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ΕΤΟΣ Β'.
ΐγι 15/27. Σΐπτβμβρίον  1886-

Β Ρ Ο Υ Τ Ο Σ  0 Π Α Ι Δ 0 Κ Τ 0 Ν 0 Σ
υπό ΣΠΪΡΙΑΩΝΟΣ ΠΑΓΑΝΈΛΗ.

Αλ μων Ιντρυφά είς την αγάπην τοΰ συζύγου καί τάς
Του Καπιτωλίου τάς βαθμίδας σκεπτικός ανέρχεται ό φνας του.

Σίξτος, τοΰ Ταρκυνίου ό υίός. ’Ακοίμητος τό λάγνον δμμα 
του φλογίζει πόθος. Οΰτε
αγώνες ή θρίαμβοι πολεμικοί, 
οδτε της Άρδέας ή έπίμονος 
κατά τοΰ Ταρκυνίου άμυνα 
ταράσσουσι τόν νουν του. Πρό 
¿λίγων ήμερων είς Θήραν νέων 
έξήλθε καλλονών άνά τής Ρώ
μης τάς οδούς. Έ κεΐ τό πρώ
τον είδε τήν Λουκρητίαν, τήν 
περικαλλή τοΰ Κολλατίνου 
σύζυγον. Τήν είδε! Τής σεμ
νής ματρόνας ή Ιξαισία καλ
λονή μέ Ιρωτα ακόλαστον άνέ- 
φλεξε τά  στήθη του. Πολλάς 
εΐχεν ίδεί ωραίας, καί χλεί- 
στας είχε διαφθείρει. Αλλά 
ή Λουκρητία! . . . Ουδέποτε 
οί οφθαλμοί του είς κάλλος 
παράπλήσιον έτρόφησαν υπό 
τοιαύτης αρετής έπιστεφομε- 
νον. Τοΰ Σίξτου αχαλίνωτος 
έξόπνησεν ο κονισμός. Τήν 
σύζυγον τοΰ Κολλατίνου ονει
ροπολεί, κ’ είς πόθους παρά
φορους Ικπνέουσιν οί λόγοι 
του. Παρά τήν θύραν της, 
όπου ή δέσποινα υφαίνει 
τόν ίστόν, παρέρχεται εκά- 
στην δείλην, με τώμμα τό 
λαγνίστατον άναζητών τήν 
αξιοπρεπή του Κολλατίνου 
συνευνον. ’Αμέριμνος έκείνη 
καί υ π ε ρ ή φ α ν ο ς ,  εύδαί-

Χ Α Κ ί Β .  Τ Ο Μ Ο Σ  Β · .

ΚΟΡΗ ΕΚ ΒΕΝΕΤΙΑΣ.

‘Ο αναιδέστατος απέβη 
οχληρός! "Οτι τον σκέπει ή 
πορφύρα τοΰ πατρός του σκέ
πτεται. ’Αντί νά τήν τίμηση, 
μυριάκις την. κατήσχυνεν ό 
άθλιος! Δέν είναι χυδαίος 
7[ρολ(τάρ{ος, πληβείος ή πα
τρίκιος. Είναι τοΰ Ταρκυνίου 
ό υίός, τής Ρώμης βασιλόπαις. 
’Αναίσθητος είς τήν ευπρέπειαν 
καί τήν καταγωγήν υπολαμ
βάνει ότι άσπίς, υφ’ ήν άτι- 
μωρήτως δύναται τό παν ν’ 
αποτολμήση, είναι τοΰ θρό
νου των ή λαμπηδών. Πε
ριουσίαν των υπέλαβον τό 
στέμμα! Είς κώμους καί 

. συμπόσια νυκτερινά ζητεί την 
φλόγα του νά σβέση τήν άκό- 
λάστον. Ή  „αγορά“, παρ’ ήν 
κατώκει τών έπιβούλων στο
χασμών του ή ακηλίδωτος 
γυνή, ανάστατος εκάστην 
νύκτα, ταράσσεται Ικ  τών 
φωνών τοΰ Σίξτου καί τών 
μέθυσων ακολουθών του. 'Ο  
οΐνος άπέσβεσε τό έσχατον 
τοΰ λογικοΰ του ίχνος. Είς 
τόν πηλόν διέσυρε τό παν, 
τάς τρίχας τοΰ · πατρός του 
τάς λεύκάς, τοΰ θρόνου του 
τό υψος καί τήν αϊγλην ¿κη
λίδωσε. Δεν συμπαθεί αλλά 
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ποδεΐ. Δέν αγαπά- όρέγεται άχλώς. Την σάρκα’τήν άνδρώ* 
πινον λιμώττει ως άλογον δηρίον, καί τον κτηνώδη πόδον και 
την δύναμιν έπάγεται ώς μόνην έαυτού καί πείδουσαν των 
έπιδέσεων έξήγησιν. ’Ιδού οί τύραννοι πώς σκέπτονται. ’Ιδού 
όποια δντα ήνέχδησαν έπί αϊώνας οί λαοί! . . .

*

Ταχύς από τού στρατοπέδου κατέφδασε δείλην τινά ό 
Κολλατΐνος Πτερόποος έξεπέμφδη άγγελος καλών αυτόν 
νά σπεύση είς τον οΤκον. Βαρύτατα ή δέσποινα ένόσει, άπε- 
δνησκε σχεδόν είς κλίνην αγωνίας καί σπασμών. Εισέρχεται 
ό Κολλατΐνος καί προς την σύνευνον χωρών μετά σπουδής 
πυνδάνεται τά  κατ’ αυτήν, καί τούς βραχίονας έκτείνει νά 
περιβάλη δέλων την έρασμίαν της γυναικός του κεφαλήν. 
,,Μή, μή“ βοα άλλοφρονούσα η ρωμαία δέσποινα. „Μακράν, 
μακράν αχό της Λουκρητίας καί συζύγου σου. Κατέστην 
άναξία σου, άλλ’ ακόυσα. Καί ήδη την συμφοράν μου 
άκουσον. Περί τάς μέσας νύκτας χδές, ότε τό παν ησύχαζε, 
καί ασφαλής, αφού προσέπεσα παρά τούς ’Εφεστίους μας 
Θεούς, καί έδεήδην νά σε σκέπωσιν έκτεδειμένον υπό τά 
βέλη του έχδρού, άνέκλινα τό σώμα προς άνάπαυσιν, ίδου' 
άψοφητεί η δύρα τού κοιτώνός μας άνοίγουσα. σΟ τ’ εΐσε 
συ υχέλαβον κ’ ήγέρδην έπί του βραχίονος καλούσά σε. 
Καί τίς νά ύπεισέλδη λάδρα δά  έτόλμα είς τού κοιτώνός 
μας τό άδυτον; Τίς άλλος εκτός σου νά διελάση νύκτωρ 
δά  ήδύνατο τού οϊκου τον ουδόν, τίς άλλος έκτος τού Κολ- 
λατίνου μου, της κατοικίας, της έστίας μας, καί της τιμής 
της τού φρουρού; Καί όμως, Κολλατΐνε, δεν ήσο σύ . . . 
καί βία σύζυγος παράνομος της Λουκρητίας, δι’ αίσχους καί 
ονείδους άμαυρώσας τού οϊκου, της συζύγου σου την άκηλί- 
δωτον τιμήν, άπέβη τού Ταρκυνίου ό άτιμος υίός, ό Σίξτός 
ό έξώλης. ’Αντί τό σώμα νά φονεύση, καί είς τ ’ Ουρανού 
τά  όρνεα βοράν νά παραδώση τό πτώμα το άναίσδητον, 
την ήδικήν έφόνευσεν ό άδλιος σπαράξας την τιμήν μου. 
Μακράν ουδέ νά με έγγίσης δύνασαι, ρωμαίε! Κατέστην 
άναξία σού· κατερρυπάνδησαν τά  χείλη μου, καί στίγματα 
όνείδους καλύπτουσι τό σώμά μου. Τής ατιμίας ό ιός πλη- 
ροΤ τάς φλέβας μου. Καί αιωνίως εάν εζων κλαίουσα, τά 
δάκρυά μου τά  πικρά καί πύρινα νά αποπλένουν δέν δά 
ϊσχυον την δβριν ήν τού Βασιλέως ό άτιμος υίός προσήψεν 
είς έμέ καί είς έσέ, τον τέο>ς φίλτατόν μου σύζυγον, τό 
καύχημά μου καί την δόξαν μου. Χαΐρε Ρωμάΐε! Σύζυγον 
νά σέ άποκαλέσω δεν τολμώ, άλλ’ ούτε δικαιούμαι . . . .  
Τού αίσχους μου τοΰ ακουσίου νά έπιζήσω μ’ εϊν’ αδύνατον. 
Ί δ έ  εάν ρωμαία άληδής, καί σου άξία σύζυγος ή δυστυχής 
υπήρξε Λουκρητία σ ο υ  “

*

’Οξύ άνέσπασε τό κεκρυμμένον έγχειρίδιον. Ταχεία ώς 
6 κεραυνός έσπάραξε τό στήδός της, καί έξεμώσα αίματος 
αφρώδη χείμαρρον κατέπεσε νεκρά! Τόιούτον έχων προ
ηγούμενου τίς Ιβλασφήμησεν είπών ότι λέξις άπλν εΐν’ έν 

γ ί  η αρετή; . . . .

Β'.
Βρίδει ό φόρος πολιτών. Ευδύμως οί Ρωμάΐοι τοΰ 

Βρούτου άτενίζουσι τό πρόσωπον τό ευηδες, κ’ οίκτείροντες 
τόν άτυχή τούς λόγους τούς κενούς άκούουσι. Τόν βλάκα 
υπεκρίνετο . . . . ό Βρούτος! Νά διαλάδη ήδελε τών συγ
γενών του Ταρκυνίων την οργτν, την ενεδραν, το ξίφος ν’

αποφυγή, δπερ οί τύραννοι νυχδημερόν έπέσειον κατα τών 
αγέρωχων τάς Ρώμης πολιτών. 'Ο  Βρούτος! 'Οποίον ύψος 
στοχασμών ¿μ,πνέει τώνομα τού! Απτόητος, έν μέσω τών 
αιώνων, προβάλλει ή εύγενής μορφή του. Περιδεείς προσ
βλέπουν προς τό φάσμα του οί τύραννοι. Ό  Βρούτος! 
Όποίαν. Ιννοιαν αιμοσταγούς καδήκοντος τό σεβαστόν του 
περικλείει όνομα! . . . Νά συμχαδή τόν άσδενή, τόν άδι
κον δυνάστην νά πατάσση, καί νά μισή, με μίσος άσβεστον 
νά έχδαίρη πάντα σκηπτούχον . . ιδού τού Βρούτου τά  αί- 
σδήματα. Την Ρώμην έβλεπε στενάζουσαν υπό τών Ταρκυ
νίων την πυγμήν. Νά διεγείρη τόν λαόν κατά τής τυραν- 
νίδος ήτο τού βίου του 6 ευγενής σκοπός, της έργασίας καί 
τών πόδων του τό κέντρον. Ύπόδρα έδεώρει τούς δέσπο
τας, έχορφυρούτο εις την δέαν των ή πελιδνή μορφή του, 
οργής σπασμοί διέσειον τό χεΐλός του, καί φλόγας έξετό- 
ξευεν ό όφδαλμός. ’Ή το ΙκεΤ- έντέχνως έλάλει πρός τά 
χλήδη, κ’ υπό περίβλημμα λόγων άπλών, τό μίσος σπειρών 
κατά παντός ό,τι δέν ήτο ,,ο' λαός“, καί την δεάν Έκδίκη- 
σιν καλών νά σπεύση, με την βαρέΐαν χέΐρά της νά πλήξη 
. . . . νά πλήξη πανταχού . . . .

Κραυγαί ήχούσιν αίφνης κατά τήν άκραν της οδού. 
,,'Ο Κολλατΐνος έρχεται“ βοα μετά σπουδής τό πλήδος, καί 
τρέχει πρός τόν άτυχή τής Λουκρητίας σύζυγον. ’Ωχρός, 
ψυχρός, άλλά ήφαίστειον μανίας καί οργής έγκλείων είς τό 
στήδος, ό Κολλατΐνος, πολίτης υ'βρισδείς καί σύζυγος, προσ
βλέπει τούς Ρωμαίους, καί ευγλωττον τό φρικαλέον όμμα 
του τοξεύει λαλιαν. 'Τπτίως φέρεται έπί τών χειρών τό 
δύμα το σφαγέν. Εκλελυμένη κρέμαται της Λουκρητίας 
ή ωραία κεφαλή, καί είς τό,χώ μα σύρονται τής δαυμαστής 
κόμης της οί βόστρυχοι οί πλούσιοι. Ώχρότης εβαψε τά 
χείλη καί τάς παρειάς τής μάρτυρός τής εύγενούς, καί αί
ματος σταγόνες άραιαί, αί τών φλεβών της υσταται, βρα
δέως πρός την γην σταλάζουσι. Παράπονον πικρόν πλανά- 
ται έτι είς τό χεΐλός της, καί αίσχους ακουσίου άλγος την 
όψιν της σπαράσσει δεινότερον τού φονικού σιδήρου, δι’ οδ 
έξέσχισε τό στήδός της. Έ ν  στέμμα διά τό δύμα τού κα
δήκοντος! Διά τήν μάρτυρα την εύγενή Ιν στέμμα! Αι
δώς, τιμή), μαρτύριον, τής Λουκρητίας έκλεξαι τό στέμμα 
τό αιώνιον. Τήν χλαΐνάν της την άσπιλον είς άλουργόν με- 
τέβάλεν όχι τής τύχης σύμκτωσις, άλλ’ ή δυσία της ή εύ
γενής. Δέν έγεννήδη βασιλίς, πλήν βασιλίς τής άρετής 
άπέδανε!

«

Τά χείλη του τά  τρέμοντα ό Κολλατΐνος πρός τά  πλήδη 
ήνοιξε. „Ρωμαίοι, φίλοι, συμπολΐται, προσέλδετε έδώ παρά 
τό δύμα τό αγνόν αισχρού δεσπότου“ κράζει. ,,'Ο άτιμος 
υίος τού άνακτος τής Ρώμης διπλούν έκήγαγε τόν δάνατον 
είς δέσποιναν ρωμαίαν, την άκηλίδωτον τού Κολλατίνου σύ
ζυγον. Τήν αρετήν αυτής καί τήν τιμήν, λοχεύσας κρόφα, 
συνέτριψεν ό άδλιος, καί αύτόχειρα, είς τής αίδούς τό αϊ- 
σδημα ύπείκουσαν, κατέστησε τήν σύζυγόν μου τήν ένάρε- 
τον. Καί τής τιμής λοιπόν τόν φόρον, δούλοι ευτελείς, έκ- 
τίνουν οί Ρωμαίοι είς τών Ταρκυνίων τήν άχαλίνωτον καί 
τήν κτηνώδη εκλυσιν; Τό πάδημά μου τό φρικτόν άναμε- 
τρήσατε καλούς, Ρωμαίοι! Πρός σάς, πολΐται, άπευδύνομαι, 
πρός σάς, πατέρες, άδελφοί καί σύζυγοι. Ό  Σίξτος ό άκό- 
λαστος καί νέα ενεδρεύει δύματα, τής Ρώμης τάς παρδένους,
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τής Ρώμης τάς δεσποίνας διά τού λάγνου του διώκων όφδαλ- 
μού. Τού έγκλήματος ό πρόδρομος, τού έρωτος μεσίτης, ήδυ- 
παδείας πρώτιστος σταδμός είναι τό β λ έμ μ α ................Ρω
μαίοι! προσέξατε τόν νούν. Ή  τύχη μας είναι κοινή. Τού 
οϊκου μου ή φρικαλέα συμφορά ώς είδοποίησις ηχεί είς ένα 
έκαστον υμών. Ανάξιον Ρωμαίου κρίνω τό πτώμα τής συ
ζύγου μου μέ δάκρυα πικρά νά καταβρέξω. Δέν δέλω τήν 
συμπάδειαν ουδέ τόν οίκτον ούδενός. Έκδίκησιν ζητώ! Οΰχί 
ό σύζυγος άλλ’ ό πολίτης όμιλεΐ πρός σάς. Λαοί δρηνούν- 
τες ύβριζόμενοι, τούς γέλωτας τών υβριστών καλούσιν. ’Εάν, 
δειλόψυχον τό άτομον, στενάζει καί ανέχεται σιγών, άπό τού 
έμφανούς έγείρονται καί τιμωρούσιν οί λαοί. Ρωμαίοι! άτε- 
νίσατε πρός τήν νεκράν. Τήν υβριν τήν δεινήν σταδμίσατε. 
Από του παραδείγματος αυτής, τού τραγικού άλλ’ εύγενούς 

δανάτου της, αντλήσατε τήν έμπνευσιν, Ρωμαίοι, τάς απο
φάσεις λάβετε ταχείς, τής Ρώμης τών υίών αξίας, ούχί τής 
τολμηδείσης ύβρεως, διότι τής συντριβείσης μου τιμής ούδέν 
υπάρχει τό άντίποίνον. Τούς λόγους τούς πολλούς υπολαμ
βάνω χλεύην. Προσβλέψατε πρός τήν νεκράν, Ρωμαίοι! ’Ιδού 
ό έσχατος, ό μάλλον εύγλωττος καί πειστικός, ό τρομερώ- 
τερος τών λόγων μου . . . .

*

’Οργίλος άνεπήδησεν ό Βρούτος έκ τού πλήδους. 'Οποία 
ή έν άκαρεΐ άλλοίωσις! Έ π ί τού χαύνου βλέμματος ή δύελλα 
μυκάται καί ό κεραυνός. 'Ο  λόγος του εϊναι βροντή· τό 
πρόσωπον αστράπτει, κ’ ύπό τήν πλήξιν τήν οργίλην του 
ποδός σαλεύεται τό έδαφος, τών Ταρκυνίων τρέμει ή άρχή. 
„Έως πότε ή ύπόκρισις“ κραυγάζει φοβερούς. „’Εδώ, περί 
έμέ, Ρωμαίοι. Χειραφετούμενος έγώ άπό βεβιασμένης καί 
εύήδους ύποκρίσεως, είς έντελή άπό τών Ταρκυνίων χειρα- 
φέτησιν, καί αυδωρεί, καλώ τήν Ρώμην. Τού οϊκου ττν τι
μήν ουδέ αυτήν ήδέλησε νά σεβασδή ό τύραννος “
Τό κάλυμμά του εύλαβώς άφήρεσε· πρός τήν γήν κατέκλινε 
τό γόνυ, καί φύλακα σεπτόν έπί τού παγερού μετώπου τής 
νέκρας απέδηκεν. Απέσυρε τήν χλαΐναν τήν αιμοσταγή, καί 
άπό τής καδημαγμένης της πληγής έκσπών το έγχειρίδιον, 
„Ρωμαίοι“ άνακράζει έγειρόμενος, „χαμαί τό γόνυ προ τής 
μάρτυρος· όμόσατε αυτοστιγμεί τών δυναστών τής Ρώμης 
νά καταλύσητε τήν έπονείδιστον άρχήν! Είς έπανάστασιν 
καλώ υμάς κατά τών Ταρκυνίων. 'Η  τυραννίς εϊναι άχώ- 
ριστος, καί ό υίός ήσέβησεν είς τού πατρός πειδόμενος τήν 
δύναμιν. Πατάξατε τόν τύραννον, Ρωμαίοι! τήν υβριν έκ- 
δικήσατε, αυδάδους δεσποτείας καδάρατε τό άγος . . . .“ 
Εϊπε· καί τό καδημαγμένον έγείρει έγχειρίδιον, έλευδερίας 
ιερόν παλλάδιον, έφ’ ού ομνύει ό λαός. Άραί, κραυγαί, βοή, 
μανία, πάδος καί οργή ταράσσουσι τών πολιτών τά  έγκατα. 
Ή· στάσις έξερράγη. Κατέπεσε τών Ταρκυνίων ή άρχή, ό 
δρόνος κατεσκάφη, κ’ έξόριστοι της πόλεως, από τήν πύρι- 
νον ρομφαίαν τής Έλευδερίας διωκόμενοι, οί Βασιλείς Ταρκύ- 
νιοι, καδαιρεδέντες ήδη, έξέρχονται έπονειδίστως τών τειχών. 
Διδακτικόν τό μάδημα τό δίκαιον. Τής γυναικός ό δάνα- 
τος τήν Βασιλείαν έδανάτωσε.

Γ .
Τό λαϊκόν πολίτευμα ίδρύδη έν τή  Ρώμη. Συνόπατον 

τού Κολλατίνου τόν Βρούτον τάσσει ό λαός, τόν πρωτουρ- 
γόν τής στάσεως, τόν άκαμπτον καί άπηνή διώκτην τών 
τυράννων. ’Εξόριστοι πλανώνται είς τήν ξένην γήν τής 
Ρώμης οί δυνάσται, πλήν τήν ελπίδα δέν άπέβαλον, καί

σχέδια ποικίλα άναπλάσσουσι τήν παλινόρδωσιν διενεργούν- 
τες κρόφα. Άνά τήν πόλιν μυστική συνωμοσία άπλούται 
πλήν „άγρυχνούν οί ύπατοι“. Τού Βρούτου οί υίοί κρατούν
ται αϊφνης νύκτωρ. Βαρεΐαι κατ’ αυτών προβάλλουσιν εν
δείξεις ένοχης. Οί Βροϋτοι βασιλόφρονες! Δέν πταίει ή 
καρδία των. 'Η  νεότης των ή άπειρος καί εύπιστος αυτή 
τής τυραννίδος όργανα άνέδειξε τού Βρούτου τούς υίούς. 
Όχόσων θλίψεων καί πικριών, οποίας μετανοίας, άκαίρου 
φευ! ή άγνοια άπέβη πρόξενος! ’Εντός τής φυλακής, άλύ- 
σεις είς τούς πόδας φέροντες, πλήν τού πατρός των τήν 
άράν βαρύτερον είς τήν καρδίαν αίσδανόμενοι, κατάκεινται 
άπέλπιδες τού Βρούτου οί υίοί. Είς τήν άλήδειαν διήνοιξαν 
τούς όφδαλμούς, καί έφρίξαν καί ήσχυνδησαν ίδόντες ότι 
αυτοί, τής Ρώμης τέκνα καί τοΰ Βρούτου, άσυνειδήτως όλως 
τών έξορίστων βασιλέων άπέβησαν τά  όργανα. Τό αϊσχος 
καί οί έλεγχοι σπαράσσουσι τούς δυστυχείς.' Υπόδικοι, τοΰ 
Δήμου συνωμόται καί τής Έλευδερίας, δά  έχαιρον άνά τούς 
πόδας εχοντες τήν άλυσιν τής φυλακής. Τίτλος καί δόξα 
δ ά  ήσαν τά  δεσμά των. Άλλ’ ήδη; Κακούργοι ευτελείς, 
τής Ρώμης τάς έλευδ·ερίας ύποσκάπτοντες, τής τυραννίας 
όργανα άδέμιτα, είς τά  βάδη κείτονται τών φυλακών, καί 
τοΰ πατρός των ή οργή, τής Ρώμης ή άρά, τοΰ σφάλματός 
των ή έπίγνωσις καί ό φαρμακερός 6 έλεγχος, πικραίνει τάς 
ψυχάς των, άπό τών οφδαλμών τόν ύπνον έφυγάδευσε, τού 
νοΰ των τήν γαλήνην. Ταχύς ο Βρούτος ορίζει τήν έπαύριον 
νά δικασδώσιν οί υπόδικοι. 'Ο  ύπατος κελεύει· ή Ρώμη 
υπακούει εν σιγή. Τού μαρτυρίου καί τής δόξης σου ήμέρα 
δ ’ άνατείλη αύριον, τού Νόμου άκαμπτε φρουρέ. Είς τήν 
καρδίαν σου δά  σιωπήση ή φύσις! 'Ο  ύπατος, ό δικαστής 
δά  πνίξη τόν πατέρα!.............

Δ'.

Ή  φοβερά άνέτειλεν ήμέρα. Τήν δέσιν ύπερτάτου δι- 
καστού απτόητος κατέλαβεν ό Βρούτος. 'Ο  ύπατος ό Βρού
τος καί όχι ό πατήρ. Οί υπόδικοι προσάγονται άλυσεις είς 
τούς πόδας καί τάς χεΐρας φέροντες, καί φρίκης αϊσδημα 
βαδύ τό πλήδος κυριεύει (τό πυκνόν. Έ π ί τού δ·ρόνου ισταται 
δικάζων ό πατήρ, υπόδικοι παρά τούς πόδας τρέμουν οί 
υίοί. Μυρμηκια ή πέριξ γή. Ή  Ρώμη πάσα έμφοβος άπήλδε 
δεωρός τής δίκης τής έσχάτης καί σπαρακτικής, καδ’ ήν ό 
ύπατος καί ό πατήρ, τού νόμου ό άκοίμητος φρουρός, τής 
άποφάσεως ό αδυσώπητος έκτελεστής, τά  τέκνα δά  δικάση, 
τούς νόμους άδετήσαντα, τήν Ρώμην, τήν Έλευδ·ερίαν, τόν 
Λαόν ύβρίσαντα. Υίούς δέν έχει πρό αυτού ό Βρούτος· ώς 
υποδίκους δεωρεΐ τά  τέκνα του, καί ό πατήρ δικάζει, τής 
φύσεως, τού αίματος, καί τής στοργής άπεκδυδείς. Αιμο
διψής ό δήμιος, τόν πέλεκυν έχ’ ώμου φέρων, άπάνδρωχος, 
ακόρεστος αίμάτων άνδρωπίνων καί σπασμών, τούς Βρούτους 
ατενίζει, τάς κεφαλάς των βλέπει τάς νεανικάς όπου τό 
κάλλος Ιχανδεΐ, ή χάρις, ή νεότης, ή ζωή, τό σέβας φαίνε
ται καί ή πρός τόν δυστυχή πατέρα των στοργή. Αγρίως 
μειδιά ό δήμιος· ,,Εϊν’ ίδικαί μου λέγει“ καί τούς όδόντας 
τρίζει, τάς κεφαλάς τών δύο Βροότων δεωρών. Τό δέαμα 
τό φοβερόν τήν Ρώμην συνταράσσει. 'Η  Ρώμη κλαίει!!! Οί 
τροπαιούχοι τών περίοικων νικηταί, τών δεσποτών τού Κό
σμου οί προπάτορες τό πρώτον τότε έγνώρισαν τό αϊσδημα 
τής φρίκης . . . .  Καί ήτο νά μή φρικιάση τις! . . . .  ‘Ο 
ύπατος καί δικαστής μόνος αυτός απτόητος καί άκαμπτος 
τήν δίκην έπεραίωσε. Τό έγκλημα απέδειξε. Πρός τους 
δέους ηύχήδη εύλαβώς, τής Ρώμης τούς σωτήρας, τούς όδη-
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γήσάντας τούς άρχοντας. „01 νόμοι προσεβλήδησαν, Ρω
μαίοι'4 αναφωνεί ό ύπατος. „Δικαιοσύνην και Έκδίκησιν 
ζητεί η· πολιτεία“ φωνεϊ καί πάλιν ό φρικαλέος δικαστής. 
„Τού νόμου δργανον έγώ, της Ρώμης ύπατος, των συμφε
ρόντων τού λαοΰ φρουρός, των κελευσμάτων του έκτελε- 
στής έκδίδω ήδη την άπσφασιν. Ρωμαίοι ¿γερδήτε. Εΐν’ 
ένοχοι του Βρούτου οί υίοί. Ύκό την σπάδην του δημίου 
δά  έκπνευσωσι, καί αυθωρεί. 'Ο δπατος λαλεϊ, της Ροίμης 
¿ν ονόματι λάλων, του νόμου, της Ελευθερίας του λαού.1 
Τό πρόσωπόν του εμεινεν «τάραχον. Έξηφανίσδη ό πατήρ, 
6 ύπατος-διέτασσε, η Ρώμη πάσα έτρεμε, οί άνδρες εκλαιον 
¿μφόβως άτενίζοντες τού Βρούτου τούς υίοός, λειπόδυμοι 
κατεπιπτον. της Ρώμης αί γυναίκες, και τά  παιδία γοεράς 
έξέβαλον φωνάς. 'Ο  Βρούτος μόνος εΐν’ ατάραχος. Αυτού 
το πρόσωπον δ ίν  ώχρια, είς δάκρυ δεν βαπτίζεται 6 οφθαλ
μός, οόδ’ η φωνη λαλουντος καί προστάττοντος εϊς πένδι- 
μον Ικπνέει στεναγμόν. Ή  Ρώμη άφ’ ενός ποδεϊ καί εύχε
ται δακρυουσα, καί εκλιπαρεί είς τούς υίούς του νά χαρίση, 
την ζωήν ο''Βρούτος. Ό  Βρούτος άφ’ ετέρου μόνος, της 
Ρώμης τάσης αντιμέτωπος, νά δανατώση τούς ένοχους άπε- 
φάσισε. Τού νόμου την ίσχυν ό ύπατος ν’ άναστηλώση 8-έ- 
λει σπαράσσων την καρδίαν του, τά  τέκνα του φονευων.

*

Ουδείς νά μεταπείση ΐσχυσε τής έκτελέσεως τού νόμου 
τον φρουρόν. ‘Υπό τόν πέλεκυν δά  πέσωσιν αί κεφαλαί των 
Βρούτων. β ά  έξανδήσωσι τού κάλλους των του ανδρικού 
αί κάλυκες πρίν £τι διανοίξωσιν είς την ζωήν, είς τού πα- 
τρός την ύπερήφανον χαράν. 'Οπόσον είναι απηνής ό ύπα
τος! Παραμυθίας λέξιν δίν ευρίσκει ό πατήρ, αγάπης ή 
στοργής καμμίαν νά εΐπη προς τά  τέκνα του, ών την ζωήν 
&ά σβέση μετ’ ολίγον ό αίμοβόρος' δήμιος. Ένόσφ ζουν οί 
ένοχοι, ό Βρούτος- είναι δπατος, τού φίλτρου του του πα
τρικού έκγυμνωδείς, ένοχους έχων πρό αυτού καί όχι τέκνα. 
Τού νόμου ό έκτελεστής κωφός άπέμεινε είς πάσας τής φύ- 
σεως τάς τρυφεράς φωνάς. Ούδεν εκτός τού νόμου βλέπει, 
καί ό πατήρ τά  τέκνα δανατόνει, τούς νόμους τούς άγρα
φους λακπατεϊ, τούς νόμους τούς γραπτούς στηρίζων, τής 
Ρώμης τάς ’Ελευθερίας δεωρών. Οί δεαταί δρηνούσιν. Ό  
τρόμος καί 6 θαυμασμός, ή έκπληξις, ό έλεος, ή.άγανάκτη- 
σις αυτή ταράσσει τάς ψυχάς των. Σεμνοπρεπώς ¿γείρεται 
ό Βρούτος, καί την χεΐρα τείνων πρός τόν δήμιον δεικνύει 
τούς ένοχους. *Ω! πάτερ, πάτερ φίλτατε!“ ψελλίζσυσι τά 
τέκνα του. ,,Τήν χείρά σου νά άσπασδώμεν άφες· συγχώ- 
ρησον τά  τέκνα σου, τά  τέκνα σου εϋχήδητι, τά  μετ’ ολί
γον π τώ μ α τα  .“ Ό  Βρούτος άδιάσειστος ουδέ νά
στρέψη καν αξίωσε!1 Ή  Ρώμη ολοφύρεται. Γονυπετείς, βοώ- 
σαι, όλολύζουσαι ζητουσι χάριν των υίων του αί γυναίκες. 
Ή  Ρώμη πάσα τήν χάριν υπέρ των ενόχων 8·έλει καί ζη
τεί. Τήν τήβενον του δικαστοΰ προσψαύει τό πλήδος εύ- 
λαβώς, ίκέτιδας χεϊρας υψοί, καί ή φωνή „τήν χάριν, τήν χά
ριν των τέκνων Σου, ώ Βρούτε, ζητε? καί 8·έλει ο λαός“ βοα, 
τά  ώτα πλήττουσα του δικαστου. Ά ! πώς άντέσχες, Βρούτε! 
.Θεός έάν δέν ήσο, άλλ’ ούτε άνδρωπος μέ φίλτρον, μέ στορ
γήν, με Έ ρωτα! Καί τ ί  λοιπόν λατρεύεις·, . . . .  Ψυχρός 
τήν τήβενον ¿γείρεις πρός. τήν οψιν σου.' Ό  δικαστής διέ

ταξε καί ό πατήρ σπαράσσεται. Ή  Ρώμη τον νόμον έξεδί- 
κησε, του Βρούτου τούς υίούς διά του Βρούτου, του πατρός 
φονεύσασα!

Ε'·

‘Υπό τόν πέλεκυν αιμοσταγείς κατέπεσον αί κεφαλαί 
των Βρούτων. Ώ χρά άπέβη ή πορφύρα τού προσώπου των, 
τά  άνδη έμαράνδησαν, έσβέσδη ή νεότης των, καί τού πα
τρός το όνομα τραυλίζουσαι καδημαγμέναι έκυλισαν χαμαί, 
αί κεφαλαί των! Τό δάκρυ στάζει έτι από των βλεφάρων 
των νεκρω&έντων οφ&αλμών των τέκνων του, άλλα ξηρός 
τηρείται πάντοτε τού Βρούτου καί του δικαστου ό οφδαλ- 
μ.ός. Τήν δέαν την σπαρακτικήν νά ύπομεΐνη ούδ’ ό σκλη
ρός ο δήμιος κατώρδωσεν. 'Υπήκουσε διαταχ&είς, διαταχτείς 
άπέσφαξε τού Βρούτου τούς υίούς, άλλ’ ετρεμεν ή χείρ του, 
ωχρίασεν ή όψις του, ό τρόμος, ή συγκίνησις, άπελπισίας καί 
οδύνης στεναγμός Ιξώρμησεν άπο τού στήδους του τού 
άπηνούς, τό όμμα-του είς δάκρυα δερμότατα ¿πνίγη! Ό  
δπατος ήγέρδη. Ήτένισε τόν Ουρανόν τήν κεφαλήν του 
εΐτα πρός τήν γην κατέκλινεν. Ή  Ρώμη τρέμει! Κεχωρι- 
σμέναι των σωμάτων των αίμοσταγεΐς κατάκεινται έπί τού 
χώματος αί κεφαλαί των νέων Βρούτων. Των μυώνων οί 
σπασμοί ήλλοίωσαν τάς όψεις, δολός άπέβη ό υελώδης 
όφδαλμός, τά  χείλη διεστάλησαν, κ’ ημίκλειστα συγχώρησιν 
καί τήν ευχήν ζητούσιν Ιτ ι τού πατρός. Τό δέαμα τό φο
βερόν οπό τής δέσεως ό Βρούτος δεωρεί Ώχρίασε! ΙΙαρά- 
δοξον! Εΐν’ άνδρωπος λοιπόν; Κραυγή φρικώδης έξορμα 
άπό του στήδ·ους του, τό μέτωπόν του πλήσσει άλγεινώς, 
καί κλαίων ό πατήρ καδέζεται είς του δικαστου τήν δέσιν. 
Ό  Βρούτος ολολύζει! Τρέμετε δνητοί. Τά τέκνα του κα- 
λει ο Βρούτος, δρηνών, αγωνιών τά  τέκνα του ζητεΤ. Λυγ
μός εΤν’ ή φωνή του καί δάκρυα τό όμμα του! Τό κράτος 
της άνέλαβεν ή φύσις. Είχε σιγήσει ό πατήρ 6 ύπατος καί 
δικαστής όταν έκέλευεν. Ά λλ’ ήδη έσίγησεν 6 δικαστής 
καί ό πατήρ, δ ορφανός πατήρ δρηνεΐ.

Στ'.

Τά σκότη τής νυκτός ¿κάλυψαν τήν Ρώμην. Ό  ουρα
νός πενδεΐ καί δάκρυα τής φύσεως είναι ή δρόσος ή νυκτε
ρινή ή καταστίζουσα τά  φύλλα των άνδέων καί τά  πέταλα. 
Παρά τόν έρημον καί άπαίσιον αγρόν, όπου τά  πτώματα 
των δύο Βρούτων άπετέδησαν, τάς μέσας νύκτας φαίνεται 
πλανώμενος άνήρ τηβενοφόρος. Είναι ό Βρούτος! Τό ύστα
τον νά άσπασδ'ή τά  τέκνα του ζητεΐ. Τά πτώματα τ ’ ακέ
φαλα, τάς άπωτέρω κεφαλάς προσήγγισεν ό Βρούτος. Τάς 
χεφαλάς των δύο του υίών παράφορος έξ άλγους καί στορ
γής λαμβάνει, καί γόνυ κλίνας άσπάζεται τά  μέτωπα τά 
παγερά. 'Υγρός πολτός τά  χείλη του ύπάτου εχρισε. Αίμα 
ήτο πεπηγός . . . .  Τήν κόμην των, τά  βλέφαρα, τά  χείλη 
των δρηνών άσπάζεται ό Βρούτος. „Δεν έχω πλέον τέκνα!" 
λέγει ¿γειρόμενος. Θά εΐπουν ίσως οί ανίκανοι νά έννοή- 
σουν τήν δυσίαν μου: καί τίνα έσχεν Έ ρω τα, καί τ ί έλά- 
τρευσε λοιπόν ό Βρούτος; Σέ Πατρίς καί τήν Έλευδερίαν 
Σου! Έλευδερία καί Πατρίς εΐν’ ¿φεξής τα  τέκνα μου. Πα
τρίς, Έλευδερία τόν ορφανόν παρηγορέΐτε γέροντα.

(Έ ξ ’Λ&ηνβν.)
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΖΑΟΙΣ.

Περί τής ηλικία? των ζώων και περί των Εξεων «ΰτιίν 
πολλά πολλάκις έγράφησαυ, καί έν τώ  περιοδικω τούτω 
χρό πολλου χρόνου εΐχον δημοσιευθή περίεργοί τινες ση
μειώσει? περί της ηλικίας διαφόρων πτηνών. Οί φυσιοδιφαι 
οί ασχολούμενοι είς τοιαυτας έρεύυας δεν παρέλειψαν νά 
έξετάσωσι καί Εν άλλο περίεργον ζήτημα, αν δηλαδή καί 
τά  ζώα αίσθάνωνται, απαράλλακτα όπως καί ό άνθρωπος, 
τον χρόνον τής ζωής των μακράν ή βραχύν, μέ άλλους λό
γους αισθάνεται άρά γε ζωόν τι, οΐον ό έλέφας, του όποίου 
ή ηλικία περιλαμβάνει πολλάς δεκαετηρίδας, εν ώρισμένον 
χρονικόν διάστημα, π. χ. μίαν ώραν, τόσον μακράν, όσον καί 
ο άνθρωπος ή όσον Ιν ήμερόβιον εντομον; Είς τά ερώ
τημα, αν ή δπαρξις βραχυβίου τινός ζώου ήνε πράγματι, 
κατά λόγον εύθόν πενιχροτέρα εις έντυπώσεις χαρά την 
δπαρξιν Ενός μακροβίου, δέν δυνάμεθα Ιν πρώτοις ν’ άπο- 
κριθώμεν, παρά λέγοντες ότι τούτο ουδείς γινώσκει καί μάς 
εΤνε έντελώς άδιάφορον.

Καί ναί μέν φυσικόν εΐνε νά μή γνωρίζωμεν τούτο μετά 
μαθηματικής άκριβείας, άλλ’ όχωςδήχοτε έκ πειραμάτων 
καί έκ πολλών άλλων παρατηρήσεων δυνάμεθα νά σχημα- 
τίσωμεν αξιόλογα έπί του ζητήματος τούτου συμπεράσματα, 
εκτός δε τούτου πας άνΟ·ρωπος εχει καί τήν εμ.φυτον πε
ριέργειαν σκεπτόμενος καί ερευνών νά μάθη, άν ό αετός, ό 
όποιος ζή εκατόν καί πλέον έτη, αισθάνεται τήν εκατον- 
ταετή διάρκειαν τής ηλικίας του, καί άν ή μόνον ώρας τινάς 
ζώσα ημερόβιος μυΐα έχη συναίσθησιν τής βραχύτητος τής 
ηλικίας της.

Περί τούτου λοιπόν άνεζήτησαν καί εδρον τά  εξής.
Πολλάκις συμβαίνει είς τον βίον ημών αυτών, οσάκις 

μάλιστα διατελοϋμεν έν καταστάσει άβεβαιότητος, προςδο- 
κίας, ή άσθενείας κτλ. νά νομίζωμεν ότι ατελεύτητος εΐνε 
μία ώρα, έν ω τό αυτό χρονικόν διάστημα εις άλλας περι
στάσεις, μάλλον ευτυχείς, μάς Ιφάνη ώς μία μόνον στιγμή, 
καί άλλοτε πάλιν ολόκληρος ημέρα, ήν διήλθομεν έργαζό- 
μενοι, μάς φαίνεται ώς μία ώρα, ταχέως παρελθοϋσα, έν ω 
τό αυτό διάστημα χρόνου παρά τήν κλίνην άσθενοϋντος 
φίλου ή προςφιλοϋς συγγενούς ήτο δ ι’ ημάς ολόκληρος «ίων. 
Ή  έννοια λοιπόν του χρόνου παρά τοίς διαφόροις άνθρώποις 
καί είς διαφόρους έποχάς καί περιστάσεις εΐνε διάφορος, κατά 
φυσικόν δέ λόγον πολύ μεγαλειτέρα πρέπει νά ήνε ή δια
φορά αυτή παρά πλάσμασιν, ών έ οργανισμός εΐνε όλως διά
φορος καί των οποίων η' διάρκεια τής ζωής καί ή απ’ αυ
τής έξαρτωμένη ταχυτης των πνευματικών λειτουργιών εΐνε 
έκ διαμέτρου αντίθετος καί άλλοία. Ή  ημερόβιος μυΐα δεν 
δυναται παρά άλλως ν’ αντιλαμβάνεται τνν πάροδον μιας 
ώρας, παρά όπως αντιλαμβάνεται αυτήν ό άνθρωπος, υπάρ- 
χουσι δέ διά τά  δύο ταϋτα διάφορα όντα, ών τό μέν ζή 
καί αισθάνεται πολύ ταχότερον του ετέρου, δύο όλως διά
φοροι μονάδες χρόνου, ούτως ώςτε- τό αυτό χρονικόν διά
στημα νά φαίνεται είς τρ ίτο  μέν ολόκληρον έτος, είς ¿κείνο 
δε μία μόνον ώρα.

Καί περί τούτου διάφοροι σοφοί άνδρες έτι άκριβεστέ- 
ρας έκαμον έρευνας.

Ευρέθη μεταξύ άλλων ότι ή ταχύτης τής αίσθήσεως 
καί των προαιρετικών κινήσεων, άς δυνάμεθα όπωςδήποτε 
νά θεωρήσωμεν ώς τδν πνευματικόν τών ζώων βίον, άντα- 
ποκρίνεται παρά τοίς διαφόροις έμψυχοι? πρός τήν ταχύτητα

τοϋ σφυγμοΰ. "Οσω ταχύτερος οδτος, τόσω μάλλον γοργόν 
εΐνε καί τό πνεύμα, ή αΐσθησις καί άντίληψις. Επειδή  λοι
πόν π. χ. ό κόνικλος έχει σφυγμόν τετράκις ταχότερον του 
βοός, παραδέχονται ότι έκεΐνος τετραπλασίως αισθάνεται, 
τετραπλασίας προαιρετικά? κινήσεις έκτελεί καί έν γένει ζή 
τετράκις ταχότερον του βοός έν τω αυτώ χρονικό) διαστή- 
ρ//.τι. Συνεπώς λοιπόν πρός ταΰτα ό πνευματικός βίος των 
διαφόρων τάξεων τών ζώων διατρέχει τον αυτόν χρόνον 
μετά διαφόρου ταχότητος, άναλόγως δε πρός ταότην ίσχύει 
καί το θεμελιώδες μέτρον του χρόνου δι’ έκαστον τών όν- 
των τούτων.

'Ο  σφυγμός τοϋ ήμετέρου σώματος βαίνει μεθ’ Ικανής 
σχετικώς γοργότητος, έκ τούτου δέ καί τό ήμέτερον μέτρον 
του χρόνου εΐνε άναλόγως μικρόν. Βλέπομεν Εν φυτόν, Εν 
ζωον καί μάς φαίνεται, ότι εΐνέ τι κατά μορφήν καί μέγε
θος σταθερόν καί μόνιμον, διότι έντός λεπτού" δυνάμεθα 
νά τό ίδωμεν έκατοντάκις καί πλέον, χωρίς νά παρατηρή- 
σωμεν έπ’ αύτοϋ μεταβολτν τινα. ’Αλλά τό πράγμα δεν 
εΐνε τόσον άπλοϋν.

Διότι έάν φαντασθώμεν τόν σφυγμόν μας βραδότερον, 
τήν άντίληψίν μας, τάς αισθήσεις καί έν γένει την διάρκειαν 
τής ζωής μας ή έπιβραδυνθεΐσαν ή έπιταχυνθεΐσαν, αμέσως 
θ·ά ίδωμεν, ότι τό πράγμα όλως διόλου μεταβάλλεται. Έ άν 
π. χ. υποτεθή ότι ό βίος τοϋ ανθρώπου, περιλαμβάνων την 
παιδικήν, τήν ανδρικήν καί τήν πρεσβυτικήν ηλικίαν, περιω- 
ρίζετο είς τό χιλιοστημόριων μόνον αυτού, ήτοι είς ενα καί 
μόνον μήνα, ό δέ σφυγμός του ήτο χιλιάκις γοργώτερος 
τού αληθούς, άνευ αμφιβολίας θά  μας έφαίνετο τότε παν 
χρονικόν διάστημα χιλιάκις μακρότερον τοϋ πραγματικού. 
"Ο,τι θεωρούμεν τώρα ταχέως παρερχόμενον, τό δευτερό- 
λεπτον π. χ. θά μάς έφαίνετο χρονικόν διάστημα χιλιαπλά
σιας διαρκείας, καί επομένως ευκόλως θά ήδυνάμεθα διά 
τών βλεμμάτων νά παρακολουθώμεν τήν χορείαν τών σφαι
ρών τών πυροβόλων, αίτινες έντός δευτερολέπτου διατρέ- 
χουσι μεγάλα? αποστάσεις, καί τούτο διά τόν άπλοόστατον 
λόγον ότι ή ταχυτης τής σφαίρας θά  υφίστατο δ ι’ ημάς 
χιλιαπλήν βραδύτητα.

Έ άν  ή χιλίας φοράς έλαττωθεΐσα καί μηνιαία κατα- 
στάσα αότη ζωή τοϋ ανθρώπου έσυντομεύετο άπαξ έτι χι- 
λιάκις, ήτοι έάν όλου τοϋ βίου μας (τής παιδικής, ανδρικής 
κάί πρεσβυτικής ηλικίας) ή διάρκεια περιωρίζετο είς τεσσα
ράκοντα μόνον λεπτά τής ώρας, έάν μέ άλλους λόγους έν- 
τος τών τεσσαράκοντα τούτων λεπτών συνεκεντροϋτο χάν 
ό,τι νοούμεν ήδη καί αίσθανόμεθα έντός όγδοήκοντα έτών, 
θά  μάς έφαίνοντο τότε τά  χόρτα και τά  άνθη τόσον αίώ* 
νια, όσον καί τά  όρη σήμερον. ’Επειδή έντός τεσσαράκοντα 
λεπτών ουδεμία κάλυξ έξανθεΐ, φυσικώς ουδέποτε θά  εΐχομεν 
ίδέαν περί. τής άναπτύξεως αυτής, ή τουλάχιστον θά έσχη- 
ματίζομεν περί τοϋ φαινομένου τούτου θεωρίας ούχί διαφό
ρους έκείνων, άς εχο'μεν σήμερον περί τών μεγάλων γεωλο
γικών ανατροπών τοϋ ήμετέρου πλανττου. Τάς κινήσεις 
τών ζώων ουδέποτε ούθαμώς θά ήδυνάμεθα νά παρατηρή- 
σωμεν, διότι θά  ήσαν πάρα πολυ βραδεΐαι, τό πολυ θά 
έσχηματίζομεν περί αυτών συμπεράσματα, ώς τά  σημερινά 
περί τών κινήσεων τών αστερισμών.

Έ άν όμως τάνάπαλιν υποθέσωμεν τόν βίον μας τερα- 
στίως μακρόν καί ύπερμέτρως βραδυποροϋντα, έχωμεν πρό
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ημών όλως άλλοίαν εικόνα. Παραδείγματος χάριν. Ό  σφυγ
μός μας γίνεται χιλιάκις βραδύτερος, επομένως δέ καί ή 
άντίληψις ημών έπιβραδύνεται χιλιαπλασίως καί ό βίος μας, 
αντί όγδοήκοντα, διαρκεΤ όγδοήκοντα χιλιάδας έτη, τό 
όποιον σημαίνει οτι έντός ενός έτους αίσθανόμεθα τόσα μό
νον, όσα έν τφ  σημερινώ βίω μας αίσθανόμεθα είς τό χι
λιοστημόριων του έτους, ήτοι είς 8—9 ώρας. Τ ί μέλλει έκ 
τούτου νά πρόκυψη; — Οί Εξ μήνες τοϋ έτους θά  μάς φαί- 
νωνται ώς τέσσαρες ώραι, κατά τό βραχυχρόνιον δέ τοϋτο 
διάστημα θα διαχειμάζωμεν άνέτως, θά  βλέπωμεν τήν γην 
έντός ολίγων λεπτών καλυπτομένην υπό χλόης καί άνθέων, 
τά  δένδρα νά βλαστάνωσι καί ν’ άναδίδωσι καρπούς και πρίν 
ή έκπνεύσωσιν αί τέσσαρες έκεΐναι ώραι τοϋ βίου μας .θά 
βλέπωμεν ταχέως μαραινομένην δλην την φυτικήν φυσιν. 
Πολλά φυτά Ενεκα τής ταχότητος, μεθ’ ής βλαστάνουσιν, ουδέ 
θά  έχωμεν μάλιστα καιρόν νά τά  παρατηρήσωμεν. Τόν μύ
κητα π. χ. θά βλέπωμεν διά μιας έκ τής γης άναθρώσκοντα, 
έντός δύο λεπτών θά μεταπίπτωμεν από τής ημέρας είς τήν 
νύκτα, διότι ό ήλιος θά εσπευδεν έξ ανατολών πρός δυσμάς 
μετά ταχότητος σιδηροδρόμου.

Αλλ’ έάν προβώμεν έτι περαιτέρω καί ιποθέσωμεν τόν 
βίον μας άλλας έτι χιλίας φοράς μακρότερον, έάν ό άνθρω
πος έντός ενός έτους εΐχε μόνον Εκατόν είκοσι καί οκτώ
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Έ ν  γένει πολυ βαθεΐαν έντύπωσιν έκαμεν είς τόν Φρέ- 
βεν ή σύζυγος τοϋ φίλου του. Ή  πλούσια ξανθή κόμη της, 
πίπτουσα έπί ανοικτού μετώπου θά έπρεπεν ίσως μέ γαλα
νούς οφθαλμούς, έρυθράς παρειάς καί μικράν ρίνα, ήτις συν
ήθως δίδει τολμηρόν τ ι υφος είς τήν μορφήν καί άναδει- 
κνύει τήν ωραιότητα τών ξανθών μάλλον ή τω ν μελαγχροι- 
νών. Αλλ5 ουδέν έκ τών ομαλών τούτων τύπων τής ώραιό- 
τητος. Τπό ξανθάς βλεφαρίδας έλαμχον ήπίως μαύροι 
οφθαλμοί ώς τό ήμερον τής σελήνης φώς όπισθεν έλαφρών 
νεφών, καί οί οφθαλμοί ουτοι δεν έξέπεμπον πυρ, ούτε ζωη
ροί ήσαν, αλλά μάλλον έξέπληττον διά τής ρεμβώδους με
λαγχολίας τω ν  τοϋτο ακριβώς έλάτρευεν ό Φρέβεν, σπα- 
νίως συντυχών είς ώραΐον πρόςωπον τήν τοιαύτην τών οφθαλ
μών ιδιότητα. Ελληνικήν εΐχε τήν ρίνα, ώχρας δ ’ ώς έπί 
τό πλεΐστον τάς παρειάς, έφ’ ών σκιά τις μόνον έρυθρότητος 
ήτον διακεχυμένη. Αλλ’ αντί τών παρειών ήνθουν έπί τοϋ 
προςώπου της τά  ρόδα τών χειλέων.

„Καί έκεΐνο τό μεγαλοπρεπές ανάστημά της!“ έξηκο- 
λούθησεν ό Φρέβεν διαρκώς άναπολών τήν μορφήν τής 
οίραίας γυναικός. „Τόσον άβρόν, τόσον υψηλόν! Νομίζεις 

5 οτι ήθελε νά πετάξη, οταν διέτρεχε τό έστιατόριον. Νά 
πετάξη! 'Ωςάν τάχα νά μή είδα πόσον βαρέως υποφέρει. 
Τ ά χείλη της συνέθλιβον λόγους σπαρακτικής πικρίας, καί 
οί ωραίοι οφθαλμοί της πάντοτε περιέμενον την στιγμήν 
τής άπομονώσεως, δια νά άναλυθώσιν είς δάκρυα! Καλέ, 
εΐνε αδύνατον!“ είπε κατά νουν μετ’ ολίγον. „Εΐνε αδύνα
τον νά ύπανδρευθη αυτή τ γυναίκα έξ έρωτος! 'Ο  κόσμος, 
όςτις κρύπτεται όπισθεν τών βλεμμάτων αυτής τής γυναι- 
κός, εΐνε πάρα πολυ μεγάλος διά τό κεφάλι τοϋ Φάλδνερ, 
καί ή καρδία πάλιν τής γυναικός του εΐνε παρά πολύ άβρά 
διά τήν άγρίαν καταπίεσιν έκείνου τοϋ τυράννου. Κρίμα 
την ταλαίπωρη!“

σφυγμούς καί Επομένως ήδύνατο κατά τό διάστημα τούτο 
μόνον Εκατόν είκοσι οκτώ πράγματα ν’ άντιληφθή, έκ τού
του-θά προέκυπτεν ώςτε νά μή δύναται πλέον νά διακρίνη 
τήν ημέραν από τής νυκτός, τήν πορείαν τοϋ ήλιου, ή μάλ
λον αυτόν τόν ήλιον θά έβλεπεν ώς Ιν άκτινοβόλον τόξον 
αίωνίως έπί τοϋ ουρανού αίωρούμενον, τό δέ φυτικόν βασί- 
λειον μετά μανιώδους ορμής εναλλάξ άναφαινόμενον καί έξ- 
αφανιζόμενον.

Τ ά πολλά καί σπουδαία συμπεράσματα περί τής πραγ
ματικότητας τοϋ χρόνου καί τοϋ αϊσθητου είς ημάς κόσμου, 
τά  όποια πολλοί φιλόσοφοι έξήγαγον έκ τών υποθετικών 
τούτων παρατηρήσεων, τά  παρατρέχομεν ένταϋδ·α. "Αξιόν 
όπωςδήποτε τής ήμετέρας περιεργείας εΐνε τό συμπέρασμα, 
ότι καί ό βίος τής ήμεροβίου μυίας δέν εΐνε τόσον βραχύς 
καί ασήμαντος, όσον φαίνεται είς ήμάς, διότι Ενεκα τής τα- 
χυτητος τοϋ σφυγμοϋ της αισθάνεται καί ' ζή ταχότερον 
ήμών, έντός δέ τής μιδς καί μόνης ημέρας αντιλαμβάνεται 
πολυ περισσότερα, παρά ήμεΐς κατά τόν αυτόν .χρόνον. Διά 
τόν λόγον τοϋτον ούτε τά  βραχύβια ζωύφια πρέπει νά οί- 
κτείρωμεν, ούτε τά  μακρόβια νά φθονώμεν, διότι καί δι 
αμφότερα τό άθροισμα τών εντυπώσεων καί ένεργειών εΐνε 
σχεδόν τό αυτό, άφ’ οδ τό μέτρον, έν ω μετροϋμεν τον 
χρόνον, εΐνε διάφορον. ΦΥΣΙΟΔΙΦΗΣ.
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Ταϋτα συλλογιζόμενος προύχώρησε πρός τινα ιματιο
θήκην, οπου οί υπηρέται κατέθεσαν την οδοιπορικήν απο
σκευήν του. Ήνοιξεν αυτήν κάί τό πρώτον βλέμμα του 
έπεσεν έπί του γνωστού κυλίνδρου καί ήρυθρίασε. „Σ’ έλη- 
σμόνησα λοιπόν απόψε;“ έφώνησεν Ιρωτηματικώς. ,ΓΑλλη 
τις είκών ήθελησεν άρά γε νά διολίσθηση είς τήν καρδίαν 
μου; Καί δέν συνέλαβον τόν Εαυτόν μου έπ’ αυτοφώρω 
σκεπτόμενον διά  τήν σύζυγον τοϋ φίλου μου, πράγμα, τό 
όποιον δέν με πρέπει, καί τό όποιον άλλως τε δέν ωφελεί 
διόλου τό ταλαίπωρου έκεΐνο πλάσμα;“ Έξετύλιξε τήν ει
κόνα τής αγνώστου έρωμένης του καί έμεινεν εκεί ώς έμ- 
βρόντητος. ’Ιδέα τις, ώς έν όνείρω μέχρι τής στιγμής έκεί- 
νης συγκεχυμένη, άλλ’ ύπνώττουσα, έπήλθεν ήδη αίφνης 
ζωηρά είς τόν νουν του καί ευρισκεν, ότι ή Κυρία Φαλδνερ 
εΐχε έκπληκτικήν ομοιότητα με αυτήν τήν εικόνα. Μεθ’ 
δλην τήν διαφοράν τής κόμης, τών όφθαλμών καί τοϋ μ.ε- 
τώπου ένόμιζεν απαράλλακτου τήν ρίνα, τό στόμα καί μά
λιστα τήν στάσιν τοϋ κομψοϋ λαιμού.

„Καί ή φωνή της έκείνη! Δέν μοι έφάνη κατ’ άρχάς 
αυτή ή φωνή ώςάν γνωστή; ΕΕνέ ποτέ δυνατόν, ή σύζυγος 
τοϋ φίλου μου νά ήνε έκείνη ή κόρη, την οποίαν άπαξ μό
νον εΐδον καί έλίγον μόνον εΐδον; καί δμως αίωνίως τήν 
ήγάπησα άχ’ έκείνης τής στιγμής καί πάντοτε μάτήν τήν 
αναζητώ; Καί τό ανάστημα αυτό . . . .  βέβαια καί έκείνη 
ήτο υψηλή καί δταν τήν ¿βοήθησα μίαν · φοράν να βάλη 
τόν μακρόν έπενδύτην της, δταν κατόπιν ήθέλησε έπικλι- 
νουσα νά στηριχθή έπί του στήθους μου, τότε εΐχον παρα
τήρηση δτι ήτο τόσον λεπτοκαμωμένη. Πώς νά έξηγήσω 
την συχνήν τών βλεμμάτων μας συνάντησιν, δταν μάλιστα 
τά  ίδικά της προςηλοϋντο έπ’ έμοϋ ώςεί άναζητοϋντα ίχνη 
προτέρας γνωριμίας; Λέγεις, νά μέ άνεγνώρισε καί αυτή; 
’Α λ λ ά  τ ί τρελός πού είμαι! ’ςάν νά ητό ποτε δ υ ν^
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τον αύτός ό Φάλδνερ, αυτός ό καχύποπτος άνδρωπος, με 
Ικείνας τάς αύστηράς άρχάς του περί εύγενείας και τίτλων 
καί την άκηλίδωτον υπόληψιν του νά νυμφευδή μέ μίαν 
...............άγνωστου καταγωγής έπαίτιδα!“

Προςέβλεπε συνεχώς άνερευνών τους χαρακτήρας της εί- 
κόνος και μετέπιπτεν έναλλάξ από βεβαιότητας εις αμφιβο
λίαν. Ή τιάτο την αδυναμίαν του μνημονικοΰ του, εις τό όποιον 
δεν ηδύνατο νά έμπιστευδή. Τάχα καί ώς προς την εικόνα 
ταύτην δέν συνέβη τό ίδιον καί δεν κατηντησεν έπί τέλους 
ν’ αφομοίωση τάς αναμνήσεις του προς αυτήν τήν μορφήν, 
την οποίαν έκαμε κατά νουν καδ’ όλα όμοίαν προς τήν 
άγνωστον έρωμένην του; Καί τώρα, δτε Ιτυχε νά ΐδη 
άλλην, ,νέαν πάλιν καταπληκτικήν πρός έκείνην ομοιότητα, 
δεν ευρίσκετο έν μέσω λαβυρίνθου αμφιβολιών καί εικασιών; 
— νΕρριψε κατά μέρος τήν εικόνα καί έκρυψε τήν πυρέσσου- 
σαν κεφαλήν του εντός τών προςκεφαλαίων τής κλίνης. Έπε- 
δύμησε παρείποτε νά τον χάρη βαδύς ύπνος, δια  ν απαλ- 
λαχδή τών ίδεών τούτων καί νά παραστή άπαξ κατ’ οναρ 
ζωηροτέρα ή άληδινή της Ιρωμένης του είκών. .

XII.
Ό τ ε  την πρωίαν τής έπαύριον είςήλδεν ό Φρέβεν είς 

τήν αίδουσαν, οπου έπρόκειτο νά προγευματίση, εΐχεν ήδη 
προ πολλοί* ό ακούραστος φίλος του έξέλδει έφιππος πρός 
έπιδεώρησιν έπιχωματώσεώς τίνος κατά τα  σύνορα τών αγρών 
του. Ό  άνακοινώσας αύτώ ταυτα υπηρέτης προςέδηκε μέ 
σοβαρόν δφος, ότι ό κύριός του μόλις 9·ά έπέστρεφε κατά 
τήν μεσημβρίαν,, διότι είχε νά έξετάση πολλά πράγματα, 
δηλ. ένα,νέον άτμόμυλον, κάτι νέα διαμερίσματα καί τήν 
ξύλευσιν του δάσους, άλλην τινά δενδροστοιχίαν καί πολλά 
ακόμη.. „Καί ή Κυρία;“ ήρώτησεν ό φιλοξενούμενος.

— ,,Πρό μιας ήδη ώρας ήτον είς τόν κήπον διά νά 
κόψη φασούλια καί αμέσως τώρα 0·ά έπιστρέψη διά τό πρό
γευμα.“

Ό  Φρέβεν περιήρχετο βραδέως τό δωμάτιον καί ήρχισε 
Επισκοπών κατά  νούν τάς σκέψεις τής κροηγηθτίσης νυκτός. 
Πόσον διάφοροι παρίστανται αί νοεραί εικόνες είς τό φώς 
.τής ήμέράξ παρ’ ότι φαίνονται διά μέσου τών νυκτερινών 
άτμίδων. ’ Τουτ’ αυτό συνέβη καί με τάς συγκεχυμένας ίδέας 
του Φρέβεν, α’τινες χ&ές έτι έταλαντεόοντο έν τφ  πνεύματί 
του- έγέλά ό ίδιος διά τόν έαυτόν του, διά τάς αμφιβολίας 
του Ικείνας, αί όποΐαι έξήψαν τήν ζωηράν φαντασίαν του. 
„'Ο φίλος μου“ έλεγε καδ’ έαυτόν, „εΐνε έπί τέλους ένας 
καλός άνδρωπος· βέβαια δεν τόν λείπουν κάτι ιδιώματα, 
κάποια αγροικία, άλλ5 αυτά εΤνε Εξωτερικά πράγματα, καί 
οποίος τον συναναστραφή πολυν καιρόν, συνει&ίζει βαδμηδόν 
καί έπί τέλους συμμορφώνεται. 'Ως πρός τήν γυναΐκά του
.............δεν πρέπει, αδελφέ, νά βιάζουμαι έτση είς τάςκρί-
σεις μου!. Τάχα δεν έτυχε τοσάκις νά έκλάβω δλως δια
φόρους δια&έσεις ώς δλΐψιν, βαδεΐαν τής ψυχής οδύνην, αύ- 
ταπαρνησΐαν, καί ταΰτα είς πρόςωπα γυναικών, τάς οποίας 
έξ ολοκλήρου χαρεγνώρισα καί ώς τυφλός έκρινα καί ούχί 
σπανίως έδοκίμασα τρυφερώς νά παρηγορήσω καί νά ένδαρ- 
ρύνω, ένω δλα αύτά τά  ανύπαρκτα πράγματα ήσαν αποκυή
ματα τής. φαντασίας μου καί όταν προςεκτικώτερον έξήτασα 
Εκείνα τά . πρόςωπα, εύρον ότι άνήκον είς προςτυχωτάτας γυ
ναίκας, αί όποΤαι μέ τούς όνειροπόλους έκείνους όφδαλμούς 
των, Ιν'ρΓς έγώ. άνεκάλυπτον άφατον μεγαλογχολίαν, ούδέν 
άλλο έπράττον, είμή προςήλουν αυτούς περίφοβοι είς τό 
πλέξιμον του άνά χέϊρας περιποδίου των, καί καδ’ ήν στιγ

μήν έγώ έφανταζόμην σύννεφα λύπης, έπί του μετώπου των 
στοιβαζόμενα, έκεΐναι έσυλλογίζοντο βέβαια τ ί δά.μαγειρεύ- 
σουν το βράδυ.“ Έξηκολούδει διαλογίζομενος τοιαυτα μό
νον καί μόνον διά νά τιμωρήση τόν έαυτόν του δι’ ειρω
νείας, διά νά πνίξη έκεΐνο τό τρυφερόν τής χδές αΐσδημα 
καί έκμηδενίση την άπήχησιν τών πρώτων έντυπώσεών 
του, αί όποΐαι σήμερον τω έφαίνοντο λίαν υπερβολικαί· 
Είς τοιαύτας βεβυδισμένος σκέψεις, προύχώρησε πρός τον 
καδρέπτην καί άνέγνωσε τροχάδην τά έπ’ αυτού προςηρμο- 
σμένα έπισκεπτήρια. Αίφνης παρετήρησεν εν, έφ’ οδ ήτο 
ωραία κεντημένα τά  γράμματα ,,Βαρώνος Φάλδνερ καί ή 
μνηστή αυτού ’Ιωσηφίνα Τ  . . . .“

„’Ιωσηφίνα Τ  ώς διά φωτός αστραπής διεΐδεν
ό Φρέβεν έν τω τελευταίω τούτω όνόματι τήν δυςδιάκριτον 
ομοιότητα, ήν εΐχεν ευρει μεταξύ τής γυναικός τού φίλου 
του καί τής προςφιλοΰς αυτού είκόνος. „Εΐνε ίσως ή δυγά- 
τηρ έκείνης τής Λαύρας, τήν οποίαν ήγάπησέ ποτε ό καλός 
μου φίλος Δόν Πέτρος; Πόσον δά χαρή, άν πράγματι εΐνε 
τούτο, άν έγώ τω διεβίβαζον τοιαότην περί τής έξαφανι- 
σδείσης έκείνης τής 'γυναικός εΐδησιν. Δέν ευρισκεν ό Δόν 
Πέτρος καταπληκτικήν, ώς έλεγεν, ¿μοιότητα έν τή  είκόνι 
έκείνη πρός τήν έξαδέλφην του; Μήπως δ'εν ήμπορεΐ τάχις 
ή κόρη νά όμοιάζη μέ την μητέρα της;“

Έκρυψεν εύδύς τό έπισκεπτήριον έκεΐνο, άμα ήκουσε ν’ 
άνοίγη ή δύρα. νΕστρεψε τά  βλέμματα πρός τά  έκεΐ καί 
ειδεν είςερχομένην έλαφρώς την ’Ιωσηφίναν. Ή  κομψή πρω
ινή έσδής, ήτις περιέβαλε τό ραδινόν της άνα'στημα, καί ή 
ωραία τής ημέρας δψις καδίστα τήν ’Ιωσηφίναν χαριεστέραν 
ή κατά τήν νύκτα τής προτεραίας. Ούτως άντελήφδη τό 
πράγμα ό Φρέβεν τουλάχιστον. ’Ατημέλητοι έκυμάτιζον οί 
βόστρυχες έπί τού μ.ετώπου της καί ή πρωινή δρόσος έπέ- 
χυσε φυσικήν τινα έπί των παρειών της έρυδρότητα’ έμει- 
δίασε φιλοφρόνως χαιρετίζουσα τόν Φρέβεν, αυτός όμως εύ- 
δυς πάλιν έχάδη είς τάς χδεσινάς σκέψεις, όταν παρετήρη
σεν, ότι οί όφδαλμοί της ήσαν μελαγχολικοί καί κλαμμένοι.

XIII.
Ή  κυρία Φάλδνερ προςεκάλεσεν αύτον νά καδήση πλη

σίον της διά νά προγευματίσουν. Διηγήδη πρός αυτόν, ότι 
ό Φάλδνερ με τά  χαράγματα εΐχεν έξέλδει έφιππος καί τήν 
παρήγγειλε νά ζητήση έκ μέρους του συγγνώμην παρά του 
Φρέβεν περιέγραψε κατόπιν τας παντοίας του συζύγου της 
ασχολίας, τάς οποίας Ιπρόκειτο σήμερον νά διεξαγάγη μέ- 
νων έν τοΐς άγροΐς μ-έχρι τής μεσημβρίας. „Διάγει βίον 
πλήρη φροντίδων καί μόχδων“, εΤπεν έν τέλει, „άλλα νομίζω, 
ότι ή διαρκής αύτη ένασχόλησις άπέβη δι’ αύτον ανάγκη.“

— „Καί μόνον κατ’ αύτάς τάς ημέρας εΐνε ουτω άπη- 
σχολημένος; δά  ήνε ίσως ή ώρα τού έτους“, ήρώτησεν ο' 
Φρέβεν.

— „Διόλου μάλιστα· τά  πράγματα άκολουδοΰσι τον 
συνήδη .ρούν- αυτός εΐνε πάντοτε έτση, αφ’ υτου τουλάχι
στον τόν έγνώρισα. Εΐνε ακούραστος είς τας εργασίας του. 
Κατά τήν άνοιξιν μάλιστα καί τό δέρος αύτου τού έτους 
ούδεμίαν ημέραν έμεινε μακράν τών έν τοΐς άγροΐς άσχο- 
λιών του.“

— „Τότε πρέπει νά ύποφέρητε πάρα πολύ από τήν μο
ναξιάν, Κυρία- έτση ολομόναχη είς τήν έξοχήν Εδώ, καί ό 
Φάλδνερ καδ’ δλην ττν ημέραν μακράν.“ .

— „Μοναξιάν,, είπατε;“ ύπέλαβεν έκείνη' μέ υποτρέ- 
μουσαν φωνήν ένω έπέκλινε χλαγίως διά νά στηριχδή είς
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μικράν παρακειμένων τράπεζαν ό Φρέβεν έβλεπεν διά του 
απέναντι κατόπτρου πώς· συνεαπώντο ήδη έξ οδύνης τά 
χείλη της· „Μοναξιά; Ό χ ι!“ προςέθηκεν αυτή· ,,'Η άνάμνη- 
σις άντικαδιστί την παρουσίαν των προςώπων και έπειτα 
νομίζετε, οτι μια οίκοκυρά δεν έχει πολλά νά κάμη καί νά 
φροντίση είς τόσον μεγάλον οίκον; Έ δώ  δεν αισθάνεται 
κάνεις την έρημιαν η . . . . τουλάχιστον δεν πρέπει νά τήν 
αισθάνεται.“

Τοιαυτα ακουων ό Φρέβεν δέν έδυςκολευδη νά έννοήση 
ότι ή άπομόνωσις της γυναικός έκείνης έπεβάλλετο ύπό του 
αγροίκου φίλου του. Διεΐδεν άλλως τε είς τούς λόγους της 
άλλο τι, δπερ άντέβαινεν είς την προςπεποιημένην ίλαρότητα 
τής φιλόφρονος γυναικός.

— „Καί όμως“, εΤπεν ό Φρέβεν, διά νά δώση άλλην 
τινά διεύδυνσιν είς τά  αισθήματα καί τούς λόγους του, „καί 
όμως φαίνεται πράγματι, ότι αί γυναίκες έπλάσδησαν υπό 
τής φύσεως έπίτηδες τοιαυται, διά νά ζώσιν έν τη σιγή καί 
τη άφανεία- τουλάχιστον ίστορικώς άληδεόει, ότι παρά τοΐς 
λαοΐς έκείνοις, οίτινες έχουσι νά έπιδείξωσι τούς έξοχωτερους 
ανδρας, αι γυναίκες ήσάν περιωρισμέναι έν ίδιαιτέρω πάν
τοτε του οίκου διαμερίσματι· τούτο εΐνε γνωστόν έκ τής 
ελληνικής Ιστορίας- ό μεσαιωνικός των Γερμανών βίος πι
στοποιεί έπίσης τό πράγμα.“

— „Δεν ήλπιζα ποτέ, κύριε Φρέβεν, ότι δά έπεκαλείσθ·ε 
τοιαυτα παραδείγματα“, εΐπεν ή ’Ιωσηφίνα προςηλοΰσα καί 
πάλιν τούς όφδαλμοός της είς τά  χαρακτηριστικά του προς- 
ώπου του· ,,Πιστευσατέ μοι, πάσα κόρη, έλευδέρα ή υπαν- 
δρος, ανεξαρτήτως αγωγής καί νοημοσύνης, πάραυτα κατα
λαμβάνει άν ό κύριος, τον όποιον κατά πρώτην φοράν βλέ
πει καί συναναστρέφεται, έζησε πολύν καιρόν μεταξύ γυναι
κών, καί τούτο χωρίς νά γνωρίζη διόλου τά  κατα τόν άν- 
δρα τούτον. Καί άνάντιρρήτως έν ταίς μετά γυναικών συν- 
αναστροφαΐς υπάρχει τι εξόχως παιδαγωγικόν, η' από μέρους 
των άνδρών δηλ. προδυμία, φιλοτιμουμένων μετά πάσης λε- 
πτότητος καί .άβρότητος νά διεξάγωσι παν είδος ομιλίας 
καί νά έκλέγωσιν ώς θέμα αυτής παν τό άρέσκον καί έν- 
διαφέρον ημάς. Καί είς τούτο βεβαίως έγκειται Ικανόν μέ
ρος τής μορφώσεως, ήτις δ·εωρεΤται απαραίτητος διά κάδε 
ανδρα. Δέν δα άρνηδήτε δέ καί 'Γμείς, ότι προφανώς μέρος 
τ ι τής 'Γμετέρας αγωγής χρεωστεΐτε είς τό έμόν φύλον.“

— „Διόλου δέν δ·έλω νά άρνηδώ, ότι αί γυναίκες άν 
μή είς τά  φρονήματα μου, άφευκτος όμως έπέδρασαν είς 
τόν τρόπον, καδ’ όν συνήδως έκφράζω αύτά. Αυτός άλλως 
τε ό κάτά τά  τελευταία έτη βίος μου έν μέσω τού κοινω
νικού κόσμου μ ’ έπέβαλλε την μεταξύ γυναικών συναναστρο
φήν, άλλ’ ακριβώς είς τούς κύκλους τούτους έδόδη μοι πολ- 
λάκις αφορμή νά σκεφδ·ώ καί Ιπί τέλους νά πεισδώ, ότι ολί
γον αί γυναίκες, ή δ ιά  νά έκφρασδώ αλλέως, όλίγαι γυναί
κες πρέπουσιν είς τήν υψηλήν ταότην συναναστροφήν.“

— „Καί διατί;“
— ,.Θα τολμήσω νά Σάς τό εϊπω, μολονότι φοβούμαι 

μήπως Σάς κακοφανή. Κάλλιστον δηλ. καί χαρακτηριστι
κόν τής έποχής μας σημείον εΐνε ότι ή άνωτέρα τάξις κα- 
τενόησεν ήδη, ότι πάσα εν συναναστροφαίς παιδιά έχει κυ
ρίως αφορμήν τήν έλλειψιν πάσης άλλης πρός ψυχαγωγίαν 
ίκανότητός των συνερχομένων καί εΐνε κυρίως ψευδέστατον 
πρόσχημα των άδεξιωτάτων πνευμάτων. Άπεκλείσδησαν 
επομένως των καλών καί σεμνών συναναστροφών τό χαρτο
παίγνιων καί τά  παρόμοια, ή πρός άπλήν τής παλαιάς συν- 
ηδείας άνάμνησιν άφέδησαν είς τόν συντηρητικόν τών ηλικιω

μένων άνδρών καί γυναικών κύκλον, μή άρεσκομένων συνήδως, 
ίσως δέ καί δικαίως, είς έπιτετηδευμένας συνδιαλέξεις. Παν- 
ταχου τουλάχιστον σήμερον δεωρείται ή συμμετοχή τούν 
νέων είς τοιούτου είδους έν συναναστροφαίς παιγνίδια ώς 
ευεξήγητος υπεκφυγή συνομιλιών, έν αΐς ουδόν έχουσι νά έπι- 
δείξωσιν ώς έκ τής πνευματικής άδλιότητός των. Καδιε- 
ρώδησαν δέ αί πνευματώδεις συνδιαλέξεις μεταξύ τών δύο 
φύλων, καί κατ’ έμήν γνώμην έξετροχιάσδη οΰτω τό γυναι- 
κεΐον από τής συνήδους οδού.“

— „’Αλλά εΐσδε πάρα πολύ αυστηρός· τι ήθ·έλετε λοι
πόν νά κάμουν;“

— ,,’Αφήστέ. με νά τελειώσω τήν ομιλίαν μου“, έξηκο- 
λούδησε λέγων μετά ζωηρότητος ό Φρέβεν· „πρέπει νά λά- 
βητε όπ’ όψιν τόν τρόπον τής καδ’ ήμας κοινωνικής διαί- 
της, καδ·’ ήν εκάστη οικογένεια καδ·’ ώρισμένας τής έβδο- 
μάδος ημέρας προςκαλεΐ άλλας, καί τοιουτοτρόπως έναλλάξ

. συνέρχονται επί τό αυτό σχεδόν καδ·’ έκάστην έσπέραν τά 
αυτά πρόςωπα. Έ ν  ταίς συναναστροφαίς ταυταις κατηργήδη 
βαδμηδόν καί ό χορός, μετατεδείς είς άλλας αίδούσας, όπου 
το πράγμα δίς ή τρίς τού έτους γίνεται πανηγυρικώτερον. 
’Αρχίζει λοιπόν ένωρίτατα ή συνδιάλεξις. Δέν δά άρνηδήτε, 
οτι υπάρχουσιν άνδρες πεπαιδευμένοι καί κοινωνικώς επίσης 
μορφωμένοι, οίτινες |ν  μέν ταίς μετ’ άνδρών συντυχίαις εΐνε 
ως έπί τό πλείστον άφωνοι καί ανιαροί, μετά γυναικών όμως 
άσυνήδως εΰφυολόγοι καί ομιλητικώτατοι καί έν χαριτολο- 
γίαις άπλουστάταις άποκαλύπτουσι δαυμαστόν όντως πλού
τον έγκυκλοπαιδικών καί χρησιμωτάτων γνώσεων. Δέν εΐνε 
άπλή ματαιότης ή καδιστώσα τους κυρίους τούτους διαπρε
πείς καί εύγλωττους, άλλα τό λεπτόν έκεΐνο τών ευ ήγμέ- 
νων τούτων άνδρώπων αίσθημα, καδ’ ό νομίζουσιν ότι τά 
τε φυσικά καί έπίκτητα προςόντα τού πνεύματός των άρμό- 
ζουσι μάλλον χάριν τών γυναικών ή ένώπιον τών άνδρών 
χρησιμοποιούμενα, διότι ουτοι άρέσκονται κυρίως είς τήν συ
στηματικήν παίδευσιν καί έχουσιν έπομένως μείζονας απαι
τήσεις.“

— „Μάλιστα- έχετε δίκαιον· όπάρχουσι τώ όντι τοιού- 
τοι άνδρες. Άλλά, Σάς παρακαλώ, έξακολουδήσατε.“

— „Διά τών τοιουτων δέ συνήδ·ως άνδρών ή συνομιλία 
μορφούται καί τρόπον τινά χρωματίζεται- αί πνευματωδέ- 
σταται γυναίκες αδύνατον νά διεξαγάγωσι μετά τής αυτής 
πάντοτε καί διαρκώς άνιούσης ζωηρότητος συνδιάλεξίν τινα, 
ως τούτο συμβαίνει όταν εις καί μόνον άνήρ ώς διαιτητής 
τρόπον τινά παραμένει μεταξύ αυτών. Ένς> δέ διά τών 
τοιούτων άντιπροςώπων τού φύλου μου υποβάλλεται είς συ- 
ζττησιν καί έξετάζεται παν ενδιαφέρον ζήτημα αί ατυχείς 
γυναίκες έντείνουσιν όλας αυτών τάς πνευματικάς δυνάμεις 
καί παρά πάσαν τής φύσεως άντίστασιν φιλοτιμούνται καί 
πάσαν καταβάλλουσι προςπάδ-ειαν ού μόνον διά νά παρακα- 
λουθήσωσι έκαστον ζήτημα, άλλά καί νά άρδρώσωσι μίαν 
τουλάχιστον εύφυά λέξιν καί εί δυνατόν άκρω δακτύλω νά 
ψαύσωσι τό όδωρ τού διαλεκτικού ρεύματος, όπου ολόσωμοι 
λούονται οί άνδρες. Καί έξαντλούνται αί ταλαίπωροι τα
χύτατα. Διότι φαντασδ·ήτε οποία βάσανος καί. οποία δυς- 
κολία εΐνε έπί τέλους νά ήνε τις ευφυέστατος καδ’ έκάστην 
εσπέραν.“

. — „’Αλλά νομίζω ότι παριστάνετε λίαν υπερβολικά τά 
πράγματα.“

— ,Αιόλου μαλιστα· λέγω μόνον εκείνα τά οποία εΐδον 
καί όσα συνέβησαν παρόντος εμού. Άλλά τό δεινότερον 
πάντων εΐνε ότι άφ’ ής έποχής καδιερώδησαν αί τοιαυται
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συνδιαλέξεις όλως διαφόρως άνατρέφονται καί αί δυγατέρες 
ημών ή πρότερον. Τί δέν έχουν νά μάδ·ουν τά  ταλαίπωρα 
πλάσματα από τού δεκάτου μέχρι τού δεκάτου πέμπτου τής 
ηλικίας των έτους! 'Ιστορίαν, Γεωγραφίαν, Φυσικήν, Χημείαν, 
’Ιχνογραφίαν, φωνητικήν καί οργανικήν μουσικήν, χορόν καί 
πάν είδος μα&ήσεως καί φιλολογίας. "Ολα αυτά τά  πράγ
ματα μανδάνουσιν οί άνδρες μετά τό δέκατον όγδοον έτος 
τής ηλικίας των συνήδως, ή δέ ώριμότης εικοσαετούς νέου 
εΐνε βέβαια έπαρκής έγγυησις τής πρός πάσαν μάδησιν ίκα- 
νότητός του. Άλλως τε διδάσκεται ταύτα ό νέος βαδμη
δόν, καί έπομένως άκριβέστερον · πολλάκις δέ καί δι’ Ιδιαι
τέρας όλως μελέτης καθίσταται αότοδίδακτος καί συνεπώς 
γνωρίζει νά έφαρμόση τάς κεκτημένας γνώσεις του κάλλιον 
καί μόλις κατόπιν είκοσιπενταετής είςάγεται είς τάς τοιαύ- 
τας συναναστροφάς. Άλλά τότε πλέον έχει στερράν έπί τήν 
ίδιαν παίδευσιν πεποίδησιν, άν μάλιστα προφδάση έν τώ με
ταξύ ν’ απόκτηση βιωτικήν τινα πείραν καί επιτηδειότητα. 
Τ ί συμβαίνει όμως ώς πρός τάς γυναίκας; Τ ί δά  γείνη τό 
ταλαίπωρον έκείνο κοράσιον, τού οποίου ή κεφαλή παρεγε- 
μίσδη τόσον ένωρίς μέ τόσας καί τόσον ποικίλας γνώσεις, 
μέ οποίαν έκπληκτον έκστασιν δά  ΐδη τά  περί αυτό, όταν 
άποτόμως είςαχδή είς τους τοιούτους τής συναναστροφής 
κύκλους; Άν καί προτιμά αυτό τήν ησυχίαν καί έρημίαν 
τού μελετητηρίου του, έν τουτοις σύρεται ανηλεώς είς τάς 
έφεσπερίδας, καί έκεί οφείλει νά διαπρέψη, νά φλυαρήση καί 
νά έπιδείξη τήν νωποτάτην σοφίαν ¡του. Καί όμως ή έξ- 
άντλησις τού πνευματικού θησαυρού έπέρχεται ταχύτατη. 
Βλέπω ότι μειδιάτε! Ακούσατε όμως τήν άλήδειαν. Θά 
παραδεχθήτε βεβαίως, ότι καθ’ όν χρόνον έχει ή. κόρη νά 
φροντίση τά  τής τοιαύτης έπισκέψεως, οόδεμίαν ευρίσκει άνεσιν 
καί ευκαιρίαν, όπως άσχοληθή είς αύξησιν τών κεκτημένων 
έν τοΐς έκπαιδευτηρίοις στοιχείων ποικίλης μαδήσεως· αί 
απαιτήσεις όμως τών μεδ’ ών καδ’ έκάστην έσπέραν συγ
χρωτίζεται κατ’ οόδέν έλαττούνται. Εΐνε απαραίτητον νά

όμιλή καί νά άποφαίνεται μετά τής αυτής καί οί μάλλον 
ηλικιωμένοι έλευθ·εροστομίας καί κριτικής δεινότητος υπέρ 
παντοίων φιλολογικών καί καλλιτεχνικών δεμάτων, διά νά 
μήν αναφέρω τήν έν ’Ανατολή έπικρατούσαν μανίαν τής περί 
πολιτικών συζητήσεως.· Τόν όλίγιστον λοιπόν καιρόν της 
δαπανά είς τήν άνάγνωσιν καί συλλογήν «καταληπτών αυτή 
έκφράσεων έκ τού τυχόντος έπιστημονικού συγγράμματος, 
από τούτων μεταβαίνει είς τήν άβασάνιστον μελέτην έφη- 
μερίδων καί άλλων περιοδικών άναγνωσμάτων διά νά μόρ
φωση ίδέαν τινά περί οίουδτποτε αντικειμένου, ένίοτε δέ καί 
περί τού νεωστί εκδεδομένου βιβλίου, καί τοιουτοτρόπως 
έκάστη έσπέρα εΐνε έν είδος έξετάσεων προφορικών, άληδινή 
τις σχολική δοκιμασία, καδ’ ήν οφείλει νά άπαγγείλη μετά 
τής άπαιτουμένηζ έπιτηδειότητος ό,τι έμαθ·ε, καί πολλάκις 
ό,τι δέν έμαδε. Εΐνε άληδέστατον, κυρίά μου, ότι πας άλη- 
δώς μεμορφωμένος καί πεπαιδευμένος άνδρωπος βδελυσσεται 
τήν τοιαότην φλυαρίαν καί ήμιμάθ·ειαν, καί κατ’ άρχάς μέν 
θ·ά θ·εωρήση τήν κακήν ταύτην συνήδειαν απλώς γελοίαν, 
βαθ·μηδόν όμως δά κατανόηση τόν κίνδυνον, όν υποκρύπτει 
ή έπιπολαιότης τών κοινωνικών ήδών. Θά καταρασδή αυ
τήν τήν τάσιν πρός άνωτέραν καί κακώς έννοουμένην μόρ- 
φωσιν τών γυναικών, τάς οποίας έκσυρομεν από τής φιλή
συχου αυτών διαίτης διά νά τάς μεταβάλωμεν είς έρμαφρό- 
διτα έκτρώματα, ένώ άφ’ έτέρου έ^δηλύνονται οί νέοι, ήναγ- 
κασμένοι καί αυτοί πάσαν συζήτησιν νά προςαρμόζωσι προς 
τό εΐδος τής φλυαρίας, τού όφους δήλα δή τής τυχοόσης 
γυναικός. Κ ατ’ έμήν τουλάχιστον γνώμην αί ευγενείς γυ
ναίκες πολύ ταχέως δά διίδωσι τόν κίνδυνον τού ατοπήματος 
καί δά  ευχηδώσι νά έπιστρέψωσιν αί συνάδελφοί των είς τήν 
οικογενειακήν ησυχίαν, τήν ησυχίαν έκείνην τού παρά τήν 
εστίαν βίου, όπου άληδώς διαλάμπουσι καί εχουσι τόσας άφορ-' 
μάς’ν’ άναπτύξωσι άρετάς, πολλω μάλλον επιζήλους τ τά  έφό- 
δια της συχνής ¡καί κενότατης έν συναναστροφαίς άργολογίας.“ 

[Έ κ  το ν  γιρμανίχοΓι.) (ε'πεται συνέχεια .)

ΕΠΙ  ΤΗ Γ Ε Ν Ν Η Σ Ε Ι  Τ Ο Υ  Τ Ε Κ Ν Ο Υ  ΜΟΥ.

Αύγουστου νύξ ανέφελος, ’ςτήν θάλασσα γαλήνη, 
Αΐδριον τό στερέωμα, καί καταφωτισμένον,
Άπό αστέρια άπειρα, ’ςτήν γην μας ή Σελήνη 
Τόν άργυρούν χιτώνά της έχει έξαπλωμένον.

Γλυκύφδογγον είς τά  κλαδιά τών δένδρων αηδόνι 
Τό άσμα του τ ’ άμίμητον έλευδερα αρχίζει.
Ά χ! τ ί γλυκό νανούρισμα, δηρία ήμερόνει 
ΚΓ Έρωτος δεΐον αίσθημα είς τήν καρδιά ριπίζει.

Πνοή Ζεφύρου δροσερά φύλλα κι’ άνδοός σαλεύει 
Καί ψιδυρίζει ήσυχα ώςοϋ νά τά  κοιμίση,
Ουτω τήν κόμην τού παιδιού ή μάννα του δωπευει 
Καί γλυκόν όπνον προσκαλεϊ τά μάτια του νά κλείση.

’Ακτίνες άργυρόπλαστοι, άνευ χυρός φεγγΐται,
Τρέχουν, γλιστρούν ’ςτήν δάλασσα τούς κόλπους της φιλουσι, 
Εκείνη δέ λειπόδυμος διόλου δέν κινείται,
Άπό σπασμόν ένίοτε τά  στηδη της σκιρτούσι.

Έ κδαμβος μείνας κι’ έκπληκτος προσήλωσα τό βλέμμα 
Είς τόν άστεροστόλιστον λαμπαδοφόρον θ·ολον 
Τάς χείράς μου άνέτεινα, μέ ένδερμον δέ πνεύμα 
’Εξύμνησα τόν πλάστην μας δημιουργόν τών όλων.

Μόλις τά  χείλη έκλεισα, τό βλέμμα μου μου ’δαμβώθη 
Λαμπρός άστήρ έχάραξε πορείαν ασυνήθη.
'Ως αστραπή έξέλαμψε, τό σέλας ’κορυφώθη
Έ χάδη . . . .  όχι κρύφδηκε ’ςτά πάλλοντά μου στήδη.

Έ ν  Ταϊγονίω.

Συνήλδα τέλος κΓ έξαλλος ευρίσκω ’ςτήν αγκάλη 
Χρυσόμαλλον ^οδοστεφή άγγελον μειδιώντα,
Άνθ·ος πού μόνον υψηλά βλαστάνει κι’ έκεί δάλλει 
Καί δ Θεός τό άγαπα ώς τ ’ άλλα δεΐα όντα.

9. X. Δ.
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Al  ΕΠΑΥΛΕΙΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΤΟΥ Β .  ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ.
(σννϊχ&α).

Έπισκοχήσαντες έξωθεν έπί τ ι να λεπτά της ώρας τό 
άλλοτε σημαντικόν τούτο κοινόβιον, είςερχόμεθα ήδη εις τόν 
κήπον του. Πανταχόθεν άνά μέσον των πυκνών δένδρων 
λαμπυρίζει ή λεία και άργυρόχρους έπιφάνεια των ύδάτων 
τής λίμνης, ή άνωθεν αυτών βλέπομεν αίωρουμένας τάς 
ύψηλάς των Άλπεων κορυφάς. 'Ο  δρόμος φέρει ημάς ανεπ
αίσθητος εϊς μακράν τινα 
Βενδροστοιχίαν, άποτελουμέ- 
νην έκ μηλεών, και έντεύθ·εν 
διευθυνόμεθα κατ’ ευδ·εΐαν 
πρός την δυτικήν τάφρον καί 
τους παρ’ αυτήν κήπους του 
νέου βασιλικού οικοδομήμα
τος. Άποθαμβοΐ τους οφθαλ
μούς μας ή λευκότης τής 
κυρίας του προςόψεως καί 
τό θάμβος ημών 8ίν δΰναται 
νά μετριώση ουτε τό γιγαν- 
τιαΤον τών παραθύρων μέγε
θος, ουτε ή πρός τήν κυρίαν 
ειςοδον άγουσα πλατύτατη 
κλίμαξ μετά τών πέριξ στη
λών. Άλλ δσον καί άν ή 
θέα αΰτη μάς πείθει, ότι έν- 
ταύθ·α ή βασιλική φαντασία 
ήθέλησε νά ένθρονίση τήν 
μεγαλοπρεπεστάτην πολυτέ
λειαν, έν τούτοις πάλιν δεν δυ- 
νάμεθα ν’ άποφυγωμεν τήν έν- 
τόπωσιν τής άτελείας, ήν εμ
ποιεί είς ημάς τό σΰνολον του 
οικοδομήματος. Προς τό κύ
ριον αυτόυ τμήμα, τό Ιν τώ 
κέντρω ευρισκόμενον, συνδέ
ονται αμφοτέρωθεν δυο πτέ
ρυγες, ών ή μία μάλιστα 
δεικνύει μόλις τα  θεμέλιά 
της. Ή  στέγη του κυρίου οι
κοδομήματος εΤνε έπίκεδος, 
περί αυτήν δέ, έπί του γείσου, 
ίστανται πολυάριθμα αγάλ
ματα καί άλλα συμβολικά 
τρόπαια.

Πριν ή όμως προχωρήσωμεν περαιτέρω καί δια τής απλής 
περιγραφής τών καθ έκαστα μερών του δ·αυμασίου, καίτοι 
ατελούς, τουτου παλατίου καταπονήσωμεν τήν περιέργειαν 
του φίλου αναγνώστου, άς άνατρέξωμεν είς προηγουμένας 
της ιστορίας έποχάς καί άς ζητήσωμεν το πρότυπου, του 
οποίου-τάς φαντασιοπληξίας φαίνεται θελήσας ν’ άπομιμηθή 
ό ατυχής τής Βαυαρίας ήγεμών.

Επί τής βασιλείας του άγερωχοτέρου καί ύψηλοφρονε- 
στέρου τών νεωτέρων μοναρχών, Λουδοβίκου του ΙΔ'. τής 
Γαλλίας, ώκοδομήθησαν τά  περίπυστα έκεΐνα τών Βερσαλ
λιών ανάκτορα, ών ύπερτέρα έσκοπείτο ν’ άναδειχθή, καί εις 
τινας λεπτομερείας μάλιστα πραγματικώς άνεδείχθη, ή έν 
Χερρενχίεμενσέε βασιλική επαυλις. ’Εάν δέ λάβωμεν ύπ’ 
όψιν τήν άξιοθρήνητον κατάστασιν, είς ήν έπ’ εσχάτων εϊχε

περιέλθει τό πνεύμα Λουδοβίκου του Β '. δυνάμε&α όπως- 
δήποτε νά ευρωμεν έξήγησιν τής λατρείας, η’ν έτρεφε πρός 
τήν επί τών χρόνων Λουδοβίκου του ΙΔ'. Ικφυλισθείσαν αρ
χιτεκτονικήν καί τήν άλλην καλλιτεχνίαν. Διότι δσον καί 
άν έπί τών ημερών μας πολλαχου έκδηλούται μία άνεξήγη- 

. τος τασις προς παντα αλλόκοτ ον, τερατοίδη καί άρρυθμον,
ούτως είπεΐν, ¡5υθμόν, δςτις 
δμως, τη άληθεία, ενίοτε δύ- 
ναται νά παραγάγη καί χα- 
ρίεντα έργα, Ιν τούτοις όμο- 
λογούμενον εΐνε, ότι ουδέ
ποτε άλλοτε έν τη ιστορία 
τής τέχνης έδαπανή9·ησαν το- 
σαυτα μέσα καί χρήματα χάριν 
αναξίων λόγου έργων, δσα 
έπί Λουδοβίκου του ΙΔ'. καί 
του διεφθαρμένου διαδόχου 
του.

Καί άπειροι ήσαν οί θη
σαυροί τού μονάρχου τού
του, διότι, ώς λέγεται, τό 
κτίριον τών Βερσαλλιών άπερ- 
ρόφησεν έν διςεκατομμύριον 
φράγκων, καί 15,000 ανθρω
πίνους υπάρξεις άπήτησε νά 
θυσιασθώσιν έπί τών ίκρίων 
αυτού.

'Ο  άρχιτέκτων τών Βερ
σαλλιών, Mansard, δέν ήτον 
άμοιρος ευφυΐας καί δεξιό- 
τητος, ώφειλεν δμο>ς τυφλώς 
ν’ άκολουθή καί νά υπάκουη 
είς τάς ορέξεις καί τάς Ιδιο
τροπίας του βασιλέως του καί 
τής κοινωνίας, έν ή έζη, οδτω 
δέ έδημιούργησεν εργον αρχι
τεκτονικόν, τό όποιον,- καίτοι 
τεράστιον δν, ούδεμίαν έπί 
του θεατού έξασκεί έπιβάλ- 
λουσαν έντύπωσιν, καίτοι με
γαλοπρεπές, δέν κινεί είς τόν 
απαιτούμενον βαθμόν τόν θαυ
μασμόν του.

Ή  μικρά νήσος Χέρενβέρτ, διατελούσα υπό τήν κατο
χήν τών έξ ’Αλσατίας κομητών Χουνολστάϊν, είχε διαγάγει 
καλάς ήμέρας, διότι οί εΰγενεΐς κύριοί της έφρόντιζον περί 
τών δασών της, τά  όποια σύν τώ χρόνω είχον γίνει τόσου 
πυκνά, δσον καί τά  παρθένα δάση του νέου κόσμου. Άλλ’ 
άφ’ ου ή μικρά νήσος περιήλθεν είς τήν κατοχήν εργολάβων 
τινών ξυλεμπόρων, ήρχισε να έπαπειλή τό δάσος εντελής κα- 
στροφή καί έρήμωσις, εως ου ή δημοσία γνώμη τής Βαυα
ρίας έξηγέρθη κατά τών ξυλεμπορικών υπολογισμών καί πα- 
ρεκίνησε τον βασιλέα Λουδοβίκον, ν’ άγοράση ό ϊδιος τήν 
νήσον ταύτην.

Ουτος κατ’ άρχάς μέν η’ρκέσθη μόνον είς την έπί τό 
βασιλικότερου διακόσμησιν θαλάμων τινών τού κοινοβίου, 
άλλά μετ’ όλίγον συνέλαβε τήν άπόφασιν ν’ άνοικοδομήση
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τό παλαιόν κτίριον καί έν γένει ν’ άναπαραγάγη έπί τών 
βαυαρικών όρέων άπομίμησιν τών Βερσαλλιών. Καί άμ’ 
έπος άμ’ εργον. ολίγα έτη ήρκεσαν πρός παραγωγήν τών 
πρό ήμών ίσταμένων μεγαλοπρεπών τής τέχνης έργων, 
πολλά δέ έτη καί έκατομμύρια θα  άπητοϋντο ακόμη πρός 
τοιαυτην αυτών άποτελείωσιν και διαρρύθμισιν, οΐαν έσκόπει 
καί έπεδίωκεν ό βασιλικός αύτών κύριος.

’Εν ω αί πλεΐσται τών ηγεμονικών έπαύλεων, ¡Ρυθμού 
Rococo, εύρίσκονται συνήθως έκτισμέναι έπί άγονων καί έρη
μων τοπίων, προξενούσι δέ τήν μεγαλειτέραν έντύπωσιν ακρι
βώς διότι άμμώδη καί άκαρπα πεδία μετεμόρφωσαν είς ευ
θαλείς κήπους, τό έναντίον συμβαίνει ένταύθα έπί του βαυ
αρικού λιμναίου νησιδρίου. Παράδοξος φαίνεται είς τους 
ι’φθαλμους ή παρουσία τοσουτον μεγαλοπρεπούς μεγάρου έν 
μέσω δασούν άγρίων καί πυκνών καί είς τάς ύπωρείας χιο
νοσκεπών όρέων. Άπο τής τεχνητής καί, οΰτως είπεΐν, προς- 
πεποιημένης λάμψεως άποσχαται τό βλέμμα καί φέρεται 
άκουσίως πρός τήν πέριξ ώραίαν τής φύσεως απλότητα.

Έ ν  τούτοις πλησιάσωμεν ήδη έξ ανατολών πρός τό μέ- 
γαρον καί διελθόντες τήν αυλήν τής είςέτι ατελούς ανατο
λικής χτέρυγος άναβώμεν τάς βαθμίδας τής μεγάλης κλί- 
μακος. Εντεύθεν φθάνομεν κατ’ ευθείαν είς τήν „αίθουσαν 
τών σωματοφυλάκων“, έπί τών τοίχων τής οποίας κρέμανται 
πολυάριθμοι προτομαί γάλλων στραταρχών. ’Εγγύς τής αι
θούσης ταύτης εύρίσκονται δύο προθάλαμοι, κεκοσμημένοι 
μεθ’ όλονέν αΰξούσης πολυτελείας. 'Ο  δεύτερος αυτών φέ
ρει τό όνομα ,,βοός οφθαλμός“ (Oeil de Boeuf), διότι έχει 
παράθυρον ελλειψοειδές. Έ π ί τών τοίχων αυτού ύπάρχουσιν 
έζωγραφημέναι είκόνες, παριστώσαι πράξεις καί κατορθώματα 
Λουδοβίκου τού ΙΔ'. Άπο θαλάμου είς θάλαμον ή διακο- 
σμησις γίνεται πλουσιωτέρα καί μεγαλοπρεπεστέρα, ούτως 
ώςτε, ώς ύπελογίσθη, κατά μέσον όρον ό έν μια έκαστη αι
θούση έπισεσωρευμένος πλούτος συμποσούται είς 2%  εκατομ
μύρια φράγκων, έν δέ τη „μεγάλη αιθούση τής υποδοχής“ 
ανέρχεται είς δυςαρίθμητον ποσόν. Ε νταύθα νομίζει τις, ότιτό 
πλήθος καί ό όγκος τού χρυσού θά καταπνίξητόν είςερχόμενον. 
Τό έρυθρον βελοΰδον τών παραπετασμάτων καί τών άλλων

έπίπλων κατακαλόπτει παχύ στρώμα χρυσών κεντημάτων, 
ένιαχου δέ νομίζει τις, οτι ό χρυσός φύεται άπό τών τοίχων 
καί άναθρώσκει έκ τού έδάφους, ώςεί θέλων νά καταπλημμυ- 
ρήση τά  πάντα, νά ύπερεκχειλίση έκ τών παραθύρων καί πε- 
ριβάλη άπαν τό κτίριον διά τής χρυσής αυτού λάμψεως. 
Τρία ολόκληρα έτη διήρκεσαν αί έν τώ θαλάμω τούτω έρ- 
γασίαι, πολλά δ ’ εκατομμύρια άπερροφήθησαν υπό τών τοί
χων του, δεν υπάρχει δέ ούδαμοϋ τής γης χώρος, όπου νά 
παρουσιάζεται ή πολυτέλεια τοσουτον πεπυκνωμένη καί, ού
τως . είπεΐν, άφηνιώσα.

Έ γγυς τής αιθούσης ταύτης κείται ή περιώνυμος „κρυ
στάλλινη αίθουσα“, ή αίθουσα τών κατόπτρων (έν σελ. 281). 
Αΰτη καί οί παραπλεύρως κείμενοι θάλαμοι του πολέμου (Salle 
de la  Guerre) καί τής είρήνης (Salle de la Paix) καταλαμβά
νει άπασαν τήν δυτικήν πλευράν τού μεγάρου. ’Απέναντι τών 
είκοσιν υψηλών καί αψιδωτών παραθύρων κεϊνται Ισομεγέθη 
καί ίσάριθ·μα κάτοπτρα, έκ κατόπτρων έπίσης, ενός δακτύ
λου πάχους, αποτελούνται καί αί θύραι. Έμπροσθεν τών 
παραθύρων εύρίσκονται τεθειμένα μεγάλα όρειχάλκινα δο
χεία μετά έπαργύρων κοσμημάτων, είς τά  διάτοιχα δέ ίσταν- 
ται αί προτομαί διαφόρων ^ωμαίων αυτοκρατόρων θαυμασίας 
Ιταλικής τέχνης. Άνωθ·εν τών είςόδων πρός τάς παραπλεύρως 
κειμένας αίθουσας αίωρούνται έρωτες καί άλλα άγγελόμορφα 
πνεύματα, μετ’ άπαραμίλλου τέχνης γεγλυμμένα καί φέροντα 
ποικιλοχρόους στολάς, μεταξύ δέ τών κατόπτρων καί τής 
οροφής έκτείνεται δι’ όλης τής εύρείας αιθούσης σμήνος 
άκτινοβολοϋντων έκιχρύσων αναγλύφων είς φυσικόν μέγεθος.

Έκθαμβος ό θεατής καί ώςεί μή .γνωρίζων πού εύρίσκε- 
ται εγκαταλείπει τήν άπαράμιλλον ταύτην αίθουσαν. Είς 
τους λοιπούς θαλάμους, τόν κοιτώνα καί τό σπουδαστήριον 
τού βασιλέως, εύρίσκονται έπίσης πολυτελή καί βαρύτιμα 
έπιπλα, θ·αυμάσια έργα τής τέχνης καί προϊόντα τής βιομη
χανίας, άπορροφήσαντα αναρίθμητα ποσά αργυρίου. Διά τί
νος κυανού θαλάμου φθάνομεν κατόπιν είς τό έστιατόριον 
τού βασιλέως, εχον έπιπλα έξ έρυθράς καί χρυσοποίκιλτου 
μετάξης, παρ’ αυτό δέ κείται ό „μικρός Ιξώστης“, όπου 
έποόκειτο νά κάμνη ό οίκοδεσπότης τους περίπατους του.

( í t i íW  αννέχαα.)

1. ΚΟΡΗ ΕΚ  ΒΕΝΕΤΙΑΣ (έν σελ. 273). Άφ’ οδ χρόνου 
ή τέχνη, καί πρό πάντων ή ζωγραφική, ήρχισε νά λαμβάνη 
μεγάλην έπίδοσιν έν Γερμανία, οί μεγαλείτεροι δέ τών έν τάΐς 
καλάΐς τέχναις άντιπροςώπων τής χώρας ταύτης έξύμνησαν καί 
περιέγραψαν διά τής γραφίδος ή του χρωστήρος τάς καλ- 
λονάς καί τάς Ιδιορρυθμίας τής ώραίας ’Ιταλίας, παρατηρεί- 
ται ότι σκοπός καί τέρμα τών ευχών καί τών πόθων ένός 
έκαστου ζωγράφου έκ Γερμανίας εΤνε νά έπισκεφθή καί νά 
γνωρίση έκ τού σύνεγγυς τήν χώραν εκείνην, έν ή , τρόπον 
τινά, λαμβάνει τό βάπτισμα τής αληθούς τέχνης. Έ κ  τών 
έπισκέψεων τούτων οί διάφοροι καλλιτέχναι άποκομίζουσι 
διαφόρους έντυπώσεις, γνωρίζουσι ποικίλους, ξένους είς τήν 
ψυχράν πατρίδα των, τόπους, ούς ένδύουσι καλλιτεχνικόν 
πως πέπλον καί παρουσιάζουσιν είς τό περίεργον δημόσιον.

Ό  ήμέτερος ζωγράφος Βλάας παρέχει είς ήμ«ξ διά τής 
ώραίας Ιλαιογραφίας του τόν τύπον πτωχής κόρης έκ τής 
ένδοξου Βενετίας, είς τό ασθενικόν καί ρεμβώδες πρόςωπον 
τής οποίας διαβλέπομεν οίονεί τόν νύν μαρασμόν καί τήν 
νωχέλειαν τής άλλοτε πανισχύρου κατά θάλασσαν πατρί- 
δος της.

2. Ο ΒΡΟΓΤΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΩΝ ΤΟΓΣ ΠΟΤΣ ΤΟΓ 
ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ (έν σελ. 277). Ή  είκών αυτη χάριν τής 
οποίας ό ήμέτερος κ. Σπ. Παγανέλης μετά σπανίας γλαφυ- 
ρότητος έγραψε „Βρούτον τόν Παιδοκτόνον“, έξετιμήθη καί 
έπηνέθη λίαν ένταύθα, ό δέ γράψας αυτήν δόκιμος ζωγρά
φος Gey εϊνε πασίγνωστος είς τον Ινταύθ·α καλλιτεχνικόν 
κόσμον διά  πολλών άλλων καί σπουδαίων έργων. Τους 
θέλοντας ν’ άναγνώσωσι τήν περιγραφήν τής έξεικονιζομέ-
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νης φρικτης ίχηνηξ παραπέμιπομεν είς τάς πρώτας σελίδας 
το5 μετά χεΐρας τεύχους.

3. Η  Α1ΘΟΪΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ {έν σελ. 281). Αί 
έπαύλεις Λουδοβίκου του Β'. βασιλέως της Βαυαρίας.

4. ΘΗΡΕΓΤΙΚΟΝ ΣΓΜΠΛΕΓΜΑ (εν σελ. 284). Τό 
ώραΤον τούτο ορειχάλκου συμβολικόν σύμπλεγμα κεΤται

είς μίαν άκραν του περί τσ ’ίναελσλάς έκτεταμένου άλσους. 
Έ ν αΰτ<3 ο ατυχής ήγεμών συνεί8·ιζε συχνάκις περί μέσας 
νύκτας νά περιπλαναται μόνος, άλλοτε δε πάλιν έφιππος 
διέτρεχε εν μέσο* βα&είας νυκτος τάς στενάς παρόδους του 
δάσους, νομίζων εαυτόν ώς τινα μυ&ολογικόν ήρωα, κατα- 
διωκόμενον υπό τής ειμαρμένης.

Ας άδιάκσποι περί τή ; στρατιωτική; χρησιμοποιήσεω; τών άερο- 
στατων δοκιμαί «ποδεικνύουσιν, ότι Ιν προςεχείτάτψ μέλλονη σπουδαίαν 
δ α  λάβη άλλοίωσιν ή  σύγχρονος στρατιωτική τέχνη, μεδ’ όλην ττν  συν
τηρητικήν από τοιοότων πειραμάτων άποχτν του στρατιωτικωτέρου τών 
ευρωπαϊκών κρατών. Μετά τούς Γάλλου; έρχονται σήμερον οί Άγγλοι 
καί «ίςηγούνται τήν χρησιν τού άεροστάτου πρό; συνθηματικού; σκοπούς. 
Ουτω; πρό ήμερων á E ric  B ru ce , διακεκριμένος έν Λονδίνω μηχανικό';, 
άνεβίβασεν ε ί; τον άέρα τοιαύτην ύπερμεγέδη σφαίραν, έκ λεπτή; βαττί- 
στα; κατεσκευασμενην καί περιέχουσαν 4 χιλ. κυβ. μ. φωταερίου. Τό 
αερόστσ.τον εχει εξ λαμπτήρα;, δλως άσχετους πρό; τό φιοταέριον τούτο, 
συνδεδεμένου; δε διά χονδρού σύρματος πρό; ηλεκτρικήν συστοιχίαν, έπί 
τού εδάφους εύρισκομένην. Ό  μετάλλινο; ουτο; κάλω; χρησιμεύει συγ
χρόνως καί ώ ; άγω γει; του αεροπόρου σκάφου;, όπερ άμα φύάση εί; 
υψο; 500 ποδών διαχέει τό φ ω ; τών !ξ λαμπτήρων του ε ΐ; άπο'στασιν 
δεκαέξ άγγλικών λευγών, δι’ άοπλων όφδαλμών όρώμενον. Άλλο; τ ι; μη
χανικό; προςέόηκίν ε ΐ; ταύτα καί άπόρρητον τινα τρόπον, δ ι’ ου δύναται 
άλλο στρατιωτικόν απόσπασμα νά άντιληφδή εΰκρινώ; άπό τής άποστά- 
σεω; ταυτη; παντοία συν&ηματικά σημεία καί νά αναγνώριση τήν διεύ· 
δυνσιν η  τόν τρόπον τη ; διαμονή; άλλων στρατιωτικών σωμάτων.

Τ ό πρώτον τηλεγραφείου τού Βερολίνου συνδέεται κατ’ ευδεΐαν πρό; 
25 σταθμού; του έξωτερικου, πρό; 584 τηλεγραφΛα έντό; τη ; Γερμανία; 
καί πρό; άλλα 96 δευτερευ'οντα τηλεγραφεία τού Βερολίνου. Έ κ  των προ!- 
των άναφερομεν ττ.ν Βιέννην, τό Άμστελόδαμον, τήν Κοπεγχάγην, τά ; Βρυ- 
ξέλλας, τήν Πέστην, τό Λονδΐνον, τού; Παρισιού;, τήν Χριστιανίαν, τήν 
'Ρίγαν, τήν Πετρου'πολιν, τό Μιλάνον, τήν "Ρ ώ μην ή βραχύτερα γραμμή 
εΤνε ή μεταξύ Βερολίνου καί Βιέννη;, ήτοι 624 χιλιόμετρα, ή δέ μηκίστη 
ή  μεταξύ 'Ρ ο ίμη ; καί Βερολίνου, ήτοι 1947 χιλιόμ. Έ κ τό ; τούτου τό Βε
ρολίνου άποτελεΐ σπουδαίου κρΰιον τήρ μεγάλη; ινδική; γραμμή;, τη ; άπό 
Λονδίνου προερχομένη; καί διά Βερολίνου, Βαρσοβία;, ’Οδησσού, Κερτσίου, 
Τιφλίδο;, Ταυρίδος, Τεχεράνης διηκούση; μέχρι της Σιγκαπωρης.

Τ ί;  παρη'γαγε πρώτο; τόν καμπανίτην; Κατά ττν  δεκάτην Ικτην 
εκατονταετηρίδα έξη μοναχός τ ι;, ¿νόματι Ιίερινιών, ε ί; δν ήτον άνατεδει- 
μένη ή εποπτεία τών άμπέλων τών άνηκουσών ε ί; τ ι έν Κομπανία μονά- 
στήριον- 'Ο  μοναχό; ουτο; κατά ττν μακράν διάρκειαν του άξιώματό; 
του έπεχείρησε διάφορα οινοποιητικό πειράματα καί έφευρε τόν λεγόμ. 
,,μαργαροειδτ καμπανίτην“ . Ο ί πατέρες τής μονής διετήρησαν έπί «ολύν 
χρόνον μυστικόν τόν τρόπον τή ;  παρασκευή; τοΐί καμπανίτου καί μονοί 
των ένετρύφων ε ί; τήν άπόλαυσιν τού δείου νέκταρο;. Έ π ί  τέλου; Λου
δοβίκο; ό ΙΔ '. έτυχε μιά  τών ήμερων νά λάβη ώ ; δώρον πολλά; φιάλα; 
έκ τού οίνου τούτου καί πριν ή παρέλδη πολύ; καιρό;, εμαδε καί δ κό
σμο; τήν υπαρξιν τοιούτου έξαιρέτου ποτού. Ή  παραγωγή τού καμπανί
του προώδευσε βραδέως, διότι πρό εκατόν μόλι; ετών έν τών περιφημό
τερων οινοποιείων καμπανίτου παρήγε κατ’ έτο; μόλις 6000 φιάλα;, οι 
διάδοχοι αυτού, ή  μάλλον μόνον ε ί; έξ αυτών, διότι υπάρχουσι πολλοί τοι- 
οΰτοι, —  παράγουσιν ήδη έτησίω; ύπέρ τά 2,000,000 φιάλα;.

'ϊπελόγισαν — καί καθ’ ημέραν υπολογίζουν, άλλα ποτέ δέν τελειό- 
νουν — οτι έκαστο; κάτοικο; τού Λονδίνου τρώγει έτησίω; 82 φορά; πε
ρισσοτέρου; ίχόυ; παρά εΤ; κάτοικο; τού Βερολίνου, áv καί αι πλουσιώτα- 
ται ε ί; ίχδύ; δάλασσαι τη ; Βορείου καί Άνατολικ?; Γερμανία; κείνται σχε- 
δόν πρό των πυλών τού Βερολίνου. Έ π ίσ η ; καί οί Παρίσιοι, έχοντε; πλη- 
δυσμόν άνω των 2 '/9 έκατομμυρ, καταναλίσκουσνν έτησίω; περισσοτέρου;

ίχδΰ; παρ’ απασα ή Γ ερ μ α ν ικ ή  Α ντο χ ρ α το ρ ία ,  ή  έγκλείουσα οί? τού; 
κόλπου; τη ; πλέον των 47 εκατομμυρίων ψυχών!

Εν τώ R appiner H all τή ; Ν έα; Ίό ρ κη ; έξετέ&η πρό τινο; ώρο- 
λόγιον, όπερ δικαίως Ονομάζεται υπό των έφημερίδων δαύμα τή ; συγ
χρόνου μηχανικτς. Τό εργον εΐνε άληόόί; γιγαντιαίων διαστάσεων, βά
ρους, μηχανισμού καί πολύπλοκων λειτουργιών. Κατεσκευάσδη δ έ  υπό 
τινο; Μαρτίνου καί κατέχει χώρον 5,ί() κυβ. μετρ., ζυγίζει 700 χιλιόγραμμα 
καί περιλαμβάνει 253 τροχούς. ΕΤνε έκκρεμέ; καί πέντε βάρη συνιοτώσι 
τήν κινητικήν αυτοί' δύναμιν. Ο ι πολυάριθμοι δόϊκται σημαίνουσι τάς 
ώρας, τά λεπτά καί τά δευτερόλεπτα, τά ; ημέρα;, τά ; εβδομάδα; καί 
τού; μήνα; ώ ; καί τά εμβόλιμα ή βίσεκτ« έτη. Ή  μηχανή του 'θέτει 
ε ί; κίνηοιν εκατόν είκοσι καί όκτώ νευρόσπαστα, υψου; έκαστον 50 εκατ. 
τού μέτρ., παριστάνοντα τού; δώδεκα ’Αποστόλου;, τόν Χριστόν, όλου; 
τού; άλλου; μαδητά; του εύλογουμένου;, τά ; τέσσαρα; τού άνδρώπου ηλι
κία;,, ένα κωδονοκρούστην, άρχηγέτα; τινά; τη ; εϊδωλολατρεία;, τά ; τέσ- 
οαρα; τού Ιτους ώρας, τόν ζι^διακόν κύκλον καί πλοίστα άλλα άλληγορικά 
πράγματα. Μετά δαυμαστή; πρό πάντων ακρίβεια; καί παραστατική; 
τέχνη; δεικνύονται αί διάφοροι κατά καιρού; φάσεις τή ; σελήνη; καί ή 
περιστροφική των άοτέρων καί τή ; γή ; κίνησι;. ’Αλέκτωρ ε ί; φυσικόν 
μεγεδο; κρ 'ζει καδ’ εκάστην ώραν μέ φυσικωτάτην φωνήν, τετράκις δέ 
τη ; ημέρα; αυτόματον όργανον παίζει διόδεκα σκοπού» έκ τών καλλίστων 
μελοδραμάτων. — "Ο,τι ή ¿νατολική ημών φαντασία ουδέ νά όνειρευδή 
τολμάι αλλαχού πρσ.γματσποιε'ίται καί έκτίδεται είς πώλησιν.

Άγγλος τ ι ;  έκαμε τόν έξη; ύπολογισμον τών χρηματικών άπωλειών 
τή ; ’Αγγλία; κατά τού; μεγάλου; πολέμους τού 1793—1815, εξαιρούμενων 
τών ολίγων μεταξύ έτών ειρήνης. Λί άπώλειαι αυται άνέρχονται ε ί; 2,0Ja 
εκατομμύρια λιρών στερλινών, διά νά λάβη δέ τ ι; έννοιαν τού μεγάλου 
τούτου ποσού πρέπει νά φαντασδή αυτό είς όγκους χρυσού, οΐτινες δμού 
ήδελον ζυγίζει 14 χιλ. τόννων. πρός μοτακόμισιν τών όποιων άπαιτσύνται. 
4,900 δίζυγαι άμαξαι. *Αν παραδεχδώμεν, ότι μία ούγγία χρυσού έπαρκεΐ 
ε ί; κατασκευήν σύρματος χιλίων «οδών μήκους, τότε διά τών χρηματικών 
ζημιών T r; Μεγάλη; Βρεττανία; επί τών πολε'μοιν εκείνων δυνάμεδα νά 
περιβαλωμεν ολην τήν ύδρόγειον σφαίραν διά τοιαύτη; χρυσή; ζώνης.

Ό  άριδμδς τών μέχρι τούδε έκποιηδέντων έργων έκ τή ; Καλλιτεχνι
κής έν Βερολίνω Έ κδέσεω ς ανέρχεται είς 245. Έ κ  τούτων 98 άνήκουσιν 
εί; καλλιτέχνα; αυτού τού Βερολίνου, 85 τού Μονάχου, 19 τού Düsseldorf, 
S  τή ; Βαϊριάρης, 5  τού K arlsruhe, 4  τή ; Δρέσδης, 3  τού Αμβούργου, 
άνά εν ε ί; τά ; πόλεις Βρεσλάου, Χανάου, Λειψίαν, Scliweriu καί Στουττ- 
γάρδην. Έ κ  τών ξένων έπωλήδησαν 16 ΒιενναΤα, 7 Ικ  Ρώ μη; καί 5 έκ 
Βενετίας. Παρισινά έπωλήδησαν 5 , πάντα όμως ύπό ξένων καί έν ττ 
γαλλική πρωτευούδη εγκατεστημένων γεγραμμένα. Ή  'Ολλανδία 4 μόνον 
έξέδηκεν έργα, τό Βέλγιον καί ή  Ρωσσία άνά δύο, Ιν δέ καί μόνον ή  
ωραία 'Ελβετία. Τ ό κτίριον τ ή ;  έκδέσιω ; παρεχωρήδη ύπό τ τ ;  κυβερνή- 
σεω; επί ένοικίω ε ί; τού; καλλιτέχνα; έπί δέκα έτη, μέχρι λοιπόν τού 
1896 δά έκτίδενται τά απεσταλμένα αυτών έργα έπί δυο καδ’ έκαστον 
ετος μήνα; πρό; πώλησιν καί δέαν.

Έ ν  Νεαπόλει τή ; ’Ιταλία; ό κύριο; De Francesco, μικρό; ρωποπώ- 
λης, ηύνοτθ-η έσχάτως ύπό τ?ς τύχης καί έκέρδισε 650 χιλ. φράγκων. 
”Αμα τή αγγελία τή ; τοσοΰτον άποτόμου μεταβολή; τή ; τύχη; του άπε- 
χαιρέτισε δι’ αυτοσχεδίου λογυδρίου τήν παλαιάν σύντροφόν του πτωχείαν,

ΚΛΕΙΩ. 28?

καί ευ’δύ ; εσοφίσδη νά 8είςτ| την μίγαίοφροσάνη» του 5ιά  τη ;  έ ξ ? ; πα
ραδόξου δυσίας.. Διεκήρυξε λοιπόν ε ί; τού; συμπολίτα; του, οτι τήν επαύ
ριον κατά τήν δεκάτην π. μ . ώραν ανοίγει τό κομβιοπωλείόν του καί τό 
¿φ ίνα  εί; τήν διάδεσιν αυτών, δυναμένων νά έκλέξωσι καί νά λάβωσι 
δωρεάν όσα κομβία τ ? ;  άρεσκεία; του τδελεν έκαστο;· Πέντε μόνον 
λεπτά μετά τάν δεκάτην τ? ; έπαύριον πρωία; ώραν ή  αστυνομία ώδιίγει 
είς τά  φαρμακεία καί τά  καταστήματα τής Άστυκλινική; δεκάδα; τινά; 
τραυματιών, ήρωα; όμοΰ καί δόματα τή ; λεηλασία; τού κομβιοπωλείου 
τού κυρ Φραντζέσκου.

Δέν εΤνε Τσω; εντελώς άγνωστον ε ί; τους ήμετέρους άναγνώστα;, δτι 
εγένοντο μέχρι τούδε δόκιμα! πρό; εφεύρεσιν βαπτομηχανών, αιτινε; σύν

τώ κυρίω σκοπώ των έχουσι καί τήν ιδιότητα νά παίζωσι διάφορα μου
σικά τεμάχια, ή  μάλλον ν’ άναδίδωσιν ήχου; μουσικού; πρό; τέρψιν των 
βαπτουσών. Ε σχάτω ς όμω; έγνώσδη, ότι ευφυή; τ ι ;  μηχανικό; κατώρ- 
δωσε νά κατασκευάστ) άληδέ; ραπτικόν κλειδοκύμβαλου, ονομαζόμενου 
ούτω, διότι βα'πτει έν ω κρούονται τά  πλήκτρα του. ' Μ  τά  τελευταία 
ταυτα εύρίσκονται τεδειμέναι αί βελόναι, αίτινε; έκτελούστ ποικίλα; ραπτι
κά ; εργασία;· Πρό; τόν σκοπόν λοιπόν τούτον συνετέδησαν ιδιαίτερα μου
σικά τεμάχια δ ιά  γυναικείου; μανδύας, δ ιά  περιστήδια, εσδήτας, μανδή- 
λια, ύποκάμισα κτλ. Τό ράψιμον έκαστου αντικειμένου διαρκεί όσον καί 
τό μουσικόν τεμάχιον, τού οποίου άμα περατωδέντο; ανοίγει ή οικοδέ
σποινα τό κλειδοκύμβαλον καί εύρίσκει έν τω  άπηχητηρίω έτοιμον τό μαν- 
δηλιον, η τό Οποκάμισον, η  8,τι άλλο άντικείμενον ήδελε νά βάψη.

Διά νέου έργου του δά  έπισφραγίστ) τήν φιλολογικήν έν Γερμανία 
κίνησιν κατά τό  ετο; τούτο ό διάσημο; αιγυπτιολόγο; καί γλαφυρωτατο; 
συγγραφεύ; Γεώργιο; Εβερ;. Τό προαγγελλόμενον αύτού επο;, ,,τ Μνη
στή τού Νείλου“ άναλύεται ίδ η  πρό τής έμφανίσεώ; του υπό κριτικών 
φιλικώ; πρό; τόν συγγραφέα συνδεδεμένων, εχει δέ ύπόδεσιν έπειςόδιόν 
τι |κ  τ ί ;  ύπό τών Αράβων κατακτήσεω; τη ; Αίγυπτου. Ό  δεξιώτατο; 
μυδιστοριογράφο; άπό πολλού ειχε παυσει στιχουργών, κιιίΐοι τά ποιητικά 
αύτού πρωτόλεια έτυχον συμπαδεστάτη; ένταΰόα υποδοχή;, ΕΤνε τώρα 
ζήτημα άν ή περιγραπική τού πεζογράφου δεινότη; δά ώχριάση πρό τή ; 
ποιητική; αύτού εξάρσεως, διότι δά ήτο βέβαι« κρίμα αν ή  δάφνη τού 
λογογράφου έμαραίνετο υπό μετριωτίτου ποιητικού πειράματος.

Τό κλίμα χώρα; τινό; έξαρταται κυρίως άπό τή ; δερμοκρασία; τή ; 
άτμοσφαίρα; τη ; καί άπό τή ; υγρασία;. 'Γπάρχουσυ/ όμω; καί άλλα διά
φορα περιστατικά, τά οποία σπουδαίο»; δύνανται νά τροποποιήσωσι τό 
κλίμα, ούτω π. χ. τό γεωγραφικόν πλάτος, τό ζψο; ύπεράνω τή ;  επιφα- 
νεία; τ ? ;  δαλάσσης, ή  άπόστασι; α π ’ αυτής, η  φυσι; καί ή  σύστασι; τού 
εδάφους, ή διανομή τή ; ξηρα; καί των ύδάτων, ή διεΰδυνοι; τών όρέων 
καί τών ανέμων, τά δαλάσσια ρεύματα, ή καλλιέργεια τή ; γή ; καί τά πα
ρόμοια. _________

Τό πάχος τού άνδρωπίνου δέρματος κατά τόν διάσημον φυσιοδίφην

4 —4 ι/·> ύποχιλιομέτρων. ’Ε π ί τή ; βάχεω; ημών τό δέρμα εΐνε παχότερον 
παρά έπί τού στήδου; καί τή ; γαστρός, έπίση; δέ παχύτερον έπ ί τή ; εξ
ωτερική; πλευρδ; τών χειρών καί ποδών παρά έπί τή ; έσωτερικης. Τήν 
μεγίστην παχύτητα έχει τό ήμέτερσν δέρμα έπ ί τών άρδρων, τήν δ ’ ελα- 
χΐστην εγγύς τών βλεφάρων. Τ ά  μέρη 3έ τού σώματος, τά- όποΤα κυρίω; 
έκτίδενται ε ί;  ύπέρμετρον καί διαρκή πίεσιν, οΤον τά  πέλματα τών ποδών, 
καλύπτονται ύπό πυκνών καί χονδρών φολίδων, αίτινε; στενότατα εΐνε 
προςκεκολλημέναι πρό; τόν ύποδόρειον ιστόν, έν ω τά μεταξύ αύτών διά
κενα πληρούνται ύπό πιμελή; προφυλασσούση; τό δέρμα άπό πάση; εξω
τερική; προςβολής.

Καδηγητή; τ ι ;  τού Μιλάνου, όνόματι Bazzoni, Ιφεύρεν εν εΐδο; φα
γητού, τό όποιον συνιστδ εί; μέν τού; ύγιειονόμου; τών διαφόρων έδνών 
πρό; δεωρητικήν, ει< δέ τού; έχοντας ισχυρόν στόμαχον πρό; πρακτικήν 
έξέτασιν καί δοκιμήν. Τό φαγητόν τούτο εΤοε αλεορον καί αΤμα! ’Ανα
μιγνύει μέ άλλου; λόγου; 400 γράμμα συνήδου; άλεύρου μέ 200 γράμμα 
αίματος βοό; ή  αμνού καί είς τό μίγμα τούτο Χροςδέτει άν/ίρη 9 —12 γράμμα 
άλατος μαγειρικού. Ψήνεται λοιπόν κατόπιν τό μίγμα τούτο καί παραδί- 
δεται ε ί; πώλησιν ύπό μορφήν άρτου, κατά τόν καδηγητήν τούτον τού Μι
λάνου τό έν λόγω εΤδο; τού άρτον δά  μα ; κ αδ ισ τί ε ί; τό μέλλον ικανού; 
ν-ί 4ΐΓησ*«ηώιιεδα άνευ βλάβης ή  δυςαρεσκεία; τού σεομάχου μα ; πδν ε’ΐ-

ΠΕΡΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ.

Τ ό παρελδόν καί τό μέλλον τού κόσμου,,όσον άφορδ πρό; τήν άν- 
ταλλαγήν τών ιδεών τών ανδρώπων, συναντώνται άμέσω; εί; τά αίδέρια 
στροίματα, τά περιβάλλοντα τόν ημέτερον πλανήτην. 'Ο πω ς, κατά τήν 
ίεράν παράδοσιν, τήν άγγελίαν τή ; Ιξιλεώσεω; τού δημιουργού έφερεν εί; 
τόν άνδρωπον περιστερά, ούτω καί ε ί; τό μέλλον δ’ άνοιξη εί; ήμ α; ή 
άτμοσφαίρα τά ; άπειρου; τη ; εκτάσεις καί δ ά  έπιτρέψη ε ί; τού; απο
γόνου; μ α ; νά διαμείβωσιν ελευδέρω; τά ; ειδήσεις των. Τήν κλάδον 
έλαία; μόνον φέρουσαν περιστεράν διεδέχδησαν αί γραμματοφόροι περι- 
στεραί, αυται δέ έδωκαν πρώτοι αφορμήν νά γεννηδή τ  έδεα τ ή ;  αερό
πλοια;, ένη έπ’ εσχάτων έγιναν τόσαι πρόοδοι, ώ;τ£ νά μή δεωρήται 
πλέον αδύνατος ή  σύστασι; κανονικής διά τών αέρων ταχυδρομική; συγ
κοινωνίας.

’Εάν παρατρέξωμεν ενταύδα τού; προδρόμους έν τ5( άρχαιότητι, βλέ- 
πομεν ότι αί γραμματοφόροι περίστεροί κύριον πρόςωπον διεδραμάτισαν 
επ ί τών σταυροφοριών, δπότε καί αρχίζει ή  ίστορία των.

Ό  Τορκουάτο; Τάσσο; εξυμνεί έν τή  ,,άπελευδερωδείση του Ιερου
σαλήμ“ τό καί ύφ’ απάντων τών ιστορικών μνημονευόμενον ευμβεβηκός, 
καδ’ δ εν μεσιφ τοΰ στρατού τών σταυροφόρων έπεσε, ύπό άρκσκτικού 
όρνεου πληγεΐσα, μία περιστερά, ήτι; ύπό τά ; πτέρυγά; τη ; έφερε γραμ
μάτων προδίδον όλα τά  στρατηγικά σχέδια τού έχδροδ. Ό μ ο ίω ; λέγεται 
ότι καί κατά τ ίν  πολιορκίαν τ ή ;  Πτολεμα'ίδο; οί σταυροφόροι μετεχειρί- 
σδησαν ποΜ.ά; περιστερά; ώ ;  ταχυδρόμους, άργο'τερον δ έ , μαδόντε; τήν 
χρϊσιν αι’τών καλλίτερον, έχρησιμοποίησαν αυτά; καί πρό; άλλου; διαφό

ρους σκοπούς. Άλλ’ έν τούτοι; ε ί; ολα; ταυτα; τά ; περιστάσεις έπρόκειτο 
μόνον περί άπλών δοκιμών, ύπαγορευομένων ύπό τών αναγκών τού πολέ
μου, μόνον δέ άφ’ ου παρτλδον ικανοί άκόμη χρόνοι δ Καλίφη; τή ; 
Βαγδάτη; Νουρρεδίν κατά τάν 12“·’ αιώνα μ. X , ανήγαγε τήν ταχυδρο
μικήν τών περιστερών ύπηρεσίαν ε ί; κανονικόν ταχυδρομικόν σύστημα.

Ο ί διάδοχοι τού ευφυούς Νουρρεδίν όχι μόνον διετήρησαν τόν νεω
τερισμόν τούτον, άλλά, σύν τώ χρόνω, μαλιστα δέ άπό τού τέλου; τού 
12«ν μέχρι μέσων τού 13°« αιδνο; καί ανέπτυξαν αυτόν επί τό τελειότε
ρου, συγκοινωνούν«; τακ-ηκώ; καί άπροςκοπτω; διά τών περιστερών με
ταξύ Κάιρου καί Εύφράτου. Μέχρι δέ καί αύτού τού 17νν αίώνο; ή 
ταχυδρομική τών περιστερών ύπηρεσία μεταξύ Χαλεπίσυ καί Άλεξανδρεττα; 
ειχε μεγάλην σπουδαιότητα, ένεκα τή ; ταχύτητος, με5’ ή ;  ανήγγειλε τήν 
άψιξιν εμπορικών πλοίων ε ί;  τόν λιμε'να τη ;  τελευταία; πόλεως. Άπό τή ; 
εποχή; ταυτη; χρονολογείται καί τό ίστορούμευον περί έμπορου τινό;, 
δςτις, φονεύσας εις τό κυντγιον μίαν τοιαύτην περιστεράν, εγινε πλουσιώ- 
τατο;, διότι έκ τού ύπό τά ; πτέρυγά; τη ; γραμματίου έμαδεν ότι εν 
’Αγγλία εΤχον ύψωδή έπαισδητώ; αί τιμαί τών κηκίδων. Παρόμοιόν τι 
λέγεται, συμβάν καί κατά τά ; άρχά; τού παρόντος ακυνος.

Κατά τούς πολέμου; τού πρώτου Ναπολέοντο; ό εν Λονδίνω Νά&αν 
'Ρότσιλδ συνέλαβε τήν ιδέαν νά στείλη κατόπιν τών γαλλικών στρατευ
μάτων «ολυαρί&μου; πράκτορας, οιτινε; διά περιστερών, ά ;  έφερον μαζτ 
των, άνεκοίνουν ε ί;  Λονδΐνον δλα τά σπουδαία συμβάντα επί τού πεδίου 
τού πολέμου πολύ ταχύτερου, ή  όσον ήτο δυνατόν εί; τού; άλλους, οδτω;
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υ'ίςτε αί έμπορικαί έπιχειρτσει; τού'Ρότσιλδ πάντοτε έβασίζοντο έπί πραγ
ματικών γεγονότων.

Άργοτερον έσυστήδησαν μεταξύ μεγάλων έμπορικών αγορών αληθή 
ταχυδρομεία γραμματοφόρων περιστερών, ε ί; άς ένεπιστεύοντο τήν μετα
φοράν επαγουσών πολιτικών καί έμπορικών ειδήσεων. Τοοτο έγίνετο προ 
πάντων εν τα ϊ; Κάτο> Χώραι; καί εν Γαλλία, όπου καί τήν σήμερον 
άκόμη καλλιεργείται τό ταχυδρομικόν τοοτο σύστημα, έδωκε δε αφορμήν 
ε ί;  τον Β βΓ Μ ^Γ  νά εΐπη( „Άλλοτε, ω περίστεροί, ή ποίησι; τδν  Έλλή- 
νοιν σα; είχε ζεύξει εις τό άρμα του Έ ρωτος, τώρα δέ διευδύνεσδε προ'; 
τό Βέλγων καί άναγγελλετε π ώ ; σ τέχο νν τα ι  οί τόκοι. Έ γίνατε μεσί-

τριαι του χρηματιστηρίου, έν <Γ άλλοτε ΐπτασ'όε περί τον 6-ρονον της 
’Αφροδίτης.“

Τ ά  άπαρνηδέντα τόν Έ ρω τα  πτηνά όμως ύπηρότουν τον Μαμμω- 
ναΟ μετ’ αξιέπαινου ζήλου, διότι π. χ .  τήν μεταξύ Λονδίνου καί Άντβέρπη; 
άπόστασιν (322 χιλιόμ.) διε'τρεχον εντός 5*/ν ωρών, ήτοι μετά ταχύτητος 
58 χιλιομέτρων άνά πασαν ώραν.

Έ ν  έτει 1848 ταχυδρομικοί περίστεροί μεταξύ Παρισίων, Βρυξελλών 
καί Άντβέρπη; διεβίβαζον. εϊς τ ά ;  Βελγικά; εφημερίδα; τόσον ταχέω; τά 
έν Παρισίοι; συμβαίνοντα, ώςτε αί εφημερίδες αυται πάντοτε σχεδόν 
ταύτοχρόνω; μέ τάς παρισιανά; έδημοσίευον όλα; τάς πολιτικά; ειδήσεις. 

.._____________________________  (ε π ίτ α ι α νν ίχ ίια .)

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Η Μ Α .

Έγένετο άλλοτε λόγο; έν τώ  φύλλω τούτω περί τών 
κλειστών εκείνων επιστολικών δελταρίων, ών ή χρησι; 
έγενικεύδη πλέον καί δεν υστερεί στμερον ουδ’ αυ’τό τό 
Μοναχόν τών μεγάλων κρατών κατά τόν πρακτικώτατον 
τούτον νεωτερισμόν. ’Αφού άπαξ έν προηγούμενη ευκαι
ρία περιεγράψαμεν τό ειδο; τούτο τών δελταρίων (εν 
σελ. 112 τού Β '. τοότου Τόμου) άρκούμεδα στμερον εί; 

τέν παρά'ύεσιν ωραίου υποδείγματος, όπερ προήλ8·εν ε ί; χείρα; ημών έκ τή ; 
αχανούς τού Μονοίκου έπικρατείας. Γλυκυ'τατον έρυθρούν χρώμα διακρίνει 
τό δεκαπεντάλεπτον άπό τού πρασίνου είκοσιπενταλέπτου. Ο ί φίλοι τών 
γραμματοσήμων συλλογείς ας ετοιμάσωσι δέσιν είς τά λευκώματα των 
πρό; υποδοχήν τού νέου γραμματοσήμου, τό οποίον δέν άποχωρίζεται συν- 
ή δω ; άπό του δελταρίου, αλλά προςαρμόζεται μετ’ αυτού ώ ; άμφότερα 
προήλδον ε ί; τό είναι έκ τών έν Παρισίοι; χρωμολιθογραφικών πιεστηρίων. 
Επιγραφήν έχουσι τά δελτάρια γαλλικήν: C arte le t t re ,  κάτωδεν ταύτη; 
τέσσαρα; γραμμά; διά τήν διεύδυνσιν, ών ή  πρώτη κοσμείται έπί τη ; έξ 
αριστερών άκρα; 8ι’ ώραίου Μ , δια νά συμπληρωδώσι βέβαια κατόπιν 
υπό τού άποστολέω; αί λέξεις Monsieur, M adam e ή M ademoiselle πρό; 
τά άκρύτατα δέ κάτωθεν του δελταρίου ή γαλλική έπίση; σημείωσις: P o u r 
ouvrir la  carte-le ttre , déchirer en  suivant le pointillé.

ΓΗ  ’Αγγλία ομω; έννοεί νά δεικνύη τήν άνιαρωτέραν συντηρητικότητα 
ώ ; πρό; t rv  αλλαγήν τών γραμματοσήμων, τά όποία, μάλιστα τά προ- 
ωρισμένα διά τά ; απειραρίθμου; αυτή; αποικίας, ουδέποτε σχεδόν άνα-

νεούνται. Ώ ς  θαύμα λοιπόν έδεωρήδη ή άνατύπο>σι; του έπιστολικού δελ
ταρίου τή ; εν Αυστραλία ’Αγγλική; αποικία; Βικτωρίας, ε ί; μίαν άκραν τού 
οποίου ένεδρονίσδη τό παρατεθειμένου κομψόν γραμματόσημου, «αρεγεμί-
σδη δέ τό πρόσθιον μέρος μετά σειρά; υπομνήσεων  _____ _____
πρό; τού; αποστολείς, αΐτινες δέν μα; ένδιαφέρουσι.
Μήκος έχει τό δελτάριον 0,124 τού μέτρου, πλάτος δέ 
0,084. — "Οταν δε τά δελτάρια ταύτα είνε προωρι- 
σμένα νά διατρέξωσι μακρότερον ή βραχύτερου δρόμον, 
τότε αυξάνεται ή μειούται τό ταχυδρομικόν τέλος διά 
προςδήκη; λωρίδο; τινός, αξίας μικροτέρας, ήτις περι
βάλλεται κατά τό πλάτος τού δελταρίου, ή  δΓ άπλή; 
περιβολή; τή ; λωρίδο; ταύτη; έπί δελταρίου μή φε'ροντο; έντυπον γραμ- 
ματόσημον αξίας. "Ολα αυτά εΤνε παροδικά φαινόμενα ταχυεργίας, άτινα 
ώς μετέωρα έπιτέλλουσι καί εκλείπουσιν εν τώ κο
σμώ τών αγγλικών γραμματοσήμων, διότι όντως 
ολόκληρον τοιούτον αποτελεί ή πληδύ; καί ή ποι
κιλία αύτών, έφ’ όσον δέν σποφασίζουσιν οί άλλως 
πρακτικώτατοι Άγγλοι τήν είς εν καί όπωςούν ομοιό
μορφον εΐδο; αναγωγήν αυτών. Τρία δέ μόνον 
χρώματα όπάρχουσιν έπί του παρόντος τών προς- 
ωρινών τούτων άναπληρωτικών γραμματοσήμων, ων άπαράλλακτον δμοίωμα 
εινε τό παρατεδειμένον.

Πρό; του; νέου; τή ; ,,Κλειούς“  συνδρομητά; έπαναλαμβάνο- 
μεν λέγοντες, ότι, επειδή ή  έκδοσις τού ήμετέρου φύλλου κατά τό Β '. έτος 
ήρχισεν έκπροδέομως, διά τούτο καί ή έκδοσις τών καδ’ έκαστοι τευχών 
δά  γίνεται έπί τινα είςέτι χρόνον βραδύτερον τη ; ώρισμένη; ημερομηνίας. 
i t S "  Τ ο ί; έν Αίγύπτω άξιοτίμοι; κ. κ. Συνδρομητάϊ; τή ; ,,Κλειούς“ άγγέλ- 
λομεν ότι ν αυτόθι έπιστασία α’νετέδη τώ  έν ’Αλεξάνδρειά κ. Γεωργίω 
Τσαγκαρουσιάνω, φώοτίμω άνεψιώ τού πολλά; παρασχόντο; τώ  φύλλω 
τούτω εκδουλεύσεις f  Ίωάννου Τσαγκαρουσιάνου.

H errn  Prof. P . M. in  Piacenza. Fortse tzung  folgt. — κ. Ξ. Δ. Z. 
ε ί;  Άδήνας. Σάς εΰχαριστούμεν καί άναμένομεν νεώτερα. — κ. Θ. Β. είς 
Κωνίήπολιν. Τ ά  αίτηδέντα έδόθησαν τώ  ένταϋδα κ. ανταποκριτή Σας. — 
κ. X . Π . εί; Ηράκλειον. Ή  παραγγελία Σας έξετελεσδη καί άπεστάλη πρό 

'ημερών. — κ. Κ. Π . ε ί; Σόφιαν. Έλάβομεν καί Σας εΰχαριστούμεν. — 
κκ. Ά8. Αύδ. ε ί; Κωνστ|πολιν. Έλήφδησαν καί Σας είμεδα λίαν εύγνώ- 
μονε; διά τά ; φιλικά; ύμών διαδέσεις. 'Η  αίτηδείσα είκών δά αποστολή

υμίν προσεχώς. — κ. Σ. Π . ε ί; Αδτνας. Περιήλδον ε ί; χείρα; μ α ; καί 
δά  συμμορφωδώμεν «ρό; τά γραφόμενα Σας. — κ. Κ . Γ . είς Γαλάζιον. 
Τ ά ; δοδείσα; ήμΐν παραγγελία; έξετελέσαμεν. —  κ. Ί .  Μ. ε ί; Λευκωσίαν. 
Έλτφδησαν καί άπεστάλησαν ύμΐν ταχυδρομικώ; τά αίτηδέντα, εύχόμεδα 
δέ ή έκλογή μα; νά τύχη τη ; άρεσκεία; Σας. — κ. Σ. Β. ε ί; Μασσαλίαν. 
Έλάβομεν καί Σ α ; εΰχαριστούμεν. — κ. Μ. Μ. ε ί; Μελιτόπολιν. Έ λη- 
φδησαν καί Σ δ ; εΰχαριστούμεν, τά αίτηδέντα άπεστάλησαν πρό; τήν ύπο- 
δειχδεΐσαν ήμΐν διεύδυνσιν. — κ. X. Μ. Β. ε ί; Βιτώλια. Ίπάρχουοι τοι- 
αύτα πολλά καί καλά. Σ δ ; συνιστώμεν δέ τό έν Βερολίνω έκδιδόμενον 
„D eutsche Jugend“ (συνδρ. έτησίαΜ άρκ. 12) έπίση; δέ καί τό έν Μο
νάχο* „Jug en d b lä tte r zu r U n terhaltung  u. B elehrung“ (συνδρ. M. 4.70). 
Προσεχώς δά Σ δ ; γράψωμεν περισσότερα; περί τούτων ειδήσεις. — Εχ"*® 
S ur D r. P . da C. L isboha. Recebem os o livro que V. E x a  tcve a  
fineza de  nos m andar. peloque ficamos m uitissimo obrigado. — κ. N. 
Κ. Π . ε ί; Πικέτον. Έλήφδησαν καί Σ δ ; εΰχαριστούμεν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. — Βρούτο; ό παιδοκτόνο; υπό Σπυρίδωνος Παγανέλη. —  Ή  έννοια τού χρόνου παρά το ί; ζώοι; ύπό Φυσιοδίφου. — Ή
Έ π ά ϊτ ι; (Διήγημα — συνέχεια). — Έ π ί  τή γεννήσει τού τέκνου μου, στίχοι ύπό θ. X. Δ. — Αί Έ παυλει; Λουδοβίκου τού Β '. βασιλέω; τή ; βαυα
ρία; (μετά δύο εικόνων). — Πινακοθήκη, ητοι ερμηνεία τών εικόνων. —  Ποικίλα. (Τά αερόστατα καί ή στρατιωτική τέχνη. —  Τό πρώτον τηλεγρα- 
φέίον τού Βερολίνου — Τ ί;  παρήγαγε πρώτο; τόν καμπανίτην. — Πόσου; ίχδύ; τρώγει έκαστος τού Λονδίνου κάτοικος. — Τό νεώτατον δαύμα τή ; 
ώρολογοποιΐας. — Πόσα χρήματα έ^ασεν ή ’Αγγλία κατά τού; άπό 1793—1815 πολέμου;. — Πόσαι εικόνες έπωλήδησαν έν τή^ Καλλιτεχνική έν Βε
ρολίνω Έ>(δέσει. —  Τραγικά άποτελεσματα υπερβολική; εΰνοία; τής τύχης. — Μουσικά κλειδοκύμβαλα.) — ’Επιστήμη. (Νέον εργον τού Αιγυπτιολό
γου Γεωργίου Έ βερς. — Τό πάχος τού άνδρωπίνου δέρματος. — Τ ά  κλίμα τών χωρών. — Νέον ειδο; φαγητού ύγιεινοτάτου). — Περί έναερίων Τα
χυδρομείων. — Γραμματόσημα (μετά τριών εικόνων). — Μικρά ’Αλληλογραφία. - . · · ■ · . . ■

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Κόρη Ικ  Βενετία;,.κατά τήν έλαιογραφίαν τού Βλάας. — Ό  Βρούτος, καταδικάζων τού; υίού; του ε ί; δάνατον, κατά
τήν εικόνα τού Gey (έν σελ. 277). — "Η  αΐδουσα τών κατόπτρων έν Ίνσελσλό; (έν σελ. 281). — Θηρευτικόν σύμπλεγμα (έν σελ. 284). .

- · ! · Εκδότη; Π .  Λ. Ζ Γ Γ Ο ϊΡ Η Σ . ·
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