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ΕΡΕΙΠΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΗΛΙΔΑ.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 177.)

τι; πρδ; τδν 
εύρύν καί ορμητικόν Πηνειόν 
και διαβαίνω·? αύτδν άφικνεΐ- 
ται μετ’ ύλίγον εί; μικρόν 
χωρίον, κείμενον έν τή θέσει,

έν ή κατά τήν αρχαιότητα ύπήρ- 
χεν ή Ήλις, πόλις ήτι; μετά 
τά; Αθήνας καί τήν Κόρινθον 
ήτο γνωστή διά τδ πλήθος τών 
οικοδομημάτων της καί τών αγαλ
μάτων. Έν μέσω τοΰ σωρού τών

κατακειμένων κιονόκρανων, κιόνων καί πήλινων 
συντριμμάτων, τά όποια καλύπτουσιν έκτασιν
πλέον τών δύο τετραγωνικών χιλιομέτρων, είναι

σχεδόν αδύνατον νά διακρίνη τι; τδ σχήμα, τό 
μεγεθο; ή τδν προορισμόν οίουδήποτε οικοδομή
ματος. Επι τοΰ λόφου, οστις έχρησίμευεν ώ; 
άκρόπολι;, δέν σώζονται είμή τά ερείπια τειχών 
μεσαιωνικού φρουρίου, δπερ οί μέν Φράγκο·, 
ώνόμαζον Beauvoir, οί δέ Βενετοί Belvedere, 
καί σήμερον καλείται Καλοσκόπι, καί τούτο 
διότι αυτή είναι ή μόνη υψηλή θέσις, ές ή; 
έπεδλέπετο ή έκτεταμένη πεδιάς. Κάτωθεν τού 
λόφου τούτου παρατηρούνται συγκεχυμένα έρεί
πια οικιών καί έκκλησιών φραγκικών καί βυ
ζαντινών, ών δλίγα μόνον διεσώθησαν τμήματα 
ακέραια. Μεταξύ τών έρειπίων τούτων διακρί- 
νονται οί σωζόμενοι τοίχοι βυζαντινής ’Εκκλη
σίας, ήν παριστα ή σήμερον παρατεθειμένη 
ήμών είκών. Έκ τών σωζομένων λειψάνων 
καταφαίνεται δτι ή Έκκλησία είχεν άρκοΰσαν 
μεγαλοπρέπειαν καί ρυθμόν καθαρώς βυζαντινόν

κομψότατοι είναι οί θόλοι τή; θύρα; καί τών 
παραθύρων καί οί κίονες οί στηρίζοντες αύτούς. 
Δυστυχώς τό έσωτερικδν κατεστράφη έντελώς, 
ούδέ σώζεται που έπιγραφή ή τοιχογραφία τις, 
δυναμένη νά διαφώτιση ήμάς περί τού χρόνου 
τής άνεγέρσεως τοΰ ναού τούτου καί τού άνε- 
γείραντος αύτόν. Μετά παρέλευσιν έτών τινων 
καί οί ετοιμόρροποι ούτοι τοίχοι θά καταπέσωσι 
καί θ’ αύξήσωσι τδν σωρόν τών ήδη υπαρχόν
των έρειπίων, καί οί άραιώ; έπισκεπτόμενοι 
τήν έρημον ταύτην τοποθεσίαν θά συλλογίζωνται 
δτι ένταΰθα ύπήρχέ ποτέ πόλις, ύπήρχον άν
θρωποι μέ τήν χαράν των, μέ τά; θλίψεις των. 
Ι1- τα πάθη των, άνθρωποι έλθόντε; είς τδν 
κόσμον, ζήσαντες καί άπελθόντες χωρίς ν’ άφή- 
σωσιν ίχνος τή; διαβάσεως αύτών. Τοιαύτας 
μελαγχολικάς σκέψεις έμποιούσιν αείποτε τά 
ερείπια αρχαίων οικοδομών!

ΕΚ ΤΩΝ TOY SCHILLER.

ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΩΝΟΣ.

Μετάφρασις έν τώ μετρώ τοΟ 

πρωτοτύπου υπό 1. ΤΤ.

Σ
ΤΕΡΕΩΣ τετοιχισμένος
Είν’ ό τύπος έν τή γή. 

’Εμπρός, παΐδες, έρρωμένως! 
Νΰν ό κώδων θά γενή.

Άπ’ τό μέτωπον ζεστός 
IIρέπει νά χυθή ίδρώς, 

"Ιν’ έπέλθ’ έπιτυχία· 
Έκ θεού δ’ ή ευλογία!

"Εργου έκτέλεσις σπουδαίου 
Ιίολλήν περίσκεψιν ζητεΐ, 
Καί λόγου ώθησιν γενναίου
ΤΙ έργασία άπαιτεΐ.
Ίδέτε, παΐδες, τί παράγει
ΤΙ δύναμίς μα; κ’ εκπονεί. 
’Εκείνον, δν δ νοΰς δέν άγει 
Δικαίως πας περιφρονεΐ. 
Πρδς τούτ’ ό νοΰς μά; έδωοήθη, 
Είς τούτ’ δ νοΰς μας συντελεί, 
Νά έννοώμεν εί; τά στήθη 

"Οσα ή χείρ μα; έκτελεΐ.

Ξύλον λάοετ’ έξ έλάτης, 
Ή μορφή νά ή σκληρά,
Καί ή φλδξ εί; τά πλευρά της 
Νά είσδύση ισχυρά.
Τώρα λάβετε χαλκόν 
Καί κασσίτερον ζεστόν, 
'Όπως τή; μορφή; τά χείλη 
Πανταχοΰ καλύψ’ ή υλη.

ΤΙ χείρ μα; δ,τι ένεργήση 
Τή βοήθεια τού πυρό;, 
'Ο κώδων ούτος μαρτυρήση 
Άπδ τοΰ πύργου φανερώς* 
Έπί αιώνας θά ήχήση
Τδ ούς τοΰ κόσμου συγκινών,

Θά συμμετέχη τή δεήσει 
I ούς δυστυχείς παρηγορώ·? · 
IIάν δ,τι έν τώ κόσμω κάτω 
H τύχη φέρ’ ή ασταθή; 

Έν αντηχήσει άκηράτω 
0 κώδων μεταδίδ’ εύθύς.

Βλέπω πλήθος πομφολύγων 
Καί τδ μϊγμα έν ροή,
Μ’ ύλης τέφραν νΰν ύλίγον 
Δέον νά συνενωθή.
Καί τδ μίγμα άπ’ άφρδν 
Εστω δλως καθαρόν, 

1’ού μετάλλου "ν’ εύήχω; 
Άντηχήση καί ό ήχος.

*

Αύτδς εύ&ύμω; χαιρετίζει 
I ό βρέφος δταν γεννηθή, 
Κι’ δταν κοιμώμενον άρχίζη 
Ιδ πρώτον βήμα έν τή γή. 
Οί μαύροι κ’ οί λευκοί λαχνοί του 
Έτι κοιμώντ’ έν τή στρωμή του, 
Διότι τήν χρυσήν πρωίαν 
Φρουρεί ή μήτηρ μ’ εύτυχίαν, 
Κι’ οι χρόνοι φεύγουσι γοργοί. 
Μετ’ ού πολύ ύπερηφάνως 
Ό παϊς έκφεύγει ζωηρός, 
Καί ξένος έπιστρέφει, πλάνος 
Ύπδ τήν στέγην τοΰ πατρός. 
Ένώπιόν του βλέπει νέαν

II

Κόρην, καλήν καί άνθηράν, 
Εί; οψιν έχουσαν άκμαίαν 
Γήν τή; αίδοΰς σεμνήν χροιάν. 
Εί; νέον αίσθημα ύπείκων 

Τσταται νΰν έρυθριών, 
Καί άπαρνεΐται ομηλίκων 
Ιά; παιδιά; περιφρονώ·?· 
Αύτήν ακολουθεί καί βλέπει, 
Αύτήν ποθεί, αύτήν ζητεΐ, 
Εί; τού; άγρού; τά άνθη δρέπει, 
Τήν ερωμένην του κοσμεί.
Νέον τδ πάθος! Ελπίς γλυκεία! 
Ω, έρωτος χρυσούς καιρός! 

Ευδαίμων είναι ή καρδία, 
'0 ούρανδς δέ φωτερός.
Ω! είθε, είθε άνεσπέρω; 
Ό πρώτο; νά διήρκει έρως!

Χρωματίζεται τδ μίγμα· 
Τώρα είναι ή στιγμή . . .

Ούδέν φαίνεται που ρήγμα· 
1 ώρα, παΐδες, προσοχή! 
Μαλακόν σκληρώ ένούται 
Καί ή τήξι; κατορθούται.

*

Ιραχύ καί πραον έν ένώσει 
'Αρμονικήν φωνήν θά δώση· 
Διό καί πριν άποδυθή;
Εί; τήν τού γάμου κοινωνίαν, 
Έξέτασόν σου τήν καρδίαν, 
Όψέ μή μεταμεληθή;.
Με άνθη τού; λεπτού; βοστρύχου; 
‘Η νύμφη στέφει περικαλλή, 
"Οταν δ κώδων μέ τού; εύήχου; 
Φθόγγου; εί; γάμον προσκαλή. 
Φεύ! διατί ή λαμπροτέρα 
Τοΰ βίου δλου τελετή, 
ΊΙ τελευταία νά ήν’ ήμέρα, 
Καθ’ ήν τδ έαρ μά; παραιτεϊ; 
'0 θερμό; πόθο; μά; άφίνει, 
Καί μόνον ή άγάπη μένει· 
Ιό άνθος έξανθεΐ καί φθίνει, 
Καί μόνον ό καρπό; εύφραίνει. 
Εί; τήν τοΰ βίου γενναίαν πάλην 
Νύν ό άνήρ θ’ άποδυθή, 
Καί θά παλαίση, καί θά μοχθήση, 
Καί θά στενάξη καί θά σζιρτήση, 
Και μ’ εύτολμίαν θά πολευ,ήση 
Λατατον τύχην να χυνηγηση . . . 
Αί άποθήκαί του θά πληρωθώσι, 
Καί ή οικία του θά μεγαλώση, 
Έν ή σεμνή κ’ ένδελεχή;
ΤΙ μήτηρ άρχει ή νουνεχής, 
"Ητι; τά; κόρα; τη; θά διδάξη, 
Καί τών υιών τη; θέλει χαράξει 
Ιήν πρδς τδν βίον καλήν πορείαν· 
Αύτή αύξάνει τήν εύτυχίαν, 
Γον οικον δλον καλώ; πληρούσα, 
Κλώθουσα, νέθουσα, διευθετούσα 
Εί; ερμαρίου στιλπνού μυχόν 
Καί τδ μαλλίον καί τδ λινόν· 
"Ητις είς δλα λάμψιν παρέχει, 
Κι’ δλα προσέχει. — 
Καί ό πατήρ μέ εύφρόσυνον βλέμμα 
Έκ τοΰ έξώστου παρατηρεί. 
Βλέπει το εύφορον,πλούσιον στρέμμα, 
Βλέπει τά δένδρα τά εύθαλλή, 
Και του; ευρει; του σιτοβολώνας, 
Καί τήν αύλήν του, τού; δρνιθώνας, 
Καί χαίρων λέγει ό ευτυχή;·

Κατά τού βέλου; τή; δυστυχία; 
"Είναι άκλόνητο; τή; οικία; 
"Ιή; εύτυχούσης μου ή ισχύς.” 
Πλήν μέ τήν Τύχην συμμαχίαν 
Ούδείς συνάπτει αίωνίαν, 
Κ’ έρχεται όλεθρος ταχύς!

νΗδ’ ή τήξις α; άρχίση,
"Ολα βαίνουν κατ’ εύχήν· 
Πριν ή δμως έκχειλίση,

” Λ ’ — ” ιΑς ειπωμεν προσευχήν . . . 
Άποσπάσατε τδ πώμα. 
Εύτυχέ; νά ή τδ σώμα!
Περί τό στρογγύλον σχήιια 
Τδ θερμόν νΰν ρέει κύμα.

Τδ πΰρ είν’ εύεργετικόν, 
Οταν ό άνθρωπος, νικών 

Τήν δύναμίν του, τδ δαμάζη · 
"Ο,τι ποιεί καί έκτελεΐ, 
Αύτώ κυρίως χρεωστεΐ.
ΙΙλήν φοβερόν δταν σφαδάζη 
Παντός ελεύθερον δεσμού, 
Καί μετ’ άγριου δρυγμού 
Πάσαν άντίστασιν νίκα, 

"Οταν μέ λάμψεις άποτύμους 
Ι ήν φοβεράν του άνά τού; δρόμους 
'Ορμήν καί βίαν άνακυκα. — 
”Ω! τά στοιχεΐ’ άεί φθονούσι
Ο,τι οι άνθρωποι ποιοΰσι! 

Άπδ τοΰ νέφους ώ; βροχή 
Κατέρχεται ή εύλογία, 
Καί καταρρέει άφθονία· 
Άπό τοΰ νέφους πάλιν δμως 
Βιαίω; λάμπων, άποτόμω; 
Έκρήγνυται κι’ ό κεραυνός. — 
Εκ τοΰ πύργου δι’ άγριων 

Ήχων δίδεται σημεΐον!
Ερυθρό; ό ούρανδς 
'Ως βαμμένος εί; τό αίμα. 
Ω! δέν είν’ ήμέρα; βλέμμα! 

Φεύ! οποία ταραχή!
Έγερθήτε! Έγερθήτε! 
Καπνό; μέλα; αίωρεΐται· 
Στήλη έρυθρά πυρό;
Λυσσαλέα, ζωηρώς 
Ανά τας όδού; ύψοΰται· 

Καίει ό άήρ, θολοΰται· 
—όλα πίπτουν κεκαυμένα, 
θυρών φύλλα τεθραυσμένα·

Ζητεΐ μήτηρ έν δακρύοις 
Τά παιδία τη; τ άθώα· 
Έν καπνώ καί έρειπίοις 
Γοερώς μυκώνται ζώα — 
II άντε; είν’ άπηλπισμένοι, 
Καί ή νύξ είν’ φωτισμένη. 
Έν άμίλλη εύγενεΐ 
ΤΙ αντλία έκκενοΐ 
Τδ αψιδωτόν τη; ρεύμα· 
Τής θυέλλης πλήν τδ πνεύμα 
Λυσσωδώ; βομβεΐ, συριζει 
Καί τήν φλόγ’ άναρριπίζει. — 
Καίεται δ άχυρών 
Κι’ ό ξηρό; σιτοβολών, 
'Ως νά ήθελε τδ πΰρ, 
Ακατάβλητος κρατήρ, 
Νά έκσύρη καί τήν γήν 
Εί; τήν φοβεράν φυγήν. 
Πρδς τούς ούρανού; ύψοΰται 
Κολοσσός καί συμπυκνοΰται. — 
"Ισταται καί άπορεΐ 
Ό θνητός μ’ άδημονίαν· 
Είς τήν δύναμιν τήν θείαν 
Έντρομος ύποχωρεΐ, 
Καί τών έργων του τελείαν 
Τήν ζημίαν θεωρεί.
Κοίτη πάλη; φοβερά; 
Είν’ ό τόπο; τή; πυρά;· 
Εί; τδ έρημον τδ μέρο; 
Νΰν ή φρίκη κατοικεί, 
Καί τά νέφη έλευθέρως 
Τώρα βλέπουσιν έκεΐ. 
Ό δέ άνθρωπο; ήρεμα 
Πρδ; το μνήμα 
Τδ καλύπτον του τό κτήμα 
Τελευταΐον ρίπτει βλέμμα — 
Κ’ εύτολμο; αποδημεί· 
"Ο,τι καί άν τώ ήρπασεν 

‘Ή τοΰ στοιχείου βία, 
Γλυκεία τώ άπέμεινεν

"Ομως παρηγοριά·
Τά; κεφαλάς τά; προσφιλείς 

Τών τέκνων αριθμεί — 
Δέν λείπει ούδέ μία.

Νΰν δ τύπο; έπληρώθη 
Καί τδ μίγμα έξηπλώθη. 
Άρ’ έστρώθη καταλλήλως, 
"Ιν’ άνταμειφθή ό ζήλος; 
Άρ’ έπέτυχεν ή τής·.;; 
Ή έγένετό που ρήξι;; 
Έν ω ίσω; τι; ελπίζει 
Τδ κακόν τώ προσεγγίζει.

Τή γή τά; πρώτα; έπ’ ελπίδι 
Ήμεις δωρούμεν άπαρχά;· 
Ό γεωργός τή παραδιδει 
Τδν μικρόν κόκκον τή; σποράς, 
Εύχόμενο; αύτήν νά ιΰη 
Καρπόν βλαστήσεω; λαμπρά;. 
Πλήν καί σποράν τιμαλφεστέραν 
Ήμεις τή γή άφιεροΰμεν, 
Καί έκ τών τάφων λαμπροτέραν 
Τήν άναγέννησιν ποθοΰμεν.

*

Έκ τού πύργου σοβαρώ; 
Έχει κώδων νεκρικός· 
Συνοδεύει όδοιπόρον 
Πρδ; τδν ύστατόν του χώρον.

“Πν τοΰ άοου ή σκοτία 
Μακράν τώρα προσκαλεΐ, 
Καί συζύγου μακράν φίλου 
Καί τοΰ ζωηρού δμίλου 
Τέκνων όλων άνθηρών, 
“Λ έπέβλεπε φρουρούσα 
Καί άνέτρεφε ποθούσα.
'0 δεσμό; τού οίκου τώρα 
Φεύ! έλύθη έ; άεί,
Καί ή μήτηρ έν τή χώρα 
Τών σκιών νΰν κατοικεί ■ 
ΤΙ φροντί; της άπωλέσθη, 
ΤΙ άγάπη της έσβέσθη, 
Έν οικία δ’ δρφανή 
Ξένη θ’ άρχη νύν γυνή.

'Ω; νά ψυχρανθή ό κώδων, 
"Εκαστος νύν ά; καθήση, 
Ώ; πτηνδν έν μέσφ ρόδων, 
Άς χαρή κΐ άς εύθυμήση. 
Τοΰ έργάτου ή ήμέρα 
Λήγει άμα τή έσπέρα· 
Πλήν τω μήστορι καμμία 
Δέν έδόθη ήσυχία.

Αί δυνάμεις βοηθοΰνται 
Έν συνδέσμω ζωηρω. 
"Οπου τής ’Ελευθερία; 
Ή αγνή ηχεί φωνή, 
Ε ί σ η γή σε ι ς όλε θ ρ ί α ; 
'Έκαστος περιφρονεΐ. 
Κόσμο; είν’ ή έργασία, 
Εύχή. μόχθων άμοιβή. 
Άν δοξάζουν βασιλέα 
Ή ισχύς κι’ ή έξουσία, 
Τών χειρών μας ή γενναία 
Μά; δοξάζει έργασία.

Πολυπόθητε ειρήνη,
Καί σύ σύμπνοια γλυκεία, 
Τήν καλήν σα; ταύτην πόλιν 
’Επιβλέπετε, φρουρείτε, 
Μ ή ποτέ ήμέρα έλθη, 
"Οτε βρυχηθμός πολέμου 
Εις τήν ήρεμούσαν ταύτην 
Άντηχήση πεδιάδα!
Μή ποτέ έν έμπρησμω 
Τών κωμών καί τών χωρίων 
Άπαστράψη φοβερώ 
Τδ ροδόχρουν φώ; τδ δύον!

*

Εύθυμος δ οδοιπόρο; 
Πρδ; τήν προσφιλή βαδίζει 
Τής πατρίδος του καλύβην 
’Επιστρέφουν καί τα ζώα 
Τά βελάζοντα, οί βόες 
Οί εύρύστερνοι καί λείοι, 
Καί τόν σταύλόν των ζητούσι. 
Σίτου χρυσοχρόου πλήρης 
Καί ή άμαξα προβαίνει, 
Είς τούς στάχεις δέ θυμήρης 
Στέφανος ωραίο; μένει, 
Καί τών θεριστών τδ πλήθος 
Σπεύδει μ’ έλαφρδν τδ στήθος 
Πρδς τδν εύθυμον χορόν, 
Αί όδοί νΰν ήρεμούσι, 
Ήρεμεΐ ή άγορά,
Καί τδν κάτοικον έλκύει 
Τής έστία; ή πυρά. 
Ή βαρεία πύλη έσείσθη 
Καί έκλείσθη — 
Σκοτεινή
Είναι ή γή. —
Πλήν τδν άσφαλή πολίτην 
Δέν τρομάζει είς τήν κοίτην 
Τής νυκτδ; τδ ζοφερόν· 
Διά τόν κακούργον μόνον 
Είναι τούτο φοβερόν — 
Αγρυπνεί, ναι, αύστηρδς 
Ό τού νόμου οφθαλμός!

♦

θραύσατε τδν τύπον τώρα· 
Έχρησίμευσε — άρκεΐ! 
Ή ψυχή μας, ήλθ’ ή ώρα 
Έν τώ έργω νά χαρή. 
Τδ σφυρίον μήν άφήτε 

"Οσ’ δ τύπο; συγκρατεΐται ■ 
"Ιν’ δ κώδων άναστή 
Πρέπ’ δ τύπος νά θραυσθή.

Είναι ή πιστή συμβία, 
Είν ή μήτηρ ή καλή,

Ώ ευδαίμων Εόνομία 
Κόρη ούρανού άγια, 
Σύ τδ ίσον συνενοΰσα 
Κ’ έλευθέρως συγκρατοΰσα, 
Πόλεις σύ θεμελιούσα 
Καί τού; πλάνητας άγριους 
Πρδ; τήν τάξιν συγκαλοΰσα, 
Τών άνθρώπων σύ τά ήθη 
Ήμεροί;, καί εί; τά στήθη 
Πλήρη έγκιρνά; έλπίδο; 
Τήν αγάπην τή; πατρίδος!

Χεΐρε; φίλεργοι κινούνται 
Έν συνθήματι γοργώ·

Ίον τύπον θραύει ό τεχνίτης 
Σοφώ; κ’ έν τέχνη άληθεΐ- 
Πλήν φεύ! δπόταν δ πυρίτης 
Ζέων έν ρεύματι χυθή! 
Φρικτώς μυκάται καί τδ σχήμα 
Θραύει εί; έκτακτον στροφήν, 
Καί άνά πάν του σπείρει βήμα 
Δεινήν άεί καταστροφήν. 
Τυφλαί δυνάμει; δπου άρχουν 
Μορφαί γενναΐαι δέν υπάρχουν. 
"Οπου ό βάναυσο; λαό;
Άφ’ έαυτοΰ έλευθεραΰται, 
Ούδέποτε ή ποθητή 
Ευημερία εύοδοΰται. 
Άλλοίμονον άν ό δαυλός 
‘Ο καταστρεπτικό; ένσκήψη, 
Καί τά; άλύσει; ό λαό; 
Μαινόμενο; άν καταρρίψη! 
’Ηχεί ό κώδων τότ’ άγρίως 
Σύνθημα δίδων άπαισίως. 
Ελευθερία καί ίσότης! 
Φωνάζει. 'Ο χρηστός πολίτης 
Γίνεται αίφνης στρατιώτης, 
Κ’ έν τή άμύνη του οπλίτη;. 
Ήμέραι ήλθον άποφράδε; 
Ύπδ τού τρόμου τήν άράν, 
Καί αί γυναίκες ώ; Μαινάδες 
Τήν φρίκην έχουσι χαράν· 
Μέ λύσσαν πάνθηρος άγρίαν 
Τοΰ έχθροΰ σχίζουν τήν καρδίαν. 
Ούδέν τό ιερόν έλύθη 
Τή; αίδού; πλέον πας φραγμό;· 
Ή άγαθότη; ένικήθη, 
Βία; κροτεί άλαλαγμό;. 
Φριχτό; άν έξυπνα δ λέων,

Κι’ ή τίγρις έν δεινή φορά· 
Άλλά τδ πάντων φρικαλέο·? 
’Άνθρωπο; έν παραφορά. 
Ουαί εί; οντινα τολμήση 
Τού ούρανού νά έκχωρήση 
Τυφλοί; άνθρώποι; τδν δαυλόν· 
Ο δαυλός ούτος δέν φωτίζει, 
Καίει καί γαύρο; κατακλύζει, 
Πόλεις καί χώρας πυοπολών.

'Ο Θεός χαράν μοι δίδει, 
Τδετε, πώς ώς φωστήρ, 
Λείος, καθαρός είν’ ήδη 
Ό μετάλλινος ζωστήρ. 
Πώς νΰν λάμπει ή στεφάνη, 
Κι ώς ήλιου φώ; έφάνη· 
Πώς τά σύμβολα έξέχουν 
Καί τιμήν ήμϊν παρέχουν.

*

Νΰν είσέλθετε, τεχνΐται, 
Καί τώ έργω χορηγείτε 
Βάπτισμα καλόν, σεμνόν. 
Ίόνομα τή; Όμονοία; 
Αύτώ δώμεν, εί; φιλίας 
Καί άγάπη; νύν δεσμόν. 
Αύτή νά ήν’ ή έντολή του, 
Σύν τή ιδέα τοΰ τεχνίτου· 
Ύπέρ τδν ταπεινόν μα; βίον 
Εί; τά αιθέρια κροτών, 
Πλησίον κόσμων ούρανίων 
'Έστω δ γείτων τών βροντών. 
"Εστω φωνή άπδ τά δψη, 
'Ως τών άστέοων ή πληθύς, 
"Υμνος, αγνήν ν’ άποκαλύψη 
Τού θεού δόξαν, άληθής. 
Το στόμα του ά; μνημονεύη 
Πράξιν μεγάλην. σοβαράν, 
Καί άντηχοΰν νά έρμηνεύη 
’Αεί τοΰ χρόνου τήν φοράν. 
Αναίσθητος, άνευ καρδίας 
Τή τύχη γλώσσαν νά δανείζη, 
Τού βίου τά; περιπετεία; 
Νά συνοδεύη, νά δρίζη, 
Καί ώ; τού ήχου διαβαίνει 
Διά τών ώτων ή κλαγγή, 
Νά λέγη, τίποτε δέ μένει 
Κΐ δλα φθείροντ’ έν τή γή!

Νύν δ κώδων μέ σχοινιά 
Έκ τή; τάφρου ά; άρθή, 
"Ιν’ έν χώρα αιθέρια, 
Χώρα ήχων, ύψωθή. 
Π άντε; σύρετε όμού! 
Έκινήθη, νΰν- ιδού! — 
Χαρά τήν πόλιν άς φαιδρύνη! 
Ή πρώτη κρούσί; του — Ειρήνη!
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ΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.

ΙΛΝ ένοιαφέρουσαι ούχί μόνον δια τον 
αρχαιολόγον ζάι τόν ιστορικόν, άλλά 
και διά τόν έμπορον και τον τραπεζί

την, είναι αί πρό τίνος γενόμεναι μελέται περί 
τών συναλλαγών καί χρηματιστικών εργασιών 
τών αρχαίων 'Ελλήνων καί Ρωμαίων, «ό; και 
τών αρχαιότερων έτι λαών, τών Φοινίκων καί 
Βαβυλωνίων. ’Αποδεδειγμένο·? είναι δτι ήδη οί 
άρχαΐοι "Ελληνες είχον τραπεζιτικά καταστή
ματα καί οτι έν 'Ρώμη επί τής δημοκρατίας 
καί έπί αυτοκρατορίας τραπεζΐται έξήσκουν τό 
επικερδές αύτών έπάγγελμα.

Έν ’Αθήναις ύπήρχον Τράπεζα·., άποτελού- 
μεναι έκ τών χρηματικών κεφαλαίων οιαφορων 
πλουσίων οικογενειών ή καί ατόμων συνεταιρι- 
σθέντων. Ένομίζετο μέχρι τίνος δτι αί Τρά- 
πεζαι αύται μέ τήν πτώσιν τής Ελλάδος οιε- 
λύθησαν. Άλλά τό πράγμα δέν έχει ούτως. 
Οί τραπεζΐται τών 'Αθηνών κατέφυγον εις Κων
σταντινούπολή, ένθα κατά τους χρόνους τών 
Σταυροφοριών μεγάλην έξήσκουν έπιρροήν, Έκ 
Κωνσταντινουπόλεως πολλοί τών τραπεζιτών 
τούτων μετέβησαν βραδύτερον εις Κρήτην, και 
έπειδή ένταύθα δέν εύρον φαίνεται στάδιον ανοι
κτόν διά τάς επιχειρήσει; των, άπήλθον εις 
Χίον, ήτις έγενετο κέντρον τραπεζιτικών έργα- 
σιών, καί δθεν συνεστήθησαν πολλά υποκατα
στήματα εί; διάφορα τή; δυτικής Εύρώπης μέρη. 
Πολΰ περίεργον θά. ήτο νά παρακολούθηση τις 
ίστορικώς τήν ενέργειαν ταύτην τών Χίων τρα
πεζιτών, οΐτινες κατά τήν ομολογίαν πολλών 
συγγραφέων άπεδείχθησαν οί ίκανώτεροι καί 
δραστηριότεροι πάντων, μεγάλως προαχθέντε; 
καί πλουτίσαντες.

"Ετερον ζήτημα, δπερ έπί πολύ έπησχόλησε 
τούς περί τά τοιαύτα καταγινομένου; ήτο· ΙΙόθεν 
έλαοον οί "Ελληνες τήν τέχνην ταύτην τών 1 ρα- 
πεζών; Σήμερον δυνάμεθα νά είπωμεν μετά 
θετικότητος δτι τήν έλαοον παρά τών Φοινίκων, 
μεθ’ ών εις στενάς εΰρίσκοντο σχέσεις. Οί δέ 
Φοίνικες παρέλαβον τό τραπεζιτικόν των σύστημα 
παρά τών μεγάλων κρατών τή; Χινευή; καί τής 
Βαουλώνος. Διά τών πολλών άνασκαφεισών 
επιγραφών, αιτινες σήμερον δλαι άνεγνώσθησαν, 
εόρέ&ησαν σημειώσεις λογιστικών βιβλίων, λο
γαριασμών και συναλλαγματικών προσέτι, άνε- 
καλύφθησαν δέ καί ανταποκρίσεις διαφόρων τρα
πεζιτών. άποδεικνύουσαι δτι έν Βαουλώνι ύπήρ
χον Τράπεζαι, άλλάσσουσαι νομίσματα, δεχόμεναι 
χρηματικά; καταθέσεις, χορηγοΰσαι δάνεια καί 
έκδίδουσαι συναλλαγματικός. Βέβαιον έπομένως 
είναι, δτι αί έν ’Αθήναις ίδρυθεΐσαι Τράπεζα·, 
ήσαν έξακολούθησις τών έν Χινευή καί Βαβυ- 
λώνι.

Έν τω Συλλόγφ τών έν Αονδίνφ τραπεζιτών 
ό πρόεδρος αύτού LubbOK άνέγνωσεν εμβριθή 
διατριβήν περί τών έν Βαβυλώνι τραπεζιτικών 
καταστημάτων. Αί Τράπεζαι αύται έξέδιδον 
ομολογίας διά καταθέσει; χρημάτων, ομολογίας 
πληρωτέα; μετά 72 ήμέρας, ομολογίας μεταβι
βαζόμενα; εις τρίτον πρόσωπον, και συναλλάγματα 
άπό τόπου εί; τόπον είτε μέ τό όνομα τοΰ πα
ραλήπτου είτε καί εις διαταγήν. Τό μόνον, 
δπερ μέχρι τούδε δέν εΰρέθη, είναι συναλλαγ
ματική μέ όπισθογράφησιν ή γΰρον, καί τοΰτο 
διότι έπί τών πλακών, έα' ών έσημειοΰντο αί 
συναλλαγματικά! δέν ήτο δυνατόν νά γείνη 
όπισθογράφησις. Έν Χινευή έκυκλοφόρουν έκτός 
άργυρών καί χαλκών νομισμάτων καί ελάσματα 
έκ χρυσού, γενόμενα δεκτά εί; πλήρωμά;, ώ; 
σήμερον έν Κίνα. Μεταξύ τών άλλων επιγραφών 
εΰρέθη καί μία λίαν περίεργος, αναγόμενη εις 
χρηματιστικάς εργασίας τραπεζιτικού οίκου ακμά

ζοντας 700 έτη πρ. Χρ. ’<· οίκο; ούτος ήτο 
ό οίκος Έγίδου τίνος, δστις κατά πάσαν πιθα
νότητα ήτο ό αρχαιότερο; τών τραπεζιτών. Έκ 
τή; έπιγραφή; δέν καταφαίνεται άν ή Τράπεζα 
αϋτη ήτο Τράπεζα τοΰ Κράτους ή έπιχείρησι; 
ιδιωτική· άποοεικνύεται όμως δτι διετηρεΐτο 
άπό τού έτους 700 μέχρι τού 550 πρ. Χρ. Πι
θανόν είναι δτι ό οίκο; ούτος ήναγκάσθη ν’ άνα- 
στείλη τάς εργασία; του κατά τήν αλωσιν τής 
Βαβυλώνας ύπό τοΰ Δαρείου. Ισως μετέφερε 
τά ζαταστήματά του εις Σούσα ή Έκβάτανα, 
ένθα τότε έπεκράτει ησυχία καί ασφάλεια.

Καί ταύτα είπεν ό πρόεδρος τού Συλλόγου 
τών τραπεζιτών έν Αονδίνφ, περίεργα εις άκρον 
καί ένδιαφέροντα. Αί τοιαϋται μελέται άπο- 
καλύπτουσιν ήμΐν τήν κατάστασιν χρόνων αρ
χαίων, περί ών έπικρατεΐ εΐσέτι σκότος καί 
άβεβαιότης, καί μαρτυρούσιν άπαξ πάλιν δτι 

ούδέν νέον ύπό τόν ήλιον’ .

Ο ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ PASTEUR.
(Μετά είκόνος, δρα οελ. 181.)

Ύ τίσθησαν τά πρό μικρού τόσον σκοτεινά
μιασματικά νοσήματα, τοΰτο οφείλομεν 

άφ’ ένός μέν εις τήν χρήσιν ασφαλών χημικών 
καί φυσικών βοηθητικών μέσων, ώς καί εις τα 
έπί ζώων πειράματα, άφ’ ετέρου δέ εις τήν 
καρτερίαν καί αγχίνοιαν τών δύο τή; εποχή; 
διασήμων άνδρών, τού Κόχ, καί PastEUB. Οί 
κίνδυνοι οΰς έπαπειλούσι τήν σήμερον τά μια
σματικά νοσήματα, μειούνται πάραυτα, καθ’ δσον 
γνωρίζομεν ήδη τό φυσικόν αίτιον τού μιάσμα
τος. καί δυνάμεθα, λαμβάνοντε; κατάλληλα μέ
τρα, νά έμποδίζωμεν τήν έξάπλωσιν τούτου. 
ΙΙρό τής ύπό τοΰ Γέννερ πολυωνύμου ανακαλύ
ψει»; τού δαμαλισμού, ώς σπουδαιότατου προ
φυλαχτικού μέσου κατά, τή; εύλογίας, αείποτε 
ή έρευνα περί άνευρέσεω; όμοιας προφυλακτικής 
μεθόδου δι’ ετερα μεταδοτικά νοσήματα διετέλει 
προβληματική.

’Αφού κατεδείχθησαν διά τού μικροσκοπίου 
ε'ις νοσήματα άνθρώπων καί ζώων οί πολύ- 
ωνυμοι έκείνοι καί μικρότατοι ύργανισμοί ή μι- 
κρόζωα, βακτηρίδια, κόκκοι, κ. τ. λ. ώ; σπου
δαιότατα συστατικά μέρη τού μιάσματος, έπρεπεν 
έν πρώτοι; ή έρευνα νά προκαλέση τήν έρώ- 
τησιν κατά πόσον δηλ. έπιτυγχάνομεν, μετα- 
τρέποντες τον όργανισμόν τοΰ ζώου καί ανθρώπου 
εί; ιδίαν νόσον ήττον έπιδεκτικήν μολυσμοΰ, διά 
τού ενοφθαλμισμού τού έξη σθένη μέν ο υ μια
σματικού ιού. Ύπό τήν έποψιν ταύτην έξητά- 
σθησαν κατά πρώτον ύπό τοΰ PaSTEUR νοσή- 
ματά τινα εί; τά ζώα άναφαινόμενα, επίσης δέ 
καί εις τοΰ; άνθρώπου; μεταδοτικά.

Ό Pasteur αφού προηγουμένως άπέκτησε 
πολυσέβαστον όνομα διά τών χημικοφυσιολογικών 
αύτού άναζαλύψεων, έφ,θασε πρώτο; εί; τά; 
έρευνα; του. Ό βίος τοΰ άνδρός δεικνύει πόσον 
ούτος διά τής διανοητική; αύτού δυνάμει»; 
άνήλθε βαθμηδόν τήν ΰψηλοτάτην τής επιστήμης 
βαθμίδα. Γεννηθείς έν Dole κατά τό έτος 1822, 
έδίδαξε τήν χημείαν εις Besan<-on, ειτα εις 
Dijon, καί τό 1849 έγένετο καθηγητής τή; 
Χημείας έν Στρασβούργο». ’Από τοΰ 1857 άνέ- 
λαβεν εν Παρισίοις τήν διεύθυνσιν τού Διδα-

σκολείου, καί άπό τού 1863 τήν καθηγεσίαν τής 
Χημεία; έν τή Sorbonne. Προσβληθεί; όμως 
ύπό ημιπληγίας, ήναγκάσθη νά εγκατάλειψη 
τήν θέσιν ταύτην μετά δέ τήν μικρόν κατά 
μικρόν άνάρρωσίν του, άνέλαβε πάλιν έν νέου 
τά; έπιστημονικά; αύτού εργασίας, ή δέ Γαλ
λική Κυβέρνησι; έχορήγησεν αύτφ άπό τοΰ 1«74 
έτησίαν σύνταξιν έκ 12 χιλ. φρ. πρό μικρού δέ 
έξ 25 χιλιάδων.

.Μία τών πρώτων αύτοΰ εργασιών ήτο ν' από
δειξη, οτι αί κρυσταλλωμένα·, οργανικαί ούσίαι, 
έξ ών έξήτασε κατά πρώτον τό τρυγικόν οξύ, 
δεικνύουσι πολύ διαφόρου; φυσικά; ιδιότητα;, 
καίτοι όμοιας χημική; ποιότητο;, αναφορικά»; 
πρό; τήν άπόζλισιν τών φωτεινών άζτίνων. Συγ
χρόνως δ’ έταζτοποίησε καί πάσας τάς σπου
δαίας και αποτελεσματικά.; αύτού έρευνας περί 
ζυμώσεως, καί έπέτυχε νά. έξηγήση τήν λειτουρ
γίαν αύτής, τήν άποσύνθεσιν δηλ. τού σακχάρου 
εις οινόπνευμα καί ανθρακικόν οξύ, ώς αποτέ
λεσμα τή; ζωτική; δραστικότητος τού κυττάρου 
τή; τρύγος. ’Αντίπαλος δ’ αύτοΰ έπί τού αντι
κείμενου τούτου ήτο ό ούχί 'υποδεέστερος καί 
όξύνους Liebig. II ακρίβεια μεθ’ ής πάντοτε 
δια νέων πειραμάτων άπέκρουε τά; αντιρρήσεις, 
ύπεβοήθησεν αύτφ ινα έξέλθη νικητής τή; με
θόδου αύτού, δι’ ή; συγχρόνως επεξήγησε πλείονα 
τών έν τή ζυμώσει προϊόντων (γλυκερίνη, ηλεκ
τρικόν όξύ). Η ένασχόλησις μετά τοΰ έν τη 
ζυμώσει μύκητος καί ή άνάπτυξις αύτοΰ, ώδή- 
γησε τόν Pasteur εις τήν θεωρητικήν έρώτησιν, 
έάν δηλ. τοιούτοι ύργανισμοί γέννώνται αύτο- 
μάτως εί; τά ύγρά διά τής καλούμενης άρχε- 
γονίας (generatio aequivoca). Ία πειράματα 
αύτοΰ έβεβαίωσαν τήν έρώτησιν άπέναντι τής 
ίσχυούση; αποφατικής γνώμης, καί άπέκρουσαν 
τά; τότε διαφημισθείσας καί έπικρατούσας άσα- 
φεϊ; ιδέας. Έχτοτε όλίγιστοι εϊσίν οί οπαδοί 
τής θεωρίας ταύτης.

Πλήν τών θεωρητικών τούτων πορισμάτων, 
ό Pasteur διά τών περί ζυμώσεως ερευνών 
αύτοΰ παρεΐξε μεγάλην ωφέλειαν εις τε τήν 
βιομηχανίαν, προ; έπανόρθωσιν καί χρήσιν οινο
πνευματωδών ποτών, καί εις τήν ύγιεινήν. Ή 
ήδη πλέον ώς τοΰ Pasteur χαρακτηριστική 
μέθοδος προς διατήρησιν τοΰ οίνου καί τού ζύ
θου, συνίσταται εις τήν έπί ήμίσειαν ώραν πα- 
ρατεταμένην θερμοκρασίαν 46—48 βαθμών, ένθα 
καταστρέφονται τά κύτταρα τής τρυγάς, καί 
συγχρόνως προλαμβάνεται ή περαιτέρω άπο- 
σύνθεσις τού οινοπνεύματος.

Μόλις ό Parteur έφερεν εις πέρας τάς 
μελέτας ταυτας, έτράπη μετά πεποιθήσεω; πρός 
αύτόν ό διάσημος χημικός Δουμάς, καί έλαβε 
ύπ’ αξίαν τήν δραστικότητα αυτού εις τήν νόσον 
τών μεταξοσκωλήκων, τήν εις ύπατον βαθμόν 
καταβλάύασαν τήν βιομηχανίαν τής Γαλλίας. 
Μετ ακριβή έρευναν τοΰ έν τή νόσω ταύτη 
άναφύεντο; παρασίτου, ήτο ήδη εις θέσιν κατά 
τό έτος 1870 νά έπιδείξη τό μέσον δί ού έπε- 
τυγχάνετο ύγιής εκτροφή.

’Αφού ό Pasteur έστρεύεν άπασαν σχεδόν 
τήν προσοχήν αύτοΰ εις τήν γένεσιν καί κατα- 
πολέμησιν διαφόρων έπί ζώων άναφαινομένων 
νοσημάτων· τοΰ άνθρακος, τή; χολέρας τών δρ- 
νίθων, καί τή; λύσσης, κατέληξεν εις τό συμ
πέρασμα, βτι άπαντα τά μιασματικά νοσήματα 
προέρχονται έκ παρασίτων, δηλ. οτι άπαντα τά 
νοσήματα εΰρίσκονται υπό τοΰ; ορούς τών ούτω 
καλουμένων μικρό ζώων, καί δτι, πειραμα- 
τισθείς έπί ζώων, εύρε παρόμοιον προφυλαχτικόν 
μέσον δι ένοφθαλμισμοΰ ενός μόνον μικροζώου 
έν τινι ρευστή ούσία, ώς ή δαμαλΐ; έπάγει δι’ 
ενοφθαλμισμού έλάττωσιν τής μιασματικής έπι- 
δεκτικότητος έν τφ άνθρώπφ.

ΙΙρότερον ήδη ό 
Toussaint είχε πειρα- 
ματισθή ύπό τήν έπούιν 
ταύτην μεθ’ αίματος άν
θρακος. ’Αλλ’ ό Pas
teur έθρεψε μύκητας 
τού άνθρακος εις σταγόνα 
αίματος· είτα έκ τού 
σπέρματος τούτων άνέ- 
πτυσσε νέου; εν τινι 
θρεπτική ούσία, ή δέ 
ιώδης τούτων κατάστα- 
σι; ήλαττώθη έπί το
σοΰτον, ώστε αί ενέσεις 
διά τής ουτω άλλοιω- 
θείση; ιώδους ούσίας ού
δένα άνθρακα παρήγα- 
γον. Τούναντίον δε αί 
ένέσει; αύται άπεοείχθη- 
σαν τοσοΰτον προφυλα- 
κτικαί, ώστε εις τά ζώα 
άνεφάνησαν αί κατ’ εξο
χήν μικρού βαθμού προσ- 
βολαί τού άνθρακος.

Αί νέαι έργασίαι τού 
Pasteur άποβλέπουσιν 
εις τήν άπό τή; υδροφο
βίας προφυλακήν. Κατά 
τοΰ; πρώτου; μήνα; τού 
έτους τούτου, άνεκοίνω- 
σεν εις τήν έν Παρισίοις 
’Ακαδημίαν, βτι έπέ
τυχε νά καταστήση α
προσβλήτου; λυσσώντας 
κύνας διά τοΰ ένοφθαλ- 
μισμοΰ μικροοργανισμών. 
ΙΙρό; έπιδίωξιν τής άνα- 
κ.αλύύεως ταύτη; ή Γαλ
λική κυβέρνησι; έθεσεν 
εί; τήν διάθεσίν του διά 
τάς έρευνα; του δημό
σιον κτίριον καί 80 χιλ.

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ PASTEUR.

φρ. ΊΊ Επιτροπή εί; 
ήν, κατόπιν παρατετα- 
μένων πειραμάτων, κα- 
τέδειξε τ’ άποτελέσματά 
του, έπεβεβαίωσεν, οτι 
έκ 42 ένοφθαλμισθέντων 
κυνών, 23 έπροφυλάχθη- 
σαν τοΰ έκ τής λύσσης 
ιού, ένω οί έπίλοιποι 19, 
οΐτινες δέν ένοφθαλμι- 
σθησαν κατόπιν δήγμα
τος λυσσώντος κυνός, 
ΰπέστησαν τά; έκ τή; 
νόσου συνέπειας. Εί; τας 
λεπτομέρεια; καί τήν 
πορείαν τών καθ’ υπερ
βολήν λεπτεπιλέπτων 
περί υδροφοβίας έρευνών 
αύτοΰ, άς άνεκοίνωσεν 
έν τφ έν Κοπενάγη τήν 
11 Αύγουστου διεθνεϊ 
Ίατρικφ Συνεδρίφ, δέν 
δυνάμεθα ένταύθα νά ει- 
σέλθωμεν. Μνημονεύο- 
μεν μονον οτι 
πρός ένοφθαλμισμον νευ
ρικήν ούσίαν (τού επι- 
μήκου; μυελού) έκ κυ
νών θανόντων έκ λύσσης, 
καί δτι, κατόπιν πολλών 
έπί πιθήκων πειραμά
των, άπέκτησεν ιόν λίαν 
προφυλαχτικόν πρό; ενο
φθαλμισμόν. Η Επι
τροπή, ώ; εϊπομεν, έπε- 
κύρωσε τάς έρευνα; του 
καί τ’ αποτελέσματα 
έκρινε λίαν εύνοϊκώ;· 
ήδη θά έπιληφθή ή ιδία 
διά πειραμάτων τήν δι
άρκειαν τής προφυλα- 
κτικότητος. Εύελπιστού-

ΤΟ ΕΝ ΚΟΠΕΝΑΓΗ ΜΕΓΑΡΟΝ TOY CHRISTIANSBORG.
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μεν δτι θά ζαταστή ούτω δυνατόν ν' άντιτασ- 
σώμεθα κατά τής τρομερας ταύτης νόσου.

(Εζ τοϋ Γερμανικού.)

Δ.

ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΟΥ

CHRISTIANSBORG ΕΝ ΚΟΠΕΝΑΓΗ.

(Μ ετά είζόνος, δρα σελ. 181.)

Ν τώ προλαβόντι τεύχει τού Εσπέρου 
άνεφέρομέν τινα περί τής ζαταστρεπτι- 

__ ____ κής πυρκαϊάς, ή; παρανάλωμα έγένετο 
έν διαστήματι ολίγων ωρών τό ώραιον βασιλικόν 
τής Κοπενάγης μέγαρον. Σήμερον δημοσιεύομεν 
τήν εικόνα τοΰ μεγαλοπρεπούς τούτου οικοδο
μήματος, το όποιον κεΐται ήδη σωρός έρειπίων. 
Το μέγαρον τούτο ήτο κατ’ άρχά; ή κατοικία 
τής βασιλικής τής Δανίας οικογένειας· τελευ
ταίως όμως έχρησίμευεν εις μεγάλας μόνον τε- 
λετάς. Έν αύτω συνεδρίαζαν τά νομοθετικά 
σώματα καί εύρίσζοντο διάφορα μουσεία, πολυ
τίμους έγκλείοντα θησαυρούς. Ί ά έν τή θέσει 
ταύτη οικοδομηθέντα πρώτα ανάκτορα έγενοντο 
τω 1794 επίσης βορά τού καταστρεπτικού στοι
χείου.

Ή νέα δέ οικοδομή έπερατώθη μόνον 
τώ 1828 καί κατέπληττε μάλλον διά τών με
γάλων αύτής διαστάσεων ή διά τής καλλιτεχνι
κής αύτής κομψότητας. Το μέγαρον είχε τέσ- 
σαρας προσόψεις, έξ ών ή προς τήν πλατείαν 
έστραμμένη πρόσοψις είχε μήκος 1 1 5 μέτρων, 
αί δύο πλάγια·. 122 μ. ή δέ όπισθεν διεζόπτετο 
έν τφ μέσφ ύπό στοάς 32 δωρικών κιόνων. Ί ο 
δλον οικοδόμημα ήτο έζτισμένον έπί 10 χιλιά
δων πασσάλων καί εΐχεν ύψος 30 μέτρων. Υπέρ 
τήν κυρίαν είσοδον εύρίσκετο στοά έκ κοριν
θιακών κιόνων, έπιστεφομένη ύπό αετώματος, 
έν φ όπήρχεν ώραιον σύμπλεγμα, παριστών τόν 
Δία περικυκλούμενον ύπό τής ’Αθήνας, τής Νε- 
μέσεως, τού ’Ωκεανού καί τής Γαίας. Τό εσω
τερικόν τού μεγάρου ήτο όντως βασιλιζώ; διηυ- 
πρεπισμένον · μεγαλοπρεπείς ήσαν ιδίως αί αί
θουσα'. τού θρόνου καί τών ιπποτών. Αί Κα
ρυάτιδες, αί ύποστηρίζουσαι τον ούρανόν τοΰ 
καταχρύσου θρόνου ήσαν έργον τού διασήμου 
δανού γλύπτου θόρβαλδσεν. Έκ τών λοιπών 
αιθουσών τάς μέν 26 κατείχε τό Νομοθετικόν 
σώμα, τάς δέ 24 ή Πινακοθήκη, ήτις περιεΐχεν 
700 εικόνας. Ευτυχώς τά καλλίτερα τών καλ
λιτεχνημάτων διεσώθησαν κατά τήν πυρκαϊάν, 
καί τούτο όφείλεται ου μόνον εις τήν δραστη
ριότητα τών αρχών, στρατιωτικών καί πολιτικών, 
άλλά καί εις τήν εύτολμίαν τών πυροσβεστών 
καί τού στρατού.

ΟΙ ΕΚ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΩΝ 
ΗΓΕΜΟΝΕΥΣΑΝΤΕΣ ΕΝ ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ, 

ΕΞ ΗΓΕΜΟΝΕΣ.

Ιστορική μελέτη Σ. Κρητικού.

(Συνέχεια καί τέλος.)

Ιωάννης Μαυροκορδάτος κατώρθωσε διά 
τής προσωπικής αύτού οαρύτητος καί 
τών επιμόνων αυτού προσπαθειών, ινα 

μή παραχωρηθή ή Βλαχία τοΐς Λύστριακοΐς 
κατά τήν έν Πασάροβιτς ειρήνην μετά τής Πύ
λης, καίτοι έξουσιοδοτηθείς παρ’ αύτής πρός 
τούτο· πρός διεκπεραίωσιν όμως τών ορών τής 
ειρήνης συγκατετέθη δυσφορών εις τήν παραχώ- 
ρησιν τοΐς Λύστριακοΐς μόνον τών πέντε θεμάτων 
τής Κραϊώβης.

Μετά τόν θάνατον τοΰ περικλεούς Νικολάου 
Μαυροζορδάτου (1730) ό υιός αυτού Κωνσταν
τίνος διεδέχθη τόν πατέρα, καί πρώτον μέν 
ήγεμόνευσεν έν Βλαχία έπί τέσσαρας μόνον μή
νας, έξωσθείς διά τών σκευωριών καί τών επι
βουλών τού Μιχαήλ Ράκοβιτς, ειτα δέ κατά 
το 1731 άνέλαβε πάλιν τόν ήγεμονιζόν θρόνον, 
ήγεμονεύσας έν έτος καί μήνας τρεις, άνεγείρας 
κατά τό βραχύ τούτο διάστημα τήν μονήν τοΰ 
Αγίου Σπυρίδωνος έν Βουκουρεστίω. Τφ 1733 

μετετέθη εις Μολδαβίαν, ένθα ήγεμόνευσεν έπί 
έτη δύο καί μήνας εξ. Τφ 1735 μετετέθη πά
λιν εις Βλαχίαν, καθ’ δν χρόνον έξερράγη ό 
μεταξύ Τουρκίας καί Αυστρίας πόλεμος. Κατά 
τήν τρίτην δέ ταύτην ήγεμονίαν του ό Κων
σταντίνος έξεπόνησε τάς λαοσωτηρίους καί σοφάς 
αύτού κυβερνητικά; μεταρρυθμίσεις, 
θέλομε·? οιαλάβει κατωτέρω. Τότε 
καί περιωνύμους Σχολάς, έν αίς

περί ων 
συνέστησε 

περιωνύμους Σχολάς, έν αίς έδιδάσκοντο 
τά ελληνικά γράμματα ύπό λογιών Ανδρών τού 
έθνους, ή όθωμανιζή γλώσσα, ή εγχώριος, καί 
έζ τών ευρωπαϊκών ή ιταλική, ή γαλλική, ή 
γερμανική καί ή ρωσσική. Τφ 1741 μετατί
θεται αύθις εις Μολδαβίαν, οπού ήγεμόνευσεν 
έτη τρία καί μήνας έννέα· τω 1756 έπαναζτα 
τον θρόνον τής Βλαχίας έπί 2'2 έτη- τω 1769 
εύρίσζομεν αύτόν πάλιν έν Μολδαβία, ένθα ήγε
μόνευσεν έτη πέντε. Επομένως ό Κωνσταντίνος 
Μαυροκορδάτος εςάκις ήγεμόνευσεν έν Βλαχία 
καί τρις έν Μολδαβία. "Οντως Αξιοσημείωτοι 
είναι αί τοΰ άνδρός τούτου περιπέτεια·., ου ή 
εύρεΐα παιδεία καί το μεταρρυθμητικόν πνεύμα 
ιδιαιτέρας χρήζουσι μελέτης· έκ τών περιπε
τειών ζαι τών παθημάτων αυτού δυνάμεθα ζ.ρΐναι 
περί τού χαρακτήρας αυτού. Ήτο μέν φιλό
δοξος, ούχί δμως ζαΐ έζδιζητιζός· καρτερικός 
καί επιμόνων εις τον σκοπόν του κατώρθωσεν 
έννεάκις νά ήγεμονεύση. Μόλις δέ άνεσιν λαμ
βάνω·? εκ τών πολιτικών αύτού περισπασμών, 
πάραυτα κατεγίνετο εις τήν τακτοποίησιν τών 
κυβερνητικών θεσμών καί εις τήν μεταρρύθμισιν 
τούτων έπί το έλευθερώτερον καί έννομώτερον. 
Μόλις κατελάμβανε τον ηγεμονικόν θρόνον καί 
εύθύς ή μέριμνα αυτού έστρέφετο προς τήν έκ- 
παίδευσιν τού λαού καί εις τήν έκ τής δου
λείας, έν ή εύρίσκετο τότε έν Μολδοβλαχία, 
έλευθέρωσιν αυτού. Καθησυχάζων καί άφο- 
πλίζων τους αντιπάλους του διά τής προσήνειας 
καί τών άγαθοεργειών του, έπειράτο συνάμα 
ν’ άπαλλάξη τού αύστριακού ζυγού τά θέματα 
τής Κραϊώβης, α καί έπί τέλους ήνωσε μετά 
τής λοιπής Βλαχίας.

Λίαν άξιοσπούδαστοι είναι αί μεταρρυθμί
σεις, ας είσήγαγεν εις τό πολίτευμα τών δύο 

ηγεμονιών, καί τούτο έν έποχή καθ’ ήν έν Εύ- 
ρώπη καί απανταχού ήρχεν ό φεουδαλισμός καί 
ή δουλοπαροικία. Μ ’ δλας δμως τάς άγαθάς 
αύτού προθέσεις καί τάς μεγάλας αύτοΰ άρετάς 
έξώσθη έκ τού θρόνου ύπό τοΰ Σουλτάνου. Καί 
διατί: διότι δέν ήδύνατο άποτΐσαι, τά χρηματικά 
ποσά, απερ ύπέσχετο ό αντίπαλος αύτοΰ Μιχαήλ 
Ράκοβιτς. Τούτο συνέβη κατά τήν πρώτην καί 

κατά τήν τρίτην ήγεμονίαν αύτοΰ. 
παλός του προσενεγκών πλειότερα 
έλαβε τήν ήγεμονίαν καί ζατεβάρυνε 
διά φόρων δυσβαστάκτων εις βαθμόν
ώστε πλέον τών 15 χιλιάδων ανθρώπων διέβησαν 
τον Δούναβιν μή δυνάμενοι νά πληρώσωσι τοι- 
ούτους φόρους. Λυπηρόν πράγματι δτι ό σώ- 
φρων καί συνετός ούτος ήγεμών δέν ήδυνήθη 
ούδ’ έπί δεκαετίαν τουλάχιστον διαρκώς νά κυ
βέρνηση τήν χώραν· άν τούτο έγένετο, μεγάλως 
ήθελε βελτιωθή ή κατάστασις. 
τόσον ζοφερά ύπήρχεν έκείνη 
καί οί λαμπρότεροι αστέρες 
διάττοντες.

'0 Αντί- 
χρήματα 
τόν λαόν 
τοιούτον,

Δυστυχώς δμως 
ή έποχή, ώστε 
παρήρχοντο ώς

Ένδιατρίψωμεν νΰν έπ’ δλίγον εις τάς πο
λιτικός μεταρρυθμίσεις, οι ών ό Κωνσταντίνος 
Μαυροκορδάτος αποθανάτισε τό όνομά του. Πα
ρατρέχοντας τήν ύπ’ αύτού είσαχθεΐσαν βελτίωσιν 
εις τήν καλλιέργειαν τού αραβοσίτου, δστις είναι 
ή κυρία τροφή τού λαού έν Ρουμανία, άναφέ- 
ρομεν τάς κυοιωτέρας διοικητικός μεταρρυθ
μίσεις·

α’.) Κ ατήργησε τον φόρον, δν Απέτιον έτησίως 
πρός τό κεντρικόν ταμεΐον τής Κυβερνή- 
σεως, ώς καί τά τότε ώρισμένα έλέη 
λεγάμενα πρός τάς μονάς, σύστησα; συμ- 
βούλιον έπιτροπών πρός έπίβλεψιν τών

β'.) Κατήργησε τά διά τούς άρχοντας καί 
ηγεμονικούς συμβούλους ώρισμένα τέλη, 
όρίσας αύτοΐς μηνιαίους μισθούς αναλογώς 
τής υπηρεσία; έχάστου, ταξιθετήσας τά 
αξιώματα αύτών καί τά διάφορα καθή
κοντα τών υπαλλήλων τής Κυβερνήσει»;, 
οΐτινες έλαβον καί τούς δέοντας τί
τλους.

γ'.) Κατήργησε πάντα; τούς κυβερνητικού: 
φόρους, οΰς έτέλει ό λαός, δηλ. τόν τρί
μηνον φόρον, τον φόρον τής σφραγΐδος καί 
τής σημαίας, τόν έπί τών αμπέλων καί 
έπί τών ζώων· αντί δέ τούτων ενομοθέ- 
τησεν έτήσιον φόρον κατά τριμηνίαν άπο- 
τιόμενον έκ. δέκα γροσίων, ήτοι άνά 2 1 · 
γρύσια κατά τριμηνίαν.

θ'.) ΙΙυξησε τό έπί τών προσόδων τέλος τής 
δεκάτης, έκτος τού έπί τών ζώων καί 
τού οίνου, έφ’ οι; τόν υπάρχοντα φόρον 
έπεκύρωσε ■ συνάμα δέ ηύξησε τά τελω- 
νιακά τέλη εισαγωγής τε καί έξα- 
γωγής.

ε’.) Το σπουδαιότατον δλων τών νομοθετη- 
μάτων τοΰ έμβριθεστάτου τούτου πολι
τικού άνδρός ήτο ή άπελευθέρωσις τών 
δούλων, δηλ. τών κατοίκων τών χωρίων 
και τών ύπαγομένων τοΐς άρχουσι καί 
ταΐς μοναΐς, τούτων άλλως Αφορολογήτων 
όντων. ’Απελευθέρωσα; αύτούς άλλους 
μέν βίφ, άλλους δέ δι’ έξαγοράς άπεκα- 
τέστησε πάντα; πολίτας έλευθέρους. Διά 
τής διατάξει»; ταύτης απέκτησε πολίτας 
συνεισφέροντας εις τό ταμεΐον τοΰ Κρά
τους τόν φόρον των, ήτοι δέκα γρόσια 
κατ’ έτος · διότι πρότερον ούδένα άπέτιον 
φόρον καί είργάζοντο μόνον προς όφελος 
τών κυρίων των, καί έπωλοΰντο παρά 
τούτων μετά τοΰ κτήματος, εις δ άνήκον, 

ώς κτήνη. ’Από τοΰ αειμνήστου τουτου 
ήγεμόνος ήρξατο επομένως ή τών χωρι
κών άπελευθέρωσις καί ή συναίσθησι; 
τής προσωπικής έλευθερίας καί τής έθνι- 
κότητος τών Ρουμούνων.

στ'.) Έ τακτοποίησε τά δικαστήρια, ώστε ή 
δικαιοσύνη άπενέμετο δικαιότερον ή πρό
τερον. Ώς έκ τούτου καί ή χώρα 
μεγάλης έχαιρε τάξεως καί ασφαλείας 
καθ’ όλον το διάστημα τής ηγεμονίας 
του.

Αλλά δυστυχώς αί μεταρρυθμίσεις αυται 
δέν ήτο δυνατόν νά ριζοβολήσωσιν επί μακρόν 
ένεκα τής ανωμάλου τών πραγμάτων καταστά- 
σεως καί τών συνεχών αλλαγών τών ήγεμόνων.

Ως προς τήν καλοκάγαθίαν καί το διαλ
λακτικόν τοΰ χαρακτήρος τού άνδρός δυνάμεθα 
νά κρινωμεν καί ές άλλου τίνος γεγονότος, τοΰ 
έξης· Ότε κατά το 1733 μετετέθη εις τήν ήγε
μονίαν τής Βλαχίας συνηντήθη κατ’ οδόν μετά, 
τού έξαοέλφου του, τού βοεβόδα Γρηγορίου Γζίζα 
έν Φωξανίω. Καίτοι έχων αύτόν αντίζηλον καί 
άσπονδον αντίπαλον ό Κωνσταντίνο: συνδιελ- 
λάγη πρός αύτόν καί έμεινε μετ’ αύτού έπί 
δύο δλας ημέρας έν Φωξανίω συνευθυμών καί 
συνευοχούμενος· 'Τό συμβεβηκός τούτο τής τοι- 
αύτης μεταθέσεω; καί ανταλλαγής τών ήγεμο
νιών, καθώς εις αύτούς τού; δύο ηγεμόνας, δέν 
συνέβη ποτέ άλλοτε.” (Φωτεινός.) II συνδιαλ
λαγή αυτή, ώς έμφαίνεται έκ τών λόγων τού 
Φωτεινού, μεγάλην έπροξένησεν έντύπωσιν έν 
Μολδοβλαχία. Έκ τούτου δύναταί τις είζάσαι 
κατά πόσον τά πάθη καί ή φιλαρχία εΐχον τότε 
διαιρέσει τάς κοινωνίας καί οικογένεια; καί κατά 
πόσον αί αντίπαλοι μερίδες κατεπολεμοΰντο 
άμοιβαίω; μέχρι θανάτου. Κατά τήν τελευ- 
ταίαν τοΰ Κωνσταντίνου έν Μολδαβία ήγεμονίαν, 
οί Ρώσσοι έζστρατεύσαντες κατενίζησαν τον 
Τούρκον άρχιστράτηγ-ον παρά τήν πόλιν τού 
Γαλαζίου καί ήνάγκασαν αύτόν νά διαβή πάλιν 
τόν Δούναβιν. '0 Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος 
ευρισκόμενος έν τω τουρκικώ στρατοπέδιρ ήχμα- 
λωτίσθη παρά τών Ρώσσων καί έστάλη εις 
Ίάσιον, ένθα καί άπεβίωσεν, ώς Αναφέρει ό Φω
τεινός. "Αδηλον ποΰ κεΐνται τά ιερά όστά τοΰ 
άγαθοΰ τούτου ήγεμόνος. Μέ δλας μου τάς 
έρεύνας δέν ήδυνήθην νά μάθω πύΰ έτάοη . . . 
Δέν είναι όντως ασύγγνωστος ολιγωρία, τό νά μή 
ληφθή πρόνοια εί; άπόοοσιν φόρου ευγνωμοσύνης 
καί σεβασμού προς τοιούτου; άνδρας, τούς πο- 
λυειδώς καί πολυτρόπως εύεργετήσαντας τήν 
χώραν, καί νά μή περισυναχθώσι τά όστά αύτών 
εν έθνικώ Μαυσωλείφ; Μοί επέρχεται εις τήν 
μνήμην το τής Μεγαρίδος γραίας λόγιον περί 
τών οστών τοΰ Φωκίωνος . . .

Γοιοΰτος ύπήρξεν ό Κωνσταντίνο; Μαυροκορ
δάτος, υιός άντάξιος τού περικλεούς καί σοφού 
ήγεμόνος Νικολάου.

Τω 1743 ήγεμόνευσεν έν Μολδαβία ό ’Ιω
άννης Μαυροκορδάτος, δευτερότοκος τοΰ 
Νικολάου υιός, άχρι τοΰ έτους 1747, έφελζύσας 
τον έπαινον πάντων τών κατοίκων τής χώρας 
διά τάς έξοχους αύτοΰ άρετάς.

Τφ 1782 άνέβη τόν θρόνον Μολδαβίας ό 
’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος υιός τού προ- 
μνησθέντο; ένδοξου Κωνσταντίνου, ό δνομασθεί; 
Δελήμπεης διά τό ζωηρόν τού χαραζτήρός του. 
Ούτος ήγεμόνευσεν έτη τρία.

Εκτος δέ καί τελευταίος ήγεμών έζ τού 
οίκου τών Μαυροκορδάτων ύπήρξεν δ ’Αλέ
ξανδρος, υίος τοΰ Ίωάννου, υιού τού Νικο
λάου. Ούτος ήγεμόνευσεν έπί έν έτος, είτα δέ 
άρξαμένου τοΰ ρωσσοτουρκικού πολέμου κατέ- 
φυγεν εις Τωσσίαν, διό καί τουρκιστί ώνομάσθη 
"Φυραρύ”. Καί ούτος ήν λίαν πεπαιδευμένος 

καί ποιητής γλαφυρός. Κατά τήν έν 'Ρωσσία. 
διαμονήν του έξέοωκε συλλογήν αξιόλογων ποι
ημάτων.

’Αλλ’ ό οίκος τών Μαυροκορδάτων ούκ 
εστείρηται, διότι καί κατά τήν μεγάλην ήμών 
Έπανάστασιν έχορήγησε τώ έθνει, έν έποχή 
θυελλώδει καί κρισίμφ, τόν πολύμητιν’Αλέξαν
δρον Μαυροζοροάτον, οστι; χρυσήν ζατέλιπε 
σελίδα έν τή ιστορία τής Αναγεννήσεως τή; 
' Ελλάδος διά τε τον Ακραιφνή αύτού πατριω
τισμόν καί διά τήν διπλωματικήν αύτοΰ περί- 
νοιαν, διαπρέψας έν τή πολιτική καί μεγάλα; 
προσενεγκών ύπηρεσίας τή πατρίδι μετά τήν 
άποζατάστασιν τών πραγμάτων καί τήν ΐδρυσιν 
τή; Βασιλεία;. Τούτου αντάξιος υιό;, βαδίζων 
έπί τά ίχνη τών ενδόξων αύτοΰ προγόνων, είναι 
ό κ. Νικόλαο; Μαυροκορδάτο;, τανύν πρεσβευτή; 
τής Ελλάδος έν Ηαρισίοις.

Έν Ίασίω κατά Σεπτέμβριον τοϋ 1884.

ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΚΑΡΤ ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι.

(Μετά είζένο;, ίρα σελ. 184.)

ο έζατονταετηρίδων ήδη ή ούρανία τής 
Τέχνης θεά δέν προσεμειδίασε τοσοΰτον 
ιαλλιτέχνη, όσον προσεμειδίασε τώ 

άρτι έν Βιέννη άποβιώσαντι έξόχιρ ζωγράφο» 
’Ιωάννη Μάζαρτ, περί ού εΐπομεν όλίγα τινά 
έν τώ προηγουμένω ήμών τεύχει.

'0 βίο; τού καλλιτέχνου τούτου ύπήρξε 
σειρά όλη θριάμβων ■ ή έμπνευσίς του ήτο τόσον 
εύρεΐα, ώστε δί αύτόν ή εργασία δέν ήτο κόπος 
Αλλ’ ηδονή · ό χρωστήρ του τω άπέφερε το- 
σαϋτα χρήματα, ώστε ή οικία του δέν ήτο οικία 
ιδιώτου, Αλλ’ οικία ήγεμόνος ούτως είπεΐν, έν 
ή αί έορταί έτελοΰντο μεγαλοπρεπέστατα·.. ’Αλλά 
τό θειον πύρ τή; τέχνη; κατηνάλωσε προώρως 
τό φιλάσθενον σώμα, και ό θάνατος άπέσπασε 
βιαίως τόν χρωστήρα άπό τών χειρών τού καλ
λιτέχνου. Τό συμβάν τούτο βαθεΐαν ένεποίησεν 
έντύπωσιν εί; τόν κόσμον δλον, καί ή Τέχνη 
έπένθησε τήν Απώλειαν ένός τών Αρίστων αύτή; 
Οπαδών.

Φόρον θαυμασμού προς τήν μνήμην τοΰ άρί- 
στου καλλιτέχνου καί ήμεΐς τελοϋντες παραθέ- 
τομεν σήμερον τήν εικόνα τού έν Βιέννη έργο- 
στασίου του, έν ή τόσον λαμπρά έξετελέσθησαν 
εογα, τά όποια ό κόσμος δλος έθαύμασε. Τήν 
εικόνα δέ ταύτην συνοδεύομεν διά βραχείας τών 
κυριωτέρων του έργων έκθέσεως. 'Όπως ή ιστο
ρία σημειοΐ τούς θριάμβου; ανδρείου στρατηλάτου 
ή εύτολμου δορυζτήτορος, ουτω οφείλει νά ποι- 
ήται μνείαν τών θριάμβων καλλιτέχνου, δοξά- 
σαντος τήν γεννήσασαν αύτόν χώραν καί τό 
έθνος, εις δ άνήκεν.

Ό βίος τοΰ Μάζαρτ ήτο βίο; Αληθούς καλ
λιτέχνου. Τφ 1840 έν Σαλισβούργφ, πρωτευ- 
ούση τής ομωνύμου αύστριαζής επαρχίας, γεν
νηθείς, διήκουσε μέχρι τού 18°° αύτοΰ έτους τά 
γυμνασιακά μαθήματα έν τή πάτριοι του. μεθ’ δ 
ένεγράφη μαθητής εις τήν έν Βιέννη ’Ακαδημίαν 
τών Τεχνών. Μετά τινας δμως μήνας άπελύθη 
τής σχολής ταύτης "ελλείψει κλίσεως προ; τήν 
ζωγραφικήν’, ώ; έλεγε τό έγγραφον τής διευ- 
θύνσεως. ’Αδημονών έπέστρεψεν εί; τήν ιδιαι
τέραν του πατρίδα, ένθα ό ζωγράφος Schiff- 

ΜΑΧΝ τόν έλυπήθη καί τον παρέλαοεν εις Μο
νάχον. οπού τόν έσύστησεν εις τόν διάσημον 
καθηγητήν Πιλοτήν. Ούτος Αναγνώρισα; εύθύς 
την ευφυΐαν του τόν κατέταξε τώ 1861 μεταξύ 
τών μαθητών του. Εις τόν διδάσκαλον τούτον 
οφείλει ό Μάκαρτ τόν άμίμητον χρωματισμόν 
του, τό μεγαλείτερον τών εικόνων του προτέρημα.

'Π πρώτη τού Μάζαρτ είκών ήτο "'0 Λα- 
οοαζι έ έν τή φυλακή”. Έν αύτή θαυμα- 
σίως έξεικόνισε τον μέγαν Γάλλον χημικόν, ον 
ό αίμοβόρο; Ροοεσπιέρος ζατεοίζασεν εις θά
νατον. Έν έτος μετά ταύτα έγραψεν έτέραν 
εικόνα "Εύγενεΐς Βενετού; διασκεδά
ζοντας”, ήτις πωληθεΐσα εύθύς μετά τής 
πρώτης έπέτρεψεν αύτω νά έξαζολουθήση ανε- 
τώτερον τά; μελέτα; του. Δέν παρήλθε πολύς 
καιρός καί έτέρα εΐκών έδημοσιεύθη "0 λοι
μός έν Φλωρεντία”, έν φ μετά φρικώδους 
φυσιζότητος παρέστησε τά όργια τών άπηλπι- 
σμένων τή; πόλεως έκείνη; κατοίκων. Ή εΐκών 
αυτή κατέταξε τόν Μάζαρτ μεταξύ τών πρώτων 
ζωγράφων τή; έποχή; του. Τώ 1869 τή προσ- 
ζλήσει τού αύτοζράτορο; τή; Αυστρία; μετέβη 
εί; Βιέννην, ένθα έσύστησε τό έργοστάσιον. ’Αλλά 
μετ’ ού πολύ τό έργοστάσιον τούτο άπέοη μι- 
ζρόν καί δέν έπήρζει εις τήν έκτέλεσιν τών 
μεγάλων έργων, τά όποια ό καλλιτέχνης έσχε- 
δίαζεν έπομένω; νέον διεκόσμησεν έργοστάσιον, 
τούτο οπερ έν τή ήμετέρα. εΐκόνι φαίνεται. Έν 
αύτω έξετέλεσε τά πρώτα μεγαλείτερα αύτοΰ 
έργα Τήν Αικατερίνην Κορνάρου, βασί
λισσαν τής Κύπρου”, " Τά; πέντε αίσθήσεις'ή 
χαριεστάτα; συνθέσεις, καί άλλα;. ’Από τούδε 
ή έμπνευσίς τού Μάζαρτ δέν είχε πλέον όρια· 
ή μία εΐκών διεδέχετο τήν άλλην, πασαι Αξιο
θαύμαστοι, πασαι έξοχο·.· Ή θήρα τής Άρ- 
τέμιδος, έν ή παρίσταται ή θεά έξερχομένη 
τού δάσους μετά τής συνοδείας τη;· "Αί δύο 
φίλαι”, " I ό έαρ”, ' Ή είσοδο; Καρό λου 
τού Εζ. έν Άμβέρση”. Έν τή εΐκόνι ταύτη 
ο Μάκαρτ έφάνη έφάμιλλος τού 'Ρούβεν; εις 
τήν παράστασιν τών γυμνών μερών τού σώματο;·

Η Μεασαλίνα” καί τέλος ' Ή θήρα έν 
τφ Νείλφ”. Τήν τελευταίαν ταύτην μεγάλην 
εικόνα έτελείωσεν ό Μάζαρτ έν διαστήματι δύο 
μόνων εβδομάδων, πραγμα αληθώς άπίστευτον.

Διεδόθη κατ’ αύτά; δτι ό βαθύπλουτο; ομο
γενής ήμών κ. Νικόλαος Δούμβας έν Βιέννη, 
εις τών μεγάλων τή; τέχνης Μαικηνών, προσέ- 
φερε διά τό έργοστάσιον τού Μάζαρτ μεθ’ δλων 
τών έν αύτω έπίπλων καί καλλιτεχνικών κει
μηλίων τό ποσόν ΙόΟ χιλιάδων φλωρινίων. Τό 
δημοτικόν συμβούλιο·? τή; Βιέννης, συνελθον εις 
έκτακτον συνεδρίασιν, Απεφάσισε νά δώση εις 
μίαν τών όοών τή; αύστριαζή; πρωτευούση; τό 
όνομα τοΰ μεγάλου καλλιτέχνου. '0 Μάζαρτ 
ήτο συνήθως σκυθρωπό; καί εί; άζρον ολιγό
λογος. Εσπέραν τινά έν μεγάλφ συμποσίφ 
έζάθητο πλησίον τή; εΰφυεστάτη; ΙΚενναία; 
ήθοποιού GaLLMEYEB, τής προ μικρού Αποθα- 
νούση;. Περί το τέλος τοΰ δείπνου, καθ’ δ 
ούδέ μίαν είχε προφέρει λέξιν ό καλλιτέχνης, 
ή ήθοποιός στρεφομένη πρός αύτόν τφ είπε δυ
νατή τή φωνή· "Τώρα, ζ. Μάκαρτ, ας όμιλή- 
σωμεν περί άλλου τίνος Αντικειμένου.”
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Η ΜΗΔΕΙΑ.
(Μετά εϊζόνος, δρα σελ. 185.)

'W-v s τών ζαταπληζτιζωτέρων δραμάτων τής 
ρΗΑάρχαιότητο; είναι άναντιρρήτω; ή Μή- 

^4^§δε·.α τοΰ Εύριπίδου, ή τραγφδία έζείνη 
ήτι: μικρόν προ τής ένάρξεως τοΰ ολέθριου 
Πελοποννησιαζοΰ πολέμου, το α'. έτος τής 87’*ς 
Όλυμπιάδο; (431 πρ. χρ. ) έδιδάχθη έν Αθήναις 
άπδ τής σκηνή; τοΰ θεάτρου. Ιό δράμα τοΰτο 
παρεζίνησε τον ’ Αριστοτέλη νά όνομάση τον Εύρι- 
πίδην τον τραγ ιζώτερον πάντων τών τραγικών 
ποιητών τή: Ελλάδος. Πράγματι ή άνάγνωσις 
μόνον τοΰ δράματος τούτου άρχει να διζαιολο- 
γήση τήν γνώμην ταύτην τοΰ βαθύτατου κριτικού 
Άριστοτέλους. Και δμως, τί; ήθελε τό πιστεύ- 
σει: διά τής Μήδειας του ό Εύριπίδης δέν έλαβεν 
ή το τρίτον βραβεΐον έν τφ δραματικό; διαγωνι
σμό», καθ’ ον, ώς αναφέρει ’Αριστοφάνης ό 
Γοαμματικός, ό μέν Εύφορίων ήξιώθη τοΰ πρώτου 
βραβείου, ό δέ Σοφοκλής τοΰ δευτέρου. ’Αλλά 
τις γνωρίζει όποια*. έμεσολάβησαν ζατά τήν επο
χήν έκείνην ραοιουργίαι και τί ήτο τό έπηρεασαν 
τήν κρίσιν τών δικαστών. Όπως όμως καί άν 
εχη τό πράγμα, ήμεΐς οι νεώτεροι. εχοντες υπ 
δψιν τό δράμα, δέν δυνάμεθα ή νά Οαυμάσωμεν 
αύτό διά τήν άμίμητον αύτοΰ απλότητα, διά τό 
βάθος τών αισθημάτων καί διά τό τραγικόν τής 
καταστροφής. II άπλότης καί ό μικρό; άριθμός 
τών έπί σκηνή; προσώπων έθεωροΰντο παρά τοΐ; 
άρχαίοις άριστον συστατικόν καλής τραγωδίας. 
"Ο,τι όμως ιδίως καθιστά τήν Μήδειαν έν τών 
αριστουργημάτων τή; δραματικής ποιήσεως όλων 
τών έθνών καί όλων τών έποχών είναι τό εν 
αύτή μέ τόσον βαθεΐαν γνώσιν τής ανθρώπινης 
καρδίας άπειζονιζομενον πάθος γυναικό; έκτάζτου, 
γυναικό; συναισθανόμενης τό προσγενόμενον αύτή 
αδίκημα. ’Εν τή τραγιρδία ταύτη ό Εύριπίδης 
ήθέλησε νά δείξη μέχρι τίνος βαθμού φθάνει ή 
έκδίκησις γυναικό;, ήν ή αγνωμοσύνη καί ή απι
στία τοΰ συζύγου ωθεί εις άπόγνωσιν. Πρός 
τούτο ό ποιητή: έςελέςατο ούχί κοινόν πρόσωπον, 
άλλ’ αληθή ήρωίδα τής έλληνικής Μυθολογίας, 
ούτως είπεΐνγυναίκειον Άχιλλέα. Αί περιπέ
τεια'. αύτή: καί ή άπηλπισμένη αυτής θέσις συγ- 
ζινοΰσι τον θεατήν μέχρι τών ενδοτάτων τής 
καρδίας μυχών. 'Η ύπόθεσι; τοΰ δράματος είναι 
έν σύντομο; ή έξή;· Ή Μήδεια έρασθεΐσα έν 
Κολχίδι τού Ίάσονος υπανδρεύεται αύτόν έγζατε- 
λείπουσα πατρίδα καί οικογένειαν καί παρακο
λουθεί αύτόν μετά τών δύο έξ αυτού υιών εις 
Κόρινθον. Ένταΰθν ό Ίάσων ζητεί καί λαμβάνει 
εις γάμον τήν Γλαύκην, θυγατέρα τοΰ Κρέοντος. 
I Ιροσοληθεΐσα διά τοΰτο ή Μήδεια καί έκδίζη- 
σιν πνέουσα φονεύει πρώτον τήν Γλαύκην καί 
τόν Κρέοντα, είτα δέ καί τά ίδια αύτής τέκνα, 
δπως ούτως τιμωρήση τόν άπιστον αύτής σύζυγον.

Οί αρχαίοι "Ελληνες έδόξαζον δτι κατά τοΰτο 
ή γυνή κατέχει παρά τφ συζύγω αύτής θέσιν 
έπαξίαν. δτι δωρεΐ αύτφ τέκνα, φέροντα τό όνομά 
του, προστατεύοντα τό γήράς του καί τιμώντα 
τήν μνήμην του· ούτος είναι καί ό μόνο: σκο
πός τοΰ βίου της, τής ύπάρξεώς της. Άλλ’ ό 
Ίάσων δέχεται μέν τά δώρα, περιφρονεΐ δμως 
καί αποβάλλει τόν δοτήρα. Ή γυνή, ή τά πάντα 
χάριν τοΰ έρωτός της θυσιάσασα, βλέπουσα δτι 
μάτην τά έθυσίασε καί μόνον άγνωμοσύνην έκέρ- 
δισεν, αποφασίζει νά στερήση τόν άπιστον σύζυ
γον τών τέκνων, τοΰ μόνου δεσμού, δι’ ού πρός 
αύτόν συνεδέετο, καί τήν φρικώδη ταύτην άπό· 
φασιν άγρίως έκτελεΐ.

' Η παρατεθειμένη σήμερον είκών παριστα 
τήν Μήδειαν καθ’ ήν στιγμήν, κρατούσα τήν 

μάχαιραν, ετοιμάζεται νά είσέλθη εις τό δωμά
τιο·/, έν φ εύρίσκονται τά τέκνα της. ΊΙ δεξιά 
αύτής κρατεί τό φονικόν δπλον. ή δέ αριστερά 
παραμερίζει σπασμωδικώς τό παραπέτασμα τή; 
θύρας. Έπί τών ωραίων τοΰ προσώπου τη; 
χαρακτηριστικών απεικονίζεται ή φοβερά άπό- 
φασις, συνάμα δέ καί ή θλΐψις τής προδοθειση; 
γυναικό;· οί οφθαλμοί τής ανοίγονται ύπερμέ- 
τρως, ώσεί άν παραφροσύνη κατελάμβανε τήν 
ψυχήν τη; καί έδέσμευε τήν θέλησίν τη; . . . 
Έν τή είκόνι ταύτη ό καλλιτέχνης Ν. S1CH11L· 
λίαν έπιτυχώ; ήρμήνευσε τούς στίχου; τοΰ Εύρι- 
πίδου, οΰς παραθέτομεν έν τή καθομιλουμένη 
ήμών γλώσση, δπως δραστικώτερον έςηγησωμεν 
τά έν τή καρδία τής δυστυχούς γυναικό; άγω- 
νιζόμενα πάθη.

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΜΗΔΕΙΑ.

Α'. ήμιχόριον.

Τής έκδικήσεως ό δαίμων σήμερον
Δίκαιο;; πάνυ έπεσώρευσε πολλά
Εΐ; τού Ίάσονο; τήν κεφαλήν δεινά.

Β'. ήμιχόριον.
Ω κόρη σΰ ταλαίπωρε του Κρέοντο;,
ΊΙ συμφορά, σου πόσον φευ! μέ συγκινεΐ!
’Απήλθε; εί; τοΰ Άδου τά βασίλεια
Διότι ήσο τοΰ Ιάσονο; γυνή.

Μ ή δει α.
Ω, ισίλαι, σπεύδω τώρα δσον τάχιστα 
Τά τέκνα νά φονεύσω καί τήν Κόρινθον 
Ν’ άφήσω. Ω! δέν θά βραδύνω, ΐνα μή 
Αύτών το αίμα άλλη, ξένη χύση χειρ! 
’Ανάγκη είναι ν’ άποθάνουν, καί έγώ 
θά τά φονεύσω, ήτι; τά έγέννησεν . . . 
θάρρει. καρδία μου. οπλίσου! ΙΙρό; τί νΰν 
’Απέναντι τής πράςεω; τή; φοβερά; 
’Αλλ’ αναγκαία; νά υποχωρήσω: Ώ!
Τό ξίφος λάβε χειρ μου νΰν ταλαίπωρε, 
Καί ερπε προς τό μέρος, ένθα ό άγών 
Τοΰ βίου σ’ αναμένει ό δεινότατο; — 
Μή δπισθοδρομήσης, μή άναμνησθή; 
Όποιος είναι σοι τά τέκνα θησαυρός, 
Τά τέκνα, ών σύ μήτηρ είσαι· τήν στιγμήν 
Αύτήν λησμονεί τοΰτο, κι’ άφες έπειτα 
Τό ρεύμα τών δακρύων σου ελεύθερον, 
Διότι άν καί τά φονεύω, προσφιλή 
Μοί είναι. Οϊμοι! δυστυχή; έγώ γυνή!

Ταύτα λέγουσα εισέρχεται ή Μήδεια εις τό 
παρακείμενον δωμάτιον καί έκτελεΐ τήν φρικώδη 
αύτή; έκδιζησιν.

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΤΔΑΤΑ
TOY KARLSBAD.

(Συνέχεια καί τέλος.)

ΖΕΤΑ2ΩΜΕΝ ήδη τά; διαφόρους ασθέ
νειας, αιτινες εΐδιζώς θεραπεύονται διά 
τών ύδάτων τοΰ Karlsbad. Ούοεμία

γραπτή περιγραφή είναι χρήσιμος τφ άσθενούντι, 
άλλά μόνον ή συμβουλή τοΰ ιατρού καί ή ακρι
βής τή; άσθενείας διάγνωσις. Επειδή έκαστος 
έχει ιδίαν τινά αιτίαν έξ ής πάσχει καί διά
φορον έχει τήν ζράσιν, άνάγκη νά συμβουλευθή 
τόν ιατρόν άν πρέπη νά μεταβή εί; Karlsbad, 
εί; Mont Dore, εί; Marienbad, εί; Αουτρά- 
κιον, είν Μέθανα, εί; Κύθνον ή άλλαχοΰ. Ό 
ιατρό;, ό διορίζων εί; ασθενή τήν χρήσιν τών

ύδάτων οίασδήποτε πηγή;, αναλαμβάνει τήν αύ
τήν ευθύνην ώ; έάν έπρόκειτο περί δραστήριου 
φαρμάκου. Μέ ολην τήν ύπόληψιν, ήν έχομεν 
εί; τά; γνώσεις τών έν Έλλάδι καί Τουρκία 
’ Ασκληπιαδών, σπουδαίο;; άποφαινόμεθα οτι μό
νοι έζεΐνοι οί ιατροί δύνανται έπιτυχώ: νά προσ- 
διορίσωσι τά κατάλληλα μεταλλικά ΰδατα, όσοι 
έμπράζτω; καί έπιτοπίω; έλαοον τήν πείραν τή; 
ύδροθεραπευτικής, σπουδάσαντε; τά; ιδιότητα; 
τών μεταλλικών πηγών καί τήν ενέργειαν έκα
στη;. Επομένως πρό; τοιούτου; ιατρούς οφείλει 
ό νοσών ν’ άπευθύνηται κατά προτίμησιν.

Αι κοιλιακά*. άσθένειαι, αί ανωμαλία*, τών 
ενεργειών τοΰ στομάχου, τοΰ ήπατος, τοΰ σπλη- 
νός, ιδίως θεραπεύονται διά τών μεταλλικών 
ύδάτων τοΰ Karlsbad, καί έν πρώτοι; ή δυ
σπεψία, ήτι; είναι άπλοΰν σύμπτωμα διαφόρων 
άλλων ανωμαλιών καί νόσων. ΊΙ άτονία καί 
ή αδυναμία τοΰ στομάχου, σωματικοί κόποι, 
έντονο; διανοητική έργασία καί έξαψις, πάντα 
ταύτα δύνανται νά έπιφέρωσι δυσπεψίαν. II 
χρονιά δυσπεψία, ήτις άλλο;; τε είναι σπουδαία 
νόσο;, διαφέρει τή; περιοδικής, έπιφέρουσα χρό
νων κατάρρουν τοΰ στοχάχου. Ό ζατάρρου; 
τοΰ στομάχου προέρχεται ζαί έζ τών πλουσίων 
γευμάτων, τών παχέοιν φαγητών ζαί ιδίως έζ 
τή; κάκιστης έξεως τοΰ καταβροχθίζειν τά φα
γητά έν βία. Ή τών πλουσίων ούτως είπεΐν 
δυσπεψία, ή έκ τής αδηφαγία; ζαί τών λου
κούλλειων γευμάτων προερχόμενη, είναι ή σπα
νιότερα παρ' ήμΐν τουλάχιστον, άν καί σήμερον 
ζαί έν τή ’Ανατολή είσήχθη ή επιβλαβή; συ
νήθεια τών πλουσίων γευμάτων, ζαί ή λεγομένη 
έςηυγενισμένη δίαιτα. Ιά συμπτώματα τή; 
τοιαύτης δυσπεψία; είναι γνωστά· απώλεια τή; 
όρέξεως, δύσπνοια μετά τό γεύμα, γλώσσα πυρε- 
τώδης. κακή γεΰσις, ναυτίασις, ύπνο; διαζεζομ- 
μένο; καί έν γένει άτακτο; πέψις. ’ Η θεραπεία 
τή; οχληρά; ταύτη; νόσου έπιτυγχάνεται διά 
καταλλήλου έζλογή; άλζαλιζο-άλατωδών ύδά
των, ώ; τά τού Karlsbad. Πολλά ύπάρχουσι 
τά παραδείγματα θεραπεία; τή; τών πλουσίων 
δυσπεψία;· άνάγκη ομω; πρός έπίτευς'.ν αύτή; 
αύστηρά; διαίτη; καί τηρήσεω; τή; όρισθείση; 
υγιεινής, όπως ή θεραπεία γείνη πλήρη; ζαί 
τελεία. Πολλάκις τά ΰδατα τού Karlsbad 
θεροπεύουσιν έντελώ; καί τόν ίκτερον.

"Ετερον είδος δυσπεψία; προέρχεται ές άναι- 
μίας, ιδίως εΐ; τά; πασχούσας έκ χλωρώσεω; 
νέα;. Τά συμπτώματα ταύτης εισί πόνοι εις 
το έπιγάστριον, αηδία τοΰ φαγητού, άτονία γε
νική τοΰ νευρικού συστήματος καί παλμοί τή; 
καρδίας. Ό έν Karlsbad ιατρό: Ghvnbekger 
μάς δίδει ζωηράν περιγραφήν δύο προσώπων 
πασχόντων έζ δυσπεψία;, ένό; άνδρός πάσ/οντο; 
έκ τής λουζουλλιζή; δυσπεψίας, ζαί μιά; κόρης 
χλωρωτιζής, ώχρα; ζαί μόλις δυναμένη; νά 
σύρη τους πόδα; της. Άμφότεροι βαδίζουσι 
προ; τήν θαυματουργόν πηγήν τοΰ Sprudel ζαί 
μετά θεραπείαν τακτικήν ολίγων εβδομάδων άμ- 
φότεροι καθίστανται ζωηροί καί ύγιεΐ;. Δυ
στυχώ; δμω; οί συνειθίσαντες εΐ; πλουσίαν 
δίαιταν ύπόκεινται πάλιν εί; τό αύτό νόσημα 
τή; δυσπεψία:, ήτι; δύναται νά έπιφέρη καί 
άνευρισμόν τοΰ στομάχου, λίαν δυσθεράπευτον. 
’Ανάγκη επομένως παρίσταται νά καθαρίζηται 
ένίοτε δ στόμαχος διά τού ούχί πολΰ εύχαρίστου 
μέσου τή; στομαχική; άντλίας.

Έν Karlsbad θεραπεύονται καί χρονιά δυσ- 
κοιλιότης καί χρονιά διάρροια διά τή; χρήσεως 
τών αυτών ύδάτων. Μία τών κυριωτέρων αι
τιών τή; δυσκοιλιότητο; είναι ή άμέλεια καί 
άδιαφορία περί τήν τακτικήν έκκρισιν τοΰ στο
μαχικού χυμού καί κατά δεύτερον λόγον ή κα- 
θεστηκυΐα ζωή μετά διαίτη; στερεών ούσιών, 
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ώ; καί ή επανειλημμένη χρήσι; δραστήριων 
φαρμάκων. Τά ζυριώτερα συμπτώματα τή; 
χρονιά; δυσκοιλιότητο; είναι βάρος εί; τόν κοι
λιακόν χώρον, κεφαλαλγία καί παλμοί τή; καρ
δία;. ’Αρκεί ένίοτε μιά; μόνον έποχή; θερα
πεία έν Karlsbad δπως διάλυση δλα τά δυ
σάρεστα καί όχληρά ταύτα συμπτώματα. Είναι 
κάπως περίεργον πώς τά αύτά μεταλλικά ύδατα 
νά θεραπεύω» δύο άντιθέτου; νόσους, τήν δυσ
κοιλιότητα καί τήν εύκοιλιότητα. Καί δμω; 
τοΰτο είναι έμπράκτως γνωστόν καί παραδε- 
δεγμένον, ή έςήγησι; δέ τοΰ παθολογικού τούτου 
φαινομένου δέν είναι δύσκολος. Τά ύδατα τοΰ 
Karlsbad ούδεμίαν έπιρροήν έχουσιν έπί τών 
πεπτικών όργάνων ένό; ύγιοΰς άτόμου· όταν 
ομω; ελθωσιν εί; έπαφήν μετά πεφλωγισμένη; 
ή έσζωριασμένη; ούτως είπεΐν επιφάνειας τοΰ 
στομάχου ή τών έντέρων, θεραπεύουσι ταύτα, 
ένδυναμοΰντα τά άδύνατα μέρη καί τήν κατα
σταλτικήν κατάστασιν τών έντέρων ζαί τοΰ πε
πτικού σωλήνος, ζαί βοηθοΰντα τά; φυσικά; 
έκκρίσεις.

’Ασθένειαι τοΰ ήπατος ζαί τών όργάνων τή; 
χολή;, προερχόμενα*, έζ πολυχρονίου διαμονή; 
ει; χώρας τροπικά;, θεραπεύονται έπιτυχώ; ζαί 
έντελώ; έν Karlsbad. Καί άλλο είδο; άσθε
νείας τού ήπατος, ή υπερτροφία, υπάρχει πολ- 
λάκις έπί έτη πολλά χωρίς νά λαμβάνη ταύτην 
ό πάσχων ύπό σπουδαίαν έποψιν μέχρι; ού κα
θίσταται χρονιά καί δυσθεράπευτος. Άν δμως 
έπέρχεται εί; ύγιεΐ; άνθρ*ύπους ένεκα πολυ
φαγία; ή ζαταχρήσεω; πνευματωδών ποτών, δύ
ναται νά προληφθή καί νά θεραπευθή διά τών 
μεταλλικών ύδάτων. Ία συμπτώματα τή; νόσου 
ταύτη; είναι βάρος ζαί δυσφορία τοΰ στομάχου, 
άνωμαλία τής πέψεως καί τής ένεργεία; τών 
πεπτικών οργάνων ζαί δύσπνοια.

Ό ίκτερο; είναι άπλοΰν σύμπτωμα ή μάλ
λον άποτέλεσμα νόσου, προέρχεται δέ έκ τής 
άπορροφήσεως τή; χρωματιστική; ύλης τή; χολή; 
αύτή; εί; τήν κυκλοφορίαν τοΰ αίματος. Παν 
έμπόδιον τής έκροή; τή; χολής εί; τον φυσικόν 
αύτής οχετόν έπιφέρει τόν ίκτερον. Καί δμω; 
είτε προερχόμενου έκ χρονιά: φλογώσεως τοΰ 
ήπατος είτε ές άλλης αιτίας, τά ΰδατα τοΰ 
Karlsbad θεραπεύουσιν αύτόν έντελώ;.

11 ψαμμίασις (οί χολικοί λίθοι) σχημα
τίζεται έζ τινων συστατικών αύτή; τή; χολή;. 
1 ά κρυσταλλοειοή ταύτα σώματα είσί στερεά, 
δέν ύπάρχει δέ παράδειγμα νά διαλυθώσι ταύτα 
διά τής ένεργεία; τών μεταλλικών ύδάτων. Ό 
δόζτωρ Kraus (Αί θερμαί πηγαί τοΰ Karls
bad) έπανειλημμένως έδοζίμασε πειοαματιζώ; 
τγν διαλυσιν τών λίθων τούτων διά τών ύδάτων 
τού Sprudel εί; τήν άρχιζήν αύτών θερμότητα 
(166«), δέν ήδυνήθη δμω; νά έλαττώση τόν 
όγκον αύτών· προσθέτει δέ δτι διά τή; χρήσεως 
τών ύδάτων τοΰ Karlsbad ή χολή καθισταμένη 
αλκαλική καταστρέφει τούς λίθου; τούτους, ζαί 
μετά Ολιγοήμερον μόνον χρήσιν αύτών ό πάσχων 
μεγάλω; άναζουφίζεται, πραϋνομένων βαθμηδόν 
τών πόνων. Ό KraUS άναφέρε*. διαφόρους θε
ραπεία; ψαμμιάσεως δλω; άπιστεύτους.

Η διόγζωσι; τού σπληνός είναι νόσο; 
κοινή έν τή δυτική Ευρώπη ζαί Ιδίως εί; αν
θρώπους κατοικοΰντα; χώρα; έλώδεις, έν αί; 
έπιπολάζουσι πυρετοί. Ό δγζος τοΰ σπληνό; 
αυξάνει ένίοτε δεκάκις τοΰ φυσικού μεγέθους, 
οχημκτιζων πρός τό άριστερόν μέρος τού ύπο- 
γαστρίου έκτακτον κοιλιακόν οίδημα. Ή διόγ- 
κωσι; αύτη παρατηρεΐται πολλάκις μετά τυφο
ειδή πυρετόν. Γήν νόσον ταύτην συχνότατα 
θεραπεύουσι τά ύδατα τού Karlsbad, καί ό 
πάσχων αναλαμβάνει εντός τεσσάρων ή ε; εβδο
μάδων.

’Ολίγα τινά μόνον θά προσθέσωμεν ακόμη 
περί τών νόσων, τών προερχομένων έκ ρευμα
τική; τάσεως, ώς έ; άρθρίτιδος, καί ποδάγρας, 
τοΰ φοβήτρου τούτου τών Άγγλων, έ; ύπερσαρ- 
κίας ή έκ διαβήτου. Αί νόσοι αύται θερα
πεύονται διά τών ύδάτων τοΰ Karlsbad έκτο;
τοΰ προκεχωρημένου διαβήτου, δστις είναι άνί- 
ατος. Ο διαβήτη; εί; πολλά; περιστάσεις είναι 
δυσδιάκριτος, άλλά τό νόσημα είναι πάντοτε 
σπουδαΐον. Δυστυχώ; ή νόσο; αύτη κατέστη 
τοσοΰτον κοινή μεταξύ τών εύπορων τάξεων, 
ώστε ό διάσημο; ιατρός BOUCHARDAT άναφέρε*. 
δτι μεταξύ 20 άτόμων ανώτερα; τάξεως άπό 
ήλιζίας 40 μέχρι; 60 έτών, οίον βουλευτών, 
έπιστημόνων, έμπορων, τραπεζιτών καί άνω- 
τέρων άκόμη στρατιωτικών, εις έξ αύτών πάσχει 
βεβαίως έκ διαβήτου.

Αύται έν συντόμφ είσίν αί κυριωοέστεραι 
νόσοι, αιτινες ή έντελώ; θεραπεύονται ή μετρι
άζονται διά τή; υδροθεραπείας. Οί ιθαγενείς 
ιατροί περιλαμβάνυυσι καί άλλα; νόσου; έν τή 
θεραπευτική αύτών. Άλλά βεβαίως δέν δυνά
μεθα νά είπωμεν ότι τά ύδατα τού Karlsbad 
είναι ή κολυμοήθρα τοΰ Σιλοάμ καί ή πανάκεια
τών φαρμάκων, 
όποια ούδόλω; 
τοΰ Karlsbad, 
ειδικός ιατρός, 
προέλθη εί; τόν

’Όσιο σπουδαία 
θεραπεία διά 
ύδάτων, 
αίτης, 
παύσεως, 
θρεπτική, χωρίς δμω; νά έπιβαρύνη τον στό
μαχον· τινέ; μάλιστα τών ιατρών συμβουλεύουσι 
τοΰ; θεραπευόμενου; νά τριόγωσι τόσον μόνον, 
δσον άρζεΐ διά νά ζώσι, καί πάντοτε νά πει
νώ σιν. 
είπεΐν 
ύγιεινή; τροφής, ιδίως ό άρτο;, 
ζύθο; είναι άρίστη; ποιότητο;. 
πευόμενον δέν έπιτρέπεται ή 
χρήσι; αύτών, διότι ό 
μόνον κατά τό τέλος 
ει; μέτρια; δόσεις καί 
ολίγα χόρτα καί κρέας είναι ή τακτική τροφή· 
αι όπώραι έντελώ; άπαγορεύονται.

ΊΙ πόλις Karlsbad, άν καί πλουσιωτάτη 
εί; μεταλλικά ΰδατα, στερείται δμω; καλού 
ποσίμου ύδατος· πλησίον τή; πόλεω; ύπάρχει 
ή πηγή Giesshiibler, έξ ή; ό ιδιοκτήτης αύτή; 
κ. ΜαΤΤΟΚΙ εξάγει έτησίως τρία καί πλέον εκα
τομμύρια φιαλών ύδατος 
χάριστον τήν γεΰσιν. I 
ρίζονται 
τονικόν καί άναμιγνυόμενον μετά 
πίου καθίσταται άφρώδες.

διότι ύπάρχουσι νοσήματα, τά 
θεραπεύονται διά τών ύδάτων 
ΙΙερί τούτων δέον ν’ άποφανθή 
ΐνα μή άντί ώφελεία; βλάβη 
πάσχοντα.

ζαί θαυματουργό; είναι ή 
τών μεταλλικών τοΰ Karlsbad 

αύτη έξουδετεροΰται άνευ τακτικής δι- 
άσζήσεω; καί ηθική; ζαί σωματική; άνα- 
- Ή τροφή δέον νά ήναι άρκοΰσα καί

ΊΙ μαγειρική έν Karlsbad είναι αληθώς 
παρχιακή, έχει ομω; δλα τά συστατικά 

ο καφέ; καί ό 
Εις τόν θερα- 

κατά βούλησιν 
μέν ζύθο; παραχωρεΐται 
τή; θεραπείας, ό καφέ; 
ό άρτο; ολίγος· ζωμό;,

όξυαλζαλικόν λίαν εύ- 
.»,■? (ijjiz. Ιο ύδωρ τοΰτο μεταχει- 
ν Karlsbad διά κοινήν χρήσιν, είναι 

οίνου ή σερα- 
Η πηγή Giess-

lnibler κεΐτα*. έν θέσει ρωμαντικωτάτη, εις άπό- 
στασιν έκτώ περίπου μιλιών τή; πόλεως. Ί! 
έχων άνάγκην πλήρους ήσυχία; καί άρεσζόμενο; 
εί; ωραία; τοποθεσίας, μακράν τής τύρβης τοΰ 
βίου, δέν δύναται νά εύρη μέρος καταλληλό- 
τερον. *)

II σωματική άσκησι; τοΰ θεραπευσμένου πρέ
πει νά ήναι μέν άρκοΰσα ούχί δμω; καί βίαια. 
Οί ιατροί δυσανασχετοΰσι πολλάκις ζατά τών 
άσθενών, καί ιδίως τών Άγγλων ζαί ’Αμερι
κανών, οΐτινες θεωρούσι κατόρθωμα ν’ άναρρι- 
χώνται εί; τά; ζορυφά; τών πέριξ άποζρήμνων 
όρέων, βραδόνοντε; τήν θεραπείαν διά τή; βιαία; 
ταύτη; σωματική; άσζήσεως. Ή έν ύπαιθρο» 
διαμονή, οί περίπατοι εί; τοΰ; λαμπροστολίστους 
κήπου; ζαί ύπό τά; σκιάδα; είναι λίαν ωφέλι
μοι διά τήν υγείαν, καί ή πόλις Karlsbad πε

ριέχει πλείστου; όσους <ί»ραιοτάτου; περιπάτους, 
χωρίς νά ζητή τις τά ύψη τών όρέων. Οί θε
ραπευόμενοι πρέπει νά άποφεύγωσι τά; εσπε
ρινά; διασκεδάσεις, αιτινες έπιφέρουσιν έξαψιν, 
καί τόν μετά τό φαγητόν ύπνον, δστις είναι έπι- 
βλαβέστατος, διότι έπιφέρει συμφορήσεις.

1 αΰτα τά ολίγα, φίλοι άναγνώσται, συνέλεξα 
περιγράψα; τήν πόλιν Karlsbad καί τά ιαμα
τικά αύτής ΰδατα, έμφορούμενος ύπό τοΰ πόθου, 
δπω; βαθμηδόν καταστήσωμεν καί τά έν τή 
πάτριοι ήμών φημιζόμενα παρά τοΐ; άρχαίοις 
ήδη μεταλλικά ύδατα προσιτά καί ωφέλιμα 
ούχί μόνον εί; τοΰ; τήν έλευθέραν Ελλάδα οι- 
κ.οΰντα; άλλά καί εί; τούς καθ’ άπασαν τήν 
Ανατολήν. Έχομεν τό Αουτράκιον, τά Μέθανα, 
τήν Υπάτην, τήν Κύθνον, τήν Αίδιψόν έχομεν 
θησαυρού; άνεκτιμήτους, άλλ’ άνάγκη είναι νά 
έλθη καί ή Κυβέρνησι; αρωγός, δπω; καταστώσι 
τά λουτρά ταύτα άληθή θεραπευτήρια τή; Ανα
τολής.**)

Έν Κιυνσταντινουπόλιι, κατά Σεπτέμβριον 1884.

' Ε ρ μ ο γ έ ν η ;.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΝΕΑΝΙΟΥ.
Μετάφρασις Ν. Γ. Μουσούρη.

νύκτες έν Βάδη είσί πάντοτε θελκτικά*, 
άλλά τά; μεγαλοπρεπείς φθινοπωρινά; 
νύκτα; ας έθαυμάσαμεν εί; τό θελ

κτικόν τούτο έδαφος ζατά τό έτος 1858, δέν 
δύναται τι; νά ύμνήση άνταξίω; τών λαμπρο
τήτων των· ούδέποτε βεβαίως μέχρι τή; έποχή; 
έζείνη; έστόλισαν τον ουράνιον τάπητα τηλαυ- 
γέστεροι άστέρε;, διο καί ζατά πρώτην φοράν 
άπό τής πλάσεως τοΰ Άδάμ παρεζάλουν τον 
ήλιον νά δύση διά παντός, ΐνα μή διά τών 
άζτίνων αύτοΰ άποσβέση τήν τής νυκτό; γα- 
λήνιον θελκτιζότητα πλήν ό παμμεγέθης ζαί 
φαεινό; ούτος άστήρ, κωφεύων εί; τάς παρα
κλήσεις ζαί άπειλάς, έξηκολούθει περιτρέχων 
ταζτικώς το στερέωμα, άμαυρών τούς μαρμαί- 
ροντα; νυκτερινού; μαργαρίτα;.

H τής ζωγραφική; εκφραστικότη; καί ή 
τών λέξεων ισχύς, είσίν άνεπαρκεις δπω; παρέ- 
ξωσιν, έστω καί ιδέαν τινα τών νυκτών τούτων, 
ών πάντε; μετ’ εύχαριστήσεω; άναμιμνήσζονται· 
ώμοίαζον προ; τά; Ιΐί.υσιακά; νύκτας, καί πρό; 
τά μυθώδη λυζόφωτα τά χρυσούμενα παρ’ άγνώ-

*) Έν τφ Α'. τίμφ τοΰ ‘‘'Εσπέρου' ίδημοσιεύ- 
οαμεν ώραίαν εικόνα τή; ριομαντιζή; ταύτης παρά τό 
Karlsbad τοποθεσίας μετά περιγραφής, ήν αύτός ό 
ιδιοκτήτης κ. Μλττονι άπέστειλεν ήμΐν.

Σ. τ. Δ.
**) Άνέγνωμεν άςιύλογον '‘Μελέτην περί τών με

ταλλικών ύδάτων τοΰ Λουτρακιού” υπό τοΰ διδάκτορας 
τής Ιατρικής κ. Γεωργίου X. Βάφα. ΊΙ ένδιαφερό- 
μενος θέλει εΰρει πάσαν δυνατήν πληροφορίαν έν τή 
άξιολόγφ ταύτη πραγματεία. Δυστυχώς δμως ή περι
γραφή τοΰ τόπου, τοΰ καταστήματος τών λουτρών ζαί 
τής ύγιεινή; διαίτης τών έπισκεπτομένων τό Λουτρά- 
ζιον, δέν είναι πολύ ελκυστική.
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στου λάμψεως- μεγάλα αστεροειδή συμπλέγματα 
έξέπεμπον ακτίνας όμοιας φθινοπωρινού ήλιου- 
ή μεγάλη "Αρκτος έφαίνετο ώσε’ι είχεν επαυξήσει 
τόν αριθμόν τών αστέρων της άπδ επτά εις 
εννέα- τοΰ Ώρίωνος κατά πρώτην φοράν διέ- 
λαμπεν ή άλλοτε άφανής σχε,δόν ούρα, ή δέ 
μικρά Άρκτο; έπεδείκνυεν έπί μαρμαίροντος με
τώπου τόν ώραΐον πολικόν αστέρα, τδν γνώμονα 
τούτον τών θαλασσοπόρων · έν τψ μέσω τών 
ούρανίων τούτων λαμπτήρων, ώοευεν ύπερηφάνως 
ό Κομήτης τοΰ Δονάτου μετά τής πυρρώδους 
αύτοΰ ούράς- ήδύνατό τις νά έκλάβη αυτόν ώς 
τήν άνασσαν τοΰ ούρανού έπισκεπτομένην τά 
δώματα τοΰ άπειρου.

Περί τδ μεσονύκτιον, καθ’ ήν ώραν έν Βάδη 
παραδίδονται συνήθως εις τάς άγκάλας τοΰ Μορ- 
φέως, έγώ καί ό Βιβιέ έπεριπλανώμεθα έν ύπαί- 
Ορφ, ΐνα θαυμάσωμεν τήν ακτινοβολούσαν ταύτην 
άνασσαν τοΰ στερεώματος · ό Βιβιέ άφίνων τήν 
συνήθη αύτώ εύτραπελότητα, καθίστατο σοβαρός 
ώσεί βαθυγνώμων Γερμανός. Τδ μεγαλοπρεπές 
καί έξαίσιον θέαμα τών νυκτών τούτων έβύθιζον 
αύτδν είς ρεμβασμόν, οΰτως ώστε άπέτεινε πλη
θύν αινιγματωδών ερωτήσεων, πρδς τήν ούράνιον 
ταύτην Σφίγγα. Ένίοτε δπως άποφύγη τήν 
παρενόχλησιν τοΰ άνεξιχνιάστου τούτου αινίγμα
τος, ό μέγας ούτος καλλιτέχνης, λαμβάνων άνά 
χεΐρας τδ δργανον του, υμνεί τον Κομήτην τοΰ 
Δονάτου δι’ άνταξίας αύτώ πατινάδας- ήκολού- 
θουν αύτδν πορευόμενον πρδς το όροπεδιον τής 
έπαύλεως Βερανζέ, έχοντος θέαν θαυμασίαν- ού- 

συναυλίας αίθουσα άντήχησε μελωδικώ- 
ή οί φθόγγοι τής κερατίνης αύτοΰ σάλ- 

'11 διαύγεια τών νυκτών τούτων έπέ- 
είς τήν δρασιν νά θαυμάση πάντα τά

τά δρη, τά δάση,

δέποτε
τερον, 
πιγγος. 
τρεπεν 
κοσμούντο τδν άσέληνον έζεΐνον ούρανδν ουρανία 
σώματα. Τά έρείπια τοΰ παλαιού φρουρίου, ή 
υψηλή πόλις τής Βάδης, ζαι ή κορυφή τοΰ 
Έρμου, έωροΰντο ώσεί φωτεινά ανάγλυφα ύπέρ 
τδ άλσος τών δρυών, και τδ βλέμμα τοΰ θεατοϋ 
έχτεινόμενον μέχρι τοΰ Μέλανος Δρυμού, ουτινος 
αί κορυφαι έστέφοντο έπίσης ύπδ διαφόρων 
αστερισμών, περιεκυζλοΰτο έντδς ζοφερού πλήν 
μεγαλοπρεπεστάτου όρίζοντος. Οί ήδεΐς φθόγγοι 
τής κερατίνης αύτού σάλπιγγος έχύνοντο, δίκην 
μελψδιζωτάτων ποταμών, πληροΰντες τήν ατμό
σφαιραν, οί οέ φθόγγοι τού άσματος τοΰ καλλι
τέχνου, έπαναλαμβανόμενοι ύπδ τής ήχοΰς τών 
όρέων, έφθανον μέχρι τών ώτων ήμών, ώσε'ι 
μακρόθεν άκουομένη θείου δργάνου μονωδία- 
ήδύνατό τις νά νομίση δτι, τά όρη, τά δάση, 
αί πεδιάδες καί οί χείμαρροι άμιλλώμενοι έχαι- 
ρέτιζον διά μαγικής τω δντι συναυλίας τδν όδοι- 
πορικδν τούτον αστέρα, τήν άνασσαν ταύτην τοΰ 
ούρανού, τδν νυκτερινόν τούτον ήλιον!

Σοχνάκις κατά τάς νυκτερινός ήμών έκδρο- 
μάς συνηντώμεν νεανίαν, δστις έφαίνετο λαμ- 
βάνων μέγα ενδιαφέρον είς τδ θέαμα τών θελκτι
κών τούτων νυκτών. II συμπάθεια εγείρεται 
ταχέως μεταξύ περιπατητικών! αναγνωρίζονται ώς 
μύσται τής αύτής φιλοσοφίας, συνδιαλεγόμενοι 
φιλικώς πριν ή μάθωσι τά ονόματα άλλήλων ... 
Ό Φρίτς, ΐνα μή είπω τδ αληθές αύτοΰ δνομα, 
κατήγετο έξ επιφανούς οικογένειας τοΰ Βερολί
νου, καί ήν ανεψιός τού περιωνύμου Ούμβόλδου- 
ήδύνατό τις νά έκλάβη αύτδν εικοσαετή άκακον 
νεανίαν, άν καί ήν τέλειος άνήρ.

Μίαν τών θελκτικών τούτων νυκτών, μετά 
τοΰ Βιβιέ καί Φρίτς, έξελέξαμεν ώς αίθουσαν 
σκοπιάς καί συναυλίας, τά έρείπια τής Μονής 
τοΰ Έβερστεϊνβούργου, άνωθεν τοΰ παλαιοΰ τής 
Βάδης φρουρίου- όποια νύξ! θεοί καί θεαί, ήθελε 
βεβαίως άνακοάξει ό λατΐνος ποιητής. Βλέ- 
πων τις κατά τήν νύκτα έκείνην τήν πληθύν 
τοσούτων αστέρων, ήδύνατό νά φαντασθή δτι, ό 

Κομήτης τοΰ Δονάτου ηυξησε τδ προσωπικόν 
τής συνοδείας αύτοΰ. ΐνα πολυτελέστερος πα- 
ραστή πρδ τών ομμάτων τοΰ ανεψιού τοΰ Ούμ- 
βόλδου!

• •Βιβιέ διά τής κερατίνης αυτού σάλπιγγος 
έξετέλεσε μελωδίαν, ήν ό 'Ροσσίνης συνέθεσε 
χάριν τοΰ καλλιτέχνου τούτου τοΰ άγνιύστου έτι 
έν Παρισίοις! <· νέος Γερμανός έν ολως αισθη
ματική έκστάσει έκλινε τδ ούς πρδς τδ μαγικόν 
του δργανον, έν ω οί οφθαλμοί του ήτένιζον 
άσκαρδαμηκτεί τδν Κομήτην τοΰ Δονάτου- οτε 
οί τελευταίοι τής σάλπιγγος φθόγγοι έξηφανί- 
ζοντο ύπδ τής έπαναλαμβανούσης αυτούς ήχοΰς 
τοΰ όρους, ό Φρίτς έσπευσε νά συγχαρή τδν 
Βιβιέ, σφιγγών περιπαθώς. τήν χειρά του.

1δ προκαλοΰν τήν παρουσίαν τοΰ νεαρού 
Φρίτς, έν ταΐς μονοτόνοις έκείναις νυξίν, ήν ό 
Κομήτης τοΰ Δονάτου, διό κατενθουσιασθείς κατά 
τήν νύκτα έκείνην, τδ μέν ύπδ τοΰ άσματος τοΰ 
Βιβιέ, τδ δέ ύπδ τής έκτάτου τοΰ Κομήτου 
λάμψεως, έδιηγήθη ήμϊν ολίγα περί τών αινιγ
ματωδών τούτων ούρανίων φαινομένων, ικανά 
δμως, δπως ταοάξωσιν έλαφρόνους τινάς Παρι- 
σιανούς! ή φαντασία αύτοΰ έμβαπτισθεΐσα είς 
τ' άπόκρυρα τής άστρονομίας μυστήρια, καί 
πεπληρωμένη έκ παραδόξου ποιήσεως καί κεφα
λαίων τινών τοΰ Κόσμου, περΐίπτατο τά άτέρ- 
μονα ταΰτα διαστήματα, ρίπτουσα τήν γήϊνον 
ήμών κατοικίαν, συστελλομένην είς κόκκον άμμου, 
εί; γωνίαν τινα τοΰ άπειρου.

Καθ' ήν στιγμήν, ή ώραία αυτή δδοιπόρος 
τοΰ ούρανού έδείκνυε χαριέντω; τδ φεγγοβολούν 
αύτής πρόσωπον τή γή, έκαθήμεθα έπί γυμνού 
οροπεδίου, δθεν δ Φρίτς έθαύμαζεν αύτήν στίλ- 
βουσαν έν τψ στερεώματι- πολλάκις έκτείνων 
αύτή τάς τρυφερός του χεΐρας, άπήγγε^.λε στρο- 
φας τινας τοΰ Σολομώντος πρδς τήν Σουλαμίτιδα, 
έκλαμβάμων ώς άπαντήσεις αύτής τούς αρμονικούς 
ήχους τών δασών, τών πεδιάδων, καί τδν ψίθυρον 
τών πέριξ ρεόντων χειμάρρων- έθαύμαζεν έν 
άληθεΐ παραφορά τήν ούράνιον ταύτην καλλονήν, 
έστολισμένην μεγαλοπρεπέστατα, κατά τάς άσε- 
λήνους έκείνας νύκτας, παρ’ αύτής τής θείας τοΰ 
Πλάστου χειρός!

Ή λογική άδυνατεΐ πολλάκις νά χαλιναγώ
γηση τήν σφοδράν τών παθών ορμήν- συμβαίνει 
μέν ένίοτε νά περιστρέφωνται έντδς λογικού 
κύκλου, καί νά έχωσιν ιερόν σκοπόν, άλλ’ είς 
άπαίδευτος νοΰς έκλαμβάνων τήν ζέσιν ώς παρά
φοραν μανίαν, χλευάζει τούς ύπδ τοιούτων ζω
ηρών αισθημάτων κατεχομένους! Δύο συν δύο 
άθροιζόμενα παράγουσι πέντε είς τούς άσθενεΐς 
έγκεφάλους! πλήν άν πάντες κατεγίνοντο προς 
λύσιν τών γεωμετρικών καί άλγεορικών ζητη
μάτων. δέν θά εΐχομεν άναντιρρήτως Ίλιάοα 
τοΰ Όμηρου, καί θείαν Κωμψδίαν τοΰ Δάντου. 
Ό Ούμβόλδειος Κόσμος προδιατίθησι σφόορα 
έξημμένην φαντασίαν εις τάς έπιστημονικάς 
έκείνας παραφοράς, αιτινες παρέχουσι τρόμον τώ 
σοφώ άλγεβριστή, διότι παρακολουθών τις τδν 
μέγαν αστρονόμον κατά τά έναέρια αύτοΰ ταξεί- 
δια, καί άπαριθμών τάς θείας καλλονάς, τήν 
πληθύν τής ούρανίου ταύτης οικοσκευής, τών 
ήλιακών συστημάτων, τών γαλαξιών, τών άτεο- 
μόνων καί άγνωστων έκείνων κόσμων, περιστρε
φόμενων πάντων έντδς κύκλου, άπέραντον έχον
τος περιφέρειαν, δύναται τις έκ θαυμασμού νά 
καλύψη τδ μέτωπον, πιεζόμενον ύπδ τών άνεξη- 
χνιάστων αινιγμάτων τής φύσεως- εύκόλως δ’ 
εξηγείται, ότι, θέλων τις ν’ άποφύγη τδ άποτέ- 
λεσμα τοιαύτης σοβαρά; σκέψεως, παραδίδοται 
άφροντις είς τήν τοΰ κόσμου ήδυπάθειαν · ύπδ 
τοιαύτης πρδς τά ουράνια φαινόμενα, μανίας 
κατείχετο καί ό νεαρός τοΰ Ούμοόλδου άνεψός 
Φρίτς.

Ο Βιβιέ έγκατέλειψεν ήμάς αναχώρησα; διά 
τούς ΙΙαρισίους, έγώ δέ μείνας μόνος μετά τοΰ 
Φρίς κατηρώμην τής τύχης μου, ών ήναγκα- 
σμένος ν’ άζροώμαι τών φαντασιωδών καί ανή
κουστων αύτοΰ παραφορών, πλήν ύπετασσόμην 
άκων αύτή μή έπιθυμών νά δυσάρεστήσω αύτόν. 
Έν τούτοις τδ τέρμα τών νυκτερινών τούτων 
συνεντεύξεων έπλησίαζεν ό τοΰ Δονάτου Κομή
της παρείχε τάς τελευταίας αύτοΰ έμφανίσεις, 
διό άπδ ήμέρας είς ημέραν έλαττούμενον έςη- 
φανίσθη έπί τέλους, ένδύσας τον ουρανόν διά 
τής συνήθους αύτώ μελανής στολής.

Έκαθήμεθα έπί τής ώραία; γεφύρας τοΰ 
’Αγγλικού Ξενοδοχείου, οτε κατά πρώτον ό 
Φρίτς παρετήρησε τήν άποπτάσαν αύτοΰ ερωμένην.

— Δέν θά έπιζήσω μοί λέγει μεθ’ ύφους 
απελπιστικού, κατόπιν τής απώλειας ταύτης!

— Εσπούδασες τψ λέγω, τήν φιλοσοφίαν έν 
Αΐδελβέργη; θές τάς θεωρίας σου έν πράξει, 

παρηγορήσου άποκαλούμενο; φιλόσοφος!
— Φεΰ! μοί λέγει, ούδόλως δύνασαι νά δια- 

μετρήσης τδ πέριξ έμοΰ χαΐνον διάστημα, ούδέν 
ύπάρχει πλέον έν τώ κόσμψ δυνάμενον νά μέ 
παρηγόρηση, ούτε ήλιος, ούτε αστέρες, ούτε 
ουρανός, ούτε γή! "Απαξ έ’σχον έν τή ζωή μου 
τήν περιέργειαν νά διιδω έν τώ άπειρψ, πλήν 
καί είς αύτδ αντιμετώπισα τδν θάνατον!

Παρετήρησε διά μελαγχολικοΰ βλέμματος τδ 
ρεύμα τοΰ χειμάρρου, ρέον μετά ψιθύρου ύπό 
τήν γέφυραν, ώσεί συνδιελέγετο μετά τών τοΰ 
πυθμένα; χαλίκων.

Άναμφιβόλως θά έσκέπτετο αύτοχειρίαν τινα, 
άν καί ό διαυγής χείμαρρος, ό έπιχαρίτως κυλιό
μενος έμπροσθεν τών οφθαλμών ήμών, συνεβού- 
λευε τήν ζωήν, πρδς θαυμασμόν τής φύσεως.

Αίφνης ώς ό ιατρός οστις, πεποιθώς είς τήν 
τών φαρμάκων του δραστηριότητα, χαίρει διότι 
έλπίζει να σώση κινδινεύοντα φίλον του, ούτω 
κάγώ ένόμισα ότι άνεκάλυψα φάρμακιον δυνά
μενον νά σώση τδν ταλαιπωρούμενον φίλον μου.

— Έπίτρεψόν μοι, λέγω αύτώ, νά σοί άπο- 
τείνω έρώτησιν ίσως άνάρμοστον.

— Αέγε, μοί άπεκρίθη διά τόνου ξηρού.
— Είσαι πλούσιος;
— Εχω τήν δυστυχίαν ταύτην, μοί άπεκρίθη 

δειλώς, ώς έπαίτης- όποιαν άτοπον μοί άποτεί- 
νεις έρώτησιν! άν ήμην πτωχός θά έπάλαιον 
κατά τών βίωτικών περιστάσεων, θά ήγειρόμην 
έκάστην πρωίαν σκεπτόμένος μόνον τινι τρόπο» 
νά κερδίσω τόν ήμερούσιον άρτον μου- οί πτω
χοί άγνοοΰσι τήν άληθή εύδαιμονίαν των; άδια- 
φοροΰσι περί τής λύσεως τών αινιγμάτων τής 
φύσεως, καί δέν καταβιβρώσκονται παρά τής 
Σφιγγδς ταύτης- δέν συντρίοουσι τδ μέτωπόν 
των, προσκρούοντες κατά τοΰ ούρανίου θόλου, 
καί δέν περιέρχονται τδ άπειρον διά μόνης τής 
σκέψεως, δέν έγκαταλείπουσι τήν γήν ένθα κερδί- 
ζουσι μέν τόν άρτον των έν ίδρώτι τοο προσώ
που των, πλήν άπαξ τελειώσαντες τήν έργασίαν 
των, εύχαριστοΰντες τδν θεόν κατακλίνονται, 
βαυκαλιζόμενοι παρά χρυσοπτέρων ονείρων- σοί 
οεοαιώ οτι, θά άντήλασσον εύχαρίστω; τήν περι
ουσίαν μου άντί τής τοΰ πτωχού έργάτου, πλήν 
ίδέ τάς τρυφεράς μου χεΐρας, είσι μόνον διά 
χειρίδας!

— 'Η περιουσία σου, τώ λέγω δύναται έν 
τούτοις νά σοί γ-ενή ωφέλιμος.

— Είς τί;
— Άναχώρησον είς Χάβρην ή ’Αμβέρσαν, 

καί έκεΐθεν είς τδ Δυτικόν ήμισφαίριον, ένθα 
ίσως έπανεύρης . . .

— Τδ άπολεσθέν! διέκοψεν άποτόμως ό 
«Ι’ρίτς- ούδέποτε σέ βεβαΐω, φίλε μου, τδ ιατρικόν 
σου θά μοί ήτο ωφέλιμον- γνωρίζω ώς καί συ 
τήν μεταξύ έμοΰ καί τοΰ Κομήτου άπόστασιν-

Η ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ.

άν έπήγαινον εί 
αύτοΰ, δέν δά τόν έβλεπον, έν ή καταστάσει

άς Ινδίας πρδς άναζήτησιν 
, , έν η καταστάσει

έθαύμασα αύτόν έν Βάδη, άλλον άντ’ αύτοΰ θά 
εβλεπον, μέ συνοδείαν έτέραν. καί περιοαλλό- 
μενον παρ’ ' 
θα έφερεν 
Κύκνου άι 
πλειότερον 
σφαίρα, κα 

άλλων άγνωστων άστερισμών. καί 
επι κεφαλής τδν αστερισμόν τοΰ 
ι τοΰ πολικού άστέρος, οτι δέ 
:ό γεωγραφικόν πλάτος, ή άτμό- 

ή τών Ινδικών αστερισμών λάα- 
φις θα μετέβαλλον άρκούντως 
κράνος τής ουρανίας ταύτης 
βεβαίως ανοησία νά ταξιδεύση τις

• · » 
τδ σχήμα, καί τό 
άνάσσης- θά ητο

τοσοΰτον μα-

κραν, οπω; παραστή εις τοιαύτην οίκτράν παρα
μόρφωσή- θέλω νά μείνω έν Εύρώπη, "να απο
λαύσω τή; σκληρά; ήδονής τοΰ νά μένω άπαρηγό- 
ρητο;· μετά όκτώ ήμέρας άναχωρώ είς Παρισίους.

Δεν ειχον ούδέν ν’ αντείπω.
Γήν έπιοΰσαν έξέθηκα τψ Βιβιέ, έν έπιστολή. 

τήν θέσιν τοΰ άτυχούς ήμών φίλου, άλλ’ αύτός 
σύντομο; πάντοτε εί; τά; έπιστολά; του, μοί 
άπήντησε λακωνικιΰτατα ούτω - "Είπέ αύτώ νά 
καταλύση έν τω Ξενοδοχείω Cliarrcnton, ένθα 
θά λάβω τήν τιμήν νά τόν έπισκεφθώ.” Παραμέ
λησα; ομω; τήν παραγγελίαν ταύτην τοΰ φίλου

Βιβιέ, παρήλθον τρεις ήμέραι χωρίς ούο άπαξ 
νά ιοιυ τον Φρι-ς · τό φθινόπωρον έν τούτοις 
έπλησίαζεν, αί ήμέραι ήσαν λαμπροί, άλλ’ αί 
νύκτες καθίσταντο ψυχραί διά τού; περιπατητι
κούς. Νόμισα; οτι ό Φρίτς, κατά τδ διάστημα τών 
τριών έκείνων ήμερων, έξηκολούθει τάς συνήθεις 
αύτώ νυκτερινά; έκορομάς ούδόλως πέρί αύτοΰ 
άνησόχουν, πλήν ήπατώμην, διότι σπουδαΐόν τι 
συμβάν έπεισόδιον, σφόορα έπέδρασε τοΰ ν’ άπαλ- 
λάξη αυτόν άπδ τής φιλοσοφικής καί άστρονο- 
μικής αύτοΰ μανίας. (“Επεται τό τέλος.)
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ΦΡ. Γ. ΒΕΛΚΕΡΟΣ.
ΈΣ ιδιαιτέρας αλληλογραφίας).

Π
ΡΟ πέντε ήμερων, ήτο1. τήν 10/22 τοΰ μηνάς 
τούτου έπανηγυρίσθη έν τοΐς έπιστημονι- 
ζοΐς κύκλοι; τής Γερμανίας ή έζατονταε- 
τηρΐς τής γεννήσεως τοΰ πρό τινων έτών άπο- 

βιώσαντος έν προβεβηκυία ήλικία Φρ. Γ. Βελ- 
ζέρου, καθηγητοΰ τής αρχαιολογίας ζαΐ 
πολυχρονίου βιβλιοφύλακος τοΰ έν Βόννη Πανε
πιστημίου. Έάν ή σοφή Γερμανία έ&εώρησε 
καθήκον αύτής νά μνησ&ή τοΰ έξοχου έπιοτή- 
μονος, δστις έδόξασεν αύτήν, πόσον μάλλον οφεί
λει ή Ελλάς νά τιμήση τήν μνήμην άνδρός, 
οστις ού μόνον τήν άρχαίαν τής Ελλάδος ιστορίαν 
ζαΐ μυθολογίαν διεφώτισεν, άλλά καί τήν χώραν 
εκείνην έπανειλημμένως έπισκεφθεΐ; ήγάπησεν 
ώς δευτέραν αύτοΰ πατρίδα. Καί πράγματι ώς 
προς τά φιλλεληνιζά α’ισ&ήματα όλίγιστοι ήδυνή- 
θησαν νά παραβληθώσι πρός αύτόν. Εις άπό- 
δειξιν τούτου παραθέτομεν ένταΰ&α μικρόν γε
γονός, δλως ατομικόν. "Οτε μεταοαίνοντες εις 
Βόννην, όπως άκροασθώμεν τών παραδόσεων τοΰ 
RlTSCHEL, τοΰ 'Όθωνος Jahn καί τοΰ F. G. 
Welckeh έλάβομεν παρά τοΰ έν Λειψία καθη- 
γητοΰ και μαθητου αύτοΰ κ. Ovehbeck συστα
τικήν επιστολήν πρός τον Βέλκερον ζαΐ έπαρου- 
σιάσθημεν εις αύτόν, ό αφελής καί αγαθός γέρων 
στρέψας τό χαρίεν αύτοΰ πρόσωπον πρός ήμάς, 
είπεν. "Έθεωρήσατε λοιπόν καλόν διά συστα
τικού γράμματος νά έμφανισθήτε πρός έμέ, καί 
δέν έγνωρίζετε, δτι ή καλλιτέρα σύστασις είναι 
ότι έρχεσθε ώς απόγονος τών άνδρών έκείνων, 
ούς έζ νεανικής μου ηλικίας έμαθον νά θαυμάζω; 
Ιίάντας τούς απογόνους έκείνων τών ένδοξων 
άνδρών αγαπώ και θεωρώ άδελφούς.”

Σκοπός ήμών ένταύθα δέν είναι νά μνησθώμεν 
τοΰ άνδρός ώς έπιστήμονος έμβριθοΰ; ζαΐ συγ- 
γραφέως τοΰ "’Επικού κύκλου τών άρχαίων 
Ελλήνων,” τής "Τριλογίας τοΰ Αισχύλου.” τής 
τριτόμου "Ιστορίας τής 'Ελληνικής Μυθολογίας.” 
Τούτο έπραξαν άλλοι πολλοί, διότι τά συγγράμ- 
ματά του ταΰτα έθεωρήθησαν άριστουργήματα· 
σκοπός ήμών είναι μόνον ν’ άναζαλέσωμεν εις 
τήν μνήμην ήμών τόν άγαθόν έκεΐνον γέροντα, 
οστις διδάσκων έν Βόννη άπό τής έδρας τοΰ 
Πανεπιστημίου διά ζωηρών χρωμάτων περιέγραφε 
τάς ζαλλονάς τής ελληνικής χώρας, και μετέ
φερε τούς πολυπληθείς αύτοΰ άκροατάς ποτέ 
μέν εις τά σκιερά άλση, τά όποια ήσαν άφιερω- 
μένα εις τούς άρχαίους θεούς, ποτέ δέ έπί τών 
χιονοσκεπών τοΰ Παρνασσού κορυφών, ή έπί τοΰ 
βράχου τής Άκροπόλεως τών ’Αθηνών. Ούδεΐ; 
βεβαίως άζροασθε’ις αύτοΰ θά λησμονήση μετά 
πόσης χάριτος έξέθετεν ό Βέλκερος τούς άρχαίους 
μύθους τοΰ ’Απόλλωνος, τής ’Αθήνας και τών 
άλλων θεών, διατεινόμενος ότι ούδεΐς δύναται 
νά έννοήση τήν άρχικήν σημασίαν τών μυθικών 
παραδόσεων, άν δέν έπισκεφθή τήν χώραν εκείνην 
και έξ ιδίας άντιλήψεω; δέν μελετήση τήν φύσιν 
αύτής, διότι ώς ορθότατα παρετήρει, αί μυθικαι 
παραδόσεις ειαΐ στενότατα συνδεδεμέναι πρός 
τήν χώραν ζαΐ άποτελοΰσιν ούτως εΐπεΐν πιστήν 
αύτής εικόνα. Ούτως ή Στύξ ή έξ αποτόμων 
καί τραχέων βράχων ζαταρρέουσα έγέννησεν εις 
τήν ζωηράν τοΰ Έλληνος φαντασίαν τόν μύθον 
τού ποταμού τοΰ "Αδου· τό διαυγές και καθαρόν 
τού άττικού όρίζοντος ένέπνευσεν αύτω τήν μυθο
λογικήν γέννησιν τής’Αθήνας. Έκ τών ύπογείων 
αύτού δωμάτων έσειεν ό γαιήοχος Ποσειδών τήν 
γήν, έκ δέ τοΰ χάσματος τού έδάφους έξήρχοντο 
έν Δελφοΐς οί χρησμοί, οί τού θεού τάς βουλάς 
μαρτυροΰντες. Διά τής τοιαύτης του διδασκαλίας

>

ό αείμνηστος Βέλκερος ηλέκτριζε τό άκροατήριον 
του καί ένεστάλαζεν εις τήν ζαρδίαν τών μαθη
τών του τό αίσθημα ζαΐ τήν άγάπην πρός τήν 
ένδοξον εκείνην χώραν, ήτις καίτοι μικρά διε- 
δωσεν έφ’ ολην τήν οικουμένην τό φώς, το 
φώτισαν τόν κόσμον.

Έν Τεργέστη, μηνί Όκτωβρίω 1*84.

II. Περβάνογλος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

Περί τής θέσεως τής άρχαίας'Ελλη
νικής πόλεως Τόμε ως ύπό Πάνου Κοντο- 
γεώργη. ’Εν Βραΐλα 1884.

Ή σύντομος αύτη διατριβή είναι ύπό πολλας 
έπόψεις σπουδαία, καθότι δίδει ήμΐν ακριβείς 
καί λίαν ενδιαφέρουσας πληροφορία; περί άρχαίας 
Ελληνικής παρά τον Εύξεινον Πόντον πόλεως 

(τής Τόμεως), ής μέχρι τοΰδε ούδ’ αύτή ή θέσις 
δέν ήτο ακριβώς γνωστή. Ή Τόμις, αποικία 
τών Μιλησίων, κατέστη διάσημος έν τή ιστορία 
διά τής εί; αύτήν εξορία; τοΰ μεγάλου τών Ρω
μαίων ποιητοΰ ’Οβιδίου, δςτι; ζαΐ έν αύτή άπέ- 
θανεν. 'Ο κ. Π ά ν ο ς Κ ο ν το γ ε ώ ρ γ η ς, πρώην 
διευθυντής τοΰ έν Λευζάδι Λυζείου, μετά πολλής 
άζριβεία; παρακολουθεί τάς τύχα; τής περιέργου 
ταύτης πόλεως, ήτις καίτοι ύπό τοΰ Στράβωνος 
ώς πολιχνίου μόνον άναφερομένη; ύπήρξεν έπί 
τοΰ αύτοζράτορος Καρακάλλα ή μητρόπολι; τής 
Σκυθίας.

Έν τελεί ό λόγιος συγγραφεύς άποδεικνύει 
έκ τινο; εύρεθείσης επιγραφής τήν θέσιν τής 
πόλεως ζαΐ λέγει ώς έν έπιλόγω· "Εύτυχώς 
έσχον έγώ ασφαλές διδόμενον, δι’ ού ήδυνήθην 
νά. προσδιορίσω άκριβώ; τήν θέσιν, οπού έκειτο 
ή άρχαία Τόμις, πόλις σημαντική ζαΐ έμπορική 
παρά τόν Εύξεινον Πόντον. "Οθεν ευχής έργ-ον 
είναι ινα ή ιδέα αύτη διαοοθή μεταξύ πάντων 
τών πεπαιδευμένων τής Εύρώπη; άνδρών, δπως 
οί έν τώ μέλλοντι ένασχοληθησόμενοι περί 
’Οβιδίου και τοΰ τόπου τή; έξορίας του, οπού 
άπεβίωσε, γράψωσιν 2τι ή Τόμις έκειτο έπί 
έκείνου τοΰ μεγάλου καί εκτεταμένου χώρου, ό 
όποιος συμπεριλαμβάνει σήμερον τά χωρία ’Λνα- 
δόλκιοϊ ζαΐ Παλάσι ζαΐ έκτείνεται πέραν τού 
χωρίου Καναρά βορειοδυτικώς.”

Έξεδόθη κατ’ αύτάς ή ’Αγγελία νέου Περιο
δικού συγγράμματος μετά εικόνων, Κλειοΰς 
έπιγραφομένου, καί έζδοθησομένου άπό τοΰ προ
σεχούς Ιανουάριου δίς τοΰ μηνός έν Λειψία. 
’Εκδότη; αύτή; φαίνεται έν τή ’Αγγελία ό 
κύριο; 11. Γεωργιάδης. II Αγγελία είναι κομψώς 
ζαΐ φιλοζάλως έπί άρίστου χάρτου τετυπωμένη, 
ζαΐ υπόσχεται ικανά. Λυπούμεθα μόνον μ ή 
εύρόντε; έν αύτή άναγζαία; τινά; πληροφορίας, 
απαραιτήτους εις τούς μέλλοντα; νά έγγραφώοι 
συνδρομηταί· ούτε τό σχήμα τοΰ φύλλου άνα- 
φέρεται, ούτε έζ πόσων τυπογραφικών φύλλων 
θά συνίσταται έκαστον τεύχος, ούτε πόσα; εικό
να; θά περιέχη, ούτε καί άν έν τω τιμήματι 
συμπεριλαμβάνωνται τά ταχυδρομικά τέλη. Αλ- 
λω; τε έλπίζομεν δτι ό κ. έκδοτη; θέλει άνα- 
πληρώσει τάς μικρά; ταύτας έλλείψεις.

<

i
/
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Μεταξύ Αύστρία; ζαΐ Ιταλία; άνεφύη έσχά- 
τως λίαν περίεργος ζαΐ πρωτότυπος διαφορά, 
συνεπεία τής όποιας ζαΐ διπλωματικά! άντηλ- 
λάγησαν διακοινώσεις μεταξύ Βιέννης ζαΐ 'Ρώ
μης. Ιδού τί συνέβη· '0 αύτοζράτωρ Φερδι- 
νάνδος Β'. παρεχώρησεν έν έτει 1639 τώ έν 
Καμερίνω (τής κεντρική; Ιταλίας) Πανεπιστημίφ 
τό προνόμιον νά χορηγή διδακτορικά διπλώ
ματα, άτινα νά εχωσιν ίσχύν καθ’ βλον τό τότε 
άγιον ρωμαϊκόν κράτος, εις δ συμπεριελαμβάνετο 
καί ή Αύστρία. Τό προνόμιον τούτο έσεβάσθησαν 
μέχρι τοΰδε ή τε ’Ιταλία καί ή Αύστρία. Πρό 
μικρού δμως τό έν Καμερίνφ Πανεπιστήμιον 
άνηγόρευσε διδάκτορα τή; ιατρική; κουρέα τινά 
έκ Τρέντου (μεσημβρινού Τυρόλου), οστις ήθέ- 
λησε νά έξασκήση το έπάγγελμα τοΰ Ιατρού έν 
τή ιδιαιτέρα αύτοΰ πατρίδι. ’Αλλ’ οί έν Τρέντω 
ιατροί διεμαρτυρήθησαν έντόνω; ζαΐ άνεφέρθησαν 
εις Βιέννην. Ό κόμη; Καλνόκυς άπηύνθυνε 
διακοίνωσιν εις 'Ρώμην, άπαιτών τήν κατάρ- 
γησιν τοΰ άρχαίου προνομίου. 'Π ιταλική Κυ- 
βέρνησις άπήντησεν δτι δεν δύναται νά τό κα
τάργηση, άφ’ έτέρου δμως ούδεμίαν έχει άντίρ- 
ρησιν, αν ό αύτοζράτωρ Φραγκίσκο; ’Ιωσήφ 
θέληση νά κατάργηση έν τοΐς έαυτοΰ κράτεσι 
το παρ’ ένός τών προγόνων του χορηγηθεν προ
νόμιον. Μέχρι τοΰ σημείου τούτου έφθασαν τά 
πράγματα.

έκδιδόμενος "Βρεττανικό; Άστήρ” έν έκτάσει 
έγραψεν, άπελύθη τήν παρελθοΰσαν Δευτέραν 
τής ειρκτής, έν ή διέμεινεν έπί 1Ο'/2 όλα 
'Ότε έφυλακίσθη έζύγιζε 3G4 φούντια, 
οέν ζυγίζει είμή 259. 
ειρκτή ύπήρξε καθ’ δλον τό 
δειγματική καί 
ρουσιν αί

ΊΙ διαγωγή του 
_. ,ύ διάστημα 

"πρώτης τάξεως, ώς 
’Αγγλικά· έφημερίδες.

ετη. 
σήμερον 

έν τή 
παρα- 

άναφέ-

Μεγάλην πρέπει νά έχη 
πολύ ολίγον πνεύμα, διά νά λ 
φωνή δ,τι συλλογίζεται.

; γενναιότητα ή 
ίΤι γεγωνυία τή

Β.

Ούδέποτε είδον ερωμένους συμβαδίζοντας έν 
τω κόσμοι τόσον συμφώνω; δσον τόν άποχω- 

καΐ τήν λήθην. Ισπανικόν.ρισμον
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Πάλιν άν μέ χερματίση;,
Κι’ άπομείνω αρχικός,
Τότε σύνδεσμος θά ήμαι, 
Φίλε, υποθετικός.

II. Σπίνος έν Θεσσαλονίκη.

'0 Α'. 
τινε; τών

Ναπολέων δέν ήτο μισογύνης, ώ; 
παρέστησαν αύτόν, άλλ’ 

____ τινα συμπεριφοράν έν τή μετά 
συναναστροφή. II εύχαρίστησί. 

ο; ήτο νά έρεθίζη τάς γυναίκας έναν ’ 
των, διηγούμενο; αύταΐ; έ 

οΰ γάμου βίου αύτών. 
.,π <ων χορών τής Αύλής 

και ή Κυρία 'Ρενίω, εύειδής · ' ..........
—ί .- ’ · 'Q αύτοζράτωρ είχε ζα-

ιαρετήρει μετ’ αύστηροΰ βλέμ- 
«.· > · -

ιστορικών 
εΐχεν ίδιάζουσάν τι 
Κυριών 
ιοίω * 
συζύγων τ, 
σκανδαλώδη τοΰ πρό 
Εν τινι τών χορών

του 
ων τών 

ς επεισόδιά τινα

Ή παρευρίσκετο 
τα μάλιστα ζαΐ

Πρόβλημα 254.
Εύρεθήτω τό 

δόλου φονευθέντος,

Άπεβίωσε πρό τινων ημερών έν τή έπαύλει 
τής Σιβύλλη; έν ήλικία 68 έτών ό δούξ Γου- 
λιέλμος τοΰ Βροΰνσβικ, άδελφός τού ϊδιο- 
τρόπου έκείνου δουχό; Καρόλου, δστις άποθανών 
έν Γενεύη έκληροδότησε τήν μεγάλην αύτοΰ 
περιουσίαν ( 20 εκατομμύρια φράγκων) εις τήν 
ελβετικήν έκείνην πόλιν, ήτις τώ έστησε μεγα
λοπρεπές μνημεϊον. Ό δούξ Γουλιέλμος, δστις 
άπό τοΰ έτους 1830 κατείχε τόν ηγεμονικόν 
θρόνον τού Βροΰνσβικ, άπέθανεν άτεκνος. Τήν 
παρελθοΰσαν δευτέραν έγένετο ή κηδεία αύτοΰ 
έν τώ μητροπολιτικώ ναώ τής πρωτευουσης.

Ό αύτοζράτωρ τής Βρασιλίας Πέ
τρος Γ'., ό φιλόμουσος ζαΐ λόγιος ήγεμών, έπι- 
βαίνων τή 13 τοΰ τρ. μ. άτμοπλοίου, δπως 
ποιήση θαλασσίαν εκδρομήν έν 'Ρίω Ίανεΐρφ, 
ολισθήσας έπεσεν εις τήν θάλασσαν, έσώθη δέ 
ύπό τοΰ παρατυχόντος διευθυντοΰ τού Ναυ
στάθμου καί ένός τών μηχανικών τοΰ άτμο
πλοίου.

Έν Σεβαστουπόλει τή; Κριμαία; ζατε- 
τέθη μετά μεγάλη; στρατιωτική; πομπή; ό 
νεκρός τοΰ πρό τινων εβδομάδων άποβιώσαντος 
'Ρώσσου στρατηγού Ίοτλέβεν έν τώ γενιζω 
στρατιωτικοί νεκροταφείφ, ένθα είσΐ τεθαμμένοι 
οί κατά τήν πολύκροτου πολιορκίαν τής Σε
βαστουπόλεως πεσόντες 'Ρώσσοι άξιωματικοΐ καί 
στοατιώται.

Ό έπί άπάτη εις 14 έτών φυλάκισιν έν 
Αονδίνορ καταδικασθεΐς Οτβαι, δστις διεξεδίζει 
τό όνομα, τούς τίτλου; και τήν μεγάλην περι
ουσίαν τοΰ TiCHBOKNE, και περί ού ό τότε

πλουσίως ένδεδυμένη, 
κήν διάθεσιν, καί πΓ' 
ματο; τήν ώραίαν Κυρίαν καί τήν πλουαίαν 
αύτή; στολήν · αίφνης πλησιάσας αύτήν, τή είπε 
μετά μειδιάματος ειρωνικού. “Ήξεύρετε, κυρία 
'Ρενιώ, δτι γηράσζετε έπαισθητώς;” Έπί στιγ
μήν ή Κυρία έταράχθη, βλέπουσα δλων τά βλέμ
ματα έστραμμένα πρός αύτήν εύθύς δμω; συνελ- 
θοΰσα άπήντησε μετά χαρίεντος μειδιάματος 
προς τόν αύτοζράτορα. 'Η παρατήρησις, δι’ 
ής ή 'Υμ. Μ. μ’ έτίμησεν, ήθελε βαθέως μέ 
λυπήσει έάν ήμην ήδη εις τήν ηλικίαν έκείνην, 
καθ’ ήν έπρεπε ν’ άνησυχώ περί τούτου.” "Ο,τι 
πρό πάντων παρώργιζε τον Ναπολέοντα ήτο ν’ 
άκούση περί τίνος δτι έπροόδευσεν ή έπλούτισε 
χωρίς νά οφειλή τούτο εις τήν εύνοιάν του. 
' Εσπέραν τινά εΐδεν έν αύλιζώ χορώ τήν Κυρίαν 
Κορδών, τήν εύφυεστάτην σύζυγον ένός τών 
πλουσιωτέρων τραπεζητών τών ΙΙαρισίων, δστις 
τήν μεγάλην περιουσίαν του ώφειλε μόνον εις 
τήν ικανότητα αύτού. ’Αποτεινόμενος ό αύτο- 
κράτωρ πρό; αύτήν, τή είπε μέ υφο; άπότομον. 
"Σείς είσθε ή Κυρία Κορδών; — Ναι, Μεγα- 
λειότατε. — Καί είσθε πολύ πλούσια; — Ναι, 
Μεγαλειότατε — έχω όκτώ τέκνα. Ό Να
πολέων, δστις, ώς γνωστόν έκ τοΰ πρώτου γάμου 
ήτο άτεκνος, ήσθάνθη τό κέντρον τή; άπαντή- 
σεω; — άλλά δέν έτόλμησε νά κάμη άλλην 
παρατήρησιν, άφοπλισθεΐς ύπό τών εύγενών 
αισθημάτων τή; εύτυχού; μητρός.

Ό άνθρωπος άντέχει όλιγώτερον εις τάς 
ί-.ζς ή τά μνημεία, τά άνεγερθέντα διά τών 

Σατωβριάνδος.

θύελλας “ '
χειρών αύτοΰ.

II γενναιότη; τοΰ άνδρός συνίσταται εις τό 

ή δέ τής γυναικός εις 
Κυρία Γυιζώτου.

ν άποτινάξη τό 
το νά τον ύπου.

Ή
μάσια

ΓΝ2ΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Ιό άνομολογεΐν 
φρων άπόδειξις δτι

τό λάθος 
κατέστη;

σου είναι μετριό- 
φρονιμώτερος.

Swift.

πολυτέλεια είναι 
μεν άνθη, καρπούς

ώ; φυτόν φέρον θαυ- 
δε βλαβερούς. *♦

*■*. *.« ιι.ι

Λ

2ΡΑ1 2ΧΟΛΗΣ.

Μέσον νά γίνηταί τι; 
έκαστον νά περιαυτολογή.

άρεστο; είναι ν’ άφίνη

SCHOPENΗA UEB.

Διά τά; πλείστας τών 
χρήσιμον είναι τό περιττόν, 
ιδανικόν.

Τό καθήκον είναι 
καί πράξεως.

γυναικών τό μόνον 
τό μόνον θετικόν τό

Ί’Ρ· Αίριας.

άναλογία μεταξύ δυνάμεως
GfiRVZEZ.

ό όνομα άρχαίου στρατηγού διά 
—. ού τά γράμματα έν άκρο- 

στοιχίδι έμφαίνουσι, α’.) βασιλέα ώμον καί βάρ
βαρον· β.) θηρίον γ'.) τύραννον δ'.) όνομα έν 
τε ξηρά καί θαλάσση οοξασθέν ε'.) χόρτον· στ'.) 
αρκεί νά μέ όνομάσης ζαΐ τρομάζει;· ζ'.) έργου 
υψιστον έν τή κοσμογονία · ζαΐ η'.) όνομα νομο- 
θέτου.

II. Πράτσικας έν ’Αλεξάνδρειά.

Πρόβλημα 255.

( Ιππέων aZua.)

πώ μα σπά το πάν λων κος θά
ά ϊθί τε σφάλ λα εί τε αλ

τα σκο ζαΐ τος Ή το

1 
°*

ί

τυ

τζί μών λυγ ροι ναι φλό τών ροι
V Τ —ι £1 λε ο; οΰ αύ τε ω

ή Ορω^ δι Λ. Ξ. ΙΙρός αί Άλ τά *

ναι τά βι άν ό τοι VI ό
πων α » κι δέ ως τών ΙΙρός λά

Αίνιγμα 252.

Τό δλον μου εις τύραννος 
τής Αιτωλίας ήτο· 

έξ άπανθρώπων δέ παθών 
νά σφάξη έκινεΐτο· 

διό καί έθυσίασε 
πέντ έκατόν μεγάλους 

άρχοντας, ό μισάνθρωπο; ! 
κ’ έξήκοντ έτι άλλους.

Πλήν άν τά τρία πρώτ’ αύτοΰ 
στοιχεία αφαίρεσης, 

ζώον τετράπουν θά γενή 
κ’ εις τούς πολέμους θά φανή, 

δπου μαζή του φοβερώς 
κι’ άγρίω; θά παλαίση;. 

‘Άλλ’ άν τήν κεφαλήν ποθής 
καί τον λαιμόν άκόμα 

άπό τό ζώόν σου αύτό 
τώρα νά άποβάλλη;, 

καί πρό τοΰ τρίτου γράμματος 
φωνήεν τι νά βάλλης, 

έξαίφνης θέ νά τό ίδής 
μέλος εις το σόν σώμα.

Δ. Ν. Φραγκόπουλος, έν Γαλαζίω.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αώίγμ. 247.

ΔΟΡΥ — ΦΟΡΟ2.

Προβλήματος 249.

2 TiTT‘ ~
Κ ραι >■
~ όδο Ζ

■— ππο —
> γρο κ

Αίνίγμ. 243.

ΑΤΛΑΣ — ΑΛΑΣ.

ΙΙροβλήματος 250.

ιδώ
— μέο
■— ώρο 2:

ΖΡ° —
ήσο Η

Προβλήματος 251.

2,020 κυβικά μέτρα.

Ελι·σα> · τά 237, 239. 240 ό κ. Ιωάννης Γ. 
Κομβόπουλος έν ’Αλεξάνδρειά· τά 243, 244 ό κ. 
Σ. Ν. έν’Ροσ-οβϊω· τό 244 ή Κυρία’Ελένη Ν. Τζη- 
ροΰ έν Καιρω, καί ό κ. Γρ. Γ. Δρόσος έν ‘Αλεξάν
δρειά· τό 248 ή δεσποινίς Ελένη Λύτσικα έν Γα- 
λαζίψ· τά 249, 250 ή δεσποινίς Αικατερίνη Π. Βα- 
σιλειάδου, ήτις έλυσε καί τό 248 έμμέτρως, οΰτω’

Αίνιγμα 253.

Είμαι νήσός τις ώραία
Κι’ εις τήν ποίησιν σπουδαία· 
Άν μοι λειψή ή κεφαλή μου 
Κ’ έκ τής μέσης δύο στοιχεία, 
Ναριτόβρυτον μέ βλέπεις, 
Καί έκπέμπω εύωδίαν.

•■Τοΰ Άτλαντος ήθέλησα
Νά κόψω τόν λαιμόν,
Κ’ ευθέως Αλας άφθονο·,
Εσχον πρό οφθαλμών."
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑι 

τή 113 και 15 27 έκαστου μηνάς.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 = ^ούβλια 18). 

Τιμή καταχωρίσεων δι έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

Τό έτος τού 'Εσπέρου άρχεται τή 1 13 Μαΐου.

ΕΙ1ΙΣΤΛΣΙΑ1 ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ.

ΑΘΗΝΑ1- κ. Κλεάνθης Τ. Ζάννοσ. Ι1ΕΙΡΑΙΕΥΣ■ κ. ΆλέΕ. Ν. Μελετόπουλος. 
ΚΕΡΚΥΡΑ· κ. Νικ. X. Μπάκας. ΖΑΚΥΝΘΟΣ- κ. Ν. Παππαδόπουλος. ΒέίΑΟΣ· 
κ. Νικ. Γεωργιάδης, ιατρός. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ·*. Πέτρος Μ. Γκεντιλίνης. 11Λ- 
ΤΡΑ1· κ. ΙΙαύσανΐας Χοίδάς. ΣΥΡΟΣ· κ. Ν. Σακκελίων.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΙΓΥΠΤΟΣ· κ. ΙΙέτρος Χαράκτης, Βιβλιοπω
λείου "ΊΙ Φοϊνις” έν ’Αλεςανδοεία.

Κ2ΝΣΤΑΝΤ1ΝΟΤΙ1ΟΛ1Σ· κ. Ιωάννης Παπάδης, βιβλιοπώλης, ΦΙΛΙΙΙ- 
ΠΟΥΠΟΛ1Σ· κ. Γεώργιο; Τσούντας, ιατρός. ΣΜΥΡΝ11· κκ. Δεκίπρης και 
Σ«, καί κ. Φρ. Χαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΙΙ ■ κ. X. Γράοοος, βιβλιοπώλης. ΛΔΡ1Α- 
ΝΟΤ11ΟΛ1Σ- κ. Κωνστ. Κυριαζή;. ΣΕΡΡΑΙ· κ. Κ. Χόνδρος. ΚΑΒΑΑΛΑ· κκ. 
Α. Γ. Κοόζης καί X». ΜΥΤΙΛΗΝΗ· κ. Ξενοφών Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ" 
Αίδεσ. Άνανίας *Αλεςανδρίδης. ΣΑΜΟΣ· κ. Σταματιάδης, έφορο; τής Σαμιακής 
Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΤΤΤΟΣ· κ. Χο. Χριστοσόονυ. ΑΜ1ΣΟΣ- κ. Κ . Λαναράς, ιατρό:. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ* κ. Άπ. Ξενουδάκης. ΡΟΔΟΣ· κ. Μ. .Μαλλιαράκης. 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ- κ. Γ. Β. Λάππας. ΤΕΝΕΔΟΣ- κ. Κ. Κωνσταντινίδης. ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρον κ. II. Δ. ΙΙαπαδάκης. ΛΑΡΝΑΞ· κ. Ιωάννης ΙΙιερίδης.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ · κ. 'Αριστόδημος Α. Βοβκώφ. ΙΒΡΑΙΛΑ· κ. 'Ιωάννης 
Α. Βοσζώφ. ΤΟΤΡΝΌ-Λ!ΑΓΟΤΡΕΛΟΝ· κ. Τηλέμ. Παπάζογλου;. ΚΟΡΑΒ1Α, 
ΠΙΚΕΤΟΝ, ΚΑΡΑΚΑΛ καί ΚΡΑΙΟΒΑΝ· κ. Νικόλαος Καοαόίας. ΚΑΛΑΦΑ- 
ΤΙΟΝ· κ. Νικ. Κουκλέλης. ΠΟΥΡΓΕΒΟΝ- κ. ΕύΊυμ. Πεταλάς. ΓΑΛΑΖΙΟΝ · 
κ. Άχιλλεύ; Α. Βοσζώφ.

ΠΕΤΡΟΤΠΟΛΙΣ- κ. ’Ιάκωβος Μάνος. ιατρός. ΜΟΣΧΑ· κ. Γρηγ. I. Ρόσσόλυ- 
μος. ΟΔΗΣΣΟΣ· κ. Ί Κομποθέζρας. ΤΑΙΓΑΝΤΟΝ· κ. Δημ. Δ. Άλεξόπου- 
λος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ· κ. Χτέφ. Λοδέρδος. ΓΕΙΣΙν κ. Π. Α. Άςιώτης. ΝΙΚΟΛΑΙΕΦ· 
κ. Θεόδωρος Λυκιαρδόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ' κ. Νικ. Γ. Τζιτζέλης. 1ΣΜΑ- 
ΗΛΙΟΝ" κκ. ’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΌΒΙΟΝ' κ. Α. Καρόούνης. 110Τ1ΟΝ ■ 
κ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΟΣΛΑΒ ■ κ. Κ. Α. Παλαιολίγος.

ΠΛΡΙΣ1ΟΙ· κ. Θεμιστοκλής ΙΙετοοκόκκινος.
ΜΑΣΣΑΛΙΑ· κ. II. ’Εκιντζόγλου.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ· κ. Σ. ΙΙαπανΐωνόπουλος. ΛΙΒΕΡΠΟΤΛ" κ. Γ. θ. Σζρινής. 
ΡΟΥΣΤΣΟΤΚ1ΟΝ Βουλγαρίας· κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.
ΤΕΡΓΕΣΤΗ· κ. II. Περόάνογλους. ΚΑΑΚΟΥΤΤΑ ζ.’Ιωάν. Κ. Σταυρίδης. 
ΝΕΑ-ΪΌΡΚΗ· κ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής Ελλάδος.

Εις τά μέρη, ένθα είσέτι δεν έσυστήθησαν όριστικώς έπιστασίαι, 
οί βουλόμενοι δυνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής 
έτησίας συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ' ευθείαν εις τήν διεύθυνσιν 
(Elster-Strasse No. 19) έν ΛΕΙΊΤΑι, είτε εί; τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως τοΰ ' Εσπέρου συνεννοηθείση; περί τούτου 
μετά τής Γενικής Διευθύνσεω; τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τδ φύλ
λο ν ά π ο σ τ έ λ λ ε τ α ι έ λ ε ύ 0 ε ρ ο ν ταχυδρομικών τελών.

Η ΔΙΕϊθϊΝΣΙΣ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elster-Strasse No. 19. Leipzig.

ΑΓΝΗΣ ΣΜΙΘ

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΚΑΙ

ΤΑ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ.

ΒΛΕΜΜΑΤΑ
ΕΠΙ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ·

Τρικυμία έν τώ Άτλαντικώ Ωκεανψ — Πρώται έντυπώσεις έν ’Αθήναις 
— Έν Άθήναις — Τδ Σούνιον καί ό Υμηττός — Ό Μαραθών καί 
ή Αίγινα — Ό ισθμός τής Κόρινθου και ή Άκροκόρινθος — Αί Μυκήναι 
και ή Άργολική πεδιάς — Έν Σπάρτη — Παρά τον Ταΰγετον — Έπί 
τής Ίθώμης — Τδ Πάσχα έν μονή — ’Απδ τή; μονής είς Κοέκι — Έν 
Όλυμπίφ — ’Απ’ ’Ολυμπία; εί; Μέγα Σπήλαιον — Εκδρομή εί; τήν 
Στύγα — Ελληνική φιλοξενία — Δυσχέρειαι — θύελλα έπί τοΰ Παρ
νασσού — Άπδ τοΰ Παρνασσού εί; Κέρκυραν — 11 γλώσσα καί ό χα- 
ρακτήρ τών νεωτέρων Ελλήνων — Τρόπο; τσΰ περιοδεύειν έν Συρία καί 

έν Έλλάδι.

Το παρόν οιβλίον, έκ 16 τυπογραφικών φύλλων εί; σχήμα μεγάλου 8’·· 
συγκείμενον, καί περιέχον πολλά; καλλιτεχνικά; εικόνα; καί χάρτην τή; 
Ελλάδος, έν Αγγλία έπί τούτω κατασκευασθέντα, έκδίδεται κατ’ αυτά; 

κομύώς καί πολυτελώ; δεδεμένον.

Μετάφρασις I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

Ί'ιπή Φιιάγκωΐ’ 7.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ» ΤΥΠΟΙΣ Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ.

θεολογία τον Σωκράτωνε. Τό περί πρό
νοιας δόγμα·

Πραγματεία γαλλιστί συγγραφεΐσα

ύπό

Γοΐ'βταίου Δ' Έι'χΟαλ.

' Εξελληνιοβεΐσα δέ μετά προσθήκης 
έν παραρτήματι τών ’Απομνημονευ

μάτων τού Ξενοφώντος

4*4

ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΒΑΛΕΤΤΑ.

Τιμή Μάρκ. 6.

ΕΝΛΕΙΨΊΑι 1884.

W. DRUG U L I Ν.

ΕΓΡΙΠΙΔΟΓ

ΕΚΑΒΗ
μετά ψυχαγωγίας έξ ιδιογράφου

ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΤ ΦθΊΊΑΔΟΤ

καί νεωτέρων εξηγητικών σχολίων 
καί σημειώσεων

4π4

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΔΟΣΙΟΥ. Δ. Φ.

(.Μετά είκόνος τού Λάμπρου Φωτιάδου).

ΕΝ ΓΑΑΑΖΙΩι
1884.

ΑΓΓΕΛΙΑ.
Πρό πολλοΰ προτραπείς ύπό πολλών αξιότιμων καθηγητών, καί ύπδ τών 

τά πρώτα φερόντων ένταΰθα ομογενών, δπως έκδώσω τά 1101HMATA’ μου, 
συνιστάμενα έκ δέκα καί τριών (13) τυπογραφικών φύλλων ήτοι 208 σελίδων, 
πράττω νΰν τούτο, πρώτον μέν, ΐνα μή παρακούσω εις τάς ειλικρινείς, καί 
πατριωτικά; συμοουλά; αύτών, καί δεύτερον δπως έπέλΟω καγώ κατάτι 
άρωγο; είς το άρτισύστατον Παρθεναγωγείο ν’ τή; ένταΰθα Ελληνικής 
Κοινότητος, δωρών τά οκτακόσια (800) αντίτυπα ύπέρ τών έν αύτώ μαθη- 
τευουσών Έλληνίδων. Όθεν έςαιτοΰμαι τήν συνδρομήν τών άπανταχόσε 
'Ελλήνων, πεποιθιύς καί έρειδόμενο; τοΐς φιλομούσοι; καί πατριωτικοί; 
αίσθήμασιν αύτών.

ΊΙ τιμή τοΰ βιβλίου ώρίσθη διά μέν τό έςωτερικόν 2'/ε φράγκα διά 
δέ τήν Ρωμανίαν 2, άπηλλαγμένου παντός ταχυδρομικού έςόοου.

Παρακαλοΰνται οί άςιότιμοι συνδρομηταί νά ύπογράφωσιν εύαναγνώ- 
στω;, ΐνα μή προκύύωαι λάθη, όταν τά ονόματα αύτών τυπωθώσιν.

Έν Γαλαζίω 1881.
Δ. Ν. ΦΡΛΓΚΟΠΟΤΛΟΣ.

Συντάκτης· Δρ. I. IIΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΊΊΑι. ELSTER-STR. 19.

Χαρτοπωλείου· Β. ΣΙΓΙΣΜΟΤΝΔΟϊ έν Βερολίνω, Φραγκοφόοτη καί Λειύία. — Ί'όποις· Γ. ΔΡΟΤΓΟΓΛΙΝΟΓ έν Λειψία.


