
*Ετος Λ .
ΕχόΜεται 

τϋ 1/13 χαί 15/27. 
έχάστου μήνις.

s*  Εν ΛΕΙΨΙΑι τή Γ13 Ίανοοαρίου 1882

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. . Τά Άμπελάχια. — Ό ρώσσος φιλέλλην NixiiXapg 'Pai’xiSg 
(συνέχεια χαί τέλος). — Ή Έλασσών. — Ό χαΟηχητι^ ΙΙιροριόφ. — Τύ <ΐθμα τοΰ 
ΧιαβάΟα (συνέχεια). — Οί μύσχίίοι S6ig. — OMtoot'g χαί Αντιγόνη. — Βιβλιοκρισία · 
Ό iiog τών γυναικών. Tvvaixtg τοΰ Τουρκεστάν. NtaniTfg ίν Ιαπωνία. — Βυζαν
τινοί eix0vsg. ’Av<fp0vixog Κομνηνόβ (συνέχεια). — Πολιτική imOsioQijoig. — Νεχρο- 
λογίαι. — Διάφορα.

Τιμή ίτησία Φράγχ. 40. 5
προπληρωμένη Μάρχ. 32. Άρ. 17.

iig χρυσόν. Ρούδλ. 16.
= ' ■ ■ — ----- S

ΕΙΚΟΝΕΣ.
Αί τίαι ήμών ίπαρχίαι. Τά Άμπνλάχια. — Ό καθηγητηκ Πιρογώφ. — Ή 

Έλασσών. — Οί μόσχκοι Sifeg. — OMiitovg χαί Αντιγόνη. — Tvraixtg τοΰ Τούρ- 
χισταν. — Nsrtviisg ΐν Ιαπωνία. — Μετεωρολογική jrefig.

ΕΚ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ. <-

ΤΑ ΑΜ1ΙΕΑΑΚΙΑ.



258 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 17. 1|13 ’Ιανουάριου 1882. Άρ. 17. 1|13 ’Ιανουάριου 1882.] ΕΣΠΕΡΟΣ. 259

ΕΙΔΟΠΟ1ΗΣΙΣ.
Ή διεύθυνσις τοϋ ΕΣΠΕΡΟΥ, λαμβάνουσα την τιμήν νά 

εύχηθή είς τούς απανταχού Κυρίους Συνδρομητάς αίσιον και εύτυχές 
το Νέον Έτος, αγγέλλει δτι ή μεγάλη άλληγορική είζών τής 
" Προσαρτή σεως τής Θεσσαλίας”, σχεδιασθεΐσα παρά τοΰ έν 
Παρισίοις δοκιμωτάτου καλλιτέχνου κ. ’Ιακώβου 'Ρίζου, θέλει δη- 
μοσιευθή διά τοϋ προσεχούς τεύχους, διότι ένεκα τής λεπτής και 
δυσκόλου εργασίας οί τεχνΐται δέν ήδυνήθησαν ν’ άποπερατώσωσιν 
αύτήν εγκαίρως δπως δημοσιευθή διά τοϋ σημερινού τεύχους 
(α. τοΰ έτους) ώς εΐχεν όρισθή.

ΕΚ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ.
ΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ.

(Μετά εΐκόνος, δρα σελ. 257.)

Έπί τής ’Όασης καί έπί τής δεξιάς τοΰ Πηνειού όχθης με
ταξύ Λαρίσσης καί τής θαλάσσης κεΐνται τά Άμπελάκια, ών 
τήν εικόνα παραθέτομεν σήμερον. Περί τής άλλοτε πλούσιας καί 
βιομηχανικής ταύτης κωμοπόλεως, ήτις παρείχε προ τής μεγάλης 
Έπαναστάσεως παράδειγμα τοσοΰτον πασιφανές συνεταιρισμού, 
ιδού τί γράφει δ Γάλλος Beaujour, ό έπισκεφθείς αύτήν έν άρχη 
τής ένεστώσης έκατονταετηρίδος· "Ή κωμόπολις αΰτη μεταδίδει 
τήν ζωήν καί τήν κίνησιν είς άπασαν τήν παρακειμένην χώραν 
καί συνδέει διά τοΰ έμπορίου τήν Ελλάδα μετά τής δυτικής 
Εύρώπης. Ό πληθυσμός αύτής, τριπλασιασθείς άπό 15 έτών 
άνέρχεται είς τέσσαρας χιλιάδας κατοίκων, οΐτινες άπαντες άσχο- 
λοΰνται περί τήν βαφικήν μάλλινων ύφασμάτων, φιλόπονοι ώς 
μέλισσαι έν κυψέλη. ’Ενταύθα τά άδικήματα καί ή τή αργία καί 
όκνηρία συμβαδίζουσα πολυπραγμοσύνη εΐναι άγνωστα. Αί ψυχαί 
τών Άμπελακιωτών εΐναι άγναί, καί τά πρόσωπα αύτών ζωηρά 
καί φαιδρά. Ή δουλεία, ή τό ύπό τού Πηνειού καταβρεχόμενον 
πεδίον άσχημίζουσα, δέν έμόλυνε τούς λόφους τούτους. Οί Άμ- 
πελακιώται διοικοΰνται ώς οί προπάτορές των ύπό πρωτογερόντων 
καί άλλων δημοτικών άρχόντων. Δίς οί άγριοι τής Λαρίσσης ’Οθω
μανοί, φθονήσαντες τήν εύκοσμίαν καί εύπορίαν τής κωμοπόλεως 
ταύτης, άπεπειράθησαν νά ύπερτεηδήσωσι τά όρη καί νά λαφυρα- 
γωγήσωσι τάς οικίας των, άλλά δίς άπεκρούσθησαν παρά τών 
άνδρείων Άμπελακιωτών, οΐτινες έφάνησαν έπίσης ικανοί ώς είς 
τήν χρήσιν τής ειρηνικής κερκίδος καί είς τήν χρήσιν τοΰ φονικού 
τηλεβόλου. Είς τά Άμπελάκια δλοι έργάζονται, άνδρες, γυναίκες, 
παιδία. 'Υπάρχουσι δέ 24 βαφεία, έν οΐς παρασκευάζονται κατ’ έτος 
2500 δέματα, έκαστον έξ 100 όκάδων. Τά δέματα ταΰτα πέμπονται είς 
Γερμανίαν πρό πάντων, δπου οί Άμπελακιώται κέκτηνται έμπορεϊα. 
"Αλλοτε τά έμπορεϊα ταΰτα άνήκον είς Ιδίας εταιρίας· κατόπιν δμως 
πρός άποφυγήν τού πρός άλληλα συναγωνισμού ήνώθησαν πάντα έν 
μια έτερο|5ρύΟμω εταιρία. "Εκαστος ιδιοκτήτης βαφείου κατέβαλε κεφά- 
λαιόν τι έν τή γενική ταύτη εταιρία· ή έλαχίστη καταβολή τών 
συνεταίρων ώρίσθη είς γρόσια πέντε χιλιάδας, ή μείζων είς είκοσι 
χιλιάδας. Οί δέ άπλοι έργάται, άθροίσαντες τά άποταμιεύματα 
αύτών, άπήρτισαν καί οδτοι κοινάς μερίδας. Άλλ’ οί άπλοι οδτοι 
έργάται έκτός τών μικρών αύτών κεφαλαίων κατέβαλον καί νέαν 
φιλοπονίαν, καί ούτως άπολαμβάνοντες συγχρόνως μισθούς καί 
κέρδη ηύξησαν τήν εύπορίαν αύτών. Τά μερίσματα ώρίσθησαν 
είς lOj|o έπί τοΰ κεφαλαίου. Έκ δέ τοΰ περισσεύματος κατηρ- 
τίσθη άποθεματικόν κεφάλαιον συμποσούμενον είς έν έκατομμύριον 
γροσίων. Τά κέρδη τής εταιρίας ταύτης έν τή άκμή της άνήρ- 
χοντο είς 60—8Ο°0, καί τούτου ένεκα ή άξια τών μετοχών έδε- 
καπλασιάσθη.” Καί ταΰτα ό Γάλλος περιηγητής.

Σήμερον δμως τά Άμπελάκια, έκτός τής γραφικωτάτης αύτών 
θέσεως, ούδέν παρουσιάζουσι τό έκτακτον. Τών βαφείων ούδέ τά 
έρείπια πλέον σώζονται, καί τό μόνον άξιον μνείας εΐναι τό ώραϊον 
αύτών σχολεΐον, άνεγερθέν δαπάναις τοΰ Άμπελακιώτου Ί. Μά- 
νιαρη, περιλαμβάνον άλληλοδιδακτικόν καί Ελληνικόν σχολεΐον, έν 
ω διδάσκονται καί τινα γυμνασιακά μαθήματα. Σήμερον τούλά- 

χιστον οί αδελφοί ήμών Άμπελακιώται έχουσι τήν γλυκεΐαν πα
ρηγοριάν δτι άναπνέουσιν άέρα έλευθερίας καί δύνανται πάλιν νά 
εύημερήσωσι μή πιεζόμενοι πλέον ύπό βαρβάρου ζυγού.

Ο ΡΩΣΣΟΣ ΦΙΛΕΑΛΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΪΚΟΣ.
(Σβννέχεια καί τέλος.)

Πλησίον τοΰ ναοΰ τοΰ Άγ. Σπυρίδωνος κεΐται τό καφενεΐον 
τό γνωστόν ύπό τό όνομα τοΰ "Αλεξίου”. Οί έν αύτω εύρισκό- 
μενοι άξιωματικοί τοΰ πυροβολικού ήκουσαν αίφνης τρεις άλλε- 
παλλήλους έκπυροσκροτήσεις, καί εΐδον άνθρωπον τρέχοντα καί 
κραυγάζοντα δλαις δυνάμεσιν, δτι ό Κυβερνήτης έδολοφονήθη. 
Φοβούμενοι οί άξιωματικοί μή αί φωναί αύται ωσι σύνθημα στά
σεως, έκράτησαν τόν άνθρωπον, άλλά ταχέως έκ τοΰ πεφοβισμένου 
προσώπου του καί έκ τών άσυναρτήτων λόγων του ένόησαν δτι 
έκτακτόν τι εΐχε συμβή, καί έδραμον πρός τό φρουραρχεϊον.

Ό φρούραρχος, ταγματάρχης Άλμέϊδας, διέταξεν άμέσως νά 
κτυπήσουν σύναξιν καί άπέστειλε λόχον πυροβολικού (τόν πέμπτον) 
είς τόν ναόν. Άφιχθέντες πρό τοΰ ναοΰ οί στρατιώται εΐδον δτι 
τινές τών έκεϊ παρισταμένων άνήγειρον τόν Κυβερνήτην, νεκρόν 
ήδη, καί τόν έναπέθετον έπί φορείου· έπί τοΰ έδάφους έκειτο μά- 
χαιρα αίματόφυρτος, ήν εις τών άξιωματικών έσήκωσε. Τρόμος 
καί λύπη άπεικονίζετο έπί τής δψεως πάντων τών παρισταμένων 
είς τήν σκηνήν ταύτην. Συγχρόνως δέ καθ’ ήν στιγμήν δ διοικών 
τόν λόχον άξιωματικός έδιδεν οδηγίας περί τής έν τω ναφ τηρή- 
σεως τής δεούσης τάξεως ήκούσθησαν έν ταϊς όδοϊς ταϊς παρά τό 
ύψωμα τοΰ "Ιτς-Καλέ κειμέναις φωναί· "’Ιδού ό φονεύς! Κτυπατέ 
τόν.” Τέσσαρες στρατιώται καί εις λοχίας έσπευσαν πρός τό 
μέρος δθεν ήκούοντο αί φωναί.

’Ιδού δέ τίνι τρόπω συνέβη ό φόνος. Εΐπομεν δτι ό Κυβερ
νήτης έπορεύετο είς τήν έκκλησίαν. "Οτε έπλησίασεν είς τόν 
ναόν, μετ’ άπορίας του είδε παρά τήν θύραν ίσταμένους τόν Κων
σταντίνον καί τόν Γεώργιον Μαυρομιχάλην.*)  '0 κόμης, γινώσκων 
ήδη πρό πολλοΰ τάς δυσμενείς τών άνθρώπων τούτων κατ’ αύτοϋ 
διαθέσεις, ίδών αύτούς δέν ήδυνήθη νά κρατηθή καί διά άκουσίας 
τοΰ σώματός του κινήσεως κατέδειξε τήν άντιπάθειάν του · εύθύς 
δμως αίσχυνόμενος τρόπον τινά διά τόν δισταγμόν του τοΰτον άνέ- 
λαβε τό σύνηθες αύτοϋ ύφος καί διερχόμενος έν μέσω αύτών 
έσυρε τόν πϊλόν του, δπως χαιρετήση πρώτον μέν τόν πρός τά 
δεξιά ίστάμενον Κωνσταντίνον καί έπειτα τόν Γεώργιον, δστις 
εύρίσκετο άριστερα τής θύρας. Ό Κωνσταντίνος άπήντησεν είς 
τόν χαιρετισμόν άνυψώσας τό φέσιον αύτοϋ διά τής άριστεράς 
χειρός, καί καθ’ ήν στιγμήν ό Κυβερνήτης έστράφη πρός τόν 
Γεώργιον, έξήγαγε διά τής δεξιάς πιστόλιον καί έπυροβόλησε κατ’ 
αΰτοΰ χωρίς δμως νά έπιτύχη τοΰ σκοποΰ. Ή σφαίρα διήλθε 
πλησίον τής κεφαλής τοΰ Κυβερνήτου καί έκτύπησε τήν άριστεράν 
παραστάδα τής θύρας. Τότε ό Κωνσταντίνος έσυρε μάχαιραν 
καί ένέπηξεν αύτήν μέχρι τής λαβής είς τήν κοιλίαν τοΰ κόμητος. 
Ούτος κρατών τήν πληγήν του έστράφη όλίγον τής περιστάσεως 
δέ ταύτης έπωφελούμενος ό Γεώργιος |έξάγει ωσαύτως πιστόλιον 
κεκρυμμένον ύπό τόν έπενδύτην του καί έκ τοΰ συστάδην πυροβολεί 
κατά τής κεφαλής τοΰ κόμητος, ού τίνος τό κρανίον συνετρίβη.**)

*) Τφ Κυβερνήτη είχον γείνει πολλαί χαταγγελΐαι, άλλ’ ουτος δέν ήθελε νά 
δώσ-η πίοτιν είς αύτάς. Είς πολλούς δέ προτρέποντας αύτόν νά λάβ^ μέτρα προφυ
λαχτικά κατά ένδεχομένης κατ’ αύτοϋ δολοφονίας άπήντα μετά ειρωνικού μειδιάματος· 
"Είναι δυνατόν νά εϋρεθή τις τόσον μικρόνους ώστε νά έπιτεθή κατ’ έμοΰ έν τή 
όδφ, έν φ εΐναι πασίγνωστον δτι ή παρ’ έμοΐ είσοδος εΐναι είς πάντας έλευθέρα, καί 
δτι ή ύπηρέται μου κάθηνται έν τψ τρίτφ ή τετάρτφ δωματίφ άπό τοϋ σπουδαστηρίου 
μου, ένθα έργάζομαι καί δέχομαι τούς προσερχομένούς; "Η νομίζετε δτι θά είσέλθη 
είς τδν οΐκόν μου άνήρ στιδαρδς, ώς π. χ. δ ταγματάρχης ‘Ραϊκός, δστις πνίξας με 
μέ τάς ισχυρός του χεϊρας ήθελε πάλιν μέ έναποθέσει έπί τής έδρας καί προφθάσει 
νά φϋγη πριν μάθη ό κόσμος δτι παρέδωκα τό πνεΰμα μου τφ ’ϊψίστφ;”

**) Τά πιστόλια τών συνομωτών ήσαν πεπληρωμένα διά άρίστης αγγλικής πυρί- 
τιδος καί διά σφαιρών σΰρματι συνδεδεμένων.

Οί φονεϊς έτράπησαν είς φυγήν καί εις τών συνενόχων έπυρο- 
βόλησεν έκ τρίτου, δπως έκφοβίση τό πλήθος καί αύτοί λάβωσι 
καιρόν νά διαφύγωσιν.

Ό τόν κόμητα παρακολουθών Αλβανός ύπηρέτης άπελιθώθη 
έκ τοΰ τρόμου. Ό δέ Γεώργιος Κανδιώτης τήν άριστεράν μόνον 
έχων χεϊρα έσπευσεν είς βοήθειαν τοΰ τραυματίου, έναπέθεσεν αύτόν 
κατά γής, καί έξαγαγών τό πιστόλιον του έπυροβόλησε κατά τοΰ 
Γεωργίου, δστις διηυθύνετο πρός τό φρούριον τοΰ "Ιτς-Καλέ, κεί
μενον δεξιόθεν τοΰ ναοΰ·*)  πλήν τό πιστόλιον δέν έξεπυρσοκρό- 
τησε· τότε έξήγαγε δεύτερον, τό όποιον διηύθυνε κατά τοΰ Κων
σταντίνου εύρισκομένου είς τεσσαράκοντα βημάτων άπόστασιν άπό 
τοΰ ναοΰ · σημαδεύσας έπυροβόλησε καί ή βολή έτυχε τόν Κων
σταντίνον είς τήν άριστεράν πλευράν. Έν τοσούτφ τό πλήθος 
είσώρμησεν είς τόν ναόν έν ταραχή καί συγχύσει. '0 Κωνσταν
τίνος καίτοι βαρέως πληγωμένος έτρεχε· μετ’ ού πολύ δμως αί 
δυνάμεις τόν έγκατέλιπον καί έβράδυνε τό βήμα. Στραφείς πρός 
τούς καταδιώκοντας αύτόν στρατιώτας· "Μή μάς φονεύσατε ! άνέ
κραξεν. Δέν είμεθα ήμεϊς οί αίτιοι τοΰ θανάτου τοΰ Κυβερνήτου!” 
Μάτην έζήτησεν δ διοικών άξιωματικός νά κρατήση τούς λυσ- 
σώντας στρατιώτας, οΐτινες ήρξαντο πλήττοντες τόν κατακείμενον 
διά τών κοντακίων τότε έπλησίασε καί δ Κανδιώτης, καί άπω- 
θήσας τό πλήθος έξεκένωσε κατά τοΰ Κωνσταντίνου τό έτερον 
πιστόλιόν του, καί ή σφαίρα συνέτριψε τόν δεξιόν αύτού ώμον. 
Κατευνασθείσης όλίγον τής όργής τοΰ ’’όχλου μετεκόμισαν τόν 
κατακερματισμένων Κωνσταντίνον ύπό τόν θόλον τοΰ έν τή πλατείφ 
στρατώνας, ένθα μετ’ όλίγον παρέδωκε τό πνεΰμα έν νευρικοΐς 
σπασμοϊς, οΐτινες ένέφαινον τόν τρομερόν τοΰ θανάτου αύτοϋ 
άγώνα.

Ό φρούαρχος καί οί παρ’ αύτφ αξιωματικοί συνειδότες τήν 
σπουδαιότητα τής στιγμής έκείνης διένειμον τφ στρατω πυριτο- 
βολάς καί έτοποθέτησαν φρουρούς είς τάς διαφόρους θέσεις. Αίφνης 
έν τή πλατεία ένεφανίσθη στρατιώτης αύρων έκ τής χειρός καί 
τής κόμης τόν έτερον Μαυρομιχάλην, καί βοηθούμενος είς τοΰτο 
ύπό τεσσάρων άλλων στρατιωτών. Οί έν τή πλατεία εύρισκόμενοι 
άνέπεμψαν κραυγήν όργής καί ήθελον προβή είς αύτοδικίαν, άν 
οί έκεϊ παρόντες άξιωματικοί διά προτροπών καί απειλών δέν κα- 
τώρθουν νά κρατήσωσιν αύτούς.

Έν τοσούτφ αί πύλαι τής πόλεως, καί ή τής θαλάσσης καί 
ή τής ξηρας, εΐχον κλεισθή, καί τό σώμα τοΰ δυστυχούς Κυβερ
νήτου μετεκομίσθη είς τόν οΐκον αύτοϋ· πρός άποφυγήν δέ πόσης 
ταραχής καί συγκρούσεως’ έλήφθησαν κατάλληλα μέτρα, διότι ή 
ύπό τοΰ συμβάντος τούτου ύποδαυλισθεϊσα έξαψις τών διαφόρων 
κομμάτων ήτο μεγίστη. 'Υπετίθετο καί δικαίως δτι ή κατά τοΰ 
Κυβερνήτου συνομωσία εΐχε διακλαδώσεις. Ή άλήθεια δέν θέλει 
βραδύνει νά άνασηκώση τόν καλύπτοντα τήν δολοφονίαν ταύτην 
πέπλον καί ή μέλλουσα γενεά, άμερόληπτος δλως, θέλει έπιφέρει 
τήν έτυμηγορίαν της κατά τής τό σχέδιον διαγραψάσης ραδιουργίας 
καί κατά τών πρωταιτίων τής στυγεράς πράξεως . . .

Έκδούς τάς άναγκαίας διαταγάς δ άνδρεϊος καί ικανός φρού
ραρχος Άλμέϊδας μετέβη μετά τοΰ ταγματάρχου Σ’·· καί τοΰ 
'Ραϊκοΰ (συγγραφέως τοΰ παρόντος ύπομνήματος) είς τήν πλατείαν 
τών Τριών Ναυάρχων, ένθα άφίχθη μετά τοΰ έπιτελείου του καί 
δ στρατηγός Gerard, άρχηγός τοΰ τακτικού στρατοΰ· έκεϊ ωσαύτως 
συνήχθησαν καί αί στρατιωτικοί καί πολιτικοί άρχαί δλαι. 'Υπό 
τόν οΐκον τοΰ Κυβερνήτου ΐστατο δ λόχος τοΰ πυροβολικού, ου οί 
στρατιώται εΐχον μεταφέρει τόν νεκρόν άπό τοΰ ναοΰ. 'Η θέα 
τών αίματοφύρτων αύτών στολών προύξένει θλιβεράν έντύπωσιν έν 
τφ προθαλάμφ καί έπί τής κλίμακος τό αίμα έκάπνιζεν είσέτι . . .

'Ο λαός συνωθεΐτο παρά ταϊς είσόδοις καί κραυγάζων έζήτει 
ώς ιδιαιτέραν χάριν τήν άδειαν νά έμβάψη είς τό αίμα τεμάχια 
πανίου, δπως έν άκρφ εύλαβεία διατηρήση τάς σταγόνας ταύτας 
είς άνάμνησιν ένός τών καλλιτέρων άνδρών, δν άπεκάλει πατέρα 
αύτοϋ. Τά παράθυρα τών έπί της πλατείας οικιών έγεμον άν
θρώπων· δλοι έξέφραζον τήν άφατον αύτών λύπην ούχί μόνον διά

*) ’Από τίνος άμ-φότεροι οι Μαυρομ-ΐχάλαι έσύχναζον είς τόν ναόν. Τήν ήμέραν 
τοϋ φόνον πρό τής λειτουργίας ήναψαν χηρίον πρό τών εικόνων καί προσηυχήθησαν 
θερμώς, μαθ1 ο έτοποθετήθησαν παρά τήν θύραν. 

σιωπηλών δακρύων άλλά διά γοερών φωνών, διά στεναγμών καί 
όδυρμών. Καί τόν φόρον τοΰτον τοΰ σεβασμού καί τής εύγνω- 
μοσύνης πρός τά μεγάλα τοΰ τεθνεώτος προτερήματα άπέτιον 
ούχί μόνον αί εύαίσθητοι γυναίκες, άλλά πάντες έν γένει οί πο- 
λϊται, καί οίκογενειάρχαι καί πολιοί μαχηταί, πλούσιοι καί πένητες, 
μικροί καί μεγάλοι· πάντες συνεζήτουν καί ώμίλουν περί τοΰ 
κατενεχθέντος αύτοΐς τραύματος.

Ό φρούραρχος Άλμέϊδας μετά τών άξιωματικών αύτοϋ έπα- 
ρουσιάσθη άμέσως είς τόν κόμητα Αύγουστϊνον Καποδίστριαν, 
άδελφόν τοΰ Κυβερνήτου, δπως παρ’ αύτοϋ λάβη διαταγάς. Αύτόν 
άνεγνώριζε κεφαλήν τής Κυβερνήσεως, διότι δ κόμης Αύγουστϊνος, 
ζώντος έτι τοΰ άδελφοΰ του, εΐχε τόν τίτλον τοΰ πληρεξουσίου 
άντικυβερνήτου. '0 Αύγουστϊνος ήτο είς άκρον κατηφής άν καί 
προσεπάθει νά δείξη σταθερότητα καί ψυχραιμίαν. Δι ύφους λίαν 
άξιοπρεποΰς καί πλήρους πεποιθήσεως εΐπε πρός τούς άξιωμα- 
τικούς δτι βασίζεται είς τήν πίστιν καί άφοσίωσιν αύτών, οΐς έμ- 
πιστεύεται τήν τήρησιν τής ήσυχίας καί τής τάξεως έν τή πόλει.

Έν τή πλατεία τών Τριών Ναυάρχων έφρούρει στρατιωτικόν 
σώμα. Οί στρατιώται μετά μειδιάματος πλήρους δυσπιστίας ήκρο- 
ώντο τής προσφωνήσεως τοΰ στρατηγού Gerard, δστις έφιππος 
διήρχετο τάς τάξεις προσκαλών τούς στρατιώτας νά τηρήσωσι τήν 
τάξιν, καθότι "ή Γαλλία (έλεγεν) άπό τοΰδε άναλαμβάνει τήν Ελ
λάδα ύπό τήν ιδιαιτέραν αύτής προστασίαν”.

Ό φρούραρχος άφήσας τόν στρατηγόν Gerard ν’ άγορεύση 
δσον βούλεται ενώπιον τοΰ στρατοΰ, δστις ούδόλως έπείθετο τοΐς 
λόγοις αύτοϋ, άπήλθεν δπως έπιθεωρήση κατά σειράν τάς διορισθεί- 
σας είς τά διάφορα μέρη τής πόλεως κατ’ έκείνην τήν ήμέραν 
φρουράς. Έν φ δέ έξετέλει τήν έπιθεώρησιν ταύτην δ νέος Κ · · · 
(εις τών ύπασπιστών τοΰ στρατηγού) έδειξε διά τοΰ δακτύλου τόν 
Γεώργιον Κανδιώτην ίστάμενον παρά τό παράθυρον τοΰ κοιτώνος 
τοΰ Κυβερνήτου καί εΐπε μεγαλοφώνως "’Ιδού δ βλάξ έκεϊνος, 
δστις όφόνευσε τόν Κωνσταντίνον Μαυρομιχάλην.” Ό Κανδιώτης 
έννοήσας δτι πρόκειται περί αύτοϋ έσυρε τό πιστόλιον του καί 
σκοπεύσας κατά τής κεφαλής τοΰ ύπασπιστοΰ ήθελε τόν φονεύσει 
άν οί περί αύτόν δέν τόν έμπόδιζον. Ό Κ · · · φοβηθείς έκρύβη 
έν τφ προθαλάμφ τής Γερουσίας, δθεν έπί ήμέρας δέν έτόλμα νά 
έξέλθη.

Έν ώ δέ συνέβαινον ταΰτα οί άντιπρόσωποι τής Αγγλίας καί 
τής Γαλλίας συνήλθαν έν τή οικία τοΰ άντιπροσώπου τής 'Ρωσσίας 
δπως συσκεφθώσι μετ’ αύτοϋ· ήλθε δέ καί δ άντισινταγματάρχης 
Πελλιών, άρχηγός τοΰ έπιτελείου τοΰ τακτικού στρατοΰ, δστις 
άνήγγειλεν είς τούς πρέσβεις έξ ονόματος τοΰ στρατηγού GERARD 
τά έξής· "’Επειδή ένεκα τοΰ θανάτου τοΰ Κυβερνήτου δέν ύφίσταται 
ήδη Κυβέρνησις δ Gerard φρονεί δτι άπό τοΰδε ή Ελλάς πρέπει 
νά τεθή ύπό τήν σκέπην τών προστατίοων Δυνάμεων, οί άντι- 
πρόσωποι τών όποιων ένεκα τών συγχρόνων σοβαρών συμβάντων 
θέλουσι βεβαίως άναλάβει τήν ποδηγέτησιν τής χώρας. Τούτου 
ένεκα δ Gerard άποτείνεται πρός αύτούς άναμένων διαταγάς παρά 
τών άντιπροσώπων ώς τής μόνης παρ’ αύτοϋ άναγνωριζομένης 
άρχής, καί έξαιτεΐται νά διορίσωσιν αύτόν άρχιστράτηγον, διαβεβαιών 
συγχρόνως καί τήν άκραν πρός τό Ελληνικόν έθνος άφοσίωσιν 
αύτού κτλ.” Καί κατ’ άρχάς αί γνώμαι τών άντιπροσώπων διηρέ- 
θησαν μετά ώριμον δμως σκέψιν οί πρέσβεις άτιήντησαν δτι ούδό
λως προτίθενται ν’ άναμιχθώσιν είς τά εσωτερικά τής χώρας. 
Ό Πελλιών έπέστρεψε καί άνήγγειλε τήν άποτυχίαν τής άποστολής 
του είς τόν στρατηγόν. Οί ύπολογισμοί τού Gerard κατ εκείτην 
τήν ήμέρον έματαιώθησαν δλοι- μέ δλην τήν πονηριάν του δέν 
κατώρθωσε νά καταλάβη τήν έξουσίαν, έξ ής πολλά προσεδόκα τα 
καλά ύπέρ έαυτοΰ.

Μόλις δ φρούραρχος έπέστρεψεν έκ τής έπιθεωρήσεώς του 
είς τήν πλατείαν, καί οί άντιπρόσωποι τής Αγγλίας καί Γαλλίας, 
έξερχόμενοι τής οικίας τοΰ πρέσβεως τής 'Ρωσσίας προσεκάλεσαν
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αύτόν και έζήτησαν παρ’ αύτοΰ νά όρίση τά πάντα ούτως ώστε 
νά έχωσιν έλευθέραν τήν συγκοινωνίαν μετά τών έν τώ λιμένι 
ήγζυροβολημενών πολεμικών αύτών πλοίων. Ο φρούραρχος διέταξε 
τόν άντισυνταγματάρχην 'Ραικόν νά παραλαβή ένα λόχον σταθμεύοντα 
παρά τά ανάκτορα νά πορευθή πρός τό όχύρωμα των ' Πέντε 
’Αδελφών” και έκεϊθεν νά παρέξη τοΐς άντιπροσώποις τήν εύκολίαν 
νά έξέλθωσι τής πόλεως. Ό 'Ραϊκός παρεζάλεσε τούς αντιπροσώ
πους νά πέμπωσιν είς τήν πόλιν χάριν διαφόρων ύπηρεσιών 
ανθρώπους άνήζοντας είς αυτούς ή τούλάχιστον προσζεζολημμένους 
είς τάς πρεσβείας, διότι άλλως ήδύναντο οί ένοχοι νά έπωφεληθώσι 
τούτου και νά διαφύγωσιν

"Έν τοιαύτη περιπτώσει, είπεν ό 'Ραϊκός, θέλω άναλάβει 
βαρεΐαν εύθύνην και ύμεΐς αύτοΐ δύνασθε νά γεννήσητε δυσαρέστους 
ύποψίας.” "Κύριε, διέζοψεν αύτόν ό έπιτετραμμένος 'Ρουάν, τολ
μάτε νά προτείνητε ήμΐν δρους; Γνωρίσατε δτι τοϋτο δέν δεχόμεθα 
και εάν έπιθυμήτε νά έξαζολουθήσητε τάς ύμετέρας παρατηρήσεις, 
αύθωρεΐ θέλομεν καταλείψει τήν πόλιν!”

“Ναι, προσέθηκεν ό Άγγλος έπιτετραμμένος, θέλομεν ζατα
λείψει την πόλιν!”

Ό φρούραρχος Άλμέϊδας, άνθρωπος εύθύς άλλ’ απότομος, ώς 
είναι συνήθως οί Πορτογάλλοι, έγένετο έξαλλος έκ τής οργής είς 
τάς παρατηρήσεις ταύτας ·

“’Εάν έπιθυμήτε νά ζαταλείψητε τήν πόλιν, είπε τοΐς άντι- 
προσώποις, ούδεΐς δύναται νά έμποδίση υμάς είς τοϋτο· άλλ’ 
άπορώ διατΐ ή παρατήρησις τοΰ άντισυνταγματάρχου, ή τοσοΰτον 
όρθή, τόσον πολύ έξηρέθισεν ύμάς. Ούδεΐς έχει τό δικαίωμα νά 
περιστέλλη τά νόμιμα μέτρα τής προφυλάξεως καί πάς τίμιος 
άξιωματικός όφείλει νά έπιβλέπη είς τήν έζτέλεσιν αύτών!”

Άφιχθεΐς είς τό όχύρωμα τών Πέντε ’Αδελφών ό 'Ραϊκός 
έτοποθέτησε τούς σκοπούς καί διέθεσε τά πάντα ούτως ώστε νά 
ήναι άνά πάν τέταρτον τής ώρας έν γνώσει τών είς τό μέρος 
τοϋτο τής πόλεως συμβαινόντων ■ Μετά παρέλευσιν ενός μόνον 
τετάρτου τής ώρας ό έπί τούτω ΐστάμενος ύπάλληλος τής Κυβερ- 
νήσεως παρά τό ύδραγωγεΐον απέναντι τών οικιών 'Ρουάν και 
Βαλλιάνου προσζαλέσας δεκανέα άνήγγειλεν αύτώ δτι διά τών 
κιγζλιδωτών παραθυροφύλλων άμφοτέρων τών οικιών τούτων τώ 
έφάνη δτι συνέβαινεν έκεΐ έκτακτόν τι. Πληροφορηθείς περί τού
του ό 'Ραϊκός διέταξεν ένα τών παρ’ αύτώ αξιωματικών νά τοποθε
τηθώ μετά άποσπάσματος έπί τοΰ ύψώματο: τοΰ "Ιτς-Καλέ (δθεν 
αί οίζίαι αύται έφαίνοντο καθαρώτατα), δπως έπιβλεπωσι τά συμ- 
βαίνοντα καί τώ άναφέρωσι ταΰτα. Μετ’ ολίγον ό άξιωματικός 
άνέφερεν δτι έκ τής μιάς είς τήν άλλην οικίαν είσήρχοντο καί 
έξήρχοντο άνθρωποι μετά πολλής προφυλάξεως· έκτος τούτου διά 
τοΰ κήπου διήλθε μορφή τις, ήτις έφόρει μέν γυναικεία ένδύματα, 
άλλ’ έκ τοΰ άναστήματος καί τοΰ βαδίσματος έφαίνετο άνήρ 
μετεμφιεσμένος. 'Ο 'Ραϊκός άνακοινώσας πάντα τώ φρουράρχω 
συνεσζέφθη μετ’ αύτοΰ περί τοΰ πραζτέου· μετά ώριμον δέ σζέψιν 
άπεφάσισαν νά περιορισθώσιν είς απλήν έπίβλεψιν, φοβούμενοι 
μή τό έλάχιστον αύτών κίνημα ποιήση τήν πόλιν δλην άνάστατον.

Πάντα ταΰτα συνέβαινον μεταξύ τής 6ης καί τής 8ης πρωι
νής ώρας.

[Σημ. τής Συντάξεως. "Επεται ή διήγησις τής σολλήψεως τών 
ένόχων, τής δίκης καί καταδίκης αύτών, τά όποια ώ; γνωστά παραλείπομεν, 
δπως μή παρατείνωμεν υπέρ τό δέον τήν παρούσαν διατριβήν. ’Επαναλαμ- 
βάνομεν δτι τό υπόμνημα έγράφη παρά ‘Ρώσσου, ακραιφνούς μέν φιλέλ- 
ληνος, άλλ' έμπνεομένου υπό τοΰ πνεύματος δπερ έπεκράτει κατ’ εκείνην 
τήν έποχήν παρά τω ρωσσιζφ κόμματι έν Έλλάδι.]

Η Έλασσών είναι καταγωγής άρχαιοτάτης· μνημονεύεται 
ήδη ύπό τοΰ 'Ομήρου ύπό τό όνομα τής 'Ολοσσώνος. Σήμερον 
ζατοικοΰσιν έν αύτή 250 περίπου τουρκικά! οικογένεια·, καί 70 
ελληνικά!, αΐτινες έχουσι τάς οικίας των κυρίως έπί τής δεξιάς 
όχθης τοΰ τήν πόλιν διαρρέοντος μικρού ρύακος. Ό ρύαξ ούτος 
χωρίζει τήν κωμόπολιν άπό τοΰ παρακειμένου άργιλώδους λόφου, 
έπί τής κορυφής τοΰ οποίου πάλαι μέν ήτο ή άκρόπολις τής 
λευκής ’Ολοσσώνος, νΰν δέ μοναστήριον βυζαντινόν. Εΐναι δέ τό 
μοναστήριον Σταυροπηγιακόν κατοικούμενον ύπό δέκα μοναχών, και 
έχον πολλά κτήματα προσοδοφόρα, τά όποια ού μόνον είς διατροφήν 
τών μοναχών έπαρκοΰσιν άλλά και είς περίθαλψιν πολλών πτωχών 
όθωμανών και χριστιανών. Ή βιβλιοθήκη τής μονής ταύτης εΐναι 
πλούσια είς έκκλησιαστικά ιδίως βιβλία. 'Ιδρυτής τοΰ μοναστηριού 
λέγεται ό αύτοκράτωρ ’Ανδρόνικος, ώς παράδοσίς τις άναφέρει και 
ώς έπιμαρτυρεΐ ό άρχιτεκτονικός ρυθμός τοΰ έν μέσω τής μονής 
κειμένου βυζαντινού ναοΰ τής Παναγίας. Έν τώ ναώ ύπάρχει είκών 
τής θεομήτορος φέρουσα έν αύτή έμπεπηγμένον λίθον. Διηγούν
ται, δτι ποιμήν τις τής Καρνάς είδε νύκτα τινά φωτεινόν τι σώμα, 
καθ’ ου έτριψε λίθον· καί ό μέν λίθος έκαρφώθη έν τώ φωτεινώ 
σώματι, ή δέ βέβηλος χειρ τοΰ βαλόντος ποιμένας παρέλυσεν. 
Οί κάτοικοι τής Έλασσώνος άνεΰρον μετ’ ού πολύ τήν εικόνα 
φέρουσαν άκόμη τόν κατ’ αύτής βληθέντα λίθον. Τής άρχαίας 
πόλεως όλίγα μόνον σώζονται λείψανα, ένεπίγραφοί τινες στήλαι 
έν τή μονή και κατά τήν πόλιν φέρουσαι ψηφίσματα άπελευθερώ- 
σεως δούλων- εις τών λίθων φέρει ψήφισμα εύχαριστήριον πρός 
τόν Λεύκιον, Ρωμαΐον ύπατον.

Η ΕΛΑΣΣΩΝ.
(Μετ’ είκόνος, βρα σελ. 261.)

Είς άπόστασιν ήμισείας περίπου ώρας πρός δυσμάς τής πόλεως 
Τσαριτσάνης έν Θεσσαλία, τής πατρίδος, ώς γνωστόν, τοΰ έξ 
Οικονόμων Οικονόμου, κεΐται ή κωμόπολις Έλασσών, ής τήν 
εικόνα δημοσιεύομεν.

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΡΟΓΩΦ. 
άποθανών τή 11 Νοεμβρίου 1881.

(Μετά είκάνος, 2ρα σελ. 261.)
’Ολίγους μόνον μήνας, άφ’ ού έωρτάσθη έν Μόσχα μεγαλο- 

πρεπώς ή πεντηκονταετήρΐς τής καθηγεσίας τοΰ διασήμου χειρουρ
γού Νικολάου Ίωάννου Πιρογώφ, έπήλθεν ό θάνατος καί άφήρ- 
πασεν αύτόν έκ τοΰ μέσου τών ζώντων. Ό Πιρογώφ ήτο εις τών 
διαπρεπεστέρων ιατρών τής 'Ρωσσίας και ή φήμη αύτοΰ ώς 
άρίστου χειρουργού ήτο παγκόσμιος. Τή πατρίδι αύτοΰ 'Ρωσσία 
ιδίως πλείστας δσας προσήνεγκε καί σπουδαίας ύπηρεσίας.

Τήν εικόνα αύτοΰ συνοδεύομεν σήμερον δι ολίγων βιογραφικών 
σημειώσεων άλλοις δέδοται νά περιγράψωσι τόν μαζρόν αύτοΰ 
έπιστημονικόν βίον.

'0 Νικόλαος Πιρογώφ έγεννήθη μην! Νοεμβρίω τοΰ έτους 
1810 έν Μόσχα, ένθα · ό πατήρ αύτοΰ διετέλει στρατιωτικός 
ύπάλληλος. Ενωρίς πολύ ό Πιρογώφ ήναγκάσθη νά ύποστή τής 
τύχης τάς περιπετείας, διότι μόλις ήτο δεκατετραετής, βτε κατα- 
στραφέντος οίκονομικώς τοΰ πατρός του έδέησε νά φροντίση περί 
έξασφαλίσεως τοΰ μέλλοντος του, καί αισθανόμενος έμφυτον πρός 
τήν ιατρικήν ζλίσιν ένεγράφη είς τό Πανεπιστήμιον ώς φοιτητής 
τής ιατρικής. Τρία έτη μετά ταΰτα μετέβη είς Δορπάτην, ένθα 
καί έλαβε τό διδαζτωρικόν του δίπλωμα, καί έκεϊθεν είς Βερολΐνον 
καί είς Γοττίγγην πρός τελειοποίησιν τών σπουδών του. Καλώς 
κατηρτισμένος έπανήλθεν έν ήλιζία 21 έτους είς τήν πατρίδα του 
δπως καταλάβη θέσιν καθηγητοΰ· άλλ’ άσθενήσας βαρέως έν'Ρίγα 
παρεμποδίσθη είς τό νέον του στάδιον, καί άναρρώσας έδέχθη τήν 
προσφερθεΐσαν αύτώ έδραν έν τω πανεπιστημίω τής Δορπάτης, 
ένθα ζατήρξατο τής αποτελεσματικής αύτοΰ διδασκαλίας. ’Ενταύθα 
έγραψεν §ν τών άριστουργημάτων του, τό σύγγραμμα περί τής 
χειρουργικής ανατομίας τών άρτηριών καί φλεβών, δπερ άνύψωσεν 
αύτόν είς τοιαύτην περιωπήν, ώστε βτε μετέβη είς Παρισίους ΐν’ 
άζροασθή τοΰ διασήμου Velpeau, ουτος μειδιών τώ είπε· "Μεύ- 
ρίσκεις μελετώντα τήν ανατομίαν σου· δέν πρόκειται ν’ άζούσης 
σύ τά μαθήματά μου, άλλά μάλλον έγώ νά διδαχθώ παρά σου.” 
Τοιοΰτος λόγος έκ τοΰ στόματος τοΰ Velpeau εΐναι ό λαμπρότερος 
διά τόν Πιρογώφ έπαινος. Έν έτει 1841 προσεζλήθη ό Πιρογώφ 
ώς καθηγητής είς τήν ιατρικήν ’Ακαδημίαν τής Πετρουπόλεως,

είς ήν νέον ένεφύσησε 
πνεύμα, νέαν ζωήν. 
Αύτώ οφείλεται ή έν 
έτει 1845 ΐδρυσις τοΰ 
άξιολόγου τμήματος 
τής ’Ανατομίας, ένθα 
εΐχε βοηθόν τόν δια
πρεπή άνατόμον Gru
ber, καθηγητήν σή
μερον τής ’Ανατομία: 
έν τή ρηθείση Ακα
δημίας

Κατά τόν Κριμαϊ
κόν πόλεμον ό Πιρο
γώφ μεγάλας παρέ- 
σχεν ύπηρεσίας, διευ
θύνουν τό νοσοζομεΐον 
τής Σεβαστουπόλεως 
καί Συμφερουπόλεως. 
Χρη ματίσας κατόπιν 
επόπτης τών σχο
λείων έν Όδησσώ καί 
έν Κιέβω, άπεσύρθη 
τώ 1866 είς τό έν 
Ποδολία κτήμά του, 
δπου έσύστησε πρό
τυπον νοσοζομεΐον, 
περιέχον 300 κλίνας, 
καί δπου διέμεινεν 
άσχολούμενος είς τάς 
προσφιλείς αύτώ με- 
λέτας μέχριτοΰ 1870, 
βτε ή Εταιρία τοΰ 

Ερυθρού Σταυρού” 
προσεζάλεσεν αύτόν

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΡΟΓΩΦ (| τή 11 Νοεμβρίου 1881).

νά μεταβή είς έπι- 
θεώρησιν τών γερμα
νικών στρατιωτικών 
νοσοκομείων. Τέλος 
δέ ό ρωσσο-τουρζικός 
πόλεμος τών έτών 
1877 — 78 παρέσχε 
τό έξόχω χειρουργοί 
νέον στάδιον ένερ- 
γείας. ’Αποτέλεσμα 
δέ τών έν τώ πολέμιο 
τούτω παρατηρήσεων 
καί μελετών του, 
ύπήρξετό έτερον τών 

άριστουργημάτων 
του, τό σύγγραμμα 
περί τής έν τοΐς στρα- 
τοπέοοις ιατρικής.

"Οντως μέγας ύπήρ- 
ξεν ό Πιρογώφ έν τω 
δυσκόλωτούτω κλάδω 
τής ιατρικής έπιστή- 
μης. Ή 'Ρωσσία δέν 
θέλει λησμονήσει πο
τέ τόν φιλάνθρωπον 
ιατρόν, δστις πολλάζις 
μέ κίνδυνον τής ιδίας 
αύτοΰ ζωής παρέσχε 
τάς περιποιήσεις του 
είς τήν πάσχουσαν 
ανθρωπότητα. Αί εύ- 
χαί τών ύπ’ αύτοΰ 
θεραπευθέντων εΐναι 
τό καλλίτερον αύτοΰ 
μνημόσυνον.

Η ΕΛΑΣΣΩΝ
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ΤΟ ΑΣΜΑ ΊΌΪ ΧΙΑΒΑΘΑ.
(συνέχεια· 3ρα προηγ. τεύχος.)

Τρις έπάλαισαν οι νέοι 
Περί δύσιν τοΰ ήλιου, 
Μέχρι; ού τούς πολεμοΰντας 
Κατεκάλυπτον τά σκότη. — 
Τότε έπαυα ό Μονδάμης 
Καί γλυκύς, ωραίος έστη 
Έν στολή χρυσοκέντητα» · 
Άμ’ άνέπνε’ έκινοΰντο 
Τά πτερά τής κεφαλής του· 
Ό ίορώς τό μέτωπόν του 
Περιέρρεεν ώς δρόσος.

Καί τφ είπε· "ΧιαβάΟα, 
Σύ έπάλαισας μέ θάδρος, 
Τρις έπάλαισας μαζύ μου · 
Τής ζωής δ παντεπόπτης 
Κύριος τήν πάλην είδε, 
Καί τήν νίκην Οά σοί δώση.”

Κι’ εϊτα μειδιών τώ είπεν 
" Αύριον ή τελευταία 
Τοΰ άγώνος είν’ ήμέρα- 
Αύριον ή τελευταία 
Τής νηστείας σου ήμέρα' 
Αύριον Οά μέ νικήσης. 
Σκάψε μου τον τάφον, δπου 
'Η βροχή νά μέ δροσίζη, 
Και τδ άστρον τής ήμέρας 
Τό λαμπρόν νά μέ θερμαίνη · 
Ν’ άφαιρέση; τά πτερά μου 
Καί τό ένδυμά μου τοΰτο. 
Κι εις τό χώμα νά μέ βάλης, 
Κ’ έλαφρά νά μέ κάλυψης.”

" Μή τόν ύπνον μου ταράςης, 
Μή μέ σκώληκας ή χόρτα 
Μή τόν τάφον μου μιάνης, 
Μή τούς κόρακας άφήσης 
Νά μέ εύρουν είς τόν τάφον 
Σύ νά μέ φρούρησης μόνος 
"Εως ού είς ζωήν νέαν 
Άναζήσω έκ τοΰ τάφου.”

Ταΰτα είπε καί άπήλΟε. 
Καί ό νέος ΧιαβάΟας 
Είς τόν ύπνον παρεδόΟη. 
Τοΰ πτηνού τδ ασμ’ ακούει, 
Καί τόν ρύακα ακούει, 
Μέ φωνής γλυκείας ήχον 
Όμιλοΰντα πρός τδ δάσος. 
Καί τούς στεναγμούς τών κλάδων 
Είς τδ φύσημα ακούει 
Τοΰ νυκτερινού άνέμου ■ 
Καί ακούει ταΰτα πάντα, 
‘Ως ακούει τις καθ’ ύπνον 
Τδ ψιθύρισμα μακρόθεν 
Κ’ έκοιμάτ’ ό ΧιαβάΟας.

Ήλθε δέ τήν έπιούσαν, 
Τήν έβδόμην τής νηστείας, 
Μέ τροφάς καί ή Νοκόμη · 
Ήλθε κλαίουσα, θρηνούσα, 
Μή τόν ολάψη ή νηστεία, 
Μή ή πείνα τδν φονεύση.

Πλήν δέ ήγγισεν ούδόλως 
Τάς τροφάς δ ΧιαβάΟας, 
Καί τή είπε μόνον "Στάσου, 
Καί περίμενε, Νοκόμη, 
"Οτ- ό ήλιος Οά δύση, 
Καί ή νύξ Οά μάς καλύψη,

Κι’ ό έρωδιδς μάς ειπη 
Μέ κελάδημα βραγχώδες 
"Οτι παύει ή ήμέρα.”

Κλαίουσα, συλλογισμένη 
Πρός το οίκημά της πάλιν 
ΈπορεύΟη ή Νοκόμη, 
Φοβουμένη μή τδ τέκνον, 
'Ο γλυκύς της ΧιαβάΟας 
Άπολέση τάς δυνάμεις, 
Κι νηστεία τδν φονεύση. 
Καί ό νέος ΧιαβάΟας 
Έπερίμεν’ έν τοσούτφ 
’Εντελώς άπηυδισμένος 
Τδν Μονδάμην, έως οτου 
Αί σκιαί έξαπλωθεϊσαι 
Προανήγγειλαν τήν δύσιν 
Τοΰ ήλιου, δ όποιος, 
'Ως έν φθινοπώρφ φύλλον, 
Ερυθρούς καί πλάνης πλέει 
Είς τδ ύδωρ κ’ είτα πίπτει 
Είς τά βάθη τών ύδάτων.

Αίφνης τότε ό Μονδάμης 
’Εμφανίζεται εμπρός του 
Μέ τήν στίλβουσάν του κόμην, 
Μέ διάχρυσον έσΟήτα 
Καί μέ τά μακρά πτερά του· 
Κ’ έστη πρδ τής Ουράς νεύων 
Σιωπών ώς νυκτοβάτης 
Καί ώχρας δ ΧιαβάΟας, 
Πλήν ατρόμητος, έξήλθε 
Νά άγωνισΟή καί πάλιν.

Ό άγων αρχίζει τότε· 
Καί ή πέριξ γή γυρίζει, 
Δάση, ουρανός γυρίζουν, 
Καί πήδα τού ΧιαβάΟα 
Ή καρδία είς τά στήθη, 
Ώς πήδα δ άντακαϊος 
Εις τδ δίκτυον νά φύγη. 
Ώς πυρακτωμένη σφαίρα 
Τούς κυκλόνει ό όρίζων, 
Καί έκατοντάς ήλιων 
Φλογερών προσηλωμένη 
Φαίνεται έπί τής πάλης.

Αίφνης βλέπ’ ό ΧιαβάΟας, 
Ότι ιστατ’ έκεϊ μόνος, 
Έκ τοΰ ισχυρού άγώνος 
"Ολος τρέμων καί άσΟμαίνων. 
Πρό αυτού δέ κεϊται άπνους 
Ό Μονδάμης- μέ τήν κόμην 
Λελυμένην, τήν έσΟήτα 
Έσχισμένην, καί κομμένα 
Τά πτερά του τά ώραϊα 
Νεκρός κεϊται δ Μονδάμης.

Νικητής ό ΧιαβάΟας 
Σκάπτει πρόχειρον τδν λάκκον, 
Καί έκδύσας τδν πεσόντα, 
Κϊ άφαιρέσας τά πτερά του, 
Είς τδν τάφον τδν κομίζει 
Καί μέ χώμα τδν σκεπάζει 
’Ελαφρά, ώς ϋπεσχέθη. 
Κϊ δ έρωδιδς έκπέμπει 
Κραυγήν φόβου κϊ άλγηδόνος 
Έκ τοΰ μέσου τών καλάμων.

Καί δ νέος ΧιαβάΟας 
Επιστρέφει είς τδν οίκον 
Πρός τήν γηραιάν Νοκόμην, 
Τελείωσα; τήν μεγάλην 
'Επταήμερον νηστείαν.

Πλήν δέν λησμονεί τήν θέσιν, 
Ένθα δ άγων συνήφΟη, 
Ούτε λησμονεί τδν τάφον, 
"Οπου κεϊται δ Μονδάμης, 
Κϊ βπου τά λαμπρά πτερά του 
Καί τ’ ώραϊον ένδυμά του 
Σήπονται εκτεθειμένα·

Καί ήμέραν παρ’ ήμέραν 
Έρχεται ό ΧιαβάΟας, 
Καί τδν τάφον καθαρίζει 
Από έντομα καί χόρτα, 
Καί μετά κραυγών καί λόγων 
Τδν αιμοχαρή διώκει 
Βασιλέα τών κοράκων.

Τέλος δ’ έκ τής γής φυτρόνει 
Πράσινον, μικρόν τι πτιλον — 
Καί κατόπιν άλλο, κϊ άλλο- 
Πριν παρέλΟη δέ τδ θέρος 

’Αραβόσιτος έν δλη 
Τή λαμπρότητι ύψοΰται 
Μέ μεταξωτήν τήν κόμην. 
Καί δ ΧιαβάΟας χαίρων 
"Είναι ό Μονδάμης, είπεν, 
Είν’ δ φίλος τών ανθρώπων.’’

Καί φωνάζει τήν Νοκόμην 
Καί τδν φλύαρον Ίάγον, 
Καί τδν σίτον τοΐς δεικνύει, 
Καί τδ θαύμα διηγείται 
Τού άγώνός του, τής νίκης, 
Άναγγέλλων δτι τοΰτο 
Τδ πολύτιμον τών δώρων 
Τροφή έσται τοΰ λαού του.

Τδ φΟινόπωρον δέ, οτε 
Έκιτρίνησαν τά φύλλα 
Κϊ οί παχεϊς καί λείοι κόκκοι 
Έσκληρύνθησαν άρκούντως, 
Τούς ώριμους κόπτει στάχεις, 
Τούς λοβούς άπολεπιζει, 
Καί τήν εορτήν τοΰ σίτου, 
Τ’ ουρανίου τούτου δώρου, 
Εορτάζει κατά πρώτον 
Έν τώ μέσφ τοΰ λαού του.

6.

01 ΦΙΛΟΙ ΤΟΤ ΧΙΑΒΑΘΑ.

Δύο είχε πιστούς φίλους 
Καί στενού; ό Χιαβάθας, 
Όλω; άφωσιωμένους. 
Είς αυτούς δέ καί έν λύπη 
Κ’ έν χαρά δ ΧιαβάΟα; 
Τήν καρδίαν του άνοίγει. 
Είν ό εί; ό Χιβιάβος, 
Ποιητή;, δ άλλο; είναι 
’Αθλητή; δεινός, ό Κβάσης.

Μέσω δέ τών δύο τούτων 
Έλευθέρα έξηπλούτο 
Ή όδδς τφ ΧιαβάΟα. 
Είς δόλιας εισηγήσεις, 
Εί; αισχρά; συκοφαντίας 
Δέν έπρόσεχον οί φίλοι. 
’ Ησαν οΰτοι ψυχή μία, 
Μία ήσαν καί καρδία- 
Μέλημά των ήτο μόνον 
Τδ εύεργετεϊν τδν κόσμον.

Τρυφερώς δ Χιβιάβος 
Ήγαπάτ άπο τδν νέον 

Ποιητή; έκ τών άριστων, 
Ψάλτη; έκ τών γλυκύτατων, 
Πν ώραιο; ώς παιδίον,

Ώς άνήρ ευθύς, γενναίος, 
Ώ; γυνή γλυκύς καί πράος, 
Εύκαμπτος δέ πρδς τοΐς άλλοι; 
Ώς δ κλόνο; τής ιτέας, 
Καί ώς έλαφος τοΰ δάσους 
Μεγαλοπρεπής τήν στάσιν.

Τών ασμάτων του μέ ζέσιν 
Ήκροάτο τδ χωρίον 
Ανδρες καί γυναίκες, ολοι 
Έτρεχον νά τδν ακούσουν, 
’Ύμνον ψάλλοντα φλογώδη 
Ή τραγούδι πλήρες πάθους.

Έκ τών ύψηλών καλάμων 
Τούς αυλούς τούς γλυκυφθόγγους 
Κατεσκεύαζεν έντέχνως- 
Καί ό ρύαξ ήκροάτο, 
Καί τοΰ δάσους δλ’ οί ψάλται 
Έσιώπων, έσιώπα 
Καί δ σκίουρος δ λάλος, 
Καί ό κόνικλος μακρόθεν, 
’Ορθός καί τά ώτα τείνων, 
Ίστατο ώς άνθρωπίσκος. 
Καί ό ρύας. "Χιβιάβε, 

’Έλεγε, πρδ τών ποδών σου 
Μάθε με νά ρέω ψάλλων 
Ώς σύ ψάλλεις γλυκυφθόγγως.”

Κϊ δλα τά πτηνά τοΰ δάσους 
Έλεγον- "’Ω Χιβιάβε, 
Τ’ άσματά σου δίδαξέ μας, 
Τά-ώραϊα άσματά σου.”

Καί αύτδς ό νυκτοκόραξ 
Έλεγε στενάζων “Ψάλτα. 
Δίδαςέ με τ’ άσματά σου, 
Μελαγχολικά καί μαύρα.”

Καί τής φύσεως οί ήχοι 
Έξ αύτοΰ τήν χάριν είχον. 
Κ’ αί καρδίαι τών άνθρώπων 
Τ’ άσματά του ρυθμόν είχον. 
Έψαλλεν ό Χιβιάβος 
Τήν αγάπην καί τδ κάλλος, 
Τήν ειρήνην καί τήν τύχην, 
Καί τον θάνατον έξύμνει, 
Καί ζωήν τήν αίωνίαν 
Είς τάς νήσους τών μακάρων, 
Είς τήν γήν τής ευτυχίας.

Τρυφερώς ό Χιαβάθα; 
Τον γλυκόν ήγάπα ψάλτην, 
Τόν ώραϊον Χιβιάβον· 
Τήν μαγείαν τών ασμάτων 
Καί τδ κάλλος του ήγάπα.

Αλλ’ ό νέος Χιαβάθα; 
Καί τόν έτερον τών φίλων, 
Τόν άτρόμητον τόν Κβάση ν, 
Τρυφερώτατα ήγάπα. 
’Ρωμαλέος ύπέρ πάντα 
Ισχυρός ώ; ούδεις άλλος 
Η τον δ άνδρεϊος Κβάσης, 

'Όστις είχε και σπανίαν 
Αγαθότητα καρδίας.

Κατά τήν νεότητά του 
’Οκνηρός δ Κβάσης ήτο, 
Μελαγχολικός καί σύννους· 
Ούτε έπαιζε μέ άλλους, 
Ούτ’ έψάρευ’ έν τή λίμνη, 
Ούτ’ έξήρχετο είς Θήραν·

Προσευχόμενος πολλάκις 
Έθεάτο καί νηστεύων.

Καί τφ έλεγεν ή μήτηρ· 
"’Οκνηρέ, πώς είς τδν οίκον 
Δέν μέ βοηθεϊς δλίγον: 
Περιέρχεσαι τδ θέρος 
Τού; άγρούς μας καί τά δάση, 
Τδν χειμώνα δέ δέν φεύγεις 
Άπό τήν θερμήν έστίαν, 
Κϊ αναγκάζομαι νά θραύω 
Μόνη μου τδν σκληρόν πάγον, 
Νά ψαρεύω εί; τήν λίμνην· 
Καί τά δίκτυα άκόμη 
Κρέμαντατ παρά τήν θύραν 
Σχεδόν δλα παγωμένα. 
"Απλωσέ τα έν τώ άμα 
Εί; τον ανοικτόν αέρα.”

Καί έγείρετο ό Κβάσης 
Σιωπών έκ τής εστίας, 
Καί έξήρχετο τοΰ οίκου 
Σύρων καί τά δίκτυά του 
"Οπως ήσαν παγωμένα, 
Καί τά έκοπτεν είς δύο 
Μή δυνάμενος νά ψαύη 
Πράγμα χωρίς νά τδ σπάση- 
Τόση δύναμις ύπήρχεν 
Είς τά; στιβαρά; του χεΐρας.

Κ’ έλεγε καί δ πατήρ του- 
"’Οκνηρέ, εί; τδ κυνήγι 
Δέν μέ βοηθεϊς ποτέ σου · 
Τεθραυσμένα καί τά βέλη 
Καί τδ τόξον είναι, άμα 
Ψαύσης ταΰτα μέ τά; χεΐρας· 
Έλθέ τώρα εί; τδ δάσος 
Νά σηκώσης τδ κυνήγι.”

Καί έςήλθον είς τδ δάσος, 
Καί τον ροΰν παρηκολούθουν 
Ποταμού μικρού, ή όχθη 
Τοΰ οποίου είχεν ίχνη 
Διαβάσεως έλάφων, 
Έως δτου ή όδός των 
Άπεκλείσθη ύπό πλήθους 
Κορμών δένδρων έρριμμένων, 
Κϊ είς τό έδαφος κειμένων.

"Άς ύπάγωμεν όπίσω, 
Είπ’ άποκαμών δ γέρων 
Ή όδός μάς άπεκλείσθη- 
Ούτε σκίουρος ευρίσκει 
Δίοδον ένταΰθα πλέον.”
Ταΰτα είπε κϊ δλος σύννους 
Καπνοσύριγγα άναψα; 
Κατεκλίνθη ό πρεσβύτης.

Πριν τδ κάπνισμά του παύση 
Ή όδδς ήν έλευθέρα.
Έν μια στιγμή ό νέος 
Ιούς κορμού; είχε σηκώσει, 
Κέδρους, λεύκας καί ιτέας 
Έκτινάσσων, ώς νά ήσαν 
Κλόνοι έλαφροί, μακράν του·

Καί οί νέοι τοΰ χωρίου 
Όλοι έλεγον· "Ώ Κβάση, 
’Οκνηρέ, τί κάμνεις μόνο; 
Άκουμβών έπί τοΰ βράχου; 
Νά παλαίσωμεν δέν θέλει; 
Ή νά ρίψωμεν τδν δίσκον;”

Άλλ’ δ Κβάση; ούτε λέξιν 
Εί; τήν πρόσκλησίν των είπεν· 

Άλλ’ ήγέρθη καί άρπάσας 
Μέ τήν χεϊρά του τδν βράχον 
Έξεκόλλησε τόν λίθον, 
Καί ζυγίσας έπ’ δλίγον 
Τον έτίναξε μακράν του 
Είς τοΰ ποταμού τήν κοίτην, 
"Οπου φαίνεται τό θέρος.

IIλέων δέ ποτέ μέ φίλους 
Εις τόν ποταμόν ό Κβάσης 
Είδε κάστορα μέ κόπον 
Πρός τά κύματα τ’ αφρώδη 
Νά παλαίη κϊ είς τό ρεύμα 
Νά βυθίζηται κατόπιν. 

“Άνευ δισταγμού έρρίφθη 
Ό γενναίος είς τδ ρεύμα, 
Τόν πνιγόμενον νά σώση- 
Κ’ έμεινεν ύπό τό ύδωρ 
Πολύ τόσον βυθισμένος, 

’Ώστε φρίσσοντες οί φίλοι 
Είπον “Χαϊρε, χαΐρε, Κβάση! 
Σ’ άπωλέσαμεν! Έπνίγης!” 
Πλήν έξέρχεται δ Κβάσης 
’Αβλαβή; άπό τό ΰδωρ,
Επί τοΰ λευκού του ώμου 
Φέρων νικητής τό ζώον, 
Βεορεγμένον, σχεδόν άπνουν.

Ούτοι ήσαν, ώς σάς είπον, 
Οί τού Χιαβάθα φίλοι ■ 
Είς ό ψάλτης Χιβιάβος, 
Καί ό Ετερο; ό Κβάση;, 
Αθλητής δεινός, γενναίος. 
Κ’ έζησαν πολύν τόν χρόνον 
Έν ειρήνη κϊ όμονοία, 
Μόνην έχοντες φροντίδα 
Το εύεργετεϊν τδν κόσμον.

7.

0 ΠΛΟΥΣ ΊΌΪ ΧΙΑΒΑΘΑ.

“Τδν φλοιόν σου, ώ σημύδα, 
Τδν ξανθόν φλοιόν σου δός μοι, 
Σύ ή ευπρεπή; τήν στάσιν 
Μεγαλοπρεπής σημύδα! 
Λέμβον θά κατασκευάσω 
Έλαφράν καί ταχυτάτην, 
Νά πέτα δπόταν πλέη, 
Ώς πέτα τδ ξανθόν φύλλον, 
Ώς πετά ή μαδωνία 
Έν καιρφ τοΰ φθινοπώρου.”

"Τδν μανδύαν σου, σημύδα, 
Ί δν λευκόν κατάθες τώρα. 
Επειδή τδ θέρος ήλθε 
Καί ό ήλιος θερμαίνει, 
Καί δέν έχεις τώρ’ ανάγκην 
Τοΰ λευκού σου έπενδύτου.’’

Ούτως είπεν έν τφ μέσφ 
Τού πυκνού, συσκίου δάσους, 
Κ έν τώ ρόθφ τών ύδάτων 
Τοΰ χειμάρρου Τακαμένα, 
Δυνατά δ Χιαβάθας 
Ότε έψαλλον μέ χάριν 
Τά πτηνά έπί τών δένδρων, 
Καί ό ήλιος ύψούτο, 
Έγερθείς άπό τοΰ ύπνου, 
Καί τφ έλεγεν· “Ίδέ με, 
Κύτταξέ με, Χιαβάθα!”

(άκολουθεΐ.)
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ΟΙ ΜΟΣΧΕΙΟΙ ΒΟΕΣ, ΟΙΔΙΙΙΟΤΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (είζών Teschendorf)
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ΟΙ ΜΟΣΧΕΙΟΙ ΒΟΕΣ.
(Μετά είζίνος, δρα οελ. 284.)

Οί βόες ούτοι ζατοιζούσι σήμερον τάς πολιζάς χώρας τοΰ 
δυτικού ημισφαιρίου από τοΰ στενού τοΰ Baring μέχρι τής άνατο- 
λιζής τής Γροενλανδίας παραλίας, ένθα εύρον αύτούς έν μεγάλω 
αριθμώ οί έν έτει 1870 τήν πρός τόν Πόλον έζδρομήν έπιχειρή- 
σαντες Γερμανοί. Πρός νότον απαντιόνται τά περίεργα ταΰτα 
ζώα, ών τήν εικόνα παραθέτομεν, μέχρι τής 6ϋ'|! μοίρας, ίχνη 
δέ αύτών εύρέθησαν πρός βορράν μέχρι τής S3'1' μοίρας. Έν 
άρχαιοτέρα εποχή ό τόπος τής διαμονής τών βοών τούτων ήτο 
πλέον έκτεταμένος, ώς τούτο έμφαίνεται από τά όστά αύτών, τά 
όποια εύρέθησαν ζαΐ έν Σιβηρία, και έν Γερμανία, έν Γαλλία ζαΐ 
έν αύτή άζόμη τή Αγγλία.

Οί βόες ούτοι είναι μεγαλείτεροι τών -κοινών τής Εύρώπης 
δαμάλεων, σχεδόν δέ ισομεγέθεις πρός τούς μιζροτέρους βόας τής 
Σζωτίας. Τινές τών μόσχείων βοών, ούς έφόνευσεν έν τή νήσω 
Μελβίλλη ό πλοίαρχος Mac Klintock έζύγιζον 300 περίπου 
όζάδας. Οί πόοες των εΐναι άναλόγως τού όγζ.ου τοΰ σώματός 
των βραχείς. Ή ζεφαλή εΐναι μεγάλη ζαΐ πλατεία, φέρουσα ζεύγος 
μεγάλων κεράτων, τά όποια ζατά τό σχήμα ζαΐ τήν ζύρτωσιν 
αύτών όμοιάζουσι τά τών βουβάλων τής Αφρικής. Είς τούς 
γεγηραζότας βόας τά ζέρατα ταΰτα ένοΰνται έν τω μέσω, ζαλύπτοντα 
τό έμπροσθεν μέρος τοΰ κρανίου ζαΐ σχηματίζοντα οΰτω είδος 
Περικεφαλαίας άδιαπεράστου ζαΐ είς κωνικήν σφαίραν. Τά. ώτά 
των εΐναι μιζρά, μικροί ζαΐ οί οφθαλμοί των. Μεγάλαι μέλαιναι 
τρίχες (ώσεΐ πεντήζοντα έζατοστομέτρων μήζους) κρέμονται από 
τού τραχήλου, από τοΰ στήθους ζαΐ άπό τών πλευρών τού σώματος, 
ζαλύπτουσαι ζατά τό ήμισυ ζαΐ τούς πόδας. Εν ζαιρω χειμώνος 
μαλλίον πυζνόν, τρυφερόν, καστανόχρουν προφυλάττει τούς βόας 
τούτους άπό τοΰ ψύχους· τό μαλλίον τοϋτο πίπτει ζατά τό θέρος, 
ζαΐ ευρηται έν μεγάλη αφθονία είς τά μέρη, δπου διαχειμάζουσιν. 
“Αγγλος περιηγητής, έξετάσας τό μαλλίον τοϋτο, τό εύρε στερεόν 
ζαΐ χρησιμώτατον. Οί πόδες τών μόσχείων βοών εΐναι λευκοί- 
λευκός συνήθως ζαΐ ό μέγας όγκος, δν έχουσιν έπί τών ώμων έν 
ε'ίδει έφιππίου. Ή ούρά εΐναι μιζρά, έχουσα μήκος τριών μόνων 
δακτύλων. Τούτο και τό άτριχον τών ρωθώνων παρεκίνησαν δύο 
τών αρίστων φυσιολόγων, τόν Βλαινβίλλην και Δώκενς, νά κατα- 
τάξωσι τόν μόσχειον βουν μάλλον είς τήν τάξιν τών προβάτων ή 
είς τήν τών βοών ή βουβάλων.

Άγέλαι έζ δέκα μέχρι τριάζοντα τοιούτων βοών συνηντήθη- 
σαν πολλάζις- έν τή δυτιζή δμως Αμερική, ένθα ή έλλειψις 
τροφής άναγκάζει αύτούς νά φεύγωσι τόν βαρύν χειμώνα διά τακ
τικών ζαΐ έν ώρισμέναις έποχαΐς γενομένων μεταναστεύσεων πρός 
μεσημβρινότερα κλίματα, σχηματίζουσιν άγέλας πολύ μεγαλειτέρας, 
άριθμούσας καί μέχρι χιλίων βοών. Τό θέρος προτιμώσι μέρη 
ορεινά, άναρριχώνται δέ έπί τών βράχων μέ τήν αύτήν εύζολίαν 
ζαΐ ταχύτητα ώς αί άγριαι αίγες. Ίσως εύρίσζουσιν έζεΐ τήν 
τροφήν των είς τάς ύπωρείας τών όρέων τάς πρός ήλιον εκτεθει
μένος καλλίτερου ή έν τή ανοικτή πεδιάδι, δπου ύπόζεινται είς 
κινδύνους. Τό άγονον τών αρκτικών χωρών περιορίζει αύτούς έν 
ζαιρω χειμώνος νά τρέφωνται ύπό μικρών θάμνων ζαΐ λεπτών 
ζλόνων- καθίστανται δέ τότε ισχνοί ζαΐ άποπέμπουσι μεγαλειτέραν 
οσμήν μόσχου ή έν άλλη ώρα τοΰ έτους.

Ή άγρια δψις τοΰ μοσχείου βοός διαψεύδει τάς διαθέσεις 
αύτοΰ- εΐναι ζώον δλως άβλαοές, τό όποιον ουδέποτε έπιτίθεται 
ζατά τοΰ άνθρώπου, ζαΐ μεταχειρίζεται τά ζέρατα αύτοΰ μόνον 
διά νά ύπερασπισθή τήν άγέλην του ή ν’ άγωνισθή ζατά τών 
λύζων καί άρκτων. Άπαξ μόνον εις τών άξιωματιζών, έν ω 
κατεγίνετο είς τήν διευθέτησιν τών εργαλείων αύτοΰ, έγένετο τό 
άντικείμενον τής έπιθέσεως τεσσάρων μόσχείων βοών, οΐτινες δμως 
άμα φθάσαντες είς άπόστασιν ολίγων βημάτων έφοβήθησαν ζαΐ 
άπήλθον ταχύτερον παρ’ δτι εΐχον έλθει. Είς μέρη, ένθα σπανίως 
ό άνθρωπος εμφανίζεται, τά ζώα ταΰτα εΐναι ήμερώτερα, πλησι- 

άζονται εύζόλως ζαΐ άποτελοΰσιν εύπρόσδεκτον τροφήν. Δυστυχώς 
ό μόσχειος βοΰς δέν είσήχθη είσέτι είς τήν Εύρώπην, άν ζαΐ 
πολλάζις συνέβη νά περιέλθωσι νέοι μόσχοι ζώντες είς χεΐρας τών κυ
νηγών φονευθεισών τών μητέρων αυτών. Εΐναι πράγματι αμαρτία, 
δτι ζώον τόσον ζάλον ζαΐ χρήσιμον, τό όποιον δύναται ν άνθέξη είς 
μέρη, ένθα ούτε πρόβατα ούτε αίγες άντέχουσιν, έπαυσε νά ήναι 
έν Εύρώπη σύντροφος τού ρέννου, μεθ’ ού άλλοτε συνδιητάτο. 
Άπόπειραι τοιαΰται έγένοντο έσχάτως ζαΐ ίσως κατορθωθή ή 
εισαγωγή αύτοΰ είς τήν βόρειον Εύρώπην είς έποχήν ούχΐ πολύ 
άπομεμαζρυσμενήν.

Ο ΟΙΔ1ΠΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
(Μετά είζόνος, Ζρα σελ. 265.)

Αί μεγάλαι τών άρχαίων Ελληνικών παραδόσεων ζαΐ τής 
άρχαίας Ελληνικής ποιήσεως μορφαΐ εΐναι αθάνατοι- τό κάλλος 
αύτών εΐναι άφθαρτον ζαΐ έξασκεΐ έπί έζάστης νέας τών ανθρώπων 
γενεάς τήν αύτήν άείποτε επιρροήν.’’ Διά τοιούτων λέξεων έμ- 
βριθής τών νεωτέρων χρόνων ζαΐ λόγιος κριτικός άρχεται τών 
περί άρχαίας Καλλιτεχνίας μελετών αύτοΰ.

Καί πράγματι ουδέποτε έν ούδεμια χώρα, παρ' ούδενΐ έθνει 
έγεννήθησαν τοιαΰται μεγάλαι μορφαΐ, όποϊαι έν Έλλάδι ζαΐ παρά 
τώ Ελληνίζω έθνει, τώ έξόχως ποιητιζώ ζαΐ καλλιτεχνικέ». Ολό
κληρον άνατρέχοντες τήν ιστορίαν τών γραμμάτων ζαΐ τών τεχνών 
ούδαμού εύρίσζ.ομεν παραδόσεις τοσοΰτον ζωηράς, ούδαμρύ εύρί- 
σζομεν τό αίσθημα τοΰ ώραίου τοσούτον ζαλλιτεχνικώς διερμηνευ
μένο'/ δσον έν Έλλάδι. , Εκεί ύπό τόν ώραΐον καί διαρκώς μει- 
διώντα ούρανόν ζαΐ ό ποιητής ήσθάνετο εαυτόν μετεωρούμενον 
είς σφαίρας ύψηλοτέρας ζαΐ ούρανίους, και τά πλάσματα τής φαν
τασίας του περιερρέοντο ύπό τοΰ θείου έζείνου γοήτρου, τό όποιον 
παρέχει είς τά έργα τόν τύπον τοΰ άθανάτου ζαΐ τοΰ άφθάρτου ■ 
έζεΐ ό καλλιτέχνης έν μέσω τής άείποτε άνθηράς ζαΐ γελώσης 
φύσεως ήδύνατο νά έμφυσήση είς τά έργα αύτοΰ τό δλον αίσθημα 
ύφ’ ού ένεπνέετο.

Άναντιρρήτως μία τών μεγαλοπρεπεστέρων ζαΐ πρωτοτυπω- 
τέρων μορφών, ας παρήγαγεν ή έξοχος τοΰ ποιητοΰ Σοφοζλέους 
φαντασία, εΐναι ή μορφή τοΰ Οίδίποδος, τοΰ άζουσίου έγζλη- 
ματίου, δν ζαταδιώσει ή όργή τών θεών, τοΰ δυστυχούς έζείνου 
άνδρός, δστις έννοήσας τό έγκλημα, είς δ άζων ζαΐ ύπό τής 
Μοίρας ώθούμενος περιέπεσεν, έτιμώρησεν εαυτόν διά τυφλώσεως 
ζαΐ δστις άπόβλητος, πτωχός, ξένος περιήλθεν είς τήν έσχά- 
την τήν άθλιότητος βαθμίδα. Ή τραγωδία τοΰ Σοφοζλέους, 
ή έκθέτουσα τάς περιπέτειας τοΰ Οίδίποδος εΐναι τό άριστούργημα 
τών άριστουργημάτων, εΐναι έργον, τό όποιον ζαίτοι πρό δύο χι
λιάδων ζαΐ πλέον έτών ποιηθέν, μένει είσέτι ζωηρόν ώς έν ταΐς 
ήμέραις καθ’ άς έποιήθη· εΐναι τό ποίημα τό νιζήσαν τούς αιώνας, 
είς τό όποιον ή αγνότερα τών Ελλήνων μεγαλοφυΐα παρέσχε τήν 
άθανασίαν. Αί σφαΐραι τών Βενετών κατεσύντριψαν τόν Παρθενώνα, 
τά πυροβόλα τοΰ Μοροζίνη έζολώβωσαν τόν ναόν τής Παρθένου, 
τό άγαλμα τού Φειδίου, τό όποιον, σύγχρονον σχεδόν τοΰ δράματος 
τοΰ Σοφοζλέους, ύψοΰτο έν δλη τή λαμπρότητι αύτοΰ ενώπιον τών 
τεθαμβωμένων όφθαλμών τών ’Αθηναίων, έβεβηλώθη ύπό τών βαρ
βάρων — τό ποίημα δμως τοΰ Σοφοζλέους μένει. Και ζατά 
τούτο ό ποιητής ήτο εύτυχέστερος τοΰ καλλιτέχνου- διότι τό μέν 
μάρμαρον έξηφανίσθη έντελώς, οι δέ στίχοι διετήρησαν ζαΐ δια- 
τηρήσουσι διά παντός τήν αίωνίαν αύτών ώραιότητα!

Ή ύπόθεσις τής τραγωδίας τοΰ Οίδίποδος εΐναι τοΐς πάσι 
γνωστή. Βασιλεύς ισχυρός, λαοπόθητος, κρημνίζεται δι ακούσιον 
έγκλημα άπό τοΰ θρόνου, ζαΐ περιέρχεται είς τό έσχατον τής 
δυστυχίας ζαΐ άπελπισίας. Μάθημα φρικώδες, τό όποιον έξόχως 
τοσοΰτον. παρέστησεν ό ποιητής! Και δμως έν τω ελεεινό τούτω 
θνητά, τω ζινούντι είς οίκτον ζαΐ τήν σζληροτέραν ζαροίαν, έν 
άζόμη ύπολείπεται άγαθόν, άγαθόν πολύτιμον, άνεζτίμητον, λάμψις 
φαεινή έν τή ζοφερά αύτοΰ νυκτί- τώ μένει ή άγάπη τής θυγα- 

τρός του ’Αντιγόνης, ή πιστή άφοσίωσις πλάσματος τρυφερού 
ζαΐ άθώου, τό όποιον πονεΐ τόν γέροντα ζαΐ τυφλόν πατέρα. Επί 
τοΰ ώμου τής ’Αντιγόνης στηρίζεται ό ζαταβεβλημμένος πρεσβύτης- 
ή δέ ’Αντιγόνη έν άγάπη πλησιάζει τήν άνθηράν αύτής παρειάν 
έπί τοΰ στήθους τοΰ πατρός ζαΐ μέ βλέμμα γλυκύ άμα ζαΐ με- 
λαγχολιζόν προσβλέπει τούς έσβεσμένους αύτοΰ οφθαλμούς, έν ω 
τά χείλη αύτής ψιθυρίζουσι λέξεις παρηγοριάς πρός τόν άπορηγό- 
ρητον, τοΰ όποιου τήν φριζτήν αδημονίαν έν άγάπη ζαΐ άφοσιώσει 
προσπαθεί νά ζαταπραΰνη. Άντίθεσις συγζινοΰσα τήν ζαρδίαν! 
Έδώ γηραιός πατήρ, πτωχός, άπόβλητος, ξένος, άόμματος · έζεΐ 
νεάνις άνθηρά, ή θυγάτηρ, ή τεθλιμμένη έπί ταΐς συμφοραϊς τού 
πατρός ζαΐ προσπαθούσα διά περιποιήσεως ζαΐ άφοσιώσεως ν’ 
ανακούφιση τήν θλίψιν του. Έδώ ή ασθένεια, τό γήρας, ό θά
νατος- έζεΐ ή ύγεία, ή νεότης, ή ζωή! Τήν άντίθεσιν ταύτην 
μετά πολλής τέχνης παρέστησεν ό ζωγράφος Αιμίλιος Τεσενδώρφ 
έν τή είκ.όνι, ήν σήμερον οημοσιεύομεν. Εύθύς έκ πρώτης δψεως 
ή είκών αυτή προδίδει τόν άριστον καλλιτέχνην, δστις έπισταμένως 
έμελέτησε τά άρχαΐα Ελληνικά άριστουργήματα ζαΐ δστις έν τοΐς 
στίχοις τού "Ελληνας ποιητοΰ εύρε τήν δέουσαν πρός τό άντιζεί- 
μενον, δπερ ήθέλησε νά παραστήση, έμπνευσιν.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ.
0 ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.

(Μετά δύο εικόνων, δοα αελ. 268 καί 269.)

Αί δύο εικόνες, άς οημοσιεύομεν σήμερον, άναφέρονται είς 
σύγγραμμα δλως πρωτότυπον, έζ.δοθέν άρτίως έν Βιέννη ύπό τού 
γνωστού βιβλιοπωλείου τού ζ. A. ITartleben. Τό σύγγραμμα 
τούτο, τόμος έζ σελίδων 640, εΐναι έργον τού βαρώνου Άμάνδου 
Schweiger-Lerchenfeld ζαΐ κοσμείται διά 200 πρωτοτύπων 
εικόνων, σχεδιασθεισών ύπό τοΰ καλλιτέχνου ζ. Α. Βαγζιούρα.

Έν αύτώ έζτίθεται έν έλζυστιζή ζαΐ έμβριθεστάτη περιγραφή 
ό βίος τών. γυναικών δλου τοΰ κόσμου- πώς ζώσι, πώς διάγουσι, 
πώς ένδύονται, πώς έργάζονται αί γυναίκες, ποιαν θέσιν κατέχουσιν 
έν τή κοινωνία ζ. τ. τ. Άρχεται ή περιγραφή άπό τής Ασίας, 
τής άρχαίας τού άνθρωπίνου γένους κοιτίοος, μεταβαίνει κατόπιν 
είς τήν Αυστραλίαν, εΐτα είς τήν ’Αμερικήν, είς τήν Αφρικήν και 
καταλήγει είς τήν Εύρώπην. Τά πέντε μεγάλα ταΰτα τμήματα 
έχουσι πολλάς ύποδιαιρέσεις, αΐτινες καθιστώσι τήν μελέτην μεθο
δικήν ζαΐ είς άζρον έπαγωγόν. Τό έργον δέν ήτο εύζολον, τό μέν 
διότι ή ύλη ήτο ύπέρ τό δέον άφθονος, τό δέ διότι ό συγγραφεύς, 
δπως κατάρτιση αύτό δσον ένεστι τελειότερον, ήναγζάσθη νά συμ- 
βουλευθή ζαΐ νά μελετήση πλεΐστα δσα συγγράμματα, και άρχαιό- 
τερα ζαΐ νεώτερα, πραγματευόμενα περί τοΰ άντιζειμένου τούτου. 
Έν τώ προλόγω ό συγγραφεύς, δστις έγραψε ζαΐ τό περί "Ανα
τολής” βιβλίον, ού μνείαν έποιησάμεθα έν προηγουμένω τινΐ τοΰ 
Εσπέρου τεύχει, άναμολογών τάς δυσκολίας, άς ήναγζάσθη νά 
ύπερνιζήση, προσθέτει ζαΐ τά εξής- ' 0 άναγνώστης θέλει δια- 
“ζρίνει εν τώ παρόντι βιολίω δύο μεγάλα τμήματα, ών τό μέν 
“περιλαμβάνει τά έν μέρει παράδοξα φαινόμενα πολιτισμού έπι- 
“πολαίου άναμεμιγμένου μετά βαρβαρότητος, τό δέ παριστα τάς 
“ποικίλας εικόνας τών πεπολιτισμένων τής Εύρώπης έθνών, παρ’ 
“οΐς βεβαίως τά πάντα δέν συμβαδίζουσι πάντοτε μετά τής ζα- 
“θαράς ηθικής. Διότι δυστυχώς δπου εΐναι όρη εΐναι και ζοι- 
“λάοες — δπου φώς και σκιά . . . Έάν δέ τις εύρίσκη δτι έν 
“τή περιγραφή τού βίου τών έν Εύρώπη γυναικών μετεχειρίσθημεν 
“πολύ φώς απέναντι ολίγης σκιάς, δέον ν’ άναλογισθή δτι τό ήμε- 
“τερον βιβλίον έγράφη ιδίως διά τάς γυναίκας, ζαΐ τούτου ένεκα 
“ήναγζάσθημεν είς τινα μέρη χάριν τής δεούσης αβροφροσύνης 
“νά ζαλύψωμεν ζατά τι τήν ύπέρ τό δέον γυμνήν άλήθειαν.”

Έκ τών ήμετέρων εικόνων ή μέν παριστα "Γυναίκας τοΰ 
Τούρζεσταν έν τή σκηνή”. Ό βίος τών γυναικών έν τή άσι- 
ατιζή έκείνη χώρα δέν εΐναι πολύ κοπιώδης. Αί οίζιακαΐ αύτών 

έργασίαι περιορίζονται είς υφανσιν μετάξης, μαλλιού και βάμβαζος, 
είς βάψιμον υφασμάτων ζαΐ είς κατασκευήν ταπήτων. 'Η μόνη 
κοπιώδης αύτών έργασία εΐναι τό άλεσμα τοΰ σίτου, δπερ γίνεται 
δΐς ή τρις τής έβδομάδος, διότι μόνον τό διά τήν χρήσιν τής 
οικογένειας άναγζαΐον άλευρον έτοιμάζεται έζάστοτε.

Ή δέ έτέρα είκών παριστα "Νεάνιδας έν Ίαπιονία” ζατα- 
γινομένας είς τήν μουσικήν. ΊΊ μουσική εΐναι ή άρεστωτέρα διά 
τόν Ιάπωνα διασκέδασις, ιδίως διά τάς άνωτέρας τάξεις. Ήμέρας 
ολοκλήρους ζάθηνται γυναίκες έν ταΐς αίθούσαις αύτών καί παίζουσι 
μουσικήν. Εννοείται δτι ή μουσική αύτη δέν προσβάλλει πάντοτε 
πολύ εύχάριστα τήν άζοήν τοΰ Εύρωπαίου, διότι κατά τινας περιη- 
γητάς, παραστάντας άζροατάς τοιούτων Ιαπωνικών συναυλιών, οί 
ήχοι τής ιαπωνικής μουσικής όμοιάζουσι πρός τούς ήχους κρουο- 
μένου τηγάνου και τά άσματα έχουσι πολλάζις όμοιότητα πρός 
τάς φωνάς τών ορνίθων. Άλλοι πάλιν περιηγηταΐ ζατώρθωσαν ν’ 
άζούσωσιν έν Ιαπωνία εύηχον μουσικήν ζαΐ άσματα άρζετήν προ- 
δίδοντα γύμνασιν.

ΊΊΘέλομεν παρατείνει ύπέρ τό δέον τόν λόγον έάν έπρόζειτο 
ν’ άναφέρωμεν περιζοπάς τινας τού ύφ’ δλας τάς επόψεις περιέργου 
τούτου βιβλίου. Διό άρζούμεθα ν’ άναγγείλωμεν ένταΰθα τήν έμ- 
φάνισιν αύτοΰ, ζαΐ νά εύχηθώμεν δπως ίδωμεν συντομως και τήν 
είς τήν ήμετέραν γλώσσαν μετάφρασιν αύτοΰ. ’Αντί τών τετριμ
μένων και πολλάκις έπιολαβών γαλλικών μυθιστορημάτων, τά όποια 
καθ’ έζάσ—ην μεταφράζονται και άναγινώσζονται παρ’ ήμΐν, εύχής 
έργον θά ήτο νά έδημοσιεύοντο τοιαύτα συγγράμματα, οΐον τό 
προκείμενον, έξ ών οί άναγνώσται ήθελον άρύεσθαι και τέρψιν ζαΐ 
διδασζαλίαν.

ΙΣΊΌΡΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΚ THE

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 0 Κ0ΜΝΗΝ0Σ.
(βυνέχεια· όρα προηγούρ.. άρι9α.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1'. 

ΙΣΑΑΚ 0 ΑΓΓΕΛΟΣ.
“’Em ψ χριματ·. χρίνιτε, χριΰήσιβθι, χαΐ έ·> 

φ μ,έτρψ μιτρβϊτε , «ντιμετρηθήσιται ύμ.ν;."

Ή εΐδησις τού φόνου τού άγριου Άγιοχριστοφορίτου ζαΐ τής 
μεταοάσεως τού ’Ισαάκ Αγγέλου είς τόν ναόν τής Αγίας Σοφίας 
διεδόθη ώς αστραπή άνά τήν πόλιν, ζαΐ πλήθος πυζνόν πολιτών 
συνωθεΐτο έν τή έζτεταμένη πλατεία ζαΐ έζήτει νά είσέλθη είς 
τόν ναόν, όπως παραστή μάρτυς τών έζεΐ συμβησομένων. Προ- 
ησθάνετο ό λαός δτι τό δυνατώτερον στήριγμα τοΰ θρόνου τού 
Ανδρονίκου είχε καταπέσει ζαΐ δτι βαρεία έπιπτεν ή χειρ τής 
θείας Δίκης έπί άνδρός, δστις πρό μικρού έτι ώς σωτήρ δεξιωθείς 
έπί τοσοΰτον ύπό τής φιλοδοξίας ζαΐ άρχομανίας είχε τυφλωθή, 
ώστε και τού εσχάτου πολίτου τήν ζωήν νά έπιβουλεύηται. Ό 
άνήρ, δστις μετ’ άνηκούστου ώμότητος ζαΐ θηριωδίας ήνάγζασε 
παΐδα άθωον και άκαζον νά ύπογράψη τήν θανατικήν καταδίκην 
τής ίδιας αύτοΰ μητρός, τής βασιλίσσης, άνήρ, δστις μετά μειδιά
ματος επί τών χειλέων διέταξε τόν φόνον τοΰ αύτοζράτορος, δπως 
τώ άρπάση τό στέμμα ζαΐ μόνος ζαΐ άνενόχλητος ζαθήση έπί τοΰ 
θρόνου- ό άνήρ ούτος είχε ζαταστή ταχέως άντικείμενον γενικού 
μίσους και γενικής άποστροφής. Φιλύποπτος ζαΐ προληπτικός είς 
άζρον γενόμενος ό Ανδρόνικος δέν ένεφανίζετο πλέον έν μέσω τοΰ 
λαοΰ του ζαΐ οσάκις έπρόζειτο νά οιέλθη όδόν τινα, ή οδός αύτη 
έπολιορζεΐτο ζαΐ άπεζλείετο ύπό σμήνους δορυφόρων ζαΐ πελεζυ-
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φόρων Βαραγγηνών. Αδιακρίτως είχε ρίψει είς τάς ειρκτάς πάντας 
τούς εναντίους του- ούτε γένους ύπόληψις, ούτε άνδρία. ούτε ίκα- 
νότης, ούτε ατομική άνότης, ούτε ατομική αξία — ούοέν ίσχυε· καί αύτό τό κάλλος τής 
μορφής ύπήρχεν αφορμή καταδιώξεως, διότι ό ’Ανδρόνικος, γέρων 
ήδη καί δυσειδής, έφΟόνει τό εύειδές καί ανθηρόν τών νεανικών 
προσώπων. Έγεμον τά δεσμωτήρια δλα καταδίκων, καί εύτυχεΐς 
άκόμη δσοι απλώς έρρίπτοντο είς τάς σκοτεινάς ύπογείους ειρκτάς! 
Εύτυχεΐς εκείνοι, οΐς έπετρέπετο νά διατηρώσι τό φως τών οφθαλ
μών! Διότι ό άσπλαγ- 
χνος ’Ανδρόνικος τήν 
τής τυφλώσεως ποινήν 
πάσης άλλης έπροτίμα 
νά έπιβάλλη είς τά θύ
ματά του.

Βλέπων δέ καθ’ έκά- 
στην αύξανομένην τήν 
κατ’ αύτοΰ δυσμένειαν 
ταΰ λαού καί ζητών νά 
έπιβληθή αύτοΰ διά 
παντός μέσου, έφθασεν 
είς τοσοΰτον βαθμόν θρά
σους καί σκληρότητας, 
ώστε παραστήσαντός πο
τέ τινός τών κολάκων 
του, δτι ή ύπερβολική 
αύτοΰ άνεκτικότης καί 
έπιείκεια καθιστά τόν 
λαόν συνομώτην, ό ’Αν
δρόνικος άπήντησε· “Μή 
δυνάμενος νά πράξω τό 
καλόν, τό όποιον επι
θυμώ , θέλω πράξει κατ’ 
ανάγκην τό κακόν, τό 
όποιον άποστρέφομαι ”, 
καί αμέσως συνέταξεν 
αιματηρόν διάταγμα, δι’ 
ου κατεδικάζοντο είς θά
νατον πάντες ανεξαιρέ
τως οί έν ταϊς φυλακαϊς 
κρατούμενοι καί οί εξό
ριστοι. Άλλ’ ή φρικώ- 
δης αΰτη διαταγή, έπι- 
νόησις αίμοβόρου τυράν
νου, δέν έπρόφθασε νά 
έκτελεσθή.

'0 λαός, βλέπων τήν 
τοσαύτην θρασύτητα τοΰ 
αύτοκράτορος καί άπο- 
λέσας πλέον πάσαν ύπο- 
μονήν, έν χαρά καί αγαλ
λιάσει έδέχθη τό πρώ
τον τοΰτο ράπισμα τοΰ 
τυράννου καί προθύμως συνετάχθη πρός τούς άνδρας, οϊτινες εΐχον 
άναλάβει τής άντιστάσεως τήν πρωτοβουλίαν. Έν τή έξάλλω δέ 
όρμή αύτοΰ ό όχλος διέ^ηξε βία τάς θύρας τών δεσμωτηρίων, 
καί τό πλήθος τών δυστυχών θυμάτων έχύθη είς τάς όδούς, 
έπαυξάνον δι’ αγρίων φωνών έκδικήσεως τήν γενικήν άγανάκτησιν.

Ωπλισμένοι διά ξύλων, διά £οπάλων καί μαχαιρών έσπευοον 
οί κάτοικοι πρός τήν πλατείαν τής Αγίας Σοφίας, άπόφασιν 
έχοντες νά καταλύσωσιν άρχήν μισητήν· μή εύρίσκοντες δέ ούδα- 
μοΰ άντίστασιν θρασύτεροι έπί μάλλον καί μάλλον έγένοντο, καί 
κραυγαί θανάτου αντηχούν πανταχόθεν. Έν μέσω τοΰ εξημμένου 
πλήθους περιεστρέφοντο άνθρωποι, οϊτινες δι’ άχαλινώτου καί θρα
σείας γλώσσης διηρέθιζον τόν όχλον. Ούδαμοΰ πλέον έφαίνοντο

ΓΤΝΑΓΚΕΣ TOT TOTPKESTAN.

μόνον,
Φο-
τήν

Άν-

οί άγριοι τοΰ Ανδρονίκου δορυφόροι, ούδαμοΰ οί πελεκυφόροι 
βάρβαροι, ούδαμοΰ οί λυσσαλέοι αύτοΰ σωματοφύλακες. Τά 
όργανα ταΰτα τής μισητής αρχής εΐχον έκλείψει έντελώς άπό προ
σώπου τής γής· προησθάνοντο καί ταΰτα δτι τοΰ κυρίου των ή 
έξουσία κατέρρεε καί έγκατελίμπανον αύτόν, ώς έγκαταλιμπάνουσιν 
έντρομοι οί μΰς τό καταποντιζόμενον σκάφος. Προέβλεπον οί 
μισθωτοί εκείνοι τυχοδιώκται, ούς ή ιδιοτροπία τοΰ ήγεμόνος είχεν 
ύψώσει μέχρι τών ύπάτων τής πολιτείας αξιωμάτων, δτι περιττόν 

ήτο πλέον νά προκιν- 
-------------------------------------------------- δυνεύωσιν ύπέρ άνδρός 

μή οντος είς Οέσιν νά 
άνταμείψη τάς ύπηρε- 
σίας καί τήν άφοσίωσίν 
των.

Ποΰ είσαι, Τρίψυχε; 
Ποΰ είσαι, Πτερυγιονί- 

, τα; Ποΰ είσαι, Δαδι-
βρηνέ; Ποΰ εΐσθε σείς 
πάντες οί πιστότεροι τοΰ 
θρόνου οπαδοί; Έκρύ- 
βητε όλοι, δλοι φεύγετε. 
Δέν άκούετε πλέον τήν 
φωνήν τοΰ κυρίου ύμών; 
Άφίνετε αύτόν
έγκαταλελειμμένον; 
βεϊσθε τοΰ λαοΰ 
έκδίκησιν!

Βλέπεις τώρα, 
δρόνικε, τούς πιστούς
σου οπαδούς; Τούς βλέ
πεις τώρα, τούς άνάν- 
δρους συμβούλους σου; 
Ούδεις βραχίων έγείρε- 
ται ύπέρ σοΰ έν τή ώρα 
τής άνάγκης! Ούδεμία 
φωνή άκούεται έρχομένη 
είς βοήθειάν σου!

’Έστω τοΰτο μάθημα 
ύμϊν, ώ ήγεμόνες τής 
γής, οϊτινες βασίζεσθε 
μόνον έπί άργυρωνή- 
των ξιφών καί λογχών 
καί δέν έννοειτε δτι ή 
μόνη βεβαία, ή μόνη 
ακλόνητος ύμών ισχύς 
κεΐται έν τή άγάπη τοΰ 
λαοΰ!

Χιλιάδες λαμπάδων 
έφώτιζον τούς ύπερη- 
φάνους θόλους τοΰ άπε- 
ράντου ναοΰ. Έν τώ 
μέσω ϊστατο ό ’Ισαάκ ό 

Άγγελος κρατών άκόμη τήν καθημαγμένην μάχαιραν, δι’ ής είχε 
συντρίψει τό κρανίον τοΰ Άγιοχριστοφορίτου. Πλησίον αύτοΰ ϊστατο 
ό θείος αύτοΰ, Ιωάννης ό Δούκας, καί πολλοί άλλοι συγγενείς του, 
σπεύσαντες είς τό ιερόν έκείνο άσυλον.

Ό ’Ισαάκ ήτο ωχρός, καί τό βλέμμα του, τό όποιον έστρέ- 
φετο διηνεκώς πρός τό περικυκλοΰν αυτόν πλήθος, ένέφαινε τόν 
δισταγμόν έκεΐνον καί τήν άμφιβολίαν, ήν συνήθως λαμβάνει τό 
βλέμμα ανθρώπου εύρισκομένου αίφνης καί άπροσδοκήτως έν θέσει, 
έν ή δέν περιέμενε νά εύρεθή. Ό Δούκας τούναντίον, άνήρ προ- 
βεβηκώς ήδη τήν ηλικίαν, είχε τήν σοβαράν καί ήρεμον στάσιν 
άνδρός έχοντος πλήρη είς έαυτόν πεποίθησιν καί ούδόλως άμφι- 
βάλλοντος περί τοΰ μέλλοντος.

— ’Ισαάκ, είπεν ό Δούκας πρός τόν άνεψιόν του, άκούεις 
έξωθεν τάς φωνάς; Αί φωναι αύται, αί έπιδοκιμάζουσαι τήν γεν- 
ναίαν πράξίν σου, δέν τέρπουσι τήν καρδίαν σου; Δέν είσαι 
εύχαριστημένος, ’Ισαάκ;

— Αύται τοΰ όχλου αί διαδηλώσεις μέ ταράττουσι, Δούκα, 
άπήντησεν ό ’Ισαάκ, διότι πρό πολλοΰ ζών έν τή άπομονώσει 
δέν παρέστην μάρτυς αύτών. Πίστευσόν με, άγνοώ καί έγώ αύτός 
πώς εύρίσκομαι ένταΰθα· πάντα, δσα έν τή νυκτί ταύτη συνέβησαν, 
μοί φαίνονται όνειρον.

— "Ονειρον γλυκύ, 
προσέθηκεν ό Δούκας.

— Τίς έσται ή άπό 
τοΰ όνείρου τούτου έξέ- 
γερσις; είπεν ό ’Ισαάκ 
ώσεί λαλών καθ’ έαυτόν. 
Ή νύξ προβαίνει καί 
νέους ή ήμέρα προμη- 
νύει κινδύνους, νέας τα- 
ραχάς.

— Ισαάκ, είπεν ό 
Δούκας ύψών τήν χεϊρά 
του, ή νύξ αυτή μεγά
λων συμβάντων έσται 
πρόξενος. Ή άνατέλ- 
λουσα ήμέρα χαρμόσυ
νος ‘θέλει λάμψει έπί 
τής ήμετέρας πόλεως. 
Δέν βλέπεις δτι καί ό 
τελευταίος δορυφόρος τοΰ 
τυράννου έγεινεν άφαν
τος;

— Άλλ’ ό Ανδρόνι
κος είναι δόλιος καί πο
λυμήχανος , έξηκολού- 
θησεν ό ’Ισαάκ, ου ή 
δειλή φύσις άνεφαίνετο 
πάλιν, ό ’Ανδρόνικος 
είναι άμείλικτος είς τήν 
έχθραν του καί ούδεις 
δύναται νά προϊδη τί 
δύναται νά έπινοήση.

Ό ταπεινή τή φωνή 
γενόμενος ουτος διάλογος 
διεκόπη αίφνης ύπό πα- 
ρατεταμένων φωνών άν- 
τηχουσών έν τή πλα
τεία- "Τοΰ αύτοκράτο
ρος ήμών ’Ισαάκ τοΰ 
Αγγέλου πολλά τά έτη ! 
Πολλά τά έτη!”

Τό έν τώ ναώ πλήθος 
συνεκινήθη έπί ταϊς 
έπευφημίαις ταύταις, ώς 
σης, καί έκ τοΰ ναοΰ 
πρός τάς έξωθεν άντηχούσας.

0 Ισαάκ έτρεμε μή γινώσκων τί συμβήσεται. Τότε είς τών 
διακόνων τοΰ ναοΰ φέρει κλίμακα, ήν στήνει όπισθεν τής μυστικής 
τραπέζης, καί καταβιβάζει τό χρυσοΰν τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου 
στέμμα, δι ου εστεφοντο συνήθως οί Βυζαντινοί αύτοκράτορες.

'2ς άπολιθωθέν έστάθη τό πλήθος.
— ’Ισαάκ, είπεν ό διάκονος προσερχόμενος πρός τό μέρος 

ένθα ϊστατο ό ’Ισαάκ έν μέσω τών συγγενών του, ό λαός τής 
Κωνσταντινουπόλεως σέ άναγορεύει βασιλέα αύτοκράτορα- λάβε τό 
σεπτόν τοΰτο στέμμα καί έπίθες αύτό έπί τής κεφαλής σου.

ΝΕΑΝΙΛΕΣ ΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑ.

κινούνται τά κύματα ταραττομένης Οαλάσ- 
αί αύται φωναι άπήντησαν ένθουσιώδεις

..I,

Σιωπηλός ϊστατο ό ’Ισαάκ παρατηρών τόν διάκονον, καί τό 
πλήθος τό συνωθούμενον περί αύτόν έκραύγαζεν.

— Είς έμέ τό στέμμα τοΰτο; ήρώτησε τέλος δ ’Ισαάκ μετά 
φωνής ασθενούς καί σχεδόν ψιθυρίζων.

είπεν ό Δούκας πλησιάζων. 
μήπως νά άπλώση τις τήν

— Πρός τί διστάζεις, 
Τό ένδοξον τοΰτο στέμμα δέν 
χεϊρα πρός αύτό;

Καί άφαιρών αίφνης τόν

Ισαάκ; 
άξίζει

πΐλόν του ό Δούκας έπρότεινε τήν 
φαλακράν αύτοΰ κεφα
λήν.

— Λαέ τής Κων
σταντινουπόλεως , είπεν 
ήχηρ? τή φωνή· ζητείς 
βασιλέα; ’Ιδού ή κεφαλή 
μου, ήτις, τό ομνύω έν
ταΰθα έν τώ ναώ τοΰ 
Ύψίστου, ένδόξως θά 
φέρη τό στέμμα.

Άλλά τό πλήθος άμα 
ίδόν τό γυμνόν έκείνο 
κρανίον, τό φαλακρόν, 
τό όποιον ύπό τό άπλε- 
τον τών λαμπάδων φως 
έστιλβεν 'ώς πλησί- 
φωτος σελήνη’’, ήρ- 
ξατο θορυβούν καί κραυ- 
γάζον·

— Δέν θέλομεν γέ
ροντα βασιλέα! Δέν θέ
λομεν ήγεμόνα φαλα
κρόν! ’Αρκετά ύπεφέρο- 
μεν παρά τοΰ γέροντος 
Ανδρονίκου! Αρκετά 
έπάθομον ύπ’ αύτόν! 
θέλομεν νέον βασιλέα! 
θέλομεν τόν ’Ισαάκ τόν 

"Αγγελον!
Ύπεχώρησε τότε ό 

Δούκας, καί τό στίλβον 
στέμμα έκόσμησε τήν 
νεαράν τοΰ ’Ισαάκ κεφα
λήν.

Καί έν τω ναώ ήκού- 
σθησαν μυριάδες φωνών 
" Τοΰ βασιλέως ήμών 
’Ισαάκ πολλά τά έτη!” 

Τό δέ έν τή πλατεία 
συσσωρευμένον πλήθος 
έμαθε τήν άνάρ|5ησιν 
καί διά ζωηρών κραυ
γών έδειξε τήν χαράν 
καί άγαλλίασίν του. — 

Ήδη ή πρώτη λάμψις τής νέας ήμέρας έφαίνετο, δτε αί 
θύραι τοΰ μεγάλου ναοΰ άνεπετάσθησαν, καί ό έστεμμένος ’Ισαάκ 
ένεφανίσθη ένώπιον τοΰ ένθουσιώντος πλήθους.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν διήλθε καλπάζων πρός τό βάθος 
τής πλατείας ίππος έλεύθερος άνευ ίππέως καί άνευ όδηγοΰ. Έκ 
τής χρυσής αύτοΰ αποσκευής έγνώσθη δτι ήτο ϊππος έκ τοΰ 
βασιλικού ιπποστασίου. ’Αμέσως πολΐταί τινες έδραμον καί συλλα- 
βόντες τόν ίππον ώδήγησαν αύτόν έμπροσθεν τοΰ ναοΰ, ένθα ϊστατο 
ό νέος αύτοκράτωρ.

(άχολουβεΐ.)
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
ΕΛΛΑΣ. Τή 20/1 Ιανουάριου έλαβον χώ

ραν έν Έλλάδι αί βουλευτικαί έκλογαί. Έκ τη
λεγραφικών είδήσων γνωρίζομεν δτι αί έκλογαι 
διεξήχθησαν έν τάξει και νομιμότητι, δπερ Απο
δεικνύει τδ φιλήσυχον καί εύάγωγον τού Ελλη
νικού λαοΰ. Έάν που συνέβησαν μικρά τινα 
άτακτήματα, ταΰτα ήσαν ασήμαντα απέναντι της 
γενικής διεξαγωγής. Τδ αποτέλεσμα δέ φαίνεται 
ούχί έντελώς έκπεφρασμένον, διότι έν φ έν τισιν 
έπαρχίαις ή Κυβέρνησις ένίκησεν, έν άλλαις, ώς 
έν τή ’Αττική, ύπερίσχυσεν ή άντιπολίτευσις · 
πρδς δέ και δύο έκ τών υπουργών, ό έπί τώ*  
Ναυτικών καί δ έπί τής Δικαιοσύνης, άπέτυχον. 
Μέχρι τής συγκλήσεως τής νέας βουλής δέν δύ- 
ναταί τις ν’ άποφανδή εΐσέτι δριστικώς περί τοΰ 
πνεύματος δπερ θέλει έπικρατήσει. Έάν δμως 
άναλογισθώμεν δλα τά μέσα, ών διαθέτει ή Κυ- 
βέρνησις, καί τδ άνίσχυρον καί τετμημένον τών 
κομμάτων τής άντιπολιτεύσεως, δέν είναι δύσκο- 
λον νά προείπωμεν δτι καί έν τή νέφ βουλή ή 
κυβέρνησις τοΰ κ. Κουμουνδούρου θέλει έχει τήν 
πλειονοψηφίαν. — Ευχάριστος εΐδησις μετεδόθη 
ήμΐν έσχάτως έξ ’Αθηνών. Ή εΐδησις αδτη, 
κάπως σκιασθεΐσα ύπδ τής προπαρασκευής είς 
τδν βουλευτικόν άγώνα, έχει πλείστην δσην διά 
τήν πατρίδα ήμών σημασίαν. Πρόκειται περί 
τής συνομολογήσεως συμβάσεως μεταξύ τής ήμε- 
τέρας Κυβερνήσεως καί τοΰ έν Παρισίοις κ. Αίμ. 
Burnouf, άλλοτε διευθυντοΰ τής έν Άθήναις 
γαλλικής σχολής, περί μελετών πρδς κατασκευήν 
σιδηροδρόμου, δστις άρχόμενος άπό τίνος μεσημ
βρινού τής Πελοπόννησου σημείου καί διερχό- 
μενος διά τών εύφορων κοιλάδων τοΰ Εύρώτα 
καί τοΰ ’Αλφειού, διά τών δυτικών υπωρειών 
τών δρέων τής ’Αρκαδίας, θά προσεγγίζη είς 
Πάτρας, έκεΐθεν είς 'Ρίον, διά γεφύρας είς Άν- 
τίρριον, θά διασχίζη τάς πεδιάδας τής Αιτωλίας 
καί ’ Ακαρνανίας και θά καταλήγη είς τήν νέαν 
μεθόριον γραμμήν, έχων διεύθυνσιν πρδς τά 
’Ιωάννινα. Βλέμμα άπλοΰν ρίπτων έπί τοΰ χάρ
του τής Ελλάδος πας τις πείθεται περί τής 
σπουδαιότητος τής σιδηροδρομικής ταύτης γραμ
μής, ήτις διασχίζουσα χώρας ευφόρους θά προ
σέγγιση είς τδν έμπορικώτατον τών Πατρών λι
μένα. Περί τοΰ σιδηροδρόμου τούτου δ κ. Bur- 
N0UF, ευρισκόμενος έτι έν ’ Ελλάδι έγραψεν έκτε- 
ταμένην διατριβήν, ήτις, 3ν δέν άπατώμεθα, έδη- 
μοσιεύθη καί έν τή ’Επιθεωρήσει τών δύο Κόσ
μων- ήμεΐς δέ αύτοί ήκούσαμεν αύτόν έπανει- 
λημμένως άναπτύσσοντα τούς ύπέρ τής γραμμής 
ταύτης λόγους καί έκθέτοντα τάς ώφελείας, αΐ- 
τινες ήθελον προκόψει διά τήν Ελλάδα. Εύχής 
έργον είναι νά διεξαχθώσιν αί μελέται ταχέως, 
δπως καί ταχέως έπιτελεσθή τδ έργον. Ή Ελ
λάς έχει άνάγκην, καί άνάγκην, κατεπείγουσαν, 
σιδηροδρόμων καί μέσων συγκοινωνίας καί πασα 
παρερχομένη ήμέρα είναι άπώλεια χρόνου άνεκ- 
τίμητος.

ΓΑΛΛΙΑ. Ό όρίζων πρός τδ μέρος τής 
Γαλλίας δέν είναι τόσον ευδιος. Νέφη συσσω
ρεύονται έκεϊ πυκνά, έπαπειλοΰντα καταιγίδα 
κατά τοΰ ύπουργείου Γαμβέττα. Ή άντιπολί- 
τευσις διατελεΐ ήρεθισμένη κατά τοΰ άνδρός, 
δστις ήθέλησε μόνος ν’ άντιπαραταχθή κατ’ αύτής, 
καί δταν πάλιν συνέλθη ή βουλή προμηνύονται 
θύελλαι σφοδραί, έπερωτήσεις καί κατηγορίαι. 
Πολύ έξηρέθισε τά πνεύματα ό διορισμός είς 
ύψηλάς θέσεις δύο άνδρών, κεκηρυγμένων δπαδών 
τής πεσούσης ναπολεοντείου δυναστείας, ους δ 
Γαμβέττας υποστηρίζει, παραγκωνίζων άλλους 
έχοντας ώς έκ τών άρχών, Ας πρεσβεύουσι, δικαιώ
ματα μεγαλείτερα. Καί έν αύτφ δέ τφ κόλπφ 
τοΰ ύπουργικοΰ συμβουλίου δέν ύφίσταται ή 

δέουσα ομόνοια- ήδη δ έπί τών Εσωτερικών 
υπουργός, κ. Waldeck-Rousseau, δυσαρεστη- 
θείς, λέγεται δτι πρόκειται νά παραιτηθή. Έκ 
τών γερμανικών φύλλων μανθάνομεν δτι ή αίτια 
τής μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ Γαμβέττα διαφωνίας 
είναι ή έξής- Γενομένης έσχάτως τής άπογοαφής 
τοΰ πληθυσμού τής Γαλλίας, δ πρίγκηψ Βίσμαρκ 
έζήτησε παρά τής γαλλικής κυβερνήσεως κατά
λογον δνομαστικδν τών έν Γαλλία ζώντων Γερ
μανών. Ό Γαμβέττας έφάνη πρόθυμος νά δώση 
τοιοΰτον κατάλογον· άλλ’ δ έπί τών Εσωτερικών 
ύπουργός, είς ού τήν δικαιοδοσίαν υπάγεται ή 
άπογραφή, ήρνήθη τούτο, θεωρήσας αύτό προσβλη
τικόν, έπρότεινε δέ νά σταλή είς Βερολϊνον 
μόνον δ δλικός Αριθμός τών έν Γαλλίφ Γερμανών. 
Περί τοΰ έπεισοδίου τούτου τό γαλλικά φύλλα 
τηροΰσιν άκραν σιωπήν.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Ή μετάβασις γερμανών άξιω- 
ματικών, ιδίως τών τεχνικών δπλων, είς τήν 
Τουρκίαν έξακολουθεϊ, ένθα εισέρχονται είς τουρ
κικήν ύπηρεσίαν το περίεργον είναι δτι οί άξιω- 
ματικοί ούτοι διατηροΰσι τά έν ταϊς τάξεσι 
τοΰ γερμανικού στρατοΰ δικαιώματα αύτών. 
"Ηδη δέ μανθάνομεν δτι καί ταχυδρομικοί 
ύπάλληλοι Γερμανοί προσεκλήθησαν είς τήν Τουρ
κίαν πρδς διοργάνωσιν τών τουρκικών ταχυδρο
μείων. Άδετοι δτι δ πρίγκηψ Βίσμαρκ ύπεσχέθη 
είς τδν Σουλτανον νά κατάργηση συντόμως 
άπαντα τά έν ταϊς τουρκικαϊς πόλεσιν ύπάρ- 
χοντα γερμανικά ταχυδρομεία. Έπί μάλλον 
καί μάλλον φαίνεται προεξάρχουσα έν Τουρκία 
ή γερμανική έπι^ροή.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ.

Άπεβίωσε πρό τινων έβδομάδων έν τή άκμαίφ 
έτι ήλικίφ έτών 53 έν Ίσμαηλίφ τής ’Ρωσσίας 
δ μεγαλέμπορος Δημήτριος Κωνσταντινίδης, 
προϊστάμενος τοΰ γνωστού καταστήματος "’Αδελ
φοί Κωνσταντινίδαι.” Ό μακαρίτης, θεσσαλδς 
τήν πατρίδα καί έκ Μακρυνίτσης καταγόμενος, 
έπεδόθη νεώτατος τήν ήλικίαν είς τδ έμπόριον, 
καί έμπορευόμενος έζησεν έπί τινα έτη έν Κων- 
σταντινουπόλει, έν Ταϊγανίφ καί έν Όδησσφ, 
άπό δέ τοΰ έτους 1858 έμενεν έν Ίσμαηλίφ, 
χαίρων ύπόληψιν άνδρός άκεραίου χαρακτήρος, 
προβλεπτικού καί τιμώντος τό Ελληνικόν δνομα 
έν τψ έξωτερικφ. Άπό τεσσάρων ήδη έτών 
προσβληθείς ύπό νόσου δδυνηράς μάτην περιήλθε 
τήν Εύρώπην ζητών άνακούφισιν καί θεραπείαν. 
Πλήν ούτε ή ιατρική έπιστήμη ούτε αί οικογε
νειακά! περιποιήσεις ΐσχυσαν δυστυχώς ν’ άπο- 
τρέψωσι τό πεπρωμένον. Πέρυσιν δ Κωνσταν
τινίδης, αισθανόμενος ίσως πλησιάζον τό τέρμα 
τοΰ βίου του, ήθέλησε τελευταϊον ν’ άποχαιρετίση 
τήν πατρίδα του καί μετέβη είς Θεσσαλίαν, ένθα 
έσχε τήν παρήγορον συναίσθησιν δτι μετ’ ού πολύ 
ή ήμέρα τής έλευθερίας ήθελεν άναλάμψει. Δέν 
ήδυνήθη φεΰ! νά ϊδη τετελεσμένον τδ έργον, 
διότι έτελεύτησεν δλίγας μόνον ήμέρας πριν ή 
δ ελληνικός στρατός είσέλθη είς Βώλον. Άλλ’ 
άπέθανε τούλάχιστον αισθανόμενος δτι τά τέκνα 
του καί τά τέκνα τών τέκνων του θέλουσιν Ανα
πνέει άέρα έλευθερίας, δτι τή προσφιλεστάτη 
αύτοΰ πατρίδι, τή τοσαΰτα ύποστάση δεινά, νέος 
άρχεται αιών έλευθερίας καί δτι δ σπόρος, δν 
έσπειρε πρδ ένδς αίώνος δ συμπατριώτης αύτοΰ 
‘Ρήγας έβλάστησε καί θά φέρη τούς γλυκείς 
αύτοΰ καρπούς.,

Πρίνκηψ Φριδερϊκος τοΰ ScHLESWIG-HoL- 
STEIN, κόμης Νοέρ, γνωστός γενόμενος διά τάς 
περιηγήσεις του καί διά τά περί τών ανατολικών 
γλωσσών συγγράμματα του, άπέθανεν έν Κιέλω τή 
25 Δεκεμβρίου έτών 51.

’Ιούλιος βαρώνος Άπελ, αντιστράτηγος τής 
Σαςωνίας, εις τών καλλίτερων στρατιωτικών τής 
Γερμανίας, άπέθανεν έν Δρέσδη τή 18 Δεκεμβρίου.

Μαξιμιλιανός ’Ιωσήφ GUNTHER, στρατηγός 
τοΰ πεζικού έν αποστρατεία, εις τών τελευταίων 
έπιζώντων πολεμιστών τής μεγάλης ναπολεοντείου 
έποχής, άπέθανεν έν Δρέσδη τή 24 Δεκεμβρίου έν 
ήλικία 97 έτών.

Δέκιμος Βούρτων, Άγγλος άρχιτέκτων έκ 
τών διασημοτέρων, δ τό Κολοσσαΐον καί τόν Ζωο
λογικόν κήπον έν Λονδίνφ άνεγείρας, άπέθανε τη 
15 Δεκ. έν ήλικία έτών 80.

Γεώργιος Έδμόνδος Στρήτ, Άγγλος καί οΰτος 
άρχιτέκτων, δ τό νέον Δικαστηριον έν ΛονδΙνω 
άνεγείρας, άπέθ. τή 18 Δεκ. έν ήλικίφ 57 έτών.

Α. Βερτώ, στσατηγός τής Γαλλίας, χρημα- 
τίσας καί ύπουργός τών Στρατιωτικών, άπέθανεν 
έν Παρισίοις τή 24 Δεκ. έν ήλικία 64 έτών.

Παύλος Θεόδωρος KRUSENSTERN, ύποναύ- 
αρχος τής ’Ρωσσίας, δ ύιός τοΰ διασήμου θαλασ
σοπόρου, άπέθανεν έν ήλικία 72 έτών τή 20 Δεκ. 
έν Άγγλίφ, ένθα πρό πολλών έτών είχεν άποκα- 
τασταθή.

Μ. Πιρσών, διοικητής τής έθνικής Τραπέζης 
τοΰ Βελγίου, άπέθανεν έν Βρυξέλλαις τή 29 Δε
κεμβρίου.

Κάρολος Ιππότης Χάϋμερλε, ταγματάρχης 
έν τώ αυστριακή» στρατω, άδελφός τοΰ πρό τίνος 
άποθανόντος ύπουργοΰ τών ’Εξωτερικών, άπέθανεν 
έν Βιέννη τή 17 Δεκεμ. 48 έτών.

Μαριανός LANGIEWICZ, δ άλλοτε στρατηγός 
καί δικτάτωρ τής Πολωνίας, άπέθανε πρό τινων 
ήμερών έν τφ πολιτικά» Νοσοκομείφ τής Λίλλης.

’Αμαλία Ταλιό νη, ή διάσημος χορεύτρια, μή- 
τηρ τής έπίσης διασήμου χορεύτριας Μαρίας Τα- 
λιόνη, άπέθανεν έν Βερολίνω τή 23 Δεκ. έν ήλικία 
78 έτών.

Φερδινάνδος HEROLD, νομάρχης Παρι- 
σίων, άπέθανεν έν ήλικίφ 54 έτών τή α'. Ιανουά
ριου έν Παρισίους.

Βίκτωρ Νεβίλης, καθηγητής τής γαλλικής 
γλώσσης, Κύπριος τήν πατρίδα, άπέθανεν έν ήλικία 
90 έτών έν ’Αθήναις 11/23 Δεκεμβρίου.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Σινικόν θωρηκτόν. Έν τφ γνωστφ ναυπη- 
γείφ τοΰ Στεττίνου, τφ "Ήφαίστφ,” καθειλκύσθη 
τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα είς τήν θάλασσαν τδ 
παρά τής σινικής κυβερνήσεως παραγγελθέν 
πρώτον θωρηκτόν άτμόπλοιον, τοΰ όποιου τδ 
μέν μήκος είναι 90 μέτρων, τδ δέ πλάτος 20, 
καί αί δύο ίσχυραί μηχαναί έχουσι δύναμιν 1800 
ίππων έκάστη. Είς τήν τελετήν τής καθελκύσεως 
παρήσαν προσκεκλημένοι δ τε ύπουργός έπί τών 
ναυτικών τής Γερμανίας καί πολλοί τών έν τέλει. 
Ό αύτοκρατορικός πρεσβευτής Αί Φόγκ Πάο 
έξεφώνησε κατά τήν περίστασιν ταύτην λόγον έν 
γλώσση σινική, δστις έφάνη ήμΐν Αρκούντως 
περίεργος, διό καί μεταφέρομεν αύτόν ένταΰθα.

"Έν τή εύτυχεϊ ταύτη ήμέρα, είπεν δ πρε
σβευτής, τής δγδόης τοΰ ένδεκάτου μηνδς τοΰ 
εβδόμου έτους τής βασιλείας τοΰ Κουαγκφού 
ίσταμαι ένταΰθα καθ’ ύψηλήν αύτοκρατορικήν 
έπιταγήν, δπως δώσω τδ δνομα είς τδ πρώτον 
τοΰτο θωρηκτόν πολεμικόν πλοϊον τοΰ σινικοΰ 
ναυτικοΰ καί καθελκύσω αύτό είς τήν θάλασσαν. 
Έπί τή πεποιθήσει τής άπαραμίλλου έπιστήμης 
καί τέχνης τοΰ μεγάλου γερμανικοΰ έθνους έξε- 
τελέσθη τδ μεγαλοπρεπές τοΰτο σιδηροΰν οικο
δόμημα έν τή χώρφ ταύτη- έπί τή συναισθήσει 
δτι τό γερμανικόν ναυτικόν έλυσε τοσοΰτον έπι- 
δεξίως τδ πρόβλημα ισχυρών πολεμικών πλοίων, 
ώρισμένων διά υδατα άβαθή, ή έμή κυβέρνησις 
έξελέξατο αύτό τδ σχέδιον· καί τέλος έν τή 

άκραδάντφ ύπολήψει πρδς τήν δεδοκιμασμένην 
δραστηριότητα τών ναυπηγών τοΰ "‘Ηφαίστου,’’ 
δ αύτοκράτωρ μου ένεπιστεύθη τήν έκτέλεσιν 
τοΰ έργου είς τδ ναυπηγεϊον τοΰτο. Έν σοΐ, ώ 
πλοϊον ύπερήφανον, συσσωματοΰνται οί πόθοι τοΰ 
μεγαλειτέρου τών έθνών τής Ασιατικής ήπείρου, 
πόθοι τείνοντες είς τήν άνάκτησιν τής έσωτερικής 
ειρήνης καί τών Αρχαίων δρίων τής αύτοκρατορίας, 
δι’ ών έξασφαλίζεται τή δυναστεία τοΰ Τά 'Γσίγκ 
ή λαμπρά αύτής κληρονομιά. Τδ φύσει πρδς 
τά έργα τής ειρήνης τεϊνον πνεύμα τοΰ σινικοΰ 
λαοΰ εύρίσκει έν τή κατασκευή σου νέαν μαρ
τυρίαν, διότι δέν πρόκειται νά μεταφέρης τδν 
πόλεμον είς ξένα μέρη ούδέ νά καταστρέψης τά 
παράλια τών έχθρών, άλλά πρόκειται μόνον, οί 
θωρηκτοί πύργοι σου νά έξασφαλίσωσιν είς τδ 
σινικόν κράτος τά δικαιώματα έκεϊνα, τά όποια 
τά πεπολιτισμένα έθνη τών νεωτέρων χρόνων 
άναγνωρίζουσιν έαυτοϊς άμοιβαίως. Τδ πλήρωμά 
σου έστω πάντοτε έκ πιστών ύπηκόων, ισχυρών 
έν τή σιναισθήσει τοΰ καθήκοντος αύτών, ώς 
ισχυρά είναι τά πλευρά σου. Καθώς ή έπιστήμη 
ώδήγησε τδν ναυπηγόν νά έφαρμώση τάς γραμ- 
μάς σου είς τούς νόμους τής φύσεως, καί νά 
φέρη σέ, ώ ύπερήφανε κολοσσέ, είς ισορροπίαν 
πρδς τδ άστατον στοιχεϊον, ουτω έστω Αείποτε 
ή έπιστήμη δ οδηγός τών κυβερνητών σου έν 
τφ κατά τών Ανέμων καί τών κυμάτων άγώνι 
και έν τή κατά τών έχθρών πάλη. Δεόμενος 
τφ ύψηλφ Ούρανιρ, δπως έκπληρώσης πάντας 
τούς ωραίους τούτους πόθους, ύφ’ ών ή καρδία 
ήμών πληροΰται έν τή περιστάσει ταύτη, παρα
δίδω σέ τφ δδατι καί δνομάζω σέ κατ’ έπιταγήν 
τοΰ αύτοκράτορος καί κυρίου μου Τίγκ-'Τουέν.

Ή διάτρησις τοΰ 'Αγίου Γοδάρθου. 
Άπό τής α'. τοΰ νέου έτους νέα όδός συγκοινωνίας 
διά σιδηροδρόμου έγκαινίζεται μεταξύ Γερμανίας 
καί Ιταλίας διά τοΰ έν Έλβετίφ ορούς τοΰ 
‘Αγίου Γοθάρδου. 'Τπδ τδ ύψηλδν τοΰτο δρος 
ώρύχθη ύπόγειος στοά, δι’ ής διέρχονται αί 
σιδηροδρομικά! άμαξοστοιχίαι. Νέον τοΰτο θαΰμα 
τοΰ δεκάτου έννάτου αίώνος! Νέον δείγμα τοΰτο 
τής Ανθρώπινης μεγαλοφυίας! Τδ μήκος τής νέας 
ταύτης ύπογείου στοάς είναι 14 χιλιομέτρων, 
μήκος, δπερ ούδεμία άλλη έν τφ κόσμφ ύπόγειος 
στοά σιδηροδρόμου έχει. Ή δλη δαπάνη τοΰ 
τεραστίου τούτου έργου άνήλθεν είς 227 εκατομ
μύρια φράγκων, ών τά μέν 55 συνεισέφερεν ή 
’Ιταλία, τά 30 ή Γερμανία καί τά 28 ή Ελβετία. 
Τδ μετοχικόν κεφάλαιον τής έπί τούτφ συσταθεί- 
σης έταιρίας ήτο 34 έκατομ. Τά δέ ύπόλοιπα 
80 έκατομ. καλυφθήσονται διά τής έκδόσεως 
δμολογιών.

Τδ έργον πολλάς έξ Αρχής ύπέστη περιπέ

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

ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ ΑΡΤΙΟΣ

Ο ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ“Η ΑΝΑΤΟΛΗ”
(DEB ORIENT) 

ύπό
Αρμ. Sap. ScHWBieEB-LEBCHENFBLD.

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

Είς 30 τεύχη πρός σολδία 30 
τό τεϋχος.

(DAS FRAUENLEBEN DER |ERDE) 
ύπό

Άρμ. βαρ. Schweiger-Lerchenfeld.

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

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

τειας καί δίς ή καί τρις έκινδύνευσε νά ναυαγήση· 
έσώθη δέ διά τής Αξιέπαινου επιμονής τής ελβε
τικής’Ομοσπονδίας καί διά τής καλής θελήσεως 
καί — τοΰ μεγίστου συμφέροντος τής ’Ιταλίας. 
Μέχρι τοΰ προσεχοΰς ’Ιουνίου ή σιδηροδρομική 
αΰτη γραμμή δέον νά θεωρήται ούχί έντελώς 
έν ένεργείφ, καθότι ή μεταξύ Λυκέρνης καί 
Μεδιολάνων όδδς διακόπτεται άκόμη πολλαχοΰ. 
Άπό τοΰ ’Ιουνίου δμως ή δλη γραμμή έσται 
παρεσκευασμένη καί ή προκύπτουσα οικονομία 
τοΰ χρόνου δέν θά ηναι όλιγωτέρα τών 26 ωρών. 
Οί περί τήν στατιστικήν καί τήν κίνησιν τοΰ 
έμπορίου έντριβεϊς είναι είς θέσιν νά έννοήσωσι 
τί σημαίνει οικονομία χρόνου 26 ωρών.

’Αρχή τοΰ έργου έγένετο έν μηνί Όκτωβρίφ 
1869, ύπελογίσθη δέ ή συμπλήρωσις αύτοΰ έντδς 
έννέα έτών- πλήν παρήλθον δώδεκα πριν ή 
έκτελεσθή. Τριπλήν έχει τήν σημασίαν ή νέα 
αΰτη σιδηροδρομική γραμμή· ά.) θ’ Αναπτύξη 
τήν έσωτερικήν έπικοινωνίαν μεταξύ Γερμανίας, 
Ιταλίας καί Ελβετίας- β'.) θά ένισχύση τήν 
έμπορικήν τής ’Ιταλίας ναυτιλίαν, καί γ'.) θά 
πλησιάση τήν Γερμανίαν πρδς τά παράλια τής 
μεσογείου θαλάσσης. "Οτι έκ τής νέας ταύτης 
όδοΰ ούκ δλίγον ώφεληθήσεται καί ή ’Ανατολή 
είναι πασίδηλον. Έξετάζοντες τδ ζήτημα ύπδ 
έποψιν πολιτικήν εύρίσκομεν δτι διά τής γραμμής 
ταύτης ή Ελβετία καθίσταται ό πολιτικός σύν
δεσμος μεταξύ Γερμανίας καί ’Ιταλίας. Τοΰτο 
ώς και τδ έμπορικδν ζήτημα ύπήρξαν τά αίτια 
τής μεγάλης άντενεργείας τής Γαλλίας κατά τοΰ 
σπουδαιοτάτου τούτου έργου.

Στατιστική ναυαγίων. Κατά τδ παρελθόν 
έτος 1881 έναυάγησαν έν δλφ 2039 πλοία, έν 
οίς 1048 Αγγλικά καί 191 Ατμόπλοια. Ή Αξία 
τών άπολεσθέντων πραγμάτων έν τοΐς ναυαγίοις 
τούτοις ανέρχεται είς τδ μέγα ποσδν 280 εκατομ
μυρίων Αγγλικών λιρών, έξ ών τά 180 έκατομ. 
Ανήκοντα είς Άγγλους. Τά 826 ναυάγια συνέβη- 
σαν είς τά παράλια τής ’Αγγλίας. 'Εκατόν έκ 
τών πλοίων έναυάγησαν συνεπείφ συγκρούσεων. 
Οί άπολεσθέντες άνθρωποι είναι 4134, κατά 124 
πλέον τών κατά τδ έτος 1880 άπολεσθέντων.

‘Αναγνώσματα περί ’Ολυμπίας. Ό τάς 
έν ’Ολυμπία άνασκαφάς έπ’ έσχάτων διευθύνας 
Γερμανός Αρχαιολόγος κ. Γεώργιος Treu άνα- 
γινώσκει κατ’ αύτάς έν τή Άκαδημίφ τοΰ Βερο
λίνου περί τών σπουδαιοτάτων τούτων άνασκαφών. 
Τά τρία αύτοΰ Αναγνώσματα είσι- περί τοΰ 
δυτικού Αετώματος τοΰ έν Όλυμπίφ ναοΰ τοΰ 
Διός· περί τής Νίκης τοΰ Παιονίου, καί περί 
τοΰ Ερμου τοΰ Πραξιτέλους.

Ό 'Ροβινσών Κροΰσος. Τίς δέν άνέγνωσε 
τδ έπαγωγδν τοΰτο διήγημα τοΰ Γάλλου Defoe; 
Ή νήσος, ήτις έχρησίμευσεν ώς σκηνή τών δρα
ματικών τοΰ ‘Ροβινσώνος περιπετειών, είναι ή 
νήσος Juan Fernandez, ήν ό διάσημος καθη
γητής Άγασίς πρδ μικροΰ έπεσκέφθη καί ής 
δίδει τήν έξής περιγραφήν- Ή νήσος αυτή είναι 
βράχος Απότομος έχων μήκος μέν 10 άγγλ. 
μιλλίων, πλάτος δέ τεσσάρων. Δωδεκάς ποι
μένων, άνηκούτων είς κτηματίας τής Χιλής, 
Αποτελεί τόν δλον πληθυσμόν της. ‘Η νήσος 
είναι εύφορωτάτη, οί δέ καρποί αύτής γλυκύτατοι. 
Έπί ύψώματος πρδς δυσμάς ύπάρχει έντετοιχι- 
σμένη χάλκινη πλάξ, φέρουσα τήν έξής έπιγραφήν 
"Είς άνάμνησιν τοΰ ναύτου Αλεξάνδρου Σελκίρκ 
Λάργου έκ τής σκωτικής κομητείας Fife, ζήσαν- 
τος ένταΰθα μόνου έπί τέσσαρα δλα έτη.” Ό 
Σελκίρκ έξετέθη ένταΰθα ύπδ πλοίου έν έτει 
1704 και ήλευθερώθη παρά τοΰ πειρατοΰ Δούκ 
έν μηνί Φεβρουαρίφ 1709. Έπανελθών εις τήν 
πατρίδα του προεβιβάσθη Αξιωματικός τοΰ ναυ- 
τικοΰ καί άπέθανεν έν τή βασιλική ύπηρεσίφ 
κατά τδ 1728 έν ήλικίφ 47 έτών. Τδ σπήλαιον 
τοΰ ‘Ροβινσώνος κατέστη Αληθής τόπος προσκυνή- 
σεως διά τους έπιοκεπτομένους τήν νήσον ταύτην. 
Κεΐται δέ τό σπήλαιον τοΰτο είς άπόστασιν ένδς 
τετάρτου τοΰ μιλλίου άπδ τοΰ κυρίου λίμενος 
πλησίον μικροΰ δρμου, καί έχει δψος μέν 15 
ποδών βάθος δέ 20. Πιστώτατα περιγράφεται 
ή είσοδος τοΰ σπηλαίου τούτου παρά τοΰ συγ- 
γραφέως. Οί τοίχοι εϊσί κεκαλυμμένοι ύπδ δνο- 
μάτων καί έπιγραφών τών διαφόρων περιηγητών, 
οδς ή άνάγνωσις τοΰ Αθανάτου διηγήματος 
ώδήγησε πρός τήν έρημον έκείνην νήσον.

Ή ηθοποιός Σάρα Βερνάρδ. Πόσην 
πίστιν πρέπει νά δίδη τις είς τάς ειδήσεις 
έφημερίδων τινών, άποδεικνύουσι καί τά περί 
τής τανΰν έν 'Ρωσσίφ εύρισκομένης γαλλίδος 
ηθοποιού Σάρας Βερνάρδ. Έν φ έφημερίδες 
τινές άναβιβάζουσιν αύτήν μέχρι τρίτου ούρανοΰ, 
άλλαι τούναντίον ούδόλως συμμερίζονται τδν 
ένθουσιασμδν τούτον. Ανέγνωμεν έν γερμανική 
έφημερίδι δτι αί εισπράξεις τών 20 παραστάσεων, 
&ς ή Βερνάρδ έδωκεν έν Πετρουπόλει άνήλθον 
είς τδ ποσδν 420 χιλιάδων φράγκων, καί δτι 
Ακράτητος ήν ό ένθουσιασμδς δν διήγειρεν έν 
Πετρουπόλει καί έν Μόσχφ. Έν τοσούτφ δ έν 
Μόσχφ Ανταποκριτής ήμών, είς ού τάς πληρο
φορίας έχομεν πληρεστάτην πεποίθησιν,γράφει 
ήμΐν, δτι έκεϊ ή διάσημος καί μοναδική ηθο
ποιός ού μόνον δέν ηύχαρίστησεν άλλά καί — 
έσυρίχθη.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ELSTER-STR. 19. LEIPZIG.

ΚΑΚΑΟΝ ΤΟΥ ΒΑΡΟΝΟΥ ΑΗΒΙΓ
(LIEBIG).

Ευρηται παρ’ άπασι τοΐς φαρμαχείοις καί παντοπωλείου; τοϋ Κόσμου.

ΝΕΩΤΛΤΗ ΕΦΕΥΡΕΝ1Ν ΕΝ ΤΩ/ ΚΑΛΑΩ/, ΤΗΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΝ

BIERNATZKI & Co.

Ή νέα αυτή μετεω
ρολογική πυξις (Ιη- 
dicateur meteorolo- 
gique) τοΰ Καθηγητοΰ 
Klinkerfues, προαναγ
γέλλει ανευ ανάγκης 
υπολογισμού τίνος 
μετά καταπληκτικής α
κρίβειας τήν μεταβο
λήν τοϋ καιρού.

Τό έργαλεΐον τοΰτο 
εΐναι τό πρώτον και 
μόνον, τό όποιον διά 
τόν σκοπόν τοΰτον έχει 
πραγματικήν αξίαν τό
σον ύπό έποψιν έπι- 
στημονικήν δσον καί 
ύπό έποψιν πρακτικήν.

Τό έργαλεΐον τοΰτο 
ενεργεί ύπό τήν έπψ- 

£οήν τής ατμοσφαι
ρικής πιέσεως καί

ΕΝ ΑΜΒΟΪΡΓΩ·.

τής ατμοσφαιρικής ύ- 
γρασίας, σημειοϊ δέ 
καί τήν διεύθυνσιν 
τοΰ ανέμου.

Εΐναι απαραίτητον
διά πάντα νοήμονα κτη
ματίαν καί κυρίως διά
τούς κατοίκους παραθα
λασσίων τόπων, ένθα αι
μεταβολαΐ τής ατμό
σφαιρας επέρχονται 
συχναί.

Προγράμματα άπο- 
στέλλονται δωρεάν! 
Μέχρι νεωτέρας εΐδο- 
ποιήσεως ευρηται μόνον 
παρά τοΐς ΚυρίοιςΒίΕβ- 
νατζκι καί Σ?· έν Ά μ - 
βο ύργω, προνομιούχοι; 
αύτοϋ ίδιοκτήταις.

Τιμή τοΰ εργαλείου· Μάρκαι 50 (ήτοι φράγκα 62.50μή Αίραι ’Αγγλίας 2.10).
Σημ. τής Διευθ. Έν τφ έπομένφ τεύχει λεπτομερής περιγραγή τού έργαλεΐον τούτου.

Τό ξυλογραφιζόν^ τοΰτο κατάστημα εΐναι έν τών άριστων έν Λειψία, χαίρει δέ καί 
φήμην καλήν έν δλη τή Γερμανίφ.

Πάσα παραγγελία, άναγομένη είς τό είδος τής ξυλογραφίας, έκτελεΐται προβύμως καί 
ταχέως. Αϊ τιμαί είσί συγκαταδατικαί.

Τό κατάστημα τούτο, έν φ έργάζονται άριστοι τεχνΐται, είναι ήδη ίδρυμένον πρό 
25 έτών, καί έξετέλεσε πλεϊστα δσα καλλιτεχνικά έργα άξια λόγου καί διά διαφόρους γρα- 
φικάς επιθεωρήσεις καί διά διδακτικά βιβλία.

Ό μάκρος αύτού βίος εΐναι δι’ αύτό ή καλλιτέοα σύστασις.

ΣΠΟΤΔΑΙΟΝ ΔΙΑ ΒΙΒΛ10ΔΕΤΑΣ.

Τό χαρακτικόν κατάστημα R. GER- 
HOLD έν ΛΕΙΨΙΑι έχει μεγάλην έκλο- 
γήν τών νεωτάτων βιβλιοδετικών τίπωΐ’ 
καί Οζιδίων παντός είδους διά δέσιμον 
είς χρυσόν, είς χρώμα μέλαν κα· είς 
άνάγλυφα· πρός τούτοις δέ και συλλογήν 
πλουσίαν κοσμημάτων διά τούς βιβλιο- 
δέτας, έπιγραφών κτλ. δλα είς ποικίλα 
σχήματα καί κατά τά νεώτατα σχέδια" 
ωσαύτως καί στοιχεία όρειχάλκινα έλ- 
ληνιχά, ώς καί είς διάφορους άλλας 
γλώσσας.

Τό κατάστημα δέχεται τάς παραγ
γελίας κατ’ είΌεϊαΐ’. Τιμαί συμφέρουσαυ 
Δείγματα δωρεάν έπί αιτήσει.

ΔιεύΟυνσις·

R. GERHOLD’s Graviranstalt.

Leipzig.

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.

Άντί 16 μαρκών (=20 φράγκων) πωλώ 
πολυτελή συσκευήν τραπέζης, ήτις μέχρι 
τούόε έκόστιζεν 80 μάρκας, καί διά τήν 
διατήρησιν τής όποιας (περιεχούσης 14 λ. 
αργύρου) παρέχω έγγύησιν εικοσαετή, 
ήτοι ·

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

12 κοχλιάρια τοϋ καφέ,
6 ώοδόχας,
6 κοχλιάρια τών ώών,
6 μικρούς δίσκους,
2 κοχλιάρια μεγάλα τής σούπας,
2 μεγάλα κηροπήγια,
1 ζακχαροΟήκην καί πιπεροΟήκην,
1 τρυπητόν διά τό τέϊον.

Τά 60 ταΰτα τεμάχια, λαμπράς κατα
σκευής, κοστίζουσιν δλα όμοΰ 16 μόνον 
μάρκας. Παραγγελίαι έκτελοϋνται έπί 
άποστολή τοΰ ποσού τούτου ύπό τοΰ

Κυρίου A. L. Guttmann.
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