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ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΒΟΥΔΟΥΝΙΤΣΑ.
(Μετά είκόνος, ίρα σελ. 101.)

μακράν τών Θερμοπυλών καί εί; 
d »'·'·7ων 'ορών άπόστασιν άπό τού στενού,

τό όποιον κατά τήν περιγραφήν τού 
'Ηροδότου διήλθεν ό στρατό; τών Ιίερσών με- 
ταβαίνων είς θερμοπύλας, 
ό ανδρείος Λεωνίδας 
τιατών του, 
νίτσα. 'Η 
καταφύτου

ένθα περιέμενεν αύτδν 
; μετά τών πιστών Σπαρ- 

κεΐται τό μικρόν χωρίον Βουδου- 
θέσις τού χωρίου τούτου έν μέσ<>> 

κοιλάδας είναι έκ τών ρωμαντικω- 
τέρων· μακρόθεν εκτείνεται ό ήρεμο: κόλπο; 
τή; Λαμίας, όπισθεν δέ αύτού ύψούνται τα 
τή; Εύβοια;, καί αί κορυφαί τή; Οθρυος, 
έν τ· 
χλη; αί νήσοι 
απότομα αύτών 
αύτών όρμου;.

ορη
και

ή θαλάσση σχεδόν έν σκιερά νεφέλη όμί-
Σκιάθος καί Σκόπελο; μέ τά 
ακρωτήρια καί τοΰ; πολλοΰ;

Ότι τό σχεδόν άγνωστον τούτο 
σήμερον χωρίον είχε τήν ιστορίαν τ·— ~~ ·*·■-:ου,

λόφου κείμενον 
, ΗΖΡ'’ 

σώζονται τά ήρειπωμένα τείχη καί αι 
Τό φρούριον τούτο άνηγέρθη ύπό Γάλλου 
--------- -λ- έ

κνύει τό έπί τού παρακειμένου 
Φραγκικόν φρούριον, οΰ τινο;

ω;

του. Ί ις ό 
χρονικά

άποδει-

σήμερον 
πάλξεις.

1 τινο; 
μαρκησίου, δστις μετά τά; Σταυροφορία; έλαβε·; 
εί; άμοιβήν τών μόχθων του τήν Βουοουνίτσαν 

κτήμα, καί ένταΰθα έστησε τήν κατοικίαν 
μαρκήσιο; ούτος; Άγνωστον- τά 

χρονικά δέν άναφέρουσι τό όνομα αύτού. Βέ
βαιον όμως είναι ότι ήτο έπίσημό; τις ιππότη;, 
καθότι ή Οέσι; τού φρουρίου τούτου, εί; τήν 
είσοδον στενού, δι’ ού είσήλθον έπιδρομεΐ; Βυ- 
ζαν τινοί, Καταλάνοι καί ’Αλβανοί, ήτο Οέσι; 
έπίκαιρος. Σήμερον τά πράγματα ήλλαξαν φά- 
σιν καί τά έρείπια ταύτα, τά ύπερκείμενα τού 
χωρίου, μαρτυρούσι μόνον ότι ήτό ποτέ καί διά 
τό μέρος τούτο έποχή αγώνων, έποχή ρήξεων 
και πολέμων, έποχή ιστορική. Ίσως, έάν έγί- 
νοντο τακτικαί τινες άνασκαφαί, θ’ άνεκαλύπτετο 
στέμμα τι ή έπιγραφή τις, ήτι; ήδύνατο νά 
διαφώτιση κάπω; τήν δντω; σκοτεινήν έκείνην 
τή; ιστορία; ήμών έποχήν.

Η ΕΝ ΠΕΣΤΗι ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

Ύπό τοϋ ’Αρχιμανδρίτου Γ. Γώγου.

(Συνέχεια καί τέλος.)

ί^Ο ολον οικοδόμημα τή; ’Εκκλησία; άπο- 
£§ίκλινούση; πρός τόν γοτθικόν ρυθμόν, 

—_έρείδεται εκατέρωθεν έπί όκτώ στύλων 
τεφροχρόου μαρμάρου, άριστα έπεξειργασμένων 
κατά πρότυπον κορινθιακόν. Τό δέ Ιερόν αύτής 
τέμπλον άποτελούμενον καί συγκρατούμενον ύπο 
όγδοήκοντα ιερών εικόνων μεγάλων τε καί μι
κρών βυζαντικής αγιογραφία;, έργον άξιόλογον 
τών έκ τής νήσου Νάξου άγιογράφων Ίωάννου 
•καί Νικολάου, θαυμάζεται έπί καλλιτεχνία ύπό 
τε τών ήμετέρων καί τών ξένων· πολλά καί 
ώραία κεχρυσωμένα κοσμήματα έπί ξύλου το- 
ρευτά διατρέχουσιν έπ’ αυτό πανταχόθεν, διά 
κομψών περιδρομών καί παρενθέσεων, καί χρη- 
σιμεύουσι, ταυτοχρόνως, καί ώ; καλοί σύνδεσμοι 
τής τού δλου πλοκής καί αρμονίας. Τά δέ περί 
■τήν άγίαν τράπεζαν τού Ιερού βήματος, τά πρό 
τών δεσποτικών άγιων εικόνων δύω μικρά προ- 
σκυνητάρια, τά έκ δεξιών καί έξ εύωνύμων δύω

μεγάλα εικονοστάσια, ό αρχιερατικός θρόνο; καί 
ό ιερό; άμβων, ωσαύτως ωραία, χρυσοστόλιστα 
καί μεγαλοπρεπή- έν ένί λόγω, ό πλούτος άνθα- 
μιλλάται προς τήν τέχνην έν τω θείφ τούτοι 
ναω· έν δέ τή μεγάλη είσοδοι τής έκκλησία;, 
ένθα ύπάρχει καί γυναικείο·; μικρόν, κεΐται 
βαπτιστήριον ή ιερά κολυμβήθρα έξ έρυθρού 
πορφυρίτου, τεχνούργημα άξιοπαρατήρητον καί 
άρχαΐον πέρις δ’ αύτού άναγινώσκονται ταύτα 
άνευ χρονολογία;, έχοντα μορφήν ήρωελεγείου 
έπιγράμματος.

Λουτρό·; Ίρόν τίδε άμαρτάοος λυτήριον 
όντως γενάρχοιο, καί γε ότραλέαν 
άνοδον εύσεβέων είς παστάδα 
φαίδραν ούρανίην τε, πίστες

—. άνήγειρε Διαμάντου Πήλικα.

Δύω υψηλά καί λαμπρά κωδωνοστάσια έκ λίθων 
λαξευτών, καί τό πλεΐστον πρό; τά άνω κεχρυ- 
σωμένων κοσμοΰσι καί ποιούσι πάντοθεν περι
φανή τήν ήμετέραν έκκλησίαν, ής απέναντι 
άκριβώς έπί τού φρουρίου τής Βούδας ύπάρ- 
χουσι τά ανάκτορα. Κατ’ αρέσκειαν δέ καί 
πρωτοβουλίαν τού φιλοκάλου αύτοκράτορο; καί 
βασιλέως Φραγκίσκου ’Ιωσήφ τού Α'., πρό δω
δεκαετία; τά κωδωνοστάσια ταύτα κατεσκευά- 
σθησαν τή δαπάνη, 112,000 φρ. ύπό τής ήμε- 
τέρα; κοινότητος, προεδρεύοντος τού έκ τών 
προυχόντων αύτή; Γεωργίου Σακελλαρίου, άν
δρός φιλογενοΰς καί φιλοπάτριδος · βασιλική 
δέ διαταγή, άπετελέσθη πρό τής ’Εκκλησία; 
πλατεία δενδροστόλιστο; καί κηπάρια άνθοφόρα, 
έν οίς πρό διετίας άνηγέρθη, έθνική δαπάνη, ό 
έκ χαλκού άνδριά; τού έθνικοΰ ποιητού τή; 
Ούγγαρίας ’Αλεξάνδρου Πέτεφυ (Petofi San
dor *), δστις είς τήν Ούγγρικήν έπανάστασιν 
τού 1848 έπεσεν εί; τό πεδίον τής μάχης, 
ψάλλων τοΰ; ύμνους τής έλευθερίας, ώ; δεί- 
κνυσι τό παράστημα τού άνδριάντος, έν τή 
εικονι, καί ένθουσιάζων τοΰς ύπέρ αύτή; άγω-

♦) ‘0 έν τώ ένταΰθα έθνικψ Ούγγρικφ πανεπιστη- 
μίψ άπδ τεσσαράκοντα περίπου έτών μάλα εΰδοκίμως 
καί καρποφόρας διδάσκων τήν Ελληνικήν φιλολογίαν 
σοφός καί κλεινός καθηγητή; Ιωάννης Τέλφυς, οΰγγρος 
τό γένος καί ώς γνήσιος "Ελλην ομίλων καί γραφών 
τήν ήμετέραν γλώσσαν, γνωστός είς τόν Ευρωπαϊκόν 
κόσμον διά τών συγγραμμάτων αύτοΰ, είς δέ τό καθ’ 
ήμάς Ελληνικόν δημόσιον δΐ όσων έγραψεν ελληνιστί 
κατά διαφόρους καιρούς έν τή ΙΙανδώρα καί τή 
Κ λείοι, μετέφρασε·, άπό τοϋ Ουγγρικού είς τήν 
καθ’ ήμάς γλώσσαν έκλεκτά τοΰ Πέτεφυ ποιήματα, 
ώς καί τελευταίου είς τόν πεζόν λόγον κατά παρά- 
κλησιν τό περιλάλητον έθνικόν Ουγγρικόν, καί ώς είπεϊν, 
προφητικόν ασμα, τοϋ πεπνυμένου καί μεγάλου τής 
Ουγγαρίας ποιητοϋ, ποιηθέν τό 1848, ολίγον πρό τής 
μεγάλης τών Ούγγρων έπαναστάσεως · τό λαμπρόν 
τούτο άσμα δημοσιεύομε·, έν τώ ‘Εσπέρω, κατ’ευδο
κίαν τοϋ σοφού καθηγητοϋ, ώς άξιον πάντοτε άναγνώ- 
σεως ύπό πάντων τών αίσθανομένων άγάπην πρός τήν 
πατρίδα, καί έκτιμώντων δεόντως τήν έλευθερίαν καί 
ανεξαρτησίαν αύτής·

ΙΙΡΟΣΚΛΗΣΙΣ.

Έ ν π ε ζ ψ λ ό γ φ.

1. Εί; τήν ΙΙατρίδα σου άκλονήτως έσο πιστό;, 
ώ Ούγγρε, αδτη έστί τό λίκνον καί ποτέ ό τάφος σου, 
ή σε τρέφει καί καλύπτει.

2. ’Εκτός ταύτης ούκ έστι διά σέ τόπος έν τψ 
μεγάλψ κόσμψ · είτε σ’ εύλογεϊ είτε σε κτυπά ή τύχη, 
ένταΰθα πρέπει νά ζήσης, νά άποθάνης.

3. Αύτη έστίν ή γή, οπού τό αίμα τών πατέρων 
σου τοσάκις έχύθη. Αύτη, πρός ήν όλα τά ιερά ονό
ματα μία χιλιετία έδεσεν.

4. ’Ενταύθα έμαχέσαντο ύπέρ τής πατρίδος τά 
τοΰ ήρωος Άρπάδου στρατεύματα. Ένταΰθα συνέτριψαν 
τόν τή; δουλεία; ζυγόν οι βραχίονες τοϋ Ούνιάδου.

δ. ’Ελευθερία! Ένταΰθα έβάστασαν τάς αιματηρά; 
σου σημαία; καί έπεσαν έν τή μακρα μάχη οι άριστοι 
τών ήμετέρων.

6. Καί μετά τοσαύτας δυστυχίας, μετά τοσαύτας 

νιζομένους Ούγγρου; στρατιώτας. Τά άποκα- 
λυπτήρια τού άνδριάντο; τούτου έτελέσθησαν 
μετά πάσης λαμπρότητος καί μεγαλοπρεπείας, 
έπί παρουσία τών άρχόντων τής πολιτεία; καί 
πυκνού πλήθους λαού. 'Ο πρωθυπουργό; Κούλμαν 
Τίσσας καί ό αρχών τή;’ Ακαδημία; απήγγειλαν 
λόγου; καταλλήλου; τή περιστάσει, και έξύ- 
μνησαν δεόντως τήν φιλοπατρίαν τού αθανάτου 
ποιητού, ώ; καί τά λαοσωτήρια καί άειθαλή 
καλά τή; ελευθερία; τών έθνών. Τήν δέ 15 τού 
Μαρτίου έπέτειον ημέραν τή; Ούγγρική; έπα- 
ναστάσεως καί ανεξαρτησία;, οί φοιτηταί μετά 
σημαιών καί νίχης συμβόλων άπό τή; πλατεία; 
τού πανεπιστημίου άναχωρούντες, καί ύπό τών 
πολιτών παρακολοθούμενοι, προσέρχονται εί; 
τήν πρό τή; ήμετέρα; ’Εκκλησία; φερώνυμου 
πλατείαν τού Πέτεφυ, καί ένώπιόν τού άνδρι- 
άντο; αύτού άσκεπεΐ; καί εύσεβάστως ΐστά- 
μενοι προσφωνούσι τον ένδοξον καί δαφνοστεφή 
ποιητήν τά είκότα, έν τώ ίερώ τή; φιλοπατρία; 
αύτών ένθουσιασμω.

Μέλη τή; ένταύθα Ελληνική; κοινότητος 
έγένοντο κατά καιρού; καί αδελφοί Μακεοόνες, 
λαλούντε; καί τό ιδίωμα τή; βλάχικης γλώσση; 
τό λεγόμενον κουτσοβλαχικόν δθεν χάριν 
αύτών καί τή; έκ βλάχων δρθοδόξων στρατιω
τική; φρουράς τής πόλεως, πρό πεντήκοντα ήδη 
ένιαυτών αύτοκρατορικώ διατάγματι, εφημερεύει 
έν τή ’Εκκλησία πάντοτε καί Βλάχος ίερεύς, 
ιερουργών βλαχιστί καθ’ ώρισμένας ήμέρας τού 
ενιαυτού. Ή δέ κοινότης λέγεται έκτοτε "κοι- 
νότης ορθόδοξος Γραικών τε καί Μακεδονο- 
βλάχων”. Ή ένταύθα 'Ελληνική κοινότης καί 
'Εκκλησία έσχε κατά διαφόρου; έποχάς μεγά
λου; καί αοιδίμου; εύεργέτας, έν οίς’Αλέξανδρο; 
Αέπωρα; έκληροδότησεν ύπέρ αύτή; 400,000 φρ. 
Σοφία Λύκα 50,000 δραχμ. άμφότεροι έκ Βοσκο- 
πόλεως τή; Μακεδονία; όρμώμενοι ■ Κωνσταν
τίνο; Τακετσής 15.000 φρ., Θεόδωρο; Στούρζα;

διχονοίας όλιγοοτευόμενον μέν, άλλ’όχι συντριβόμενου, 
ζή τό έθνος έν τή πατρίδι.

7. Καί έθνών πατρίς, μεγάλε κόσμε! Σέ προσφω
νεί άνδρείως· “ή τής χιλιετίας κακοπάθεια ζωήν ή 
θάνατον αύτής".

8. Ούκ έστι δυνατόν, οτι τοσαϋται καρδίαι μα- 
ταίως έςέχεον τό αίμα, καί οτι τοσαΰτα πιστά στήθη 
ύπέρ τή; πατρίδος θλιβόμενα έσχίσθησαν.

9. Ούκ έστι δυνατόν, ώστε ματαίως έκμαραίνονται 
νοϋς, ισχύς καί άγια θέλησες ύπό βαρείας κατάρας.

10. ΙΙρέπει νά έλθη έτι, καί θέλει έλθει 
καλήτερος καιρός, τόν όποιον ποθεί ή ένθερμος 
προσευχή ί·> τοΐς χείλεσι τόσων μυριάδων ανθρώπων.

11. Ή θέλει έλθει, έάν πρέπη νά έλθη ή μεγάλη 
καταστροφή, δπου πρός ένταφιασμόν ϊσταται έν τψ 
αϊματί του έν βασίλειο·;.

12. Καί τόν τάφον, δπου έν έθνος χαλαται, περι- 
κυκλοϋσιν οί λαοί, καί έν τοΐς τών εκατομμυρίων 
οφθαλμοί; πένθιμου κάθηται δάκρυον!

13. ΙΙιστός έσο άκλονήτως είς τήν πατρίδα σου, 
ώ Ούγγρε· αδτη σε τρέφει, καί όταν άποθάνης αυτή 
σε καλύπτει.

14. Έκτος ταύτης ούκ έστι διά σέ τόπος έν τψ 
μεγάλψ κόσμψ· είτε σ’ εύλογεϊ, είτε σέ κτυπά ή 
τύχη, ένταΰθα πρέπει νά ζήσης, νά άποθάνης.

Ό αύτδς αξιότιμος καθηγητής ’Ιωάννης Τέλφυς 
μετέφρασε·; είς τήν Ούγγρικήν γλώσσαν τόν Όμηρον, 
τόν Ηρόδοτον, τόν Θουκυδίδη·;, τόν 3ενοφώντα ώς καί 
έκ τών άλλων Ελλήνων κλασεκών ποιητών καί πεζο- 
γράφων συνέταξε δέ καί συντάσσει έτησίως σοφάς 
πραγματείας περί Ελληνικών πάντοτε υποθέσεων, ας 
άναγινώσκει μετά καί άλλων ακαδημαϊκών έν τή έν
ταΰθα Ούγγρική ακαδημία, ένώπιόν έκλεκτοϋ καί λο
γίου ακροατηρίου, καί διά τών πραγματειών καί δια
τριβών τούτων έκδιδομένων έτησίως είς τά πρακτικά 
τής ’Ακαδημίας, μάλα προσφυώς ύποτρέφει καί επαυ
ξάνει τον φιλελληνισμόν έκλεκτής καί σπουδαίας με
ρίδας τοϋ Ούγγρικοϋ έθνους. ΊΙ Ελληνική κυβέρνησες 
τοϋ βασιλέως τών Ελλήνων άπέστειλεν αύτψ έπαςίως 
τον χρυσοΰν σταυρόν τοΰ Σωτήρος, βραβεύουσα βασι- 
λικώς τήν σοφίαν καί τήν αρετήν τοϋ άνδρός. 

20,000 φρ., Βασιλική Τριαυταφύλλοί) έκ Σερρών 
5000 δραχμ. ’Αρχαίο; δέ καί μέγα; εύεργέτη; 
τή; κοινότητο; ώσαύτω; έγένετο ό Γεώργιο; 
Ζαβίρα; τή 28 Μαΐου 1744 έν Σιατίστη τή; 
Μακεδονία; γεννηθεί; καί τή 28 Αύγούστου 
1804 ένταύθα έν ΙΙέστη άποβιώσα;· έκληροδό- 
τησε τή'Ελληνική κοινότητι τή; πόλεω; ταύτη; 
ό άοίδιμο; χρηματικήν περιουσίαν 40,000 φρ., 
ώ; καί τήν πολύτιμον καί πολύτομον αύτού 
βιβλιοθήκην, σωζομένην άχρι τή; σήμερον, έν 
ή έναπέκειντο έν χειρόγραφοι; καί τά άνέκδοτα 
σοφά καί πολλά αύτού συγγράμματα φιλοσοφικά, 
θεολογικά, φιλολογικά, έκκλησιαστικά, ιστορικά, 
αστρονομικά καί γεωλογικά, ώ; καί τά έκ τή; 
λατινική;, γαλλική;, ιταλικής, γερμανικής καί 
ούγγρική; γλώσση; μεταφρασθέντα αξιόλογα αύ
τού πονήματα. Τό 1872 έν Άθήναι; ό έλλόγιμο; 
καθηγητή; Γ. Κρέμο;, έξεδωκε τό πρώτον "τήν 
νέαν 'Ελλάδα, ή "τό Ελληνικόν θέατρον” τοΰ 
αοιδίμου άνδρός, έκ χειρογράφου περισωθέντο; 
έν τή έθνική βιβλιοθήκη τών ’Αθηνών. Τά κατά 
τόν αξιοθαύμαστο·; τούτον άνδρα, τόν νέον, αλη
θώς, καί χαλκέντερον Ώριγένην τών ήμετέρων 
χρόνων, εύρίσκει ό αναγνώστης, έξαιρέτως έν 
τή "Νεοελληνική Φιλολογία” τού Κ. Σάθα, έν 
τή "δρθοδόξιρ Έλλάδι” Άνδρ. Δημητρακοπούλου 
’Αρχιμανδρίτου, καί έν τώ άρίστω προλόγω τή; 
προμνησθείση; "Νέα; Ελλάδος”.

Άπό δέ τής ίδρύσεω; τής ένταύθα Ελλη
νικής καί ορθοδόξου τού Χριστού ’Εκκλησία; 
ίεράτευσαν έν αύτή ό αιδεσιμώτατο; Ιωάννης 
Βρετό; (1790—1794)· ό αιδεσιμώτατο; Χαρίσιο; 
Σακελλίων έκ Κοζάνη; (1794—1803), ό αίδε- 
σιμώτατο; Θεόδωρος Γεωργιάδης (1803—1831), 
Ίωάσαφ Μαυρομμάτη; ’Αρχιμανδρίτη; έξ Αίνου 
(1831 — 1867), ιερατέυσα; έπί τεσσαράκοντα 
έτη ώ; έγγιστα, άνήρ λόγιο; καί ιεροπρεπής, 
έκπαιδευθείς έν τή νεότητι αύτού εί; τό έν τή 
Ούγγρική πόλει Μισκόλτσα πρό 90 έτών άκμάζον 
'Ελληνικόν γυμνάστον, έν ω έπί πολλά έτη 
πλεΐστοι Έλληνες, Ούγγροι, ’Ρωμούνοι καί Σέρ- 
βοι έξεπαιδεύοντο. Συνέγραψε δ’ ό αγαθός ούτος 
ίερεύς τή; ’Εκκλησία; δύο πονήματα, πλήρη 
ακραιφνούς φιλογενεία;, εύσεβεία; καί άγάπης 
χριστιανική;· καί το μέν επιγράφεται Διατριβή 
ή καθρέπτη; τής 'Ελληνική; γλώσση;, έν ω 
βλέπει πά; τις πόσον άναγκαία έστίν ή σπουδή 
αύτής πρός τελείαν παιδείαν” έν ΙΙέστη, 1832. 
Ιο δ’ άλλο Έγκόλπιον περί τής τών τέκνων 
ανατροφής” έν ΙΙέστη, 1866. Γέρων δέ δγοο- 
ηκοντούτης παρά πάντων τιμώμενος καί άγα- 
πώμενος, προ δεκατεσσάρων ήδη έτών μετήλ- 
λαξεν ένταύθα τήν ζωήν ό εύλαβής ούτος λει
τουργός τής ’Εκκλησίας, παρακαλών εις τά; 
τελευταία; ήμέρα; τοΰ βίου, όπως γραφή έπί 
τή; πλακος τού τάφου του τό έπιτάφιον τούτο 
έπίγραμμα, δπερ αύτός τήν προτελευταία·; ημέραν 
τής τελευτής ύπηγόρευσεν είς τόν ελλόγιμον 
Γεώργιον Τιάλιον, καθηγητήν καί γραμματέα τού 
ένταύθα Ελληνικού Προξενείου. Έπεγράφη 
χρυσοί; γράμμασι, καί άναγινώσκεται άχρι τής 
σήμερον έπί λαμπρά; μαρμάρινης πλακό; ■

Ίωάσαφ Μαυρομμάτη; άρχιμαν- 
δρίτης ό ξένος έξ Αίνου έν ξένη διά 
ξένους.

Οί λόγοι ούτοι άποπνέουσιν αληθώς τό μύρον 
τής Ελληνικής φιλοπατρίας, καί κατανύουσι, 
τήν καρδίαν τού ζώντο; είς ξένην γήν, μακράν 
τής φίλη; πατρίδος.

Τόν Μαυρομμάτην διεδέξατο ό φιλομαθής 
καί χρηστός ίερεύς Ι ρηγόριος Χεστορίδης, θεσ- 
σαλός τήν πατρίδα έπί τετραετίαν ένταύθα ίε- 
ρουογήσας καί ακολούθως έν τή κατά Χάλκην 
θεολογική αχολή έκπαιδευθείς· έτελεύτησε δέ 

πρό τίνος χρόνου έν Κωνσταντινουπόλει, προϊ
στάμενος διατελών τής έν Γαλατά ’Εκκλησίας 
τού άγιου Ίωάννου, τής έπιλεγομένη; τών Χίων. 
Τελευταίο·; δέ προέστη ίερατικώς τής ένταύθα 
ήμών’Εκκλησίας ό πρό διετίας εβδομηκοντούτη; 
πρός Κύριον έκδημήσα; τής αγαθής καί μα- 
καρίας μνήμης Μακάριος ’Αρχιμανδρίτης Ί’.σφιγ- 
μενίτης, οστις κατετέθη καί αύτός έν τώ αύτώ 
τάφω καί ύπό τήν αύτήν φιλόξενον πλάκα, 
ξένος έν ξένη έκ Λήμνου διά ξένους.

Αίωνία ή μνήμη αύτών τε καί πάντων τών 
κτιτόρων καί εύεργετών τής ένταύθα άγια; καί 
ορθοδόξου ήμών ’Εκκλησία;! ής ίεροψάλται 
καί διδάσκαλοι τής κοινότητος έγένοντο κατά 
καιρού; άπ’ άρχής μέχρι τού νύν, Κωνστ. Μι- 
τάκο;, Γεώργιο; Γιανάπαλη;, Ίω. Δεσποτό- 
πουλο;, Ίω. Βαρδάκα;, Ίω. Λεονάρδο;, Κωνστ. 
Δημητριάδης, Δημ. Ζωντίδης, Γεώργιο; καί 
Βασίλειο; I ιάλιοι οί έκ Κοζάνη; αύτάδελφοι.

Έν Βουδαπέστη 1884.

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΔΑΤΑ
TOY KARLSBAD.

(Συνέχεια· όρα προηγ. τεϋχος.)

Ω
Σ εΐπομεν άνωτέρω, ή μόνη πραγματική δια
φορά άπασών τών πηγών τού Karlsbad 

σύγκειται εί; τόν βαθμόν τής θερμοκρασίας καί 
εί; τό ποσον τού έξατμιζομένου άνθρακικού οξέος, 
οπερ αύξάνει ή μειούται άναλόγω; τού βαθμού 
τή; θεομότητος. Είναι δέ αρχή παραδεγμένη 

παρά τών έπιστημόνων ιατρών, οτι ό μοχλό;, 
ούτως είπεϊν, τής ύδροθεραπείας είναι τό αν
θρακικόν οξύ, ού ή χρήσις εις τινας μέν τών 
άσθενούντων είναι άναγκαία, εις άλλους δέ επι
βλαβής. Επομένως καί ή εσωτερική χρήσις 
τών μεταλλικών ύδάτων δέον νά γίνηται μόνον 
συμβουλή ιατρού. Δυστυχώς είς τήν ’Ανατο
λήν, δηλ. έν Τουρκία καί Έλλάδι, τά μεταλ
λικά υδατα θεωρούνται ή πανάκεια άπασών τών 
νόσων. Φημίζονται π. χ. ' τά νερά τής Πρού- 
σης” ώς θεραπεύοντα τοΰς ρευματισμούς - άπαντες 
ποιούμε·; χρήσιν αύτών αδιακρίτως, καί βμως 
τά νερά ταύτα πάντα; δέν άνακουφίζουσι. Τό 
αύτό λεκτέον καί περί τής έσωτερικής τών με
ταλλικών ύδάτων χρήσεως, ήτι; δέον έκάστοτε 
νά όρίζηται παρά ιατρού.

Αί ακόλουθοι είσίν αί έν χρήσει πηγαί τού 
Karlsbad, ώς καί ή θερμοκρασία αύτών·

R&inmur. Fahrenheit.

1. Sprudel...................... )
2. Hygeiaquelle . . . 59,5» 166»
3. Neue Hygeiaquelle .
4. Bernliardsbrunn . . . 53» 151»
5. Curbausquelle . . . . 52o 149»
6. Neubrunn .... . 50» 145»
7. Felsenquelle . . . . 48» 1 10»
8. Theresienbninn . . . 48» 140»
9. Mtihlbrunn .... . 45» 133»

10. Schlossbrunn . . . . 43,5» 130»
11. Marktbrunn .... . 40» 122»
12. Kaiserbrunn . . . . 39» 120»
13. Elisabethquelle . . . 37,6» 116»
14. Hoclibergerquelle . 33» 106»
15. Kaiser-Karlquelle . 31» 102»
16. Russische Kronquelle . 29» 97»
17. Sprudel-Sauerling . 23» 84»

’Άς έξετάσωμεν ήδη ποιας άσθενείας θΐεραπεύ- 
αί τίνεςουσιν ή μετριάζουσι τά υδατα ταύτα, κ

πρέπει νά μεταβαίνωσιν είς Karlsbad πρός χρή
σιν αύτών. Εί; τά ζητήματα ταύτα θά προσ- 
παθήσωμεν νά δώσωμεν οσον οίόν τε σαφεστέρα; 
πληροφορίας, έχοντες ύπ’ οψιν τά; εμβριθείς 
μελέτα; τών ιδίως είς τήν ύδροθεραπευτικήν καί 
είς τά; φυσικά; ιδιότητας τών ύδάτων τούτων 
ένασχοληθέντων.

’Εσωτερική χ ρ ή σ ι ς. Τά υδατα τοΰ Karls
bad παρά τήν φυσικήν αύτών ιδιότητα ώς πη
γαίων ύδάτων έχουσι καί τρεις άλλα; συστα
τικά; ιδιότητας· τήν θερμότητα, τό ανθρα
κικόν άέριον, καί τά διάφορα άλατα. Ή 
θερμότη; συντελεί είς τήν κυκλοφορίαν τοΰ 
αίματος καί χρησιμεύει εις καταπράϋνσιν τοΰ 
νευρικού συστήματος· όταν δέ λαμβάνωνται είς 
μικρά; ποσότητα;, ώ; δέον νά γίνηται, ή φυ
σική αύτών θερμότη; δέν αύξάνει τήν έν τω 
στομάχφ ενυπάρχουσαν καί συγχωνεύεται εύκό- 
λως. Το ανθρακικόν άέριον έπενεργεΐ άμέσω; 
έπί τών βλενών τού στομάχου, εύκολύνει τήν 
έκκρισιν τού στομαχικού χυμού, καθησυχάζει 
τον έρεθισμόν τών ίνών καί ένδυναμόνει τά; 
περισταλτικά; κινήσει; τών έντέρων είς τινας 
τών πασχόντων τό άνθρακικόν άέριον παρέχει 
εύχάριστον έκκρισιν ίδρώτος, γενικώς δμως ερε
θίζει τήν δρεξιν καί βοηθεΐ τήν πέψιν διά τής 
άπορροφήσεω; τών μεταλλικών ουσιών. Τά 
άλατα, άνθρακικόν καί θειϊκ.όν ίώδιον, αύξάνουσι 
τά σφαιρίδια τοΰ αίματος καί τήν άλκαλικήν 
αύτών ιδιότητα. Δυνάμεθα δέ νά ονομάσωμεν 
ταΰτα άντοξέα υδατα, διότι θεραπεύουσι τήν 
τάσι·; τής δξύτητος τού αίματος καί τών έντέρων, 
βοηθοΰντατήν φυσικήν αύτών λειτουργίαν. Έπεν- 
εργούσι δέ καί έπί τού ήπατος, έπί τών νεφρών 
καί τών λυμφατικών οργάνων.

Αί διάφοροι έν Karlsbad πηγαί δέν έπι- 
φέρουσι τά αύτά άποτελέσματα. 'Η πηγή Spru- 
del π. χ. ταχύτερο·; ένεργεΐ έπί τού στομάχου 
ή ή πηγή Schlossbrunn καί αί λοιπαί ψυχρό
τερα·. πηγαί. ’Ασθενείς, μή έχοντες ανάγκην 
διεγέρσεως (stimulation), πρέπει νά κάμωσι 
χρήσιν τών τελευταίων, ιδίως δέ έκεΐνοι, ών τά 
καρδιακά ό'ργανα δέν εύρίσκονται έν φυσική 
καταστάσει. Έν γένει δμως ή χρήσις τών ύδά
των τούτων έπιφέρει φυσικήν τινα άνάπαυσιν 
καί εύχάριστον έφίδρωσιν τής έπιδερμίδος. Τέσ- 
σαρα ή πέντε ποτήρια υδατος άρκούσι πρό; 
βοήθειαν τής ένεργείας τού πεπτικού σωλήνος, 
έν ω ποσότης μικροτέρα έπιφέρει συνήθως τό 
αντίθετον αποτέλεσμα. Τά υδατα πρέπει νά 
λαμβάνωνται τήν πρωίαν, μεταξύ τή; 6Τ·' καί 
δ'·5 ώρας, βεβαίως πριν τού προγεύματος· ύπάρ- 
χουσιν δμως καί έ'κτακτοι περιστάσεις, καθ’ άς 
ού μόνον έπιτρέπεται τώ άσθενούντι έλαφρόν 
προηγουμένως πρόγευμα, άλλά καί κατ’ οίκον 
νά λαμβάνη τό ύδωρ. Ή γενική συνήθεια τών 
έπισκεπτομένων τό Karlsbad, είναι νά λαμ- 
βάνωσι τά υδατα έν τή πηγή· τό θέαμα είναι 
γραφικώτατον ένεκα τή; ποικιλία; τών στολών 
καί τών φυσιογνωμιών τών έκ τών άποτάτων 
χωρών ένταύθα συρρεόντων άνθρώπων · είναι 
θέαμα, τό όποιον δέν δύναται τις νά λησμονήση.

Εί; άρχαιοτέρου; χρόνου; καί ιδίως μέχρι 
τή; ιστί έκατονταετηρίδο; τά υδατα τού Karls
bad δέν έλαμβάνοντο είμή μόνον έξωτερικώς, 
δηλ. ώ; λουτρά· οί δέ ιατροί τής έποχή; έκεί- 
νης, προ; άρσιν πάση; αμφιβολίας ίάσεω; τών 
ασθενών, έβύθιζον αύτοΰ; τό πλεΐστον τή; ήμέρα; 
έντό; δεξαμενών. Βραδύτερον έγένετο έσωτερική 
χρήσις τών ύδάτων, τά λουτρά έπεσαν εί; άρ- 
χηστίαν, ό δέ ασθενής κατεδικάζετο εις ήμε- 
ρησίαν ύδροθεραπείαν 20 ή καί 30 ποτηρίων. 
’Αμφότερα τά συστήματα ταύτα άπεδείχθησαν 
σφαλερά, διότι δλαι αί θεραπεία·, έν Karlsbad 
μέχρι τού 1520 άπεδείχθησαν έπιβλαβεΐς. Οί 
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Ιατροί τών δύο τελευταίων εκατονταετηρίδων 
παρεδέχθησαν θεραπείαν μετριωτέραν, αν και 
πολύ; διετηρήθη Ακόμη ό φόβο; κατά τής έξω- 
τερικής και ίσωτερικής χρήσεως τών μεταλλικών 
ύδάτων παρά πολλοΐς τών νοσούντων.

Έν Karlsbad δύναται τι: νά έχη παντός 
είδους λουτρά· ενταύθα όμως ημείς θά πραγμα- 
τευθώμεν περί τών δύο κυριωτέρων, δηλ. περί 
τών μεταλλικών λουτρών τοΰ Sprudel και τών 
πηλωδών. Τά ΰδατα τής πηγής Sprudel, άνα- 
βρύοντα εις θερμοκρασίαν 162°, διοχετεύονται 
διά σωλήνων είς τό Kurliaus και εις του: λοι
πούς λουτρώνας, ένθα μετριαζόμενα εις φυσικόν 
βαθμόν καθίστανται προσιτά είς τού: ποιοΰντας 
χρήσιν αύτών· ήμίθερμα είναι λίαν ευχάριστα 
καί κατασταλτικά, θερμά όμως άπαιτοΰσι με
γάλην προσοχήν, διότι έπιφερουσι ναρκωσιν και 
έξάντλησιν τών δυνάμεων. Εν τέταρτον τή; 
ώρας θεωρείται αρκετόν χρονικόν διάστημα, δια
μονής εντός τοΰ ΰδατος, έννοεΐται μέ στόμαχον 
έλαφρόν. Τίνα είσί τά θεραπευτικά συστατικά 
τών θερμών ύδάτων τή; πηγή: Sprudel; Ίό 
ζήτημα τούτο δεν είναι εΰκολον, καθότι περί 
αύτοΰ έγράφησαν ήδη τόμοι ολόκληροι. Μίχρι 
τίνος ύπήρχεν ή ιδέα, ήτι; και παρα πολλών 
ύπεστηρίζετο, δτι τά άλατα και τά μέταλλα 
τών θερμών τούτων ύδάτων άπερροφώντο οια 
τής έπιδερμίδος, καί ούτως είσήρχοντο εις την 
κυκλοφορίαν τοΰ αίματος. 0 ΙΙαρισω όμως και 
άλλοι απέδειξαν δτι ή ιδέα αΰτη είναι εσφαλ
μένη, διότι ή ανθρώπινη έπιδερμί; είναι Αδια
πέραστος έν τφ ύδατι, αί δε μεταλλικά! ιδιό
τητες δέν Απορροφώντας οπωσδήποτε δμως είτε 
διά τής Απορροφήσεως τών μεταλλικών ούσιών 
έν τω σώματί, είτε διά τής έπηρείας αύτών έπί 
του νευρικού συστήματος, άπεδείχθη πρακτικώς 
δτι πολλαί άσθένειαι θεραπεύονται δι αύτών.

Τά πηλώδη λουτρά τοΰ Karlsbad μεγάλην 
Απέκτησαν φήμην καί γενική σχεδόν έγένετο 
χρήσις αύτών κατά τά τελευταία ετη· έκτισθη 
δέ καί μέγα θεραπευτήριον διά τήν περίεργον 
ταύτην θεραπείαν. Τό ύλικόν, ού γίνεται χρή
σις, είναι μέλας παχύ; πηλός, δν μεταφέρουσι 
διά τοΰ σιδηροδρόμου άπό τή; είς δύο ωρών 
άπόστασιν κειμένης πόλεως Franzensbad. Ο 
πηλός ούτος είναι πλήρης διαφόρων μετάλλων, 
καθαρίζεται δέ διά υδατος, άφ’ ού άλεσθή καί 
κοσκινισθή δεόντως. Έκ πρώτης δψεως τό 
λουτρόν τούτο έντός λασπώδους ύλης έχει τι 
τό δυσάρεστον, άλλ’ οί άπαξ δοκιμάσαντες αύτό 
εύρίσκουσιν δτι είναι είς άκρον εύχάριστον, είς 
μάλιστα έξεφράσθη πρός ήμάς, δτι αν έν τω 
κόσμο» ύπάρχη παράδεισος, δέν δύναται νά ήναι 
άνευ τών λουτρών τούτων.

Περιττόν ν’ Αναφέρωμεν ένταύθα δτι καί τά 
λουτρά έν Karlsbad πρέπει νά λαμβάνωνται 
μόνον κατά τήν συνταγήν ιατρού, διότι ένίοτε 
τά θερμά λουτρά δύνανται ν’ αποβώσιν έπικίν- 
δυνα. Τρία ή τέσσαρα τοιαύτα λουτρά τήν 
εβδομάδα Αρκοΰσιν. Ή καταλληλοτέρα ώρα 
τής ημέρας διά τό θερμόν λουτρόν είναι πρό 
μεσημβρίας καί μάλιστα πρό τοΰ προγεύματος. 
‘Η θερμοκρασία τών λουτρών είναι μεταξύ 80 
καί 9G βαθμών Fahrenheit, τών δέ πηλωδών 
96—100°, διότι έν αύτοΐ; ή θερμότης διατη
ρείται καί τό σώμα Αντέχει περισσότερον· ύπάρ- 
χουσι δέ καί λουτρά Ατμού, ών ή θερμοκρασία 
Ανέρχεται ένίοτε εί; 130 βαθμού;. Εννοείται 
δτι δέον κατά τό λουτρόν νά τηρώνται δλαι αί 
άπαιτούμεναι προφυλάξεις καί ν’ Ακόλουθή τις 
τήν παραγγελίαν τοΰ διορίσαντο; αύτό ιατρού.

Έρμογένης.

(Έπεται τό τέλος.)

ΠΕΤΡΟΣ ΒΡΑΐΛΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ.
Tew. 1812, άποθ. 1884.

(Μετά εικόνά;, Ζρα σελ. 165.)

Δ
ΗΜΟ2ΙΕΥΟΝΤΕΣ σήμερον έν τφ "Έσπέρφ” 

τήν εικόνα τοΰ άρτι άποβιώσαντο: πρε- 
k σβευτοΰ τή; Ελλάδος έν Λονδίνφ Πέ
τρου Βράιλα Άρμένη, νομίζομεν δτι Αξιο- 

πρεπέστερον καί συγκινητικώτερον δέν δυνάμεθα 
νά συνοδεύσωμεν αύτήν ή παραθέτοντε: τον έπι- 
κήδειον λόγον, δν άπήγγειλεν έκ τοΰ προχείρου 
έν τφ ορθοδόξφ ναφ τοΰ Λονδίνου ό λόγιο: Αρ
χιμανδρίτη; κ. 'Ιερώνυμος Μυριανθεύς, 
δστις συντόμως μέν ένεκα τή; παρουσία; τών 
έπισήμων ξένων προσώπων, Αλλα μετά πολλοΰ 
τοΰ αισθήματος Απηύθυνε τό ύστατον Χαΐρε είς 
άνδρα πολυειδώς υπηρετήσαντα τήν πατρίδα καί 
μεγάλο»; δοξάσαντα αύτήν διά τών έμβριθεστάτων 
αύτοΰ φιλοσοφικών συγγραφών. Μετά τό τέλος 
τής νεκρώσιμου Ακολουθίας ό Αρχιμανδρίτης 
κ. 'Ιερώνυμος ώμίλησεν ούτως.

" 'Ο Αοίδιμο; Πέτρο; Βράιλα; Άρμένης, δν 
σήμερον μετά τοσαύτη; πανδήμου συγκινήσεω; 
κηδεύομε·/, έκέκτητο έν τω ήμετέρφ έθνει θέσιν 
έξοχον καί διά τάς σπουδαία; πολιτικά; αύτοΰ 
υπηρεσία; πρό; τήν πατρίδα, καί διά τήν εύ- 
ρεΐαν καί βαθεΐαν αύτοΰ μάθησιν, καί διά τήν 
μεγάλην αύτοΰ εύσέβειαν καί αρετήν.

Γεννηθείς έν Κερκύρα τφ 1812 έκ γονέων 
εύσεβών καί έναρέτων άπωρφανισθη έν νεαρα 
ηλικία τοΰ πατρός, καί ή έπιμέλεια τής Ανα
τροφή; αύτοΰ αφέθη τή μητρί καί τοΐ; έκ μη- 
τρό: θείοι: Άντωνίφ καί Καρόλφ, παρ’ ών 
έκληρονόμησε καί τό όνομα Άρμένης. Μετά 
τήν προκαταρκτικήν αύτού έκπαιδευσιν έν τοΐς 
έκπαιδευτηρίοις τής Κερκύρα; μετέβη είς τά 
πανεπιστήμια τή; Ιταλίας, Ελβετία; καί Γαλ
λίας, έν οί; έπεδόθη εί; τήν σπουδήν τής Νο
μική; καί τή; Φιλοσοφίας. Έπανελθών είς τήν 
ιδιαιτέραν αύτού πατρίδα έδειξε λίαν πρωΐμως 
οποίας ίκανότητος καί όποιων Αρετών ήτο κά
τοχος. "Οθεν βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον έκλήθη 
είς τά ύπατα τή; πολιτείας Αξιώματα. Και 
πρώτον μέν διωρίσθη δικαστής έν Ζακύνθφ, 
έπειτα δέ έξελέγη πρόεδρος τής Ίονίου Βουλής, 
καί τέλος έγένετο γενικός Γραμματεύς τής Ίο
νίου Γερουσίας. Μετά τήν εύτυχή ένωσιν τής 
Έπτανήσου μετά τής μητρός Ελλάδος διωρίσθη 
ύπουργός έπί τών Εξωτερικών. "Επειτα έστάλη 
πρεσβευτής τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως άλληλο- 
διαδόχως είς τάς αύλάς τοΰ Λονδίνου, τή; Πε- 
τρουπόλεω; καί τών Παρισίων. Μετά δέ τόν 
τελευταΐον ρωσσοτουρκικόν πόλεμον, οτε το Ανα
τολικόν ζήτημα Απησχόλει τά συνέδρια τών 
κραταιών τής γης, έπέμφθη έκτακτος Απεσταλ
μένος τοΰ Βασιλέως καί τής έλληνική; Κυβερ- 
νήσεως είς Βερολΐνον καί είς Κωνσταντινούπολή. 
Εί; βλα: τάς υψηλά; ταύτα; πολιτικά; θέσεις 
έπεδείξατο τοιαύτην πολιτικήν ικανότητα, το- 
σαύτην σύνεσιν καί τόσον συνδιαλλακτικήν συμ
περιφοράν, ώστε πολλών μέν διακεκριμένων τής 
Εύρώπης ηγεμόνων καί διπλωματών έφειλκύσατο 
τήν Αγάπην καί τόν σεβασμόν, τής δέ πατρίδας 
απεσπάσατο τήν κοινήν εύγνωμοσύνην διά τήν 
προαγωγήν τών συμφερόντων αύτής. 'Όθεν ή 
Α. Μ. ό Βασιλεύ; έτίμησεν αύτδν διά τοΰ πα
ρασήμου τών Ανωτέρω·/ Ταξιαρχών, καί σήμερον 
κηδεύεται έπισήμως και δαπάναις τοΰ ελληνικού 
Κράτους. Δι ύψηλών παρασήμων έτιμήθη καί 
παρ’ αύτοκρατόρων καί βασιλέων διαφόρων Κρα
τών. Τήν μνήμην αύτοΰ τιμώντες παρίστανται 
σήμερον έν τή κηδεία αύτοΰ Αντιπρόσωπο; τοΰ 
πρίγκηπος τής Ούαλλίας, ό υπουργό; έπί τών 

’Εξωτερικών τή; Βρετανική; Κυβερνήσεως, τό 
διπλωματικόν σώμα καί τοσοΰτοι άλλοι έπίσημοι 
ξένοι.

Άλλ’ ό αοίδιμος διεκρίθη έν τφ ήμετέρφ 
Γένει ού μόνον διά τάς σπουδαίας αύτοΰ πολι
τικά; ύπηρεσίας πρός τήν πατρίδα, άλλά καί 
διά τήν εύρεΐαν καί βαθεΐαν αύτοΰ μάθησιν. 
Έπί πολλά έτη έδίδαξε λίαν καρποφορώ; τήν 
Φιλοσοφίαν έν τή Ίονίφ Ακαδημία, έν ή έμορ- 
φώθησαν τοσοΰτοι διακεκριμένοι λόγιοι άνδρε; 
τοΰ ήμετέρου έθνους· έξέδωκε ποικίλα φιλοσο
φικά καί φιλοσοφικοθεολογικά συγγράμματα, έν 
οί; έπανθεΐ βαθεΐα κρίσις καί σπανία καλλιέπεια. 
Διά τής συντάξεως δύο σπουδαίων έφημερίδων, 
τή; Πατρίδο; καί τή; Ελλάδος”, δι’ ών με- 

γάλως προήγαγε τά συμφέροντα τής πατρίδο;, 
έκέκτητο φήμην καί διακεκριμένου δημοσιο
γράφου.

Άλλ’ οπερ προ πάντων διέκρινε τον άνδρα 
καί καθίστα αύτδν πολλώ άνώτερον τών άλλων 
Ανθρώπων ήν, οτι μετά τή; πολιτική; δεξιότητο; 
καί τή; μεγάλη; πολυμαθεία; συνέδεεν άνυπό- 
κριτον εύσέβειαν καί τήν συνήθως παρομαρτοΰσαν 
αύτή Αρετήν. 0 άνθρωπο: ό έχων μέν οίον- 
δήποτε φυσικόν ή έπίκτητον προτέρημα, οίον 
ευφυΐαν, ωραιότητα, εύγένειαν, πλούτον, μάθησιν 
κ. τ. τ., στερούμενο: δέ ήθικοΰ χαρακτήρας, οΰ 
τίνος συνήθης παράγων είναι ή εύσέβεια, ομοι
άζει πρός πτηνόν έ'χον άποκεκομμένην τήν έτέραν 
τών πτερύγων αύτοΰ, καί πετάμενον πάντοτε 
πρόσγεια καί ταπεινά. '0 Αοίδιμο; Π. Βραΐλα; 
Άρμένη; κεκτημένος πρό; τοΐς άλλοι; καί τήν 
εύσέβειαν καί αρετήν, έπέτετο πάντοτε υψηλά, 
έξεΐχε τών λοιπών ανθρώπων. 'Υπήρξε διά τούτο 
άριστος πολίτη;, άριστος σύζυγο;, άριστο; πα
τήρ, άριστος Αδελφός. Πάντε; ήμεϊς, Αδελφοί, 
πολλάκι; έλάβομεν Αφορμήν νά θαυμάσωμεν τοΰ 
Ανδρος τό μειλίχιον τών τρόπων, τήν θερμήν 
εύσέβειαν καί τήν άκραν χριστιανικήν ταπείνωσιν. 
Ή ήμετέρα Ελληνική κοινότης, ή πάντοτε έμ- 
πνεομένη ύπό εύγενών καί γενναίων αισθημάτων, 
έπανειλημμένω; έδειξεν έν τω προσώπφ αύτοΰ 
πόσον οίδε νά έκτιμα τήν ικανότητα, τήν εύσέ- 
βειαν καί τήν Αρετήν. Σήμερον, δτε τό ήμέ- 
τερον έθνος διέρχεται κρίσιμόν τινα περίοδον, 
τήν περίοδον τής μεταβάσεω; Από τής ήμιμα- 
θείας είς τήν Αληθή μάθησιν, άπό τή; δεισι
δαιμονίας είς τήν Αληθή εύσέβειαν, άπό τοΰ 
ήμιπολιτισμοΰ είς τόν Αληθή πολιτισμόν, έχει 
Απόλυτον ανάγκην τοιούτων Αληθώς λογιών, 
εύσεβών καί έναρέτων άνδρών, οΐος ύπήρξεν ό 
Αείμνηστο; Βραΐλας, όπως όδηγήσωσιν αύτό είς 
τόν Αληθή αύτού προορισμόν.

ΙΙαρακαλέσωμεν, Αδελφοί, τόν "Υψιστον, δπως 
τοιούτους άνδρας πολλούς καί συχνούς έγείρη 
έν τω ήμετέρφ έθνει. ΙΙαρακαλέσωμεν τόν "Υψι- 
στον, δπως τήν μέν ψυχήν τού Αφ’ ήμών μετα- 
στάντος Αδελφού ήμών άναπαύση έν χώρα ζών- 
των, τήν δέ εύσεβή καί ένάρετον αύτοΰ σύζυγον 
μετά τών τέκνων παραμυθήση καί ύποστηρίξη 
έν τή δεινή ταύτη δοκιμασία. Αμήν!”

Τά συγγράμματα τοΰ Αοιδίμου II. Βράιλα 
Άρμένη είναι τό πλεΐστον φιλοσοφικά, καί τό 
πρώτον "Δοκίμιον περί τών πρώτων ιδεών καί 
αρχών” έξεδόθη ήδη έν έτει 1851 έν Κερκύρα. 
Δέκα έτη μετά ταύτα (τφ 1861) έξέδωκε τά 

Στοιχεία τής θεωρητικής καί πρακτικής Φι
λοσοφίας”, έν οίς Ακολουθών τόν έξοχον αύτοΰ 
διδάσκαλον, τόν Γάλλον Cousin, Αναπτύσσει 
ολόκληρον τό φιλοσοφικόν αύτοΰ σύστημα. Έκ 
τοΰ γαλλικού μετέφρασε τά; "Φιλοσοφικά; με
λέτα; τού Χριστιανισμού”, έκδοθείσα; έν Κερ
κύρα τφ 1854—1857. Τό τελευταΐον αύτού 
σύγγραμμα είναι τό " Περί θεού καί ψυχής”, 
έν ω ορίζει τά δύο θεμελιώδη δόγματα δλων 

τών θρησκευμάτων. Πάντα τά συγγράμματα 
τοΰ Βραΐλα διακρίνει μεγάλη περί τήν έκθεσιν 
Ακρίβεια καί γλώσσα γλαφυρά, άπηλλαγμένη 
ξενισμών- οίανδήποτε καί άν Ανάγνωση τις σε
λίδα αύτών εννοεί εύθύς έκ πρώτης δψεως δτι 
δσα γράφει, γράφει έν πεποιθήσει καί βαθέω; συ-

^αισθανόμενο; τήν σημασίαν πάσης φράσεω; καί 
πάση; λέξεως. Βεβαίω; ό Βράιλα; άριστος θά 
καθίστατο τοΰ Πανεπιστημίου καθηγητής, έάν 
ετρεπετο τήν διδασκαλικήν όδόν. Καί πράγ
ματι ή ήμετέρα Κυβέρνησι; εύθύς μετά τήν 
ενωσιν τή; Επτανήσου, έννοήσασα τήν Αξίαν τοΰ 
άνδρός, διώρισεν αύτόν καθηγητήν τή; φιλοσο
φία; εν τφ έθνικφ τών Αθηνών πανεπιστημίφ 
ει; τήν θέσιν τοΰ άπολυομένου γεραροΰ καθη
γητοΰ Φιλίππου Ίωάννου· άλλ' ό Βράιλα; εύγε- 
νέστατα τρέφων αισθήματα δέν άπεδέχθη τόν 
διορισμόν τούτον, μή βέλων οΰτε καν πλαγίω; 
να πικράνη άνδρα σεβαστόν καί ένα τών μεγάλων 
τοΰ Γένους διδασκάλων. Ή μή Αποδοχή τής 
καθηγητικής θέσεω; έστέρησε μέν τήν πατρίδα 
και τήν έπιστήμην διδασκάλου πολυτίμου, έτί- 

μησεν όμως έξόχως τόν άνδρα, δν σήμερον ή 
Ελλάς πενθεί.

I ινώσκοντε; τό φιλόμουσον τού Αοιδίμου Αν
δρο: καί τήν βαθεΐαν αύτοΰ γνώσιν τής Αγγλικής 
γΛωσση; άπεστειλαμεν αύτω προ δύο περίπου

ΠΕΤΡΟΣ ΒΡΑΐΛΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ.

ετών την τότε έκδοθεΐσαν μετάφρασιν ήμών 
τοΰ σματος τοΰ Χιαβάθα” τοΰ έξοχου 
’Αμερικανοΰ Longfellow. Ό Αείμνηστος Βρα
ΐλα; άναγνού; αύτήν άπέστειλεν ήμΐν ιδιόχειρον 
έπιστολήν, ήν σήμερον παραθέτομεν. δπως δει- 
ςωμεν πόσον ό σοφός άνήρ ένδιεφέρετο εί; τά 
προϊόντα τής νεωτέρα; ήμών φιλολογίας, καίτοι 
εν μεσφ πολλών καί ποικίλων ασχολιών εύρι- 
σκόμενος.

Ιδού ή έν λόγφ επιστολή·
Φίλε Κύριε ΓΙεροάνογλε.

Τήν καλλίστην μετάφρασιν τοΰ X ιαβάθα καί 
το φύλλον τοΰ Εσπέρου ελαβον μετά τή; Αγαθή; 
μοι επιστολή; σας, καί δι’ όλα ταύτα σπεύδω νά 
Σάς ευχαριστήσω Από καρδίας. Συγχαίρω δέ 
Υμΐν είλικρινώς διά τήν μετάφρασιν, ή; μέγα 

μέρος παρέβαλον ήδη προ; τό πρωτότυπον καί 
ευρον αυτήν έπιτυχεστάτην. διότι ού μόνον τηρεί 
την χαριν και Αφέλειαν, αίτινε; διακοίνουσι τόν 
Longfellow, αλλά προσθέτει εί; αύτά; τό 
έπαγωγόν τής ήμετέρα; διαλέκτου, ήτι; έν τοΐς 
στίχοι; Υμών ρέει καθαρά καί αυθόρμητος, ώ;

καί ομαλή απ’ αύτής τής πηγή; τή; ύμετέρα; 
φιλοκαλίας

“άποπνέουσα τήν δρόσον 
τών δασών καί τών κοιλάδων.”

Εύχομαι δέ νά πλουτίσητε τήν νέαν ήμών φιλο
λογίαν με άλλα έργα τοΰ αυτού είδους και τή; 
αύτή; Αξίας, καί ήθελον τολμήσει νά Σά; προ
τείνω τά; Μελφδία; τοΰ Moore, αΐτινε; είναι 
άγνωστοι τοΐ; ήμετέροι;, ούδείς δέκάλλιον Υμών 
δύναται καί νά έκτιμήση τά; άρετά; των καί 
νά τάς μεθερμηνεύση εύδοκίμως.

Δέχθητε κτλ.
Ύμέτερο;

Π. Βρά'ίλας.
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ΠΟΙΗΣΙΣ.

Φίλε κύριε Συντάκτα.

Ο έπόμενον ποίημα, γραφεν εν τή νεα
νική μου ηλικία και έπαινεθέν εις τον 
ποιητικόν διαγωνισμόν τού 1857, εις ον 

εΐχεν ΰποβληθή μετ’ άλλων ποιημάτων μου, 
άποτελούντων την συλλογήν τών ’Εμπνεύσεων, 
αποστέλλω ΰμΐν προ; δημοσίευσιν, μή άμφι- 
βάλλων 3τι θέλει άναγνωσθή ευχαρίστως υπό 
τών φιλομούσων συνδρομητών τού Εσπέρου, 
τών μή τερπομένων μόνον ύπό κενού παταγου 
λέξεων, άηοών ερωτικών διαχύσεων και πομ
πωδών εκφράσεων καταπληρουσών τήν ακοήν, 
άλλα μή δυναμένων να. κατέλθωσι μέχρι "ή; 
καρδίας, ήν μόνον θέλγει ή άληθης ποιησις, 
ήτι; εινε θυγάτηρ αγνού τρυφερού αισθήματος. 

‘Ως θέλετε παρατηρήσει τό ποίημα τοΰτο 
ανήκει εις τό ελεγειακόν είδος, εις δ έκ τών 
άρχαίων διεκρίθησαν ή Σαπφώ και ο ’Αλκαίος 
παρ’ "Ελλησι, καί ό Ιίβουλλος και Προπερτιος 
παρά 'Ρωμαίοις καί έν τοΐς νεωτέροις χρόνοι; 
παρ’ Ιταλοί; μεν ό Πετράρχη; έκθειάζων τά 
κάλλη τής Λαύρας του ή θρηνών τόν πρόωρον 
αυτής θάνατον, παρά Γάλλοι; δέ ό Παρνύ καί 
ό Ά'νδρέας Χενιέρρς, ει; ού τά; φλέβα; έρρεε 
μητρόθεν Ελληνικόν αίμα, παρ’ Άγγλοι; δέ ό 
Βοΰρνς καί ο επιστήθιο; τού Γλαδστωνος φίλο;, 
ό διαπρεπέστερο; τών έπιζώντων ποιητών τής 
’Αγγλίας, Τέννυσον.

’Εν τω ποιήματι τούτιυ άπαντώσι καί στίχοι 
περιέχοντες ιδέας, ας μοι ένέπνευσε το κατα 
τήν νεανικήν μου εκείνην ηλικίαν βιβλίον τού 
συρμού, ή Ααιλία τή; Γαλάτιδος μυθιστοριο- 
γράφου Γεωργία; Σάνδ, τή; νέα; ταύτης Σαπ- 
φούς τοΰ ήμετέρου αίώνος, ή; οί σπαρακτικοί 
καί ασεβείς ενίοτε φθόγγοι σαλεύουσι τήν καρ
διάν καί ταλαντεύουσι τήν πεποίθησιν. ’Αλλα 
λέγων δτι ένεπνεύσθην ύπό τού δαιμόνιου εκείνου 
πνεύματος δεν εννοώ νά εΐπω ούτε δτι ελο- 
γοκλόπησα ώς πράττουσι συνήθως τινές τών 
ποιητών, ούτε έμιμήθην δουλικώ; τήν άλλως 
άμίμητον ποιήτριαν. Ίσως τά αύτά αισθήματα 
υπήρξαν ή έμπνευσις άμφοτέρων, άλλ’ ή έ'κφρασις 
αυτών ανήκει εις τήν ιδίαν έκαστου καλαισθη
σίαν καί ποιητικήν Ικανότητα. Τά πτερά μου 
υπήρξαν αείποτε ίδια εμού πτερά, άλλ’ ούδέ- 
ποτε κολοιού τού μύθου. Διά τοΰτο καί έν τοΐς 
ποιητικοί; τού Πανεπιστημίου διαγωνισμοί;, οσά
κις άπεδύθην, ήκουσα στερεοτύπως επαναλαμ
βανόμενον, δτι έν τοΐς ποιήμασί μου παρατη- 
ρεΐται ικανή δόσις αισθήματος καί ιδίως πρωτο
τυπία, ήτι; πιθανόν νά έλαττώνη τήν άςίαν 
αύτών, αλλά δέν τά εξευτελίζει διά τοΰ εγκλή
ματος τή; κλοπή;.

Έν τούτοι; ελπίζω νά μοι έπιτραπή ή έγω- 
ϊστική άξίωσις νά θεωρώ ιδίως τά εις τό ελε
γειακόν είδος άποκλίνοντα ποιήματα μου ούχί 
ανάξια προσοχής καί δυνάμενα νά καταλάβωσι 
θέσιν τινά έν τω νειΰτέρο» Έλληνικω Παρνασσω, 
αν τό αίσθημα, ή πρωτοτυπία καί τό διαυγές 
καί ρέον τής έκφράσεω; είσίν έκ τών κυρίων 
προσόντων τής ΙΙοιήσεως καί ιδίως τή; Λυρικής.

Έν Βραΐλα 1884.

11 αν. Ματαράγκας.

ΕΦΥΓΕΣ.

Έφυγες, σκληρά, πριν έτι έν σου φίλημα δροσίση 
τά φλεγόμενά μου χείλη·

Έφυγε; πριν μίαν λέξιν ή καρδιά μου τολμήση 
εί; τά χείλη μου νά στείλη.

Πού ανοίγει; τά πτερά σου: μή τήν άνω ένθυ- 
μήθη;, 

άγγελε, διαμονήν σου:
Μή εί; έτερον άστέρα, ώ παρθένε, έγεννήθη; 

κ’ έπεθύμησα; τήν γήν σου;

Μετ’ έκπλήξεω; σέ βλέπω καί άν ήσαι αμφιβάλλω 
πλάσμα ώ; ήμεΐς άργίλλου·

Καί πολλάκι; τρέμω μήπως οι’ έκφράσεω; βέ
βηλου 

Χερουβίμ αγνόν προσβάλω.

’Όχι, ©ύσιν άνθρωπίνην τόσον κάλλο; δέν έμ- 
φαίνει, 

τόσα θέλγητρα καρδίας·
’Αλλά ποιον πταίσμα κάτω απαιτεί εδώ νά μένης 

εί; τον κόσμον τή; πικρίας:

'Ισως ένεκα χαρίτων αφειδών ύπεραρθεΐσα, 
ταπεινόν νά κλίνη γόνυ

IIρό τοΰ Σαβαώθ ήρνήθη, κ’ έκ τών άνω κρη- 
μνισθεΐσα 

τήν ποινήν έδώ πληρώνει;

’Αλλά τότε οί αθώοι διά τί ήμεΐς, νεάνις, 
νά τηκώμεθα μαζύ σου;

Ποιαν τέρψιν έν τή θλίψει τή κοινή απολαμ
βάνεις ;

τί κερδίζει ή ψυχή σου;

Ίσως φεΰ! οποίαν χύνει λάβαν τ’ ομμα σου 
πυρίνην 

αγνοείς, όταν μ’ έκείνην
Εις τό ομμα μου τό στρέφης τήν ψευδή άπά- 

θειάν σου, 
αλλά τέχνην φλογέράν σου;

Πΰρ αισθάνομαι Ταρτάρου εις τά; φλέβας μου 
νά βράζη, 

καί τό πυρ αναβιβάζει
Εις τήν κεφαλήν μου, ήτι; μόλις συγκρατεΐ τάς 

φρένας 
φοβερά τεταραγμένας.

"Οταν μόλις τήν ώραίαν, τήν κρινόλευκόν σου 
ΖεϊΡα 

προς τήν χεΐρά μου έκτείνης,
"Οταν εις τό ού; μου λέξιν τρυφεράν σου διευ- 

θύνης, 
δταν ευμενή; ή Μοίρα

Εί; τό βήμά μου -έ φέρη καί τό βήμά σου κρατήσω 
καί ζητών νά σοι λαλήσω

Εί; τή; μνήμη; μου τά φύλλα μίαν λέξιν δέν 
εύρίσκω, 

ώ δέν ζώ, ούδ’ αποθνήσκω.

’Αποθνήσκω ζών συνάμα, είμαι πτώμα ζωή; 
πλήρες, 

είμαι άγαλμ’ άναπνέον,
Αί αισθήσεις δλαι παύουν, άκοή. φωνή καί χεΐρες, 

άλλ’ άγώνα φρικαλέον

Δοκιμάζει ή καρδία καί μοχθεί νά διαρρήξη 
τόν σκληρόν φραγμόν τοΰ στήθους,

Καί, ώ κόρ’, εί; τούς σκληρού; σου οφθαλμού; νά 
έπιοείξη 

μάχη; τραύματ’ ασυνήθους.

Τάνυσον τά; πτέρυγά; σου, φύγε με, ίσως ήμέρας 
ευτυχεί; μακράν σου ζήσω.

Τάλας! δύναμαι μακράν σου ευτυχίαν νά έλπίσω 
ή στιγμά; ίλαρωτέρας;

Βλέπων σε τήν γήν εύρίσκω αρεστήν μου κατοικίαν 
καί φοβούμαι μή τήν χάσω ·

Μ’ εύφροσύνας παραδείσων και αγγέλων ευτυχίαν, 
άνευ σοΰ δέν τήν άλλάσσω.

Ίσως τήκομαι μή έχων σέ έγγύ; μου άεννάως· 
άλλ’ αρκεί ήμέρα μία

Εί; Ήλύσια νά τρέψη τή; καρδία; μου τό χάος, 
μία λέξις σου γλυκεία.

Αγγελέ μου, νά λατρεύω δέν έγνώριζον τελείως 
πριν εις τ’ ομμα μου φανής,

’Αλλ’ ήδη εις τήν λατρείαν πας έτράπη μου ό 
βίος,

δτε σΰ μέ τυραννεΐς.

Έρχου πάντοτε έγγύς μου, βλέπε με μέ το γλυκύ 
σου, 

το ύπογελών σου ομμα,
Μή μ’ έγκαταλείπης, στήθι· είμαι όλβιος έγ

γύς σου 
καί καιόμενο; ακόμα.

1857.

ΤΟ ΡΙΠΙΔΙ ΤΗΣ.

ΤΥΧΕ ποτέ σιμά της
Νά καθήσης μιά στιγμή 
Νά Ιδης τά θέλγητρά τη;

Τό κομψό τη; τό κορμί;
Σά γοητευμένο φίδι
Νά ίδής μέ προσοχή 
Τό χρυσό τη; το ριπίδι
Πώς τό παίζει μιά ψυχή;

Τό παιδί τή; ’Αφροδίτης 
Στέκει έμπρό; της χαροπό
Καί κρυφά κρυφά στ’ αυτί της 
Ψιθυρίζει ένα σκοπό,
Καί οί ζέφυροι πετοΰνε 
Γύρω τη; δλο χαρά
Τά χειλάκια της φιλούνε 
Τά γλυκά καί δροσερά.

Σά Νεράιδα εκείνη 
"Ολο χάρι κ’ εύμορφιά
Σέ λωλαίνει σά σοΰ ρίχνη 
Κάπου κάπου μιά ματιά · 
Μ’ αν ζητή; νά καταλάβη;
Η καρδιά τη; τί φρονεί, 

Τό ριπίδι τη; μή παύσης 
Νά κυτάζη; πώ; κινεί.

"Αν τήν βλέπης πώς τ’ άνοίγει 
Κι’ δλο ένα τό σφαλά
Κι’ ή ’μιλιά τη; είν’ άλίγη 
Τότε έλπιζε καλά·
Καί άν οής πώς έχει κάτι 
Πού διστάζει νά τό πή, 
Στρέψε εύθΰς αλλού τό μάτι 
Μή τήν κάμη; νά ντραπή.

"Οσο νοιώθεις πώς προβαίνεις 
Κ’ είν’ τό κύμα καθαρό, 
Λέγε πάντα πώ; πεθαίνει;
Κάμε δρκο φοβερό.
Μ’ αν άρχίση τό ριπίδι 
Πάτ πάτ πάτ νά τό κινή, 
Άσχημο σημάδι δίδει, 
μόλα άμέσως τό πανί.

Πρέπει σάν καλός πιλότος 
Νά γνωρίζη; τόν καιρό 

"Αν φυσά βοριάς ή νότος 
"Η μελτέμι δροσερό.
Μά τοΰ έρωτος πυξίδα
Εις αυτήν τήν εποχή 
Τό ριπίδι μόνον είδα
Σάν τό παίζη μιά ψυχή.

Κάθε κίνημά του έχει 
Σημασία καί σκοπό
Ενα λέγει "διές άν βρέχη’, 

άλλο λέγει "Σ’ αγαπώ”. 
Σά νά έχη νοΰ καί στόμα 
Σοΰ ’ξηγεΐται καθαρά 
Καί τηλέγραφο ακόμα 
Σοΰ τραβάει από μακρά.

Ευτυχώς, δλαις δέν ξέρουν 
Τό ριπίδι πώς ’μιλά, 
Άλλως ήθελαν μάς φέρουν 
Άνω κάτω τά μυαλά · 
Τό βαστά, τό καμαρόνει 
Κάθε μιά μέ προσοχή ■ 
Γί δουλιαΐς δμως σκαρόνει 
Ξεύρει μόνο μιά ψυχή.

Andrinople, 27 Septembre 1884.

Gustave Laffon.
Consul de France.

01 EK TOY OIKOY

ΜΑΎΡΟΚ.ΟΡΔ ΑΤΩΝ
ΗΓΕΜΟΝΕΥΣΑΝΤΕΣ ΕΝ ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑι

ΕΞ ΗΓΕΜΟΝΕΣ.

Ιστορική μελέτη Σ. Κρητικού.

ΝΛ.ΜΦΗ1ΊΣΤΟΝ δτι ό οίκος τών Μαυρο- 
κορδατων φαεινήν κατέχει σελίδα έν 
τή νεωτέρα ιστορία τοΰ έθνους ήμών 

καί τήν πρώτην επίζηλον θέσιν μεταξύ τών μετά 
τήν αλωσιν Έλληνοβυζαντινών οίκων, τών δια- 
πρεψαντων κατά τήν δμιχλώδη εκείνην εποχήν 
τοΰ πολυπαθοΰς ήμών έθνους.

Μεγάλην όντως τήν έπίδρασιν έσχεν έπί τών 
ανατολικών πραγμάτων ό Μαυροκορδάτειος οίκο; 
από τή; ιζ'. εκατονταετηρίδα;, καθ’ δν χρόνον 
ώς άστήρ φαεινό; άνεφάνη έπί τοΰ τότε ζοφώ- 
δου; ελληνικού όρίζοντο; ό έξ ’Απορρήτων κα
λούμενος ’Αλέξανδρο; Μαυροκορδάτο;, 
έλκων τό γένος έκ Βυζαντίου έκ τών οίκων 
εκείνων τών μετά τήν αλωσιν πολλαχόσε δια- 
σκορπισθέντων καί άποικισθέντων, ώς καί τούτου, 
έν Χίω τότε καί κατά τάς άρχά; τής ιζ'. εκα
τονταετηρίδα; αύθις έν Βυζαντίω παραγενομένου.

Ό έν λόγιο σοφός ούτος άνήρ, οπαδός τοΰ 
Ασκληπιού τυγχάνων καί γνωστός γενόμενος 

παρά τοΐς έν Ι.ύρώπη τότε έπιστήμοσι διά τοΰ 
περί τής τοΰ αίματος κυκλοφορίας έμβριθεστάτου 
αύτοΰ συγγράμματος, θεολόγο; δέ καί διπλω
μάτης συνάμα έκ τών πρώτων τή; έποχής εκείνη; 
ιόν, κατώρθωσεν ΐνα διέπη έπ’ άγαθω τού έθνους 
ήμών ού μόνον τά κοινά τής Μεγάλης Εκκλη
σίας άλλά και τά τή; απέραντου τότε καί ισχυ
ρά; ’Οθωμανική; αυτοκρατορία; έπί χρόνον μα
κράν καί έπ’ άγαθω τοΰ Ελληνικού έθνους. Π 
βιογραφία τοΰ μεγάλου τούτου "Ελληνας, ήν 
εί'δομεν έκδοθεΐσαν πρό τινων ετών παρά τοΰ 
έν Βιέννη πολυμαθούς φιλολόγου κ. Η. Αιοαδά, 
λαμπράν όντως τήν εικόνα τού άνδρός παρί- 
στησιν, άνταξίαν άλλως αυτού τε καί τοΰ καλά
μου τού βιογραφήσαντος. Καί τή αλήθεια έκ- 
πληξιν έμποιεΐ ή εύρεΐα τοΰ έξ ’Απορρήτων παι
δεία, ό διαυγή; αύτοΰ νοΰ; καί τό πολύγλωσσον 
αύτοΰ, κατόχου δντο; τών έν χρήσει εύρωπαϊκών 

καί ασιατικών γλωσσών. Καί έν γένει τί; δύ- 
ναται νά μή θαυμάση τόν σοφόν συγγραφέα καί 
ιατρόν, τον θεολόγον καί διπλωμάτην τούτον; 
Εκ τών επιστολών αύτοΰ κάλλιστα ούναταί τί; 

κατανοήσαι τόν άνδρα, αία; ήν καί ώ; πολίτη; 
ενάρετο; καί ώ; πατήρ φιλόστοργο; δΐ ήν κα
τέβαλε σπουδήν πρό; τήν τών εαυτού τέκνων 
ανατροφήν, πρό; ο καί ούκ άπέτυχεν άποκτήσα; 
υιού; οντω; ανταξίους τών αρετών καί τή; φή
μη; αύτοΰ. Πλήν ου προτίθεμαι ενταύθα νά 
ποιήσω εκτενή λόγον περί τοΰ άνδρο; τούτου, 
περί ού άλλως σοφοί τε καί έπιστήμονε; ημε
δαποί καί ξένοι έγραψαν πλεΐστα οσα καί μέγαν 
αύτόν άπεκάλεσαν. \ίαν όρθώ; λέγει περί αύτοΰ 
ό κ. ίιοαδάς σχολιάζων τά; σοφά; καί έλλη- 
νικωτάτα; αύτού έπιστολά;· " Ό νούς αύτοΰ καί 

ή καροια άπεοείχθησαν λειμών άκήρατος τών 
κανονικών τή; σεμνή; άρχαιότητος συγγραφέων 
και τών τοΰ παρηκμακότο; καί τού Βυζαντινού 
ελληνισμού- συνάμα δέ κιβωτός έμψυχο; τών 
πάτερων, τών διδασκάλων καί καλλικελάδων 
άηδόνων τή; Εκκλησία;· διότι καί περί θεο- 

"λόγια; ούδεί; άλλο; τών τότε ή εκείνο; ούτε 
εφρόνησεν, ούτως είπεν, ούτε έθεολόγησεν ίσα 

"τοΐς πάλαι τών άγιων, ούτε εις αριστερά κλίνας 
ούτε εις δεξιά- άλλ’ όδεύσα; τήν τού άγιου 
Πνεύματος όοόν τήν βασιλικήν καί άπταιστον.”

(Έκ τού λόγου τοΰ ’Ιακώβου Μάνου.)
Έγώ δέ τόν λόγον περί τών υιών καί γόνων 

τοΰ μεγάλου τούτου άνδρός νΰν ποιούμενο; άδι- 
στάκτω; δύναμαι είπεΐν, δτι οί βλαστοί υπήρξαν 
αντάξιοι τοΰ άειθαλλοΰς καί καρποφόρου έκείνου 
δένδρου, τοΰ ώς αγλαού; οντω; καί ωραίου; τού; 
καρπούς καρποφορήσαντος.

Ό πολύπυστος άνήρ τής ιζ'. έκατονταετη- 
ρίδος έσχε τρεις υιού;, τόν Σκαρλάτου, τόν 
Νικόλαον καί τόν Ίωάννην. Έκ τούτων ό 
πρωτότοκος, ό Σκαρλάτος, άπεβίωσεν έν Τυργο- 
βίστω τή; Βλαχία; δτε ό έξ Απορρήτων έπα- 
νήλθεν μετά τήν έν Κάρλοβιτ; συνομολογηθεΐσαν 
ειρήνην. ’Αμφότεροι δέ οί άπομείναντες αδελ
φοί κατέστησαν έν έπισήμοι; άξιώμασι παρά τε 
τή μεγάλη Εκκλησία καί τή ’Οθωμανική κυ
βερνήσει, καί ήγεμόνε; Μολδοβλαχίας έγένοντο, 
διαπρέψαντες έπί σοφία καί πολιτική συνέσει. 
Έκ τούτων δ’ απόγονοι έτεροι τέσσαρε; βλαστοί 
κατεΐχον κατά καιρού; τοΰ; ήγεμονικοΰς θρόνους 
Βλαχία; καί Μολδαβία;, περί ών κατωτέρω.

Άρχομαι νΰν έκ τοΰ Νικολάου καί τοΰ Ίω- 
άννου, τών υιών τοΰ έξ ’Απορρήτων.

Ό Νικόλαος Μαυροκορδάτο; ήγεμό- 
νευσεν έν Μολδαβία τό πρώτον κατά τά; άρχάς 
τοΰ 1700 επί έν μόνον έτος, άντικατασταθείς 
ύπό τοΰ Δημητρέσκου βοεβόδα Β'. Καντεμίρη, 
δστις τω 1711, καθ’ ον χρόνον ό μέγας Πέτρος 
εισέβαλεν εί; Μολδαβίαν, ήνώθη πρό; αύτόν 
μετά τοΰ μολδάβικού στρατοΰ. Γνωστή είναι ή 
ήττα τοΰ μεγάλου ΙΙέτρου έν Στυλενέστι τή; 
Μολδαβίας, επομένως καί ή άποχώρησις τοΰ 
ήγεμόνος τή; Μολδαβίας κατά τον έβδομον μήνα 
τή; ηγεμονίας αύτοΰ. Δεινήν καταστροφήν έπή- 
νεγκον τότε οί Τάταροι έν Μολδαβία, λεηλα- 
τοΰντες, σφάζοντε; καί δηοΰντες ταύτην ■ πασάς 
δέ τις, Κοΰρτ καλούμενος, κατέλαβεν αύθαιρέτως 
τόν θρόνον τής ήγεμονίας, τυραννήσας έπί δέκα 
ήμέρας τήν χώραν, μέχρις ού ήλθεν ό Αοΰπος 
Βάροικο; Καϊμακάμης· άλλά καί τούτον, κακώς 
κυβερνήσαντα, καθήρεσεν ό βεζύρη; καί άπήγαγεν 
άλυσόδετον μετά τών συνεργών του, τών αρ
χόντων ’Αντωνίου Ζ,ιόρα καί Μαξούτου ΙΙοστελ- 
νίκου, καί καθεΐρξεν αύτοΰ; έν Βάρνη. Άπέ- 
στειλε δέ τόν Ίωάννην Μαύροκορδάτον, 
οντα τότε μέγαν διερμηνέα τής Πύλης, νά τα
κτοποίηση τά τής χώρα; μέχρι τής έλεύσεως 
τοΰ άδελφοΰ του Νικολάου διορισθέντος τό δεύ

τερον ήγεμόνος Μολδαβίας, τοΰθ’ οπερ καί έγέ- 
νετο (Ίστορ. Φωτεινού). I ώ 1711 άνακτα, ώ; 
είρηται. τήν ήγεμονίαν Μολδαβία; ό σοφό; ούτος 
άνήρ, ού τήν παιδείαν καί τό πολύγλωσσον έξε- 
τίμησαν οί έν Γερμανία σοφοί, οί'τινε; έθαύμαζον 
αύτόν διά τήν δεινότητα περί τό γράφειν τήν 
ελληνιδα φωνήν. Γενόμενος κατόπιν αιχμάλωτος 
τών Λύστριακών έν Τρανσυλβανία ό Νικόλαο; 
Μαυροκορδάτο; συνέταξε κατά τήν διετή έκεΐ 
αιχμαλωσίαν του τήν "Περί καθηκόντων βίβλον 
του”, μνημεΐον άφθιτον τής τοΰ άνδρός εύφυίας 
καί σοφίας, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ λογίου 
Φριζίου. Κατά τήν δευτέραν ήγεμονίαν του έν 
Μολδαβία, διαρκέσασαν τέσσαρα έτη καί τέσ- 
σαρα; μήνας, ό ήγεμών Νικόλαο; πολλά εύερ- 
γετήματα έπεδαψίλευσε τή χώρα· καί πρώτον 
τή μεσολαβήσει αύτού άπηλλάγησαν οί έν Βάρνη 
φυλακισθέντες άρχοντες· είτα δέ έζήτησε καί 
ελαβε χάριν διά αύτοκρ. φιρμανίου υπέρ πολ
λών αιχμαλώτων, οί'τινε; έμελλον είτε νά πω- 
ληθώσιν ή νά θανατωθώσιν. ’Επειδή δέ οί Μολ- 
οαβοί μεγάλα; είχον πρό τίνος έπιχειρήσει λεη
λασίας κατά I ούρκων Νογαϊδών καί Τατάρων, 
καί ό άρχηγός τούτων πνέων έκδίζησιν ήτοι- 
μάζετο νά έπιπέση κατά τή; χώρας, τή παρα- 
κλήσει τοΰ ήγεμόνος ο" τε Τούρκοι καί οί Ί ά- 
ταροι παρτητήθησαν τών άπαιτήσεων αυτών. 
Έκτο; δέ τούτου κατώρθωσε δι’ ολίγων φόρων 
νά εύχαριστήση τά; σουλτανικά; άπαιτήσει; καί 
ν’ άποτρέψη τήν επιβολήν νέων φόρων βαρυτάτων 
καί έπισάκτων, ώς τών έπί τών γαιών, έπί τών 
δουλών, έπι τών οινοπνευμάτων καί τών ζιΰων. 
Ό Φωτεινό; άναφέρει οτι ήτο ελευθέριο; τήν 
χεΐρα καί έπίμονο; εί; τόν λόγον του, οτι έτίμα 
τοΰ; άρχοντας, καί ουδέποτε ήδίκει τοΰ; πτω
χούς· διό καί ή τζάρα (τό κράτος) ήτο υπε
ρευχαριστημένη. Μεγάλη ήτο αφθονία εις ολα 
τά γεννήματα καί εις δλους τοΰ; καρπού; τή; 
γής έπί τών ήμερών του”.

Τό 1716 μετετέθη εις τήν ήγεμονίαν τή; 
Βλαχία;, ένθα ήγεμόνευσεν έπί έν περίπου έτος 
ενεκα τής εισβολή; τών Αύστριακών, παρ’ ών, 
ώ; προείρηται, ήχμαλωτίσθη καί άπήχθη εί; 
Τρανσυλβανίαν.

II ήγεμονία τοΰ Νικολάου Μαυροκαρδάτου 
έν Βλαχία υπήρξε λίαν άτυχή; καί πολυτά
ραχος, διότι έπ’ αύτής είσέβαλον οί Αύστριακοί 
εις Βουκουρέστιον, καί αύτό; ό ήγεμών έπί δύο 
έτη διετέλεσεν αιχμάλωτο; αυτών. Συνομολο- 
γηθείσης δέ τής έν Πασσάροβιτ; ειρήνης άπε- 
λύθη ο Νικόλαος τή; αιχμαλωσία; καί άνέλαβε 
τόν θρόνον τής Μολδαβίας πάλιν έν έτει 1719. 
Κατά τό διάστημα τής έν Βλαχία ήγεμονία; 
του, λέγει ό Φωτεινός, 3τι ό Νικόλαο; παρεξε- 
τράπη εί; άντεκδικήσεις κατα τών έν Βουκου- 
ρεστίιρ άρχόντων καί ώ; έκ τούτου δριμΰς 
κατ’ αύτού έπιπίπτει. Άναμφιβόλω; ή εύγενής 
ψυχή τοΰ Νικολάου ώφειλε ινα μή κατέλθη τή; 
ύψηλής αύτής περιοπή; καί ύπερνικώσα τό πά
θος τής έκδικήσεως ν άφήση άθάμβωτον τήν 
λαμπηδόνα τοΰ βίου τοΰ άνδρός· άλλ’ εις τό 
πάθος τή; έκδικήσεως άναγκαίως, ούτως είπεΐν, 
ύποκύπτουσιν οί έν τοΐς πολιτικοί; αναμιγνυό
μενοι, καί οί τήν άνωτάτην έξουσίαν έπιδιώ- 
κοντε;· επομένως εικάζεται δτι ό Νικόλαο; 
πρό; τήρησιν καί εδραίωσιν τής εξουσία; του, 
τοΰθ’ 3περ άλλως τε δέν κατώρθωσεν ένεκα τών 
προεκτεθέντων συμβάντων, ήναγκάσθη νά κατα
δίωξη τοΰ; άντιπάλους του· άλλ’ ή καταδιώξις 
αύτη καίτοι άμείλικτος, εις ούδέν ώφέλησεν 
αύτόν. Αί άντεκδικήσεις κατ’ έκείνην τήν επο
χήν ήσαν συνήθεις, ύποθαλπόμεναι καί έκ τών 
περιστάσεων καί έκ τών κρατούντων συνάμα· 
διότι αί δημεύσεις τών περιουσιών έπλήρουν τό 
άπλήρωτον σουλτανικόν ταμεΐον, ώς καί τό
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αχανές θολάζιον τών βεζυρών και πασάδων. 
Καλόν, άν ό Νικόλαος ούκ έμιμεΐτο τους προ- 
κατόχους αύτοΰ, διότι ή άμνησιζαζία είναι ή 
χριστιανικωτέρα τών αρετών · άλλά πώς είναι 
δυνατόν δλαι αί άρεταί νά συγκεντρώνται έν 
τή ανθρώπινο) καρδία; Κατά τήν δευτέραν αύ
τοΰ ήγεμονίαν έν Βλαχία, άρχομένην από τοΰ 
1719 μετά τον θάνατον τοΰ αδελφού του Ίω- 
άννου, ό Νικόλαος ύπήρξεν ό δικαιότερος καί 
αγαθότερος τών ηγεμόνων, ώς ό αύτός πάλιν 
ιστορεί Φωτεινός, έκπλύνας, ούτως είπεΐν, τόν 
παλαιόν ρύπον. Τότε οικοδόμησε καί τήν μονήν 
Βακαρεστίου παρά το Βουκουρέστιον, καί ήγε- 
μονεύσας ευτυχώς έτη ένδεκα καί μήνας δύο 
έτελεύτησε τφ 1730, ταφείς έν τή παρ’ αύτού 
κτισθείση μονή τού Βακαρεστίου. " Εν έτος μετά 
ταύτα ζατεβιβάσθη τού σουλτανικού θρόνου ό 
Άχμέτ 1”. καί άνεβιβάσθη ό μεγαλεπήβολος 
ανεψιός του Σουλτάν Μαχμούτ Ε'.

Πρός Απόδειξιν τών μεγάλων τού Νικολάου 
προτερημάτων αναγράφω ένταύθα περικοπήν τινα 
επιστολής τού πατρός του (έν τή βίβλφ τού 
κ. Λιβαδά) έν ή ούτος έζτίθησι τήν άπειρον 
αύτού χαράν δι’ ώραίαν καί γλαφυράν έπιστολήν, 
ήν παρά τού υιού του, έν τφ τουρκικφ στρατό
πεδό) ευρισκομένου, έλαβε· "Παυσάσθωσαν, λέγει, 
"ούν οί ώς άγονον καί πάντη πενόμενον τόν νύν 

χρόνον κατηγοροΰντες. Ούχ ούτως ή φύσις 
"έστείρηται ■ άλλά φέρει καί νΰν ' Ελλάδι τάς 
"’Αθήνας τούς Λιβανίους · καί τάς κατηγορίας 
"εις εύχάς μεταποιήτωσαν · τό δε δή πλέον τών 
"εύχών έν μακροβιότητι γενέσθω. Τά γάρ άλλα 
"παρέξεται καλά καί άγαθά μετ’ αφθονίας, δτε 
"τφ σοφφ συνδιασώζεται πάντα. Έρρώσθω, το 
"έμόν άγαλμα, ή έμή αγλαΐα, ή έμή τρυφή καί 
"πανήγυρις! Ζήθι καί πρόσω προκοπή καί ήλι- 
"κία μετάβηθι!”

Εις τάς εύχάς ταύτας τού φιλοστόργου πα
τρός ό κ. Αιβαδάς επιφέρει· Αί εύχαί καί αί 
προρρήσεις τοΰ έξ ’Απορρήτων δέν έξηνέχθησαν 
μάτην. 'Ο Νικόλαος έξ απαλών δνύχων ίδών 
τόν πατέρα μέγα ίσχύοντα παιδεία καί άρετή, 
εύκλεια καί δυνάμει, έπεμελήθη νά μή φανή 
υποδεέστερος, παράσχη δέ τοΐς εαυτού ούχί τε
λευτήν, άλλά νέαν Αρχήν εύγενείας. Τήν παι
δικήν ηλικίαν διήλθε διά πάσης παιδείας- χρυ
σήν δέ εις τά μαθήματα κορωνίδα έπέθηκεν έν 
αύτή τής ήβης τή ακμή. Πριν διανύση τό ει
κοστόν έτος ήτο πολύς μέν θεωρία καί πράξει, 
πολύς δέ έν φιλοσοφία καί ρητορεία. Ανθη- 
μιλλάτο τφ πατρί έν πολλαΐς διαλέκτοις· έπί 
τοσοΰτον δ’ έξέμαθε τήν λατινίδα καί τήν δθω- 
μανικήν, ώστε διά τιμής ήγον αύτόν, οί μέν 
Λατίνοι ενεκεν τής λατινίδος, οί δέ ’Οθωμανοί 
καί ό Σουλτάνος αύτός ενεκεν τής οικείας φω
νής καί τής άλλης παιδείας. Ό Νικόλαος 
ούδέποτε διέλιπε, κατά τόν Ιάκωβον (Μάνον), 
τόν εαυτού διδάσκαλον, συμπαριστάμενος τφ 
πατρί ώς Αετφ μεγάλφ άετός ύψιπέτης, έφ’ φ 
καί έπισφράγισμα τής έκείνου φύσεως έγένετο 
καί ζώντα έτι διεδέξατο έν ταΐς έζζλησιαστικαίς 
τιμαΐς ώς μέγας Λογοθέτης, καί έν ταΐς βασι- 
λικαΐς ώς γενικός διερμηνεύς· ώστε καί ό πατήρ 
παρεχώρει αύτφ πολλάκις τα τής φρονήσεως 
πρωτεία, ούχί φίλτρφ τοΰ παιδός ήττώμενος, 
άλλά τή αλήθεια πειθόμενος πρ^γνωστιζοΐς λο- 
γισμοΐς. Κατ’ έξοχήν δμως έθαυμάσθη ό Νι
κόλαος ύπό τε τών ημεδαπών καί τών έν Γερ
μανία λογίων διά τήν δεινότητα περί τήν έλλάδα 
φωνήν καί διά τήν φιλοσοφίαν, ήν άνεβίβασεν 
έπί τόν θρόνον Βλαχίας καί Μολδαβίας.”

ΙΙαραλείποντες τά περαιτέρω δημοσιεύομεν 
ένταύθα τόν έμμετρον έπαινον, δν ό σοφός Ιω
άννης Φαορίκιος έποίησεν ύπέρ τοΰ ήγεμόνος 
Νικολάου Μαυροκορδάτου·

II

‘Ελλαίιζής μέγα κλέος οϋποτ’ άπώλετο αΐης, 
Ού φάος εύεπείης οΐ'χεται έλλαίιζής, 
Νιζόλεως, πόσης Βλαχίας κρείων Δακίης τε, 
Νιζόλεως, χρυσίου λείψανου άπό γένους, 
Γράμματα πάντα ίδιον 'Ελλήνων .Χριστιανών τε 
Φιλοσόφους ορθοί .Χριστού έφημοσϋνη. -

Ταύτα ώς έν παρόδφ, μή έπιτρέποντος τού χώ
ρου τήν Αναγραφήν καί άλλων έπαίνων γρα- 
φέντων ύπό ημεδαπών καί ξένων σοφών ύπερ 
τού ευφυούς έκείνου ήγεμόνος, τού Άμύρου, 
Εύγενείου, Ούολφίου, Νοϊλβίου άλ.

’Ολίγα μόνον περί τού Ίωάννου Μαυρο
κορδάτου θέλομεν εΐπει, διότι ό Ιωάννης 
προώρως έτελεύτησεν. Άλλ’ οίος ήν ό άνήρ, 
έν όλίγοις δύναται καταοειχθήναι. Διελθων και 
ούτος έν Κωνσταντινουπόλει υπό τήν· αίγλην 
τών ύψηλοτέρων Αξιωμάτων τής τότε εποχής, 
ώς καί ύ Νικόλαος, άνέβη τόν ηγεμονικόν θρό
νον τής Βλαχίας, ώς προείρηται, τφ 1717 και 
ήγεμόνευσεν έτη δύο καί μήνας τέσσαρας. ’Επέ
τυχε δέ διά τής συνέσεως καί πολιτικής αύτού 
φρονήσεως, ώς καί τής καλοκάγαθίας του, ΐν’ απο
φυγή πάντα ψόγον, καί ούδένα εχθρόν ν’ άπο- 
κτήση· διότι έκτος τής εύρείας αύτού παιδείας, 
έφαμίλλου δντος τού προκατόχου Αδελφού Νι
κολάου, έπέκτητο καί τον χαρακτήρα ήπιώ- 
τερον· δι’ οπερ καί αύτοί οί άντίπαλοί του 
έσεοάσθησαν αύτόν, καί έν τή μνήμη τών έγ- 
χωρίων εύλογείται, ή δέ ιστορία ούδέν κατ αύ
τού έπιλήψιμον αναφέρει, άλλά τούναντίον επαί
νους. Δυστυχώς άνηρπάγη προώρως, άποβιώσας 
τφ 1719 έκ φυσικού θανάτου καί ταφείς έν τή 
μητροπόλει τού Βουκουρεστίου, ένθα είσέτι σώ
ζεται ό τάφος τοΰ άγαθού τούτου ήγεμόνος. ' Η 
χώρα πολλά οφείλει αύτφ διά τε την καλήν 
καί εύνομον αύτοΰ διοίκησιν καί δι’ ήν κατέ
βαλε σπουδήν προς Απαλλαγήν αύτής παντοίων 
δεινών.

(“Επέται τό τέλος.)

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΤ ΔΙΟΣ ΕΝ ΝΕΜΕΑ.
I

(Μετά εικόνας, ορα σελ. 168.)

n
[PEIS κίονες δωρικού ρυθμού, ίστάμενοι 
ξέν μέσφ έρήμου καί μελαγχολικής πε- 
(διάδος, έμφαίνουσι σήμερον τήν θέσιν, 
ένθα ύψοΰτο τό πάλαι ό μεγαλοπρεπής ναός τού 

Διός έν Νεμέα. ΊΙ χώρα είναι άγονος, τά πέριξ
όρη είναι ξηρά — σιωπή νεκρική επικρατεί, μή 
διακοπτομένη ή σπανίως μόνον ύπό κραυγής 
πτηνού ή μονοτόνου άσματος ποιμένος. 0 χρό
νος, ό άμείλικτος ούτος τοΰ ανθρώπου έχθρός, 
έξετέλεσε καί ένταύθα το έργον τής καταστροφής, 
καί έκ τού περικαλλούς ναού, πρός δν χιλιάδες 
άνθρώπων κατ’ έτος προσήρχοντο, δέν άφησεν 
ή τρεις μόνον κίονας ορθούς καί άμορφά τινα 
έρείπια, τά όποια σπανίως επισκέπτονται σή
μερον άνθρωποι, θλιβερωτάτας εμποιεί σκέψεις 
ή θέα αυτή τοΰ ήρειπωμένου ναού, καί άκων 
ένώπιον τής τοσαύτης καταστροφής πας τις έν- 
νοεΐ πόσον φθαρτά τά Ανθρώπινα πάντα!

’Εν τή θέσει ταύτη ούτε κατά τήν αρχαιό
τητα δέν ύπήρχε πόλις, άλλά μόνον άλσος ιερόν, 
έν μέσω τού όποιου ΐστατο ό ναός τοΰ Διός, έν 
φ προσεφέροντο τφ ύψίστο) θεψ θυσίαι, καί πλη
σίον οίκήματά τινα διά τούς ίερεΐς, έν στάδιον 
καί έν θέατρον, έν φ έτελούντο έορταί εις άνά- 

μνησιν τών άθλων τού Ί Ιρακλέους. Πανταχόθεν 
συνέρρεον εξ βλων τών παρακειμένων έπαρχιών 
οί προσκυνηταί, οΐτινες κατέλυον εις σκηνάς 
έστημένας περί τό ιερόν δάσος. ΊΙ ιστορία δέν 
άναφέρει τήν εποχήν τής άνεγέρσεως τού ναού 
τούτου, άλλά κρίνων τις έκ τοΰ ρυθμού τών 
σωζομένων έρειπίων, δύναται νά όρίση ώς χρόνον 
άνεγέρσεως τήν 110'·' ’Ολυμπιάδα (ήτοι τό 344 
πρ. Νρ.). Επομένως ό ναός ούτος είναι νεώ- 
τερος πολύ τών ναών τής Αττικής και τής 
Κορίνθου. "Ο,τι παρέχει αύτφ τύπον ίδιάζοντα 
δλως, είναι τό ύψος τών κιόνων καί τό σχήμα 
τών κιονοκράνων, ών ή καμπύλη είναι σχεδόν 
εύθεΐα. Ό κίων είναι κομψότατος, άνήκων εις 
τήν ακμήν τής τέχνης έν Έλλάδι. Έκ τών 
τριών ορθών κιόνων ό μέν μεμονωμένος άνήκει 
εις τήν πρόσοψιν, οί δέ δύο άλλοι, οι συνεχό
μενοι δι’ έπιστυλίου, ήσαν τοΰ προνάου. Οί 
τοίχοι δλοι κατέρρευσαν εξαιρέσει μερών τινων 
τού περιτοιχίσματος τού σηκού. Φαίνεται οτι 
ό ναός κατεστράφη ύπό ισχυρού σεισμού, διότι 
οί κίονες κατέπεσον ολοι παραλλήλως καί κείνται 
πλησίον τής βάσεως αύτών. ΊΙ πρόσοψις είχεν 
έξ κίονας, αί δέ πλευραί δεκατρείς, μετρουμένων 
δίς τών κιόνων τών άκρων· δύο κίονας ειχεν ό 
πρόναος καί δύο ό οπισθόδομος. Τό περιστύλιον 
είχε μήκος μέν 47 μέτρων, πλάτος δέ 20. Και
ρός θά έλθη δτε καί οί τρεις όρθοί κίονες θά 
καταπέσωσι καί θά κήνται έν μέσω τών λοιπών 
λειψάνων τού οικοδομήματος τούτου. Ό όση- 
μέραι εύρύνων τόν κύκλον του πολιτισμός θά 
καταλάβη καί τήν ήρεμον ταύτην κοιλάδα. Η 
πρόληψις τής άπωλείας ταύτης είναι έργον τής 
ήμετέοας Κυβερνήσεως καί τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρίας, ήτις πεποίθαμεν δτι θέλει αρκούντως 
προφυλάξει τόν χώρον, έν ω ΐστατο εις τών 
μεγαλοπρεπεστέρων καί κομψοτέρων ναών τής 
άρχαιότητος.

ΠΟΑΑΑΠΑΑΣΙΑΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΡΩΜΑ1ΟΙΣ.

(Μετά είζόνος, βρα σελ. 169.)

ΝΛΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΙ πόσον εύκόλως μετά τήν 
ευρεσιν τής τυπογραφίας πολλαπλασιά- 
ζρνται τά έργα τής διανοίας καί πόσαι 

έκδόσεις εις μυριάδας άντιτύπων καταπλημμυ- 
ροΰσι τήν έμπορικήν τών βιβλίων άγοράν, δι
καίως έρωτώμεν έαυτούς, πώς κατώρθουν οι 
άρχαΐοι 'Έλληνες καί 'Ρωμαίοι, μή έχοντες τυ
πογραφεία, νά πολλαπλασιάζωσι τά συγγράμματα 
τών διασημοτέρων αύτών ποιητών καί συγγρα
φέων. Βέβαιον είναι δτι ό πολλαπλασιασμός 
έγίνετο δι’ άντιγραφής· άλλ’ έπειδή ή αντιγραφή 
άπαιτεϊ χρόνον πολύν, οί 'Ρωμαίοι έφεύρον τρό
πον λίαν πρακτικόν καί εύκολον. Τήν θέσιν 
τών σημερινών τυπωτικών μηχανών κατεΐχον 
γεγυμνασμένοι γραφείς, τό πλειστον δούλοι, κα
λούμενοι librarii. Οί γραφείς ούτοι έκάθηντο, 
πολλάκις κατά έκατοντάδας έν εύρυχώρφ αι
θούση (ώς τούτο παρίσταται έν τή παρατεθει
μένη είκόνι) καί έγραφον διά στενογραφικών, 
ούτως είπεΐν, σημείων δ,τι ό ένώπιον αύτών έπί 
ύψηλοτέρας έδρας καθήμενος συγγραφεύς ή ανα
γνώστης ύψηλή τή φωνή άνεγίνωσκεν· ούτως 
έν διαστήματι σχετικώς βραχεί κατεσκευάζοντο 
χιλιάδες άντιτύπων ή κάλλιον είπεΐν αντιγράφων 
τού συγγράμματος. Τά άντίγραφα ταύτα άνε- 
γινώσκοντο κατόπιν ύπό έμπειρων διορθωτών, 
ών έργον ήτο νά διορθόνωσι τά παρεισφρήσαντα 

σφάλματα· μεθ’ δ τά βιβλία παρεδίδοντο εις 
τούς βιβλιοδέτας πρός δέσιμον. Τά ούτως εύ- 
πρεπώς, ένίοτε δέ καί πολυτελέστατα εις βιβλία 
ή εις κυλίνδρους δεδεμένα συγγράμματα έτί- 
θεντο έν τοΐς βιβλιοπωλείοις ή άπεστέλλοντο 
δια πεζοδρόμων εις τάς έπαρχίας. ’Ογκώδη 
συγγράμματα διηροΰντο συνήθως εις τμήματα, 
τά όποια εκαλούντο libri (τεύχη, βιβλία), καί 
τοΰτο δπως εύκολώτερον άποστέλλωνται ή πω- 
λώνται, κατά τόν αύτόν τρόπον, καθ’ δν σήμερον 
μεγάλα συγγράμματα πρός εύκολωτέραν έξό- 
δευσιν έκδίδονται καί πωλούνται κατά τεύχη.

ΕΝ ΤΗ. ΣΤΗΛΗ. ΤΩΝ ΕΙΔΟ
ΠΟΙΗΣΕΩΝ.

Διήγημα έκ του Γαλλικού.

Α’.

Ηι 15 Μαρτίου 18... Δε
σποσύνη ευειδής μέ προίκα 

6 εκατομμυρίων φράγκων, 
επιθυμεί νά ύπανδρευθή 
νέον έκ καλής οικογένειας. 
ΊΙ διεύθυνσις εις τήν σύν- 
τής έφημερίδος ύπό τά 

άρχικά στοιχεία Ε. Α.”
— Έξ εκατομμυρίων φράγκων 

προίκα καί νά κάμη χρήσιν τών
ειδοποιήσεων έν τή έφημερίδι πρός ευρεσιν συ
ζύγου! Άπίστευτον. Βεβαίως τοσαΰτα δέν είχον 
χρήματα δτε άπεφάσισα νά ύποβληθώ εις τόν
ζυγόν τοΰ γάμου. Ποιας ηλικίας είναι άρά γε 
ή δεσποσύνη αύτη, ώστε νά μή ΐδη πρό τών 
ποδών της ολους τούς νέους τοΰ κόσμου, έλκυο-
μένους ύπό τοσοΰτον λαμπρας προικός; Έγώ δέν 
είχον ή τριακοσίων χιλιάδων φράγκων προίκα, 
πτωχότατον πλούτον απέναντι τής κολοσσιαίας 
ταύτης καταστάσεως. Μήπως τούτο ήτο τό αί
τιον, δτι έκ τοΰ γάμου δέν έγεύθην ή τάς πι
κρίας; ΔΓ έμέ ή ευδαιμονία τού γάμου έμεινε 
βιβλίον κλειστόν· επομένως μοί είναι έπιτετρα- 
μένον να μή μεμψιμοιρώ τώρα, δτε ή χηρεία 
μοί παρέσχε τήν έλευθερίαν .. . Πώς είναι δυ
νατόν γυνή νέα, ώς είμαι έγώ, καί χήρα άπό 
δέκα μόλις μηνών, νά έπιδοθή εις διασκεδάσεις 
τινάς, αιτινες άλλως τε άθώαι ήθελον βλάψει 
τήν ύπόληψίν μου, ήν έπιθυμώ νά τηρήσω άνέ- 
παφον; 0 κόσμος είναι πάντοτε ό αύτός, έν
Παρισίοις ώς καί αλλαχού, καί ζητεί αφορμήν 
πρός έπίκρισιν . . . Άλλ’ έν τούτοις αύτή μου 
ή άπόφασις μέ πλήττει δυστυχώς, καί έπεθύμουν 
νά ευρισζον μέσον διασκεδάσεως, δπως απαλ
λαγώ) τής ηθικής ταύτης νάρκης, ήτις όσημέραι 
περισσότερον μέ καταλαμβάνει . . , “Ηνοιξα τήν 
έφημερίδα, έλπίζουσα νά εύρω τί ενδιαφέρον, 
άρθρον τι γεγραμμένον γλαφυρώς· άλλά δυστυ
χώς ούδέν εύρον . . . Έφθασα εις τήν στήλην 
τών ειδοποιήσεων ένίοτε δημοσιεύονται ειδο
ποιήσεις τόσον Αλλόκοτοι! Έδώ ύπηρέται ζη- 
τοΰντες θέσιν, έκεϊ άνθρωποι ζητοΰντες έργασίαν 
έδώ πράγματα άπωλεσθέντα, έκεΐ πράγματα εύ- 
ρεθέντα — έκεΐ τέλος νεάνιδες διαθέσιμοι καί 
ζητοΰσαι σύζυγον.

Δέν δύναμαι νά έννοήσω διατί, άλλ’ ή δη- 
μοσιότης αδτη διδομένη εις τόν γάμον μέ δυ- 
σαρεστεΐ εις άκρον. Κατ’ έμήν γνώμην, αί 
γυναίκες, αί μή έχουσαι άρκετήν φιλοτιμίαν

ώστε νά προτείνωσιν έαυτάς έν τή τετάρτη στήλη 
μιας έφημερίδος, είναι άξιαι μυκτηρισμού . . .

Πλήν, ιδού ή διασκέδασις, ήν έζήτουν! ”Ας 
άστεϊσθώ ολίγον μέ τήν δεσποσύνην τών 6 εκα
τομμυρίων . . . Αύτό βεβαίως θά μέ διασκεδάση. 
Ας ύποκριθώ τόν επίδοξον γαμβρόν καί άς έκ- 

φρασω τόν έρωτά μου ύπό το πρόσχημα άνδρός. 
Τό πράγμα θά ήναι άστεΐον . . . Πτωχή κόρη, 
πόσα όνειρα θά. σοί προκαλέσω! Άλλά τό άπο- 
τέλεσμα; Ας άφήσωμεν αύτό εις τήν τύχην. 
Γό αποτέλεσμα δέν θά ήναι ούτε μονομαχία 
ούτε ατιμία — λοιπόν ούδένα τρέχω κίνδυνον. 
Ας γράψωμεν!

Έν τή μικρά αύτής αιθούση κάθηται ή νεαρά 
γυνή παρά τήν τράπεζαν, λαμβάνει χάρτην καί 
κονδύλιον καί γράφει ·

Χαριεστάτη άγνωστέ μοι. Ζητείς άνδρα, 
' καί έγώ ζητώ γυναίκα. Έάν νέος καλής οικο

γένειας, δπως τόν ζητείς, συνάδει πρός τό πρό
γραμμά σου, λάβε τήν καλωσύνην ν' άποτανθής 

'εις τήν διεύθυνσιν τής έφημερίδος ύπό τά στοι- 
χεια Γ. ζ..

Ιδού, εγεινεν· ή ήρωίς τής είδοποιήσεως 
δέν θά ύποπτευθή βεβαίως δτι ό νεανίας, περί 
ού πρόκειται, είναι ή ύποκόμησσα Μαγκρή, ής 
τά λεπτά χαρακτηριστικά, ή ξανθή κόμη, τό 
εύλύγιστον ανάστημα ολίγον έχουσι τό ανδρικόν. 
Άλλ’ δστις άποδύεται εις τό στάδιον τής δη
μοσιότητας έκτίθεται εις τάς ιδιοτροπίας τών 
άναγνωστών ... ’Ιδού καί ή έπιγραφή. '0 
παλαιός μου ύπηρέτης άς μοι χρησιμεύση ώς 
γραμματοκομιστής διά τήν πρωτότυπον ταύτην 
αλληλογραφίαν μου. Καλήν επιτυχίαν εύχομαι 
εις τούς πλατωνικούς τούτους έρωτας!

Β’.

Ρ. Ξ. Η άπάντησις δέν έβράδυνεν· ή νεάνις 
βιάζεται. Έάν είχε τήν θλιβεράν μου πείραν, 
θά έσπευδεν όλιγώτερον άναμφιβόλως. ”Ας άνα- 
γνώσωμεν.

Νέον καλής οικογένειας ζητώ, άλλ’ έπι
θυμώ νά γνωρίσω τό πρόσωπον. Πέμψον μοι 
εικόνα.”

— νΩ! Τήν άπαίτησιν ταύτην δέν προεΐδον, 
καί εύρίσκομαι έν άμηχανία· Εικόνα; Έχω άρ- 
κετάς εις τό λεύκωμά μου, δπως κάμω εκλογήν 
άλλά δέν δύναμαι νά πέμψω εικόνα γνωστού 
προσώπου, γνωστού ίσως καί εις τήν άγνωστόν 
μου . . . Πλήν, μοί επέρχεται ιδέα. Έχω 
έντός παλαιού συρταριού μίαν έξ εκείνων τών 
φωτογραφιών, ας αγοράζει τις καθ’ οδόν· έξ 
ιδιοτροπίας τήν ήγόρασα ημέραν τινά· ή ιδιο
τροπία μου ή παλαιά άς έλθη σήμερον εις επι
κουρίαν τής νέας μου ιδιοτροπίας. — Ιδού ή 
φωτογραφία· πράγματι δέν είναι τόσον κακή. 
0 νέος, δν παριστα, είναι πολύ καλός· έχει τό 

πρόσωπον κανονικόν καί ανδρικόν, τήν έκφοασιν 
εύχάριστον. "Ας πέμψω αύτήν τήν φωτογραφίαν 
μέ μικράν άπάντησιν, ώς τό άπαιτεϊ ή εύγένεια.

Εύχομαι ή είκών αυτή νά έμποιήση καλήν 
έντύπωσιν εις τήν καρδίαν σου· σοί τήν άπευ- 

"θύνω μέ τήν εύχήν μου ταύτην καί μέ τά βα- 
"θύτατα σεβάσματα ενός αγνώστου.”

Γ,

Τί; πάλιν μία άπάντησις; Άς άναγνώσωμεν.
ΊΙ είκών είναι ώραία· έπεθύμουν νά μάθω 

τήν ηλικίαν καί τό επάγγελμα.”
— Πραγματικώς εισερχόμεθα εις τό στάδιον 

τοΰ μυθιστορήματος. Χά εξακολουθήσω αύτήν 
τήν αλληλογραφίαν; . . . Ναι, μέ διασκεδάζει- 
άς πλάσω εικόνα τής φαντασίας μου. ’Ανά
στημα· εξ ποδών παρά εξ γραμμάς. Ουτω θά 

τή έμπνεύσω θαυμασμόν καί θά λάβω τό ναι. 
Αλλά τό αποτέλεσμα τοΰ αστεϊσμού τούτου; 
Η λύσις; . . . θά εύρεθή. ΊΙλικία; άς βά- 

λωμεν τριάκοντα έτών. ’Επάγγελμα; ιδού ή 
δυσκολία. Ποιον έπάγγελμα νά θέσω — καί 
άν δέν τή συμφέρη; . . . Αί, τότε ή λύσις έπέρ- 
χεται άφ’ έαυτής· θά μέ άρνηθή . . . "Οχι, όχι- 
δέν θέλω νά. τελειώση τό μυθιστόρημά μου το
σοΰτον άποτόμως ... θά τή εΐπω δτι είμαι 
οικηγορος· τό έπάγγελμα τού δικηγόρου ούδε- 
μίαν δίδει υποχρέωσιν διά τό μέλλον ό δικη
γόρος δύναται εύκόλως ν’ άφήση τό δικαστήριον 
είναι συμφερώτερον νά φανώ πολυάσχολος· 
άπλούς κτηματίας θά έδιδεν ύποψίας ώς πρός 
τήν χρήσιν τών εισοδημάτων του . . . Λοιπόν, 
έπάγγελμα δικηγόρος. Π έπιστολή είναι έτοιμη· 
άς 'ίδωμεν τήν άπάντησιν.

Δ'.

Αι πληροφορίαι είναι καλαί· τό έπάγγελμα 
μ ευχαριστεί. Ζητώ καιρόν ολίγων ημερών, 
διά νά σκεφθώ.”

Ιδού μία άναβολή. Αμαρτία! Αρκεί νά 
μή παύση ή Αλληλογραφία. Πράγματι μέ δια
σκεδάζει το παιγνίδιον τοΰτο, καί δέν βαρύνομαι 
πλέον. ’Άς είναι· άφ’ ού ζητεί καιρόν νά σκεφθή, 
άς σκεφθώ καί έγώ, διότι ή λύσις έπίκειται.

Ιί θά κάμω, δταν θ’ άναγζασθώ νά φανε
ρωθώ; Σύζυγος δέν είναι δυνατόν νά γείνω· τί 
θά εΐπω; Τό πράγμα δυνατόν νά λάβη συνέ
πειας δυσαρέστους . . . Άν δέν άπαντήσω; 
Άλλ’ άφ’ ού έδαπάνησα χάρτην, κονδύλια, με
λάνην, γραμματόσημα καί καιρόν όφείλω κατά 
συνείδησιν έξήγησιν οίανδήποτε εις έκείνην, ήτις 
δέν ύποπτεύεται δτι άνήκομεν καί αί δύο εις 
τό αύτό γένος.

Έπί τέλους δύναμαι νά τή παράσχω ίζανο- 
ποίησιν, ήτις θά ζαταστήση δύο εύτυχεΐς. Με
ταξύ τών Ανδρών, οΐτινες μ’ δλην τήν πρόσφατόν 
!xou ZTiPs‘av -η*οΰσι τήν χεΐρά μου, οί περισ
σότεροι, ίνα μή εΐπω ολοι, άποβλέπουσιν εις τό 
λαμπρόν κτήμα, τό όποιον έκληρονόμησα παρά 
τού συζύγου μου· έν τοΐς πρώτοις συγκαταλέ
γεται ό κόμης Λαντινιάκ. Έάν ήμην σήμερον 
κατεστραμμένη χρηματικώς, είμαι βεβαιοτάτη 
δτι ούδέ θά μ’ ενθυμείτο. Καί δμως δέν είναι 
άνθρωπος κακός, άλλ’ είναι άνθρωπος τοΰ αίώ- 
νός του· δι’ αύτόν τά χρήματα είναι τό παν... 
Δέν θά ήτο κακόν δώρον διά γυναίκα ζητούσαν 
άνδρα καλής οικογένειας, καί Αδιαφορούσαν καί 
διά τον χαρακτήρά του καί διά τάς τάσεις του 
καί διά τά αίσθήματά του. Ό κόμης άνήκει 
εις Αρχαιοτάτην οικογένειαν, είναι εύειδής, έχει 
τρόπους λαμπρούς καί αί ίδέαι του είναι εύ- 
γενεΐς.

"Ας περιμείνω τήν τελειωτικήν άπάντησιν. 
Έάν γίνη δεκτός, εύκόλως δύναμαι νά τηρήσω 
τήν θέσιν μου · έχω στρατόν καί έν άνάγζη καί 
έφεδρείαν.

Ε'.

"Έάν διατηρής τά αύτά αισθήματα έλθέ 
αύριον περί τάς εξ τό έσπέρας εις τό ξενοδο- 
χεΐον τών Πρέσβεων εις τό ύπ’ άρ. 7 δωμά
τιο·)· θά ήμαι καί έγώ, καί θά δυνηθώμεν 
ουτω κατα πρόσωπον νά συμπληρώσωμεν τάς 
τελευταίας διασαφήσεις, αιτινες, ύποθέτω, θά 
ζαταλήξωσιν εις φιλικήν συνεννόησιν. Εις αέ
ριον λοιπόν.”

ΊΙ ύποκόμησσα έγέλασε,
— Συνέντευξιν; είπεν εύθύμως. Είναι ή

πρώτη ταιαύτη συνέντευξις έν τω βίφ μου. Πόσον
διασζεδαστικόν είναι τό πράγμα! Φαντάζομαι
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:οΰδε τήν έκπληξιν τής δυστυχούς νεάνι- 
Εύτυχώς όμως εχω πρόχειρον τδ μέ- 
παρηγοίρίας. Ό κόμης Ααντινιάκ θά 

φεύκτως, καί έν ελλείψει αύτού 
: άλλον άνδρα, πρόθυμον νά 
εκατομμυρίων . . . Είμαι εις 

τήν κάτοχον τοι- 
δτι αύριον περ'ι τάς

άπδ τ 
δος . . 
σον τής 
τήν νυμφευθή ά 
θά ευρώ βεβαίως 
δεχθή προίκα εξ : 
άκρον περίεργος νά γνωρίσω 
αύτης προικός. Υποθέτω 
εξ τδ εσπέρας ή σκηνή 
θά ήναι κωμικωτάτη.

ράζει, κύριε: Η ύπόθεσις τουναντίον πολύ μέ 
διεσκέδασε καί διήλθον στιγμάς τινας εύχαρίστους 
εν μέσω τής περιβαλλούσης με βαρυθυμίας.

— "ίΐστε δέν αγανακτείτε κατ’ εμού, κυ
ρία μου:

— Ποσώς- άλλά πριν άπέλθω έπεθύμουν νά 
μάθω τίς ή αιτία τού τοιούτου άστεϊσμού, οστις 
αμφοτέρωθεν άπέτυχεν.

τήν, άλλ’ οί φίλοι έκ συμφώνου άπεφάνθηααν 
δτι ή έπιστολή εκείνη δέν ήρκει, και οτι ώφει- 
λον νά εξακολουθήσω τήν αλληλογραφίαν μέχρι 
τέλους. Ούτω, θύμα τού λογου μου γενομενος, 
ήναγκάσθην νά έξακολουθήσω τδ παιγνίδιον, καί 
ερχόμενος ένταύθα, ήλπιζον νά έξασφαλίσω τήν 
νίκην μου, βασιζόμενος είς τήν γενναιότητα τού

-----------------------■ ποιων ήούνατο νά έκλέξη 
σύζυγον κατά τήν έπι- 
θυμίαν του. ’’Εχασα τδ 
στοίχημα,

άπατηθέντος, χα'ι προτείνων αύτώ διαφόρου.
κόρας καλών οίκογε-
νειών, μεταξύ τών ο

ήδυνάμην να ειπω έν πάση ειλικρίνεια· Σέ 
άγαπώ.”

II χήρα όπισθοδρόμησε βήματά τινα.
— Έ! άκοό-το-ΐ us. κυο-Α. σάς έξορκίζοααι, 

‘Έλέγον 
θά ημαι διά τήν γυναίκα ταύτην 

ρεάν άπόφασιν 
άπέναντι

, 
Ρ'· 

κοινωνικής της θέσ: 
; νά *

Τήν έπομένην έσπέ- 
ραν μικρόν πρδ τών έξ, 
ή άμαξα τής ύποκομήσ- 
σης κατέθετεν αύτήν προ 
τού ξενοδοχείου. Ή νέα 
χήρα άνήλθε τήν εύ- 
ρεΐαν κλίμακα, είσήλ- 
θεν είς τδ ύπ άρ. 7 δω- 
μάτιον καί έκάθησεν έπί 
άνακλίντρου. ΊΙ ένδυ- 
μασία της ήτο πένθι
μος καί σοβαρά, συνά- 
δουσα πρδς τήν άξιοπρέ- 
πειαν τού παραστήματος 
της καί πρδς τήν έλα- 
φράν συγκίνησιν, ητις 
άπετυπούτο έπί τού προ
σώπου της. "Αμα έσή- 
μανεν ή έκτη ώρα, νεα
νίας κομψώς ένδεδυμέ- 
νος, υψηλού άναστήμα- 
τος, μέ χαρακτηριστικά 
προσώπου εύγενή είσήλ- 
θεν είς τδ δωμάτιον καί 
άνέπεμψε κραυγήν έκ- 
πλήξεως.

— Κυρία μου!
Ή ύποκόμησσα ή- 

γέοθη.
— Κύριε!
‘0 νέος τήν προσέ- 

βλεπεν· αίφνης έκφρα- 
σις ευθυμίας άναμεμι- 
γνυμένης μετά ταραχής 
διεχύθη έπί τού προσώ
που αύτού.

— Μέ συγχωρεΐτε, 
Κυρία· έρχεσθε είςάπάν- 
τησιν τής έπιστολής ύπδ 
τά στοιχεία Ε. Α.;

— Είσθε σείς, κύ
ριε , ό ύπδ τά στοιχεία 
Ρ. Ξ. γράψας; ΊΙ άπάν- 
τησις τής χήρας ήτο τα
χεία, διακόπτουσα τρόπον τινά τήν έρώτησιν 
τού νεανίου. Συγχρόνως δέ καί μειδίαμα, δπερ 
δέν ήδυνήθη νά καταστείλη, επέστεφε τά 
χείλη της.

— Σάς παρακαλώ, κυρία, άπαντήσατε είς 
τήν έρώτησιν μου.

— ’Απαντήσατε σείς πρώτον εις τήν έμήν 
έρώτησιν, τούτο είναι άνάγκη.

— Δέν τολμώ, κυρία . . .
— Τολμήσατε, παρακαλώ, ή άμοιβαιότης 

σάς παρέχει τδ δικαίωμα τούτο.
— Ό λόγος σας ούτος μ’ ένθαρρύνει, κυρία 

μου . . . Ναι, έγώ είμαι ό άνταποκριτής, γυνή 
καθ’ ύπόθεσιν, πράγματι δμως άνήρ. ’Αλλά 
πιστεύσατέ με, οτι άν έγνώοιζον πρός ποιον 
άπηυθύνετο ό άθώος άστεϊσμός μου . . .

— Δέν ήθέλετε τδν έξακολουθήσει· τί πει-

ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΣ.

— ΊΙ αιτία, κυρία μου; ’Ιδού. Πρό τίνος 
καιρού, έν πλήρει άποκρέω, συνεγευματίζομεν 
πολλοί καλοί φίλοι· το γεύμα ύπήρξε ζωηρό- 
τατον καί περί τδ τέλος, άφ’ ού ίκαναί έκενώ- 
θησαν φιάλαι οίνου, εις τών συνδαιτυμόνων 
έπρότεινε νά γελάσωμέν τινα. ΙΙαμψηφεί έγέ
νετο παραδεκτή ή πρότασις αυτή, καί μετά δια
φόρους συζητήσεις άπεφασίσαμεν νά γράψωμεν 
τήν εΐδοποίησιν, ήν άνεγνώσετε έν τή έφημερίδι. 
ΊΙ προίξ τών έξ έκατομμυρίων οφείλεται είς 
τήν έςαψιν τών κεφαλών μας. Χρεωστώ νά σάς 
ομολογήσω δτι έγώ ήμην ό συντάξας τήν είδο- 
ποίησιν, καί έγώ έβαλα καί στοίχημα, διατει- 
νόμενος δτι θά κερδίσω. Εύκόλως φαντάζεσθε 
πόσον έθριάμβευσα, οτε έλαβον τήν επιστολήν 
ύμών καί έννόησα δτι επεσέ τις είς τήν παγίδα. 
’Αμέσως έσπευσα ν’ άνακηρύξω έμαυτδν νικη-

άλλ’ δμως
έκέρδισα, προσέθηκε με
τά βαθείας ύποκλίσεως, 
διότι έλαβον τήν τύχην 
νά γνωρίσω ούχί (βμοίόν 
μου, άλλά πρόσωπον, 
δπερ ουδέποτε ήδυνάμην 
νά έλπίσω ώς άνταπο- 
κριτήν μου.

II ύποκόμησσα 
σοβαρά, άλλ’ είς 
άκρον τών χειλέων 
έφαίνετο έλαφρδν 
δίαμα. Ό 
προσέβλεπε 
βασμοΰ.

— Μέ 
κυρία; είπε 
στιγμάς.

— Δεν έχω τι νά 
σάς συγχωρήσω · άλλά 
λυπούμαι, τδ ομολογώ, 
δτι το έπεισόδιον τούτο 
τελειόνει τόσον άποτό- 
μως. Έρχομένη ένταύθα 
καί έγώ είχον τήν πρό- 
θεσιν νά προτείνω άπο- 
ζημίωσίν τινα είς τήν 
άπατηθεΐσαν κόρην καί 
νά τελειώσω τδ μυθιστό
ρημα τούτο διά τής εύ- 
ρέσεως συζύγου, δπως 
τδν έπεθύμει. II έπελ- 
θούσα λύσις καταστρέφει 
τά σχέδιά μου. [Ιλήν 
άδιάφορον · χάριν ύμών 
διήλθον ώρας τινάς εύ
χαρίστους. Σάς συγχω
ρώ καί σάς εύχαριστώ.

— Εύτυχής λογίζο
μαι, κυρία μου, διά τούτο · 
άλλ’ έπιτρέψατέ μοι 
μίαν έρώτησιν· ή πλή- 
ξις θά καταλάβη ύμάς 
πάλιν;

— Άναμφιβόλως, έπί τινα καιρόν τούλά- 
χιστον.

— Γήν πλήξιν γεννά πολλάκις έ μονήρης 
βίος. Άν δεν έφοβούμην νά φανώ αδιάκριτος, 
θά σάς ήρώτουν άν ή πλήξίς σας δέν προέρχεται 
ές αύτής τής αίτιας.

— Είμαι μόνη έν τώ κόσμψ, αληθώς.
— Τδ έννόησα ■ άλλά καί έγώ, κυρία 

τήν αύτήν αισθάνομαι ένίοτε πλήςιν . . , 
πλήςιν βαθεΐαν. Πολλάκις έδοκίμασα νά τήν 
υπερνικήσω, άλλά μέχρι σήμερον είς μάτην.

II ύποκόμησσα, ητις ήτοιμάζετο ν’ άπέλθη, 
έστη πάλιν.

— Επεθύμουν, έξηκολούθησεν ό νέος μετά 
φωνής συγκεκινημένης, έπεθύμουν νά γνωρίσω 
γυναίκα ώραίαν καί καλήν, εύφυά καί σκεπτι
κήν, σοβαράν καί χαρίεσσαν, γυναίκα είς ήν

νεανίας 
μετά

ητο 
το

της 
μει- 
τήν 
σε-

συγχωρειτε,
μετά τινας

μου, 
καί

— Έ! άκούσατέ με, κυρία, 
έπανέλαβεν ό νεανίας μετά ζέσεως. 
καθ’ έμαυτόν · 
σύζυγος πιστός, σύζυγος έχων σ 
νά τή αφιερώσω 
έρωτός της. 
περιουσίας της 
άρκεΐ 
είμαι 
εύγενής 
φερον : 
τά

>*. V

τύν 
’Ολίγον 

■ ή 
ή ο'.κογένειά 

:λούσιο 
θά

;ύχαρίστως καί 
λούτη μου καί τό 

όνομά μου καί τήν ζωζν 
μου αύτήν.

’ Η ύποκόμησσα 
ρει πάντοτε σιωπήν.

— Σάς λέγω δλα 
ταύτα, κυρία μου, καί 
σάς 
ούτε 
έχω 
γνωρί 
χουσι μυστηριώδεις 
νές 
δέποτε 
πων ύμάς ι 
σθε ώραία, 
είσθε καλή, 
μεθ ’ ού 
άστεϊσμδν καί τήν ειλι
κρινή αύτού έξήγησιν, 
τό μειδίαμα, τδ όποιον 
είδον έπί τών χειλέων 
σας, μέ έπεισαν οτι είσθε 
καί ευφυής καί σκεπτι
κή, καί δτι ήξεύρετε νά 
κρίνητε άνευ υπερβολής 
περί άθώων πραγμάτων, 
διά τά όποια χαρακτήρ 
ποταπδς ήθελε παρορ- 
γισθή. Εμείς δέν ήγα- 
νακτήσετε, ύμεΐς δέν μοί 
άπεκρίθητε διά πικρίας 
ή διά χλευασμών . . . 
Κυρία μου, δέν άπαιτώ 
νά μοί δώσητε έλπίδας, 
άλλά σάς παρακαλώ νά 
έπιτρέψητε νά παρου- 
σιασθώ όμΐν· είμαι ό 
βαρώνος Γουστάβος Βαρ
νελαί, κάτοχος ούχί 'έξ 
έκατομμυρίων, άλλά δύο 
μόνον είμαι άρκούντως γνωστός έν Παρίσι 
ένθα δεν χαίρω φήμην κακήν. Έπιτρέψατέ μοι, 
κυρία, νά έπανίδω ύμάς έπί τή έλπίδι νά επι
τύχω τοΰ ποθουμένου.

ΊΙ ύποκόμησσα κατεβίβασε τούς οφθαλμούς 
της· είτα δέ προσέβλεψε τδν νεανίαν, δστις μετά 
βαθείας ύποκλίσεως ΐστατο ένώπιόν της.

— Σείς δμως, κύριε, ήξεύρετε τίς είμαι έγώ;
— ’Εννοώ τά ηθικά ύμών προτερήματα· τά 

έξωτερικά ύμών προτερήματα βλέπω ■ ύμεΐς 
είσθε μόνη καί έλευθέρα, ώς μοί εΐπετε· τά 
πάντα έν όμΐν έμφαίνουσι κυρίαν άξίαν παντός 
σεβασμού.

— Είσθε καλός παρατηρητής, κύριε· λοιπόν, 
είς άπάντησιν τής ειλικρίνειας ύμών μάθετε τό 
όνομά μου· είμαι ή ύποκόμησσα Μαγκρή . . . 
καί είμαι χήρα.

— Τδ όνομα τούτο μοί είναι γνωστόν . . . 
Πλήν, τώρα, φόβος καί συστολή μέ καταλαμ
βάνει . . . Είμαι άξιος ύμών;

τής

ς· είμαι 
ή προσέ-

μαι άνόητος ■ 
γνωρίζω ούτε 
τιμήν νά μέ 
Άλλ’ ύπάρ- 

κλίσεις, αιτινες ού- 
άπατώσιν. Βλέ- 

εΐδον δτι εί- 
, έννόησα δτι 

Ό τρόπος, 
έδέχθητε τόν

φαινομα 
□ας 
τήν 

.τε.

— Ιούτο 
ή ύποκόμησσα 
άφ’ ού γνωρισθώμεν καλλ 
ν άποφασίσωμεν

Ή σκέψυ 
ε; μήνας 
γάμος τού 
τής χήρας 
άν ή ύποκόμησσα διατηρή 

τών εν

απαι
μειδιώσα·

περί τούτου.
-s ήτο άναμφιβόλω

μετά ταύτα έτελεΐτο έν Ιίαρισίοις ό 
βαρ'ύνου Γουστάβου Βαρνελαί μετά 

Άγνοούμεν 
αύτήν ιδέαν 
έφη μερίδων 
είς γάμον,

ΐ σκέψιν, κύρι 
άλλ’ 
00V .

(-ιε, άπεκρίθη 
υποθέτω οτι 

θά δυνηθώμεν

ύνοϊκή, διότι

ύποκομήσσης Μαγκρή. 
ι τήν 

;ρι τών έν τή τέταρτη 5τήλη τών 
δοποιήσεων ήτησιν

βίον μου 
ένδ'.αφέρομαι

• ν Τ'
ήναι έντιμο;·

ΕΝ ΤΗι ΧΩΡΑι ΤΗΣ ΣΙΣΥΡΑΣ.

ήξεύρομεν δτι ή νέα βαρωνίς άναγινώσκει 
άκόμη τάς ειδοποιήσεις, ούχί πλέον έκ βαρυθυ- 
μίας, διότι τώρα είναι εύτυχής, άλλά μετά πολ
λής εύχαριστήσεως.

ΕΚ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ ΣΙΣΥΡΑΣ.

δγΙΟί ·ΜιΖ"Λ θ 
(SSl'i Μιχαήλοβσκα, 

ούχί μακράν τού& 
έπαρχία 'Αλάσκα, ήν ή 
1860 εις τήν κυβέρνησιν 
’Αμερικής Πολιτειών, 
τρον τού εμπορίου

ώς πρότερον έκαλεΐτο, 
είναι πόλις κείμενη 

βορείου πόλου έν τή 
Ί’ωσσία έπώλησε τω 
τών Ηνωμένων τής

Η πόλις αύτη. τδ κέν- 
τών σισυοών (γουναρικών),

είναι άριστος λιμήν εξαγωγής, διότι ένταύθα 
φέρουσιν οί Έσκιμώοι καί οί παρά τδν ποταμόν 
Ίοΰκον κατοικούντες ’Ινδοί τά προϊόντα τής θή- 
ρας αύτών. Η πόλις αύτη, ή μάλλον είπεϊν, 
ό σταθμός ούτος είναι φρούριον μέ τείχη καί 
επάλξεις, περιέχον καί οικήματα διά τήν φρου
ράν και τούς ύπαλλήλους καί μεγάλας διά τά 
έμπορεύματα άποθήκας· αί οίκίαι είναι μέν μι- 
κραί άλλά κομψαί καί εύθυμοι, διότι είναι κε- 
χρωματισμέναι διά ζωηρών κίτρινων καί έρυ- 
θρών χρωμάτων. Έξωθεν τού φρουρίου κεΐνται 

καί άλλαι οίκίαι, έν τω 
μέσφ τών όποιων έκτίσθη 
έκκλησία, έν ή τήν Κυ
ριακήν ψάλλεται ή λει
τουργία κατά τό ορθόδο
ξον δόγμα. Κατά καιρούς 
έρχεται ρώσσος ίερεύς, 
δπως βαπτίση τά τέκνα 
τών ήμιβαρβάρων τού
των φυλών, αιτινες μετά 
προθυμίας μεγάλης προσ
έρχονται είς τδν χρι
στιανισμόν. Οί έγχώριοι 
κάτοικοι ονομάζονται 
Μαλεμούτοι καί είναι 
κλάδος τών Έσκιμώων ■ 
είναι άνθρωποι μεγαλό
σωμοι καί στιβαροί, ικα
νήν έχοντες εύφυίαν καί 
εύκόλως τδν πολιτισμόν 
δεχόμενοι, 
ξυρίζουσι τήν : 
καί κοσμοΰσι τδ πρό- 
σιοπόν των διά 
κοσμημάτων, τά όποια 
έμπήγουσιν είς τάς πα
ρειάς των· αί γυναίκες 
χρωματίζουσι τδ κάτω 
μέρος τοΰ προσώπου 
καί φοροΰσι ψέλλια μο- 
λυδδινα καί σιδηρά. Ή 
ενδυμασία τών ανθρώ
πων τούτων είναι έκ 
δερμάτων, καλούμενων 
Πάρκα· ό έπενδύτης 
δέν είναι πολύ μακρδς 
καί έχει πάντοτε κάλυμ
μα, δπερ είναι έκ δέρ
ματος λύκου καί ού αί 
τρίχες καλύπτουσι σχε
δόν όλόκληρον τδ πρό
σωπον. ’ Ο έπενδύτης έχει 
ένίοτε ύπόρραμμα έκ 
δέρματος λευκού βορείου 

λαγωού. Ό ύπενδύτης είναι συνήθως έκ δέρ
ματος σκιούρου ή φώκης ή καί ρέννου· καί 
άνδρες καί γυναίκες φοροΰσι δερμάτινους περι- 
σκελίδας, αιτινες περιβάλλουσι καί τδν πόδα 
όλόκληρον. ’Εννοείται δτι τά χειρόκτια είναι 
παντοϊα καί διάφορα. Έν καιρώ χειμώνος πάντες 
φοροΰσι μεγάλα παγοπέδιλα (ώς έν τή ήμετέρα 
εϊκόνι), δι’ ών εύκολύνεται ή διά τής χιόνος 
διάβασις αύτών. Ή χρήσις τών τοιούτων πα
γοπέδιλων ή κάλλιον είπεϊν χιονοπέδιλων δέν 
είναι εύκολος καί άπαιτεΐ άσκησίν τινα· τδ 
κυριώτερον είναι νά βαδίζη τις φυσικώς ώς νά 
είχε τδν πόδα έντελώς έλεύθερον, άλλά νά μή 
ύψοΐ τις πολύ τδν πόδα, διότι άλλως μέγα 
πρόσκομμα παρεμβάλλει τδ παχύ τής χιόνος 
στρώμα. Τδ μέγεθος τών χιονοπέδιλων τούτων 
είναι συνήθως ένδς καί ήμίσεος μέτρου. Έν 
τοΐς χωρίοις τών Μαλεμούτων ύπάρχουσιν οική
ματα χρησιμεύοντα είς χορούς καί συνελεύσεις 
τού λαού· έν τοΐς οίκήμασι τούτοις συνέρχονται

Οί άνδρες 
κεφαλήν 

5 »

δστείνων
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καί οί άνθρωποι οσάκις θέλουσι νά κάτασκευά- 
σωσι τά χιονοπέδιλά των, διότι έν ταΐς οίκίαις 
των δέν έχουσι πρδς τούτο χώρον ικανόν. Τά 
δημόσια ταύτα οικήματα δύνανται νά θεωρώνται 
ώς δημαρχεία τών εγχωρίων, διότι εν αύτοΐς 
τελούνται έορταί, παρατίθενται τράπεζαι καί 
ένίοτε γίνεται ύποδοχή επισήμων ξένων. Έν 
χειμώνι γίνονται ένταύθα χοροί, καθ’ ούς οί 
χορευτά! μιμούνται τάς κινήσεις πτηνών ή τε- 
τροπόδων ζώων, δπερ καθιστά τάς διασκεδάσεις 
ταύτας είς άκρον κωμικάς. Άπό τών ώμων 
τού χορευτού κρέμονται ούραί λύκων ή κυνών 
κατά τδ ζώου, δπερ θέλει νά παραστήση. Πέριξ 
τής αιθούσης έπί ξύλινων σκαμνιών κάθηνται οί 
γέροντες καπνίζοντες, διότι πάντες είναι μανιώ
δεις καπνιστοί.

Ό χειμών είναι ή εποχή, καθ’ ήν έκτελεϊται 
ή Θήρα τών ζώων, ών τδ δέρμα αποτελεί τδ 
πολύτιμον τής χώρα; ταύτης προϊόν· τδ κυριώ- 
τερον θήρευμα είναι ό ρέννος, δστις είναι συνη- 
θέστατος έν ’Αλάσκα. Οί άγριοι ρέννοι ωθούνται 
πρδς δάσος, περί τδ όποιον είναι έστημέναι πα
γίδες ή δίκτυα, είς τά όποια περιπλέκονται τά 
κέρατα αύτών· άλλοτε δέ φονεύονται διά πυρο
βόλου δπλου ύπδ τών θηρευτών, παραφυλατ- 
τόντων αύτοΰς εντός καλυβών εκ χιόνος κατε- 
σκευασμένων. Ία δέρματα τών άλωπέκων, τών 

ή™., ό. ών έκτεταμένον 
•ού εσω- 

δέρματα ταύτα μετεφέροντο

λύκων καί τών καστόρων, δι’ ών 
γίνεται έμπόριον, έρχονται μάλλον έκ 
τερικοΰ. νΑλλοτε τά 
είς τήν χώραν τών Τσούτσων έν Σιβηρία καί 
άντηλλάσσοντο αντί
εγχώριοι λαμοάνουσιν έκτδς καπνού καί λέβητας, 
μαχαίρας, πυρίτιδα, σφαίρας πυροβόλων, αΐτινες 
δι’ αύτούς είναι πράγμα είς άκρον πολύτιμον. 
Αί γυναίκες ζητοΰσιν ιδίως κτένας καί κάτοπτρα. 
Εννοείται δτι καθ’ δλον τδν χειμώνα ό βίος 
εν τή άποκέντρω ταύτη χώρα όμοιάζει πολύ 
πρδς τδν βίον, ον διάγουσιν οί πρδς τδν βόρειον 
πόλον έκδράμοντες.

καπνού. Έν ’Αλάσκα οί

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕ2ΡΗΪΙ2.

Έν Λειψία τή 30 12 'Οκτωβρίου 1884.

?) οικονομική θέσις τής Αίγύπτου έξακο- 
k λουθεί έπασχολούσα τά πνεύματα έν 
Κ) Ευρώπη. Γνωστόν είναι οτι μετά τδ 

ναυάγιον τής Συνδιασκέψεω; ή Αγγλία έποιή- 
σατο κατάσχεσιν έπί τών πρδς αποπληρωμήν 
τών τόκων τού δανείου «ορισμένων κεφαλαίων, 
διατεινομένη βτι έπίκειται ή τού κράτους χρεω- 
κοπία. Κατά τής άποφάσεως ταύτης διεμαρ- 
τυρήθησαν έντόνως πάσαι αί μεγάλοι Δυνάμεις, 
καί έκτοτε καθ’ εκάστην διάφοροι κυκλοφορούσι 
φήμαι έν τω τύπω. Περίεργος είναι ή γνώμη, 
ήν έκφέρει έπί τού προκειμένου τδ αγγλικόν 
φύλλον Economist, τδ όποιον διατείνεται δτι 
τδ κατά τής αιγυπτιακής Κυβερνήσεως ληφθέν 
μέτρον ούδεμίαν έχει ύπόστασιν, καθότι ναί μέν 
δύναται τις νά απόδειξη τήν καταπάτησιν τού 
νόμου περί έξοφλήσεως τών τόκων, δέν δύναται 
δμως καί νά έκτελέση τήν άπόφασιν είμή άν 
δλαι αί Δυνάμεις παμψηφεί έγκρίνωσι τήν έκτέ- 
λεσιν ταύτην. Τδ εξαγόμενον τών σκέψεων τού
των είναι δτι αί Δυνάμεις δφείλουσι νά περι- 
μείνωσιν ακόμη, μέχρις ού ή ’Αγγλία ύποβάλη 
αύτοΐς ολόκληρον τό σχέδιόν της. ' Επομένως 
αί Δυνάμεις, αΐτινες ήδη έν έτει 1880, πριν ή 

έλθωσιν οι Άγγλοι παρά τάς δχθας τού Νεί
λου, δπεστήριζον τά δίκαιά των απέναντι τής 
αιγυπτιακής Κυβερνήσεως διά τού διεθνούς δι
καστηρίου, άπόλλυσιν ήδη παν δικαίωμα καί 
τίθενται ύπδ τήν έξουσίαν τής ’Αγγλίας. Ας 
ίδωμεν κατά πόσον αί Δυνάμεις θέλουσι παρα- 
δεχθή τήν παθητικήν ταύτην θέσιν. Κατά τδν 
"Νέον ελεύθερον Τύπον” τής Βιέννης αί δια
πραγματεύσεις τού Άγγλου έπιτρόπου Νόρθ- 
βρουκ. άποβλέπουσιν είς δύο τινά · είς τήν λύσιν 
τού ζητήματος τών αποζημιώσεων, ήν ή Αγ
γλική Κυβέρνησις δέν θεωρεί κατορθωτήν ή διά. 
έλαττώσεως τών τόκων, καί είς τήν έξεύρεσιν 
τού άναγκαίου πρός άπότισιν τών αποζημιώσεων 
ποσού. — Έκ Π αρ ίσιων αγγέλλεται σχέδιον 
περί μετατροπής τού αρχαίου έξ 852 εκατομ
μυρίων φράγκων δανείου πρδς 4’/2 ”/ο. Κατά 
τδ σχέδιον τούτο ή προκύπτουσα οικονομία είναι 
3 εκατομμυρίων έτησίως. Έν Παρισίοις έσυ- 
στήθη σϋνδικάτον πρδς κατασκευήν σιδηροδρο
μικής γραμμής διασχιζούνη; τήν γαλλικήν πρω
τεύουσαν. Τδ κεφάλαιον ώρίσθη είς 50 έκατομ. 
φράγκων, ή δέ πρώτη κατασκευασθησομένη 
γραμμή, ή τήν πόλιν άπό δυσμών πρδς άνατο- 
λάς διατέμνουσα, έχει μήκος 16 χιλιομέτρων, 
καί έχει καί δύο διακλαδώσεις έκ χιλιομέτρων 
εξ εκάστην. ΤΊ εταιρία ύποχρεούται νά κατα- 
σκευάση δεύτερον σιδηροδρομικόν δίκτυον, άμα 
τδ πρώτον άφίνει κέρδος 6 "/η, ή άμα τό κράτος 
έγγυηθή 4 "/ο έπί τών δύο γραμμών ή συμ
πλεγμάτων. — Έν Αονδίνφ έσυστήθη ’Επι
τροπή πρδς έξασφάλισιν τών συμφερόντων τών 
έκεΐ κατόχων μετοχών Αμερικανικών σιδηρο
δρόμων. Ενεκα τής μεγάλης άγυρτείας τής 
έπικρατούσης είς τάς μετοχάς ταύτας ή σύστασις 
επιτροπής, όποια πρό έτών υπάρχει ήδη έν 
Άμστελοδάμω, ήτο ού μόνον αναγκαία άλλά 
καί είς άκρον εύεργητική. — Έν Αυστρία 
καί Γερμανία μεγάλη απραξία έν τοΐς χρη- 
ματιστηρίοις. II έν τοΐς ζακχαροποιείοις έπελ- 
θούσα κρίσις, περί ής άνεφέρομεν ήδη, κακήν 
έσχεν έπί τής αγοράς έπιρροήν.

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Ιάελαττώματά μας έξασθενούσι μεθ’ήμών, 
καί νομίζομεν δτι ένεκρώθησαν. διότι δέν έχομεν 
πλέον τήν δύναμιν νά τά οιεγείρωμεν.

Δρόζ.

Παρατηρείτε δτι δλοι όμιλούμεν περί τού 
γείτονος ώς νά ήμεθα ήμεΐς αύτοΐ τελειότητες: 

Λουκιανός Βιάρ.

Καλή συνείδησις, στηριζομένη έπί πλήρους 
βαλαντίου, παρέχει απίστευτου θάρρος καί είς 
τον οειλοτερον τών ανθρώπων.

Ό αύτός.

Η αύστηρότης τής κοινής γνώμης διά τά 
σφαλματα τών γυναικών είναι ώσεί άναγνώρισις 
τής συνήθους υπεροχής τής αρετής αύτών.

Βαλτούρ.

Ο γέρων είναι ύ>ζ άνθρωπος, δστις γευμα- 
τίσας πλέον βλέπει ήσύχως τους άλλους γευματί
ζοντας. Βαλζάκ.

Τά μεγάλα έργα κατορθούνται ούχί διά τής 
δυνάμεως, άλλά διά τήξ έπιμονής.

Ίόνσων.

Προτιμώ ν’ άντιπαραταχθώ καθ’ ένδς λέον
τας ή κατά χιλίων ποντικών.

Βολταΐρος.

Οί ιατροί έχουσι τήν τύχην, δτι τάς μέν 
έπιτυχίας των φωτίζει ό ήλιος, τά δέ σφάλματά 
των καλύπτει ή γη. Νικοδές.

Η ματαιότης κοσμεί τήν τράπεζαν της διά 
τών εδεσμάτων, τά όποια απορρίπτει ή τράπεζα 
τής δόξης. Γεοδών.

Ο γάμος είναι σύνδεσμος, δν ή έλπίς κα- 
θωραΐζει, ή εύδαιμονία διατηρεί, καί ή δυστυ
χία ενισχύει. Άλιβέρτ.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Τραγική έπεκλώσθη μοΐρα τώ Άγγλω συν
ταγματάρχη Σ τ ιο ύ αρ τ, τω πιστω τού στρατηγού 
Γόρδωνος έν τή άνω Αιγύπτιο δπαδω καί φίλω. 
Παρά τόν καταρράκτην τής Βαδιγάρνης ό γεν
ναίος συνταγματάρχης έδολοφονήθη μετά τής 
συνοδείας του παρά τίνος τού εγχωρίων αρχηγών, 
ένδς τών φανατικών τού Μαχδή οπαδών. Ο 
δόλιος ούτος αρχηγός, μετά τδ ναυάγιον τού 
Στιούαρτ, προσποιούμενος τον φίλον τώ ύπεσχέθη 
νά τον όδηγήση διά τής ερήμου ασφαλώς είς 
Μεραβή· καθ’ οδόν δμως άθετήσας καί δρους 
καί ύποσχέσεις έπέπεσε κατ’ αύτού καί τδν 
έδολοφόνησε. Τηλεγραφική είοησις άνήγγειλεν 
οτι έν τή συνοδεία τοΰ συνταγματάρχου εύρίσ- 
κετο καί ό έν Χαρτούμ Γάλλος πρόξενος Τ.ρβέν 
εύτυχώς δμως δεύτερον τηλεγράφημα διέψευσε 
τήν θλιβερόν εί’δησιν, άναφέρον δτι ό Εροέν 
εύρίσκετο είσέτι έν Χαρτούμ. 'Ο ατυχής Στιούαρτ 
εύρίσκετο μετά τοΰ Γόρδωνος κεκλεισμενος έν 
Χαρτούμ καί ύπέστη δλας τάς κακουχίας τής 
πολιορκίας μέχρι τέλους Αύγούστου, δτε αυτή, 
ώς γνωστόν, έλύθη. Ηδη δέ έπρόκειτο νά μεταβή 
είς Δόγγολαν, δπως έκεΐθεν τείνη τήν χεΐρά 
πρδς τούς έκ Κάιρου εκστρατεύοντας Άγγλους 
καί ούτως άνακτήσωσι τήν έπαρχίαν τού Σουδάν 
— πλήν άλλως έοοξε τή Μοίρα· ό Στιούαρτ 
έπεσεν ύπδ τήν μάχαιραν αισχρού δολοφόνου 1

Έν Βιέννη άπεβίωσε κατ’ αύτάς έν ήλικία 
44 έτών ό διασημότερος τών ζωγράφων τής 
Αύστρίας, Ιωάννης Μάκαρτ. Ο Μάκαρτ 
πρό μηνών ήδη ήσθένει καί οι ιατροί, παρα- 
κολουθούντες τήν όσημεραι επιτεινομενην εγκε
φαλικήν νόσον, σπουδαίους είχον τούς φόβους. 
Η καταστροφή όμως έπήλθε ταχύτερον ή δσον 

προεβλέπετο καί ό καλλιτέχνης άνηρπάγη έν 
μέσω τής εργασίας του καί τών περί τών μελ
λόντων έργων σχεδίων του. '0 κόσμος ολος 
γινώσκει, όποιον κέντρον καλλιτεχνικόν ήτο τδ 
εργοστάσιου τού .Μάκαρτ έν Βιέννη, οι δέ κάτοικοι 
τής αύστριακής πρωτευούσης πολλάκις έ'λαοον 
αφορμήν νά θαυμάσωσι τάς λαμπρός έσπερίδας 
είς τάς μεγαλοπρεπείς τού ζωγράφου αίθούσας. 
Καίτοι άδρώς πληρωνόμενος διά τάς εικόνας του 
ό Μάκαρτ, γενναιόδωρος φύσει καί μεγαλοπρε
πής, άπέθανε πτωχός, πολλάκις δέ παρηνοχλεΐτο 
ύπδ τών άπληστων δανειστών του. 'Η Βιέννη 
δικαίως έπένθησεν έπί τή απώλεια τού άριστου 
τών ζωγράφων της, καί ή κηδεία του έγένετο 
έπιοάλλουσα· κατά μυριάδας ήριθμοΰντο οί συνο- 

δεύσαντες τδ λείψανον τού άγαπητού αύτών καλ
λιτέχνου είς τήν τελευταία·/ αύτού κατοικίαν.

Πυρκαϊά έκραγεΐσα έν τοΐς αρχαίος άνακτό- 
ροις τοΰ Chris tian sb org έν Κοπενάγη άπετέ- 
φρωσεν έν διαστήματι ολίγων ώρών τδ περι
καλλές οικοδόμημα, τδ όποιον έπί έτη μακρά 
ύπήρξεν έν τών λαμπροτέρων κοσμημάτων τής 
δανικής πρωτευούσης. Τά ανάκτορα τοΰ Chri
stiansborg είχον άνεγερθή προ εκατόν έτών καί 
πλέον, καί περιείχαν 350 αίθούσας καί δωμάτια. 
Κατ’ άρχάς ήσαν ή συνήθης κατοικία τής βασι
λικής οικογένειας, σήμερον δέ συνεδρίαζαν έν 
αύτοΐς ή τε βουλή και ή γερουσία καί εύρίρκοντο 
τά μουσεία καί ή βιβλιοθήκη. Σπουδαΐον διέ- 
τρεξε κίνδυνον κατά τήν πυρκαϊάν τδ περίφημον 
μουσεΐον τού Θόρβαλδσεν, τού έξόχου Δανού 
γλύπτου- εύτυχώς όμως ό θησαυρός ούτος διε- 
σώθη. 'Η βλη ζημία άνέρχεται είς έκατομμύρια 
ταλλήρων. ΙΙώς έξερράγη ή πυρκαϊά, είναι είσέτι 
άδηλον· φαίνεται δτι αί τής θερμάνσεως συσ- 
κευαί δέν έλειτούργουν άπροσκόπτως, καθότι προ 
ημερών οσμή βαρεία καπνού έπλήρου τούς δια
δρόμους τού οικοδομήματος. Άν ούτως εχη τό 
πράγμα, ασύγγνωστο; είναι ή αμέλεια τών επο
πτών, οιτινες ώφειλον νά έξετάσωσι πόθεν προ- 
ήρχετο ή δομή καί νά λάβωσι σύντονα μέτρα 
προς κατάπνιξιν τού καταστρεπτικού στοιχείου 
ευθύς έν αρχή.

’<) ’Ιωάννης Schilling, ό έν Δρέσδη καλλι
τέχνης, ό κατασκευάσας τδ έπί τής όχθης τού 
Ρήνου στηθέν έθνικόν μνημεΐον τής Γερμανίας, 

έπεράτωσεν εσχάτως ώραΐον άνάγλυφον διά τήν 
Λειψίαν, παριστών τδν "Απόλλωνα έν μέσω 
τών ποιμένων.” Ό ’Απόλλων κάθηται έπί 
βράχου κρατών τήν λύραν· περί αύτδν ΐστανται 
ποιμένες άκροώμενοι τού άσματος, γέρων ποιμήν, 
παρ’ ω οί ήχοι τής κιθάρας άνακαλοΰσι νεανικός 
αναμνήσεις, γυνή έν άκρα συγκινήσει, έτέρα γυνή 
θηλάζουσα τδ τέκνον της, παΐς ίστάμενος έν έκ- 
στάσει ένώπιόν τοΰ θείου άοιδοΰ, καί τέλος 
νύμφη τών ύδάτων μετά άηδόνος έπί τής χει- 
ρός. 'Ολίγον άπωτέρω παρίσταται άλληγορικώς 
ό έρως, ό χορός, καί ό Μαρσύας ώς Πάν. Τδ 
αναγλυφον τούτο θεωρείται εν τών αριστουργη
μάτων τής νεωτέρας γλυπτικής.

Εφέτος συμπληροΰνται έκατδν ακριβώς έτη, 
άφ’ δτου είσήχθη είς Αιβερπούλ ό πρώτος 
Αμερικανικός βάμβαξ. Συνέκειτο δέ τδ 
φορτιον τούτο έξ οκτώ σάκκων. Τδ τελωνεΐον 
έν Αγγλία έκράτησε τούς σάκκους τούτους έπί 
τινα χρόνον, διότι έθεώρει άδύνατον ή ’.Αμερική 
νά παράγη τοσαύτην ποσότητα βάμβακος καί 
έφοβεΐτο μή έλαβε χώραν κατάχρησίς τις. Πέρυ- 
σιν ή παραγωγή τού βάμβακος έν Αμερική ήτο 
7 έκατομμυρίων δεμάτων, έξ ών σχεδόν 5 έκα
τομμύρια δέματα έςήχθησαν. Τούτο καλείται 
άνάπτυξις εμπορίου!

Έν Κατάνη τής Σικελίας ένέσκηψε τήν 
παρελθούσαν Τρίτην θύελλα φοβερά, ήτις κατέ- 
στρεψεν δλας τάς τηλεγραφικός γραμμάς καί 
έξεστέγαζε καί πλήθος οικιών· δυστυχώς καί 
άνθρωποι έπαθον · χθεσινή τηλεγραφική εΐδησις 
έκ Νεαπόλεως αναφέρει δτι ύπδ τά ερείπια 
τών οικιών εύρέθησαν ήδη 35 νεκροί καί 350 
πληγωμένοι. Η βλη ζημία άνέρχεται κατά 
τούς προχείρους ύπολογισμούς είς πέντε έκατομ
μύρια ιταλικών λιρών.

'0 εύφυέστατος ’Άγγλος SwiFT, όμιλών 
ποτέ άπ άμβωνος, είπεν· Γ.ν τω κόσμω ϋπάρ- 
χουσι τριών ειδών κατακριτέαι ύπερηφάνιαι· ή 
ύπερηφάνια τού γένους, τού πλούτου, καί τών 
γνώσεων. Περί τής τελευταίας ταύτης ύπερη- 
φανίας δέν έχω ανάγκην νά ομιλήσω, διότι 
ούδεις έξ υμών, φίλοι άκροαταί. έχει αύτήν.”

Αίνιγμα 247.
Είς εχθρικός τδ πρώτον χεΐρας 
Άν ΐδης, φίλε, μή σταθής, 
Μετά ταχύτητος πλήν δράμον 
Έκ τοΰ κινδύνου νά σωθής.

Γοΰ δέ δευτέρου, δπως πράξης, 
Άδύνατον ν’ άπαλλαχθής· 
Σέ ενοχλεί, δέν αμφιβάλλω · 
Άν εΐπης άλλως, θά ψευσθής.

Τδ δλον εύκολον νά ευρης,
Υπάρχει είς τδν ούρανόν, 
Καί είς τήν γήν θά μ’ απάντησης 
Ακόλουθον παντοτεινόν.

Αίκ. II. Βασιλειάδου, έν Τεργέστη.

Αίνιγμα 248.
Τδ στήθος μου ολόκληρον 

τδν κόσμον περικλείει, 
χωρίς ώκεανδς καί γή 

αύτό νά διαλύη.
Έν ω στά στήθη μου χωρούν 

ήπειροι, όρη, πόντος,
μέ βλέπεις είς τάς τρυφερός 

χεΐρας μαθητιώντος.
'Υπήρξα δέ καί βασιλεύς, 

πλήν ή σκληρά ή τύχη 
τήν κεφαλήν μ’ έστόλισε 

μέ πάγη καί μέ ψύχη.
Επάνω μου στηρίζεται, 

φίλε, ή κεφαλή σου,
καί έάν λείψω πρδς στιγμήν, 

θά παύση ή ζωή σου.
Αν δμως χωρίς τράχηλον 

θέλησης νά μ’ άφήσης, 
είς τήν τροφήν σου, φίλτατε, 

πρέπει νά μέ ζητήσης.
Ν. Γ. Μουσούρης, έν Βερβιάνσκα.

* η τ η ** ρ α ι ** 0 δ 0 ** 7Ζ 0 ** ϊ Ρ 0 *
Πρόβλημα 249—250.

* ι δ ω *
* με ρ *
* ω ρ ο *
* χ ρ ο *
* η σ ο *

Καλλιόπη Γ. Χαίιαρά, έν Κωνσταντινουπόλει.

Πρόβλημα 251. 
(’Αριθμητικόν.)

Γεωργός έπιθυμών νά παχύνη άγρδν στερού- 
μενον γής τιτανώδους καί καλλιεργούμενου είς δέ- 
κατον μέτρου βάθος, εύρεν ότι πρέπει νά διασκορ- 
πίση έπί 100 πλέθρων 580 κυβικά μέτρα χώματος, 

περιέχοντας 70 "/ο τίτανον. Πόσα κυβικά μέτρα 
χώματος περιέχοντας 75°/ο τίτανον χρειάζονται 
ίνα παχυνθή άγρας 500 πλέθρων, καλλιεργού
μενος είς 18” μέτρου βάθος καί περιέχων 15 °/ο 
τίτανον;

Ίω. Κ. Γρουμπό;, έν Γαλαζίω.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αίνίγμ. 243.
METASO ---  ΣΚΩΔΗΞ.

Αίνίγμ. 244.
ΑΦΡΙΚΗ — ΦΡΙΚΗ.

Προβλήματος 245.

X αρά,
~ υπαρός,
Ο λίγος,
X όθος,
Ο πισθεν,
-τ ψηλός,

π- ίλος,
— λαφρός,
— ππεύς, 
t* ειλός,
Ο δύρομαι, 

ψος.

Προβλήματος 246.
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ύ Μ Ν ώ

ά y κ Ε ω

8 Α Ρ β α Ρ

ά Λ λ ό κ ° τ 0 ;
1 F Ε τ α 'ί G α φ ε

1ά Β Ρ ό σ τ 0 Α α
9 Α λ ε ρ θ ς

έ V ω ϊ α
ώ Τ α

EZrtfai·· Τά 225, 226 ό κ. Ί. Φωκυλίδης έν 
’Ιερουσαλήμ- τά 233, 234, 237, 238 και 242 ό κ. Γρ. 
Γ. Δρόσο; έν ’Αλεξάνδρειά· τά 237. 239 ή δεσποινίς 
Αίκ. Π. Βασιλειάβου έν Τεργέστη· τά 237, 238 
ή Κυρία Ελένη Τζηροϋ έν Καίρφ· τά 232, 238 ή 
δεσποινίς θεοδώρα Βασιλειάοου έν Τύνιδι· τό 234 
ό κ. Γ. Μ αν ιόάκης έπίσης· τά 233, 234 ό κ. Π. 
Πράτσικας έν ’Αλεξάνδρειά ■ τά 237—239 ό κ. Γ. Κ. 
Ζέρρος έν Προΰση· τά 237, 238 καί 230 ό κ. Ίω. Κ. 
Γρούμπος έν Γαλαζίφ- τά 237, 238 καί 242 ό κ. Ίω. 
Άσσαριωτάκης έν Γαλαζίφ· τά 237—239 ό κ. Αλέξ. 
Δημητρίου έν Ζίφτα Αίγυπτου- τά 244, 245 ό κ. 
Λ. Δ. Μάγκος έν Βραΐλα· τά 243, 244 δ κ. Δ. Ν. 
Φραγκόπουλος έν Γαλαζίφ· τά 238, 243, 245 ό 
κ. Ίω. Ί αμπασόπουλος έν Κωνσταντινουπόλει· τά 
238, 239 δ κ. Μιλτιάδης Κορβέτης έν Άσμούν 
(Αίγυπτου).
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΕΓΗι ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓ1ΡΙΚΟΤ ΔΟΤΑ.

’Αναχωρήσεις έζ. Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγας 

Σουέζ), εις Χόγκ-Κόγζ, διά Βρεντησίου, ΙΙόρτο-Σαίο, Άδεν, Βομβάης. 
Κολόμβου, ΙΙέναγγ χαι Σιγγαπώρης τή α'. έζάστου μηνάς εις τάς 
4 μ. μ.

Εις Καλζούτταν διά ΙΙόρτο-Σαίδ, Σουέζ, Άδεν ζαΐ Κολόμόον τή 15 ’Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 Όζτωόρίου. 
15 Νοεμβρίου ζαΐ 15 Δεζεμίρίου εις τάς 4 μ. μ.

Επί τή; γραμμής Τεργέστης-Βομίάης τά ατμόπλοια 'Ιέλουσι διανύει 10 μιλιά 
τήν ώραν, μεταξύ δε Βομβάης ζαΐ Χόγζ-Κόγζ 9 μιλιά.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έζάστην Παρασκευήν εις ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρός τό ΓΙόρτο-Σαϊδ ζαι τήν Συρίαν).

|20£>

ΑΓΝΗΣ ΣΜΙΘ

ΒΛΕΜΜΑΤΑ
ΕΠΙ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ·

Τρικυμία έν τω Άτλαντικώ Ώκεανώ — Πρώται εντυπώσεις έν ’ΑΟήναις 
— ’Εν Άδήναις — Τό Σούνιον καί ό 'Υμηττός — 'Ο Μαραβών καί 
ή Αίγινα — '0 ισθμός τής Κορίν&ου καί ή ΆκροκόρινΟος — Αί Μυζήναι 
καί ή Άργολιχή πεδιάς — Έν Σπάρτη — Παρά τόν Ταΰγετον — Έπί 
τής Ίίΐώμης — Τό Πάσχα έν μονή — Άπό τής μονής εις Κρέκι— Έν 
’Ολυμπία — Άπ’ ’Ολυμπίας εις Μέγα Σπήλαιον — Εκδρομή εις τήν 
Στύγα — Ελληνική φιλοξενία — Δυσχέρεια·. — θύελλα έπί του Παρ
νασσού — Άπό του Παρνασσού εις Κέρκυραν — 'Η γλώσσα καί ό χα- 
ρακτήρ τών νεωτέρων Ελλήνων — Τρόπος τσύ περιοδεύειν έν Συρία καί 

έν Έλλάοι.

Το παρόν βιολίον, έκ 16 τυπογραφικών φύλλων εις σχήμα μεγάλου S'-'· 
συγκείμενον, καί περιέχον πολλάς καλλιτεχνικός εικόνας καί χάρτην τής 
Ελλάδος, έν ’Αγγλία έπί τούτφ κατασζευασΟέντα, έκδίδεται κατ’ αύτάς 

κομύώς καί πολυτελώς δεδεμένον.

Μετάφρασις I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

Τιμή Φράγκω;· 7.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έζάστην Τρίτην εις τάς 4 μ. μ. εις Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιούμιον, Βρεντησίου, Πειραιώς, ζαι διά 
’Αγκώνας κτλ.

Τήν Τετάρτην (έζάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 Ιανουάριου) τή 6 μ. μ. 
εις Φιούμιον, Κέρκυραν, ΙΙάτρας, Κατάζωλον, Καλάμας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τό Σάόίατον τή 2 μ. μ. εις Κωνσταντίνου πολιν μέ προσεγγίσω εις Κέρκυραν 
καί Πειραιά· εΐτα δέ έζ Πειραιώς εις Σύρον. Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως εις τούς λιμένας τοϋ Εύςείνου Πόντου (τής μαύοης θα
λάσσης) ζαΐ τού Δουνάοεως.

ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν ΙΙέμπτην άπότής 4 ’Ιανουάριου 
εις τάς 4 μ. μ. διά ’Αγκώνας, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν’Αγζώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμίου).

Εις ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, ΙΙέμπτην καί Σάοοατον έζάστης έοδο- 
μάδος.

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύ!)υνσι; ζαΐ τό Γενικόν 
Πρακ.τωρεΐον τοϋ αύστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννη (Scliwarzeuberg-Plaiz άρ. β).

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΚΑΙ

ΤΑ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ. ΕΓΡ1ΠΙΔΟΤ

Θεολογώ τον Σωηιιίτοί'ί. Τό rrtpi προ· ΕΚΑΒΗ
volus δόγμα.

Πραγματεία γαλλιστί συγγραφεΐσα
μετά ψυχαγωγίας ές ιδιογράφου

ΰ=ό ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΤ Φ2ΤΙΑΔ0Τ
Γοισταέοι· Δ- ΈΙχΟαλ. και νεωτέρων εξηγητικών σχολίων

ΕξελληνισΟεϊσα δέ μετά προσθήκης καί σημειώσεων

έν παραρτήματι τών ’Απομνημονευ
μάτων τοϋ Ξενοφώντος

ϋζό ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΔΟΣΙΟΤ. Δ. <!>.

ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΒΛΔΕΤΤΑ. (Μετά είζόνος τοϋ Λάμπρου Φωτιάδου).

Τιμή Μάρκ. 6.

ΕΝ ΛΕΙΊΤΑι 1884. ΕΝ ΓΑΛΑΖΙΩι
W. DRUG ULIN. 1884.

ΑΓΓΕΛΙΑ.
ΙΙρό πολλού προτραπείς ύπό πολλών αξιότιμων καθηγητών, καί υπό τών 

τά πρώτα φερόντων ενταύθα ομογενών, όπως έζδώσω τά ΊΙΟΙΗΒΙΑΤΛ’ μου, 
συνιστάμενα έζ δέκα καί τριών (13) τυπογραφικών φύλλων ήτοι 208 σελίδων, 
πράττω νύν τούτο, πρώτον μέν, ινα μή παρακούσω εις τάς ειλικρινείς, καί 
πατριωτικός σύμβουλός αυτών, καί δεύτερον όπως έπέλΟω κάγώ κατάτι 
αρωγός εις τό άρτισύστατον ΊΙαρΟεναγωγεΐον’ τής ενταύθα Ελληνικής 
Κοινοτητος, δωρών τα οκτακόσια (800) αντίτυπα υπέρ τών έν αύτω μαΟη- 
τευουσών Έλληνίδων. "Οθεν έξαιτούμαι τήν συνδρομήν τών άπανταχόσε 
Ελλήνων, πεποιΟώς καί έρειοόμενος τοΐς φιλομούσοις καί πατριωτικοΐς 

αΐσΟήμασιν αυτών.
II τιμή τού βιβλίου ώρίσβη διά μέν τό εξωτερικόν 2'/2 φράγκα διά 

δέ τήν Ρωμανίαν 2, άπηλλαγμένου παντός ταχυδρομικού εξόδου.
ΙΙαραζαλούνται οι αξιότιμοι συνδρομηταί νά ύπογράφωσιν εύαναγνώ- 

στως, ινα μή προζύύωσι λάθη, όταν τά ονόματα αυτών τυπωΟώσιν.
Έν Γαλαζίω 1884.

Δ. Ν. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ.

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ.

Συντάκτης· Δρ. 1. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΊΤΑι. ELSTER-STR. 19.

Λαρτοπωλεΐον · Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟϊ έν Βερολίνω, Φραγζοφόρτη ζαι Λειψία. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΤΓΟΥΑΙΝΟΪ έν Λειψία.

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΤ Ε2ΠΚΡ0Τ. Τόσοι;· Γ. ΔΡΟΓΓΟΤΛΙΝΟΤ έν Λειψία.


