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Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΠΑΪΔΟΣ ΕΝ ΚΥΗΡΩι.
(Μετά είζόνος, δρα σελ. 289.)

Μία τών γραφικωτέρων τοποθεσιών τής Κύπρου είναι άναν- 
τιρρήτως ή θέσις τής μονής Πελλαπαΐδος (Bella-Pa'issi τών 
Φράγκων), ήν παριστά έν ήμετέρα είκών. Εύρίσκεται δέ ή μονή 
αυτή παρά τήν κωμόπολιν Πελλαπαΐδα (τήν άρχαίαν Λάπασιν), 
ζειμένην είς άπόστασιν ήμίσεος μιλλίου προς νότον τής Κυρηνείας. 
Έκτίσθη ή .μονή έπί τής κυριαρχίας τών Γάλλων έν Κύπρο) και 
θεωρείται, δικαίως, ώς έν τών αρίστων μεσαιωνικών οικοδομη
μάτων, υπερτερούν πλεΐστα οσα οικοδομήματα τής έποχής εκείνης 
έν ’Ιταλία. Έν τω μέσω τής μονής, έν τή θέσει, ένθα το πάλαι 
ύπήρχε κρήνη, εύρίσκεται έν εϊδει δεξαμενής σαρκοφάγος άρίστης 
κατασκευής, έργον τήν ρωμαϊκών χρόνων. Έπι δέ τής πύλης 
φαίνονται τά οικόσημα τών βασιλέων τής Ιερουσαλήμ και τής 
Αρμενίας.

Τόσον ή μονή δσον και ή κώμη ΓΙελλαπαΐς περικυκλοΰνται 
πανταχόθεν ύπό καρποφόρων καί άγριων .δένδρων, καθιστώντων 
τήν θέσιν έτι μαγευτικωτέραν. Μετά τήν κατοχήν τής νήσου 
Κύπρου ύπό τών Άγγλων πολλαί οίκογένειαι άγγλικαί καί έγ- 
•χώριοι τής Λευκωσίας διέρχονται έν τή ωραία ταύτη τοποθεσία 
τούς θερινούς μήνας.

Έν Λεμησσω κατά Δεκέμβριον 1881.
Π. Δ. Παπαδάκης.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ.

Τή 19 31 Ίανοοαρίοο 1882.

Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν έγένετο κατά τά είωθότα ή έγ- 
καθίδρυσις τών πανεπιστημιακών αρχών διά τής έκφωνήσεως τής 
λογοδοσίας τού άποχωρούντος πρυτάνεως κ. Β. Λάκωνος, καθη- 
γητού τών μαθηματικών, και λόγου τοΰ διαδεχόμενου αύτόν 
κ. Νικ. Δαμασκηνού, ζαθηγητού τού γαλλικού δικαίου και δια
πρεπούς δικηγόρου.

Κατά τάς εύθύνας τού κ. Λάκωνος οι φοιτηταί έπι τής πρυ
τανείας αύτοΰ άνήλθον είς 2200, ή δέ περιουσία τού Πανεπιστη
μίου ύπερβαίνει ήδη τά 5 εκατομμύρια δραχμών. Ό άποχωρών 
πρύτανις έκάκισε τούς άνευ τής οίαςδήποτε συμμετοχής τού Πανε
πιστημίου αύθαιρέτως γινομένους ύπό τής κυβερνήσεως διορισμούς 
καθηγητών έν τώ άνωτάτω τούτφ έκπαιδευτηρίω, ύπέδειξε δέ 
τινας τών τρόπων δι’ ών ή άνωτάτη παιδεία δύναται νά καταστή 
καρποφορωτέρα και λυσιτελεστέρα. Ό δέ κ. Δαμασκηνός, άνα- 
λαμβάνων έπισήμως τήν πρυτανείαν, έν γλαφυρώ λόγω, δημοσιευ- 
θέντι έν τω‘Άίώνι ”, ώμίλησε περί τών έν Γαλλία παλαιών συ
νεδρίων άπό τής ίδρύσεως αύτών κατά τόν ιδ’. αίώνμ μέχρι τη? 
διαλύσεως, έπελθούσης τώ 1790.

Η άκαδημαϊκή αύτη τελετή έγένετο έν μέσω ικανής πλη- 
θύος φοιτητών καί τινων λογιών καί. ολίγων μόνων καθηγητών 
καί ύφηγητών τοΰ Πανεπιστημίου. Απαραγνώριστος δμως ήτο ό 
οικογενειακός, ούτως ειπεΐν, αύτής χαρακτήρ. Καί άκοντες άνε- 
μνήσθημεν ήμερών παλαιών, δτε έπί τής παρελθούσης δυναστείας 
αί τελεταί αδται εΐχον πομπήν καί αξιοπρέπειαν καί έτιμώντο 
ύπό τής παρουσίας αύτοΰ τοΰ βασιλέως. Καθ’ δσον ένθυμούμεθα, 
ό βασιλεύς Γεώργιος ούδέ άπαξ έτίμησε τό έθνικόν Πανεπιστήμιον 
διά τής παρουσίας του. Άλλ’ ή άναλγησία αύτη βαρύνει ού μόνον 
τόν βασιλέα, άλλά καί .τούς παρ’ ήμΐν πολιτευόμενους καί μέγα, 
μέγιστον μέρος τοΰ κοινού. Εΐνε πολλω πλείους οί φοιτώντες είς 
έκάστην τών συνεδριάσεων τής βουλής, αιτινες βεβαίως δέν εΐνε 
άπασαι αφιερωμένοι είς τήν μέριμναν περί τών ‘ύψίστων τοΰ 
κράτους συμφερόντων καί τών μεγάλων τοΰ έθνους έργων, άλλ’ έν 
αΐς γίνεται πολλάζις μιζρολόγος ερίζ περί κομματικών άντιφωνίών. 
Άλλά φθόνος ούδείς! θά ήτο ίσως συγγνωστή ή περί τών πολι

τικών τοΰ Έθνους πραγμάτων αύτη ψευδομέριμνα τού πολλοΰ 
άργοΰ πλήθους άν έβλέπομίν αύτό άπαξ τοΰ έτους προθύμως 
συρρέον είς τήν ώραίαν αίθουσαν τών ακαδημαϊκών τελετών, ΐνα 
άκροασθή τών πνευματικών τοΰ έθνους πατέρων, οίτινες βεβαίως 
δέν εΐνε κατώτεροι τών έν τή βουλή πατέρων τοΰ έθνους.

Ίσως ένεθυμήθημεν τόν ’Όθωνα πολλω μάλλον κατά τάς 
ήμέρας ταύτας δτε γίνεται λόγος περί άνεγέρσεως άνδριάντος είς 
αύτόν. Ή άφορμή έδόθη έκ τής προσφοράς άξιολόγου μαρμάρου 
προωρισμένου είς τοιοΰτο έργον, δωρηθέντος προς τοΰτο είς τό 
’έθνος ύπό τής Εταιρείας τών μαρμάρων τής Πάρου. Τό πράγμα 
συνεζητήθη πως ήδη έν τώ τύπω καί άντιρρήσεις έξεφράσθησαν. 
Έρρήθη δτι ή άνέγερσις άνδριάντος’ είς τόν ’Όθωνα εΐνε πρόωρος, 
έφ δσον ετι δέν άνηγέρθησαν άνδριάντες τών μεγάλων τής έπα- 
ναστάσεως ηρώων, έφ’ δσον λείπει άνδριάς τοΰ Καποδιστρίου. 
Καί ταύτα μέν εΐνε βεβαίως εύλογοφανή, άν καί άντιπαρετηρήθη 
δτι τοΰ Καποδιστρίου άνδριάντα σκοπών ήδη ν’ άνεγείρη ό δήμος 
Κερκύρας πρό πολλοΰ παρήγγειλε τό έργον είς τόν διακεκριμένου 
παρ’ ήμΐν γλύπτην κ. Δρόσην, δστις έχει ήδη αύτό σχεδόν έτοιμον. 
Άλλά παράδοξος έφάνη ήμΐν ή έζφρασις φύλλου σατυρικού, άλλως 
φιλελευθέρου καί ύπ’ όρθών ιδεών έμφορουμένου, δτι εΐνε άτοπον 
νά έγείρωμεν άνδριάντα είς τόν Όθωνα έφ’ δσον δέν ύπάρχει έγη- 
γερμένος άνδριάς τοΰ Δεληγεώργη. Τιμώμεν τόν άνδρα, μάλιστα 
μετά θάνατον. Άλλά θαρροΰμεν νά ε’ίπωμεν δτι τοιαΰται εκ
φράσεις εΐνε βλασφημίαι. ’Ανδριάς τοΰ Δεληγεώργη πρό τοΰ άν- 
δριάντος ^τών ύπέρ πίστεως καί πατρίδος θανόντων έν τω άγώνι, 
τών θυσιασάντων ούσίαν καί ζωήν ύπέρ τής ιδέας τής άπελευ- 
θερώσεως τοΰ έθνους θά έσήμαινε σπουδήν τοΰ έθνους προς καΰσιν 
θυμιάματος άπέναντι άνδρός άγαθοΰ μέν καί τίμιου, άλλ’ ού ή 
μνήμη εΐνε έτι λίαν πρόσφατος μεταξύ συγγενών τε καί οικείων 
ώς καί τοΰ άγαπήσαντος αύτόν έθνους όλου, ώστε νά δύναται νά 
κριθή δικαίως καί έπαξίως ή θέσις αύτοΰ έν τή ιστορία τοΰ 
έθνους. Μή σπεύδωμεν. Ύπό τοιαύτην έποψιν ή άνέγερσις άν- 
δριάντος είς τόν βασιλέα Όθωνα ύπόκειται ήδη μάλλον είς τήν 
κρίσιν τής ιστορίας. Αλλά καί ταύτην θεωροΰμεν πρόωρον έφ’ 
δσον δέν βλέπομεν τήν άνεγερθεΐσαν άπό πεντηκονταετίας .ήδη 
Ελλάδα πληρόνουσαν τήν οφειλήν τής ύψίστης εύγνωμοσύνης προς 
έκείνους, οίτινες διά τοΰ αίματος αύτών καί τοΰ χρήματος, διά 
τοΰ σώματος καί τής ψυχής, διά τής ζωής καί τοΰ θανάτου 
έσφράγισαν καί παρέδωκαν είς ήμάς τούς έγγόνους αύτών έλεύθερον 
τό τεμάχιον τής γής δπερ κατοικοΰμεν. Πολύ πρί> τοΰ Δελη
γεώργη θά άνεγείρη καί πρέπει ν’ άνεγείρη τό έθνος τόν άνδριάντα 
άλλων πολιτευόμενων, πολύ πρό τούτων τόν άνδριάντα τοΰ Όθωνος 
καί τοΰ Καποδιστρίου, άλλά πρό πάντων τούτων πρέπει νά ίδρυθή 
έν μέσαις Άθήναις μέγα, ύψηλόν, πανελλήνιον τό μνημεΐον τών 
άνδρών τοΰ 1821. Εΐνε δέ περίεργον πώς έθνος έξελθόν άπό 
μακραίωνος τυραννίας, έθνος παρ’ α> καί ή φιλοτιμία εΐνε ζωηρά 
καί ή πατραγαθία μέχρι μωρίας διαδεδομένη, δέν έφρόντισε μέχρι 
τοΰδε περί άξιοπρεποΰς μνημείου τής πατρίου δόξης. Οί έπισζε- 
φθέντες τήν Ρώμην γνωρίζουσι βεβαίως εν τών ωραίων αύτής 
ιδρυμάτων, τήν συλλογήν τήν καλουμένην Ιίροτομοθή ζην, έν 
ή εΐνε έκτεθειμέναι αί προτομαί τών καλλιτεχνών καί άλλων με
γάλων άνδρών τής ’Ιταλίας, μαρμάρινοι έπί στυλοβατών μαρμάρινων. 
Νομίζω δτι τοιαύτη τις Προτομοθήκη τών άνδρών τοΰ άγώνος 
έντός περιφερούς κιονοστολίστου Πανθέου έν έπιφανεΐ τής πόλεως 
χώρω θά ήτο μνημεΐον άν μή αντάξιον τής μεγάλης αρετής τών 
θανόντων ύπέρ τής Ελλάδος, άλλά τούλάχιστον τής ευγνωμοσύνης 
τής πρωτευούσης τών Ελλήνων πόλεως.

Μετ’ .εύχαριστήσεως αναγγέλλω είς τούς άναγνώστας τοΰ 
Εσπέρου δτι ζήτημα σπουδαΐον, τό τής οίκοδομήσεως θεάτρου 
ανταξίου τής πόλεως, σπεύδει πρός.την λύσιν αύτοΰ. ΓΙαρήλθον 
ήδη έτη δλόζληρα άφ’ ού χρόνου συνέστη ένταύθα ιδιωτική έται- 
ρεία■ .προς οίκοδόμησιν άξιου λόγου θεάτρου μέλλοντος ν’ άντιζα- 
ταστήση τό σημερινόν παράπηγμα άφ’ ού διδάσκονται τά μωρό- 
τατα καί αΐσχιστα έζβράσματα τής παρισιακής μελοποιΐας. Ούδ’

εΐνε άλλως δυνατόν έπί τοΰ παρόντος άφ’ ού ή μέν καλλιτεχνική 
α'ίσθησις τού κοινού διεφθάρη άνωθεν πρός τά κάτω, ώς δ’ έχουσι 
τά τού θεάτρου παρ’ ήμΐν ούδείς σπουδαίος έργολάβος δύναται ν’ά- 
ναλάβη τήν τέρψιν τής πόλεως έπί σοβαροΐς δροις μετ’ έλπίδος 
κέρδους. Μεγάλαι τότε παρέστησαν δυσχέρειαι περί τήν εΰρεσιν 
καταλλήλου χώρου, τέλος δ’ εύρέθη άρμοδιώτατον οίζόπεδον έν 
τή πλατεία Λουδοβίκου, άπέναντι τής Εθνικής Τραπέζης. Καίτοι 
ο ύπερενικήθησαν αί άπαντηθεΐσαι δυσχέρειαι άπέναντι τού δήμου 
καί τών άλλων άπαιτητών τοΰ χώρου τούτου, ή οικοδομή έναυά- 
γησε μετ’ ού πολύ, τοΰ κτιρίου όλίγον μόνον ύψωθέντος ύπέρ τό 
έδαφος. Νΰν δ’ έπέρχεται εύάρεστος λύσις, τοΰ δήμου άποφα- 
σίσαντος ν’ άναλάβη τήν οίκοδόμησιν τοΰ θεάτρου καί άμείβοντος 
έν μέρει τούς πάλαι μετόχους τής Εταιρείας. Πρός τούτο δέ 
συνομολογηθήσεται ίδιον δάνειον. Άλλά τά περί τούτου θέλω έκ- 
θέσει Ύμΐν έν προσέχει έπιστολή. Καλλίας.

.0 ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ.
(Μετά είζόνος, ορα σελ. 296.)

Η μεγάλη ήμών έπανάστασις, ό ιερός άγών, ω έφείλομεν 
τήν άπελευθέρωσιν τής πατρίδος ήμών, άνέδειξε κατά τό οκταετές 
αυτού διάστημα πλείστους δσους άνδρας, εφάμιλλους τών ήρώων 
τής άρχαιότητος, άνδρας, ούς ή Ιστορία διεφύλαξεν ήμΐν ώς τύ
πους άνδριάς, αύταπαρνήσεως καί φιλοπατρίας.

Τά όνόματα τού Κοντουριώτου, τοΰ Μιαούλη, τοΰ Κανάρη, 
τού Κολοκοτρώνου, τού Βότσαρη καί πλεΐστα άλλα έμπνέουσι σε
βασμόν καί εύγνωμοσύνην παντί "Ελληνι. Άνήρ, δστις καί αύτός 
συνετέλεσεν είς τόν ιερόν σκοπόν, είναι καί ό Όδυσσεύς, ό τοΰ 
Άνδρούτσου ύιός, ού τήν εικόνα παραθέτομεν έν τώ σημερινά τοΰ 
Εσπέρου τεύχει, καί δστις δικαίως δύναται νά όνομασθή ό νέος 
Λεωνίδας. Ό Λεωνίδας, τών Σπαρτιατών ά βασιλεύς, άντέστη έν 
θερμοπύλαις κατά τής πλημμύρας τών Περσικών δπλων καί διά 
τοΰ ήρωϊζοΰ αύτοΰ θανάτου άπεθανάτισε τό όνομά του · ό Όδυσ
σεύς έν αύταίς ταΐς θερμοπύλαις τετράκις άντετάχθη άποτελε- 
σματικώς κατά τών είς τήν Ελλάδα είσβαλλόντων έχθρών.

Υιός τοΰ Άνδρούτσου, άρματωλοΰ έκ τών διασημοτέρων, ό 
Όδυσσεύς έλαβε τά πρώτα αύτοΰ μαθήματα έν τή αύλή τοΰ φι- 
λοδόξου Άλή πασά τών Ίωαννίνων φύσει δέ (φιλόδοξος καί αν
δρείος δέν ήδύνατο ή νά μετάσχη τοΰ άγώνος, δν άνέλαβεν ή πα- 
τρίς του, καί νά παλαίση κατά έχθρών, οϋς πατροπαραδότως έδι- 
δάχθη νά μισή καί ν’ άποστρέφεται. Πρό τοΰ έτους 1821 ό βίος 
αύτοΰ ύπήρξεν ό συνήθης βίος τών παρά τώ Άλή-πασά ύπηρε- 
τούντων οπλαρχηγών · μετά τήν έκρηξιν δμως τής έπαναστάσεως 
ό Όδυσσεύς διά τών επανειλημμένων άνδραγαθημάτων του έγένετο 
άντιζείμενον λατρείας καί ούτως ειπεΐν άποθεώσεως παρά τοϊς 
όπαδοΐς αύτοΰ. Αρκεί τό λαμπρόν αύτοΰ ανδραγάθημα είς τό 
χάνι τής Γραβιάς, δπως άποθανατίση τό όνομά του. Μετά έζατό 
μόνον οπαδών έτόλμησε τόλμημα μέγιστον, άπίστευτον, ν’ άντι- 
παραταχθή έντός σεσαθρωμένου καί πανταχόθεν εκτεθειμένου χανιού 
κατά πολλών χιλιάδων έχθρών, καταπλημμυρησάντων τήν δλην 
πεδιάδα. Δέν έπτόησαν αύτόν ούτε τά στίλβοντα δπλα τών έναν- 
τίων, ούτε αί άγριαι αύτών φωναί καί προκλήσεις. Μέ άτρό- 
μητον καί ειρωνικόν βλέμμα άντίκρυσε τάς όρδάς έζείνας καί χο- 
ρεύων είσήλθεν είς τό χάνι, ένθα καί ώχυρώθη. Υπεράνθρωπος 
πρός τοΰτο άπητεϊτο τόλμη. Καί έν νυζτί έννοήσας ό Όδυσσεύς 
δτι τό σαθρόν αύτοΰ οχύρωμα δέν ήδύνατο ν’ άνθέξη έπί πολύ 
είς τάς έπανειλημμένας τών έχθρών έφόδους, δέν έδίστασε νά έπι- 
χειρήση, ύπό τών έζατό συνοδευόμενος οπαδών, έξοδον άξιομνη- 
μόνευτον καί νά διάσχιση μέ τό ξίφος έν [χερσί τάς πυζνάς φά
λαγγας. — Έν τοϊς νεωτάτοις χρόνοις στρατάρχης Εύρωπαΐος, 
έχων είς τήν διάθεσίν του έκατόν πεντήκοντα χιλιάδας στρατού, 
έδειλίασεν άπέναντι έξόδου έκ φρουρίου όχυρωτάτου καί δεόντως 
τά νώτα αύτοΰ έξασφαλίζοντος. —

<1 Οδυσσεύς ένεκα τοΰ άνεξαρτήτου καί άποτόμου πολλάκις 
χαρακτήρός του, δστις ούδένα ζυγόν ήνείχετο καί ούδενός τήν 
έξουσίαν άνεγνώριζεν, έκατηγορήθη ύπό πολλών. ’Ημείς όμως 
άδυνατούμεν νά πιστεύσωμεν είς τάς άποδιδομένας αύτω μομφάς· 
δέν παραδεχόμεθα δτι φύσις ύπερήφανος τοσούτον ήδύνατο νά 
μολυνθή διά ποταπών καί χαμερπών σκέψεων. Παραδεχόμεθα 
λοιπόν τόν Όδυσσέα, όποιον ή ποίησις καί αί δημώδεις παραδόσεις 
παριστάνουσιν ήμΐν, άνδρα μέ βλέμμα άέτιον, μέ χεΐρα σιδηράν, 
στρατιώτην ατρόμητον, τού Οποίου τό γιαταγάνι μέ έν κτύπημα 
άπέκοπτε δέκα Τούρκων κεφαλάς, τέλος ώς νέον Λεωνίδαν, δστις 
ζή έν τή μνήμη τοΰ λαού περιβεβλημμένος τήν λάμψιν έκείνην, 
ήν τά έξωτερικά προτερήματα ένασκοΰσιν έπί τών πολλών έν 
ενί λόγω παραδεχόμεθα τόν ύιόν τοΰ Άνδρούτσου ώς τόν ήρωα 
τής Γραβιάς·

“Έκτοτε παρήλιων έτη, 
Καί οί ήρωες εκείνο·. 
Δέν ύπάρχοον έν τοΐς ζώσι, 
Καί τό χάνι κατεστράφη — 
Πλήν τήν νόκτ’ ακόμη τώρα 
Είς τήν έρημον εκείνην 
Τής Άμβλένης πεδιάδα 
Ύπερήφανος πλανάται 
' Η σκιά τοΰ Όδοσσέως 1 ’’

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ.

Υπήρχεν έποχή, καθ’ ήν καί αύτά τά ύπουργεΐα τών έξω- 
τερικών εΐχον τήν μυστικήν των άστυνομίαν. Ούτω γνωρίζομεν 
δτι μικρόν πρό τής γαλλικής έπαναστάσεως ό κόμης Κάρολος 
Βεργέννης, ύπουργός τών έξωτερικών τοΰ βασιλέως Λουδο
βίκου ιστ., εΐχεν έπινοήσει τρόπον έπιτηρήσεως τών είς Γαλλίαν 
μεταβαινόντων ξένων άρκούντως πρωτότυπον. Ό κόμης Βεργέννης 
είναι ό ύπογράψας τήν συνθήκην συμμαχίας καί έπιμαχίας τής 
1 αλλιας μετά τών κατά τής Αγγλίας άγωνιζομένων Αμερικανών. 
Άλλά τήν μνήμην αύτοΰ δέν διέσωσαν αί διπλωματικοί αύτοΰ 
ενέργειαι δσον ή σύστασις τής μυστικής ταύτης τοΰ ύπουργείου 
τών εξωτερικών αστυνομίας.

Συνεννοηθείς προηγουμένως δεόντως μεθ’ δλων τών έν τώ 
έξωτερικώ διπλωματικών πρακτόρων τής Γαλλίας προέβη ό Βερ
γέννης είς τήν κατασκευήν μικρών είσητηρίων δελταρίων, τά όποια 
οί πράκτορες εκείνοι ένεχείριζον είς πάντα ξένον μεταβαίνοντα είς 
Γαλλίαν καί ζητούντο συστατικόν γράμμα παρά τω ύπουργω τών 
έξωτερικών. Γά δελτάρια ταΰτα ήσαν γνωστά ύπό τό όνομα 
δελτάρια τοΰ κόμητος Βεργέννη”. Τά συστατικά ταΰτα 

παρεχωροΰντο μετά πολλής τής εύκολίας καί εύγενείας καί έφαί- 
νοντο έντελώς άθώα. Παρείχαν δμως διά τοΰ σχήματός των, διά 
τού χρώματος καί διά τών κοσμημάτων αύτών άζριβέστατον χα
ρακτηρισμόν τοΰ κομιστοΰ, δστις έμφανιζόμενος ένώπιον τοΰ 
ύπουργού Βεργέννη καί έγχειρίζων αύτώ τό μικρόν συστατικόν 
γράμμα δέν ήδύνατο νά φαντασθή δτι ό μικρός χάρτης, ό περιέχων 
τό όνομά του καί δύο ή τρεις γεγραμμένας γραμμάς, είχε τόσην 
οι’ αύτόν σημασίαν.

Καί πρώτον μέν διά τοΰ σχήματος τοΰ δελταρίου ένεφαίνετο 
ή ήλικία τοΰ ζομιστοΰ. Τετράγωνον, έπίμηζες, στενόν, πλατύ, 
σερογγύλον, τρίγωνον ζτλ. έλεγε τό δελτάριον δτι ό ζάτοχος αύτοΰ 
είναι ηλικίας 25 ή 30 έτών, ή 40 ή 50 καί ουτω καθ’ εξής. 
Τό χρώμα τού δελταρίου έφανέρου τήν έθνιζότητα· ό Άγγλος 
έλάμβανε δελτάριον ζίτρινον, ό Ισπανός έρυθρόν, ό πορτογάλλος 
λευκόν, ό Γερμανός πράσινον, ό ’Ιταλός έρυθρόν καί λευκόν, ό 
Ρώσσος πράσινον καί λευκόν ζτλ. Διά τής στίξεως έδηλοΰτο ή 
θρησκεία. Τελεία στιγμή μετά τό όνομα έσήμαινε τόν καθολικόν, 
άνω τελεία τόν λουθηρανόν, ύποστιγμή τόν ζαλβινιστήν, παύλα τόν 
’Ιουδαίον ή δέ έλλειψις πάσης στίξεως έφανέρου τόν άθεον. Τήν 
ψυχικήν διάθεσίν τοΰ ζομιστοΰ έξεπροσώπει άνθος έν τινι γωνία 
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τοΰ δελταρίου- ρόδον έσήμαινεν άνθρωπον ειλικρινή και ευπροσή
γορον τολύπη ύπερήφανον · ϊον μετριόφρονα· ήλιοτρόπιον ’υπο
κριτήν κτλ. Γραμμή δέ περιβάλλουσα τό περιθώριον έδείκνυε τόν 
άγαμον, ή τόν έγγαμον, ή τόν έν χηρεία. Τά δέ λοιπά κοσμή
ματα έπαρουσίαζον τω υπουργώ τόν φίλεριν ή τόν ειρηνικόν άν
θρωπον, τόν χαρτοπαίκτην ή τόν σπάταλον, τόν πλούσιον ή τόν 
πτωχόν. Διά τών κοσμημάτων και διά τής διαθέσεως αύτών 
ένεφαίνετο τό έπάγγελμα τοΰ κομιστοϋ, ό σκοπός τής είς Γαλλίαν 
μεταβάσεώς του, πρός δέ άν ήναι άνθρωπος ύποπτος ή όχι, άν 
πρέπη νά έπιτηρήται ή άν πρέπη ν’ άφίυεται έλεύθερος νά μετά- 
βαίυη οπού και δπως θέλει.

Ό Βεργέννης εΐχε τελειοποιήσει τό σύστημα τοΰτο τής επι- 
τηρήσεως τών ξένων είς άπίστευτον βαθμόν. Και δμως δέν ήδυ- 
τήθη νά καπαπνίξη τάς ιδέας έκείνας, αΐτινες γεννηθεϊσαι έν 
I αλλία εΐχον άναπτυχθή μετά καπληκτικής ταχύτητος. Δύο μόλις 
έτη μετά τόν θάνατόν του (ό Βεργέννης άπέθανε τώ 1787) αί 
ίδέαι έκεΐναι έπέφερον τήν δεινήν θύελλαν, ήτις καί τόν θρόνον 
τής Γαλλίας άυέτρεψε καί τά συστατικά δελτάρια είς τους τέσσαρας 
ανέμους διεσκόρπισεν.

ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ ΕΝ ΤϊΝΙΔΙ.
(Μετά εί-ζύυο;. ορα σελ. 296.)

Αί περιεργότεραι τών έν Τυνιδι καί Αλγερία άνακαλυπτο- 
μένων αρχαιοτήτων είσί τά λείψανα τών αρχαίων ρωμαϊκών οίκών 
καί ναών, λείψανα αναγόμενα είς τήν κατάληψιν τής βορείου 
Αφρικής ύπό τών Ρωμαίων αύτοκρατόρων. Τινά τών αρχαίων 
τούτων μνημείων εΐναι άρίστης διατηρήσεως, άλλα πάλιν μετα- 
σχηματισθέντα είς νεωτέρας οικοδομάς άπωλέσθησαν βαθμηδόν. 
Μνημείου τής έποχής έκείνης καλώς διατηρούμενου εΐναι ή θριαμ
βευτική άψίς έν'Ύδρα τής'Γύνιδος, ήν παριστά ή ήμετέρα είκών. 
Παρά τήν αψίδα ταύτην έλαβε χώραν κατά τόν παρελθόντα ’Οκτώ
βριον σύγκρουσις πεισματώδης καί αιματηρά μεταξύ μέρους τής 
στρατιάς τοΰ Γάλλου στρατηγού Forgemol, διοικουμένου ύπό τοΰ 
ανδρείου στρατηγού Βονιε, δστις μετέβαινεν άπό Τεβέσσης είς 
Καιρβάν, καί τών Αράβων έπαναστατών, οΐτινες άπεκρούσθησαν 
μέ πολλάς ζημίας, άφ’ ου έπεχείρησαν τρεις άλλεπαλλήλους 
έφόδους.

Ο ΕΝ ΑΙΓΙΝΉι ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.
(Μετά έίζόνος, ορα σελ. 297.)

Ή Αίγινα, ή κατά Παυσανίαν άπορωτάτη τών Έλληνίδων 
νήσων (“πέτραι τε γάρ ύφαλοι περί πάσαν καί χοιράδες άνεκτή- 
κασι”), ή έν τή Ελληνική ιστορία πολλάκις διά τήν άνδρίαν τών 
κατοίκων της άναφερομένη, παρέχει καί σήμερον έτι πολύ τό έν- 
διαφέρον, κυρίως είς τούς άρχαιολογοϋντας. ’Εν Αίγίνη σώζονται 
τά έρείπια ναοΰ περικαλλούς τής Άθηνάς, οικοδομήματος άρχαιο- 
τάτου.

Έν θέσει υψηλή καί έπιφανεΐ τής νήσου καί έπί λόφου 
ύψούνται οί 22 κίονες, οί ύπολειφθέντες έκ τοΰ ναού, καί έν αύτή 
έτι τή καταστροφή τήν άρχαίαν μαρτυρούντες μεγαλοπρέπειαν. 
Σωροί μεγάλων πετρών, συντρίμματα κιόνων, καί άλλα λείψανα 
τοΰ άρχαίου οικοδομήματος καλύπτουσι τόν πέριξ χώρον. Οι 
κίονες εΐναι ρυθμού δωρικού, άνήκοντες είς τόν έκτον πρ. Χρ. 
αιώνα· τό δέ ύψος αύτών εΐναι μέτρων 5.27.

Ό ναός τής Αίγίνης δέν ήτο έκ Πεντελησίου μαρμάρου, 
δπως οι πλεϊστοι τών έν Άθήναις ναών, άλλ’ έκ πορώδους έγ- 
χωρίου λίθου, έπικεχρισμένου διά στιλπνού κεχρωματισμένου κο
νιάματος. Γνωστόν εΐναι δτι έν τω ναώ τούτω οι μέν έξωτερικοί 
τοίχοι ήσαν κεχρισμένοι διά βαθέος έρυθρού χρώματος (τού χρώ
ματος έκείνου, ού ΐχνη εύρίσκομεν έν ταϊς τοιχογραφίαις τής 

Πομπηίας), τό αέτωμα ήτο κυανούν, τά φύλλα τών έπιστυλίων 
κίτρινου καί πρασίνου χρώματος, καί αί τρίγλυφοι κυαναί. Καί 
αύτό τό έδαφος τοΰ ναοΰ εΐχεν ερυθρόν χρωματισμόν. Κατά τούς 
άκριβεστέρους ’υπολογισμούς τό εμβαδόν τοΰ ναοΰ ήτο 450 τετρα
γωνικών μέτρων (30 μετρ, μήκος πρός 15 μ. πλάτος).

"Οτι καί ό ναός ούτος έβεβηλώθη καί έληστεύθη, ώς οί πλεΐ- 
στοι τών έν Έλλάδι άρχαίων ναών, περιττόν εΐναι νά προσθέσωμεν 
δλος ό κόσμος γνωρίζει τάς έν τή Γλυπτοθήκη τοΰ Μονάχου 
Αίγινητικάς λεγομένας αρχαιότητας, αΐτινες προέρχονται έκ τοΰ 
ναοΰ τούτου, ού τά αετώματα έκόσμουν. Τών λαμπρών τούτων 
άναγλύφων, τών τέκνων τοΰ ήλιου καί τοΰ καθαρού ούρανοΰ, τών 
καταδικασθέντων, ώς μή ώφειλε, νά μένωσιν έντός περιωρισμένης 
αιθούσης καί ύπό κλίμα ομιχλώδες καί ύγρόν, τά μέν τής άνα- 
τολικής προσόψεως παριστάνουσι τήν εκστρατείαν τών Αίγινητών, 
όδηγούσης τής Άθηνάς, τά δέ τής δυτικής προσόψεως τόν άγώνα 
τών Ελλήνων καί Τρώων έπί τού πτώματος τού Πατρόκλου. Τά 
άνάγλυφα ταΰτα εΐναι άληθή άριστουργήματα, καί ούκ ολίγη άπη- 
τεΐτο μελέτη τής φύσεως καί καλλαισθησία, δπως τοσούτον έν- 
τέχνως μεταδοθώσιν έπί τοΰ ψυχρού λίθου αί μορφαί καί αί 
κινήσεις τού άνθρωπίνου σώματος. Έν ταϊς κεφαλαΐς μόνον καί 
εν τή έκφράσει τών προσώπων παρατηρεΐται άκόμη τό άρχαϊκόν, 
ούτως είπεΐν ιερατικόν, τής άρχαίας τέχνης. Άλλ’ δμως έν τοΐς 
άναγλύφοις τούτοις αισθάνεται τις τόν ελεύθερον έκεΐνον, πεφω
τισμένο', καί φυσικόν τύπον, δστις προαναγγέλλει ολόκληρον έπα- 
νάστασιν έν τή τέχνη καί άποτελεϊ τό μεταίχμιον μεταξύ τοΰ 
αρχαϊκού καί κλασικού λεγομένου τύπου. Ό τεχνίτης ή οί τεχνϊ- 
ται, οί τά άνάγλυφα ταΰτα έκτελέσαντες, ήσαν άναντιρρήτως άξιοι 
τοΰ Φειδίου πρόδρομοι.

Ο ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΣ AUBER.
(Μετά εϊ-ζόνος, δρα σελ. 293.)

Τή 17|29 παρελθόντος Ιανουάριου συνεπληρώθησαν άκριβώς 
έκατόν έτη άπό τής γεννήσεως τοΰ δημοφιλεστάτου πάντων τών 
γάλλων μουσουργών, τού Auber, δστις διά τών μελοδραμάτων του, 
τοΰ Μασαν ιέλλου (La muette de Portici), τοΰ Fra Diavolo καί 
άλλων άπεθανάτισε τό όνομά του. Ό Δανιήλ Φραγκίσκος Auber 
έγεννήθη έν Παρισίοις, πόλει ήν θερμώς πάντοτε ήγάπησε 
ένθα καί άπέθανεν έννενηκοντούτης σχεδόν τήν ήλικίαν. "Ητο δέ 
καθ’ δλα Γάλλος ή κάλλιον είπεΐν Παρισιανός.

Οί γονείς του εΐχον προσδιορίσει αύτόν διά τό έμπορικόν 
στάδιον, καί πράγματι έπί τινα χρόνου διετέλεσεν υπάλληλος έν 
Λονδίυω έν έμπορικώ τινι καταστήματι. Άλλ’ ή πρός τήν μου
σικήν κλίσις του τάχιστα τόν παρεκίνησε ν’ άφήση καί γραφείου 
καί κατάστιχα έμπορικά, καί υά έπιδοθή έυ Παρισίοις είς τήν 
μόυηυ προσφιλή αύτω έργασίαυ, τήυ μουσικήυ. Ήδη έυ ηλικία 
11 έτώυ εΐχε τουίσει μικρά τιυα μουσικά τεμάχια, τά όποια, ώς 
ήτο έπόμευου, ταχέως έλησμονήθησαν. Τω 1813 έτόυισε τό πρώτου 
αύτοϋ μελόδραμα "Τήυ στρατιωτικήν διαμονήν”, δπερ δμως κατά 
τήυ πρώτηυ εύθύς παράστασιυ οίκτρώς άπέτυχευ. Ό Auber, 
όργισθείς άπεφάσισε υά μή γράψη πλέου μουσικήυ καί έπί έξ 
δλα έτη ούδέν έγραψεν. Τέλος δμως έ’δωκε καί δεύτερον μελό
δραμα " Τήν Διαθήκην” πρός παράστασιν, άλλά καί τοΰτο άπέτυχε. 
Τώρα δμως ό ζωηρός μουσουργός δέν άπηλπίσθη· ή δευτέρα 
άποτυχία τόν ένεθάρρυνε καί τω 1828 έπαρουσιάσθη τό τρίτον είς 
τήν δημοσιότητα διά τοΰ άριστουργήματός του, τοΰ Μασανιέλλου 
(La muette de Portici), τό όποιον εύθύς κατά τήν πρώτηυ παρά- 
στασιν έυεθουσίασε τό άκροατήριον. Τό μελόδραμα τοΰτο εΐναι 
έργον μεγάληυ έχον τήν πρωτοτυπίαν ή μουσική αύτοϋ, φέρουσα 
χαρακτήρα έντελώς γαλλικόν, ομοιάζει τά λαμπρά έργα τοΰ 
Boieldieu, τοΰ Herold, τοΰ Adam, ύπερτερεΐ δμως τούτων 
κατά τήν δληυ σύυθεσιν. "Ο,τι δέ καθιστά τό αριστούργημα τοΰ 
Auber έτι έλκυστικώτερου εΐναι ή ώραία ύπόθεσις, ήν ό μονα

δικός περί τήν συγγραφήν τών λεγομένων libretti Scribe μετά 
τοσαύτης χάριτος καί ποιητικής φαντασίας έδραματούργησε. Κα
τόπιν έτόνισεν ό Auber καί πολλά άλλα μελοδράματα, πάντα 
δμως κατώτερα τοΰ Μασανιέλλου.

'Ο Auber έν τω μακρύ βίω έτιμήθη καί διά υψηλών αξιω
μάτων καί διά τής εύνοιας τοΰ βασιλέως Λουδοβίκου Φιλίππου, 
δστις διώρισεν αύτόν διευθυντήν τού ’Ωδείου, καί τού αύτοκράτορος 
Ναπολέοντος Γ'., δστις ώνόμασευ αύτόν αύτοκρατορικόν άρχι- 
μουσικόν. Καί δμως ήτο άνήρ τά μάλιστα μετριόφρωυ δστις 
ούδέποτε έκαυ- 
χήθη έπί ταϊς 
έπιτυχίαις του. 
Ή φήμη του 
ήτο τόσου με
γάλη, ώστε πρό 
έτών , ζώντος 
έτι αύτού, εΰ- 
ρέθησαν Γερμα
νοί διϊσχυριζό- 
μενοι δτι ό Au
ber ήτο Γερ- 
μαυός. Πλήυ 
τούτο εΐναι δ- 
λως άνυπόστα- 
τον ό Auber 
ήτο Γάλλος ψυ
χή τε καί σώ- 
ματι. Έυ έτει 
1871 κατά τήυ 
πολιορκίαν τών 
Παρισίωυ καί 
τοι ύπέργηρως 
ών έξ άγάπης 
πρός τήυ γενέ
τειραν αύτού 
πόλιν δέυ ήθέ- 
λησε ν’ άναχω- 
ρήση καί ύπέ- 
στη δλα τά δει
νά τής μακρας 
έκείνης πολιορ
κίας καί τών 
εμφυλίων σπα
ραγμών. Τά δει- 

0 ΜΟΤΣΟΤΡΓΟΣ AUBER.υά ταΰτα καί αί 
στερήσεις έπέ
φερον τόν θάνα
τόν του. Ό Au
ber άπέθανε τή 13 Μαρτίου 1871 κατά τάς φρικωδεστέρας διά 
τήυ πόλιν τών Παρισίωυ ήμέρας.

Ή είκών αύτού, ήν είς άνάμυησιν τής τελεσθείσης έκατον- 
ταετηρίδος του δημοσιεύομεν σήμερον, έλήφθη έκ φωτογραφίας τού 
Carjat έυ Παρισίοις.

Ή έκατονταετηρίς τής γεννήσεως τοΰ Auber έωρτάσθη έν 
Παρισίοις άξιοπρεπώς καί ώς ήρμοζε τή μνήμη άνδρός, δοξάσαντος 
διά τών άθανάτων αύτού μελοδραμάτων τήν Γαλλίαν. Τό μέγα 
μελοδραματικόν θέατρου παρέστησε τόν Μασανιέλλου (La muette). 
Μετά τήν τρίτηυ πραξιν άπαντα τά μέλη τής μουσικής ’Ακαδη
μίας έψαλου έν χορω ύμνον είς τιμήν τοΰ μουσουργού, τονισθέντα 
διά τήυ περίστασιν. Λαμπρά ήτο ή στιγμή, καθ’ ήν έψάλη τό 
γνωστόν ασμα τού Μασανιέλλου- "Έρως ιερός τής πατρίδος!-’ 
Καί τά άλλα θέατρα τών Παρισίωυ έπροθυμοποιήθησαν νά τιμή- 
σωσι διά καταλλήλων παραστάσεων τήυ μνήμην τού άποθανόντος 
μελοποιού. Έάν εύρίσκωυταί τινες κατηγοροΰντες αύτόν έπί έπι- 

πολαιότητι περί τήυ σύυθεσιν ή έπί αύτοσχεδιάσει τών μελών 
του, οί πλεϊστοι δμως άναγνωρίζουσι τήν έκτακτον αύτού εύφυΐαν 
καί τήν χάριν τής μουσικής του. Δέυ έχει βεβαίως ό Auber τήυ 
έμβρίθειαν τοΰ Meyerbeer, ή τό ένθουσιαστικόν τοΰ 'Ροσσίνη, 
έχει δμως έν ταϊς μελοποιΐαις του χάριν πράγματι γαλλικήν καί 
τήν έλκυστικήυ έκείνην έλαφρότητα, ήτις καθιστά τήν μουσικήν 
αύτού τοσούτον τερπνήν καί εύχάριστον.

"Οτι ό Auber εΐχε καί αντιπάλους, άπόδειξις εΐναι καί τό 
έξής περιστατικού· Κατά τήν κηδείαν του ώμίλησευ ό Δυμάς, ώς 

πρόεδρος τής ε
ταιρίας τών δρα
ματικών ποιη
τών τής Γαλ
λίας. Ο λόγος 
τού εύφυούς άν
δρός ήτο πλή
ρης εύγλωττίας 
καί έπαίνων ύ
πέρ τοΰ μετα- 
στάντος διδα
σκάλου, ώστε 
απαντες οί πα- 

ρευρισκόμενοι 
συνεκινήθησαν 

μέχρι δακρύων. 
'Ο ’Ιούλιος Σι
μών, ό φιλό
σοφος καί δη
μοσιογράφος, εις 
τών έναντίωυ 
τοΰ Auber, πλη- 
σιάσας μετά τήν 
κηδείαν τόν Δυ- 
μαν, τω εΐπεν 
μειδιών · ' Κα
λός είσαι ποιη
τής!”

ΓΝΩΜ1ΚΑ.

Άπαιτεΐται 
καρδία,διά νά εύ- 
χαριστήταί τ ις 

είς τά προτερήματα τών άλλων, καί πνεΰμα διά υά άνέχηται τά 
έλαττώματά των.

** *
Τί σε ώφελεϊ νά ήσαι εύφυής, δταν οί περικυκλούντές σε δέν 

ήναι εύφυεΐς; Άς φωνάζη δσον θέλει ό πετεινός είς τάς χήνας· 
αύται ούδόλως προσέχουν είς τήν φωνήν του.

** * 
Ή άντίρ^ησις καθιστά τήν συνομιλίαν ζωηρόν διά τούτο 

εΐναι αί αύλαΐ τοσούτον μονότονοι.
** *

Πολλάκις έπαυαλαμβάνομεν τό ρητόν τής 'Αγίας Γραφής· 
Μή πεποίθατε έπί άρχοντας· καί λησμονούμεν νά προσθέσωμεν τό 
τέλος· — ύιούς άνθρώπων!

ΕΛΙΣΑΒΕΤ,
Βασίλισσα τής 'Ρουμανίας.
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ΤΟ ΑΣΜΑ ΊΌΪ ΧΙΑΒΑΘΑ.
(συνέχεια- 8ρα ττροτ,γ. τεύχος.)

Και ή γραία ή Νοκόμη 
Πρδς τήν δύσιν έστραμμένη, 
Είπε πρός τόν Χιαβάθαν· 
"Έκεϊ κάτω ζή ό μάγος. 
Ό φρικώδης Μεγισόγβων, 
Το πτερόν έκ μαργαρίτου, 
Πνεύμα πλούτου κ1 εύτυχίας. 
Τόν φρουρούν μεγάλοι οφεις, 
Πύρινοι καί φρικαλέοι, 
Καί πισσώδες, μέλαν ρεύμα. 
Θά ίδής εκεί τούς οφεις 
Πώς κυλίονται καί έρπουν, 
Θά ίδής έκεϊ τό ρεύμα 
Τό πισσώδες έστραμμένον 
Πρός τά νέφη τής έσπέρας.”

"Με απάτην καί μέ δόλον 
Έκρεούργησεν ό μάγος 
Τον πατέρα μου, όπόταν 
Κατελθών έκ τής σελήνης 
Μ’ άνεζήτει είς τδν κόσμον. 
Ισχυρός ό μάγος είναι, 
Καί άπο τά έλη πεμπει 
Μαύρας αναθυμιάσεις, 
Πυρετούς θανατηφόρους. 
Πέμπει τήν λευκήν δμίχλην, 
Τήν πυκνήν καί ίοβόλον, 
Πέμπει νόσους καί θανάτους.”

■' Λάβε τώρα, Χιαβάθα, 
Καί τό τόςον καί τά βέλη, 
Λάβε καί το ρόπαλόν σου, 
Καί τάς μαγικάς χειρίδας, 
Καί τήν λέμβον τήν μικράν σου, 
Καί τού έλλοπος τό λίπος 
Νά τή χρίσης “ά πλευρά της, 
Μέ δρμήν νά διάσχιση 
Τό πισσώδες, μαΰρον ύδωρ. 
Καί άπόκτεινον τόν μάγον, 
Κι άπό πυρετούς καί νόσους 
Σώσον τήν φυλήν σου δλην, 
Κ' έκδικήσου, έκδικήσου 
Τόν πατέρα μου, ω τέκνον!”

Ήτοιμάσθη καί ώπλισθη 
Παρευθύς ό Χιαβάθας, 
Καί έξήτασε τήν λέμβον 
Λέγων πρδς αυτήν εύθύμως· 
"Έλθέ, φίλη μου γλυκεία, 
Έλθέ, λέμβος μου ταχεία, 
Πλεύσε πρδς τδ μέρος, δπου 
Τδ πισσώδες βλέπεις ύδωρ 
Καί τούς όψεις τούς πυρίνους.”

Καί ή λέμβος άνεσκίρτα 
Καί ταχέως έπροχώρει · 
Κ’ έψαλλεν ό Χιαβάθας 
Τδν πολεμικόν παιάνα, 
Κ’ έκρωζεν ό τού πολέμου 
' Αετός είς τδν αιθέρα, 
Τών πτηνών ό μέγας άναξ.

Ταχύς ήλθεν εις τό μέρος 
Όπου έκειντο οί οφεις 
Έντός μελανών ύδάτων, 
Άποκλείοντες τδν δρόμον, 
Τάς στιλπνάς κινοϋντες ράχεις, 
Κι άναπέμποντες δυσώδεις 
Μαύρας άναθυμιάσεις 
Φονικάς και ιοβόλους.

Εύθαρσώς ό Χιαβάθας 
’Έβαλε φωνήν μεγάλην 
Άφετέ με νά διέλθω! 
“Μή μου κλείετε τδν δρόμον!” 
Καί άπήντησαν οί οφεις 
Μέ τήν φλογέράν πνοήν των 
"Φύγε, άνανδρε, έντεϋθεν, 
Άπελθε πρδς τήν Νοκόμην!”

Μετ’ οργής ό Χιαβάθας 
Τδ μακράν του σύρει τόςον 
Καί τά φονικά του βέλη, 
Κ εκτοξεύει έν τφ μέσω 
Τών φριχτών αυτά θηρίων. 
Πας τού τόξου ήχος ήτο 
Κραυγή μάχης καί θανάτου, 
Παν δέ σύριγμα του βέλους 

’ Ασμα νεκρικόν τών ζώων.

Έν τφ αιματι τφ μαύροι 
"Εκειντο νεκροί οί οφεις · 
Κ’ έν τφ μέσφ των ήσύχως 
Έπλεεν ό Χιαβάθας, 
Λέγων “Λέμβος, τώρα πλεΰσον 
Είς το ύδωρ τδ πισσώδες.”

Μέ τού έλλοπος τδ λίπος 
Έχρισε τήν λέμβον δλην, 
Όπως τάχιστα διέλθη 
Τδ θανατηφόρου ύδωρ.

Όλην έπλευσε τήν νύκτα 
Έφ’ ύδάτων λιμναζόντων, 
Τά όποια πλήρη χόρτων 
Καί καλάμων σεσηπότων 
Νεκρά έκειντο καί μαύρα 
Καί άκίνητα καί χαύνα, 
Άμυδρώς πεφωτισμένα 
Ύπδ τών πυρών έκείνων, 
“Ας άνάπτουσι τήν νύκτα 
Πνεύματα νεκρών άνθρώπων.

Ωχρά ήτο ή σελήνη, 
Σκοτεινόν τδ μαΰρον ύδωρ, 
Καί περί τδν Χιαβάθαν 
Μυϊαι πύρινοι έπέτων, 
Όπως τόν αποπλανήσουν· 
Μαύρος βάτραχος μέ βλέμμα 
Ίον προσέβλεψε χολώδες, 
Στεναγμόν βαθύν δ’ άφήσας 
Έβυθίσθη είς τό ύδωρ. 
Συριγμοί όζεις αντηχούν 
Είς τόν σκοτεινόν αιθέρα - 
Καί άπό τής μαύρης όχθης 
Ό έρωδιός μακρόθεν 
"Εδωσε τήν άγγελίαν 
Ότι έ'φθασεν ό ήρως.

Πρός δυσμάς ό Χιαβάθας 
Πρός τού μάγου διηυθύνθη 
Τοΰ φρικώδους τήν πατρίδα, 
Έν ω ή ψυχρά σελήνη 
Τόν προσέβλεπε μέ τρόμον. 
Καί ό ήλιος πυρφόρος 
Τφ κατέφλεγε τά νώτα. 
Τότ’ έφάνη έμπροσθέν του 
Έπί λόφου ή καλύβη 
Μεγισόγβονος τοΰ μάγου.

Καί στραφείς ό Χιαβάθας 
Ιϊρός τήν λέμβον είπε- “Θάρσει!" 
Καί σκιρτήσασα ή λέμβος 
Διά μέσου τών ύδάτων 
Τών νεκρών καί σεσηπότων

Έτινάχθη έν θριάμβφ ■ 
Καί έπήδησεν άβρόχοις 
Τοΐς ποσίν ό Χιαβάθας 
Είς τήν όχθην πλήρης τόλμης.

Παρευθύς λαβών τό τόςον 
Τό έμπήγει είς τήν άμμον 
Μέ τήν μίαν του τήν άκραν, 
Καί πιέζων μέ τό γόνυ 
Τό ένέτεινε βιαίως.
Καί τό βέλος διευθύνει 
Πρός τοΰ μάγου τήν καλύβην. 
Μετά συριγμοΰ τό βέλος 
Ταχύ φεύγει πρός το τέρμα 
’Εντολής πιστός του κήρυς· 
Έξελθε άπο τήν τρώγλην, 
"Ύβριστά, αυθάδη μάγε! 
Έξελθε, σέ περιμένει 
"Αφοβος ό Χιαβάθας!”

Ώρμησεν έκ τής καλύβης 
Εις τήν πρόσκλησιν ό μάγος. 
Υψηλός, πλατύς τούς ώμους 
Καί φρικτδς τήν όψιν ήτο- 
Ιεθωρακισμένος δλος, 

"Ετοιμος κ’ έν πανοπλία ■ 
Τδ δέ πρόσωπόν του είχε 
Τής αυγής τό στίλβον χρώμα · 
Είς τήν κεφαλήν έφόρει 
'Αετού πτερά ποικίλα 
Κυματίζοντα μέ χάριν.

'*  Σέ γνωρίζω, Χιαβάθα,” 
Μέ φωνήν βροντώδη είπε 
Καί καγχάσας φρικαλέως· 
" Φύγε, άνανδρε, δπίσω, 
Άπελθε προς τάς γυναίκας, 
Πρός τήν γραίαν σου Νοκόμην, 
'Επειδή θά σέ φονεύσω, 
Ώς έφόνευσα πρό χρόνων 
Τής Νοκόμης τόν πατέρα!”

Πλήρης θάρρους κ’ εύτολμίας 
Άπαντα ό Χιαβάθας- 
"Έπαρσις δέν είναι ξίφος, 
Καύχησις δέν είναι τόξον, 
Χλευασμός οέν είναι βέλος. 
Περισσότερον άξίζουν 
Έργα, παρά λόγοι κοΰφοι· 
Τής οίήσεως άξίζει 
Περισσότερον ή ^ώμη!”

Τότε ήρχισεν ή πάλη, 
Δεινή πάλη, πεισματώδης, 
Διαρκέσασα καθ’ δλην 
Τήν ήμέραν μετά λύσσης· 
’Επειδή τοΰ Χιαβάθα 
Δέν ήδύναντο τά βέλη 
Νά τρυπήσωσι τοΰ μάγου 
Τό Οωρακωμένον σώμα, 
Ούδ’ ήδύναντο οί κτύποι 
Ιών χειριδών νά δαμάσουν 
Τόν άτρόμητον έχθρόν του. 
Μέ τό ρόπαλόν του βράχους 
Έθραυεν ό ΧιαβάΟας, 
Πλήν τοΰ Οώρακος τούς κρίκους 
Δέν ήδύνατο νά θραύση.

Άκουμβών έπί τοΰ τόξου 
"ϊστατο ό Χιαβάθας 
Πληγωμένος τό έσπέρας, 
Πλήρης λύπης κι’ άθυμίας- 
Καί τό ρόπαλόν του ήτο 
Τό σκληρόν συντετριμμένου,

Κ’ αί χειρίδες του έπίσης 
Ήσαν δλαι έσχισμέναι.
Τρία μόνον έχων βέλη, 
Περιττά σχεδόν και ταΰτα, 
Έκειτο ό Χιαβάθας 
Ύπ’ έλάτην, τής όποιας 
Ό κορμός κεκαλυμμένος 
Ήτο βρύων καί μυκήτων.

Αίφνης άσμα έκ τού δάσους 
Ήχησε δρυοκολάπτου · 
"Χιαβάθα! Χιαβάθα!
Πρός τήν κεφαλήν τοΰ μάγου 
Νΰν τά βέλη σου νά ρίψης, 
Καί τάς τρίχας του νά εΰρης, 
Ι ών πλοκάμων του τάς βίζας ■ 
Έκεϊ μόνον τρωτός είναι.”

Έν τφ άμα δέ εν βέλος 
Έρριψεν ό Χιαβάθας 
"Οτε έκυψεν ό μάγος 
Νά σηκώση μέγαν λίθον. 
Τών τριχών τάς ρίζας εύρε 
Τό πεΦηνόν του βέλος, 
Καί ό μάγος έκλονίσθη, 
Ώς ό πληγωμένος ταύρος, 
Όστις πίπτει ζαλισμένος.

Καί ταχύτερον τοΰ πρώτου 
Εφθασε τό άλλο βέλος 
Είς τό τέρμα του, βαθέως 
Είς τήν κεφαλήν τού μάγου 
Έμπηχθέν, καθώς τό πρώτον. 
Καί τά γόνατα τού μάγου 
Έτρεμον, ώς τρέμει σχοϊνος 
Έν τφ μέσφ τής θυέλλης.

Πλήν ταχύτερον τών άλλων 
Ώρμησε τό τρίτον βέλος 
Καί βαθύτερον είσήλθεν. 
Ό φρικτός δέ Μεγισόγβων 
Είδε τότε τοΰ θανάτου 
Τό πυρώδες φλέγον βλέμμα, 
Κι' ηκουσε καί τήν φωνήν του 
Έκ τού σκότους άντηχοΰσαν. — 
"Απνοος νΰν παρά τούς πόδας 
'Έκειτο τοΰ Χιαβάθα 
Ό φριχτότερος τών μάγων.

Καί ό Χιαβάθας τότε 
Μέ χαράν κ’ ευγνωμοσύνην 
Τον καλόν δρυοκολάπτην 
Προσεχάλεσε πλησίον, 
Καί τοΰ έχρισε μέ αίμα 
Τήν μικράν τήν κεφαλήν του. 
Φέρει δέ τό πτηνόν τοΰτο 
Μέχρι σήμερον άκόμη 
Ερυθρών πτερών λοφίσκον 
Είς σημεΐον τής μεγάλης 
Καί καλής υπηρεσίας.

Καί ώς λάφυρον τής πάλης, 
Ώς τής νίκης του σημεΐον 
Έλαβεν ό Χιαβάθας 
Τόν δερμάτινον χιτώνα 
Τοΰ πεσόντος άντιπάλου- 
Τό δέ πτώμά του άφήκεν 
Άταφον παρά τήν όχθην, 
Μέ τούς πόδας είς τήν άμμον 
Καί τό πρόσωπόν ’ς τό ύδωρ. 
Ύπεράνω ό τής μάχης 
Αετός έπέτα κύκλφ, 
Όσφραινόμενος τήν λείαν. 
Είσελθών δ’ ό Χιαβάθας

Είς τοΰ μάγου τήν καλύβην, 
Τφ άφήρεσε τόν πλούτον, 
Μόσχων δέρματα, καστόρων, 
Ζώνας, πήρας καί διφθέρας, 
'Αργυρά, οξέα βέλη, 
Καί φαρέτρας βαρυτίμους.

Κ’ έπανήλθεν έν θριάμβφ 
Διά μέσου τών ύδάτων 
Καί τών όψεων, κομίζων 
Τοΰ άγώνος του τήν λείαν, 
Ψάλλων άσματα τής νίκης.

Καί έκεΐ παρά τήν όχθην 
Ίσταντο μέ τήν Νοκόμην 
Ό καλός ό Χιβιάβος 
Καί ό Κβάσης, ό γενναίος, 
Κ' έπερίμενον νά ϊδουν 
Τόν άνδρεϊον Χιαβάθαν 
Έπιστρέφοντ’ έν θριάμβφ. 
Κί ό λαός χορεύων, άδων 
Ύπεδέξατο τόν νέον, 
Τόν άνδρεϊον Χιαβάθαν · 
" Τιμή σοί τφ Χιαβάθα! 
Έν χοοφ οί πάντες ψάλλουν · 
Σύ έφόνευσας τόν μάγον 
Τόν φρίκώδη, μέγαν μάγον, 
Όστις έπεμπε κατ’ έτος 
Μαύρας άναθυμιάσεις, 
Νόσους, πυρετούς, θανάτους!’’

Αρεστή τφ Χιαβάθα 
Έμειν’ έκτοτε ή μνήμη 
Τοΰ καλού δρυοκολάπτου, 
Καί είς ένδειξιν φιλίας 
Κι’ άναμνήσεως σημεΐον, 
Μέ τόν έρυθρόν λοφίσκον 
Τοΰ μικρού πτηνού έκείνου 
Διεκόσμησεν ό ήρως 
Καί τήν καπνοσύριγγά του. 
Πλήν τούς θησαυρούς τού μάγου, 
Λάφυρα καλοΰ θριάμβου, 
Μέ δικαιοσύνην άκραν 
Διεμοίρασεν έξ ίσου 
Είς τάς τάξεις τής φυλής του.

10.

Η ΜΝΗΣΤΕΙΑ ΤΟΤ ΧΙΑΒΑΘΑ.

"Ό,τι είναι είς τό τόξον 
Ή νευρά, αύτό καί είναι 
Ή γυνή διά τόν άνδρα. 
Ή γυνή τόν άνδρα κάμπτει, 
Καί τόν υπακούει δμως- 
Τόν ελκύει, κι’ άφ’ ετέρου 
Τόν ακολουθεί συγχρόνως · 
Καί ό είς χωρίς τοΰ άλλου 
Περιττός καθ’ δλα είναι.”

Ταΰτα έλεγεν ό νέος 
Χιαβάθας κατά μόνας 
Μέ βαθύν καρδίας πόθον, 
Πλήρης φόβων καί ελπίδων. 
Ενθυμείτο τήν ώραίαν 
Τήν ερατεινήν παρθένον, 
“Ην έκάλουν “γελών ύδωρ ’ 
Είς τήν γην τών Δακοτάχων.

"Έπλεξε έκ τής φυλής σου 
Νέαν, είπεν ή Νοκόμη- 
Μή ζητείς γυναίκα ξένην- 
Είναι πΰρ έν τή έστίφ 
Ή τού γείτονος θυγάτηρ-

Πλήν είν’ άψυχος σελήνη 
Και ή καλλιτέρα ξένη.”

Ταΰτα είπεν ή Νοκόμη. 
Τή άπήντησεν ό νέος- 
“Να'ι, φιλτάτη μου Νοκόμη, 
Ή πυρά γλυκεία είναι· 
Έγώ πλήν τό φώς τών άστρων 
Προτιμώ καί τής σελήνης.”

Πάλιν είπεν ή Νοκόμη 
Σοβαρά, συλλογισμένη · 
“Μή μου φέρεις είς τόν οίκον 
Όκνηράν, ματαίαν νέαν,
Η άνίκανον γυναίκα · 

Φέρε μου άξιαν νέαν. 
Ικανήν νά διευθύνη 
Τήν οικίαν καί νά τρέχη, 
Όταν ελθή ή άνάγκη, 
Καί μηνύματα νά φέρη.”

Μειδιών ό ΧιαβάΟας 
ΆπεκρίΟη είς τήν γραίαν· 
“Είς τήν γήν τών Δακοτάχων 
Ζή ή κόρη τού χαλκέως, 
Ή άρίστη τών παρθένων ■ 
Αυτήν θέλω νά σοι φέρω- 
Πρόθυμος θά ήναι αυτή 
Είς τά νεύματά σου δλα- 
θά oot ήναι φλός, σελήνη, 
"Ηλιος δέ τής φυλής μου!”

Σείει πλήν τήν κεφαλήν της 
Ή Νοκόμη καί τφ λέγει- 
“Μή γυναίκα ξένην φέρεις · 
Έκ τής γής τών Δακοτάχων- 
Άγριοι καί αίμοβόροι 
Είναι δλ’ οί Δακοτάχοι- 
Πρός αυτούς σκληρούς πολέμους 
Είχομεν πολλάκις ήδη, 
Καί αυτοί δέν λησμονοΰνται · 
Άνοικταί αί πληγαί μένουν.’’

Μειδιών ό Χιαβάθας 
Είπε πάλιν πρός τήν γραίαν 
“Κι’ άλλη άν δέν ήν αιτία, 
Ταύτην μόνην θά έζήτουν, 
Συμφιλίωσις νά γείνη, 
Νά λησμονηθή ή εχθρα, 
Κ' αί πληγαί νά κλείσουν δλαι.”

Καί ό νέος Χιαβάθας 
Άνεχώρησεν άμέσως 
Είς τήν γήν τών Δακοτάχων, 
Πρός τήν χώραν τών ώραίων 
Γυναικών, βαδίζων μόνος 
Διά μέσου πεδιάδων 
Καί δασών εκτεταμένων, 
Έν τφ μέσφ έρημίας.

Είχε δέ τά πέδιλά του, 
’Ελαφρά καί μαγευμένα, 

‘Ώστε έκαστον του βήμα 
Είχε μήκος τοΰ μιλλίου- 
Πλήν μακρός ό δρόμος ήτο. 
Ή καρδία του έπέτα, 
Κ’ έπροχώρει, έπροχώρει 
Μέχρις δτου τόν βροντώδη 
Κρότον ήκουσε μακρόθεν 
Τοΰ μεγάλου καταρράκτου. 
“Γλυκύς, είπεν, είν’ ό κρότος, 
Ή φωνή αύτή γλυκεία!”

(άκολουΟεΐ.)
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ΤΥΠΟΙ ΕΝ ΚΙΝΑ·..
Α. 01 ΚΟΥΡΕΐΣ.

Οί κουρεΐς έν τώ ούρανίω Κρα
τεί είναι δύο ειδών· οί μέν έγζα- 
τεστημένοι έν ζουρείοις καί παρα- 
πήγμασιν, οί δέ περιφερόμενοι εν 
ταΐς δδοΐς καί έξασκοΰντες το έπάγ- 
γελμά των έν ύπαίθρω. Οί νομάδες 
ούτοι κουρεΐς κρατοϋσιν έν χερσΐ δύο
ράβδους σιδηράς, άς συγζρούουσι σε- 
νεχώς, δπως έλκύσωσι τήν προσοχήν 
τών διαβατών ■ έπί τών ώμων ζρα-
τοϋσι λεπτόν πάσσαλον, άπό τοΰ
ενός άκρου τοΰ οποίου ζρέμαται άγ- 
γεΐον πλήρες ΰδατος, λεκάζη καί 
τινα προσόψια, άπο δέ τοΰ άλλου 
άκρου κάθισμα μέ συρτάρια, έν οΐς 
ύπάρχει σιδηροΰν σκεύος περιέχον 
θερμόν ύδωρ, τό όποιον διατηρείται 
θερμόν διά μέσου μιζροΰ αίθράνου 
ή πυραύνου. Άμα εύρη πελάτην ό

Ο ΟΑΤΣΣΕΤΣ ΑΝΔΡΟΤΤΣΟΤ.

κουρεύς ζητεί κατάλληλον έν τή όδώ 
θέσιν, τοποθετεί τά έργαλεΐά του, 
προσκαλεϊ τόν θέλοντα νά ξυρισθή 
νά ζαθήση καί αρχίζει τήν έργασίαν 
του. Καί πρώτον μέν τω ξυρίζει 
τήν κεφαλήν, εΐτα δέ τώ καθαρίζει 
οφθαλμούς καί ώτα, τω τραβά τάς 
κλειδώσεις τών χειρών και ποδών, 
καί τώ δέφει τό σώμα. Καί πάντα 
ταΰτα γίνονται έν ύπαίθρω καί έν 
πλήρει μεσημβρία! Άλλά ποΰ νά 
εύρεθώσι αρκετά κουρεία καί παρα
πήγματα διά τούς κουρεΐς έν χώρα, 
έν ή καθ’ έκάστην ίσως εκατό χι
λιάδες κεφαλών κείρονται;

Ό κουρεύς έν Κίνα είναι είς 
τών εύτυχεστέρων έπαγγελματιών, 
διότι έλλειψιν έργασίας έχει μόνον 
οσάκις άποθάνει ό αύτοζράτωρ. Τότε 
έπί έν ολόκληρον έτος πενθοΰσιν οί 
πιστοί τοΰ ήγεμόνος ύπήκοοι καί 
καθ’ δλον τό διάστημα τοΰτο δέν

ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΤΑΡΑΣ ΕΝ ΤΤΝΤΔΤ. *
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ξυρίζουσι τήν κεφαλήν των. 
ν’ άποθάυωσι τής πείνης.

Οί οέ δυστυχείς κουρεϊς κινδυνεύουσι

Β'. 01 ΕΠΑΪΤΑΙ.

Ούδεμία χώρα τής γής περιέχει τοσούτους καί τοσοϋτον αναι
δείς έπαίτας δσον ή Κίνα. Έν τώ έκτεταμέυω έκείνο» κρατεί οί 
έπαϊται σχηματίζουσι μεγάλην κοινότητα, ήν κυβερνά ώς άρχων ό 
βασιλεύς τών επαιτών, έχων ύπό τάς άμεσους διαταγάς του τούς 
έν έκαστη περιφερεία δικαστάς, οΐς άπόκειται ή κατάπαυσις τών 
ερίδων και τών διαφορών ό συμβιβασμός. ΓΙάς επαίτης Οέλων νά 
γείνη μέλος τής κοινότητος οφείλει νά λάβη τήν πρός τοΰτο έγ- 
κρισιυ τοΰ δικαστοΰ τοΰ τμήματος, είς δ θέλει νά έγγραφή. 0 
γάμος παρά τοΐς έπαίταις έν Κίνα ούδεμίαν έχει ούτε πολιτικήν 
ούτε θρησκευτικήν σημασίαν, καί τά τέκνα δέν φέρουσι τό όνομα 
τοΰ πατρός των.

’Οχληροί καθίστανται οί έπαϊται είς τούς οίκοδεσπότας καί τούς 
έμπορους- καί άλλοίμονον είς τόν τολμώυτα ν’ άποπέμψη άπό τής 
οικίας του ή έκ τοΰ μαγαζείου του ένα έπαίτην! έχει νά ύποστή 
άληθή έφοδον πάντων τών έπαιτών τής συνοικίας. Διά τόν λόγον 
τούτον έμποροι, θέλοντες νά μένωσιν άνενόχλητοι συνομολογοΰσι 
μετά τής κοινόνητος ιδιαιτέραν συνθήκην, καθ’ ήν πληρόνουσιν 
ώρισμένον χρηματικόν ποσόν, καί λαμβάνουσι τεμάχιον χάρτου, τό 
όποιον προσαρμόζουσιν είς τήν θύραν τοΰ καταστήματος του καί 
τό όποιον άπαλλάττει αύτούς, έπί ώρισμένον τουλάχιστον χρόνον, 
άπό τής έπισκέψεως τών έπαιτών. Μέ δλην δμως τήν πλησμονήν, 
-ών έπαιτών έν Κίνα, ό φόρος τών πολιτών πρός περίΟαλψιν 
αύτών δέν είναι πολύ βαρύς, καί τοΰτο διότι τό κινεζικόν νόμισμα 
είναι τόσον μικρόν ώστε συμβιβάζεται άριστα πρός τόν σκοπόν. 
Εκατό κάς έκ χαλκού έχουσι τήν άξίαν έκατοστών τοΰ
φράγκου. Είς τόν έπαίτην δίδεται συνήθως §ν κάς, συνήθως κάς 
κακής διατηρήσεως άλλ’ έυίοτε συμβαίνει ώστε ό έπαίτης νά 
προσφέρη κάς κακής διατηρήσεως καί άντ’ αύτοΰ νά λαμβάνη 
καλόν νόμισμα- έχοντος δέ τοΰ κακού τό ήμισυ μόνον τής άξίας, 
ό έπαίτης κερδίζει τήν διαφοράν , ήτις άποτελεΐ τήν ελεημοσύνην 
του. Έξ δλων τών πόλεων τοΰ Ούρανίου Κράτους τό Πεκίνου 
είναι ό Παράδεισος τών έπαιτών διότι έν Πεκίνω εύρίσκει ό 
έπαίτης νυκτερινόν κατάλυμμα άντί ήμίσεος κάς μόνον. Καί τοΰτο 
διά τόν εξής λόγον Μετοχική τις έταιρία άνήγείρε πρό έτών 
οίκημα τρισμέγιστου, τό όποιον λέγεται Κι-μαο-λάν, ήτοι κατά 
λέξιν "ή οικία τών πτερών τών ορνίθων”. Τεραστία αίθουσα έντός 
τοΰ οικήματος τούτου σχηματίζει άπέραντον κλίνην έκ πτερών όρ- 
νίθων. Δεκτοί είσίν άνδρες καί γυναίκες άναμίξ. νέοι καί γέροντες· 
έκαστος έτοιμάζει δπως δύναται άναπαυτικώτερου τήν νυκτερικήν 
φωλεόν του καί κατακλίυεται. Έν άρχή τής συστάσεως τοΰ με
γάλου τούτου ύπνωτηρίου έκαστος προσερχόμενος έλάμβανε καί έν 
σκέπασμα· έπειδή δμως τά σκεπάσματα ταΰτα ταχέως έγίνοντο 
άφαντα, οί διευθύνοντες τόν μέγαν κοιτώνα έπρομηθεύθησαν βαρύ 
μέγα σκέπασμα, δπερ άπλοΰται έπί δλης τής αιθούσης. Καί τήν 
ήμέραν τό σκέπασμα τοΰτο άναβιβάζεται διά δυνατών σχοινιών 
πρός τήν όροφήν τήν νύκτα δέ άφ’ ου δλοι οί προσελθόντες 
έλαβον τήν θέσιν των καταβιβάζεται τό σκέπασμα. ’Απαιτείται 
μεγάλη προσοχή νά διαπεράση έκαστος τήν κεφαλήν του διά τίνος 
τών πολλών οπών τοΰ σκεπάσματος, τών έπί τούτω εύρισκομένων, 
διότι άλλως κινδυνεύει νά πάθη έξ άσφυξίας ύπό τό βαρύ έκείνο 
κάλυμμα. Ωσαύτως καί τήν πρωίαν πρέπει πάλιν νά προσέξη 
είς τήν έξαγωγήν τής κεφαλής του άπό τής οπής, καθότι μέ τό 
διά τοΰ τάμ-τάμ διδόμενου σημεΐον τής γενικής έξεγέρσεως, άνα- 
βιβάζεται άποτόμως τό σκέπασμα.

ΙΣΊΌΡ1ΚΑ1 ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΚ ΤΗΣ

Β Τ Ζ Α X ΤIX Η Σ ATΤ Ο ΚΡ A Τ 01’1 Λ Σ.

ΑΝΔΡ0ΝΙΚ1 >Σ- Ο ΚΟΜΝΗΝΊ)Σ.
(συνέχεια· ορα προηγούμ. άριΟμ..)

— Πώς; άνέκραξεν ό’Ανδρόνικος προσβλέπων αύστηρώς τούς 
ναύτας. Σείς οί άτρόμητοι ναύται τής Χηλής, σείς οί έμπειροι 
θαλασσοπόροι, σείς φοβεΐσθε ολίγον άνεμον;

— Δέν εΐναι τοΰτο, βασιλεύ, άπήντησε πάλιν ό γέρων ναύ
της· άλλ’ ή έποχή εΐναι προχωρημένη καί είς αύτήν τήν έποχήν 
αΐ τρικυμίαι εΐναι αί πλέον άγριαι. Πίστευσέ με, βασιλεύ, δέν 
εΐναι φρόνιμον νά έβγης τώρα είς τό πέλαγος· μετά δύο ή τρεις 
ήμέρας θά πέση ό άνεμος καί τότε δλοι, δλοι ε’ίμεθα πρόθυμοι νά 
σέ ύπηρετήσωμεν.

— Τό πλοϊον τό θέλω άμέσως, είπεν ό ’Ανδρόνικος- δέν 
περιμένω ούτε στιγμήν. — Μεταξύ ύμών δλων δέν εύρίσκεται 
λοιπόν κανείς θέλων νά ύπακούση είς τήν φωνήν τοΰ βασιλέως 
του; Λησμονείτε δτι μοί οφείλετε ύπακοήν καί δτι ή θέλησίς μου 
εΐναι νόμος διά τούς ύπηκόους μου;

'Ο ’Ανδρόνικος είχε τόν λόγον ταχύν καί τραχύν, καί τό βλέμμα 
διαπεραστικόν διά τής φωνής του, διά τοΰ τρόπου του έπεβάλλετο 
πάντοτε είς τά πλήθη, διό καί ή παρουσία του ήρκει νά έξασκήση 
μεγίστην έκάστοτε έπιρροήν. Καί έν τοΐς συμβουλίοις τοΰ κράτους 
καί έν ταϊς συνελεύσεσι τοΰ λαοΰ καί έν τώ κύκλω τών οπαδών 
του, ή γνώμη του ήτο πάντοτε ή ύπερισχύουσα, διότι έξεφράζετο 
διά γλώσσης καθαράς καί άποτόμου, ούδεμίαν δεχομένης άντίρ- 
ρησιν, καί διά ύφους έπιτακτικοΰ, άποκρούοντος πάσαν άντιλογίαν 
καί συζήτησιν. Είχεν ό Ανδρόνικος τό φυσικόν έκείνο δώρον, τό 
όποιον άνύψου αύτόν ύπεράνω τών κοινών άνθρώπων, καί ή γοητεία 
αύτη, ήν έξήσκει, ίσχυρώτερον πολύ έπενήργει έπί τών μικροτέρων 
άνθρώπων, οϊτινες έθεώρουν αύτόν ώς έκτακτόν τι καί προνο
μιούχο'» δν.

Ήτο λοιπόν δυνατόν οί λόγοι τοΰ ’Ανδρονίκου, λεγόμενοι μά
λιστα διά φωνής άποφασιστικής, νά μή έμποιήσωσι βαθεϊαν είς 
τούς απλοϊκούς κατοίκους τής Χηλής έντύπωσιν, οϊτινες βλέ- 
ποντες ένώπιον αύτών τόν ισχυρόν βασιλέα, ένόμιζον αύτόν άκόμη 
περιβεβλημμένον τήν πορφύραν και έτρεμον περίφοβοι είς τήν εμ- 
φάνισίν του;

Τό άγριον Οηρίον, καί άοπλον καί καταβεβλημμένον, έμποιεΐ 
τρόμον καί φρίκην!

Μετ’ ολίγον τρεις ναύται, άνδρες νέοι καί ζωηροί, ών τό 
βλέμμα ένέφαινε θάρρος ατρόμητου καί άπόφασιν, προσήλθον καί 
εΐπον πρός τόν βασιλέα, δτι εΐναι πρόθυμοι νά τω έτοιμάσωσι 
πλοϊον καί νά παλαίσωσι κατά τών άγριων τοΰ Εύξείνου Πόντου 
κυμάτων.

— Νά έτοιμασθή λοιπόν τό πλοϊον δσον τάχιστα, είπεν ό 
’Ανδρόνικος πρός αύτούς· έντός μιας ώρας θέλω ν’ άναχωρήσω.

Τό παράδειγμα τών τριών εύτολμων ναυτών έξήσκησε μαγικήν 
έπί τοΰ πλήθους έπιρροήν, καί άμέσως πλεΐστοι έσπευσαν νά 
είσπηδήσωσιν έντός τοΰ προσδιορισθέντος πλοίου, δπως παρα- 
σκευάσωσιν αύτό δεόντως. Μόνον ό γέρων ναύτης, ό άποτρεψας 
τον βασιλέα άπό τοΰ πλού, έρριπτεν άνήσυχα έπί τοΰ ούρανοΰ 
βλέμματα καί έσειε τήν λευκήν αύτοΰ κεφαλήν.

Τό πλοϊον ήτο μεγάλη τριήρης, χρησιμεύουσα είς μεταφοράν 
προϊόντων καί έμπορευμάτων είς τά παράλια τοΰ Εύξείνου Πόντου, 
καί νΰν εύρίσκέτο ήγκυροβολημένον ένεκα τοΰ ένσκήψαντος χει- 
μώνος.

Ζωηρά έν τώ πλοίω τούτω παρετηρεϊτο τώρα κίνησις· οι 
μέν άνερριχώντο έπί τών ιστών καί τών κεραιών, οί δέ έξετύ- 
λισσον τά ιστία καί έξήταζον τήν κατάστασιν αύτών, άλλοι πάλιν 

έλυον τάς βαρείας άλύσεις, δι’ ών τό πλοϊον ήτο προσδεδεμένον 
έπί τής παραλίας, καί άλλοι άντλοΰντες ύδωρ έκ τής θαλάσσης 
έκαθάριζον καί έπλυνον τό κατάστρωμα.

Επί τής άκτής δέ ϊστατο ό Ανδρόνικος ρίπτων βλέμματα 
άνυπόμονα καί άνήσυχα ποτέ μέν πρός τούς έργαζομένους ποτέ 
οε πρός τό μέρος τής Κωνσταντινουπόλεως, δθεν έφοβεΐτο άνά 
πάσαν στιγμήν τήν έμφάνισιν τών καταδιωκόντων αύτόν. Διότι 
ύπέθετεν δτι ή φυγή του δέν έμεινεν έντελώς μυστική καί καλώς 
έγνώριζεν δτι ούδέν έλεος ήδύνατο νά προσδοκά παρά τών έχ
θρών του.

Πρώτου ήδη ήσθάνετο ό ’Ανδρόνικος τήν άπομόνωσίν του, 
άλλ’ ένώπιον του εύρίσκετο ή θάλασσα, εύρίσκετο τό άνοικτόν τοΰ 
Βοσπόρου στόμιον, τό όποιον ήτο νΰν δι αύτόν ή μόνη πύλη τής 
σωτηρίας.

Δέν είχε παρέλθει ώρα άπό τής ένάρξεως τών έργασιών, καί 
τό πλοϊον ήτο κατά πάντα έτοιμον -ρύς πλοΰν. Τό εΐδεν ό Αν
δρόνικος καί μετά νεανικής ζωηρότητος καί σπουδής έπέβη τοΰ 
πλοίου καθ’ ήν στιγμήν οί τελευταίοι τών έν αύτω έργασθέντων 
άνδρών έξήρχοντο αύτοΰ.

Στιβαρώς έλαβε διά τής δεξιάς τό πηδάλιον καί διά φω- 
δυνατής έδωκε πρός τούς συνοδεύοντας αύτόν τρεις ναύ- 
τό πρόσταγμα τοΰ απόπλου. Αί άγκυραι άνεσύρθησαν, τά 
ι έξετυλίχθησαν καί τό πλοϊον, ώθούμενον ύπό τοΰ πνέοντος

νής
τας · 
ιστία 
άνέμου, ήρξατο κινούμενου· μετά μικρόν δέ κάμύαν τό άκρωτήριον 
τής Χηλής διηυθύνθη πρός τό στόμιον τοΰ Βοσπόρου, παρακολου- 
θούμενον ύπό τών βλεμμάτων τών ναυτικών, οϊτινες άποροΰντες 
ήρώτουν άλλήλους τί τό παρακινήσαν τόν βασιλέα νά 
εν ώρα χειμώνος πλοΰν κατεσπευσμένο'» τοσοϋτον καί

Άλλά μετ’

έπιχειρήση 
έπικίνδυνον. 

ού πολύ καί άφ’ ού τό πλοϊον εΐχε γείνει άφαντον, 
έλαβον τήν έξήγησιν τοΰ έκτάκτου τούτου συμβάντος, διότι εΐδον 
έμφανιζομένας είς τόν λιμένα τρεις βασιλικά; τριήρεις, άπό τής 
πρωτευούσης κατ’ εύθεΐαν έρχομένας, αΐς έπέβαινον άνδρες ένοπλοι. 
Οί άνδρες ούτοι διηγηθέντες είς τούς έκπλήκτους ναύτας τά έν 
Κωνσταντιυουπόλει συμβάντα, ήρώτησαν αύτούς περί τοΰ φυγάδος 
καί μαθόντες τόν άπόπλουν αύτοΰ καί ήν έλαβε διεύθυνσιν, διηυ- 
Ούνθησαν καί ούτοι έν σπουδή πρός τό στόμιον τοΰ Βοσπόρου.

Έν τω μεταξύ τό πλοϊον τοΰ ’Ανδρονίκου, καλώς πηδαλιου- 
χούμενον, εΐχεν έλθει μέχρι τοΰ 
είσπλεύση είς τόν Εΰξεινον Πόντον, 
έπαρουσιάσθη · ό άπό βορρά άνεμος έπνεε τ 
θάλασσα ήτο τοσοϋτον έξηγριωμένη, ώστε δλω 
ή περαιτέρω προχώρησις. 
μέ στερεάν χ=ϊρα τό πηδάλιον παρώτρυνε 
λόγων καί ύποσχέσεων τούς 
τάς προσπάθειας των, δπως 
δυνον στόμιον, ένθα ή θάλασσα, άγρίως 
ύπό παχέος στρώματος άφροΰ-

στομίου καί ήτοιμάζετο νά 
Άλλ’ έκεϊ πρόσκομμα μέγα 

ιόσον σφοδρός καί ή 
•ς άδύνατος καθίστατο 

Μάτην ό Ανδρόνικος κρατών πάντοτε 
καί ένεθάρρυνε διά 

ναύτας· μάτην ούτοι έδιπλασίαζον 
κατορθώσωσι νά διέλθωσι τό έπικίν- 

ταρασσομένη, έκαλύπτετο 
μάτην ήλλασσον διεύθυνσιν, δπως 

βοηθούμενοι ύπό τοΰ άνέμου ύπερπηδήσωσι τόν φοβερόν τοΰτον 
φραγμόν. Ή τρικυμία, ματαιοΰσα πάσας αύτών τάς προσπάθειας, 
καθίστατο άνά πάσαν στιγμήν δυυατωτέρα, καί ή όρμή αύτής, ποτέ 
μέν ύψοΰσα τό αδύνατον σκάφος έπί τών κυμάτων ποτέ δέκαταρ- 
ρίπτουσα αυτό είς τά βάθη, ήπείλει νά καταπόντιση αύτό. Άγριος 
ϊστατο ό Ανδρόνικος παρά τό πηδάλιον, προσβλέπων τά λυσσαλέα 
κύματα · άγωνιών δέ έδακνε τά χείλη του αισθανόμενος τήν ιδίαν 
αύ τοΰ αδυναμίαν απέναντι τών μαινομένων στοιχείων, 
άτι ή θάλασσα άγανακτοΰσα κατά 
θύματα εΐχε παραδώσει ούτος είς τούς κόλπους της, 
καν νά τόν δεχθή καί έρριπτεν αύτόν πρός τούς βράχους 
άνά πάν βήμα ώρθοΰντο απειλητικοί διά μέσου τών κυμάτων καί 
ήπείλουυ καταστροφήν.

Τρις ήδη τό πλοϊον ήνήχθη είς τήν θάλασσαν, άγωνιζόμενον 
κατά τών άγριων κυμάτων, καί τρις πάλιν ή δρμή τοΰ άνέμου έρ- 
ριψεν αύτό κατά τής ξηράς- τρις ήδη ό Ανδρόνικος είχεν έννοήσει 
τό άδύνατου νά ύπερνικήση τό άνυπέρβλητον τοΰτο πρόσκομμα, 

Έφαίνετο 
τοΰ Ανδρονίκου δι’ δσα αθώα 

δέν ήθελε 
, οϊτινες

καί ή ήμέρα έπλησίαζεν ήδη πρός τό τέλος της, δτε αίφνης ένε- 
φανίσθησαν ένώπιον αύτοΰ αί τρεις βασιλικοί τριήρεις.

Ο Ανορόνικος είδε τά πλοία ταΰτα, τά έγνώρισε καί άμέσως 
ένόησεν δτι πάσα πλέον τώ άπεκλείετο διαφυγή.

Γά στοιχεία, συνομώσαντα μετά τών άνθρώπων, παρέδιδον 
αυτόν είς τήν τιμωρίαν των! —

Αί βασιλικοί τριήρεις περιεκύκλωσαν έν ροπή οφθαλμού τό 
πλοϊον καί μέρος τών οπλιτών είσεπήδησεν είς αύτό. Οί έν τώ 
πλοίω ναΰται ούδ’ έτόλμησαν ν’ αντισταθώσι, διότι καί ολίγοι τόν 
άριθμόν ήσαν καί δλως άοπλοι άπέναντι τοΰ μεγάλου τών οπλο
φόρων άριθμοΰ.

Δέσμιος μετεκομισθη ό Ανδρόνικος είς μίαν τών τριήρεων, 
αιτινες άνευ άναβολής έλαβον τήν πρός· τήν πρωτεύουσαν διεύ- 
θυνσιν. Ό άνεμος ήτο ήδη ούριος. Τά στοιχεία έφαίνοντο τώρα 
πρόθυμα νά παραδώσωσι τό ταχύτερον τόν τύραννον είς τήν έκ- 
δίκησιν τοΰ μαινομένου λαοΰ.

I ·πί τοΰ καταστρώματος έκάθητο ό Ανδρόνικος δεδεμένους 
εχων τούς ποδας και τάς χεΐρας διά βαρειών σιδηρών άλύσεων, 
δι ών εδεσμεύοντο οί έν τοΐς ίπποδρομίοις τρεφόμενοι λέοντες. 
Εκάθητο μόνος, έννοών δτι πάσα έλπίς σωτηρίας εΐχε πλέον 
έκλείψει· δεν εΐχε πλέον πόδας έλευθέρους· δέν εΐχε πλέον χεΐρας 
ελευθερας- ξίφος δέν εΐχε, καί άοπλος καί δέσμιος εύρίσκετο είς 
τήν διάκρισιν τών άμειλίκτων αύτοΰ έχθρών.

Αλλ’ ό Ανδρόνικος ήτο άνήρ πολυμήχανος, καί βλέπων δτι 
ή βία δέν ϊσχυε πλέον, διενοήθη νά καταφύγη είς τήν ύποκρισίαν 
και τόν δόλου, δπλα, τά όποια τοσάκις ήδη εΐχε μεταχειρισθή 
επιτυχώς έν δειυαϊς τοΰ βίου του περιστάσεσιν.

Ζητήσας όλίγον άρτον, δστις καί εύθύς τώ έδόθη, ήρξατο 
στενάζων και όδυρόμευος, έν ώ άφθονα έκ τών όφθαλμών του 
έξέρρεον δάκρυα.

— Οίμοι! άνεφώνησε. Πόσον οίκτρόν εΐναι τό δυστύχημά 
μου! Δέσμιος πεπρωται νά έπανέλθω είς τήν πόλιν, ήν τοσοϋτον 
ήγαπησα, καί μεταξύ τοΰ λαοΰ, ύπέρ τοΰ όποιου τοσοϋτον έμόχ- 
θησα! .. . . Τίς δέν συγκινεΐται είς τά παθήματά μου ταΰτα; — 
Άνθρωποι, έξηκολούθησεν άποτεινόμενος πρός τούς περιζυκλοΰυτας 
αύτόν όπλιτας, ή καρδία σας ούδεμίαν αισθάνεται σϋγκίνησιν έπί 
τή θέα άνδρός, τόν όποιον ή τύχη σκληρώς τοσοϋτον καταδιώκει;

Οί όπλΐται έσιώπων.
— Έγώ είμί ό Ανδρόνικος, γόνος τής ενδόξου τών Κομνηνών 

οικογένειας, ήτις τοσούτους έδωρήσατο στρατηγούς δαφνοστεφείς 
και ηγεμόνας ισχυρούς είς τό βυζαντινόν κράτος. Καί έγώ αύτός, 
δν σήμερον βλέπετε ένώπιον ύμών δυστυχή καί δέσμιον, ώς τόν 
έσχατον κακοΰργον, καί έγώ έκαθήμην πρό μικροΰ έπί τοΰ θρόνου. 
Φεΰ! Πόσον έπισφαλής, πόσον ολισθηρά εΐναι ή ύψηλή έκείνη 
έδρα! Πρός τί τοσοϋτον έμόχθησα, δπως καταλάβω αύτήν; Πρός 
τί κατετριύα τόν βίου μου ολόκληρον είς σκοπόν ύψηλόν καί φιλό
δοξου τοσοϋτον; Τί με ώφέλησε τοΰτο; Δέν ήμην εύτυχέστερος, 
δταν πλάνης καί άυέστιος περιέτρεχον τά πυκνά τής’Ασίας δάση, 
τά άγρια καταδιώκων θηρία; Δέν ήμην χιλιάκις εύτυχέστερος, 
δταν έλεύθερος καί τό έλεύθερον έν χερσί κρατών ξίφος, εύτόλμως 
ώδήγουν στρατιάς είς τήν μάχην καί τήν νίκην; "Ω! πόσον άφρων 
ήμην ν’ άφήσω τόν εύδαίμονα έκεΐνον βίον καί ν’ άναλάβω έργον 
άηδές καί εύθύνης πλήρες! . . . Σείς εΐσθε στρατιώται, εΐσθε 
άνδρες υπό γενναίων εμφορούμενοι αισθημάτων, διότι τοΰ ανδρείου 
στρατιώτου ή καρδία ούδέποτε πληροΰται παθών αγρίων καί πο- 
ταπών. Σείς μ εννοείτε. Αφήσατέ με νά έπιστρέψω πάλιν είς 
τά προσφιλή μοι δάση· άφήσατέ με νά γείνω πάλιν στρατιώτης, 
δπως ήμην καί πρότερον. Δέν ζηλεύω πλέον τήν έξουσίαν, δέν 
φθονώ τοΰ θρόνου τήν λάμψιν. Όχι, όχι, φίλοι μου. — Τό βασι
λικόν στέμμα εΐναι στέφανος ακάνθινος· ή βασιλική πορφύρα πολλάς 
περικαλύπτει πικρίας. Ποθώ τόν κρότου τών βπλων! Ποθώ τών 
μαχών τήν ταραχήν καί σϋγκίνησιν! Ίδέτε, τά μέλη μου έσκλη- 
ρύνθησαν έν τώ πολυμόχθω τοΰ στρατιώτου σταδίω· αί παρειαί 
μου ούδέποτε έγνώρισαν τοΰ φόβου τήν ωχρότητα. Σείς εΐσθε 



300 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 19. 1ι13 Φεβρουάριου 1882. Άρ. 19. 1,13 Φεβρουάριου 1882.] ΕΣΠΕΡΟΣ. 301

ανδρείοι, άνδρες έγγηράσαντες εις τήν τέχνην τών οπλών. Έλθετε 
μετ’ έμοΰ! Έλθετε! ’Εγώ θέλω οδηγήσει ύμάς είς θριάμβους επι
φανείς. Έκεϊ έν ’Ασία έχομεν στάδιον εύρύ καί ένδοξον εκεί 
έμφωλεύει φυλή άγρια, έχθρά άσπονδος τοϋ Χριστιανισμού, φυλή 
όρμητική καί βάρβαρος, ήτις άπειλεϊ νά καταπλημμυρήση τήν 
ώραίαν ήμών πατρίδα. Έκεϊ θέλομεν δοξασθή · έκεϊ περιμένει 
ήμάς στέφανος αειθαλής. Έλθετε μετ' έμοΰ! . . . Δέν έβαρύνθητε 
πλέον τήν χαΰνον απραξίαν τής πρωτευούσης; Δέν αίσχύνεσθε 
νά ήσθε όργανα άνδρών ανικάνων καί μοχθηρών; Εΐσθε άνδρες, 
εΐσθε στρατιώται, εΐσθε χριστιανοί! "Ελθετε μετ’ έμοΰ! Έγώ καί 
όδηγός ύμών πιστός θά ήμαι καί πατήρ σας. Έκεϊ θέλετε ίδεΐ 
πάλιν τόν παλαιόν Ανδρόνικον · έκεϊ θέλετε ίδεΐ τούς έχθρούς τρέ- 
μοντας ένώπιόν ήμών ώς καλάμους ισχνούς· έκεϊ περιμένει ήμάς 
ό αμάραντος τής δόξης στέφανος! Έγώ δέ εύδαίμων θά ημαι 
πάλιν, καί τήν ευδαιμονίαν ταύτην είς ύμάς μόνον θά οφείλω. 
Φίλοι μου, λύσατέ μοι τά δεσμά καί άκολουθήσατέ με!

Άλλ’ οί σρατιώται έσιώπων καί ΐσταντο ακίνητοι. Έμενον 
κωφοί πρός τούς λόγους τοΰ ύποκριτοϋ. Τέλος εις έξ αύτών, 
δστις έφαίνετο ό άρχηγός των, εΐπε πρός τόν Ανδρόνικον·

— Μάτην κοπιας! Ήμεϊς ένεργοΰμεν κατά τήν διαταγήν, 
τήν όποιαν έλάβομεν, καί ή διαταγή αυτή εΐναι νά σέ κλείσωμεν 
είς τόν πύργον τοϋ Άνεμά, όπου καί μεταβαίνομεν.

Ματαιωθείσης καί τής τελευταίας του έλπίδος ό Ανδρόνικος 
άκραν έτήρησε σιωπήν καθ’ δλον τό έπίλοιπον τοΰ πλοΰ. Γά 
πανίσχυρα αύτοϋ δπλα, ό δόλος καί ή ύποκρισία, έκειντο τεθραυσ- 
μένα ήδη πρό τών ποδών του, καί ή ένεργητική αύτοϋ φύσις 
άνέλαβε πάλιν τήν δλην ύπεροχήν της. Ό όφθαλμός του, προσ- 
λαβών έπί στιγμήν τό εύκίνητον καί ασταθές τής άλώπεζος βλέμμα, 
ανέκτησε πάλιν τό στερεόν τής τόλμης καί τής ύπεροψίας, τό 
όποιον ύπήρχεν έν τών πρώτων χαρακτηριστικών τών νεωτέρων 
τοΰ άνδρός χρόνων.

Έγκαταλείψας καί τήν τελευταίαν έλπίδα διαφυγής έκ τής 
άναμενούσης αύτόν τύχης, ήτοιμάζετο ό ήρως ν’ άποθάνη ώς ήρως. 
Μή καταρθώσας νά συγζινήση τάς ζαρδίας τών φρουρούντων αύτόν 
στρατιωτών, καλώς έγίνωσκεν δτι ούδεμίαν εύσπλαγχνίαν ήδύνατο 
νά περιμένη πλέον παρά τών ψυχρών καί άμειλίζτων αύτοϋ έχ
θρών. Ναι μέν, ό αύτοκράτωρ Ισαάκ, ό τόν θρόνον του κατα- 
λαβών, ήτο άνήρ ηπίου χαρακτήρος καί τρέφων έν τή καρδία του 
αισθήματα οίκτου καί φιλανθρωπίας· άλλά ό λαός, ό στέψας τήν 
κεφαλήν αύτοϋ άκοντος διά τοΰ βασιλικού διαδήματος, ό λαός 
ούδέποτε ήδύνατο νά τω συγχωρήση τήν εύσπλαγχνίαν.

Ήτοιμάζετο λοιπόν ό ’Ανδρόνικος νά πέση ώς ήρως, καί 
άγογγύστως ύπετάσσετο είς τό πεπρωμένον· διότι καί ό Αν
δρόνικος άνήχεν είς τήν τάξιν τών άνθρώπων έκείνων, οΐτι
νες έξωτερικώς μέν ύποκρίνονται τούς άπιστους καί άθέους, έν- 
δομύχως δμως είσί πεπεισμένοι δτι ούδενί δέδοται νά διαφύγη 
τό γραπτόν αύτω, καί είς τήν δοξασίαν ταύτην εΐχεν έσχάτως έτι 
μάλλον ένισχυθή διά τής ένδελεχοΰς άναγνώσεως τών έπιστολών 
τοΰ Αποστόλου Παύλου, ών τήν άνάγνωσιν πάσης άλλης έπροτίμα. 
Εΐχεν έν τή αίμοβόρω αύτοϋ φύσει ό ’Ανδρόνικος άκτΐνας τινάς 
αισθημάτων, κοσμούντων συνήθως μόνον εύγενεϊς ψυχάς.

— θεέ μου, γεννηθήτω τό θέλημά σου! άνέκραξεν έπάρας 
τούς όφθαλμούς του πρός ουρανόν καθ’ ήν στιγμήν τό φέρον αύτόν 
πλοϊον προσήραξεν έμπροσθεν τοΰ πύργου τοΰ Άνεμά.

Έν ύγρω καί ζοφεροί δωματίφ τοΰ πύργου τούτου έ^ρίφθη ό 
έκπτωτος αύτοκράτωρ, καί ή βαρεία θύρα έκλείσθη όπισθεν αύτοϋ. 
Έξωθεν δέ έν τω διαδρόμω φύλακες ώπλισμένοι, άγριοι τήν δψιν, 
έφρούρουν τόν επικίνδυνον δεσμώτην.

Μόλις διεδόθη άνά τήν πόλιν δτι ό Ανδρόνικος συλληφθείς 
μετεκομίσθη είς τόν πύργον τοΰ Άνεμά καί ό όχλος έσπευσε πρός 
τό μέρος τοΰτο, άγριας έκπέμπων φωνάς καί άπαιτών ταχεΐαν καί 
παραδειγματικήν τήν τιμωρίαν αύτοϋ. Μανιωδέστεροι πάντων τών 
κραυγαζόντων καί θορυβούντων ήσαν οί τών κατωτάτων τοΰ λαοΰ 
τάξεων άνθρωποι, άξεστοι καί βάναυσοι βυρσοδεψαι και άλλαντο- 

πώλαι καί άλλα περιτρίμματα τής άγοράς ένδιαιτώμενα καθ’ δλην 
τήν ή μέραν έν τοΐς οίνοπωλείοις.

— Παραδώσατέ μας τόν κακοΰργον! έφώναζον ‘θέλομεν τόν 
Ανδρόνικον! Ήμεϊς θά τόν τιμωρήσωμεν. Έκεϊνος όποΰ έτόλμησε 
νά τυραννήση καί νά έμπαίξη τόν λαόν πρέπει άπό τόν λαόν καί 
νά τιμωρηθή!

Έκ τής σκοτεινής αύτοϋ ειρκτής ήκουεν ό ’Ανδρόνικος τάς 
άγριας ταύτας καί άπειλητικάς φωνάς, αΐτινες άντήχουν είς τά ώτα 
αύτοϋ ώς κώδων θανάτου- καί δμως ούδ’ ό έλάχιστος τοΰ προσώ
που του μΰς έκινήθη, καί ό όφθαλμός του διετήρει τό άγέρωχον 
τής άποφάσεως βλέμμα.

— Άθλιοι, άνεβόα έκ διαλειμμάτων ύψών άπειλητικώς τήν 
κεφαλήν του- τώρα φωνάζετε; Τώρα ζητείτε νά μέ κατασπαρά- 
ξητε; Καί δμως πρό μικρού άκόμη έτρέμετε ένώπιόν μου- πρό 
μικρού έτι έσύρεσθε έρποντες ώς σκώληκες άπεχθεϊς πρό ,τών πο
δών μου! θέλετε τόν θάνατόν μου; Μή άνυπομονήτε! Ή εύχα- 
ρίστησις αυτή θά σάς δοθή καί συντόμως. Άλλά θά ίδήτε δτι ό 
Ανδρόνικος δέν φοβείται τον θάνατον! —

(Έπε-αι τό τέλος )

Η ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠϊΞΙΣ.
(Μετά είχίνος.)

Ή αιών ήμών εΐναι ό αιών τών τεχνικών έφευρέσεων καί 
τελειοποιήσεων. Είς δλους τούς κλάδους τής τέχνης εύρίσκονται 
άνθρωποι διηνεκώς μελετώντες καί άνενδότως καταγινόμενοι νά 
εΰρωσί τι νεώτερον, τί πρακτικώτερον, καί δ.τι άκόμη πρό τινων 
έτών έφαίνετο πράγμα άκατόρθωτον καί άδύνατον, σήμερον πραγ
ματοποιείται.

Μία τών περιεργοτέρων τεχνικών τελειοποιήσεων, ήτις δι
καίως έφείλκυσεν έπ’ έσχάτων τήν προσοχήν τών έπιστημόνων, 
εΐναι καί ή τής μετεωρολογικής πυξίδος, όφειλομένη είς 
τόν διάσημον μετεωρολόγον, καθηγητήν Klinkerfues.

Τό έργαλεΐον τοΰτο, τό προωρισμένον νά δεικνύη τήν μετα
βολήν τοΰ καιρού, βασίζεται έπί τής ήνωμένης έπι^οής τής πιέ- 
σεως καί τής ύγρασίας τής άτμοσφαίρας. Άπλούστατον είς τήν 
σύνθεσίν του, πρακτικώτατον είς τήν χρήσιν, εύκατάληπτον καί, 
δπερ ούσιώδες, οικονομικόν τό έργαλεΐον τοΰτο θέλει ταχέως οια- 
δοθή πανταχοΰ καί πρό πάντων είς μέρη παραθαλάσσια, ένθα ή 
μεταβολή τοΰ καιρού έπέρχεται συνήθως ταχυτέρα ή έν χώρα 
ηπειρωτική.

Χάριν τών άναγνωστών τοΰ Εσπέρου παραθέτομεν σήμερον 
ένταΰθα τήν άπεικόνισιν τοΰ περιέργου τούτου καί νεωτάτου ερ
γαλείου, ήν συνοδεύομεν πρός εύχερεστέραν κατάληψιν διά βραχείας 
περιγραφής.

Έν τή παρούση είκόνι έχομεν ένώπιόν ήμών τήν μετεωρο
λογικήν πυξίδα, όποια πράγματι είναι. Άφηρέθησαν έκεΐνα μόνον 

τά μέρη, τά όποια ήδύναντο νά έπιφέρωσι σύγχυσίν τινα είς τήν 
κατανόησιν. Αί υελοι, αί καλύπτουσαι τήν πυξίδα, έπιτρέπουσι 
νά είσχωρή τό βλέμμα έντός τοϋ μηχανισμού.

Καί έν πρώτοις βλέπομεν τά άκρα άνύδρου δακτυλιδιού (βα) 
συστήματος Βουρδών. Τό δακτυλίδιον τοΰτο στηρίζεται άφ’ ένός 
μέν έπί πλακός, άφ’ έτέρου δέ (έν τή είκόνι δεξιόθεν) άκολουΟεϊ 
τάς κινήσεις τάς ύπό τής μεταβολής τής άτμοσφαιρικής πιέσεως 
προξενουμένας. 'Η κινητή άκρα τοΰ δακτυλιδιού συγκρατεΐ έντός 
μετάλλινου κύκλου ύδροσκοπικόν έλατήριον (s), διερχόμενον διά 
μέσου τής ύελίνης οπής μετάλλινου μοχλού (c). Ό μοχλός ούτος 
φέρει μικρόν βάρος (μή φαινόμενον έν τή είκόνι) πρός έντασιν 
τοΰ έλατηρίου καί εισέρχεται είς τόν όδοντωτόν μικρόν τροχόν τοΰ 
άξωνος τοΰ δείκτου. Επομένως αί κινήσεις τοΰ δακτυλιδιού μετα

Η ΙΙΕΡΙΣΤΑΣΙΣ ΚΑΜΕΙ ΤΟΝ ΚΛΕΠΤΗΝ. (Είκών Β. Vavtier.)

δίδονται κατ’ εύθεϊαν διά τοΰ έλατηρίου είς τό τμήμα τοΰ κύκλου 
(β) καί δι’ αύτού είς τόν δείκτην. ’Ανεξαρτήτως δέ τών μετα
κινήσεων τούτων τοΰ έλατηρίου, έπηρεάζει τοΰτο καί διά τής 
μεταβολής τοΰ βαθμού τής άτμοσφαιρικής ύγρασίας καί τόν δείκτην, 
ήτοι τό έλατήριον μηκύνεται αύξανουμένης τής ύγρασίας, καί τότε 
κατέρχεται ό δείκτης, βραχύνεται δέ μειουμένης τής ύγρασίας, καί 
τότε ό δείχτης ύψοΰται. Άμφότεραι λοιπόν αί κινήσεις, καί ή έκ 
τής άτμοσφαίρας καί ή έκ τής ύγρασίας προερχομένη, έπηρεά- 
ζουσι τόν δείκτην, καί τούτο άνεξαρτήτως άπ’ άλλήλων. Ή πλάξ 
τοΰ άνέμου (e) εύρίσκεται ύπεράνω τής πλακός τοΰ καιροΰ (δ) 
καί αί πλάκες αύται στρέφονται διά τών πρός τοΰτο κομβίων (η 
καί ί).

Πρός έκτέλεσιν προγνώσεως τοποθετοΰμεν τάς δύο πλάκας 
ούτως, ώστε ό δείκτης νά δεικνύη καί πρός τήν έπικρατοΰσαν κατά- 
στασιν τής άτμοσφαίρας καί πρός τόν πνέοντα άνεμον. Έάν άπό 
τής στιγμής τής τοποθετήσεως τοΰ έργαλείου δέν έπήλθε μετα
βολή τις είς τήν διεύθυνσιν τοΰ άνέμου, τότε παρατηροΰμεν μόνον 

τόν προμηνυόμενον καιρόν έάν δμως ύπάρχη μεταβολή τις είς 
τόν άνεμον, στρέφομεν τήν πλάκα τοΰ καιρού (ά) πρός τ’ αριστερά 
ή πρός τά δεξιά (άναλόγως, έάν ό άνεμος πνέη έξ άνατολών ή 
έκ δυσμών), καί τοΰτο έπί τοσούτον, ώστε τό σημεΐον τοΰ καιρού 
νά έρχηται έπί τής κατά τήν έκτέλεσιν τής προγνώσεως διευ
θύνσεων τού άνέμου. Τότε ό δείκτης δεικνύει άσφαλώς τήν έπερ- 
χομένην τοΰ καιροΰ μεταβολήν.

Ιό χρήσιμον τοΰτο έργαλεΐον, ού σύντομον μόνον έδώσαμεν 
περιγραφήν, πωλείται άποκλειστικώς παρά τών κκ. Biernatzki 
καί Σ’ς έν Άμβούργω άντί μαρκών 50 (φρ. 62.50).

Η ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΣ ΚΑΜΕΙ ΤΟΝ ΚΛΕΠΤΗΝ.
(Μετά είχένος.)

Ή μικρά αυτή είκών, τά μάλιστα χαρίης καί έχφρατιχή, 
εΐναι έργον διασήμου ζωγράφου, τοΰ Β. Vautier, δστις έν Morges 
παρά τήν λίμνην τής Γενεύης έν έτει 1829 γεννηθείς καί έν τή 
περιφήμω τής Δυσσελδόρφης ’Ακαδημία διδαχθείς, κατώρθωσεν έν 
διαστήματι όλίγων έτών νά ταχθή έν έπιζήλω θέσει είς τήν χο
ρείαν τών συγχρόνων ζωγράφων. Κυρίως έπιδίδει ό Vautier είς 
άπεικόνισιν σκηνών οικογενειακών, έν αΐς καί ή έλαχίστη λεπτο
μέρεια μετά τής μεγαλειτέρας φυσικής άκριβείας μεταδίδεται. Αί 
εικόνες αύτοϋ, έπισύρουσαι έν δλαις ταϊς καλλιτεχνικού; έκθέσεσι 
τά βλέμματα τού κοινού, άγοράζονται μετά μεγάλης προθυμίας, καί 
σήμερον ό Vautier, ό άλλοτε πτωχός, εΐναι άνήρ εύκατάστατος, 
εύδαίμων οικογενειάρχης καί διδάσκαλος εύσυνείδητος τής νεωτέρας 
γενεάς.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕ2ΡΗΣΙΣ.
ΕΛΛΑΣ. Τή 1S 30 παρ. ’Ιανουάριου έκη- 

ρύχθη έν Άθήναις ή έναρξις τής νέας βουλευ
τικής Περιόδου. Ό βασιλεύς -αρεστή αυτοπρο
σώπως είς τήν τελετήν καί έξεφώνησε τόν 
συνήθη λόγον. Έν αύτφ αναφέρει ό βασιλεύς 
τήν άπόφασιν τών δυνάμεων ώς προς τήν προσ- 
άρτησιν τών νέων έπαρχιών, λέγει δτι ή κατοχή 
σονετελέσθη είρηνικώς καί τακτικώς, δαψιλεύει 
έπαινον τφ έλλην. στρατφ καί τοϊς πατριωτικοί; 
αίσθήμασι τών κατοίκων τών νέων έπαρχιών, καί 
ομολογεί δτι ένεκα τής ανωμάλου καταστάσεως 
τής 'Ανατολής καί τών ώς έκ τούτου μεγάλων 
καί εκτάκτων δαπανών, διεταράχθησαν τά οικο
νομικά τής πατρίδος. Περί τινων έκκρεμών έτι 
μετά τής Τουρκίας δυσχερειών ό βασιλεύς εκ
φράζει τήν πεποίθησιν δτι αύται Οά άρθώσι 
προσεχώς. Έν τώ βασιλικφ τούτφ λόγιο υπο
φώσκει ή αδυναμία τοΰ υπουργείου, φοβουμένου 
δτι Οά εύρεθή έν τή βουλή άπέναντι ίσχυράς 
άντιπολιτεόσεως. Ό πεφοβισμένος δέν τολμά 
νά εκφράζηται μετά πεποιΟήσεως καί παρρησίας. 
"Ολοι οί "Ελληνες εύχόμεθα έκ βάθους καρδίας 
τήν δσον ένεστι ταχυτέραν άρσιν τών έκκρεμών 
έτι μετά τής Τουρκίας δυσχερειών, καί τούτου 
ένεκα μεγάλως ηύχαριστησεν ημάς το νεώτατον 
τηλεγράφημα, καθ’ δ ό Σουλτάνος έδέχΟη φιλο- 
φρονέστατα τδν ήμέτερον έν Κωνσταντινουπόλει 
πρεσβευτήν, κ. Κουντουριώτην, πρδς δν και άπέ- 
νειμε τήν μεγάλην ταινίαν τοΰ Μετζιτίέ. "Οσφ 
φιλικώτεραι διατηρηθώσιν αί σχέσεις μεταξύ τών 
δύο ομόρων επικρατειών, τοσοΰτον, ώς έλπΐζομεν, 
εύκολωτέρα καί ταχύτερα θά έπέλθη ή λύσις 
τών έκκρεμών έτι ζητημάτων.

ΓΑΛΛΙΑ. Ό Γαμβέττας, ό μετά τοσούτου 
στόμφου άναλαβών προ δύο μόλις μηνών τήν 
κυβέρνησιν τής Γαλλίας, ήττηθείς έν τή βουλή 
παρητήθη μεΟ' δλου τοΰ ΰπ’αύτόν υπουργείου, καί 
δ Φραισινέ, προσκληθείς παρά τοΰ Προέδρου τής 
Δημοκρατίας, έσχημάτισε τδ νέον γαλλικόν ύπουρ- 
γεΐον, ού μέρος άποτελοΰσιν οί κκ. Λέων Σαί 
καί Ιούλιος Φερρύ. Ό σχηματισμός τοΰ νέου 
τούτου υπουργείου έκαμεν είς δλην τήν Ευρώπην 
άρίστην έντυπωσιν. Καί αυτή ή Γαλλία, δια- 
τρέχουσα τανΰν φοβέραν χρηματιστικήν κρίσιν 
περιμένει παρά τής άνεγνωρισμενης Ικανότητας 
τοΰ ύπουργοΰ τών οικονομικών, Σαί, διόρθωσιν 
τών κακώς κειμένων καί άποσόβησιν έτι μεγαλει- 
τέρων καταστροφών έν τφ χρηματιστηρίφ. Ό 
Γαμβέττας λαβών απουσίας άδειαν, άπήλθεν εις 
Μασσαλίαν καί Κάννην. Λέγεται δτι ύπεσχέθη 
νά μτ άντιπολιτευθή έν τή βουλή το νέον ύπουρ- 
γεΐον.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ. ‘Η υπουργική κρίσις έληξεν έν 
Αίγύπτφ, παραιτηθέντος τοΰ Σερίφ-πασά καί 
ύπερισχύσαντος τοΰ παντοδυνάμου Άραβή-μπέη, 
δστις άνέλαβε τδ υπουργείου τών Στρατιωτικών· 
Ή Γαλλία καί ’Αγγλία δέν φαίνονται ηύχαρι- 
στημέναι άπό τήν τοιαύτην λύσιν, διότι φοβούνται 
μή ή έπιρροή τοΰ Άραβή-μπέη έγκαινίση άπδ 
τοΰδε έν Αίγύπτφ τδ κράτος τοΰ ξίφους καί πα- 
ρεμποδίση τήν μεσολάβησιν τής οικονομικής επι
τροπής είς τά έσωτερικά πράγματα. Άλλά τδν 
Άραβή-μπέην άνεβίβασεν είς τήν έξουσίαν ή 
ομόφωνος θέλησις του αιγυπτιακού έθνους, άπδ 
τών πασάδων τής ’Αλεξάνδρειάς καί τού Κάιρου 
μέχρι τοΰ τελευταίου φελλάχου τών παρόχθιων 
τοΰ Νείλου χωρίων. ’Ίδωμεν τώρα πώς έννοεΐ 
τήν ανεξαρτησίαν τής πολιτικής του ό νέος ούτος 
πολιτικός ήγήτωρ τής Αίγύπτου.

ΓΕΡΜΑΝΊΑ. Τήν παρελθοδσαν εβδομάδα 
δ βασιλεύς τής Σαξωνίας ’Αλβέρτος έπεσκέφθη 
τήν Λειψίαν, ένθα παρέμεινεν έπί τινας ημέρας. 
Τδ άξιοσημείωτον έν τή βασιλική ταύτη έπι- 

σκέψει είναι ή καί πάλιν φανερωθεϊσα άπόδειξις 
περί τοΰ φιλομούσου τών ηγεμόνων τής Σαξωνίας. 
Πολλάς ώρας τής ένταύθα διαμονής του κατη- 
νάλωσεν ό βασιλεύς Αλβέρτος είς τήν έπίσκεψιν 
τοΰ Πανεπιστημίου, είς άκρόασιν διαφόρων μα
θημάτων καί είς τήν συναναστροφήν μετά τών 
διασημοτέρων καθηγητών, ο'ύς πάντας τδ εσπέρας 
έκάλεσεν είς τήν βασιλικήν τράπεζαν. Πώς νά 
μή αίσθάνηταί τις σεβασμόν πρδς ήγεμόνα, το
σοΰτον κηδόμενον περί τής διανοητικής άναπτύξεως 
τοΰ λαοΰ του; Πώς νά μή θαυμάζη τις βασιλέα, 
δστις άφίνων τάς περιττά; καί τυπικάς επιδείξεις, 
πρώτιστον μέλημα αύτοΰ έχει νά ένθαρρύνη καί 
νά προστατεύη τάς τέχνας καί τάς έπιστήμας, 
δι’ ών τά έθνη καθίστανται μεγάλα καί ένδοξα ; 
Ευτυχείς οί λαοί, οί τοιούτων τυγχάνοντες ήγε
μόνων! Ό βασιλεύς Αλβέρτος είναι, ώς γνωστόν, 
δ ύ'.δς τοΰ πρώην βασιλέως Ίωάννου, τοΰ σοφού 
μεταφραστού τοΰ Δάντου.

Ύ. Γ. Ευχαρίστως άναγγέλλομεν δτι έγεν
νήθη έν Άθήναις νέος 'Έλλην βασιλόπαις, δστις 
έλαβε παρά τοΰ βασιλέως τδ ονομα Άνδρέας, 
δ'νομα προσφιλές παντί Ελληνι.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕ2ΡΗΣΙΣ.
Έν Λειψία τή 27/8 Φεβρουάριου 1882.

"Ο,τι προεβλέπετο έγένετο. Ή καταστροφή 
έπήλθεν- ό Bontoux μέ τάς παρακεκινδυνευ- 
μένας αυτού επιχειρήσεις έπεσε, και ή πτώσις 
του κατεθορύβησε τούς πάντας. Έν ταΐς θυσίαις, 
ας προσέφερον τά μεγάλα τραπεζητικά καταστή
ματα, δπως άποσοβήσωσι τήν έπικειμένην κατα
στροφήν, υπήρχε καί ή προσφορά 16 έκατομ
μυρίων φράγκων είς τδν BONTOUX, τά όποια 
ούτος ύπεσχέθη νά εξασφάλιση διά “καλών χρεο
γράφων”. Άλλά τά καλά ταΰτα χρεώγραφα 
άπεδείχθησαν φαντασιώδη, καί συνίσταντο είς 
όμολογίας βρασιλιανών σιδηροδρόμων. ΊΙ αυστρι
ακή κτηματική τράπεζα, ή μεγίστη τοΰ Βον- 
TOVX έπιχείρησις, άπεκήρυξε καί αδτη τδν πα
τέρα της, άρνηθεΐσα αύτφ τήν ζητηθεΐσαν παρ’ 
αύτοΰ προκαταβολήν 10 έκατομ. φράγκων, καί 
τότε καί τά μεγάλα τραπεζητικά καταστήματα 
άπέσυρον τήν άρωγδν αύτών χεΐρα. Άπό τής 
στιγμής δέ ταύτης ό BONTOUX ήτο νεκρός διά 
τδ χρηματιστήριου. Ώς τελευταία δέ σκηνή τοΰ 
δλου δράματος έπήλθεν ή φυλάκισις αύτοΰ καί 
τοΰ συνεταίρου αύτοΰ Feder. Άμφότεροι κατη- 
γοροΰνται έπί πλημμελεΐ διαχειρισει.

Ένεκα τού στενού χώρου, ού διαθέτομεν έν 
τφ Έσπέρφ δέν δυνάμεθα ν' άναφέρωμεν άπαντα 
τά έπεισόδια τοΰ μεγάλου τούτου δράματος, τδ 
όποιον απανταχού βαθυτάτην ένεποίησεν έντύ- 
πωσιν. Θέλομεν περιορισθή είς τά γενικώτερα, 
άφίνοντες τάς λεπτομέρειας είς άλλους. Μετά 
τήν ΐδρυσιν διαφόρων τραπεζών καί τήν έκδοσιν 
μετοχών έν Αύστρία καί Ουγγαρία διά τδ ποσόν 
234 Ί> έκατομ. φράγκων, τρεις έπενοήθησαν νέαι 
έπιχειρήσεις έν Σερβία· ή άποπεράτωσις τών 
σερβικών σιδηροδρόμων, ή παγίωσις τοΰ χρέους 
καί ή ιδρυσις έθνικής Τραπέζης. Έκ τών λε- 
χθέντων πας τις δύναται νά σχηματίση ιδέαν, 
τίνι τρόπφ είργάζετο ή τράπεζα αυτή τών ΒθΧ- 
Τ0ϋΧ καί Σ’;, ή λεγομένη “Γενική Ένωσις” 
(Union generale). ’ I I βάσις τών έπιχειρήσεών 
της δέν ήτο ή θετική τραπεζητική εργασία., ή 
διά μεγάλων κεφαλαίων σκοπούσα τήν άνάπτυξιν 
καί έπικουρίαν τοΰ έμπορίου καί τής βιομηχα
νίας, άλλά συνίστατο είς έπιχειρήσεις αμφιβόλους, 
είς σχέδια άλλόκοτα, είς έκδόσεις μετοχών φαν
τασιωδών. Καί δμως ή τράπεζα αυτή είχεν 
άναπτυχθή τοσοΰτον, είχε κατορθώσει τοσαύτας 

θέλει 
όμού 
παρ' 
Έλ- 
περι-

έπιτυχίας, ώστε κατά τδ παρελθόν έτος και αυτός 
ό Έότσχιλδ δέν άπηξίωσε νά συναγωνισθή πρός 
αύτήν καί νά ήττηθή. Άλλ’ αύτη αυτή ή 
αίφνηδία αύτής άνύψωσις υπήρξε καί ή αιτία τής 
άποτόμου αύτής πτώσεως.

Έκτος τής Γαλλίας, ή Αύστρία είναι ή χώρα 
ή ύπέρ πάσαν άλλην παθοΰσα έκ τής καταστρο
φής ταύτης- διότι έν Αύστρία ή πεσοΰσα εταιρία 
είχε κυρίως στήσει την ένέργειάν της. Καί άν 
ή αύστριακή κτηματική τράπεζα, ή κυριωτέρα 
τής “γενική; ένώσεως" ιδρυσις, καλυφθή έπαρκώς 
διά καταθέσεων, ούχ ήττον δμως πολλάς 
εΰρει δυσκολίας είς τήν διατήρησιν τής 
μετά τής “γενική; Ένώσεως” ίδρυθείσης 
αύτής Αύστριακής μεταλλευτικής ‘Εταιρίας, 
πίζεται ή διάσωσις αύτής. καί έναγωνίως 
μένει ό κόσμος τήν κατα τήν 8 Μαρτίου συνερ- 
χομενην γενικήν των μέτοχων αυνελδυσιν, εν η 
θέλει έκτεθή καθαρώς ή θέσις.

Τήν Σερβίαν έπαπειλεΐ ζημία -10 έκατ. φρ., 
τά όποια άντιπροσωπεύουσι την μερίδα αυτής 
παρά τ-7 “γενική Ενώσει” διά τάς παραχωρη- 
θείσας όμολογίας τών σερβικών σιδηροδρόμων. 
Τήν κατασκευήν τών σιδηροδρομικών τούτων 
γραμμών, ών, είρήσθω έν παρόδιο, ούοέ εναρξις 
έγένετο, θ' άναλάβη πιθανώτατα ή Τράπεζα τών 
Παρισίων τή μεσολαβήσει τής αύστρο-γαλλικής 
σιδηροδρομικής Εταιρίας. Καί ταΰτα μέν τά 
μεγάλα ανδραγαθήματα τοΰ Bontoux- τίς δέ 
δύναται ν’ απαρίθμηση τάς ζημίας καί κατα- 
στροφάς. άς θά έπιφέρη ή τοιαύτη τών πραγμά
των κατάστασις είς μικροτέρους κεφαλαιούχους 
καί μετόχους;

Αί άγοραί, αί πρώται άνακύψασαι έκ τής κρί- 
σεως ταύτης, είσίν αί .άγοραί τής Γερμανίας καί 
τής Αύστρίας. ΤΙ Βιέννη, ήτις πρό δύο εβδομά
δων έφαίνετο εντελώς άπελπις, ήρξατο ήδη έν 
βία διορθοΰσα τό συνάλλαγμά της. Άλλ’ ό Μάρ
τιος δέν παρήλθεν άκόμη'. Καί έν Λονδίνφ ό 
κλονισμός τής Γαλλίας δέν ήδύνατο νά μείνη 
άνευ αποτελέσματος- ήδη συνέβησαν έν Λονδίνφ 
χρεωκοπίαι αημαντικαί, καί άν καί όλιγώτερον 
τεταραγμένα τά πνεύματα όμως είναι έκεΐ είς 
άκρον περίφοβα.

"Οσον δ’ άφορά τήν χρηματιστικήν αγοράν 
πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι μεγίστη παρατη- 
ρεΐται ή έλλειψις τοΰ χρυσού. Συνεπεία τούτου 
ό τόκος τής προεξοφλήσεως ύύώθη έν Αγγλία μέν 
είς 6θ/0, έν Βελγίφ είς 9% καί έν Γερμανία είς 
6%. Μόνον ή τράπεζα τών Παρισίων διαθέτει 
άκόμη αρκετού χρυσού, δπως μή ύψώση τόν τό
κον τής προεξοφλήσεως· άλλως ή τράπεζα τή; 

’Αγγλίας θά είχεν ήδη άπαντήσει διά νέας ύύώ- 
σεως τοΰ τόκου. Λ.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ!.
Κάρολος Blanc, μέλος τής γαλλικής ’Ακα

δημίας, καθηγητή; τής αισθητικής καί τής ιστορίας 
τής τέχνης, διακεκριμένος έπιστήμων, άπέθανε τή 
17 ’Ιανουάριου έν Παρισίοις έν ηλικία 69 έτών.

Ν. Davis, "Αγγλος αρχαιολόγος, ό τά έρείπια 
τής Καρχηδόνος έρευνήσας καί περιγράψας, άπέ- 
θανεν έν Φλωρεντία τή 6 ’Ιανουάριου.

Έρμάννος ScHLAGINTWEIT, διάσημος πε
ριηγητής καί γεωλόγος έκ τών αρίστων, δστις κυ
ρίως διεκρίθη κατά τάς έν ταΐς Ίνδίαις καί τή 
κεντρική 'Ασία έρευνας του, άπέθανε τή 19 Ια
νουάριου έν Μονάχιρ έν ηλικία 56 έτών.

A. THUH0T, Γάλλος φιλολόγος, μέλος τής 
’Ακαδημία; τών έπιγραφών, άπέθανε τή 17 Ια
νουάριου έν Παρισίοις.

Έρμάννος βαρώνος FltlESEN, πρώην αυλάρχης 
.1 έν τή βασιλική αυλή τής Σαξωνίας, γνωστός γενό- 

μενος διά τάς μελέτας του είς τόν Σαιςπήρον, 
άπέθανεν έν Δρέσδη τή 23 Ιανουάριου, 80 έτών 
τήν ήλικίαν.

Άδελαίς PAGE, ή γνωστή Παρισιανή ηθο
ποιός, μέλος τοΰ Ωδείου, άπέθανεν έν Παρισίοις 
τή 22 Ιανουάριου έν ηλικία. 60 έτών.

Κάρολο; ΚεκτηβΕΝΥ, Ούγγρος συγγραφεύς 
εκ τών δοκίμων, μεταφραστής τών καλλιτέρων 
ουγγρικών συγγραμμάτων είς τήν γερμανικήν γλώσ
σαν, άπέθανεν έν ΙΙέστη τή 23 Ιανουάριου έν 
ήλικία 58 έτών.

'Ροβέρτο; C1IBISTISON, δ ύπατο; τών Ιατρών 
τής Σκωτίας, γνωστός πρό πάντων διά τάς τοξο- 
λογικάς αύτοΰ μελέτας, άπέθανε τή 26 Ιανουάριου 
έν Έδιμβούργω έν ήλικία 85 έτών.

Ύ. Γ. Έν ’Αθήναις άπέθανεν έν ήλικίφ 70 
έτών ό Δημήτριος Μαυρο μιχάλης, δ'τελευ
ταίος υιός τοΰ Πετρύμπεη. Ό μακαρίτης υπηρέ
τησε·; ώς πληρεξούσιο; έν τή Συνελεύσει καί ώς 
υπουργός τών Στρατιωτικών κατά τήν μεταπολί- 
τευσιν.

Δ 1 Α Φ Ο Ρ Α.
‘Η δημοσίευσις τού νεωτάτου μυθιστορήματος 

τοΰ γνωστού Αιμίλιου Ζολά, Poi-BoDlLLE, έν 
τή έπιφυλλίδι τής έφημερίδος “Γαλάτου” έδω- 
κεν αφορμήν είς δίκην, ής τό άποτέλεσμα ενδια
φέρει τά μέγιστα τόν φιλολογικόν κόσμον έν 
γένει καί ιδίως τούς μυθιστοριογράφους. ‘0 παρά 
τω έφετείφ τών Παρισίων δικηγόρο; Δυβερδής, 
ένάγει τόν τε συγγραφέα καί τδν συντάκτην τού 
Γαλάτου είς δίκην, διότι έν τώ νεωτάτφ μυθι- 
στορήματι παρίσταται έφέτης δνόματι Δυβερδής. 
Διά τής άγωγής του ό δικηγόρος ζητεΐ τήν άμε
σον άπάλειψιν τοΰ ονόματος του άπδ τοΰ δημο
σιευόμενου μυθιστορήματος, έν έναντία δέ περι- 
πτώσει άποζημίωσιν χιλίων φράγκων διά πάσαν 
ήμέραν βραδύτητος. ‘II δίκη αΰτη κατά τοΰτο 
είναι περίεργος, διότι ώς γνωστόν βλοι οί σημε
ρινοί Γάλλοι μυθιστοριογράφοι άνευ έξαιρέσεως 
λαμβάνουσι τά δνόματα τών προσώπων των έκ 
τών διαφόρων καταλόγων τών ζοόντων εμπόρων, 
βιομηχάνων, τραπεζιτών, δικηγόρων, ιατρών κτλ. 
Έάν λοιπόν τδ δικαστήριον καταδικάση τόν Ζολάν, 
ή συγγραφή μυθιστορήματος έν Γαλλία θ' άποβή 
σχεδόν αδύνατος, διότι ποΰ Οά ευρωσιν οί μυ
θιστοριογραφώ τά δνόματα διά τά πρόσωπά των; 
Ίσως τδ μέτρον τοΰτο θά έχη καί τό εύεργη- 
τικόν του μέρος, θ’ άπαλλάξη δηλαδή τδν κόσμον 
άπδ τήν πλημμύραν τών γαλλικών μυθιστορη
μάτων, ών τά πλεΐστα είναι άνάγνωσις βλαβερά, 
διαφθείρουσα μάλλον ή διορθιόνουσα τήν κοινω
νίαν. ΊΙ περίεργος δίκη γενήσεται τήν επιούσαν 
έβδομάδα.

ΕΚ ΤΟϊ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ.

— Είσαι εύχαριστη μένος μέ τδν νέον σου 
άφέντην;

— Ναι, καλά τά πηγαίνομεν. ’Εγώ τινάζω 
τά ροΰχά του καί εκείνος τά ’δικά μου.

— Είσαι τυχηρός . . .
— Ή διαφορά μόνον είναι βτι έν φ εγώ πε

ριμένω νά ’βγάλη τά ροΰχά του διά νά τοΰ τά 
τινάξω, έκεΐνος, όποΰ δέν έχει διόλου ύπομονήν, 
δέν περιμένει τοΰτο.

*» *
Δοκισήσοφός τι; άνέπτυσσεν έν τινι έσπερίδι 

τάς θεωρίας του έπί τών διαφόρων ειδών τής 
μουσικής.

— Έξηγήσατέ μοι, παρακαλώ, είπεν είς τών 
παρευρισκομένων, ποιαν διαφοράν ευρίσκετε με
ταξύ τής ιταλικής καί τής γερμανικής μουσικής;

— Άπλούστατον, φίλε μου. άπήντησεν ό 
έρωτηθείς· ή μέν αδεται γερμανιστι, ή δέ ίτα- 
λιστί.

ΒΙΒΛΙΑ ΝΕΟΦΑΝΗ.

Συνεννοηθέντες μετά διαφόρων έκδοτικών 
καταστημάτων θέλομεν άναγγέλλει ένίοτε διά 
τοΰ Εσπέρου τινά τών νεωτάτων προϊόντων τής 
φιλολογίας (καθ’ δσον ό χώρος έπιτρέπει τοΰτο).

Βιβλία γαλλικά·

Du Cleuziou, Η-, L’art national. Les ori- 
gines. La Gaule. Les Romains (είς 4°'- 
μετά εικόνων). φράγκα 40.—

Duruy, V., Histoire des Romains. (Νέα έκ- 
δοσις μετά εικονογραφιών.) Τόμ. IV. είς μέγα 
8"- φρ. 25.—

Elasimahion, Ο., Les etoiles et les curiosites 
du Ciel. (Παράρτημα τής δημώδους’Αστρο
νομίας.) φρ. 10.—

Lacroix, Ρ., XVII Siecle. Lettres, sciences 
et arts. Erance 1590—1700 (μετά εικόνων 
είς μέγα 8°'). φρ. 30.—

Kanitz, Ε., La Bulgarie dauubienne et le 
Balkan (1860—1880). Γαλλιστί· μετά ει
κόνων. 8°'' φρ. 25.—

[Περί τοΰ συγγράμματος τούτου, άμα έκ- 
δοθέντος γερμανιστι, έγραψεν ό Έσπερος τινά, 
παραθέσας καί τινας τών τό σύγγραμμα κο- 
σμουσών εικόνων. |

Lescure, de, Les meres illustres. 8°·' μετά 
εικόνων. φρ. 10.—

Reclcjs, Elisee, Nouvelle geographie uni
verselie. Τόμ. VII. Ή άνατολική ’ιϊσία· 
μετά χαρτών. φρ. 30.—

Verne, Jules, La Jangada. Huit cents
lieues sur l’Amazone. Μετά εικόνων, είς 4°·'

?Ρ· θ·— 
[Ιό νεώτατον έργον τοΰ γνωστού συγγρα- 

φέως.]
Geffard, Ρ., Les Frangais A Tunis. 8°

φρ. 3.50 
Trousseau, A., Clinique medicale de l’Hotel- 

Dieu de Paris (6Ί έ'κδ.). Τόμοι τρεις. 80ϊ 
φρ. 32.- 

Liszt, F., Des Bohemiens et de leur musique 
en Hongrie. 8°' φρ. 16.—

Legouve, E., La lecture en action, φρ. 3.— 
Sathas, C. N., Documents inedits relatifs a 

l’histoire de la Grece au moyen age. (Ελ
ληνιστί.) Τόμ. Β'. Έν Βενετία, είς 4°'

φρ. 20.—

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΝ ΤΟΪ ΕΣΠΕΡΟΙ.

Κ. Μ . . . είς OKijffffo'ii. Πράγματι ό ρωσ- 
σικδς λαός έχει ένίοτε έν τή άπλότητί του 
εύφυεστάτας εκφράσεις. Αληθώς ό γέρων ήθο- 
ποιός, δστις τοσάκις ύπεκρίθη έπί σκηνής τδν 
θνήσκοντα, ουδέποτε επέτυχε τοσοΰτον δσον δτε 
άπέθανε. Περί τών άλλων, δσα μοί γράφετε, 
θέλω σάς άπαντήσει προσεχώς· έν τοσούτφ μυρίας 
ευχαριστίας διά τήν τακτικήν σας άνταπόκρισιν.
— κ. Π . . . . είς ΆλιξάνδρίΜν. Άμα κατα- 
σκευασθώσι τά περικαλύμματα τού 'Εσπέρου, τά 
όποια παρηγγέλθησαν ήδη είς εν τών πρώτων 
έργοστασίων, θέλουσιν άποσταλή ταΰτα είς τούς 
έπιθυμοΰντας νά δέσωσι κομψώς τδν α.'. τόμον 
τοΰ Εσπέρου. Περί τής τιμή; τών περικαλυμ
μάτων τούτων ούδέν δυνάμεθα νά σάς εΐπωμεν 
άκόμη,διαβεβαιοΰμεν δμως υμάς δτι θάήναι κομψά.
— κ. Κ. Ν . . . . είς Δο/ιττάτην. Οί Έλληνες 
σπουδασταί έν Λειψίφ είναι εφέτος δλίγοι, καί 
δμως τδ πανεπιστήμιον τής Λειψίας είναι εν 
τών άριστων έν Γερμανία. — κ. Ο. Ξ ... είς Κωι·- 
<ίτα>·τίΐ·οι·π·ολιΐ'. Μακράς έπιστημονικάς διατριβάς 
δέν δυνάμεθα νά δεχθώμεν πρδς δημοσίευσιν. Τοΰτο 
Αντιβαίνει είς τδν σκοπόν καί είς τήν τάσιν τοΰ 'Εσ

πέρου. — κ. A. Ρ . . . είς’Οό'ησσόι·. Χαίρομεν δτι 
εφέτος ένεκα τοΰ καλοΰ καιρού δέν έμποδίζεσθε 
άπό τάς άστρονομικάς σας παρατηρήσεις. Περι- 
μένομεν συντόμως περίεργόν τι άρθρον έπί τών 
μελετών τούτων. Ώς βλέπετε σήμερον ό Έσ
περος άναφέρει έν τή στήλη τών Νεοφανών βι
βλίων νεώτερον σύγγραμμα τού Γάλλου αστρο
νόμου <1>λαμμαριώνος, τδ όποιον ίσως είναι καλ
λίτερου έκείνου. τδ( όποιον ζητείτε. — κ. Γ.........
είς ΙΙροΐίσατ. Τής άλληγορικής είκόνος τής Προ- 
σαοτήσεως τής Θεσσαλίας άπεστάλησαν ύμΐν διά 
τού ταχυδρομείου τά ζητηθέντα αντίτυπα- άλλα 
θέλουσιν άποσταλή ύμΐν κατόπιν έφ’ δσον ταΰτα 
ύπάρχουσι. — κ. Msr .... είς Κάϊρο»·. Ευχα
ρίστως θέλομεν δεχθή τά αινίγματα, τά όποια 
προτείνετε νά πέμψητε, άρκεΐ μόνον νά ήναι 
ανέκδοτα.

ΛΥΣΕΙΣ

Α’. 
ΤΕΓΙ-ΆΓΩΝΟΓ ΕΚ ΛΕΞΕΩΝ.

Ε Κ Τ Ω Ρ
Κ 1' A Ν 11
ΤΑΣΙ Σ
Ω Ν 1 A 1
Ρ Η Σ 1 Σ

Β'. 
ΕΝΣΤΙΚΤΩΝ ΦΡΑΣΕΩΝ.

Έμβαίνει κλίνην ένωρίς, φεύγει την πριν χαράξη 
Ό θέλων χρήματα καί νοΰν καί ύγείαν νά φυλάξη.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΡ. 1.
Μαύρα.

α S γ δ ε ζ η θ

Λευκά.

Ία λευκά αρχίζουν καί κερδίζουν είς τέσσαρας 
κινήσεις.

Ε1ΔΟΠΟ1ΙΙΣΙΣ.

Τής άλληγορικής είκόνος τής Προσ- 
αρτήσεως τής Θεσσαλίας έξετυπώ- 
θησαν ιδιαιτέρως καί τινα αντίτυπα έπί 
χονδρού χάρτου. Οί έπιθυμοϋντες ν’ άπο- 
κτήσωσι τοιαΰτα δύνανται ν’ άποτανΟώσιν 
είτε κατ’ εύθεΐαν είς τήν διεύΟυνσιν τού 
Εσπέρου (Elster-Strasse 19. Leipzig) 
εΐτε είς τούς κατά τόπους ΚΚ. έπιστάτας, 
προκαταβάλλοντες τήν άςίαν. Ή τιμή έκα
στου αντιτύπου, πεμπομένου έλευθέρου τα
χυδρομικού τέλους, ώρίσθη είς φράγκα 4.50. 
Πάσα αϊτησις περί αποστολής αντιτύπων 
δέον νά συνοδεύηται ύπό τοΰ τιμήματος.
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ΚΑΚΑΟΝ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΥ ΑΗΒΓΓ
(LIEBIG).

Ευρηται παρ’ άπασι τοΐς φαρμαχείοις χαΐ παντοπωλείοις τοϋ Κόσμου.

ΤΟ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΠΙΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

τ'Λ

Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΤ
άναδεχεται τήν ταχεΐαν καί κομψήν έκ- 
τέλεσιν παντός έργου έπιστημουικοϋ, είκο- 
νογραφικοΰ καί άλλων. Πρός δέ καί έκ- 
τύπωσιν είς

ΤΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΑΧΑΤΟΛΗΣ

μετ’ άρίστη; καί άκριβεστάτης έκτελέ- 
σεως καί έπί τιμαΐς λίαν συγκαταβα- 
τικαΐς.

F. KAHLE & SOHN
έν POTSDAM

έργοστασιάρχης τής Αυλής.

Είς πάντας τούς άγαπώντας τά άνθη καί είς τους διατηροϋντας κήπους καί έξοχικά κτήματα συνιστώ τόν γενι
κόν Κατάλογόν μου διά τό έτος 1882, έν τφ όποίφ διατεταγμένοι κατά μήνα ευρηνταί δλαι αί όδηγίαι πρός καλλιέρ
γειαν καί περιποίησιν τών έν αύτφ καταγεγραμμένων σπόρων καί φυτών, καί αί φυσικότατοι άπεικονίσεις πλείστων δσων 
άνΟέων. Ό κατάλογος ούτος αποτελεί τόν άσφαλέστερον οδηγόν παντόί φίλου τών άνΟέων είναι ό μεγαλείτερος πάντων 
τών έν Γερμανία έκδιδομένων τοιούτων καταλόγων καί πέμπεται τώ αίτοΰντι δωρεάν.

’ Ανθοπωλείου καί φυτώριου F. C. Heinemann έν Erfurt.

Κατάλογοι καί τι
μολόγια έτοιμα πρός 
αποστολήν.

’Εργοστάσιου ειδών 
έκ χυτού ψευδαργύ
ρου." 'Αγάλματα, λυ- 
χνίαι, πίδακες καί 
κοσμήματα άρχιτεκ- 
τουικά.

Τό ξυλογραφικόν τούτο κατάσ:ημα είναι έν τών άριστων έν Λειψία, χαίρει δέ καί 
φήμην καλήν έν δλη τή Γερμανία.

Πάσα παραγγελία, άναγομέυη είς τό είδος τής ξυλογραφίας, έκτελεΐται προθύμως καί 
ταχέως. Αί τιμαί είσί συγκαταβατικοί.

Τό κατάστημα τούτο, έν ω έργάζονται άριστοι τεχνΐται, είναι ήδη ίδρυμέυον πρό 
25 έτών, καί έςετέλεσε πλεϊστα ίσα καλλιτεχνικά έργα άξια λόγου καί διά διαφόρους γρα
φικός έπιβεωρήσεις καί διά διδακτικά βιβλία.

Ό μάκρος αύτοϋ βίος είναι δι’ αύτό ή καλλιτέρα σύστάσις.

ΚΕΙΝΗ. TETZER.

Έργοστάσιον δι’ 
άτμοΰ προς κα
τασκευήν μελά
νης. Έν αύτω 
κατασκευάζεται 
ή περίφημος με
λάνη ή γνωστή 
ύπό τό όνομα

Kaisertinte 
(αύτοκρατορική 
μελάνη), τής ο
ποίας ή χρήσις 
έγένετο παγκό
σμιος. Τό έρ-

ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩι.

γοστασιον εχει 
άποΟήκας δια
φόρων ειδών με
λάνης έν Άμ
ατ ελοδάμω, 

έν Στοκόλμη, 
Μαδρίτη, Πε
τρουπόλε ι, 

Μόσχα, Νεα
πό λει καί 

Νέα-Ύόρζη.

EAU DE COLOGNE.
Τό άριστον καί μόνον γνήσιον κατά τάς πρωτοτύπους συνταγάς 

τοϋ έφευρετοϋ κατασζευαζόμενον "Υδωρ τής Κολωνίας ευρηται παρά 
τώ Κυρίω

ΙΩΑΝ Μ. ΦΑΡΙΝΑι
.Julichs-Platz No. 4 

έν ΚΟΛΩΝΙΑ», 
προνομιούχο» προμηθευτή πολλών αύτοκρατορικών και βασιλικών αύλών, 
κατόχω τών μεταλλίων καί βραβείων πασών τών παγκοσμίων έζθέσεων. 
Έφιστώ τήν προσοχήν τών αγοραστών, δτι έκάστη φιάλη 
τοϋ αρωματικού τούτου υδατος δέον νά φέρη τό όνομα 
Johann Maria Farina, καί τήν διεύθυνσιν· Jclichs-Platz No. 4.

Zu beiiehen dnrch allo Booh bandlunge n: 

olychrome Meisterwerke 
der monumentalen Kunst in Italien. 

Herausgogeben von Baurath II. Kohler in Hannover. 
In Prachtband 250 M. Ein Blatt einioln 18 M. 

Ein ktinstlerisch ausgefiihrteePracbtwork in Farbendruck. 
In gusserstgetreuerWiedergabe !2 der farbenprMchtigeten 
Monuments Italians (Sixtin. Kapelle, Rafael’sche Loggien,

Peterskircho in Horn, Saal desDogenpalastes in Venedig, Bibliothek in Siena, 
Dom von Orvieto etc.) umfassend.

Leipzig. Baumgartners Bucliliaiidlung.

Συντάκτης· Δρ. I. ΙΙΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 18.

Χαρτοπωλείου· Β. Σ1ΓΙΣΜ0ΤΝΔ0Τ έν Βερολίνψ καί Λειψίφ. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΓΓΟΓΛΙΝΟΓ έν Λει^ίγ.


