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0 ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ 
ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΏΤΗ- 
ΡΟΣ ΕΝ ΜΟΣΧΑ·.

(μετά εί-ζόνος).

Τό λαμπρόν και με
γαλοπρεπές τοΰτο οι
κοδόμημα είναι ναός, 
άνεγερθέίς εις τήν μνή
μην τών καταπληκτι
κών συμβάντων τών 
ετών 1812—1814, δτε 
ή 'Ρωσσία άπέκρου- 
σεν έπιτυχώς τήν εισ
βολήν τοΰ Γάλλου δο- 
ρυκτήτορος. Κεϊται ό 
ναός έπί ύψηλού τεχ
νητού αναχώματος είς 
τήν όχθην τοΰ ποτα
μού Μοσκόβας, ούχί 
μακράν τοΰ Κρεμλίνου, 
τής άκροπόλεως ταύ- 
της τής αρχαίας τών 
Τσάρων πρωτευούσης.

Τό οικοδόμημα τοΰ
το, τοΰ όποιου ή άλι
κη δαπάνη άνέρχεται 
είς 20 εκατομμύρια 
αργυρών ρουβλίων, ήρ- 
ξατο άνεγειρόμενον προ 
60 ετών τή εύλαβεΐ 
πρωτοβουλία καί δια
ταγή τοΰ αύτοκράτορος 
’Αλεξάνδρου Α'. καί 
μέχρι σήμερον δέν εί
ναι είσέτι εντελώς απο
περατωμένο ν. Ία τεί
χη είσί κατεσκευασ- 
μένα ύπό σκληρού λευ-

Ο ΕΝ ΜΟΣΧΑι ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΤ ΣΩΤΗΡΟΣ.

κοτάτου λίθου, δμοιά-
ζοντος τό μάρμαρον · 
αί Ούραι καί τά παρά
θυρα περικοσμοΰνται 
ύπό ώραιοτάτων ανα
γλύφων , παριστανόν- 
των σκηνάς ίστορικάς· 
αί δέ στέγαι τών πέν
τε ύψηλών θόλων, ώς
καί τό κιγκλίδωμα τό 
περιστέφον τήν στέ
γην, είσίν επίχρυσοι. 
Έσωτερικώς κοσμείται 
ό ναός διά μεγάλων ει
κόνων άγιων, έκτελε- 
σθεισών ύπό τών αρί
στων τής 'Ρωσσίας ζω
γράφων.

Ή έγκαινίασις τοΰ
μεγαλοπρεπούς τούτου 
ναού έπρόκειτο νά τε- 
λεσθή τόν προσεχή 
Αύγουστον, άνεβλήθη 
δμως ένεκα τοΰ έπι- 
συμβάντος τραγικού θα
νάτου τοΰ αύτοκράτορος 
Αλεξάνδρου Β. διά τό 
φθινόπωρου τοΰ έτους
1882.

Ή είκών ήμών έγέ- 
νετο έκ σχεδίου, εόμε- 
νώς άποσταλέντος ήμϊν 
παρά τοΰ ήμετέρου έν 
Μόσχα άνταποκριτού.
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ΠΩΣ ΕΙΣΗΧΘΗ Ο ΚΑΦΕΣ ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι.

Πάντες οι τήν μεγαλοπρεπή πρωτεύουσαν τής Αύστρίας έπι- 
σζεφθέντες παρετήρησαν βεβαίως τόν άτελεύτητον άριθμόν τών 
καφενείων αύτής. 'Όπως έν Μονάχο, τά ζυθοπωλεία, δπως έν 
Λονδίνο, τά πνευματοπωλεϊα, ουτω και έν Βιέννη τά καφενεία 
άπαντοΰνται έν έκάστω βήματι. Δέν ύπάρχει λεωφόρος, δέν ύπάρ- 
χει όδός, δσον μικρά και αν ήναι, ήτις νά μή έχη τό καφενεϊόν 
της, ώστε ήδύνατο τις νά πιστεύση δτι εύρίσκεται έν τινι πόλει 
τής ’Ανατολής, ένθα, ώς γνωστόν, ή κατανάλωσις τοϋ καφέ είναι 
μεγίστη.

Διακόσια περίπου παρήλθον έτη, άφ’ δτου ό καφές είσήχθη 
έν Βιέννη· είσήχθη δέ κατά περίεργον όντως τρόπον, περί ού 'ίσως 
πολλοί τών αναγνωστών ήμών δέν έμαθον.

ΊΙτο τό έτος 1683’ ή Βιέννη έπολιορκεϊτο ατενώς ύπό τών 
Τούρκων. Μάτην ό διοικητής τής πόλεως, κόμης Στάρεμβεργ, 
έπροσπάΟει δι’ έπανειλημμένων ηρωικών έξόδων νά διασπάση τόν 
σιδηροΰν κύκλον, τόν περισφίγγοντα τήν δυστυχή πόλιν μάτην οί 
πολϊται πάντες είχον όπλισθή δπως άποκρούσωσι τόν ισχυρόν έχ- 
()ρόν. 'Η πόλις περιήρχετο καθ’ έκάστην είς θέσιν δεινοτέραν, 
διότι ή περιμενομένη έπικουρία δέν ήρχετο. Ή έπικουρία αΰτη 
ήτο ό αύτοκρατορικός στρατός ύπό τήν διοίκησιν τοΰ δουκός Κα
ρόλου τής Λορ(5αίνης. Οί πολιωρκημένοι έπανειλημμένως έπεμψαν 
άγγελιαφόρους πρός τόν δοΰκα, ίκετεύοντες αύτόν νά σπεύση είς 
βοήθειαν. Άλλ’ οί Τούρκοι πάντας τούς άγγελιαφόρους τούτους 
είχον συλλάβει καί σκληρώς θανατώσει. ’Εντός τής πόλεως ή 
άπελπισία έκορυφοΰτο, καί άν καί έγνωρίζετο δτι ό δούξ τής Λορ- 
ραίνης δέν εύρίσκετο μακράν, ούχ ήττον δμως ούδείς πλέον έτόλμα 
νά διάσχιση τάς έχθρικάς γραμμάς, βέβαιος περί τής τύχης ών, 
ήτις τόν έπερίμενεν.

Ό Στάρεμβεργ συνεκάλει καθ’ έκάστην πολεμικά συμβούλια 
άμηχανών τί νά πράξη.

ΓΙρωΐαν τινά ό Στάρεμβεργ ΐστατο σύννους καί περίφροντις 
έν το, δωμάτιο, του, δτε παρουσιάζεται ένώπιόν του νέος στρατιώ
της, έθελοντής έν τινι λόχο, τής πολιτοφυλακής. Ήτο ό νέος Πο
λωνός καί ώνομάζετο Κουλτσίκης.

— Τί ζητείς; τώ εΐπεν ό κόμης.
— Κύριε διοικητά, άπήντησεν ό νέος, είμαι έτοιμος νά ειδο

ποιήσω τόν άρχιστράτηγον τοΰ αύτοκρατορικοΰ στρατού περί τής 
άπηλπισμένης ήμών θέσεως.

— Οί Τούρκοι θά σέ κρεμάσουν! τώ εΐπεν ό διοικητής.
— Όχι, κύριε διοικητά.
— Πώς όχι; Έχεις μέσον νά τοΐς διαφύγης;
— "Ίσως.
— Καλά, τοΰτο είναι μυστικόν σου. Έχεις πραγματικώς 

άπόφασιν νά έκτελέσης τήν έπικίνδυνον ταύτην έπιχείρησιν;
— Ναι, κύριε διοικητά, άπήντησεν ό νέος έθελοντής. θά 

ειδοποιήσω τόν άρχιστράτηγον καί θά έπανέλθω νά σάς αναφέρω 
τά πάντα.

— Καί άν έπιτύχης (δ,περ άμφιβάλλω) τί ζητείς είς άμοιβήν;
— Ούδέν.
— Πολύ καλά. Τό έσπέρας θά λάβης τάς όδηγίας μου, καί 

ό θεός μετά σοΰ.
Ή νύξ ήτο σκοτεινή. Ό Πολωνός ένδεδυμένος ώς Τούρκος, 

συνοδευόμενος δέ ύπό ετέρου Πολωνού, ώς ύπηρέτου, έξήλθε τής 
πόλεως. Τήν πρωίαν οί Τούρκοι φρουροί ίδόντες τούς δύο τού
τους ξένους τούς ώδήγησαν ένώπιόν τού άγά.

Έρωτηθείς ό Κουλτσίκης άπήντησεν δτι είναι έμπορος έκ 
Βελιγραδιού, καί δτι ήρχετο νά προτείνη μέσον εδκολον πρός τρο- 
φοδότησιν τοΰ Τουρκικού στρατού. Σημειωτέον δτι μεγάλη ήτο 
έν τώ πολυάριθμο, τούρκικο, στρατώ ή έλλειψις τροφών. Εύπροσ- 
δεκτος επομένως ήτο τώ άγά ή πρότασις αΰτη. Έφιλοξένησε δέ 
τούς ψευδείς Τούρκους καί τοΐς είπε · Σας συμβουλεύω, φίλοιμου, 
νά μή άπομακρυνθήτε πολύ άπό τό στρατόπεδόν μας, καθότι ούχί 

μακράν, είς τάς ύπωρείας τοΰ όρους τοΰ Λεοπόλδου εύρίσκεται ή 
έμπροσθοφυλακή τοΰ αύτοκρατορικοΰ στρατού.

Η νύξις αΰτη ήρκεσε τω πονηρό» Πολωνό». Προσποιούμενος 
δτι θέλει νά περιπατήση ήλθε πρός τό έσπέρας μέχρι τών αύτο- 
κρατορικών προσκόπων, είς οδς άνέφερεν δ,τι είχε νά είπη, καί 
προσποιούμενος πάντοτε τόν Τούρκον έπέστρεψε μετά τοΰ οπαδού 
του τήν έπιοΰσαν σο,ως καί άβλαβώς έντός τής πόλεως.

Όλίγας μετά τό συμβάν τοΰτο ήμέρας ό Κάρολος τής Λορ- 
ραίνης καί ό Σοβιέσκης έπέπιπτον αίφνης κατά τών Τούρκων καί 
τούς έτρεπον είς φυγήν.

Ό κόμης Στάρεμβεργ προσεκάλεσε τόν νέον Πολωνόν καί άφ’ 
ού τόν ηύχαρίστησεν, έπέμενε νά τω δώση γενναίαν άμοιβήν. Ό 
Πολωνός κατ’ άρχάς ήρνήθη, τέλος δμως, έπιμένοντος τοΰ διοικη- 
τοΰ, ήρκέσθη νά τώ ζητήση τούς πολλούς σάκκους, πλήρεις καφέ, 
ούς οί Τούρκοι έν τή έσπευσμένη αύτών φυγή είχον έγκαταλείψει.

— Νά σοι δώσω τούς σάκκους, εΐπεν ό κόμης- άλλά ποιαν 
χρήσιν αύτών θά κόμης;

Τότε ό Πολωνός τώ διηγήθη τά έξής.
— Έν έτει 1285 δερβίσης τις, άποπεμφθείς έκ μιας μονής 

έν Μέκκα, έζήτησεν άσυλον έντός παρακειμένου σπηλαίου, μή 
εύρίσκων δέ πρός τροφήν είμή τούς κόκκους άγριου τίνος φυτού, 
τό οποίον οί έγχώριοι ώνόμαζον κάβα, έπροσπάθησε νά φάγη 
αύτούς ώμούς, έπειδή δμως ή γεΰσίς των ήτο πικρά, διενοήθη νά 
τούς ψήση καί κατόπιν νά τούς τρίψη. Διά τής κόνεως δέ ταύ
της κατεσκεύασε ποτόν νόστιμον καί τονικόν. Οί έπισκεπτόμενοι 
αύτόν φίλοι, γευθέντες εΰρον εύχάριστον τό ποτόν τοΰτο καί διέ
δωσαν τήν περίεργον τοΰ δερβίσου άνακάλυψιν. Ή εϊδησις περι
ήλθε καί είς τήν άκοήν τοΰ σέχου, δστις Οεωρήσας τήν άνακά- 
λυψιν ώς δάκτυλον Κυρίου έσυγχώρησε τώ δερβίση.

Αύτούς λοιπόν τούς κόκκους μεταχειρίζονται πρό πολλών 
έτών οί Τούρκοι, δπως παρασκευάσωσι τό άγαπητότερον αύτών 
ποτόν. Έάν, κύριε διοικητά, μοί παραχωρηθώσιν οί σάκκοι, 
είμί πρόθυμος νά ετοιμάσω καφέν άπαράλλακτον, ώς τόν έτοιμά- 
ζουσιν οί Τούρκοι.

— Λάβε τούς σάκκους, άπήντησεν ό διοικητής. Πρός τού- 
τοις δέ ή πόλις εύγνωμονοΰσα σοί προσφέρει έν τή συνοικία τού 
Λεοπόλδου οικίαν, δπως, έν άποτυχία τοΰ ποτού σου, έξασφαλίσης 
τοΰ λοιπού τήν ΰπαρξίν σου.

Ό Κουλτσίκης έπελήφθη άμέσως τοΰ έργου. Καί κατ’ άρχάς 
μέν έτοιμάζων τόν καφέν μετέβαινεν άπό οικίας είς οικίαν καί 
προσέφερεν αύτόν δωρεάν. "Οτε δμως οί κάτοικοι τής Βιέννης 
έσυνείθισαν είς τό ποτόν, καί καθ’ έκάστην τό έζήτουν, ήνοιξε μι
κρόν καφενεϊόν έν τή όδώ τών Σιδηρουργών, ένθα καί διέμενε κα- 
φεπώλης μέχρι τοΰ έτους 1703, δτε καί άπέθανεν.

Εκείνο τό μικρόν καφενεϊόν ήτο ό Άδάμ τών ύπερπεντακοσίων 
έν Βιέννη σήμερον ύπαρχόντων καφενείων.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ.
(μετά είχόνος δρα Σελ. 53.)

Δέν παρήλθον είσέτι πολλοί μήνες, άφ’ δτου ό θάνατος, αμεί
λικτος καί σκληρός, άφήρπασεν έκ τοΰ κόλπου τής οικογένειας του 
καί τής Ελληνικής κοινωνίας άνδρα, ούτινος ή στέρησις άφήκε 
κενόν δυσαναπλήρωτον. Ό Επαμεινώνδας Δεληγεώργης, εις τών 
πολιτικών τής Ελλάδος άνδρών, δν είχον άναδείξει οί νεώτεροι 
χρόνοι, νέος έτι καί έν δλη τή άκμή τής άνδρικής του ήλικίας 
άπεχώρησε τής σκηνής τοΰ κόσμου, έν ω άκόμη ήδύνατο διά τής 
εύφυΐας του καί τής περί τό διοικεϊν ικανότητάς του νά προσφέρη 
πολλάς καί άποτελεσματικάς τή πατρίδι αύτοΰ εκδουλεύσεις.

Ή μικρά ήμών πατρίς δέν έχει άφθονίαν πολιτικών άνδρών 
διό καί ή έλαχίστη στέρησις καθίσταται έπαισθητή. Διαδοχικώς 
άπήλθον τής σκηνής τοΰ βίου άνδρες πολλαχώς ύπηρετήσαντες 

καί δοξάσαντες τήν πατρίδα· καί δταν μέν ό βίος παρατείνηται 
μέχρι σχεδόν τοΰ τελευταίου όρίου, ό θάνατος είναι ή φυσική καί 
άναπόφευκτος συνέπεια τής ζωής· δταν δμως ό θάνατος θερίζη 
ΰπαρξιν άκμάζουσαν, ΰπαρξιν αίσθανομένην είσέτι δλην έκείνην 
τήν ζωηρότητα καί ένεργητικότητα, ήν αί περιστάσεις άπαι- 
τοΰσι, τότε ό θάνατος καθίσταται πράγματι σκληρός καί άσπλαγχνος.

Ό Επαμεινώνδας Δεληγεώργης, δν πάντες οί "Ελληνες είλι- 
κρινώς έθρήνησαν, ήτο άνήρ έχων καί τήν διάθεσιν καί τήν δύ- 
ναμιν νά ώφελήση τήν πατρίδα του’ ήτο άνήρ πολύτιμος διά 
τήν οίκογένειάν του, διότι καί σύζυγος άριστος ήτο καί πατήρ έκ 
τών σπανίων. Βεβαίως ώς πολιτικός είχε καί τούς άντιπάλους 
του, είχε καί τούς έπικριτάς του, άλλά καί αύτοί οί έναντίοι του, 
καί αύτοί οί έπικριταί του, οιτινες πολλάκις έμέμφθησαν αύτοΰ 
ζώντος, Οανόντα τόν έκλαυσαν, καί δικαίως, διότι ήσθάνθησαν τήν 
μεγάλην άπώλειαν, ήν έν τώ Οανάτο, αύτοΰ ύπέστη ή πατρίς.

Καί βουλευτής πολλάκις έξελέχθη παρά τών συμπολιτών του, 
τών Μεσολογγιτών, καί ύπουργός καί πρωθυπουργός έπανειλημ- 
μένως άνεδείχθη · καί έν ταϊς ύψηλαϊς ταύταις τής πολιτείας λει- 
τουργίαις διεκρίθη διά τήν έκτακτον αύτοΰ εύφυΐαν καί τήν πολι
τικήν αύτοΰ ικανότητα. Ό Δεληγεώργης ήτο πεπροικισμένος ύπό 
τής φύσεως μέ νοΰν ώριμον, μέ κρίσιν βαθεϊαν, καί μέ πολλήν 
φιλοπατρίαν, είχε δέ, πράγμα σπανιώτερον, καί φυσικήν εύγλωτ- 
τίαν, μαγεύουσαν τούς άκροατάς του. Ή Ελληνική βουλή έπί 
πολύ θ·λει αίσθανθή τήν στέρησίν του· ή "Ελληνική βουλή, ένθα 
τοσοΰτον συχνά άντήχει ή ώραία άνδρική αύτοΰ φωνή, πολλάκις 
ί)ά προσβλέψη πρός τήν κενωθεΐσαν αύτοΰ θέσιν καί θά ένθυμήται 
πώς ή άγόρευσίς του ήλέκτριζε τά άκροατήρια.

Ακάματος είς τήν έργασίαν, τήν ήμέραν δλην κατατριβών 
έν το, ύπουργείω ή έν τή βουλή, τό δέ έσπέρας συζητών μετά φίλων 
περί τών κοινών πραγμάτων, εΰρισκεν άκόμη καιρόν τήν νύκτα 
έν τή ήσυχία τοΰ δωματίου του ν’ άναγινώσκη καί νά μελετά τά 
σπουδαία ζητήματα, τά όποια τόν έπη σχολούν. Τό θέρος κεκο- 
πιακώς πολλάκις έκ τής συντόνου έργασίας έζήτει άναψυχήν τινα 
έν τή μαγευτική τοΰ Φαλήρου παραλία, δπου κατήρχετο μετά τής 
οικογένειας του — άπλοΰς πολίτης καί φιλόστοργος οικογενειάρχης 
— καί άνέπνεε τόν καθαρόν έκεϊνον άέρα καί νέας ήρύετο δυνά
μεις διά νέαν πάλιν έργασίαν. Άλλ’ οί διηνεκείς έκεϊνοι κόποι 
κατέτριψαν βαθμηδόν τό σώμά του· νόσος δόλια, είσέρπουσα είς 
τά σπλάχνα του, θανατηφόρον τώ έπέφερε κτύπημα. Άπεχώρησε 
δέ τής σκηνής άγαπητήν έγκαταλιπών άνάμνησιν ού μόνον είς τήν 
οικογένειαν αύτοΰ, άλλά καί είς πάντας τούς γνωρίσαντας αύτόν 
καί έχτιμήσαντας τάς σπάνιάς αύτοΰ άρετάς.

Δέν έπιχειροΰμεν νά γράψωμεν τήν βιογραφίαν τοΰ άνδρός, 
διότι τοΰτο έπραξαν πρό ήμών αί πλεϊσται τών Ελληνικών έφη- 
μερίδων άλλά διά τών ολίγων τούτων λέξεων συνοδεύομεν σή
μερον τήν εικόνα αύτοΰ άποτίοντες δίκαιον φόρονείς τήν μνήμην του.

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΠΑΤΛΙΣ ΤΟΥ ΛΑΞΕΜΒΟΪΡΓΟΪ 
ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ.

(μετά είχδνο; δρα Σελ. 57).

Μία τών λαμπροτέρων ήγεμονικών έπαύλεων είναι άναντιρ- 
ρήτως τό Λαξεμβοΰργον, ή προσφιλής θερινή κατοικία πάντων 
σχεδόν τών αύτοκρατόρων τής Αύστρίας έκ τοΰ οίκου τοΰ Άβσ- 
βούργου. Ή προτίμησις αύτη διά τήν μαγευτικήν ταύτην γωνίαν 
τής γής έξακολουθεϊ μεταδιδομένη έν τή αύτοκρατορική τής Αύ
στρίας οικογένεια άπό γενεάς είς γενεάν. Καί κατ’ άρχάς μέν συνε- 
κροτοΰντο ένταύθα αί μεγάλαι Οήραι, κατόπιν δμως, κατοικηθέντων 
τών περιχώρων, τά άγρια ζώα έγένοντο σπανιώτερα, άν καί σή
μερον άκόμη τά μέλη τής αύτοκρατορικής οικογένειας έπιδίδονται 
είς τήν Θήραν είς τά λαμπρά δάση, τά περικυκλοΰντα τήν έπαυλιν.

Ή αύτοκράτειρα Μαρία θηρεσία ήγάπα πρό πάντων τό μέρος 
τοΰτο, καί έφρόντισε νά έπεκτείνη καί τάς οικοδομάς καί τήν πε

ριοχήν, ά·,ήγειρε δέ καί μικρόν θέατρον, έν ώ παριστάνοντο τακτι- 
κώς γαλλικοί κωμωδίαι καί χοροί. Έν τή έπαύλει ταύτη διήλθον 
έν πλήρει έλευθερία καί άφροντισία τά παιδικά των έτη τά τέκνα 
τής μεγάλης ταύτης αύτοκρατορίσσης, οί αύτοκράτορες ’Ιωσήφ Β'. 
καί Λεοπόλδος καί αί άρχιδούκισσαι Μαρία Άντωνιέττα, ή μάρτυς 
βασίλισσα τής Γαλλίας, ή Καρολίνα, ή βασίλισσα τής Νεαπόλεως, 
καί ή Χριστίνη. 'II δυστυχής Μαρία Άντωνιέττα πολλάκις έν 
ταϊς πρός τήν μητέρα καί τάς άδελφάς αύτής έπιστολαΐς άναφέρει 
τήν τερπνήν τοΰ Λαξεμβούργου έπαυλιν καί ένθυμεϊται τάς ώραίας 
ήμέρας, ας διήλθεν έκεϊ έν μέσω τών φιλτάτων της.

Ό αύτοκράτωρ ’Ιωσήφ Β’. ό άπλοΰς καί δημοφιλής ήγεμών, 
διήρχετο τό έαρ καί τό θέρος σχεδόν τακτικώς έν Λαξεμβούργω 
έν μέσω στενού κύκλου προσκεκλημένων, οΐς άπηγορεύετο αύστηρώς 
τό φορεϊν στρατιωτικήν στολήν ή διακριτικόν τι σημεϊον παρά τήν 
τράπεζαν έκαστος τών συνδαιτημόνων ήτο ελεύθερος νά έκλέγη 
τήν θέσιν του.

Έν Λαξεμβούργω συνέβη καί τό έξής άστεϊον έπεισόδιον · 
Πρωίαν τινά ό αύτοκράτωρ έκαμνε τόν συνήθη αύτοΰ πρωινόν 
περίπατον έν τω έκτεταμένω κήπω μόνος, δτε ήλθον δύο ξένοι, 
Άγγλοι, δπως έπισκεφθώσι τήν έπαυλιν. Οί "Άγγλοι μή γνωρί- 
ζοντες τόν αύτοκράτορα καί έκλαβόντες αύτόν ώς ένα τών ύπηρετών 
ή κηπουρών, τόν παρεκάλεσαν νά τοΐς δείξη τά περιεργότερα μέρη 
τοΰ κήπου. ΓΙροθύμως ό αύτοκράτωρ τούς ώδήγησεν. Οί Άγγλοι, 
ίδόντες δλα καί θαυμάσαντες έπρόσφερον είς τόν όδηγόν των άπερ- 
χόμενοι ώς φιλοδώρημα δύο φιορίνια, τά όποια ό αύτοκράτωρ εύχα- 
ριστήσας έδέχθη. Τό έσπέρας κατά τό γεύμα ό ’Ιωσήφ έδιηγήθη 
τό συμβάν καί δεικνύων τό άργυροΰν νόμισμα· ' Τά δύο ταΰτα φιο
ρίνια, προσέθηκεν, είναι τά πρώτα χρήματα, τά όποια έν τώ βίω 
μου έκέρδισα· διό καί μεγίστην μοί έπροξένησαν εύχαρίστησιν.”

Ή κυρίως άκμή τής αύτοκρατορικής ταύτης έπαύλεως χρονο
λογείται άπό τών χρόνων τοΰ αύτοκράτορος Φραγκίσκου Α ., δστις 
ένθερμος τής φύσεως θαυμαστής καί τών άνθέων λατρευτής, έπε- 
χείρησε διά μεγάλης δαπάνης τήν έπισκευήν τού μεγάρου καί τοΰ 
κήπου. Έπί είκοσιν δλα έτη κηπουροί καί άρχιτέκτονες, άδρώς 
μισθοδοτούμενοι, είργάζοντο άνενδότως ύπό τάς έμπνεύσεις καί τάς 
άμέσους όδηγίας τοΰ αύτοκρατορικοΰ ιδιοκτήτου, δστις καί τοι άπο- 
σπώμενος ύπό τών καταπληκτικών τής έποχής συμβάντων (τών 
πολέμων έπί τοΰ μεγάλου Ναπολέοντος) δέν έπαυε μεριμνών περί 
τής προσφιλούς αύτω έπαύλεως.

Έν τή είκόνι, ήν σήμερον παρουσιάζομεν τοΐς άναγνώσταις 
ήμών, συμπεριελάβομεν τά μάλλον άξιοπερίεργα σημεία τοΰ Λαξεμ
βούργου. Έν τω μέσω ύψοΰται ό μεγαλοπρεπής πύργος τοΰ 
Φραγκίσκου, άνωθεν άριστερά ή οικία τοΰ δασονόμου έν μέσω δασυ- 
σκίου καί έκτεταμένου δάσους, δεξιά δέ ή λεγομένη γέφυρα τοΰ 
λεόντος. Κάτωθεν άριστερά τό γυμναστήριου, δεξιά ό τεχνητός 
καταρράκτης, κομψός καί ρωμαντικώτατος, καί τέλος έν τώ μέσω 
ό ναός τής Όμονοίας κατά τό σχέδιον τών άρχαίων ναών. Ό 
πύργος τοΰ Φραγκίσκου ό έν τω μέσω τής είκόνος, δικαίως ώνο- 
μάσθη δ μαργαρίτης τοΰ Λαξεμβούργου, διότι ού μόνον ή 
κατασκευή αύτοΰ είναι άπομίμησις τεχνικωτάτη τών παρελθόντων 
χρόνων, άλλ’ έν τω πύργω τούτω είσί συσσωρευμένα τόσα πολλά 
καί περίεργα άντικείμενα τοΰ μεσαιώνος, ώστε καθίσταται τό πλου- 
σιώτατον πάντων τών τοιούτων μουσείων.

Ό αύτοκράτωρ Φραγκίσκος ένεκαινίασε τό Λαξεμβοΰργον έπι- 
σκευασθέν διά τής λαμπράς έορτής, ήν παρεσκεύασεν είς τούς ήγε- 
μόνας τής Εύρώπης κατά τήν έν Βιέννη συγκροτηθεϊσαν γνωστήν 
Σύνοδον. Έν δέ ταϊς καθ’ ήμάς ήμέραις τό Λαξεμβοΰργον παρ- 
εχωρήθη ώς κατάλυμμα κατά πήν Παγκόσμιον τής Βιέννης έκθεσιν 
τώ έπισκεφθέντι αύτήν Σάχη τής Περσίας. Ό "βασιλεύς τών 
βασιλέων”, ώς πομπωδώς Ονομάζεται ό ΙΙέρσης μονάρχης, 
άφιεροΐ είς τήν έπαυλιν ταύτην σελίδας τινάς έν τώ μετά τήν 
περιοδείαν του δημοσιευθέντι ήμερολογίω αύτοΰ.
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ΙΙΟΛΥΧΡΟΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΝ ΙΤΑΛΙΑ·.

Α11Ο ΤΗΣ Ε'. ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 1ΣΤ'. ΕΚΑΤΟΧΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ
ΠΙΟ Ε. KOHLER.

(ιιετά εικόνων δρα Σελ. 60. 61).

Διά τοΰ εσχάτως έζδοθέντος έκτου και τελευταίου τεύχους 
συνεπληρώθη μεγάλη βιβλιογραφική έπιχείρησις, χαιρετισθεΐσα 
ένθουσιωδώς ύπό πάντων τών καλλιτεχνών καί τών φίλων τής 
τέχνης.

’Εκδότης τοΰ αριστουργήματος τούτου τής τυπογραφίας είναι 
ό έν Λειψία διδάζτωρ Κ"ς Baumgartner, δστις ούδέ κόπων 
έφείσθη ούδέ δαπάνης, δπως φέρη είς πέρας το έργον, ου έναρξις 
έγένετο ακριβώς προ δέκα ετών.

Εΐναι τό έργον τοΰτο άποτύπωσις καί περιγραφή τών λαμ- 
προτέρων πολυχρόων οικοδομημάτων τής Ιταλία:, καί διαιρείται 
είς §ξ τεύχη μεγάλου σχήματος, ών τά περιεχόμενα είσί τά έξής- 

Α’. II έν 'Ρώμη αίθουσα della Segnatura, καί ό έν Ρώμη 
μεγαλοπρεπής ναός τοΰ Αγίου Πέτρου.

Β. Ή έν Ρώμη αίθουσα τοΰ Ηλιοδώρου, καί ή μεγάλ η αί
θουσα τοΰ παλατιού τών δουκών έν Βενετία.

Γ'. Το βαπτιστήριον τής Ραβέννης καί τό ΙΙαλατινόν παρεκ- 
κλήσιον έν Πανόρμω τής Σικελίας.

Δ'. Ό έν Φλωρεντία ναός τοΰ 'Αγίου Μηνιάτου, καί ή έν Ρώμη 
στοά τοΰ 'Ραφαήλ.

Ε'. Ή έν Σιένη βιβλιοθήκη καί ή μαρμάρινος στοά τοΰ με
γάρου Δόρια έν Γενούη.

Στ'. Ό καθεδρικός τοΰ Όρβιέτου ναός καί τό παρεζζλήσιον τοΰ 
Σίξτου (Capella Sistina) έν Ρώμη.

Έκ τών αρχιτεκτονικών αριστουργημάτων τούτων παρουσιά- 
ζομεν σήμερον τοΐς άναγνώσταις ήμών δύω εικόνας· τήν τοΰ ναοΰ 
τοΰ Όρβιέτου καί τήν τής 'Ραφαηλίου στοάς έν 'Ρώμη· 
Αί εικόνες αύται άμυδράν βεβαίως μόνον δίδουσιν ιδέαν καί τών 
οικοδομημάτων τούτων και τής λαμπράς τοΰ βιβλίου διασκευής, 
διότι έλλείπει ό χρωματισμός, δστις συντείνει τά μέγιστα είς τήν 
θαυμασίαν αυτών θέαν.

Ό καθεδρικός τοΰ Όρβιέτου ναός άνηγέρθη περί τά τέλη τής 
ιγ'. καί τάς άρχάς τής ιδ'. εκατονταετηρίδας ύπό Λαυρέντιου Μαϊ- 
τάνη, Ίταλοΰ άρχιτέκτονος. Αί διαστάσεις είσί μεγάλαι, καθότι ό 
ναός μετρά ύψος μέν 43 μέτρων, πλάτος δέ 40. Κατά τήν γνώ
μην τών ειδημόνων ό ναός ούτος είναι τό μέγιστον καί πλουσιώ- 
τατον πάντων τών πολυχρόων οικοδομημάτων τής ύφηλίου. Οι 
τοίχοι καί οι κίονες αύτοΰ καλύπτονται ύπό λευκών καί ύποπρασίνων 
πλακών μαρμάρου καί περικοσμοΰνται ύπό τοιχογραφιών έξαισίας έρ- 
γασίας καί ζωηροτάτου χρωματισμού. Τό μέγα παράθυρου, τό άυοι- 
γόμενον όπισθεν τοΰ μεγάλου βωμού έχει ύέλους έπιτυχώς κεχρω- 
ματισμένας. Αί εικόνες καί τά έντός κομψοτάτων ναΐσκων ανά
γλυφα παριστώσιν αντικείμενα τής Άγιας Γραφής. Εικόνες τινές 
ύπέστησαν βλάβην ένεκα τής πολυκαιρίας καί έδέησε νά έπισκευ- 
ασθώσιν ούτως έπεσκευάσθη έν τοΐς έτεσι 1837 καί 1838 ή 
άνωθεν τής μεγάλης θύρας είκών, ή παριστώσα τήν στέψιν τής 
Παρθένου.

Αν καί ή πρόσοψις τοΰ ναοΰ διατηρή τόν γοτθικόν ρυθμόν, 
ούχ ήττον δμως ύποφώσζει έν αύτή καί άπήχησις τοΰ (όυΟμοΰ 
τών αρχαίων Ελληνικών ναών. Όπως ό έκ μαρμάρου Ελληνικός 
ναός μέ τά κεχρωματισμένα αύτοΰ ανάγλυφα, μέ τάς εικόνας καί 
τά κοσμήματά του ύψοΰτο έν εύγενεϊ καί μεγαλοπρεπεΐ αρμονία 
έν τω καΟαρω αίθέρι, οοτω καί έν τω ναω τοΰ Όρβιέτου ή αφθονία 
τών γραφών καί τών ζεχρωματισμένων καί έπιχρύσων κοσμημάτων, 
συνδεομένων άρμουικώς, αποτελεί σύνολον μεγαλοπρεπές άμα καί 
ποιητικόν, καί οί μαρμάρινοι κίονες μέ τά περιστέφοντα αυτούς 
αγάλματα ύψοΰνται, ώς τά μεγάλα τοΰ Ελληνικού ναοΰ ακρωτήρια, 
έν τφ κυανω καί στίλβοντι αίθέρι.

Ή έν 'Ρώμη στοά τοΰ 'Ραφαήλ, ής ή κατασκευή ήρξατο

έπί Λεόντος Γ. ύπό τοΰ διάσημου Βραμάντη καί έξετελέσθη ύπό 
τοΰ Ραφαήλ, φέρει τό όνομα τοΰ έξοχου τούτου ζωγράφου, 
διότι ή τελική αύτής διακόσμησις οφείλεται αύτώ.

Σύγκειται ή στοά έκ 13 τμημάτων στηριζομένων έπί κομψο
τάτων αψίδων. Ελεύθερος πλανάται από τής στοάς ταύτης ό 
όφθαλμός έπί τής πόλεως καί έπί τών άποτέρω κειμένων Άλ- 
βανίων όρέων. Ή έσωτερική τής στοάς διασκευή εΐναι όντως 
μαγευτική- ή αρχιτεκτονική, ή ζωγραφική καί ή γλυπτική, ηνω
μένα·. έπιτυχέστατα, άποτελοΰσι σύνολον, δπερ από τριών καί πλέον 
ήδη αιώνων κινεί τόν θαυμασμόν πάντων τών τήν "αιωνίου πό- 
λιν έπισκεπτομένων. Δυστυχώς ό πανδαμάτωρ χρόνος ούκ ολίγον 
παρέβλαψε τά ώραϊα ταΰτα έργα, τά εις τήν έπήρειαυ τών στοι
χείων έκτεΟειμένα · άλλ’ έκ τών έτι σωζομένων δύναταί τις εύκόλως 
νά συμπεράνη όποια μεγάλη απώλεια εΐναι ή τών καταστραφέντων 
μερών.

II αμίμητος τοΰ Ραφαήλ τέχνη ώδή γη σε βεβαίως μέχρι τών 
μικρότερων λεπτομερειών τούς βοηθήσαντα? αύτόν μαθητάς, ούς 
κατώρθου ό διδάσκαλος νά έμπνέη καί νά άυυψοΐ πρός τήν ιδανικήν 
έκείνην χώραν, έν ή ή χάρις έξουσιάζει ώς αρχών απόλυτος. Έκ 
τών μαθητών τούτων τρεις, ό Ιούλιος Ρωμάνος, ό Πέτρος del 
Vaga καί ό έξ Ούδίνης Ιωάννης, είσίν οί δικαιούμενοι νά συμ- 
μετάσχωσι τής δόξης τοΰ διδασκάλου.

Η λεπτομερής έξέτασις τών θαυμάσιων τούτων έργων άπέ- 
σπασεν είς καλλιτέχνην τής παρελθούσης έκατονταετηρίδ&ς τούς 
έςής ενθουσιαστικούς λόγους· "Βλέπων τήν στοάν ταύτην νομίζεις 
δτι έχεις ενώπιον σου όραμα τοΰ Παραδείσου!”

Έκ τών έν τή στοά ύπαρχουσώυ εικόνων άναφέρομεν ώς τάς 
λαμπροτέρας τήν πλάσιν τής Εύας, τήν θυσίαν τοΰ Νώε, τά Σό- 
δωμα. Επίσης ώραϊαι είσίν αί εικόνες αί παριστώσαι σκηνάς έκ 
τοΰ βίου τών Πατριάρχων ώς καί επεισόδια έκ τοΰ βίου τοΰ Σω- 
τήρος ήμών.

0 άποθανώυ πάπας Πΐος θ’. έστησε πρό έτών μαρμάρινου 
προτομήν τοΰ Ραφαήλ έν τή στοά ταύτη. Ό εύγενής ούτος φόρος 
εΐναι ταύτοχρόνως καί εύγλωττος έκφρασις τής εύγνωμοσύνης καί 
τοΰ θαυμασμού πάντων τών φίλων τής τέχνης. ΤΙ είκών τοΰ 
Ραφαήλ έν τω μέσω τοΰ θαυμάσιου τούτου συνόλου έχει πλείστην 
δσηυ σημασίαν περιεργαζόμενός τις τά έργα αύτοΰ ταΰτα τόν 
αισθάνεται ζώντα έτι, καί εύρίσκεται ύπό τό κράτος τής χάριτος 
τής ύπό τοΰ ώραίου τοσοΰτον βαθέως κατειλημμένης έκείνης ψυχής.

Η ΦΙΛΟΔΟΞΟΣ ΕΛΑΤΗ
(;ιΰΟοί).

Νέα τις ζαί άπειρος 'έλάτη ζατεξανίστατο κατά τής τύχης της. 
“Άχ, έλεγεν, αύτά τά πράσινα οξέα φύλλα, τά όποια κοσμοΰσι 
τούς κλάδους μου, πόσον εΐναι άηδή! Έχω περισσότερόν ύπερη- 
φάνειαν άπό τάς συντρόφους μου ζαί αισθάνομαι τήν άνάγζην 
νά έχω ζαλλίτερον ένδυμα. Έπεθύμουν νά έχω φύλλωμα χρυ-

έζ.εΐθεν βλέπουσι τά νέα φύλλα, τά τόσον τρυφερά ζαί δροσερά, 
καί έν ροπή οφθαλμού τά ζατατρώγουσι μέχρι τοΰ τελευταίου. Ή 
δυστυχής έλάτη, τεταπεινωμένη καί μετανοΰσα διά τήν πλάνην της, 
ούδέν πλέον έπόθει ή νά λάβη τό άρχιζαν αύτής ένδυμα. Τό 
πνεύμα τού όρους ζαί αύτόν της τόν πόθον έξεπλήρωσε, ζαί έκτοτε 
ή έλάτη εΐναι εύχαριστημένη ζαί άρζεΐται είς τό κόσμημά της.

σουν.

τήν

Τό πνεύμα τοΰ όρους ακούει τήν εύχήν ταύτην, μειδιά, ζαί 
έπιοΰσαν ή ύπερόπτης νεάνις έξυπνα μέ φύλλα έζ χρυσού.

Κατευχαριστημένη ΓΝΩΜ1ΚΑ.

ΤΕΣΣΑΙΈΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (GENRE) 
(αετά εικόνων δρα Σελ. 56).

Αί τέσσαρες μικροί μεν αλλά χαριέσταται εικόνες παριστώ- 
σιν ειδικά άυτεκείμευα (genre)· ή πρώτη γραφεΐσα ύπό τοΰ Sus 
καί φέρουσα τίτλον οί τρεις φιλόσοφοι εΐναι έν τή άπλότητι 
αύτής αρκούντως έζφραστική· ή δευτέρα, ληφθεϊσα έζ τής έπαι- 
νεθείσης είκόυος τού PBOLSS έν Μουάχω, ένθα καί πρό μικρού 
ήτο εκτεθειμένη, παριστά νέαν ’Ιταλίδα προσκυνητήν, έζ τών 
άπειρων εκείνων προσκυνητών, ούς δ έπισζεπτόμενος τό τρφην 
Παπικόν κράτος άνά πάυ βήμα άπαντά. Ή τρίτη είκών, τοΰ 
Ηομ, παριστά έπίσης Ιταλόν έζ τών περιερχομέυων τάς πόλεις 
ζαί τά χωρία ζαί έπιδειζνυόντων χάριν άργυρολογίας μικρόν ήμερον 
πίθηκο. Ή τέταρτη τέλος είκών, σχεδιασθεΐσα παρά τοΰ ζωγράφου 
Sonderland, παρουσιάζει ήμΐν μικράυ χαρίεσσον κόρην, ήτις 
ζατορθώσασα έν τή άπουσία τής μητρός της νά περιβληθή τό 
ένδυμά της ζαί λαβοΰσα είς χεΐρας ζαί τό δυσανάλογον διά τήν 
ήλιζίαν της ριπίδιον κατοπτρίζεται φιλαρέσζως, μιμούμενη τήν 
στάσιν ζαί τό μειδίαμα μεγάλης Κυρίας.

θαυμάζει έαυτήν ζαί 
προσβλέπει ύπερηφά- 
νως πρός τάς άλλα: 
έλάτας, αΐτινες φρο- 
νιμώτεραι αύτής δέν 
ζηλεύουσι τήν ταχεΐαν 
αύτής εύτυχίαν. Πρός 
τό έσπέρας διαβαίνει 
διά τοΰ δάσους 'Εβραί
ος, δστις βλέπων τά 
χρυσά φύλλα τά άπο- 
σπά, τά θέτει εις τόν 
σάζκον καί άναχωρεΐ, 
άφίνων τό δένδρου γυ
μνόν άπό κεφαλής μέ
χρι ποδών. " Οϊμοι! 
άναζράζει ή έλάτη· 
πόσον εΐμαι άπερίσζε- 
πτος! Δέν έλαβα ύπ' 
δψιν τήν πλεονεξίαν 
τών άνθρώπων. Τώρα, 
δπως μέ κατήντησεν 
ό άθλιος ούτος κλέ
πτης, δέν ύπάρχει εις 
δλον τό δάσος φυτόν 
πτωχότερον εμού. Εΐ- 
χον άδικον νά έπιθυ- 
μήσω φύλλα έζ με
τάλλου , διερεθίζοντος 
τήν πλεονεξίαν. Άν 
εΐχον φύλλα έξ ύέλου, 
ό άρπαξ 'Εβραίος δέν 
θά μέ άπεγύμνονεν.” 
Τήν έπομένην πρωίαν 
ή έλάτη έξυπνα μέ 
’ύέλινα φύλλα, τά ό
ποια ύπό τής έλαφράς 
τοΰ ζεφύρου πνοής σα- 
λευόμενα άπηστραπτον είς

αελεγε*'ΡΓΗϊ:.ΕΠΑΜΕΙΝΏΝΔΑΣ

Καί 
πάλιν ή έλάτη έν τή άλαζονεία της ρίπτει βλέμμα περιφρονη
τικόν πρός τάς συντρόφους της. Άλλ’ αίφνης ό ούρανός καλύ
πτεται ύπό άγριων νεφών, ό άνεμος φυσσά λυσσώδης ζαί δι’ ένός 
σφοδρού κτυπήματος τών μαύρων αύτοΰ πτερύγων κατασυντρίβει 
τά ύέλινα φύλλα· "Καί πάλιν ήπατήθην, αναφωνεί ή άθώα τοΰ 
δάσους νεάνις, βλέπουσα περίλυπος τά συντρίμματα τής καταστρα- 
φείσης πολυτελείας της. Ούτε χρυσός ούτε υελος δέν εΐναι κατάλ
ληλον τών δασών κόσμημα. θά ήμην όλιγώτερον λαμπρά άλλ 
ήσυχωτέρα, αν εΐχον άλλο φύλλωμα, λεΐον ζαί τρυφερόν ώς τό 
φύλλωμα τής λεπτοζαρύας.” Καί ή τρίτη αυτή έπιθυμία έζπλη- 
ροΰται αμέσως, ζαί παραιτουμένη τών πρώτων αύτής ματαιοτήτων 
ή κενόδοξος έλάτη έχει ακόμη τήν οϊησιν δτι ύπερτερεϊ κατά τήν 
κομψότητα πάντα τά όμοειδή δένδρα. Πλήν αΐγες διαβαίνουσαι

τόν ήλιον ώς τόσοι ζαθρέπται.

’Ολίγοι εΐναι έκεΐνοι, 
διά τούς όποιους ή α
λήθεια νά μή ήναι εί
δος προσβολής.

SfcGUR.

** *
Ό έχων εύγενή ζαί 

λεπτά αισθήματα εΐναι 
ποτέ δυνατόν νά ήναι 
αύτάρκης; Έν τούτοις 
ή αύτάρζεια εΐναι άναγ- 
καία διά νά φθάση τις 
είς τόν σκοπόν επο
μένως δέν πρέπει νά 
θέτωμεν πολύ ύψηλά 
τό’ καθήκον, τόν εύ
γενή τούτον τής ύπάρ- 
ξεως σκοπόν, μήπως 
δέν έπιτύχωμεν αύτοΰ. 

Feuchtersleben.
. ** *

Τά έπίγεια διανοή
ματα έχουσιν δρια ορα
τά· δ,τι στηρίζει τόν 
πεπειραμένου γέροντα 
εΐναι τό βλέμμα, τό 
όποιον ρίπτει πέραν 
τού κόσμου είς τήν 
χώραν τοΰ άπεράντου. 

Τοΰ αύτοΰ.
** *

Τό άναποφάσιστον 
έχει συχνάζις τήν πη
γήν του είς τήν θλι- 

δέν ύπάρχει πλέον διόρ-

ει-

καί
νά οίδη ήμΐν ζαί τήν άπόφα- 
άργά, ή άπόφασις εΐναι εύκο-

- -------- ... . τούναντίον ύπάρχη ακόμη καιρός
ένεργείας, άποφάσισον ταχέως, διότι πάς κόπος έχει ζαί τήν άμοι- 

βήν του. Τοΰ αύτοΰ.

ι εΐναι πολύ αργά,or
αύτή ή ιδέα έπρεπε 

έάν ήναι πολύ 
εάν ·

βέράν ιδέαν, 
θωσις. Αλλ’ 
σιν. Καί πράγματι, 
λος, καθ’ δ άπαπόδραστος·

*
* *

Πριν εύτυχήσης γέλα, μή δέν προσφάσης νά γελάσης ποτέ. 
La Bruyere.
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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ
ύπό

ΓΑΙΤΟΤ.
(Spa προηγούμ. τεύχος.)

ΙΙΡΛΞ1Σ ΤΡΙΤΗ.
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ. ΟΡΕΣΤΗΣ.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ώ δύσμοιρε, σοί λύω τάς «λύσεις σου 
είς δείγμα τύχης άπαισίως θλιδεράς. 
Είς τον ναόν μας εΐν ή έλευθέρωσις 
δ,τι τό λάμπον έσχατον βλέμμα ζωής 
είς τον βαρυνοσοΰντα, ό προάγγελος 
θανάτου. “Ετι νά πεισθώ δεν δύναμαι, 
δεν θέλω, δτι θετικώς άπώλεσθε. 
Έφ’ υμάς χεΐρα πώς θά φέρω φονικήν; 
Έν δσφ ίερεύω τής Άρτέμιδος, 
ούδείς θά σάς έγγίση δστις δήποτε. 
Άλλ’ άν τής εντολής του τήν έκτέλεσιν 
είς τον παρωργισμένον άνακτ' άρνηθώ, 
διάδοχόν μου νά έκλέ-η δύναται 
τών οπαδών μου μίαν, καί ύπέρ υμών 
ούδέν θά έχω τότε ή κενάς εύχάς. 
Ώ πατριώτα φίλε, αν ό έσχατος 
τών δούλων τής έστίας τών πατρώων μας 
θεών, μάς εΐν έν ξένη προσφιλέστατος, 
μετ’ ευλογίας καί χαράς νά μή δεχθώ 
ύμάς, τους τών ηρώων είκονίζοντας 
τάς άρετάς εμπρός μου, ούς έκ γενετής 
νά σέβωμ’ έδιδάχθην, καί Οωπεύοντας 
διά χρυσών ελπίδων τήν καρδίαν μου;

ΟΡΕΣΤΗΣ.
“Ονομα, γένος έκ προνοίας σιωπάς; 
ή τίς έστί νά μάθω έπιτρέπεται 
ή ώς θεά ένταϋθα άπαντώσά με;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
θά μέ γνωρϊσης. Συ "δέ, ο,τι ήκουσα 
παρά τού αδελφού σου άτελώς, είπε, 
το τέλος τών έλθόντων έκ τής Τρωικής, 
οΰς έπί τής φλιάς των ύπεδέξατο 
βωβός προσμένων όλεθρος απρόοπτος. 
Μικρά είς ταύτην έκομίσθην τήν ακτήν 
άλλ’ εΰθυμοΰμαι το θαυμάζον καί δειλόν 
βλέμμα μου, δτε έβλεπον τούς ήρωας 
είς τήν μεγάλην έκστρατείαν σπεύδοντας, 
ώς έάν είχεν άνοιγή ό "Ολυμπος, 
καί τοϋ άρχαίου κόσμου τάς λαμπρά: μορφάς 
πρός τρόμον τού ’Ιλίου αν έξέπεμπεν. 
Ό ’Αγαμέμνων ήν ό θαυμαστότατος.
Είπε, έπανελθόντα τον έφόνευσαν 
αί ϊδιαι γυναίκες καί ό Αίγισθος;

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Ώς λέγεις.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Οΐμοι, τών δύσμοιρων Μυκηνών! 

Τών τέκνων τού Ταντάλου ούτως άγριαι 
κατέσπειραν αί χεΐρες έπ’ άράς άράν. 
Ώς ζυζανίων κορυφαί σειόμεναι 
βλαβερόν σπέρμα πέριξ των σκεδάζουσι 
χιλιαπλοΰν, κ’ έκεΐνα διά γενεών 
συγγεν»κτόνους ούτω τίκτουσι φονεΐς, 
τάς εχθρας δι’ αιώνων τρέφοντας! Σύ δέ 
είπέ μοι 2σα φρίκης σκότος έκρυψεν 
έξ ών ό αδελφός σου διηγήθη μοι. 
Πώς τής μεγάλης διεσώθη γενεάς 
ό τελευταίος γόνος, ό καλός ύιός, 
δστις ώρίσθη τού πατρός έκδικητής: 
Πώς ό Όρέστης; Ή έπίσης όλεθρος 
είς τάς τοϋ Άιδου άρκεις τόν ένέπλεξεν; 
Έσώ&η; Ζή έκεΐνος; Ή Ήλέκτρα ζή;

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Ζώσιν.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Ώ! δάνεισόν μοι, ήλιε χρυσέ, 

τάς λαμπροτέρας τών άκτίνων σου, αύτάς 
είς τοϋ Διός τόν θρόνον χαριστήρια 
νά καταθέσω, ή πτωχή καί άφωνος.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Μετά τοϋ οίκου τούτου άν ξενία σε, 
στενώτεροί σε άν συνδέωσι δεσμοί, 
ώς μοί προδίδει ή ώραία σου χαρά, 
χαλίνωσον άκόμη τήν καρδίαν σου, 
διότι δεινή είναι είς τόν χαίροντα 
ή είς τήν λύπην νέα καταβύθισις. 
Ό 'Αγαμέμνων μόνον πώς άπέθανεν 
ήξεύρεις, βλέπω.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Μήπως τοΰτο δέν άρκεΐ; 

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Γνωρίζεις μόνον τοϋ φρικτοϋ τό ήμισυ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
ΤΙ άλλο; Ό Όρέστης κ’ ή Ήλέκτρα ζοΰν.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Καί περί Κλυταιμνήστρας δέν φοβείσαι τί;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Αύτήν δέν σώζει ούδέ φόβος ούδ’ έλπίς.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Τής χώρας τών έλπίδων άπεδήμησεν.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
’Εν μετανοία έχυσε τό αίμά της;

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Τό ιδιόν της αίμα τήν έφόνεοσε. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Σαφώς όμίλει, μή ματαίως σκέπτωμαΐ. 
Άμφιβολίαι, στίφος μελανόπτερον, 
τήν έντρομόν μου κεφαλήν περιπετοϋν.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Άγγελον οΰτω πέμπουσ οί θεοί έμέ 
πραςέως, ήτις είς τοϋ 'Άιδου τ’ άφωνα, 
τά βωβά σκότη έπεθύμουν νά ταφή! 
Μέ αναγκάζουν τά ώραΐα χείλη σου 
άκοντα· δμως παρ’ έμοΰ καί λυπηρά 
καί ν’ άπαιτήσουν καί νά λάχουν δύνανται. 
Ότ’ έφονεύθη ό πατήρ, άπέκρυψε 
τόν άδελφόν της ή Ήλέκτρα σώζουσα. 
Τοϋ Βασιλέως κηδεστής, ό Στρόφιος, 
άναλαβών τον πρόφρων, τόν άνέτρεφε 
μετά Πυλάδου τοϋ ύιοϋ, καί φιλικός 
δεσμός τους δύω νεανίας ήνωσεν.
Ώς δ' ηύξανον έκεΐνοι, πόθος ηυξανε 
διακαής έντός των έκδικήσεως 
ύπέρ τοϋ Βασιλέως. “Αγνωστοί ποτέ 
καί μετενδεδυμένοι έμφανίζονται 
είς τάς Μυκήνας, δήθεν ν' άναγγείλωσι 
τόν τοϋ Όρέστου θάνατον, καί φέρωσι 
τήν τέφραν του. Έδέχθη εύμενώς αυτούς 
ή Κλυταιμνήστρα. Ηλθον είς τόν οίκόν της, 
κ’ έγνώσθ’ είς τήν ’ Ηλέκτραν ό Όρέστης, ον 
ώτρυν έκείνη πάλιν είς έκδίκησιν, 
διότι είχε σβύσει τήν όρμήν αύτοϋ 
ή παρουσία τής μητρός ή ιερά. 
Κρύφα τόν φέρει είς τον τόπον τής σφαγής, 
δστις, πλυθείς πολλάκις, πλήν διατηρεί 
ώχράν κηλίδα αίματος, προφητικήν. 
Διά φλογώδους γλώσσης τφ έξιστορεΐ 
τοϋ άπαισίου έργου τά καθέκαστα, 
τόν δουλικόν της βίον τόν έπώδυνον, 
τών ευτυχών φονέων τήν θρασύτητα, 
καί τί αύτήν ήπείλει καί τόν άδελφόν 
παρά τής ήδη μητρυιάς, ούχί μητρός. 
Τήν μάχαιραν τώ θέτει είς τήν χεΐρά του. 

τήν είς τόν οίκον τοϋ Ταντάλου μόρσιμον, 
κ’ ή Κλυταιμνήστρα πίπτει θύμα τοϋ ύιοϋ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
θεοί, οί ζώντες έν ημέρα καθαρά 
είς νέφη νέα πάντοτε μακάριοι, 
πρός τοΰτο συχνά έτη μ’ έμακρύνατε 
τών άνθρωπίνων, μ’ έχετε πλησίον σας, 
τήν παιδικήν φροντίδα μ’ άνεθέσατε 
τό πϋρ νά τρέφω τοϋ βωμού, καί τήν ψυχήν 
ώς εΐν’ ή φλόξ του, εύλαβή καί φωτεινήν 
προς τάς μονάς σας τάς αγίας αίρετε, 
ίνα τήν τύχην τήν φριχτήν τοϋ οίκου μου 
έξαίφνης μάθω κ’ αισθανθώ βαθύτερον;
Περί τοϋ παναθλίου λάλησον, είπέ, 
περί Όρέστου.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Ώ! άν ίσως δυνατόν 

νά είπώ μ’ ήτον περί τοϋ θανάτου του! 
Έκ τοϋ χυθέντος αίματος άνέθορε 
τό πνεΰμα τής μητρός του!
Πρός τάς αρχαίας κόρας κράζει τής νυκτός· 
"Μή έκφύγη ό φαύλος ύμάς μητροκτόνος! 
Κατά πόδας διώκετε! Κτήμά σας είναι!’’ 
Άκούουσι· τό βλέμμα, ώς τοϋ άετοΰ 
αιμοδιψές καί κοΐλον περιάγουσαι, 
κινούνται είς τά σκότη τών σπηλαίων των, 
καί βραδυπόροι δύω σύντροφοι αύτών 
έξ άφωτίστων γωνιών προέρπουσι, 
δειλή αμφιβολία καί μετάνοια.
Εΐν’ ή πνοή των Άχερόντιος ατμός, 
είς ής τάς νεφελώδεις δίνας ή είκών 
σαφής τοϋ πεπραγμένου άναστρέφεται, 
δονούσα τοϋ ενόχου τόν εγκέφαλον. 
Έκεΐναι δ’ αί έξόλεις τής ωραία; γής 
τό έδαφος πατοΰσι τό θεόσπαρτον, 
έξ ού άρχαία τάς έξώρισεν άρά.
Διώκει τόν φυγάδα ό ταχύς των ποϋς, 
καί μόλις διαλείψας, πάλιν άρχεται.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Ω τάλα, είσαι ομοιοπαθής καί σύ, 
καί δσα πάσχει ό φυγάς αισθάνεσαι.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Τί έννοεΐς; Πώς λέγεις ομοιοπαθής; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Δί άδελφοκτονίαν. Τοΰτο παρ' αύτοϋ 
τοϋ νεωτέρου αδελφού σου έμαθον.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Ί'υχή μεγάλη, όχι, δέν άνέχομαι 
νά σ’ άπατώσι λόγοι ψευδεπίπλαστοι. 
Ξένος πρός ξένον, δόλων μύστης, πονηρώς 
άς έςυφαίνη τά ψευδολογήματα 
είς έντεχνον παγίδα. Μεταξύ δ' ήμών, 
αλήθεια!
Εΐμ’ ό Όρέστης! Ή κακούργος κεφαλή 
κλίν’ είς τόν τάφον καί ζητεί τόν θάνατον. 
Όποΐός τις άν έλθη, καλώς έρχεται.
Σοί σωτηρίαν, ήτις δήποτε άν ής, 
σοί καί τφ φίλφ εύχομαι, ούχί έμοί. 
Φαίνεσ’ ένταϋθα δτι μένεις ακόυσα. 
Φυγής ζητήτε τρόπον, άφετε δ' έμέ. 
Έγώ από τοϋ βράχου άπνους άς ριφθώ, 
τό αίμά μου άς ρεύση, ώς τά κύματα, 
κατάραν φέρον είς τήν βάρβαρον άκτήν. 
Είς τήν καλήν Ελλάδα σείς άπέλθετε 
άνανεοϋντες φιλικήν έκεΐ ζωήν. (μακρύνεται.)

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Λοιπόν έπήλθες τέλος, ώ έκπλήρωσις, 
πατρός μεγίστου ώ καλλίστη θύγατερ! 
Πώς πελώρια ή είκών σου φαίνεται! 
Τό βλέμμα μόλις φθάνει ώς τάς χεϊράς σου · 
πλήρεις καρπών, στεφάνων καί ευλογιών, 
τά πλούτη τοϋ Όλύμπου φέρουσ' είς τήν γήν. 
Ώς άφθονία δώρων είναι γνώρισμα 

τοϋ Βασιλέως, είς δν φαίνεσαι μικρόν 
β,τι τοΐς άλλοις είναι θησαυρός, ύμάς, 
θεοί, γνωρίζει έκ τών δώρων σας ή γή, 
δσα σοφώς, βραδέως ετοιμάζετε. 
Τί μάς συμφέρει μόνοι σείς γνωρίζετε · 
τό ευρύ κράτος βλέπετε τοϋ μέλλοντος, 
δταν ήμών τάς όψεις τό νυκτερινόν 
καλύπτη νέφος. Άταράχως δέχεσθε 
τάς προσευχάς μας, δτε τήν έπίσπευσιν 
ώς νήπιοι ζητώμεν, πλήν δέν κόπτετε 
ποτέ άώρως τόν ούράνιον καρπόν. 
Ούαί δ’ είς τόν τολμώτα, άνυπόμονος 
αυτόν νά φάγη όξυνόν, πρός θάνατον! 
Μή παριδήτε τοΰτο τό εύτύχημα 
δ χρόνον τόσον περιέμενον, είς δ 
τόν νοΰν νά στήσω δέν έτόλμων, ώς σκιά 
νεκροΰ φιλτάτου νά παρέλθη, μάταιον 
καί θλίψιν τριπλασίαν καταλεϊπόν μοι!

(ίπεται συνέχεια.)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ
(μετά εικόνας, Spa Σελ. 57).

Τίς ήτο ό Γεώργιος Στέφενσων, ού τήν εικόνα 
κατά φωτογραφίαν έξ ’Αγγλίας παρουσιάζομεν 
σήμερον τοΐς άναγνώσταις ήμών; Ό κόσμος σόμ
πας τό γνωρίζει. Ήτο ό έφευρετής τής σιδηρο
δρομικής άτμομηχανή;, ήτο ό άνήρ, ό τήν τε- 
ραστίαν δύναμιν τοϋ ατμού έπί τών μέσων τής 
συγκοινωνίας έφαρμώσας. Ή σιδηροδρομική ατ
μομηχανή, ή διασχίζουσα σήμερον μετά κατα
πληκτικής ταχύτητος τάς έκτάσεις, ή ένοΰσα τάς 
επικράτειας καί χρησιμεύουσα ώς μέσον οδοι
πορίας είς εκατομμύρια άνβρώπων, ή άτμομη
χανή αυτή, ή άσθμαίνουσα καί συρίζουσα, κη
ρύττει άνά πάν λεπτόν τής ώρας τό όνομα τοϋ 
μεγάλου άνδρός, είς δν όφείλει τήν υπαρξίν της.

Καί όμως ό άνήρ ούτος, ε’ις δν ό πολιτισμός 
τών νεωτέρων χρόνων χρεωστεΐ τήν μεγάλην αύ- 
τοΰ πρόοδον καί άνάπτυξιν, έγεννήθη μικρός, 
πτωχός, έν θέσει τά μάλιστα ταπεινωτική. Τή 
9 ’Ιουνίου 17S1 έγεννήθη ό Γεώργιος Στέφενσων, 
δευτερότοκος ύιός πτωχοτάτου έργάτου τοϋ έν 
WYLAM τής Αγγλίας ανθρακωρυχείου. Τό 
δλον εισόδημα τοϋ πτωχού τούτου πατρός συνί- 
στατο είς 12 σελίνια καθ’ έβδομάδα. Πώς νά 
φροντίση περί έκπαιδεύσεως τών τέκνων του; Διό 
βλέπομεν τόν μικρόν Γεώργιον, μόλις δεκαπεν- 
ταετή προσλαμβανόμενον είς τήν ύπηρεσίαν τοϋ 
βηθέντος ανθρακωρυχείου καί τοποθετοΰμενον είς 
έπιτήρησιν τής ύδραυλικής μηχανής καί τών 
αντλιών. Είς τήν μηχανήν ταύτην ό νέος Στέ
φενσων, καίτοι δλως άγράμματος, έπέστησε τήν 
προσοχήν του, καί κατώρθωσεν έντός βραχυτάτου 
χρόνου ού μόνον τά διάφορα αυτής μέρη καί τήν 
λειτουργίαν αυτής νά γνωρίζη, άλλά καί νά έπι- 
χειρή τάς διαφόρους αυτής έπισκευάς χωρίς ν' 
άπαιτήται πρός τούτο ή παρουσία τοϋ μηχανικού.

Άλλ’ ό νέος έργάτης, πλήρης ζήλρυ καί προ
θυμίας, ένόησε τάχιστα δτι είχεν ανάγκην έκ- 
παιδεύσεώς τίνος, καί έν ήλιζία 18 έτών ήρχισε 
νά διδάσκηται τήν άνάγνωσιν, τήν γραφήν καί τά 
στοιχεία τής άριθμητικής έν μικρά εσπερινή σχολή 
τοϋ χωρίου του, ένθα έκ τοϋ γλίσχρου αύτοϋ 
μισθού έπλήρονε τρεις πέννας τήν έβδομάδα. 
’Επειδή δμως ή δαπάνη αυτή (40 λεπτά τήν έβ
δομάδα) διετάραττε κάπως τόν προϋπολογισμόν 
του, έπελήφθη καί άλλης έργασίας, τής έπισκευής 
τών ύποδημάτων τών έργατών, είς ήν βαθμηδόν 
πολλήν έπιτηδειύτητα άπέκτησεν. Έν έτει 1802, 
ίδών δτι είχε κατορθώσει νά κάμη μικράς τινας 
οικονομίας, ένοικίασε δωμάτιον ίδιον καί ένυμ- 
φεύθη νέαν πτωχοτάτην, ήν δμως από τίνος ήδη 
χρόνου θερμώς ήγάπα. Έπί τή τελέσει τών 

γάμων του έλαβε παρά τοΰ προϊσταμένου του 
ενός μηνός άδειαν. Ολόκληρον αύτόν τόν μήνα 
κατέτριψεν είς μελέτας περί ατμομηχανών καί 
είς σχεδίασιν τών διαφόρων αύτών τμημάτων, 
ένθα^υνόμενο; είς τοΰτο καί παρά τής συζύγου του. 

Έχων τώρα μεγαλείτερα έξοδα έπεδόθη μετά 
πλείονος έτι ζήλου είς τά έργα του καί άπό 
έπυσκευαστοΰ έγένετο καί κατασκευαστής ύπο
δημάτων· πρός δέ καί ώρολογοποιός, άποκτήσας 
ώς τοιοΰτος μεγάλην φήμην είς τά περίχωρα. 
Τώ 1803 έγεννήθη ό πρώτος ύιός του, ό’Ροβέρ- 
τος, ό διάσημος κατόπιν καταστάς μηχανικός. 
Ούτως έξηκολούθει ό βίος τοΰ Στεφενσώνος έν 
διαφόροις άνθρακωρυχείοις τής έπαρχίας του μέ
χρι τοΰ έτους 1S08, δτε συνεπεία τοΰ μεταξύ 
Αγγλίας καί Γαλλίας πολέμου ή βιομηχανία 
περιήλθεν είς οίκτράν θέσιν. Είς έπίμετρον τής 
δυστυχίας ό Στέφενσων προσεκλήθη είς τάς τά
ξεις τοΰ στρατού. Οικογενειάρχης ών έζήτησεν 
αντικαταστάτην, είς δν ήναγκάσθη νά παραχώ
ρηση μέχρι τελευταίου οβολού δλας τάς μικράς 
του οικονομίας. Τότε συνέλαβε τήν ιδέαν νά 
μεταναστεύση είς τήν Αμερικήν, άλλ’ ή άνέχεια 
έματαίωσε καί τοΰτο αύτοϋ τό σχέδιον. Είς με- 
ταγενεστέραν έποχήν ό Στέφενσων, ύπέρπλουτος 
καί ένδοξος, άνεκάλει είς τήν μνήμην του μετά 
φρίκης τόν ζοφερόν έκεΐνον καιρόν τής δυστυ
χίας του. Κύριόν του μέλημα ήτο ή έκπαίδευσις 
τοϋ ύιοϋ του, δν έβλεπε καθ' έκάστην άναπτυσ- 
σόμενον καί δεικνύοντα κλίσιν μεγάλην πρός τήν 
μηχανικήν τέχνην.

Μετά πλείστης δσης άφελειας ό γέρων Στέ
φενσων έξεφράσθη περί τούτου έν έτει 1844 κατά 
τήν έγκαινιασιν τοϋ άπό Νιουκάστελ είς Δάρ- 
λιγκτων σιδηροδρόμου, δι’ δν ό ύιός του ' Ροβέρτος 
είχε κατασκευάσει τήν πρώτην ατμομηχανήν. 
“ "Οταν ό ' Ροβέρτος μου ήτο άκόμη παιδί, εΐπεν 
ό γέρων, εΐχον έννοήσει πόσον έλλιπής ύπηρξεν 
ή έκπαίδευσις μου, καί άπεφάσισα προ παντός 
άλλου νά τόν στείλω είς καλόν σχολεϊον, διά νά 
μήν ύποφέρη δσα ύπέφερα έγώ έκ τής άμαθείας. 
’Αλλά τί νά κάμω; Έγώ ήμην πτωχός άνθρωπος, 
άφ' ού διά νά ζήσω ήμην ήναγκασμένος νά έπι- 
σκευάζω τών γειτόνων μου τά ύποδήματα καί 
τά ώρολόγια, καί ένίοτε καί τών γειτονισσών μου 
τά φορέματα.”

' Η κυρίως ένέργεια τού Γεωργίου Στεφενσώνος 
ώς μηχανικού ήρξατο τφ 1810. Έν τφ ανθρα
κωρυχεία» τοϋ Killing worth έπρόκειτο νά 
όρυχθή νέον φρέαρ καί πρός έξάντλησιν τών ύδά- 
των παρηγγέλθη πολυδάπανος άτμαντλία νέου 
συστήματος. Άλλ’ ή αντλία αυτή μή ένεργοϋσα 
τακτικώς και μή δυναμένη νά δαμάση τά υδατα 
έπρόκειτο νά έγκαταλειφθή ώς άχρηστος. Τότε 
ό Στέφενσων, δστις άπ’ άρχής είχεν έπισταμένως 
μελετήσει αύτήν καί τήν δλην λειτουργίαν της 
άνέλαβε τήν έπισκευήν της, καί έν διαστήματι 
τεσσάρων μόνον ήμερών διαλύσας καί τοποθετήσας 
αύτήν έκ νέου τή έδωκε τήν κανονικήν αύτής 
ένέργειαν, έξαντλήσας άπαντα τά υδατα. Άπό 
τής στιγμής δέ ταύτης έγένετο γνωστός καί έθεω- 
ρειτο είς τά περίχωρα ώς ό θαυματουργός τών 
άντλιών ιατρός. Τό περιστατικόν τοΰτο τόν έξή- 
γαγεν άπό τής ταπεινής Οέσεως τοϋ έργάτου καί 
τόν άνεβίβασεν είς τό άξίωμα μηχανικού. Έκτοτε 
καί αί μελέται του έγένοντο εύρύτεραι· προσλαβιΰν 
ένα τών συναδέλφων του κατεγίνετο μετ’ αύτοϋ 
τό έσπέρας μέ φυσικάς έπιστήμας, χημείαν, μη
χανικήν, καί τό Σάββατον, δταν ό έν Νιουκάστελ 
σπουδάζω·» ύιός του έπέστρεφεν είς τήν οικίαν 
συνεζήτει μετ’ αύτοϋ περί τών προσφιλών αύτφ 
άντικειμένων καί έσχεδίαζε μηχανάς. "Καλόν 
σχέδιον, έλεγε, πρέπει νά ήναι καθαρώτερον καί 
εύκρινέστερον βιβλίου, καί νά έξηγήται άφ’ έαυτοΰ."

Ή έντελής αύτοϋ γνώσις τών ορθών μηχανών 

καί τών άντλιών τόν έφερον βαθμηδόν είς τήν 
ιδέαν νά χρησιμοποιήση τήν δύναμιν τοϋ άτμοΰ 
καί όριζοντείως είς μεταφοράν φορτίων διά τής 
βοήθειας σιδηρών έλασμάτων. “Ονειρόν του κα
τέστη ή κατασκευή τοιαύτης μηχανής. Ή ιδέα 
δέν ήτο δμως νέα. Καί άλλοτε εΐχον γείνει δό
κιμα! καί άπόπειραι διάφοροι, τ,λήν δλαι άπέ- 
τυχον καί τό σχέδιον έκειτο πλέον έγκαταλελειμ- 
μένον. Γνωστά! είσΐν αί περί τά μέσα τής 17Τ<« 
έκατονταετηρίδος γενόμεναι άπόπειραι μεταφοράς 
φορτίων έπί ξύλινων ράβδων γνωστά! είσίν αί 
δόκιμα! τοΰ Άγγλου ΟνΤΒΔΜ περί τά μέσα τής 
παρελθούσης έκατονταετηρίδος· γνωστή έπίσης 
ή τ“ΖΤί το“ Γάλλου Σολομώντος de Caus, τοϋ 
άτυχούς μάρτυρος τοϋ Φρενοκομείου τής Bicetke.

Τώ Στεφενσώνι έπεφυλάττετο ή δόξα τής 
έφαρμογής τής ίσχυράς ταύτης δυνάμεως. Ό 
βαθύπλουτος ιδιοκτήτης τοϋ άνθρακωρυχείου τοΰ 
Killingworth τόν ένεθά^ρυνεν είς τάς προ
σπάθειας του καί δαπάναις αύτοϋ ήδυνήθη ό 
Στέφενσων νά κατασκευάση τήν πρώτην σιδηρο
δρομικήν άτμομηχανήν, ήτις έντός 10 μηνών 
έκτελεσθεΐσα ώνομάσθη ’’ό Μυλόρδος” ή κατά 
τόν λαόν "ό BlOcheb” έν τφ έπικρατοΰντι 
τότε ύπερβολικφ ένθουσιασμφ ύπέρ τοϋ νικητοΰ 
τοΰ Βατερλώ. Ή άτμομηχανή αυτή έτέθη τό 
πρώτον είς ένέργειαν τή 25 Ιουλίου -1S14 καί 
κατώρθωσε — πράγμα γελοϊον τήν σήμερον — 
νά μεταφέρη εις διάστημα μιας ώρας φορτίον 
30 τόννων είς άπόστασιν τεσσάρων άγγλικών μιλ- 
λίων.

Τό γνωμικόν τοϋ Στεφενσώνος ήτο· " Ό τρο
χός καί ή σιδηρά ράβδος, ό δρόμος καί ή άτμο
μηχανή είσίν άνήρ καί γυνή — μόνον ή άμοι- 
βαία καί διηνεκής έκτίμησις παρέχει είς τόν 
σύνδεσμον τοΰτον ομόνοιαν καί εύλογίαν.”

Έπρόκειτο νά κατασκευασθή ή σιδηροδρομική 
γραμμή μεταξύ Livebpool καί Manchester έν 
’Αγγλία. Εκτός τών τεχνικών δυσκολιών παρε- 
νεβάλλοντο καί προσκόμματα έκ μέρους τών πλου
σίων παρόδιων ιδιοκτητών, οιτινες έβλεπον πα- 
ραβλαπτόμενα σπουδαίως διά τοΰ σιδηροδρόμου 
τά συμφέροντά των. '0 Στέφενσων ύποβαλών 
σχέδιον περί τής γραμμής ταύτης ήναγκάσθη νά 
έξηγήση καί ύπερασπίση αύτό ένώπιον έπιτροπής, 
συγκειμένης έκ τών άντιπολιτευομένων αύτόν. 
Δέκα δικηγόροι, μεστοί έπιχειρημάτων καί έναν- 
τιοτήτων, έζήτουν νά περιπλέξωσι τόν άπλοΰν άν
θρωπον. Έπί ώρας παρετείνετο ήδη ή συζήτη- 
σις, καί ό Στέφενσων έπέμενεν ύποστηρίζων την 
γνώμην του. Τέλος είς τών έναντίων τφ άπο- 
τείνει μειδιών είρωνικώς τήν έξής έρώτησιν 
“Τποτεθείσθω δτι ή άτμομηχανή διανύει 10—12 
μίλλια τήν ώραν, έάν συμβή νά έλθη άπέναντι 
τής γραμμής βοϋς, — τό τοιοΰτον δέν θά ήτο 
λίαν έπικίνδυνον;” — Βεβαίως, άπήντησεν ό 
Στέφενσων, έπικίνδυνον πολύ, άλλά μόνον διά 
τον βούν, καί — ρίπτων βλέμμα ειρωνικόν πρός 
τούς άντιπάλους του — δι’ ολα τά άλλα ζώα, 
τά όποια ήθελον άντικρύσει τήν μηχανήν! Οί 
σοφοί άπεστομώθησαν, τό σχέδιον έγένετο παρα
δεκτόν, καί ό σιδηρόδρομος μεταξύ Liverpool 

Ικαί Manchester παρεδόθη είς τήν χρήσιν τοΰ 
κοινού τή 15 Σεπτεμβρίου 1830· ύπερέβη δέ τάς 
τολμηροτέρας προσδοκίας.

Tip 1840 ό Γεώργιος Στέφενσων πλουτίσας 
άπεσύρθη τής ύπηρεσίας, καί τή 12 Αύγούστου 
1848 άπέθανεν έν τή ίδιοκτήτφ αύτοϋ έπαύλει 
έν ήλικία 69 έτών, σφραγίσας ουτω βίον πλήρη 
έργασίας καί εύλογίας.

Πρό τινων ήμερών, τή 9 ’Ιουνίου τρ. έτ. 
έωρτάσθη έν Νιουκάστελ πάνυ δημοτελώς ή 
έκατονταετηρίς τής γεννησεως τοΰ μεγάλου άν
δρός, έφ’ φ ή ’Αγγλία δικαίως σεμνύνεται.



ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ. ΙΙβΠΡΟΣΚΤΝΗΤΗΣ.

DAMMI UN SOLDO. II ΜΙΚΡΑ ΦΙΛΑΡΕΣΚΟΣ.

Η ΑΓΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΠΑΤΛΙΣ ΤΟΤ ΛΑΒΕΜΒΟΤΡΓΟΤ.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΚ ΤΗΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΤΤΟΚ ΡΑΤΟΡIΑΣ.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ.
(συνέχεια· δρα "ροηγουυ.. άρι9|ΐ.)

Ή συρροή έν τή πλατεία έγίνετο άνά πάσαν στιγμήν πυκνό
τερα, καί οί τελευταϊον ερχόμενοι, ούτε βλέποντές τι ούτε ακού- 
οντες, άνησύχουν καί έθορύβουν. Οί πλησιέστερον τοΰ ρήτορος 
ίστάμενοι καί ήκουον καί έβλεπον κάλλιστα, άλλ’ ό φυσικός των 
εγωισμός τους παρεκίνει ν’ άγανακτώσι κατά τών όπισθεν ίστα- 
μένων καί ν’ άπαιτώσι παρ’ αυτών ησυχίαν καί σιωπήν. Ώς έκ 
τούτου λόγοι ζωηροί ήρξαντο άνταλλασσόμενοι, καί ρήξις έπαπει- 
λεϊτο σπουδαία μεταξύ τών άντιθέτων τοΰ πυκνού άκροατηρίου με
ρίδων, ότε εις τών περιεστώτων άνεβόησε μεγάλη τή φωνή·

— ’Αναβιβάσατε τόν Ζιντζιφίτζην υψηλότερα, διά νά τόν βλέ- 
πωμεν καί νά τόν άκούωμεν βλοι.

Ή πρότασις αυτή, ή συμβιβάζουσα τά δύο άντίθετα συμ
φέροντα, έγένετο άμέσως παραδεκτή, καί έκ τίνος οινοπωλείου με- 
τεκομίσΟη έν πάση σπουδή μέγας κενός πίθος, έπί τοΰ όποιου 
ά·νεβίβασαν τόν γελωτοποιόν.

"Αμα δ’ έφάνη ύπεράνω τής κυμαινόμενης έκείνης άνθρω- 
πίνης θαλάσσης ή ογκώδης τοΰ Ζιντζιφίτζη κεφαλή καί τό δύσ- 
μορφον αύτοΰ σώμα, παρατεταμένοι έξερράγησαν γέλωτες. ΙΙάντες 
τώρα άνέτως τόν έβλεπον, πάντες ήδύναντο νά τόν άκούσωσι, καί 
ό Ζιντζιφίτζης ρίψας έπί τοΰ βασιλικού μεγάρου βλέμμα, τό όποιον 
έλαμψε ταχύ ώς άστραπή, έξηκολούΟησε τήν άγόρευσίν του.

— ’Εξακολουθώ λοιπόν τόν λόγον μου, άδελφοί. Σάς ύπε- 
σχέθηκα νά σάς είπώ ποιος εΐναι εκείνος, ό όποιος κρατεί τό βα
σιλικόν πουλί κλεισμένον είς τό κλουβί. Δέν σάς τόν ονομάζω· 
όχι, έπειδή καί ό άέρας έχει αύτιά. θά σάς τόν περιγράφω, καί 
άπό τήν περιγραφήν ολοι εύΟύς θά τόν έννοήσετε. Εΐναι άνθρω
πος ύψήλος, έχει γένειον μαΰρον ’σάν τοΰ κόρακος τό πτερόν, έχει 
μάτι άγριον σάν τής τίγρεως, εΐναι έκεϊνος, ό όποιος κάθεται 

πλησιέστερος είς τόν θρόνον καί δ όποιος έχει είς τήν εξουσίαν 
του δλα τά κλειδιά καί άνοίγει βλας τάς Ούρας τών παλατίων καί 
τήν ημέραν καί τήν νύκτα.

— Ό πρωτοσεβαστός! άνεφώνησε τό πλήθος.
— ’Ιδού, άμέσως τόν ηυρατε, εΐπεν ό γελωτοποιός. Ναι, 

αύτός εΐναι, αύτός· Τώρα δμως θά σάς δώσω εν δυσκολώτερον 
πρόβλημα. ’Ακούσατε. Πώς κατώρθωσεν ό άνθρωπος αυτός νά 
’πάρη είς χεΐράς του τόσην δύναμιν, ώστε νά γείνη, καθώς λέ
γουν, κράτος έν κράτει; Ήξεύρομεν δτι οι άνθρωποι γίνονται με
γάλοι ή διά τό θάρρος των ή διά τόν νοΰν των. Εΐδαμεν στρα- 
τιώτας τολμηρούς, ο'ί όποιοι κατώρθωσαν νά ευρουν στέμμα βασι
λικόν είς τό πεδίον τής μάχης. Εΐδαμεν καί ανθρώπους μέ πνεύμα, 
οί όποιοι εξούσιασαν τούς συγχρόνους των. Άλλ’ αύτός ό δαίμονας 
πώς κατώρθωσε νά ύψωθή; Αύτός μετεχειρίσθη άλλον τρόπον, 
τρόπον κάπως άσυνείθιστον, άλλά πλέον άσφαλή καί άναπαυτικόν. 
Έπιάσθη άπό μίαν γυναίκα, τήν όποιαν έκαμεν όργανον τών θε- 
λήσεών του. Καί αύτή ή γυναίκα (τό ήξεύρετε) εΐναι ή βασίλισσα 
ή Μαρία, τοΰ βασιλέως μας ή μητέρα. Αύτοί λοιπόν οι δύω, 
άνδρας καί γυναίκα, δυνατοί έπειδή εΐναι ένωμένοι, τό έχουν βάλει 
είς τόν νοΰν των ν’ άρπάσουν τό στέμμα άπό τήν κεφαλήν τού 
οασιλέως μας και να τό φορέσουν αύτοί. Ησυχίαν δέν θά έχουν 
άν δεν τό κατωρθώσουν. Καί πρέπει ήμεΐς ν’ άφήσωμεν νά γείνη 
αύτή ή άδικία; Ημποροΰμεν νά συγχωρήσωμεν νά γείνη έμπρός 
μας αύτή ή κλοπή;

— θΖι» οχι, άνεβόησε τό πλήθος- καλλίτερα θάνατος παρά 
τοιαοτη έντροπή !

— Καλλίτερα θάνατος, έξηκολούθησεν ό γελωτοποιός έπί 

μάλλον καί μάλλον έξαπτόμενος· κ’ έγώ τό λέγω- καλλίτερα θά
νατος! Άλλά δέν αρκεί νά Οέλωμεν κάτι τι, πρέπει νά έχωμεν 
καί τήν δύναμιν νά τό κάμωμεν. θά ΐδετε βεβαίως δλοι σας πώς 
κάποτε μία μικρά μυΐγα πέτα ύπεράνω μιάς άράχνης, ή οποία 
κάμνει τό νήμά της. Έά\ι ή μυΐγα κατορθώση νά έκφύγη δσω 
εΐναι έλευθέρα, τότε καλά· άλλ’ άν κατορθώση ή άράχνη νά τήν 
περιπλέξη είς τό νήμά της, τότε, φίλοι μου, πρέπει νά ψάλωμεν 
είς τήν μυΐγαν τό "Δεύτε τελευταϊον άσπασμόν.” — Απαράλλακτη 
εΐναι σήμερον ή θέσις μας· δ,τι έχομεν νά κάμωμεν πρέπει νά 
τό κάμωμεν σύντομα καί δσω είμεθα έλεύθεροι, επειδή άν μια 
φορά πλεχθοΰμεν είς τό νήμα τής άράχνης, έχαθήκαμεν, άδελφοί! 
ΙΙρέπει νά κοπή ή ρίζα τοΰ δένδρου, πριν τοΰτο μεγαλώση καί 
φέρη τούς κακούς αύτοΰ καρπούς. Έχετε τήν θέλησιν καί τήν 
δύναμιν; Τότε έμπρός! καί μή χάνετε ούδέ στιγμήν. ’Ας έλευ- 
θεριόσωμεν τό φυλακισμένον πουλί· άς τ’ άφήσωμεν νά πετάξη 
έλεύθερον καί νά χαρή τόν άέρα, τόν οποίον τοΰ έδωσεν ό θεός! 
Άς δείξωμεν δτι είμεθα άξιοι απόγονοι τών άρχαίων έκείνων Βυ
ζαντινών, τούς οποίους οί έχθροί τόσον πολύ έφοβοΰντο καί ό 
κόσμος δλος τόσον πολύ έθαύμαζε. Ή στιγμή εΐναι μεγάλη. Εμ
πρός, άδελφοί, καί μαζύ μας εΐναι ό θεός! Έξω μέ τούς κλέπτας! 
Έξω μέ τούς φαύλους, οί όποιοι δέν ζητούν παρά νά ρουφήσουν 
τό αΐμά μας! Ή μητέρα μας, ή δυστυχισμένη μητέρα μας, κλαίει 
καί ζητεί βοήθειαν άπό τά παιδιά της. ’Εμπρός!

Μόλις έπρόφερεν ό Ζιντζιφίτζης τάς τελευταίας ταύται λέξεις 
καί χιλιάδες φωνών άντήχησαν ώς έκ συνθήματος είς τήν άπέ- 
ραντον πλατείαν · "Τού μεγάλου βασιλέως καί αύτοκράτορος Αλεξίου 
τοΰ Κομνηνοΰ πολλά τά έτη!” Καί έκινεϊτο τό πλήθος έκεϊνο, 
ώς κινούνται τά ήγριωμένα κύματα τής θαλάσσης· καί άντήχουν 
αί φωναί μέχρις ούρανοΰ καί πυκνότερον συνεσωρεύετο τό πλήθος 
είς τήν πλατείαν.

Σοβαρά έβλεπον τά μεγάλα κεκλεισμένα παράθυρα τοΰ βασι
λικού μεγάρου έπί τής θορυβώδους ταύτης σκηνής, ώς αύστηροί 
έπικριταί τής τοσαύτης τοΰ λαοΰ έξάψεως.

0 Ζιντζιφίτζης εΐχε γείνει άφαντος έν μέσω τοΰ πυκνού 
πλήθους, τό όποιον άπολέσαν τό κέντρον του έκινεϊτο πρός δλας 
τάς διευθύνσεις άχαλίνωτον, άτίθασσον, ώς ίππος αφηνιασμένος.

Αίφνης εν τών μεγάλων παραθύρων τών ανακτόρων άνεπε- 
τάσθη καί έντός τοΰ σχηματιοθέντος κενού έφάνη ώς είκών άγρια 
καί απειλητική τό αύστηρόν τοΰ πρωτοσεβαστοΰ π^όσωπον, ου 
τίνος οί οφθαλμοί έρριπτον προκλητικά έπί τών κάτωθεν ίσταμένων 
βλέμματα.

— Ιδού ό πρωτοσεβαστός! Ιδού ό κλέπτης! Δέν θέλομεν 
κλέπτας! Δέν θέλομεν τυράννους! ήκούοντο πανταχόθεν φωναί, καί 
μυριάδες βλεμμάτων, ώς βέλη όξέα καί φονικά, έστράφησαν πρός 
τό άνοικτόν έκεϊνο παράθυρον.

Υψών άπειλητικώς τήν χεΐρα ό πρωτοσεβαστός καί άποτεινό- 
μενος πρός τό πλήθος είπε μετά βροντώδους φωνής-

— Τίς τολμά νά θορυβή καί νά φωνάζη ένώπιον τών ανακτόρων 
τούτων, ένθα εύρίσκεται ό ένδοξος τού αύτοκράτορος θρόνος; Τίς 
τολμά νά διαταράττη τήν ήσυχίαν τοΰ ήγεμόνος; Άφρονες, δέν 
φοβεΐσθε τήν όργήν τοΰ Κυρίου σας; Δέν φοβεΐσθε τάς λόγχας 
τών πιστών αύτοΰ οπαδών; Ή νομίζετε δτι διά φωνών δύνασθε νά 
κατορθώσητέ τι; Άμέσως ν’ άποσυρθήτε έκ τής πλατείας ταύτης, 
άλλως θέλετε μεταμεληθή.

Οί έντονοι ούτοι λόγοι, προ πάντων δμως τό απειλητικόν 
δφος, δι’ ου έλέγοντο, καί ή άτρόμητος παρρησία τοΰ άνδρός, 
δστις έπρόφερεν αύτούς, έπενείργησαν έπί τοΰ πλήθους καί ή πλα
τεία ήρξατο κενουμένη βαθμηδόν.

Τοιοΰτος εΐναι πάντοτε ό λαός. Τό θάρρος καί ή παρρησία 
τώ έπιβάλλουσι καί τω έμπνέουσιν αίσθημα φόβου καί δειλίας. 
Καί ευκόλως μέν έξάπτεται ό λαός, ευκόλως δμως πάλιν δι’ ενός 
λόγου καταλλήλως λεγομένου κατευνάζεται.

Άλλ’ δμως δσους καί άν θέση τις φραγμούς είς τόν χείμαρρον, 
πάντοτε ύπάρχει κίνδυνος μή, μικράς δοθείσης άφορμής, διασπάση

Ό χείμαρρος, άφινόμενος 
ι, καθίσταται ποταμός βαθύς καί ήσυχος, 

τών ύδάτων του είς τό

έκείνην άκριβώς τήν στιγμήν δύω άνδρες έφάνη σαν 
Άγιας Σοφίας καί διευθυνόμενοι πρός

ιπόλει καί σεβαστός
‘,ς, ήτο ό 

ς, στρατιώτης άπό κεφαλής μέχρι 
Ήτο άνήρ πεντηκον- 

τό σώμα καί τό παράστημα έχων 
στρατηγού στολήν καί έκράτει έν 
έπαθλον ένδοξων νικών καί θρι-

ήτο ό

Καματηρός, έπαρχος τής Κων- 
τάς 

περί τό διοικεΐν ίκα-

ούτος τούς τεχνητούς αύτοΰ φράκτας. 
είς τόν φυσικόν αύτοΰ ροΰν, 
δστις έπί τέλους θά χύση τό περισσεΰον 
κοινόν τοΰ Ώκεανοΰ δοχεΐον. —

Κατ’ < 
έξερχόμενοι τοΰ ναοΰ τής 
τό κέντρον τής πλατείας.

"0 εις τούτων, γνωστός έν Κωνσταντινουπό).......... _
διά τήν άνδρίαν του καί τάς έξοχους στρατιωτικός άρετάς 
στρατηγός Ανδρόνικος Λαπαρδάς 
ποδών καί άγαπητότατος παρά τω στρατοί, 
τούτης τήν ήλικίαν, εύρωστος · 
έπιβάλλον έφόρει δέ πλουσίαν 
χερσί ξίφος πολύτιμον, ένδοξον 
άμβων.

Ό έτερος ήτο ό Ιωάννης 
σταντινουπόλεως, άνήρ τιμώμενος παρά πάντων ού μόνον διά τάς 
προσωπικός του άρετάς άλλά καί διά τήν περί τό διοικεΐν ικα

νότητα.
Οί δύω ούτοι άνδρες, μάρτυρες τής τελευταίας πρό τών άνα

κτόρων σκηνής, έβλεπον άφ’ ένός μέν τά πλήθη άποχωροΰντα, άφ’ 
έτέρου δέ έπί τοΰ παραθύρου τό προκλητικόν καί μισητόν τοΰ 
πρωτοσεβαστοΰ πρόσωπον.

— θαύμασον, Καματηρέ, εΐπεν ό Λαπαρδάς μετά πικράς 
ειρωνείας, θαύμασον τόν λαόν σου. Ίδέ πώς σκορπίζεται προ τών 
λόγων ένός άγύρτου καί άπατεώνος.

— Λαπαρδά, άπήντησεν ό έπαρχος, μή κρίνεις καί καταδικά
ζεις τοσοΰτον έπιπολαίως τόν λαόν τούτον, διότι άγνοεΐς ακόμη 
τίνος εΐναι άξιος. Σύ, Ανδρόνικε, έν τοΐς στρατοπέδοις δέν έγνώ- 
ρισας είμή άνδρας τών δπλων, καί εΐσαι άδικος πρός λαόν, δν 
έγώ πρό ετών πολλών γνωρίζω καί καλώς έσπούδασα. θέλεις νά 
έννοήσης τών πολιτών τούτων τό φρόνημα; Άπότεινον αύτοΐς λό
γους τινάς ένθαρ^υντικούς καί θέλεις ίδεΐ οποία άμέσως θέλει 
έπέλθει μεταβολή.

Τότε ό Λαπαρδάς, τοΰ οποίου ή στρατιωτική φύσις εΐχεν 
άναστατωθή ένώπιον τής άνάνδρου έκείνης ύποχωρήσεως, άποτει- 
νόμενος πρός δμιλον φευγόντων πολιτών, είπε μέ φωνήν έντονον, 
ώς έάν άπετείνετο είς σώμα στρατού, έγκαταλιμπάνον τό πεδίον 
τής μάχης·

— Πολίται τής Κωνσταντινουπόλεως, εΐσθε γυναίκες ψοφο- 
δεεϊς; Εΐσθε πρόβατα άγόμενα καί φερόμενα ένθεν κάκεΐθεν; Σάς 
πτοοΰσιν οί λόγοι φιλοδόξου κακούργου, δστις έπί τής άνοχής ύμών 
έρειδόμενος άκολασταίνει καί σπαταλα τόν δημόσιον πλούτον; Μέ 
γνωρίζετε, πολίται τής Κωνσταντινουπόλεως. Είμαι ό Λαπαρδάς.

άς έλαβον είς 
μου. Ένώπιον τής διαγωγής σας 
μου τής καταισχύνης τό έρύθημα.

_ _ Λ _ τοσαύτας; Έως πότε 0’ άφήσετε
άτιμώρητον άνθρωπον, δστις ταύτη ήδη τή στιγμή έν τή μοχθηρά 
αύτοΰ ψυχή έπαίρεται καί γαυρια έπί τής εύκόλω καθ’ ύμών νίκη; 
Αίσχος, πολίται, αίσχος!

Έλεγες δτι ολόκληρον έκεϊνο τό πλήθος δέν έπερίμενεν είμή 
τό σύνθημα τοΰτο, δπως άγριώτερον καί άπειλητικώτερον έπανέλθη 
είς τήν πλατείαν. Οί λόγοι τοΰ Λαπαρδά ήσαν ή σπινθήρ, ό με- 
ταδούς τό πΰρ είς τόν έτοιμόφλεκτον εκείνον κρατήρα.

Η μεγάλη πλατεία έπλήσθη πάλιν λαοΰ, άλλά τώρα λαοΰ 
ούχί πλέον ήσύχου καί άκροωμένου έν χαρά καί γέλωτι τών λόγων 
ένός γελωτοποιού, άλλά λαοΰ έξημμένου, λαοΰ άπόφασιν έχοντας 
νά δώση μάθημα αύστηρόν είς τούς πιέζοντας αύτόν. Ό ταύρος 
εΐχε κεντηθή καί ούδείς φραγμό: ήδύνατο πλέον νά χαλιναγωγήση 
τήν όρμήν του. Ό χείμαρρος, άγριος καί άπειλητικός, εΐχεν ύπερ- 
πηδήσει τόν φράκτην καί λυσσών παρέσυρε πάν τό προστυγχάνον.

Έξ δλων τών οικιών έξήγοντο δπλα- λόγχαι, ξίφη, εόρατα, 
βέλη, άσπίδες καί ρόπαλα, καί διενέμοντο μεταξύ τοΰ πλήθους.

• · - -
Ίδέτε έπί τοΰ προσώπου μου τάς πληγάς ταύτας, α 
τήν ύπεράσπισιν τής πατρίδος 
αισθάνομαι έπί τών παρειών 
Έως πότε θ’ άνέχεσθε ύβρεις

Έν άκαρεΐ ή απέραντο; πλατεία μετεβλήθη είς μέγα στρατό- 
πεδον.

Όλίγαι μόνον στιγμαί παρήλθον άπό τής άγορεύσεως τοΰ 
Λαπαρδά, καί τό πλήθος ώπλισμένον, άπειλητικόν κατέλαβε δλην
τήν πρό τών άνακτόρων πλατείαν, έκπέμπον άγριας φωνάς μίσους 
καί

και
κρατών τό ξίφος ένεθάρρυσε του

τρεις μεγάλαι αύτοΰ πύλαι καί πυκνόν σώμα φρουρών 
τήν λόγχην.
εις λόγος έσκόρπισε, 
καί άτάραχοι άπο- 
έφόδους, καί φονεύ- 

τά δπλα είς

ήσαν άπηυδημένοι, οί δέ πολίται, 
ων, έλάμβανον άνά πάσαν 

πολιτών, σπευδόντων έκ τών άπο- 
πόλεως συνοικιών.

συνάΟροισις άνθρώπων αισθάνεται πλειότερον ή ή

έκδικήσεως.
Έπί κεφαλής τοΰ κινήματος τούτου εύρίσκοντο ό Καματηρός 

ό Λαπαρδάς, δστις μέ άποστράπτοντα οφθαλμόν καί γυμνόν 
τούς πολίτας.

Τό παράθυρον, παρά τό όποιον πρό μικρού ίστατο ό πρωτο
σεβαστός, εΐχε πάλιν κλεισθή, καί ό βασιλικός οΐκος ένεδύθη πάλιν 
τήν σκυθρωπήν καί σοβαράν αύτοΰ οψιν, δτε αίφνης μετά πατάγου 
ήνεώχθησαν αί 
καί φύλακων έξώρμησε προτεταμένην κρατούν

Άλλ’ οί πολίται έκεϊνοι, ούς πρό μικροΰ 
δέν φαίνονται πλέον οί αύτοί. ’Ακράδαντοι 
κρούουσι τάς άλλεπαλλήλους τών στρατιωτών 
ουσι μετά λύσσης τούς έναντίους καί πίπτουσι μέ 
χεΐρας, καταρώμενοι καί έν αύτή τοΰ θανάτου τή αγωνία τόν πρω
τοσεβαστόν, τόν αίτιον τής συμφοράς. Δέν πτοοΰνται οί πολίται 
ούτοι, διότι βλέπουσιν είς τάς τάξεις αύτών τόν άνδρεΐον Λαπαρδάν 
καί τόν δημοφιλή Καματηρόν — δέν πτοοΰνται, διότι έχουσιν 
ύπέρ εαυτών τό δίκαιον τοΰ πιεζομένου· δέν πτοοΰνται, διότι έν 
τή καρδία των φέρουσι τό πρώτιστον τής άντιστάσεως έλατήριον, 
τό άσπονδον κατά τοΰ πρωτοσεβαστοΰ μίσος καί τήν άκόρεστον τής 
έκδικήσεως δίψαν.

Ή πάλη έξηκολούθει πρό τών πυλών τών άνακτόρων πεισμα
τώδης, αιματηρά. Έκαντοτάδες ήδη πολιτών καί στρατιωτών νε
κρών έκάλυπτον έν άπαισία συγχύσει τό έδαφος. Οί τελευταίοι 
τών πιπτόντων στεναγμοί άνεμιγνύοντο μέ τάς άπειλάς καί τάς 
άράς τών άγωνιζομένων.

Άλλ’ έπί πολύ ή έκβασις τής αίματηράς ταύτης ρήξεως δέν 
ήτο δυνατόν νά μείνη άμφίβολος- διότι οί μέν στρατιώται, όργανα 
αργυρώνητα έξουσίας μισητής, 
ισχυροί έν τή συναισθήσει τοΰ δικαίου τ 
στιγμήν νέας έπικουρίας άλλων 
κεντροτέρων τής

Ούδεμία 
οχλαγωγική συγκέντρωσις πόσον σπουδαία έπικουρία δι’ αύτήν εΐναι 
ή αΰξησις τοΰ αριθμού. ’Άτακτος καί άνευ πειθαρχίας, μή βασι- 
ζομένη ή έπί τής κτηνώδους βίας, ή δόναμις αυτή άποτελεΐ μέρος 
τής ιδίας αύτής ύπάρξεως. Ή προσέλευσις επομένως νέων έπι- 
κουριών νέον μέν έμπνέει θάρρος είς τούς εύτολμοτέρους, καθιστά 
δέ τολμηρούς καί άποφασιστικούς τούς διστάζοντας. "Ολως άντί- 
θετον εΐναι τό αίσθημα τό καταλαμβάνον τούς έχοντας νά περι- 
στείλωσι τό είδος τοΰτο τής άντιστάσεως, καί οΐτινες τότε περισ
σότερον αισθάνονται τό θάρρος δταν όλιγώτερον έχωσιν άνάγκην 
νά έξασκήσωσι τήν δύναμιν ταύτην.

Τέλος αί τάξεις τών δορυφόρων διαρ^ήγνυνται καί ό λαός 
χύνεται δίκην ορμητικού χειμάρρου, τά πάντα ενώπιον του καταρ- 
ρίπτων, έντός τών άνακτόρων, ζητών μετ’ άγριων φωνών τόν πρω
τοσεβαστόν. Άλλ’ ούτος, προϊδών τήν έκβασιν, εΐχεν άπέλθει διά 
κρύφιας τινός θύρας καί είχε μεταβή είς τό μέγαρόν του, ζητών 
έκεϊ άσφάλειαν, ήν ό βασιλικός οΐκος δέν τω παρείχε πλέον.

Εις τών Βαραγγηνών, δστις εΐδεν αύτόν έξερχόμενον, ανήγ
γειλε τοΰτο είς τούς είσορμήσαντας πολίτας, καί έν τώ άμα ό 
άπειλητικός χείμαρρος έλαβεν έν βροντώδει θορύβω τήν πρός τό 
μέγαρον τοΰ πρωτοσεβαστοΰ διεύθυνσιν.

Έν £οπή όφθαλμοΰ τό μέγαρον κατεκλύσθη, περιζωσθέν παν
ταχόθεν, καί ό πρωτοσεβαστός έπεσεν είς τάς χεΐρας τοΰ έξηγριω- 
μένου πλήθους.

— Φονεύσατέ τον! 'Ρίψατέ τον είς τόν Βόσπορον! Έξορύ- 
ξατέ τω τούς όφθαλμούς!
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Τοιαΰται ήσαν αί πανταχόθεν έκπεμπόμεναι άπειλαί, αί άντη- 
χοΰσαι άπαισίως είς τά ώτα

Έν ω δέ τό 
πρωτοσεβαστόν τής 
είσήλθεν ό Λαπαρ- 
δάς καί αποτεινό
μενος πρός τόν 
λαόν ■

—Ή νίκη ήμών, 
πολϊται, εΐπεν, εί
ναι νίκη περιφανής. 
Μή ζητείτε ν’ άμαυ- 
ρώσητε αύτήν δι’ 
ενός φόνου καί ά- 
συγγυώστου αυτο
δικίας. Έχομεν νό
μους, οΐ τινες διέ- 
πουσιν ήμάς. Κρί
νατε αύτόν κατά 
τούς νόμους, καί άν 
κριθή άξιος θανά
του, άς ύποστή τήυ 
δικαίαυ αύτοΰ τι
μωρίαν. Μή θε- 
λήσετε σεΐςνάπρο- 
λάβητε τήν χεΐρα 
τής δικαιοσύνης. 
Ουτω πράγματι με
γάλοι θά ήσθε έν 
τώ Οριάμόφ ύμών. 
Μετά τινας ήμέ
ρας έρχεται έν μέ
σω ήμών άνήρ, 
δστις θέλει άναλά- 
βει καί τήν κηδε
μονίαν τοΰ τρυφε
ρού ήμών άνακτος 
καί τής χώρας τήν 
διοίκησιν. Είναι 
ούτος ό δαφνοστε
φής ’Ανδρόνικος ό 
Κομνηνός, δστις έκ 
τής έν ’Ασία έξο- 
ρίας του έρχεται 
άντιλήπτωρ καί 
σωτήρ τής πασχού- 
σης πατρίδος. Αύ
τός άς κρίνη τόν 
άθλιον τούτου άγύρ- 
την· αύτός έν τή 
συυέσει αυτού άς 
άποφασίση περί 
τής τύχης του. — 
Άθλιε, προσέθηκευ 
ό Λαπαρδάς, στεφό- 
μευος πρός τόν έν 
μέσω τού μαινο- 
μένου πλήθους ίστάμενον 
περιεφρόνησας· τά δίκαια αύτοΰ κατεπάτησας, , ’ζ 
κεντρεχεΐ σου ύπεροψία, δτι έχεις ένώπιόν σου άνδράποδα. 
ρεϊα καί άπηνής έπιπίπτει κατά σοΰ ή θεία Δίκη. 
ό θεός νά σοί συγχωρήση δι’ δσας συμφοράς ήτοίμασας είς ήμάς, 
καί δι δσα δεινά ήτοιμάζεσο υά έπιφέρης άκόμη κατά τής πα
τρίδος σου!

τοΰ θύματος.
πλήθος ήτοιμάζετο άλαλάζον νά 
οικίας και νά προβή εις τήν

1 έξαγάγη 
τιμωρίαν

I

τον
του,

Ό πρωτοσεβαστός Αλέξιο 
ισχύος 
αθλιότητας 
κραυγών

τάτου βάθρου τή 
αδυναμία; και 
μέσω τών

Ί»

αγρίων

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΤ ΟΡΒΙΕΤΟΤ.

πρωτοσεβαστόν. Τοΰ λαοΰ τήν θέλησιν 
ς, νομίζων έν τή κα- 

. Βα- 
Άπελθε, καί 

:σας

ό έν μια στιγμή άπό τοΰ άνω- 
καί τής εύτυχίας είς τό κατώτατον τής 

βάραθρον καταπεσών, έξήλθεν, έν 
τοΰ λυσσώντος όχλου, τοΰ μεγαλο

πρεπούς αύτοΰ με- 
. γάρου, ού τό κα- 

τώφλιον δέν έμελλε 
πλέον νά πατήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ.

"ΚαΟάπιρ ήχούσχμ.«<, 
ουτω χαΐ «<8ομχ».-- 

ΝΙΚ. ΧΩΝ.

’Εν ω έν Κων- 
σταντινουπόλει διε- 
δραματίζοντο αί 
όχλαγωγικαί καί αί- 
ματηραί σκηναί, άς 
έν τώπροηγουμένω 
κεφαλαίο» έξεθέσα- 
μεν, τά επι τής 
’Ασιατικής όχθης 
τοϋΒοσπόρουύψώ- 
ματα παρίστων θέ
αν έκτακτου κινή- 
σεως καί ζωηρό
τητας.

Έπί τών ύψω- 
μάτων τούτων ποι- 
κιλόχροοι ήσαν 
έστημέναι σκηναί, 
ών αί σημαϊαι έκυ- 
μάτιζον είς τόν 
καθαρόν αέρα. Έξε- 
τείνοντο δέ 
ναι αύται
καί ένθεν σχημα- 
τίζουσαι άπέραντον 
στρατόπεδον. Πρό 
αύτών περιεφέρον- 
το έν εύθύμω δρα- 
στηριότητι όπλΐ- 
ται, ών οι μέν κα- 
τεγίνοντο είς τήν 
έπιθεώρησιν καί 
τόν καθαρισμόν 
τών οπλών, οί δέ 
είς τήν προπαρα- 
σκευήν τής τροφής. 
Πάντων τών άν
δρών τούτων τά 
βλέμματα έστρέ- 
φοντο πρός τήν 
μακρόθεν φαιυομέ-

οί σκη-
ένθεν

• ( · ·
νην πόλιν τοΰ Κωνσταντίνου,ώσεί άνεμένετο έκεΐθενσημεΐόν τι σύνθημα. 

Τό στρατόπεοον τοΰτο ήτο τό στρατοπέδου τοΰ Κομνηνοΰ 
’Ανδρονίκου, τοΰ έξορίστου έκείνου ’Ανδρονίκου, δστις μή ανεχό
μενος έπί πλέον τόν αφόρηταν τής ύπερορίας περιορισμού, εΐχεν 
έκστρατεύσει έπί κεφαλής έκλεκτοΰ στρατού καί ώδευε πρός τήν 
πρωτεύουσαν, όπως σώση έκ τώυ όνύχων λύκων αίμοβόρων, ώς 
έλεγε, τόν νεαρόν αυακτα.

' ' ι τόν θάνατον τοΰ αύτοκράτορος Μα- 
στιγμήν έδίστασε νά έκτελέση τήυ στρατιωτικήν 

μέν βασιζόμενος είς έπανειλημμένας τών έν

'Ο Ανδρόνικος άμα μαθών 
νουήλ ούδ’ επί < 
ταύτην όδοιπορίαν, 

Κωνσταντι- 
νουπόλει φί
λων καί οπα
δών του προ- 
τροπάς καί 

διαβεβαιώ
σεις, 
ύπό 
του κευτούμε- 
νος 
ξίας καί άδι- 
άλλακτου τρέ- 
φων έν 
καρδία 
μίσος 
τών έναντίωυ 
του. "Ήρχετο 
ό ’Ανδρόνικος 
δπως έκδικη- 
θήκατ αύτών 
καί άναλάβη 
αύτός τήν χει- 

ραγώγησιν 
τοΰ έστεμμέ- 
νου παιδός, 
πιστός δήθεν 
είς τόν δρκον, 
δν ώμωσευ 
άλλοτε ένώ- 
πιον τοΰ αύ

τοκράτορος
Μανουήλ. Τε
θείς έπί κε
φαλής στρα
τού, δστις 

προθύμως 
ύπό τάς ση
μαίας του έτά- 
χθη, ό ’Αν
δρόνικος δι- 
ήλθεν έν θρι- 
άμβω διά τής 
Νίκαιας καί 
τής Νικομή
δειας καί έ- 
φθασε παρά 
τάς όχθας τού 
Βοσπόρου ά
κριβώς τήν 
προτεραίαν 

τής ήμέρας, 
καθ’ ήν ή 
πτώσις τού 
πρωτοσεβασ- 
τοΰ έλαβε χώραν, 
έστησεν ό ’Ανδρόνικος τό στρατό' 
σόμενα.

Καθ’ δλην τήν μακράν οδοιπορίαν του έχαιρετίσθη ώς σωτήρ · 
πάντων τώυ κατοίκων τώυ διαφόρων χωρών, άς διήλθε, τά βλέμ
ματα έστρέφοντο πρός αύτόν ώς πρός τήυ μόνην τής σωτηρίας 
άγκυραν δλων αί καρδίαι έπαλλου έν συγκινήσει είς τήυ έμ-

τό δέ
άκρατή-

φιλοδο-

του 
κατά

το

φάνισιυ αύτοΰ- πανταχοΰ ό ύπέρ αύτοΰ ένθουσιασμός έπετεί- 
νετο. Καί αύτοί οί κάτοικοι τής Κωνσταντινουπόλεως, οί ύπο- 
aeonv-ε: τά δεινά κακτ.ς καί διεφθαρμένης διοικήσεως, εΐδον μετ’ 

απερίγρα
πτου χαράς 
.τάς έπί τών 

άντιπέραυ λό
φων σημαίας 
καί τάς πυράς 
τοΰ'στρατοπέ- 
δου τοΰ ’Αν
δρονίκου. ΤΗ- 
σαν αί πυραί 
αύται ώς τό
σοι φάροι φω
τεινοί, άγγέλ- 
λουτες τοΐς 

χειμαζομέ- 
νοις τήν ήρε- 
μον τοΰ λι
μένας άνά- 
παυσιν. ΓΙαν- 
ταχόθεν χεϊ- 
ρες ίκέτιδες 

έξετείνοντο 
πρός αύτόν· 

πανταχόθευ 
έπροφέρετο 

μετά συγκι- 
νήσεως καί 
σεβασμού τό 
ένδοξον αύτοΰ 
όνομα καί ά- 
νεμένετο ή 
σωτήριος αύ
τοΰ άφιξις.

Άλλ’ό Βόσ
πορος, φυσική 
καί σχεδόν 
άυυπέρβλητος 
τάφροςέχώρι- 
ζεν αύτόν εί
σέτι άπό τής 
πόλεως 
έλπίδων 
τώυ 
του- διότι ό 
[πανίσχυρος 
πρωτοσεβα

στός, έχων 
είς τήν έξου- 
σίαυ του ναυ
τικόν , ού έυ- 
τελώς έστε- 
ρεϊτο ό ’Αν
δρόνικος, 
θετε δι’ 

θριαμβευτικήν

φέροντες τά δεινά κακής

Η ΣΤΟΑ ΤΟΤ ΡΑΦΑΗΛ ΕΝ Ρ2ΜΗι.

Έκεΐ δέ [είς τά πρόθυρα τής πρωτευούσης, 
—εδόν~του, άυαμένων τά συμβη-

τοΰ τέρμα είς τοΰ φιλοδόξου άνδρός τήν 
ρείαν.

(έπεται βυνέχεια.)

τών 
καί 

πόθων

V ε- 
αύ- 
πο-
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ.
ΕΛΛΑΣ. Έκ τών τελευταίων ειδήσεων 

φαίνεται, δτι οΐ φόβοι Απαισιόδοξων τινών ή 
δειλών περί αιματηρών συγκρούσεων κατά τήν 
κατάληψιν τών τή Έλλάδι παραχωρηθεισών 
χωρών ήσαν ύπερβολικοί. Ουτω μανθάνομεν δτι 
ό διοικητής τής Λαρίσσης παρήγγειλεν εις πάν- 
τας τούς Τούρκους τής πόλεως νά τηρήσωσι 
συμπεριφοράν συμβιβαστικήν προς τούς Έλληνας, 
οίς πλέον ανήκει ή χώρα, άποφεύγοντες νά 
όνομάζωσιν αυτούς γκιαούριδες, καί παραδίδοντες 
εις τάς άπερχομένας τουρκικά: άρχάς πάντα τά 
δπλα, δσα εΐχον διανεμηθή αύτοΐς έν αρχή τοΰ 
τελευταίου (ίωσσο - τουρκικού πολέμου. Πρός 
τούτοις καί ό Απελθών έκ Κωνσταντινουπόλεως 
τάς τελευταίας ταύτας ήμέρας πρέσβυς τής 
’Αγγλίας διεβεβαίωσεν ένώπιον προσώπων Αξιό
πιστων έπισκεψαμένων αύτόν, δτι ή παράδοσις 
γενήσεται είρηνικώς και άνευ τοΰ έλαχίστου 
προσκόμματος έκ μέρους τών τουρκικών άρχών. 
Τοΰτο έχει μεγίστην διά τον τόπον ήμών ση
μασίαν, ούχί διότι έν συμβησομένη ρήξει τά 
ήμέτερα όπλα δέν ήθελον έπί τέλους ύπερτερήσει, 
άλλά διότι ή κυβέρνησις τής Ελλάδος, έχουσα 
νά μεριμνήση περί πολλών έν αρχή τής προ- 
σαρτήσεως, καλόν είναι νά μή έχη καί δλως 
περιττούς πολεμικούς περισπασμούς. Κατά τήν 
συνομολογηθεΐσαν σύμβασιν τό πρώτον τών παρα- 
χωρηθησομένων τμημάτων είναι ή’Ήπειρος, καί 
ή πρώτη πόλις, ήν ό Ελληνικός στρατός θέλει 
καταλάβει είναι ή Άρτα. Λέγεται δτι οί έν 
Αρτα καί έν Θεσσαλία ’Οθωμανοί άπεφάσισαν ν’ 

άποστείλωσι πρός τόν βασιλέα ήμών Γεώργιον 
πρεσβείαν έκ τών έγκριτων μεταξύ αύτών, έπι- 
δεικνύοντες ουτω τήν πρός τήν νέαν τάξιν τών 
πραγμάτων Αφοσίωσιν των.

ΜεΟ’ δλας τάς Απαιτήσεις τής άντιπολιτεύσεως 
φαίνεται δτι ή Ελληνική βουλή δεν συγκαλεΐ- 
ται τόσον προσεχώς· λέγεται δέ δτι έπί τοΰ 
ζητήματος τούτου, τής συγκαλέσεως ή μή τής 
βουλής, ήγέρθη διαφωνία μεταξύ τοΰ πρωθυπουρ
γού καί τοΰ έπί τών Οικονομικών ύπουργοΰ, 
δστις καί παρητήθη. Συνεπεία δέ τής παραι- 
τήσεως ταύτης έγένετο καί ή πολλάκις μελετη- 
θεΐσα καί μέχρι τοΰδε Αναβληθεΐσα συμπλήρωσις 
τοΰ υπουργείου Κουμουνδούρου διά τής προσλήψεως 
τοΰ Κυρίου Σ. 'Ρώμα, βουλευτοΰ Ζακύνθου, ώς 
ύπουργοΰ τών ’Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας 
Έκπαιδεύσεως, τοΰ Κυρίου Ά.'Ρικάκη, βουλευ
τοΰ Πατρών, ώς ύπουργοΰ τής Δικαιοσύνης, καί 
τοΰ Κυρίου Άθανασιάδου ώς ύπουργοΰ τών Οι
κονομικών.

Τό νέον Ελληνικόν δάνειον έξ 120 εκατομ
μυρίων φράγκων έξεδόθη ήδη εις δημοσίαν έγ- 
γραφήν, καί ευρίσκει εύθύς έν τοΐς πρώτοις 
αύτοϋ βήμασιν εύπρόσδεκτον υποδοχήν. Όμολο- 
γητέον, δτι τό δάνειον τοΰτο πρός 74. 6Ο°/ο καί 
Αποφέρον έτήσιον τόκον 63/ι % ε^ναι τ“ μάλιστα 
συμφέρον, δταν μάλιστα άναλογισΟή τις δτι, 
έκλιπόντος ήδη παντός φόβου πολέμου, ή 'Ελλάς 
τήν τακτικήν αύτής παρακολουθεί άνάπτυξιν, 
αύξάνουσα τούς πόρους καί τακτοποιούσα τά 
έξοδά της. Εύκόλως έπομένως εξηγείται ή προ
θυμία τών μεγάλων τραπεζιτών, οιτινες, φύσει 
δύσπιστοι καί έπιφυλακτικοί, τότε μόνον σπεύ- 
δουσιν είς έπιχειρήσεις δταν αύται παρουσιάζω- 
σιν αύτοΐς άρκοΰσαν τήν ασφάλειαν καί πιθανώ- 
τατον τό κέρδος.

ΓΑΛΛΙΑ. Μετά τήν ήτταν τοΰ νομοσχεδίου 
τοΰ Γαμβέττα έν τή Γερουσία προεμηνύετο ρήξις 
φανερά μεταξύ τοΰ πανισχύρου προέδρου τής 
Βουλής καί τοΰ Ανωτάτου Νομοθετικού σώματος, 
έλέγετο μάλιστα δτι έπέκειτο ή άναθεώρησις τοΰ 
Συντάγματος, ήτις ήθελεν έπιφέρει καί τήν 

κατάργησιν τής Γερουσίας. Ούδέν τοιοΰτο συνέβη, 
καί τά πράγματα έχουσιν ώς εΐχον. Ό τελευ
ταίος λόγος τοΰ γάλλου πρωθυπουργού Φε/,ρύ 
έν Έπινάλ διασκεδάζει πάσαν ύπόνοιαν. Έν τφ 
λόγφ τούτω έγκωμιάζεται ιδίως ή πολιτική 
σύνεσις τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας, δστις 
έν ταΐς κρισίμοις περιστάσεσι δεικνύει άείποτε 
εύστάθειαν καί φρόνησιν μεγάλην.

Έν Τύνιδι τά πράγματα δεν ήσύχασαν έντε- 
λώς, αν καί μέρος τοΰ (γαλλικού στρατού, τοΰ 
εις Τύνιδα έκστρατεύσαντος, έπανέκαμψεν ήδη 
είς τά ίδια. Κατά τήν Αποβιβασιν τοΰ στρα
τού τούτου έν Μασσαλία Ιταλοί τινες ήθέλησαν 
διά συριγμάτων καί χλευαστικών λόγων νά δεί- 
ξωσι τήν Αποδοκιμασίαν των διά τήν γενομένην 
έκστρατείαν. Προσβληθείσης δέ τής έθνικής φι
λοτιμίας Γάλλων τινών, παρευρισκομένων έκεΐ, 
έπήλθε ρήξις, ήτις έλαβε βαθμηδόν διαστάσεις 
τοιαύτας, ώστε έδέησε νά έπέμβη ή στρατιωτική 
δύναμις καί νά φυλακισθώσιν οί πρωταίτιοι τών 
ταραχών. Κατά τάς τελευταίας ειδήσεις ή ήσυ- 
χία Απεκατέστη πάλιν έν τή πόλει· οί φυλακι- 
σθέντες ανέρχονται είς 70, τό πλεΐστον ’Ιταλοί.

ΑΓΓΛΙΑ. Έπ’ έσχάτων άνεκινήθη πάλιν 
τό ζήτημα τής Κυπρου, καί εφημερίδες τινές 
διέδωσαν δτι ό πρωθυπουργός Gladstone φαί
νεται ύπέρμαχος τής ιδέας τής παραχωρήσεως 
τής νήσου ταύτης είς τήν Ελλάδα.

Ένθυμούμεθα τάς πρό μικρού έγερθείσας 
άπαιτήσεις Κυρίου τινός, δστις διϊσχυριζόμενος 
δτι κατάγεται έκ τών Λουσινιάνων, τών άρχαίων 
τής Κύπρου βασιλέων, έδείκνυε διάθεσιν νά παίξη 
τό πρόσωπον τοΰ επιδόξου διαδόχου τοΰ θρόνου 
έκείνου. Γνωστόν είναι τοΐς περί τήν ιστορίαν 
άσχολουμένοις, δτι ό κύριος κλάδος τών Λουσινι- 
άνων έξέλιπεν έν έτει 1307, ό δευτερεύων δέ έν 
έτει 1323, καί ό βασιλικός καλούμενος κλάδος 
ήδη κατά τό 1267 είχεν έντελώς έκλείψει. Ω
σαύτως έξέλιπον πρό αιώνων ήδη καί οί άπό- 
γονοι τοΰ πρίγκηπος ’Ερρίκου τής Αντιόχειας, 
δστις συζευχθείς τήν αδελφήν τοΰ πατρός τοΰ 
τελευταίου Λουσινιάνου, έφερε τό διάσημον έκεΐνο 
δνομα. Έκ μέρους τών γυναικών διϊσχυρίζονται 
δτι κατάγονται έκ τοΰ έν έτει 1307 έκλιπόντος 
κλάδου αί γαλλικαί οικογένεια·, de Lezay, de 
St. Gelais καί de la Rochefoucauld, αΐς 
έπετράπη κατά καιρούς νά φέρωσι τό δνομα DE 
Lusignan. Τό βέβαιον δμως είναι δτι πρό αι
ώνων ούδείς ύπήρχεν ούδ’ ύπάρχει άνθρωπος, 
δικαιούμενος νά φέρη τό δνομα τοΰ Λουσινιάνου 
καί τόν τίτλον τοΰ βασιλέως τής Κύπρου, τής 
'Ιερουσαλήμ ή τής ’Αρμενίας.

ΣΕΡΒΙΑ. Ό ήγεμών τής Σερβίας, έπισκε- 
φθείς έσχάτως τάς αύτοκρατορικάς αύλάς τής 
Βιέννης, τοΰ Βερολίνου καί τής Πετρουπόλεως, 
έπανακάμπτει προσεχώς είς τό κράτος του. 
Τώρα θά φανερωθή αν αί έπισκέψεις αύται συν
δέονται πρός τήν άναγόρευσιν τοΰ ήγεμόνος είς 
βασιλέα τής Σερβίας.

ΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΡΕΜΥΖΑ.

’Ενθυμούνται οί άναγνώσται ήμών όποιαν βα- 
θεΐαν έντύπωσιν έπροξένησαν έν τφ φιλολογικφ 
καί δή καί πολίτικα» κόσμφ τά πέρυσιν έκδο- 
θέντα ’Απομνημονεύματα τής Κ”'Ρεμυζά, 
τά όποια τοσοΰτον φώς διέχυσαν έπί τοΰ ιδιω
τικού βίου τοΰ πρώτου υπάτου και αύτοκράτορος 
Ναπολέοντος Α". Έν τοΐς άπομνημονεύμασιν 
έκείνοις ό μέγας τών Γάλλων αύτοκράτωρ, ό έν 

άρχή '•ή’ ένεστώσης έκατονταετηρίδος συνταράξας 
τήν ύφήλιον διά τών έκτάκτων αύτοϋ άνδραγαθη- 
μάτων καί τής άκορέστου αυτού φιλοδοξίας, πα- 
ρίσταται όποιος ήτο ώς άνθρωπος έν τψ στενώ 
τής οικογένειας του κύκλω μέ δλα αύτοϋ τά 
προτερήματα καί έλαττώματα. Κρατούντες άνά 
χεΐρας τό σπουδαΐον τής Κυρίας 'Ρεμυζα βιβλίον 
δέν έχομεν ένώπιον ήμών τόν ύπό τής λάμψεως 
τής δόξης περι$>εόμενον στρατηγόν καί ήγεμόνα, 
άλλ’ έχομεν τόν άνθρωπον μέ τά πάθη του καί 
μέ τό φυσικόν έκεΐνο ένδυμα, τό όποιον μόνον 
έν τώ οϊκω του ήδύνατο νά περιβάλληται.

Κατόπιν τών άπομνημονευμάτων εκείνων έρ
χονται σήμερον αί Έπιστολαί τής αύτής 
Κυρίας ’Ρεμυζα, περιέχουσαι ζωηροτάτην 
εικόνα τής γαλλικής κοινωνίας έν Αρχή τής έκα
τονταετηρίδος ήμών καί μετά πολλής τής τέχνης 
έκθέτουσαι τόν τεταραγμένον βίον έν τή αύλή καί 
άνά τήν πόλιν τών ΙΙαρισίων. Είσί δέ αί έπι
στολαί σπουδαιότεροι τών άπομνημονευμάτων 
κατά τοΰτο, δτι έν ω τά Απομνημονεύματα καέντα 
έν τφ πρωτοτύπφ συνετάχθησαν κατόπιν έκ μνή
μης, αί έπιστολαί είσί πρωτότυποι. Έν αύταΐς 
καταφαίνεται όποιον ένεργόν μέρος έλαοεν άπό 
τοΰ έτους 1804 μέχρι τοΰ 1807 ή έπιστολογράφος 
ώς κυρίως διευθύντρια τοΰ Γαλλικού θεάτρου.

Βεβαίως διά τό έκτος τής Γαλλίας κοινόν αί 
αφηγήσεις καί εκθέσεις περί θεατρικών παρα
στάσεων καί ύποκριτών δέν παρέχουσι πολύ τό 
ένδιαφέρον ένδιαφέρουσιν δμως οσάκις σχετί
ζονται πρός τά πολιτικά συμβάντα τής έποχής 
καί πρός τόν βίον τοΰ αύτοκράτορος.

Παραθέτομεν ένταΰθα, ώς δείγμα, περικοπήν 
έπιστολής τίνος τής Κυρίας 'Ρεμυζα τοΰ έτους 
1805, έν ή δΐ όλίγων γραμμών δίδει ήμΐν περί
εργον εικόνα τοΰ έν τή Ακμή τής δόξης του 
ευρισκομένου Ναπολέοντος. "Προχθές έν τφ 
θεάτρφ, γράφει ή Κ*  'Ρεμυζα, βλέπουσα τόν 
αύτοκράτορα καί παρατηρούσα τήν άτάραχον 
αύτοϋ φυσιογνωμίαν ήσθανόμην ένδόμυχον ήσυ- 
χίαν καί ήμην πεπεισμένη περί προσεχούς συ- 
νομολογήσεως τής ειρήνης καί περί έξασφαλίσεως 
τοΰ μέλλοντος ήμών. "Οταν είσήλθεν είς τό 
θεωρεΐόν του τό πρόσωπόν του ήτο σοβαρόν ούχί 
δμως καί άνήσυχον- περί δέ τό τέλος τής πα- 
ραστάσεως έγέλα συχνάκις καί έγώ τφ εύγνω- 
μόνουν διά τήν εύθυμίαν του ταύτην, ήτις άρίστας 
μοι έδιδεν έλπίδας. Ή ειρήνη! αύτήν έζήτει ή 
δυστυχής Γαλλία, ή καταβεβλημμένη, ή έξηντλη- 
μένη, ή κεκορεσμένη δόξης καί αίματος! Τήν 
έπιοΰσαν είς τάς 7 τήν πρωίαν ήκούσθησαν κανο- 
νοβολισμοί. ’Αμέσως τά πάντα έν τή οικία μου 
ήσαν εις κίνησιν οί ύπηρέται μου είσορμοΰσιν 
είς τόν κοιτώνα μου, κραυγάζοντας ■ Ή ειρήνη! 
Έγώ είσέτι Αμφιβάλλω. Σπεύδω νά λάβω θε- 
τικωτέρας πληροφορίας. Ή χαρά ήτο γενική, 
πανταχοΰ φωναί- Ή ειρήνη! Έν ταΐς όδοΐς 
αύτή μόνον ή χαροποιά ήκούετο λέξις καί ό είς 
κατησπάζετο τόν άλλον. ‘Οποία εύτυχία! Αί 
μητέρες θά ΐδωσι πάλιν τούς ύιούς των αί γυ
ναίκες τούς άνδρας των!’’

’Αλλά φεΰ! ή εΐδησις ήτο ψευδής. Ή ειρήνη 
εκείνη δέν διήρκεσεν ή δ,τι διήρκουν αί είρήναι 
έπί Ναπολέοντος, δστις ούδέ τήν λέξιν ταύτην 
ήδύνατο ν’ άκούση.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Περίπλους τής γής χάριν διασκεδά- 
σεως. Τον προσεχή μήνα Αύγουστον έκτελεΐται 
περίπλους τής γής έκ Πετρουπόλεως. Ή διάρ

κεια τοΰ πλοΰ έσεται ένός έτους. Τό πλοΐον 
θέλει προσορμισθή είς 70 λιμένας· έν τή μεσο- 
γείφ είς Αλγερίαν, Νεάπολιν, ’Αθήνας,’Αλεξάν
δρειαν, Ίόππην (Ιερουσαλήμ). Διά τής διώρυγος 
τοΰ Σουέζ θέλει πλεύσει είς τάς ’Ινδίας, τάς 
Σουνδίους νήσους, καί είς τούς κυριωτέρους λι
μένας τής Κίνας καί τής Ιαπωνίας. Διά τοΰ 
Χονολούλου τό πλοΐον μεταβήσεται είς "Αγιον 
Φραγκίσκον καί παραπλεύσει τά δυτικά παράλια 
τής ’Αμερικής, καί διά τοΰ στενού τοΰ Μαγελ- 
λάνου, διά τής Βρασιλίας, τών δυτικών ’Ινδιών 
καί τής Νέας Ύόρκης θέλει έπανακάμψει είς 
’Αγγλίαν καί Πετρούπολιν. ΑΙ τιμαί ώρίσθησαν 
διά μέν τήν πρώτην θέσιν είς ρούβλια άργ. 7 '/ΐ 
χιλιάδες, διά δέ τήν δευτέραν είς 4 >/2 χιλιάδες.

Ή ναυτίασις κατά τόν πλοΰν παρά τοΐς 
διαφόροις ζώοις διαφοροτρόπως έκφράζεται. 
Πάντα έν γένει τά ζώα καθίστανται κατά τόν 
πλοΰν ήμερώτερα, διότι φαίνεται δτι καί αύτά 
τά άγρια καταλαμβάνει ή συναίσθησις τής αδυ
ναμίας. Πρό πάντων δμως ύποφέρουσι πολύ έν 
τφ πλοίφ οί πίθηκες - τά πτηνά κατά τόν πλοΰν 
δυσκόλως κελαδοΰσιν, αί όρνιθες γίνονται κάτισχνοι, 
καί αί περιστεραΐ, ώς βεβαιοΰσιν, πολλάκις άπο- 
θνήσκουσι· μόνον αί χήνες διατηροΰσι πάντοτε 
τήν καλήν αύτών διάθεσιν καί δρεξιν. Γαλαί 
καί κύνες είσίν Ανήσυχοι καί πεφοβισμένοι· οί 
κύνες αναζητοΰσι τόν άνθρωπον καί άποστρέφονται 
τήν τροφήν- οί τά μάλιστα άτίθασσοι βόες καί 
ίπποι δέχονται τάς περιποιήσεις τών φυλάκων 
αύτών. Τά μόνα τέλος ζώα, τά όποια φαίνονται 
έντελώς άπηλλαγμένα τής Οαλασσίας Ασθένειας, 
είσίν, έκτος τών χηνών, οί χοίροι καί οί δφεις.

Παράδοξον έθιμον. Παρά τοΐς λεγομένοις 
νεστοριανοΐς χριστιανοΐς τής ’Ανατολής έπεκράτει 
άλλόκοτον έθιμον τοΰ γάμου. Εύθύς μετά τήν 
στέψιν ή νεόνυμφος ώδηγεΐτο είς τήν οικίαν τών 
πενθερών της, ένθα ένώπιον τών γυναικείων με
λών τής οικογένειας ώφειλε νά ένδύση καί νά 
έκδύση τρις μικρόν παιδίον. Καί αν μέν έπε- 
τύγχανε μετέβαινε παρά τφ Ανδρί, άλλως δμως 
ήτο ύποχρεωμένη νά ύποστή μετά ενα μήνα δευ
τέραν έξέτασιν. Ενίοτε ίσως καί τήν σήμερον 
άκόμη τό παράδειγμα τοΰτο θά ήτο άξιομίμητον!

Τό τέλος τοΰ Κόσμου. Κατά τήν 14Τ·' 
έκατονταετηρίδα έζη Ιταλός τις, Λεονάρδος Άρε- 
τΐνος καλούμενος, ποιητής, φιλόσοφος, Αστρονό
μος κ. τ. λ., δστις έν τφ Ε". τόμο» τοΰ παρα
δόξου συγγράμματος του '"0 πετών αετός” προ
αναγγέλλει τό τέλος τοΰ κόσμου διά τήν 3/15 
Νοεμβρίου τοΰ τρέχοντος έτους 1881. Τό περι- 
εργότερον δμως είναι δτι ό προφήτης ούτος δέν 
περιορίζεται προλέγων μόνον τήν καταστροφήν 
ταύτην, άλλ’ βρίζει λεπτομερώς καί τά καθ’ 
έκαστα. ' Η καταστροφή, λέγει, θά διαρκέση έπί 
■δλας 15 ήμέρας κατά την έπομένην τάξιν τήν 
πρώτην ημέραν ή θάλασσα υπερπηδά τά δριά 
της· τήν δευτέραν τά υδατα καταπλημμυροΰσι 
τήν γήν τήν τρίτην άποθνήσκουσιν οί ίχθΰς τών 
ποταμών· τήν τέτάρτην οί ίχθΰς τής θαλάσσης· 
τήν πέμπτην τά πτηνά- τήν έκτην κρημνίζονται 
αί οίκίαι· τήν έβδόμην καταπίπτουσιν οί βράχοι" 
τήν ύγδόην γίνεται μέγας σεισμός- τήν έννάτην 
καταββέουσι τά δρη- τήν δεκάτην οί άνθρωποι 
δλοι καθίστανται άλαλοι· τήν ένδεκάτην άνοί- 

γονται οί τάφοι- τήν δωδεκάτην οί άστέρες κατα- 
πίπτουσιν είς βροχήν τήν δεκάτην τρίτην άπο- 
θνήσκουσιν οί άνθρωποι- τήν δεκάτην τέτάρτην 
καίεται ό ούρανός καί ή γή · καί τέλος τήν δε
κάτην πέμπτην λαμβάνει χώραν ή άνάστασις καί 
ή δευτέρα παρουσία (ή κρίσις). Καλόν είναι νά 
έτοιμασθώμεν άπό τοΰδε διά τά μεγάλα αύτά 
συμβάντα. Uomo avvisato ύ per meta salvato! 
λέγουσιν οί ’Ιταλοί.

Κατάλογος τής Βιβλιοθήκης τοΰ Βρε
τανικού Μουσείου έν Λονδίνφ. Ό Κατά
λογος ούτος, δστις πρόκειται νά τυπωθή, θέλει 
τιμάται 5 χιλιάδων φράγκων. Το έργον άποπε- 
ρατωθήσεται έντός τεσσαράκοντα έτών, έκτυπου- 
μένων κατ’ έτος 5 τόμων. Ό κατάλογος θά 
σύγκειται έκ 200 τόμων καί θάπεριέχη τούς τίτλους 
τριών εκατομμυρίων βιβλίων. Διά τήν στοιχειο
θέτησα μόνον προϋπολογίσθη δαπάνη δύο εκα
τομμυρίων φράγκων περίπου.

θειοΰχον στρώμα. 'Υπό τό λιθόστρωτον 
τών Παρισίων έν τή πλατεία τής Δημοκρατίας 
άνεκαλύφθη πρό μικρού πλούσιον στρώμα θειοΰ- 
χον, έχον μήκος μέν 50 μέτρων, πλάτος 20 καί 
βάθος τριών μέτρων. Τό θειον πληροί άπαντα 
τά κοιλώματα κανονικώς. Πόθεν προήλθε τό 
θειον τοΰτο; Περί τούτου άπεφάνθησαν ήδη οί 
έπιστήμονες. Προέρχεται, λέγουσι, κατά πάσαν 
πιθανότητα έκ τών διαφόρων φυτικών περιτριμ- 
μάτων, έκ δερμάτων, όστών καί άλλων τοιούτων 
άποσυντεθημένων ούσιών. Καί άλλοτε έν έτει 
1778 κατεδαφιζομένης τής πόλης τοΰ Αγίου 
’Αντωνίου εύρέθη άφθονον θειον μεταξύ τών πε- 
ριτριμμάτων τής πόλεως.

Έκθεσις ήλ εκτρι σμ'οΰ. Κατά τόν προ
σεχή μήνα Αύγουστον συγκροτείται έν Παρισίοις 
έκθεσις ήλεκτρισμοΰ, ήτις θέλει παρουσιάσει ούκ 
όλίγα τά περίεργα καί ένδιαφέροντα. Έν άρχή 
τών Ήλυσίων πεδίων τοποθετηθήσεται μικρός 
ηλεκτρικός σιδηρόδρομος προς μεταφοράν τών 
έπισκεπτομένων τό μέγαρον τής Έκθέσεως. Έν 
τή μεγάλη αιθούση τοΰ μεγάρου τούτου θά εύρί- 
σκωνται δλα τά έντελέστερα έργαλεΐα τής ηλεκ
τρικής έπιστήμης. Δύναμις τετρακοσίων ίππων 
θέλει κινεί τάς δυναμο-ήλεκτρικάς μηχανάς. Έν 
μικρά τεχνητή λίμνη θά ύπάρχη σχέδιον πλοίου, 

Ιτοποθετοΰντος υποβρύχιον τηλεγραφικόν καλώ- 
διον. Τεράστιος φάρος, δαπάνη τής κυβερνήσεως 
τοποθετούμενος, θά στέφη τόν δόλον. Έν ταΐς 
διαφόροις αίθούσαις θά εύρίσκωνται τηλέφωνα, 
μεταδίδοντα τά άσματα τοΰ μεγάλου μελοδρα
ματικού θεάτρου καί τούς διαλόγους τών υποκρι
τών τής γαλλικής Κωμφδίας, καί διατηροΰντα I 
τήν συγκοινωνίαν μεταξύ τών έν τή’Εκθέσει ευ
ρισκομένων καί τινων γαλλικών πόλεων. Τό 
πάντων δμως περιεργότατον θά ηναι σειρά δω
ματίων, ένθα τά πάντα διευθετηθήσονται ήλεκ- 
τρικώς· ό φωτισμός, ή θέρμανσις, τά ωρολόγια, 
τό μαγειρεΐον, τό σφαιρηστήριον, καί κλειδοκύμ- 
βαλον, τό όποιον μακρόθβν θά κρούηται. Τέλος 
έν ιδιαιτέρα αιθούση θέλουσι τοποθετηθή καί διά
φορα ηλεκτρικά παιγνίδια, τά όποια ιδιαζόντως 
θά έλκύσωσι τήν προσοχήν τών παίδων.

ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Άρ. ι.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΕΟΤΑΤΟΥ 
ΣΪΣΤΙΙΜΑΊΌΣ.

Ό έν Chemnitz τής Σαξωνίας λεπτουργός 
Κύριος ’Όθων Ruppebt έφεδρε πρακτικώτατον 
είδος γραφείων μετά θρανίων, κατεσκευασμένων 
καθ’ δλους τούς κανόνας τής υγιεινής. Τά γρα
φεία ταΰτα σύγκεινται έκ θρανίου, τραπέζης μετά 
συρταριού, μικράς βιβλιοθήκης κ. τ. λ. καί είσί 
κατάλληλα ού μόνον διά παιδία πάσης ήλικίας, 
άλλ’ άκόμη καί διά άνδρας, ώς έμφαίνουσιν αί 
δύω εικόνες, ας παραθέτομεν πρός έπεξήγησιν.

Τό κυρίως πρακτικόν τών γραφείων τούτων 
είναι δτι δι’ έλαφράς μόνον τοΰ καθίσματος στρο
φής τά πάντα, θρανίον, τράπεζα, τό φώς, λαμ- 
βάνουσι τήν κατάλληλον διά τόν γράφοντα θέσιν. 
"Ινα δέ τό παιδίον γράφον κράτη πάντοτε τήν 
κεκανονισμένην τοΰ σώματος θέσιν (έχον έλεύ- 
θερον τό στήθος καί έστηριγμένην τήν ράχιν), ή 
κινητή τοΰ γραφείου σανίς έχει τοιοΰτον μηχα
νισμόν, ώστε αμα ό καθήμενος κύπτη πρός τά 
έμπρός, ή σανίς όπισθοχωροΰσα Αναγκάζει αύτόν 
έκόντα άκοντα νά λάβη τήν τακτικήν αύτοϋ θέσιν. 
Μικρά κλείς έξασφαλίζει τό γραφεΐον, τό όποιον, 
χωριζόμενον εύκόλως άπό τοΰ θρανίου, δύναται 
νά χρησιμεύση καί ώς τράπεζα ραψίματος, έν φ 
τό θρανίον γίνεται Αναπαυτικόν διά μικρότερα 
παιδία κάθισμα.

Αρ. 2.
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ΕΣΠΕΡΟΣ
σύγγραμμα περιοδικόν μετ’ εικόνων δι; τοΰ μηνδς 

έκδιδόμενον
έν Λ ΕIΨIΑ ι.

Διηγήματα. — Ποιήσεις. — ’Αρχαιολογικά. — ’Ανακαλύψεις. 
— Επιστημονικά. — Πολίτικα! έπιθεωρήσεις. — Βιβλιοκρισίαν — 
Διάφορα.

Τιμή έτησία προπληρωμένη Φράγκα 40.
Διά τήν Γερμανίαν μάρκ. 32. Διά τήν'Ρωσσίαν ρούδλ. 16 άργ.

Ό Εσπερος πέμπεται έλεύΊερος ταχυδρ. τέλους.
AievOvrOig· Canal-Strasse 3. Leipzig.

's3‘ Fiir Literaturfreunde! *=fco
Hnter dem Titel:

LITERARISCHER MERKUR 
ersclieint seit October v. J. monatlich zweimal ein vornehm ausgestattetes 

kritisches Organ der populair-wissenschaftliclien Literatur.
Dasselbe bringt neben fesselnden Essays fiber die verscliiedensten literarisch 

interessanten Ereignisse unparteiische Besprechungen beachtemwerther Er- 
scheinungen der

Philosophie, Naturwissenschaften, Geschichte (inclus. Kunst-, Lite
ratur- und Kulturgeschichte), Lauder- und Volkerkunde, sowie der 
Schonen Wissenschaften.

Ausserdem enthalt jede Summer ein lbrtlautendes, systematisclies Ver- 
zeichniss der auf folgenden Gebieten in den letzten 14 Tagen ersclxienenen 
Neuigkeiten — und zwar aus der deutschen Literatur vollstandig, aus der 
englischenund franzosischen soweit dieselbenfiir Deutschland vonlnteresse 
sind:
Li ter a turgeschieh te. Bibliograph ie.

Sammelwerke.
Theologie und Philosophie. 
Rechts- und StaatSwissenschaft. Po- 

litik. Statistik. Verkehrsicesen.
Medizin. ThierheUkunde.
Naturwissenschqften. Pharmazie. 
Mathematik. Astronomie.
Erziehungs- und Unterrichtswesen. 
Philologie. Orientalia.

Der „Literarische Merkur“ ist also fiir jede Bibliothek wie fiir jeden 
Privatmann, welcher fiir die literarischen Neuigkeiten eines oder mehrerer der 
oben bezeichneten Gebiete ein Interesse hat, von Wiohtigkeit.

Zu beziehen durch jede Sortimentsbuchhandlung oder franco von der 
unterzeichneten Verlagsbuchhandlung znm Praise von 75 I*f.  pro Quartal.

Die Verlagshantllung von Franz Neugebauer in Berlin, If.

NeuereSprachen-AltdeutecheLiteratur.
Geschichte «. deren Hilfswissen- 

schaften-
Lander und "Vblkerfamde. Reisen. 
Kriegsicissenschaft. Pferdekunde. 
Bau- und Gewerbkunde. Maschinen- 

wesen. Handelswissenschaft.
Haus-, Land- und Forstwirthschaft. 
Belletristik.
Schme Kiinste. Prachtwerke.

(
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Soeben erscliien und ist durch alle Postanstalten des Weltpostvereins 
das Viertcljahrs-Abonncnient von 1 Mark zu beziehen: 

WELTPOST. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕ1ΟΝ.
Blatter

fiir deutsche Auswanderung, Colonisation und Weltverkehr.
1. Heft.

gflp Retie illustrirte volksthilmliche Monatsschrift zur Unterhaltung 
und Belehrung.

Herausgeber: Richard Lesser, Leipzig. — Mitarbeitcr u. A.: Dr. C. 
Beyer, Stuttgart. — Oberst Otto von Corvin, Leipzig. — Hans Friedemann, 
Leipzig. — Pastor Dr. Grundemann, Morz. — Ernst Haynel, Leipzig. — 
Max Horwitz, Berlin. — Dr. J. Pervanoglu, Leipzig. — Ministerialrath 
Dr. Earl von Scherzer. — Ernst von Weber, Dresden. — A. Woldt, Berlin. 
— Hofrath Dr. von Zoller, Stuttgart etc.

Inhalt: Garfield, President der Vereinigten Staaten (mit Bild). — Der 
Auswanderungsstrom von der Heimath bis New-York (enthaltend wichtige 
Winke u. Bathschliige fiir Auswanderer). — TFettverAeAr. — Reli- 
gionsfreiheit und Religionqfrieden in den Verein. Staaten. — Die Deutschen 
in Griechenland. — Amerikanische Stadtebilder I: St. Louis (mit Bild). — 
Echo aus alien Welttheilen. — Weltmarkt etc. etc.

5 Durch alle Buchhandlungen zu beziehen und direct vom
/ Wcllpost-Verlag, Leipzig.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
δι’ δλας τάς έφημερίδας τοϋ τε έσωτερικοϋ και τοϋ έξωτερ,ικού μεταβιβάζει

ύ Κ« RUDOLPH MOSSE
έν Λειψία

κατά τήν διατίμησιν.

Δίδει ταύτοχρόνω; πληροφορίας περί πάσης καταχωρήσει»; είς τά γνωστότερα 
ούλλα, φροντίζει περί τοποθετήσεως τών ειδοποιήσεων, αποστέλλει δοκίμια έπί διαρκών 
αγγελιών, παρέχει συγκαταβατικός τιμάς έπί μεγαλειτέρων παραγγελιών.

Προνομιούχου Γραφεΐον ειδοποιήσεων διά τάς έξής έφημερίδας ■
Berliner Tageblatt. Deutsches Montagsblatt. Bazar. Kladderadatsch. Flie- 

gende Blatter. Schalk. Wiener Figaro. AUg. Zeitung des Judenthums. Milit. 
Wochenblatt. Aerztliches Vereinsblatt. Militar-Zeitung. Jahrbiicher fiir die deutsche 
Armee. Parole. Industrie-Blatter. Gewerbelialle. Haarmann’s Zeitschrift fiir Bau- 
handw. Siiddeutsclie Bauzeitung. Zeitschrift fiir Baukunde. Pract. Maschinen- 
Constr. Dlustrirte Jagdzeitung. Zeitschrift der landw. Vereine in Baiern. Allgem. 
hornoop. Zeitung. Levysohn’s Ziehungsliste.

Άποκλειστικώ; διά τήν Γερμανίαν·
New-Yorker Puck. Niederl. Handels- und Schiffs-Zeitung. Daily Telegraph. 

British Trade Journal. Examiner and Times, Manchester. Weekly Times, Manchester. 
La Citi, London. Nutiden, Kopenhagen. L’Art, Paris. La nouvelle revue, Paris. 
American Register, London. Gallignani’s Messenger. L’lndependance beige. Wiener 
Allgem. Zeitung. New-York Herald.

Κατάλογοι jrept όλων τών τριαδικών τον κόσμου π/ρπονται 
διορίαν καί e).evO. ταχυδρομικοί τέλους.

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

άπευθυντέον είς τδ 
γραιρίϊον τον ' Εκατοχχριλφου 

(Λονδϊνον. 135 Cheapside) ή πρός τού; 
Κ°“« aStDpobg Μαοίιον tig 'Mijvag.

THE HEKTOGRAPH
(δ Έκατόγγραφος) is still unrivalled for 
obtaining 50 to 150 Duplicates in 
indelible black and various coloured 
inks. (Haber's Prize medals.) Write for 

particulars and specimen,
Hektograpli Depot 135 Cheapside.

London, or Messrs Marino Broth. — 
Athen.

Haasenstein & Vogler.
Γραφείου δημοσιεύσεων

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ.
καί έν ταϊς σημαντικωτέραις πόλεσι τ-ής Γερμανίας, Αύστρίας καί 'Ελβετίας.

ΤΟ ΑΡΧΑΙ0ΤΕΡ0Ν ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΤΕΡΟΝ

πάντων τών γραφείων τοιούτου είδους. Ί'αχίστη έκτέλεσις πάσης παραγγελίας δι’ βλας 
τάς έφημερίδας τού κόσμου καθ’ ώρισμένην διατίμησιν.

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΓΚΑΤΑΒΑΣΙΣ ΕΓΙΙ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ.

Συντάκτης· Δ?. [. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΑΕΙΨΊΑι. CANAL-STR. 3.

Χαρτοπωλείο·/· Β. ΣΙΓΙΣΜΟΤΝΔΟΥ έν Βερολίνφ καί Λειψία. — Τύποι; ■ Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΥ έν Λειψίφ.


