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II ΜΙΤΥΛΗΝΗ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 33.)

H έν τή πρώτη σελίδι τοϋ παρόντος τεύχους
είκών παριστα τήν Μιτυλήνην, πρωτεύουσαν
τής νήσου Λέσβου, παρουσιάζουσαν έκ τής Οέ
σεως, έξ ής έλήφθη ή θέα, πανόραμα όντως μα
γευτικόν. Κατά τήν αρχαιότητα ήδη ή νήσος
έφημίζετο διά τήν ώραίαν αύτής Θέσιν και διά
τδ ύγιεινόν κα'ι εύκραές τοΰ κλίματός της. Τό
δνομα Μιτυλήνη αντικατέστησε τδ άρχαίον
δνομα Λέσβος άπδ τοΰ έτους 1200 μ. Χρ.
περίπου.
ΊΙ Λέσβος, μία τών πρωτίστων τοΰ Αιγαίου
Πέλαγους νήσων, κεΐται είς άπόστασιν ένδς καί
ήμίσεως μιλίου άπδ τής άκτής τής Μικράς Ασιας,
καί έχει περίμετρον 1G8 μιλίων, 45 δέ μιλίων
μήκος άπδ τοϋ ένδς μέχρι τοΰ άλλου άκρου.
Οί λιμένες αύτής είναι μεν πολλοί άλλ’ ούχί
καί δλοι άσφαλεϊς· άριστοι λιμένες είναι ό τής
πρωτευούσης, ο τής Γέρας, τής Πέτρας καί τής
Καλλονής. Τδ έδαφος τής νήσου είναι μάλλον
ορεινόν καί πετρώδες, προδίδει δέ ήφαιστείαν
καταγωγήν αί πεδιάδες είναι εύφοροι καί μά
λιστα ή κυριωτέρα πασών, ή παρά τδν κόλπον
τής Καλλονής κειμένη, ήτις δενδροστόλιστος
καί καλλιεργημένη δλη παράγει ελαίας προ
πάντων καί βαλανίδας. Τερπνή καί εύφορος
είναι καί ή πεδιάς τής Γέρας. 'Ο Γάλλος Βαρθελεμής έν τή γνωστή αύτοΰ "Περιηγήσει τοϋ
Άναχάρσιδο;” διηγείται οτι έν Αέσβφ κατά τήν
αρχαιότητα ή καλλιέργεια τών ελαίων δέν ήτο
τοσοΰτον ανεπτυγμένη δσον σήμερον σήμερον
πράγματι άπανταχοϋ τής νήσου άπαντώνται ελαι
ώνες σπουδαίοι, ών οί σημαντικότεροι είναι ό
παρά τήν πρωτεύουσαν, ό έν Γέρφ καί ό έν
Πλωμαρίφ. Καί οί .τών δυτικών χωρίων τής
νήσου κάτοικοι έπεδόθησαν δραστηρίως είς τήν
καλλιέργειαν τών πολυτίμων τούτων δένδρων,
τά όποια μεταφέροντες άλλαχόθεν εις τους
άγρούς των φυτεύουσι, καλοΰντες αύτα δικμεδες. 'Επομένως καί τδ κύριον τής Λέσβου
προϊόν είναι τδ έλαιον, ού ή παραγωγή Ανέρ
χεται έτησίως μέχρι 200 χιλιάδων κανταρίων.
Τό έλαιον εξάγεται καί χρησιμεύει καί είς κα
τασκευήν σάπωνος, δστις είναι άρίστης ποιότητος
καί δύναται νά παραβληθή πρδς τδν τοσοΰτον
φημιζόμενον σάπωνα τής Κρήτης. Κατά τα
δυτικά τής νήσου μέρη παράγονται βαλανί
δι; καί άφθονοι σταφυλαί· είς τά πεδινά μέρη,
ώς έν Καλλονή, έν Πέτρα, έν Έρεσσφ οί κά
τοικοι επιδίδονται είς τήν άμπελοφυτείαν, καί
ό παραγόμενος οίνος, κυρίως ό τής Καλλονής,
δέν είναι κατώτερος τών καλλιτέρων τοΰ κόσμου
οίνων.
'0 πληθυσμός τής δλης νήσου Ανέρχεται είς
130 χιλιάδας κατοίκων, σεμνυνομένων οτι κα
τάγονται έκ τών άρχαίων Αίολέων, ών έχουσι
καί τά προτερήματα οντες φιλόπονοι, έπιχειρηματίαι, εύφυεΐς, φιλόξενοι καί φιλόμουσοι. Γήν
ελληνικήν τών Λεσβίων καταγωγήν ούδ’ αύτός
ό Γερμανός Φαλμεράϋερ, δ πάντας τούς "Ελ
ληνας απογόνου; τών Σλάβων άποκαλέσας, δέν
ήδυνήθη νά διαμφισοητήση.
ΊΙ νήσος διαιρείται είς δύο μεγάλους νομούς,
τον τής Μιτυλήνης καί τδν του Μολύβου.
Πρωτεύουσα τής νήσου είναι ή πόλις Μιτυλήνη
(τδ Κάστρον), μία τών ώραιοτέρων πόλεων τής
τουρκικής ’Επικράτειας. Φημίζεται ή πόλις
διά τάς ώραίας της οικοδομάς καί διά τάς τερπνοτάτας έξοχάς. Έκ τής είκόνος ήμών λαμ
βάνει ό άναγνώστης ιδέαν περί τής λαμπρας
Οέσεως τής πόλεως· τδν ήσυχον καί ασφαλή
λιμένα περιστέφει ή πόλις άνερχομένη είς έλαφρδν ύψωμα· δεξιά έπί λόφου φαίνεται τδ φρού

ριον, κάτωθεν αύτοΰ τδ Κιόσκη (ή σκιάς) καί
άπέναντι τής πόλεως οί κήποι οί μέχρι τής
παραλίας έκτεινόμενοι.
ΊΙ έμπορική τής Μιτυλήνης κίνησις είναι
μεγάλη καί βαίνει όσημέραι αύξάνουσα· πλεΐστοι
Μιτυληναΐοι διαμένουσι χάριν εμπορίου έν Αι
γύπτιο, έν 'Ρωσσία καί έν 'Ρουμανία. Οί φιλοπάτριδες ούτοι άνδρες συχνά έπισκέπτονται τήν
νήσόν των καί άποσυρόμενοι τοΰ εμπορίου έπιστρέφουσιν οριστικός είς τήν πατρίδα των όπως
διανύσωσι τάς τελευταίας τοΰ βίου των ήμέρας
έν μέσιρ τών τερπνών Αναμνήσεων τών παιδι
κών των χρόνων.
II αλλαχού τής νήσου άπαντώνται έλληνικαί
αρχαιότητες, υδραγωγεία, θεμέλια οικοδομών,
αγάλματα, έπιγραφαί, στήλαι κτλ. Έκ τοΰ
προχείρου έγένοντο ήδη πολλάκις αρχαιολογικοί
Ανασκαφαί· εύχής δμως έργον Οά ήτο νά έπεξετείνοντο αί άνασκαφαί αύται, αιτινες άναμφιβόλως ήθελον φέρει είς φώς Αντικείμενα πλείστου λόγου άξια. Καί ή βυζαντινή έποχή άφησεν έν τή νήσφ τά ίχνη της, καί έν πρώτοι;
τδ φρούριον τής πρωτευούσης, δπερ είναι Αξιο
θέατο·? πρδ πάντων διά τάς έν αύτώ εύρισκομένας μεγάλος δεξαμενάς.
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Έφανταζόμην πανταχοΰ Σηρεΐνας
έπαγωγούς, ήρεμα προσνευούσας —
οί όφθαλμοί έξέπεμπον ακτίνας
καί τάς ώλένας τάς άλαβαστρίνας
ήδυπαθώ; έώρουν μαρμαιρούσας.
Ώχρά; έφανταζόμην Δυσδαιμόνα;
παρά τάς ρίζας συμπαθούς ιτέας,
πενθούσα; τής καρδία; τούς χειμώνας,
κ’ εκμυστηρευόμενα; κατά μόνας
εύχάς άνεκλαλήτους, καί ματαίας.

Έφανταζόμην κ’ έν τή μέθη πάση
τής ήλικίας ήλπιζον τής πρώτης —
θερμά; άγκάλας έτειναν τή πλάσει,
κ’ έν χαροπή προέβαινον έκστάσει.
παντός γενναίου ένθους θιασιότης.

Έφανταζόμην . . . άλλ’ ή θεία πλάνη,
ώς δναρ, έξ άπίνης διελύθη —
πικρά ή δειλή ήδη καταφθάνει,
καί ή χιών τοΰ γήρως, πριν λευκάνη
τήν κάραν, μοί κατέψυξε τά στήθη.

Άνένηψα, κ’ εύρέθην αίφνης γέρων
συντετριμμένος, άγνωστος καί μόνος —
καί πανταχοΰ τδ βλέμμα περιφέρω·?,
άντί τών χιμαιρών τών χρυσοπτέρων.
τάς έριννύας βλέπω τοΰ χειμώνος.

ΣΚΙΑΣ 0ΝΑΡ.
Σχιάς

τί 2ί τΙ< ; Τι ύ
ά-Λρωϊίοι
(Oil. Π·Α VIII. 1351

Ζοφώδη περιβάλλουσί με νέφη,
κ’ έν τή βαρεία θνήσκω ατμόσφαιρα —
κυπάρισσος τήν κεφαλήν μου στέφει,
καί χαΐνον έλκος άεννάως τρέφει
παρερχομένη πάσα μου ήμέρα.
Πώς άλλοτε φαιδρός μοί έμειδία
ό ούρανό; τών νεαρών μου χρόνων;
Πώς παίζουσα είς διανθή πεδία,
μορφή μ’ έκάλει πρδ έμοΰ ήδεΐα,
κ’ έδόκει μοι ό βίος μου αιώνων;

Πώς έτυπτε τδ στήθος μου τδ πάλλον,
καρδία φίλτρου καί ονείρων πλήρης;
Πώς έσπευδον γοργότερο·? τών άλλων,
καί πρδ τών δφθαλμών μου τών έξάλλων
ποΐαι διήκον χίμαιραι θυμήρεις;
'Ένα πρδ πάντων είχον πόθον, ένα —
τήν ευτυχίαν τών πεφιλημένων.
Καί πρδ έμοΰ ινδάλματα έγέννα
ή υίκή στοργή μεμαγευμένα,
μυθώδους πλούτου, καί τιμών κ' έπαίνων.

Έφανταζόμην δτι, θεία κόρη,
ή Μοΰσα κλώνα μ’ έφερε μυρσίνης —
κόσμους ό νοΰς καινούς έκυοφόρει,
καί άλαζών ή μήτηρ έθεώρει
τδν παΐδα, δν έβάσταζεν έν θρήνοι;.
Έφανταζόμην δτι άμυ&ήτους
άθροισα; θησαυρούς, τούς έν φροντίσι
μοχθήσαντας καί ήδη καταβλήτους
είς παραδείσους ήγον διαρρύτους,
μιγνύς στεφάνους ρόοων ταΐς ρυτίσι.
Έφανταζόμην δτι τής πατρίδος,
τό ςΐφος φέρων εύκλεών προγόνων,
ποούμάχουν, καί κατέλιπεν ό Μήδος
τδ θαύμα τδ κλεινόν τής Προποντίδος,
πρδ άηττήτων φεύγων λεγεώνων.

Παρήλθε, ναί παρήλθε λεληθότω;
ό βίο; μου, ώς ώρα άπας μία.
καί ήδη βαίνω κύπτων είς τδ σκότος,
καί μοί άγγέλει ό οιμώζω·? ώτος
τίς προσπελάζει τέλος ήρεμία.

Ύμεϊς οί έν τω κόσμφ τον κρατήρα
μέχρι τρυγάς πιόντες τής όδύνη;,
ύμεΐς οί πάντα μελανά καί στείρα
εύρόντες, ή παραφρονούσα χήρα,
ό έπί δημοσίας θνήσκω·? κλίνης,

Ύμεϊς οί κρύφα κατά νύκτας μέσα;
τών δφθαλμών ξηραίνοντες τάς κρήνας,
ό πάν ήού, καί φίλον άπολέσας.
ο άπελπις, ό φθίνω·? καί ό πταίσας,
ό πρός τδ στήθος τήν αιχμήν ίθύνας,
Ύμεΐς τφ άδελφφ τήν χεΐρά δότε,
προπέμποντες όλίγον έτι χρόνον,
καί δταν ύπδ άγνωστον άπλώται
ταχέως πλάκα, τφ δειλαίφ τότε
ύμεΐς έν δάκρυ σπείσατε, έν μόνον.
Βουζουρέστιον, Σεπτέμβριον 1··»7β.

Κλέων ‘Ραγκαβή:

ΑΚϋΥΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΝ.
Όποια θέλγει μαγική τδ ούς μου μίλφδία
Καί μέ πτερά ουράνια μ’ έπαναφέρ’ είς χρόνους,
' Ων μόν’ ή μνήμη έμεινε·? έν άτυχεΐ καρδία,
Τοΰ λυπηρού δξύνουσα παρόντος μου τούς πόνους.
Σιγάτε κλειδοκύμβαλα, χείλη άβρά σιγάτε·
"Ας παύσ’ ή ειρωνεία σας, διότι ειρωνεία
Φεΰ! είνε είς τδν «τένοντα έν φοβέρα πενία
Ν’ άκούη ασματα χαράς καί δείπνα νά θεάται.
Συμπότης εί; τδ μυστικόν συμπόσιο·? τού βίου
Κ’ έγώ ποτέ έκένωσα πολλάς τρυφής φιάλας,
Καί μέ ιδέας έθρεψα το πνεΰμά μου μεγάλα;
Καί έμαυτόν ένόμισα θεόν τής ύφηλίου.
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Ό τάλα; έλησμόνησα έν τή πολλή μου μέθη
Ότ είμαι πλάσμα γήϊνον, μικρόν άργίλου τμήμα,
Καί δτι είς τδ άπειρον είς σκώληξ προσετήθη
"Ιν’ άλλους θρέψη αύριον δυσώδεις είς τό μνήμα.

Παροδικά φαντάσματα είς νύκτα ομιχλώδη
Τδν βίον διερχόμεθα μέ βήματ’ ΑερώδηΤά πρδ ποδών μας βάραθρα δέν βλέπομεν, κρυμ
μένα
Μέ τάπητ άνθοστόλιστον, μέ φύλλα πυκνωμένα.
Κ’ έξαίφνης καταπίπτομεν κατασυντετριμμένοι
Καί φοβερά; εκβάλλομε·? άράς ΑπελπισίαςΕίς τήν φρικώδη πτώσίν μας γελά ή Ειμαρμένη
Έκαυκτηρίζουσ’ άλματα μωρά; Αλαζονείας.

Δέν έννοοΰμεν, άθλιοι! δτι πατούμε·? χώμα,
"Οπερ ύπήρξε γενεών όστοΰν προηγουμένων,
Καί δτι χαΐνον τό αύτό μάς περιμένει στόμα
"Ινα παράσχ’ είς έμορυον τροφήν το φώς προσμένον.
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Μετάβαλε, μετάβαλε τήν ιλαράν ωδήν σου
Είς έπικήδειον ψαλμόν, είς πένθους αρμονίαν·
"Τψωσον, κόρη, υψωσον τήν μαγικήν φωνήν σου,
Άλλ’ "να μόνον φοβεράν έκφέρης βλασφημίαν.

Άλλ’ όχι! έν εύδαίμονι τής δυστυχίας λήθη
Γλυκείς σκοπούς κυμβάλιζε, φδάς ερώτων ψάλλε.
Κλεΐσον εις πάντα στεναγμόν τά ώτα καί τά
στθ(';θ·
Άρκ.οΰσαι κλαίουν, στένουσι ψυχαί, άρκ.οΰσαι
άλλαι.
Αύτά τά πλήρη μέλιτος, τά πλήρη γοητείας
Τά χείλη τά κοράλλινα, εξ ών ή τέρψις ρέει
Σφραγίδα φέροντ’ αύριον οδύνης καί πικρία;
Οά σιωπώσι, κάλυκε; ρόδου ποτέ ωραίου.
Έξακολούθει τασματα τοΰ Μόζαρτ καί Μπελλίνη·
Είς τδν παράφρονα Σαούλ ψάλλε φδάς ειρήνης.
Ι’ήν τρικυμίαν τών παθών ασμα γλυκύ πραΰνει,
Καί πάσχω τόσον! εύτυχής. τδ ασμ’ άν παρατείνη;.

Μία τήν άλλην γενεάν προπέμπει είς τό μνήμα
Καί ψάλλει αλληλούια έπί τής κόνεώς της·
'Ως εν οραχοσυντρίβεται έπί τοΰ άλλου κΰμα
Καί μόνον φρούδος σώζεται έπί στιγμήν άφρό; τις.

II. Ματαράγκας

1879.

Η ΕΝ ΑΜΣΤΕΛΟΔΑΜΩι ΕΚΘΕΣΙΣ.
Άφρδς καί δναρ καί σκιά τά τών άνθρώπων πάντα·
Μορμολυκείων πόλεμος έν βαθυτάτφ σκότει·
'Ο άνθρωπος — κονιορτδ; ύπνώττων δνειρώττει,
Καί είνε πάντα όνειρα τ’ άνθρώπινα συμβάντα.
’Αλλά τί; δύνατ’ έπαρσιν φρενός τετυφλωμένη;
Νά καταστείλή; μάτην φεΰ! είσαι μηδέν! οί
τάφοι
Κραυγάζουσιν, εί; μάτην φεΰ! δΐ έρειπίων γράφει
Τήν μαύρην ιστορίαν μα; χειρ μαύρη; ειμαρμένης.

Ούδέν εμπρός του θεωρεί, ό άνθρωπο; βαδίζειΊΙ δυστυχί' άνηλεώ; τόν πλήττει, τόν μαστίζει,
Τδν σύρει ώς ανδράποδου έκ τοΰ δειλού τραχήλου·
Είσαι μηδέν! δΐ ώρυγμού τφ έκφωνεΐ οργίλου.

Άλλά ούδέν τον τύφον του νά καταβάλ’ ισχύει·
Πεισματωδώς τά ώτά του είς τήν φωνήν της
κλείει,
θέλει νά ζήση, νά χαρή, νά -αίςγ,, Ά
Καί άν άκόμη πέπρωται τρυφών νά τελευτήση...
Μή χείλη καλλικέλαδα σιγάτε· θέλω πάλιν
Ν’ άκούσω ασματα χαράς, νά έπανέλθω θέλω
Είς τήν ζωήν, ήν αύριον ίσως ν’ άφήσω μέλλω,
Νά λησμονήσω τδ παρόν είς τέρψεων κραιπάλην.
Κυμβάλισον τήν δέησιν τή; Νόρμας τοΰ Μπελλίνη,
"ΙΙτις τοσοΰτον μ’ έτερπεν είς άλλην ηλικίαν
Καί τόσον τήν καρδίαν μου βαθέως συνεκίνει,
Καί ήτις μοί άνακαλεΐ γλυκεΐαν ιστορίαν.
ΊΙ άν προκρίνης παϊξόν μοι φαιδρότερόν τι ασμα·
Δέν θέλω συγκινητικήν ν’ άκούσω μελφδίαν,
Δέν θέλω τό άπατηλδν τοΰ παρελθόντος φάσμα
Έμπρός μου νά έμφανισθή ύπό μορφήν καμμίαν.

Έν τω ζοφώδει πέπλφ της τά πάντ’ άς κρύψ’
ή λήθη·
Γί ωφελεί άνάμνησις κενή έν δυστυχία;
Είς τά μακρά σου ζήτησον τδν Δον Ζουάν βιβλία,
Έκεΐνον ψάλλε, βάλσαμον είς πληγωμένα στήθη.

Ό δύστηνος παραληρώ! έν κλύδωνι άγρίφ
Ν’ άκούσω θέλω ασματα τοΰ Μόζαρτ καί ΜπελΈν ω λυσσοΰν τά κύματα κ’ έν τρόμφ διανύω
Ζωήν, ήτις είς άβυσσον ολέθρου διευθύνει.

(Ές ιδιαιτέρας αλληλογραφίας.)

Β'.
Έν τή προλαβούση ήμών έπιστολή έξεθέσαμεν τά τής έπισήμου τελετής τής ένάρξεωςσήμερον δέ εισερχόμενοι έντός τοΰ καταστήματος
τής Έκθέσεως προτιθέμεθα νά ρίψωμεν τό πρώ
τον ήμών βλέμμα έπί τοΰ τμήματος τών αποι
κιών, τοΰ σημαντικωτέρου δλων. Εις έκατδ
περίπου βημάτων άπόστασιν άπό τής κυρία;
εισόδου παρουσιάζεται ήμΐν τδ μεγαλοπρεπές
μέγαρον δεξιά αύτοΰ κεΐται ό Ινδικός κήπο;
καί τό μέγαρον τών άποικιών. Μικρά καί άρκούντως υψηλή παγόδη χρώματος πρασίνου, φέρουσα έπιγραφάς καί κεκοσμημένη διά ειδώλων,
εμφανίζεται ήμΐν ώς σεβάσμιον δείγμα άρχαίας
ιαπωνικής τέχνης. Άριστερα βλέπομεν τό μέγα
σχέδιον τού μνημείου διά τούς έν Άτιέ πεσόντα;·
παριστα τό μνημεΐον τοΰτο Νίκην κρατούσαν έν
μέν τή μια χειρί δόρυ έν δέ τή έτέρα στέφανον
δάφνης, καί έχει έπί τής βάσεως αύτοΰ έπι
γραφάς καί είς τάς γωνία; λέοντα; έξ όρειχάλκου
έν στάσει άναπαύσεως.
Άπό τού μνημείου τούτου διευθυνόμεθα
άμέσως πρδ; το τμήμα τών άποικιών. Τδ μέ
γαρον τού τμήματος τούτου είναι ωκοδομημένον
έν ρυθμφ άραοικω καί έμποιεΐ έντύπωσιν καλήν.
Διερχόμενοι πρδ τοΰ προπλάσματος τοΰ άνδριάντο; τοΰ Jan Pietersoon Κοεν, τοΰ θεμελιωτοΰ τής Βαταβία;, είσερχόμεθα εις τδ
μέγαρον, ού ό πρόδομο; κοσμείται διά τών ει
κόνων διάσημων 'Ολλανδών, ών τά ονόματα συν
δέονται στίνώς πρδς τήν ιστορίαν τών άνατολικών Ινδιών. "Αμα εισερχόμενό; τις είς τό
Ρ-έγαρον τούτο αισθάνεται δτι εύρίσκεται έν νέω,
ξένφ δλως κόσμφ καί περιβάλλεται ώ; διά τής
μαγείας άρχαίου τινός μύθου. Πόσου; θησαυρούς
περικλείει τό μέγαρον τοΰτο, τό 100 μέτρων
μήκος καί GO μέτρων πλάτος έ'/ον! Πόσα πλούτη
έκτυλίσσονται ένταΰθα πρδ τών οφθαλμών ήμών
καί άνακαλοΰσιν ήμΐν τάς περιγραφάς εύτολ
μων περιηγητών! Πάντες συνετέλεσαν είς διακόσμησιν τοΰ μέρους τούτου, άπό τού βασιλέως μέχρι τού τελευταίου βιομηχάνου- πάντες
έφιλοτιμήθησαν νά καταστήσωσι τδ μέγαρον τούτο
τδ κειμήλιον τής δλης Έκθέσεως. "Ισως οί τάς
μεγάλας έκθέσεις τού Λονδίνου, τών Παρισίων
καί τής Βιέννης έπισκεφθέντε; εύρίσκουσι τήν

ολλανδικήν"Εκθεσιν ούχί τοσοΰτον μεγαλοπρεπή·
ώς πρδς τδ πρωτότυπον δμως καί τό ιδιόρρυθμον
τάς υπερτερεί βεβαίως. Έν μέσιυ τής ινδικής
ταύτης μεγαλοπρεπείας καί τών άφθόνως εκτε
θειμένων περιέργων αντικειμένων λησμονεί τις
τά πλούτη τοΰ έν Λονδίνφ Κρυστάλλινου Πα
λατιού καί τού έν ΙΙαρισίοις Τροκαδέρου. ΊΙ
μεσαία αίθουσα περιέχει έν θήκαις ύελίνοις λεπτό
τατα έργα έξ έλέφαντος, κοσμήματα διάφορα,
μουσικά όργανα, δπλα τών άνατολικών ’Ινδιών
παράδοξα καί άσυνήθη- πρός τούτοι; καί ποικίλα
ύφάσματα, άπό τών πολυτελεστέρων μέχρι τών
άπλουστέρων, ενδύματα καί στολάς, βιβλία,
εικόνας κ. τ. τ. Έν άλλαι; πάλιν θήκαις φαί
νονται τεχνικώτατα καί λεπτότατα είργασμέναι
παραστάσεις έκ τοΰ οικιακού βίου, κοΰκλαι έν
"(I Ύχωρίιυ ένθυμασία, αιτινες δέν έλκύουσι
μόνον τά βλέμματα τών παίδων. Άπό τών τοί
χων δέ κρέμανται τρόπαια διάφορα καί αί λαμπραι εικόνες τοΰ έξοχου ζωγράφου τών άνατο
λικών Ινδιών Baden Saleh. Έν τοΐ; πλάγιοι;
διάδρομοι; θαυμάζομε·? διαφόρων ειδών έπιπλα,
έπίχρυσα καί έπάργυρα, άληθή αριστουργήματα.
Διερχόμενοι ουτω διαφόρους αίθούσας φθάνομεν
εί; τό μικρόν βασιλικόν δωμάτιον, έν μέσω τοΰ
όποιου έπί έδάφους ψηφιδωτού ύψούται πϊδαξ
κεκοσμημένος διά κομψοτάτων κεφαλών λεόντων
οι τοίχοι τοΰ δωματίου τούτου καλύπτονται ύπό
εικόνων καί φυτών· έν γωνία δέ τινι αύτοΰ
βλέπομεν παριστανόμενον Ινδόν πρίγκηπα μέ
τήν έπίχρυσον αύτοΰ στολήν.
Άπό τής αύλή; τοΰ μεγάρου τούτου διευθυνόμεθα προ; τάς δύο στοάς, ών ή δεξιά περι
έχει ολόκληρον καπνοφυτείαν, έν ή δύναται τις
νά παρακολούθηση τήν βλάστησιν τοΰ πολυτίμου
τούτου φυτοΰ άπ’ αρχής μέχρι τέλους· πρός δέ
καί σχέδια οικημάτων καί διασκευών τών οικιών,
έν αίς κυρίως έλκύει τά βλέμματα ή ινδική
κλίνη μέ τά σκεπάσματά ’τη; καί μέ τά παραπετάσματά. τη; (χάριν φοφυλάξεω; άπό τών
όχληρών κωνώπων). Έν τή αύτή στοά είσίν
έκτεθειμένα καί τά ινδικά τής γής προϊόντα κατά
τάξιν δλα, ώ; καί έντός θηκών αί πυξίδες, οί
θαλάσσιοι χάρτει; και τά διάφορα τών πλοίων
σχέδια, έν οί; καί το σχέδιον τοΰ σιδηροδρόμου
τής Βαταβία; μέ τά:
τς σιδηροδρομικά; μηχανάς
καί άμάξας. "I
"Ο,τι πρό πάντων κινεί τήν περι
έργειαν τοΰ έπισκεπτομένου τό τμήμα τοΰτο τής
Έκθέσεως είναι τό νέον καί πρωτοφανές. Τήν
αύτήν ποικιλίαν καί λαμπρότητα εύρίσκομεν καί
έν τή προς άριστεράν στοά, ήτι; προ; τούτοι;
περιέχει καί πολλά; φωτογραφία; τού μεγάλου
ναοΰ τοΰ Boero -Boeilor, τά τεταριχευμένα ζώα
τών άνατολικών ’Ινδιών, τά; συλλογά; τών εν
τόμων, τών νεωτέρων ινδικών βιβλίων, χρυσοδεδεμένων δλων, καί τών ινδικών κρανίων. ΊΙ
στοά αΰτη ένδιαφέρει κυρίως τόν λόγιον καί τόν
άρχιτέκτονα.
Άπό τοΰ μεγάρου τών άποικιών μεταβαίνει
τις πρός έπίσκεψιν τών φυτών έν τφ έπί τούτφ
κατασκευασθέντι ύποστέγφ, έν φ ρέει καί μικρός
ρύαξ. Πλησίον τοΰ ύποστέγου εύρίσκεται τό
μικρόν οίκημα τοΰ Γαμελάγγου, τή; ινδική;
ορχήστρας, ής ή μελαγχολική καί κάπως μονό
τονο; μουσική θέλγει τά ώτα. Είς δλίγων βη
μάτων πάλιν άπόστασιν είναι έκτεθειμένον τό
σχέδιον οίκου Ευρωπαίου διαμένοντος έν ταΐς
Ίνδίαις. Ή οικία είναι μονόπατος καί περικυκλοδται υπό εξώστου· είς τό όπισθεν μέρος
ύπάρχει κλίμαξ άγουσα πρός τό μαγειρεϊον, προς
τόν λουτρώνα, τά δωμάτια τών υπηρετών καί
τόν σταΰλον. Τό μέρος τοΰτο τής Έκθέσεως
δέν είναι είσέτι έντελώς έτοιμον διό ό θέλων
νά έπισκεφθή τό ινδικόν χωρίον άναγκάζεται νά
διέλθη έν μέσφ δοκών ξύλινων καί σιδηρών,
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κιβωτίων, κονιορτοΰ και εργατών. Δια γέφυρα;,
ύπδ των εγχωρίων τή; Ιάβας κτισθείση:. είσερχόμεθα εις οδόν περιστεφομένην ύπδ ινδικών
οικιών διαφόρου ρυθμού έν φυσική μορφή και
φυσικφ μεγέθει. ΤΙ όδδς αυτή είναι πράγματι

ΕΣΠΕΡΟΣ.
ταύτη; κυκλοειδες έχει διάμετρον 35 ώ; έγγιστα
μέτρων. Τδ άνωθεν χυνόμενον φώς φωτίζει
καλώ; τάς τοιχογραφία; καί τοΰ; έν τή καλύβη
έργαζομένους Ινδού;, οΐτινες εΐχον καλυφθή διά
διαοόοων σκεπασμάτων όπως προφυλαχθώσιν

[Άρ. 51.

1113 ’Ιουνίου 1883.

τινά περί τοΰ κεντρικού μεγάρου, περί τού Μου
σείου τών τεχνών καί περί τών έκτεθειμένων
μηχανών.
‘Εν Άμστελοοίμω.

Μ. Zwaasswvk.

Άρ. 51.

1 13 ’Ιουνίου 1883.]

μένην παρ’ άνδρδς έπισκεφΟέντος αύτδ καί γλαφυρώς τήν έντύπωσιν, ήν τώ ένεποίησεν, άναγράψαντο;.
Έκ Μόσχας ό περιηγητής μετά πλείονος
δυσθυμίας αναχωρεί ή έκ Πετρουπόλεως, ής τδ

μεσημβρινής όχθη; τοΰ ποταμού. Έπί τού ποτα
μού εκτείνεται γέφυρα υψηλή καί μεγαλοπρεπής.
"Οπισθεν αυτή: ύψούται τδ λευκόν τείχος τού
Κοεμλΐνου μέ τοΰ; πύργους του, ών ό ρυθμός
ενθυμίζει τήν γοτθικήν αρχιτεκτονικήν. Ίο όχο

( Εν τή στολή τής στέψεως.)

(Έν τή στολή τή; στέψεως.)

άπδ τήν προσβολήν τοΰ βορείου τοΰ Άμστελοδάμου κλίματος. ’Ενταύθα δφείλομεν νά κάμωμεν μίαν παρατήρησιν. Ή έπιτροπή τής
Έκθέσεως έπρεπε νά φροντίση ολίγον περισσό
τερον διά τοΰ; δυστυχείς τούτους άνθρώπους,
οΐτινε; έρχόμενοι άπδ τή; εύηλίου αυτών πα
τρίδας ήσαν πράγματι οίκτου άξιοι έν τή ψυχρά
ήμών ατμόσφαιρα. ΓΙώς φροντίζουσι περί τοΰ
έλαχίστου φυτού; Διατί νά μή φροντίσωσι καί
ύπέρ τοΰ άνθρώπου, εύγενεστέρου δπωςοήποτε
όντος ή τδ φυτόν;
Έν τή έπομένη ήμών επιστολή θέλομεν εΐπει

μένα; πρδ; τον ρωσσιζδν λαόν. II Μόσχα λαμ
βάνει τον χαρακτηριστικόν αυτής τύπον δια τοΰ
Κρεμλίνου. τοΰ όποιου τά λευκά, ανώμαλον πο
λύγωνον σχηματίζοντα τείχη περικλείουσι τδ
•εσώτερον καί δημοτικώτερον μέρος τοΰ έπι τρεις
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υ ΑΤΊΌΚΡΑΤϋΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ'.

11 ΑΤΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΜΑΡΙΑ.

πρωτοφανή; και μοναδική, καθότι ενταύθα δεν
εχομεν πλέον σχέδια ενώπιον ήμών άλλ’ αλη
θείς οικίας, ώστε άζοντες μεταφερόμεθα εί; τδ
αρχιπέλαγος τών ανατολικών Ινδιών. Διά δευτέρα; γέφυρας έξερχόμεθα τοΰ ινδικού χωρίου.
Έν τώ ρύαζι βλέπομεν τά αληθή ινδικά άζάτια
καί τδ βαμβοΰ, τδν κάλαμον τούτον τών Ινδιών,
ου ή περίμετρος φθάνει μέχρι 37 καί 40 έκατοστομέτρων.
Πριν ή έγκαταλείψωμεν σήμερον τήν Έκθεσιν
δφείλομεν ακόμη νά έπισζεφθώμεν τήν ζαλύβην
τών έγχωρίων. Τδ εσωτερικόν τής καλύβης

ΕΣΓΙΕΡΟΣ.

ΤΟ ΚΡΕΜΛΐΝΟΝ ΕΝ ΜΟΣΧΑι.
(Μετά είκόνο;, δρα σελ. 40.)

Το Κρεμλΐνον, ή σεπτή άκρόπολι; τής
αρχαίας ρωσσικής · πρωτευούσης, είναι εν τών
ιστορικωτέρων καί έπιφανεστέρων μνημείων τοΰ
εκτεταμένου μωσαϊκού κράτους. Σήμερον, οτε
έτελέσθη έν αύτώ ή στέψι; τοΰ αύτοχράτορο;
’Αλεξάνδρου Τ', τδ Κρεμλΐνον διεγείρει τήν
προσοχήν τοΰ κόσμου ολοκλήρου. Επίκαιρον
επομένως ένομίσαμεν συν τή εικόνι αυτού να
δημοσιεύσωμεν καί περιγραφήν αυτού, γεγραμ-

ψυχρόν μεγαλεΐον μάλλον έκθαμβοι ή προσελ
κύει, μάλλον έκπληξιν διεγείρει ή εύχαρίστησιν
έν Μόσχα τουναντίον, τή ιερά παντί 'Ρώσσω
πόλει, καί ό ξένος έξοικειοΰται εύκολώτερον
ελκυόμενος ύπδ τής μαγευτικής αυτής έξουσίας.
Έν Μόσχα ή ατμόσφαιρα είναι θερμοτέρα, οί
άνθρωποι εύπροσηγορώτεροι, ό βίος άπλούστερος
καί ή ποικιλία τών ιστορικών μνημείων καί
αναμνήσεων μεγαλειτέρα. "Εκαστον μνημεΐον,
τδ όποιον έν Μόσχα έμφανίζεται ένώπιον ήμών,
διεγείρει έν ήμΐν αναμνήσεις ιστορίας ήμιχιλιετηρίδος, αναμνήσεις ζωηράς, στενώς συνδεδε-

ήπείρου; έκτεινομένου κράτους τών Ί σάρων.
Εκτεινόμενο? έλεύθερον έπί ευρέως ύψώματος,
έχον ΰπδ τοΰς πόδα; αυτού τδν ποταμόν καί
τοΰς κήπους, συνορευόμενον πρδ; άνατολάς ύπδ
ωραία; πλατείας, κοσμουμένη; διά τών ανδρι
άντων τού Μίνιν καί τού Ποζάρσκη, ύψούται
τδ Κρεμλΐνον έλεύθερον ώς νήσος ύπεράνω τοΰ
εκτεταμένου πελάγου; τών οικιών. Τά εύρέα
τείχη έχουσιν έπάλξεις όχυράς καί έν έκάστη
γωνία πύργον ύψηλδν καί εις οξεΐαν καταλήγοντα στέγην. Τήν καλλιτέραν θέαν έπί τοΰ Κρεμ
λίνου καί τών οικοδομών αυτού έχει τις άπδ τή;

ρδν τούτο τείχος φαίνεται μακρόθεν ώς έλαφρδς
φράκτης τών γιγαντιαίων οικοδομών, έν αΐ;
προεξάρχει δ υψιστος πύργο; δλης τή; Ι’ωσσίας,
ό γνωστός ύπδ τδ όνομα τοΰ Μεγάλου Ίωάννου
(Iwan Weliki). Τδ οκτάγωνον τούτο, έλαφρδν
καί εις τρία διηρημένον τμήματα κωδωνοστάσιον
έπιστέφεται ύπδ χρυσού θόλου· όπισθεν καί εκα
τέρωθεν τοΰ πύργου τούτου, ύψοΰνται θόλοι ναών
έπίχρυσοι, έπάργυροι καί τινες πρασίνου χρώ
ματος έν άτάκτφ συμπλέγματι. Δύσκολον είναι
νά δώση τις άκριβή ιδέαν τού ποικίλου τούτου
χρωματισμού καί τών θαυμάσιων τούτων θόλων,
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ών όμοιους ούδαμού τής γής δύναται τις νά
ϊδη. Τήν καλλιτέραν ονομασίαν τοΰ Κρεμλίνου
εΰρεν ό λαός, οστις καλεΐ αύτόν τον "λευκόλιθον” ή "χρυσοζέφαλον”. Άνωθεν έκαστου (ιόλου
στίλβει σταυρός εις ένδειξιν τής χρήσεως τοΰ
οικοδομήματος. Έκεΐ έν τω άρχαίφ ύπο με
γαλοπρεπούς δώματος έπιστεφομένφ μεγάρφ τών
Τσάρων άνεπέτασσεν ό Δη μητριός, ήγεμών τών
Κοζάκων, τήν μέλαιναν σημαίαν, μέ τήν οποίαν
έξεστράτευσεν όπως θέση τέρμα είς τήν έξουσίαν
τών Τατάρων. Πλησίον τοΰ μεγάρου τούτου
κεΐται έτερον άνάκτορον, το λεγόμενον "γωνιαΐον” (Granowitaja Palata) ένεκα τών πρισματιζώς κεκομμένων λίθινων κύβων, ύφ’ ών
καλύπτεται βλη ή πρόσοψις τοΰ οικοδομήματος.
Έν τώ άνακτόρω τούτφ ύπάρχει ή αρχαία αί
θουσα τοΰ θρόνου, έν ή καί σήμερον έτι οί
'Ρώσσοι αύτοζράτορες, κατ’ άρχαΐον έθος, μετά
τήν τελετήν τής στέψεως δημοσία έπι τοΰ θρόνου
ζαθήμενοι τρώγουσι. Έν τή αιθούση ταύτη συνήχθησαν κατά διαταγήν Ίωάννου τοΰ Φοβερού
μετά τον θάνατον τής δευτέρας αύτοΰ συζύγου
(τώ 1509) αί δισχίλιοι παρθένοι, έξ ών ήθελε
νά έζλέξη τήν τρίτην αύτοΰ σύζυγον. "Πρός
εκλογήν τού Τσάρου νά συναθροισθώσιν δλαι
αί ωραιότερα·. παρθένοι πάσης τάξεως άνευ
διαζρίσεως, άπό τής Ουγατρύς τοΰ βοϊάρου
μέχρι τής χωρικής, άπό τής πλουσιωτέρας
μέχρι τής πτωχότέρας” · ούτως έλεγεν ή δια
ταγή. Ό κλήρος έπεσεν έπι τήν Μάρθαν, τήν
ξανθήν θυγατέρα ένός έμπόρου έκ Νοβγορόδου,
ής ή καρδία άνήκεν ήδη πρό πολλοΰ έτέρφ
τινί, Άνδρέα καλουμένφ, καί ήτις έντρομος γε
νομένη επί τή έζλογή, κατά τήν ήμέραν τοΰ
γάμου της μετά τοΰ τσάρου άπέθανεν. Τήν
κυρίαν είσοδον τοΰ Κρεμλίνου αποτελεί ή παρά
τήν μεγάλην πλατείαν, τήν χωρίζουσαν τό Κρεμ
λΐνον άπό τής άγοράς, κειμένη "Ιερά πύλη
τοΰ Σωτήρος”. Τήν πλατείαν κοσμοΰσι τά δύο
προμνημονευθέντα άγάλματα τοΰ Μίνιν καί τοΰ
Ποζάρσζη, εις τό βάθος δέ ό ναός τοΰ άγιου
Βασιλείου (Wassily Blashennoi). Ό ναός ούτος
είναι τό παραδοξώτερον ίσως οικοδόμημα τοΰ
κόσμου. Έκτίσθη δέ, ώς λέγεται, κατά τό
σχέδιον τοΰ Τσάρου Ίωάννου ύπό ξένου άρχιτέκτονος έν έτει 1554 είς άνάμνησιν τής άλώσεως τοΰ Καζάν. 'Η ιδέα τοΰ Τσάρου ήτο
ν’ άνεγείρη ναόν διάφορον δλως τών άλλων
ναών, τοΰ όποιου τά διάφορα μέρη ν’ άποτελώσιν εν σύνολον αρμονικόν άν καί έν δλως
διαφόρφ ρυθμφ έκτελεσθέντα. Το κάτω μέρος,
τό Αποτελούν τόν κυρίως ναόν, συνίσταται έξ
έννέα παρεκκλησίων, κεχωρισμένων άπ’ άλλήλων
καί διαφόρων κατά τόν ρυθμόν καί τήν διακόσμησιν· άνωθεν δέ τών παρεκκλησίων τούτων
ύψοϋνται ποικιλόρυθμοι θόλοι καί κωδωνοστάσια.
Οί πυλώνες καί άλλα προεξάρχοντα μέρη τοΰ
ναού κοσμοΰνται διά μικρών πυραμιδοειδών πυρ
γίσκων· πρός τήν βόρειον πλευράν μεμονωμένος
κεΐται ταπεινός πύργος. Έν τοΐς δεκαέξ πύργοις
τοΰ κολοσσαίου τούτου οικοδομήματος προεξάρχει
ό μεσαίος πύργος μέ τά κοσμήματά του, τά
όποια ένθυμίζουσι τον κινεζικόν, βυζαντινόν,
ιταλικόν καί γοτθικόν ρυθμόν. Λέγεται δτι ό
Τσάρος τοσοΰτον ηύχαριστήθη ίδών τό παρά
δοξον τοΰτο οικοδόμημα Αποπερατωμένου, ώστε
διέταξε νά έξορύξωσι τούς δφθ^λμούς τοΰ άρχιτέκτονος, δπως μή δυνηθή ούτος άλλαχοΰ νά
έγείρη παρόμοιον οικοδόμημα.
Γήν πύλην τοΰ Σωτήρος, ήτις σχηματίζει
μακράν σκοτεινήν στοάν, δέν είναι έπιτετραμμένον νά διέλθη τις είμή άσζεπής, καί έν μέσφ
χειμώνος. Έκτος τών άρχαίων ανακτόρων τών
Τσάρων τά βλέμματα τοΰ έπισζεπτομένου τό
Κρεμλΐνον έλζύουσι προ πάντων οί τρεις καθε

ΕΣΠΕΡΟΣ.
δρικοί ναοί, έν οίς πρώτην κατέχει θέσιν ό ναός
τοΰ Εύαγγελισμού μέ τούς μογγολικούς θο
λούς καί τήν βυζαντινήν αύτοΰ στέγην. Έν τω
ναώ τούτφ εύρίσκεται ή θαυματουργός είκών
τής Θεοτόκου, αύτή ή ύπό τοΰ ’Αποστόλου Λουκά
γραφεΐσα. Ένταΰθα στέφονται οί 'Ρώσσοι αύτοκράτορες καί φυλάττεται ή μεγάλη τοΰ κράτους
σημαία.
Τό Κρεμλΐνον μέ δλους τούς ποικίλους αύτοΰ
ρυθμούς τούς άνακαλοΰντας Αρχαιότερους καί
νεωτέρους χρόνους έχει τύπον γνησίως ρωσσιζόν.
Ιό ιδιόρρυθμον τοΰ έκτεταμένου ρωσσιζοΰ κρά
τους έγκειται είς τοΰτο, δτι στηρίζεται καί έν
Εύρώπη καί έν ’.Ασία καί δτι χρησιμοποιεί τάς
δυνάμεις τών δύο τούτων μεγάλων ηπείρων.
Δύναται τις νά φαντασθή ποικιλωτέραν συσσώρευσιν εθνικοτήτων, γλωσσών, θρησκευμάτων,
στολών, ηθών καί προϊόντων, ή δσας παρέχει ή
'Ρωσσία; 'Τπάρχουσι ποΰ τής γής μεγαλείτεραι
άντιθέσεις; Έν ω ό Τσοΰτσος κατά τήν ανατο
λικήν άκραν τής Ασίας ζή έν τή καλύβη του
έν μέσω τής δομής τοΰ ελαίου τής φαλαίνης
καί ύπό δέρματα ρέννων κεκαλυμμένος, θαυμάζει
καί χειροκροτεί ό κομψός κάτοικος τής Πετρουπόλεως τάς Ιταλίδας άοιδούς έν τφ λαμπρώς
φωταγωγημένφ θεάτρφ, καί ό δκνηρός κάτοικος
τής Γεωργίας κεΐται νωχελώς ύπό τάς γιγαντιαίας τής πατρίδος του πλατάνους. Έν φ έν
τή μια έπαρχία πήγνυται ύπό τοΰ ψύχους καί
ό ύδράργυρος, παράγονται έν τή έτέρα οί γλυ
κύτεροι οίνοι καί άνθοΰσιν έν ύπαίθρφ τά έκλεκτότερα είδη τών μεσημβρινών όπωρών. Έν
φ έν τή βορείορ Σιβηρία ό οδοιπόρος ταξειδεύει
δΓ έλκύθρων συρόμενων ύπό κυνών, παρά τόν
Άράξην ποταμόν διέρχονται συνοδεΐαι αραβικών
καμηλών. Έν 'Ρωσσία εχουσι τήν πατρίδα των
καί τό ισλανδικόν βρύον καί ή άειθαλλής μυρ
σίνη, καί ή λεοπάρδαλις καί ή λευκή τοΰ πόλου
άρκτος, καί ό ρέννος καί ό μερινός. Καί έν
τοΐς ποταμοΐς τής 'Ρωσσίας παρατηρούνται αί
τοιαΰτα·. αντιθέσεις· οί μικροί, ύπό τήν χιόνα
πηγάζοντες ποταμοί τών Καυκάσιων δρέων ρέουσιν έν μέσω εύηλίων καί άειθαλλών χωρών
καί χύνονται είς τήν Κασπίαν θάλασσαν ή είς
τόν Εύξεινον Πόντον, έν ω άφ’ έτέρου ό ύπό
τάς φλογέράς καί άμμώδεις τής .Μογγολίας έρη
μους πηγάζων Ίενισσέϋ χύνεται μετά τών άλ
λων γιγαντιαίων τής Σιβηρίας ποταμών είς τόν
πεπηγμένον Ωκεανόν.
"Ολαι αί άντιθέσεις αύται καί ποικιλίαι λαμβάνουσιν έν τφΚρεμλίνφ τής Μόσχας τήν εικονι
κήν αύτών παράστασιν. Ή αύτή άπόλυτος έξουσία,
ή εν τοΐς οίκοδομήμασι τοΰ Κρεμλίνου ένώσασα
τά άντίθετα, ήνωσε διά τής ισχύος της τά διά
φορα καί άντίθετα έθνη άπό τοΰ Ανατολικού
ώκεανοΰ μέχρι τοΰ κόλπου τής Βοθνίας, άπό
τών συνόρων τής Ταταρίας μέχρι τοΰ πεπηγμένου ώκεανοΰ, ζαί τοΰτο εις τρόπον, ώστε δι’
δλα τό αύτό επικρατεί έξωτερικώς σύνορον, καί
έσωτερικώς τό αύτό ισχύει νόμισμα, ό αύτός
νόμος, τά αύτά μέτρα καί σταθμά.

ΤΕΧΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ.
Γνωστόν είναι τοΐς πάσι πόσον εύρύ άνοίγεται
τό στάδιον τής τεραστίας δυνάμεως τοΰ ηλεκ
τρισμού. Ό ηλεκτρισμός έκλήθη, ώς φαίνεται,
μικρόν κατά μικρόν νά καταστή ό εύπειθέστερος
καί άναγκαιότερος τοΰ άνθρώπου επίκουρος. Εσχά
τως έγένοντο απόπειρα·. πρός χρησιμοποίησιν τοΰ
ήλεκτρικοΰ ρεύματος καί είς μεταφοράν, καί οί
μέ τάς τοιαύτας απόπειρας άσχοληθέντες μέγιστον προοιωνιζουσιν ώς πρός τοΰτο μέλλον είς
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τόν ήλεκτρισμόν. Ή δύναμις τοΰ ίππου δέν
έπενεργεΐ, ώς γνωστόν, άμέσως έπι τής άμάξης,
άλλά έμμέσως διά τών σχοινιών, χαλινών, ρυ
μών κτλ. 'Ωσαύτως καί ή δύναμις τοΰ άτμοΰ
δέν έπενεργεΐ άμέσως έπι τής ατμομηχανής,
άλλά έμμέσως διά τροχών, λωρίων κτλ. Οί
τρόποι ούτοι τής τοιαύτης μεταδόσεως τής δυ
νάμεως δέν είναι μέν ατελείς, άλλ’ εχουσι τό
ελάττωμα δτι τό παρέχον τήν δύναμιν δέν δύ
ναται νά εύρίσζηται είς μακράν άπόστασιν άπό
τοΰ δεχομένου αύτήν. ’Ατμοκίνητος μηχανή,
λόγου χάριν, δέν δύναται νά ζινή δλα τά
εργοστάσια μιας πόλεως ή καί μιας συνοικίας,
άλλά μόνον τά πλησίον αύτής εύρισκόμενα.
'Ωσαύτως δΓ εκάστην σιδηροδρομικήν αμαξο
στοιχίαν απαιτείται ιδιαιτέρα ατμομηχανή, έν φ
θά ήτο πολύ ώφελιμώτερον άν δλαι αί έξ ένός
σταθμού Απερχόμενα·. άμαξοστοιχίαι θά ύπηρε·
τώντο διά μιας καί μόνης μηχανής. Σκοπός
λοιπόν τών τήν χρησιμοποίητιν τοΰ ηλεκτρισμού
μελετώντων είναι νά αρωσι τά έλαττώματα
ταΰτα και δια τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος νά ζινώσι μηχανάς, καθ’ δν περίπου τρόπον ή έν τφ
νφ τοΰ άνθρώπου έζπηγάζουσα θελησις κινεί διά
τών νεύρων καί μυώνων πόδας καί χεΐράς. Πλη
σίον τοΰ Βερολίνου ζατεσζευάσθη ήδη μικρός
ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, έν φ αί αμαξαι κι
νούνται διά τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος ώς διά
μαγικής ράβδου, άφανώς καί άθορύβως. ΊΙ
πλησίον τοΰ σταθμού έστημμένη δυναμο-ήλεζτριζή
μηχανή εκπέμπει άνά λεπτόν χίλια περίπου
ηλεκτρικά ρεύματα έπι τών σιδηρών ράβδων,
καί έκεΐθεν διά τών σιδηρών τροχών τών αμαξών
έπενεργεΐ έπι δευτέρας μηχανής, ήτις κινείται
βραδύτερον καί συνδέεται πρός τούς άξωνας τών
τροχών, οΐτινες κινούνται άμα ώς ψαυσθώσι διά
τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος. Φανερόν είναι δτι τό
ρεύμα τοΰτο δύναται έπίσης καί δΓ αύτοΰ τοΰ
τρόπου νά θέση είς κίνησιν είτε άντλίαν, είτε
τόρνον, ή καί ραπτικήν μηχανήν. Μέχρι τοΰδε
δέν κατωρθώθη νά μεταδοθή ή ηλεκτρική δύναμις είς μεγαλειτέραν άπόστασιν τών 60 χιλιο
μέτρων, άλλ’ ούδεμία ύπάρχει Αμφιβολία δτι
συντόμως μεγίστη θά έπέλθη ώς πρός τοΰτο
πρόοδος, καί βεβαίως οί έγγονοι ήμών θέλουσι
μετά περιφρονήσεως άναλογίζεσθαι τών άνδρών
τοΰ έτους 1883, οΐτινες δέν ζατώρθωσαν ούδέ
τήν συγζέντρωσιν τών δυνάμεων διά τοΰ ηλεκ
τρισμού.
— Διά τηλεφώνου καί τηλεγράφου καί άκούομεν ζαί μανθάνομεν αυθωρεί ο,τι συμβαίνει είς
μεγάλας αποστάσεις καί γραφικός χαραζτήρ κα
τωρθώθη ήδη νά μεταδοθή μετά φωτογραφικής
ακρίβειας διά τοΰ τηλεγράφου· άλλ’ είσέτι δέν
έφθάσαμεν είς τό σημεΐον έκεΐνο καί νά βλέ
πω μεν δ,τι συμβαίνει είς μεγάλας Αποστάσεις.
Εσχάτως μόνον άνήγγειλον τεχνικοί έφημερίδες
δτι Γύορας τις έν Μελβούρνη τής Αυστραλίας
εΰρε τρόπον νά μεταδώση είς τούς παρευρισκομένους ολόκληρον ιπποδρομίαν, λαμβάνουσαν
χώραν είς πολλών μιλίων άπόστασιν, επί μεταλ
λικών πλακών τοσοΰτον ακριβώς, ώστε οί θεαταί
εβλεπον τήν ιπποδρομίαν ώς διά θεατρικών δι
όπτρων. ΙΙλήν ούδεμίαν περί τής είδήσεως ταύ
της άναλαμβάνομεν εύθύνην, διότι ένθυμούμεθα
τό γαλλικόν λόγιον A beau mentir qui vient
de loin.
— Έξ ’Αμερικής αναγγέλλεται ωσαύτως δτι
κατωρθώθη διά τηλεφώνου νά γείνη συνεννόησις
είς άπόστασιν χιλίων καί πλέον χιλιομέτρων.
Καί έν Εύρώπη έγένοντο ήδη τοιούτου είδους
δοκιμαί, άλλά δέν έθεωρήθησαν πρακτικαί διότι
μόνον τήν νύκτα, δτε τά πάντα είναι ήσυχα
ήτο δυνατή συνεννόησις.
— Έταιοία τις σιδηροδρομική τής Βρεσλαβία;
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— Εσχάτως έκοινοποιήθη τοΐς μέλεσι τής
"Association Litteraire Internationale” δτι ή
ίχτη διεθνής σύνοδος τών συγγραφέων γενήσεται
κατά Σεπτέμβριον έ. έ. έν Άμστελοδάμφ, καθ’
ήν έποχήν δηλ. καί ή αύτόθι παγκόσμιος Εκθεσις διαρκεΐ καί ή διεθνής σύνοδος τών ’ Ελευθεροφρόνων θά λάβη χώραν. ΊΙ έκτελεστική
έπιτροπή τοΰ Συλλόγου έξέδωκεν αγώνισμα διά
τήν προςεχή σύνοδον, περί ού μανθάνομεν τά
επόμενα. θέμα δέον νά ήνε· “'Ολλανδία καί
ή περί σκέπτεσθαι καί γράφειν έλευθερία κατά
τόν 17 καί 18 αιώνα, μελέτη περί 'Ολλανδίας
ώς καταφυγίου τών έλευθεροφρόνων.” Τά χει
ρόγραφα δέον νά περιέχωσιν δσον καί φύλλον
έφημερίδος ήτοι 1000—1200 στίχους έκ 40 χα
ρακτήρων καί εί δυνατόν νά γραφώσιν είς γλώσ
σαν γαλλικήν. Καί γίνονται μεν παραδεκτα
καί τά έν άλλαις γλώσσαις γεγραμμένα, άλλά
μόνον τά έν γαλλική έκτυπωθήσονται δαπάναις
τής ’Ακαδημίας άμα τύχωσιν ένός τών βραβείων.
Τό πρώτον βραβεΐον συνίσταται έκ μεταλλίου
κατεσζευασμένου έξ έπικεχρυσωμένου αργύρου,
τά δε άλλα έξ όρειχαλκίνων. ΊΙ διανομή τών
βραβείων γενήσεται έν δημοσία συνεδριάσει.
Συγγραφείς άπασών τών χωρών, έστω καί μή
δντες μέλη τοΰ Συλλόγου, δύνανται νά συμμετάσχωσι τοΰ διαγωνισμού.
— ΊΙ διοίκησις τών σιδηροδρόμων μεταξύ
Βερολίνου καί Άνχαλτ εύρεν δτι οί έκ χάρτου
τροχοί τών άμαξών, οΐτινες κατά τό παρελθόν
έτος πρός δοκιμήν μόνον καί έν έλαχίστιρ αριθμώ
είχον τεθή είς χρήσιν, εΐνε τοσοΰτον ασφαλείς,
ώστε άνευ δισταγμών διέταξε τήν κατασκευήν
μεγάλου άριθμοΰ τοιούτων τροχών. '0 Κρούπ
έν Έσσεν άνελαβε τήν κατασκευήν ζαί χορήγησιν αύτών. Ό ιδιώτης θά δβςζολευθή πολύ
ΐνα διαζρίνη τον χάρτινον τροχόν άπό τοΰ σι
δηρού, άφ’ ού κατ’ ούδέν άλλο διαφέρει ή μόνον
κατά τό βάρος.
— Ό άτμός έν τή φωτογραφική τέχνη.
’Αμερικανός τις όνόματι Ch. Fontayne έν
Κιγζινάτη κατώρθωσε νά μεταχειρισθή τόν άτμόν
είς τήν φωτογραφίαν καί νά ζατασζευάση μη
χανήν πρός παραγωγήν άντιτύπων, ήτις καί αύτά
τά ταχύτατα πιεστήρια τών Εφημερίδων κατα
πολύ ύπερβάλλει δσον αφόρα τήν προς τό λειτουργεΐν ικανότητα. Διά τής μηχανής ταύτης
παρασκευάζει 200 εικόνας κατά λεπτόν, ουτω
δε ό εύαίσθητος χάρτης μένει έκτεθειμένος τή
έπενεργεία τών ηλιακών άκτίνων μόνον 0,3 τοΰ
δευτερολέπτου! 'Η ταχύτης αυτή εΐνε βεβαίως
δυνατή μόνον δταν πρόκηται περί μικρών εικό
νων, διότι δταν αύται ήνε μείζους ή μηχανή
ετοιμάζει 2500 άντίτυπα άνά πάσαν ώραν, δπερ
δπωςδήποτε λίαν σημαντικόν ποσόν είνε. Ουτω
δέ αί φωτογραφικά! εικόνες παρασκευάζονται είς
βιβλίον έξ ίσου ταχέως ή μάλλον ταχύτερου ή
τό κείμενον, διότι συνήθη τυπογραφικά πιεστή
ρια, δπως τούτων γίνεται χρήσις προκειμένου
περί καλλίτερων έργασιών, σπανίως έκτυποΰσι πλείοι τών 1000 τυπογραφικών φύλλων
καθ’ ώραν.

κατεσκεύασεν εσχάτως σιδηροδρομικήν άμαξαν,
προσδιωρισμένην διά τόν πρίγκηπα διάδοχον τής
Γερμανίας. 'Η άμαξα αύτη είναι μέν απλή,
καί δέν περιέχει τήν πολυτέλειαν τών διά τόν
αύτοκράτορα τής 'Ρωσσίας καί τόν Χαπολέοντα
κατασκευασθεισών άμαξών, είναι δμως εν τή
άπλότητί της λίαν πρακτική και είς ακρον αναπαυτική. Τό εν μέρος αύτής, τό διά τόν διάδοχον, συνέχεται διά μικράς γεφύρας μετά τοΰ
μέρους, τοΰ προσδιωρισμένου διά. τήν σύζυγόν
του- δίφυλλος θύρα χωρίζει τά δύο τμήματα.
Ή πρώτη αίθουσα περιέχει ανάκλιντρου, τό
όποιον μετατρέπεται εύκόλως είς κλίνην, έδρας
τινάς, δύο τραπέζας καί νηπτήρα· άπό τής αι
θούσης ταύτης μεταβαίνει τις είς μικρόν κοι
τώνα. Ή αίθουσα τής πριγκηπίσσης είναι πολυτελεστέρα· έχει έν πρώτοις σκιάδα ύελοσκεπή,
οθεν ελευθέριος έκτείνεται τό βλέμμα πρός δλας
τάς διευθύνσεις· άπό δέ τής αιθούσης ταύτης
εισέρχεται τις είς εύρύχωρον έστιατόριον, καί
έκεΐθεν είς τον κοιτώνα. Αί αμαξαι θερμαί
νονται διά τοΰ άέρος, εχουσι δέ καί διπλάς βέ
λους ■ οί τοίχοι καί αί δροφαί είναι έκ κάρυνου
ξύλου, καί τά έπιπλα κεκαλυμμένα διά κυανού
δέρματος. Τήν άναπαυτικήν ταύτην άμαξαν
προσέφερεν ή έν λόγιο Εταιρία ώς δώρον εις
τόν πρίγκηπα.

*

— Ή βασιλική ’Ακαδημία τών τεχνών έν
Αονδίνφ έξέθηκε τούς θησαυρούς τής έφετεινής
έκθεσεώς της τήν μέν i'·'· Μαΐου τφ έζλεζτφ
κόσμφ, τήν δέ 7Ί' τφ γενιζφ δημοσίφ.
1ά
έκτιθέμενα καλλιτεχνήματα εΐνε 1693, έν οίς
1Ο00 εικόνες καί 170 γλυπτικά έργα. Εΐνε δέ
αί πλεΐσται εικόνες προςωπογραφίαι· ό Millais,
Stook καί ό Ηεβκομεκ άντιπροςωπεύονται
καλώς. Έξ εναντίου ό Γάλλος Κάρολος Duran
διά τής είζόνος αύτοΰ "ή Κόμησσα DalHOUSIe”
ούτε έαυτφ, ούτε τή κυρία ταύτη περιεποίησε
τιμήν ή έντύπωσις, ήν προξενεί εΐνε ή αύτή,
ήν ζαί είκών έφημερίδος τοΰ συρμού. Μεταξύ
τών πολλών διακρίνονται τοΰ Άλμα TaDEMA
'ή προς τον ναόν πορεία” καί άλλαι εικόνες,
αΐτινες άρζούντως ύποδεικνύουσι τά προτερήματα
ζαί τήν ευφυΐαν τοΰ ζωγράφου. Ό αιγυπτιακός
πόλεμος δέν έξήσζησε μεγάλην επιρροήν έπι τής
ζωγραφικής, ώς ένόμιζον τό κατ’ άρχάς, ό δέ
κατάλογος περιέχει μόνον πέντε εικόνας μαχών
καί μίαν προςωπογραφίαν τοΰ στρατηγού WOL
SELEY ύπό Hall.
— Νέον καί σπουδαιότατου κατόρθωμα έγέ
νετο ύπό τοΰ τήν ’Αφρικήν περιηγούμενου γερμανοΰ ROBERT FLEGEL. Ό έγνωσμένος ούτος
περιηγητής καί έρευνητής τής Βενουέ ύπέστρεψεν σώος καί άβλαβής είς Λάγος όπόθεν
αναγγέλλει δτι έφθασεν είς τάς πηγάς τού πο
ταμού τούτου καί τήν 19r*·' Αύγούατου τοΰ πα
ρελθόντος έτους ύπερέβη τήν κοίτην αύτοΰ είς
ύψος 1600 μέτρων περίπου πρός τό μέρος τής
Λογόνης. ΊΙ έξάντλησις τών εφοδίων του ήνάγκασεν αύτόν είς υποστροφήν. Αί ερευναί του
έγένοντο μέχρι 4° βορ, πλάτ. καί 18ο άνατ. μήκ.
φωτίζουσι δηλονότι ικανόν μέρος χώρας τελέως
αγνώστου μέχρι τουδε. 'Ο Flegel έπικυροΐ
καί τήν πληροφορίαν τοΰ Barth δτι ή χώρα
Benue συνέχεται μετά τοΰ Δζάτ διά τών τελ
μάτων Tubiiri.
— Έντός βραχέως έκδοθήσεται έν 'Αλεξάν
δρειά διάταγμα, δΓ ού τό περίφημον Μουσεΐον
τού Βουλάκ άναγορεύεται ιδιοκτησία τοΰ κράτους
καί τίθενται ύπό τήν προστασίαν τών νόμων
άπαντα τά έν αύτώ άρχαΐα μνημεία. Οίαδήποτε καταστροφή καί παραμόρφωσις αύτών θεωρηθήσεται έν τώ μέλλοντι ώς έγκλημα.
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II ΣΤΕΨΙΣ ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ ΕΝ ΜΟΣΧΑt.
(Μετά τεσσάρων εικόνων, όρα σελ. 36, 37, 40 καί 41.)
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'Η άρχαία καί ίερά τοΰ έκτεταμένου ρωσσικοΰ κράτους πρωτεύουσα, ή Μόσχα, παρέστη
κατ’ αύτάς μάρτυς γεγονότος μεγίστην έχοντος
σημασίαν, γεγονότος χαιρετισθέντος ύπο πολλών
εκατομμυρίων λαού μετά συγκινήσεως καί εν
θουσιασμού άπεριγράπτου. Τήν 15/27 τοΰ πα
ρελθόντος Μαΐου έστέφθη έπισήμως ό αύτο
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κράτωρ τής 'Ρωσσίας ’Αλέξανδρος Γ'., δστις
άπό δύο έτών βασιλεύει. Έν 'Ρωσσία ή στέψις
τού I σάρου έχει πολύ μεγαλειτέραν σημασίαν
ή εν άλλη τινί χώρα, διότι ό τσάρος τότε μόνον
θεωρείται πράγματι μονάρχης δταν στεφθή έπι
σήμως έν Μόσχα διά τοΰ στέμματος τών 'Ρώσσων αύτοκρατόρων καί χρισθή τό άγιον μύρον
ένώπιον τοΰ λαοΰ του. Μεγάλαι καί έκτακτοι
έγένοντο διά τήν τελετήν ταύτην παρασκευαίέξ δλων τών μερών τής αύτοζρατορίας, καί έξ
αύτών έτι τών άπωτάτων έπαρχιών, προσήλθον
είς Μόσχαν έπιτροπαί, δπως παρευρεθώσιν είς
τήν στέψιν ζαί είς τάς έπι τή περιστάσει ταύτη
τελεσθησομένας έορτάς· δλαι αί τάξεις τοΰ λαοΰ
άντεπροσωπεύοντο, άπό τοΰ πλουσιωτέρου ζαί
εύγενοΰς κτηματίου ζαί μεγιστάνας μζχρι τοΰ
πτωχοτέρου χωρικού, οστις είναι εύτυχής ζάν
άπαξ έν τώ βίφ του δυνάμενος νά ίδη έκ τοΰ
σύνεγγυς τόν αύτοκράτορά του. "Ολαι αί ξέναι
κυβερνήσεις άπέστειλαν έκτάκτους πρεσβευτάς,
ποίγζηπας, δούκας, ηγεμόνας· δλαι σχεδόν αί
εύρωπαϊκαί έφημερίδες είχον έν Μόσχα ειδικούς
άνταποκριτάς, οΐτινες δΓ άδρωτάτων δαπανών
άνήγγελλον τηλεγραφικώς τά συμβαίνοντα. Γνω
στόν είναι δτι ή τελετή τής στέψεως έγένετο έν
πλήρει τάξει ζαί ησυχία, ούδενός ούδέ τού ελά
χιστου συμβάντος άταζτήματος ή δυστυχήματος.
Πάντες έφιλοτιμήθησαν νά συντελέσωσιν είς τήν
λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπειαν τής τελετής.
Έν δλίγοις θέλομεν προσπαθήσει νά σζιαγραφήσωμεν. τά τής τελετής, δπως δώσωμεν
τοΐς άναγνώσταις ήμών μιζ.ράν τινα αύτής ιδέαν.
Τή 15/27 Μαΐου, ημέρα Κυριακή, κατά τήν
7’ι·· πρωινήν ώραν 21 πυροβολισμοί άνήγγειλον
τό επίσημον τής ημέρας· δλων τών έκζλησιών
τής Μόσχας οί κώδωνες ήρξαντο κρουόμενοι
χαρμοσύνως, καί ενθουσιαστικά! έπλήρουν τόν
άέρα άνευφημίαι. Τή 8ϋ πρωινή ώρα έπίσημος
έψάλη λειτουργία έν τώ ναώ τής Άναλήψεως,
είς ήν παρήσαν πάντα τά έπίσημα πρόσωπα,
δσα δέν έπρόκειτο νά λάβωσι μέρος είς τήν
αύτοζρατορικήν συνοδείαν. "Ολοι οί απεσταλ
μένοι τών ξένων κυβερνήσεων έν μεγάλη στολή
ήσαν έν τφ ναφ, δτε έψάλη ή μεγάλη δοξο
λογία. Τήν 10r''' ώραν δ μέγας δούξ διάδοχος
Νικόλαος εισήλθεν είς τόν ναόν παραζολουθούμενος ύπό τών μελών τής αύτοκρατορικής οικο
γένειας, ζαί δεκτός γενόμενος έν τή έξωτερική
πύλη παρά τοΰ κλήρου έν στολή. Καθ’ δλην
τήν όδόν τήν μεταξύ τών άνακτόρων καί τοΰ
καθεδρικού ναού ήτο παρατεταγμένο: στρατός.
Τή ΙΟίι <7>ρα άζριβώς αί ΛΑ. ΜΜ. είσήλθον
είς τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ Αγίου Άνδρέου
έν τοΐς άνακτόροις, καί έζάθησαν έπι τοΰ θρόνου.
ΊΙ συνοδεία ήρξατο σχηματιζομένη ζαί μετ’
όλίγον έξελθοΰσα τών άνακτόρων διηυθύνετο πρός
τόν καθεδρικόν ναόν. Ό αύτοκράτωρ καί ή
αύτοζράτειρα έβάδιζον ύπό λαμπρόν καί μεγα
λοπρεπή ούρανόν, ον έπέστεφον πτερά λευκά
καί κίτρινα. Τοΰ αύτοκρατορικοΰ ζεύγους προεπορεύοντο οί ύπουργοί, εκατέρωθεν δ’ εβαινον
οί ύπασπισταί καί οί αύλικοί, καί αί ζυρίαι τής
τιμής. Φθάσασαι έμπροσθεν τοΰ ναού αί ΑΑ.
ΜΜ. έγονάτισαν καί είτα είσήλθον δπως καταλάβωσι θέσιν έπι τών θρόνων τών Ί σάρων Μι
χαήλ καί ’Αλεξίου. Δεξιά τοΰ θρόνου ΐσταντο
οί κρατούντες το ξίφος ζαί τήν μεγάλην τού
κράτους σημαίαν. Τήν 10 '/ϊ ήρξατο ή τελετή
τής στέψεως. 'Ο μητροπολίτης Νοβγορόδου
Πλάτων προσελθών είς τόν θρόνον προσεζάλεσε
τόν αύτοκράτορα νά όμολογήση ένώπιον τών
πιστών αύτοΰ ύπηκόων τήν δρθόδοξον αύτοΰ
πίστιν, μεθ’ δ προσέφερεν αύτώ τον αύτοκρατοριζον μανδύαν μετά τοΰ άδαμαντοκολλήτου
παρασήμου τοΰ Αγίου Άνδρέου. Ό μητροπο-
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λιτής ηύλόγησε τόν αύτοκράτορα έπιθείς έπι
τής κεκλιμένης αύτοΰ κεφαλής τήν χεΐρά του.
Τότε ό αύτοκράτωρ λαβών τδ προσενεχθέν αύτώ
στέμμα τό έπέθεσεν έπι τής κεφαλής και προσκαλέσας τήν αύτοκράτειρα·?, γονατίσασαν ενώπιον
του, έψαυσε διά τοΰ στέμματος τό μέτωπόν της.
'Εκατόν και είς πυροβολισμοί άνήγγειλον τήν
τέλεσιν τής στέψεως. 'Ο αύτοκράτωρ άποθέσας
μετά τούτο δ έκράτει ξίφος και τήν σφαίραν
έγονάτισε καί προσηυχήθη έν βιβλίφ, παραοοθέντι αύτώ παρά τοΰ μητροπολίτου, χατελθών
δε τοΰ θρόνου μετά τής αύτοκρατείρας έπορεύθη
προς* τήν ώραίαν πύλην, δπως χρισθώσι. Πυ
ροβολισμοί άνήγγειλον πάλιν τήν έπίθεσιν τοΰ
μύρου. Εύθύς μετά τοΰτο ό μέν αύτοκράτωρ
εϊσήλθεν έντός τοΰ νάρΟηκος και παρά τήν αγίαν
τράπεζαν ίστάμενος έκοινώνησε τών άχραντων
μυστηρίων, ή δέ αύτοκράτειρα έδέξατο τήν θεία·?
Μετάληψιν ώς συνήθως, ίσταμένη έξωθεν τής
ώραίας πύλης. 'Η έντός τοΰ νάρθηκος είσοδος
επιτρέπεται μόνον τώ αύτοκράτορι, δστις θεω
ρείται και άρχηγός τής Έκκλησίας. Κατά τήν
στιγμήν ταύτην δλοι οί κώδωνες τών έκκλησιών
αντήχησαν καί 101 πυροβολισμοί, άγγέλλοντες
δτι δ αύτοκράτωρ πασών τών 'Ρωσσιών μετέ
λαβε τών άχράντων μυστηρίων. Ήτο ή λαμπροτέρα στιγμή τής μεγαλοπρεπούς τελετής.
Οΐ ξένοι όμολογοΰσιν δτι ούδέποτε θέλουσι
λησμονήσει τό έπιβάλλον τής θρησκευτικής ταύ
της τελετής.
Αί ΑΑ. Μ Μ. έκάθησαν πάλιν έπί τοΰ θρόνου,
εις δν προσήλθε πρώτος ό κλήρος καί δλαι αΐ
επισημότητες, δπως προσφέρωσιν αύταΐς τά συγ
χαρητήριά των. Μετ’ όλίγον δ αύτοκράτωρ καί
ή αύτοκράτειρα, φοροΰντες τον μανδύαν καί το
στέμμα έξήλθον τοΰ μητροπολιτικοΰ ναοΰ καί
μετέβησαν εις τόν καθεδρικόν ναόν τοΰ’Αρχαγ
γέλου Μιχαήλ, ένθα δεκτοί γενόμενοι παρά τοΰ
αρχιεπισκόπου Βλαδίμηρου καί δλου τοΰ κλήρου
προσηυχήθησαν παρά τούς τάφους τών άρχαίων
Τσάρων, και έκεΐθεν διηυθύνθησαν έν έπισήμφ
πάλιν πομπή πρός τόν ναόν τοΰ Ευαγγελισμού
ΐνα πάλιν έπανέλθωσιν είς τό Κρεμλΐνον, δπως
παραστώσιν είς τό έπίσημον αύτοκρατορικόν
·ρδμ«·
Τό γεύμα τής στέψεως έχει έπίσημον χα
ρακτήρα καί παρατίθεται κατά τούς κεκανονισμένους τύπους. ’Εμφαίνει τόν Τσάρον τρώγοντα καί πίνοντα έν μέσω τοΰ λαοΰ του. Οί
αρχαίοι ήγεμόνες τής 'Ρωσσίας έκάθηντο έν
ύπαίθρφ παρά τήν πλουσίως διεσκευασμένην
τράπεζαν καί συνέτρωγον μετά του λαού· σή
μερον ή έθιμοταξία μετεβλήθη κάπως καί τό
αύτοκρατορικόν ζεΰγος τρώγει τήν ήμέραν τής
στέψεως έν μεγαλόπρεπε! αιθούση καί καθήμενον
έπί θρόνου. Έν τή μεγάλη αιθούση τοΰ θρόνου
έκάθησαν ό αύτοκράτωρ καί ή αύτοκράτειρα έν
τή έπισήμφ καί πλούσια αύτών στολή. Τά
φαγητά εΐσεκομίσθησαν έπί χρυσών πινακίων
παρά τοΰ μεγάλου αύλάρχου καί παρετέθησαν
εΐτα προσελθών ό μητροπολίτης Μόσχας ηύλόγησε τά φαγητά, καί αί ΑΑ. Μ Μ. ήρχισαν
τρώγουσαι· μετά τό πρώτον φαγητόν καί άφ’ ού
ό αύτοκράτωρ έτεινε τό ποτήριόν του δπως τφ
δώσωσιν οίνον έκάθησαν μετά βαθεΐαν ύπόκλισιν
δλοι οί προσκεκλημένοι έν ταΐς ώρισμέναις αύ
τοΐς θέσεσι. Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τού γεύ
ματος έπαιάνιζον μουσικά! καί καθ’ έκάστην
πρόποσιν άντήχουν πυροβολισμοί, 61 κατά τήν
πρόποσιν ύπέρ τοΰ αύτοκράτορος, 51 κατά τήν
ύπέρ τής αύτοκρατείρας, 31 κατά τήν ύπέρ
τής αύτοκρατορικής οικογένειας, καί 21 τέ
λος κατά τήν πρόποσιν ύπέρ τοΰ κλήρου καί
πάντων τών πιστών ύπηκόων. Τδ μεγαλοπρεπές
τοΰτο γεΰμα έτελείωσε κατά τήν 3T‘‘ μ. μ. ώραν.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Έγερθεΐσαι αί ΑΑ. ΜΜ. καί συνοδευόμεναι
ύπό τών ύπουργών, τών μεγιστάνων καί τών
αύλικών άπεσύρθησαν είς τά ιδιαίτερα αύτών
δωμάτια. Ούτως έληξεν ή τελετή τής στέψεως.
Γά κειμήλια τοΰ στέμματος. Τδ μέγα
αύτοκρατορικόν στέμμα, δι’ οΰ έστέφθη ό αύτο
κράτωρ ’Αλέξανδρος Γ'. διακρίνεται διά τήν
αφθονίαν τών πολυτίμων λίθων καί τήν άκραν
αύτοΰ φιλοκαλίαν. Έκτος τοΰ μεγάλου ρουβίνου, έφ’ ου ισταται ό έκ πέντε μεγάλων άδαμάντων άποτελούμενος σταυρός, διακοσμείται τό
στέμμα διά πλείστων άδαμάντων καί μαργαριτών.
Έν έτει 1865 έζυγίσθησαν δλοι οί πολύτιμοι
ούτοι λίθοι ιδιαιτέρως, καί ή άξια αύτών ύπελογίσθη είς έν εκατομμύριο·? αργυρών ρουβλίων. Τό
στέμμα κατεσκευάσθη ύπό τοΰ έν Γενεύη άδαμαντοπώλου Ποζιέ διαταγή τής αύτοκρατείρας
Αικατερίνης Β'. — Τό μικρότερο·? στέμμα τής
αύτοκρατορίσσης είναι κατεσκευασμένον κατά
τό ύπόδειγμα τοΰ μεγάλου· έν τώ μέσφ αύτοΰ
ύπάρχει αδαμάντινος σταυρός καί εις τό κάτω
μέρος στίλβουσιν 22 πολύτιμοι λίθοι. — Τό
σκήπτρο·?, δπερ έκράτει ό αύτοκράτωρ κατά τήν
στέψιν, είναι έκ χρυσού· τήν άνω αύτοΰ άκραν
επιστέφει ό μέγας δρλώφειος άδάμας, δστις ζυ
γίζει 1ίΜ3/.| καράτια καί ού ή άξια άνέρχεται
είς 2'/·> έκατομμ. ρουβλίων. — Ό θρόνος τοΰ
αύτοκράτορος είναι ό αύτός, ού έχρήσατο ό
πρώτος ήγεμών έκ τοΰ οίκου τών 'Ρωμανώφ, ό
Τσάρος Μιχαήλ Φεοδορώφ.
0 θρόνος ούτος,
δώρο·? τοΰ Σάχη τής Περσίας, ’Αββά, λέγεται
ό περσικός· μυθώδης είναι δ έπ’ αύτοΰ άριθμδς
τών πολυτίμων λίθων, 60 ρουβίνια, 600 σάπ
φειροι, 600 σμάραγδοι, 600 καλάϊδες (περουζέδες) ών τινες έχουσι τδ μέγεθος ώοΰ περι
στεράς. Ό θρόνος δέ τής αύτοκρατείρας είναι
ό άδαμάντινος καλούμενος θρόνος τοΰ Τσάρου
’Αλεξίου, πατρός τοΰ Μεγάλου Πέτρου.
\ί έορταί έν Μόσχα. Εύθύς μετά τήν
τέλεσιν τής στέψεως ήρξα.ντο έν Μόσχα αί έορ
ταί, αιτινες δλαι έγένοντο μετ’ εκτάκτου λαμ
πρότητας καί πολυτελείας. Καί πρώτον μέν
ή φωταψία τής πόλεως καί ιδίως τοΰ Κρεμλίνου
παριστα θέαμα μοναδικόν. ’Άπειρον πλήθος
λαοΰ συνωθεΐτο έν ταΐς όδοΐς καί ταΐς πλατείαις έν έξάλλφ ένθουσιασμώ· ούδέν εύτυχώς
ούτε δυστύχημα συνέβη, ούτε αταξία. Έπί
δλων τών προσώπων ήν απεικονισμένη ή είλικρινεστέρα χαρά καί άγαλλίασις.
Μεγαλοπρεπής ήτο ό χορός, δν ή αριστο
κρατία τής Μόσχας διωργάνισεν εις τιμήν τοΰ
αύτοκράτορος έν τή αριστοκρατική λέσχη. Οί
προσκεκλημένοι ύπερέβαινον τάς τρεις χιλιάδας·
αί αίθουσαι ήσαν διεσκευασμέναι μετά πολλής
φιλοκαλίας καί πλούσιαι ήσαν αί τράπεζαι· δ,τι
ιδίως ένεποίει έντύπωσιν άρίστην ήτο ή άφθονία
τών άνθέων, τά όποια, ούτως είπεΐν, ει'χον μεταβάλει τάς αίθούσας έκείνας είς εύθαλλεΐς κή
πους. Τήν ΙΟ'/ΐ ώραν είσήλθον είς τήν Λέσχην
αί ΑΑ. ΜΜ. καί παρέμειναν μέχρι τής 11 >/2.
Ό αύτοκράτωρ έχόρευσε πρώτον μέ τήν σύζυγον
τοΰ άρχιοουκδς τής Αύστρίας Καρόλου Λουδο
βίκου, άδελφοΰ τοΰ αυστριακού ήγεμόνος· ή δέ
αύτοκράτειρα έχόρευσε μέ τούς Ί’ώσσους πρίγκηπας Βοβρίσζην καί Σερεμέτιεφ. Πολυτελεστάτη ήτο ή ενδυμασία τής αύτοκρατείρας, συγκειμένη έκ χιτώνος έκ λεπτοτάτου λευκού ύφάσματος (crepe), κεντημένου δι’ άργυρών ίων
καί τών λεγομένων ίων τής IIάρμης.
Μνείας άξια είναι καί ή έν τφ Μεγάλφ Θεάτρφ παράστασις. Φωτισμός άπλετος, στολαί ποικίλαι, ένδυμασίαι κυριών πλουσιώταται. Αί
ΑΑ. ΜΜ. είσήλθον είς τδ μέγα Οεωρεΐον είς
τάς 7 ’/ε μ. μ., χαιρετισθεΐσα δι’ ένθουσιαστικών
ζητωκραυγών. Παρά τόν αύτοκράτορα έν τώ
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μεγάλφ θεωρείφ έκάθητο καί ή βασίλισσα τών
Ελλήνων "Ολγα.
Έπιλείψοι ήμΐν ό χώρος, έάν ήθέλομεν περιγράψει πάσας τάς έν Μόσχα κατά τάς τελευ
ταίας ταύτας ήμέρας τελεσθείσας έορτάς, ών ή
άνάμνησις θέλει μείνει ζωηρά εις πάντας τούς
παρευρεθέντας.
Προσεχώς τδ αύτοκρατορικόν
τής 'Ρωσσίας ζεΰγος άπέρχεται τής Μόσχας
διευθυνόμενον είς ΓΙετρούπολιν, οί δέ έκτακτοι
άπεσταλμένοι καί προσκεκλημένοι απέρχονται
έκαστος είς τά ίδια, μάρτυρες παραατάντες τοΰ
άκρατήτου ένθουσιασμού τοΰ ρωσσικοΰ λαοΰ έπί
τή αισίως τελεσθείση στέψει τοΰ αύτοκράτορας
αύτοΰ.
Τήν σύντομον ταύτην περιγραφήν τών έν
Μόσχα έορτών συνοδεύομε·? διά τών εικόνων
τοΰ αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου Γ'. καί τής αύτο
κρατείρας Μαρίας έν τή λαμπρά αύτών τής
στέψεως στολή ώς καί δι’ άλλων δύο εικόνων,
ών ή μέν παριστα τον νέον ναόν τοΰ Σωτήρος
έν τφ Κρεμλίνφ έγκαινιασθέντα κατά τάς ήμέρας
τής στέψεως, ή δέ τδν αύτοκράτορα ύποδεχόμενον τήν αύτοκράτειραν προ τοΰ ναοΰ, έν φ
έτελέσθη ή στέψις.

ΜΙΧΑΗΛ Ο ΙΙΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ.
'Ιστορικόν διήγημα.
(Συνέχεια.)

Κατά τάς πρός τόν γέροντα οδηγόν συμφω
νίας ό Στρατηγόπουλος έπέστρεψεν είς τδ στρα
τόπεδό·? του, ένθα διέταξε τούς ιππείς του νά
έτοιμασθώσι· συγχρόνως δέ άπέστειλε πρός δλους
τούς αρχηγούς τών έθελοντών τήν διαταγήν,
πριν ή χαράξη νά πλησιάσωσιν είς τήν πόλιν,
διότι ή έφοδος έμελλε ν’ άρχίση αμα άνατέλλοντος του ήλιου. Λυτός δέ μέ τούς ιππείς του
διηυθύνθη πρδς τήν 'χρυσήν πύλην”, ήν έμελλε
νά τφ άνοιξη ό Γλαβάτος. Έλεΐ πρό τής πύλης
ΐστατο και έπερίμενεν άλλ’ αί ώραι παρήρχοντο
καί όπισθεν τής πύλης άκρα έπεκράτει ήσυχία.
Ό Στρατηγόπουλος, μή δυνάμενος νά έξηγήση
τό αίτιον τής τοιαύτης βραδύτητας, ήρξατο φο
βούμενος μή ό γέρων ’Ανδρόνικος δέν ήδυνήθη
νά έκτελέση τδν σκοπόν του. ’Ήδη έβλεπε τάς
πρώτας ακτίνας τής άναγεννωμένης ήμέρας· ήδη
ήσθάνετο έπερχομένην τήν πιθανότητα τής άναβολής τής έφόδου είς άλλην εύκαιρίαν, καί ή
γενναία αύτοΰ ψυχή άντεστρατεύετο κατά τής
τοιαύτης πιθανότητας. Ό Στρατηγόπουλος ήτο
άνήρ τής πράξεως· στρατηλάτης έξησκημένος
παρέβλεπεν, οσάκις έπρόκειτο νά ένεργήση, πάν
πρόσκομμα, πάσαν άντίστασιν κατατρυχόμενος
υπό τής άνυπομονησίας του καί πεποίθησιν έχων
έπί τήν τύχην του, ήτις τοσάκις τφ είχε προσέλθει επίκουρος καί είς δυσκολωτέρας έτι περι
στάσεις, έδωκεν είς τούς άνδρας του τδ πρόστα
γμα νά κρημνίσωσι διά τών πελέκεων αύτών
τήν βαρεία·? πύλην καί νά στήσωσι τάς κλίμακας
δπως έπιβώσι τοΰ τείχους· καλώς ένόει ό στρα.τηγδς δτι μόνον διά τολμήματος ήδύνατο νά
έπιτύχη τήν νίκην.
Οί άνδρες του, συνειθισμένοι ανέκαθεν .νά
ύπακούωσιν αύτφ τυφλώς προέβησαν άμέσως είς
εκτέλεσιν τής διαταγής. Βαρείς έπεσαν οί πελέκεις κατά τής πύλης καί μετ’ ού πολΰ ρήγμα
έχαινεν εύρύ· συγχρόνως δέ έστήθησαν καί αί
κλίμακες καί ή άνάβασις τοΰ τείχους ήρξατο.
Τοΰτο δέ συνέβαινε καθ’ ήν στιγμήν ό Γλαβάτος
μετά τών οπαδών του άφίκετο έμπροσθεν τής
πύλης. Τέλος μετά βροντώδους πατάγου κατέ
πεσεν ή βαρεία πύλη, έν φ οί έπί τοΰ τείχους
άναβάντες δπλΐται έφόνευον τούς αραιούς φρου-
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ρους καί έρριπτον τά πτώματα αύτών είς τήν
βαθεΐαν τάφρον.
’Απερίγραπτος ήτο ό θόρυβος, ό παρακολουθήσας τήν άπροσδόκητον ταύτην καί αίφνιδίαν
έφοδον.
'Ολόκληρος ή πόλις άνεστατώθη ·
πανταχόθεν έφαίνοντο άνθρωποι τρέχοντες, καί
αί κραυγαί τών γυναικών καί τών παίδων άνεμιγνύετο μετά τών αγρίων φωνών τών ήχουσών
άπό τοΰ τείχους· “Νίκη τοΐς βασιλεΰσιν ήμών
Μιχαήλ καί Ιωάννη, νίκη!”
Τότε οί ιππείς τοΰ Στρατηγοπούλου ώρμησαν
διά τής άνοικτής πύλης εις τήν πόλιν προηγείτο
αύτών έπί τοΰ λευκοΰ αύτοΰ ίππου ό στρατηγός.
Είς τάς άπδ τοΰ τείχους άντηχούσας ζητωκραυγάς άπήντησα·? άλλαι έκ τής πόλεως· ήτο ό
Γλαβάτος μετά τών όπαδών του, οίτινες άνήγγελλον τήν παρουσίαν των. "Ηδη αί πρώτοι
άκτίνες τής νέας ήμέρας διέσχιζον τής νυκτδς
τά σκότη · ήδη έστιλβε·? άπ’ άνατολών ή πρώτη
λάμψις, ή άναγγέλλουσα τήν έμφάνισιν τοΰ
άστέρος τής ήμέρας, δτε ό Στρατηγόπουλος
παρακολουθούμενος ύπδ τών 'ιππέων του καί
ύπδ χιλιάδων έθελοντών είσήρχετο έντός τής
πόλεως.
’Αντίστασις ούδαμοΰ έφαίνετο- τά μόνα θύ
ματα τής αιφνίδιας ταύτης έπιθέσεως ήσαν οί
έπί τών τειχών φύλακες, οί δέ μεμονωμένοι
καί άραιοί δπλΐται τοΰ Βαλδουινου, οί άπομείναντες έν τή πόλει, ούδέ έτόλμων νά έμφανισθώσιν έν ταΐς όδοΐς, πεπληρωμέναις ήδη ύπό
τών είσορμησάντων άνδρών τοΰ Έλληνο; αύτο
κράτορος. 'Οποίοι δμως ήσαν καί οί ύπερασπισταί ούτοι τοΰ καταρρέοντος θρόνου τοΰ δυστυ
χούς Βαλδουινου; Μισθωτοί τυχοδιώκται, οίτινες
έπιλήσμονες τοΰ δρκου των, δέν ήνόουν νά διακινδυνεύσωσι τήν ζωήν των ύπέρ ήγεμόνος, δστις
δέν ήτο πλέον είς θέσιν ν’ άνταμείψη τάς ύπηρεσίας των. Ήτο λοιπόν δυνατόν, δ Βαλδου'ινος
μόνος καί έγκαταλελείμμένος νά σκεφθή περί
άντιστάσεως; Ήδύνατο νά σώση τόν θρόνον του
χωρίς νά έχη ούδέ ένα φίλον, ούδέ ένα βραχίονα
ύψούμενον ύπέρ αύτοΰ; Πτωχέ, δύστηνε βασιλεύ!
Καί ό Στρατηγόπουλος διήρχετο τάς οδούς
τής πόλεως έν θριάμβφ ύπδ τάς άκτίνας τοΰ
άνατείλαντος ήλιου. Καί οί κάτοικοι τής Κων
σταντινουπόλεως, μόλις έγερθέντες τοΰ δπνου,
ήνοιγον τάς θύρας τών οικιών των καί έβλεπον
μετά θαυμασμού καί έκπλήξεως διαβαίνοντα τά
νικηφόρα στίφη. ' Εβλεπον τάς έλληνικάς ση
μαίας, τά σημεία τών άρχαίων αύτών ήγεμόνων
τά σεπτά· ήκουον τάς ένθουσιώδεις κραυγάς τών
στρατιωτών, καί ήρώτουν εαυτούς μή τοΰτο ήτο
ονειρον ευχάριστο·?!
"Οχι, δέν ήτο ονειρον! Ήτο πραγματικότης
ψηλαφητή! Ήτο ή έκπλήρωσις πόθου γενικού!
Ή άπαισία προφητεία, ή τοσοΰτον τρομάξασα
τόν αύτοκράτορα Βαλδουίνον, είχε πραγματοποιηθή. Ό άπεικονισμένος ίππος τοΰ Άγιου
Γεωργίου έν τω άνακτορικω ναφ έχρεμέτισε, καί
ό χρεμετισμός ούτος έσήμαινε τήν πτώσιν τοΰ
Βαλδουινου, ήτις καί έτελέσθη. Ήτο ή άνταπόδοσις τών Ελλήνων κατά τών ξένων κατακτητών μετά παρέλευσιν 57 δλων έτών· ήτο ή
τελευταία ώρα, ή ήχήσασα διά τούς ξένους
κατακτητάς τοΰ Ελληνικού Βυζαντίου!
Ή ύπερήφανος παρά τόν Βόσπορον μητρόπολις ύπεδέχθη μέ άνοικτάς άγκάλας τούς αρ
χαίους, νομίμους αύτής κυρίους· ό δαφνοστεφής
στρατάρχης Στρατηγόπουλος άπέδωκε πάλιν είς
τούς βυζαντινούς αύτοκράτορος τήν λαμπρά·? καί
μεγαλοπρεπή αύτών πρωτεύουσαν!

ΚΕΦΑΛΑΙ0Ν ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ.
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Ο ΑΝΛΚΤΠΗΕ1Σ ΘΡΟΝΟΣ.
Έν φ ό ’Αλέξιος Στρατηγόπουλος έπεχείρει
τήν εύτολμο·? αύτοΰ είσοδον εις τήν πρωτεύουσαν
τοΰ Βαλδουινου, καί έλάμβανον χώραν τά συμ
βάντα, άτινα έξεθέσαμεν έν τφ προηγουμένφ κε
φαλαίφ, διέμενε·? ό αύτοκράτωρ ΙΙαλαιολόγος,
ήσυχος κατά τδ φαινόμενο·? έν τή ιδιαιτέρα
αύτού σκηνή, ήτις ήτο έστημένη είς μικράν άπό
τοΰ στρατοπέδου τοΰ πιστού αύτοΰ στρατηγού
άπόστασιν.
Ό ΙΙαλαιολόγος είχεν άναθέσει τήν έκτέλεσιν
τής παρακεκινδυνευμένης έπιχειρήσεως είς τον
δεοοκιμασμένον φίλον του, τόν Στρατηγόπουλον,
καί δτε ούτος, μετά τήν μετά τού Κουτριτζάκη
καί μετά τού γέροντος όδηγοΰ Γλαοάτου συνέντευξίν του, άνεκοινωσε τώ ήγεμονι, οτι τα πάντα
ήσαν έτοιμα καί ή έκτέλεσις δέν έπρεπε·? έπί
πλέον ν’ άναβληθή, ό Παλαιολόγος ούδεμίαν
περαιτέρω έζήτησε·? έξήγησιν, άλλ’ ήρκέσθη νά
εϊ~ίί'
— Είς σέ, ’Αλέξιε, είναι έμπεπιστευμένη
δλη ή έπιχείρησις ■ σδν έργον είναι νά έκτελέσης
αύτήν ύπαγε έν δνόματι τοΰ Κυρίου!
'Ο ΙΙαλαιολόγος είχε τήν πεποίθησιν, δτι ένεπιστεύθη τήν δόξαν καί τδ μέλλον τοΰ θρόνου του
είς χεΐρας ίσχυράς. εις άνδρα πεπειραμένο·? καί
πιστόν. Διό καί έμενεν ήσυχάζων έν τή σκηνή
του καί βεβυθισμένος εις σκέψεις περί βελτιώσεως
τής θέσεως τοΰ λαοΰ, έφ’ ού έμελλε μετ’ δλίγον
νά αρχή. Γήν ήμέραν έγύμναζε τούς στρατιώτας
του καί ένέπνεεν αύτοΐς τήν πεποίθησιν έκείνην.
άνευ τής οποίας ούτε νίκαι νικιόνται ούτε αί
έπιτυχίαι έξασφαλίζονται, τήν δέ νύκτα έκάθητο
μόνος καί διελογίζετο πώς νά διαγράψη τήν
μέλλουσαν αύτοΰ πορείαν. Ό ΙΙαλαιολόγος ήτο
άνήρ θετικός, ούδέποτε ύπδ τών περιστάσεων
προκαταλαμβανόμενος· ήτο άνήρ μέ χαρακτήρα
σταθερόν, έχων τήν φυσικήν έκείνην διορατικό
τητα, δί ής κατορθοΐ ό άνθρωπος, έν οίαδήποτε
καί άν εύρίσκεται κοινωνική θέσει, νά έξομαλύνη
έαυτφ τήν πρδς τά πρόσω άγουσαν οδόν ήτο
έκ τών σπάνιο?·? έκείνων ήγεμόνων, οίτινες τά
πάντα καλώς σταθμίζοντες, περί πάντων προσκεπτόμενοι, έμμένουσιν είς τήν άπαξ ληφθεΐσαν
άπόφασίν. 'Ο Παλαιολόγος ήτο νοΰς ύγιής καί
θετικός. 'Ο χαρακτήρ δέ ούτος έπέθεσε τήν
σφραγίδα του είς δλον τδν βίον του. Πρδς
τούτοις δέ είχεν ό Παλαιολόγος καί άρετήν
τινα, ήτις πρδ πάντων διά τούς ηγεμόνας είναι
πολύτιμος· εύκόλως δέν ένεπιστεύετό τινι, άφ’
ού δμως άπαξ παρείχε·? είς τινα τήν εμπιστο
σύνην του, ήτο αύτη έντελής ζαί αδιάσειστος.
Τοΰτο συνέβη καί απέναντι τοΰ στρατηγού του,
τοΰ Στρατηγοπούλου. Δοκιμάσας αύτδν έπανειλημμένως ζαί πεισθείς, δτι ό άνήρ έκεΐνος τφ
ήτο πράγματι ψυχή τε καί σώματι άφωσιωμένος,
πλήρη τφ παρέσχεν έμπιστοσύνην, ζαί άπό τής
γνώμης ταύτης ούδέ κατά κεραίαν παρεξέκλινεν.
Είς τόν Στρατηγόπουλον είχε πεποίθησιν ώς είς
έαυτόν, διότι έγνώριζεν δτι ό Στρατηγόπουλος
ήθελεν ένεργήσει ώς εί ένήργει αύτός ό ίδιος.
Καί δμως έν τή νυζτί έκείνη, ήτις διεδέχθη
τήν ήμέραν τής μετά τοΰ Στρατηγοπούλου
συνεντεύξεώς του, ό ΙΙαλαιολόγος ήσθάνετο ένδόμυχόν τινα ανησυχίαν. Ό στρατηγός του τφ
εΐχεν άναγγείλει έπιζειμένην τήν έκτέλεσιν τοΰ
τολμηρού σχεδίου καί άνά πάσαν στιγμήν ήδύ
νατο νά τφ άνακοινωθή ή σπουδαία ειδησις.
Καί ό άνθρωπος μέ τδν ίσχυρώτερον χαρακτήρα
δέν δύναται ή νά αίσθάνηται συγκίνησίν τινα
όταν πρόκηται περί έζπληρώσεως ένός τών διακαεστέρων αύτού πόθων.
Κατά τήν νύκτα έκείνην ό Παλαιολόγος
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άπεσύρθη ένωρίτερον τοΰ συνήθους είς τήν σκη
νήν του, διατάξας νά τόν άφήσωσιν ήσυχον.
Μ ή δέν είχε δίκαιον νά θέλη νά ήναι μόνος
μέ τάς σκέψεις του; Είς άπόστασιν όλίγων βη
μάτων άπό τής σκηνής του άπεφασίζετο ή τύχη
τοΰ βίου του. "Αν καί δλα είχον ληφθή τά
μέτρα, αν καί ήτο πεπεισμένος μετά μαθηματι
κής άζριβείας περί τής έπιτυχίας τοΰ σχεδίου,
ό Παλαιολόγος ήτο δμως άνθρωπος, ζαί ώς
άνθρωπος, ήσθάνετο δτι γεγονός τι άπροσδόκη
τον, σύμπτωσίς τις άσήμαντος, ανατρέπει πολ
λάκις τούς άκριβεστέρους τών άνθρώπων ύπολογισμούς. Πδη ήσθάνετο έπί τών κροτάφων του
τήν γλυκεΐαν πίεσιν τοΰ στέμματος τών βυζαν
τινών αύτοζρατόρων, άλλά τδ στέμμα τοΰτο δέν
έκόσμει είσέτι τήν κεφαλήν του· ήδη ή χειρ
του ήσθάνετο τό λεΐον τοΰ χρυσού σκήπτρου,
άλλ’ ή χειρ του δέν έκράτει είσέτι τδ σζήπτοον
τούτο· ήδη έβλεπε·? έαυτόν έν τφ λαμπροστολίστιρ ναφ τής Άγιας Σοφίας, άλλ’ δ ναός τής
Αγίας Σοφίας εύρίσκετο έτι έν πόλει, ήτις δέν
τφ άνήκεν.
Περιήρχετο τήν σκηνήν του ψιθυρίζω·? καθ’ έαυτδν διαζεζομμένας λέξεις· έπλησίαζεν άπδ και
ρού είς καιρόν είς τήν τράπεζαν, έφ’ ής έκειτο άνοικτδς τυπογραφικός τής Κωνσταντινουπόλεως χάρ
της, καί προσήλου έπ’ αύτού τά βλέμματά του·
μετ’ δλίγον άνέσυρεν ήσύχως τδ παραπέτασμα
τής σκηνής καί κρατών τήν αναπνοήν του ήκρο
άτο, μήπως μακρόθεν ήκούετο κρότος τις. Άλλά
τά πάντα ήσαν ήσυχα· τδ στρατόπεδον έφαίνετο
ώσεί νενεκρωμένον. Μακρόθεν ήκούοντο ένίοτε
άμυδραί ύλαζαί ζυνών, καί πάλιν έπήρχετο
ήσυχία. Καί ό αύτοκράτωρ κατεβίβαζε πάλ.ιν
τό παραπέτασμα ζαί έξηκολούθει τάς έν τή
σκηνή αύτού περιστροφάς. Τέλος δέ καταβλη
θείς ύπδ τής συγκινήσεως καί τοΰ δπνου κατεκλίνθη καί ύπνος βαθύς τω έκλεισε τά βλέφαρα.
Ήδη είχε χαράξει καί ό Παλαιολόγος έζοιμάτο είσέτι βαθύτατο·? ύπνον, όποιος έπέρχεται
συνήθως μετά ίσχυράς συγκινήσεις, δτε πρδ τής
αύτοκρατορικής σκηνής έφθασεν ίππεύς. 'Ο
ίππεύς κατήλθε τοΰ ίππου καί έπλησίασε πρός
τούς τήν σκηνήν φυλάττοντας σκοπούς. ’Ασθμαί
νω·? δέ έζήτησε νά όδηγηθή παρά τφ αύτοκράτορι.
— 'Ο βασιλεύς κοιμάται, τω άπήντησα·? οί
σκοποί.
— Φέρω άγγελίαν σπουδαιοτάτην, άπήντησεν
ό άνήρ έπιμένων, καί πρέπει νά ΐδω τδν βα
σιλέα.
— ’Αδύνατον, άπήντησαν οί φύλακες· έχομεν
ρητήν διαταγήν.
'0 άγγελιαφόρος, έννοήσας δτι μάτην έπιμένει, διηυθύνθη δρομαίως πρός τήν σκηνήν, ήν
κατείχε·? ή άδελφή τοΰ βασιλέως Ειρήνη. ΊΙ
Ειρήνη έζήτησε νά παρακολουθήση τόν άδελφδν
αύτής, τδν αύτοκράτορα, είς τήν έκστρατ-ίαν
ταύτην, ούχί βεβαίως δπως συνδράμη αύτδν έν
τοΐς στρατιωτικοϊς συμβουλίοις καί ταΐς κινήσεσι τοΰ στρατού, διότι τοΰτο έκειτο έκτος τής
σφαίρας αύτής, άλλά διότι άκράτητον είχε τόν
πόθον νά πατήση μία έκ τών πρώτων τό έδαφος
τής ίεράς τοΰ Κωνσταντίνου πόλεως. Ή Ειρήνη
ήτο γυνή τριακονταετής περίπου καί άπό τών
παιδικών της έτι χρόνων μεγάλην ήσθάνετο κλίσιν προς τδν μοναστικόν βίον. Άποφασίσασα
νά μείνη άγαμος ώρκίσθη, αμα ώς οί "Ελληνες
είσέλθωσιν είς τήν Κωνσταντινούπολιν ν’ άποσυρθή είς μονήν τινα. Τδν δρζον τούτον έτήρησεν, ώς γνωστόν, διότι μικρόν μετά τήν είσέλασιν τοΰ ελληνικού στρατού είς τήν άρχαίαν
βυζαντινήν πρωτεύουσαν άπεσύρθη, ώς άδελφή
Εύδοξία, είς μονήν, έν η έπιδοθεΐσα είς τήν
έξάσζησιν τών χριστιανικών άρετών καί είς τήν
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υπηρεσίαν τοΰ <-·εοΰ, περιήλθεν εί; γήρας 6α6ΰ
καί άπέθανεν ήσύχω; και είρηνικώ;.
'Ο άγγελιαφόρο; είσήχθη αρέσω; εί; τήν
σκηνήν τή; βασιλόπαιδος. ‘Η Ειρήνη είχεν
έγερθή τή; κλίνη; καί ποοσηύχετο ενώπιον ει
κόνα; τή; Θεοτόκου.
— Σΰ είσαι, Γεώργιε; είπε τώ εισερχόμενα).
Έγνώριζεν αυτόν ώ; διατελέσαντα έπί πολύ έν
τή υπηρεσία αυτή;. Ποια; μάς φέρει; ειδήσεις;
Σΰ ανήκει; εί; τδ σώμα τού Στρατηγοπούλου.
Λέγε λοιπόν! . . . Τρέμει; . . . είσαι κάτωχρο; . . . μήπως συνέβη τι άπευζταΐον;
— 'Όχι. δχι, άπήντησεν ό στρατιώτη;. Φέρω
είδησιν καλήν. Ή πόλι; έκυριεύθη. Ό Στρατηγόπουλο; εύρϊσκεται ήδη έντο; τών τειχών τη;.
— Τί λέγει;; άνέκραξεν ή Ειρήνη.
— Τήν αλήθειαν. Τδ θαύμα έγένετο. Ή
Κωνσταντινούπολή είναι εί; τήν εξουσίαν μα;.
— Καί ό βασιλεύ; το γνωρίζει;
— ’Όχι ακόμη· οί σκοποί δεν μοί επέτρεψαν
νά είσέλθω παρ’ αύτω, καί ήλθον ενταύθα.
— Τότε εγώ Θά τώ δώσω τδ εύφρόσυνον
άγγελμα! άνέκραξεν ή Ειρήνη.
Ή άπαγόρευσι; τής σκηνή; τού αύτοκράτορο;
δέν επεξετείνετο καί έπί τή; αδελφή; του. Ο
αύτοκράτωρ ήγάπα τρυφερώ; τήν αδελφήν του,
καί ή παρ' αύτω είσοδο; τή ήτο ελεύθερα εν
οίαδήποτε ώρα.
Μετ’ ολίγα; στίγμα; ή Ειρήνη εύρίσκετο
πρδ τή; κλίνη; τού αύτοκράτορο;. Ό Παλαιολόγο; έκοιμάτο φορών τήν στρατιωτικήν του
στολήν- ή δεξιά αύτοΰ χειρ έκράτει σφιγκτώς
τήν λαβήν τού ξίφους. Έκοιμάτο δέ ήσύχω;,
ώς. άθώον παιδίον κατά διαλείμματα ήνοίγοντο
τά χείλη του καί έστέφοντο ύπδ ελαφρού μει
διάματα;. ’Έβλεπεν δνειρον καί όνειρον φαιδρόν.
— ΤΙ στιγμή επέστη, έψιθύριζεν ό αύτοκράτωρ κοιμώμενος. At πύλαι ανοίγονται! . . .
Αί, ’Αλέξιε! ... ΤΙ Άγια Σοφία! . . . Καί ό
Βαλδουϊνο;; . . . Νίκη! Νίκη!
— 'Η ψυχή του προαισθάνεται τήν αγγελίαν,
έψιθύρισεν ή Ειρήνη προσβλέπουσα τδν κοιμώμενον μετά αγάπη;, θεέ μου, εύχαριστώ σοι!
Καί ύψούσα τήν φωνήν είπε— Μιχαήλ! Μιχαήλ!
Άλλ’ ό αύτοκράτωρ δέν έκινεΐτο· ό ύπνο;
του ήτο βαθύ; πολύ.
Τότε ή Ειρήνη έλαβε τήν άριστεράν χεΐρα
τού κοιμωμένου· ό Παλαιολόγο; έσφιγξεν ίσχυρότερον τήν λαβήν τού ςίφου; καί — έξύπνησεν.
— Τί; εί; άνέκραξεν άνοίγων τοΰ; όφΟαλμούς. Τί με Θέλετε;... At, σΰ εήσαι, Ειρήνη;
προσέθηκε μειδιών σΰ έδώ και έν τοιαύτη ώρα;
— ’Εξημέρωσε, Μιχαήλ, άπήντησεν ή Ειρήνη
ήσύχω;· σο'ι κομίζω καλήν είδησιν.
— Σύ; καί ποιαν;
— Έγείρου, Μιχαήλ. ΤΙ πόλι; ήλώθη.
— ΗλώΘη; άνεφώνησεν δ Παλαιολόγο; ανα
πηδώ?. Πώς; Πότε;
— Ό Στρατηγόπουλο; εύρίσζεται ήδη εντός
αυτής.
— Ποιο; τδ είπε; Πώ; τδ έμαθες;
— Εί; τών ιππέων τοΰ Στρατηγοπούλου
ήλθε πρδ μικρού. ΈμποδισΘεί; νά είσέλθη πλη
σίον σου, ήλΘε πρδ; έμέ και μοί τδ άνήγγειλεν.
— Ποιο; είναι αύτδ; ό ίππεύς; εΐπεν ό αύτο
κράτωρ· Θέλω άμέσω; νά τδν ίδω.
Καί δ άγγελιαφόρο; είσήλθεν εί; τήν αύτοκρατορικήν σκηνήν καί έξέθεσε τά συμβάντα.
Είπε, πώ; δ γέρων Γλαβάτο; είσήλθε μετά τών
τριάκοντα αύτού οπαδών διά τή; υπογείου στοά;
εί; τήν πόλιν πώ; δ Στρατηγόπουλο; έκαμεν
έφοδον κατά τή; "χρυσή; πύλης”, πώ; έγένετο
ή αλωσις.
— Μόλις είχομεν είσέλθει διά τής "χρυσής

ΕΣΠΕΡΟΣ.
πύλη;”, ούτω; έτελείωσεν ό στρατιώτη; τήν διήγησίν του, άμέσω; έλαβον παρά τού στρατηγού
τήν διαταγήν νά έπιστρέψω δρομαίως εί; τδ
στρατόπεοον, όπως σοί φέρω, βασιλεύ, τήν
είδησιν.
Σιωπών ήκουσεν δ Παλαιολόγο; τήν διήγησιν, σιωπών ΐστατο ακόμη άφ’ ού ό Γεώργιο;
είχε τελειώσει. Τόσον αίφνίδιον, τόσον άνέλπιστον τώ ήρχετο τδ άγγελμα, ώστε δέν ήδύνατο
άκόμη νά τδ πιστεύση.
Ιέλο; ύψωσεν υπερηφάνω; τήν ώραίαν του κεφαλήν καί ρίψα; βλέμμα
πλήρε; αγάπη; προς τήν άδελφήν του.
— Ειρήνη, τή εΐπεν, ό θεό; μά; άγαπα.
Είη τδ δνομα Αύτού δεδοξασμένον! — Εύγέ
σου, ’Αλέξιε!
Καί ώ; αστραπή διεδόθη ή χαραποιά είδησι;
άνά τδ στρατόπεοον καί έπευφημίαι ενθουσι
αστικά! αντήχησαν πανταχόθεν.
(Έπεται ή συνέχεια.)

ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΕΝ ΕΪΡΩΠΙΙι

ΙΟΒΟΛΩΝ ΟΦΕΩΝ.
(Μετά εικόνας, δρα σελ. 45.)

ΠαρήλΘον προ πολλού οί χρόνοι, καθ’ ου;
έν Ευρώπη έΟηρεύοντο λέοντες καί άρκτοι,
άγριαι γαλαί καί λύκοι· πρδ πολλού ήδη ή
Εύρώπη έκαθαρίσθη σχεδόν έντελώ; άπδ τών
καταστρεπτικών τούτων Θηρίων, τά όποια έν
άπωτάταις χώραις τή; ’Ασία; καί τή; ’Αφρική;
έχουσι τανύν τδ ενδιαίτημα αυτών, θύχ ήττον
όμως ύφίστανται έτΐ’ έν Εύρώπη ζώα έπιβλαβή,
τά όποια ένεδρεύοντα όπισθεν Θάμνων καί έντδς
οπών καί άρχαίων τοίχων έπιπίπτουσιν αίφνιδίως κατά τού άμερίμνου διαβάτου. Είσί δέ
τά ζώα ταύτα οί ιοβόλοι δφεις, ών τά τρία
γνωστότερα είδη είναι· ή άσπίς, ή έχιδνα
καί ό άμμο δύτης. Οί κίνδυνοι όμως οί προκύπτοντε; έν Εύρώπη έκ τών δηλητηριωδών
τούτων έρπετών είναι άσυγκρίτφ λόγιο μικρό
τεροι ή έν Ίνδίαις, δπου τά Θύματα αυτών με
τριόνται κατά χιλιάδα; κατ’ έτος.
Τδ συνηΘέστερον είδος τών έχιδνών είναι ή
λεγρμένη σταυρωτή έχιδνα (pelias berus),
ήτι; απαντάται ίδίω; έν τή άρζτώα καί κεν
τρική Εύρώπη καί έν ταΐ; έκτεταμέναι; πρδ;
τήν ’Ασίαν έρήμοις. Διατρίβει δέ ή έχιδνα
αυτή ού μόνον έν πετρώδει έδάφει άλλά καί έν
πεδιάδι ανοικτή ύπδ τοΰ; λίθου; ή έντο; μικρών
Οπών· ευρεται καί έν δάσει πυζνιρ καί έν καλ
λιεργημένο) άμπελώνι· προτιμά συνήθως μέρη
εύήλια, ένθα κεΐται <ί>; άπολελιΘωμένη ύπδ τά;
Θερμά; τού ήλιου άζτίνας, καί τήν νύκτα μόνον
έξέρχεται προ; άγραν. ’Αρκεί ή Θέα αύτής
δπω; έννοήσωμεν δτι είναι ιοβόλο;· ή κεφαλή
τη; είναι ανεπτυγμένη, ή ούρά αύτή; είναι άναλόγω; μικρά, μ ή άποτελούσα είμή τδ έκτον
μέρος τού δλου σώματός τη; καί καταλήγουσα
εί; είδος εύλυγίστου καί εύστροφου δακτύλου.
Έκ τοΰ χρωματισμού της δέν είναι τόσον ευκολον νά γνωρισβή, καθότι τον αύτδν χρωμα
τισμόν έχουσι καί πολλά άλλα είδη οφεων, τά
δποΐα είναι βλως αθώα καί άβλαβή.
Μεγάλην πρδς τήν ίοβόλον έχιδναν ομοιότητα
έχει ή άσπίς (vipera aspis), ήτις έχει μέν
τά; αύτά; τή; έχίδνης διαστάσεις άλλ’ είναι
παχυτέρα καί διακρίνεται έκ τή; πρδς τά άνω
έστραμμένη; άκρα; τή; ούρά; τη;. ΤΙ άσπίς
δέν είναι τόσον κοινή δσον ή έχιδνα, καί άνήκει
μάλλον εί; τά; ύπδ τής Μεσογείου περιβρεχομένα; χώρα;· απαντάται δμω; καί έν τή Τυ-
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ρολία καί έν Καρινθία. Καί ή άσπίς αγαπά
ζηρά καί εύήλια ενδιαιτήματα. σπανιώτατα καί
εξαιρετικά»;, ώς διαβάτι; μόνον, ευρεται έντο;
δασών, δπου είναι εί; άκρον δειλή καί συνε
σταλμένη.
Το περιεργότερον είδος τών τριών έν Εύρώπη
ιοβόλων οφεων, τδ καί μεγαλειτερον, είναι δ
άμμο δύτη; (vipera ammodytes), δ όποιο;
ευκόλως διακρίνεται καί έκ τή; λεπιδοειδού;
άκρα; τού ρόγχου; του, καί έκ τοΰ ιδιαιτέρου
φαιοχρόου χρωματισμού. Ό άμμοδύτη; είναι
έρπετδν εί; άκρον έπικίνδυνον, άγαπα έδαφος
πετρώδες καί ορεινόν καί άνέρχεται πολλάκι;
τά όρη εί; ύψος χιλιάδων ποδών· ευρεται συ
νήθως έν τή μεσημβρινή Εύρώπη, άλλά καί έν
τή άρκτιόα Ούγγαρία.
Συγζρίνοντε; τά τρία ταΰτα είδη τών οφεο.ν
πρδ; άλληλα εύρίσζομεν ότι κοινού; έχουσι τοΰ;
χαλινούς (τοΰ; ιοβόλου; οοόντας), κοινόν και τον
σχηματισμόν τή; κεφαλή; καί τή; ούρα;· συγχεόμενοι δέ οί ιοβόλοι ούτοι δφει; εύζόλω; προ; τοΰ;
αβλαβείς δφεις δέν έμπνέουσι τδν δφειλόμενον
φόβον, καί μάλιστα οί μέ τήν μελέτην τών
έρπετών ασχολούμενοι λόγιοι πολλάκι; λίαν
άπροσέκτως προβαίνουσιν απέναντι τών έπικινδύνων τούτων τής άνΘρωπότητο; έχΘρών. Ομολογητέον ένταύΘα ότι τά φαρμακερά ταύτα έρπετά
καί μάλιστα δ άμμοδύτης αιχμαλωτιζόμενα
καθίστανται άρκούντω; πειθήνια καί μεγάλην
έμπνέουσιν έμπιστοσύνην, οπερ πολλάκι; όλεθριωτάτας έχει συνέπειας. ΤΙ δη κατά τά; πρώ
τα; ημέρα; τής αιχμαλωσίας του ό άμμοδύτη;
λαμβάνει τήν προσφερομένην αύτω τροφήν, καί
μάλιστα αν πείνα- δυστροπωτέρα είναι ή έχιδνα,
ήτις δυσκολώτερον πείθεται, ίσως διότι οΰσα
εύκινητοτερα τών τριών δέν υποφέρει τδν έντδς
ζλωβίου ή κιβωτίου περιορισμόν. 'Ο οκνηρό;
άμμοδύτης τούναντΐον ζητεί τά στενώτερα μέρη,
καί κλεισθείς έν κιβωτίιρ, έν ω ύπήρχε καί
ύέλινον ποτήριον τδ έρπετδν τούτο άμα <υ; έμενεν
άνενόχλητον βραδέως άπεσύρετο άπδ τοΰ κιβω
τίου καί είσήρχετο έν τώ ποτηρίω, δπου έμενεν
έπί ήμέρας ολοκλήρους ακίνητον καί δμολογουμένως εύχαριστημένον»
Μεγάλω; διακρίνονται τά τρία ταΰτα είδη
τών οφεων άπ’ άλλήλων u>; προς τδν πόθον ον
αισθάνονται πρδς τήν Θερμότητα τού ήλιου. Αί
δοκιμαί, αί γενόμεναι έπί τούτω, άπέδειξαν βτι
εκτεθειμένων τών τριών τούτων οφεων εί; τας
ακτίνας τού ήλιου έν πλήρει μεσημβρία, ό μέν
άμμοδύτης μετά εν τέταρτον τή; ώρα; ήδη
στενοχωρηθεί; άνεζήτει μέρος δροσερόν, ή δέ
έχιδνα άντεΐχε περισσότερον· ή άσπίς όμως
ηύχαριστεΐτο δσιυ έμενε περισσότερον ύπδ τάς
φλογερά; τού ήλιου άκτίνας καί μετά δυσκολίας
έκεϊθεν άπεδιώκετο.
Καί κατά τήν έκ τού κλωβίου ή τού κιβω
τίου έξαγωγήν τών οφεων φαίνεται ή διάφορος
τών τριών ειδών φύσι;· ό άμμοδύτη; εξάγεται
άνευ σχεδόν άντιστάσεω;, ή έχιδνα δεικνύει ση
μεία ανυπομονησίας καί άνυποταξίας, ή άσπίς
τέλος προσκαλουμένη νά έξέλθη όργίζεται και
οάκνει τήν προτεινομένην αύτή ράβδον· εις τήν
προσέγγισιν τοΰ άνθρώπου έπίσης ό άμμοδύτη;
ούδολως ταράττεται, εν ω οί άλλοι θύο δφεις
μεγάλην έμφαίνουσιν άνησυχίαν καί προτείνουσι
τοΰ; όοόντα; των. Τδ αύτδ συμβαίνει καί όσάκι;
είσάγεται εί; τδ κλωβίον μύς· ό άμμοδύτη;
μόνον όσάκι; πείνα όρμα κατά τής ευπροσοεκτου
λείας του, ή έχιδνα δμω; καί ή άσπίς άμέσω;
έπιτίθενται καί καταβροχθίζουσι τδ άοπλον
Θύμα.
'Υπάρχει ή ιδέα δτι οί ιοβόλοι δφει; δέν
δάκνονται άμοιβαίω;· ή γνώμη αυτή άποδεικνύεται δλως έσφαλμένη, τούναντΐον. παρετηρήθη
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δτι όσάκι; είσάγεται νέο; δφι; έν τώ κιβωτίιρ
οί προ υπάρχοντες έπιτίθενται κατ’ αύτοΰ καί
δάκνουσιν αυτόν. Τδ μέρος, καθ’ οΰ γίνεται ή
έπίθεσις, είναι συνήΘω; ό τράχηλος, δστι; επι
πολΰν χρόνον φέρει τά; ούλά; τών έπενεχΘέντων
αύτω τραυμάτων.
'Όταν άναλογισθώμεν πόσον συχνοί είναι οί
Θάνατοι έκ δήγματος οφεων εν ταΐ; άνατολικαΐ;
Ίνδίαις, καί πόσον πυκνό; είναι έκεΐ ό πληθυ
σμός, άποροΰμεν πράγματι πώ; μέχρι τοΰδε δέν

ΕΣΠΕΡΟΣ.
δακνόμενοι καταφεύγουσιν εις τήν επιστήμην,
ήτι: έχει πολλά τά μέσα πρδ; άποσόβησιν τοΰ
απευκταίου. Γενικώς δ’ είπεΐν, τδ δήγμα τών
ιοβόλων τούτων οφεων, καί αύτού έτι τοΰ έπιφοβωτέρου πάντων, τού άμμοδύτου, δέν είναι
απολύτως Θανατηφόρο·). 'Η ώρα τή; ήμέρας.
ή έποχή τοΰ έτους, ή ηλικία τοΰ οφεως, ώ; καί
ή ηλικία καί ή κρασί; τυΰ δηχθέντος άτόμου
μεγάλην έξασκοΰσιν έπιρροήν. Παρετηρήθη ότι
άνθρωποι άσθενοΰ; κράσεως, δηχθέντε; έν ώρα
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Τών Θηλέων τά σώματα είναι μάλλον ανε
πτυγμένα ή τά τών άρρένων, τά όποια είναι
ζωηρότερα καί εύπροσιτώτερα. 'Η διαφορά με
ταξύ θηλέων καί άρρένων έγκειται έν τιρ βαθύτέρω τών πρώτων χρωματισμώ καί έν τή μικροτέρα αύτών ούρα. Τά νεογνά εξέρχονται τοΰ
ώού ζωηρά εύθΰ; καί εύερέθιστα· έν άρχή μή
δυνάμενα άκόμη νά καταβάλλωσι τοΰ; μύ; πε
ριορίζονται εί; μικρά έντομα, τά όποια έν αφθο
νία εΰρίσκουσιν εΐ; τά δάση.

ΙΟΒΟΛΟΙ ΟΦΕΙΣ.

κατωρθώθη ή έξολόθρευσι; τών έπιβλαβών τού
των ερπετών. Τούτο άποδοτέον μόνον εις τήν
Θρησκευτικήν πρόληψιν τών έγχωρίων άπέναντι
τών οφεων. Ού μόνον δέν τολμώσι νά φονεύσωσι τοΰ; εί; τάς οικία; των είσχωροΰντας
ιοβόλου; δφει;, άλλά τούναντΐον προσκαλοΰσιν
έξορκιστά; ή περικλείουσι τοΰ; μετά προσοχή;
συλληφθέντα; δφει; έντδς κιβωτίου, καί έκθέτουσιν αύτοΰς άθικτου; εί; έρημόν τι μέρος·
οσάκις δέ συμβή νά δάκνωνται ύπο τών έρπετών
δέν καταφεύγουσιν εί; τοΰ; ιατρούς, άλλά προσπαθοΰσι νά Οεραπευθώσι διά φίλτρων, δπερ
φυσικώ τώ λόγιο ούδέν σωτήριον έχει αποτέλεσμα.
Ούτος είναι ό λόγο; τοΰ μεγάλου άριθμοΰ τών
έν ταΐ; Ίνδίαις άποθνησκόν των έκ δήγματος
τών ιοβόλων οφεων. Έν Εύρώπη πρδ πολλοΰ
έγένετο τακτική κατά τών έπιβλαβών καί επι
κινδύνων τούτων έρπετών άγρα, καί οί τυχόν

Θερμή μεσημβρία;, άπέθανον μετ’ ολίγον τούναντίον δέ άνθρωποι ΰγιεΐ; δηχθέντε; έν ώρα
εσπερινή ούδεμίαν ΰπέστησαν βλάβην ή ένόχλησιν. Σχετικά πρδ; τδ ζήτημα τούτο πειράματα
καί παρατηρήσει; έγένοντο έπί μυών.
Οί δηλητηριώδεις δφεις έν Εύρώπη σπανίως
φαίνονται έν ώρα ήμέρας, διό καί σπανίως συμ
βαίνει νά τοΰς ίδη άνθρωπο;· τήν νύκτα δμω;
εξέρχονται προ; άναζήτησιν τροφή; καί τότε
επιτύχω; Θηρεύονται. Περίεργο; είναι ή Θήρα
έχιδνών έν ώρα νυκτός. ΙΙυραί άνάπτονται έντδ; τοΰ δάσους, καί ή λάμψις προσελκύει πανταχόθεν τοΰς δφεις, οΐτινε; ζωηρώς κινούντε;
τήν γλώσσαν καί άσκαρδαμηκτί τδ φώ; προσολέποντες πλησιάζουσιν έξερχόμενοι ήσύχω; εκ
τών δπών καί έκ τών θάμνων, δπου έμενον.
'Η παρουσία τών ανθρώπων ούδόλω; τοΰ; άνησύχει, έν ω συνήθως είναι εί; άκρον δειλοί.

Καίτοι τόσον επικίνδυνα δντε; ζώα έχουσι
καί οί δφει; τοΰ; έχθρού; των. Γνωστόν είναι
πόσον άποτελεσματικώ; παλαίει κατά τής έχίδνης
ό έχΐνο;, καί πόσον ταχέως ή έχιδνα καταβάλ
λεται έν τώ άγώνι τρωθεΐσα ύπδ τών κέντρων
τοΰ αντιπάλου της. Καί πτηνά άρπακτικά Οηρεύουσιν έπιτυχώς τοΰ; ιοβόλους δφεις.
'Η είκών ήμών παριστα τά τρία είδη τών
’.οβόλων οφεων, περί ών εΐπομεν βραχέα τινά.
Ό αριθμό; τών έρπετών τούτων όσημέραι έλαττούται έν Εύρώπη καί πολύς δέν f)tt παρέλθη
χρόνος, δτε καί ασπίδες καί έχιδναι καί άμμοδύται έν Εύρώπη Θ’ άνήκωσιν εις τήν παράδοσιν.
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΕΙΣ ΊΌΓΚ1ΝΟ.Ν.

Προ πολλου ήδη ή γαλλική Κυβέρνησις έχει
διαφοράς τινας πρός τούς ’ Ανναμίτας, τούς κα
τοίκους τοϋ Τογκίνου, χώρας συνορευούσης πρός
τήν Κίναν. ΊΙ Κίνα, διεκδικαϋσα ανέκαθεν κυ
ριαρχικά δικαιώματα έπι τοΰ Τογκίνου, έθεώρησε
τήν άνάμιξιν τής Γαλλίας ώς προσβολήν κατ’
αύτής τής ιδίας και διά τής έν Ιίαρισίοις πρε
σβεία: της έζήτει τήν παϋσιν τής τοιαύτη; κα
ταστάσεις. Ή Γαλλία, περιφρονοΰσα τάς πα
ραστάσεις ταύτας, άντί νά παύση τάς εν τή
χώρα έκείνη ένεργείας της άπέστειλεν έκεΐσε
νέον στρατόν. Οί Άνναμιται, ύποστηριζόμενοι
κρύφα ύπό τής κινεζικής Κυβερνήσεως, άπέκρουσαν διά τών οπλών τούς είσβαλόντας ξένους
και έν αίματηρφ συμπλοκή, περικλείσαντες από
σπασμα γαλλικόν έκ τριοκοσίων περίπου άνδρών,
έφόνευσαν αρκετούς Γάλλους άξιωματικούς καί
στρατιώτας. Έν τοΐς φονευθεΐσιν ήτο καί ό
πλωτάρχης Ί’ιβιέρης, διοικητής τοϋ απο
σπάσματος, τοϋ όποιου ό θάνατος άλγεινοτάτην
ένεποίησεν έντύπωσιν εις τούς έν Ιίαρισίοις κύ
κλους, οπού ό γενναίος πλωτάρχης, δστις ήτο
καί δόκιμος συγγραφεύς καί ποιητής, ήτο πολύ
γνωστός ζαί αγαπητός. Έννοεΐται δτι μετά το
συμβάν τούτο ή γαλλική Κυβέρνησις, θεωρήσασα
τήν έθνιζήν αύτή: τιμήν προσβεβλημένην, άπεφάσισε νά προβή δαστηριώτερον έτι, καί ήδη
τακτικήν επιχειρεί εις τά μέρη εκείνα εκστρα
τείαν. Ταύτοχρόνως δε άπέστειλεν είς Κίναν
έκτακτον απεσταλμένου, τόν κ. Τρικοΰ, δστις
έχει εντολήν νά έξασζήση πίεσιν έπι τής κινε
ζικής Κυβερνήσεως. Γενικώς επικρατεί ή ιδέα
οτι ή άποστολή τοϋ κ. Τρικοΰ δέν θ’ άπολήξη
είς αποτέλεσμα, καθότι αί προτάσεις, άς ένετάλη νά ποιήση τή κινεζική Κυβερνήσει, δέν θά
ώσιν εύνοϊκαί. Επομένως αί σχέσεις μεταξύ
Γαλλίας καί Κίνας διατελούσιν αρκούντως τεταμέναι, καί ούδόλως παράδοξον νά έκραγή καί
πόλεμος μεταξύ τών δύο τούτων επικρατειών.
Vt τελευταΐαι ειδήσεις άναφέρουσιν δτι ή Κίνα
δεικνύει μέν πνεύμα συνδιαλλακτικόν, πρόθυμος
ούσα νά παραδεχθή τήν άρχαίαν σύρβασιν τής
Γαλλίας μετά τής χώρας τοϋ Άννάμ τοΰ έτους
1862, άλλ’ δτι άφ’ έτέρου ούδαμώς δύναται νά
άνεχθή τήν άνάμιξιν τής Γαλλίας είς τά τής
χώρας έκείνης είμή ύπό τούς δρους τής συμβάσεως τοϋ 1874, καθ’ ούς τό δικαίωμα τής
μεσολαβήσεως τής Γαλλίας πρός διατήρησιν τής
τάξεως έκεΐ δέν Οφείλει νά έξασκήται ή τή ρητή
αιτήσει τοΰ ήγεμόνος τοΰ Άννάμ, καί ή σύμβασις δέον νά μή θεωρήται ώς άποκλείουσα τήν
επικυριαρχίαν τής Κίνας. Πρός τούτοις φαί
νεται ή Κίνα εύδιάθετος ν’ άνοιξη τόν λιμένα
'ϊούν-νάν είς τό γαλλικόν έμπόριον. Άλλας
δμως παραχωρήσεις ούδαμώς θά στέρξη. Έν
άλλαις λέξεσιν ή Κίνα δέν θά παραδεχθή τήν
άνάμιξιν τής Γαλλίας είς |τήν χώραν έκείνην,
έφ’ ής έχει κυριαρχικά δικαιώματα, άναγνωρισθέντα καί ύπό τών προτέρων συμβάσεων, καί
ού μόνον θά υποστήριξή τούς Άνναμίτας είς
τήν κατά τής Γαλλίας άντίστασιν, άλλά καί
μέχρι ρήξεως πιθανόν πρός τήν Γαλλίαν θέλει
προβή. Μεγάλως έπασχολεΐ τό νέον τοΰτο έπεισόδιον τοΰ Τογκίνου τούς πολιτικούς τής Γαλ
λίας κύκλους καί συνεχή συγκροτούνται έν 11αρισιοις υπουργικά συμβούλια. Δραστηρίως έπιδιώκονται ταύτοχρόνως καί οΐ έξοπλισμοί καί

ΕΣΠΕΡΟΣ.
πολεμικά τινα πλοία άνεχώρησαν ήδη έκ Τουλώνος, μεταφέροντα στρατόν καί πολεμοφόδια
είς τήν απόκεντρου έκείνην χώραν. Αί άλλαι
εύρωπαίκαί Κυβερνήσεις ούδεμίαν δεικνύουσι πρόθεσιν ν’ άναμιχθώσιν είς τήν μεταξύ Γαλλίας
καί Κίνας άναφυεΐσαν ταύτην διαφοράν.
Έν τω προσέχει ήμών τεύχει θέλομεν εΐπει
βραχέα τινά- περί τής χώρας τοΰ Τογκίνου καί
τών κατοίκων αύτής.

ΤΙ ΑΝΛΓΙ.ΧΩΣΚΟΤΣΙΝ ΑΙ ΚΥΡΙΑΙ.

1 άς επομένας παρατηρήσεις έπι τής άναγνώσεως τών Κυριών ευρομεν έν τινι περιοδικοί
συγγράμματι. Σατυρικός εφημερίδας, καί μά
λιστα τάς έχούσας σχέσιν προς τήν πολιτικήν,
σπανίως λαμβάνουσιν είς χεΐράς Κυρίαι, άπεναντίας δέ άναγινώσκουσι μετά πολλής προθυ
μίας τά δικαστικά. ΤΙ προτίμησις αύτη πρός
άνάγνωσιν συμβάντων’άποτροπαίων ζαί εκθέσεων
έγκλημάτων, -είναι μία περίεργος άντίθεσις είς
τόν χαρακτήρα τής γυναικός, ήτις ύπό τής «ρύ
σεως έτάχθη νά. ένεργή έν πνεύματι ειρήνης,
πραότητος καί επιείκειας· ίσως προέρχεται
τοΰτο, έκ τοϋ δτι ή γυνή δέν δύναται νά είσδύση βαθέως, ώς ό άνήρ. είς τά τοΰ βίου, δπως
έννοήση πόσον άηδεΐς άπέναντι τής πραγματικότητος ζαί άπίθανοι είναι αί τοιαύται περί
κακουργημάτων εκθέσεις καί τά συγκινητικά
μυθιστορήματα. Διά τόν λόγον τούτον ή φαν
τασία τής γυναικός ζητεί τροφήν, ήτις νά παρέχη αύτή διά τών βιβλίων καί έφημερίδων ο,τι
ό άνήρ μανθάνει έν τώ καθημερινοί καί πρακτιζώ
βιω. Ύπάρχουσι βεβαίως πολλαί γυναίκες καί
λεπταί καί άνεπτυγμέναι αρκούντως ώστε νά
ποιώσιν εκλογήν τής άναγνώσεώς των, άλλ’ αί
γυναίκες αύται είνα αί έχουσαι έκτος τής άπαιτουμένης άναπτύξεως καί καιρόν διαθέσιμον καί
χρήματα. Αί τοιαύται Κυρίαι εύκόλως δύνανται
να έννοήσωσι ποια είναι ή άνάγνωσις, ή ωφε
λούσα αύτάς καί διδάσκουσα, ή μορφοΰσα καί
τό πνεύμα καί τήν καλαισθησίαν αύτών. Άλλά
τό πλεϊστον μέρος τών γυναικών λαμβάνει άνά
χεΐράς το βιβλίου ή τήν εφημερίδα, δπως μετά
τούς κόπους τής ήμέρας άναπαυθή ολίγον καί
διασκέδαση, καί ώς έκ τούτου δλίγον φροντίζει
περί τής εκλογής. Έκ τών συγκινήσεων καί
ένοχλήσεων τής ήμέρας τό πνεύμα παραλύει
κάπως, καί ο,τι ζητεί ή γυνή είναι ν’ άναγνώση
καί νά λησμονήση τά άναγνωσθέντα, διότι τήν
επιούσαν νέοι τήν περιμένουσι κόποι, νέαι φρον
τίδες. Ί ό συμπέρασμα τών παρατηρήσεων τού
των είναι, δτι μεγάλως βλάπτονται αί Κυρίαι
καί μάλιστα αί νεάνιδες τών κατωτέρων τάξεων,
αί άναγινώσκουσαι μετά ζήλου καί πυρετώδους
σπουδής τά έλαφρά έκεΐνα μυθιστορήματα, τά
πλημμυρούντα τήν άγοράν καί έκθέτόντα διά
ζωηρών χρωμάτων συμβάντα φρικώδη καί δλως
άπίθανα, σκηνάς άποτροπαίους, αΐτινες διεγείρουσι τήν φαντασίαν καί έξάπτουσι τά πάθη.
Δυστυχώς τά τοιαΰτα βιβλία πωλοϋνται ή ένοικιάζονται έν δλαι: ταΐς γωνίαις ού μόνον τών
μεγάλων πόλεων άλλά καί αύτών έτι τών χω
ρίων. Τήν λίαν επιβλαβή ταύτην τάσιν έδωκεν
ή Γαλλία, ή διά τών άνηθίκων αύτής μυθι
στοριών καταπλημμυρήσασα τόν κόσμον.

Ιπποδρομία έν Αονδίνφ. Τή 23 τού
παρελθόντος Μαΐου έγένετο ή πασίγνωστος καί
άρχαία ιπποδρομία έν τή παρά τό Λονδΐνον πεδιάδι τού ”Έπσωμ, ή γνωστή υπό τό όνομα τοϋ
Δέρβη. Άμέτρητον πλήθος λαού είχε συρ-
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ρεύσει είς τήν εύρεΐαν έκείνην πεδιάδα· ολα τά
άνεγερθέντα ικριώματα καί θεωρεία ήσαν κατει
λημμένα, άντεπροσωπεύοντο δέ άπασαι αί τάξεις
τής κοινωνίας. Έν τώ μεγάλω τοΰ JockeyClub θεωρείφ έκάθηντο ό πρίγκηψ καί ή πριγκήπισσα τής Ούαλλίας μετά τών τέκνων των,
ό διάδοχος μέγας δούξ τοΰ Σάς-Μάϊνιγγεν, ό
δούξ καί ή δούκισσα τοΰ Κόνναφτ, ό δούξ καί
ή δούκισσα τοΰ Άλβανη ζαί ό πρίγκηύ Χριστι
ανός τοΰ Σλέσβιγ-Όλσταϊν. Τήν γενικήν προσοχήν
εφειλκυσαν οί διάφοροι Ινδοί πρίγκηπες έν ταΐς
γραφιζαΐς αύτών στολαΐς. Πλουσιώταται ζαί
κομύόταται ήσαν αί ένδυμασίαι τών Κυριών.
Ό καιρός ήτο ώραΐος, ό ούρανός καθαρός, ζαί
ή εκτεταμένη πεδιάς παρίστα θέαμα γραφικώτατον. Τήν 3Ί' ώραν μ. μ. ακριβώς ήρξατο ή
ιπποδρομία, καθ’ ήν έλαβον μέρος ένδεκα ίππο
έν δλω· μέχρι τής τελευταίας στιγμής συνωμολογοΰντο βαρύτατα στοιχήματα, καί γενικώς έπιστεύετο δτι νικητή: έσεται ό ίππος "Gaillard”
ό άνήζων τώ λόρδοι Φάλμουθ. 'Αλλά τούτο δέν
έγένετο· τό πρώτον βραβεΐον έλαβεν ό ίππος
' St. Blaise” τοΰ λόρδου Άλιγκτώνος, τό δεύ
τερον ό "Highland Chief” τοΰ λόρδου Έλλεμέρα, καί τρίτος μόνον ήλθεν ό Gaillard”.
Ό τό πρώτον βραβεΐον κερδίσας ίππος διήνυσε
τό έξ 1 >/2 άγγλικοϋ μιλίου στάδιον έν διαστήματι 2 λεπτών καί 482/ϋ δευτερολέπτων.

Πόθεν τό όνομα Τέξας. Περί τής κατα
γωγής τού όνόματος τής μεγάλης έπαρχίας τών
'Ηνωμένων πολιτειών τής Αμερικής, τοΰ Τέξα,
ύπάρχει ή έξής παράδοσις· Καθ' δν χρόνον οί
Ισπανοί ζατέκλυσαν καί ζατέκτησαν το Μεξιζόν,
πολλοί τών ερυθροδέρμων (’Ινδών) έγκατέλιπον
σύσσωμοι τήν γήν τών πατέρων των ζαί διηυθύνθησαν πρός άνατολάς φεύγοντες τούς είσβα
λόντας κατακτητάς. Διαβάντες δέ τόν μέγαν
ποταμόν 1‘ίον, άνευ γνώσεως τής χώρας, είσήλ
θον είς έκτεταμένας άλμυράς πεδιάδας. Έπι
ήμέρας ολοκλήρους ώδευον έν απελπισία έν τή
έρήμορ έκείνη χώρα. Ο ζαύσων ήτο άφόρητος,
δδωρ δέν εύρίσκετο, τό χύρτον εΐχεν δλον άποξηρανθή, καί γέροντες καί παιδία άπέθνησκον
τής δίύης. Μετά έπίπονον οδοιπορίαν πολλών
εβδομάδων, άπόσπασμα έκ νέων άνδρών, τό
όποιον είχε προπορευθή πρός ζατόπτευσιν, έπέστρεύε φέρον τό εύχάριστον άγγελμα ότι εύρέθη
ύδωρ. Ή εί'δησις αυτή έδωκε θάρρος είς τούς
άπηλπισμένους, οΐτινες σπεύσαντες πρός τό ύποδειχθέν μέρος εύρέθησαν αίφνης παρά τήν όχθην
τού Κολοράοου ποταμού, τού όποιου τά υδατα
έρρεον δροσερά ζαί καθαρά έν μέσο» καταφύτου
χώρας. Εύθύς τά πάντα είχον λησμονηθή, καί
πείνα καί δίψα, καί κακουχίαι ζαί αύτοί άκόμη
οί νεκροί. Οί όδοιπόροι έπεσον είς τά γόνατά
των άναζράζοντες "Τσάς! Τσάς!” οπερ ίνδιστί
σημαίνει παράδεισος. Έκ τής λέξεως ταύτης
παρήχθη ή όνομασία τής δλης έπαρχίας Τέξα.

Αμοιβή τής τιμιότητας. ΙΙρό τινών
ήμερών άπέθανεν έν Βρυξέλλαις ήλικιωμένος
καί άγαμος άνήρ, οστις έζληροδότησε σχεδόν
απασαν τήν μεγάλην αύτοΰ περιουσίαν είς πτω
χήν ζαί άγνωστον αύτώ νεάνιδα, ράπτριαν τό
έπάγγελμα. 'Ο άποθανών ήτο άνήρ πρωτότυπος,
είδος Διογένους, δστις καίτοι μή κατσικών έντός
πίθου έξήρχετο δμως είς ευρεσιν άνθρώπου. θέλων νά δοκιμάση τήν τιμιότητα τών άνθρώπων,
διενοεΐτο άνά πάσαν στιγμήν νέους τρόπους δο
κιμασίας, οΐτινες δλοι άπέβησαν μάταιοι καί του
ένίσχυσαν δλοι είς τήν κακήν ιδέαν, ήν άνέκαθεν
είχε περί τών συγχρόνων του. 1 έλος άπεφάσισε
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νά κάμη καί τήν έξής άπόπειραν. Είσήλθεν
εις λεωφορεΐον, διά τού όποιου καθ εκάστην
τον αύτόν έξετέλει δρόμον έπι πολλάς συνεχείς
ώρας, έκάθητο δέ παρά τώ ήνιόχω και άπεοιοεν
είς τούς έν τφ λεωφορείιρ μετά πολλής προ
θυμίας καί εύγενείας τό ύπόλοιπον τοΰ νομί
σματος, δπερ έδιδαν ώς ναύλον, εκάστοτε δμως
ό ιδιότροπος άνήρ προσέθετε καί έξ ιδίων εν
μικρόν νόμισμα, ώς δήθεν νά έκαμε λάθος ό
ήνίοχος, καί είτα παρετήρει τάς φυσιογνωμίας
τών συνοδοιπόρων του. Παρετήρησε λοιπόν έπανειλημμένως δτι ούτοι λαμβάνοντες τά χρήματα
έμέτρον αύτά προσεκτιζώς και είτα μειδιώντες
ελαφρώς τά έθεταν είς τό θυλάζιόν των, χαίροντες έπι τώ λάθει τού ήνιόχου καί έπι τώ
μιζρω αύτών κέρδει. Πολλάκις έπαναληφθείσης
τής δοκιμής ταύτης ό φιλόσοφος ήμών είδεν
δτι ούδείς εύρίσκετο μεταξύ τόσων άνθρώπων νά
συμπαθήση προς τον δυστυχή ήνίοχον, ου αι
άπολαυαί ήσαν γλίσχραι είς άκρον. 'Ημέραν
τινά όμως ποιήσας τήν αύτήν δοκιμήν και με
πτωχήν νεάνιδα ζαθημένην έν τώ λεωφορειφ,
είδεν αύτήν ύπολογίζουσαν μετά προσοχής τά
χρήματα καί ήζουσεν αύτήν άμέσως άναζραζουσαν Κύριε, μοί έδώσατε πολλά· λάβετε το
ήμισυ τοΰ φράγκου πάλιν”. Το πρόσωπον τοΰ
ίδιοτρόπου άνδρός έφαιδρύνθη, παρακολουθήσας
δ’ αύτήν έν άγνοια της καί μαθών τήν κατοι
κίαν της καί τά κατά τόν βίον της, άπεφάσισε
ν’ άφήση αύτήν κληρονόμον του μετά θάνατον.
Τό τιμίως έπιστραφέν μικρόν νόμισμα παρέσχε
τή νέα κόρη περιουσίαν άνερχομένην είς πενταζοσίας χιλιάδας φράγζων. Έν Βρυξέλλαις
μεγάλην ένεποίησεν έντύπωσιν, είς τούς έργατικούς κυρίως ζύζλους, τό γεγονος τοΰτο.

τής αύτοκρατορικής οικογένειας ώς ζαί οι ξένοι
πρίγκηπες, οί στρατηγοί καί αί πολιτικαι και
στρατιωτικά! άρχαί παρήσαν είς τήν τελετήν.
'Η αύτοκράτειρα, αί μεγάλαι δούκισσαι καί αί
Κυρίαι τής τιμής έφόρουν τούς μεγάλους μαν
δύας τής αύλής. 'Όλος ό έν Μόσχα στρατός
μέ τάς έκ τοΰ έτους 1812 σημαίας έσχημάτιζε
μέγα τετράγωνον περί τον ναόν.
12ς γνωστόν
ό ναός τού Σωτήρος άνηγέρθη είς άνάμνησιν
τών μεγάλων τοΰ έτους 1812 συμβάντων. Άπει
ρον πλήθος λαού κατείχε τάς πλατείας, τούς
έξώστας. τά παράθυρα τών παρακειμένων οικιών
καί αύτάς έτι τάς στέγας. ΊΊ έπίσημος καί
έπιβάλλουσα τελετή τών έγκαινίων ήρξατο την
10Τ>·' πρωινήν ώραν καί έτελείωσε τήν 2'·' μ. μ.
Είς τήν περί τον ναόν γενομένην πομπήν έλαβον
μέρος αί ΛΑ. Μ Μ., ώς ζαί άπαντα τά έπίσημα
πρόσωπα.
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ΊΙ Άδελίνη Πάττη. Όποιον ύπήρξε τό
άποτέλεσμα τής τελευταίας εις Αμερικήν εκ
δρομής τής διάσημου Ίταλίδος άοιδού, ’ \οελίνης Πάττη, μανθάνομεν έκ τών Άμεριζανιζών
θεατρικών εφημερίδων. Είς χρήματα έλαβεν ή
Πάττη φράγκα 1.124,000. είς δώρα δέ απειρίαν
μεγάλην πολυτελεστάτων ψελλίων, ένωτίων, δα
κτυλίων, περιδέραιων έξ άδαμάντων καί άλλων
πολυτίμων λίθων πρός τούτοις καί τράπεζαν
δλην έξ άργύρου, καί λαμπρότατα είργασμένον
δοχεΐον διά τό τέϊον έκ καθαρού χρυσού. Ανα
ρίθμητα δέ ήσαν τά άφιερωθέντα αύτή ποιήματα
καί αί ύπό τών θαυμαστών αυτής προσενεχθεΐσαι
άνθοδέσμαι. Κατά τήν έξ Αμερικής έπιστροφήν
αύτής τή έγένετο έν Αιβερπόλει έπίσημος ύποδοχή, καί διά τήν μετάβασιν της μέχρι τοΰ έν
τή έπαρχία τής Ούαλλίας κτήματός της τή
παρεχωρήθη ή σιδηροδρομική άμαξα, ήν μετα
χειρίζεται ή αύτοκράτειρα τής Αύστρίας κατά
τήν έν Αγγλία διαμονήν της. Τό χωρίον
Craig-y-Nos, παρά τό όποιον κεΐται ή έπαυλις
τής Πάττη ήτο σημαιοστόλιστου ζαί οί κάτοικοι
ύπεδέχθησαν τήν εύεργέτιδα αύτών μετά επευ
φημιών καί είκοσι πέντε πυροβολισμών. Αφ’ ού
άναπαυθή έπ’ ολίγον έν τή λαμπρά αύτής έπαύλει ή Άδελίνη ΙΙάττη 6’ άπέλθη είς Λονδΐνον.
Ηδη άναφέρουσιν αί Άγγλικαί έφημερίδες οτι
ή άκάματος άοιδός ύπέγραψε νέον συμβόλαιον
διά έζδρομήν είς Αμερικήν κατά τό προσεχές
έτος. Κατά τό συμβόλαιον τοΰτο ή Πάττη λαμ
βάνει δι’ εκάστην παράστασιν το ούκ εύκαταφρόνητον ποσόν φράγζων είκοσιπέντε χιλι
άδων.

Ό έν Μόσχα ναός τοϋ Σωτήρος. Τήν
παρελθοϋσαν Πέμπτην έτελέσθησαν τά έπίσημα
έγκαίνια τοΰ ναοΰ τούτου, ού τήν εικόνα δημο
σιεύομε!» έν τή 8*1 σελίδι τού παρόντος τεύχους.
'Ο αύτοκράτωρ, ή αύτοκράτειρα καί ολα τά μέλη

’ Ε π ι ρ ρ ο ή τοΰ ά ν α τ ο λ ι κ ο ΰ π ο λ ι τ ι σ μ ο ΰ.
ΊΙ πόλις, ήτις πρό πάσης άλλης ύπόζειται είς
τήν έπιρροήν τοΰ εξ άνατολής πολιτισμού είναι
άναντιρρήτως ή Βιέννη, πρωτεύουσα τής Αυ
στρίας. Εσχάτως ίδρύθη έν Βιέννη τουρκικόν
καπνιστήριο·; μετά πολλής μεγαλοπρέπειας διεσζευασμένον Έν τώ ζαταστήματι τούτφ
σζονται όλων τών ειδών τά. εργαλεία διά τούς
καπνίζοντας, τσιμπούκια, ναργιλέδες, σιγαρέττα,
πρός δέ δίδεται καί τουρκικός καφέ:, ζαί πλεΐστα αναψυκτικά ποτά έν χρήσει έν τή Ανατολή.
Πολλοί είσίν οί καθ’ εκάστην έπισζεπτόμενοι τό
ζαπνιστήριον τοΰτο, καί πάντες δύνανται νά. πεισθώσιν οτι ώς πρός τινας τέρψεις καί αναπαύσεις
οί τής 'Εσπερίας κάτοικοι είναι άληθεΐς βάρ
βαροι απέναντι τών άνατολιτών. Έννοεΐται οτι
κρατών τις εις χεΐράς τό τσιμπούκι ή τόν ναργιλέν ούδέν άλλο δύναται νά έζτελέση έργον,
άλλ’ ό ανατολίτης δΐισχυρίζεται οτι πάσα άλλη
έργασία έν καιρώ τοϋ καπνίσματος τώ άφαιρεΐ
το γόητρον ζαί τήν ήδονήν.

ΓΙρόίλημα 75.
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Νά. μεταβληθώ θά μ’ ΐδης,
Καί μεγάλως θ’ άπορήσης.
Αίκ. Βασιλειάόου.
Αίνιγμα 79.

Στο δλον μου έγκλείονται πέντε μικρά ψηφία,
Καί περικλείουν τ’ άγρια καί ήμερα στοιχεία.
’Άν τήν κεφαλήν μου κόψης,
(Πρόσεχε νά μή προσκόψης.)
Δύο λέξεις θ’ άπαντήσης·
(Πρόσεχε μήν άπορήσης).
ΊΙ μέν πρώτη είναι ζώου, ή δέ άλλ’ ίσχύν έμφαίνει.
’ Από σέ λοιπόν τήν λύσιν τ’ δλον μου έδώ
προσμένει.
Γεώργ. Στ. Κολλάρος, έν Σμύρνη.

ΑΤΣΕΙΣ.
Προβλήματος 70.
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Αινίγματος 73.

Α Ε Ρ I II Ν.

Ασθμα — Άσμα.

Προβλήματος 74.

1882
Ίο ζητούμενον έτος είναι τό 1882.
1828 ’Άθροισμα μιας καθέτου στήλης 57
1288 ’Άθροισμα μιας οριζοντίου στήλης 19
8182
ήτοι 57 : 19 = 3.
8128 "Αθροισμα πάντων τών άριθμών 63.327.
8812 Τό ζητούμενον έτος 18-82, ήτοι
2881
2818
63,327 : 1882 = 33i«'/isSi,
2188
8821 ήτοι ύπόλοιπον 1221, ού τό άθροισμα
8281 = 6, διπλάσιον τοΰ πρώτου πηλίκου
8218 (3) καί ίσον τοϋ άθροίσματος τού δευ63,327 τέρου πηλίκου (33).

*
♦
Ν’ άναπληρωθώσιν οί άστε*
ρίσζοι διά στοιχείων σχημα* * * τιζόντων τέσσαρα γυναικεία
όνόματα, ών τό μεσαΐον στοιχεΐον είναι δΐ ολα τό άλφα.

"Ελυσαν τό αίνιγμά 63, 64 καί 65 ό κ. Λ. Εϋαγ-

γελίδης έν Καόάλλα· τά πρόίλ. 66,70—72 ό κ.Ίω. Κ.
Γρούμπος έν Γαλαζίφ·

τό 68 ό κ. Κ. Οικονόμου

έν Κιμπίν έλ Κόμ- τό πρόόλ. 70 ό κ. Α. Δ. Μ“γκος
έν

Βραΐλα.

Τά

προίλήμ. 70

καί

Αίκ. Βασιλειάδοα έν Τεργέστη.

72

ή

Τό

πρόβλ. 72 ό

Δεσποινίς

ζ. Κίμιυν Κοντού μάς έν Ζυρίχη.
Τό αριθμητικόν
πρόβλημα 74 ό κ. 1. Καλούτσης έν Ζυρίχη (δστις
Ιϊρόίληαα 76.

Έκ τών έξής δώδεκα συλλαβών σχηματί
ζεται παροιμία άρχαία·
ον» Ρί’
Ζ'Ρ> τα»
ϊν» Ρ1ζρε, στερ, μή.

ελαόί ζαί τό βραβεΐον, ώς πρώτος λύτης'. Τά δ= προβλ.
70, 72 καί 74 ή κυρία Εύδοςία Κόλαση έν Μασσαλία.
Καί τά 70, 74 ό κ. ’Ιωάννα,ς Τ. Πιλίδης έν Όδησσω

ζαί ό κ.

Κ. X. έν Τεργέστη.
Αίνιγμα 77.

Τερπνή ώρα, αν μέ λύσης,
Είμαι κ’ έσομ’ αιωνίως·
’Άν δέ μ’ άναγραμματίσης
Θεά γΐνομ’ αίφνιδίως.

ΙΙΑΙΌΙ’ΑΜ \Τ \.
Έν τώ ποιήματι “ Ό Εφιάλτη;'' τώ όημοσιευθέντι
έν τεύχει 49 τοϋ 'Εσπέρου διορθωτέα τά έξής παρο
ράματα·

Στροφή 4, στίχ. 3 τρυφής άντί τροφής.
20
3 άχρόους άντί άχρώους.
-

Αίκ. Βασιλειάδου, έν Τεργέστη.

21

-

4 άνιστάμεν ον άντί άνιπτάμενον,

23

-

4 τής καρδίας άντί τάς καρδίας.

31
83

-

1 χρυσογ όνον άντί χρυσοφόρο··,
·5 Είλειθυίας άντί Ίΐλειθυίας.

43-3 έπίγεια άντί άπίγεια.

Αίνιγμα 78.

Είμαι άγριον θηρίον·
ΙΙλήν τό τρίτον μου στοιχείου
Ν’ άφαιρέσης αν θέλησης.
Είς λιτήν τροφήν άμέσως

Απόστολος Μιχαήλ έν Ί. Μαγουρέλιρ.

-

44

-

1 μελανείμων άντί μελανήμιυν.

-

52
61

-

2 β ρ ι μ ώ σ α άντί ο ρ ε μ ώ σ α.
1 αί στύγιαι άντί ώς στύγιαι.

61-3

παραφροσύνη,

παραφροσύνης έγκλημα.

έγκλημα άντί

[Άρ. 51.
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LEIPZIG.

Παραζαλουνται οι έπιστέλλοντες πρός τον "Εσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καθαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν
έπιστρέφονται.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην εις τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμίου. Βρεντησίου, Πειραιώς, και διά
’Αγκώνος κτλ.

ΔΡΟΜΟΑΟΓΙΟΝ
TUN ΛΤΜΟΠΛΟ12Ν ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗι ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΙ ΡΙΚ«»Τ ΔΟΤΑ.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 Ίανουαρίου) τή 6 μ. μ.
είς Φιούμιον, Κέρκυραν, Πάτρας, Κατάκωλον, Καλάαας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην,
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

’Αναχωρήσεις έζ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγος
Σουέζ), εις Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαΐδ, Αδεν, Βομβάης,
Κολόμβου, Πέναγγ και Σιγγαπώρης τή α'. έκάστου μηνος είς τάς
4 μ. μ.

Τό Σάββατον τή 2 α. μ. εις Κωνσταντίνουπολιν μέ προσέγγισιν είί Κέρκυραν
καί Πειραιά· εΐτα δέ έκ'Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν,
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τοϋ Ευςείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοΰ Δουνάβεως.

Είς Καλκούτταν διά Πόρτο-Σαίδ, Σουέζ, “Αδεν καί Κολόμβου τη 15 Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγούστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 'Οκτωβρίου,
15 Νοεμβρίου‘καί 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.
Επί τής γραμμής Τεργέστης-Βομΰάης τά ατμόπλοια θέλουσι διανύει 10 μίλια
τήν ώραν, μεταξύ δε Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ. 8 μίλια.

ΕΙΣ ΤΥΝΊΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τής 4 Ίανουαρίου
είς τάς 4 μ. μ. διά Άγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κατάνης, Συρακουσών και Μελέτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον
καί έκ Φιουμίου).

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.
Εκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά
Κέρκυρας (συγκοινωνία προς τό Πόοτο-Σαΐδ καί τήν Συρίαν).

Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έβδο
μό, οος.
Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύίυνσις καί τό Γενικόν
Πρακτωρεϊον τοϋ αύστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6).
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.

ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.
ΑΙ ΚΑΑΑΓΓΕΡΑΙ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝ2ΤΕΡΑΙ ΑΑΧΕΙΟΦΟΡΟΙ 0Μ0Λ0ΓΙΑΙ.
Μέγα κέρδος φιορ. 50,000 τή 1 ’Ιουλίου 1883.
Μέγα κέρδος φιορ. 50,000 τή 1 Νοεμβρίου 1883.
Μέγα κέρδος φιορ. 50,000 τή 1 Μαρτίου 1884.
Μέγα κέρδος φιορ. 50,000 τή 1 ’Ιουλίου 1884.
Μέγα κέρδος φιορ. 50,000 τή 1 Νοεμβρίου 1884.
Καί άλλα μικρότερα κέρδη. Τρεϊς κληρώσεις κατ’ έτος.
Εκάστη ομολογία, δικαιούμενη νά μετέχη όλων τών 112 κληρώσεων, κοστίζει φράγκα 20, καταβαλ
λόμενα είς 4 τριμηνιαίας δόσεις έκ φράγκων 5.

Άμα τή καταβολή τής πρώτης δόσεως έκ φρ. 25 ό μέτοχος λαμβάνει μέρος είς δλας τάς
κληρώσεις καί είς δλα τά κέρδη. Πληροφορίας δίδονται άνεςόδως. Τά χρήματα δέον νά πέμπωνται είτε
είς τραπεζικά γραμμάτια εί'τε καί είς γραμματόσημα πρός τήν Διεύθυνσιν τοΰ Monileur <le la Chance
Universelie 5 Vienne (Antriche).

Die

Collection Spemann
beabfidjtigt, ben Mliigcn fiber ben ft>rid)ini>rt(icf) bofjeii 'Breii bcr bcutfAcn ®iid)cr nbju=
fielfcn. Tic ’Kniage cincr cigenen „.f>anb< unb $au0biiliotjef" ift nun nidft mcfir tin
'ilorrccfjt n>of)ii><ibenbcr Sente, [unbent 3ebem ntfigli*, benn bcr £Betto='preie bcb 'BnnbeS ift

gcliunticn einc JiBarft
= 1 grc. 35. GW. = 60 5Ar. ii. 28., franco per 'I'oft ffll. 1. 25.
gtebcr 2Banb ift eingdn ftauffitfj.
?(bonnenten crftciltcn nod) befonbere 'lierflfinftigungen.
iBiSfter erfdiienen:
S'ant> 1. grancolb, “oitife eon, HiboSvborub iioffunber- 3u Biiften be8 ffllonardjen. (Srjiiftlmigen. mit ®in=
leilung Don 3ofepb Sliirfdjncr.
„ 2. 3nimrrmmin, Sari, Ter £?b,-rbof. mit (Sinleitung ran i'evin Stbiidiiij.
„ 3. be 6erbanteS-6aM>tbra, iOliqnct, VloraliMe Diovellcn, iiberfcBt bon '.'I. a. Beller unb Sr· 'Hotter, mit
(Sinleitung bon £tto bon Srirner.
4. Siernatitg, 3. I1·hr., Tic $aUig obet bie Sd>iffbrud|igeii auf bem (Silanbe in bee «Hotbfee, mit (Sin·
leitung sou ieintitb Tihiticr.
„ 5. Seder, Stuguft, Suf Kalbroegeu. mit (Sinleitung non 3ofcvb «iirftfincr.
e. (Sogol, 9litola«, Kulfifdte Slooelkn, mit (Sinleitung con Sritbridj Sobenflebf.
.. ’· 3ungban«, eopbic, Xie (Srbin roibcr SSiUen, mit (Sinleitung bon 3ofevt) rtiirfrttner.
., 8. be sage, St. Si., Ter binrenbe Teufel, mit (Sinleitung ben 3. Sotbeiffcn.
9. Slrnirn, Hubni. StOtim v., Xie Stronciiroaditer, mit Sinleitung ben 30I). 6d)crr.
„ 10. U. polling, Xbtopbil, Steife tint bie ’Barifer «Belt.
12. fromerS Chaffee, iiberfent bon 30b. fceinr. Sfoft, mit (Sinleitung bon Aatob fKablp.
„ 13. Sdjiiiing, Deoin, (Stums auf bem Weroinen, mit (Sinleitung bon 3ofcvo Stiirfdlittr.
, 14. Sjiirnfort, S’ibrnBjcnte, Tee Srautmarfd) unb anbere (Srjciblungeti. tioerfegt unb eingeleitet non
(Sbmunb yobebanj.
. is. Eitberflein, ttiinuft, i>o(l>lanb«geM>i<f)ten. Slit (Sinleitung bon 3ofcpt> Siirftfiuer.
. 10. 17. (Coouer, genimorc, Xee Srabo, einc uenetianifdte G'efd)itf>te, iiberfegt bon $clciic Sobcbait, mit
(Sinleitung bon pubioig ^roefdtolbt.
„ 18. «letters, Thomas liebcn, beranSgegeben nnb eingeleitet bon ticinrilf) TifnBcr.
10. Arning, SJalbington, Xie Vltbambra, mit (Sinleitung bon Subwig 'Vrocfnoibt.
„ 20. Stbillcr nnb (Soctbe, Sriefioctfifel, I. Smb mit (Sinleitung non >H. forbtrger.
21· Slniengrnbcr, Sttbraig, gelbrain unb iBalbroeg. Slit (sinleitung von 3ofcpb Wiitftpner.
22. fjanff, Bilbelm, £i<f)tenftcin. Blit (Sinleitung bon 3utiuS Hlaiber.
23- Mancini, Wrajia «icranfont Sltjbia. Xeutfd) oon fcelene Sobcbatt. Wit (Sinteit. von eaninj Scwalb.
, 24. Kurm, SB.. ίαβ SBafier als ©ausfreunb in aefnnben unb Iranian Tagen.
25. (Sngel, 3- 3., ticrr SJoreni Start. ®lit (Sinleitung oon 3ofcpb Stiirftbiier.
„ 20. Stbiacr unb ®octbe, Srieftoecfifel, II. Sanb mit Sinleitung oon fH. iBorberger.

Έξεδόθη είς βιβλίον τό "Ά σμα
τοΰ Χιαβάθα” τοΰ διάσημου
’Αμερικανού ποιητοΰ Longfellow
έν ελληνική μεταφράσει. Τό βι
βλίου τοΰτο (έκ 15'/·2 τυπογρα
φικών φύλλων) κεκοσμημένον διά
τής είκόνος τοΰ ποιητοΰ καί άλ
λων εικόνων καί κομψώς δεδεμένον μέ τά φύλλα έπίχρυσα, πω
λείται άντί φράγκων 6.50. — Οΐ
έπιθυμοΰντες ν’ άποκτήσωσιν αύτό
παρακαλοΰνται ν’ άποτανθώσιν είτε
κατ’ εύθεΐαν πρδς τήν διεΰθΐ’ΐ·σιι·
τοΰ Έσπήοου (Leipzig. ElstebStbasse 19) είτε πρός τά κατά
τόπους βιβλιοπωλεία.

iBanb 27. Stpmib, aiaf.miliau, Tie SBieienbadier. ffiit (Sinleitung oon 3. Siitfd)ner.
„ 28 stnoetfen, i'- b'., Ter Smonioifator. Sleu iibetfeBt unb eingeleitet oon (f. Sobebanj.
„ 29. Hoe, Irbgar, flUan, Seltjatne Beffliditen. lleberfegt unb eingeleitet oon St. IWiiraiUerg.
„ 30. Stlnrron, Tcbro St. be, SRanuel H<cnegaS. llcberfept unb eingeleitet oon 3. (rijffcnbarbt.
„ 31· SBiiibtcr, Ebfar, Sebnigeridite intb &’Een»rojeffe in XeutfcSIanb.
„ 32. 33. Siulwer, (r. ”. (Sugen 'Aram. Ucberfept ora 3. Slotter, eingeleitet bon S. ®rocfit)olbt.
„ 34. Xcgner, fifaiab, grltiofsfage. lleberfitt unb eingeleitet von 6. Bobebaitj.
.. 35. giibllbaufen, SJalbnin, Ter Sleudifturm von Sllidttgan.
,. 30. JBtber, si r( 3uliub, Xetnoltiios ober I)interlaffenc fflapiere eincS ladjenben ‘ISfjitofoptien. 9IiiSgeivaf)!t
unb eingeleitet oon ψαιι! Blorit).
„ 37. giing, '.War, iSraucnberseu. Sllit (Sinleitung oon 3°icP*> itiirfibncr.
38. Hicniffen, 1-ubraig, Unttvegc .turn Wliict. tulil (Sinfeitiing oon 6an« Biegler.
„ 39- SI. 0. b. (ftbe. Sltineburger Weftilditen. Hiit Sinleitung von Hermann flUmert.
„ 4o. sBeffctu, 3. (r.. Teutfitlmibb ','cbrjobrc. 1. Sanb.
41. sdniltcv', (i., Slnigcla. ftultur=biftoriid)e SioveHen αιιβ iilittcl Sranlcn.
•Wit biefent Sanw beginnt eine nene Serie, attS 20 fPanben brftebeno, beren tenter ini Stonnemrnt
gratis gdirfert uiirb.
,, 42. (Bogol, Slitotab SB.. Slltoaterifie £eule. Hcbcrfctjt bon 3utinS ffllrtrncr.
lint bie grofseit ffleiftcr offer ffiaiionen moglidlft fcfirteU in bee Sollection Spemann bertreteti jit feben, itterben
bie beflen frembett Slutoren al« „2iiiblanbifd)c iilaffitrr" aufgenomnien, unb eb erftpeincn nebett bcr laufenben
Serie:
bie ericiSifiSe unb Sibmifilic Sittcratur (beginnt mit Tacitui),
bic GngUittic t'itterntnr (beginnt mit ORilloit, Tao oerlorene lEarabteS),
Xie fframijiifdie Bilteratur ibeginnt mit Oiouffeau, Wetenntniffe),
bic 3taticiiifrt>e nnb Sunnifittc iiilteratnr (beginnt mit «etrarca. SJcbiditc),
in mufierbaften llebertraguitgcn unb mit ja*gcmbSeit, baS Qiaitjc I)armonif® oerbinbenben Cinleitungen. —
S3 tverben iffbonnemente auf
bic ganie Bolgc auSliinbiffter ftlaffitcr
unb auf bic ciniclnrn Bitteralurcn apart
crbffitet unb bamit foroogt ben 'BJiinfcfien ber fiiebpaber all er, Ivie e in jet net sittecaturen entfprott>en.
IBanb 101. (9ibm. 8itt.) Sortteline Xacitni’ SBcrtc. I- Sermania, «gricola- Xie fffebner. Sllit eitter ®nleit.
unb nod) ber Ueberfegung von Slilb. abltitpcr.
.
,
„ 161. (Sngt. Bitt.) 30611 fflliltoit, Tab oerlorene 'BarabteS. Ucberfept oon grtebr. SBilb. Satparta. ®it
eitter (Sinleitung von itibutig fBroefilioibt.
_ . „
„ 201. (gransbf. Bitt.) 3. 3- iHottffeaub SBertc I- SJcIeinitniffe. Ueberiept von 3. @. iicuiingcr, eingeleitet
von ·1'η’ί(ίϊοΓ Dr. ©tepban Som.
„ 261. (gtalien. Bitt) granccbco -pctrarcab ©ebitiic I. gouette unb Sanjoncti auf has ffebett bcr Sottna
Banra. ’Had) ber Ucberfcpung von Sari Riirfter, eingeleitet von I'ubwig Weigcr.
finb in alien SButbbanbluiigen bes 3n= unb Huilanbei jur Slnfidjt vorratig unb Wnnen bort im Wbonnement
ober einjetn bejogen roerben.
..
...
•Bite ritfitig bet (Bebante roar, bem beuifeb tefenbeit Tublitum gut libcrfcllte fdfiitt auigcftattctc, gebunbene
Huegaben ber aubliinbifdten «laffiter jum $rciie von nnr 1 SRart pec IBanb ju Detern, gel)t baraua pernor,
baft von XacituS’ SBerten SBanb 1 fofort
eine ft.idic jiu.lie SCuftage
gebrudt tuerben mubte·

Συντάκτης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι.

ELSTER-STR. 19.

Χαρτοπωλείο! · Β. ΣΙΓΙΣΜΟΓΝΔΟϊ έν Βερολίνφ και Λειψίφ. — Ί'ύποις· Γ. ΔΡΟΓΓΟΓΛΙΝΟϊ έν Λειψία.

