
ΕΤΟΣ Δ'. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 30 ΔΙΑΙΟΓ 1836. ΑΡΙΘ. 163.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΜΑΘΩΝ.
ΤΙΜΗ ΤΙΙΣ ΣΤΚΛΡΟΜΗΣ.

ΕΤΗΣΙΑ.
η ρ ο π α π ρ ητ ε Λ 

Διχ τί Ιοωτιρΐ«ϊ» ΐ?. 12 
Διά τό ϊζωτ<?<«ν · 15

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΙΜΟΣΙΑΣ EKHΑΙΑΕΪΣΕΩΣ.

ΑΙ ΣΤΝΔΡΟΜΑί ΓΙΝΟΝΤΑΙ
—«#··

Π»?χτοϊςΚ. Κ. Διί«χ»/τ:ς 
χιΐ τίΓς έπιττάταις τώ» Ta- 
X'jSf'.uiiw» ί» τνΐ ήαιίαπρ.

Σν»τάσβττ«ι ΰπόΔ.Πα’ταζί 
aiiU5i5tTX!s05u»ya'jToi.xxt 
8ii tcii ΙΑίο»Ι»ιργ«"τ«(’ττχαα 
ίοσολχψ'χ χγορΰχχ. 
Τΐ|«.ή <α:αχω::7;ω; άγγ«- 
λιώ» λ»πτ. 15 6 στίχος.

........ ** Λ***········

Oi'j· οί ,-το.Ι.Ιά, ά.1.1' οί χρήσιμα drayn'oio/.orzιίσι σπουύαΐοι.
(ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ).

'Ear ϊ)ς yi.lojta&i/c, tot) και .το.Ιίψαθής (ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ).

Έ» 56 τή άλλτίιπνί -παρά Τ'.ί;
Κ. Κ. Έλλτ,νιχ. Προξίτοις 

ττ'ί ίίΐαΐτίροις Ιτττρό- 
τ'-ις τοϋ exievca.

ΈχδίΒτται τιτρίχις τιί 
|Μίνο'{.

Ελβρας.

Παρά τοΐς άρχαιοτέροις Έλλησι ποιηταΐς, οΐον παρ’ 
Όμήρω, Ήσιόδω κχί ΙΙίνδάρω ή λέξις αύτη σημαίνει άεί ελε
φαντόδοντα καί ουδέποτε τδ ομώνυμον ζώον, διότι οι Έλλη
νες πολύ πριν η ίοωσιν ή λάβωσιν αφορμήν νά περιγράψωσι 
τόν ελέφαντα έλάμβχνον διά τοΰ εμπορίου τδ έκ τοΰ ζώου 
τούτου ομώνυμον όστούν. Άλλά δέν υπάρχει και ούδεμία άμ- 
φιβολία ότι έτυμολογικώς ή λέξις σημαίνει τδ ζώον, ή αύτή 
ούσα τή έβρχΐχή και αραβική άλέφ ή έλέφ, δηλούση βούν ή 
έτερον μέγα ποωφάγον ζώον δηλαδή, οί Έλληνες έλαβον 
συγχρόνως τή ουσία τοΰ ελεφαντόδοντο; καί τδ όνομα τοϋ 
παράγοντος αύτήν ζώου, και, ώς εΐκδς, ώνόμασαν ταύτην άπδ 
τούτου (π·ρί τοΰ ονόματος ϊδε τά περαιτέρω εις τδ λεξικόν 
τοΰ Liddell καί Scott καί είς τοΰ Poti, G I y m. F ο rs ch. pt. i. 
p. Ixxxi). Ό 'Ηρόδοτος, ώς ήν επόμενον, έκ τών εις Ασίαν 
καί ’Αφρικήν ερευνών αύτοϋ έοιδάχθη δτι ή περί ής πρόκειται 
ουσία ήν δδοντες έλέφαντος (Δ. 191, Plin. Η. Ν νϋί, 3. s.-1), 
ενώ άλλοι συγγραφείς μέχρι τοΰ Juba (Plin. ά νωτ) καί ό 
Παυσανίας (Ε. 12. 1) εσφαλμένος έξέλαβον τούς χαυλιόδον
τας ώς κέρκ.

Πρώτη μνήμη τοΰ ελεφαντόδοντο; παρ’ Έλλησι συγγρα- 
φεΰσιν εύρηται έν χωρίω τής Τλιάοος (Ε. 3S3) ένθα άναφέρε- 
ται ώς κόσμος ηνίων « ηνία λεύκ’ έλέφαντι. » Έν τή Όδυσ- 
σεία μνημονεύεται τόσον συχνά ώς άρΟρον πολυτελείας, ώστε 
καθίσταται περιττή ή παράθεσις τών χωρίων, άτινα άποδει- 
κνύουσι τήν κατά μεγάλας ποσότητας εισαγωγήν αύτοϋ ύπό 
των Φοινίκων εμπόρων είς τάς έν ’Ασία τή Μικρά Έλληνίδας 
πόλεις, αναμφίβολος δέ και ε’ς τάς έν τή κυρίως Έλλάδι. 
Φαίνεται έν τοΐς κόσμοι; των οικιών, έπίπλοις, σκεύεσιν, ό- 
πλοις, ήνίοις κ.τ.λ. ούτε ύπάρχει ίσως άνάγκη 'ίνα διαγράύω- 
μεν τήν αδιάλειπτου χρήσιν αύτοϋ παρά τε τοΐς ΈθΛησι και 
τοΐς ‘Ρωμαίοις μέχρι τών πολυτελών και δαπανηρών χρόνων 
τής αυτοκρατορίας, δτε ή γινόμενη πρόβλεψις ύπδ τής άκμα- 
ζούσης εμπορίας ηΰξήθη μεγάλω; ύπό τού έξαισίου αριθμού 
τών έλεφάντων, ους έφερου ινα φονεύωνται έν ταις Οηριομα- 
χίαις τοΰ αμφιθεάτρου. Έχρησίμευε δέ ού μόνον ώς κόσμος 
τών θρόνων, κάθιδρων, κλινών, υποβάθρων καί άλλων επί
πλων και σκευών, οΐον άγαλμάτων, αυλών, λυρών καί άλλων 
πραγμάτων, αλλά καί ώς ύλη έξ ής όλοζ/.ήρως ταΰτα κατε- 
σζευάζοντο.

Ή σπουδαιότερα χρήσι; τοΰ έλέφαντος έγίνετο εις τά έργα 
τής τέχνης, καί ιδίως εις τ’ άγά/ματα εκείνα, άπερ, συγ
κείμενα έκ χρυσού καί έλέφαντος, έλέγοντο χρυσελεφάντινα.

II χρυσελεφαντική πλαστική (τορευτικλ) πρέπει νά θεωρηΟή 
ως διακεκριμένη ύποδιαίρεσιςτής άρχ. τέχνης,διάφορος τής διά 
•χαλκού χωνευτού άγαλματοποιίας καί τής διά γλυφής λίθου, 
μάλλον σχέσιν έχουσα πρός τήν ξυλογλυφίαν, ής μάλιστα 
’τα έργα οιεκοίνοντο διά τοΰ ονόματος ξόανα (Στοάβ. Η. 372-1. 
Ιον ω ο Λιθοξόος είργάζετο αμέσως επί ύλης, ήτις έν τοΐς 

πρώτοι; τοΐς τέχνης βήμασιν ήμελεΐτο ένεκα τοΰ ουσκατερ- 
ραστου αυτής, έ·,ο> ό πλάστη; άπεμιμεϊτο εν παραμονεστέρ-/. 
-•σι/. τ·ι ε οη χπερ τρίτεΐνν :;;τυ“·.·ΰ.το :ν εύμτλίκτ» ύλη. 

άλλοι άλλης τάξεως τεχνϊται ανέπτυσσαν τάς έπιδεκτικότητας 
ετέρου άρχιγενοϋς κλάδου τής γλυπτικής, γλύφοντες έν ξύλιρ, 
δπερ ένεκα τού εύκατεργάς·ου αυτού συνηθίζετο μάλιςία πασών 
τών άλλων υλών κατά τους αρχαιότατους χρόνους, ιδίως είς 
κατασκευήν ξόανων τών θεών (παράβλ. Πλαστική είς άρχ. Λεξ. 
καί Λεξ. Βιογραφ. τού Σμίθ, ένλ. Δαίδαλος). Τάτραχέως έξειρ- 
γασμένα ξόανα ού μόνον έβελτιώθησαν κατά τύπον, άλλά καί 
πεοιττώς διεκοσμήθησαν τδ πρώτον διά χρωμάτων καί περιαιρε 
τών ένδυμάτων, ύστερον δέ καί διά τιμαλφεστέρων ουσιών. Καί 
το μεν πρώτον μέγα πρός τήνβελτιωσιν αύτών βήμα ήν ή κατα
σκευή τών μή καλυπτόμενων ύπδ τών ίματίων μερών, δηλαδή 
τού προσώπου, τών χειρών καί τών ποδών, έκ λίθου λευκού- 
τά τοιαύτα δέ αγάλματα έλέγοντο άκρόλιθΟΓ τδ δέ δεύτερου 
ή ύποκατάστασις τοΰ λίθου διά πλακών έλέφαντος· ή δε περαι
τέρω πρόοδος, ή χρήσις δηλ. έλατού χρυσού αντί περιαιρετών 
ένδυμάτων, άπετέλεσε τά χρυσελεφάντινα άγάλματα. ΈΙ τέ
χνη αύτη ήν έξ εκείνων, α'ίτινες προήλθον εις τελειότητα 
σχεδόν άμα λαβοΰσαι τήν πρώτην αύτών άνάπτυξιν. Και 
ύπηρχον μέν έργα τινά το'.αΰτα πρό τοΰ Φ.ειδίου (1), ά?»- 
λ’ ή κυρίως τέχνη αϋτη έδημιουργήθη καί ευθύς συγχρόνως 
έτελειοποιήθη ύπ’ αύτοϋ- ό λόγος δέ τής άμεσου τελειοποιή- 
σεως αύτής ήν ότι δ τεχνίτης ούτος ήν προς τό έργου αύτοϋ 
παρεσκευασμένος ού μόνον ύπδ τής ιδίας ευφυΐας, άλλά και 
διά γνώσεως τών νόμων καί τών έργασιών πάντων τών άλ
λων τής καλλιτεχνία; κλάδων.

41 διά χρυσού κα’έλέφαντος πλαστική, ώς έςεπόνει αύτήν 
ό Φειδίας, συνεδυαζε, πρός τή τελειότητι έκείνη τοΰ τύπου, 
όστις έχαραζτήριζε πάντα τά μεγάλα έργα τής εποχής έζεί- 
νης, τά στοιχεία τοΰ κολοσσιαίου μεγαλείου, ύπερβάλλουσαυ 
καλλονήν καί λεπτότητα ύλης, καί πλουσιωτάτους καί είς ά
κρου περιττούς έπιβοηθητικοΰς κόσμους. ‘11 γενική έμφασις του 
Διδς καί τής ΆΟηνάς τοΰ Φειοίου ήν λίαν άξιοσέβαστου με- 
γαλεϊον, και τελειοτάτη φαντασία, έφ- όσον δύναται ή τέχνη 
νά φθάση. Έν χαλκού ή λίθου άγάλμασιν ή ύλη διασκεδάζει 
παραχρήμα τήν ιδέαν τής πραγματικότητες, άλλ’ ή προσγιυο- 
μένη τω θεατή έντύπωσις έκ τής αβρά; διαχρώσεως τού έλέ
φαντος, τών κεχρωματισμένων οφθαλμών καί τού διαχρύσου ι
ματισμού τοΰ ’Ολυμπίου Διδς,καί άν παραλείψωμεν τήν έ’κφρα 
σιν τών χαρακτήρων κχί τοΰ είδους,ήυ ώς εί άτένιζεν ουτοςπρος 
αύτδν τόν θεόν παρόντα. Τά άγάλματα ταύτα ήσαν ή έσχατη 
προσπάθεια ήτις ποτέ έγένετο, καί πιθανόν ή δυνατόν ποτέ 
νά γίυη, είς τδ νά περιβάλη είδωλολατρευτικήυ θρησκείαν ταϊς 
έξωτερικαίς έμφάσεσι τής πραγματικότητάς. Χάριν οε τοΰ ά
μεσου τούτου αποτελέσματος ό καλλιτέχνης προθύμως παρέ- 
λειπε τήν διαρκή φήμην, ής ήΟελεν απολαύει, έάν έξετέλει τά 
μέγιστα τών έργων αυτού έπι παραμονεστέρας ύλης.

Τά περιφημότερα τών έν Έλλάδι καί ταις αλλαχού Έλληνί- 
σΐ πόλεσι χρυσελεφάντινων αγαλμάτων ήσαν τό τής Αθήνας 
έν τή Άθήνησιν άκροπόλεί, τό τοΰ Διδς έν ’Ολυμπία, τό του

(I) Γίνεται μνεία χρυ-εζ:5ζντ:·,ων άγιλμάτων ειλιττχ.ηΟίντωυ 
υπό Διουζλείοου, Θ:οζλ:;υς, Μιδοντος, Κανάιιυ, Μ-ιναίχμιυ zr. Σ;;- 
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)( 662 X X 665 X
Άσχληπιοΰ έν Έπιδαύρω, έργα καί τά τρία ταΰτα τοΰ Φειδίου· 
τό τής Ήρα; πλησίον τοΰ "Αργους έργον τού Πολυκλείτου 
(ού τά τοιαΟτκ έργα έξετιμώντο ύπό τινων ώς τά κάλλιστα 
τών γενομένων, έν ω άλλοι έθεώρουν αύτά πολύ υποδεέστερα 
τών τοΰ Φειδίου· παράβλ. Στράβ. ΙΓ. 372, Quinlil. χϋ. 
10)· ό ’Ολύμπιος Ζευς, ο ιδρυθείς έν Δάφνη ΰπδ Άντιόχου 
τοΰ Δ', κατά μίμησιν τοΰ ύπό του Φειδίου φιλοτεχνηθεντο;· 
αγάλματα τινα έν τώ ΆΘήνησι ναω τοϋ ’Ολυμπίου Διος, α- 
τινα έπαινοϋνται μέν άλλα δέν ορίζονται υπό τοΰ Παυσανίου. 
Καί τινες έτι τών ‘Ελλήνων βασιλέων τών κατακτηθεισών χω
ρών τής ’Ασίας ιδιοποιούντο τήν ύψίστην ταύτην τιμήν, ήν 
ή ευσέβεια τών αρχαιότερων χρόνων μόνον τοΐς θεοί; άπέδιδεν, 
δθεν ό Παυσανίας είδεν έν τώ Όλυμπιάσι ναω τοΰ Διό; εικόνα 
έξ έλέφαντος τού βχσιλέω; Νιχομήδους (Ε. 12. 3). Τά κυριώ- 
τερα τών μνημονευθέντων έργων περιγράφονται λεπτομερώς 
έν τοΐς άρθροις Φειδίας και Πολύκλειτος τοϋ βιογραφικοΰ λε
ξικού τού ΣμίΘ.

Τό ζήτημα περί τή; μηχανική; κατεργασίας τών χρυσελε
φάντινων αγαλμάτων παρέχει δυσκολίας τινάς, αϊτινες έξητά- 
σΟησαν διαπεπονημένως καί εύφυώς ύπό τού Quatremere de 
Quincy, έντώ λαμπρω αύτοΰ συγγράμματι « Le Jupiter OJym- 
pien, ou, Γ art dela sculpture antique, consiilere sous un 
nouveau point de vue, · Paris. 18 Ιο- καί επιπόλαιος παρα- 
τήρησις τής χρησιμευσάση; εις τούτο ύλης θέλει δείξει τήν 
οόσιν τών δυσκολιών. Έκ τεύχους ξύλου ή ογκου λίθου δύνα- 
ται νά έκπονηθη ή άπαιτουμένη μορφή άποκοπτομένων με
ρών τινων αύτοΰ· ό πηλός δύναταί νά έκτυπωθή, καί ο χα,λ- 
χόζ ή ή γύψος νά χωνευθή εις σχήμα προηγουμένως ώρι- 
σμένοτ άλλ' ή πρός κατασκευήν ελεφάντινου αγάλματος 
ύλη παρουσιάζεται εις τεμάχια, άπερ άνάγκη νά λάβωσι δλως 
νέον τύπον πριν ή γίνη εναρξις τοϋ έργου. c0 De Quincy τοί- 
νυν νομίζει, ότι οί αρχαίοι έγίνωσκον τήν μή γνωστήν νΰν τέ
χνην τοΰ κόπτειν τά κυρτά μέρη τοΰ χαυλιόδοντας του έλέ- 
φαντος εις λεπτά; πλάκας ή πτυχάς, έχούσας πλάτος 12 ή 
και μέχρις 20 δακτύλων, καί τοΰ κυρτοΰν αύτάς κατά τά διά
φορα μέρη τοΰ αγάλματος, άπερ έπρεπε νά καλόπτωσιν. Αί 
πλάκες αυται σχηματιζόμεναι άναλόγως κατά παράθεσιν πρός 
πρότυπον, έφ’ ού έκαστη αύτών έσημειοΰτο, ετίθεντο έπί τοΰ 
υποθέματος (κανάβου) τού αγάλματος, οπερ ήν ξύλινον, έστερε 
οΰντο διά μετάλλινων συρμάτων καί προσεκολλώ'-το αύτώ τε 
καί άλλήλαις κυρίως δι’ ιχθυόκολλας, ζαί ώςεΐκός, πάσα ή έπι- 
φάνειί. έστιλπνούτο" (αξιόλογος περιγραφή τήςέργασίας ταύτη;, 
κατά τάς τοΰ De Quincy θεωρίας, εΰρηται έν τω συγγράμματι 
έπιγραφομένω α Menageries, vol. ii. c. 13). Τόν ελέφαντα μετε- 
χειρί'οντο εις παράστασιν τών φαινομένων σαρκωδών μερών, 
οίον έν τοΐς κολοσιαίοις άγάλμασι τών θεών, τοΰ προσώπου, 
τοΰ λαιμού, τού στήθους τών βραχιόνων, τών χειρών καί 
τών ποδών. Τά άλλα μέρη τού ξύλινου υποθέματος έκαλύ- 
πτοντο διά λεπτού ελάσματος χρυσού είς παράστασιν τών βο
στρύχων καί τών ενδυμάτων, όπερ προσηρμόζετο τώ άγάλματι 
ούτως ώστε ν’ άφαιρήται κατά βούλησιν, ώ; καί έγεινεν. 
Ό χρυσό; έν μέρεσί τισι έτορεύετο καί προσηλούτο, έγίνετο 
δέ καί ελεύθερα χρήσις χρωμάτων. Οί οφθαλμοί κατεσκευά- 
ζοντο έκ λίθων πολυτίμων ή κεχρωματισμένων. "Ινα δέ τηρώσι 
τόν ελέφαντα άπό τής έπηρείας ήτοι πολλής ή μή έξαρκού- 
αης ύγρασία; ήλειφον αύτόν έν μέν τή πρώτη περιστάσει 
ελνίω, έν οέ τή δεύτερα ύδατι (παράβλ. Smiths' Λεξικόν βιο- 
γραφ. Λ. Φειδία; καί Muller Arch. d. Kunst, § 312)· CII a- 
παιτουμένη είς τά έργα ταΰτα μεγίστη ποσότης έλ.έφαντο; 
έπί τών χρόνων τοΰ Φειδίου έκομίζετο κυρίως έξ ’Αφρική; 
(Έρμιππ. παρ’ Άθην. Α. 27). Τόν έλέφαντα μετεχειρίζοντο 
έτι οί τεχνϊται είς κατασκευήν άγαλματίων καί άλλων μικρών 
έργων γλυφομένων αμέσως έπί τών στερεών μερών τοΰ χαυ
λιόδοντας, καί πρός τοιαΰτα έργα φαίνετται οτι ήν έν χρήσει 
έκ παλαιτάτου. Ούτως έτι τής τού Κυψέλου λάρνακος έπή- 
σαν τορευτά ζώδια έπί έλέφαντος ίΠαυσ. Ε. 17. 2). Διάφορα 
μικρά φιλοτεχνήματα ελεφάντινα περιεσώθησαν μέχρις ήμών 
άνήκοντα είς πάσας τή; τέχνης τά; έποχάς. Έν τοΐς μάλλον 
σπουδαίοι; τούτων κατατάττονται δελτοι (l.ibri elepbanlini) οί- 
πτυχοι, τρίπτυχοι, πεντάπτυχοι κ.τ.λ. ήτοι ό/.ω; έξ έλέφαν
τος. ή έχουσα*.  φύλλα έκ περγαμνηή; καί επικαλύμματα έξ 
έλέφαντος. //->:»· τορ-.υ-}. ζώδια. Αλλά αί δ;λτοι αυταί είσι 

κυρίως τής τελευταίας ‘Ρωμαϊκή; εποχής καί διαιρούνται εί; 
δύο τάξεις, ύπατευτικάς (Consularia) καί έκκλησιαστικάς, 0ta- 
κρινομένας άλλήλων έκ τών έπί τών έπικαλυμμάτων γλυφών· 
καί είς μεν τά των πρώτων είσιν έπεξειργασμέναι εικόνες υπά
των έν πομπή ιπποδρομική ή θεαματική κ.τ.λ. είς δέ τά τών 
δευτέρων παρίστανται βιβλικαί υποθέσεις (Muller, ά>ωζ. η.;?). 
’Αντί έλέφαντος μετεχειρίζοντο ένίοτε όδόντας ποταμίων ίππων 
έν τοΐς τεχνουργήμασι (Παυσ. Η. 4G. 2. Αεξ. έλλ. άρχ. 
Σμίθ).

II φι άρτου.
Αί διάφοροι μετά τού άρτου επιβλαβείς έπί τής υγε'α; 

προσμίξεις συμβαίνουσιν έκουσίως, ώς έπί τό πλείστον, είναι 
δέ αί ακόλουθοι.

1) ’Ηρα, ήτις είναι επιβλαβή; εις τήν υγείαν.
2) ςΟ έκ διεφθαρμένου ή ευρωτιασμένοο αλεύρου κατασκευα

σμένο; άρτος, ή διά μεγάλου ποσού προζύμης ζυμωμένος 
ή καί μή αρκούντως έψημένος· δύναταί δε νά γνωρισθή έκ 
τής θεωρίας, τή; οσμής καί γεύσεως, καί δύναταί νά έπι- 
φέρη επιβλαβή ενέργειαν έπί τής ύγείας.

3) Άμμος, προερχομένη άπό τού; μυλολ.ίθους, έξιχνεύεται 
δέ άπό τό τρίξιμον μεταιύ τών οδόντων, ή διά τής μαλακώ
σεις καί διαλύσεως τοΰ άρτου δι’ άπεσταγμένου ύδατος, ή διά 
τή; άποτεφρώσεω; τοΰ άρτου, δι’ ής επιμένει ή άμμος.

4) Γύψος, αύτη εύρίσζεται, έάν οί άλευροποιοί μεταχειρί- 
ζωνται διά τό άλευρον καί πρός λείανσιν τής γύψου τούς αύ
τούς μύλους· ή παρουσία τή; γύψου έξιχνεύεται διά τής άπο
τεφρώσεω; τοΰ άλεύρου ή τού άρτου, μέ τόν ίδιον τροπον έξι
χνεύεται καί ή παρουσία τής κρητίδο;, τής άργίλλου τή; 
τιτάνου κτλ.

5) Στυπτηρία, αύτη προστίθεται διά νά γείνη ό άρτος ελα
φρός καί λευκός. Κατά τινα; πληροφορίας άναμιγνύουσιν οί 
αρτοποιοί τή; ’Αγγλία; μετά 240 λιτρών αλεύρου G—8 λί
τρων στυπτηρία;, ώστε οί πολύν άρτον τρώγοντες καταπίνουσι 
καθ’ έκάστην 3—C> κόκκους στυπτηρία;. ‘Η δέ παρουσία της 
άναχαλύπτεται, έάν ό άρτος μαλακυνθή εί; τό ύδωρ, καί τό 
άποτελούμενον διάλυμα διϋλισθή καί εξατμισθή- μετά τήν άπό- 
ψυξιν τοΰ ρευστού σχηματίζονται κρύσταλλα τής στυπτηρία;.

6) ’Ανθρακική μαγνήσια, δύνανται νά άναμιχθώσι μετά 
μιας λίτρα; αλεύρου 2D—10 κόκκοι ανθρακικής μαγνήσια;.‘Ο 
δέ δι’ αύτή; κατασκευαζόμενος άρτο; γίνεται έλαφρός, σπογ
γώδης, καί φυλάττεται άβλαβή;· τοιούτο; άρτος έχει πικράν 
γεΰσιν, ή δέ συνεχή; αύτοΰ χρήσις είναι επιβλαβή; είς τήν ύ- 
γείαν. Προ; έξίχνευσιν μαλάσσεται ό άρτος μέ ύδωρ όξυνι- 
σμένον διά ολίγου ποσού οξικού ή υδροχλωρικοΰ οξέος, τό 
διάλυμα διϋλίζεται καί εξατμίζεται πρός άποχώρ·σιν τοΰ ελευ
θέρου οξέος, διά τή; άναμίξεως δέ μετά τιτανίου υδατος κα
ταβυθίζεται ή μαγνήσια. Παρομοίως δύναταί νά έξιχνευθή διά 
τής αποτεφρώσει; τοΰ άρτου.

7) ’Ανθρακική πάτασσα αναμιγνύεται ένίοτε διά νά άποκκ- 
τασταθή ό άρτο; λευκό; καί σπογγώδης. Έάν προστεθή μόνον 
όση απαιτείται διάτήν έξουοετίρωσιν τοΰ οξέος τή; ζύμη; δέν 
έπιφέρει βλάβην μεγαλείτερον δέ ποσόν τής ποτάσσης προ- 
δίδεται, έάν τό διάλυμα τοιοΰτον άρτο·’ έξιχνευθή διά τοϋ 
τή; κροκορίζη; βάμματος. _ , , .

A α ν ο s ρ ε ρ.

llsciTr.: τω-; ύτΐο τοϋ
111, * κ- r

ι ι
ν. προσβεβλημένων ει- 

ήν ύπό τοΰ ψύχους νεκροφανών, 
αχύτατα καί διά μια;' ή ζωτική δύ- 
/κ.αί κυρίως προσβάλλεται τό νευ- 

ον κεοαυνόν προσβληθέυτες ύποφέ- 
τώυ όστέωυ καί διαρρήξεις τών αλατοφόρων 
σ:ι·"Λήν, καθ’ ή’·* προσβάλλεται ό άνθρωπος 
έΞέρχεται. ώς έ~ί τό πολύ, αΐμα έκ τοϋ στό- 

<;·. τών ώ-ων. Έ-ώ το σώμα τών υπό 

Ή κατάστασις τώυ υπό τοΰ κεραυνού 
ναι όλω; διο/.ου έναντία πρός τά

Ό θάνατος συμβαίνει 
ναμις εξαλείφεται πάραυτα 
ρικόν σύστημα. Οι άπό 
ρουσι κατάγματα 
άγγείωυ, καί τήν 
άπό τόν κεραυνόν, 
μα.ττς. έκ τής γ.

τού ψύχους νεκροφανών φαίνεται κατ’ άρχά; σκληρόν καί 
δύσκαμπτου, τών ύπό τοΰ κεραυνού προσβεβλημένων μέ
νει πολύν χρόνον εύκαμπτον καί θερμόν κυρίως προέρχεται 
αύτη ή νεκροφανία άπό τήν παραλυσίαν τοΰ νωτιαίου μυελοΰ, 
καί τού εγκεφάλου, ήτις έκτείνεται καί έπί τών νεύρων, τών 
τής άναπνοής όργάνων καί τών τής κινήσεως.

Έάν ό άνθρωπος προσβληθή είς κλεισμένου τόπον απαιτεί
ται πρό πάντων νά άερισθή ο τόπος, καί νά μεταφερθή ό νε
κροφανής εί; καθαρόν αέρα. ’Ακολούθως πρέπει πρός επάνο
δον τής αναπνοής νά έμφυσάται άήρ, άφοΰ καθαρισθή τό στό
μα· πρός τούτοι; τρίβεται όλου τό σώμα μέ μάλλινον ύφα
σμα, ή μέ σάρωθρόν τι καί μέ δι’ υδατος κεκραμενον όξος· 
ύπό τήν ρίνα τίθενται δυνατά όσφραντήρια μέσα, ώς άμμωνια- 
κόν ρευστόν, τό όποιον αλείφεται καί έπί τής γλώσσης, έάν 
δέ δυνατόν, ύποβάλλεται ό νεκροφανή; εί; τήν επιρροήν του 
ηλεκτρικού ή γαλβανιχοΰ ρευστού.

Έάν ο ύπό τοΰ κεραυνού προσβληθείς ήναι αιματώδους 
κράσεως, απαιτούνται φλεβοτομία’., έπιθέσει; βδελλών, περί 
τής άνάγκη; τών οποίων όμως πρέπει νά κρίνη ό προσκλη
θείς ιατρός.

Προφυλαχτικά μέσα κατά τής επιβλαβούς επιρροής
τοΰ κεραυνού.

1) Έν ύπαίθρω το'πω ευρισκόμενοι έν χαίρω Ουέλλης πρέπει 
να άποφεύγωμεν άπαντα τά υψηλά αντικείμενα, τά όποια Θεω
ρούνται άγωγά διά τόν κεραυνόν, λ. χ. δένδρα, μεταλλικά σώ
ματα, ΰδατα, λίμνας κτλ.

2) Πρέπει νά άποφεύγωμεν δυνατήν Οέρμανσιν τοϋ σώματος, 
δι’ ής επιταχύνεται ή έκπνοή, λ. χ. ίπασσίαν, τρέξιμον καί 
τά όμοια.

3) Έάν ευρεθώμεν εις κλεισμένου το-ον, δέν πρέπει νά το- 
ποΟετηθώμεν εί; μέρη, όπου ύπάρχουσι μετάλλινα αντικείμενα, 
διότι ταΰτα έφελζύουσι τόν κεραυνο'ν.

Ε. Α ά ν δ ε ρ ε ρ.

ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝ.
Ιίρωτ. 2388.

Άριθ· Διεκπ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ Τ2Σ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Τό ύπουργειον τών Εκκλησιαστικών καί τή; 
Δημοσία; Έκπαιδεύσεω;.

ΙΙρΐς τού; Νομάρχα; τοΰ Κράτους.

Γινώσκετε, Κύριοι, οτι οί παιδες, ώς εύμάλακτο; ουσία, 
διζτυποΰνται, όπως άν οί πεπιστευμένοι τήν διάπλασιν τού 
ηθικού αύτών χαρακτήρος βούλωνται, καί οτι, προίούσης τής 
ηλικίας, ό χαρακτήρ ούτος συνήθως δέν μεταβάλλεται, άλλα 
διαμένει οΐος σρχήθεν έσχηματίσθη. Τούτου ένεκα, άφ’ ής ά- 
νέλαβον τό ύπουργειον, τήν προσοχήν μου έπέστησα εί; τήν 
ζατάστασιν τών δημοτικών σχολείων, έν οι; τίθενται αί πρώ- 
ται βάσεις τής αγωγή; καί παιδείας τών μελλόντων πολιτών 
τής πατρ:δος.

Κατά τάς περί ταύτην μελέτα; μου παρετήρησα, ότι μέγα 
μέρος τής τών παίδων έπιμελείας άνετέθη εις τήν Κυβέρνη- 
σιν. ‘Η έν ’Άστρει συνέλευσι; διά τοΰ συντάγματος αύτή; 
πρώτη ώρίσατο, ϊνα ή Δ ι ο ί ζ η σ ι ς φροντίση περί τής δη
μοτική; έκπαιδεύσεως είσάγουσα τήν ά λ λ η λ ο δ ι δ α ζ τ ι- 
κήν μέθοδον. Δυσχερή; ίσως καί ανέφικτος ήθελεν ει- 
σθαι τοΐς ίδιώταις ή έκτέλεσι; τοΰ καθήκοντος τούτου, έάν 
κατελείπετο αΰτοΐς καθ’ ό/.οζληρίαν ή φροντίς τής στοιχειώ
δους τών τέκνων αυτών διδασκαλίας, καί σύγχυσις καί ανω
μαλία ήθελεν έμφιλοχωρήσει εί; τήν διεύθυνσιν τής διδασκα
λίας, ώς έν αΑλοις τισί μέρεσι συνέβη, ένθα τό ζήτημα τούτο 
εμεινεν ά/.υτον, ή εύκρ.νώ; δεν έκανονίσθη.

Τήν δυσχέρειαν ταύτην κατιδόντες καί οί τά τών δημοτι
κών σχοθ.είων κατά τό 183'1 ιδία νομοθετήσαντες, καί καθό
λου οι τα περί -t-ή; έκπαιδεύσεως θεσπίσαντες, άνέθηκαν εϊ; 
την Κυβερνησιυ ού μόνον τήν γενικήν εποπτεί.-ν. ζλλά καί 

τήν είς πολλά τών καθέκαστα γινομένων έπέμβασιν αύτής, 
ίνα ή διάπλασις τής νεολαίας η έξησφαλισμένη έπί άσφαλε- 
στέρων εγγυήσεων.

Τή; ευθύνης ταύτης τό βάρος καταμέτρησα;, ένέκυψα έκ 
τοΰ έγγυτέρω είς τό μέρος τοΰτο’ τών έργων μου, καί έκ τής 
είς τοΰτο επιστασίας έπληροφορήθην έπ’ άλλοι;, δτι καί αί έν 
τω περί δημοτικών σχολείων νόμω τή; G Φεβρουάριου 1834 
όριζόμεναι έπιθεωρητικαί έπιτροπαί ποΰ μέν δέν ύφίστανται 
ολως, ποΰ δέ είσιν άτελεΐς καί ένιαχού μόνον συμπεπληριομέ- 
ναι· τό δέ χείριστον πάντων, ότι πολλαί τών ούτως ή άλλως 
έχουσών, ούδ' άπαξ τού ένιαυτοΰ έπισκέπτονται τά ύπό τήν 
έπιτήρησιν αυτών υποκείμενα σχο?.εια, ούδέ συνέρχονται ίνα 
περί αύτών σκεφθώσι. Μένουσιν ούτως άνεπιτήρητοι οί κατά 
δήμους δημοδιδάσκαλοι καί άνεξέ?*εγκτοι  πολλαί τών αναγ
κών τών σχολείων. ζΗ δέ άνωτέρα άρχή, ένεκα τής παραμε- 
?νήσεως τής λίαν σπουδαίας ταύτη; διατάξεως τοΰ νόμου, τής 
περί εφορευτικών έπιτροπών δηλονότι, διατελεϊ πολλάκις έν 
άγνοια πολλών πραγμάτων, άτινα άνάγκη νά γνωρίζη.

Δέν άγνοεϊτε, Κύριοι, ότι τό κατασκεύασμα τοΰτο έστιν έκ 
τών ούσιωδεστάτων τής καθ’ ημάς σχολιακή; νομοθεσίας, καί 
έκ τή; άργία; ή αχρηστίας αύτοΰ πολλαί καί σπουδαΐαι έπιφέ- 
ρονται συνέπειαι. Τω διερχομένω τά έν τώ μνησθέντι νόμω 
οριζόμενα καθήκοντα τών έπιτροπών τούτων γίνεται αύτίκα 
καταληπτόν πόσον έπιβί.αβή; αποβαίνει ή παραμέλησις αύτών 
επειδή δέ τά καθήκοντα ταΰτα εκτίθενται λεπρομερώς έν τώ 
νόμω, παραλείπω τήν έπανάληψιν αύτών ένταΰθα, καθότι, 
πιστεύω ότι, συναισθανόμενοι τό καθήκον υμών πρός τήν 
περί πλείστου ποιουμένην τά περί αγωγής καί παιδεύσεως τής 
νεολαία; Κυβέρνησιν,’ έχετε άεί πρό οφθαλμών τά σπουδαία 
τών εΐρημένων έπιτροπών χρέη.

Κατά ταΰτα τοίνυν προσκαλώ ύμάς, Κύριοι, ά) νά φροντί- 
σητε άνευ άναβο'λής περί συμπληρώσεως τών έπιτροπών τού
των κατά τόν νόμον, καί όπου τυχόν δέν ύπάρχουσι νά ένερ- 
γήσητε τήν συγκρότησιν αύτών β') νά έπιμελήσθε ίνα καί τά 
σχολεία τακτικώς έπισκέπτωνται καί συνέρχωνται πρός συζή- 
τησιν και μελέτην τών άφορώντων αύτά, ώς ο νόμος Staxs- 
λεύει· γ') έν ταΐς πρός τό ύπουργειον κατά τό κεφ. Δ. και 
άρθρ. 32 γενικαΐς έκθέσεσιν υμών νά ποιήτε μνείαν καί τών 
γνωμών, ά; at συνερχο'μεναι έπιτροπαί άποφαίνονται, έπιφέ- 
ροντες καί τάς ύμετέρας έπ’ αύτών παρατηρήσεις. Ούτω διά 
τής έρρύθμου καί πρός τόν αύτόν άποβλεπούσης σκοπόν ένερ- 
γείας παράγεται εύάρεστον αποτέλεσμα καί εύσκοπώτερον έπι- 
τυγχάνεται ή γενική τοΰ λαού αγωγή καί διδασκαλία.

Προσκαλεΐσθε νά διαβιβάσητε άνευ άναβολής τά; έν τή 
παρούση έγκυκλίω παραγγελία; μου καί τοΐς ύφ’ ύμίν διατε- 
λοΰσι ΚΚ. Έπάρχοις, ϊνα έκαστο; έν τή περιφερεία αύτοΰ 
μετά πάση; τής δυνατής έπιμελείας έφαρμο'ση ταύτας, καί μοί 
άναφέρητε έγκαίρω; τό αποτέλεσμα τών ενεργειών υμών τε 
καί τών έπάρχων, οιαβιβάζοντες συγχρόνως καί ονομαστικόν 
κατάλογον τών έπιτροπών.

Εν Άθήναις, τήν 5 Μαίου 185G.

CO Υπουργό;

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΤΛΟΣ.

Πρωτ. 1060.
Άριθ·---------------------

Διεκπ.

ΒΣΙΑΕ1ΟΧ ΓΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Τό ‘Υπουργειον τών Εκκλησιαστικών καί τής

Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.

Πρός τούς Νομάρχα; τοΰ Κράτους.

Κατά τά άρθρα 24, 2G, 27, καί 37 τοΰ περί δημοτ. σχο
λείων Νομού, τά δίδακτρα τών δημοδιδασκάλων προσδιορίζον
ται κατ’ αναλογίαν 10—50 λεπτών δι’ έκαστον παΐδα, πληρω
τέων άπό τού δημοτικού Ταμείου μηνιαίως, καί είσπραττομέ- 
νων μετά ταΰτα παρά τοΰ δημοτικού είσπράκτορος, εξαιρούμε
νων τή; συνεισφοράς ταύτη; μόνων τών όλω; ενδεών, περί 
ών άποφασίζει ή εφορευτική του σχολείου επιτροπή κτλ.



'Em τή βάσει των ορισμών τούτων τοΰ Νόμον έξεδοθη πρό < 
έννέα μηνών ή άπό 3 Αύγ. π. ε.χαί ύπ' άριθ. 88 εγκύκλιος 
τοΰ έπι τών ’Εσωτερικών υπουργείου, χανονίζουσα τόν τρόπον 
τής τε πληρωμής και τής είσπράξεως τών διδάκτρων τούτων, 
τών οποίων είχε τέως δ·.ά συνήθειας παρεζλίνει ή ενέργεια.

Άλλ’ επειδή εις τινας τών δήμων ό κατ’ αναλογίαν προσ
διορισμός τοΰ ποσοΰ τούτον τών διδάκτρων έγένετο κατ’ αυ
θαίρετον ολως τρόπον, καί έπι εκατόν, φερ’ είπεϊν, παίιων ώ- 
ρίσθησαν 16-—12 δρα/μαί, λογιζομένων, όλων, ζαθά φαίνεται, 
πενήτων, έν ω, κατά φυσικώτερον λόγον, έάν οι είκοσιπέντε 
έξ αύτών ήνε διόλου ενδεείς, έπι τών λοιπών 75 ό μέσος όρος 
φέρει 22 τουλάχιστον δραχμάς, όφείλοντες νά άσφαλίσωμεν 
τό περί τούτου, καθόσον αποτελεί έν τών νενομισμένων δικαι
ωμάτων τών δημοδιδασκάλων, τών όποιων άλλως ό μισθός εί
ναι ανεπαρκής, συνεννοήθημεν μετά τοΰ έπι τών Εσωτερικών 
υπουργείου, και ινα μηδεμία μένη παραπόνων αφορμή, μήτε είς 
τούς γονείς, μήτε εις τούς διδασκάλους, ένεκρίναμεν έκ σύμ
φωνου, ινα τοϋ λοιπού τά τών δημοδιδασκάλων δίδακτρα κα- 
νονίζωνται, προΰπολεγιζόμενα κατ’ έτος παρά τών αρμοδίων 
δημοτικών Συμβουλίων, έπι τή βάσει των φορολογικών κατα
λόγων, συμπεριλαμβάνηται δέ έκάστοτε είς τόν προϋπολογι
σμόν εκάστου δήμου ώς πίστωσις τόσον μέρος αύτών όσον 
απαιτείται διά τήν πληρωμήν δυο—τριών μηνών, είσπραττό- 
μενον έν τω μεταξύ ύπό τοΰ δημοτ. είσπράκτορος, όστις οφεί
λει νά πληρόνη έξ αύτών κατά μήνα τακτικώς τό αναλογούν 
ποσον είς τόν δημοδιδάσκαλον, καί νά εχη πάντοτε έτοιμον 
είς τό ταμεϊον του τό άπαιτουμενον ποσόν διά τήν έπομένην 
τριμηνίαν. Κατά συνέπειαν τής άπό τοϋ κοινού ταύτης άποφά- 
σεως ήμών έξεδόθησαν ήδη ύπό του επί τών ’Εσωτερικών υ
πουργείου αί άπό 12 Μαρτίου 6 Απριλίου ε. ε. ζαί ύπ’ άριθ. 
30)5175 χαί 10|74-ί0 έγκύζλιοι πρός ύμάς, καί προς αύτάς 
συμφώνως προσκαλεϊσΟε, Κύριε Νομάρχα, καί παρ’ ήμών νά 
γνωστοποιήσητε καί πρός τούς δημοδιδασκάλους τοϋ καθ’ ύ
μάς Νομοϋ τά δέοντα, ϊνα παύση τού λοιπού πάσα περί τοϋ 
αντικειμένου τούτου αμφιβολία, καί ή διάταξις τοΰ Νόμου ένερ- 
γήται κατ’ ακρίβειαν

Έν ΆΟ/ναις τήν 2 Μαίου 1850.
‘Ο ‘Υπουργός

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΪΛΟΣ.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Διά Β. Διατάγματος τής 20 Μαίου ελαβον—ό καθη γητής Κ. 

Κ. Άσώπιος τών σταυρόν τών Ταξιαρχών, ό καθ. Κ. Ιω. Σοϋ- 
τσος τόν χρυσοΰν σταυρόν τοΰ Σωτήρος, ό καθ. Κ. Ξ. Αάνδε- 
ρερ ομοίως, ό καθ. Κ. Κ. Φρεαρίτης τόν άργυροϋν, διά τήν ω
φέλιμον αύτών διδασκαλίαν ζαί τά αξιόλογα βιβλία άπερ είς 
χρήσιν τών ομιλητών αύτών έξέδοσαν.

Έλαβον έτι, ό Διευθυντής τοϋ Β. Διδασκαλείου κ. λ. Κ. 
Σκαρλάτος Δ. Βυζάντιος τόν χρυσοΰν σταυρόν τοϋ Σωτήρος 
κα. διά τ>ς πολυτίμους αύτοϋ συγγραφάς καί διά τόν περί τήν 
δημοσίαν υπηρεσίαν ζήλον αύτοϋ. ‘Ο Κ. I’. Δοκός γραμμα- 
τεύς τοϋ Ιΐινεπιστημίου τόν άργυροϋν, διά τήν έξ αρχής τής 
συστάσεως τοΰ ΙΙανεπιστημίου περί τά έργα αύτοϋ επιμέλειαν 
καί δι’ας προσήνεγκεν άξιολόγους υπηρεσίας καθόλου είς τό 
Πανεπιστήμιου,

Αντί δε παντός λόγου ήμών διά τήν πρός τον κύριον Άσω- 
πιον άποδοθεϊσαν Υ. τιμήν παρκθέτομεν απόσπασμα τής περί 
τούτου προτάσεως τοΰ Κ. ‘Υπουργού τών ’Εκκλησιαστικών 
καί τής οτμοσίας έκπαιδεύσεως, όπερ δεικνύει έτι καί τό εξαί
ρετου σέβας τοΰ κυρίου X. Χριστοπούλου πρός τόν γηραιόν 
τούτον διδάσκαλον καί καθόλου πρός τά γράμματα καί τούς 
ύπίρ τής οιαδόσεως αύτών άγωνιζομένους. Ιδού αυτό 

«‘Ο Άσώπιος τεσσαράκοντα καί επέκεινα ήδη έτη 
ής ‘Ελληνικής ι 
λείστων, οϊτινε 

γράμνα

διδάσκει 
φυλής τήν νεολαίαν. Είναι ό μοοφωτής τών 
:ς σήμερον ευδοκιμώ; διδάσκουσι τά ‘Ελλη

νικά γράμ ζατα παρ’ ήμϊν ζαί αλλαχού, ένθα ομογενείς χα- 
το'κοΰσι. Παρ’αύτοϋ ελαβον τήν ‘Ελληνικήν παιδείαν οί πλειό- 
τεροι τών έν ήμϊν διακριυομευων καί είς έτερα ελευθέρια I- 
π'.γγίλυατ-ζ. Ιν··'. νΰν ακόμη προβεβηζώε ών τήν ήλ·Αϊζν

C —

ήξιώθη, ζαθό τοιοΰτος, παρασήμων τών άνωτέρων 
καί φαίνεται όλιγωρία τις τοΰ εκπαιδευτικού κλάδου

'»
τό έλαβε λόγω ύπηρεσιών είς 

έπειτα 
γίας, 
■ερον 

καί παρήγορος ή 
■ ν μέχρι τών έ-

λαμπρώς ζαί τών άλλων ηγούμενος τον αγώνα τούτον αγω
νίζεται.

‘Ο Πρυτανυς ούτος τών ήμετέρων φιλολόγων, τετιμημένος 
ών ήδη διά τοΰ χρυσού σταυρού τοΰ Σωτήρος, θεωρείται παρ’ 
ήμών νΰν άξιος άνωτέρου έτι δείγματος Βασιλικής πρός αύτόν 
εύμενείας/ΙΙ τιμή αύτη ούχί μόνον απολύτως οφείλεται είς τά 
γράμματα, άλλά άπονεμητέα κρίνεται ζαί ύπό τήν έποψιν τής 
προόδου αύτών εξεταζόμενη, ώς έμψυχουμένων ουτω καί τών 
κατόπιν έρχομένων νεωτέρων τής έθνικής παιδείας λειτουρ
γών. Καί έτερος δέ λόγος ούχ ήττον ούσιώδης προτρέπει είς 
τήν απονομήν άνωτέρου παρασήμου είς τόν κύριον Άσώπιον, 
όστις είναι, ότι ούδείς σχεδόν άχρι τοΰδε τών ήμετέρων καθη
γητών ~ε··'Λ........... fil — ----------......... -■'·· '----- *—
τάξεων, 
κατά τούτο, μή μένουσα ασχολίαστος. Άν δέ τις αύτών φέρει 
παράσημου τάξεως τοιαύτη;, 
άλλον ζλάδον, είς δν συγχρόνως έτυχε νά ύπηρετή· 
τούς προσενεγζόντας είς τήν πατρίδα έξαιρέτους λειτουρ· 
μάλιστα κατά τήν πρεσβυτικήν ηλικίαν, πρέπει περισσότ: 
νά τιμώμεν είναι λίαν αύτοΐς ευχάριστος ; 
ιδέα ότι αί έθνικαί τιμαί τούς παρηχολούθησαν 
σχάτων αύτών ημερών κ.τ.λ. ζ.τ.λ. »

— Διά Β. Διατάγματος κατά πρότασιν τ 
τής δημοσίας έκπαιδεύσεως ό διευθυντής τοΰ 
Οολογιχοΰ Μουσείου Κ. 
ζτακτος καθηγητής τή; τ 
νης είς τήν χειρουργικήν, 
οσύνη είς τόν Κύριον Σταυρινάκην ύπέρ τά 15 έτη ήδη έν τω 
άνωτάτω τεμένει τών Μουσών μετά ζήλου καί φιλοτιμίας 
πολλής ύπηρετοϋντα.

— ‘Ο Κ. Γολδσμίθ, όστις άνεχάλυψε π

ού Κ. ^Υπουργού 
Άνατομικοπα- 

Στέφ. Σταυρινάκης διωρίσθη ζαί έ- 
οπογραφικής ’Ανατομίας έφηρμοσμέ- 

. Χαίρομεν ότι άπεδόΟη τέλος διχαι- 
• · - - - > _ -λ _ _

πολλούς ήδη πλανήτας, 
τήν 10/22 τοΰ λήγοντας άνεκάλυψε ζοί έτερον. Επομένως οί 
άχρι τοΰδε γνωστοί πλαυήται είναι 41. (Άθηνά).

—ΙΤαρακαλούνται όσοι τών Κ.Κ. συνδρομητών τής έφημερίδος 
τών Φιλομαθών καθ»στεροΰσι τήν συνδρομήν αύτών,ν’ άποστεί- 
λωοιν ήμϊν ταύτην ή περαιτέρω αναβολή βλάπτει καιρίως καί 
τής έφημερίδος τά συμφέροντα καί τοϋ έκδοτου αύτής τήν η
συχίαν. Οί μή εύκολυνόμενοι άλλως άς πέμψωσιν ήμϊν τά ό- 
φειλόμενα διά ταμιακού γραμματίου.

’Εχδοσις άξιολόγου βιβλίου.

Ε'ίπομεν άλλοτε έν τή έφημερίδι ήμών πόσην ένεποίησευ 
έντύπωσιν καθ' άπασαν τήν Ευρώπην καί τήν 'Αμερικήν τό 
περίφημου ηθικόν μυθιστόρημα τής Κυρίας Β. Στόου περί τής 
καταστάσεως τών έν Αμερική δούλων, έπιγραφόμενον ή Κα- 
λύβη τού Μπάρμπα θωμά. Τοΰ συγγράμματος τούτου έπωλήθη- 
σαν κατά τό πρώτον τή; έκδόσεως αύτοϋ έτος ύπέρ τάς 200,000 
αντίτυπα είς μόνην τήν Αμερικήν μετετυπώθη τούτο πολλάκις 
έν αύτή ώς καί έν Αγγλία ύπό διάφορα σχήματα, καί εις τήν 
Γαλλικήν καί άλλας γλώσσα; έγένοντο διάφοροι αύτοϋ μετα
φράσεις. ‘II συγγράύασα αύτό κυρία Στόου έξέοωζεν ύστερον 
όλον τόμον περιέχοντα έπισήμους αποδείξεις τών έν τή Κα- 
λύβη τοΰ Θωμά ιστορούμενων. Τό βιβλίου τούτο, όπερ συ- 
νεκίνησε πάσαν εϋαίσΟητον καί φιλάνθρωπον καρδίαν, μετα- 
σρζσα; εκδίδει ήδη ό έν τω ΆΟήνησι Β. Γυμνασίω καθηγη
τής τής Γαλλικής κύριος Καρασούτσας, ου τίνος τόν γλαφυρόν 
κάλαμου γνωρίζει ήδη τό κοινόν έξ ά?.λων αύτοϋ έπιτυχών με
ταφράσεων χαί διατριβήν. Συνιστωμεν τοΐς πασιν ειλικρινώςτό 
έργου τούτο ναι ούδείς πιστεύομεν θέλει μεταμεληθή διά τήν 
αγοράν αύτοϋ, τιμωμένου διά τού; συνδρομητάς κατά τήν αγ
γελίαν τού μεταφραστοϋ δρ. 3 1/2 έκαστου φυλλαδίου, συνί- 
σταται δετό όλου έζ τριών φυλλαδίων. ’Απέχει δε τό σύμγραμ- 
μα τούτο πολύ τού είναι μυθιστόρημα κατά τήν κοινήν τής λε- 
ξεως έζδοχ,ήν, έστι μίλλον περιγραφή πιστά, δι επισήμων 
εγγράφων καί βεβαίων μαρτυριών στκ,ριζομενη, τής ζαταστα- 
σεως τών έν ’Αμερική δούλων, έν τύπω μυθιστορήματος συν
τεταγμένη υπό φιλάνθρωπου καί εύσεβοΰς Κυρίας.

ΕΚ ΤΠΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Ε ΑΓΓΕΑΟΙΙΟΥΛΟΥ.
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