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έκάστου μηνάς.

Φράγκ. 40.
Τ<μη Ιτησία Μάρκ. 32.

'Ρούόλ. 16.
Έτος Α' & Έν ΛΕΙΨΙΑι τή 113 Μαΐου 1881 «α Άρ. 1.

Άρ. 3.
Αί ΑΑ. ΜΜ. Ό βασιλεύς καί ή βασίλισσα τών Ελλήνων. — 

Πέτρος Καλοερών. — Τδ χωρίον Σαϊδι-Βου-Σαιδ (ή αρχαία Καρχηδών). — 
Ή νήσος Ταβάρκα. — Ή τελετή τών γάμων έν Βιέννη. — Αιμίλιος 
Γ ιραρδΐνος.

Άρ. 4.
Ό έν Μόσχα ναδς τοΰ Σωτήρος. — ’Επαμεινώνδας Δεληγεώργης. — 

Οί τρεις φιλόσοφοι. — Ή Προσκυνητής. — Dammi un soldo. — Ή 
μικρά φιλάρεσκος. —- Γεώργιος Στέφενσων. — Τδ Λαξεμβοΰργον. — Ό ναδς 
τοΰ Όρβιέτοο. — Ή στοά τοΰ 'Ραφαήλ έν 'Ρώμη.

Άρ. 5.
Ό καταρράκτης τοΰ Ταϋγέτου. — Υποβρύχιος ηλεκτρικός φανός. — 

Τά στενά τοΰ Ταϋγέτου. — Τδ άγαλμα τοΰ Βύρωνος έν Μεσολογγίφ. — 
Ή έν Σιένη βιβλιοθήκη. — Τδ έν Ρώμη παρεκκλήσιον τοΰ Σίξτου.

Άρ. 6.
Ή Άνδρίτσαννα. — Θρασύβουλος Α. Ζαίμης. — Ιφιγένεια έν Ταύροις. 

— Αί Άθήναι έπι Άδριανοΰ. — Ό δβελίσκος τής Κλεοπάτρας. — Ιΐΐδαξ 
διά τάς αίθούσας.

’Αρ. 7.
Ό ναδς τών Αγίων θεοδώρων έν Άθήναις. — Τδ έσωτερικδν τοΰ 

Παρθενώνος. — Καταρράκτης έν Βρασιλίφ. — Ή άγορά έν Άθήναις. — 
Άγαλμα εΰρεθέν έν Κύπρω.

Άρ. 8.
Άρχαΐον φραγκικόν φρούριον. — Τδ μνημεΐον τοΰ Α. Φ. Παππαδάκη 

έν Άθήναις. — Χωρική έκ Αεονταρίου. — Χάνι παρά τδ Μαντοΰδι. — 
Τά προπύλαια τοΰ ναοΰ τής Έλευσΐνος. — Βοΰ-Άμάμας.

Άρ. 9.
Ή Φιγαλία και ό ναός τοΰ Απόλλωνος. — Τό Τύρνοβον. — Τδ 

'Ρουστσούκιον. — Ό Κολωνός. — Τό Λυτόχωρον. — Τδ Giesshiibl- 
Puchstein παρά τήν πόλιν Carlsbad. — ’Εκ τών τοΰ Heine.

Άρ. 10.
Ή Νέδα, ποταμός έν Αρκαδία. — Ε. Ί. Τρελάωνης. — Ιάκωβος 

Α. Γάρφηλδ. — Ή πόλις Σοΰμλα. — Τδ στενόν τής Βράκας. — Σαρ
κοφάγος 'Ραμσή Β'. — Άγαλμα 'Ραμσή Β'. — Λάρναξ και μωμία τοΰ 
βασιλέως Άμόσιοος. — Αί έν Αίγύπτφ τελευταΐαι ανακαλύψεις. — Συλ
λογή ρόδων έν τη κοιλάδι Καζανλίκ.

Άρ. 11.
Ή τορπιλλοκανονιοφόρος Μυκάλη. — 'Η έν Τσακωνία μονή τής 

Σίντζας. — Αίθουσα έν βουλγαρική οικία. — Αρχαιότητες έν Βουλγαρίφ. 
— Τό νέον Φάληρον. — Οικιακά πτηνά (εικόνες Οκτώ).

Άρ. 12.
Τά Τέμπη. — Σπυρίδων Ζαμπέλιος. — Ή Σαπφώ. — Τδ έν Άθήναις 

θέατρον τοΰ Διονύσου. — '0 βαρώνος Χάϋμερλε.

Άρ. 14.
( 0 Ολυμπος. — Λέων Γαμβέττας. — Ιωάννης Αϊβαζώβσκης. —
θ ηλεκτρικός σιδηρόδρομος. — Ή Καισαρεία. — Τό τζαμίον Σελιμ Β'. 

έν Άδριανουπόλει. — Σχεδιογράφημα τοΰ έν Έπιδαύρφ αρχαίου θέατρου.
Άρ. 15. !

Ιό Ναύπλιον. — '0 Χιαβάθας θηρεύων. — Ή έν Άθήναις Σιναία 
’Ακαδημία. — Ό Νείλος παρά τό άρχαΐον Κάϊρον. — Τά τείχη τής 
’Αντιόχειας.

Άρ. 16.
'Η Φερενίκη. — Εικών F. A. Kaulbach. — Τό θέατρον τοΰ Bing 

έν Βιέννη. — Ή Τύχη (άρχαΐον άγαλμάτιον). — Τό θέατρον έν Βιέννη 
κατά τήν καταστροφήν. — θέα έκ Τύνιδος. — Έκ τοΰ λευκώματος τών 
αύτογράφων.

Άρ. 17.
Τά Άμπελάκια. — '0 καθηγητής Πιρογώφ. — Ή Έλασσών. — Οί 

Κόσχειοι βόες. — Οίδίπους και Αντιγόνη. — Γυναίκες τοΰ Τουρκεστάν. — 
εανιδες έν ’Ιαπωνία.

Άρ. 18.
Ή Ζάκυνθος. — Τά έν Έπιδαύρω εύρεθέντα αγάλματα. — Ό νέος 

σιδηρόδρομος τοΰ Άγ. Γοθάρδου. — Ή προσάρτησις τής Θεσσαλίας. — 
Έκ τοΰ λευκώματος τών αύτογράφων.

Άρ. 19.
Ή μονή τής Πελλαπαίδος έν Κύπρω. — Ό μουσουργός Auber. — 

Όδυσσεΰς Άνδρούτοου. — Τά έρείπια τής 'Ύδρας έν Τόνιδι. — Ό έν 
Αίγίνη ναός τής Αθήνας. — Ή μετεωρολογική πυξίς. — Ή περίστασις 
κάμνει τον κλέπτην.'

Άρ. 20.
Τά Τρίκκαλα. — Μνηστεία τοΰ Χιαβάθα. — Τά λατομεία τοΰ Πεντε- 

λικοΰ. — Τά έρείπια τής Αγίας Σοφίας έν Κύπρω. — Τό άδελφάκι. — 
’Άνθη διάοορα.

Άρ. 21.
Ή Κασταλία πηγή. — Άνάβασις εις τά Μετέωρα. — ’Αφανής τρα

γωδία. — Τά Μετέωρα (έλληνικαί μοναί). — Διάφορα είδη αλιείας 
(εικόνες επτά).

Άρ. 22.
Ή [χονή τής Αγίας Λαύρας. — Τά Μετέωρα (άνάβασις διά κλιμάκων). 

— Ή πύλη τής Χίβας. — Ή πύλη τής Βοχαρας. — Βοχάριοι στρατιώ- 
ται. — Ή πόλις Μέρβ. — Οικία 'Ρότσχιλδ έν Φραγκφουρτη. — Ή έν 
Φραγκφούρτη έβραϊκή οδός.

Άρ. 23. ;
Ή νήσος Τήνος. — Ό Goethe. — Εσπέρα έν τφ δάσει. — *Τό  

Σούνιον. Ό ναός τής Αθήνας. — Ή εύλογία τών άγρών. J— ‘Η κοίτη 
τοΰ 'Ρήνου έν ετει 1882.

Άρ. 24. |
Ή μονή τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου. — ’Εσωτερικόν τοΰ ναοΰ τής Αγίας 

Σοφίας έν Λονδίνφ. — Δύο οικογένεια!. — Σκηναι έν Μονροβία (εικόνες 
τέσσαρες).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
ΙΙρόλο)'ος. — "Αχαλμα 'Aflijrag (μετά είκόνος). — 'Αλίξ- 

av<Si>og Γ". (μετ’ είκόν.) — Ίφιχίνβα έ»> Ταύρος. — 'OJor 
έ>' Μ«νρο^ουι·ίω (μετ’ είκόν.) — Βι,·δαιτιΐ'«< είχόιτς. ’Αΐ'Φιό- 
rutog — Κυρία κα< /αλή (μετ’ είκόν.) — Άιιιιηκανικίι
ΙΙθ(ΐπ>|ΐα (μετά δύω εικόνων). — At^Outfrog Mooiirr^g (μετ’ 
είκόν.) — Πολιτική Έπιθεώρησις. — Διάφορα. — Νεκρολοχίαυ

ΤΟΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΙΣ ΙΊΜΩΝ

νά προστεθή νέον 
φύλλον εις τον 
άπέραντον λαβύ

ρινθον τής δημοσιογραφίας, 
δικαίως ήδύνατον άναλογι- 
σθή "is τοΰ άρχαίουτών πα
τέρων ημών λογίου*  Γλαύκα 
είς ’Αθήνας κομίζειν.” 
’ Καλ τούτο μέν "ίσως τό λό- 
γιον ήδύνατο νά έφαρμοσθή 
έπι έφημερίδος πολιτικής καλ 
τών ειδήσεων, έφημερίδος, 
αποστολήν έχούσης νά κρατή 
τούς άναγνώστας αύτής ένη- 
μέρους είς τάς μετ’ αστρα
πιαίας ούτως είπεϊν ταχύ- 
τητος διαδιδομένας πολιτικάς 
ειδήσεις, διότι τοιούτων έφη- 
μερίδων Ικανός είναι ήδη ό 
αριθμός’ αλλά δεν έφαρμό- 
ζεται καί έπι τού περιοδικοΰ 
συγγράμματος, ού τό πρώτον 
τεύχος σήμερον τήν έμφά- 
νισιν αύτοΰ ποιείται.

Αφαλμάτιον rijg Παρθένο» ’AOiji'dg ί’κ </

Ό ΕΣΠΕΡΟΣ είναι μεν φύλλον περιο
δικήν, δίς τοΰ μηνός έκδιδόμενον, άλλ’ ή 
τάσις αύτοΰ είναι κυρίως φιλολογική και 
καλλιτεχνική · είναι σύγγραμμα σκοπούν, ώς 
έν τη προ τινων μηνών έκδοθείση ημών 
εγκύκλιοι εϊπομεν, νά πληρώση έπαισθητήν 
έν τή ήμετέρα γλώσση ελλειψιν, παρέχον 
τοις πασιν ανάγνωσμα τερπνόν άμα και δι

δακτικόν, και προωρισμένον 
να παρακολουθώ καί τήν υλι
κήν πρόοδον καί τήν διανοη
τικήν τών χρόνων ημών άνά- 
πτυςιν σύγγραμμα έν γένει 
και έπιμελώς συντεταγμένου 
και κομψώς ηύπρεπισμένον, 
δυνάμενον σκοπίμως νά εύρί- 
σκηται έπι έκάστης οικογε
νειακής τραπέζης.

Και πολλά μέν διά τοΰ 
προγράμματος ημών ούτε 
ύποσχόμεθα ούτε πομπωδώς 
έπαγγελλόμεθα.· θέλομεν όμως 
εντείνει πάσας τάς προσπά
θειας ημών, όπως καταστή
σουμε ν τον ΕΣΠΕΡΟΝ εφη
μερίδα άςίαν τής αποστολής 
αύτής και τοΰ αναπτυγμένου 
τών αναγνωστών αύτής κύ
κλου καί σύντροφον απαραί
τητον τών ήμετέρων οικο
γενειών.

Τάς δυσκολίας και τούς κό
πους έκ τών προτέρων γνω- 
ρίζομεν και έκτιμώμεν αι-
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σθανόμεθα βαθέως ότι άναλαμβάνομεν έργον, συντόνου χρήζον έπιμελείας και φροντίδων πολλών ούχ ήττον όμως θαρρούντως 
εμφανιζόμενα ένώπιον τών αναγνωστών ήμών, τδ μεν έλπίζοντες εις τήν εύγενή και επιεική υποδοχήν, ής παρ’ αύτοϊς 
θέλομεν τύχει, τδ δέ τεθωρακισμένοι μέ τήν πεποίθησιν εκείνην, ήν παρέχει ή συναίσθησις έκπληρώσεως καθήκοντος ίερού 

πρδς τήν άναγεννωμένην ήμών φιλολογίαν.
"Ολα τά πεπολιτισμένα έθνη, μηδ’ αυτών

επιθεωρήσεις, ών τινες κατέστησαν αληθή καλλιτεχνικά μουσεία- μόνη ή 
τού πολιτισμού καϊ τών τεχνών εστία, 
ήμών. At γενόμεναι έν τή δδφ ταύτη 
ένεκα;
τοιούτων αστέρων όρφανός.

τών Σουηδών και τόίν Δανών εξαιρούμενων, εχουσι τάς γραφικά; αύτών 
Ελλάς, ή αρχαία τών φώτων μήτηρ, ή σεβασμία 

στερείται σήμερον συγγράμματος τοιούτου, έκπληρούντος τάς αξιώσεις τής εποχής 
απόπειρα·., σπουδαία·, καϊ αξιέπαινοι ύφ’ όλας τάς επόψεις, έματαιώθησαν — τίνος 

; έργον ήμέτερον δεν είναι νά τδ έξετάσωμεν — έματαιώθησαν όμως, καϊ έκτοτε ό φιλολογικός ήμών όρίζων έμεινε

’Εμφανιζόμενοι λοιπόν ένώπιον τών αναγνωστών ήμών διά 
έχαράξαμεν οδόν, θεωροΰντες ιερόν ήμών καθήκον νά τηρήσωμεν άπάσας 
άντάλλαγμα τών άοκνων ήμών κόπων και προσπαθειών δικαιούμεθα νά ζητήσωμεν 

καϊ ευμενή ύποστήριξιν.
’Αποτεινόμενοι έν τέλει πρδς τούς απανταχού τής γής λογίους τού έθνους ήμών τολμώμεν νά ύποβάλλωμεν αύτοϊς 

τήν ταπεινήν παράκλησιν, όπως διά τών ψιχίων τής διανοητικής αύτών τραπέζης θελήσωσιν ένίοτε νά προσφέρωσι τροφήν 
εις τόν ήμέτερον ΕΣΠΕΡΟΝ, εις σύγγραμμα εθνικόν καθ’ όλα και τήν ψυχήν και τδ φρόνημα, τδ όποιον θέλει θεωρήσει 
τιμήν αυτού νά κοσμή τάς στήλας αύτού διά τών προϊόντων τών έμβριθών αύτών μελετών, καθ’ όσον ταύτα συμμορφούνται 

πρδς το πνεύμα καϊ
Επομένως 

θέλομεν καταβάλλει 
τούτο προϊόντος τού

προς τήν τάσιν αυτού.
έλπίζομεν ότι το ήμέτερον κοινόν θέλει επιδοκιμάσει τον σκοπόν ήμών και επικροτήσει εις τάς ας 
προσπάθειας, αΐτινες διαρκώς θέλουσι τείνει εις τήν τελειοποίησιν τού ήμετέρου φύλλου, όπως καταστή 
χρόνου και τού σκοπού αύτοΰ καϊ τής ώραίας καϊ φιλτάτης ήμών πατρίδος αντάξιον.

ΤΟ ΕΣΧΑΤΩΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΝΑΚΑΛΪΦΘΕΝ ΑΓΑΛΜΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑΣ.

Εύστοχώτερον και αξιοπρεπέστερο';, νομίζομεν, δεν δυνάμεθα 
νά κοσμήσωμεν τήν πρώτην σελίδα τοΰ πρώτου τεύχους τοΰ 
"ΕΣΠΕΡΟΥ” ή διά τής εικόνας τοΰ άγαλματίου τής Παρθένου 
Αθήνας, τοΰ προ μικροΰ έν μέσαις Άθήναις άνακαλυφθέντος, τό 
όποιον δικαίως τοσοΰτον διήγειρε τήν περιέργειαν ού μόνον τών 
περί τήν αρχαιολογίαν άσχολουμένων αλλά και σύμπαντος τοΰ 
πεπολιτισμένου κόσμου.

Ήμεΐς τό έργον τοΰτο ιδίοις δμμασι δεν εϊδομεν, δπως περι- 
γράψωμεν αυτό πιστώς- δθεν περιοριζόμεθα μεταφέροντες είς τάς 
στήλας ήμών τήν επιστημονικήν και έμβριθεστάτην έκθεσιν, ήν ό 
διευθυντής τοΰ έν Λονδίνω Βρετανικοΰ Μουσείου C. Τ. Newton 
άπέοτειλε προς τον δήμαρχον ’Αθηναίων.

’Ιδού ή έκθεσις κατά τήν μετάφρασιν τής ’Αθηναϊκής "Έφη- 
μεριοος .

Τό άγαλμάτιον τοΰτο, άπομίμημα τοΰ χρυσελεφάντινου αγάλ
ματος τής Παρθένου Άθηνάς, ής τό πρωτότυπον, έργον τοΰ 
Φειδίου, ΐστατο έν τώ Παρθενώνι. έχει ΰψος 1,05 μέτρον, συμ- 
περιλαμβανομένης και τής βάσεως, είναι δέ κατεσκευασμένον έκ 
λευκοΰ μαρμάρου, τό όποιον ήτο κεχρωματισμένον. Ή θεά ίστα- 
ται, έχουσα τό αριστερόν γόνυ έλαφρώς κεκλιμένον. Διά τής 
δεξιάς χειρός κρατεί Νίκην, τήν δέ άριστεράν έπαναπαύει έπι τής 
άσπίδος έπι τής άκρας έρειδομένην. Μεταξύ τής άσπίδος και τής 
Άθηνάς ύπάρχει όφις συνεστραμμένος. Έπι τής κεφαλής έχει 
κόρυθα, ής ό ύψηλός λόφος στηρίζεται έπι σφιγγός· 'Εκατέρωθεν 
τής σφιγγός ύπάρχει γρύψ. Έπί τοΰ στήθους φαίνεται ή αίγ'ις 
έχουσα είς τό κέντρον τήν κεφαλήν τής Γοργόνος. Μακρο'ι πλό
καμοι πίπτουσιν έκατέρωθεν τοΰ τραχήλου καϊ φθάνουσι μέχρι τοΰ 
μέσου τής αιγίδος, έπι δέ τών κροτάφων μικροί βόστρυχοι. Φέρει 
δέ χιτώνα ποδήρη, έπι τοΰ οποίου κατέρχεται δεύτερον ίμάτιον 
φθάνον έμπρός μέχρι τών μηρών καϊ καταπίπτον πρός τά δεξιά 
είς μακράς πτέρυγας. Έπι άμφοτέρων τών βραχιόνων έχει ψέλ- 

τού ΕΣΠΕΡΟΥ θέλομεν άπαρεγχλίτως βαδίσει ήν 
τάς ύποχρεώσεις ήμών. Νομίζομεν δμως ότι εις 

παρά τοΰ 'Ελληνικού κοινού συμπαθή 

λιον έν σχήματι δφεως, έπι δέ τών ποδών παχέα πέδιλα. Ή 
Νίκη ισταται έπι τής παλάμης τής δεξιάς χειρός τής Άθηνάς· 
ή κεφαλή αύτής έβλεπε πιθανώς πρός τον θεατήν, αλλά τό σώμα 
είναι έστραμμένον καϊ παρουσιάζει τά τρία τέταρτα τής άπόψεως 
τώ κατά μέτωπον όρώντι τό άγαλμα. Ως ή Άθηνά, οΰτω καϊ ή 
Νίκη φέρει χιτώνα ποδήρη, έπι τοΰ οποίου ύπάρχει δεύτερον 
ίμάτιον μέχρι τών μηρών φθάνον. Ταινία όπισθεν περιβάλλουσα 
τήν όσφύν κρέμαται έπι τοΰ δεξιού βραχίονος. Τό παράστημα 
αύτής έμφαίνει έσπευσμένην κίνησιν. Ή δεξιά χειρ τής Άθηνάς 
επαναπαύεται έπι κίονος. Τό εξωτερικόν τής άσπίδος δέν έχει 
ένδείξεις τών αναγλύφων τοΰ πρωτοτύπου, έκτος μόνον τής κεφαλής 
τής Γοργόνος έν τω κέντρω.

Συγκρίνοντες τό πρόσωπον τοΰτο μετά τών προηγουμένως 
γνωστών φιλολογικών καϊ καλλιτεχνικών μαρτυριών περϊ τοΰ χρυσ
ελεφάντινου αγάλματος, άς ό Michaelis συνέλεξε (Parthenon) 
βλέπομεν, δτι τό νέον άγαλμάτιον ένισχύει τάς μέχρι τοΰδε ύγιεστέρας 
γνώμας περϊ τής άνανεώσεως τοΰ χρυσελεφάντινου άγάλματος. Άπο- 
δεικνύει, δτι ό καθηγητής Michaelis είχε δίκαιον λαβών ώς οδη
γούς αύτοΰ είς τήν γενικήν σύνθεσιν τών πτυχών τό άτεχνον άγαλ
μάτιον καϊ τον Αθηναϊκόν κορμόν, τά ύπό τοΰ Καρόλου Lenormant 
(δήθεν) άνακαλυφθέντα, καϊ δτι ό Παυσανίας εΐχε καϊ αύτός δί
καιον διαβεβαιώσας δτι την κόρυθα έκόσμει σφιγξ μεταξύ δύο 
γρυπών. Άφ’ έτέρου δμως έπι τής άσπίδος τοΰ νέου άγαλματίου 
δέν εύρίσκομεν τήν Άμαζονομαχίαν, ήτις, ώς γνωρίζομεν, ήτο γε- 
γλυμμένη έπι τής άσπίδος τοΰ πρωτοτύπου καϊ ήτις είναι άτέχνως 
γεγλυμμένη έπι τής άσπίδος τοΰ άγαλματίου τοΰ Lenormant καϊ 
τεχνικώτερον έπι τής τοΰ Strangford.

’Εάν ή Νίκη άνταποκρίνηται έν τή άπομιμήσει, ώς πρός τήν 
αρχικήν έννοιαν καϊ τήν γενικήν σύνθεσιν, είς τό πρωτότυπον έργον 
τοΰ Φειδίου, καϊ έάν ή δεξιά χειρ τής Άθηνάς έστηρίζετο έν τώ 
πρωτοτύπω έπι κίονος ή έάν συνεκρατεΐτο διά μεταλλικής ράβδου 
έν τω έλέφαντι, είναι ζητήματα, τά όποια δυνάμεθα πρός τό παρόν 
νά παραλείψωμεν.

Ή πρωτότυπος Νίκη εΐχεν ΰψος, βπερ ό Michaelis ύπολο-

γίζει ίσον πρός 1,85 μέτρον. Έάν ύποθέσωμεν δτι ολόκληρον τό 
άγαλμα αύτής ήτο έκ χρυσού λεπτοτάτου, τό βάρος ήθελεν είσθαι 
καϊ πάλιν πολύ μεγάλον, δπως κρατήται έπι τής παλάμης τής 
Άθηνάς μεθ’ δριζοντίου μόνον στηρίγματος· Έν τώ τεύχει τοΰ 
Ιανουάριου τοΰ Bulletin de Correspondance Hellenique ό κύριος 
Hauvette-Besnault έδημοσίευσε λεπτομερή περιγραφήν τοΰ νέου 
άγαλματίου, έξ ής μανθάνομεν δτι ύπάρχουσιν ίχνη κίτρινου χρώ
ματος έπι τής κόμης καϊ έρυθροΰ ; 
όφθαλμοΐς. Ό λόφος έχει γραμμάς κεχαραγμένας 
δι’ έρυθροΰ χρώματος.

ΤΙ άνακάλυψις τοΰ άγαλματίου

καϊ κυανού χρώματος έν τοΐς 
..........  ; καϊ βεβαμμένας

τούτου είναι μέγα κέρδος διά 
τήν αρχαιολογίαν, καθόσον παρουσιάζει ήμϊν τινάς τών κυριω- 
δεστέρων χαρακτήρων τοΰ πρωτοτύπου διά τρόπου έμφαντικοΰ καϊ 
όριστικοΰ. Καίτοι ένθυμίζων τούτους ό μιμητής έντελώς άπέ- 
τυχεν είς τήν άπομίμησιν τών ύψηλοτέρων τοΰ πρωτοτύπου προ
σόντων — τοΰ λεπτού θέλγητρου τής έκφράσεως, τής χάριτος καϊ 
μεγαλοπρεπείας τής γενικής παραστάσεως —. Ούδ’ ήουνάμεθα 

. νά προσδοκώμων ταύτα παρά τής δουλικής χειρός μιμητού τής 
ρωμαϊκής έποχής, δστις πιθανώς έξετέλεσε τό έργον κατά παραγ
γελίαν ιδιώτου.

Είς τό μέρος, δπου εύρέθη τό άγαλμάτιον τοΰτο πρός βορράν 
τοΰ Βαρβακείου, ύπάρχουσι θεμέλια, τά όποια νομίζεται δτι άνήκον 
είς ρωμαϊκήν οικίαν, τοΰτο δέ παρέχει ύπόστασιν είς τό ρηθέν έν 
τω τελευταίω τεύχει τοΰ “Αθηναίου” δτι τό άγαλμα έκόσμει τό 
εύκτήριον (sacrarinni) ρωμαϊκής οικίας. Τό κατ’ έμέ φρονώ, δτι 
κατεσκευάσθη έπι τών Άντωνίνων, δτε ό μεγαλόδωρος Άδριανός 
έκαλλώπιζε τάς Αθήνας.

Είς συμπλήρωσιν τών περϊ τοΰ άγαλματίου τής Άθηνάς λε- 
χθέντων άποσπώμεν έκ τών τελευταίων 'Ελληνικών έφημερίδων 
τά εξής·

Η άρχαιολογική τών Αθηνών Εταιρία έπιχειρήσασα προ έβδο- 
μάδος νά έρευνήση πλειότερον δι’ άνασκαφής τόν παρά τό Βαρβάκειον 
τόπον, δπου εύρέθη τό γνωστόν μαρμάρινου άγαλμα τής Άθηνάς, 
έπέτυχε χθές νά εΰρη εν τών λειπόντων μερών τοΰ άγάλματος, τό 
δεξιόθεν έπι τοΰ κράνους ζώον άνέχον τόν ένα τών δευτερευόντων 
λόφων έν άρίστη καταστάσει διατηρούμενο'?. Είναι δέ τό ζώον 
ίππος πτερωτός τέλειος, καϊ ούτως έκλείπει νΰν ή διαφωνία καϊ 
ή αμφιβολία τών περιγραψάντων μέχρι τοΰδε τό άγαλμα, οίτινες 
έχαρακτήριζον τό μόνον τέως άριστερόθεν όπωσοΰν σωζόμενον 
ζώον διαφόρως, ένεκα τής έλλείψεως τής κεφαλής του, όνομάζοντες 
αύτό οί μέν λέοντα, οί δέ γρύπα, οί δέ, ώς ό Γερμανός Lange, 
ίππον, δστις δέ καϊ ηύστόχησε τοΰ άληθοΰς. Σώζονται δέ έν τω 
λόφω έρυθραί τινες καϊ κυαναϊ γραμμαϊ καϊ αί όφρΰς τοΰ ίππου είναι 
έρυθραί. Ό δέ λίθος τοΰ τεμαχίου, έξ ού καϊ τό δλον άγαλμα 
είναι πεποιημένον, φαίνεται όχι ΓΙεντελήσιος, ώς κοινώς έρρέθη, 
άλλ’ άλλοΐός τις μαλακώτερος καϊ διαφανέστερος, πλησιάζων πρός
τήν ποιότητα τοΰ άλαβάστρου.

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ'.

Σπανίως δέδοται ήγεμόνι νά καταλάβη τόν θρόνον τών 
τερών του ύπό τοιαύτας συγκινητικά; περιστάσεις, ύφ’ ας : \ «

πα-
. . . - Μ~έ- 

λαβεν αύτόν ό νέος τοΰ έκτεταμένου ρωσσικοΰ κράτους μονάρχης.
Φωνή βαθείας συγκινήσεως, φωνή άπεχθείας άντήχησεν άπό 

δυσμών μέχρις άνατολών καϊ άπό βορρά μέχρι νότου έπι τώ φο- 
βερώ άκούσματι, τό όποιον ό τηλέγραφος άστραπηδόν μετέδωκε, 
περϊ τής άποτροπαίας δολοφονίας τοΰ λαοποθήτου αύτοκράτορος 
Αλεξάνδρου Β’. Ό αύτοκράτωρ ουτος, ό μεγαλείτερος πάντων 
τών άπό τών χρόνων τοΰ μεγάλου Πέτρου διευθυνάντων τάς τύχας 
τής ρωσσικής αύτοκρατορίας, ό ύπό τών ύπηκόων του άγαπώμενος 
καϊ τιμώμενος ήγεμών — έπέπρωτο νά πέση έν δλη τή άκμή 
τής ύγείας θύμα έπαράτου συμμορίας δολοφόνων!

Διά αίματηράς γραφίδας έχαράχθη ή άπαισία πράξις τής 
113 Μαρτίου 1881 είς τάς άνεξαλείπτους σελίδας τής παγκοσμίου 
ιστορίας. “ Ορμητικώς καταλαμβάνει ό θάνατος τόν άνθρωπον 
καϊ προθεσμίαν δέν τω παρέχει” λέγει ό μέγας τών Γερμανών 
ποιητής Σχίλλερος καϊ μέ τρόπον σπαραξικάρδιου έπεβεβαιώθησαν 
οί λόγοι ούτοι έν τω βίω τοΰ μεγάλου ήγεμόνος πασών τών 
'Ρωσσιών.

Ο αύτός δμως ποιητής προσθέτει· “Καϊ έκ τών ερειπίων νέα 
άναγεννάται ζωή!” Ούτως ένεφανίσθη ένώπιον τοΰ συγκεκινημένου 
καϊ θρηνοΰντος ρωσσικοΰ λαού έν τώ προσώπω τοΰ υιού τοΰ με- 
ταστάντος νέος ήγεμών, έν δλη τή άκμή τής άνδρικής ήλικίας 
εύρισκόμενος, ήγεμών, δστις φαίνεται προωρισμένος νά συνέχιση το 
έργον τοΰ φιλανθρώπου πατρός του καϊ νά όδηγήση τούς ύπηκόους 
αύτοΰ πρός τό ύψηλόν έκεΐνο τέρμα, πρός τό όποιον έτεινε μετά 
πατρικής άφοσιώσεως, ώς αληθής τής άνθρωπότητος φίλος, ό 
Αλέξανδρος Β’. Ούτως έλαχε τώ νέω μονάρχη έργον μέγα, 
έργον εύγενές, ύψηλόν ή άποπεράτωσις τοΰ οικοδομήματος, τοΰ 
όποιου ό πατήρ έθεσε τόν θεμέλιον λίθον Τό έργον τοΰτο είναι 
άξιον νά έπασχολήση ολόκληρον τόν βίον ενός άνθρώπου', καϊ έάν 
ήναί τις δστις έχει την πρός τοΰτο άπαιτουμένην Οέλησιν καϊ 
δύναμιν, τοιοΰτος είναι άναντιρρήτως ό αύτοκράτωρ Αλέξανδρος Γ’’. 
Καλώς γνωρίζει τό μέγεθος τοΰ έργου καλώς γνωρίζει όπόσον ■ 
βαρύ είναι τό φορτίο·; καϊ πόσον μεγάλη ή εύθύνη, ήν άνα- 
λαμβάνει καϊ έννοεϊ δτι έκ τών σοφών αύτοΰ καϊ έσκεμμένων μέ
τρων ού μόνον ή ησυχία τοΰ έκτεταμένου κράτους τών τσάρων 
έξαρτάται άλλά καϊ συμπάσης τής Εύρώπης ή ειρήνη — άλλ’ 
έχει τήν σταθερότητα καϊ τήν δύναμιν έκείνην, ήν άπαιτοΰσιν αί 
περιστάσεις καϊ πεποιθότως θέλει προβή είς τά πρόσω άδιαφορών 
πρός τά πέριξ αύτοΰ άφρίζοντα τής Σκύλλης καϊ τής Χαρύβδεως 
κύματα. Τοΰτο άποδεικνύει καϊ ή άνορική αύτοΰ συμπεριφορά έν 
μέσω τής βαθείας θλίψεως, ή τις τοσοΰτον αίφνηδίως κατεσπάραξε 
τό στήθος του- τοΰτο άποδεικνύουσι καϊ αί πρόσφατοι αποφάσεις, ας 
άμα άναβάς τόν θρόνον έξέδωκε · τοΰτο άποδεικνύει τέλος ή στιβα- 
ρότης, μεθ’ ής έδράξατο τών ηνίων τοΰ κράτους καϊ το θάρρος καϊ 
ή ευστάθεια τών πρώτων αύτοΰ βημάτων.

Ό αύτοκράτωρ Αλέξανδρος 1”. έγεννήθη τή 14 26 Φεβρουρίου 
τοΰ έτους 1845 ώς ό δευτερότοκος υιός τής αύτοκρατορικής οικο
γένειας. Ως τοιοΰτος δέ δέν έλαβε την άνατροφήν έκείνην, ήν 
ώς διάδοχος τοΰ θρόνου έλάμβανεν έκ τής μικράς ήδη ήλικίας ό 
πρεσβύτερος άδελφός αύτοΰ Νικόλαος· Ό Αλέξανδρος έζησεν έν 
άμερίμνω καϊ ήσύχω βίω μέχρι τοΰ εικοστού τής ήλικίας του 
έτους. Τή 12 24 Απριλίου 1865 καθ’ ήν -ημέραν ό πρωτότοκος 
αύτοΰ άδελφός άπέθνησκεν έν Νίκαια, άνυψώθη δ Αλέξανδρος ύπό 

’; τήν ύψηλήν τοΰ διαδόχου τοΰ ^ωσσικοΰ 
τής στιγμής δέ ταύτης, έννοήσας την 

τό σοβαρόν ήρξατο έπιδιδόμενος 
τά μαθήματα έκεΐνα, τά όποια ώς 
παραμελήσει, καϊ τά όποια ώς μέλ- 

. Ούτως έπεδόθη μετά πλεί- 
τήν μελέτην τών φυσικών έπιστημών, είς 

"ι, τής πολιτικής οικονομίας καϊ τών 

τοΰ πατρός αύτοΰ είς τήν 
θρόνου περιωπήν. Άπό 
άποστολήν αύτοΰ καϊ τής εύθύνης 
μετ’ άοκνου έπιμελείας είς 
άμέριμνος άξιωματικος είχε 
λοντι αύτοκράτορι τω ήσαν αναγκαία, 
στου δσου ζήλου είς ■ ' 
τήν σπουδήν τών νομικών 
νεωτέρων ξένων γλωσσών.

Όμοΰ μετά τοΰ δικαιώματος τής διαδοχής είς τόν αύτοκρα-

τής Δανίας Χρι- 
κατά τόν Νοέμβριον τοΰ

ταρικόν θρόνον τώ έμεινε κληρονομιά ιερά παρά τοΰ άποθανόντος 
άρελφοΰ του καϊ ή μέλλουσα σύζυγός του, ή πριγκήπισσα .Μαρία 
Σοφία Φριδερίκα Δαγμάρ, θυγάτηρ τοΰ βασιλέως 
στιανοΰ θ’, μεθ’ ής καϊ συνεζεύχθη 
έτους 1866.

Έκ τοΰ γάμου τούτου, δστις δικαίως πρότυπον συζυγικού 
συνδέσμου καϊ άδολου οικογενειακής ευτυχίας θεωρείται, έγεννή- 
θησαν τέσσαρα τέκνα· οί μεγάλοι δούκες Νικόλαος, Γεώργιος καϊ 
Μιχαήλ καϊ ή μεγάλη δούκισσα Ξένη, ών ό μέν πρωτότοκος καϊ 
σήμερον διάδοχος άγει τό IS01- έτος τής ήλικίας ό δέ τελευταίος 
τό τρίτον.
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'Ο Αλέξανδρος Γ’, δσας ώρας ήδύνατο ώς διάδοχος νά δια
θέτη, τάς διήγεν έν μέσω τής οικογένειας αύτοΰ. Όστις έβλεπεν

ώς τον μέλλοντα μονάρχην τοΰ ίσχυροΰ κράτους. Νυν βεβαίως, 
δτε αισθάνεται το βαρύ, άοιάζοπον φορτίον τών φροντίδων, αι

δδόν Καί περί τούτου έγγυαται ό χαραζτήρ τοΰ νέου ήγεμόνος, 
χαρακτήρ ανδρικός, καί εύσταθής, δυνάμενος νά έκτελέση σχέδια 
μεγάλα καί νά άναλάβη πρωτοβουλίαν καί σκέψεων καί αποφάσεων · 
Μετά τοΰ χαρακτήρος τούτου, περί τοΰ οποίου πάντες ήδυνήΟησαν 
νά κρίνωσιν δσοι έπλησίασαν αύτόν, συνδέεται καί καρδία έπιεικής 
καί την δικαιοσύνην ποθοΰσα καί άγαπώσα. 'Επομένως δυνάμεθα 
μετά πεποιθήσεως νά είπωμεν δτι αι τύχαι τής 'Ρωσσίας είναι έμ- 
πεπιστευμέναι είς πηδαλιούχον ικανόν καί θαρραλέου, δστις καί έν 
μέσω τής μεγαλειτέρας τρικυμίας δύναται νά όδηγήση τό σκάφος 
τής πολιτείας είς τόν ασφαλή λιμένα.

Μετά γαληνιαίας πεποιθήσεως άνέγνωσαν ού μόνον οί λαοί 
τής 'Ρωσσίας αλλά καί τά άλλα έθνη τήν προκήρυξιν, ήν ό 
βαρώνος Giers, ό διευθύνων τό ύπουργεϊον τών εξωτερικών άπηύ- 
θυνε τή 7|19 Μαρτίου τρ. έτ. πρός τούς παρά ταϊς ξέναις αύλαΐς 
πρεσβευτάς τής 'Ρωσσίας. Έκ τής προκηρύξεως ταύτης έξάγεται 
δτι ό ’Αλέξανδρος Γ'. θέλει τηρήσει πιστώς τάς μετά τών λοιπών 
Εύρωπαϊκών δυνάμεων φιλικός αύτοΰ σχέσεις, έτοιμος ών νά άνα- 
πτύξη καί νά προαγάγη τήν εύημερίαν τού ύπό τής θείας Πρό
νοιας έμπιστευθέντος αύτω κράτους. Ειρήνη καί έσωτερικώς καί 
έξωτερικώς, τοιαύτη είναι ή πολιτική τοΰ νέου αύτοκράτορος.

Έν τώ σημερινω τεύχει μεταφέρομεν τήν έπιτυχή εικόνα τού 
αύτοκράτορος, ή τις έκ πρώτης ήδη δψεως ελκύει τον θεατήν. 
Τολμηρός έδείχΟη ό Αλέξανδρος καί έν τω τελευταίω κατά τής 
Τουρκίας πολέμιο, καθ’ δν έν Πλεύνη έκάλυψε μετ’ επιτυχούς κινή
ματος τήν αριστερόν πτέρυγα τού ρωσσικοΰ στρατού, ή τις έκιν- 
δύνευε νά περικυκλωθή ύπό τού έχθροΰ. Ζώντος έτι τοΰ πατρός 
του κατείχε τήν ύψηλήν θέσιν στρατηγού τού ιππικού καί τού 
πεζικού- ήτο πρός τούτοις γενικός ύπασπιστής τού αύτοκράτορος, 
αρχηγός τής σωματοφυλακής καί διοικητής τού διαμερίσματος τής 
Πετρουπόλεως, χάτμαννος δλων τών Κοζάκων κ. τ. λ. Καί έν 
τώ συμβουλίω τοΰ στέμματος είχε θέσιν έπιφανή · τέλος δέ ήτο 
καί πρύτανις τοΰ Πανεπιστημίου τής Έλσινώρης.

Ούτιο κατά πάντα κατηρτισμένος καί οι’ δλων τών ηγεμονικών 
αρετών πεπροικισμένος άνέλαβε τήν κληρονομιάν τών πατέρων 
αύτοΰ, ήν άναμφιβόλως θέλει διευθύνει πρός εύτυχίαν καί έαυτού 
καί τών διαφόρων αύτοΰ λαών.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΪΡΟΙΣ
ύπό

ΓΑΙΤΟΤ.
Μετά μεγίστης εύχαριστήσεως καί έβνικής ύπερηφανείας δημοσιεΰομεν τό ανέκδοτον 
έργον τοΰ διακεκριμένου έν ήμΐν λογίου καί πρεσδεντοΰ τοΰ οασιλέιο; ήμών έν Βερο- 
λίνψ, Κυρίου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ρ. ΡΑΙ’ΚΛΒΗ, τήν μετάφρααιν τής Ίφιγενείας έν 

Ταύροις, τραγιρδίας τοΰ ποιητοΰ Γαίτου.

Ό αντοχφίτωρ ’A).i£arf(>og Γ".

ΠΡΟΣΩΠΑ.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
ΘΟΑΣ, βασιλεύς τής 'Γαυρίδος.
0 ΡΕΣΤΗΣ.
ΠΕΛΑΔΗΣ.

* ΑΡΚΑΣ.
ΊΙ σκηνή άλσος πρό τοΰ ναοϋ τής Άρτέμιδος.

αυτόν παίζοντα μετά τών τέκνων του έν τώ έκτεταμένω κήπω τών 
ανακτόρων έν δλη τή πατρική άφελεία ήθελε τόν έζλάβει ώς 
εύτυχή ιδιώτην και όχι ώς τόν διάδοχον τοΰ ρωσσικοΰ θρόνου και

ώραι τής ήσύχου έκείνης ευτυχίας τω είναι μεμετρημέναι- ούχ 
ήττον όμως πάλιν έν μέσω τοΰ οικογενειακού αύτοΰ κύκλου θέλει 
εΰρει τήν άπαιτουμένην δυναμιν δπως βαδίση τήν άπαξ χαραχθείσαν

11ΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ.
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ηνη).

Είς τάς σκιάς σας, ζορυφαί υψιπετείς 
τοΰ πυκνού άλσους, τοΰ αρχαίου κ’ ιερού, 
ώς είς τό θειον τέμενος τό σιγηλόν, 
ύπερχομένη φρικιώ, ώς σήμερον 
αν ύπηρχόμην κατά πρώτον ύφ’ υμάς. 
Τό πνεύμα μου ένταύθα δέν έθίζεται. 
Ενταύθα μ’ έ'χει κρυπτομένην πρό ετών 

υψιστον νεύμα, καί προθύμως πειθαρχώ. 
Αλλ’ ώς τό πρώτον, ξένη μένω πάντοτε- 
ό πόντος μέ χωρίζει τών φιλτάτων μου- 
μακράς ημέρας ίσταμαι είς τήν ακτήν, 
καί ή ψυχή μου τήν Ελλάδα μου ζητεί, 
άλλ’ είς τούς στεναγμούς μου αποκρίνεται 
τό κύμα τού πελάγους τό βαρύγδουπαν. 
Ούαί τω δστις τών γονέων του μακραν, 
τών αδελφών, ζή μόνος! Είς τά χείλη του 
συντρίβ’ ή λύπη τής ζωής τήν κύλικα- 
μακράν φοιτώσι πάντοτ’ αί φροντίδες του 
πρός τού πατρός τούς οίκους, δπου τ’ ούρανού 
ό ήλιος τό πρώτον τω ήνέωξε 
τήν έκτασιν, καί δπου έν ταϊς παιδιαίς 
ομήλικα; συνήπταν οί γλυκείς δεσμοί.
Δέν έγκαλώ τό θειον · πλήν τών γυναικών 
έν πάσ ή θέσις είν’ αξιοθρήνητος.
Κατ’ οίκον, έν πολέμιο άρχει ό άνήρ, 
Καί ούτ’ έν ξέναις χώραις δέν άμηχανεί. 
Αύτοΰ ή κτήσις καί ή δάφνη τών νικών, 
θάνατος δόξης τώ παρασκευάζεται. 
Τής γυναικός δ’ ή τύχη πόσον άπορος! 
είς τραχύν άνδρα νά ύπείκη, καί αύτό 
έστί καθήκον καί παρηγοριά της! 
Ούαί δ’ αν έχθρά μοίρα τήν έξώρισε! 
Χρηστός άνήρ, ό θόας, είς σεπτά δεσμά 
ένταύθα μέ συνέχει ίερόδουλον. 
Αίσχυνομένη, ώ θεά, ομολογώ 
πώς έν δυσθύμω σιωπή σ’ ύπηρετώ 
τήν σώτειράν μου. Τήν ζωήν μου ώφειλον 
είς σέ ν αφιερώσω, έθελόδύυλος. 

’Έλπισα πάντοτ’ έπί σέ, ώ Άρτεμι, 
κ’ έλπίζω ετι, ήτις τήν απόβλητον 
τού ίσχυροΰ μονάρχου κόρην έκλεισα; 
είς τήν γλυκείαν ίεράν αγκάλην σου.
Διό; θυγάτηρ, άν τοΰ ήρωος, παρ’ ού 
παιδοθυσίαν ήτησας είς βάσανον, 
έάν τού ίσοΟέου Άγαμέμνονος, 
δστις τό φίλτατόν του σοί προσήγαγε, 
τό ’Ίλιον ένδόξως έκπορθήσαντος 
συνώδευσας τόν νόστον είς τήν πόλιν του, 
άν τήν γυναίκα, τήν Ήλέκτραν, τόν υιόν, 
τούς θησαυρούς του σύ τώ διετήρησας, 
κ έμέ άποδος πάλιν τοίς φιλτάτοις μου, 
καί ώς έκ τοΰ θανάτου, ουτω σώσόν με 
κ’ έκ τοΰ ένταύθα βίου, άλλου τάφου μου.

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ. ΑΡΚΑΣ.
ΑΡΚΑΣ.

Ό Βασιλεύς μέ πέμπει, χαίρειν λέγων σοι, 
τή ίερεία τής Άρτέμιδος- Αύτή 
είν’ ή ή μέρα δτε ή Ταυρίς τελεί 
εύχαριστίας νικών νέων τή θεά.
Τοΰ Βασιλέως προδραμών καί τοΰ στρατού, 
σοί άναγγέλλω δτι φθάνουν πάραυτα.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Νά τούς ύποδεχθώμεν έτοιμ’ εΐμεθα, 
καί ή θεά μας θέλει εύμενώς ίδεΐ 
τάς εύπροσδέκτους προσφοράς τοΰ θόαντος.

ΑΡΚΑΣ.
*Ω! τής έντιμου ίερείας, τής σεπτής 
Τό βλέμμα, τό σόν βλέμμα, έάν εΰρισκον, 
ώ ιερά παρθένε, φωτεινότερον
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εις χρηστόν πάσιν οιωνόν! Πλήν Ολίψεως 
κρυπτής άχλύς τήν φρένα συσκιάζει σου, 
και πρό ετών ματαίως περιμένομεν 
έμπιστοσύνης λέξιν έκ τοΰ στήθους σου. 
Άφ’ δτου σέ γνωρίζω είς τάς χώρας μας, 
τό βλέμμα τούτο πάντοτε μ’ έπτόησεν. 
Έσφηνωμένη διά σιδηρών δεσμών 
έντός τοΰ στήθους ή ψυχή σου φαίνεται.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Αυτό είς εξόριστους πρέπ’, είς ορφανούς. 

ΑΡΚΑΣ.
Άλλ’ είσ ένταΰθα όρφανή κ’ έξόριστος; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
ΓΙατρίς ή ξένη νά μάς γίνη δύναται;

ΑΡΚΑΣ.
Είς σέ δέ, ξένη ή πατρίς σου έγινε. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Και δι’ αύτό αίμάσσει ή καρδία μου. 
Παιδίον ή μην, πριν μοι δέση τήν ψυχήν 
πατρός, μητρός καί φίλων αδελφών δεσμός, 
όπότε Οαλλο'ι νέοι, εύανθεΐς, δμοΰ 
έκ τής αρχαίας ρίζης πρός τόν ούρανόν 
άνέκυπτον. Φεΰ! Τότε μέ κατέλαβε 
κατάρα ξένη, και παντός φιλτάτου μου 
μ έχώρισε, τόν φίλον διαρβήξασα 
δεσμόν, δι αμείλικτου σιδηράς χειρός. 
Έσβέσθ’ ή πρώτη τής νεότητας χαρά, 
ή νέα έμαράνθη βλάστησις. Σκιά, 
εί και σωθεΐσα, ήμην, καί φιλόζωοι 
έντός μου πόθοι δεν άνθοΰσι τοΰ λοιπού.

ΑΡΚΑΣ.
’Εάν τοσοΰτον δυστυχής κηρύττεσαι, 
νά σέ κηρύξω δύναμαι άγνώμονα.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Ευγνωμοσύνην τρέφω.

ΑΡΚΑΣ.
ΓΙλήν τήν καθαράν 

ούχί, τόν φόρον τοΰ εύεργετήματος, 
ούχί τό στίλβον βλέμμα, έκ φαιδρότητος 
άστράπτον κ’ έκ φιλίας τοις ξενίζουσι. 
Μυστηριώδης τύχη βτε σ’ έφερε 
προ μακροΰ χρόνου είς αύτόν μας τόν ναόν, 
είς σέ προσήλθεν ώς θεόσδοτόν τινα 
ό θόας, προσηνής σοι μετά σεβασμού, 
και σ’ ύπεδέχθη φιλοφρόνως κ’ εύμενώς 
ή ακτή αΰτη, ή τοις πάσιν άξενος- 
διότι οΰτις έπεδήμησε πρό σοΰ 
μή, κατ’ άρχαΐον έθος, τής Άρτέμιδος 
φοινίξας τήν έσχάραν, θύμα ιερόν.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Τό πνέειν μόνον δέν άποτελεϊ τό ζην. 
Ζωήν τήν λέγω ταύτην, ήν άποθρηνώ 
είς ιερά τεμένη, ώς νυκτοπλανής 
σκιά περί τόν τάφον έαυτής; ζωήν 
εύημεροΰσαν, συνειδυΐαν έαυτής, 
ής αί ήμέραι έν κενοΐς παρέρχονται 
όνείροις, καί τάς άχρους έτοιμάζουσιν 
ήμέρας, δσας είς τής Λήθης τάς άκτάς 
πανηγυρίζει πενθηφόρος ό χορός 
τών οίχομένων, έπιλήσμων εαυτού; 
Ζωή ματαία είναι τάφος πρόωρος. 
Τής γυναικός ή τύχη αυτή, κ’ ή έμή.

ΑΡΚΑΣ.
Τήν ΰπαρξίν σου θεωρείς ανεπαρκή. 
Τήν εύγενή σου έπαρσιν σοί συγχωρώ, 
πλήν καί οίκτείρω. Τής ζωής σοί άφαιρεΐ 
τήν τέρψιν. Ούδέν, λέγεις, έδώ έπραξας. 
Τοΰ άνακτος τήν φρένα τις έφαίδρυνε; 
Τις τό άρχαΐον έθος, τό είς τόν βωμόν 
τής θεάς πέμπον θύματα αιματηρά 
τούς ξένους πάντας, διά πρόφρονος πειθοΰς 
έτος μετ’ έτος βαθμηδόν έκώλυσε, 
τούς αιχμαλώτους τού θανάτου έσωσε 
καί φίλον νόστον παρεσκεύασεν αύτοΐς; 
Ή δέ θεά μας, άνοργήτως τής σπονδής 
τής άνδροφόνου δτι τήν έστέρησας, 
δέν κλίν’ είς τάς εύχάς σου ούς έπήκοον; 
Ή νίκη τόν στρατόν μας δέν περιπετα, 
δέν προηγείται αύτοΰ μάλιστα; Καθείς 
βελτίονα τήν τύχην δέν αισθάνεται, 
έξ οΰ ό μετ’ ανδρείας καί φρονήσεως 
ήμάς ποιμαίνων ήγεμών, πλησίον σου 
τού ήδυτέρου βίου πείραν έλαβε, 
καί τό καθήκον τής τυφλής ύπακοής 
μάς ευκολύνει; Πώς; αυτήν άνώνητον 
καλεΐς, έξ ής σταλάζει γλυκύ βάλσαμον 
έπι τά πλήθη; Οί θεοί σ’ έκόμισαν 
είς πηγήν νέας ευτυχίας τω λαω, 
καί έπι τής άξένου φονικής άκτής 
τοις ξένοις σωτηρίας, νόστου άγγελον

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Το βλέμμα διαφεύγουν τά έλάχιστα 
πρό τών μεγίστων οσα απολείπονται.

ΑΡΚΑΣ.
Τόν μή τιμώντα δ,τι πράττει έπαινεΐς; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Ό δι’ α πράττει έπαιρόμενος, ψεκτός. 

ΑΡΚΑΣ.
Καί ό αξίας αληθούς ύπερφρονών, 
ώς ό έξαίρων φιλαρέσκως τήν ψευδή. 
”2! πίστευσόν μοι- λόγον πρόφρονος άνδρός 
καί άφωσιωμένου μή παράκουσον. 
Σήμερον, δτε σοί λαλή ό Βασιλεύς, 
δ,τι προτείνει διευχόλυνον αύτώ·

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Ό αγαθός σου λόγος μέ άνησυχεΐ. 
Έξέφυγον πολλάκις τάς προτάσεις του.

ΑΡΚΑΣ.
Τί πράττεις, τί σου τό συμφέρον στάθμισον. 
’Εξ οδ ό Άναξ έστερήθη τού υιού, 
είς φίλους του όλίγους έμπιστεύεται, 
καί τοις όλίγοις όχι δσον άλλοτε. 
Δυσμενώς βλέπει πάντα νέον εύγενή, 
ώς κληρονόμον τής άρχής του. Έρημον 
φοβείται γήρας, άβοήθητον πρός δέ 
θρασεΐαν στάσιν, πρόωρον τόν θάνατον. 
Δέν είν’ ό Σκύθης περί λόγους έντριβής, 
ό βασιλεύς μας μάλιστα. Είς προσταγάς 
κ' είς πράξεις μόνον είθησμένος, αγνοεί 
πώς πόββωθεν τόν λόγον πηδαλιουχών, 
νά τόν κατάγη βαθμηδόν είς τόν σκοπόν. 
Μή άντιτάττης άρνησιν έπίμονον, 
μή μεμελετημένην παρεννόησιν. 
Συνάντησόν τον είς τό μέσον τής όδοΰ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Ζητείς νά έπισπεύσω δ,τι μ’ απειλεί;

ΑΡΚΑΣ.
Σ’ έπιζητεΐ, καί λέγεις τούτο απειλήν;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Τήν ύπέρ πάσαν δι έμέ άπαίσιον.

ΑΡΚΑΣ.
’Εμπιστοσύνην δός τω αντί κλίσεως.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Άν φόβου άπαλλάξη τήν καρδίαν μου.

ΑΡΚΑΣ.
Πρός τί τω κρύπτεις τις σου ή καταγωγή;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Τή ίερεία πρέπει τό μυστήριον.

ΑΡΚΑΣ.
Άλλ’ ούδέν έστω μυστικόν τω Βασιλεϊ. 
Εί καί ούδέν σοι άπαιτή, αισθάνεται, 
αισθάνεται βαθέως ή μεγάλη του 
ψυχή, δτι τόν φεύγεις κατά δύναμιν.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Καί δυσχεραίνει κατ’ έμού; οργίζεται;

ΑΡΚΑΣ.
Φαίνεται τούτο. Σιωπά μέν περί σοΰ, 
άλλ’ έκ τυχαίως ρίπτομένων λόγων του 
μαντεύει ή ψυχή μου πώς διακαώς 
τόν σύνδεσμόν του μετά σοΰ ποθεί. ”2! μή, 
μή τόν άφήσης μόνον καί καθ’ εαυτόν, 
μή ή οργή έντός του ώριμάσασα 
σοί φέρη φρίκην, μάτην δέ μετανοής 
πώς τάς πιστάς μου συμβουλάς δέν ήκουσας.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Πώς; μελετά ό Άναξ δ,τι εύγενής 
άνήρ, τής φήμης έαυτού κηδόμενος 
καί είς τάς θείας ύπακούων έντολάς, 
ούδέ καν πρέπει νά σκεφθή; Έκ τοΰ βωμού 
σκοπεί νά μ’ είσβιάση είς τό λέχος του; 
Τούς θεούς πάντας, μάλιστα τήν Άρτεμιν 
επικαλούμαι, τήν άτρόμητον θεάν, 
θά προστατεύση τήν ιέρειαν αύτής, 
θεά παρθένος τήν παρθένον σώζουσα.

ΑΡΚΑΣ.
Μή φοβηθής- δέν σφύζει είς τάς φλέβας του 
νεαρόν αίμα, είς νεανικεύματα 
νά τόν ώθήση βίαια. '2ς σκέπτεται, 
αύτοΰ φοβούμαι άλλο τόλμημα τραχύ, 
είς ου θά έπιμείνη τήν έκτέλεσιν, 
διότι έχει άκαμπτον τό φρόνημα.
Διό σέ ικετεύω, εύγνωμόνει τω, 
καί δός τω πίστιν, άλλο αν δέν δύνασαι.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Είπέ, είπέ, τί άλλο εΐναί σοι γνωστόν;

ΑΡΚΑΣ.
Μάθε το παρ’ έκείνου. Ιδού, έρχεται. 
Σύ τόν τιμάς. Σοί λέγει ή καρδία σου 
έν πιστέι καί φιλία νά τόν απαντάς. 
Χρηστού άνδρός τήν φρένα τρέπει εύχερώς 
καλός γυναικός λόγος. (έξέρχεται).

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (μόνη).
Τήν πιστήν του πώς 

ν’ ακολουθήσω συμβουλήν δέν έννοώ. — 
αλλά καθήκον φίλον λόγους πρόφρονας 
μοί έπιβάλλει πρός τόν εύεργέτην μου. 
Νά είπώ λόγους εΐθε πρός τόν ισχυρόν 
κεχαρισμένους, έν ταύτω πλήν αληθείς.

(ακολουθεί).

Η ΝΕΑ ΟΡΕΙΝΗ ΟΔΟΣ ΕΝ ΜΑϊΡΟΒΟϊΝΙΩι.

Ό τελευταίος ρωσσο-τουρκικός πόλεμος εϊλκυσε τήν γενικήν 
τοΰ κόσμου προσοχήν έπι τής μικράς μέν άλλ’ ύπό πολλάς έπόψεις 
λίαν περιέργου ηγεμονίας τοΰ Μαυροβούνιου, τοΰ οποίου οί ανδρείοι, 
γενναίοι καί φιλοπόλεμοι κάτοικοι μετ’ άξιοθαυμάστου όντως αγάπης 
είσί προσκεκολλημένοι είς τά “μαύρα αυτών βουνά11 καί μέχρις 
έσχάτων έν ήσύχω απομονώσει, σχεδόν .ύπό τού κόσμου λησμονη
μένοι, διήγον.

Προτροπή τής γείτονος Αύστρίας καί μετά έπανειλημμένας δια
πραγματεύσεις, εΐχεν ήδη άρχίσει έν έτει 1873 ή χάραξις όδοΰ 
μεγάλης, διευκολυνούσης τήν διά τών δυσβάτων μαύρων βουνών διά- 
βασιν. Ένεκα τών τελευταίων πολεμικών περιπετειών τό γιγάντων 
τούτο έργον έγκαταλείφθη καί έσχάτως μόλις ήχθη είς αίσιον πέρας. 
'Η οδός αυτή συνδέει τήν λίμνην τής Σκουτάρεως μετά τής άδρια- 
τικής θαλάσσης καί σμικρύνει κατά δύο δλας ήμέρας τήν μεταξύ τής 
λίμνης ταύτης καί τοΰ Καττάρου άπόστασιν, ήτις πρότερον ήτο 
δύο ήμερών καί δέκα ώρών.

Ή αύστριακή κυβέρνησις κατεσκεύασε μόνον τά 10 χιλιόμετρα 
τής όδοΰ, δηλ. μέχρι σημείου μεταξύ τών δύο χωρίων Μιράτση 
καί Τρόϊτσης κειμένου- ένταΰθα συνδέεται ή ύπό τών Μαυροβουνίων 
κατασζευασθεΐσα όδός, -ής τό μήκος είναι 95 χιλιομέτρων, τό δέ 
πλάτος 6 μέτρων, έχει δέ ή οδός κλίσιν 5 έπι τοΐς εκατόν. Μετά 
δικαίας ύπερηφανείας θεωροΰσιν ολοι οι άνδρες Μαυροβούνιοι τήν 
μεγάλην ταύτην οδόν ώς έργον τών χειρών των διότι πάντες είρ- 
γάσθησαν έπ’ αύτής καί μάλιστα άμοισθί, καί τούτου ένεκα ή όλική 
δαπάνη δέν ύπερέβη τάς τριακοσίας χιλιάδας φιορινίων.

Ή οδός άγει ύπό τάς ποικιλωτέρας τοΰ εδάφους ανωμαλίας 
άπό τών συνόρων τού Μαυροβούνιου μέχρι τοΰ συμπλέγματος τών 
χωρίων, τοΰ γνωστού ύπό τό όνομα Νήγος- ένταΰθα διακλαδοΰται 
σχηματίζουσα δύο βραχίονας. Εν ω ό εις τών βραχιόνων διατηρεί 
τήν μετά τής πρωτευούσης Κεττίνης συγκοινωνίαν, φέρει ό έτερος 
διά Σαγαράς πρός τήν πεδιάδα Βιελοπάλικ, έν ή εύρίκεται ή πρό 
μικρού κτισθεΐσα καί πάσας τάς αναπαύσεις τών νεωτέρων χρόνων 
περιέχουσα πόλις Δανιλογράδιον ένταΰθα φθάνει τις έντός 6 ή 7 
ώρών. Άπό τής πρωτευούσης Κεττίνης ή οδός είναι κατωφερής 
καί φθάνει είς τήν κωμόπολιν 'Ριέκαν παρά τήν λίμνην τής Σκου
τάρεως. Είναι καί αΰτη άπόστασις 2 ή 3 ώρών.

Έκ τής είκόνος ήμών, ή'τις έγένετο κατά τό σχεδιον τού 
καθηγητοΰ Haase, λαμβάνομεν άμυδράν μόνον ιδέαν περί τής οδού 
ταύτης, ήτις καθ' δσον άφορά τήν κατασκευήν καί τάς ύπερνικη- 
θείσας δυσκολίας δικαίως δύναται νά παραβληθή πρός τάς τολμηρο- 
τέρας τοιούτου είδους έπιχειρήσεις τών νεωτέρων χρόνων. Έκ 
τής είκόνος δύναται τις κάπως νά έζτιμήση ποιοι κόποι έχρειά- 
σθησαν δπως ύπερνικηθώσιν ό'λαι αί δυσζολίαι, άς ή φύσις παρεν- 
έβαλλεν ένταΰθα είς τάς ανθρωπίνους χεΐρας. Αλλά τό μέγα έργον 
έξετελέσθη αισίως καί ή νεά οδός θέλει άποβή διώρυξ πλούτου καί 
εύτυχίας διά τούς τολμηρούς Μαυροβουνίους, οΐτινες δέν έδειλίασαν 
νά χαράξωσιν οδόν έν μέσω απόκρημνων όρέων, ένθα άφ’ ενός μέν 
ύψοΰνται μέχρις ούρανοΰ αί άγριαι τών βουνών κορυφαί άφ’ ετέρου 
ανοίγονται πρό τών ποδών τοΰ διαβάτου σκοτεινοί άβυσσοι, είς τά 
βάθη τών οποίων περικλείονται κόσμ.οι δλοι πετρών καί βράχων. 
Καί δσον νεκρά καί αν φαίνεται ή άγρια αΰτη θέσις, δπου ό όφ- 
θαλμός ούτε τερπνήν όασιν, ούτε δένδρον, ούτε φυτόν, ούτε καν 
πράσινον φύλλον άπαντά — ούχ ήττον δμως καθίσταται αΰτη θαυ- 
μασίως ζωηρά ένεκα τών ποικίλων τών όρέων σχημάτων, τά όποια 
έλεύθερον άφίνουσι στάδιον είς τήν φαντασίαν τοΰ άνθρώπου, καί 
ενεζα τής ώραίας θέας, ή'τις έν έζάστη καμπή τής όδοΰ έζτυλίσσε- 
ται ένώπιον τοΰ οφθαλμού.

Ό διδάκτωρ ’Ιωσήφ Σλάδης, Δαλματός τήν πατρίδα, έπε- 
στάτησεν ώς πρώτος μηχανικός τήν κατασκευήν τής όδοΰ ταύτης, 
μεθ’ ής άναποσπάστως συνδέεται πλέον καί τό όνομά του.



κυρία χαι πωζονΰα γα/.ΐι·
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ΙΣΊΌΡΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΕΚ ΤΗΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.*)
ΪΠΟ I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΤ.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Λ'. 

Ο ΠΡΩΤΟΣΕΒΑΣΤΟΣ.

Ήτο νύξ. Ύπεράνω τής μεγαλοπρεπούς πόλεως τοΰ Αγίου 
Κωνσταντίνου έξετείνετο δ ούράνιος θόλος έν δλω τω άπεράντω 
αύτοΰ μεγαλείω μέ τον λαμπρόν αύτοΰ στολισμόν τών μυριάδων 
σπινθηροβολούντων κόσμων. Κάτωθεν έκυμάτιζεν δ Βόσπορος, 
ήσυχος και ήρεμος ώς δ ούρανός, δστις κατωπτρίζετο είς τά 
κύματα αύτοΰ.

Πανταχοΰ άκρα έβασίλευεν ησυχία· ούτε κρότος κωπίου ούτε 
ήχος άσματος δέν διέκοπτε τήν βαθεΐαν ηρεμίαν. Τά πάντα έκειντο 
ώσεί άπολελιθωμένα ύπό τής μαγείας τής ώραίας νυκτός· τά πάντα 
ένέφαινον τήν λαμπρότητα και τό μεγαλεϊον τής ήρεμούσης φύσεως. 
Ή εκτεταμένη πόλις και ή θάλασσα, δ Βόσπορος και οι πέριξ 
λόφοι — τά πάντα έτέρποντο είς τήν γαλήνην, ήτις έπεκάθητο 
έφ’ δλης τής φύσεως.

Καί οί κάτοικοι τής Κωνσταντινουπόλεως έκοιμώντο. Μετά 
τούς κόπους, μετά τάς φροντίδας τής ήμέρας εΰρισκον έν τω υπνω 
στιγμάς τινας ησυχίας καί άναπαύσεως, ίσως δέ καί λήθην παρόντων 
δεινών καί περισπασμ,ών τοΰ άδηλου έτι μέλλοντος.

Καί πράγματι πολλάς παρείχε φροντίδας, πολλούς ένδοιασμούς 
τό προσεχές μέλλον. 'Η βασιλεία τών τριών πρώτων Κομνηνών, 
καίτοι ένδοξος καί πλήρης θριάμβων, είχε κλονίσει τήν χώραν. 
Πλησίστιος είσήρχετο ή βυζαντινή αύτοκρατορία είς τόν έπικίνδυνον 
έκεΐνον πορθμόν, δστις άγει πρός τούς σκοπέλους τών εσωτερικών 
περιπλοκών καί τής καταστροφής.

Οί Κομνηνοί, άναλαβόντες τής χώρας τήν άρχήν, τήν εΐχον 
δοξάσει· εΐχον ανυψώσει ηθικώς τό κράτος διά αιματηρών πολέμων 
καί διά λαμπρών ανδραγαθημάτων κατά βαρβαρικών δρδών, αίτινες 
δι’ έπανειλημμένων επιδρομών ού μόνον τάς άποκέντρους παρηνόχλουν 
επαρχίας, άλλά καί αύτήν τήν πρωτεύουσαν κατά καιρούς ήπείλουν. 
Ήττημένοι καί κατησχυμμένοι οί βάρβαροι ήναγκάσθησαν μέν νά 
όπισθοχωρήσωσιν · άλλ’ οί Κομνηνοί τούς στρατηγικούς των μόνον j 
έπιδιώκοντες σκοπούς, δέν έφρόντισαν περιεσκεμμένως καί τακτικώς 
νά έπιφέρωσι διόρθωσιν είς τά έσωτερικά των πράγματα καί νά 
έπουλώσωσι τάς πληγάς, άς έπέφερεν είς τήν χώραν μακρά σειρά 
καταστρεπτικών έκστρατειών. Οί Κομνηνοί άποκρούοντες τούς 
εξωτερικούς έχθρούς έλησμόνησαν νά καταστήσωσιν αβλαβείς τούς 
πολλω έπικινδυνωδεστέρους έσωτερικούς έχθρούς καί αντιπάλους.

Ή μεγαλοπρέπεια καί ή αχώριστος αύτής σύντροφος, ή σπα- || 
τάλη, εΐχον ύψώσει έν άπαισίω συνεταιρισμοί τήν κεφαλήν των 
ού μόνον έντός τών αύτοκρατορικών ανακτόρων, ένθα εύρίσκετο δ 
αρχαίος καί περίβλεπτος τοΰ Αγίου Κωνσταντίνου θρόνος, άλλά καί 
έν ταϊς οίκίαις τών αύλικών καί τών έπισημοτέρων τοΰ κράτους 
ύπαλλήλων. Ή ωχρά πενία εκρουε την Ουράν. 'Ο λαός, άεργος 
καί δυστυχής, έστέναζεν ύπό τήν πίεσιν φόρων βαρυτάτων, καί 
αν καί ούδείς έτόλμα ν’ άναπετάση φανερώς τήν σημαίαν τής j 
ανταρσίας, ούχ ήττον όμως έκαστος σχεδόν τών πολιτών ήτο έν 
τω βάθει τής καρδίας του επαναστάτης πεισματώδης καί αδυσώ
πητος.

") Ση(ΐ. τού Μετ. Τπό τόν τίτλον τούτον έξεδύΟησαν έν Λειψία τψ 1879 καί 
1880 δύο τίμ-οι, πραγματευόιιενοι έν είδει διηγημάτων δραματικά έπεισόδια τής βυ
ζαντινής Ιστορίας. Περί τών έργων τούτων εύμενώς έζεφράσΑη καί ό Γερμανικός 
καί 4 ’Αγγλικός τύπος. Είμεβα επομένως πεπεισμένοι δτι και οί άναγνώσται ήμών 
Οέλοοσιν ασμένως ύποδε/Οή τήν είς τήν ήμετέραν γλώσσαν μετάφρασιν βιβλίου, Ελ
ληνικήν έχοντας ύπύΟεσιν καί εκθέτοντας συμβάντα, όλίγο,ν ίσως γνωστά, ών ή Κων
σταντινούπολή ύπήρςεν ή σκηνή κατά τόν μεσαιώνα. Τούς δύο τούτους έκδοΟέντας 
τόμους Οέλουσι συντόμως παρακολουθήσει καί έτεροι τόμοι, τήν αύτήν έχοντες 
ΰπόΟεσιν.

'Η έξαχρείωσις έν δλαις ταϊς τάξεσι τής κοινωνίας εΐχεν 
ύπερπηδήσει παν δριον. "Ολαι αί δημόσιαι θέσεις, δλα τά αξιώματα 
έπωλοΰντο ύπό ασυνειδήτων ύπηρετών τοΰ αύτοκράτορος ώς έπι 
δημοπρασία· ή δικαιοσύνη έπωλεϊτο, καί αύτός δ ήγεμών, δστις 
ώφειλε νά βασιλεύη έν έπιεικεία καί άμεροληψία, ύπέκ.ειτο είς 
τήν δωροδοκίαν καί τάς όρέξεις τών αύλικών του. 'Η λειτουργία 
τών νόμων είχε σχεδόν παύσει έντελώς καί μεγάλη ήτο ή αμάθεια 
καί ή αναπόσπαστος άπ’ αύτής καταστρεπτική δεισιδαιμονία- η δέ 
άνηθικότης καί διαφθορά ήρχε τυραννικώτερον καί τού άγριωτέρου 
τυράννου.

Τοιοΰτοι ήσαν οί κίνδυνοι, οί έπαπειλοΰντες τό άρχαΐον 
βυζαντινόν κράτος. “Επρεπε νά εύρεθή χειρ ισχυρά, χειρ στιβαρά, 
όπως θέση φραγμόν είς τήν δσημέραι έπιτεινομένην έξαχρείωσιν 
καί άποσύνθεσιν ταύτην. Άλλά πού νά εύρεθή ή σωτήριος 
αΰτη χειρ;

Μανουήλ δ Κομνηνός έγκατέλιπεν άποθνήσκων τόν ένδεκαετή 
αύτοΰ υιόν Αλέξιον έπι τοΰ θρόνου, παΐδα δλως άνίσχυρον, δστις 
ούτε τήν δύναμιν ούτε τά μέσα είχε νά έπιφέρη τήν δέουσαν 
θεραπείαν. Τό ένδοξον στέμμα τοΰ Αγίου Κωνσταντίνου έκάθητο 
έπι τής κεφαλής άσθενοΰς παιδός, δστις έν τή μαινομένη τρικυμία 
ήγετο καί έφέρετο ώς εύθραυστον σκάφος. Τί να περιμενη τις 
παρά τοΰ παιδός τούτου; Τίς ήδύνατο νά προσδοκά σωτηρίαν καί 
άπαλλαγήν τοΰ δεινών παρά τών νηπίου τούτου, τοΰ περιβεβλημμέ- 
νου τήν πορφύραν, τό όποιον ήτο δργανον έν χερσί δολίων καί 
άπατεώνων αύλικών; Ό αύτοκράτωρ Μανουήλ κατήλθεν εις τον 
τάφον καί έγκατέλιπεν είς τόν ύιόν καί διάδοχόν του επικίνδυνον 
κληρονομιάν δέν ήτο στέμμα αύτοκρατορικόν, τό όποιον άφησεν 
έπι τής κεφαλής αύτοΰ, άλλ’ ακάνθινος στέφανος.

Τοιαΰται ήσαν αί φροντίδες αί διαταράττουσαι τά πνεύματα 
έν έτει 1181, δτε άρχεται τό παρόν διήγημα. Ασπαστος ήτο 
επομένως δ ύπνος, δστις έπί τινας στιγμάς τούλάχιστον άπήλλαττε 
τούς κατοίκους τής πρωτευούσης τών δεινών αύτών φροντίδων, 
καί δστις ΐσως δι άπατηλών ονείρων έγλύκαινε κατάτι τήν πικρίαν 
τών καιρών. Ησύχως έκοιμώντο οί πολϊται τής Κωνσταντινου
πόλεως καί ό ζέφυρος έψιθύριζεν είς τά ώτα τών κοιμωμένων τήν 
παρήγορον λέξιν "έλπις”!

’Ελπίς! ώραϊον, ούράνιον οώρον, παραμυθία άνωθεν έρχομένη! 
’Ελπίς! γλυκύ, εΰοσμον άνθος, κοσμούν τάς σκοτεινός στενωπού;, 
έν αΐς ή άπελπισία βάλλει τάς καταστρεπτικά; αύτής ρίζας! ’Ελπίς, 
λάμπουσα άκτίς, διασχίζουσα τά ζοφερά νέφη τής αδημονίας”.

"Ησυχος καί γαληνιαία ήτο ή πόλις- ήσυχον καί γαληνιαΐον 
ήτο καί τό αύτοκρατορικόν μέγαρον, ή παλαίστρα αΰτη τής φιλο
δοξίας καί τοΰ δόλου, ένθα έκοιμάτο δ παϊς, δστις έφερεν έπί τής 
άνθενοΰς καί άθωας αύτοΰ κεφαλής τό βαρύ φορτίον τοΰ αύτοκρα- 
τορικοΰ στέμματος- ήσυχοι καί γαληνιαΐαι ήσαν αί αύλαί τοΰ 
μεγαλοπρεπούς οικοδομήματος- ήσυχοι καί οί προθάλαμοι καί αί 
εύρείαι αΐθουσαι. 'Ο μόνος κρότος δστις ήκούετο ήτο τό βήμα 
τών ώπλισμένων φρουρών, οΐς ήτο έμπεπιστευμένον τό ιερόν τοΰ 
αύτοκράτορος πρόσωπον.

Τό βραδύ έκεΐνο καί μονότονον βήμα είχε τι ψυχρόν, μελαγχολι
κόν, ώς δ ήχος τοΰ κώδωνος, ό συνοδεύων τόν κατάόικον εις τήν 
τελευταίαν του πρός τό φρικώδες ικρίωμα πορείαν. Ιό βήμα 
έκεΐνο εΐχέ τι μεμετρημένον- έφαίνετο ώς ηχώ επεναλαμβάνουσα 
διηνεκώς τάς Ολιβεράς ταύτας λέξεις. "Οϊμοι! Οίμοι! ώ πόλις τοΰ 
Κωνσταντίνου, δυστυχία σου!”

* *• *
Ή νύξ ήτο ήδη προκεχωρημένη, δτε διά μικράς τίνος θύρας 

τής δευτέρας αύλής άνήρ τις διηυθύνθη πρός τήν κεντρικήν τοΰ 
οικοδομήματος πτέρυγα, ένθα εύρίσκοντο τά ιδιαίτερα δωμάτια τοΰ 
αύτοκράτορος καί τής μητρός καί κηδεμόνος αύτοΰ.

Ό άνήρ ούτος ήτο ύψηλοΰ άναστήματος, καί τό στερεόν καί 
βέβαιον αύτοΰ βήμα ένέφαινεν άνδρα νέον Μέλας ποδήρης μανδύας 
έκάλυπτεν αύτόν καί παρεϊχεν είς δλην αύτοΰ τήν έμφάνισιν, καί 

μάλιστα έν τοιαύτη τής νυκτός ώρα, τήν σοβαράν παρρησίαν 
φαντάσματος

Βήματι γοργώ διέσχισεν δ άνήρ τήν έκτεταμένην αύλήν καί 
είσήλθεν είς τά άνάκτορα. 'Ο πρό τής πύλης τών άνακτόρων 
φυλάττων δπλίτης είδε τόν προσερχόμενον, άλλά δέν έκινήθη καί 
άφησεν αύτόν νά διέλθη έλευΟέρως. Ό άγνωστος διασχίσας 
διαφόρους διαδρόμους καί προθαλάμους εύρέθη μετ’ όλίγον ένώπιον 
κεκλεισμένης θύρας, ήν έφρούρουν δύω στιβαροί στρατιώται, άνή- 
κοντες είς τό τάγμα τών άγριων, πελεκυφόρων Βαραγγηνών, οδς ό 
πρώτος Κομνηνός εΐχεν έκμισθώσει έαυτώ έκ τών άποκέντρων 
χωρών τής σκανδιναβικής χερσονήσου καί έξ ών είχε σχηματίσει 
τήν αύτοκρατορικήν αύτοΰ φρουράν. Πιστοί είς τόν έκμισθώσαντα 
αύτούς, οί σωματοφύλακες ούτοι ένέπνεον είς τόν λαόν φόβον καί 
σεβασμόν ούχί μόνον ένεκα τής εξαιρετικής τοΰ σώματος αύτών 
βώμης άλλά καί διά τοΰ σιδηρού βαρέος πελέκεως, δστις άπετέλει 
τόν μόνον οπλισμόν των.

. (ε-εται συνέχεια.)

ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΖΟΪΣΑ ΓΑΛΗ.
κατά τήν εικόνα τοΰ ζωγράφον Wlnnekberq.

Οί άναγνώσται ήμών θέλουσι, δέν άμφιβάλλομεν, επιδοκιμάσει 
τήν ιδέαν ήμών, νά δώσωμεν αύτοΐς άπεικόνισιν τής ώραίας είκόνος 
τοΰ διάσημου ζωγράφου Καρόλου WuNNENBERG, ήτις έν δλη τή 
άπλότητι καί άφελεία αύτής είναι τρανή άπόδειξις τής περί 
τήν τέχνην ίκανότητος τοΰ σχεδιάσαντος αύτήν. Ή τέχνη δέν 
έχει άνάγκην νά ζητή εκτάκτους έντυπώσεις καί πομπώδεις επι
δείξεις, άλλά καί είς τάς άπλουστέρας ύποθέσεις εύρίσκει ύλην 
αρκετήν δί έκείνους τούλάχιστον, ών ή καρδία καί οί όφθαλμοί 
έννοοΰσι τό ώραϊον καί τό χαρίεν.

Η εικών αΰτη δέν χρήζει περαιτέρω έξηγήσεως- λαλεΐ άφ’ 
έαυτής. Ημείς δμως θέλομεν έπιστήσει τήν προσοχήν τών άνα- 
γνωστών ήμών έπί τής φυσικότητος, ήν άπαντώμεν έν έκάστη 
γραμμή καί έπί τής έκτάκτου χάριτος τής έπινοήσεως. Ή στάσις 
είναι φυσική καί χαρίεσσα, τό δέ πρόσωπον τής γυναικός έχει πολ- 
λήν την έκφρασιν τό ένδυμα είναι καί άπλοΰν καί πλαστικώς συ
νάμα κομψόν.

'Υπολείπεται ήμΐν ν’ άναμνησθώμεν δι’ ολίγων λέξεων τοΰ 
ζωγράφου, δστις καί έν τή ’Εκθέσει τοΰ Βερολίνου έν έτει 1877 
καί έν τή παγκοσμίω ’Εκθέσει τών Παρισίων τώ 1878 διά τών 
έργων του τήν προσοχήν τών ειδημόνων μεγάλως εΐλκυσεν. '0 
WUnnenberg έγεννήθη έν έτει 1850 έν τή αρχαία κοιτίδι τής 
καλλιτεχνίας, τή πόλει Δυσελδόρφη. ’Εν τή νεανική του ήλικία 
πολλάς ύπέστη στερήσεις καί περιπετείας, αίτινες δμως δέν ϊσχυσαν 
νά χαλαρώσωσι παρ’ αύτώ τόν ένθερμον πρός τάς ώραίας τέχνας 
ζήλον. Ή θρησκευτική αυτή λατρεία τώ παρέσχε καί την άπαι- 
τουμένην δύναμιν νά ένατενίση μετά πεποιθήσεως είς τό μέλλον 
καί λαμπρόν τω προητοίμασε στάδιον. Νεώτατος έγένετο δεκτός 
έν τή Ακαδημία τών ώραίων τεχνών, ένθα έσχε διδάσκαλον τόν 
διάσημον Gebhardt. Ήδη διά τοΰ πρώτου αύτοΰ έργου· "Ή 
νέα μήτηρ” ό Wunnenberg έτάχθη μεταξύ τών δοκιμωτέρων 
ζωγράφων. Μετά άοκνου ζήλου έξακολουθεϊ έκτοτε τήν πολλάκις 
άκανθώδη οδόν τής δόξης καί διά τών διαφόρων εικόνων του νέα 
παρέχει έκάστοτε δείγματα τής μεγάλης αύτοΰ έπιτηδειότητος. 
Τά καλλίτερα τών μέχρι τοΰδε έργων του είσίν έκτος τής προμνη- 
σθείσης είκόνος· "Αί προσευχόμενοι γυναίκες”· "Ή έξομο- 
λόγησις”· "Έν τψ κήπω”· "Ό Κένταυρος”, καί τελευταία ή 
προκειμένη εικών.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΚ ΜΕΞΙΚΟΥ.
Α'. ΊΌ ΟΡΟΣ ΟΡΙΖΑΒΑ.

"Η έλευθερία κατοικεί έπί τών όρέων !” εΐπεν άρχαΐος ποιητής, 
καί έάν ή άλήθεια τοΰ λόγου τούτου κατά τό πλεΐστον ήδη άνε- 
τράπη ένεκα τοΰ τά πάντα καταπλημμυροΰντος πολιτισμού, ύπάρ- 
χουσιν δμως καί εξαιρέσεις τινές.

Μία τών τοιούτων έξαιρέσεων είναι άναντιρρήτως καί ή όρεινή 
τοΰ νοτίου Μεξικού χώρα. Μέχρι τοΰ σημείου τούτου οί τό κέρδος 
θηρεύοντες Εύρωπαϊοι άποικοι δέν έφερον είσέτι τήν καταστρεπτι
κήν αύτών σκαπάνην, καί έν δλη τή φυσική αύτών μεγαλοπρεπείς, 
έν δλη τή άπεριορίστω έλευθερία ύψοΰνται αί άγριαι έκεϊναι χιονο- 
σκέπαστοι κορυφαί. Σπανίως πατεΐ αύτάς εύτολμος ποΰς οδοιπόρου· 
σπανίως άποφασίζει άνθρωπος ν’ άναβριχηθή μέχρι τοΰ ύψηλοΰ έ- 
κείνου σημείου, δθεν ό όφθαλμός έχει έμπροσθεν του καταπληκτικήν 
τής φύσεως θέαν.

Τό ΰψιστον σημεΐον τών μεξικανικών Κορδιλλιέρων καί συνάμα 
καί τής δλης Αμερικής είναι τό όρος Όριζάβα. Ύψοΰται έπί 
τοΰ οροπεδίου τής Sierra Madre, τό όποιον αύτό ήδη ύπερβαίνει 
κατά πέντε χιλιάδας όλους πόδας τάς ύψίστας τών εύρωπαϊκών 
“Αλπεων κορυφάς. Είναι δέ κατά τρισχιλίους πόδας ύψηλότερον 
τοΰ λευκού Όρους (Mont-Blanc). ΤΙ δυτική πλευρά τοΰ άρχαίου 
τούτου ήφαιστίου καταπίπτει σχεδόν άποτόμως- καί ή μεσημβρινή 
πλευρά, ή πασών προσιτωτέρα, παρέχει πλείστας δσας δυσχερείας 
διά τήν άνάβασιν. Άλλά πώς άμοίβεται ό εύτολμος οδοιπόρος 
διά τούς ύποστάντας κόπους! Όποιον πανόραμα έκτυλίσσεται έντεΰθεν 
ένώπιον τών έκπεπληγμένων αυτού οφθαλμών! Αληθώς μοναδικόν έν 
τω κόσμω. 'Η διαφάνεια τής άτμοσφαίρας έπαυξάνει τής τοποθεσίας 
ταύτης τό μεγαλεϊον, καί παρέχει είς την θέαν μαγικήν λαμπρότητα. 
Πέριξ ό όρίζων ατελεύτητος έν μια γραμμή, μόνον άπαξ διακο
πτόμενος ύπό τής οξείας τοΰ Ποποκατεπέτλου κορυφής, ή'τις είς με- 
γάλην άπόστασιν πρός δυσμάς ύψοΰται· κάτωθεν δέ είς άπόστασιν 
καί ούτος μεγάλην ό ειρηνικός ώκεανός μέ τά συμπλέγματα τών νήσων. 
Όπισθεν άποτόμων βράχων άπαστράπτουσιν οί πάγοι τών όρέων τοΰ 
Άγιου Ίωάννου καί κάτωθεν αύτών στίλβει έν δλη τή θαυμασία 

ί| καί ποικιλοχρόω λαμπρότητι ή δυτική τής νήσου Κούβας παραλία- 
γύρω γύρω δέ άτελεύτητοι κοιλάδες, πεδιάδες, φάραγγες καί όρη. 

I Ως νησίδια έν μέσω τοΰ ώκεανοΰ τούτου τών όρέων καί δασών 
έμφανίζονται ήμΐν αί πόλεις καί αί κώμαι, μικραί, μόλις διά τοΰ 
γυμνοΰ όφθαλμοΰ διακρινόμεναι.

Μαγευτική εΐναι καί ή θέα έπί τοΰ έκτεταμένου κόλπου καί 
έπί τών άπειρων νήσων, κατακεκαλυμμένων ύπό όρέων καί άει- 

ί θαλών δασών. Τό άνατολικόν Μεξικόν, ή Γουατεμάλα, ή Όνδοΰρα, 
ό Παναμάς καί ολαι αί νήσοι άποτελοΰσιν ολόκληρον μικρόν κόσ
μον, δστις δύναται νά παραβληθή πρός τό άρχιπέλαγος τών δυτι
κών ’Ινδιών ή πρός τήν μεσόγειον τής κλασικής άρχαιότητος 
θάλασσαν.

ΤΙ διάμετρος τοΰ κρατήρος Όριζάβας εΐναι 25 περίπου μέτρων· 
έντεΰθεν ήτο, ώς φαίνεται, καί ή είσοδος πρός τήν ύπόγειον τοΰ 
όρους στοάν. Άλλά πρό πολλοΰ, πριν άκόμη οί 'Ισπανοί πατήσωσι 
τό έδαφος τοΰ Μεξικού, τό ήφαίστιον τοΰτο ήτο έσβεσμένον, καί 
ούδαμοΰ φαίνεται πλέον ίχνος ήφαιστείου έκρήξεως. Τό νεανικόν 
του πΰρ έσβέσθη καί δμως σήμερον άκόμη ΐσταται τό όρος Όριζάβα 
έν δλη τή αιώνια νεανική καλλονή αύτοΰ, ύψοΰν τήν άγέρωχον κε
φαλήν είς τά νέφη, ώς δάκτυλος έστραμμένος πρός τά άνω, ώς κίων 
τοΰ ούρανίου Οόλου, ώς ένδειξις διηνεκής καί άκατάβλητος τών θαυ
μαστών τής αιώνιας φύσεως δυνάμεων.

Β'. Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΙΙ ΠΟΜΠΗΙΑ.

Έν ω έν τή πρώτη τών δύο μεξικανικών εικόνων εϊδομεν §ν 
τών τεραστίων τής φύσεως οικοδομημάτων, βλέπομεν έν τή δευ- 
τέρα έργον, Οαυμάσιον καί τοΰτο, τών άνθρωπίνων χειρών. Ή εί- 
κών ήμών παριστα μικρόν τμήμα τής άμερικανικής Πομπηίας.
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Έν τή δυτική δασώδει ύπωρεία τών όρέων τής μεξικανικής 
έπαρχίας τοΰ Ίουκατάν είς άπόστασιν 90 περίπου άγγλ. μιλιών άπό 
τής παραλίας, και πλησίον τής Σισάλης καίΜορίδας, ένθα πρό όγδοή- 
κοντα έτών άγρια έτι ύπήρχεν ερημιά, άνεκαλύφθη έν μέσω πυ
κνού δάσους άρχαία πόλις, ήτις πρό άμνημονεύτων χρόνων μέ τάς 
οικίας και τά παλάτια της τόν βαθύν τής λήθης έκοιμάτο ύπνον. 
Η πόλις αυτή δέν είχε καλυφθή ύπό στρωμάτων τέφρας και 
λάβας· άλλ’ ή φυτεία ή αιωνίως αύξάνουσα, αιωνίως ζωηρά, εΐχεν 
επιχειρήσει τό είδος τοΰτο τοΰ ενταφιασμού. Ύπό δένδρων και 
κορμών, χιλίων και πλέον έτών μετρούντων ήλικίαν, περιεκυκλώθησαν, 
έκαλύφθησαν και κατεπνίγησαν τά έρείπια τής ποτέ άνθρωπίνης 
τέχνης και πολλά τών μνημείων τούτων κατεσυντρίβησαν και έξηφανί- 
σθησαν ύπό τοΰ πρασίνου τούτου έναγκαλισμοΰ ή διά τών αύξανόντων 
και ώθούντων κορμών και κλάδων κατεκερματίσθησαν.

Εν έτει 1828 ό ιατρός τοΰ έν Σισάλη νοσοκομείου έπεσκέφθη 
συνοδευόμενος ύπό κτηματίου τινός του Ιουκατάν ένα τών άρχαίων 
έΟνικών ναών, τών έν τω βάθει τοΰ άρχαίου δάσους εύρισκομένων.

Τύ <>(>og Ό()ΐ£ά^α.

Μετά ήμερων τινων έρεύνας εύρέθησαν οί δύο συνοδοιπόροι έν μέσω 
δασώδους Πομπηίας. Ήσαν ταΰτα τά έρείπια τής Ούξμάλης, τά 
όποια κατά τήν ωραιότητα καί τήν έκτασιν ύπερτεροΰσι τά έρείπια 
τών έν Αίγύπτω θηβών καί τής ΓΙερσεπόλεως καί ύπερέχουσι πάντων 
τών μέχρι τοΰδε γνωστών τοΰ Νέου Κόσμου άρχαιοτήτωυ. Κατ
όπιν μετέβη είς Ίουκατάν ό βαρώνος Waldeck, Γάλλος περιηγη
τής, δστις άπέστειλεν είς τήν κυβέρνησίν του έκθεσιν περί τής περι- 
εργοτάτης ταύτης άνακαλύψεως.

Έν τω μεταξύ τό Μεξικόν έγένετο ή σκηνή τών καταστρεπτικω- 
τέρων εμφυλίων έρίδων καί αιματηρών συμβάντων, τό όποια κατ
έληξαν μέ τόν θάνατον τοΰ δυστυχούς αύτοκράτορος Μαξιμιλιανοΰ. 
Τέλος έν έτει 1872 ή μεξικανική κυβέρνησις ώρισε τό ποσόν 
50 χιλ. πεζετών πρός άνασκαφάς καί τό έργον τής καθαρίσεως 
τής τεθαμμένης πόλεως ήρξατο. ΤΙ έκτασις αύτής ύπερέβη πάντας 
τούς ύπολογισμούς. Τά άνακαλυφθέντα έρείπια τών τήν πόλιν περι
βαλλόντων τειχών περιλαμβάνουσι χώραν 12 αγγλικών τετραγωνικών 
μιλιών ώς έγγιστα.

Είς τό βάθος τής αποτόμου ύπωρείας βλέπει τις σωρόν πετρών, 
δστις έν έπιμελεστέρα έξετάσει δεικνύει συμμετρικήν τοποθέτησιν. 

Φαίνονται όδοί και πλατεϊαι- παλάτια ή μάλλον είπειν τά έρείπια 
αύτών διακρίνονται έν τώ συγκεχυμμένω τούτω σωρώ. Τό περι- 
εργότερον τών άνακαλυφθέντων οικοδομημάτων είναι ή λεγομένη 
Casa de las Monjas, ή γυναικεία μονή, ής ή ήμετέρα εΐκών 
παριστα τό μεσημβρινόν τοΰ τείχους μέρος. Η μονή αυτή σύγ- 
κειται έκ Οεσσάρων πτερύγων, ών έκάστη έχει εν ισόγειον και τρία 
ύψηλότερα πατώματα. Διά πυλώνος κειμένου κατά τήν βόρειον 
πτέρυγα εισέρχεται τις είς τό ισόγειον πάτωμα, τό περιέχον ύπο- 
γείους άποθήκας καί σκοτεινάς αίΟούσας. Είς τά τρία πατώματα 
ύπάρχουσι κελλία τοποθετημένα κατά σειράν, τά όποια έδωκαν πι
θανώς καί είς τό δλον οικοδόμημα τήν ονομασίαν μονής. Έκ τών 
κελλίων τούτων διατηρούνται έν καλή καταστάσει μέχρι σήμερον 
87 μεγαλείτερα καί 50 μικρότερα.

Έκαστον κελλίον έχει τεσσάρων περίπου τετραγωνικών μέτρων 
εμβαδόν καί 8 ποδών ύψος. Οί τοίχοι αύτοΰ είσί κεκαλυμμένοι ύπό 
γραφών καί τό έδαφος έχει μωσαϊκά κοσμήματα. Τά κιγκλιδώματα 
τών μακρών στοών ώς καί οί πύργοι άνωθεν τής αύλής, αί θύραι

Ή άιιεςιχαΐ'ΐχή Πομπηία.

δλαι καί τά παράθυρα τών κελλίων κοσμούνται οι αναγλύφων 
κεχρωματισμένων. Κατά τούς ώς έγγιστα ύπολογισμούς πεπειρα
μένου αρχιτέκτονας ή δαπάνη τής άνεγέρσεως τοΰ οικοδομήματος 
τούτου, άνευ τοΰ ύλικοΰ, δηλ. τής τεχνικής μόνον έκτελέσεως τοΰ 
έργου άνήλθεν είς πέντε έκατομμμύρια ταλλήρων.

ΤΙ αύλή τής μονής ομοιάζει σήμερον κήπον ήμελημένον, καί 
τό εσωτερικόν τοΰ οικοδομήματος μ’ δλας τάς επανειλημμένος καθα
ρίσεις είναι πλήρες αγρίων χόρτων καί κλόνων διασχιζόντων τούς 
τοίχους καί περικυκλούντων πάντας τούς λίθους.

Έκπληκτος ϊσταται ό περιηγητής ένώπιον τοΰ γιγαντιαίου 
τούτου τών παρελθόντων χρόνων οικοδομήματος, τό όποιον άντέστη 
έπί αιώνας είς τήν καταστρεπτικήν τών στοιχείων έπι^οήν καί 
τρανήν παρέχει ήμϊν άπόδειψιν, δτι πλεϊστα δσα είναι ακόμη τά 
άγνωστα ήμϊν.

Μαριέττης έγεννήθη τώ 1821 έν Boulogne s|M. 
μέ ’δλον τόν ένθερμον τής νεότητος ζήλον είς 

Άποπερατώσας

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΗΣ.

Ή ’Αρχαιολογία καί ιδίως ή Αιγυπτιολογία, ήτις 
τελευταία ταΰτα έτη 
τως διά τοΰ θανάτου ένα 
αύτής αντιπροσώπων, 
όποιου 
δέεται.

Ό
έπεδόθη 
τών Ελλήνων καί Ρωμαίων κλασικών, 
σπουδάς ταύτας,
τοσοΰτον έπισταμμένως διηυρένησεν, ώστε ό αύτοκράτωρ τών Γάλλων 
Ναπολέων Γ'. τώ ανέθεσε τήν έξέτασιν τών αιγυπτιακών άρχαίων 
μνημείων έν αύτή τή Αί
γύπτω. Καί πράγματι ό Μα
ριέττης έδείχθη τόσον άξιος 
τής αποστολής ταύτης, ώστε 
είς τήν δραστηριότητα καί 
διορατικότητα αύτοΰ Οφεί
λεται ή άνακάλυψις τοΰ μο
ναδικού είς τό είδος του Σε
ρ απε ίου μέ τάς ζατακόμβας 
τοΰ άρχαίου θεοΰ Άπιος τών 
Αίεμφών καί τούς κολοσσιαίους 
σαρκοφάγους, οιτινες έπί αιώ
νας όλους έζειντο κεκρυμμένοι 
έντός βαθυτάτων χώματος 
στρωμάτων. Μέγα μέρος τοΰ 
βίου του διήγεν ό Μαριέττης 
έν τή άπεράντω έκείνη έρήμω, 
άφωσιωμένος πάντοτε είς τήν 
έπιστήμην του καί άόκνως τάς 
περιέργους έκείνας άνασκαφάς 
έπιστατών. Πρός δέ διηύθυνε 
καί τάς άνασκαφάς έν Δεν- 
δύρα, Έδφοΰ, Σαΐδι, έν θή- 
βαις, Άβύδω καί άλλαχοΰ, 
εύρίσκων πάντοτε καιρόν καί 
νά συγγράφη έργα έπιστημο- 
νικά καί διατριβάς, κινούσας 
τό ενδιαφέρον τοΰ πεπολιτι- 
σμένου κόσμου.

Οί άκάματοι αύτοΰ ύπέρ 
τής έπιστήμης μόχθοι δέν 
έμειναν δμως καί άνευ άμοι- 
βής, καί μάλιστα έκ μέρους 
τής γαλλικής καί τής αι
γυπτιακής ζυβερνήσε ως. Έξε- 
λέγη μέλος τής γαλλικής ’Ακαδημίας, έτιμήθη 
σήμου τής λεγεώνας τής τιμής· έλαβε τόν τίτλον 
πασά καί τέλος εκληθη οιευθυντής καί γενικός έφορος 

κατα τα 
τοσαύτας έποιήσατο προόδους, άπώλεσεν έσχά- 

τών νοημονεστέρων καί άκαματωτέρων 
τόν Γάλλον Αύγουστον Μαριέττην, 

τό όνομα ατενώς πρός τήν δύσκολον έπιστήμην
τοΰ

συν-

και 
τήν μελέτην 

.ς δέ τάς 
ήσχολήθη ιδίως με τήν γλώσσαν τών Κοπτών, ήν

’AiyoviJrog Mapiimjg.

διά τοΰ παρα- 
μπέη καί 
τοΰ νεοσυ- 

στάτου εν Βουλάκ μουσείου, τοΰ όποιου τούς θησαυρούς έν καιρω 
τής Παρισινής παγκοσμίου ΕκΟέσεως έν ίδιαιτέρω αίγυπτιακω ναω 
έξέθηκεν είς τά όμματα τοΰ κοινού.

Η άδιάκοπος διανοητική έντασις, οί διηνεκείς κόποι, ή έπιρροή 
τοΰ κλίματος καί διάφοροι δυσαρέσκειαι, άς κατά καιρούς εΐχεν έν 
τή εξασκήσει τών ανατεΟέντων αύτω καθηκόντων έπέφερον τήν 
νόσον, ήτις καί άφήρπασεν αύτόν μεσοΰντος τοΰ Ιανουάριου τρ. 
έτους. Η μνήμη αύτοΰ δμως έσεται ζωηρά καί ανεξίτηλος έν 
οσω ύπάρχουσι τέχναι καί έπιστήμαι. ’Εσχάτως συνέστη ύπό τήν 
προεδρείαν τοΰ υπουργού τών έξωτερικών τής Αίγύπτου έπιτροπή 
εν Καιρω, ήτις ανέλαβε τήν φροντίδα ν’ άνεγείρη τω διασήμω 
γάλλω Αρχαιολόγοι αντάξιον αύτοΰ μνημειον έν αύτή τή πρω-

τευούση τής Αίγύπτου. Φόρος δίκαιος, δν οί σύγχρονοι άπονέμουσιν 
είς τόν ένδοξον τής έπιστήμης έργάτην!

II προκειμένη εΐκών έλήφθη έκ τής τελευταίας φωτογραφίας 
άοιδίμου άνορός. Έν τω προσώπω αύτοΰ φαίνονται καθαρώς 

ίχνη τής νόσου, ήτις τόν έφερεν είς τόν τάφον. Ό βαθύς
τοΰ

* τα 
αύτοΰ καί σκεπτικός οφθαλμός έμφαίνει τόν άρχαιοδίφην, τόν καθ’ 
δλον τόν βίον αύτοΰ τήν έπίπονον οδόν τής έπιστήμης βαδίσαντα. 
"ϋστις τών άναγνωστών ήμών έπιθυμεϊ νά φωτισθή άκριβέστερον 
περί τοΰ έν Βουλάκ μουσείου καί τών έν αύτω περιεχομένων 
αρχαιοτήτων, δύναται εύκόλως νά εύρη λεπτομερεστάτας πληρο
φορίας έν τινι τών τευχών τής γαλλικής "Έπιθεωρήσεως τών 
δύο κόσμων" τοΰ παρελθόντος έτους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕ2ΡΗΣΙΣ.

ΕΛΛΑΣ. Κατά τάς τελευ
ταίας ειδήσεις τό Ελληνικόν 
ζήτημα περιήλθεν ήδη είς τό 
σημείον έκεϊνο, τό όποιον δί
δει ήμϊν τήν ελπίδα τής ειρη
νικής αύτοΰ λύσεως, λύσεως 
δμως ούχί κατά πάντα συμ
φώνου πρός τάς εύχάς τοΰ 
σύμπαντος Ελληνισμού. Οί 
έν Κωνσταντινουπόλει πρέσ
βεις τών μεγάλων δυνάμεων, 
συζητήσαντες καί δεχθέντες 
τήν ύπό τής Πύλης προτα- 
θεϊσαν νέαν όροθετικήν γραμ
μήν, άνεκοίνωσαν τοΰτο είς 
τήν Ελληνικήν κυβέρνησίν, 
ήτις καί τοι έντόνως διαμαρ- 
τυρηθεϊσα ύπεχώρησεν είς 
την απόφασιν τών δυνάμεων. 
Ήδη δέ ό Σουλτάνος έξέδοτο 
καί τόν ίραδέν έπί τής ύπο- 
Οέσεως ταύτης. Ελπίς έπο- 
μένως ύπάρχει, δτι έντός ολί
γων εβδομάδων καί τό ακαν
θώδες τοΰτο ζήτημα, τό έπί 
τοσοΰτον, καί τοσοΰτον σοβα- 
ρώς τήν διπλωματίαν έπα- 
σχολήσαν, θέλει πλέον ανήκει 
είς τήν ιστορίαν. Ή Ελλάς, 
μήτηρ αγαθή καί φιλόστοργος, 
θέλει βεβαίως μετά χαράς καί 
συγκινήσεως δεχθή είς τάς 
άγκάλας της τά προσερχόμενα 

ό Ελληνισμός μεγάλως θέλει αίσθανθή έστωνέα τέκνα αύτής, 
καί τήν μικράν τι

ΓΑΛΛΙΑ. 1
τήν Τύνιδα.
κατά τής πρωτευούσης 
αύτοΰ.
δει βαίνει βήματι τό μέν 
τό δέ ένεκα τών
έπαναστασών φυλών παρεμβαλλομένων προσκομμάτων. Έκ Τύ- 
νιδος αγγέλλεται, δτι οί αρχηγοί τοΰ ’Αραβικού ’Ινστιτούτου άπεφά- 
σισαν ν’ άναπετάσωσι τήν σημαίαν τοΰ θρησκευτικού κατά τών απί
στων πολέμου. Καί αύτός ό διασημότερος τών Μαραβούτων (άγιων) 
τής ίεράς πόλεως Καιρουάν έσπευσεν είς βοήθειαν τών Κρουμίρων, 
φέρων μεθ’ έαυτοΰ καί τό έν τω μεγάλω τσαμίω φυλαττόμενον άντί- 
τυπον τοΰ Κορανίου, έργον τής 12Ί« έκατονταετηρίδος, τό όποιον έχει

καί
ιαύτην άνακούφισιν.
Ή προσοχή τής Γαλλίας είναι έστραμμένη πρός 

Έν Παρισίοις περιμένεται ή εΐδησις τής έπιθέσεως 
τού άτιθάσσου βέη καί τής καθυποτάξεως 

Μέχρι τοΰδε ή θριαμβευτική τών Γάλλων πορεία βρα- 
ένεκα τοΰ άποκέντρου τής χώρας 

δυσκολιών τοΰ εδάφους καί τών ύπό τών
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κατά τούς Άραβα; θαυματουργόν δύναμιν. Βεβαίως οί Γάλλοι δέν πτο- 
οΰνται ύπό τών παιδαριωδών τούτων επιδείξεων τών αγρίων εκείνων 
φυλών, καί έπι τέλους και ή Τύνις θέλει άναγκασθή νά ύποκύψη είς 
τήν Γαλλίαν, καθ’ οσον μάλιστα ούδεμία τών Εύρωπαϊκών δυνάμεων, 
μηο αύτής τής 'Ιταλίας, τής μάλλον ένδιαφερομένης, έξαιρουμένης, 
δεικνύει διάθεσιν ν’ άναμιχθη είς τήν έριδα ταύτην.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Ή προσάρτησις τής πόλεως Αμβούργου είς τόν 
τελωνειακόν σύνδεσμον είναι πράγμα αποφασισμένου, θέλει όμως 
επιφέρει μεγάλας δαπάνα;. Ή κατασκευή τοΰ νέου λιμένος καί τών 
μεγάλων αποθηκών απαιτεί πέντε ολα έτη καί δαπάνην ύπολογι- 
σθεϊσαν είς 90 έκατομμ. μαρκών. — Ό πρίγκηψ Βίσμαρκ, δστις 
έν τινι τών τελευταίων συνεδριάσεων τής βουλής ήπείλησε νά

μετάθεση τήν βουλήν άπό τοΰ Βερολίνου είς άλλην, μικροτέραν, 
πόλιν τής Γερμανίας, έχει άπόφασιν έν τή προσέχει συνόδω νά 
ύποβάλη νομοσχέδιον περί άνεγέρσεως νέου μεγάρου τής Βουλής 
έν Βερολίνω.

ΑΥΣΤΡΙΑ. Έν Βιέννη τελούνται προσεχώς οί γάμοι τοΰ 
αρχιδούκας 'Ρουδόλφου, διαδόχου τής Αύστρίας, μετά τής πριγκη- 
πίσσης Στεφανίας, Ουγατρός τοΰ βασιλέως τών Βέλγων. Με
γάλοι γίνονται έν Βιέννη αί προπαρασκευαί διά τήν τελετήν ταύτην.

Ρ2ΣΣΙΑ. Έν Πετρουπόλει ένεκαινίσθη πρό τινων ήμερών 
ό μικρός ναός, ό έγερθείς έν τη θέσει, έν ή ό αείμνηστος αύτο
κράτωρ ’Αλέξανδρος Β'. έπεσε τή 1/13 Μαρτίου ύπό τά δπλα τών 
δολοφόνων.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 50 Φ0ΙΝ. ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ. — ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ CANAL-STR. 3. LEIPZIG.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ.
Ό ’Αλέξανδρος "Αδαμς, είς τών τεχνικών 

ύπαλλήλοιν τοΰ έν τώ κεντρικφ τής ’Αγγλίας 
ταχυδρομείο) τηλεγραφείου έκαμε τήν εξής περι- 
εργοτάτην άναζάλυψιν. Εύρε δηλ. τήν υπαρξιν 
ηλεκτρικής -αλιρροίας έν τή τηλεγραφική συγ
κοινωνία. Μετά έπανειλημμένας καί έπιρταμένας 
έρευνας έβεβαιώΟη περί τών δυναμικών διαφορών 
έν τώ ήλεκτρικφ ρεύματι, αϊτινες αναφαίνονται 
έπί πάντων τών τηλεγραφικών συρμάτων καί 
άκολουΟοΰσι τάς διαφόρους καθημερινός τής σελή
νης φάσεις.

ΤΑ ΪΊΊΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΗΜΟΤΕΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟ
ΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ.

Τά κωδωνοστάσια τοΰ Ναοΰ τής Κολωνίας 
Ό μητροπολιτικός ναός έν B.0UEN . . 
Ό ναός τοΰ Αγίου Νικολάου έν’Αμβούργω 
Ή μητρόπολις τοΰ Στρασβούργου . . . 
Ό ναός τοΰ 'Αγίου Πέτρου έν 'Ρώμη . 
‘Η πυραμίς τοΰ Χέοπος......................
Ό άγιος Στέφανος έν Βιέννη .... 
Ό καθεδρικός ναός έν Amiens . . . 
Ό ναός τοΰ'Αγίου Μαρτίνου έν Lands

hut .........................................................

μ- 
Ι 57.— 
151.12 
144.20 
142.10 
138.— 
137.— 
136,70 
134.—

132,50
Ή μητρόπολις τής Φριοούργης . . . 125.— 
Ή μητρόπολις Άμβέρσης......................123.—
Ή μητρόπολις τής Φλωρεντίας . . . . 119.—
Ό άγιος ΙΙαΰλος έν Λονδίνω...................... 111.30
Ή μητρόπολις τών Μεδιολάνων . . . 109.— 
Τό δημαρχεΐον έν Βρυξέλλαις .... 108.— 
Ό τετράγωνος πύργος έν Βονωνία . . 107.— 
Ό ναός τών Απομάχων έν Παρισίοις . . 105.— 
‘Η μητρόπολις τοΰ Μαγδεβούργου . . 103.60 
Ή μητρόπολις τής Λύγούστης .... 102.— 
Ό ανακτορικός πύργος έν Δρέσδη . . 101.—
Ό μητροπολιτικός ναός τοΰ Μονάχου . 99.—
Ο ναός τοΰ άγιου Πέτρου έν Βερολίνω 96.—

Ό πύργος τοΰ δημαρχείου τοΰ Βερολίνου 88.—
Ή μητρόπολις τής Ούλμης................. 80.—
Ό μητροπολιτικός ναός τών Παρισίων 

(Notre-Dame)................................... 71.—
Ό ναός τής αγίας Σοφίας έν Κωνσταντινου- 

πόλει.................................................... 58.—
Ό κεκλιμένος πύργος έν ΓΙίσαις . . . 47.—
Ί1 θριαμβευτική άψις έν Παρισίοις . . 44.—
Τό Πάνθεον τοΰ Αγρίππα...................... 43.—
Ό δβελίσκος έν τη πλατεία τής Όμονοίας 

έν Παρισίοις....................................... 27.—

σισε νά πέμψη τήν θυγατέρα του εις Βερολΐνον, 
δθεν αυτή έμελλε νά μεταβή εις τά λουτρά τοΰ 
Ems. 'Επομένως έγραψε πρός τόν άνεψιόν του, 
δν οΰτε αύτός προσωπικώς έγνώριζεν ούτε ή θυ- 
γάτηρ του, καί τόν παρεκάλει νά περιποιηθή 
κατά τήν έκ Βερολίνου διάβααιν τήν έξαδέλφην 
του καί νά τή δείξη τά αξιοπερίεργα τής πρωσ- 
σικής πρωτευούσης. ' Η νέα φθάνει είς Βερο
λΐνον· ό έξάδελφος έκτελεΐ κατά γράμμα τήν 
παραγγελίαν τοΰ θείου καί μετά τρεις ημέρας 
οδηγεί τήν έξαδέλφην του είς τό ταχυδρομεΐον, 
δθεν άνεχώρει τότε ή ταχυδρομική άμαξα.

Ή έξαδέλφη ευχαριστεί διά τήν περιποιητι
κήν υποδοχήν, καί ό έξάδελφος τή λέγει τότε, 
δτι δφείλει νά τή έκμυστηρευθή τι· “Δέν δύνα
μαι, τή λέγει, νά σάς άφήσω ν’ άναχωρήσητε 
χωρίς νά σάς εΐπω προηγουμένως, δτι έγώ — 
δέν είμαι ό έξάδελφος σας. Ό φίλος μου καί 
έξάδελφος σας δίδει κατ’ αύτάς τάς εξετάσεις του 
καί μέ παρεκάλεσε να τον αντιπροσωπεύσω καί 
νά έκτελέσω κατά γράμμα τήν παραγγελίαν τοΰ 
θείου του καί πατρός σας. 'Ονομάζομαι, δέ 
ΒΙΣΜΑΡΚ!" Ευκόλως δύναταί τις νά φαντασθή 
τήν έκπληξιν τής νέας. — Πολλά παρήλθον 
έκτοτε έτη, καί δ Βίσμαρκ έγένετο δ,τι σήμερον 
είναι. Κατά τόν Ιούνιον 1880 ή κυρία έκείνη, 
έν ήλικία πλέον προκεχωρημένη, μεταβαίνει πάλιν 
είς Βερολΐνον, καί ζητεί παρά τοΰ άρχικαγκελ- 
λαρίου τής γερμανικής αυτοκρατορίας τήν άδειαν 
νά τώ προσφέρη τά σεβάσματά της, έάν ακόμη 
ένθυμήται τής πρό 46 έτών λαβούσης χώραν 
σκηνής. Είς άπάντησιν ή Κυρία λαμβάνει φιλο- 
φρονεατάτην τοΰ πρίγκηπος πρόσκλησιν. Μετα
βαίνει λοιπόν είς τήν οικίαν του καί τώ έκφράζει 
καί πάλιν τήν ευγνωμοσύνην της διά τήν περι- 
ποίησίν του. Άλλ' ό Βίσμαρκ τήν διακόπτει- 
“Έγώ, Κυρία μου, τή λέγει, όφείλω ύμΐν χάρι- 
τας· διότι κατ’ έκείνας τάς ημέρας τής ένταΰθα 
διαμονής σης ηύτύχησα νά ίδω τό Μουσεΐον μας 
— τό όποιον έκτοτε ούδέποτε πλέον έλαβα καιρόν 
νά έπισκεφθώ.”

Τό εξής έπεισόδιον έκ τών νεανικών χρόνων 
τοΰ πρίγκηπος ΒΙΣΜΑΡΚ είναι άγνωστον τοΐς 
πολλοΐς.

Πρό 46 ετών κτηματίας τις Σουηδός, δστις 
είχεν ανεψιόν σπουδάζοντα έν Βερολίνω, άπεφά-

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ.
Ιωακείμ Ναπολέων μαρκήσιος ΙΙέπολης, γε

ρουσιαστής τής Ιταλίας καί έγγονός έκ Ουγατρός 
τοΰ βασιλέως τής Νεατίόλεως ’Ιωακείμ Μυράτ, 
άπέΟ. τή 26 Μαρτίου έ. έ. έν 'Ρώμη έν ήλικία 
56 έτων.

Νικόλαος 'Ρούβινσταϊν, διάσημος μουσικός, 
διευθυντής τοΰ Ώιδείου έν Μόσχα, άπέΟ. έν Πα
ρισίοις τή 23 Μαρτίου έ. έ.

Καρολίνα, πριγκήπισσα τής Δανίας, Ουγάτηρ 
τοΰ βασιλέως τής Δανίας Φριδερίκου Στ', και θεία 
τοΰ βασιλέως ήμών, άπέΟ. έν Κοπενάγη τή 31 Μαρ
τίου έ. έ.

Πρίγκηψ Γκίκας, πρεσβευτής τής'Ρουμανίας έν 
Πετρουπόλει, άπέΟ. τή 2 ’Απριλίου έ. έ.

Όσκαρ Λαφαγέτης, ισόβιος γερουσιαστής τής 
Γαλλίας, έγγονός τοΰ περίφημου στρατηγού Λαφα- 
γέτου, άπέΟ. έν Παρισίοις τη” 27 Μαρτίου.

Κάρολος WeyprECHT , πλοίαρχος έν τω αυστρι
ακό) ναυτικω, γνωστός γενόμενος ώς άρχηγός τής 
αυστριακής πρός-τόν βόρειον πόλον θαλασσοπλοΐας 
έν τοΐς έτεσι 1872—1873, άπέΟ. έν ήλικία 43 έτών 
τη 29 .Μαρτίου έ. έ.

IΙέτρος Β ο ν απ άρ τη ς, πρίγκηψ , δευτερότοκος 
υιός τοΰ Λουκιανού, αδελφού τοΰ μεγάλου Ναπο- 
λέοντος, ό τόν δημοσιογράφον Βίκτωρα Νοάρ τώ 
1870 έν μονομαχία φονεΰσας, άπέΟ. έν Βερσαλλιαις 
τή 8 ’Απριλίου έ. έ. έν ήλικία 66 έτών.

Βηκονσφήλδ (Βενιαμίν Δισραέλης), κόμης τής 
’Αγγλίας, πολιτικός διάσημος καί έπανειλημμένως 
πρωθυπουργός, γνωστός γενόμενος καί ώς συγγρα
φείς, άπέΟ. έν ήλικία 77 έτών έν Λονδίνο) τή 
19 ’Απριλίου έ. έ.

Βαλδεμβοΰργ, Ιατρός καί καθηγητής τής 
κλινικής έν Βερολίνω, άπέΟ. έν τή ανθηρά ήλικίφ 
43 έτών τή 14 Απριλίου έ. έ.

’Ιωάννης, βασιλεύς τής Αβησσινίας, γενν. έν 
Δέμβα τώ 1835, υιός τοΰ άρχηγοΰ Τάς Ί’ιφοΰλ, 
έπί του βασιλέως θεοδώρου τοποτηρητής τής Τσαγ- 
κάλας, και μετά τόν θάνατον ταυτου άναγορευΟείς 
ήγεμών τής ’Αβησσινίας καί τ<<> 1871 λαβών τόν 
τίτλον βασιλέως, άπέΟ. έν ’Αδοΰα.

Σε-’Αν, μήτηρ τοΰ αΰτοκράτορος τής Κίνας 
καί πρώτη άντιοασίλισσα κατά τήν άνηλικιότητα 
αύτοΰ, έπονομασΟεΐσα ή ανατολική αύτοκράτειρα, 
άπέΟ. τή 8 ’Απριλίου έ. έ. έν Πεκίνω.

Μαρκήσιος 'Ρου β αλκάβας, άρχιναύαρχος τής 
'Ισπανίας, πολλάκις υπουργός τών ναυτικών, άρχηγός 
τοΰ ισπανικού στόλου κατά τήν μεςικανικήν εκστρα
τείαν, άπέΟ. τή 15 ’Απριλίου έ. έ. έν Μαδρίτη έν 
ήλικίφ 76 ετών.

Λουδοβίκος βαρώνος VON DER ΤΑΝΝ, στρατη
γός τοΰ πεζικού τής Βαυαρίας, αρχιστράτηγο; τού 
βαυαρικού στρατού κατά τόν πρωσσο-γαλλικον πό
λεμον, εις τών καλλίτερων στρατηγών τής Γερμα
νίας, άπέΟ. έν ήλικία 70 έτών έν ΙΙεηΑΝ τού 
Τυρόλου κατά τά τέλη τοΰ Απριλίου έ. έτ.

Βενεδέκ, αντιστράτηγος τής Αυστρίας, αρχη
γός τοΰ αυστριακού στρατού κατά τόν δυστυχή 
πόλεμον μετά τής Πρωσσίας έν ετει 1866, άπέΟ. 
περί τά τέλη τοΰ μηνός ’Απριλίου έ. έτ. έν G11ATZ, 
ένθα έζη Ιδιωτευων, έν προβεβηκυι'α ήλικία.

Αίμύλιος Γιραρδϊνος, εις τών έξοχωτέρων 
δημοσιογράφων τής Γαλλίας, βουλευτής, άπέΟ. πρό 
τινων ήμερών έν Παρισίοις, εγκαταλείπω·/ περιου
σίαν 20 έκατομ. φράγκων, (προσεχώς τήν βιογραφίαν 
του). —

Άνθιμος, επίσκοπος Ναυπακτίας καί μέλος 
τής ίεράς Συνόδου τής Ελλάδος, άπέΟ. κατ’ ’Απρί
λιον έ. έτ. έν Χαυπάκτιο.

Σπυρίδων Μπαλάνος, καθηγητής τής ιατρικής 
έν τώ ΈΟνικώ Πανεπιστήμιο), άπέΟ. έν ανθηρά 
ήλικία έν Άθήναις τή 6/18 ’Απριλίου έ. έ.

’Ιωάννης Πίσας, άντισυνταγματάρχης, έπιμε- 
λητής τοΰ ‘Ελληνικού στρατού, άπέΟ. έν ’Αθήναις 
τή 7/19 Απριλίου έ. έτ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
οι’ δλας τάς εφημερίδας τοΰ τε έσωτερικοΰ καί τοΰ εξωτερικού μεταβιβάζει

ό Κ« RUDOLPH MOSSE
έν Λ«ι|’ία

κατά τήν διατίμησιν.
Δίδει ταύτοχρόνως πληροφορίας περί πόσης καταχωρήσεω; είς τά γνωστότερα 

Ϊϋλλα, φροντίζει περί τοποθετήσεως τών ειδοποιήσεων, αποστέλλει δοκίμια έπί διαρκών 
γγελιών, παρέχει συγκαταβατικός τιμάς έπί μεγαλειτέρων παραγγελιών.

Προνομιούχου Γραφεΐον ειδοποιήσεων διά τάς έξης έφημερίδας-
Berliner Tageblatt. Deutsches Montagsblatt Bazar. Kladderadatsch. I’lie- 

gende Blatter. Schalk. Wiener Figaro. Allg. Zeitung des Judenthums. Milit. 
Wochenblatt. Aerztliches Vereinsblatt. Militar-Zeituiig. Jalirbiicher fur die deutsclie 
Armee. Parole. Industrie-Blatter. Gewerbehalle. Ilaarmann’s Zeitschrift fur Bau- 
handw. Siiddeutsche Bauzeituug. Zeitschrift fur Baukunde. l’ract. Maschinen- 
Constr. lllustrirte Jagdzeitung. Zeitsclirift der landw. Vereine in Baiern. Allgem. 
homoop. Zeitung. Levysohn’s Ziehungsliste.

Άποκλειστικώς διά τήν Γερμανίαν
New-Yorker Puck. Niederl. Handels- und Schills-Zeitung. Daily Telegraph. 

British Trade Journal. Examiner and Times, Manchester. Weekly Times, Manchester. 
La Cite, London. Nutiden, Kopenhagen. L’Art, Paris. La n’ouvelle revue, Paris. 
American Register, London. Gallignani’s Messenger. L’lnd^pendance beige. AViener 
Allgem. Zeitung. New-York Herald.

Κατάλοχοι. rrtpi iiZtor τών ΐΤίριοϋικών τοΰ κόιίμου πίρπονται 
Soiptav '/μι e).evfJ. ταχνδρομικοΰ rilovg.

ΕΙΚΟΝΕΣ BOGAERTS.
Νέα έφεύρεσις, προνομιούχος έν Ευρώπη καί ’Αμερική· Ό Koi Henri Bogaerts 

έκ Bois-le-Duc (τής 'Ολλανδίας) εΰρε νέαν μέθοδον τής τών εικόνων έκτυπώσεως, ήτις 
κατά τά ύποδειχθέντα ήμΐν δείγματα παράγει όντως αξιοθαύμαστα άποτελέσματα, καί 
μιμείται τοσοΰτον έπιτηδείως τάς έλαιογραοίας, δσον τοΰτο ούδέποτε έπετεύχθη διά 
τοΰ μέχρι τοΰδε έν χρήσει συστήματος τής Χρωμολιθογραφίας, καίτοι καταβαλλομένης 
δλης τής δυνατής έπιμελείας περί τήν στίλπνωσιν και τήν έκτύπωσιν. Ή peinture 
Bogaerts, ώς ό έφευρετής ώνόμασε τήν νέαν αύτοΰ μέθοδον, έκτελεΐται αδιακρίτως 
έπί πανίου καί έπί ξύλου, όχι ώς πρότερον έπί χάρτου, καί, τό περιεργότερον, μετα
δίδει τοσοΰτον^ πιστώς καί τήν έκφρασιν καί τήν έκτέλεσιν τής έλαιογραφίας, ώστε 
καί αύτά τά έξέχοντα μέρη της είκόνος παρουσιάζονται καθαρά καί οΰτως είπεϊν ψη
λαφητά- Πώς τοΰτο κατορβοΰται δέν είναι γνωστόν, δτι δμως κατορθοΰται, τοΰτο 
άποδεικνύουσι πάσαι αί μέχρι τοΰδε δημοσιευδεΐσαι είκόνες. Ή διαφορά μεταξύ τοΰ 
πρωτοτύπου καί τοΰ μηχανικού τούτου άντιγράφου είναι έντελώς δυσδιάκριτος είς τόν 
άγΰμναστον οφθαλμόν, μ’όλις δέ διακρίνεται ύπό είδήμονος καλλιτέχνου. Λί τιμαί 
μέτριαι (25 φράγκα έκαστη είκών) “Έφημερ· τής Κολωνίας τής 19 "Μαρτίου 1881.’’

Ο εικονογραφημένος κατάλογος άποστέλλεται δωρεάν καί έλεύθ. ταχυδρ. Πάσα 
■παραγγελία έκτελεΐται έ/.ευΟ. ταχυδρ. δι’ δλην τήν Γερμανίαν και Αύστρία'ν.

EAU MINERALE NATURELLE DE

VICHY I 
PROPH1ETE DE Γ.ΈΤΛΤ EDANCAIS

DESIGNATION ETAPPLICATION DES DIVERSES SOURCES <
GRANDE-GRILLE. — Affections lymphatiques, maladies des voies di- ’ 

gestives, engorgements du foie et de la rate, obstructions visc6rales, calculs <j 
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives, pesanteur d’estomac, di- « 
gestion ^difficile, inappetence, astralgie, dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie, gravelie, calculs, goutte, « 
diabete, albuminerie.

HAUTERTVE. — Memes propri6t0s que la source des Celestins.
EXXCIER le SOM de la SOURCE sur la CAPSULE

Chaque bouteille est en outre revetue d’une etiquette portant dans le papier, ’ 
imprime en bleu, les mots

PR0PR1ETE ET CONTROLE DE L’ETAT

ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΟΜΟΙΟ IIΠΟΙΑ.
Οστις θέλει, νά ύπερνικήση τήν πρόληψιν , ήτις πολλαχόθεν έξεπίτηδες υποθάλ

πεται κατά τής ομοιοπαθητική; θεραπείας είτε έξ άγνοίας είτε έκ κακοβουλίας, καί 
θέλει νά πεισΟτ], δτι ή δμοιοπαΟία είναι ή άιίιραΐ.ιΰτάτιι, ί-νχολΜτάτη καί άδλαδ.-Οτάτη 
θεραπεία, τήν όποιαν ούναται πας τι; διά τών υπαρχόντων άξιολόγων εγχειριδίων είς 
μικρόν διάστημα χρόνου πρακτικούς νά έκμάΟη καί είς πολλάς περιστάσεις πρακτικοί; 
νά μεταχειρισθή, αποτανθήτω, άποστέλλων 50 φοίνικας (65 centimes) είς γραμματόσημα

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
τοΰ

ΔΙΔΑΚΤ0Ρ02 WILLMAR SCHWABE
έν ΛΕΙΨΊΑι.

θέλει δέ λάβει έλεύβερον ταχυδρομικού τέλους τόν έκτεταμένον Κατάλογον τοΰ 
καταστήμ-ατο; τούτου, περιέχοντα πολλά; εικόνας καί μικρόν όμοιο:ααΟητιχύν 'ΐΜηγόν. 
Πάντα τά είς τήν όμοιοπαΟίαν καί είς τήν ιατρικήν θεραπείαν αναγόμενα- ήτοι όμοιο- 
παΟητιχά ιιίχιαχά gapiiaxtia, Έχχειρίώα jrpdg fitya.-rtiar τών νοσημάτων τών ιϊΐ'ΙΙριό- 
πω>’ καί τών οίκητηρίωΓ ίώω», ΐπιόέσματα κ, τ. λ, εΰρίσκονται εί; τό φαρμακευτικόν 
τούτο κατάστημα, τό μέγιστον πάντων τών έν Ευρώπη, είς μετριωτάτας τιμάς. Τό 
αύτό κατάστημα προμηθεύει τά όμοιοπαβητικά φάρμακα ’είς τούς πλείστους τών ομοιο
παθητικών ιατρών, φαρμακείων καί νοσοκομείων ού μόνον έν Γερμανία καί ταϊς λοι- 
παϊς Εύρωπαϊκαϊς χώραις, άλλ’ έξάγει μεγάλας ποσότητας καί είς ‘τήν ’Αμερικήν 
τήν Αύστραλίαν καί είς τά; ’Ινδίας.

Ίο τμήμα τής έξαγωγή; περιέχει πρακτικά καί χρήσιμα όμοιοπαθητικά Έγ/ει- 
ριοια και συγγράμματα τών δοκιμωτέρων ιατρών είς αγγλικήν, γαλλικήν, ολλανδικήν, 
ιταλικήν καί ισπανικήν γλώσσαν.

PASTIIjIjES DIGESTIVE)» fabriqu^es avec les Seis extraits des 
Sources. Elies sont·: d’un gout agreable et d'un effet certain contre les aigreurs 
et digestions difficiles.

SEES RE 1TCBT POUR RAIA'S. Un Rouleau pour un Bain, 
pour les personnes ne pouvant se rendre a Vichy.

Pour ei'iter les eontrefaions, exiger sur les Boites de Pastilles et les 
Rouleaux de Seis pour Bains, la marque de la Compagnie.

Les Eaux et Produits ci-dessus se trouvent Λ Nice, cliez M. Tliaon, 52, 
rue Giofiredo. — A. Cannes, chez M. Felix Servelli, 54, rue d’Antibes.

Haasenstein & Vogler.
Γραφεΐον δημοσιεύσεων

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ/
καί έν ταϊς μεγαλειτέραις πόλεσι τής 

Γερμανίας, Λύτσρίας καί ‘Ελβετίας.

Τό άρχαωτίροπ χαι γτιοΟτύτί^οτ 

πάντων τών γραφείων τοιούτου είδους. 
Ταχεία έκτέλεσις πόσης παραγγελίας δι’ 
δλας τάς έφημερίδας τοΰ έσωτερικοΰ 
καί τοΰ έξωτερικοΰ καθ’ ώρισμένην δια- 

τίμησιν.

Mij-άλη σιιχκατά'ίασζς μ«χαλ«- 
τέριοτ παρογγ^Λών.

Stahl-Kopf- u. Bart - Biirsten

ΨΗΚΤΡΛΙ ΤΙΙΣ ΚΕΦΛΛΠΣ ΕΚ 
ΧΛΛΤΒΔΙΝΟΤ ΣΥΡΜΑΤΟΣ

Τιμή έκάστης 2'/2 μάρκας Άρ. 114. 
Τιμή τής δωδεκ. μάρκ. 27. Είς δλα τά 
S'Oq καί δλας τάς ποσότητας. Τιμο- 

χ πέμπονται δωρεάν καί έλέύθ. τα- 
χυβρομ. Άποστέλλεται μόνον έπί ταχυ
δρομική πληρωμή ή καί προκαταβολή. 
Ί οΐς μεταπωληταΐς χορηγείται έκπτωσις.

’EprtffTog Πίτσολδ, 
ό νεώτερος, 

έν Chemnitz 
τής Σαξωνίας. 'Εργοστάσιον ψηκτρών έκ 

χαλύβδινου σύρματος.

'Ί
Cigarettes Indiennes

AU CANNABIS INDICA 
de GRIMAULT & C>«, Pharmaciens a Paris.

H soffit d’aspirer la funiee de ces Cigarettes pour faire disparaitre les plus 
violents acces d’Asthme, la toux nerveuse, l’enrouement, l’extinction de voix, 
les ni-vralgies faciales, l’insomnie, combattre la plitliisie larj-ngee, et les affections 
des voies respiratoires. — Chaque Cigarette porte la signature GRIMAULT & Cic. 

L’ettdi 2 fr.
PARIS: fharmacie, 7, bub DE la FEUiLLADE. PROVINCE: Toutes les Pharmacies.

< ________ ________ __________________________7

Disse elegant gearbeiteten Haar-Biirsten mit 
den sauber verzinnten in Kautschuk gotasston 
Stahlborsten sind von AutoriUiten als vor- 
z&glich anerkannt Dieselben dnrchdringen 

-v teste Haar, reinigon dio Kopfbant 
tn Schuppen und Schinnen) und er- 
iim Gebrauch eine hochst angenohmo 
erfriseliende Empfindung.

Jede Draht-Biirste ist mit raeiner gesotzlich 
geschutzton Fabrikinarko versohen.

Vorpackung in oleganten Cartons.

Schxari poliri oline 
Burslenrand

No. 113 Dtz. 11.24.- 
kloin St. „ 2.25 
No. 114 Diz. „ 27.— 
mitlol St. „ 2.50 
No. 115 Dtz. „30.- 
gross St ,, 2.75

Sulinod.schwnripollrt 
mil Borstenrand

No. 11B Dlz.M.2-1.— 
klein St. „ 2.25 
No. 117 Dtz. „ 30.— 
mitlol St. „ 2.70 
No. 118 Dtz. „ 36.— 
gross St. ,, 3,25

Jacaranda m. 2 veissen 
BurslcnrBnd., eleranl 
No. 120 Dtz.M.42.— 
kloin St. „ 3.75 
No. 121 Dtz. „ 51.- 
mittol St. ,, 4.50 
No. 122 Dtz. „ 60.— 
gross St. „ 5.50

TasehenHrele
Jacarand. m.vaiss.

Borstenrand 
M.

No.110 Dtz.12.—
klein St. 1.25

No.lll Dtz.18.—
gross St. 1.75 _ 

Versandt von 1 Stiick an
Von 3 SHlck an Dutzend-Preis. _ _
Bel Bestcllung bltte die fettgedruckte No. anzugeben.

lllustrirte Preis-Couzante versende auf Vorlangon gratis und franco.

gogon Nuchualune odor Vorher-Elnsendung. 
Biiofmarkon werdon in Zaldung gonommon.

Neue Stahl-Pferde-Burste 
ancli fiiv Klnrlvleli, Hundc etc.

Diese Burste, welche gleifiifalls aus vorzinnton in Kaut
schuk gefassten Stahlborsten bosteht roinigt dio Halit 

gTundlich und macht das Striogeln ontbohrlich.
No. 106. Preis per Dutz. M. 50.—, por Stuck M. 5.—. 

Vorsandt wio oben.

Ernst Petzold jun., Chemnitz, Fabrik aller SortenDraht-Biirsten.

I liqaSitor Bqovrffiix. I Βραβείο»· Βιίη·η«.

Heckner & Cie-
Εργοστάσιου Μηχανών 

εν ΒρούνσβίΧ (Braunschweig)

ειδικόν περί τήν έντεχνον κατασκευήν οριζοντίων δρυφάκτων, πριόνων (κινουμένων διά 
τής χειρός καί διά μηχανής) πριόνων κυκλικών και διαιρετικών, τρυπανίων, πλανών, 
μηχανών έν γένει διά τήν ξυλουργίαν, ατμομηχανών πρός σχίσιμον τοΰ ξύλου κ. τ. λ. 

Προγράμματα δωρεάν.
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^iir ^amilten und gefectrfel, Sibiiotljefen, hotels, Cafes uitb Keftaurationcn.

I

\ V
I

Zlbonnements-preis vicrteljciljrlici? e ITIarf. — §it bejiefjeu bttrd? alle Sucfjfyinbiungen unb pofianftaften.

BADEIV BADEN.

(Erpebition ber ^Hufirirten geitung tn £eip3ig.

I>&HKst bekannte alkallaohe Kocbaalzthermen von 44-69’ C. 
ChlorUtMnmqueUe von hervorragenfiem Gohalte. 

Neue Grossherzogliche Badeanstalt „Friedrichsbad-‘. 
Muateranatalt einzig In Hirer Art in VoUkommenheit und Eleganz. 
Minerailsohe und medloiniaohe Bailer Jeder Art. — Prlvat-Hell- 
anstalten mlt Thermalbadern, TrlnkhaUe fttr Kineralwaeaer aUer 
bedeutenden Heilgnellen, Molkenanatalt, Milobknr.

Converaationshaua mlt praohtvollen Concert-, Ball-, Lose-, 
Reatanrations- n. Geaellaohafta-Salen wkhrend dea ganzen Jahrea 
geoffnet. — Auagezeiohnetea Onr-Orobeater..— Zahlrelobe Kunat- 
geniiase jeder Art. — Jagdu.Flaoberei. — TaubenaobleBaen.—Grosse 
Pferaerennen. — Beizende Spaziergange u. Auafliige.—Vorzttgllohea 
Klima. — Herrliohe Lage. — Mittlore Jabreatemperatnr: + 7„° B.

Soeben erschien und ist durch alle Postaustalten des Weltpostvcreins 
fur das Vierteljahrs-Abonnement von 1 Mark zu beziehen:

WELTPOST. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ.
Blatter

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

A’eue illustrirte volksthiimliche Monatsschrift zur Unterhaltung 
und Belehrung. "ΦΟ

Herausgeber: Richard Lesser, Leipzig. — Mitarbeiter u. A.: Dr. C. 
Beyer, Stuttgart. — Oberst Otto von Corvin, Leipzig. — Hans Friedemann, 
Leipzig. — Pastor Dr. Grundemann, Morz. — Ernst Haynel, Leipzig. — 
Max Horwitz, Berlin. — Dr. J. Pervanoglu, Leipzig. — Ministeriah-ath 
Dr. Karl von Scherzer. — Ernst von Weber, Dresden. — 4. Woldt, Berlin. 
— Hofrath 2)r. von Zoller, Stuttgart etc.

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

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen und direct vom 
Weltpost-Verlag, Leipzig. §

Durch alle Kunsthandlungen zu beziehen:

Angenehniste und iiberraschendste Unterhaltung fiir Jung und Alt!

Werner’s Chromophotographie.
Verfaliren, um ohne Vorkenntnisse ini Malen und Zeichnen jede beliebige Portrat- 

oder Landschaftsphotographie in ein wirksames Oelbild umzuwandeln.
Apparate, welche alle Requisiten und Gebrauchsanweisungen enthalten, a 30 M.,

20 M. u. 15 M. = 18 Fl., 12 Fl. u. 9 Fl. δ. W. 
Sammtliche Requisiten auch einzeln.

Herausgeber: Franz Werner, Leipzig, Peterstrasse 2.
Depot fiir Oeterreich-Ungern: R. Lechner, Wien, Graben 31.

0 ΕΚΑΊΌΓΓΡΑΦΟΣ 
άνατυπόνει 50 μέχρι 150 κις καί διά 
μελάνης καί διά τών ποικιλωτέρων χρω
μάτων (Haber μετάλλια άςίας). Διά 
πλειοτέρας πληροφορίας καί δείγματα 

άπευΟυντέον είς τό 

γραφιίον τοΰ Έχατογγράγου

(Λονδΐνον. 135 Cheapside) ή πρός τούς 
Κ’« Mld.goi-g Maoirov sig ’AOijrag.

THE HEKTOGRAPH
(ό * Εκατόγγραφος) is still unrivalled for 
obtaining 50 to 150 Duplicates in 
indelible black and various coloured 
inks. (Haber’s Prize medals.) Write for 

particulars and specimen,

llektograph Depot 135 Cheapside.
London, or Messrs Marino Broth. —

A then.

Fabrik eiserner Gewhchshauser, Eisenbaufabrik und Eisengiesserei.
--------------- Specialitaten ---------------

IlSPr vom kleinsten Culturhaus bis zum grossten Wintergarten, Vcranden, Bal- 
α cons, Dachconstruclionen, Fenster, Schmiedeeiserne There und Gitter

IMaillllf- llllil Ur:l««PrllPi'/iinO7>ii in KnPfer und Eisen nach bewahrtesten eigenen Wdllipi I1IIU WdMCl ΙΚ ΙΛΙΙΙΙί*  <11 SyStemen unter jeder Garantie fiir Dauerhaftig- 
keit. und Heizkraft.

Zahlreichste Referenzen. Kostenanschlage und Zeichnungen stets gern zu Diensten.

IV*  MIAN ΣΥΜΒΟΥΛΗΝ 
ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ

τούς έπιθυμοϋντας νά μάβωσι 
νά ΟΜΙΑΩΣΙ πράγματι τήν 

γαλλικήν, Αγγλικήν, ιταλικήν ή 
ισπανικήν γλώσσαν.

ΔΩΡΕΑΝ και ΕΑΕΤΘ. ΤΑΧΤΔΡΟΜ. 
παρά τοΰ βιβλιοπωλείου ROSENTHAL 

έν ΛΕΙΨΙΑι.

Φάρμακου τονικόν τοΰ στομάχου 
τοΰ Dr. Bergelt, 

κατασκευάζεται γνήσιον παρά τοΰ Κο« 
’Ριχά(>άοι> Βαοιγια/ίο tv Glauchau.

Εύρίσκεται καί παρά πλείστοις έμπόροις 
άπιοικιακών ώς καί έν τοις έκλεκτοϊς 

παντοπωλείοις.

Das Magazin
fiir die

Literatur des In- und Auslandes.
Κριτικόν δργανον τής παγκοσμίου Φιλο

λογίας.

’Εκδότης· Eduard Engel 
έν Β/ρολίΐ'ω.

Ίδιοκήτης· Wilhelm Friedrich 
έν Ampia.

Τό σπουδαϊον τοΰτο περιοδικόν διανύει 
ήδη τό 50«ν Ετος τής ύπάρςεώς του. 
Έκδίδεται δέ κατά μηνιαία τεύχη. Τιμή 
έτησία· 16 μάρκας.

ΑΣΜΑΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ 
μετά 

ΔΙΣΤΙΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ.
Kretas Volkslieder

nebst
Distichen und Spricliwortern 
in der Ursprache mit Glossar 

herausgegeben 
von 

Anton Jeannaraki 
Leipzig: F. A. Brockhaus 1876.

Die Aussprache des Griechischen 
(Ή προφορά τής 'Ελληνικής γλώσσης) 

von A. R. Rangabe.
Leipzig: Wilhelm Friedrich, 1881.

EKrietsch,wurzen/s 
anerRannt uoriuetiitgtr ftuatitdt in 100 
i>crf$iebentn $ort«n.

28 u fl <r f o r t i ni c u t e ju 3, 6 uitb 
8 saarB fmpfoOf"1· yreisSorten iowit 
yroipeatc uber ZtefiaffenOdt, Staitii- 
ieit unb ^rrwenbuug btr Bisiuit» wer- 
brn auf 3Suni« ftanRo uterfanbt.

ΔΕΡΜΑΤΑ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ, 
KAI ΔΕΡΜΑΤΑ 

παντός είδους, κυρίως άλωπέκων, σαμου- 
ρίων, ίκτίδων, μελίδων, λαγωών, κονέ- 
κλων, έλάφων και δορκάδων, αίγών, έρι- 
φίων, άρνίων, προβάτων κ. τ. λ. αγοράζει 

είς τάς ύψηλοτέρας τιμάς ό 
Δ. Κέλνερ, 

έμπορος δερμάτων καί γουναρικών 
έν Λίιψία, 

Briihl ‘Αρ. 54/55.
ΑΙ μικρότεροι άποστολαϊ γίνονται διά 

τοΰ ταχυδρομείου, al δέ μεγαλείτεραι 
διά σιδηροδρόμου. Τό άντίτιμον πέμπε- 
ται έλευΟερον ταχυδρομικών. Ιίληρο- 
φορίαι δίδονται προ'βύμως.
ΕΙΣ TOTS ΕΜΠΟΡ0Τ2 ΔΕΡΜΑΤΩΝ 

καί
ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΣΤΝΙΣΤΩ

τό πλήρες κατάστημά μου ώς κατάστημα 
πάσης Εμπιστοσύνης διά δέρματα καί 
γουναρικά παντός είδους. 'Υπηρεσία πρό

θυμος. Ί'ιμαΐ συγκαταβατικοί.

ι

Συντάκτης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΤΙΑι. CANAL-STR. 3.

Χαρτοπωλεΐον ■ β. ΣΙΓΙΣΜΟΓΝΔΟΓ έν βερολίνφ καί Λειψία. — Τύποις· Γ. ΔΡ01Τ0ΓΛΙΝ0Τ έν Λειψίφ.
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