
ΕΤΟΣ A '. ’Εν ’Αδήνχΐς τή 13 7βρίου 1862 . ΑΓΙΘ  36.

Η Φ Ι Λ Ο Σ Τ Ο Ρ Γ Ο Σ  Ι Η Τ Η Ρ .
« Ά κ ο υ ε  υί'ε π α ιδ ε ία ν  π α τρ ός σου κ α ί  μ ή  ά π ώ σ η  θ ε σ μ ο ύ ςμ η τ ρ ό ς  σου* ο τ έ -  

eiv&v γ ά ρ χ α ρ ίτ ω ν  ε ς ρ  σ ι] κ ο ρ υ φ ή , κ α ί κ λ υ ιό ν χ ρ ΰ σ ε ο ν  π ερ ί σ ω τ ρ σ χ ή λ ω .»
liapoiu íc t t  Σολομ-ώντοζ.

Έ κ δ ίδ ε τ α ι κ α τ ά  Μ εμ π τή ν  υπό  Μ . Δ . Σ α κ κ ο β ρ ά φ ο υ .

ΣΤΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΣΙΛ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ
’Εν ’Α θ ή ν α ι ς .......................................................... δραχ. 6·
’Εν τ α ις ’ Κ π α ο χ ία ι ς ...........................................  η 7 .
’Εν τ ή  ’Α λ λ ο δ α π ή ...........................................  »  1 0 .

A ί β υ ν δ ρ ο μ α ί  γ ί ν ο ν τ α ι .
’Εν ’Αθήναις παρά τω  Ταχυδρομείο).
’Εν τ α ίς ’Επαοχίαις παρά το ϊς ΚΚ.. τ α χ . Έ π ιςά τα ις .
’Εν τή  ’Αλλοδαπή παρά το ϊς ’ Ε λληνικο ί; Ταχυδρο- 
μείοις κ α ί έν έλλ ε ίφ ε ι τούτω ν παρά το ϊς ΚΚ .Ηροξένοις.
Εν Κωνςαντινουπόλ.ει παρά τώ  Β ιβλκπ  Κ. Λ. Λεπάτσ. 

i 36



Ο ΟΛλΛΝΔΟΣ Π ΛΟ ΙΑΡΧΟ Σ  Κ Α Ι 11 ΓΕΡΜ ΑΝΙΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ.

Είς μικράντινα κωμόπολιν πέντε μ ιλ ιά  άπέχουσαν τη; 
Πετρουπόλεως (πρωτευούσης τής 'Ρωσσίας) κατώκει γραίί 
τ ις Γερμανίς. Τό μόνον αύτής κτήμα ήτο μικρά τις καλύ- 
βη, καί μόνος πόρος τής ζωής της ήτο νά δέχηται είς τήν 
μικράν της καλύβην νά δειπνώσι καί νά κοιμώνται πλοίαρ 
χοι, οΐτινες διέβαινον έκεΐΟεν, καί έπορεύοντο είς Πέτρον· 
πολιν.

Εσπέραν τινά έδείπνησαν είς την καλύβην της 'Ολλανδοί 
τινες πλοίαρχοι, μετά τήν άναχώρησιν τών οποίων ή γραία 
Γερμανίς ευρε1' έπί τής τραπε'ζης σάκκον έσφραγισμένον, 
ος-ις βεβαίως θα περιείχεν ικανήν ποσότητα χρημάτων. Δεν 
ήτο μεν αμφιβολία, οτι ο σάκκος ουτος έλησμ,ονήθη υπό τί
νος τών πλοιάρχων, άλλ’ έπειοή είχον έκπλεύσει, καί έ άνε 
μος ήτο ούριος, δηλ: βοηθητικός είς τό ταξείδιόν των, δεν 
ήδύναντο νά έπιστρέψωσιν είς άναζήτησιν αύτοΰ. Ή  γραία 
έρριψε τον σάκκον τοΰτον είς γωνίαν τινά μ ϊ  σκοπόν, δτι ή
θελε ζητηθή ποτε παρ’ εκείνων. Έκτοτε παρήλθον επτά έτη 
καί κανείς δέν έζήτησε τόν σάκκον, καί ενώ πολλάκις εοτε- 
νοχωρεϊτο ΰπό τής ένδείας ή πτωχή έκείνη γραία, ποτέ δεν 
Ιβαλε χεΐρα είς αύτόν διότι άν καί ήτο δυστυχής, οί γονείς 
της ομως τήν άνέθρεψαν είς τόν φόβον τοΰ Θεοΰ καί ήξευ- 
ρεν, δτι ποτέ δέν πρέπει νά έγγίζωμεν τό ξένον πράγμα, κα
θώς καί ημείς δέν έπιθυμοΰμεν νά λαμβάνωσιν άλλοι τα 
ίδικά μας πράγμ.ατα, τά όποια μ.έ πολόν ίσως κόπον άπεκτή- 
σαμεν.

Εσπέραν τινά διενυκτέρευσαν είς τήν καλύβην της τέσσα- 
ρες πλοίαρχοι, εκ τών οποίων οί τρεις ήσαν Ά γγλο ι καί ο 
άλλος 'Ολλανδός. ’Ενώ δέ συνελάλουν περί διαφόρων ύττοθέ-
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βεων, εις έκ τών τριών Ά γγλω ν  ήρώτησε τόν 'Ολλανδόν, 
έάν είχεν έλθει άλλοτε είς τήν κωμόπολιν έκείνην.—  «Μά
λιστα άπεκρίθη, ή κωμόπολις αυτη είναι πάντοτε είς τήν 
μνήμ.ηνμου, έπειοή έχασα επτακόσια ρούβλια.» —  Καί π ώ ς ! 
ήρώτησεν ό Ά γγλο ς . —  «Είς μίαν έξ αύτών τών άθλιων 
καλυβών, άπεκρίθη ό 'Ολλανδός, έλησμόνησα σάκκον γεμ,ά- 
τον άπό ρούβλια. -— Καί ήτο έσοραγισμε'νος; ήρώτησεν ή 
καλή γραία. —■ -«Μάλιστα, μάλιστα, έσφραγισμένος ήτο, 
καί μέ ταύτην τήν σφραγίδα, ή οποία κρέμαται είς τήν ά- 
λυσον τοΰ ώρολογίου μου.» Πάραυτα έγνώρισε τ ή ν  σφραγί
δα ή γραία, καί είπε· «Καλά λοιπόν, "δι’ αύτής δύνασαι νά 
λ ίζτ ,ς  τόν σάκκον, τόν όποιον έχασες.» —  «Νά τόν λάβω, 
μήτερ ! Ό χι, όχι, έγήρασα καί γνωρίζω τον κόσμον καλλί
τερα· έπειτα έπέρασαν επτά έτη έκτοτε, καί μή μοΰ άναφέ- 
ργς πλέον τό περιστατικό·/ εκείνο, διότι όταν τό ακούω μέ 
φέρει είς μεγάλην μελαγχολία·/.» Μετά τούτους τους λό
γους ή γραία ξενοδόχος έξήλΟε, καί μετ’ ¿λίγον είσήλθε φέ- 
ρουσα καί τόν σάκκον, καί ρίπτουσα αύτόν έπί τής τραπέζης 
είπεν «Ίδου λοιπόν, δτι ή τιμιότης δέν είναι τόσον σπαν ία.»

Οί ξένοι σιωπώντες έ/.ότταζον τήν γραίαν έκστατικοί, καί 
ό κύριος τοΰ σάκκου, ώς ήτο έπόμ,ενον, εχάρη μεγάλως. 
Έπειτα λαβών τόν σάκκον, έκοψε τήν σφραγίδα, έξέβαλεν 
έν ρούολιον, τό όποιον ισοδύναμε! μέ 4  δρκχμάς καί 44 λε
πτά, καί τό έβαλεν έπάνω είς τήν τράπεζαν είς ανταμοιβή,·/ 
τής γραίας ξενοδόχου.

Οί τρεις Ά γγλο ι έξεπλάγησαν καί ήγανάκτησαν διά τήν 
τόσον ουτιδανήν ανταμοιβήν τοΰ Όλλανδοΰ, καί έπεπληξαν 
αύστηρώς τόν φιλάργυρον έκείνον. 'II δέ γενναία ξενοδόχος 
είπεν, δτι δέν άπήτει ανταμοιβήν, διότι έκαμεν άπλώς τό 
χρέος της, καί παρεκάλει μάλιστα τόν 'Ολλανδόν νά λάβ-ρ
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όπίσω καί τό βούβλιόν του. Ά λλ ’ οί Ά γ γ λ ο ι επέμειναν vJ 
δικαιωθΤ) ή γραϊα ξενοδόχος λέγοντες, οτι ή γυνή έοέρθη 
τιμίως, καί πρέπει ν’ άνταμειφθή γενναίως. Κατέπεισαν τέ
λος πάντων τόν άχάριστον κα\ αδιάκριτου 'Ολλανδόν νά δώ- 
στ) εις την γραΐαν εκατόν ρούβλια, τά όποια μόλις μετά πολ- 
λάς παρακλήσεις τών Ά γ γ λω ν  ελαβεν ή γραία ξενοδόχος 
προς ανταμοιβήν τής μεγάλης τιμιότητάς της.

Έ κ του Γαλλικού.
Φ. 0 . Λ.

Είμαι βέβαιος, ότι καί αί μικραί καί οί μικροί μου άνα- 
γνώσται, ήθελον οερθή οπως καί ή καλή εκείνη γραϊα, έάν 
τους έτύχαινε παρομοία περίστασις.

- -
H PA  ΚΑ Ι ΕΡΜΗΣ.

Έ ν  τοΰτοις, μικροί μου φίλοι, αύτή ή θεά *Ηρα, τήν οποίαν ο Ζευς 
ε ίχ ε  λάβει γυναίκα δεν ήτο φιλήσυχου χαρακτήρος" άλλ ’ ή το δύσ
πιστος, ζυλότυπος, άλαζών, κακολο'γος, πρό πάντων θυμώδης καί 
εσύγχιζε συχνά τόν άνδρα της με τάς κακοτροπίας της ταύτας.

Μ ίαν ημέραν ό Ζεύς, βαρυνθείς άπό τάς το’σας ιδιοτροπίας της, 
άπεφάσισε νά έκλέξη μ ίαν άλλην γυναίκα μεταξύ τών θνητών, καί 
έρριψε τά  βλέμματά του έπ ί τής νέας ’ΐοΟς, θυγατρός ένός βασιλέως 
τοΟ 'Αργους, ό οποίος ώνομάζετο 'Ιναχος. Αύτή ή βασιλόπαις ήτο 
ώραιοτέοα κα ί περισσότερον αξιαγάπητος άπό τήν 'Ηραν, άν καί 
δεν ήτο θεά- άλλ ’ ή 'Ηρα μαθοΟσα τούς σκοπούς τοΟ Διό:, κατεδίω- 
ξε τήν δυστυχή ταύτην κόρην μέ τόσην λ.ύσσαν, ώστε ό Ζεύς ή- 
ναγκάσθη νά τήν μεταμόρφωσή εις δάμαλιν, διά νά τήν άποκρύψή 
άπό τήν μανίαν τής βασιλίσσης τών θεών.

’ΛφοΟ παρήλθεν ολίγος καιρός ή 'Ηρα, ή όποια δεν ήξευρε τ ί ά- 
πέγεινεν ή αντίζηλός της αύτή, άνεκάλυψεν έπ ί τέλους τήν μετα
μόρφωσή) της κα ί παρεκάλεσε τόν Δ ια τόσον πολύ διά νά τής δώσή 
αυτήν τήν δάμαλιν, ώστε ό Ζεύς δεν έτόλμησε νά τής τήν άρνηθή.

'Α λλά  μόλις ή 'Ηρα Ιλαβε τήν ’ΐώ  ε!ς τήν εξουσίαν της, κα ί ευ
θύς φοβούμενη μήπως ό σύζυγός της τήν λάβή πάλιν όπίσω κα ί τής 
δώση τήν πρώτην της μορφήν, τήν παρέδωκεν εις Σνα άνθρωπον, όστις 
είχεν άπειρους όφθαλ.μούς διά νά τήν φυλάττη" άπό τούς οφθαλμούς 
τούτους οί ήμίσεις τουλάχιστον ήσαν ανοικτοί ένω έκυματο. Ώ νο
μάζετο δέ ό φύλαξ αύτός 'Αργος, παρά τόν όποιον κανείς άλλος δεν 
ήτο τόσον πιστός κα ί άγρυπνος.

Τότε ό Ζεύς έπρόσταξε τόν άγγελόν του 'Ερμήν, ό όποιος ήτο 
επιτήδειος κα ί νοήμων νέος, νά φονεύση τόν άκούραστον τούτον φύ
λακα, κα ί νά κλέψή τήν ’ ΐώ  κα ί άπομακρύνή αυτήν άπό τήν οργήν 
τής 'ΐΐρας.

’Η  έπιχείρησις αυτη δέν ητο εύκολος, δ ιότι έπρεπε νά εύρεθή 
τρόπος, ώστε νά έξαπατηθή ό 'Αργος· άλλ ’ ό ’Ερμής διά νά εκπλή
ρωσή ταχύτερον τήν προσταγήν τού κυρίου του, έκτος τοΟ οτι ε ίχε 
πτέρυγας εις τήν κεφαλήν κ α ί εις τούς πόδας, ε ίχε  κα ί άπειρα άλ
λα προτερήματα· λ. χ. έπα ιζε  τόν αυλόν εντελέστατα, κα ί τόσον 
επιτήδειος ήτο εις παν δ,τι έπεχείρει, ώστε κα ί αύτοί οϊ κλέπται 
τόν έθεώρουν προστάτην των. ‘Ο 'Ερμής τωόντι ε ίχε  περισσοτέρα; 
εργασίας άπό όλους τούς θεούς, δ ιότι ήτο επιφορτισμένος νά έπ*- 
γρυπνή καί τό έμπόριον τών ανθρώπων, κα ί τήν ασφάλειαν τών δη
μοσίων δρόμων, κα ί νά όδηγή καθ’ έκάστην εις τόν φδην τάς ψυχάς 
τών άποθαμμένων.

Τό άγαλμα τοΟ θεοΟ τούτου, εάν ένθυμήσθε άπό τήν 'Ελληνικήν 
Ιστορίαν, ήτο τοποθετημένον εις τούς δρόμους τών ’Αθηνών, καθώς 
χ«ί τοΟ θεού ΊανοΟ εις τήν 'Ρώμην. Ε ίνα ι περιττόν, μοΟ φαίνεται, 
νά σάς άναφέρω, ότι ό 'Αλκιβιάδης κατηγορήθη άπό τούς εχθρούς 
του, ότι τάχα  έσύντριψε τά  αγάλματα τοΟ θεοα τούτου, δτε έμελ- 
λον οί 'Αθηναίοι νά έκστρατεύσωσιν εναντίον τών Ζυρακουσίων, διό
τ ι ενθυμεϊσθε τό περιστατικόν τούτο άπό τήν ‘Ελληνικήν ιστορίαν.

'Ο 'Ερμής λοιπόν, άν κα ί ήτο πολύ επιτήδειος, μή  ήξεύρων ποιον 
δόλον νά μεταχειρισθή διά νά εξαπάτηση τήν προσοχήν τοΟ ’ Αρ
γού, εφαντάσθη νά ύπάγη προς τόν θεόν τού ύπνου, τόν Μορφιά δη



λαδή, καί νά τοΒ ζητήση τήν χάριν Sei νά άποκοιμήση όλους τούς 
Οφθαλμούς τοΟ άκουράστου εκείνου φύλακας.

Ό  Μορφεύς άν κα ι ήτο θεός δεν ήτο πολύ ¿ξακουστός εις τόν κό
σμον- ε ίχε  τήν κατοικίαν του εΐς τόπον, όπου επεκράτει άκρα σκοπή, 
κα ί τό παλάτιο'ν του δεν διεπέρων α ί ακτίνες τοΟ ήλιου. Ποτέ 
εις τό μέρος εκείνο δεν ήκούοντο ούτε τά  λαλήματα τών πετεινών, 
οΰτε τά γαυγύσματα τών σκύλων, κα ί αύτός ο πovτeκός εάν έρρο· 
κάνιζε κάτ ι τ ι, ήθελε κάμει μεγάλον κρο'τον. Ό  δε Έρμης ένώ εί
χε  πτερωτούς πόδας, έμβήκεν όμως με μεγάλην προφόλαξιν εις τόν 
τόπον ¿κείνον, διά νά μή έξυπνήση έξαφνα τόν θεόν, άπό τόν όποιον 
ίιπήγαινε νά ζητήση βοήθειαν.

'Ο  Μορφεύς ήτο πλαγιασμένος εις κλίνην άπό έβενον, επάνω 
εΐς τήν όποιαν ήσαν διαχυμένα πολλά δεμάτια μήκωνος (παπαρού
νας)' ε ίχε  δε τό άνθος τούτο τήν ιδ ιότητα  ν' άποκοιμίζη πάντα, δστις 
ήθελε τά πλησιάσει.'Η κεφαλή του ήτο ¿στεφανωμένη άπό άνθη τού 
αύτοΟ είδους, κα ί έφαίνετο βυθισμένος εις βαΟύν ύπνον ολόγυρά, του 
¿πέτων μέ διαφόρους μορφάς οί ελαφροί Ό ν ε ιρ ο ι, είδος θεών, οί 
οποίοι προξενόύσιν εΐς τούς ανθρώπου; άλλοτε μεν γλυκέα όνειρα, 
άλλοτε δέ λυπηρά' κα ί ό Έρμης ένόμισεν, οτι βλέπει εΐς μίαν γωνίαν 
τόν Έ ψ ιά .Ι τ η ν , τόν άσχημότερον όλων τών ’Ονείρων, ό όποιος 
ε ίχε μορφήν πιθήκου, κ α ί έκάθητο πολλά άναιδώς.

'Ο Εφ ιάλτης, μικροί μου φίλοι, δέν επισκέπτεται σχεδόν τους 
σώψρονας ανθρώπους κα ί έκείνους, οί όποιοι εχουσιν άναπαυμενην 
τήν συνειδησίν τ ο ν  άλλα διαταράττει συχνάκις τόν ΰπνον εκείνων, 
οί οποί Οι είνα ι λαίμαργοι ή πράττουσι κακά έργα.

Ό  Έβμίής έκαμε νιολλά ήσιίχως τάς παρακλήσεις του εΐς τόν Μόρ- 
φέα, ό όποιος άνοίξας μόλις τούς οφθαλμούς έξήπλωσε τάς χείρας, 
κα ί άφύΟ έχασμουριάσθη τρεις φοράς, τώ έπρόσφερεν όλίγας μήκω- 

•νας, μέ τάς όποιας ήθελεν αποκοιμ ίζει τόν Άργον, ευθύς άφοΟ τάς 
έπλησίαζεν εις αύτόν. ’ Επειτα  στραφείς άπό τό άλλο μέρος άπεκοι- 
μήθη, χωρίς νά άκοόση τάς ευχαριστήσεις τοΰ 'Ερμου, ό όποιος έ- 
σπευσε νά άφήση τό σιωπηλόν ¿κείνο παλάτ'.ον, οπου ό ύπνος ήρχ<*
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¿ΐ να τόν κυριεύη, κα ί διευθύνθη ταχέως πρός τό λιβάδιον, οπου ό 
κολυομματος ’ Αργος έφύλαττε τήν δάμαλιν Ίώ.

Εύθυς άφοΒ ό θηριώδης ουτο; φύλαξ παρετήρησε τόν θεόν έρχό- 
jicvov, τοΟ ¿φώναξε νά μή πλησιάση· άλλ ’ ουτος άδιαφορών εΐς τους 
λόχους εκείνου, ήρχισε νά πα ίζη  μέ τόν αυλόν του εν ώραίον άσμα 
πδ συρμου τοΟ καιροΟ ¿κείνου, άπό τό όποιον τόσον εύχαριστήθη ό 
‘Αργος, ώστε άφήκε τόν Έρμήν νά πλησιάση διά νά άκούση καλ 
λών τήν μουσικήν του' άλλ' ό δόλιος οδτος, ένώ μέ τήν μ ίαν χεϊρα 
ίφάτει τόν αυλόν, έσειε μέ τήν άλλην τάς μήκωνας, τάς οποίας ό 
Μορφεύς τοΟ ε’ χε  δώσει, κα ί ό ’ Αργος, τοΟ οποίου οί άπειροι ό- 
φ λμο ί ήσαν όλοι άνοικτοί πρό ολίγου, ήρχισε νά αποκοιμάται καί 
μ τούς κλείη τόν ένα μετά τόν άλλον. Μόλις ό τελευταίο; τών 
όάαλμών του ¿κλείσθη κα ί ευθύς ό έρμης όρμήσας κατά τοΟ 'Αρ
γού τοΟ Ικοψε τήν κεφαλήν, κα ί δώσας εις τήν Τώ τήν φυσικήν 
της μορφήν, έλαβε κ α ί έφερεν αύτήν εις τήν Αίγυπτον, οπου ή "Ηρα 
δέν ήδυνήθη πλέον νά τήν άνευρη.

'Η θεά αΰτη έν τή  απελπισία της διά τόν θάνατον τόσον καλοϋ 
¡αφέτου, κα ί ετ ι μάλλον διά τήν έξαφάνισιν τής άντιζήλου της, 
μετεμόρφωσε τόν 'Αργόν εΐς Τ α ώ ν  (παγώνι), κα ί διέσπειρεν εις τήν 
ο»ράν τού ωραίου τούτου πτηνού τούς οφθαλμούς τοΒ άνεκτιμήτου 
τούτου φύλακας. Έ κτο τε  ό Ταώς άφιερώθη εις τήν "Ηραν, τήν οποίαν 
συχνάκις παριστάνουσιν, ότι κάθηται εις μίαν έλαφράν άμαξαν συ- 
ρομένην άπό δύο τοιαΟτα πτηνά. (Αλ. σχ. 12 .)

ΠροτοΟ ν’ άφήσωμεν τόν Έρμήν, τόν όποιον βέβαια Οά εύρίσκω- 
μεν συχνά, οτι έκτελεί παραγγελίας τών θεών, πρέπει νά σάς κά 
μω γνωστήν τήν ράβδον, τήν όποιαν έκράτει εις τήν δεξιάν του 
χεϊρα, κα ί ή όποία ονομάζεται κηούκειον, κα ί «Τχε τήν ιδιότητα 
νά φιλιώνη όλους τούς έχθρευμένους μεταξύ των' μ ίαν τών ήμε- 
ρών διά νά δοκιμάση τήν δύναμιν αύτής ό θεός, παρατηρήσας δύο 
οφεις, οί όποιοι έμάχοντο, τούς έκτύπησε μέ τήν βάβδον ταύτην, καί 
εύθύς προσκολληθέντες έμειναν άδιαχώριςο ι. Δ ιά τούτο βλέπομεν εΐς 
όλα τά αγάλματα τοΟ Ερμού, ότι ϋπάρχ-ι τό κηούκειον μέ τούς δύο
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δφεις περιτετυλιγμένους καί με τά ; κεφαλάς άντικρυζούσας (βλ.σχ. 13.)
Έν τούτοι; ή ’Ηρα βλέπουσα πόσον ό Ζεύ; υπερτερεί αύτήν ενεκι 

τή ; έπιτηδειότητος τοΟ άγγελιαφόρου του, ή,θέλησε καί αύτή «ΐ 
έχη μίαν αγγελίαφόρον διά νά τής έμπιστεύηται πάσαν μυστικήν 
παραγγελίαν, έτι δε καί τάς ¿πιστολάς της, ότε συνέοαινε νά γρα· 
ψη· διότι οί θεοί δεν είχον άκόμη επινοήσει το ταχυδρομείο·/, και 
δέν έγνώριζον τήν προερχομένην έξ αύτοΰ ωφέλειαν.

(σχ. 12.) 1ΙΡΛ (σχ. 13.) ΕΡΜΗΣ.

‘Ως τοιαύτην λοιπόν εξέλιξε τήν Ί ρ ιδ α ,  κόρην φρόνιμη,ν κα ί εΰά- 
γωγον διά νά έκτελή τήν δύσκολον ταύτην εργασίαν, ή ¿πού 
χρειάζεται ακρίβειαν κα ί μυστικότητα' τής έπρόσφερε δώρον μίαν 
λαμπρόν έσθήτα (φόρεμα) τρίχροον, καί έκ τής λάμψεω; τών χρ«· 
μάτων αύτής, έσχηματίζετο είς τόν ουρανόν το έπτά/ροον εκείνο 
τόξον, τό όποιον ο/ομάζομεν O v p â n o r  τ ό ζ ο γ .

Νομίζω, οτι δεν είνα ι ανάγκη νά σάς είπω ένταΰθα, οτι αύτή η 
έσθής τής Τριδος, δέν είνα ι άλλο πράγμα, είμή φυσικόν τ ι  φαινο· 
μενον, κα ί εΰκολον νά τό παρατηρή-ητε διά τοΰ έξης τρόπου. Κλει- 
αθήτε είς σκοτεινόν δωμάτιον, κα ί άφήσετε μόνον μ ίαν μικράν τρό· 
π α ν  έπειτα λάβετε έν ΰάλινον τριγωνικόν πρίσμα, δηλ: ΰαλιον f*s

τρεις έπιφανείας κα ί μέ τρεις γωνίας, κα ί κάμετε νά έμβωσιν άπό 
τήν μικράν τρύπαν α ί ήλιακα ί άκτινες, κα ί νά πέσωσιν εις τά  πλά
για τοΰ όαλίου εκείνου· εύθύς θά ίδήτε, ότι αύται α ϊ άκτινες τοΰ ή
λιου, άφοΰ περάσωσι τό τριγωνικόν ύαλίον κα ί πέσωσι κατά γής, ή 
άντικρύ είς τόν τοίχον, θά σχηματίσωσιν εν σχήμα μακρυλόν με 
έπτά χρώματα κατά τήν έξής τάξιν· 1 ) κόκκινον, 2) χρυσοειδές 
(κόκκινον κα ί κίτρινον), 3) κίτρινον, 4) πράσινον, (κίτρινον κα ί κυα- 
νοΰν), 5) κυανοΰν, 6) πορφυροΰν κα ί 7) ίοειδές (μενεξελ,ί). Κ α ί αύτά 
τό ούράνιον τόξον σχηματίζετα ι είς τόν ουρανόν, όταν ό ήλιος εύρί- 
σκηται πλησίον τοΰ ¿ρίζοντος πρός άνατολάς ή πρός δυσμάς, καί α ί 
ακτίνες του διαπερνώσι τά  ψυχαλίζοντα σύννεφα, κα ί δεικνύουσι τά  
έπτά εκείνα χρώματα, τά  όποια, ώς εϊπομεν, φαίνονται κα ί είς τόν 
σκοτεινόν θάλαμον διά τοΰ τριγωνικοΰ ύαλίνου πρίσματος. Φαίνονται 
δέ είς τό αντίκρυ μέρος τοΟ ήλιου, δηλ: πρός άνατολάς, έάν ό ήλιος 
εύρίσκηται πρός δυσμάς, ή πρός δυσμάς, έάν ήλιος εύρίσκηται πρός 
άνατολάς.

'Η  θεά "Ηρα έγέννησε πολλά τέκνα, τά  όποια όλα ήσαν όνομα- 
στά· ή πρωτότοκος θυγάτηρ αυτής ήτο ή ’ Ηβη, θεά τής νεότητος, 
τήν όποιαν ό Ζεύς έπεφορτισε προ τοΰ Γανυμήδου νά οϊνοχοή το 
νέκταρ είς τήν τράπεζαν τών θεών. Μ ίαν τών ημερών ένώ ή 'Ηρα 
ήτο καθ’ υπερβολήν ώργισμένη κατά τοΰ Διός, έκτύπησε μέ τόν 
πόδα της τήν γην, κα ί εύθύς έξήλθεν ωραίος νεανίας ένοπλος, καί 
φορών χρυσήν περικεφαλαίαν ή μήτηρ του 'Ηρα τόν ώνόμασιν 
'Λ ρηγ, όστις άνεγνωρίσθη ώς θεός τοΰ πολέμου.

’θ  ’ Αρης συνήθως παριστάνεται ύπό τήν μορφήν πολεμιστοΰ ενό
πλου άπό κεφαλής μέχρι ποδών, πλησίον τοΰ όποιου εΟρίσκεται α 
λέκτωρ, τό πλέον άγρυπνον πτηνόν δ ιότι ή έπαγρύπνησις είναι Ιν 
των κυριωτέρων προτερημάτων τοΰ πολεμιστοΰ. Ενίοτε ό ’ Αρης 
ϊάθηται έπ ί άμάξης συρομένης άπό ίππους ορμητικούς, τούς οποίους 
όδηγεϊ ή θεά τοΟ πολέμου Έ π ώ ,  ή όποια λαμβάνει μέρος καί 
“ύτή είς τά πεδία τής μάχης.

Οί Έλληνες έλάτρευον τόν Ά ρ η ν  άλλ ’ οί Ρωμαίοι τοΰ άνήγει-
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ραν πολλούς κ α ι λαμπρούς ναούς, επειδή έπίστευον, ότι ό βασιλεύς 
των Ρωμύλος ήτο υιός τοΟ ΟεοΟ τούτου. Ο ί αρχαίοι ’ΕτροΟσκοι τον 
έλάτρευον ύπό τό σχήμα μιας λόγχης φυτευμένης εις τήν γην.

’II "Ηρα είχε κα ί άλλον υιόν όνομαζόμενον "Ηφαιστον, όστις ήτο 
τόσον άσχημος ότε έγεννήθη, ώστε ό Ζεύς ίδών αύτόν τόν έκρήμνι- 
σεν άπό τόν ουρανόν εις τήν γήν. "Εκτατέ ό καϋμένος εκείνος θεός 
έμεινε χωλός άπό τό κρήμνισμα, κα ί ό πατήρ του διά νά τόν πα
ρηγόρηση τόν έκαμε βασιλέα τών Κυκλώπων, δηλαδή τών επιτη
δείων εκείνων σιδηρουργών, οί όποιοι τοΟ κατεσκεύαζον τόν κεραυνόν. 
Τοιουτοτρόπως ό 'Ηφαιστος έξορισθείς εις τά  υπόγεια όπου οί Κύ
κλωπες είχον τά  σιδηρουργεία των, έπαρουσιάζετο σπανιώτατα εις 
τόν "Ολυμπον, όπου οί λοιποί θεοί δεν τόν έβλεπον μέ εύχαρίστη- 
σίν των, διότι ήτο παραπολύ ρυπαρός κα ί κατάμαυρος άπό τόν 
καπνόν.

*11 "Ηρα έλατρεύετο εις τήν Αίγυπτον ύπό τήν μορφήν άγελάδος, 
ή ύπό τήν μορφήν γυναικός μέ κέρατα εις τήν κεφαλήν άλλά τότε 
οί Α ιγύπτιο ι τήν συνέχεον μέ τήν θεάν "ίσιν, τής όποιας τήν μυ
θώδη ιστορίαν άνε'γνωτε εις τήν μυθολογίαν των.

ΤΟ Μ ΑΡΤΤΡΙΟΝ  ΤΙ1Σ ΧΙΙΝΟΣ.

Κάποιος ιεροκήρυξ τής Γερμανίας περιηγούμενος άπήν- 
τησεν εις άπόκρημνόν τινα βράχον χήνα, ή οποία προ ολίγου 
είχε γεννημένου αΰγόν. Ό  σεβάσμιος ιεροκήρυξ κατακουρα
σμένος άπό τής οδοιπορίας τον κόπον, καί μή δυνάμενος νά 
κινηθή άπό τήν πείναν, μόλις κατώρθωσε νά πλησίασα) εις 
τήν φωλεόν, καί ύψώσας τήν φωνήν, είπεν εις τήν χήνα. 
Άδελ.φή μου χήν, κάμε μου τήν χάριν νά λάβω εν άπό τά 
αυγά σου διά νά καταπαύσω τήν άνησυχίαν του στομάχου 
μου, όποιος δεν συγχωρεϊ πλέον εις τους πόδας μου νά κά- 
μωσιν ούδ'ε βήμ.α παρέκει.
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Ά λλ' ή χήν άντί ν’ άποκριΟή φιλοφρόνως, ώρμησεν επάνω 
του καί τσιμπώσα ήνάγκασεν αύτόν κακώς εχοντα ] νά άπο · 
ρκρυνθή τής φωλεάς.

Άλοίμονον ! τής είπεν ό άγιος, διατί νά ήσαι τόσον κα- 
χο’τροπος καί φιλάργυρος δι’ εν αύγόν, άφοϊί μάλιστα εχγς 
περισσότερα τών όσων χρειάζεσαι διά νά κλωσσήσης; Ά λλ ’ 
ή χήν όχι μόνον δεν εισήκουσε τάς παρακλήσεις του πει
ναλέου ιεροκήρυκας, άλλά καί έτι μάλλον ώργιζετο κατ’ αύ- 
τοϋ, όστις ίδιον τό άμετάτρεπτον καί σκληρόν τής καρδίας 
της κατηράσθη αύτήν λέγων.

Επικατάρατος συ καί ή γενεά σου, καί νά ΰποφέρητε βα- 
ϊανιστήρια άξια τών έργων σας.

Ας ομολογήσωμεν δέ, ότι ή πρόρρησις αΰτη του αγίου 
επηλήΟευσε· διότι ό βίος τής χηνός είναι άκατάπαυστον μαρ
τύριαν.

’Ιδού τί γράφει περί αυτής Γάλλος συγγραφεύς εις τινα 
αγρονόμον.

Β Κατά τόν ’Οκτώβριον, ότε μαδώσι τά πτηνά, μάδησον 
καί πάλιν τό πτηνόν τούτο, άλλ’ όχι εντελώς, διότι θά ήτο 
απερισκεψία νά τό γυμνώσγ τις εντελώς άπό τά πτερά 
του εις την άρχήν του χειμώνός. "Οταν ο’ εμβη έ χειμων 
τφεπει νά παχύνγς τήν χήνα διά νά τήν σφάξγς, άλ.λ’ άφοϋ 
Τ’·''ή τοΰτο μάδησον καί τρίτην φοράν αύτήν, πριν όμως 
*ροώστ], Ιάν Οέλγς νά μή χάσωσι τά πτερά τήν ποιότητά των.

Β 'Γπάρχουσι διάφοροι τρόποι παχύνσεως τών χηνών θέλω 
ίδσοΰ είπει τούς κυριωτέρους. 'Γινες κλείουσιν αύτάς εντός 
βαρελιού, εις τό οποίον άνήγουσι μεγάλος τρύπας διά νά 
λύνονται τά ταλαίπωρα ζώα νά εκβάλωσι τάς κεσαλάς των 
εχείθεν καί νά τρέφωνται. Άλλοι βάλλουσι τάς χήνας εις 
πήλινα άγγεΐα άπατα, έτι δέ καί στενά διά νά μή δύναν-



ται νά γυρίζωσιν εντός αΰτών. Ήξευρω ακόμη τινάς, ο| 
όποιοι άφαιροΰσιν άπό τάς χήνας μερικά πτερά άπο τάς πτέ
ρυγας καί τήν ουράν, καί τάς στιβάζωσι κατά δωδεκάδας 
είς κιβώτια στενά καί χαμηλά, έντός τών οποίων οΰδ’ε όρ
θιοι νά σταθώσι δύνανται, ούδέ νά κινώνται ελευθερως. Δί- 
δουσι δέ εις αύτάς τροφήν καί άφθονον ύδωρ.

« Καί τούτο διότι τά δυστυχή ταΰτα ζώα ένεκα τής ζέςης 
διψώσι παρά πολύ.

«Ό ταν δέ ή όρεξις ένεκα τής στενοχώριας άρχίστ] νά ολι
γοστεύει, άνοίγουσι τό στόμα τών χηνών, καί μέ έν χωνίο» 
ρίπτουσι κόκκους γεννήματος, έως ου γεμισθή ή γούσι· 
τούτο δέ γίνεται κατ’ άρχάς μέν δίς τής ημέρας, έπειτα «  
τρίς. Άφοΰ γίνρ τούτο θέτουσιν έμπροσθεν τών ζώων τού
των πινάκιον γεμάτον άπό ύδωρ, εις τό όποιον άναμιγνύουοιι 
άμμον καί σκόνην άνθράκων. “Αλλοι πάλιν κλείουσιν αύτή 
έντός στενών κιβωτίων, τρυπημένων κάτωθεν, διά νά έξέρ- 
χωνται αί κόπροι· ε ί ; τό έμπροσθεν μέρος τού κιβωτίου τού
του θέτουσι μίαν σκάφην μέ τροφήν καί ύδωρ, καί άπό μία» 
οπήν τό πτηνόν εκβάλει τον λαιμόν διά νά οάγη καί πό|. 
Τοιουτοτρόπως τρέφεται τό άθλιον ζώον, έως ού παχυνθί 
τόσον, ώστε νά μή έμπορή νά κινηθή πλέον.»

Ά λλά  τί ήθέλετε είπεΐ, ώ φίλοι παίδες, περί τής βαρ
βαρότητας τών πτηνοτρόφων εκείνων, οί όποιοι τυφλώνουν 
τάς χήνας, καί καρφώνουσι τους πόδας των είς σανίδας διά 
νά μή ένοχλώνται άπό αύτάς ;

Ναί μέν, είναι εύχάριστος ή ησυχία είς τον άνθρωπον 
άλλ’ αρά γε , ότε ό Δημιουργός κατέστησεν ήμας κυρίους 
τών ζώων τού ούρανοϋ καί τής γής, καί μας έδωκε τήν ά
δειαν νά τρεφώμεθα με αύτά, ¿συγχώρησε καί νά τά βαβα· 
νίζωμεν τοιουτοτρόπως",

—  572 —!

Άλλη τρομερωτέρα βάσανος τής χηνός είναι καί ή εξής« 
άφοΰ καρφώσωσι τά δυστυχή ταύτα πτηνά επάνω είς σα
νίδας, ως είπομεν άνωτέρω, άνάπτουσιν έμπροσθεν αύτών 
μεγάλην φωτίαν, ρίπτουσι τήν τροφήν είς τό στόμα αύτών 
διά χωνί ου, καί ώς δροσιστικόν, άντί ύδατος, δίδουσιν είς 
αύτάς τήν υπερβολικήν ζέστην τής πλησίον πυράς. Αί δυ- 
οτυχείς χήνες συστρέφουσι τότε τόν λαιμόν των άδιαπόπως, 
εως ου ικαναί εξ αύτών άποπνιγώσι, καί ούτως έκδικοΰνται 
χατα τών τυράννων των, καί τή άληθεία τάς συγχαιρόμεθα 
ίιά τήν έκδίκησιν ταύτην. 'Οποία οδύνη ! άλλ’ άδιάφορον ό 
«τηνοτρόφος πλουτεϊ, καί ό οίνοπότης εύχαριστεϊται τρώγων 
τό παχυνθέν ήπαρ (σικότι) τής χηνός.

Ύπολογίζουσιν, ότι έξακόσιαι χιλιάδες χήνες σφάζονται εις 
τους Παρισίους κατ’ έτος* συλλογισθήτε, όποιας βασάνου; καί 
πονους ύποφέρουσι τά δυστυχή ταύτα θύματα· καί εάν ποτέ 
είς κανέν άπό τά μεγάλα συμπόσια άνεστήνετο καμμία χήν, 
χαί έζέοαλλε τό σάβανον του πάχους, καί έδιηγεϊτο τά τρο
μερά μαρτύριά της, νομίζω, οτί ούδείς τών όμοτραπέζων ή- 
®ελε βάλει χεΤρα έπ’ αύτής.

Ή χήν ζή πολλά έτη, λέγεται δέ, ότι εζησαν καί χή- 
είς ηλικίαν εξήκοντα ετών, όχι, βέβαια, καί έντός πήλι

νων αγγείων ή ξυλίνων κιβωτίων, ώς είδαμεν άνωτέρω. 
Φιλόσοφός τις ονομαζόμενος Λικίνιος είχε χήνα, ή όποια 

είς τόν λουτρόν, καί είς τόν περίπατον παρηκολούθει 
“ντον. ’Ενώ δέ Ικοιμάτο, αύτή έκάθητο είς τό προσκεφά- 
λκόν του, καί εύθυς άφοΰ άνέτελλεν ό ήλιος, έτσίμπα έλα- 
?ρώς τό μέτωπον τού φιλοσόφου, καί τόν Ιξύπνα. Ή  χη ν 
“υτη υπήρξεν ή σύντροφος, ή φίλη, καί τό έξυπνητήριόν του.

Το κρέας τής χηνός ήτο πάντοτε έν ύπολήψει καί μετα- 
ζό τών άρχαίων εθνών, καί έπροτιματο άπό παν άλλο φαγη.
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τόν εΐς τάς τρχπέζας τών Αιγυπτίων, τών Ελλήνων, των 
Καρτηδονίων, καί τών 'Ρωμαίων. Ουτοι δε μάλιστα ο'. 'Ρω. 
μχίοι χρεωστοΰσι τήν σωτηρίαν των εΐς τάς χήνας, τάς ό· 
ποίας ετρεφον εΐς τό Καπιτώλιο·; όρος, καθώς θέλω σάς εί. 

πει άλλοτε.
Οί κάτοικοι μιας μικράς νήσου τής Σκωτίας,, ή όποια I 

νομάζεται Κίλδα, έχουσιν ώς πρότιστον εμπόριο·; καί κε> 
δίζουσι πολλά άπό τό κυνήγιον τών αγρίων χηνών, αί ό 
ποϊαι έμφωλεύουσιν εΐς τους πρόποδας τών βράχων και τώ. 
σκοπέλων, οί δέ σκόπελοι ουτοι, καθώς εμάθετε άλλοτε, εί
ναι βράχοι εντός της θαλάσσης μόλις ολίγον έξέχοντες «β
την επιφάνειαν της.

’Ιδού δε πώς συλλαμβάνουσι τάς άγριας χήνας καί τί 
αυγά των, μεταχειριζόμενοι πρός τούτο μακρόν σχοινίον πλεγ 
μένονμέ λωρία άπό δέρμα άγελάδος. Δέν πρέπει δέ νά σή 
παραλείψω, ότι διά τήν κατασκευήν τοΰ σχοινιού τούτα 
έξοδεύουσι πολύν καιρόν αί νεάνιδες, αί όποϊαι λαμβάνουίΝ 
αΰτό ώς προίκα

Δύο κυνηγοί περιζώνονται έμοΰ άπό πάσαν άκραν το 
σχοινιού· ό έπιτηδειότερος έξ αύτών καταβαίνει εΐς τό χάος 
ένώ ό ριομαλαιότερος σκαλώνει εΐς καμμιαν άκραν έξέχ» 
σαν."Οταν δέ εκείνος γέμιση τό σακκούλιον, τό όποιον 1/3 
κρεμασμένο·; εις τον λαιμόν του άπό αυγά καί χηνάρια, ύ  
μνει σημεΐον, καί ό σύντροφός του περιστρεφόμενος τυλίσΜ 
τό σχοινίον εΐς τό σώμά του καί άναβιβάζει τόν τολμηρά 

κυνηγόν.
Έκ τοΰ Γαλλικού

Μ. Μ. Π.
»*M8Rgae<K
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Έν Πειραιεϊ τή 3 Σεπτεμβρίου 1802.
Κύριε συντάκτα τοΰ περιοδικοΰ συγγράμματος 

δ 'II Φιλόστοργος Μήτηρ. »
Καταχωρίσατε παρακαλώ εις τάς ωραίας στήλας τού εξαίρετου 

περιοδικού συγγράμματος ημών «  'II Φιλόστοργος Μήτηρ » τάς έ- 
πομένας ένστίχους πρό; τούς μικρούς άναγνώστας υμών συμβουλάς 
περί φθόνου, καί εσομαι έσαεί φίλος σας

Κ. Δ. Α.
α Ο ΦΘΟΝΟΣ. »

ϊ .
Μ Am ráv φθόνον, ¿5 π α ΐ a i, 

"Οστά: Θεόν φοβείσαι,
K a l  θέ .Ιε ις  π ά ν τ ο τ ε  μ ι σ ε ί  
Π ά σ α ν  χ α χ ία ν  χ α ϊ  θ ρ α σ ύ ,

Kt όκ Κ ά ϊν  νά  μη >]σαι.
2 .-

Τάν Κάϊν χαθωόήγησεν 
Ό φθόνος εις τόν φόνον  

Ενθυς άφοΰ εμίσησε 
Tir άδε.Ιφόν, χ' έθ,ήτησε 

Νά τάν φονεύση μόνον.
3.

Kal τους τοΰ Ίαχώβ νίους 
Καθοδηγεί ό φθόνος,

Ό 'Ιωσήφ απ' άδεΑφοϋς, 
’Εχοντας τονςσχοπους χρνφούς, 

Πωλείται ωσάν ΰνος.

4.
Ο ίδ Ι π ο τ ε  ύ  φ θονερής  

Ε δ ρ ϊσ χ ε ι ή σ ν / ία ν ,
Ε ις  τ ό ν  τ ο ιο ν τ ο ν  ό  χ α ιρ ό ς  
Φ α ίν ε τ α ι ώ ς φ α ρμ ακ ερό ς  

Π .Ιήρης ά π '  ά η ύ ία ν .
' 5. .

Α πό τ ό  σ τ ό μ α  φ θονερού  
A ir  '¡β γ εν ε ι γ .Ιυχ'υς .Ιόγ,ος, 

Ά π α ν τ α ς  μ ε τ ά  θο.Ιεροΰ  
Β .Ι έ μ μ α τ ο ς , χ α ϊ  φ α ρ μ α χ ερ ο ΰ  

Β .Ιεπ ε ι, μ ι σ ώ ν  άΛ όγως.
’  6 .

Έ ά ν  δ ε ν  θέΛης ν ά  γ ε ν ή ς ,
Ω  π α ΐ / xa't σ ΰ  τ ο ιο ΰ τ ο ς ,  

Μ ή α φ ιν ε  φ θ όνο ς  χανε'ιο  
Ν ά ι ίσ χ ω ρ ή σ η ,  θ ά  π ο ν ή ς  

"Α ν a i  χ ρ α τ ή σ η  ο υ τ υ ς .
| ' A’. J .  Α.

Δεν είναι άνάγκη νά  σάς εΐπω , μ ικ ρ ο ί μ ου  φ ίλοι, ότι οί σ τ ίχ ο ι  
οδτοι, τώ ν οποίων ή ύπόθεσις έλάφθη έκ τή ς Τέρας 'Ιστορίας, καί 
ανεπιτήδευτοι είναι, καί πολλήν τήν χάριν κα ί γλαφυρότητα έχουσι- 
-διότι ευκόλως τό εννοείτε κα ί μόνοι σας. “Ο,τι όμως θά σας φανή 
παράδοξον, όπως έφάνη καί εις έμέ, ε ίνα ι ότι τούς στίχους τούτου; 

< «ποίησε παίς δεκατριετής περίπου τήν ήλικ ίαν. Συγχαίροντες λοιπόν 
*50 καρδίας τόν νέον τούτον, εύχόμεθα βπως εύδοκιμήση εις τήν 
«Ηησιν.
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Ε ΓΓΕΝ ΕΣ  ΠΑΡΛΔΕΙΓΜ  *■

Ζή τήν σήμερον εις Παρισίους εήχοεξας τις, τόνομα Λου
δοβίκος Βρύνος, δστις έχει σωσμένους άπό πνιγμόν υπέρ 
τούς τεσσαράκοντα ανθρώπους. Πρώτην φοράν έσωσε μίαν 
γυναίκα, κινδυνεύουσαν νά πνιγή είς τόν Σηκουάναν, τήν 
9ην Νοεμβρίου 1826,  ενώ δέν ήτο παρά μειοάκιον δεκαε
πτά χρόνων ήλικίας. Λέγει δέ, οτι άσυνείθιστος άκόμη τότε 
είς τοιαύτας επιχειρήσεις, έμπλέχθη μεταξύ τών φορεμάτων 
τής γυναικός είς τρόπον, ώστε ολίγον έλευψε νά χαθώσι καί 
οί δύο.

Τό 1827 έλαβεν άργυράν μετάλλειαν (παοάσημον), καί 
κατά τήν εποχήν αύτήν ειχεν ήδη σωσμένους έπτά. Τό 1829 
τοΰ Ιδόθη μετάλλεια χρυσή* καί τό 1836 έθεσεν έπί τοΰ 
φορέματος του τό παράσημον τοΰ Λεγεώνος τής τιμής. Τε- 
λευταΐον, τοΰ έχαρίσθη σύνταξις ετήσιος άπό 4·00 φράγκα, 
τά όποια, μετά τόν θάνατον αύτοΰ, θελεΓ λαμβάνει ή σύζυ
γος, καί ακολούθως ή θυγάτηρ του.

Τό αίσθημα τής πρός τόν πλησίον αγάπης, υπό τοΰ ο
ποίου καί μόνου κινούμενος όρμα άφόβως εις τό μέσον τοΰ 
κινδύνου ό εύγενής ουτος άνήρ, υπερβαίνει πάντα έπαινον. 
Α ί πράξεις του έμιλοΰσι υπέρ αύτοΰ μέ άκαταμάχητον ευ
γλωττίαν. Άπό κανένα έκ τών πολλών, οιτινες χρεωστοΰσιν 
εις αύτόν τήν ζωήν, δέν έστερξέ ποτε νά λάβν) χρηματικήν 
τινα δωρεάν. (Έκ τοΰ Άστέρος τής Ανατολής).

Α ί σύνδρομα! πέμπονται διά Ταμιακού Γραμματίου είς τόν 
εκδότην Μ . Δ. Σακκόρραφον.

Ούδεμία συνδρομή πληρώνεταιάνευ άποδείξεως το ΰ  ίδιου έκδοτον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
1. Ο 'Ολλανδός πλοίαρχος κα ί ή Γερμανίς ξενοδόχος. —  2. Μυ

θολογία μετά είκονογραγίας.— 3. Το μαρτύριαν τής χηνός.— 4. Ό 
φθονος (ποίημα).— 5. Εύγενές παράδειγμα.

ΤΤΠΟΙΣ ΦΙΛΟΜΟΤΣΟΓ ΛΕΣΧΙ1Σ.


