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Ό Μέγας δουξ Παύλος και ή Μεγάλη δούκισσα Αλεξάνδρα.
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ΠΕΡίεΧΟΜΕΚΑ. ·

Ό Μέγας Δούξ ΙΙαΰλος τής Ρωσσίας καί ή Μεγάλη Δούκισΰη Αλεξάνδρα 
έλληνϊς Βαάιλόπαις.—Νικόλαος Μαυρογένης ήγεμών Βλαχίας > 1786 . Ίστο- · 
ρική μελέτη, ύπό Σ. Κρητικού. Συνέχεια). — Ή πριγκήπιόάα Ταλλεύράν- ΐ 
όου. — Έκ τών τού Scribe. Oi δύο σύζυγοι κωμωδία μονόπρακτος κατ'έλευ- 
θέραν μετάφραόιν, ύπό Θ. Ν'. Φ. — Έκλειύις ήλιου έπί της σελήνης — Ό · 
Δαίδαλος καί ό "Ικαρος, σύμπλεγμα γλυπτικόν. — ΊΙ δεσποινίς Σκουδέρη. | 
Ιστορικόν διήγημα ιμετάφραδις έκ τού Γερμανικού) ύπό της δεσποσύνης 
Λουκίας Μ. Άντωνοπούλου. (Συνέχεια). — ΙΙεριήγησις εις τάς Φιλιππίνας ·

νήσους. Ή νήσος Σούλου. — Τά αφιερώματα παρ' ’Λφοικανοΐς, ύπό Χο 
Παπαδοπούλου, δικαότοΰ. — Έν δάκρυ είς τήν Μαρίαν Ζήντζου — Βιβλιο
γραφικά. — Έκ τών τοϋ Mantegazzu. Αί της έλπίδος άναλλιάσειο ίμετάφο. 
ι πο Διονυσίου 1. Καραγιαννάκη.—Διάφορα.—Ώραι σχολής κλπ.

ςχκοχτέζ:.
. ΌΛί,έ^.νθί^Πχαϋλθς ίΐ ΜεΥάλη -^ούκισσα -Αλεξάνδρα. - ΊΙ ποιγ- 

κήπισσα Ταλλευράνδου. - Νυκτερινή έπίΟεσις. - Τό άνάκτοοον τού Σουλ
τάνου της νήσου Σουλου.
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ΚΑΙ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΑΑΕΞΑΝύΡΑ
Έλληνις βασιλόπαις.

(μετά είχόνος )

διήλθε τάς παιδικάς καί νεανικάς αύτής ήμέ

ρας. Έκ 'Ρωσσίας ή καρδία αύτής θά πζλλη 

ύπέρ της Ελλάδος καί δσάκις θ’ άκούη την 

γλώσσαν τής πατρίδος της θά σκιρτά άπό χα

ράν. Αί πρώται άναμνήσεις μένουσιν άνεζίτηλοι 

έν τώ άνθρώπω, καί μάλιστα όταν αί αναμνή

σεις αύται ήναι τοσοϋτον ευχάριστοι.

αταχωρίζόμεν σήμερον τάς 

έπιτυχεστάτας προσωπογρα

φίας τής ήμετέρας βασιλό- 

παιδος ’A.lizard(>αι; καί τοϋ 

συζύγου αύτής, τοϋ μεγάλου 

δουκός τής’Ρωσσίας ΙΙαύ.Ιου, 
άδελφοϋ τοϋ αύτοκράτορος 

Αλεξάνδρου τοϋ Γ'.

Ό μέγα: δούξ Παύλος είναι 

δ νεότερος τών αδελφών τοϋ

αύτοκράτορος τής 'Ρωσσίας καί άγει ήδη τό

29Ον τής ηλικίας του έτος. Ή άνατροφή αύτοϋ 

ύπήρξεν εις άκρον έπιμεμελημένη, διότι εκτός

τών στρατιωτικών, είς ά έξ απαλών ονύχων 

έπεδόθη κατέχων ήδη άνωτέραν έν τώ ρωσ- 

σικώ στρατφ θεσιν, μεγάλην έδειξεν ανέκαθεν 

κλίσιν πρός τάς τέχνζς καί τάς έπιστήμας, 

χάριν τών όποιων έπεχείρησε καί πολλάς περιη

γήσεις είς δλην τήν Ευρώπην καί είς απώτατα

είσέτι μέρη τής 'Ασίας. Κατά τάς περιηγήσεις 

ταύτας ήλθε πολλάκις καί είς τήν 'Ελλάδα, ένθα 

δεκτός γενόμενος ώς πρώτος τής βασιλίσσης 

ημών έξάδελφος. έγνώρισε καί έξετίμ.ησε τήν 

βασιλόπαιδα 'Αλεξάνδραν, ώστε πρό καιρού ήδη 

δ γάμος αύτοϋ μετά τής Έλληνίδος ήγεμονί- 

δος ήτο αποφασισμένος.

Η βασιλόπαις ’Αλεξάνδρα τό σέμνωμα τών 

’Ελλήνων, είναι τά μάλιστα αγαπητή ού μόνον 

διά τά φυσικά αύτής προτερήματα, άλλά καί 

διά τήν άκραν αύτής άφέλειαν καί τόν συμπα- 

θέστατον αύτής χαρακτήρα.

’Ηνωμένη μετά τοιούτου συζύγου, εύγενοΰς 

καί ανεπτυγμένου, ε’χει ένώπιον αύτής μέλλον 

άξιόζηλον έπί σύμπνοια καί ευδαιμονία, διότι 

καί έν τή νέα αύτής πατρίδι θέλει εϋρει τάς 

αύτάς συμπάθειας, ών απολαμβάνει καί έν τή 

γενετείρα αύτής γή, καί ώς μεγάλη δούκισσα 

τής ’Ρωσσίας θέλει κατέχει μίαν τών πρωτίστων 

έν τή ύψηλή τής αριστοκρατίας κοινωνία θέ

σεων. Βεβαίως όμως καί έν μέσω τών τιμών 

καί τών χρυσοτεύκτων ανακτόρων τής δωσσικής 

πρωτευούσης, ένθα άπό τοϋδε θέλει διαμένει, 

οέν θέλει λησμονήσει καί τήν μικράν μέν άλλ' 

ένδοξον γωνίαν τής γής, ένθα έβάδισε τά πρώτα 

βήματά της, ένθα έψέλλισε τάς πρώτας αύτής 

λέςεις, καί ένθα, θυγάτηρ φιλόστοργων γονέων,

Έκ τών ανωτέρω παρά του Φωτεινού περί τοϋ 

Ήγεμόνος Μαυρογένους ιστορούμενων, ήμεϊς ού- 

δόλως δισταζομεν νά διακρίνωμεν πνεύμα έκ

τακτον είς τόν άνδρα καί χαρακτήρα πολιτικόν 

κρυψίνουν, λίαν κατάλληλον διά τήν έποχήν έ

κείνην, καί διά τούς άνθρώπους παρ' ών ηύνοεϊτο, 

καί δι’ έκείνους οϋς έκυβέρνα.

“Ιδωμεν δ' έν τελεί καί τάς περί τοϋ χαοα- 

κτήρος τοϋ Ήγεμόνος κρίσεις τοϋ 'Ιστορικού η

μών. « Ούτος κατά τό έξωτερικόν μέν, έκ τών 

άσυνειθίστων τρόπων του έδειχνεν οτι πάσχει 

ανοησίαν, ή μίαν διαφορετικήν τρέλλαν. Κατά 

το εσωτερικόν όμως απαθώς θεωρούμενος, δέν 

φαίνεται νά ήτον άνθρωπος άνευ πνεύματος καί 

» νοός, διότι ήτον εύσεβέστατος είς τά θεία, εις

r

»

s

»

»

» τόν λαόν δίκαιος, καί είς τόν τόπον θερμός 

» προστάτης, ή μάλλον είπεϊν έστάθη δ Σωτήο 

» τής Βλαχίας έν τώ έπομένφ πολεμώ, υ.έ τό να 

» έμπόδισε πολυτρόπως τήν πληθύν τών Τουρ- 

» κικών στρατευμάτων άπό τοϋ νά αίχμαλω- 

» τίσουν καί νά κζταφανίσουν τόν τόπον ώς ει-

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ

» χον σκοπον. “Οθεν αί παράλογοι κινήσεις αύ- 

» τοϋ, καί αί αλλόκοτοι δμιλίαι, ώς πολλοί 

» υποθέτουσι, ήσαν μάλλον πεποιημέναι πρός 

» το συμφέρον του, διά τάς περιστάσεις αί δ- 

» ποΐαι τάς έπεδέχοντο, καί διά τό σέβας οπού 

» προς αύτάς φέρουσιν οί Οθωμανοί, νομίζοντες 

» έκείνους, οϊτινες τάς μεταχειρίζονται, άνθρώ- 

» πους Θεού, καί τούς τρόπους καί τάς ομιλίας 

» αύτών θείας».

ΗΓΕΜΩΝ ΒΛΑΧΙΑΣ (1786). 

ιστορική μελέτη.

ΥΠΟ
Σ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ

(Συνέχεια),

αρακατιον δ’ άναφέρει καί άλλα τινά πρός

άπόδειξιν τοϋ χαρακτήρας του, ώς λ. χ. ότι πρός 

περιπαιγμόν έφόρεσε τό Βασιλικόν Καββάδιον 

(ή φόρεμα άρχοντίας) είς τόν ίππον του, τούθ' 

οπερ νομίζομεν ημείς ώς διάδοσιν παρά τών 

άντιπάλων τών αρχόντων, οϋς πολλάκις ήλεγχε 

καί έχλεύαζε διά τάς ματαιότητας των, ού 

μήν καί διά τόν βίον των ώς ζώντας έν άνέ- 

σει καί πλούτω, καί άδιαφορούντας διά τόν πά- 

σχοντα λαόν, καί ίδια διά τόν άγροτικόν πλη

θυσμόν. Φαίνεται δέ ότι έκέκτητο φύσει τό 

άστεΐον μέχρι φιλοσκώμμ.ατος, δι' οπερ οΐτε φί

λοι του καί άντίπαλοι προσεΐχον κατά τήν 

συμπεριφοράν των παρ’ αύτώ μεγάλως. 'Επόμε

νον δέ νά μή ήγαπατο πάρα πολύ, καθότι τάς 

παρατηρήσεις καί σκώμματα άποστρέφεται ό 

ίχων ελαττώματα. Ιίαρακατιόν δ' άναφέρει οτι, 

« Καί όχι μόνον πρός τούς άρχοντας έφέρετο 

» οΰτω περιφρονητικώς. άλλά καί είς τούς ίδιους 

» ΙΙασσάδες, οϊτινες έν κζιρφ πολέμου ήσαν 

» άπειροι έν Βουκουρεστίω συνηθροισμένοι μετά 

» τών στρατευμάτων αύτών κ λ. » Τό νά κατορ- 

θώση, δ Μαυρογένης νά άρχη καί αύτών τών 

Τούρκων πασσάδων, τής τότε άλλως τε εποχής, 

τούτο αρκεί νά κατάδειξη τήν τού άνδρός έξοχον 

ικανότητα καί διπλωματικήν έπιτηδειότητζ.

Τοιουτοτρόπως άποφαίνεται περί Μαυρογένους 

δ Φωτεινός, είς ού τά γραφόμενα παρζτηροϋμεν 

ειλικρινή άφέλειαν, άλλά καί έπιφυλακτικότητα. 

διότι έγραφε κατά τό 1812, ήτοι, 24 έτη μό

λις μετά τόν θάνατον τοϋ Ήγεμόνος. Ημείς δέ 

γράφρντες σήμερον περί τοϋ άνδρός, άνευ έπιφυ- 

λάξεως, καί εις ούδέν συμφέρον άφορώντες, ή εις 

τό τής ιστορίας, ήτις οφείλει ν' άποδίδη δικαιο

σύνην είς πασαν καλήν πράξιν καί συμβάν, όφεί- 

λομεν νά καταταξωμεν τόν Μαυρογένη μεταξύ 

τών ολίγων άνδρών τής έποχής έκείνης. Ή Ρω- 

μουνία έπίσης οφείλει νά μή λησμονήση τάς 

λαμπράς ύπηρεσίας άς προσέφερεν είς τήν χώραν, 

καί ώς Κυβερνήτης, καί ώς στρατηγός, οις πα- 

ρακατιών άφηγηθησόμέθα.

Ό Μαυρογένης όντως ε"τρεφε λίαν καλάς 

διαθέσεις δια τόν λαόν ον έκυβέρνα, προσπα- 

θών νά βελτιώση τήν ούχί εύάρεστον έκείνην 

κατάστασιν, καί ϊδίη τού αγροτικού πληθυσμού, 

καί νά διεγείρη τό στρατιωτικόν τής χώρας 

πνεύμα, τούθ’ οπερ δέν ήρεσε τοΐς άντιπολι- 

τευομένοις καί ισχύουσι τότε άρχουσι, οϊτινες 

τά πάντα ύπέρ εαυτών έπόθουν, καί άπήτουν 

καί ήθελον τόν λαόν τά έργάζηται ύπέρ τούτων 

μόνον. Διό καί ήναγκάσθη νά στείλη είς 

υπερησίαν τους έγκριτωτέρους τότε τών άρ- 

χόντων, τών άντιστρατευομένων είς τά άνα- 

μορφωτικά αύτοϋ σχέδια καί διατάξεις,διά τούτο 

καί δ Φωτεινός λέγει οτι «ήτο μάλλον τύραν-

νος τών άρχόντων». Καί όμως κατ' άντίθεσιν δ 

ίδιος πάλιν λέγει, ώς άνωτέρω ότι «ήτο δικαιό

τατος καί προστάτης τών άδυνάτων καί τοϋ 

πτωχού λαού, εύσεβής είς τά θεία, καί μεγά

λως εύηργέτησε τήν Βλαχίαν» καί άποκαλεϊ 

τούτον «Πατέρα τής Βλαχίας» διότι άπήλλαξε 

τήν χώραν έκ τής αιχμαλωσίας καί καταστρο

φής έκ μέρους τών οθωμανικών στρατευμάτων.

'.Αλλά καί έκ τών νεωτέρων Ιστορικών ’Ρω- 

μούνων, δ Aritzesca» (Άριτζέσκος) όστις έξέ- 

δωκε τήν ιστορίαν τής έπαναστασεως τοϋ 1821, 

ύπό πνεύμα όλως έγχώριον. προσπζθών ν’ α

πόδειξη ότι πάν κακόν έκ Φαναριωτών προήλθε, 

δέν έδυνήθη όμως νά μή έξαιρέση τής κοινής 

μομφής καί κατζρας ούτως είπεϊν τινάς τών 'Η

γεμόνων έλλήνων, λέγων είς σελ. 7 τής ιστορίας 

τού ώς έξής, (έν μεταφράσει).

«Ήγεμονίαι Φαναριωτών» Μ’ όλον τοΰτο με

ν ταξύ τών Ηγεμόνων Φανζριωτών ύπήρξάν τι- 

» νες οϊτινες άφησαν ώραίζς άναμνήσεις ώς λ. 

» χ· οί ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης, Γρηγόριος Γκί- 

» κας, Αλέξανδρος Μουρούζης, Μιχαήλ Σού- 

» τζος, καί Νικόλαος Μαυρογένης.» Ιΐαοενείροιν 

μεταξύ τών καλών Ηγεμόνων καί τον Μαυρο

γένην μ’ δλην τήν κατά παντός ελληνικού κα

ταφοράν του, καί παοενείροντος τά έξής περί 

τοϋ Ήγεμόνος τούτου παρακατιών.

«Περί τοϋ Μαυρογένους |Ι787| θέλομεν άπο- 

» δείξει είς άλλο μέρος πώς έξεπλήρωσε τά κα- 

» θήκοντά του ώς Ήγεμών Ένταϋθα θέλομεν 

» είπει μόνον ότι ύπερεμάχησε μεθ’ ηρωισμού έ- 

» ναντίον τών αληθών έχθρών τού 'Ρωμανισμοϋ, 

» έβελτίωσε τό Στρατιωτικόν, προσδιώρισε μι- 

» σθούς διά τούς έπαγγελματίας, καί έθεσε ©ραγ

ό μόν εις τάς καταχρήσεις.» Τό αύτό δέ ιστορεί 

καί ό έτερος χρονογράφος ιθαγενής όνόματι Βα.Ι- 
ΐζέσχο<:. Ή άμερόληπτος αυτή μαρτυρία τοϋ 

'Ρωμούνου ιστορικού όντως τιμά τούτον κατά το- 

σούτον μάλλον διότι παρετηρήσαμεν νά έκθέτη 

καί έξιστορή τάς διαφόρους μάχας καί συμπλοκάς 

τάς συγκροτηθείσας έν ΙΙραγατζανϊω καί Σκου- 

λενίω ώς καί άλλαχού, μετά πολλής άμερο- 

ληψίας, έγκωμιαζων άλλως τήν άνδρίαν καί 

αύταπάρνησιν τών έλλήνων μαχητών. Τά πρώ

τα δέ μέρη τής ιστορίας αύτοϋ έπιφυλαττόμεθα 

έν άλλη εύκαιρία νά καταδείξωμεν άλλά καί 

ό Γεώργιος Σιιον ιστορικός 'Ρωμούνος, (1859) 

έγραψεν άρκετά περί Μαυρογένους. ΙΙλήν μετ' 

, , , > ,, τ , .
απορίας ημών παρετηρησαμεν οτι ητο αυτό

χρημα μετάφρασες έκ τού Φωτεινού, αν καί 

δέν τό άναφέρη δ ίδιος, οτι δηλ. τάς ειδήσεις 

ταύτας περί Μαυρογένους έλαβε παράτού Φω

τεινού ιστορικού.

Μαρτυρία·, λοιπόν έγχώριοι άναμφησβήτητοι 

καί άμερόληπτοι κκταδεικνύουσι τήν ε”κτακτον 

τού άνδρός τούτου άξίαν καί μεγάλην πολιτι

κήν καί διοικητικήν ικανότητα, τού μόλις έτη 

τρία καί μήνας οκτώ κυβερνήσαντος τήν Βλα

χίαν, έν ωδιαστήματι άδιακόπως περιεσπάτο έκ 

τών πολέμων τής Τουρκίας μετά τών Αύστρια- 

κών καί 'Ρώσσων.

Τάς πολεμικάς δέ αύτοϋ πράξεις, καί τό 

τραγικόν συνάμα τέλος τοϋ άνδρός, όφείλομεν 

ίστορήσαι πρός άπόδειξιν τής τούτου άξίας, καί

τών ύπηρεσιών ας προσέφερε τή τε πόλει καί τή 

χώρα ήν διώκησε.

Κατά τό 1787, ή Τουρκία έκήρυξε τόν 

πόλεμον κατά τής Αυστρίας, δ Ίουσούφ Πα

σάς μέγας Βεζύρης έξεστράτευσε τό έαρ τοϋ 

1788, μετά μεγάλου στρατού κατά τόν Δού- 

ναβιν, οτε καί ή Αύστρία κατώρθωσε νά συμ- 

περιλάβη σύμμαχόν της κζί τήν 'Ρωσσίζν, πρός 

άντίκρουσιν τών Τουρκικών στρατευμάτων.

Τότε δ Μαυρογένης εύρε τήν εύκαιρίαν νά 

δείξη τήν μεγάλην του όντως άξίαν. Διότι έ- 

σπευσε νά συλλέξη στρατόν έθελοντών χριστια

νών, έκ ’Ρωμούνων, Σέρβων, Βουλγάρων καί ’Αλ

βανών, ώς καί Τούρκων, έχων τό χάρισμα τής 

πειθοϋς ώστε νά καθιστά πειθήνιους πάντας 

και οϋς μετά δραστηριότατος άπαραδειγματί— 

στου διώκει καί (γύμναζε, κηρυχθείς άρχηγός 

τών Τουρκικοιν στρατευμ.άτων απάντων, ώστε 

καί τόν τίτλον παρά τής Πύλης ε'κτήσατο τοϋ 

Σερασκέρου (άρχιστρατήγου), τούθ’ όπερ άλλως 

άντίκειται τή μουσουλμανική ύπεροψία καί ταΐς 

διατάξεσιν.

Ό άνήρ ούτος πράγματι έγεννήθη νά άρχη, 

διότι έγίγνωσκε νά έπιβάλληται, καθότι ώς διη

γείται δ Φωτεινός» έτρεμον όταν έπαρουσιά- 

ζοντο ένώπιόν του καί Στρατηγοί καί Διοικηταί 

Τούρκοι, οϋς καί έκρατει ορθίους, καί τούς ηπεί- 

λει φοβερά.» Τούτο άρκεϊ νά κατάδειξη όποιος 

ήν δ έξοχος ούτος καί έκτακτος άνήρ, καί ού 

τό μεγαλεϊον δέν έδυνήθη νά φθάση έως τότε 

ούδείς έτερος χριστιανός παρά τή Πύλη καί τώ 

Σουλτάνω ύπηρετών

Ένω δ’ οί 'Ρώσσοι διαβάντες τόν Προύθον 

έ’φθασαν είς Γαλάζιου όπου κατενίκησζν τούς 

Τούρκους στρατηγούντος τοϋ Καμίνσκη, δ Μαυ

ρογένης έπί κεφαλής 30 χιλιάδων Τούρκων καί 

έθελοντών χριστιανών σπεύδει πρός τάς ύπωρείας 

τών Καρπαθίων καί άπωθεΐ τούς Αύστριακούς 

είσβαλόντας είς Βλαχίαν, κατατροπώσας τούτους 

παρά τε τόν "Ολταν ποταμόν, ώς καί παρά την 

μονήν τής Κίζιαι: καί μονήν Σικα, Ι-πΐΊΐγ.ΐύΊ 
μεγάλην φθοράν τοΐς Αύστριακοϊς, καί άπωθή- 

σας τούτους είς Τρασυλβζνίαν. Νικηθέντων δέ 

τών Αυστριακών ύπό τοϋ Μαυρογένους, και άπαλ- 

λαχθείσης τής Βλαχίας τούτων, δ μέγας Βε

ζύρης τότε έπέπεσε λάβρος κατά τής Ούγγα- 

ρίας, καί είς Τεμεσβάριον ήρατο λαμπράν νίκην, 

αίχμαλωτίσας καί 70 χιλιάδας λαού, καί λεη- 

λατήσας τήν χώραν, έπέστρεύε τροπαιούχος είς 

Σούμλαν.

Άλλά καθ' όλον τό διάστημα τούτο δ Μαυ

ρογένης έπίκεφζλής τών στρατευμάτων του έξη- 

κολούθε. ν' άποκρούη τούς Αυστριακούς εισβάλ

λοντας, καί τέλος δλοσχερώς νά τούς έκδιώξη 

τής Βλαχίας.

Αί άνδραγαθίαι αύται τού Μαυρογένους ύ- 

πήρξαν μεγάλης σημασίας διά τήν Πύλην, διότι 

διετήρει καί τούς Στρατούς αύτής δ ίδεος χωρίς 

καμμίαν νά τώ παρέξη χορηγίαν διό καί με

γάλην έντύπωσιν ένεποίησαν τώ Σουλτάνω, καί 

τφ εύνοούντι τόν Μαυρογένην μεγάλω Βεζύρη, 

καί μεγάλως επομένως, ο,τε Σουλτάνος καί Βε- 

ζύοης, ηύξησαν τήν εμπιστοσύνην των προς τού

τον, καί έτίμησαν διά του Τίτλου τοϋ 'Αρχι

στρατήγου (Σερασκέρη) καί διοικητού ού μόνον 

τών ύπ’ αυτού έθελοντών, άλλά καί τών λοιπών 

Τουρκικών στρατευμάτων συμποσουρ ένων είς 

150 χιλιάδας άνδρας.

Άλλ’ έν τούτοις δέν έλειπε νά γράφη συνε

χώς τή Πύλη ϊνα τώ πέμύη έπικουρίας καί χρή

ματα, διότι ήτοάδύνατον νά συντηρή τοσοϋτον 

στρατόν. Δυστυχώς όμως ή Πύλη έκώφευεν είς 

τάς αιτήσεις του, καί ή Αύστρία ήτοιμάζετο 

μετά μεγάλου στρατού νά είσβάλη αύθις εις 

Βλαχίαν, ή δέ Ρωσσία ήδη κατέκτα άπασαν 

τήν Μολδαβίαν.

Και όντως πρέπει νά θαυμάσων.εν πώς δηλ. 

κατώρθωσεν δ Μαυρογένης ένα τόσον μέγαν στρα

τόν ού μόνον νά τόν διοική, άλλά καί βαθμηδόν 

νά τόν διαλύση, ή ν’ άποπέμώη τής Βλαχίας 

τον Τουρκικόν, χωρίς νά λεηλατήσωσι τήν Βλα

χίαν, καί χωρίς νά. κακοποιήσωσι τούς κατοί

κους, ώς άνωτέρω ό Φωτεινός λέγει ! Καί τούτο 

άπορούμεν διά τήν έποχήν έκείνην, κζθ' ήν ή 

τάξιςκαί πειθαρχία δέν ύπήρχεν, ίδια είς Τουρ

κικά στρατεύματα, καί πολλώ μάλλον είς εθε

λοντής.

Έν τούτοις ή Αύστρία παρεσκεύαζε μεγάλην 

έκστρατείαν. καί έν σώμα στρατού έκ 40 χι

λιάδων Αύστριακών ύπό τόν στρατηγόν Κόμ- 

πουργ, ώρμήθη είσβαλλων είς Βλαχίαν.

("ΕΛεται σντέχειβ)

Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΤΑΑΛΕϊΡΑΝώΟΥ
μετά είζόνοςι

'· Αγαπ<3 καν τό 4φ/αΐο/ — 4φχαΐ·υ; 
oikou; — Αρχαίου; χρνου;—άρ- 
χαίον; τρόαου;.·

πρίγκηψ Ταλλεϋράνδος, δ ευφυέστατος ύ- 

πουργός τοϋ μεγάλου Ναπολέοντος, άπο-

θνήσκων έν έτει 1838 ώρισε διά τής διαθήκης 

του, όπως τά ιδιαίτερα αύτοϋ Απομνημονεύ

ματα, άποτελοϋντα ογκώδεις τόμους χειρογρά

φων, μή παραδοθώσιν είς τήν δημοσιότητα είμή 

μετά παρέλευσιν 50 όλων έτών. Πέρυσιν έλη- 

ξεν ή ταχθεϊσζ αΰτη προθεσμία καί θάττον ή 

βράδιον τά σπουδαιότατα ταϋτα Απομνημο

νεύματα, τά άνζγόμενα είς μίαν τών ένδοξωτέ- 

ρων έποχών τής παγκοσμίου ιστορίας, θέλουσι 

δημοσιευθή καί βεβαίως κινήσει είς ΰψιστον 

βαθμόν το ένδιαφέρον τοϋ κόσμου όλου.

Ή προκειμένη ιστορική μελέτη δέν άφορα 

τόν μεγαλοφυή ύπουργόν καί πρεσβευτήν, άλλά 

τήν σύζυγόν του, τήν πριγκήπισσαν Ταλλεϋ- 

ράνδου, τήν «ώραιοτάτην, καί έλκυστικωτάτην» 

γυναίκα τών χρόνων της.» Πολλοί περί αύτής 

έγραψαν, δ δέ διαπρεπής ιστορικός Michaud 

δμιλεΐ περί αύτής, ώς περί «σπάνιάς καί νωχε- 

λούς καλλονής» (rare et nonchalante beau- 

te). Ούδεμία γυνή έξήσκησέ ποτέ είς άνώτε- 

ρον βαθμόν τήν δύναμιν τών θέλγητρων, όσον 

ή σπανία αΰτη γυνή, ής δ χαρζκτήρ μένει μέ

χρι σήμερον άλυτον πρόβλημα.

Ό πιστός τοϋ Ταλλεϋράνδου γραμματεύς δ-

μιλών περί τής πρώτης έντυπώσεως, ήν παρή- 

γαγεν έπί τοϋ ύπουργοϋ ή μέλλουσα σύζυγός 

του, λέγει ότι έπί πέντε ώρας τόν περιέμενεν έν 

τώ προθαλζμω τής οικίας του καί έν τώ μεταξύ 

άπεκοιμήθη. Αίφνης ήνοίχθη ή θύρα καί ή νεαρά 

γυνή άφυπνισθεϊσα

πιον του Ταλλεϋράνδου.

άκμή τής χάριτος καί τοϋ κάλλους της- 

ύψηλή τό ανάστημα, έχουσα τήν ράθυμον έκεί

νην στάσιν, τήν συνήθη είς τάς γυναίκας τών 

μεσημβρινών κλιμάτων οί οφθαλμοί της ήσαν

εύρέθη άπροσδοκήτως ένώ- 

Ητο τότε έν όλη τή 

ήτο
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μέλανες καί γλυκύτατοι, ή 3ε κ<ψ.τ, της κατέ- 

πιπτεν εις ξανθούς βοστρύχους περί την ώραίαν 

κεφαλήν. Άμα είδεν αύτήν ό Ταλλ.εϋράνδος 

κατελήφθη ύπό όλως άλλοκότου αισθήματος, 

καί αύτός, δ απτόητος καί οίονεί κυνικός δι

πλωμάτης, εύρέθη συνεσταλμένος ώς άπειρος 

νεανίσκος ένώπιον της απερίγραπτου εκείνης έμ- 

φκνίσεως. Ή Κυρία 'Ρεμυζά λέγει έν τοϊς Άπο- 

μνημονεύμασιν αύτής, ότι δ Ταλλ.εϋράνδος είχε 

παράδοξον δλως ομοιότητα προς την μέλλουσαν 

σύζυγόν του, διότι ήτο αναστήματος ύψηλοϋ, 

είχε μέλανας οφθαλμούς καί κόμην ξανθήν. Κατά 

πόσον άνήρ, καίτοι νέος, δύναται νά δμοιαζη 

πρός άβράν νεανιδα, είναι ζήτημα· τό βέβαιον 

δμως είναι οτι δ Ταλλεϋράνδος έθεωρεϊτο ώς 

είς τών ώραιοτέρων άνδρών τού αίώνός του.

Αί γνώμαι τών ιστορικών δέν συμφωνοϋσιν 

ώς πρός τό έτος, καθ’ δ ή γυνή αυτή ήλθεν είς 

Ιίαρισίους. Ό προμνησθείς Michaud λέγει οτι 

τοΰτο συνέβη έν έτει 1796, δτι κατ’ έκείνην τήν 

έποχήν δ Ταλλεϋράνδος ήτο πτωχός καί ύπο- 

κείμενος άκόμη είς τόν άφορισμόν τοϋ Πάπα 

ΙΙίου τού στ’., καί οτι ή Κυρία Grand (ούτως 

έκαλεϊτο αΰτη πριν νυμφευθή τόν Ταλλεϋράν- 

δον) έφυλακίσΟη ώς ύποπτος συνομωσίας, οπερ 

άποδεικνύεται καί διά τής επομένης επιστολής, 

ήν δ Ταλλεϋράνδος έγραψε πρός τόν Βαρρά, τόν 

διευθυντήν τοϋ δικαστηρίου. «Ιίολίτα διευθυν- 

»τά. Ή Κυρία Grand έφυλακίσΟη ώς συνομώ- 

»τις· είναι έν Ευρώπη ή γυνή, ή μάλλον άνίκα- 

«νος νά άναμιχθή είς τοιαύτας ύποθέσεις. Είναι 

«Ινδή, ώραιοτάτη, ραθυμωτάτη καί ή πλέον 

«αμελής γυνή, ήν ποτέ έγνώρισα. Σέ παρακαλώ 

«νά ένδιαφερθής ύπέρ αύτής. Είμαι δέ βέβαιος 

«ότι ούδέν ίχνος ύποψίας κατ’ αύτής θέλει εύ- 

«ρεθή. Τήν άγαπώ, καί σέ βέβαιοί μέ τόν έπι- 

«σημότερον τρόπον, ώς άνήρ πρός άνδρα, οτι 

«ουδέποτε άνεμίχθη είς τήν πολιτικήν, ούδέ 

«είναι είς θέσιν ν’ άναμιχθή. Είναι άληθής ’Ινδή, 

«καί καλώς γνωρίζεις πόσον αί γυναίκες αύται 

«είναι μακράν πάσης ραδιουργίας. Σέ άσπάζομαι

Λ'. Λ/. Ta.i.levpardor..y>
Νεώτεροι ιστορικοί διαμφισβητοϋσι τήν γνη

σιότητα τής έπιστολής ταύτης, άλλ’ δ Michaud 

είναι ιστορικός εμβριθέστατος, ούδέ ύπάρχει 

λόγος νά πιστεύσωμεν οτι άβασανίστως άφηγήθη 

τό έπεισόδιον τοΰτο.

Ή πριγκήπισσα Ταλλεϋράνδου, ής τήν εικόνα 

παραθέτομεν έν τώ παρόντι ήμών τεύχει, ήτο 

θυγάτηρ Βερλέ τίνος, λιμενάρχου έν Τραγκουε- 

βάρη, μικρώ λιμένι έν ταϊς Ίνδίαις, άνήκοντϊ 

τότε εις τήν Δανίαν καί έγεννήθη τή 21 Νοεμ

βρίου 1762. ΊΙ μήτηρ αύτής έκαλεϊτο Λαυ- 

ρεντία Άλλαναί, αύτή δέ έν τώ βαπτίσμ.ατι 

έλαβε τό όνομα Αικατερίνη. Έν έτει 1776 οτε 

ή οικογένεια αΰτη εύρίσκετο έν Καλκούττη, ά- 

φίχθη έκεϊ δ κ. Γεώργιος Grand έκ Λωζάννης 

τής Ελβετίας. Ό Grand άμα ίδών τήν δεκα- 

τετραετή κόρην ήράσθη αύτής καί τήν έζήτη- 

σεν είς γάμον, δ δέ γάμος έτελέσθη τόν Ίούλιιον 

τοϋ 1777. Σώζεται έν τώ ναώ τοϋ άγιου Ίω- 

άννου έν Καλκούττη τό πιστοποιητικού τοϋ 

γάμου, ύπογεγραμμένον ύπό τοϋ έφημερίου Γου- 

λιέλμου Ίόνσων. Ή νεόνυμφος, καίτοι μόλις δε- 

καπενταετής, διεκρίνετο διά τήν έξοχου αύτής 

καλλονήν. «Ήτο ή ώραιοτέρα γυνή τής Καλ. 

κούττης. » Οί νεόνυμφοι ήσαν τό ευτυχέστερου 

έπί τής γής ζεύγος, διότι δ Grand ήγάπα θερ

μότατα τήν νεαράν σύζυγόν του.

Άλλά τό κάλλος ύπόκειται είς κινδύνους. 

Έν έτει 1778 μετέβη είς τάς Ινδίας Άγγλος 

τις εύκατάστατος, ηλικίας 38 έτών, όστις άμα 

τή εμφανίσει του έν τοϊς αριστοκρατικοί; τής 

πρωτευούσης κύκλοις έπωνομάσθη « δ ώραϊος 

Άγγλος», διότι ήτο πράγματι σπάνιάς καλλο

νής άνήρ. Ό "Αγγλος ούτος, όστις έκαλεϊτο 

Φίλιππος Φράνσης, ίδών τήν κυρίαν Grand έ- 

ρωτεύθη αύτήν καί ήρξατο παρακολουθών τά 

διαβήματά της καί ένοχοποιών αύτήν διά 

εκτάκτων περιποιήσεων. Εσπέραν μάλιστα τινά 

εύρέθη έν τή οίκία αύτής, καί ή πόλις άντήχη- 

σεν έκ τοϋ σκανδαλώδους τούτου επεισοδίου. Ό 

σύζυγός της, όργισθείς είς άκρον, έκίνησεν άγω- 

γήν κατά τοϋ Φράνση, καί έζήτησεν άποζημίω- 

σιν δια τήν προσβληθεϊσαν τιμήν του 160 χιλ. 

άγγλικών λιρών. ΊΙ δίκη άρξαμένη τόν Ια

νουάριον 1779 έπερατώθη τόν Μάρτιον τοϋ αύ

τοϋ έτους καί δ Φράνσης κατεδικάσθη νά πλή

ρωσή άποζημίωσιν 5'/2 χιλ. λιρών, μεθ' δ ό 

Grand έγκατέλιπεν δριστικώς τήν σύζυγόν του 

είς τήν τύχην της.

Έν έτει 1780 ή κυρία Grand μετέβη είς 

Ευρώπην καί έξελέξατο ώς διαμονήν της τούς 

Ιίαρισίους, οπού, ώς λέγουσιν οί ιστορικοί, έζησε 

δεκαέξ όλα έτη άσημος καί άγνωστος, χωρίς 

νά δώση τήν έλαχίστην αφορμήν νά δμιλήση δ 

κόσμος περί αύτής. Κατά τό διάστημα τούτο 

έγνωρίσθη μετά τής Ίωσηφίνης, τής συζύγου 

τοϋ Ναπολέοντος, ήτις έλκυσθεϊσα έκ τής ώραιό- 

τητος καί τής εύγενοϋς συμπεριφοράς αύτής, 

τήν ήγάπησε καί τήν έπροστάτευσεν.

Έν έτει 1797 δ Ταλλεϋράνδος διωρίσθη ύ- 

πουργός τών έξωτερικών τοϋ Ναπολέοντος, καί 

τότε κατά πρώτον είδε τήν κυρίαν Grand κατά 

τήν μαρτυρίαν τοϋ ιδιαιτέρου αύτοϋ γραμμα- 

τέως. Ή κυρία Grand έζήτησε μίαν άκρόασιν 

παρά τω ύπουργώ, διότι είχε διαδοθή ότι ό 

Ναπολέων είχε σκοπόν νά είσβάλη είς Λονδί

νου καί νά λεηλατήση τήν Τράπεζαν τής ’Αγ

γλίας, έν ή είχεν αΰτη τήν κινητήν αύτής πε

ριουσίαν ολην, χρήματα, πολυτίμους λίθους 

κτλ.Ό Ταλλεϋράνδος ήκουσε μειδιών τήν άφή- 

γησιν τής γυναικός, καί έδωκεν αύτή έγγραφον, 

δι’ ού έξουσιοδοτεϊτο νά λάβη έζ τής άγγλικής 

Τραπέζης παν τό άνήκον αύτή, έν ή περιπτώσει 

δ στρατός τοϋ Ναπολέοντος ήθελεν εισβάλει είς 

Λονδίνου. Μαθών τούτο ό Ναπολέων ώργίσθη 

μεγάλως κατά τοϋ ύπουργού του, δν καί έκά- 

λεσεν άμέσως παρ’ έαυτώ διά τοϋ Fouche. 

«1 Ιώς μάς έκθέτεις; άνέκραξεν ί> Ναπολέων άμα 

είσήλθεν ό Ταλλεϋράνδος. Δέν έννοεϊς ότι όλοι 

οί παρ' ύμϊν πρεσβευταί θά λαμβάνωσι τοϋ λοι

πού τάς οδηγίας των παρά τής ερωμένης σου ;» 

— Όχι τής έρωμένης μου, άπήντησεν δ Ταλ- 

λεϋράνδος, άλλά τής συζύγου χιού. Καί πράγ

ματι κατά Σεπτέμβριον τοϋ 1802 ή κυρία 

Grand έγένετο πριγκήπισσα Ταλλεϋράνδου.

Κατά τό προηγούμενου έτος δ Πάπας είχεν 

άρει τον κατά τοϋ Ταλλεϋράνδου ε'κσφενδονι- 

σθέντα άφορισμόν, άλλά έκηρύχθη δλως έναντίος 

είς τόν γάμον τούτον, δήλωσα; ότι ούδέποτε θά 

δεχθή είς άκρόασιν «τήν Κυρίαν ταύτην» (cet- 

te dame, ώς ώνόμαζε τήν πρίγκήπισσαν) Καί 

δ Ναπολέων δέν τήν συνεπάθει καί τήν έδέχετο 

πάντοτε ψυχρώς, άν καί είχε μεγάλην άνάγκην 

τοϋ συζύγου της, τοϋ ίκανωτάτου αύτοϋ ύπουρ- 

γοϋ. 'Ότε ή Κυρία Ταλλεϋράνδου έπαρουσιάσθη 

εί; τήν αυλήν μετά τόν γάμον της, δ Ναπο

λέων μέ τήν συνήθη αύτοϋ αυθάδειαν τή είπε 

κατά πρόσωπον. «'Ελπίζω ότι ή είς τό μέλλον 

καλή διαγωγή τής Κυρίας Ταλλεϋράνδου θά 

έπιφέρη τήν λήθην τής διαγωγής τής Κυρίας 

Grand.» Είς τήν άπότομον ταύτην παρατήρη- 

σιν αύτή άπεκρίθη, «οτι ώς πρός τοΰτο τό καλ- 

λίτερον θά ηναι ν’ άκολουθήση τό παράδειγμα 

τής κυρίας Ίωσηφίνης» (τής συζύγου τοΰ Να

πολέοντος). Καί πράγματι άπό τής ήμέρας τοΰ 

γάμουτης μέχρι τοΰ θανάτου της ή μόνη της έπι- 

θυμία ήτο νά τηρήση τήν πίστιντοϋ άνδρός της 

καί σεβαστόν τό όνομά του. Άκόμη καί μετά τό 

διαζύγιόν της τό σέβας καί ό θαυμασμός της 

προς αύτόν ούδέν είχεν ορίου. Ό πρώτος σύζυ

γός της, κ. Grand, μετέβη βραδύτερου εί; Πα- 

ρισίους, καί τοσαύτη ύπήρξεν ή άμνησικακία 

της, ώστε κατόρθωσε διά τοΰ Ταλλεϋράνδου νά 

τώ δοθή λαμπρά θέσις, ή τοΰ έκτακτου άπε- 

σταλμένου είς τό ’Ακρωτήριου τής Καλής Έλ

πίδος.

Άλλ’ αί εύτυχεϊς ήμέραι τής πριγκηπίσσης 

Ταλλεϋράνδου ήσαν μεμετρημέναι, Ό Ταλλεϋ

ράνδος ταχέως έκορέσθη καί τοΰ κάλλους της 

καί τής ά'μ.ΐείας της, ώς έλεγε, καί έν έτει 

1815 έκηρύχθη τό διαζύγιόν. Κατά τούς όρου; 

τοΰ διαζυγίου τούτου έλαβεν ή πριγκήπισσα 

τήν άδειαν νά κατοικήση έν ’Αγγλία μετά έ- 

τησίας επιχορηγήσει»; 60 χιλιάδων φράγκων. 

Άλλά μετ’ ολίγους μήνας έπέστρεψεν είς Γαλ

λίαν καί κατώκησεν έν ίδιοκτήτω έπαύλει Beau- 

sejour καλούμενη, παρά τό Auleil. Έν τή 

οικία δέ ταύτη, τά πάντα διεσκεύασεν ώς ήσαν 

έν τή οίκία. τού πρίγκηπος Ταλλεϋράνδου. «Ε

πιθυμώ, ε'λεγεν, όλα τά αντικείμενα νά μ.’ ένθυ- 
μίζωσι τάς εύτυχεϊς ήμέρας, άς διήλθον μετά 

τοϋ καλλιτέοου τών χ/.Ζο»· /ιου (ε'ννοοϋσα τόν 

Ταλλεϋράνδου).

ΊΙ έπιφανή; αΰτη γυνή, ή δεχθεϊσα άλλοτε 

έν ταϊς αίθούσαις της πάσα; τάς έπισημότητας 

τή; γαλλική; πρωτευούσης, άπέθανεν έν έτει 

1835. Καί κατά τάς τελευταίας αύτής στιγ- 

μά; έλαβε μέρος εις δραματικόν έπεισόδιον. Αι

σθανόμενη προσεγγίζοντα τόν θάνατον παρέ- 

δωκεν εί; τόν άρχιεπίσκοπον τών Παρισίων 

μικράν πυξίδα μέ τήν έντολήν νά έγχειρισθή 

αΰτη είς τήν κόμησσαν δ’ Έστινιάκ. Ό άρχιε- 

πίσκοπος ήτοιμάζετο νά έκτελέση τήν παραγ

γελίαν ταύτην, ότε άνθρωπός τις, άντιπροσω- 

πεύων τόν Ταλλεϋράνδου, διεμαρτυρήθη λέγων 

οτι ή πυξίς δέον νά παραδοθή είς τόν ποίγκηπα. 

Ή κόμησσα δ’ Έστινιάκ άντέστη εί; τούτο, 

καί έπήλθε λογομαχία σφοδρά, καθ' ήν προσε- 

κλήθη ό είρηνοδίκης, όστι; παρέλαβε τό κιβώ

τιου. τό όποιον περιεϊχεν όλα τά πολύτιμα 

κοσμήματα τής πριγκηπίσσης, ιόν ή άξια ήτο 

ένός έκατομμυρίου φράγκων. Ό Ταλλεϋράνδος 

πλήρωσα; 200 χιλ. φράγκων έλαβε τό κιβώτιου 

είς τήν έξουσίαν του, άλλά περί τού περιεχομέ

νου αύτοϋ ούδείς ποτέ έμαθε/! ...

ΊΙ πριγκήπισσα Ταλλεϋράνδου.
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Ή πριγκήπισσα Ταλλεϋράνδου έταφη έν τφ 

νεκροτζφείφ Mont-Parnasse τών Παρισίων, 

άλλ' έπί τοϋ τάφου της ούδέν έπίγραμμα άνε- 

φέρετο εις τον μετά τοϋ πρίγκηπος γάμον της. 

Έν τώ ληξιαρχικοί βιβλίφ τού ναού τοϋ Άγιου 

Θωμά εΰρηται ή έξης σημείωσες- «Τή 12 Δε

κεμβρίου 1835 έκηδεύθη τό λείψανον τής Αι

κατερίνης, χήρας τοϋ κ. Γεωργίου Grand, τής 
πο.ίιτιχώς γνωστής ώς πριγχηπίσσης Τα.Ι.Ιεϋ- 
ράτδου, άποθανούσης έν ήλικίφ 74 έτών. Σή

μερον τό έπίγραμμα έπΐ τοϋ τάφου είναι έξη- 

λειμμένον, καί ή πλάς αύτοΰ κεκαλυμμένη ύπό 

άγριων χόρτων. Ή γυνή, ής τό κάλλος έφημί- 

ζετο άπο τοϋ Γάγγου μέχρι τοϋ Σηκουάνα, 

κεϊται έν τάφφ, όστις ούδέ τό όνομά της φέρει !

Τρία έτη μετ’ αύτήν άπέθανεν ό πρίγκηψ 

Ταλλεϋράνδος. Περίεργα είναι όσα λέγει περί 

αύτοΰ ό Βίκτωρ Ούγκώ : «ΤΙ1το εύγενοϋς κατα

γωγής, ώς δ Μακιαβέλλης, ήτο κληρικός ώς ό 

1'ονδή, άσεβής ώς ό Fouchd, ευφυής ώς δ Βολ- 

ταϊρος καί χωλός ώς ό Διάβολος.»

Ή είκών τής πριγκηπίσσης Ταλλεϋράνδου, 

ήν παραθέτομεν, εύρίσκεται έν ελαιογραφία σχε

δόν απαρατήρητος έν Βερσαλίαις.

ΕΚ ΤΩΝ TOT SCRIBE
ΟΙ ΖΣΥΓΟ ΣΥΖΥΓΟΙ

Κωμωδία μονόπρακτος κατ’ έλεν- 
θέραν μετάφρασιν

ΪΠΟ
Θ. Ν- Φ.

ΣΚΗΝΗ Α'.
(Ή σκηνή έν το'; περιχώροις τών Θηβών.)

ΕΛΙΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.

Έλίζα. Ποιος ήτο ;
’Αναστασία. Λέν έκτύπησαν, κυρία, ούτε 

έφάνη κανείς.
Έλεζα. 7/πατήθ>,ΐ’, ώς (ραίνεται. Λεν ήξεύ- 

ρεις τί ανησυχίαν είχα’ έν τούτοις παρήλ
ιε καί ή ώρα. Έβήμανεν ή πέμπτη, νομίζω 

Αναστασία. Περιμένετε. Φαίνεται κανένας; 
όλόκλί/ροί' χρόνου τώρα εί’μεθα. είς αύτήν 
τήν έρημίαυ και ψυχή γεννητή δέν ήλθε 
να μάς χαιρετήση. Πώς "λοιπόν τώρα άνη- 
βυχείτε; Πόθεν αύτή ή ανυπομονησία;

Έλίζα. Είνε τωόντι ανεξήγητου τί αίσθά- 
νομαι ένίοτε.

Αναστασία. Λέν σάς τό έλεγα, εγώ ότι 
αύτή ή μοναξιά θά σάς μελαγχολήτη καί 
είς το τέλος θά εξυπνήση καί ή καρδιά 
Νά ήξευρες, κυρία, τί κακόν πράγμα είναι 
νά μένη μία κόρη άυύπανδρη! Λεν τό λέγω 
τοΰτο, διότι έχαβα τρεις προξενιαΐς, άλλά...

Έλίζα. Αλήθεια, Άυαβταβία; έχαβες προ- 
ξενιαΐς ;
Αναστασία. Ναι, νά σάς χαρώ' ή τελευταία 

>/Τ· ife a 1862. Τόν ίδιο χρόνο έμ βήκα 
νταντά είς τό σπήτι βας. ' Απο τότε όλαις 
εύλογήθηκαν καί μόνη έχ-ώ άπόμεινα κορίτζι.

Έλίζα (βτευάζουσα) Άχ! άν ήξευρες!
’Αναστασία. Τί τρέχει ; Μήπως έχομεν κα

νένα αίσθημα καί δεν μοϋ τό έμτιιβτεύε- 
σθε ;

Έλίζα. Εγώ ; Θεό? φυλάξοι !
Αναστασία. Λοιπόν τότε ίσως κανείς θά βας 

έξεφράβθη ;
Ελίζα. Αν ήτο μόνον αυτό! Εγώ είμαι... 
Αναστασία. Τί είβθε ; Τί ίπάθετε ; 
Έλίζα. Είμαι ύπανδρευμένη.
9Λ.'εα.στΊ.ηίΊ.. Υπανδρευμένη ; Σείς τόβω 

ταπεινή, τόβω έντροπαλή ; Ποιος νά τό πι- 
βτεύβη ;—Καί ποιος είναι αύτός δ σύζυγος, 
ό αγνώριστος;

Έλίζα. Ούτ έγώ δεν τόν γνωρίζω.
Αναστασία Χριβτός καί Παναγία! Καί 

τώρα έκθυμηθήκετε νά μοϋ τό είπήτε ;
Έλεζα. Τό ειχον μυστικόν τόσον καιρόν, 

ώστε καί έγώ τό έληβμόνηβα. Τό σύνοικέ- 
βιον αύτό, 'Αναστασία μου, έγεινεν ένώ 
ακόμη ήμην είς τό παρθεναγωγείου καί έ- 
γεινε χάριν οικογενειακών συμφερόντων 
καί κατ' άπαίτηβιν τής θείας μου. Ευθύς 
δέ μετά τήν τελετήν τοϋ γάμου άπεχωρί- 
βθηο.εν,και ίμώείσήλθου αμέσως είς αύτό τό 
έρημητήριου, όπου ουδέποτε έφαντάβθηυ 
ότι ήτό ποτέ πιθανόν νά βυυαντηθώμεν 
πάλιν. 'Αλλ' άπροσδοκήτως βήμερον έλαβον 
μίαν επιστολήν, ή όποια μέ κατετάραξε καί 
άνέτρεψεν όλα τά σχέδιά μου. ’Ιδέ τί μοΰ 
γράφουν.

’Αναστασία.. 'Απορώ και έξίβταμαι. (άνα- 
γινώβκει.) Έν 'Αθήναις τή 6 Λεκεμβρίου 
« Φιλτάτη μου! Ο Κλέωυ Καλλιάδης είν 
έδώ...» Μπα! Άν είνε ό Καλλιάδης, τόν 
όποιον έγνώριβα μικρόν, εκείνος ήτο χα- 
ριέβτατον παιδίον. « Εννοείς οτι μετά 
οκταετείς περιηγήσεις ήλλοιώθη ολίγου, 
ίιλΧ όσοι ώμίλησαυ μετ’ αύτοΰ, ομολογού
σαν ότι εινε εύφυέβτατος και εράσμιος 
τήν συμπεριφοράν. Φαίνεται ότι πολύ τόν 
έπαβχολεΐ ό γάμος, ου ήυαγκάσθη νά σύν
αψη νεότατος έτι τήν ήλικίαν....»

Έλίζα. .Wo'iov αύτόν έπαβχολεΐ; — Άλλ' 
έγώ τί νά είπω, ήτις έξ ανάγκης θά 
προσπαθώ ν’ αρέσω είς σύζυγον, τοΰ οποίου 
ούτε τά αισθήματα ούτε του χαρακτήρα 
γνωρίζω; Και φαυτάβου ότι ένδέχεται 
να έλθη σήμερον.

’Αναστασία. Αύτό πάλιν πόθεν τό συμπε
ραίνετε ;

Έλίζα. Το λέγει ή έπιβτολ.ή, άλλά δέν τήν 
ανάγνωσες (Τήν λαμβάνει καί άναγινώβκει.) 
« 'Αφού έζήτηβε πανταχόθεν πληροφορίας 
περί σου καί δέν τό κατώρθωσε, διότι ζής 
μεμονωμένη καί όλίγιβτοι βέ γνωρίζουν, ώς 
έμαθον άπό φίλον σου επιστήθιου, αΰριον 
έρχεται υά σέ εύρη. Θά φθάση δέ πεζός καί 
ί>« παρουβιασθή ώς άγνωστος οδοιπόρος 
άποπλανηθείς καί ζητών δή&ευ καταφύ
γιου, καί άν μέν εύχριβτηθή θά φαυερω- 
θή, εί δέ μή, θα ζητήσΐ] τήν διάλυσιυ γά
μου. όστις ένδέχεται νά καταστήβη άμφο- 
τερους δυστυχείς.» Λοιπόν τώρα τί λέγεις; 

Αναστασία. Φρονώ ότι αύτός δ σύζυγος είνε 
καθ' όλα καλός, και πρέπει νά σάς άρέση,

Έλίζα. Δέν λέγω όχι, αλλά καί πάλιν δέν 
ένυοώ νά τόν βιάσω, ώστε θά τόν άφήβω 
έλεύθερον ν' άποφαβίβη- άλλά τί θέλγητρου 
θά εύρη εί^ μίαν έπαρχιώτιββαυ; 'Υπάρχει 
σύγκριβις μεταξύ ε’μοΰ καί τώυ έραβμίωυ 
κυριών τής πρωτευούβης; Θά φανώ είς 
αύτόν άναμφιβόλως κακή καί άχαρις, τοΰτο 
δ'εννοούσα θά θορυβηθώ, ώστε δέν θά 
ήμπορέσω ούδέ λέξιυ ν' αρθρώσω.

Αναστασία. Ολιμου θάρρος δά, Κυρία!
’Ελίζα. Ίΐξεύρεις τί έσυλλογίσθην ·. Κατ’άρ- 

χάς υά μ ή μέ όυομάσης. Είπε ότι ή Κυρία 
Καλλιάδου απουσιάζει καί παρουσίασήν με 
ώς μίαν τών φίλων της.

Αναστασία. ' Ακούθατέ μου. Κυρία. Αί λο- 
ξοδρομίαι καί αί δοκιμαί πάντοτε είς κακόν 
άποβαίνουυ. Λιά τούτο προτιμώ τά καθαρά 
πράγματα. « Σοϋ άρέβκω, μοΰ άρέβκεις. » 
ΕτεΊ.είωβε. ,\/έ τοιαύτας δοκιμάς έχαβα 

έγώ τρεις γαμβρούς, καί τή αλήθεια, άν 
ποτέ παρουβιασθή τέταρτος, θά τόν πάρω 
μέ κλειστά 'μάτια.

Έλίζα. Λεν πειράζει' τώρα άς γείυη όπως 
ειπου.., ώ Θεέ μου, τί θέλει αύτός ό ύπη- 
?έτης;

ΣΚΗΝΗ Β’.
ΛΚΐέριος καί οί Ανωτέρω.

Αεδερεος. Κάτω είς τήν θύραν προσμένει 
ένας άνθρωπος- λέγει ότι έχαβε τον δρόμον 
του, καί δέν ήξεύρει ποΰ νά ύπάγη.

Έλίζα. Τί ζητεί;
Αεδέρεοί. Ζητεί' τήν άδειαν νά είβέλθη είς 

τό μαγειρεΐον διά νά βτεγνώση τά ένδύμα- 
τά του, διότι έξω χιονίζει καί κάμνει ένα 
κρύο....

Έλίζα. (συγκεκιυημέυη~) Νά τόν όδηγήβετε 
έδώ επάνω καί νά του περιποιηθήτε μέ 
πάντα τρόπον.

Αεδέρεος. Μάλιβτα, Κυρία.
’Αναστασία. — Τίποτε υά μή τοΰ λείψη, 

ήκουβες ;
Αεβέρεος.—Είς τάς προβταγάς βας.
Έλίζα. — Είπέ ότι τόν παρακαλώ νά περι- 

μένη μίαν στιγμήν, δέν θά άργήβωμεν (ό 
Λιβέριος απέρχεται).

Άναστ. —Άς σπεύβωμεν, κυρία, διότι όταν 
έρχεται ό γαμβρός καί μάλιστα Λεκέμβριον 
μήνα, δέν αρμόζει νά περιμένη είς τόν 
προθάλαμον.

Έλίζα—"£Ζα, άς ύπάγωμεί" τόσην αισθάνομαι 
συγκίνηβιν, ώβτε δέν τολμώ υά παρουβια- 
βθώ εις τοιαύτην κατάβταβιν, (έξέρχονται).

ΣΚΗΝΗ Γ'.
Λιβέριος, εϊτα Πισπύρης κρατών οδοιπο

ρικόν σάκκον.

Αεί*έρ.—'Απ’ έδώ όρίβατε, κύριε, απ' έδώ.
ΙΙεστε.—Μή πειράζεβθε παρακαλώ τόβω πολύ' 

δέν έπιθυμώ νά βας έυοχλήσω. ’Εξαίρετα 
έμποροΰβα νά μείνω καί κάτω' καλή ήτο 
καί τοϋ μαγειρείου ή φωτιά. Ώ,ραία, μά 
τήν αλήθειαν έπαυλις καί ωραία δωμάτια ! 

Αεδ.—Ή Κυρία διέταξε νά σάς είπώ ότι θά 

έλθη αμέσως καί ότι, άν αγαπάτε ν’ άνα 
παυθήτε καί υά πάρετε κάτι τι.

■ Ιεσπ. — Τόση μεγάλη εύγένεια αύτών τώυ 
οίκοκυρέων, παράδοξου πράγμα' άλλά υά 
σέ είπώ δέν άρνοϋμαι, διότι έχω μία πείνα 
καί μία δίψα...

Αεδερ. προβκλίυων.— Μαύρου αγαπάτε ή ρι- 
τβινάτο;

ΙΙεσπ. Κρασί υά ήνε καί αδιάφορου τό χρώμα' 
έγώ είμαι άνθρωπος καλόβολος καί ό,τι 
μοΰ δώβουν, δέν λέγω όχι.

Αεβ. — Θά σάς φέρω, κύριε, παλαιό τής Κη- 
φηβιάς καί καλό χοιρομέρι. (’Εξέρχεται 
προβκλίυων).

Πεσπ.—μονολομών— Κρασί παλαιό καί χοι
ρομέρι! χαρά ’βτήν υποδοχή! Κάποια θά 

μέ είδεν άπό τό παράθυρου έρχόμενον. 
"Οταν ταξειδεύης πεζός είν εύλογία Θεού' 
ναι μέν αργείς όλίγον, άλλά θά φί’γη 
τάχα ή κυρά Πιβπύρη άπο τό σπήτι, ή τό 
πρωτόκολλου τής Λημαρχίας άπό τήν θέσιν. 
του, άν φθάσω όλίγον αργότερα; "Ας ξε
φορτωθώ έντούτοις αύτόν τόν σάκκον τόν 
όποιον ώς άλλη Πηνελόπη έρραψε μέ τάς 
άγνάς της χ,εΐρας ή κυρά Πιβπύρη (άποθέ
τει τόν βάκκον έπί τής τραπέζης). Τί σου 
είναι αύταις αί γυναίκες! έπειδή είς τήν 
νεότητά μου έκαμα καί έγώ τό χρέος μου 
καί μερικά θύματα, αν άγαπάτε, τώρα μό
λις άπουσιάσω, άμέσως ή κυρά Πιβπύρη 
μέ κεραυνοβολεί μέ τάς τρυφερότητάς της, 
έπειδή, λέγει, είναι ζηλότυπος! "Εχω άλη 
θώς καρδίαν εύαίβθητον, είμαι καί εύμορ- 
φούλης κάπως, άλλά τί πταίω ; τί νά κάμω' 
ιΐφοΰ βαστώ ώς φαίνεται το βοτάνι τής 
αγάπης καί μοΰ έρχονται τά κελεπούρια 
βροχηδόν ;

ΣΚΗΝΗ Ε'.
Πιιίπύρης. ’Αναστασία (εϊβερχομένη μυστη- 

ριωδώς καί διά ψωνΰς χαμπλιϊς).

’Αναστασία. —Κύριε.
ΙΙεβπ.— Τί τρέχει;
Άναστ. — Ό Κύριος θά ήναι βέβαια ό εύ

μορφος ταξειδιώτης του όποιου έφιλοξευή- 
βαμε ν;

ΙΙεσπ. Έγώ αύτός.
Άναστ. (κατ’ ίδιαν). Τί συμπαθητική φυ

σιογνωμία ! άμέσως του έγνώριβα άπό τόν 

αέρα τής οικογένειας (μυβτηριωδώς). Ή 
κυρία άκόμη ένδύεται καί ετρεξα νά σάς 
προειδοποιήσω. Μέ παρήγγειλε νά μή εί'πω 
τίποτε, έγώ ομωρ έκαμα ό,τι έπρεπε διά τό 
καλό καΓτώυ δύο σας' λοιπόν σιωπή.

ΙΙεσπ. (κατ’ ιδίαν) Αύτή παραλαλεΐ, ώς φαί
νεται.

Άναστ. Λέν έβλεπε τήν ώραν νά έλθετε, 
διότι σάς αγαπά, μάθετε' το άπό έμέ.

ΙΙεσπ. (έκπεπληγμένος). Πώς τί; μέ αγαπά 
λέγει;

Άναστ.— Σιωπή' ήθελε νά σάς παρουβιασθή 
μέ άλλο όνομα καί νά σάς δοκιμάβη' άλλά 
προς τί τόβαι προφυλάξεις; τό γοργόν καί 
χάριν έχει, όταν πρόκειται περί εύτυχίας. 
Καί σείς, νά είποϋμε τήν αλήθειαν, τί τά 
θέλετε τά κλοθογυρίβματα ; αφού είσθε είς 
τό σπήτι βας καί βάς προβμέυει μία τόσου 

ωραία σύζογος ; 'ίϊς βλέπετε γνωρίζω, κύ
ριε, οσα γνωρίζετε καί βεις.

Πεσπ. (κατ’ ίδίαν)καί κάτι περιββότερον (ύψη- 
λοφώυως). Καλέ ποιος θαρρείτε πώς είμαι;

Άναστ.—Είσθε ό αύθέντης τοΰ σπητιοϋ καί 
ό σύζυγος τής ώραίας μου Κυρίας.

Πεσπ. (ζωηρώς) — Τί! πώς εΐ'πετε; νά τό 
ακούσω πάλιν παρακαλώ (κατ’ ιδίαν) νά 
καί άλλη έρωτική τύχη, απροσδόκητος.... 
βέβαια το άστρου μου μέ εύνοεϊ.

Άναστ. — Λέν έυθυμείβθε τήν Άναβταβίαν 
όποϋ σάς έκαμνε στράτα άπο τά χεράκια.

Πεσπ. Ναι, ένθυμοϋμαι όλίγον τι.
Άναστ. (κατ’ ιδίαν). Καλέ, βάν νά τόν βλέ

πω μικρόν... δέν υπάρχει άμφιβολία, αύτός 
είναι.

Π εσπ. (κατ’ ιδίαν) ’Άς γίνη ό,τι γίνη άφοΰ 
τό έχει ή μοίρα μου νά έρωτεύω τάς κυ
ρίας καί υά τάς τρελλαίυω, ήμπορώ υά άυ- 
τισταθώ είς τό πεπρωμένου;

Άναστ. Πρεσέξατε νά μή είπήτε είς τήν Κυ
ρίαν μου ότι σάς ειδοποίησα' όταν έλθη ή 
ώρα φανερώνεσθε.

Πεσπ. Είναι εύμορφη ή γυναίκα μου ;
Άναστ. Ίϊραιοτάτη! ακούεις έκεί! είκοσι 

χρόνων κόρη, άφράτη καί δροσερή ώσάυ τό 

κρύο νερό.

Πεσπ. Τό δέ κτήμα έδώ πώς είναι;
Άναστ. Λαμπρόν, παντού δάση, λειβάδια, 

αμπέλια.
Πεσπ. Ά, καί αμπέλια, θά έχωμευ λοιπόν 

καί καλό κραβί;
Άναστ. Καί θαυμάσιου! Τά υπόγεια είναι 

γεμάτα βτίβαις.
Πεσπ. —(Κατ’ ιδίαν). Μά τήν αλήθειαν, δέν 

είναι ίίβχημου πράγμα υά γίνω κ έγώ μια 
φορά στή ζωή μου κτηματίας. Ό,τι βρέξει 
άς καταιβάβη, (γεγωνεΐα τή φωνή). "Ας 
ήνε λοιπόν, κυρά.

Άναστ. -Λέγετέ με, παρακαλώ. Άναβταβία. 
Πεσπ. Μάλιβτα, αγαπητή μου Αναστασία, 

παραδέχομαι τήν γνώμην σου, ώστε εί'μεθα 
καθ’ όλα σύμφωνοι.

Άναστ. Αύτό καί έγώ έπεθνμουυ.
Πεσπ.—Εύκολος συμβιβασμός. Κάποιος έρχε

ται, μήπως είναι τό χοιρομέρι;
("Επεττι συνέχεια).

ΕΚΛΕΙΨΙΣ ΗΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

(μετά ει’κόυος)

μΐφ’ δτου τά βλέμματα ημών, ένιαχυθέντα υπό 

“ τών άριστων τηλεσκοπίων, εΐσδϋουσιν είς το 

στερέωμα και διακρίνουσι και τά ελάχιστα τών 

περικυκλούντω > ττ,ι σφαίραν ήμών κόσμων, πα

ρουσιάζεται είς έκαστον παρατηρητήν τό ζή

τημα, πώς εμφανίζονται δ ουρανός καί τά έν 

αύτώ φαινόμενα έξ άλλου σημείου, άπέχοντος 

τής γης ήμών, πώς φαίνεται έκεϊΟεν ή γή καί 

άν έν γένει ήναι δρατή. Τά ζητήματα ταΰτα 

ίιεγείρονται έν ήμϊν ΐ^ίω: έν ώραις ολικής τής 

σελήνης έκλείψεως, όταν ήξεύρωμεν οτι ή γή ή

μών είναι ή ^ίπτουσα τήν σκιάν της έπί τοϋ 

ούρανίου αύτής συνοδοιπόρου (τής σελήνης), κα 

ότι ημείς ειμεθα ή προκαλοϋντες τό φαινόμενον 

τοΰτο. Άμέσως έννοοϋμεν ότι έπί τής σελήνης 

δέον νά κληθή τοΰτο ολική έκλειψις ήλιου, 

καθότι έν τοιαύτη περιπτώσει ή σελήνη είναι ή 

ρίπτουσα έπί τής γής τήν σκιάν αύτής.

“Ας μετατεθώμεν έπί στιγμήν έπί τής σε

λήνης καί ας έξετάσωμεν τίς ή δψις αύτής 

σκιαζομένης ύπό τοϋ ήμετέρου πλανήτου. Τό 

μέρος, οπερ παριστα ή ήμετέρα είκών, κεϊται 

30 περίπου μοίρας μακράν τοϋ άρκτικοϋ πόλου 

τής σελήνης, πλησίον τοϋ όρους Άριστοτέλους, 

οΰ αί απότομοι κορυφαί ύψοϋνται 10 χιλιάδας 

ποδών ύπεράνω τοϋ τοπίου, οπερ παριστα ή 

είκων. Ημείς εύρισκόμεθα καθ’ ύπόΟεσιν έπί έτέ- 

ρας κορυφής το αύτό έχούσης ΰψος καί έπιβλέ- 

πομεν περιφέρειαν 30 γεωγραφικών μιλιών ο,τι 

βλέπομεν δέν είναι γέννημα φαντασίας άλλ’ ή 

ποαγματικότης. Τοιαύτην εικόνα ειλικρινής τε

χνίτης ώφειλε νά γράψη, έάν ήδύνατο νά σταΟή 

έπί τής σελήνης.

Πόσον μεγαλοπρεπές θά ήτο τοιοϋτον θέαμα, 

μεγαλοπρεπές συνάμα καί φρικώδες ! Έν τώ μέ- 

λανι ούρανω αίωρεϊται μέλας δίσκος, ή γή ή

μών, περιεστεμμένη ύπο χρυσαυγούς κύκλου φω

τός, τής άτμοσφαίρας, έν’ ή αντανακλώνται ζω

ηρώς αί άκτϊνες τής ανατολής καί τής δύσεως. 

Πρός τά δεξιά έμφανίζονται αί άκτϊνες τοϋ ή

λιου, καθότι έκ τής θέσεως ήμών παρατηρού

μενη ή έκλειψις βαίνει πρός τό τέλος. Ό ήλιος, 

καίτοι φαινόμενο; έκ τής σελήνης έπίσης μέγας 

ώς βλέπομεν αύτόν έκ τής γής, έμφανίζεται 

ηδη ενδιαμέτρφ κατά τρεις φοράς μικρότερος τής 

γήινου σφαίρας. Διά τόν λόγον τούτον καί ή 

εκλειψις ήλιου έπί τής σελήνης πολύ διαρκε- 

στέρα είναι ή παρ’ ήμϊν, οΐτινες βλέπομεν τήν 

σελήνην σχεδόν μεγάλην ώς τόν ήλιον.

“Εκλειψις ολική ήλιου έπί τής σελήνης δύνα

ται νά διαρκέση σχεδόν τρία τέταρτα τής ώρας, 

έπί τής γής δέ μόλις οκτώ λεπτά. Ένεκα τής 

διάρκειας ταύτης τό φαινόμενον έπί τής σελήνης 

παρουσιάζεται ύπ’ όλως διάφορον όψιν, Τά ορη τής 

σελήνης, τά δποϊα δικαίως παρομοίασαν πρόςτά 

ήφαίστεια ήμών,έξέχουσι φωτιζόμενα καί σκιαζό- 

μεναάποτόμως·έ’νεκα τής έλλείψεως άτμοσφαίρας- 

αίγραμμαί τών έπί τής σελήνης αντικειμένων φαί- 

νον τραχεϊαι, ούδέ ε’χουσι τούς γλυκείς έκείνους 

χρωματισμούς, ούς εχει ή γή ήμών καί οϊτινες 

είναι αποτελέσματα τής περιβαλλούσης ημάς 

άτμοσφαίρας. Τά όρη τής σελήνης εχουσιν άρκε- 

τήν δμοιότητα πρός τά ήμέτερα· οΰτω π. χ. 

βλέπομεν πρός τά δεξιά τής είκόνος ήμών σει

ράς όρέων, δμοίων πρός τάς “Αλπεις μας μέ τάς 
κορυφάς καί τάς κοιλάδας αύτών.

Πρός τ’ αριστερά δέ τής είκόνος βλέπομεν 

τά όρη τοϋ Καυκάσου. τά όποια είναι κατά 

τό ήμισυ έσκιασμένα ύπό τής γής. Τήν σκιάν 

ταύτην πρέπει νά φαντασθώμεν έλαφρώς έρυθράν, 

διότι άπό τής γής ^ίπτονται αί άκτϊνες τής άνα- 

τολής καί τής δύσεως. Είς τό ερυθρόν τούτο

λυκαυγές έμφανίζεται ήμϊν πρός τ’ αριστερά πέ

ραν τών βραχωδών ύπωρειών τοϋ Άριστοτέλους 

όμοια σειρά όρέων, τά όποια έλαβον παρά τών 

άστρονόμων τό όνομα τοϋ Εύδοξίου.

Τό ολον τής είκόνος έχει τι ψυχρόν καί φρι-
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κώδες, και ή έντύπωσις, ήν έμποιεϊ, ήθελεν ει- 

σθζι έτι καταπληκτικωτέρα, άν ήτο δυνατόν νά. 

πζρασταθώσιν δ'λαι ζί φάσεις τοϋ φαινομένου, 

τοϋ οποίου μόνον μίαν στιγμήν δύναται ό καλ, 

λιτέχνης νά στερεώση έπί τοϋ /άρτου ή τοϋ 

πίνζκος.

0 ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΑΡΟΣ
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΓΛΥΠΤΙΚΟΝ

(μετά είκόνος.)

&

^ί πτέρυγες, ζς ό πολυμήχανος Δαίδαλο; κα- 

/ τεσκεύασεν έντέχνω; διά τόν “Ικαρον, ανύ

ψωσαν τοϋτον είς τόν άέρα- άλλ’ ύπό τάς άκτΐ- 

νας τοϋ ήλιου έτάκη δ κηρός, St’ ού αί πτέρυ

γες ήσαν προσηρμοσμέναι, καί ό παράτολμος 

νεανίας κατέπεσεν άπό τοϋ ύψους καί συνετρΐβη. 

Ο γέρων πατήρ κρατών τό πτώμα τοϋ τέκνου 

του εννοεί τό βέβηλον τοϋ τολμήματος του.

Τοιαύτη είναι ή ύπόθεσις τοϋ άρχαίου ελλη

νικού μύθου, ον δ γλύπτης Μιχαήλ Λώκ ένεσω- 

μάτωσεν έν τώ προκειμένω συμπλέγματι. "Ο,τι 

ένέπνευσεν ιδίως τόν καλλιτέχνην έν τώ έργω 

τούτω είναι ή τραγική ιδέα, καί ή καλλιτεχνική 

άντίθεσις τοϋ αβρού σώματος τοϋ νεζνίου πρός τό 

άνεπτυγμένον καί ρωμαλέον σώμα τοϋ άνδρός.ΊΙ 

συνθεσις τοϋ συμπλέγματος προδίδει χεϊρα έξη- 

σκημένην. Έν τή καταπτώσει τοϋ νεκρού παιδός 

καί έν τή κινήσει τοϋ γέροντος, όστις σφιγκτώς 

τον κρατεί ένηγκαλισμένον, αναπτύσσονται ζωη

ρότατα αί γραμμαί τών σωμάτων· ίδίω; δέ ελ

κύει τό βλέμμα ήμών ή κεφαλή τοϋ πρεσβύτου, 

έν ή συγκεντροϋται ή όλη καλλιτεχνική τοϋ 

έργου ιδέα. Ό οφθαλμός αύτοϋ στρέφεται πλή

ρης θλίψεως πρός τό προσφιλές πρόσωπον τοϋ 

υίοϋ, έν ω οί δάκτυλοι τής δεξιά; αυτού χειρός 

ζητούσε νά λύσωσι τάς πτέρυγας.

Ό γλύπτης, ώ οφείλεται τό ώραϊον τούτο 

έργον, ήτο κατ’ άρχάς απλούς λιθοξόος, έπεδό- 

θη δέ βραδύτερου είς τήν θείαν τοϋ Φειδίου τέ

χνην,έν ή διέποεψεν. Έκτος τοϋ συμπλέγματος 

«τοϋ Δαιδάλου καί Ικάρου» έπεξειργάσθη έτερον 

σύμπλεγμα παριστών τόν «Κατακλυσμόν», καί 

άλλο έργον άκόμη «Τήν Καταβίβασιν έκ τοϋ

Σταυρού», όπερ τά μάλιστα έπηνέθη. Έν ταϊς 

μορφαΐς αύτοϋ ύπάρχει αίσθημα καί ηρωικόν τι 

πάθος, τό όποιον χαρακτηρίζει ιδίως τά έργα 

του. Έσχάτως έτελείωσεν άγαλμα προωρισμέ- 

νον St' ένα τάφον καί παριστών γυναίκα κεκα- 

λυμμένην διά πέπλου καί έσταυρωμένας κρα

τούσαν τάς χεϊρας έν στάσει θλίψεως καί πόνου. 

Το έργον τούτο είναι έκ λευκού μαρμάρου τής 

Καρράρας καί είναι αληθές κόσμημα τοϋ ε'ν 

Στουτγάρτη εύρυτάτου νεκροταφείου.

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΣΚΟΥΔΕΡΗ

' Ιβτορικδν διήγημα.
Μετάφρασις έχ τοϋ Γερμανικόν 

ύπό τής δεσποσύνης
ΛΟΥΚΙΑΣ Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

(Συνέχεια- όρα προηγούμ. τεύχος).

t
ά έξ έρυθρας μετάξης παραπετάσματα, φω

τιζόμενα έκ τών ακτινών τοϋ ήλιου, με- 

τέδιδον είς τό δωμάτων φώς λαμπρόν καί κα

θαρόν διό καί οί πλησίον αύτοϋ έπί τής τραπέζης 

αδζμαντες άπήστραπτον έντός τής ανοικτής 

πυξίδος. 'Ρίψασα ή Σκουδερή βλέμμα έπ’ αύ

τοϋ, άνετριχίασε καί έκάλυψε μετά φρίκης τό 

πρόσωπον ττς Stz τών χειρών, διέταξε S' εύθύς 

τήν Μαρίναν νά άπομακρύνη άπό τών οφθαλ

μών της τά αποτρόπαια ταϋτα κοσμήματα, έφ' 

ών ένόμιζεν ότι διέκρινε κηλίδα; αίματος τοϋ φο- 

νευθέντος. Ή Μαρίνα, θέσασα έντός τής πυξίδος 

τό περιδέραιου καί τά ψέλλια, έσκέφθη οτι τό ορ

θότερου διάβημα ήτο, νά έπιδώση είς τόν διευθυν

τήν τής ’Αστυνομίαςτά πολύτιμα ταϋτα δώρα έμ- 

πιστευομένη αύτώ συνάμα τά περί τής περιέργου 

έμφζνίσεω; τοϋ ανθρώπου καί τής έγχειρίσεως 

τής πυξίδος.

ΤΙ Σκουδερή, έγερθεΐσα, ήρχισε νά βηματίζη 

έν νευρική ταραχή είς τό δωμάτιόν, σοβζρώς 

σκεπτομένη περί τοϋ πρζ.κτέου. Τέλος διέταξε 

τόν Βασίλην νά τή φέρη φορείου, τήν δέ Μα

ρίναν νά βοηθήση αύτήν νά ένδυθή, διότι έπε- 

θύμει νά ίδη άμέσως τήν Μαρκησίαν Μαιντενών, 

βεβαία ούσζ έκ τών προτέρων, ότι κατ’ εκείνην 

τήν ώραν ήθελε τήν εόρει μόνην. Συμπεριέλαβε 

δέ καί τήν πυξίδα μετά τών κοσμημάτων.

Φυσικότατου ήτο ότι έξεπλάγη ή Μαρκησίζ 

βλέπουσα τήν πάντοτε αξιοπρεπή καί έν τή 

καθεστηκυία ταύτη ηλικία διατηρούσαν είσέτι 

χάριν καί εύπροσηγορίαν δεσποινίδα, έμφανι- 

μένην νϋν ώχράν, πεφοβισμένην καί μετά δι

σταγμού είσερχομένην.

— Ιϊρός Θεού ! τί σάς συνέβη ; άνέκραξεν εύ

θύς πρός τήν τεταραγμένην δεσποινίδα, ήτις 

έκτος έαυτής, μόλις ήδύνατο νά κρατηθή όρθια 

καί ταχέως έρρίφθη έπί τοϋ άνακλίντρου, οπερ 

τή προσεφέρθη παρά τής Μζρκησίας. Άλλά 

μόλις συνήλθεν ολίγον, καί διηγήθη πάρζυτα 

πόσην λύπην έπέφερεν αύτή ή άστεία καί ά- 

συλλόγιστος άπάντησις, ήν είχε δόσει έπί τής 

περιφήμου εκείνης αναφοράς τών κινδυνευόντων 

νέων.

Ή Μαρκησία πληροφορηθεϊσα ακριβώς τά 

πάντα, άπεφάνθη ότι ή Σκουδερή έδιδε πλέον 

τοϋ δέοντος σημασίαν είς τό περίεργον τούτο πε

ριστατικού, ότιό χλευασμός τών άθλιων έκείνων 

άνθρώπων δέν ήδύνατο ποτέ νά προσβάλη χα

ρακτήρα εύγενή καί εύσεβή, καί έπί τέλους έ

ζήτησε νά ίδη τό κόσμημα. Ή Σκουδερή έτεινε 

πάραυτα ανοικτήν τήν πυξίδα ε’νφ ή Μαρκησία 

έκθαμβος έπί τή θέα ταύτη δέν ήδυνήθη νά 

κρατήση ίσχυράν άναφώνησιν θαυμασμού. Αζ- 

βοϋσα δέ τό περιδέραιου καί τά ψέλλια έπλη- 

σίασεν είς τό παράθυρον καί ποτέ μέν βλέπουσα 

τούς πολυτελείς εκείνους λίθους φωτιζομένους 

έκ τής ζωηρζ.ς λάμψεως τοϋ ήλιου, ποτέ δέ τήν 

έντεχνον επεξεργασίαν τοϋ χρυσού δέν έπαυε 

θαυμάζουσα τήν όλως έκτακτον τέχνην, μεθ' 

ής παν μικρόν τεμάχιον τής άλύσεως συνεδέετο. 

Στραφεϊσα βιαίως ή Μαρκησία πρός τήν Δε

σποινίδα, «Γνωρίζετε, είπε, Δεσποινίς οτι τά ω

ραία ταϋτα ψέλλια καθώς και τό λαμπρόν 

τούτο περιδέραιου ούδείς άλλος δύναται νά κα- 

κασκευαση είμή ό 'Ρενέ Καρδιλλιάκ;»

Ό Ρενέ Καρδιλλιάκ ήτο, κατα τήν έποχήν 

έκείνην, ό πρώτος χρυσοχόος τών Παρισίων καί 

εντζυτω είς τών περιεργοτέρων καλλιτεχνών τού 

καιρού έκείνου. Άνήρ, μέτριου αναστήματος, 

εχων ευρεϊς ώμους καί ισχυρόν σχηματισμόν σώ

ματος, έδείκνυεν είσέτι εύκινησίαν νεότητος, εί 

καί ύ πε ρ π ε ν τ η κ ο ν το ύ τ η ς.

Τήν ε'κτακτον σωματικήν αύτοϋ ίσχύν έπε- 

βεβζίου ή πυκνή βοστρυχώδης έρυθρά κόμη, ώς 

καί ή νευρώδης καί τραχεία μορφή του. Έάν 

δέ δέν συνέπιπτε νά ήτο ό Καρδιλλιάκ γνωστός 

τοϊς πάσιν είς Παρισιού: διά τήν τιμιότητα τοϋ 

χαρακτήρός του, τήν αύταπάρνησιν, τήν ύπερ

βολικήν είλικρίνειάν του, καί προθυμίαν νά βοη- 

θή τόν πλησίον, βεβαίως τό ίδιάζον εκείνο 

βλέμμα, όπερ, μικροί, κεχωσμένοι, πρασινόχροοι 

οφθαλμοί έρριπτον, ήθελε διεγείρει ύπονοίας 

περί κακής καί πονηράς ψυχής. "Οπως ήδη έ- 

λέχθη δ Καρδιλλιάκ ήτο, ούχί μόνον έν Παρι- 

σίοις άλλά καί έν γένει, ό περιφημότερος τεχνί

της τής έποχής. Ένθέομως έξωκειωμένος μετά 

τής φύσεως τών πολυτίμων λίθων έγνώριζεν έπί 

τοσούτον τήν τέχνην τοϋ παρουσιάζειν καί το- 

ποθετείν αύτούς, ώστε καί τό κόσμημα, όπερ 

κατ' άρχάς έφαίνετο άσημον, διήγειρε τόν θαυ

μασμόν όλων ότε έξήρχετο έκ τού χρυσοχοείου 

αύτού.

Περίεργον όμως ήτο ότι, συνείθιζεν, δσάκις 

έλάμβκνε παραγγελίας, νά προσδιορίζη τοσοϋ- 

τον εύτελεϊς τιμάς, ώστε αύται έφαίνοντο πάν

τοτε λίαν δυσανάλογοι πρός τήν έργασίαν καί 

τήν αξίαν τών έργων του. ’Εκτός τούτου ήτο 

λίαν ανήσυχος κατά τόν καιρόν τής έργασίας 

του, νυχθημερόν ήκούετο σφυρήλατων ίσχυοώς 

έν τω έργοστασίω του, καί ένίοτε περί τό τέλος 

τής έργασίας, έάν τό σχήμα δέν τώ ήρεσκεν 

έντελώς, ή έάν έδίσταζεν ολίγον ώς πρός τήν 

έπιτυχίαν τής προσαρμώσεως τών λίθων ή καί 

άκόμη ένός έλαχίστου τεμαχίου, τοΰτο ήρκει 

όπως ρίψη εύθύς τό έργον έντός τοϋ χωνευτηρίου 

καί έπαναλάβη τά πάντα έκ νέου. Οΰτω κα- 

τώρθου ανυπέρβλητα αριστουργήματα, διεγεί- 

ροντα δικαίως τόν θαυμασμόν τών πελατών του 

Δυσκολώτατον ήτο όμως νά κατορθώση τις νά 

παραλαβή τό τετελεσμένον έργον, καθότι διά 

παντοίων υπεκφυγών ήρνεϊτο είς τόν έντολέα 

τήν έπίδοσιν έπί έβδομάδας, πολλάκις δέ καί 

έπί μήνας ολοκλήρους, καί έάν άκόμη έκεϊνος 

ματαίως τώ ύπέσχετο διπλήν τιμήν διά τό έρ- 

γον του, ούδέ έν είκοσάφραγκον περί πλέον έπεί- 

θετο νά λάβη. "Οτε όμως, 'αναγκαζόμενος, έκ 

τών πολλών πιέσεων τοϋ αγοραστού, ύπεχώρει

καί παρέδιδεν αύτώ τό κόσμημα, δέν ήδύνατο 

νά κρύψη τήν έ’κφρασιν τής βαθείας λύπης, καί

τής άγανακτήσεως, ήτις τόν κατεκυρίευεν, έπί

σης καί όταν έμελλε νά παραδώση έκπαγλον 

καί έκτάκτως πλούσιον έργον μετά πολυτίμων 

λίθων καί λαμπράς κατεργασίας τοϋ χρυσού, 

τότε ώς παράφρων έ'τρεχεν άνά τάς δδούς καθ' 

όλας τάς διευθύνσεις, καταρώμενος τό ε'ργον καί 

πάντα τά περί αύτό. Έάν δέ τις τήν στιγμήν 

έκείνην τόν ήκολούθει κρά.ζων «’Ρενέ Καρδιλ- 

λιάκ, είσαι εύδιάθετος νά μέ κάμης έν περιδέ- 

οαιον διά τήν μνηστήν μου, ψέλλια διά τήν 

κόρην μου;» καί οΰτω καθεξής, αύτός ΐστατο 

ζίφνηδίως ήσυχος, τόν ήτένιζε διά τών μικρών 

αύτοϋ οφθαλμών, καί τριβών τάς χεϊρας τόν ή- 

ρώτα. «Τί φέρει; μαζύ σου;» Έάν έκεϊνος τώ 

ένεχείριζε πυξίδα, λέγων «Ιδού λίθοι, οϊτινες 

βεβαίως δέν ε'χουσί τι τό έκτακτον, άλλά διά 

τής ίδικής σου τέχνης.... » Ό Καρδιλλιάκ δέν 

τω άφινε νά περάνη τήν φράσιν του, ήρπαζεν έκ 

τών χειρών του τήν πυξίδα, καί κρατών το κό

σμημα, ούχί βεβαίως μεγάλης άξίας, τό έξέθε- 

τεν είς τό φώς, άνακραζων μετ' ένθουσιασμοϋ. 

«“Ω! ώ ! τί λέγεις; άσημαντολογίαι; Ούδα- 

μώς. Οί λίθοι είναι λαμπροί, είναι θαυμάσιοι. 

’Αφήσατε νά έργασθώ, καί άν δέν σάς μέλη νά 

έξοδεύσητε ολίγα τινά είκοσάφραγκα δύναμαι 

διά μικράς ακόμη προσθήκη; λίθων νζ καταρ- 

τήσω ε'ργον λαμπον πρό των οφθαλμών σα; ώ; 

αύτό; ό ήλιος.»

Έάν τότε έκεϊνος, περιχαρή; τώ έλεγε· «Τά 

πάντα άφίνω είς ύμζς, κύριε 'Ρενέ, σζς μετρώ 

όσα μοί ζητήσητε άνευ διακρίσεως», καί έάν 

ούτος ήτο πλούσιός τις ζστός ή δ>άσημος αύλι- 

κός ε'πιπτεν δ Καρδιλλιάκ έπί τοϋ τραχήλου 

του, τόν έσφιγγε, τόν ήσπάζετο καί τώ ε'λεγεν 

ότι είναι είς τό έ'πζκρον τής εύτυχίας καί ότι 

έν διαστήματι τό πολύ όκτιο ημερών τό ε'ργον 

θά είναι τετελεσμένον. Μετά ταϋτα ώς παράφρων 

έ'τρεχεν είς τό χρυσοχοεϊόν του, έσφυρηλζτει έπι- 

μόνως, κζί πραγματικώς μετά μίαν εβδομάδα τό 

άριστούργημα ήτο έτοιμον. Πλήν μόλις πζρου- 

σιζζετο ό έντολεύς μετά χκρζς δίδων τό μικρόν 

χρηματικόν ποσόν καί άπαιτών νά λάβη τό 

παραγγελθέν κόσμημα, καί ιδού πάραυτα ό 

Καρδιλλιάκ έφαίνετο θλιβόμενος, συνοφρυούμε- 

νος, άπότομος.

Ματαίως, τώ ε'λεγεν, ό άλλος. «Καρδιλλιάκ!

αυριον τελώ τούς γάμου: μου.»

— "Ε καί τί μ' αύτό ! άπεκρίνετο έκεϊνος. 

Τί μέ μέλει διά τούς γάμους σας. “Ελθετε μετά 

δέκα πέντε ήμέρας.

— Γνωρίζω θετικώ; ότι τό κόσμημα είναι έ

τοιμον, ιδού τά χρήματα, δότε μοι αυτό.

— Μάτην ' τό ζητείτε, σας λέγω οτι ε"χω 

άκόμη πολλά; μεταβολάς νά κάμω επ' αύτοϋ 

καί δέν δύναμαι νά σας τό παραδώσω σήμερον.

— Καί έγώ σας λέγω οτι έάν έπί διπλή 

πληρωμή άρνήσθε νά μοί παραδώσητε τό κό

σμημα θέλετε μέ άναγκάσει νά έπιστρέψω έντός 

ολίγου μετά τών άξιοτίμων οργάνων τού Άρ- 

γενσών.

— Καλά λοιπόν, καί έγώ εύχομαι νά σέ 

άφανίση ό Σατανας μέ χίλια διό άγκύστρια καί 

νά κρεμαση δύο καντάρια βάρος ’στό περιδέραιον 

διά νά πνίξη τήν μνηστήν σου.» Καί ταϋτα 

λέγων δ Καρδιλλιάκ έξω φρενών έρριπτε τό κό

σμημα έντός τοϋ θηλακίου τοϋ μνηστήρος, δν 

μετά γρόνθων πολλάκις ώθει εκτός τοϋ δωμα

τίου, κρημνίζων αύτόν θορυβωδώς έκ τής κλί- 

μακος, μετά ταϋτα δέ, σπεύδων είς τό παρά

θυρον, έγέλα, ώς δαίμων, έπί τή θέα τοϋ νέου

μετά, ρινομζκτρου σπογγίζοντος τήν καθημαγ- 

μένην ρίνα του. — 7Ητο έπίσης άπορον, πώς 

ένώ δ Καρδιλλιάκ μετ’ ένθουσιασμοϋ άνελάμ- 

βενε τό ε'ργον του, εύθύς κατόπιν έδείκνυε σημεία 

ένδομύχου έξεγέρσεως καί μετά τών έκφραστι- 

κωτέρων διαβεβαιώσεων, έν μέσω δακρύων καί 

λυγμών, ομνύων εί; τήν Παναγίαν καί όλους 

τούς Άγιους, ύπέσχετο είς τον πελάτην του νά. 

παραδώση αύτώ τήν παραγγελίαν του. Πολλοί 

ών τά. πρώτα φερόντων παρά τώ Βζσιλεΐ 

τώ λαώ υ.ζτην καθικέτευσαν αυτόν έπι με- 

νά κάμη τό έ

δ Καρδιλλιάκ ήρνήθη 

τήσζς δέ πρό τοϋ Βασιλέω 

τήν χάριν τοϋ νά μή λάβη τήν 

γασθή ποτέ τι δι' αυ 

εζσαν έντολήν τή; Μαιντενών καί 

άπέρριψε 

υ.ετά 

, ον αύτη

ό έλάχιστον ε’ργον δι’ 

πάσαις δυνάμεσι. 

■ροσελιπά- 

τόλμην 

ύτόν. Ούτως άπέφυγε

πρό όλί-

την

τών

£7.

7.Ζ 

γίστη αμοιβή 

αύτούς, 

Γονυπετ 

ρήσε 

νά. έ: 

καί · 

γου μετά φρίκη; καί τρόμου 

ραγγελίαν τού νά τελειιόση, 

μάτων τής τέχνη:, δακτύλιον 

νά. δωρήση τώ 'Ρζκίνζ.

— Στοιχηματίζω, άνεφώνησεν ή Μαιντενών, 

στοιχηματίζω οτι, καί ζν στείλω εί; τόν Καρ- 

διλλιάκ διά νζ πληροφορηθώ κατά, παραγγελίαν 

τίνος είργάσθη αύτό τό κόσμημα καί τώ είπω 

νά. έλθη έντζ.ϋθα, θέλει άρνηθή, :”χων πάντοτε 

τον φόβον μή τώ δώσω έντολήν τινα, καθότι 

δέν εννοεί νά έργασθή τό έλζχιστον δΓ έμέ. 

Μ’ ολον ότι πρό τίνος καιρού λέγεται ότι έγ- 

κζτζλείψζς τήν επίμονον ιδιοτροπίαν του έρ- 

γζζεται επιμελέστερα καί καλλίτερου ύπέρ ποτέ 

άλλοτε, παραδίδων άμέσως 

τούς πελάτας του, ούχ ή 

νά. δεικνύη λύπην καί ψυχικήν στενοχώριαν ο

σάκις παραδίδει τά. ε'ργα του.

Ή Σκουδερή λίαν διατεθειμένη νά έπιστρέ- 

ψη, όσον οίόν τε τάχιον, τό κόσμημα εις τον 

νόμιμον ιδιοκτήτην έπέμενεν εί; τό νά προσ- 

κληθή δ ιδιότροπος τεχνίτης άλλά καί νά εί- 

δοποιηθή προηγουμένως ότι δέν πρόκειται περί 

νέα; εργασίας, άλλά μόνον περί γνωμοδοτήσεω; 

διά άλλο τι κόσμημα. ΊΙ Μαρκησίζ έπιδ'οκι- 

μάσασα ταϋτα, έπεμψεν άμέσως διά τον Καρ- 

διλλιάκ, όστις δέν ήργησε νά έμφζνισθή είς τό 

δωμάτιόν.

έυ.βλη-

*
έσκόπει

τήν έργασίαν είς 

ον όμως έξακολουθεϊ

("Ε-εται συνέχεια)

ΠΕΡΙΗ ΓΗΣ ΙΣ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΦΙΛΙΠΙ1ΙΝΑΣ ΝΗΣΟΥΣ

,Μεσα εικόνων.)
Ή νήσος ϊούλου.

Μ έπιθυμία μου ήτο νά έπισκεφθώ τόν ήγε- 

® μόνα τή; νήσου Σούλου όνόματ*. Μωάμεθ 

. Ι’ιαμαλούλ Άλάμ, περί ού ε'μαθον οτι ήτο άνήρ 

λόγιος καί ρέκτης. Τφ ε'γραψα έπιστολήν είς

γλώσσαν μαλαϊκήν. άλλ’ αί ήμέραι παρήρχοντο 

καί ή άπαντησι; δέν ήρχετο. Τότε είς τών ξέ

νων κτηματιών, δ Γερμανό; Σούκ, όστις διετέ- 

λει εί; λίαν φιλικά; μετά τοϋ ήγεμόνος σχέσεις, 

μοί έπρότεινε νά μέ είσάξη παρ’ αύτώ.

Ό κ. Σούκ είχε μεταβή πρό πολλών έτών 

είς τά μέρη ταϋτα, όπου έκτήσατο γαίας έκ- 

τεταμένα;· ώ; μή άνήκων είς τό μισητόν έθνος 

τών Ισπανών ήτο άγαπητός παρά τοϊς έγχω- 

ρίοι; καί άπελάμβανεν άρκούση; άσφαλείας. 

'Ότε μετέβημεν πρός αύτόν ϊνα τόν παραλάβω- 

μεν διά τήν έπίσκεψιν τοϋ ήγεμόνος, όστις κα- 

τώκει έν χωρίω άπέχοντι ώρα; τινάς έκεΐθεν, εΰ- 

ρομεν τήν οικίαν αύτοϋ μεταβεβλημένην σχεδόν 

είςφρούριον. Ή οίκία έδείκνυε παντζχόθεν ίχνη 

εχθρική; έπιθέσεως. Είσελθόντες έμάθομεν ότι 

τήν προηγουμένην νύκτα συμμορία κακούργων 

είχε πειραθή έπίθεσιν κατά τής οικίας. Ό κ. 

Σούκ άφυπνισθείς έζ. τών κραυγών τών δρ- 

μώντων ληστών έφόνευσε διά τοϋ πελέκεως 

ένα τών κακούργοιν, όστις είχεν ήδη είσδύσει 

εί: τον κοιτώνα του, μεθ’ ο διέταξε τού; ύπη- 

ρέτας του ν’άποκρούσωσι διά τών όπλων τήν 

επιδρομήν. Οί λησταί έξεσφενδόνιζον βέλη πε- 

πυρακτωμένα κατά τής άχυρίνης στέγης, όπως 

πυρπολήσωσι τήν οικίαν, άλλ’ ή στέγη κατά- 

βροχος ούσα έκ τής πρό μικρού ένσκηψζσης 

θυέλλης μετά ραγδαίας βροχής, δέν έκάη. Έν 

μέσω τών αστραπών κζί οδηγούμενος παρ’ αύ

τών δ κ. Σούκ έπυροβόλει κατά τών ληστών, 

ιόν τρεις έφονεύθησαν καί εί; έπληγιόθη. Οί δέ 

λοιποί ίδόντες οτι μάτην κοπιώσιν έτράπησαν 

εί; φυγήν, (ορα τήν εικόνα). Μετά τό συμβάν 

τούτο δ κ. Σούκ μας είπεν ότι είναι άνάγκη 

νά ίδη τό ταχύτεοον τόν ηγεμόνα, καί άφ’ού 

έδωκε τάς άπζιτομένας διαταγάς είς τούς αν

θρώπους του διά τήν φρούρησιν τής οικίας του, 

άνεχωρήσαμεν μετ' αύτοϋ έφιπποι διά τό χω- 

:ίον Μαϊβούν, ένθα κατώκει δ ήγεμών.

'Ολίγα; στιγμάς μετά τήν άφιξίν μας εί- 

σήχθημεν παρά τώ ήγεμόνι, όστις έχει τόν τί

τλον Σουλτάνου. Μζς έδέχθη περιστοιχισμένο; 

ύπο των αύλικών του καί καθήμενος επί πολυ

τελούς έδρας ύπό ούρανόν αρκούντως πενιχρόν. 

Πλησίον του έκάθητο δ υιός του, παϊς ζωηρός 

καί εύφυής, ώς έφαίνετο. Πατήρ καί υιός έφό- 

ρουν πλουσίαν στολήν έξ ύφάσματος τής Κίνας· 

τά ξίφη των καί οί δακτύλιοι ήσαν κεκοσμη- 

μένοι διά πολυτίμων λίθων. Ό Σουλτάνος ήτο 

σοβαρό; καί αξιοπρεπής. Αποτεινόμενος προς 

έμέ έν γλώσση μαλζϊκή μοι είπεν οτι έμποόί- 

σθη ν' άπαντήση είς τήν έπιστολήν μου ένεκεν 

άσθενείας- τούτο ήτο πρόφασις- τό άληθές ήτο 

οτι δέν ήδυνήθη ν’άναγνώση τήν έπιστολήν 

μου, διότι είχον παραλείψει τού; τόνους.

Τό ηγεμονικόν άνάκτορον είναι είδος καλύβη; 

στηριζομένη; έπί πασσάλων· ύπό το άνάκτο

ρον έν μέσω άκζτονομάστου βορβόρου διαιτών- 

ται οί ίπποι καί βούβαλοι. Είς τό άνάκτορον 

ανέρχεται τις διά κλίμακο; ςυλίνης, ήτι; άγει 

εί; πρόδομον, όθεν εισέρχεται τις είς τήν αίθου

σαν. ήτις κατέχει τό όλον μήκος τοϋ οικοδομή

ματος. Αριστερόθεν τής αιθούσης είναι δ γυ- 

ναικωνίτης, χωριζόμενος μόνον διά παραπετα

σμάτων, δεξιόθεν δέ ύπάρχει έδρα μακρά, οπού 

κάθηνται συνωστιζόμενοι οί κάτοικοι τής πρω

τευούσης, οίς έπιτρέπεται έλευθέρα ή είσοδος. 

Έκαστο;, έλεύθερο; ή δούλος, έχει τό δικαίωμα 

ν’ άποτείνη τόν λόγον είς τόν ηγεμόνα κατά 

τάς ώρας ταύτας τών έπισήμων ακροάσεων. Ό
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ήγεμών κατά τάς ακροάσεις έχει πλησίον του 

καθήμενον καί τόν πρώτον σύμβουλόν του καί 

αύλάρχην του, ’Αφγανόν τυχοδιώκτην, φιλό- 

δοξον και άπαίδευτον, οστις κατώρθωσε νά 

προσελκύση είς εαυτόν την εύνοιαν τοϋ άγαθοϋ 

άρχοντας. Παρά τόν θρόνον ϊστανται καί οί 

σωματοφύλακαις, κρατούντες την δεξιάν έπί 

τών ξιφών, (ορα την εικόνα).

Μας ε'φεραν σκαμνία καί τράπεζαν, έφ' ής 

παρέθηκαν άηδεστάτην σοκολάταν καί σιγάρα. 

Κατά τό παράδειγμα τού ήγεμόνος όλοι ανε

ξαιρέτως καπνίζουσιν ή μασσώσι φύλλα καπνού. 

Έν τοσούτφ ζωηρά έξηκολούθει ή συνδιάλεξες. 

Ό Σουλτάνος μάς ήρώτησε περί πολλών καί 

ποικίλων πραγμάτων, άποδεικνύων πολλήν εύ- 

φυίαν. άλλ’ ένίοτε καί μεγάλην άγνοιαν τών 

συμβαινόντων- ιδίως ένδιεφέρετο περί τών πο

λιτικών, καί περί τής Θέτεως ήν κατέχει ή 

Ισπανία έν τώ πολιτικώ τής Ευρώπης συνε- 

δρίω· δέν γνωρίζει ευρωπαϊκήν γλώσσαν καί 

σπανίως ευρίσκει μεταφραστάς διά τάς όλίγας 

εφημερίδας, αϊτινες άπό καιρού είς καιρόν πε

ριέρχονται είς χεΐράς του. Μέ ήρώτησεν έπα- 

νειλημμένω; περί τών στρατιωτικών καί ναυτι

κών δυνάμεων τών διαφόρων τής Εύροιπης κρα

τών, καί έμεινεν έκπληκτος άκούσας παρ’ έμοϋ 

τόν αριθμόν τών στρατιωτών καί τών πλοίων. 

Σημειωτέου ότι ό ήγεμών ούτος έχει τήν άπαί- 

τησιν ότι έχει στόλον άξιόμαχον, άν καί δ στό

λος ούτος δέν σύγκειται ή έκ τινων μόνον λέμ

βων, κακώς καί τούτων ώπλισμένων. Οί Σου- 

λουάνοι όμως είναι καλοί ναυτικοί καθ’ ο νη- 

σιώται, καί μέ τά ελαφρά αύτών πλοιάρια έκτε- 

λοϋσι πλόας αρκούντως εκτεταμένους.

Άφ’ ού μέ ήρώτησεν έπανειλημμένως περί 

τών στρατιωτικών δυνάμεων, έφερε τόν λόγον 

έπί τών παγκοσμίων εκθέσεων έν Ευρώπη, καί 

έπί τής καταστάσεως τής γεωργίας έν Γαλλίικ. 

Τώ έφάνη δέ λίαν πκοάδοξον όταν εμαθεν ότι 

έν Γαλλία ολη ή γή είναι καλλιεργημένη.Έπί 

πολλήν ώραν μάς έκράτησεν ό ήγεμών έν τή 

άκροάσει, καί μάλιστα τόσον πολύ, ώστε καί 

έγώ καί ό σύντροφός μου σχεδόν κατελήφθημεν 

ύπό τού ύπνου. Παρατηρήσας τούτο μάς είπε 

ν’ άποσυρθώμεν καί ν' άναπαυθώμεν, οπερ καί 

έπράξαμεν λίαν προθύμως· αύτός δέ έξηκολού- 

θησε δίδων ακροάσεις είς τούς ύπηκόους του.

("Επεται το τέλος).

ΤΑ ΑΦΙΕΡΏΜΑΤΑ ΙΙΑΡ ΑΦΡΙΚΑΒΟΙΣ
ΥΠΟ

ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Δικαστοϋ.

Διατελέσας έπί πολλά έ^η, ώς γνωστόν, έν 

Αφρική και ιδίως έν τώ νομή> Τριπόλεως τής 

Βαρβαρίας ώς πρόεδρος τού έν αυτή Έφετείου 

έ’σχον τήν ευτυχίαν ϊνα ίδω καί έπισκεφθώ πολ- 

λάς αρχαιότητας καί περίεργα εύρισκόμενα έν 

αυτή καί έλθών έκ τού σύνεγγυς είς άμεσον επα

φήν καί συνάφειαν μετά τών κατοίκων αύτής 

έσπούδασα τά ήθη καί έθιμα αύτών, όντα λίαν 

περίεργα μή συμπεριληφθέντα έν τή ιστορία τοϋ 

απωτάτου και εΐσέτι άγνώστου νομού τής 'Οθω

μανικής Αύτοκρατορίας.

Πεποίθησίς τις τυγχάνει παρ’ άπασι τοΐς 

ένοικούσι λαοΐς έν Αφρική ότι ό Θεός άείποτε 

άρέσκεται είς τιμαλφή δώρα· τοΰτο δ’ έστί τό

σον έμφυτον αύτοΐς, άτε τής μωαμεθανικής 

θρησκείας έπιτασσούσης τούτο. Τά άφιερώματα 

ταύτα ή δώρα προσφέρονται ώς έπί τό πολύ 

τώ Θεώ ώς εύγνωμοσύνης τεκμήριον, ένεκα εύ

νοιας έπιδαψιλευθείσης παρ’ αύτού τώ άνθρώπω. 

Πολλάκις όμως προσφέρονται άφιερώματα έπί 

σκοπώ, ϊνα παρακινηθή δ Θεός καί παράσχη 

αύτώ τώ δωρούντι ειδικήν τινα χάριν. Τοιαύτα 

δέ αφιερώματα προσενέγκοντυ όχι μόνω τώ 

Θεφ, άλλά καί παντί άνδρί, θεωρούμενο» ώς 

θρησκευτικοί άρχοντι, Σειδ, Σεΐχη καί Μαρα- 

βούτη τινί.

Ή συνήθεια τού προσφέρει·? τώ Θεώ ή μεγί- 

στω άγίω τοϋ Ισλαμισμού δώρα εύρίσκεται έν 

χρήσει παρά τοΐς Άσιανοΐς ε"θνεσιν έκ τών άρ- 

χαιοτατων, ών ισμεν, χρόνων μέχρι τής εισ

αγωγής τού ’Ισλαμισμού.

Τά άφιερώματα δέ ταϋτα εΐσί τεχνουργήματα 

έξαιρέτου έργασίας, οίον πολυδάπανοι πέπλοι 

τιθέμενοι έπί τών τάφων ιών μαυσοιλείων, ή 

άναρτώμενοι έν τοΐς ναοϊς, χρυσουφαντοι ση- 

μαϊαι, λυχνίαι άργυρότευκτοι, μανουάλια άρ- 

γυρα, θυμιατήρια άργυροεπίχρυσα, πίνακες πο

λυτελείς (λεχβά), Κοράνια επίχρυσα έξαιρέτου 

καλλιτεχνίας καί έτεοα θρησκευτικά κειμήλια 

αυτών.

Έστι δ' άπαρζβατον έθος εΐσέτι, μετά, ευ

τυχή έ'κβασιν πολέμου τινός, ή καί έτερας έπι- 

χειρήσεως νά άφιερώνωσι τώ Θεώ ή έτεροι θρη

σκευτικώ άρχοντι μεγαλοπρεπέστατα όπλα οίον 

περικαλλές ξίφος ή άσπίδα καί έτερα διάφορα.

Παρά πάσαις ταΐς τάξεσι τού αφρικανικού 

λαού εΐσέτι έπικρατεΐ έθος έν πάσαις ταΐς περι- 

στάσεσι τό προσφέρει·? τό δέκατον τού κέρδους 

αύτών τοΰτο ανατίθεται, είς τέμενος τι ή μο

νήν τινα είς τεχνούργημά τι μεταβκλλόμενον 

ή αγαθοεργόν πραξιν.

Πολλοί δ' άπζλλαττόμενοι κινδύνου δεικνυ- 

ουσι μετά προθυμίας τήν εύγνωμοσύνην αυτών 

τώ Θεώ ή άγίω προσφέροντες άφιερώματα τινα. 

Τά συχνότερα τούτου παραδείγματα δύναταί 

τις άπαντήσαι έπί άνθρώπων έξάσθενείας άναρ- 

ρωσάντων.

Πολλάκις θρησκευτικόν καθήκον επιβάλλεται 

αύτοΐς ϊνα πάντες οί οπαδοί τού Ισλαμισμού 

προσενέγκωσιν ή τήν επικαρπίαν ή μέρος τού 

πλούτου αύτών είς άφιερώματα χρηματικά, ή 

άκίνητα καλούμενα άραβιστί βακφ ή βακούφια, 
άτινα άφιεροϋσι τοΐς ναοϊς καί έκ τών προσόδων 

αύτών συντηρούνται πολλά άγαθοεργήματα, 

οίον λύκεια (μεδρεσέδες), βρύσεις, νοσοκομεία, 

πτωχοκομεΐα, λουτρώνες κ τ λ. Ό διά τής 

νομίμου δδοΰ άφιερώνων τι ουδέποτε δικαιούται 

έχειν έπ’ αύτού δικαίωμά τι, διό καί τά άφιε

ρώματα είς άεί διατελούσιν άμετάτρεπτα. 

Τπάρχουσι δέ τοιαύτης φύσεως βακούφια όχι 

μόνον έν Αφρική, άλλά καί έν άπάση τή 'Οθω

μανική Λύτοκρατορία.

Γράψαντες δέ τά ολίγα ταύτα περί τοϋ έθους 

τής χρήσεως τών άφιερωμάτων παρ’ Αφρικανούς 

έπιφυλαττόμεθα δημοσιεύσαι προσεχώς έν ιδιαι

τέρα μελέτη και περί τών άφιερωμάτων (βα- 

κούφιων) τών ευρισκομένων έν τή νήσοι Κύπρω, 

άφιερωθέντων ύπό διαφόρων αγαθών άνδρών 

έπί σκοπώ συντηρήσεως πολλών φιλανθρωπικών 

καταστημάτων τής έν Κύπρο> οθωμανικής κοι- 

νότητος, περί ών ούδείς εΐσέτι τών λογιών Κυ

πρίων ήψατο πραγματευθήναι.

ΕΝ ΔΑΚΡΥ
Είς την Μαρίαν Ζήντζου.

Συγγνώμην άν έένη καί άγνωστος δλως 
Είς μνήμην της δάκρυ ή Μοϋσά μου σπείση· 
Όπόταν είς νέφη μαυρίση ό θόλος 
Τά πάντα έν γένει πενθούν έν τή φύσει.

Τρισκαίδεκα μόλις άνοίόεις, Μαρία, 
Έκόσμουν μέ ρόδα τόν νέον σου βίον 
Πνοή πλή/έίαίφνης θυέλλης άγρια 
Είς τάφ .ν προώρως σέ έπεμψε κρϋον.

Μακράν κοί πατρίδος καί στέγης φιλτάτηε 
Δέν είδεν αγκάλην μητρός ή ψυχή σου. 
Οπότε έκ μαύρης τοϋ κόσμου απάτης 
Αγνή άνηρπάγη έντός Παραδείσου.

Μαρία!. . Ώς κρίνον έν μέσω λειμώνων 
Δέν έπρεπε λαϊλαψ δεινή νά σέ θραύση . ..
Ώ! έχω νά είπω πληθύν παραπόνων, 
Φοόοΰμαι πλήν μήπως ή μήτηρ σου κλαύση !

Φοόοΰμαι, Μαρία, φοόοΰμαι μή γίνω 
Παραίτιος θρήνων καί πόνων της νέων· 
’Αρκεί ή ϋδύνη .. .. Τήν λύραν άφίνω 
Ιΐανύστατον δάκρυ είς μνήμην σου χέων.

Συγγνώμην, συγγνώμην άν άγνωστος δλως 
Μέ δάκρυ έκ.ίνην ή Μούσα μου ραίνη· 
Όπόταν είς νέφη μαυρίση ό θόλος 
Ούδείς πρός τό σκότος αναίσθητος μένει !

Έν Αλεξάνδρειά Αίγυπτου.

'Ιωάννης ϊοφιανόπουλος.

Νυκτερινή έπίθεσις.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
'Αναμνήσεις εκ τον γαλλο-γερμανικον πόλε

μόν τών ετών 1870—71 νπο'Έλληνος ίν πρωβ- 
σικΐ] νπηρεοία. Μετάφρασες ’Ιωάνναν Μυλλέ· 
ρον. Έν Λειψία 1880.

Ό έν Άλαϊς Σαξόνωνδιαμένων καθηγητής κ. 

Ιωάννης Μύλλερος,γνωστός τώ Έλληνικφ κοινώ 

καί έξ άλλων πολλών φιλολογικών έργων, άπερ 

διαπνέει άκραιφνής Φιλελληνισμός, μετέφρασεν 

έσχάτως καί έξέδωκεν έν κομψοτατω τομιδίω 

τάς «Αναμνήσεις τού γαλλο-γερμανικού πολέ

μου», άς συνέγραψεν ό τοσοϋτον προώρως κατα- 

λύσκς τόν βίον Λίμύ.ΐιος ' Ραγκα6ή<:, υιός τοϋ 

σεβαστού λογίου Κυρίου Αλεξάνδρου ’Ραγζαβή. 

Ό Αΐμύλιος 'Ραγζαβής μαθητή: διατελών τής 

έν Βερολίνω στρατιωτικής σχολής έ"λαβε μέρος 

εις τον γιγαντιαϊον εκείνον πόλεμον έκ τών με

γάλων όμως έν αύτφ κακουχιών προσβληθείσης 

τής ύγείας του άπεβίωσε κατ’ Απρίλιον τού 

1874 έν Αλεξάνδρειά τής Αΐγύπτου, μόλις τό 

220ν έτος τής ηλικίας του άγων.

Έν τώ Προλόγω ό μεταφραστής λέγει τά 

έξής: «Νεαρός Έλλην αξιωματικός, γόνος εύγε- 

νούς έκ Κωνσταντινουπόλεως οικογένειας, έγκα- 

τέλιπεν ήμΐν έν νεοελληνική γλώσση Σημειώ-

Τό άνάκτορον τοΰ Σουλτάνου τής νήσου Σούλου.
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σεις περί των έν έν τώ γερμανο-γαλλικώ πολεμώ 

των ετών 1870 — 71 συμβάντων, ών ύπήρξεν 

ζύτόπτη; μάρτυς. Δεν έπρόκιιτο νά γςάψη την 

ιστορίαν των καταπληκτικών εκείνων γεγονότων 

άλλά νά έκθεση μόνον όσα είδε καί εις όσα 

έλαβε μέρος ενεργόν. Ή διήγησις εινε σαφής 

καί αμερόληπτος, ελκυστική άμα καί αφελής. 

Ό συμπαθής καί εύγενής χαρακτήρ του νεαρού 

ήρωος διαλάμπει έν τή διηγήσει ταύτη. Ούδείς 

θ’ άναγνώση αυτήν χωρίς νά άγαπήση άπό καρ- 

δία; τον συγγραφέα. ΙΙάντα δε Γερμανόν θά 

έμπλήση ύπερηφανίας, νά ϊ5η εκτεθειμένα τά 

λαμπρά τών συμπατριωτών του κατορθώματα 

μετά τοσαύτης άαριβείας καί άμεροληύίας 

ύπό ξένου παρατν,οητοϋ. 'Αλλά σύν τώ αΐσθή- 

ματι τής χαράς θά καταλάβη την καρδίαν του 

καί αίσθημα μελαγχολίας καί θλίψεως, όταν 

άναλογισθή οτι ό νεαρός ιππότης, δ τοσοϋτον 

άνδρείω; άγωνισθείς ύπέρ ημών,τών ξένων αύτώ, 

άπέτισε διά τής ζωής του τήν άφοσίωσιν καί 

αύταπάρνησιν ταύτην. Δέν τφ έπέπρωτο νά 

ύπηρετήση. ώς άνήρ, τήν πατρίδα του καί νά 

έξασκήση έμπράκτως όσα ε'ν τή ξένη σχολή καί 

έν τφ ξένω στρατοπέδφ έδιδάχθη. Έν ηλικία 

22 ε’τών κατήλθεν εις τον τάφον. Τό παρόν 'Η

μερολόγιων του είναι τό μόνον κληροδότημα, 

όπερ άφήκεν ήμϊν άλλά δι’ αυτού ε'στησεν 

έαυτώ άφθαρτον μνημεΐον. Ή παρούσα μετά

φρασες έστω στέφανος άμάραντος κατατεθειμέ

νος επί τού μνημείου τούτου· έστω δ ελάχιστος 

φόρος εύγνο>μοσύνης, ον οφείλει ή Γερμανία τή 

μνήμη τού τοσούτον προώρωςέκ τού βίου άπελ- 

θόντος Έλληνος στρατιώτου.

ΕΚ ΤΩΝ TOY MANTEGAZZA

ΑΙ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΑΓΑΛΛΙΑΣΕΙΣ
μετάφρασις.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ

Ή άχώριστος αΰτη τού ήμετέρου βίου σύν

τροφος, ή ώς σκιά άκολουθούσα ημάς έν τή χαρά 

καί τή λύπη, φωτεινή ώς ό ήλιος ή ώς ό άήρ 

άόρατος, ή εις πάσας ημών τάς πράξεις καί 

τάς σκέψεις πάσας διεισδύουσα, ή έ.Ιπίς, δέν είνε 

αύτογενές αίσθημα, ούδ' άρχέτυπος δύναμις έ- 

χουσα ώρισμένον άναχωρήσεως σημεϊον καί σταθ

μόν μόνιμον καί άναγκαϊον, άλλά παλμός τής 

επιθυμίας πρός τόν σκοπόν, καί τών λεπτότερων 

καί τών μάλλον ενδιαφερόντων φαινομένων τού 

ηθικού κόσμου. ’Από τών χλιαρών τής καρδίας 

χωρών ή άπό τών τής ψυχής πεπηγυιών τοιού- 

των εγείρεται άτμώδες νέφος οπερ, έλαφρόν καί 

ταχύ, προσπαθεί νά άνέλθη ύψηλά, Εινε επιθυ

μία,άνάγκη, είνε τό άρωμα τής αγάπης ζητούσης 

άδελφήν, ή αύρα νοητικής δυνάμεως ζητούσα 

ίστίον πρός ο νά δύνηται νά πνέη.

Ό πόθος, άκρατής καί κούφος ώς νεανίσκος, 

γεννάται κατ’ άρχάς καί εγείρεται δρμητικός 

καί βίαιος, χωρίς νά συμβουλεύηται τήν πυξίδα, 

χωρίς νά πνέη άνεμος καί ίσως-ισως χωρίς νά 

γνωρίζη τό τέρμα πρός ό τείνει ή τήν δδόν ήν οφεί

λει νά άκολουθήση. Τολμηρός καί άνυπόμονος,δέν 

ποθεί ή νά άνέρχηται καί, άνυψούμενος, χαίρει 

επί τή ορμητική καί έλευθέρα κινήσει, χωρίς νά 

παρατηρή πέριξ καί χωρίς νά άμφιβάλλη . 

Άλλ’ οΰχί πάντοτε φθάνει πρός τό τέρμα, 

καί ή σύμπτωσις σπανίως άνάγκζζει νά άκο- 

λουθηση την ευθείαν οδόν τήν ένούσαν τήν α

νάγκην τή τέρψει. Συχνότερον τό έλαφρόν καί 

άτμώδες νέφος τού πόθου, άνυψωθέν άστραπιαίως 

εις τάς ύψηλοτέρας τής άτμοσφαίρας, χώρας, 

έφίσταται άμφί ρέπον καί κρέμαται ταλαντευό- 

μ,ενον έν αΐθέρι τώ κενώ δμοιάζοντι. Έκεϊ πνέ- 

ουσι νωθροί, ύπόψυχροι καί εύωδιάζοντες οί ζέ

φυροι καί ύπερείδουσι μειλιχίως έπί τών κυαναυ- 

γών αύτών πτερύγων τόν πόθον όστις, χωρίς νά 

άνέρχηται καί κατέρχηται, πάλλεται καί κρα- 

δαίνεται. Ή ήδεϊα έκείνη κίνησις είν’ ή ελπίς, 

ή άπειρος έκείνη χώρα είνε ή άτμόσφαιρα πρός 

ήν άνυψούνται πάντα τά ανθρώπινα πάθη, τό 

μέρος έν ώ οί πόθοι ϊστζνται μετέωροι μεταξύ 

τού ουρανού καί τής αβύσσου, άναμένοντες τήν 

ζωήν ή τόν θάνατον. Υμείς οί άναγινώσκοντες 

τάςγραμμάς ταύτας θά γνωρίζητε βεβαίωςπάν- 

τες τήν χώραν έκείνην, διότι πκντες ύμεϊς έχετε 

έπιθυμίας πτερυγιζούσζς έπί τού έσχατου δρί- 

ζοντος τών ύμετέρων ονείρων καί παλλομένας έκ 

τής άρμονικής κινήσεως τής καλουμένης έλπίδος· 

πάντες ύμεΐς θά έχητε βεβαίως έκεϊ τά μετέωρα 

ύμών νέφη, θά άκολουθήτε μετά περιδεούς άλ

γους τάς άλλαγάς διευθύνσεων τών ύμετέρων 

πλοιαρίων όλισθαινόντων έπί τοϋ άνευ ορίων ε

κείνου πελάγους. Ναι, είνε ώκεανός άνευ κυμά

των άλλ’ είνε τρομερός έν τε τή γαλήνη καί τή 

καταιγίδι. καί τά ελαφρά τών επιθυμιών νέφη 

άτινα μετζιωρούνται, έκεϊ τρέμουσι πάντοτε α

βέβαια καί περίφοβα. Εϊσί τοσούτω λεπταί αί 

άτμώδεις έκεϊναι τολύπαι ώστε, ώθούμεναι μό

λις πέραν τής άνεπαισθήτου λυκνίσεως τής έλπί

δος, ύποφέρουσι τόν τρόμον, άληθές κακόν θα

λάσσης τού μυστηριώδους έκείνου ώκεανού. Άπό 

καιρού εις καιρόν νέφος, οπερ έπί πολύ έκραδαί- 

νετο χωρίς νά άνέρχηται ή κατέρχηται,κατακρη

μνίζεται αίφνης ύπό θανάσιμου ψύχους οπερ, πυ- 

κνούν αυτό, καθίστησιν άνίκανον νά έμμένη έν 

ταϊς αίθερίαις έκείναις χώραις. Τότε ή τής έλπί

δος κίνησις παύει, καί ή λύπη έ'πεται τή χαρά. 

Άλλοτε ερεργέτις τού ήλιου άκτίς συλλαμβάνει 

τόν σκοπόν τής έπιθυμίας έν τή πτώσει αύτού, 

δ όποιος έκτεινόμενος έλαφρός, κραδαίνεται έτι 

εις τήν γλυκεϊαν τής έλπίδος κίνησιν καί ύψού- 

ται έκ νέου, καί ούτως συμβαίνει ώστε ώς έπί 

τό πολύ αί τού ανθρώπου έπιθυμίαι, συστοεφόμε- 

ναι ύπό αληθούς ηθικής αιώρας, αίωρούνται με
ταξύ τής έλπίδος καί τού τρόμου- καί δτέ άνερ- 

χόμεναι κρημνιζόμενα·. άλλοτε άσχολούσι τόν βί- 

ον. Σπανίως ή έπιθυμία, διαπαλθεϊσα ύπό τής 

κινήσεως τής έλπίδος, ύψούται ταχεία καί ευ

θεία, έξικνουμένη έπί τόν σκοπόν.

Εις πάσας ταύτας τάς κινήσεις, καθ' άπα- 

σαν τήν μετεωρικήν ταύτην καί νεφώδη ζωήν 

δ άνθρωπος διέρχεται τό πλεϊστον τών ημερών 

αυτού άπολαύων τών ζωηροτέρων αγαλλιάσεων 

ή ύφιστάμενος τούς όξυτέρους τών πόνων.

("Επεται συνέχειι)

I

Πρός τόν Άξιότψον Συντάκτην 
τοϋ « Έσπέοου »V

Έν Άθήναις.
"<lv έν Marienbad προ τινων ετών ώρας 

τινάς σχολής έδαπάνων περιερχόμενος τά παρά 
την πάλιν άλση, έν&α ένέτυχόν που ίδεΐν το 
παρά πόδας ποιημάτιον τού μεγίστου τής Γερ - 
μανίας ποιητοΰ Geel lie έγκεχαραγμένον έπί 
τής ούτω καλούμενης «'έδρας τοϋ G cc I h <■» 
(Goethes Sitz) εν τινι μέρει τοϋ άλσους.

Τοϋ ποιημάτιον τούτου, έμμε'τρως μετά- 
φραβ&έντος τότε εις τήν καθ’ ήμάς, τήν δη- 
μοσίευσιν έν τώ αξιολογώ «’Εσπέρω», εί 
εγκρίνετε, ποιήσατε.

Εις δημοσίευσιν τοΰ παρόντος ένε&αρρύν&ην 
έκ τής κρίσεως τοϋ έν Βρόμη έξοχου Ελληνι- 
στου και φιλολόγου Κυρίου Ε. Ζήγελερ, τού 
όποιου τήν πρός εμε επιστολήν, εν αντιγράφω, 
(μετά τής έμής άπαντήβεως εις αυτήν) Επισυνά
πτω ένταΰ&α' άμφότερα ταΰτα δημοσιεύσατε, 
αν μή τιτό κωλΰον'. Επιτραπείτω δε μοι δηλώ- 
βαι οτι μόνον χάριν ιδίας τέρψεως έγένετο ήόε 
ή μετάφρασες μόλις άκρω δακτύλω γευσαμένω 
τά τΰς Γερμανικής Μούσης και Γλώσσης. 
Εφ’ okwv τβ» λόφων βι τ/ Uber alien Gi fvln 1st Kuh’
’Et; «4ντα τά Sir. *Hen Wipfclu bu

μό*ι; άιΐυρέζιι Knuin eincn Hauch
ΕτΠ Ιάνο; β.*·^ τ4 χττ>. Die Viigleiu aihwcigeu im Wald··

wart.· nur bald.·
Γ.λήντ, ναϊ <i =^οσ«γγ·ζ».. Rhuest dn auch.

1. Γ. Καραγεωργιάδης ιατρός
Έν Λεμησώ τή 10 ’Απριλίου 1889.

Ε. Ζήγελερ φιλόλογος
I. Καραγεωργιάδη ίατρώ 

εϋ πράττειν.
'Ότι ού τή νεοελληνική γλώσση χρώμαι έν 

ταύτη τή επιστολή, τιμιότατε Κύριε, άλλά τή 
παλαια, μή &ανμάσης· τήν μεν γάρ έκ παιδος 
δεδίδαγμαι, τήν δ’ ού' όμως τούτω τω γλεδσσα 
ούχ ούτω διαφέρουσιν άλλήλων, ώστε εμ'ε μή 
δύναΰ&αι συνιέναι τήν σήν μετ.άφρασιν, ής ή 
άρχή

Έφ όλων τών λόφων σιγή' 
εί ούν βούλει άκούειν, τί έμοι περί αυτής δοκει, 
ευ και καλώς μετέφρασας τδ ήδιστον ποιημάτιον 
τοϋ ήμετέρου μεγάλου ποιητοΰ και ούχ ήμαρτες 
τού νοΰ· είδε και τά μέτρα καλά,ούκ οΐδα έπεί 
τήν μετρικήν τής νεοελληνικής γλώσσης ού 
γιγνώσκω' χαιρήσω ό’ άκούων ότι και περί άλ
λων τής γερμανικής μούσης δώρου σπουδάζεις' 
πολλά γάρ έχομεν σπουδής άξια ποιημάτια' 
ερρωσο.

Γεγ. έν Βρέμη 12. X 1884. 
I. Γ. Καραγεωργιάδης ιατρός

Ε. Ζήγελερ φιλολογώ 
χαίρειν.

’Όσμενος πάνυ τήν σήν πο&εινήν επιστολήν 
έκομισάμην καί εύγνωμόνως άει εχω σοι, ώ ελ
λόγιμε άνερ, έπιεικεία χρωμένω έν τώ κρίνειν 
τήν έμήν μετάφρασιν.

Πολλή έχει με ε’πι&υμια πρόδ σπουδάς τής 
γερμανικής μούσ>)9' όμως έπιλείπει με δ χρόνος 
ιατρόν όντα· πολυάσχολον γάρ ϊητρών εργον 
ερρωσο.

Γέγραφα έν Λεμησσώ Κύπρου 3. XL 1884.

'II πρωτεύουσα τής Αργεντινής δημοκρα
τίας. Ή πόλις Buenos-Ayres, πρωτεύουσα τής 

Αργεντινής δημοκρατίας έν τή νοτίω Αμερική 

έχει κατά τήν τελευταίαν άπογραφήν τού πα

ρόντος έτους 500 χιλιάδας κατοίκων. Έν έτει 

δέ 1580, ότε τό πρώτον κατέλαβον αυτήν οί 

'Ισπανοί είχεν έήήκοκτα μόνον (60) κατοίκους. 

Καταπληκτικήν πρόοδον ε'λαβεν ή πόλις αυτή 

ιδίως έν τώ ένεστώτι αίώνι, διότι εν έτει 1800 

ήρίθμει μόνον 40 χιλιάδας ψυχών.

Ή πόλις αϋτη κεϊται εις 36° πλάτους κζί 5° 

μήκους, καί εις 10 μέτρα κζί 35 έκζτοστά ύπε- 

ρανω τής έπιφανείας τής θαλάσσης. Ίδρύθη δέ 

τό πρώτον παρά τού 'Ισπανού ΙΙέτρου Μενδόζα 

έν έτει 1535. Δύο έτη μετά ταύτα κζτεστράφη 

έντελώς ύπό τών άγριων Ινδών έκ τής φυλής τών 

Κεοαντών, έπιδραμόντοιν αίφνης κατ’ αυτής. 

Μόλις κτισθεϊσα έκ νέου κζτεστράφη έντελώς 

ύπό πυρκαϊζς καί έ'μεινεν έγκζτζλελειμμένη μέ

χρι τοϋ έτους 1580, ότε ήλθε καί κζτι.θκησεν 

αύτήν ο Ιωάννης Γαρζί μετά 60 Ισπανών. 

Έφερε τότε τό όνομα Santa Maria de Bue- 

uos Ayres.

Περί τής παραγωγής τού ονόματος τής πό- 

λεως διαφέρουσιν αί γνώμαι- οί μέν λέγουσιν 

ότι δ Sancho dal Campo, γαμβρός τού Μεν

δόζα, άποβιβασθείς εις τήν άκτήν τοσούτον 

έθέλχθη ύπό τοϋ τερπνού άέρος τού μέρους έκεί

νου ώστε τό έκάλεσεν «Ό καλός άήρ» (Buenos 

Ayres)· άλλοι πάλιν διατείνονται ότι τά πλοία 

τού Μενδόζα πλεύσαντα έξ Ισπανίας πρός τήν 

νότιον Αμερικήν είχον τόσον ευχάριστου τόν 

πλοΰν, ώστε έδόθη τό εϋηχον όνομα εις το μέ

ρος τής άποβιβάσεως τών πληρωμάτων.

Ή έ’κτασις τής πόλεως είναι 45 έκατομμυ- 

ρίων τετραγωνικών μέτρων, ή δέ θερμοκρασία 

της είναι κατά μέσον όρον 17 βαθμών, διότι 

είναι προπεφυλαγμένη άπό τούς ψυχρούς άνέ- 

μους. Αί θύελλαι όμως είναι συχνζί, καί ύπελο- 

γίσθη ότι έντός τών 20 τελευταίων ετών ένέσκη- 

ψζν έπί τής πόλεως 93 ίσχυραί θύελλαι. προ- 

ξενήσζσαι καταστροφής καί 307 άσθενέστεραι.

Ή κυβέρνησις τής Αργεντινής άπεφάσισε νά 

στήση έν Buenos Ayres τέσσαρας άνδριάντας, 

ών οί δύο, δ τού διαπρεπούς πολιτευτού Ρεβα- 

δζβία, καί ό τού μεγάλου πατριώτου Μορένου, 

έστήθησαν ήδη. Οί τέσσαρες ούτοι άνδριαντες 

θέλουσι κοσμεί τάς τέσσαρας γωνίας τής εύρείας 

κεντρικής πλατείας τής πόλεως.

f'Ex τήτ Χοιιη-αμερικαπχήΐ ι'.τιθεωρήσεωτ.)

----- --------
Στατιστική παρα^ρόνο»' έ>· Ζυρίχη. Κατά 

τινα στατιστικήν γενομένην έσχάτως παρά τού 

ζ. Φορέλ, δ άριθμος τών έν Ζυρίχη παραφρόνων 

ανέρχεται εις τόν έκτάκτως μέγαν άριθμόν τών 

3,178 έξ ών αί 1687 είσί γυναίκες, έπί 

339,000 κατοίκων, ήτοι άνά εις πζράφρων έπί 

100 κατοίκων, άναλογίζ ήτις εις ούδέν μέχρι 

τούδε μέρος άναφέρετζι. Ό κ. Φορέλ αποδίδει 

τόν μέγαν άριθμόν τών παραφρόνων εις τήν φι - 

λοποσίαν τών κατοίκων.'II Γερμανική'Ελβετία 

καταλέγεται τώ όντι μεταξύ τών χωρών τών 

φημιζομένων έπί άναλιόσει πνευματωδών ποτών.

.Χρησιροποί ησι<: τών συντριρμάτσ»· τής 
σκ.Ιηρας πυρσέ.Ιάνης.— Ό Βιομήχανος Μυνή- 

τωρ άνζφέρει άρκούντως ένδιαφέρουσαν χρήσιν 

τών συντριμμάτων τούτων. Μεταβαλλόμενα εις 

λεπτήν κόνιν, καθίστανται έξζίρετος κόνις πρός 

στίλβωσιν, δυναμένη κζλλιστζ ν' άντικαθιστζ 

τήν σμυρίδα, ιδίως δέ εις τήν λείανσιν τοϋ έξερ- 

γαζομένου λίθου καί μαρμάρου.

Αίνιγμά 635.

’Em τών ίιφαιστίων 
την κατοικίαν έχω· 

Λατρεύω .παν οιράϊον, 
παν ύύηλόν ποθώ.

Ποθώ τίιν ησυχίαν, 
πλήν φεύγω τάς ερήμους.

Καί ηέ τήν Είιιαρυένην 
τά μάταια πενθώ.

Τό άρωμα τού κρίνου 
ουδέποτε ώσφράνθην, 

Άλλά τοϋ υακίνθου 
έρώμαι τήν οσμήν. 

'Όπου τό όόδον θάλλειV 
θάλλω κ’έγώ πλ.ησίον, 

'Όπου τό ύδωρ τρέχει, 
τρέχω κ’ έγώ μ’ ορμήν.

Πνεύμα έγώ... τήν ύλην 
κατέστησα θωμόν μου.

Περιφρονώ τήν δόξαν, 
τό κλέος, τήν ίσχύν, 

Έφ’ άρματος θριάμβου 
ελαύνω αιωνίως,

Καί φεύγουσα τήν θλίιθιν 
ζητώ τήν ηδονήν.

Ε. Σ. έν Γιουργέβφ

Πρόβλημα 636.—
Χ?ώ "η? 1 ?αϊ αν 1 τα 1 σε νά ί
ώ έ σ.α ά καί τέ τόν τευ

ΖΡ“ α ■ζαί "όί είς τε νω
Λα π a λο·. τά "° νοΰν υ,οί τά
©ί4 ώ έ |0α φόν θά | 0?η

υω φύλ γα έν φω η
~ώ ταυ μα οε μου σκι | τό | τώ
Λω ά τό ά "ύί τα | ναι j η

-------------------------------------------------------- F

Πρόβλημα 637.
Διά τών κάτωθι 14 γραμμάτων νά σχη- 

ματισθιι σταυρός, ου ή μέν κάθετος γραμ
μή νά άποτελή τό όνομα άνθους ήμερου, 
ή δέ οριζόντιος τό όνομα άνθους άγριου. 
Τά ονόματα τών δύο άνθέων έχουσι σύν

δεσμον κοινόν τό στοιχεϊον Μ, τό όποιον 
άποτελεΐ τό κέντρον τού σταυρού.

A A A Ε Ε II I Κ Λ Μ Μ Ν Ν Ο
Πρόβλημα 638.

Διά τών έξης 39 γραμμάτων σχηματι- 
σθήτω όητόν Ίωάννου τοϋ Χουσοστόηου’ u C C

α-ιι-τ-ι-α-ο-τ-η-ς-ω-α-η-
τ-ι-α-ο-ν-κ-α-τ-ι-ο-
τ-η-π-α-ν-ς-α-μ-α-τ- 
ι-α-τ-α-τ-η-τ-

Ε. Βοντιτσιάνος έν Ρουμανία.
ΛΥΣΕΙΣ

τών έν τω προηγουμένω τεύχει 
Αινιγμάτων καί Προβλημάτοιν.

Αινίγματος 630 Αινίγματος 631
Ό ανεμόμυλος. ΤΙ Έπτάλοφος.

Αινίγματος 622
Ό άδάμας.

Προβλήματος 633.
ΑΡΙΙΣ

ΡΗΜΑ
ΗΜΑΡ
ΣΑΡΑ

Προβλήματος 634.
"Οταν έκ πονηρού πράγματος κέρδος 

?νάβης, τοϋ δυστυχεΐν νόμιζέ σ’ άρραβών’ 
έχειν.

Μένανδρος

"Ελυσαν τό 622 άνώνυμος έν Καλ- 
κούττη έμμέτρως·

Εις τόν άχαρίν μου βίον
Οίκτον προξενεί τό τέρα ς.
Καί τόν στρατιώτην κάμνει 
Γενναιότεροι’ τό γέρας,

Τα 625, 627 και 628 ή Κυρία Αΐχστερίνη I. Μ.τα- 
ζεβατίίου έν ΤαΙγανίω· τά 625, 627 ό κ. Μ. Ν. έν 
λ'ωτσταττινονπο.Ιει' τό 627 ανώνυμος έν 1'εργε'στη. 
•zi 627 και 628 ό κ. Ν. Ο. έν 'Α.ΙεΙανόρείσ· τό 630 
ό κ. Α. Γούσης έν Μαχοοίω ’Ρουμανίας,

έχειεν

Κυρίφ X. Κ. Ζρ Κωνσταπι ι ην.το.Ιει. Τό ΰμέτερον χειρόγραφον έλήρΟη. Διεξήΐ.όομεν αυτό έπισταμένως άλλά δέν τό κρίνομεν άζιον δημοσιεύσεως, τουλάχιστον έν τώ ·Έ- σπέρω·. — κ. Ν. II. έν Α’αί'ρω. Ένεγράψαμεν τούς νέους συνδρομητάς και μεγάλως χαίρομεν οτι οί ήμέτεροι ομογενείς άναγνωρίζουσιν οί'αν στουδαιότητα καί σημασίαν ό «"Εσπερος· έκδιδόμενος έν Άθήναις. — κ. II. Κ..-1ο>·<!ι'ι·ω. Χυνιστώμεν ΰμΓν τήν 'ζΐσ.τασε'αν τοϋ προ μικρού άποόιώσαντος Γερμανού Ililluer'ing, ήν τοσοΰ- τον έντέχνω; μετέρρασεν ό λόγιος καθηγητής Κύριος ζεύσαν- ερος Χατζηκώστα; εί; τήν ήμετέραν γλώσσαν. Ή 'Ασπασία άποτελεΓ τρεις ογκώδεις τόμου; καί εΰρίσκεται έν Άθήναις έ<τοΓς καλλιτέροις βιδλιοπωλείοις. -- κ. Α. Α. έν Ιίειρον- 
.ιόλει. Βαθμηδόν θέλουσι δημοσίευσή έν τώ Έσ.τερω αί εικόνες τών κυριωτέρων έν Άθήναις νέων κτιρίων, ώστε ν’ άποτελεσ&ή οιωνοί λεύκωμα αυτού. Ήδη παρασκευάζεται ή εΐκών τή; έν Δεκελεία βασιλικής έπαύλεω; καί τού ώραίου μητροπολιτικού ημών Ναού. — κ. Γ. Β. έν Καίρω. *Ελή- φ&ησαν καί σάς εύχαριστούμεν Τά περικαλύμματα άποστα- λήσονται ύμΓν προσεχώς.— κ. 1. II. έν /Αί<!ι -,ϊά^ίΡα. "Αμα έτοιμασβώσιν οί παραγγελΟέντες τόμοι τού ’Εσπέρου, ού; ζητείτε χρυσοδέτους, όέλουσιν ούτοι άποσταλή ύμΐν.

Διευθυντής καί έκδοτης· I. Περβλνογλοε

Έν 'Αθήναις, ύδός ’Ομήρου 8



τοϋ [Ληνός ρ.ετά
Έλλάδι...................
τώ έξωτερικώ• L· ·

εικόνων έν
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ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΕΤΑΙ 
α'. Έν τω γραφείω τοϋ « Εσπέρου » όδός Όμηρον δρ. 8. 
6'. Έν τοϊς Καταστήμασιν Άνέστη Κωνσταντινίδονόδ. Έριιοϋ 
γ'. Έν τώ βιβλιοπωλείο) Καρόλου Βίλμπεργ όδός Έρμου.

έτν/ήα ζαί προπληρωτέα ' δρ. 40
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Τιμή καταχωρίσεως έν τη σελίδι ταύτη, είς 4 στήλας 
διηρημένη, 50 λεπτά τόν στίχον.

Διεύθυνσις ΕΣΠΕΡΟΥ έν ’Αθήναις όδός Όμηρου άριθ. 8.

■

Έν ταϊς διαφόροις πόλεσιν, έν αίς ύπάρχουσιν ειδικοί αντιπρόσωποι τοϋ «Εσπέρου» αί έγγραφαι γίνονται παρ’αύτοϊς, έν αίς 
δέπόλεσι δέν ύπάρχουσι τοιοΰτοι, άποστέλλεται τό άντίτιμον τής συνδρομής κατ’εΰΟεϊαν είς τήν Διειίθννσιν ή δκϊ ταχυδρο
μικών έπιταγών, ή διά συναλλαγμάτων όώεως ϊι καί διά γαλλικών, αγγλικών, όωσσικών και αυστριακών χαρτονομισμάτων.
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Νεότατοι» σύστημα πρός αντιγραφήν και πολλαπλασιασμόν ,Ζ / 
επιστολών καί εγγράφων, πωλούμενον παρά τής Γενικής Ζ > 
Εταιρίας έν Λονδίνω φερουσιις τόν τίτλον 'rhe general A / 
copying Apparatus Co. L.t<l. London 1 G. 1 8 f' / 
Queen Victoria Street. Τό πρακτικότατου τούτο Ζ / 
μηχάνημα είνε διαφ. τιμών άναλόγως τον μεγέθους. ^Ζ
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ΥΔΩΡ ΤΗΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΕΑΰ BE COLOGNE
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14 βραβεία έχ 30.0GO Φράγχων
21 Βραβεία έχ 30 000 Φράγχων 
83 Βραβεία έχ 20.000 Φράγχων
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7W2V Ι’’ ΕΝ ΜΕΤΑ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚ

ΦΡΑΓΚΟΝ 00 [
Βρσβείον έχ 200.000 Φράγχων
Βραβεία έχ 100.000 Φράγχων
Βραβεία έχ 00.000 Φράγχων

Γο 5λον 350-000 Κέρδη δια 350 000 ’Ομολογίας.
Τό έλάχιστον κέρδος, μεΰ' οί έκαστη ομολογία μέλει άφεύκτως να κληρω&ή, είναι φράγκα 30 σήμερον, καί μέλλει ri 

δισδόχαι; άπό έτους είς έτος εις 50 φράγκα, τονδ' δπερ σημαίνει οτι πάσα απώλεια τον κεφαλαίου είναι δλως Αδύνατος. 
U4F Πωλοϋμεν πάσαν πρωτότυπον ομολογίαν, ι

άνέλδη άλληλο" 
φέρουσαν τήν υπογραφήν τών αρμοδίων Αρχών Αντί 2» φράγκων φυμπεριλαμβα- 

νομένης πάσης δαπάνης.
ΔΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ ΣΤ0ΙΧ1Σ0ΓΝ 270 ΦΡΑΓΚΑ ΜΟΝΟΝ.

Αδιαφιλονείχητος 'Ασφάλεια.
Άποδεματιχδν χεφάλαιον έχ 2,450.000 φιορινίων ήτοι περίπου 0,000.000 φράγχων tl·· χρεώγραφα τής 

πάσης Ασφαλείας άποδίδοντα τόχον έτήσιον 4°/0 χατετέδησαν παρά τή ’Ολλανδική 'Γραπέζη Banque JNeeriandtlise 
άποχλειστιχώς ώς ασφάλεια καί έγγΰησις όλων τών ομολογιών.

Αί κληρώσεις ύπ1 ουδένα λόγον δύνανται ν’ άναβληδώσιν. ’Επειδή ή ΰπερτίμησις τών μποχών τούτων είναι σχεδόν βεβαία καί Αφευκτος 
δεν ϋό δυνηδώμεν νά διατηρήσωμεν έπί μακρόν χρόνον τάς προυποδειχάείοας τιμάς καί τούς όρους. Παρακαλοΰμεν &ρα τούς ήμετέρους Αναγνώστας 
όπως εύαριστηδώσι νά διαβιβάσωσι τάς διαταγάς αύτών ώς τάχιον

ΑΙ αιτήσεις ομολογιών οφείλου» νά οννοδεύωνται όιά ιού ηοσοΰ είς τραπεζικά γραμμάτια, ταχυδρομικά έντάλματα, έπιταγήν, ή ταχυ
δρομικά γραμματόσημα πάσης χώρας. Αεχόμεδα γραμματόοημα'Ελληνικά dvti δραχ. 1.30 τό φράγκον. Ρουμανικά Lei 1.05 ιό φράγκον. Βουλγαρικά 
καί Σέρβικά φρ. 1.10 δί εν φράγκον.
λπευθυντεονπροςton: „MONITEUR AUTRICHIEN“ ά VIENNE (AUTRlCIIEjt
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κατάστημα προμηθεύει 
τά διάφορα είδη τοϋ χάρτου, μελά
νην, κονδύλια κτλ. Δκϊ τοϋ συ- , 
στήματος τούτου δύναται τις έν /” / 
βραχεί διαστήματι νά έχη Ζ Ζ 
χέλια άντίγραφα μιάς έπι- , 
στολής ή ένόςέγγράφου. Ζ

Έν ’Αθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1889.—1784.

Τό άριστον τοΰτο 
άρωματικόν ϋδωρ 

πωλείται έν Κολωνία 
έν τω γνωστω 

καταστήματι Jean
Maria Farina

προμηθευτοϋ διαφόρων 
Αυλών. Είναι τό καλλίτερον 

και εύθυνότερον τών 
άρωματικών.

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΑΙ ΟΜΟΙ ΤΟΪ ΟΛΛΑΗΛΙΚΟΪ ΛΕΪΚΟΥ ΣΤΑΪΡΟΪ
Έφιστώμεν τήν προσοχήν τών Αναγνωστών ήμών και έν γένει τοΰ δημοσίου έπι τών Λαχειοφόρων ύμο λογιών 

τοϋ Ολλανδικού Λευκού Σταυρού έκδοίλέντων δυνάμει Βασιλιχών Διαταγμάτων τής 3 Ιουνίου 1886, 8 7αν· 
νουαρίου 1881 χαλ 10 ’Ιουνίου 1887. Al δμολογίαι αύται >'>ά μετάσγουν 134 κληρώσεων, αΐτινες γενήσονται τρεις τοϋ 
έτους ήτοι τήν

Ι’’ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Ι** ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Ρ” ΑΠΡΙΛΙΟΥ κτλ. κτλ.
’Ενώπιον δύο Αντιπροσώπων τού Υπουργείου τών Οίχονομιχών, ένός Συμβολαιογράφου χαί τού Δημοσίου. Δύνσ-α·' τιτ νσ ννσ.'ίπη_


