήμεΐς πάντες λέγομεν άδύνατον. 
Νικά δ’ έκεΐνος κολασθείς, κ’ ευαρεστών 
Θεοΐς τε καί άνθρώποις, έν τιμή έστι.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Νά ζήσω καί νά πράττω έάν πέπρωται, 
θεός τις, τοΰ μετώπου τοΰ βαρυαλγοΰς 
άς μ’ άφαιρέση τήν σκοτοδινίασιν, 
ήτις μέ φέρ’ είς "Αιδου, όλισθαίνοντα 
είς τήν όδόν, ήν βρέχει αίμα τή; μητρός, 
καί τήν προχεομένην κρουνηδόν πηγήν 
έκ τών πληγών της, τήν καταμιαίνουσαν 
τάς χεΐρας ταύτας, άς στειρεύση εύμενώς.

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Ήσυχωτέρως πρόσμενε· μή αύξανε 
τό κακόν Πράττεις τά τών Έριννύων σύ.
Νά σκεφθώ άφες· μένε ήρεμος. Κοινής 
έστίν άνάγκη ένεργείας. Σέ καλώ 
τότε, κ’ εύτόλμως, πλήν φρονίμως έν ταύτφ, 
έπιτελοΰμεν δ,τι δόξη εύλογον.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Τόν Όδοσσε’ άκούω.

ΠΪΛΑΔΗΣ. 
Μή με χλεύαζε.

Τόν ήρωά του έκαστος έκλέγει, δν 
είς τοϋ Όλύμπου τήν όδόν άκολουθεϊ. 
Νομίζω δ’ δτι δόλος καί περίνοια 
δέν φέρουσιν αισχύνην είς τόν εύτολμον.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Τιμώ τόν δστις είν άνδρεΐος, πλήν κ’ εύθύς.

ΠΥΛΑΔΗΣ.
Διό καί συμβουλήν σου δέν σ’ έζήτησα. 
Τό πρώτον βήμα έγινεν· ήδη πολλά 
έξιχνιάσας παρά τών φυλάκων μας, 
έμαθον δτι ξέν ισόθεος γυνή 
άνέστειλε τόν νόμον τόν αιματηρόν. 
Εύχών θυσίαν καί καρδίαν καθαράν 
είς τούς θεούς προσφέρει, καί θυμίαμα. 
Τιμάτ’ έξόχως έπί άγαθότητι.
Έξ ’Αμαζόνων, λέγουσι, κατάγεται, 
κ’ ήλθε φυγοΰσα μέγαν τινά κίνδυνον.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Τήν φωτεινήν τη; δύναμιν ήμαύρωσεν 
ή παρουσία τοΰ κακούργου, φαίνεται, 
δν συγκαλύπτει καί σκοτίζει νύξ άράς. 
Αίμοδιψία εύσεβής έκ τών δεσμών 
πρός όλεθρόν μας έλυα έθος παλαιόν. 
Άγρια βασιλέως μάς φονεύει φρήν. 
Γυνή δέν θά μάς σώση τής όργής αυτού.

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Γυνή πώς είναι, ευτυχία δι’ ήμάς! 
Άνδρος, καί τοΰ άρίστου, είς σκληρότητα 
ή φρήν ευκόλως συνηθίζει. "Ο,τι πριν 
άπαίσιον τω ήτο, νόμον θεωρεί.
Τραχύν τόν κάμν’ ή έξις καί άγνώριστον. 
Ή γυνή δμως δέν άλλάσσει φρόνημα- 
”0 εΐχεν έχει. Είς καλόν ώς είς κακόν 
άσφαλεστέρα ή γυνή. — Σίγα, ί δέ · 
έρχεται. Μόνους άφες μας. Τά καθ’ ήμάς 
καί τ’ ονομά μας δέν θά μάθη παρευθύς 
άπροφυλάκτως. "Υπαγε. Βλεπόμεθα 
πάλιν, πριν έλθη νά λαλήση μετά σοΰ.

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ. ΠΥΛΑΔΗΣ.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Είπε μοι, ξένε, πόθεν είσαι κ έρχεσαι. 
Μάλλον ώς Έλλην ή ώς Σκύθης φαίνεσαι.

(τψ άοαιρεΐ τάς άλύσεις.) 
Σοί άποδίδω τήν έλευθερίαν σου. 
Τό δώρον κινδυνώδες. Εϊθε άφ’ ύμών 
τό απειλούν σας άποτρέψωσ’ οί θεοί!

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Ώ τής γλυκείας τής πατρίδος μου φωνής! 
Τά ώτα πώς μοι τέρπει είς τήν ξένην γήν! 
Τοΰ πατρικού λιμένος ό έξόριστος 
φαιά τά όρη βλέπω νά μοί μειδιούν. 
Ναι, είμαι "Ελλην ή χαρά μου λέγει το. 
Σέ είδον, κ’ είς τήν θέαν τήν έξαίσιον 
πόσον σοΰ χρήζω έπελήσθην πρός στιγμήν 
Τά χείλη άν άνάγκη δέν σοί κλείη, ώ, 
είπέ έκ τίνος οίκου τών Ελληνικών 
το γένος έλκεις, γόνας τό ισόθεον.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Μεθ’ ίερείας όμιλεΐς, ήν ή Θεα 
έκλεξαμένη καθιέρωσε· σ’ άρκεΐ. 
Σύ δέ είπέ μοι μάλλον ποιος είσαι, τις 
έχθρική τύχη σέ καί τούς συντρόφους σου 
σάς έφερεν ένταύθα.

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Δύναμ’ ευχερώς 

νά σ’ είπώ ποια συμφορά επίμονος 
μάς συνοδεύει. "Ω! έπίσης εύχερές 
άν σ’ ήτο, γυνή θεία, εύελπ’ είς ήμάς 
φαιδρόν νά ρίψης βλέμμα. Καταγόμεθα 
έκ Κρήτης- τοΰ Άδραστου εΐμεθα υιοί. 
Δεύτερος είμαι καί καλούμαι Κέφαλος, 
ό δ’ άλλος Λαοδάμας, ό πρεσβύτερος. 
Ήν κ’ έτερος δέ μέσος μεταξύ ήμών, 
τραχύς τό ήθος, άγριος. Είς παιδικήν 
άκόμη ήλικίαν, τών παιγνίων μας 
έτάραττε τήν τέρψιν καί τήν σύμπνοιαν. 
Έπειθαρχοΰμεν είς τόν λόγον τής μητρός 
δσ’ ό πατήρ είς Τροίαν έξεστράτευε- 
ώς δ’ έπανήλθε, φέρων λάφυρα πολλά, 
καί μετ’ δλίγον άπεοίωσεν, εύθύς 
έξήφθη έρις άδελφοΰ πρός άδελφόν, 
όπέρ τοΰ θρόνου καί τοΰ κλήρου τοΰ λοιπού, 
‘ϊπέρ τοΰ πρωτοτόκου έκλινον- αύτός 
τόν άδελφόν φονεύει, καί ή Έριννύς, 
διώκουσά τον, έκδικεΐ τήν πράξιν του. 
Άλλ’ ό ’Απόλλων τών Δελφών μάς έπεμψεν, 
έλπίδας δίδων, είς αύτήν τήν έρημον, 
καί είς τής άδελφής του είπε τόν ναόν 
τήν άρωγόν του χεΐρα νά προσμεινωμεν- 
πλήν’ αίχμαλωτισθέντες, σοί έπέμφθημεν 
διά θυσίαν. Ιδού, ήκουσας το παν.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Ήλώθ' ή Τροία; Άνερ φίλτατε, είπέ. 

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Ήλώθη. Άλλα δό; μας σωτηρίαν, δός. 
"Ην. ΰπεσχέθη ό θεός βοήθειαν 
τάχυνον. Έσο ΐλεως τώ άδελφω · 
είπέ τω λέξιν ευμενή, παρήγορον.

Ιι Άλλ’ αύτοΰ φείδου δταν μετ’ αύτοΰ λαλής, 
σέ ικετεύω. Συγκινεΐ τήν φρένα του

11 σειούσα λύπη καί χαρά κ’ ένθύμησις- .
I παραφροσύνη πυρετώδης κατακτά

τήν καθαράν του, τήν ώραίαν του ψυχήν, 
ήν είς τάς Έριννύας δίδει έρμαιον.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
1 Σέ ικετεύω, πρός στιγμήν · λησμόνησον 

τήν θλίψιν, καί είπέ μοι δ,τι σ’ ερωτώ.

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Ή πόλις, άντιστάσα είς τούς "Ελληνας 
δεκαετίαν δλην, τέλος έπεσεν, 
άπετεφρώθη, ΐνα μήποτ’ έγερθή. 
Πλήν τάφοι τών άριστων ήγέμόνων μας 
έπί τής παραλίας τής βαρβαρικής 
μνημεία μένουν. Κεΐτ’ έκεϊ ό Άχιλλεός 
μετά τοΰ φίλου τοΰ καλοΰ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Έδάκατε

καί σείς τήν κόνιν, άνδρες θεοείκελοι!

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Ό Παλαμήδ?;ς καί ό Τελαμόνιος 
δέν θά ίδώσι τής πατρώας γής τό φώς.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (■■'•’θ’ έαυτήν).
Οόδέν περί πατρός μου λέγει· μεταξύ 
τών φονευθέντων δέν τόν ονομάζει. Ζή! 
θά τόν ίδωμεν! Έλπιζε, καρδία μου!

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Εύδαίμονες εκείνοι δσ ύπέστησαν 
τόν θάνατον τής μάχης τόν γλυκύπικρον. 

’Αντί θριάμβου, είς τούς έπιστρέψαντας 
θεός παρωργισμένος παρεσκεύασε 
πανικούς φόβους, θάνατον έπώδυνον ■ 
Έδώ δέν φθάνει τών άνθρώπων ή φωνή; 
Ή φήμ’ είς την γήν πάσαν διεσάλπισε 
περί αγρίων, άνηκούστων πράξεων. 
’Απόρρητον σοί είναι τίνες συμφοραί 
πληροΰσι γόων τάς στοάς τών Μυκηνών; 
Ή Κλυταιμνήστρα, βοηθόν τόν Αϊγισθον 
λαδυΰσα, ήν ήμέραν έπανέκαμψεν 
ό σύζυγός της, τόν έδολοφόνησε. — 
Ναι, σέβεσαι τόν οίκον τόν βασιλικόν, 
τό βλέπω. Μάτην θλίβεις είς τό στήθός σου 
τον ήόγον τόν φρικώδη, τόν άπρόοπτον. 
Είσαι θυγάτηρ φίλου, ή έκ γείτονος 
πόλεως ίσως; Μ ή τό κρύπτης άπ’ έμοΰ. 
Συγγνώμην άν σοι ταΰτα πρώτος ήγγειλα.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Είπέ, πώς έτελέσθη τό φριχτόν, είπέ. 

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Καθ' ήν ήμέραν έφθασεν ό βασιλεύς, 
κ’ έκ τού λουτρού έξήλθεν, άνεσιν λαβών, 
ή σύζυγός του, νά τω δώση μέλλουσα 
στεγνόν χιτώνα, κακοβούλως έρριψεν 
είς κεφαλήν καί ώμους αύτοΰ ύφασμα 
συμπεριπεπλεγμένον καί πολύπτυχον · 
έν ω δ’ έκεΐνος, ώς είς δίκτυον ληφθεις, 
ν’ άπαλλαγή έζήτει, τόν έκτύπησεν 
ό δολοφόνος Αίγισθος, κ’ έξέπνευσε 
κεκαλυμμένος ό γενναίος ήγεμών.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Καί τις τοΰ συνωμότου ήν ή άμοιβή; 

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Κράτος καί λέχος- τούτο ήδη κτήμά του·

’ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Είς κακουργίαν πόθος ώτρυνεν αισχρός; 

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Πρός δέ, άρχαΐον αίσθημα φιλέκδικον. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Ό Βασιλεύς τί πράξας τήν παρώργισε; 

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Βαρεΐαν πράξιν ώς πρός αίσθημα μητρός, 
άν φόνος οικαιώται δικαιοΰσάν τον. 
Δολίως είς Δαυλίδα είλκυσεν αύτήν, 
δτε βιαίως άνεμοι θεόπεμπτοι 
τον στόλον τών Ελλήνων παρεκώλυον, 
κ’ αίματηράν Ουσίαν είς τήν Άρτεμιν 
τήν πρώτην αύτοΰ κόρην, Ιφιγένειαν, 
πρός σωτηρίαν τών Ελλήνων έφερεν. 
Είς δργήν τούτο, λέγουν, τήν έξέκαυσεν, 
ώστε δεχθεΐσα έραστήν τόν Αϊγισθον, 
τόν ένδοξόν της άνδρα πρός έκδίκησιν 
είς δίκτυον όλέθρου περιέπλεξεν.

ΙΦΙΓΕ ΝΕ1Α (συγκαλυπτομένη). 
Άρκοΰσι ταΰτα. Πάλιν θέλεις μέ ίδεΐ. 

(έξερχεται.)
ΠΪΛΑΔΗΣ (μόνος).

Αί συμφοραί τοΰ οίκου τοΰ βασιλικού 
τήν συγκινοΰσι, βλέπω. "Ητις καί αν η, 
τόν Βασιλέα πιθανώς έγνώρισε, 
κ’ έκ γενεάς μεγάλης, ευτυχώς ήμϊν, 
εύταΰθα έπωλήθη. “Έσο ήρεμος, 
καρδία. Μετά θάρρους καί φρονήσεως 
πρός τής έλπίδος πλέε τόν άστερισμόν.

(άκολουθεϊ.)
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TO Χ2ΡΙ0Ν ΣΑΙΔΙ-ΒΟΤ-ΪΑΙΔ (Η ΑΡΧΑΙΑ KAPXIIASN).

ΙΣΊΌΡΙΚΑ1 ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΚ ΤΗΣ

Β Τ Ζ A X Τ1X Η Σ AT Τ Ο ΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ.
(δρα προηγούα. τεύχος.)

— Καί νομίζεις, Μαρία, άπήντησεν δ Αλέξιος, δτι τό μίσος 
τοϋτο ζαί δ φθόνος τών πτωχών ζαί μικρών κατά τών πλουσίων 
καί ισχυρών θέλει παύσει ποτέ; Νομίζεις, δτι ο όχλος ούτος, 
δστις εις πάσάν σου έμφάνισιν σέ ύποδέχεται μετ’ ενδείξεων σε
βασμού καί αγάπης, δτι αύτδς ό όχλος δεν ήθελεν εύχαρίστως ζαί 
μέ αύτούς τούς όνυχας του ζαταρρίψει τά ανάκτορα ταΰτα, εάν μόνον 
είχε τήν προς τοΰτο δύναμιν;

— Εν τή αγανακτήσει ζαί τή απελπισία του ό λαός στρέφει 

τά βλέμματά του προς τον έξόριστον Ανδρόνικον, εις τον όποιον 
ό Μανουήλ έν στιγμή ακατανόητου έπιεικείας καί απερισκεψίας έχά- 
ρισε τήν ζωήν. Δι’ απεσταλμένων δ λαός προσζαλεΐ αύτόν ώς 
σωτηρα έζ τής Ασίας. Έμαθες τοΰτο;

— Τά πάντα γνωρίζω, Μαρία. Γνωρίζω καί τούς δόλους 
των καί τά διαβήματά των ολα· καί τάς ελπίδας των ακόμη γνωρίζω, 
πλήν δέν τούς φοβούμαι. Ό Ανδρόνικος φρονίμως ποιών θέλει 
μείνει δπου εύρίσκεται. Άλλως εχω καί τά μέσα νά τον αναγ
κάσω εις τοΰτο.

— Καί τέλος, εΐπεν ή Μαρία, ρίπτουσα βλέμμα πλήρες αγά
πης προς τον Πρωτοσεβαστόν · δ,τι προ παντός άλλου μέ φοβίζει, 
δ,τι μέ πληροί τρόμου καί φρίκης είναι, δτι οί έχθροί ήμών δλην 
των τήν όργήν έστρεψαν έναντίον σοΰ.

— Φοβείται δ λέων τάς ύλακάς αθλίων κυναρίων; άνέκραξεν 
δ Αλέξιος, ύπερηφάνως ύψών τήν κεφαλήν. Νομίζεις δτι τρέμω 
ενώπιον τοΰ ελεεινού τούτου τής πρωτευούσης όχλου; Ώ! παρά 
πολύ τον περιφρονώ διά τοΰτο. — Μαρ.ία, πίστευσέ με · δ λαός

Η NH20S ΤΑΒΑΡΚΑ.
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γογγύζει, ό λαός φωνάζει. Διατί; Διότι δέν παρατίθενται πλέον 
αύτω έκεϊναι αί. δημόσιοι θηριομαχίαι, δι’ ών ό αείμνηστος θείος 
μου τοσοΰτον έυτέχνως τον εΐλκυε. Δδς αύτω πάλιν τά αιματηρά 
έκεΐυα θεάματα, δδς αύτω τάς διασκεδάσεις του πάλιν, και αμέσως 
βλέπεις πώς παύει φωνάζων καί γογγύζων. ’Εν τούτω και μόνφ 
έγκειται ή μεγάλη τέχνη τοϋ κυβερνάν.

— Είσαι ατρόμητος, ’Αλέξιε, εΐπεν ή Μαρία λαμβάνουσα τήν 
χεϊρά του· είσαι ανδρείος, τδ γνωρίζω. Τοιοΰτον πάντοτε σέ 
έγνώρισα, τοιοΰτον πάντοτε σέ ήγάπησα. Αλλά πρός θεοΰ, ’Αλέξιε, 
μή σέ άπατα ή φαινομένη αΰτη τοΰ λαοΰ καλοκάγαθία. "Οπισθεν 
τοΰ λαοΰ, δστις έν εύκινήτω πολυπραγμοσύνη περιτρέχει τάς οδούς 
και τάς πλατείας, κρύπτονται έχθροΐ έπικίνδυνοι, οΐτινες τον έξω- 
θοΰν είς τήν άντίστασιν. Δέν θέλω σοί όνομάσει τούς έχθρούς 
τούτους· καί σύ γνωρίζεις αύτούς καί έγώ τούς γνωρίζω. Άλλά 
μή απαξίωσης ν’ άκούσης τήν συμβουλήν μου, Αλέξιε. Πρδ πολλοΰ 
παρακολουθώ τά διαβήματά των καί γνωρίζω πόσον έπιφοβώτεροι 
εΐναι οί έν κρύπτω καί παραβύστω έργαζόμενοι έχΟροί άπδ τούς 
φανερούς αντιπάλους καί εναντίους. — "Οτε πρό τινων στιγμών σ’ 
έπερίμενα έν τή αιθούση ταύτη, έμελέτων τόν χάρτην τούτον, 
προσέθηκεν ή Μαρία θέτουσα τήν χεϊρά της έπί τοΰ άνοικτοΰ 
τοπογραφικοΰ χάρτου τής πόλεως, καί έσκέφθην δτι τδ συμ
φέρον ήμών απαιτεί ν’ άφήσωμεν τδ απόκεντρου τοΰτο παλάτιον 
καί νά έγκατασταθώμευ έν τω Αύγουσταίω, τώ παρά τήν 'Αγίαν 
Σοφίαν κειμένω. ΈκεΐΟεν, έν τω κέυτρω τής πόλεως ευρισκόμενοι, 
καί εύκολώτερον δυνάμεθα νά έπιτηρώμεν τά διαβήματα τών έχθρών 
ήμών καί εύχερέστερον πάσαν αύτών παράτολμου απόπειραν έν τή 
γεννήσει αύτής νά ματαιώσωμεν.

— Έστω, άπήντησεν ό ’Αλέξιος, ούδέν είς τοΰτο έχω ν’ αντ
είπω. Ή μετατόπισις τής αύτοκρατορικής κατοικίας είς τά διά
φορα τής πόλεως τμήματα εΐναι μέτρον καλόν καί συνετόν, διότι 
περιστέλλει τήν ύπερούίαν τών εναντίων. Αΰριον αμέσως θέλουσι 
ληφθή δλα τά μέτρα διά τήν μεταβολήν ταύτην.

— Είδες τδν αύτοκράτορα, ’Αλέξιε; ήρώτησεν ή Μαρία μετά 
μακράν σιωπήν.

— Τδν εΐδον πρό μικρού έξήλθον τοΰ κοιτώ νός του. Έζοιμάτο.
— Έκοιμάτο ήσυχος ζαί αμέριμνος;
— Ώς κοιμάται παϊς έν τή ήλικία του.
— Κεζοπιακώς ύπό τής κυνηγεσίας κατεκλίνθη αμέσως. Οί 

τοιοΰτοι κόποι έξαυτλοΰσι τδ τρυφερόν αύτοΰ σώμα.
— Βλέπω, Μαρία, δτι κατά γράμμα έκτελεις τάς παραγγελίας 

μου δλας. Πρέπει άφεύκτως νά δίδωμεν έργασίαν καί κόπον, διη
νεκή είς τό σώμα, δπως ο νοΰς μή σζέπτηται. Τοΰ σώματος ή 
έντααις καταβάλλει τήν ελευθερίαν τής σκέψεως. Δι’ αύτών μόνον 
τών μέσων δυνάμεθα νά κρατώμεν τόν βασιλέα είς τήν έξουσίαν 
ήμών.

— Έγώ, ’Αλέξιε, ούδέποτε θέλω παρεκκλίνει τής όδοΰ, ήν 
άπαξ έκ συμφώνου έχαράξαμεν.

— "Ο,τι δμως καί πάλιν σοί συνιστώ, Μαρία, προσέθηκεν ο 
Αλέξιος, εΐναι ν’ άποφεύγης δσον τδ δυνατόν περισσότερον τόν Πα
τριάρχην, άπαγορεύουσα αύτω τήν είσοδον παρά τω βασιλεϊ. Δέν 
υποφέρω τδν ύποκριτήν τούτον καί ρασοφόρον Θεοδόσιον, δστις διά 
τών λόγων του δύναται νά καταστρέψη ολόκληρον τό οικοδόμημα, 
τδ όποιον μετά τόσου κόπου άνεγείρομεν. Μακράν, μακράν τόν 
καλόγηρον άπό τοΰ βασιλέως!

— Συχνάκις έρχεται, άπήντησεν ή Μαρία, άλλα σπανίως τω 
άνοίγεται ή Ούρα. Οί Βαραγγηνοί, πρδ πολλοΰ ήδη λαβόντες τάς 
δεούσας οδηγίας, άποστρέφονται τόν αλλόθρησκον ιερέα καί ώς έζ 
τούτου τόν άποπέμπουσιν ώς έπί τό πλεϊστου.

— Καί οσάκις έρχεται, εΐπεν ό ’Αλέξιος, δπως λάβη συυέν- 
τευξιν μετά τοΰ αύτοκράτορος, έσο καί σύ πάντοτε παροΰσα. Δέν 
δύνασαι νά φαντασθής, πόσον όλεθρίαυ έπιρροήν δύναται νά έξα- 
σκήση ό πονηρός Πατριάρχης έπί τοΰ πνεύματος τοΰ βασιλέως. 
Σκέπτομαι ήδη περί τών μέσων ν’ άπομακρύνω έντελώς τής πρω- 
τευούσης τόν έπικίνδυυον τούτον καλόγηρον. Πρέπει νά εύρεθή πρός 

τούτο εύλογος πρόφασις. Πιστός τώ Μανουήλ, δστις τδν άνύψωσεν 
έπί τοΰ πατριαρχικού θρόνου νομίζει δτι απέκτησε τό δικαίωμα νά 
παρουσιάζεται ώς προστάτης τοΰ ύιοΰ του. Πλήν άπατάται, καί 
ταχέως πρέπει νά μάθη, δτι οί χρόνοι τοΰ Μανουήλ παρήλθον 
ανεπιστρεπτί καί δτι μ’ δλον δτι εΐναι ιεράρχης ή ισχύς του πρέπει 
νά περιορίζηται μόνον είς τάς εκκλησίας, καί ούχί καί έπί τών 
ανακτόρων νά έξασκήται.

Άμυδρά φωτός άκτίς, διασχίζουσα τά βαρέα παραπετάσματα, 
ανήγγειλε τήν έμφάνισιν τής νέας ημέρας.

'0 ’Αλέξιος ήγέρθη καί περιεβλήθη πάλιν τδν μέλανα αύτοΰ 
μανδύαν. Ή Μαρία μειδιώσα τώ έτεινε τήν γεϊρα, ήν ό πρωτο- 
σεβαστδς ήσπάσθη, καί οί δύο εταίροι έχωρίσθησαν. Καί ό μέν 
’Αλέξιος άνεχώρησε διά τής Ούρας, δι’ ής εΐχεν είσέλθει, ή δέ 
αύτοκράτειρα άπεσύρθη είς τά ιδιαίτερα αύτής δωμάτια.

Διερχόμενος πλησίον τών φρουρούυτωυ Βαραγγηνών ό ’Αλέξιος 
τοΐς εΐπε- “Τόν νοΰν σας, παιδιά!” καί τυλιχθεΐς είς τόν μανδύαν 
του, καί ρίψας βλέμμα πρός τά μεγάλα τής αιθούσης παράθυρα, 
ώς θέλων νά βεβαιωθή δτι τά πάντα οιατελοΰσιν ήσυχα, διήλθεν 
διά τοΰ μεγάλου πυλώνος καί ταχέως έγένετο άφαντος έν μέσω 
τών στενών καί ήρεμουσών οδών τής Κωνσταντινουπόλεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΪΤΕΡΟΝ.

Ο ΖΙΝΤΖΙΦΙΤΖΗΣ.

“Ή·ι Ζι··τζι©1τζης άνδρίριον ιίδιχδέστατο/.”
NIK. ΧΩΝΙΑΤΗΣ.

Ή μεγάλη πλατεία τοΰ Αύγουσταίου, ή κατά μήκος άπό τοΰ 
ναού τής 'Αγίας Σοφίας μέχρι τών ανακτόρων εκτεινόμενη, έγεμε 
πλήθους πυκνού καί ποικίλου. Άν ζαί ή πλατεία αΰτη διετέλει 
τδ ζέντρον τής ζινήσεως τής πρωτευούσης καί καθ’ έκάστην διε- 
σταυροΰτο καθ’ δλας τάς διευθύνσεις ύπό πλήθους ανθρώπων πάσης 
τάξεως ζαί ήλικίας, ούχ ήττον ή συρροή έν αύτή εΐχέ τι έκ
τακτον. Έξ όλων τών οδών τών είς αύτήν άποληγουσών πυκνοί 
συνήρχοντο ανθρώπων δμιλοι, οδς παρηκολούθουν, ώς τοΰτο συνή
θως συμβαίνει, άλλοι δμιλοι πυζνώτεροι τών πρώτων. Καί έτρεχον 
οί πολλοί άγνοοΰντες έντελώς τήν αιτίαν, τήν προκαλέσασαν την 
τοιαύτην τοΰ λαοΰ συγζέντρωσιν. Διότι ό λαός έν δλαις ταΐς 
χώραις καί ύφ’ δλα τά κλίματα εΐναι πάντοτε ό αύτός· περί
εργος ζαί. πολυπράγμων.

'0 λαός δμως τής Κωνσταντινουπόλεως εΐχε τάς ιδιότητας 
ταύτας είς τόν ύπέρτατον βαθμόν ζαί προθύμως ζαί τής έλαχίστης 
έδράττετο εύζαιρίας, δπως κατερχόμενος είς τάς άγυιάς ζαί τάς 
ρύμας τής πόλεως έπιδοθή είς άτελευτήτους διαλόγους ζαί συζη
τήσεις.

Καταοιβάσας τοΰ έργαστηρίου του τό θύρωμα έσπευδεν ό 
περίεργος έμπορος ζαί έζήτει έν τω πλήθει ή γείτονά τινα ή 
γνώριμόν του, παρ’ ού νά μάθη τά συμβαίυοντα. Σοβαρός ίστατο 
έν τω μέσω τοΰ πλήθους διδάσκαλος, προσπαθών νά μάθη τί έκ 
τών άμοιβομένων λόγων. ’Έσπευδεν δ στιβαρός ναύτης, έγκατα- 
λείψας τό έλλιμενισμένον πλοΐόν του. Έσπευδε τέλος ζαί ό άεργος 
πολίτης, τού όποιου ό βίος δλος διήρχετο έν ταΐς όδοΐς ζαί δστις 
ζεχηνώς παρετήρει τούς διαβαίνοντας.

Τί τρέχει: ηρώτα ό εις τόν άλλον. Πρός τί ή έκτακτος 
αΰτη συρροή σήμερον; Ποΰ διευθύνεται τό πλήθος τοΰτο; Τί περι
μένει; Τοιαΰται ήσαν αί άνά πάσαν στιγμήν έν μέσω τοΰ πυκνου- 
μένου πλήθους διασταυρούμενα', έρωτήσεις.

Ναύτης τις, ήλιοκαυμέυος τήν οψιν ζαί έχων γυμνούς τούς 
μυώδεις βραχίονας, ίστατο έν τω μέσω τής πλατείας, βλέπων δεξιά 
καί αριστερά καί απορών ποΰ νά διευθυνθή. Τέλος αποτεινόμενος 
πρός έ'να τών πλησίον του ίσταμένων ·

— Δέν μέ λέγεις, τω εΐπε, τί συμβαίνει σήμερον, ζαί διατί 
ό κόσμος δλος τρέχει πρός αύτήν τήν πλατείαν; Ιδού μίαν ώραν 
μένω έδώ χωρίς νά μάθω τήν αιτίαν.

— Καί δέν είσαι καί σύ πολίτης διά νά μ’ έρωτας τήν 
αιτίαν; άπεζρίθη ό έρωτηθείς.

— Ναι, βέβαια, εΐπεν ό ναύτης· αλλά τήν αιτίαν δέν γνωρίζω.
— θά σοΰ τήν είπώ λοιπόν. Είναι άπλουστάτη, άπήντησεν 

ό άλλος. Ό βασιλεύς μας ήλθε μέ δλην τήν άζολουθίαν του ζαί 
έκατοίζησεν έδώ είς τό παλάτιον αύτό, τό άπέναντι τής Αγίας 
Σοφίας.

— Αύτό λοιπόν εΐναι τό σπουδαΐον συμβάν; εΐπεν ό ναύτης 
ύψών περιφρονητιζώς τούς ώμους. Δέν άξιζε τόν κόπον άς γυ
ρίσω είς τό πλοΐόν μου-

— Τό πράγμα εΐναι σπουδαΐον, σπουδαιότατου, εΐπεν ό πο
λίτης σοβαρώς · άλλά σύ δέν εννοείς τήν σπουδαιότητα. Ακούσε 
με λοιπόν. Τό παλάτιον τών Βλαχερνών, δπου έως τώρα ήτο ό 
βασιλεύς, κατοικεΐται τώρα άπό φαντάσματα, καί τό νυκ.τοποΰλι 
κάθεται κάθε νύκτα είς τήν στέγην ζαί φωνάζει· καί αί φωναί του 
ήξεύρεις τί σημαίνουν; Σημαίνουν δυστυχίαν καί θάνατον.

— Τί μου λέγεις; εΐπεν ό ναύτης ποιών τό σημείου τοΰ 
σταυροΰ.

— Βέβαια· διά τοΰτο καί ή βασίλισσα, ή όποια πολύ 
άγαπά τόν όιόν της τόν αύτοκράτορα (πολλά τά έτη του!) τόν 
παρεζίνησε νά μετοικήση έδώ.

— Πολύ καλά αύτά. εΐπεν ό ναύτης- δι’ αύτό λοιπόν τρέχει 
σήμερον ό λαός;

— Ό λαός τρέχει ζαί περιμένει, καθώς βλέπεις, διότι οί 
πεπαιδευμένοι, οί όποιοι διαβάζουν τά μεγάλα βιβλία, δπου είναι 
γραμμένη δλη ή σοφία, είπαν δτι τό νυζτοποΰλι θά έλθη νά ζα- 
θήση καί είς αύτό τό παλάτιον, καί ό κόσμος περιμένει νά ίδή πότε 
θά γείνη τοΰτο.

— Άλλ’ ήμπορεΐ αύτό ν’ άργήση, εΐπεν ό ναύτης. Έχει 
σκοπόν ό λαός νά περάση δλην του τήν ζωήν είς αύτήν τήν πλα
τείαν καί νά περιμένη τό νυζτοποΰλι;

— Δέν είσαι σύ, ό όποιος θά κρίνης αύτά τά μυστήρια, 
άπήντησεν ό άλλος ήγανακτισμένος. Πήγαινε καλλίτερα είς τό 
πλοΐόν σου, φίλε μου, καί κύτταξε άν δλα τά ’ξάρτια ζαί τά πανιά 
ήναι είς καλήν κατάστασιν.

Ό ναύτης ήτοιμάζετο ν’ άπαντήση ολίγον άποτόμως είς τήν 
άποστροφήν ταύτην τοΰ πολίτου, οτε αίφνης έζ τοΰ ενός άκρου 
τής πλατείας ήκούσθησαν φωναί- Ιδού, Ιδού!

Πάντων τά βλέμματα έστράφησαν πρός τήν στέγην τών άνα- 
κτόρων άλλ’ ούδέν έκτακτον έφαίνετο έζεΐ.

Καί πάλιν ήκούσθησαν φωναί έκ τοΰ πλήθους· Ερχεται! 
Έρχεται! Καί έβλεπεν ό κόσμος πρός δλας τάς διευθύνσεις, καί 
οί μικροί τό άνάστημα ήγειρον τήν κεφαλήν των ζαί ό εις έξώθει 
τόν άλλον· πλήν ούδέν έκτακτον έφαίνετο.

Τέλος δμως δλων ή προσοχή έστράφη πρός τό ζέντρον τής 
πλατείας, ένθα τό πλήθος ήτο πυκνότατου. Έκ.εΐθεν εξήρχουτο 
μετ’ έπιτάσεως συγκεχυμένοι φωναί- ’Ιδού! Ιδού! ’Έρχεται! ΗλΟεν!

Τά βλέμματα τών πλησιεστέρων δέν ήσαν πλέον έστραμμένα 
πρός τούς θολούς τών ανακτόρων, άλλά πρός τό έδαφος, ένθα, ώς 
έφαίνετο, εύρίσζετο τό άντικείμευον τής κοινής περιεργείας.

Μετ’ ού πολύ τό πυκνόν πλήθος έσχημάτισευ είδος κύκλου, 
ζαί τότε πάλιν ήκούσθησαν παυταχόθευ φωναί· "0 Ζινζιφίτζης! 
Ό Ζινζιφίτζης.'”

Έν τώ μέσω τοΰ σχηματισθέντος κύκλου ίστατο άνήρ ή 
μάλλον άνθρωπόμορφον τέρας, τό όποιον έστρεφε βλέμματα ζωηρά 
πρός τό περικυκλοΰν αύτό πλήθος.

ΤΗτο ό άνήρ ούτος νάνος δυσειδής, έχων κεφαλήν δυσαναλόγως 
όγκώδη, κυρτούς τούς ώμους, κόμην δασεϊαν ζαί άπεριποίητον καί 
σιαγόνα έστερημμένην καί τής έλαχίστης τριχός. Ήτο γυμνόπους 
καί τά ένδύματά του τω κατέπιπτον έπί τοΰ σώματος είς ποι- 
κιλόχροα ράκη.

Ή έμφάνισις αΰτη εΐχέ τι τό ειδεχθές καί απαίσιου · πλήν 
είς τόν ύγιά τοΰ άνδρός όφθαλμόυ (διότι ό έτερος οφθαλμός ήτο 
άλλοίθωρος καί ήμίκλειστος) έλαμπεν άκτίς πνεύματος τοσοΰτον 

ζωηρά, ώστε δλη ή διανοητική δύναμις, δλη ή ζωή, έφαίνετο 
συγκεντρωμένη έν τω ένί καί μόνω όφθαλμω.

Τό δύσμορφου τοΰτο τέρας, τό όποιον είς τοιοΰτον βαθμόν 
έκίνει τήν περιέργειαν καί τό ενδιαφέρον τοΰ λαοΰ, ήτο ό Ζιντζι- 
φίτζης, ό γνωστός τής· Κωνσταντινουπόλεως γελωτοποιός, δστις 
διερχόμενος τάς ημέρας του δλας έν ταϊς όδοΐς καί ταΐς πλατείαις 
τών μέν άνδρών ήτο ή διασκέδασις, τών δέ μικρών παιδιών τό 
φόβητρου. Ήρκει ή άπειλή· '0 Ζιντζιφίτζης έρχεται! καί τό 
μάλλον άτίθασσον παιδίον έτρεμεν έκ τοΰ φόβου καί έζήτει ώχρόν 
τήν ασφαλή τής μητρός ή τής τροφοΰ άγκάλην.

'0 Ζιντζιφίτζης εΐχε καταστή τοσοΰτον γνωστός καί δημοτικός, 
ώστε πολλάκις καί αύτοί οί βασιλείς καί οί μεγάλοι τοΰ κράτους 
άνεζήτουν αύτόυ, καί τινες μάλιστα τώ έπρότειυον καί άναπαυτικόν 
έν τινι τών βασιλικών οίκων ένδιαίτημα· άλλ’ ό Ζιντζιφίτζης 
άπεποιήθη τάς μεγάλας ταύτας τιμάς, θέλων νά μένη πάντοτε έυ 
μέσω τοΰ λαοΰ, είς δν άνήκε, καί προτιμών τήν άνεξαρτησίαυ του 
καί αύτής τής δόξης καί τοΰ ύύηλοτέρου άξιώματος.

Ενήμερος είς πάντα τά ζητήματα, κοινωνικά τε καί πολιτικά, 
ήγόρευε συχνάκις έν ύπαίθρω, αείποτε έν μέσω πολυπληθούς 
ακροατηρίου, διότι οί λόγοι του ού μόνον εύφραδεΐς ήσαν καί δι 
άστειοτήτων πεποικιλμένοι, άλλά διεκρίνοντο διά 
έκείνην καί άνεπιτήδευτον εύκρίνειαν, ήτις 
τά πλήθη.

'Ο Ζιντζιφίτζης ήτο άγράμματος, άλλ’ εΐχε τήν έμφυτου έκεί
νην παρρησίαν, ήν ούδεμιάς σχολής δίπλωμα παρέχει, άλλ’ ήτις 
εΐναι δώρημα θειον, είς ολίγους, έκλεκτούς μόνον άνθρώπους οαψι- 
λούμενον. Άφωσιωμένος εις του αύτοκράτορα Μανουήλ, δστις έν 
τινι αιματηρά συμπλοκή έσωσεν αύτόυ έκ τών χειρών μαινομένωυ 
Βαραγγηνών, ό Ζιντζιφίτζης διετήρησεν άκμαΐον τό αίσθημα τής 
εύγνωμοσύνης πρός τόν σώσαντα αύτόυ, ζαί μετά του θάνατου αύτοΰ 
μετέφερε τάς συμπάθειας του πρός τόν ύιόν καί διάδοχον τοΰ 
Μανουήλ, τόν βασιλεύοντα αύτοκράτορα ’Αλέξιον, ζαί άπεστρέφετο 
τοΰ πανούργου καί άλαζόνος πρωτοσεβαστοΰ τήν έξουσίαν. Ιίολλάκις 
ό πρωτοσεβαστός, φοβούμενος τό άπύλωτον στόμα τοΰ δημοφιλούς 
ρήτορος, έζήτησε διά παντοίων μέσων νά καταστήση αύτόυ άβλαβή, 
άλλ’ ό γελωτοποιός εΐχε ματαιώσει πάσας τάς προσπάθειας τοΰ 
ίσχυροΰ αύτοΰ έχθροΰ.

— '0 Ζιντζιφίτζης! Ό Ζιντζιφίτζης! άνεβόα τό πλήθος καί 
θορυβοΰν καί γελών συνωθεΐτο περί τόν νάνον.

"Αμα δμως ό γελωτοποιός έδειξε τήν πρόθεσιν δτι θέλει νά 
όμιλήση, άμέσως τό πλήθος έκεΐνο τό άνήσυχον έστάθη ώς άπολι- 
θωμένον. Οΰτως ΐστανται έν τώ θεάτρω άτάραχοι 
οί θεαταί καθ’ ήν στιγμήν πρόκειται ν' άναπετασθή ή αύλαία-.

Ό Ζιντζιφίτζης έρριψε βλέμμα μακρόν καί διαπεραστικόν 
έπί τοΰ πλήθους, τά χείλη του έμειδίασαν ζαί ό όφθαλμός του 
έσπινθηροβόλησεν έζτείνας τέλος τήν χεΐρα, χεϊρά παχεΐαν ζαί 
μεγάλων, ής οί δάκτυλοι ήσαν ζεκυρτωμένοι πρός τά έσω, ώς οί 
όνυχες άρπαζτιζοΰ όρνέου, εΐπε μέ φωνήν βαρεΐαυ ζαί βραχνήν, 
ήτις έφαίνετο ώς έξερχομένη έζ τίνος πίθου.

— ΙΙολλήν, ώ εύτυχεΐς ζάτοικοι τής Κωνσταντινουπόλεως, 
μεγάλην μέ κάμνετε τιμήν νά μ’ άζολουθήσετε είς τήν πλατείαν 
ταύτην καί νά θέλετε ν’ ακούσετε τούς λόγους μου. Πιστεύσατέ 
με, αύτή ή προθυμία σας μέ δίδει θάρρος ζαί μέ κάμνει νά 
υομίζωμαι γίγας. Ναι, ναί, δσον αύξάυει ή προθυμία σας, τόσον 
αισθάνομαι δτι αύξάυει καί τό άνάστημά μου. Λυπούμαι μόνου 
δτι δέν έχω δέκα στόματα διά νά ήμπορώ νά ομιλώ είς δέκα 
διάφορα τής πλατείας μέρη ταύτοχρόνως f διά ν’ άζούωμαι άπό 
δλους.

τήν φυσικήν
τοσοΰτον πάντοτε έλζύει

καί σιωπηλοί

— Άζούομεν, άκούομεν! άνεφώνησε τό πλήθος· μή διακόπτε
σαι, Ζιντζιφίτζη.

— Ήξεύρετε δλοι δτι σάς αγαπώ, έξηκολούθησεν ό γελωτο
ποιός. Καί ήμπορώ νά μή σάς άγαπώ; Δέν εΐμαι καί έγώ γέν
νημα καί θρέμμα αύτής τής πόλεως; Δέν σάς έχω δλους άδελφούς; 
Ναί, άδελφοί μου εΐσθε δλοι, άφ’ ού καί σεΐς καί έγώ τήν αύτήν
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έχομεν μητέρα. Καί ποια είναι αύτή ή μήτηρ μας; ΛΓ έννοεΐτε, 
τό βλέπω· Ή μήτηρ μας είναι ή πόλις αύτή, είναι ή Κωνσταν- 
τινούπολις, ή άγια, ή ιερά πόλις, τήν όποιαν δλοι άγαποΰμεν. 
Καί επειδή οποίον αγαπά τις, οι έζεΐνον θέλει ζαί να ομιλή πάν
τοτε ζαί ν’ άζούη, διά τοΰτο σήμερον θά σάς ομιλήσω διά τήν 
μητέρα μας, ή όποια, αδελφοί μου, ύποφέρει πολύ. Δεν πρέπει 
λοιπόν ώς τέκνα ζαλά νά προσπαθήσωμεν νά τήν σώσωμεν από 
τά δεινά της;

— Εύγε, εύγε, Ζιντζιφίτζη! άνέζραξαν ολοι.
— Σάς ώνόμασα εύτυχεϊς ζατοίζους τής Κωνσταντινουπόλεως,

έξηζολούθησεν ό νάνος, ζαί είσθε πραγματικώς εύτυχεϊς, διότι 
έχετε τοιαύτην μητέρα. Καί ποιος δεν θά έλογίζετο ευτυχής εάν 
έζατοίζει τοιαύτην πόλιν, ή οποία είναι ή χαρά τών εντοπίων ζαί 
ό πόθος τών 
Βαραγγηνούς, 
όποιοι ήλθαν 
έδώ ζαί ήλιον 
ζεστόν ζαί ού- 
ρανόν καθα
ρόν ζαί φαγη
τά άφθονα, 
δέν συλλογί
ζονται πλέον 
ν’ άφήσουν 
αύτόν τόν πα
ράδεισον. Αύ- 
τοί, φίλοι μου, 
ήλθαν έδώ μέ 
τήν άπόφασιν 
ν’ άφήσουν έ
δώ τά ζόζζα- 
λά των. Προ
τιμούν , λέ
γουν, νά ήναι 
νεκροί εδώ 
καί ένταφια- 
σμένοι παρά 
ζωντανοί μέσ’ 
τά πάγη τής 
πατρίδοςτων. 
Δέν έχω λοι
πόν δίκαιον 
νά σάς ονο
μάζω εύτυ-

Γενικός πανταχόθεν ήζούσθη καγχασμός.
— Μή γελάτε, αδελφοί, μή γελάτε, είπε σοοαρώς ό γελωτο

ποιός. Οι καιροί δέν είναι διά γέλοια, αλλά διά δάκρυα ζαί στε
ναγμούς. Σάς ώμίλησα διά τούς Βαραγγηνούς όχι δι’ άλλον λόγον 
παρά διά νά σάς παραστήσω πόσον στενά προσζολλώνται αυτοί οί 
ξένοι είς τόν τόπον μας. Υπάρχουν είς τήν θάλασσαν μικρά 
’στρυδάζια, τά όποια όνομάζομεν πεταλλίδας. Αί πεταλλίδες αύταί, 
δπου ευρίσκουν πλησίον τής θαλάσσης κανένα βράχον ήσυχον καί 
προσήλιον, ζολλούνται είς αύτόν μέ τόσην δύναμιν, ώστε είναι 
ανάγκη σκληρού έργαλείου διά νά τάς άποσπάση. Υπάρχουν όμως 
είς τόν κόσμον ζαί ανθρώπινοι πεταλλίδες. Μ’ έννοεΐτε, νομίζω, 
δτι τούς Βαραγγηνούς όνομάζω ούτως. Αλλά, αδελφοί, αί θαλάσ
σιοι πεταλλίδες είναι πλάσματα άβλαβή, τά όποια δέν ζητούν παρά 
νά χαροΰν τήν μιζράν ζωήν των, έν ω αί ανθρώπινοι πεταλλίδες, 
δπου κολληθούν, απορροφούν τό παν, καί τιμάς, καί αξιώματα, καί 
χρήματα, καί έως τέλους θά μάς ζαθήσουν καί κύριοι είς τόν λαι
μόν μας. Αύταί αί πεταλλίδες τής ξηράς μέ ανησυχούν, αδελφοί· 
αύταί μέ ταράττουν τήν νύκτα τόν ύπνον καί τήν ήμέραν μού 
ανεβάζουν τό αίμα είς τήν κεφαλήν. ’Όταν τούς βλέπω αύτούς

ξένων; Ιδού ζαί μία άπόδειξις ■ Όλοι γνωρίζετε τούς 
τούς τρομερούς σωματοφύλακας τοΰ αύτοκράτορος, οί 
άπό τούς παγωμένους τόπους των, καί έπειδή ηύραν

ΙίΗΙΙΟΣ ΕΝ ΒΟΜΒΑΉι.

τούς άγριους Βαραγγηνούς μέ τον βαρύν των πέλεζυν, αισθάνομαι 
ώς νά είχα δλον το βάρος τοΰ σιδηρού έζείνου όπλου επάνω είς 
τήν κεφαλήν μου.

Είς τών περιεστώτων, δστις μετά πλείστου όσου ένδιαφέρον- 
τος παρηζολούθει έν τοΐς πρώταις τάξεσι τήν άγόρευσιν τοΰ γελω
τοποιού, αποτεινόμενος τότε πρός αύτόν. τώ είπε-

— Ζιντζιφίτζη, ευζολον είναι, νομίζω, νά γλυτώσωμεν απ' 
αύτάς τάς ανθρωπίνους πεταλλίδας. Αρζεϊ πρός τοΰτο νά ίδής 
τον βασιλέα μας ζαί νά τον είπής καθαρά, δτι αύταί αί πεταλ- 
λίδες μάς ενοχλούν ζαί νά τάς δίωξη.

— Εύκολον θά ήτο τοΰτο, φίλε μου, άπήντησεν ό νάνος, αν 
ήτο δυνατόν νά ίδώ τόν βασιλέα μας. Αλλά τόν κρατούν τόσον 
περιωρισμένον, τόν δυστυχή, ώστε όλίγιστοι είναι έζεϊνοι, οί όποιοι 
καί τό πρόσωπόν του μόνον κατορθόνουν νά ίδοΰν. Εγώ τού 
λάχ ιστόν, πιστεύσατέ με, δέν γνωρίζω πλέον ακριβώς, άν ό βασι
λεύς μας περιπατή μέ τούς πόδας του ή μέ τήν κεφαλήν.

— Καί δ
μως, εΐπεν ό 
άποτείνας αύ- 
τώ τόν λόγον, 
οί βασιλείς 
μαςήσαν πάν
τοτε πολύ δη
μοτικοί. ’Εν
θυμούμαι μά
λιστα,δτιό μα
καρίτης Μα
νουήλ ώμι- 
λούσεν είς τόν 
δρόμον μέ τον 
τυχόντα πολί
την.

— Καί ό 
’Αλέξιος, εΐ
πεν ό Ζιντζι- 
φίτζης, θά 
ήτο απαράλ
λακτος ό πα
τέρας του, άν 
εΐχε τήν έλευ- 
Οερίαν του. 
Άλλ’ ήξεύρε- 
τε ότι είναι 
φυλακισμέ

νος.
— Φυλακισμένος, ό βασιλεύς; άνεφώνησαν πολλοί.
— Ναι, ναι, άπήντησεν ό Ζιντζιφίτζης, φυλακισμένος- Ό βα

σιλεύς μας είναι πουλί κλεισμένου είς κλουβί· τό κλουβί είναι χρυσό, 
άλλά τί μέ τούτο; Είναι πάντοτε κλουβί. Ήμπορεϊ τό πουλί νά 
πετάξη; “Οχι βέβαια. Άρα λοιπόν είναι φυλακισμένου. — Τώρα 
όμως άς έξετάσωμεν, ποιος είναι έζεΐνος οπού κρατεί τόν βασιλέα 
μας φυλακισμένου, καί τήν αιτίαν διά τήν όποιαν τόν κρατεί κλει
σμένο·;.

(ε-ϊται οννίχεια.)

* ΚΗΠΟΣ ΕΝ ΒΟΜΒΑΗ-
(|Λε-ά είζόνο;).

Καί ή είκών αύτη είναι έκ τού σπουδαιοτάτου συγγράμματος 
"αί Ίνδίαι”, περί ου έν τώ προηγουμένω ημών τεύχει άνεφέρο- 
μεν, καί τό όποιον έξεδόθη ένταύθα παρά τών Κυρίων Schmidt 
καί Ghntheb. Παριστα δέ κήπον έν Βομβάη, ένθα, ώς γνωστόν, 
ή γλυκύτης τού κλίματος δίδει είς τά φυτά έκτακτον μεγαλοπρέπειαν 

ζαί ζωηρότητα. Ό,τι κυρίως παρέχει είς τούς κήπους τής Βομ
βάης καλλονήν όλως έξαιρετιζήν είναι ή έγγύτης τής θαλάσσης · 
Καί πράγματι ούδέυ ώραιότερον τής θέας οασυσζιων και ανθοστο- 
λίστων κήπων έζτεινομένων μέχρι τής παραλίας. π,ηροι και 
γυμνοί βράχοι κατερχόμενοι άποτόμως πρός τήν θάλασσαν έχουσιν 
άγρίαν ώραιότητα, ώς τούτο πάς τις εννοεί, όστις ζάμψας τόν Μα- 
λέαν εΐδε τήν κρημνώδη τής Μάνης παραλίαν ούχ ήττον όμως 
ώραιον καί μαγευτικόν είναι νά βλέπη τις τήν ζωηράν τής φύ- 
σεως κίνησιν παραπλεύρως τής μεγαλοπρεπούς ηρεμίας τού Ωκεανού.

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΓΙΡΑΡΔΪΝΟΣ
(μετ’ είκόνος).

Διά τού κατά τήν 27η' 
τοΰ παρελθόντος ’Απριλίου 
έπισυμβάντος θανάτου τού 
Αιμίλιου Γιραρδίνου έσβέ- 
σθη έκτακτος υπαρξις. Όλί- 
γοις δέδοται έν τώ κοσμώ 
τούτω ν’ άνυψωθώσιν εκ 
τοΰ μηδενός δπως άνυψώθη 
ό Γιραρδϊνος· ολίγοι ζα- 
τώρθωσαν ν’ άναπτύξωσιν 
έν τώ βίω αύτών τοσαύτην 
δραστηριότητα, καί, δ,περ 
τό περιεργότερον, τοσού- 
τον άποτελεσματικώς. Ο 
βίος του άποδεικνύει καί 
πάλιν, δτι διά νά φθάση 
τις ύψηλά δέν άπαιτεϊται 
καί νά γεννηθή ύψηλά.

Ή γέννησις τοΰ Γιραρ
δίνου καλύπτεται ύπό σκό
τους. Οί μέν λέγουσιν αύ
τόν γεννηθέντα τώ 1802 
έν τινι μιζρώ χωρίω τής 
Ελβετίας, ώς ύιόν μιας 
θαλαμηπόλου τής συζύγου 
τοΰ στρατηγοΰ Γιραρδίνου, 
όνόματι Lamothe. Αύτός 
δέ διηγείται έν τώ κατά 
τό 1823 έζδοθέντι συγ- 
γράμματι αύτοΰ "ό Αιμί
λιος”, δτι έγεννήθη τώ 
1806 έν Παρισίοις καί 
παρεδόθη είς τό κατά
στημα τών έκθετων. Τή 
συνδρομή άγνωστου τίνος 
πατρός) ό νέος Lamothe 
δνομα) έσπούδασε καί έλαβε
δών μικοάν τινα θέσιν. ’Επί πολύ δμως δέν έμεινεν έν τή θεσει 
ταύτη, διότι ήδη τώ 1823 τόν βλέπομεν έπιδιδόμενον είς τήν δη
μοσιογραφίαν καί συντάττοντα κατ’ άρχάς τά " διάφορα διά τινας 
έφημερίδας. Κατόπιν ίδρυσε μόνος του δύο φύλλα, τόν Κλέπτην 
ζαί τόν "Συρμόν”, τά όποια ταχέως εϊλκυσαν τήν προσοχήν τού 
κοινοΰ, άποζτήσαντα διάδοσιν καταπληκτικήν. Έν έτει 1832 
προσζολληθείς είς τήν μερίδα τών Όρλεανιστών, οΐτινες εΐχον 
καταλάβει τόν θρόνον τής Γαλλίας, έσύστησε τό ' Μουσείον τών 
Οικογενειών”, περιοδικόν σύγγραμμα, ζαί κατώρθωσε νά λάοη 
ύπέρ τού ετέρου περιοδικού αύτοΰ, "τοΰ φιλολογικού Πανθέου 
έπιχορήγησιν παρά τής κυοερνήσεως έξ 150 χιλ. φράγκων. Τώ 
1836 ό νέος δημοσιογράφος, γενόμενος ζαί βουλευτής, συνέλαβε

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΓΙΡΑΡΔΪΝΟΣ.

προστάτου (ίσως τοΰ ίδιου αύτοΰ 
(διότι τοιοΰτον έφερεν έν άρχή 

μετά τήν άποπεράτωσιν τών σπου-

ιορυσε
δστις διά μιας τόν άνύψωσεν 
δημοσιογράφων, περιέπλεξεν δμως 
έριδας, ών συνέπεια ύπήρξε καί ό έν 
άντιπάλου του, τοΰ άρχισυντάκτου

τήν ιδέαν νά ζαταβάλη διά μικρών ήμερησίων εφημερίδων τήν 
ίσχυράν επιρροήν, ήν έξήσκουν έπί τής κοινής γνώμης τά μεγάλα 
ζαί άνεξάρτητα δημοσιογραφικά όργανα. Ή ζυβέρνησις παρεδεχθη 
τήν γνώμην ταύτην, καί έκτοτε ήρξατο έν Γαλλία ό άποτελεσμα- 
τιζός τών μικρών φύλλων άγων, δστις μέχρι σήμερον τοσοΰτον 
έπιτυχώς συγκροτείται. Τότε ό Γιραρδϊνος (διότι .αυτό τό όνομα 
εΐχε πλέον λάβει, κηρύττων εαυτόν ύιόν τού ομώνυμου στρατηγού), 

συνδρομή τής κυβερνήσεως τόν Τύπον’ (la Presse), 
είς τήν πρώτην τάξιν τών Γάλλων 

αυτόν καί είς άτελευτήτους 
μονομαχία φόνος τοΰ ισχυρού 
τής "Εθνικής”, Άρμάνδου 

Καρρέλ, δοκιμωτάτου συγ- 
γραφέως. Επίφοβος γε
νόμενος διά τό βίαιον τοΰ 
χαρακτήρας του, έτεινεν 
άείποτε είς τό νά ώφελή- 
ται πάσης περιστάσεως, 
δπως προσπορίση έαυτώ 
μεγάλα κέρδη. Ένυμφεύθη 
τότε καί τήν Δελφίνην Gay, 
γυναίκα διαπρεπή έπί εύ- 
φυΐακαί καλλονή, ήτις, συ- 
νεργάτις πολύτιμος, έγραφε 
τάς ώραίας έκείνας έζ Πα- 
ρισίων έπιστολάς, αΐτινες 
έλζύσασαι πρό πάντων τήν 
προσοχήν τής άριστοκρατι- 
κής τής Γαλλίας τάξεως.

■ συνετέλεσαν ού σμικρόν είς 
τό νά λάβωσι τά φύλλα 
τοΰ Γ ιραρδίνου διάδοσιν 
τεραστίαν.

Έκτοτε ο Γιραρδϊνος 
έξηκολούθει άόζνως έργα- 
ζόμενος, ίδρύων έφημερί
δας καί μεταπωλών αυτάς, 
άφ’ οδ έδιδεν αύταϊς τήν 
δέουσαν άνάπτυξιν. Πε
ρίεργοι είναι αί τιμαί, άνθ’ 
ών έπώλησε τά κυριώτερα 
τών φύλλων του. Τώ 1856 
έπώλησε τόν "Τύπον 
άντί 800 χιλ. φράγκων τήν 
δέ έν έτει 1867 ύπ’ αύτοΰ 
ίδρυθεϊσαν "Ελευθερί
αν” έπώλησεν άντί 1 έκα- 
τομ. φράγκων. Άζαμάτως 
είργάζετο άμα έπρόκειτο 

περί χρηματικού κέρδους ■ έννοεϊται δέ δτι πολύ στερεός δέν ητο 
είς τάς πεποιθήσεις του, διότι τήν δημοσιογραφίαν έξήσζει ούχί 
ώς ύπηρεσίαν πολιτικήν, άλλ’ ώς επάγγελμα χρηματιστικόν. 
Κατά τήν τελευταίαν δεκαετηρίδα δέν υπήρχε χρηματική έπι/Βί- 
ρησις μεγάλων διαστάσεων, είς ήν νά μή λάβη μέρος, καί ούτως 
ήδυνήθη άποθνήσκων ν’ άφήση περιουσίαν άνω τών 20 έκατομ- 
μυρίων φράγκων.

Ή είκών ήμών έλήφθη έκ φωτογραφίας τού έτους 1875, κα
θότι κατόπιν ό Γιραρδϊνος δέν έφωτογραφήθη πλέον.



46 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 3. Iil3 'Ιουνίου 1881. Άρ. 3. 1 13 Ιουνίου 1881.] ΕΣΠΕΡΟΣ. 47

ΠΟ1ΗΣΙΣ.
Ό έν Λειψία τφ 1871 άποθανών γενικός τής 

'Ελλάδος πρόξενος ΙΙαναγ. Ναούμ ήτο, ώς 
γνωστόν, καί ποιητής έκ τών δοκίμων. Ιή φι- 
λοφρόνψ συγκαταθέσει τών ένταύθα συγγενών 
αύτοΰ μεταφέρομεν είς τάς στήλας τοΰ " Εσπέ
ρου” έν τών ανεκδότων αύτοΰ ποιημάτων, έξ 
ού καταφαίνεται δτι ό φλογερός τών ηρωικών 
κατορθωμάτων της πατρίδος του ψάλτης έπέδιδεν 
έπίσης κα'ι είς τό έλαφρόν ύφος τής διηγηματικής 
ποιήσεως. Τό παρόν ποίημα συνετάχθη, ώς έμά- 
Οομεν, έν όλίγαις στιγμαΐς καί εύθύς μετά τό 
περιγραφόμενον συμβάν.

Ο 0ΙΚ0ΔΕΣΙ10ΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΝΤΙΚΟΣ.

Δέν ήξεύρεις, Δημητράκη, τί στον ύπνον μου 
συνέβη,

Χθές τό βράδ- έν φ ή ώρα αρκετά είχε προέβη*  
Ποΰ στό διάβολο έμβήκε υποκάτω ατό κρεββάτι 
1 Ιοντικός, και δέν μ’ άφήκε παντελώς νά κλείσω 

’μάτι.
Τρίκι, τρίκι όλονένα τό έπήγαιν’ ό αχρείος, 
Μέ ήνάγκασε τήν νύκτα νά μή κοιμηθώ τελείως. 
Τέλος πάντων έβιάσθην τό κρεββάτι νά άφήσω, 
Μέ το ξύλον είς τάς χεΐρας διά νά τόν κυνηγήσω. 
Άλλ’ αύτός ό διαστραμένος τό ένόησε ταχέως, 
Και έχώθηκ’ ύποκάτω μιας σκούφιας μου λα- 

θραίως.
’Άνω κάτω τόν κοιτώνα, τά σκαμνιά, τά έπιπλά του 
Εφερα, χωρίς νά ευρώ τόν εχθρόν καί τήν φω

λεό του ·
Τέλος πάντων έκουράσθην, κ’ άπό φόβον μή κρυώσω, 
Πάλιν έπεσα στό στρώμα κ’ έπροσπάθουν νά 

υπνώσω*
Πλήν αύτός καθώς ήσθάνθη στον κοιτώνα ησυχίαν 
Έπανέλαβεν αμέσως τήν προτέραν εργασίαν. 
Καί τό τρίκι, τρίκι πάλιν διά μιάν λεκιάν σαπούνι 
Ί’ποκάτ’άπότ’ αύτιά μου έβομβοΰσ’ ωσάν κουδούνι. 
Σύλλογίζομαι νά λάβω τό ραβδίμ’ άγάλ’, άγάλι. 
Όποΰ εϊχ’ έκεϊ πλησίον, νά τοΰ σπάσω τό κεφάλι*  
Άλλά έλα όποΰ είχ’ ό σατανάς καλώς διαλέξει 
Μίαν θέσιν καί τό ξύλον δέν έδύνατο νά παίξη*  
Δυστυχώς καί τό κανδύλι εΐχε σβύσει αίφνηδίως, 
Καί τό σκότος τόν ηύνόει*  δέν τόν έβλεπα τελείως. 
"Εξω ψύχρα διαστραμένη μέ βορράν καί μέ χιόνι * 
Τίς τήν δούλα τέτοιαν ώρ’ άπό τήν κλίνη τήν 

σηκόνει;
Τί νά κάμω; μέ τάς χεΐρας σταυρωμένος στο 

κρεββάτι, 
Έμεινα χωρίς νά κλείσω δλη νύκτα ποσώς ’μάτι. 
Έπερίμενα τήν ώραν τής αύγής ώς τόν Μεσίαν 
ΟΙ ‘Εβραίοι, νά γλυτώσω άπ’ αύτήν τήν τυραννίαν, 
Κ’ άφ’ ού φέξει μ’ εύκολίαν τόν εχθρόν νά τι

μωρήσω, 
Τό κεφάλι του μέ ξύλον μονομιάς νά τό τζακίσω. 
Άλλ’ έν τούτοις τί συνέβη; Άφ’ ού ’πήρε νά

Πονηρός ό ποντικός μας ήρχισε νά ήσυχάζη*  
Τότ’ έγώ άπεκοιμήθην κ’ άναπαύθηκα κομμάτι, 
Καί ήσθάνθην τί άξίζ’ ή ησυχία στό κρεββάτι. 
Είχα δμως καί τον νοΰν μου τόν έχθρόν νά τι

μωρήσω,
Αφού πρώτον στόν κοιτώνα άσφαλώς τόν άπο- 

κλείσω.
Άλλ’ ή δούλ’ έμβήκε μέσα τό πρωί φωτιά νά κάνη. 
Εύρεν ούτος εύκαιρίάν, ποιος τόν βλέπει, ποιος τόν 

πιάνει *
Πώς σέ φαίνεται, τί λέγεις, πώς τό βλέπεις, Δη

μητράκη ;
Είναι νόστιμον, άστεΐον, τό τοιοΰτον παιγνιδάκι; 

1859.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕ2ΡΗΣΙΣ.
ΕΛΛΑΣ. Τό προοίμιον τής έν Κωνσταν- 

τινουπόλει τή 19/31 Μαΐου όπογραφείσης έπι- 
σήμως ελληνοτουρκικής συμβάσεως λέγει*  "Αί 
έξ μεγάλαι δυνάμεις ένασκοΰσαι τό δικαίωμα τής 
μεσιτείας, το μνημονευόμενον έν τφ 24'!’ άρθρφ 
τής βερολινείου συνθήκης, έπιθυμοΰσαι δέ χάριν 
τής εύρωπαϊκής τάξεως νά ρυθμίσωσι τά ζητή
ματα, τά άναγόμενα είς τήν διευθέτησιν τών ελ
ληνοτουρκικών συνόρων, άπεφάσισαν νά οιομο- 
λογήσωσι μετά τής Πύλης σύμβασιν, όριστικώς 
τά ζητήματα ταΰτα λύουσαν.’’ νΙ1δη λοιπόν ύπο- 
λείπεται μόνον ή έκτέλεσις, καί πρός τοΰτο καί 
αί δυνάμεις καί ή 'Ελλάς καί ή Τουρκία, τά 
δύο άμέσως ενδιαφερόμενο μέρη, θέλουσιν όρίσει 
άντιπροσώπους, σχηματίζοντας διεθνή επιτροπήν. 
Μανθάνομεν δέ δτι καί ή Ελλάς ώρισε τούς 
άντιπροσώπους της (τούς διακεκριμένους άνωτέ- 
ρους άξιωματικούς Κυρίους Ίσχόμαχον, Πουρ- 
ναράν καί Κόρπαν), καί ή Αγγλία τέσσαρας καί 
ή Ιταλία δύω. Επομένως έλπίζομεν δτι μετ’ 
ού πολύ αί έργασίαι τής έπιτροπής ταύτης θέ- 
λουσιν άρχίσει, καί ή διευθέτησις τών ορίων 
όριστικώς πραγματοποιηθή.

Έξετάζοντ-ς τόν χάρτην βλέπομεν δτι κατά 
πολύ άπέχει ή νέα γραμμή τής έν Βερολίνφ 
άλλοτε διαγραφείσης, καί τοΰτο μάλιστα έν 
Ήπείρφ*  ούχ ήττον δμως θεωροΰμεν εύτύχημα 
δτι τό ζήτημα έλύθη είρηνικώς, και εις τοΰτο 
συνετέλεσε πρωτίστως ή περίσκεψις καί όρθο- 
φροσύνη, ήν κατά τήν περίστασιν ταύτην άπέ- 
δειξεν ή Ελλάς, καί ήν απας άνεξαιρέτως ό εύρω- 
παϊκός τύπος καί μάλιστα ό τής Αγγλίας έγκω- 
μιάζει.

Ημείς οί "Ελληνες προσεδοκώμεν πλείονα, 
τοΰτο είναι άναντί^ρητον, καί τοΰτο πας "Ελλην 
αισθάνεται, δστις είλικρινώς τήν πατρίδα του 
άγαπά*  άλλά δέν δυνάμεθα πάλιν νά μή όμο- 
λογήσωμεν δτι τό ζήτημα παρείχε μεγάλας τάς 
δυσχερείας, καί ένεκα τών καθ’ έκάστην άνα- 
φυομένων προσκομμάτων άπητεΐτο μεγάλη έκ 
μέρους τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει άντιπροσώπου 
τής ’Αγγλίας περίσκεψις, δπως άχθη είς αίσιον 
πέρας. Δυστυχώς ή πολιτική είναι εγωιστική, 
καί δλαι αί δυνάμεις, καίτοι περί κοινού ζητή
ματος βουλευόμεναι καί διαπραγματευόμεναι, 
τό ίδιον αύτών συμφέρον έχουσι πάντοτε ύπ 
όψιν.

Τούς νέους προσερχομένους άδελφούς μετ’ άγά- 
πης καί συμπάθειας χαιρετίζομεν, ευχόμενοι δπως 
μετ’ αύτών πανηγυρίσωμεν καί άλλων άδελφών 
ήμών τήν προσέλευσιν!

Μανθάνομεν μετά λύπης δτι ό Κύριος Άλ. 
Κοντόσταυλος, ό τοσοΰτον έπαξίως τήν 'Ελλάδα 
έν Λονδίνφ άντιπροσωπεύων, παρητήθη έσχάτως 
τής θέσεως ταύτης.

ΙΤΑΛΙΑ. Μή κατορθώσαντος τοΰ βουλευτοΰ 
Σέλλα νά σχηματίση τό νέον ύπουργεϊον, ή έν- 
τολή αδτη άνετέθη τφ γέροντι Depbetis, δστις 
καί τό κατώρθωσε, προσλαβών ώς συνυπουργούς 
του τον Μανσίνην, Ζαναρδέλλην, Μαλιάνην, Βα- 
καρίνην, Βατσέλην, Βέρτην, τόν στρατηγόν Φερ- 
βέρον καί τόν ναύαρχον Άκτωνα.

ΓΑΛΛΙΑ. Ό θριαμβευτικώς τήν ιδιαιτέραν 
αύτοΰ πατρίδα CAI1ORS έπισκεφθείς Γαμβέττας 
έπέστρεψε πάλιν είς Παρισίους. Ή δημοτικότης 
τοΰ άνδρός τούτου αύξάνει όσημέραι, καί διόλου 
παράδοξον ν’ άκούσωμεν συντόμως, δτι άνεβιβάσθη 
είς τήν υψηλήν θέσιν τοΰ προέδρου τής δημο
κρατίας. Φαίνεται δτι προ πολλοΰ δλαι αύτοΰ 
αί ένέργειαι είς τοΰτο έτειν .ν. — Έν τη βορείφ 
’Αφρική τά πράγματα ησύχασαν όπωσούν μετά 
τήν προσχώρησιν τοΰ βέη τής Τύνιδος. Μέρος 
τοΰ γαλλικού στρατού έλαβεν ήδη διαταγήν νά 

έπιστρέψη είς Γαλλίαν*  δέκα χιλιάδες άνδρών 
μένουσιν έν ’Αφρική.

ΑΥΣΤΡΙΑ. Ήγγέλθη προχθές τηλεγραφικώς 
ό θάνατος τού διάσημου αύστριακού στρατηγού 
Ούχατίου, γνωστοτάτου γινομένου ώς έφευρε- 
τοΰ τοΰ κατ’ αύτόν όνομασθέντος πυροβόλου. Ό 
Ούχάτιος εύρέθη έν τφ δωματίφ του ηύτοκτονη- 
μένος. Άγνωστον είναι ποια τά αίτια, τά ώθή- 
σαντα τόν γηραιόν στρατηγόν νά προβή είς τό 
διάβημα τοΰτο τής άπελπισίας. Φαίνεται δτι 
προσβεβλημένη φιλοτιμία ώπλισε τήν χεϊρά του. 
Ό Ούχάτιος, γεννηθείς τώ 1811 καί νεώτατος 
καταταχθείς είς τόν στρατόν, έγένετο τω 1807 
στρατηγός, και μετά τήν σπουδαίαν αύτοΰ άνα- 
κάλυψιν τοΰ νέου μετάλλου (χάλυβος καί όρει- 
χάλκου) διά τά πυροβόλα, είς ήν έπί 20 δλα 
έτη ένησχολεϊτο, ού μόνον διά τίτλου εύγενείας 
καί άνωτέρων παρασήμων έτιμήθη, άλλά καί 
διωρίσθη διευθυντής τού έν Βιέννη οπλοστασίου, 
ένός τών σπουδαιοτέρων καί έντελεστέρων τής 
Εύρώπης οπλοστασίων. Ό τραγικός θάνατος τοΰ 
εύπροσηγόρου στρατηγού, μεγίστην έπροξένησιν 
έν Βιέννη έντύπωσιν. "Παράδοξος αύμπτωσις, 
έπιλέγει ό Νέος Έλευθ. Τύπος τής Βιέννης*  ό 
γενναίος στρατηγός, ό κατατρίψας όλόκληρον 
αυτού τόν βίον είς άνακάλυψιν δπλων προο
ρισμένων νά ένσπείρωσι καταστροφήν καί θάνα
τον είς τάς τάξεις τών εχθρών, καταστρέφει τόν 
βίον του, διευθύνουν το πυροβόλον δπλον κατά 
τοΰ ίδιου αύτοΰ στήθους.’’

Π Σ'ΓΕΊΤΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ 
ΙΏΜΟΥΝΊΑΣ.

Τή 8/20 ’Απριλίου τοΰ έτους 1866 ό Κά
ρολος τοϋ Hohenzollern, είκοσιεπταετής τήν 
ήλικίαν, έκαλεΐτο ώς ήγεμών είς τόν θρόνον τών 
Ηνωμένων παραδουνάβιων Ηγεμονιών. Άκριβώς 
δεκαπέντε έτη μετά ταΰτα ή ' Ρωμουνία κατε- 
τασσετο είς τήν χορείαν τών εύρωπαϊκών βασι
λείων, καί τήν 10/22 Μαΐου τρ*  έτους ό ήγεμών 
Κάρολος έστέφετο έπισήμως έν Βουκουρεστίφ 
ύπό τό όνομα Καρόλου Α'. βασιλεύς τής 'Ρώ
μου νιας.

Αί ήμερομηνίαι αυται έχουσι πολλήν διά 
τούς άδελφούς ήμών 'Ρωμούνους τήν σημασίαν*  
τό μέν τοΐς ύπενθυμίζουσιν εύτυχεΐς τής νεωτά- 
της αύτών ιστορίας σελίδας, τό δέ τοΐς άποδει- 
κνύουσιν δτι διά τής άνδρίας, διά τής έγκαρτε- 
ρήσεως καί διά τών πολιτικών καί στρατιωτικών 
άρετών εύημεροΰσι τά έθνη καί προάγονται.

Κατά τάς έκ Βουκουρεστίου άνταποκρίσεις 
αί έορταί τής στέψεως άπέβησΟν κατά πάντα 
λαμπροί*  ό ένθουσιασμός τοΰ ρωμουνικοΰ λαοΰ 
ήτο άπερίγραπτος, καί ό βασιλεύς Κάρολος μεθ’ 
ύπερηφανείας έξέδωκε τήν ώραίαν έπί τή στέψει 
αύτοΰ προκήρυξιν.

'"0 θεός, λέγει ή προκήρυξις αυτή, ό μόνος 
παρέχουν τήν νίκην, ώδήγησε τόν ήμέτερον στρα
τόν πέραν τοΰ Δουνάβεως τή 17 Ιουνίου 1877, 
καί αί σημαΐαι ήμών έστέφθησαν διά στεφάνων 
δάφνης έν Καλαφάτη, έν Νικοπόλει, έν'Ραχόβη, 
καί τή 28 Νοεμβρίου κατά τήν αλωσιν τής 
Πλευνης .... Τό βασιλικόν στέμμα, τό όποιον 
τό έθνος θέτει σήμερον έπί τής κεφαλής ήμών 
κατεσκευάσθη έν τφ όπλοστασίφ έκ χάλυβος 
πυροβόλου έχθρικοΰ, άλωθέντος έν ΓΙλεύνη. Είναι * 
βεβαμμένον διά τοΰ αίματος τών όπέρ άνεξαρ- 
τησίας τής χώρας πεσόντων ηρώων. Τό δέ 
χρυσοΰν στέμμα, τό όποιον ή χώρα θέτει σή
μερον έπί τής κεφαλής τής πρώτης αύτής βασι- 
λίσσης, δέν κοσμείται ύπό πολυτίμου τίνος λίθου*  
άλλά τά έργα τών βασιλισσών, αΐ τινες θέλουσι 

φέρει τό άπλοΰν τοΰτο τής βασιλίσσης ’Ελισάβετ 
στέμμα, άποτελέσουσι τήν λαμπρότητα καί αϊγλην 
αύτοΰ! ”

Καί όντως ή βασίλισσα ’Ελισάβετ τής Ί’ω- 
μουνίας όμολογεΐται ύφ’ δλων ώς ή θεία πρό
νοια τών πτωχών καί πασχόντων.

‘Η στέψις έτελέσθη έν τφ καθεδρικφ τοΰ 
Βουκουρεστίου ναφ, ίερουργούντων τών μητρο
πολιτών Βλαχίας καί Μολδαβίας καί πολλών 
αρχιερέων καί ιερέων. Καθ’ ήν στιγμήν ό νέος 
βασιλεύς έλαβεν είς χεΐρας τόν κάλαμον, δπως 
ΰπογράψη τό έπίσημον τής στέψεως έγγραφον, οί 
κανονοβολισμοί καί οί ήχοι τών κωδώνων άνήγ- 
γειλον είς τό περί τήν μητρόπολιν καί έν ταϊς 
όδοϊς καί πλατείαις συνωθούμενον πλήθος δτι 
νέος βασιλεύς προσετέθη εις τόν κύκλον τών έν 
Εύρώπη ηγεμόνων.

Πρωτοφανές καί λαμπρόν θέαμα παρίστα ή 
παρέλασις τών διαφόρων τοΰ βασιλείου δημοτι
κών συμβουλίων. Περί τάς πέντε χιλιάδας άντι- 
προσώπων τών διαφόρων χωρίων καί κωμών 
διήλθον μέ τάς σημαίας των καί μέ ένθουσιώδεις 
ζητωκραυγάς ένώπιόν τοΰ νέου βασιλικού ζεύγους 
έν τή μεγάλη τοΰ θρόνου αιθούση.

Τοΐς άντιπροσώποις τούτοις τοΰ λαού παρε- 
τέθη κατόπιν γεΰμα, μεθ’ δ έκαστος τών συνδαι- 
τημόνων έλαβε μεθ’ έαυτοΰ είς άνάμνησιν τής 
μεγάλης ήμέρας τό ξύλινον πινάκιον, έφ’ ού 
έφαγε, καί τό πήλινον κύπελλον, έξ ού έπιεν. 
Τά πινάκια έφερον τήν εξής έπιγραφήν*  γύρωθεν 
μέν “Τελετή τής στέψεως τοΰ βασιλέως 
Καρόλου Α'.”, έν τφ μέσφ δέ*  "10 Μαΐου. 
Ό βασιλεύς Κάρολος Α'. Ή βασίλισσα 
Ε λ ι σ ά 6 ε τ.”

Τήν έπιοΰσαν, 11/23 Μαΐου, έλαβε χώραν ή 
συμβολική πομπή, καθ’ ήν 45 άμαξαι, άντι- 
προσωπεύουσαι πάντας τούς κλάδους τής έγχω- 
ρίου βιομηχανίας καί τής έθνικής ένεργείας, διήλ
θον τάς κεντρικωτέρας τοΰ Βουκουρεστίου όδούς. 
Διεκρίνοντο αί άμαξαι τής ιστορίας, τοΰ έμ- 
πορίου, τής γεωργίας, τών σιδηροδρόμων, τών 
άνθοπωλών, καί διά τήν έκτακτον αύτής πολυ
τέλειαν καί πρωτοτυπίαν ή άμαξα τών Ισραη
λιτών.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Έλλ η νικόνέμπόριονμέ τήν Τεργέστην. 
Έκ τών έσχάτως δημοσιευθέντων στατιστικών 
πινάκων τής κινήσεως τοΰ έμπορίου έν Τεργέστη 
έρανιζόμεθα τά έξης περίεργα περί τών έμπορι- 
κών συναλλαγών τής Τεργέστης μετά τής Ελ
λάδος*

Μεταξύ τών 17 έμπορικών σημαιών, τών διά 
θαλάσσης άπαρτιζουσών τήν έν Τεργέστη εισα
γωγήν, ή 'Ελληνική σημαία κατέχει ώς πρός 
μέν τήν εισαγωγήν τήν έκτην, ώς προς τήν έξα- 
γωγήν δέ τήν πέμπτην θέσιν. Ύποκειμένη ώς 
πρός τήν εισαγωγήν τή νορβηγική καί γερμανική 
ναυτική σημαία, ύπερτερεΐ αύτής κατά τήν έξα- 
γωγήν.

Τφ 1880 έξήχθησαν έκ τών 'Ελληνικών λι
μένων πραγματεΐαι άξίας 5 */2  έκατομμυρίων φιο- 
ρινίων, είσήχθησαν δέ έκ Τεργέστης είς τήν 'Ελ
λάδα πραγματεΐαι άξίας 8 */2  έκατομ. φιοριν. Ή 
έκ 'Ελλάδος εισαγωγή κατά τά τελευταία 5 έτη 
έχει ώς έξης*  Τφ 1876 5 έκατομ. τφ 1877 
7'/2 έκατομ. τφ 1878 6 έκατομ. τώ 1S79 6*/ζ  
έκατομ. καί τφ 1880 5'/2 έκατομ. Ή δέ έκ 
Τεργέστης έξαγωγή είς τήν 'Ελλάδα*  τφ 1876 
6 έκατομ. τφ 1877 8 έκατομ. τφ 1878 7>/2 
έκατομ. τφ 1879 73/< έκατομ. καί τφ 1880 
S'1-t έκατομ.

Ώς πρός δέ τά είδη τής είς Τεργέστην έξ 
'Ελλάδος εισαγωγής εύρίσκομεν 207 χιλιάδες 
στατήρων, 6160 έκατολίτρων*  σύκων 60 χιλιάδες 
στατήρων, βελανιδιών 53 χιλ. στατήρων*  κοριν
θιακής σταφίοος 21 '/·ι χιλ. γής Σαντορίνης 20 χιλ. 
άραβοσίτου δέ 6 περίπου χιλιάδες έκατολίτρων. 
Ή δέ έξαγωγή έκ Τεργέστης είς τήν Ελλάδα 
είναι 143 χιλιάδων στατήρων*  5600 έκατολίτρων 
2 έκατομ. καί 600 χιλιάδων κομματίων. 139 
κυβικών μέτρων καί 1358 δωδεκάδων (παιγνιο- 
χάρτων). Έν τοΐς τεμαχίοις άριθμοΰνται 864 χι
λιάδες σανίδων, 23 χιλιάδες δοκών, 557 χιλιάδες 
ταβανοσανιδών, 7S5 χιλιάδες βαρελοξύλων*  έν 
δέ τοΐς εϊδεσι κατά στατήρας είναι 5S χιλιάδες 
στατήρων ζακχάρεως 11 '/ι χιλ. στατήρων όρυ- 
ζϊου κ. τ. λ.

‘II τομή τού ισθμού τής Κορίνθου. Έξ 
'Ελλάδος έρχεται εϊδησις, ήν είσέτι μετ’ έπι- 
φυλάξεως άναφέρομεν μέχρις ού έπιβεβαιωθή. 
Ή εϊδησις αΰτη είναι ή περί παραχωρήσεως τής 
τομής τοΰ ισθμού τής Κορίνθου είς τον διάσημον 
εργολάβον τής διώρυγος τοΰ Σουέζ καί τοΰ 11α- 
ναμά, τόν Γάλλον Φερδινάνδον LESSEES. Γνω- 
ρίζομεν δτι πρό έτών ήδη άνακινεΐται το ζήτημα 
τοΰτο, το όποιον ύπό εμπορικήν έποψιν μεγίστην 
έχει τήν σπουδαιότητα * γνωρίζομεν έπίσης δτι 
έγένοντο καί προκαταρκτικοί μελέται, αΐ τινες 
άπέδειξαν τό εύκατόρθωτον τοΰ πράγματος. Όταν 
άναλογισθή τις όποιας καί όπόσας δυσκολίας πα- 
ρέσχεν ή τομή τοΰ ισθμού τοΰ Σουέζ καί παρέχει 
ή τομή τοΰ Παναμά ύπό τεχνικήν έποψιν, πεί
θεται ■ άδ’.στάκτως δτι ή τομή τοΰ ήμετέρου ισθ
μού είναι άναλόγως παιδιά. Ό Κορινθιακός ισθ
μός δέν είναι ευρύτερος τών 18 χιλιάδων ποδών. 
01 άρχαΐοι ήδη, καί έπί Νέρωνος τό τελευταίου, 
έπελήφθησαν τοΰ έργου, δέν ήδυνήθησαν δμως 
νά φέρωσιν αύτό είς πέρας, διότι ή τέχνη των 
δέν εΐχεν άκόμη τήν άνάπτυξιν έκείνην δπως δα- 
μάση τόν σκληρόν βράχον. Έπροφύλαξαν δέ τόν 
ισθμόν έναντίων τών έπιδρομών διά μεγάλου τεί
χους, άνεγερθέντος τό πρώτον έπί Ξέρξου καί 
πολλάκις μετά ταΰτα καταστραφέντος καί έπι- 
διορθωθέντος. Τοΰ τείχους τούτου φαίνονται που 
τά έρείπια. Ούχί μακράν αύτοΰ εύρίσκετο καί 
ή διωλκός, είδος τροχαλίας ή κεκλιμένου έπι- 
πέδου, δΐ ού μετεφέροντο μικρότερα πλοία άπό 
τοΰ κορινθιακού είς τον σαρωνικόν κόλπον. ΙΙι- 
θανώτατον είναι, έν τή θέσει ταύτη, τή ταπεινό
τερη, νά σκαφή καί ή διώρυξ.

'Υ. Γ. ' Η εϊδησις έπιβεβαιοΰται. Τό βασι
λικόν διάταγμα, δΐ ού ή τομή τοΰ ήμετέρου 
Ισθμού παραχωρεΐται τφΟυγγρφ στρατηγφ TuBB, 
άρχαίφ τοΰ Lessees συνεργάτη, ύπεγράφη τή 
19/31 Μαΐου τρ. έτ. έν Άθήναις. Τό έργον θέ
λει άποπερατωθή έντός πενταετίας.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ.

Duvergier DE HauBANNE, μέλος τής Γαλ
λικής ’Ακαδημίας άπέθανε τή 20 Μαΐου τρ. έτ. έν 
Παρισίοις έν ηλικία 83 έτών. Γνωστός έγένετο 
διά τής "Ιστορίας τοΰ κοινοβουλευτικού πολιτεύ
ματος έν Γαλλία” είς ήν είργάσθη άπό τοΰ 1858 
μέχρι τοΰ 1873.

Κόμης Άρνίμ, δ αρχαίος και ατυχής αντί
παλος τοΰ πρίγκηπος Βίσμαρκ, άπέθανεν έν Νικαία 
τής Γαλλίας τή 31 Μαΐου τρ. έτ. έν ηλικία 56 έτών.

Κόμης Φριδ. EULENBURG, έπί δεκαπενταετίαν 
δλην διατελέσας υπουργός τών έσωτερικών έν Πρωσ- 
σία, άπέθ. τή 2 Ιουνίου τρ. έτ. έν Βερολίνω έν ηλικία 
66 έτών.

LlTTRfe, γερουσιαστής καί μέλος τής Γαλλικής 
’Ακαδημίας άπέθ. έν Παρισίοις τή 2 Ιουνίου τρ. έτ., 
ένθα καί έγεννήθη τή 1 Φεβρουάριου 1801. Ό 
LlTTRE έγένετο γνωστότατος διά τής μεταφράσεως 
αύτοΰ τών απάντων τοΰ Ίπποκράτους καί διά τό 
σπουδαιότατον μέγα'Άεξικόν τής γαλλικής γλώσσης.”

’Αναστάσιος Καλός, έλεγκτής τοΰ Συνεδρίου, 
άλλοτε διευθυντής τής αστυνομίας ‘Αθηνών, άπέθανεν 
έν Άθήναις τή 16 Μαΐου τρ. έτ.

Λεωνίδας Νάνος, ταγματάρχης τής χωροφυ
λακής άπέθ. έν Άθήναις αίφνης τή 28 Μαΐου τρ. έτ.

Τηλεγραφικώς ήγγέλθη ό θάνατος τοΰ διάσημου 
βαρβιστοΰ VlEVXTEMPS, συμβάς έν 'Αλγερία.

’Αρχαιολογική άνακάλυψις. Πλησίον 
της Φραγκφούρτης άνασκαπτομένου άγροΰ έγένετο 
έσχάτως περιεργοτάτη άρχαιολογική άνακάλυψις. 
Έντός λίθινου σαρκοφάγου όκτώ ποδών μήκους 
καί 3 ποδών πλάτους εύρέθη πτώμα ρωμαίου 
στρατηγού μέ δλην τήν πανοπλίαν του. Τά τέσ- 
σαρα άκρα τού λίθινου καλύμματος κοσμούνται 
ύπό μικρών πυραμίδων, στηριζομένων έπί κυβικών 
βάσεων. Ή άνακάλυψις αυτή είναι, μοναδική είς 
τό είδος της.

Άπλοΰν κα’ι πρακτικόν. Οί Άταίγγανοι 
μεταχειρίζονται μέσον άπλούστατον διά νά έξε- 
λέγχωσι τόν μεταξύ αύτών έπιτετραμμένον τήν 
εϊσπραξιν τών συνδρομών μετά τό τέλος τών 
συναυλιών των. Ό άνθρωπος ούτος λαμβάνει είς 
μέν τήν δεξιάν χεΐρα τόν δίσκον, είς δέ τήν 
άριστεράν κεκλεισμένην μίαν μυΐαν ζώσαν, ήν 
δφείλει νά διατηρή φυλακισμένην καθ’ δλον τόν 
γύρον, δν κάμνει μέ τόν δίσκον. Έν τέλει δέ 
παραδίδων τόν δίσκον ύποχρεοΰται ν’ άποδείξη 
δτι ή μυΐα εύρίσκεται έτι ζώσα έντός τής κε- 
κλεισμένης αύτοΰ παλάμης. Τρόπος έξελέγξεως 
άπλούστατος καί άξιομίμητος!

Έν ταϊς ήνωμέναις πολιτείαις τής 
’Αμερικής έκδίδονται 962 ήμερήσια φύλλα, 
έξ ων τά 114 έσυστήθησαν τφ 1880. At έφη- 
μερίδες αύται έκτυποΰνται καθ’ έκάστην είς 3 ’/2 
έκατομ. άντιτύπων, δΐ α το κοινόν πληρόνει κατ’ 
έτος 26 περίπου έκατομμ. δολλαρίων. Ιδού φο
ρολογία! Ή έπαρχία τής Νέας Ύόρκης έχει 
115 εφημερίδας καθ' έκάστην έκδιδομένας, ή 
Πενσυλβανία 98, ή Καλιφορνία 54 κ. τ. λ.

Κινεζική κηδεία. Έν Σουνδερλάνδη τής 
’Αγγλίας έγένετο πρό τινων ήμερών ή κηδεία 
ναύτου κινέζου, άποθανόντος έκεϊ έν τινι κινεζικφ 
άτμοπλοίφ. Εκατό Κινέζοι συνώδευσαν είς τήν 
τελευταίαν του κατοικίαν τόν άποθανόντα συμ
πατριώτην των, έξ ών οί μέν 15 προεπορεύοντο 
τής νεκρικής άμάξης, οί δέ λοιποί εΐποντο. Καθ’ 
όδόν έκαίοντο έπανειλημμένως φύλλα φαιού χάρ
του. Ό νεκρός κατεβιβάσθη έντός τάφου 6 ι/·ι 
μέν ποδών μήκος, 2 */2  ποδών πλάτος καί 19 
ποδών βάθος έχοντος καί έν τφ μέσο» τοΰ νε
κροταφείου κειμένου. Καί πάλιν κατά τόν έν- 
ταφιασμόν έκάήσαν φύλλα φαιοΰ χάρτου * είς δέ 
τών Κινέζων έχυσεν έκ μικρού θερμαστήρος (τεϊ- 
έρας) έλαιον έπί τοΰ φερέτρου, μεθ' δ πάντες οί 
περΐΐστάμενοι Κινέζοι έπεσαν πρηνείς, μείναντες 
έπί τινας στιγμάς βεβόθισμένοι είς στωπηλήν 
προσευχήν.
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ΕΣΠΕΡΟΣ
σύγγραμμα περιοδικόν μετ’ εικόνων δις τοϋ μηνάς 

έζδιδόμενον
έν ΛΕΙΨΙΑι.

Διηγήματα. — Ποιήσεις. — ’Αρχαιολογικά. — ’Ανακαλύψεις. 
— ’Επιστημονικά. — Πολίτικα! έπιϋε'ωρήαεις. — Βιβλιοκρισία!. — 
Διάφορα.

Τιμή έτησία προπληρωμένη Φράγκα 40.
Ata τήν Γερμανίαν μάρκ. 32. Διά τήν'Ρωσσίαν (δούβλ. 16 άργ.

‘0 Εσπερος πέμπεται έλεύ'/ερος ταχυδρ. τέλους.
Διεΰ&υιΌΐί· Canai,-Strasse 3. Leipzig.

ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Διά τήν Έλλάάα ζητείται ώς Pri’ixdg πράχιωρ Κύριος έμπειρος καί καλά; συ

στάσεις έχων, δστις διά τών έκτεταμένων αυτού σχέσεων μέ διευθύνσεις σιδηροδρόμων, 
μέ κατασκευαστάς μηχανών, μέ υδραυλικούς μηχανικούς, μέ έργοστάσια σιδηροδρο
μικών αμαξών (βαγονίων) κ. τ. τ. να ηναι είς Οέσιν νά είσάξη άποτελεσματικώς πο
λύτιμον μέταλλον προ μικρού άνακαλυφΟέν, τό όποιον ύπερβαίνει κατά πολύ τό μέ- 
ταλλον, έξ οΰ κατασκευάζονται τά πυροβόλα. Ή έγκατάστασις πρακτορείων εί; τάς 
διαφόρους έπαρχίας τής χώρας άφίεται είς τόν γενικόν πράκτορα.

Μόνον εκείνους παρακαλοϋμεν νά παρουσιασ'ΐώσιν, οιτινες δύνανται νά δώσωσιν 
άποχρώσας έγγυήσεις περί έκτεταμένων σχέσεων μέ τά άνω ρηΟέντα έργοστάσια καί 
καταστήματα καί περί ακριβούς τοϋ είδους τούτου γνώσεως.

Αί προτάσεις ν’ άπευΟυνβώσιν ύπό τά στοιχεία Κ Β 3203 είς τό έν 
πρακτωρεϊον ειδοποιήσεων τοϋ Rudolph Mosse.

Μόνον είς γερμανικάς ή είς άγγλικάς έπιστολάς δίδεται άπάντησις.

Ε I Δ 0 II 0 I Η Σ I Σ.
Γνωστοποιοϋμεν τοϊς έν ’Αβή»'α<§ Κυρίοις συνδρομηταϊς τοϋ ΕΣΠΕΡΟΤ, δτι ή 

έπιστασία τού περιοδικού τούτου άνετέβη τώ 
Κυρίω Λψητρίω Ά. Κορόμηλα.

ΕΪΘΪΝΩΤΑΤΗ ΑΓΟΡΑ 
ΓΝΗΣΙΩΝ ΚΑΠΝΟΣΥΡΙΓΓΩΝ ΕΚ ΣΗΠΙΟΓ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΥ.

. . . .. . . . . · ®·.· · ·.· · · · ·

Fiir Literaturfreunde!
Unter dem Titel:

LITERARISCHER MERKUR 
erscheint seit October v. J. monatlich zweimal ein vornehin ausgestattetes 

kritisches Organ der populair-wissenschaftlichen Literatur.
Dasselbe bringt neben fesselnden Essays uber die verschiedensten literarisch 

interessanten Ereignisse unparteiische Besprechungen beachtenswertlier Er- 
scheinungeu der

Philosophic, Naturwissenschaften, Geschichte (inclus. Kunst·, Lite
ratur- und Kulturgeschichte), Lander- und Volkerkunde, sowie der 
Schonen Wissenschaften.

Ausserdem entluilt jede Nuinmer ein fortlaufendes, systematisches Ver- 
zeicliniss der auf folgenden Gebieten in den letzten 14 Tagen erscliienenen 
Neuigkeiten — und zwar aus der dentschen Literatur voUstiindig, aus der 
englischen und franzbsischen soweit dieselbenffir Deutschland von Jhteresse 
sind:
Literaturqeschichte. Bibliographic.

SamnMwerke.
T/teologie und Philosophic. 
Rechts- und Staatswissenscliaft. Po- 

litik. Statistik. Verkehrstcesen.
Medizin. Thierheilkunde.
Naturwissenschaften. Pharmazie.
Mathematik. Astronomic.
Erziehungs- und Unterrichtswesen. 
Philologie. Orientalia.

NeuereSprachen.AltdeutscheLiteratur.
Qeschichte ιι. deren Hilfsieissen- 

schaften.
Lander und Volkerkunde. Rcisen. 
Kriegsioissenschaft. Pferdekunde. 
Bau- und Gewerbkunde. Maschinen- 

teesen. Handelswissensehaft.
Haus-, Land- und Eorstudrthsehaft. 
Belletristik.
SchSne Kiinste. Prachtwerke.

Der ,,Literarische Aferkur" ist also ffir jede Bibliothek wis fiir jeden 
Privatmann, welcher ffir die literarischen Neuigkeiten eines Oder melirerer der 
oben bezeichneten Gebiete ein Interesse liat, von Wichtigkeit.

Zu beziehen durcli jede Sortimentsbuchhandlung Oder franco von der 
unterzeiolineten Verlagsbuchhandlung zum Preise von 75 Pf. jiro Quartal.

Die Verlagshandlung von Frans Neugebauer in Berlin, W.

Άρ. I

Τιμαί τών έκ φυσικού ήλεκτρου κατασκευαζομένων κα
πνοσυρίγγων μετά άκρας έκ γνησίου σηπίου έντός κομψών 

θηκών κατά τά άκόλουίΐα μεγέθη'

μήκος 14·/, ύφεκατ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
δι’ δλας τάς έφημερίδας τού τε έσωτερικοϋ καί τού εξωτερικού μεταβιβάζει 

δ Κ« RUDOLPH MOSSE
έν Λίΐψ’ία 

κατά τήν διατίμησιν.
Δίδει ταύτοχρόνως πληροφορίας περί. πάσης καταχωρήσεως είς τά γνωστότερα

ΚΑΠΝΟΣΥΡΙΓΓΕΣ ΔΙΑ ΣΙΓΑΡΕΊΤΑ ΕΞ 
ΗΛΕΚΤΡΟΥ-

’Αρ. IV μάρκ. 4.—. 'Αρ. V μάρκ. 3.50. ’Ap. VI μάρκ. 3.—.
Άρ. VJI μάρκ. 2.50. Άρ. VIII μάρκ. 2.—. Άρ. IX 

μάρκ. 1.75. Άρ. X μαρκ. 1.50
Διά τών άνω έςαιρετικώς μέτριων τιμών έλπίζω νά 

καταργήσω έντελώς τάς ά&λίας καί τήν ύγείαν παρα- 
βλαπτούσας απομιμήσεις καί νά διατηρήσω τφ ήλέκτριρ 
τήν δικαίως άποκτηβεΐσαν φήμην του. ΑπαΟαι αί απο
μιμήσεις ανεξαιρέτως ούδέ ίχνος ήλέκτρου περιέχουσιν, 
άλλά συνίστανται από Ρητίνην (κοπάλιον κόμι) καί πω- 

λούνται συνήθως αντί χυτού ήλέκτρου. Τούτο είναι απάτη, διότι καπί'οσίριχχί»· ίχ 
χιτοΰ ήλέκτρου ούάίλωέ ΰπάρχονιίιΐ'.

ΚΑΠΝΟΣΥΡΙΓΓΕΣ ΔΙΑ Σ1ΓΑΡΑ ΕΚ ΣΗΓ1Ι0Υ,«
μετά άκρας έκ γνησίου ήλέκτρου·

Άρ. I μάρκ. 8.—. Άρ. Π μάρκ. 6.50. Άρ. III μάρκ. 5.—. Άρ. IV μάρκ. 4.—. Άρ. V 
μάρκ. 3.—. Άρ. VI μάρκ. 2.—. Άρ. VII μαρκ. 1.75. Άρ. VIII μάρκ. 1.50.

ΕϋΟεϊαι καί κυρταί,
Έπί άγορα τριών τεμαχίων καί προπληρωμή τού τιμήματος άποστέλλονται 

ταϋτα έλεύβερα'τέλους ταχυδρομικού. Η πληρωμη είτε διά έμβάσματος ή καί τοΰ 
ταχυδρομείου.
gy ΈκάιΓΤή άνοστο?.;/ προϋαρτϋποΛ καί γτωμο^οτνβις trig ex τών 
των τΐ(ί Γερμανίας χημικών, έγγνουμένη nepi τη»· γνησώτητος τοϊ: 
χτρου.

G. C. Bruning, Frankfurt a. Μ.

Σ
ύλλα, φροντίζει περί τοποβετήσεως τών ειδοποιήσεων, αποστέλλει δοκίμια έπί διαρκών 
γγελιών, παρέχει συγκαταβατικάς τιμάς έπί μεγαλειτέρων παραγγελιών.

F. KAHLE & SOHN
έν POTSDAM

έργοστασιάρχης τής Αύλής.

Έργοστάαιον ειδών 
έκ χυτού ψευδαργύ
ρου. ’ Αγάλματα, λυ- 

ίι χνίαι, πήδακες καί 
fa κοσμήματα άρχιτεκ- 

τονικά.
V. νλ Κατάλογοι καί τι- 

1 > μολόγια έ'τοιμα πρός 
’ άποστολήν.

Das Magazin
fur die

Literatur des In- und Auslandes.
Κριτικόν όργανον τής παγκοσμίου Φιλο

λογίας.
’Εκδότης· Eduard Engel 

έν Βίρολίτω. 
Ίδιοκήτης· Wilhelm Friedrich 

έν Λειψία.
Τό σπουδαϊον τούτο περιοδικόν διανύει 

ήδη τό 5Ο07 έτος τής ΰπάρξεώς του. 
Έκδίδεται δε κατά μηνιαία τεύχη. Τιμή 
έτησία· 16 μάρκας.

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

άπευθυντέον είς τό 
j'pajpeldv τον 'Κηατογγράφον 

(Λονδΐνον. 135 Cheapside) ή πρός τούς 
Κ°“« ΐιδιΑ.φονς AlaQivov tig Αθήνας.

THE HEKT0GRAPH 
(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.

Haasenstein & Vogler.
Γραφείου δημοσιεύσεων

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ»
καί έν ταΐς σημαντικωτέραις πόλεσι τής Γερμανίας, Αύστρίας καί Ελβετίας.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΤΕΡΟΝ
πάντων τών γραφείων τοιούτου είδους. Τάχιστη έκτέλεσις πάσης παραγγελίας δι’ δλας 

τάς έφημερίδας τού κόσμου καθ' ώρισμένην διατίμησιν.

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΓΚΛΤΑΒΑΣΙΣ ΕΠΙ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ.

Συντάκτης· Δρ. 1. ΠΕΡΒΛΝ0ΓΛ0Σ έν ΛΕΙΨΙΑι. CANAL-STR. 3.

Χαρτοπωλεϊον · β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟΥ έν Βερολίνφ καί Λειψίφ. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν Λειψία.


