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ΠΩΣ  Α Π Ο Θ Ν Η Σ Κ Ο Υ Σ Ι Ν  01 ΠΑΠΑΙ .
Οί κλειστοί των Πάκων, οί κατά το διάστημα των αι

ώνων καταλαβόντες την έδραν του άγιου Πέτρου, εΤχον 
άλλόκοτον καί υπερβολικόν 
κρό του θ·ανάτου φόβον. Δει
λία καί τρόμος έπλήρου καί 
έδέσμευε τάς αισθήσεις των, 
οσάκις συνησδάνοντο ότιπρος- 
ήγγιζεν 6 άγγελος του θανά
του καί ότι δεν άπεΐχε κλέον 
κολυ μακράν ή στιγμή έκείνη, 
καδ’ ήν έπέπρωτο νά έγκα- 
ταλίπωσι τήν λαμπρότητα τοϋ 
κόσμου τούτου καί ν’ άπο- 
δημήσωσι πρός τήν άγνωστον 
έκείνην χώραν, άφ’ ής ουδείς 
δνητός παροδίτης έπέστρεψε 
μέχρι τουδε. Τό δέαμα Πα
πών έκί τής κλίνης του δα- 
νάτου ευρισκομένων διεγείρει 
έν τω παρατηρητή σκέψεις 
περί τής μηδαμινότητος καί 
ευτελείας του έκιγείου μεγα
λείου. Άλλα τίνα έξήγησιν 
πρέπει άρά γε νά δώσωμεν 
είς τον έπιδανάτιον τούτον 
φόβον των άντιπροςώπων του 
Χρίστου; Μήπως αίτία τού
του ήν, ότι μετ’ ολίγον εμελ- 
λον νά έμφανισδώσιν ένώπιον 
του αδέκαστου κριτου, ή ότι 
ώφειλον έκόντες άκοντες ν’ 
άποχωρισδώσιν έςαεί τουπρος- 
φιλους ποιμνίου των, χάριν 
του οποίου είργάζοντο καί 
Ιμόχδουν έπί τής κοιλάδος 
ταυτη'ςτοϋκλαυδμώνος; Οδτε
τ ό  Ιν  ουτε τό  άλλο συνέβαινε, ΠΡΟΚΟΜΜΕΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ.

ΧΛΚ[!>. ΤΟ Μ Ο Σ Β·.

διότι αί λεπτολογίαι ευαισδήτου συνειδήσεως σπανίως συγκα- 
τηριδμουντο^’μετα'ξυ των άλλων Ιδιοτήτων των Ιεραρχών

της'Ρώμης, μόνονδ’έκτάκτως 
έκλεκτοός δ ια δ ό χ ο υ ς  του 
αγίου Πέτρου - έβασάνιζεν ή 
άβεβαιότης περί τής μελλού- 
σης τοϋ σκάφους τής Ε κκλη
σίας τύχης.

Οί πλεΤστοι των. ηγεμό
νων τής έκκλησίας, δι’ ών 
ή ‘Ρώμη έπλούτισε καί ¿δό
ξασε τήν ανδρωπότητα, ένε- 
φορουντο υπό λίαν έγωϊστι- 
κών αρχών, δι’ όλων αυτών 
των πράξεων έφαίνοντο δια- 
τρανοϋντες τό ,,μεδ’ ημάς 
πάσα γάϊα μιχδήτω πυρί“ καί 
δίν έλάμβανον υπ’ όψιν το 
μέλλον οδτε κατά τον βίον 
των ουτε κατά τήν ώραν του 
δανάτου. Ή  αιτία του έκι- 
δανατίου φόβου των πρέπει 
κυρίως ν’ άναζητηδή είς τάς 
ιδιαιτέρας περιστάσεις, αίτι- 
νες έν τακτική έπαναλήψει 
συνέπιπτον ακριβώς μέ τήν 
νεκρικήν αυτών αγωνίαν. Οί 
ισχυρότατοι καί ένδοξότατοι 
αυτών άπεβίωσαν έλεεινοί καί 
Ιγκαταλελειμμένοι- μετά των 
άμαυρουμένων όφδαλμων των 
εΐχεν άμαυρωδή καί ή λάμψις 
των, ουδείς δε άνδρωπος, οδτε 
ευνοούμενος οδτε δεράπων τού 
άλλοτε πανίσχυρου Πάπα, 
έφρόντιζε περί του άποδντ- 
σκοντος ίεράρχου, είς ον οδτε 
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¡J-íoc καν χειρ έμεινε πρό8·υμ,ος να  παράσχω την  τελευταίαν 
σταγόνα  δδατος εις την  άπεξηραμένην του γλώσσαν.

Οσάκις Πάπας τις ευρίσκετο έν τη αγωνία του θανά
του, διερρηγνυοντο πάντοτε ώς διά μαγείας έν τφ  Βατικανω 
όλοι οί δεσμοί τής πειθαρχίας και τής τάξεως. Το σμτνος 
των κυλικών του έγίνωσκεν, δτι όλίγαι μόνον ώραι απολύ
του έξουσίας τφ  είχον άπομείνει και ότι έπομένως ώφειλε 
νά εκμεταλλευτή όσον το δυνατόν ταχΰτερον τό χρονικόν 
τούτο διάστημα. Ή ρχιζε λοιπόν γενική λαφυραγωγία, χρή
ματα, έγγραφα καί άλλα πολύτιμα αντικείμενα έκλέπτοντο, 
τά  ταμεία διερρηγνόοντο και αφηροΰντο του περιεχομένου 
των, έν ώ ό άποθνήσκων Πάπας μόνος καί έγκαταλελειμ- 
μένος έπάλαιεν εν τινι κεκλεισμένφ δωματίω κατα του θα
νάτου.

'Εκαστος Πάπας γινώσκει τ-rv συνήθειαν ταύτην, ήτις 
διετηρήθη αμετάβλητος μέχρι των ήμερων μας καί της 
οποίας θύμα άξιο&ρήνητον υπήρξε καί 6 προκάτοχος Πίου 
του Θ'. Γρηγόριος ό ΙΣΤ '. ’Ιταλός τις ιστοριογράφος διη
γείται Ιν τοΐς Άπομνημονεύμασιν αυτού περί των έπειςοδίων, 
άτινα συνέβησαν κατά την τελευτήν του Πάπα τούτου, τά  
εξής; „Πτωχός τις έργάτης έν τω χήπφ του Βατικανού, 
γνωρίζων ότι ό Πάπας έπνεε τά  λοίσθια, ήθελε νά ΐδη το 
πρόςωπόν του διά τελευταίαν φοράν. Έζήτησε λοιπόν καί 
ευρε τήν άπόκρυφον κλίμακα καί δ ι’ αυτής άνήλθεν είς τήν 
οροφήν, όχου έκειντο τά  δώματα του Πάπα. Κρούει τήν 
χρώτην τυχουσαν θυραν, άλλ5 οΰδείς αποκρίνεται· είςέρχεται 
είς τον θάλαμον καί ουδένα ευρίσκει έν αυτω. Μεταβαίνει 
είς τό παρακείμενον δωμάτιον, άλλα καί έδώ ουδείς τον 
υποδέχεται. ’Ανοίγει λοιπον καί τήν τρίτην έμπρός του ευ- 
ρισκομένην θυραν καί — είςέρχεται είς τον νεκρικόν θάλα
μον του Πάπα. Σωρός στρωμάτων κείται έπί τής κλίνης, 
ό δε Πάπας κατά την ψυχορραγίαν φαίνεται έκλινε πάρα 
πολυ πρός τήν μίαν πλευράν, ούτως ώςτε ή κεφαλή του ευ· 
ρίσκεται έκτος της κλίνης κρεμαμένη είς τόν αέρα. Ό  πτω
χός έργάτης σπεύδει νά έπαναφέρη τόν Πάπαν είς τήν θέσιν 
του καί άφ’ ου έπραξε τούτο, τω όμιλεί, τόν ψηλαφεί . . . 
άλλ’ αυτός ήτον ήδη ψυχρόν πτώμα. Κλαίων πίπτει ήδη 
προ αυτου είς τά  γόνατα καί προςεύχεται υπέρ της ψυχής 
του τό cíe profanáis. Τήν στιγμήν ταύτην είςέρχεται είς 
συγγενής του Πάπα, όςτις βεβαίως είχεν ήδη έξασφαλίσει 
δλα τά  κλαπέντα, καί βλέπων τόν έργάτην εκβάλλει κραυ* 
γας καί τον απειλεί θάνατον, αν έκστομίση τ ι περί όσων 
έχει ίδεΐ.· 'Ο  έργάτης όμως ώμίλησε . . . .“

ΤΙ τύχη Γρηγορίου του ΙΣΤ’. κατά τάς τελευταίας τού 
βίου του στιγμάς δεν εΐνε μοναδική ουτε ή χειριστή έν τή 
ιστορία τών Παπών, διότι πολλοί τών προκατόχων του απέ- 
θανον υπό έτι χειροτέρας περιστάσεις, ένίοτε δέ τό θέαμα, 
τό όποιον παρέχει είς άποθνήσκων Πάπας, εινε τόσον συγ
κινητικόν καί σπαράξικάρδιον, ώςτε φαίνεται ώς αληθής έξ- 
ιλασμος τών κατά τήν ζωήν έγκλημάτων του. ’Εν τούτοις 
συχνάκις τό τραγικόν μεγαλείον τού θεάματος τούτου κα
ταντά άποτρόπαιον καί βδελυρόν διά τής ασεβούς καί θη
ριώδους διαγωγής τού υποψηφίου τού θανάτου.

Πρό πάντων δέ οί σιμωνιακοί ΙΙάπαι, οϊτινες είς τον 
χρυσόν άπέδωκαν σχεδόν χαρακτήρα άγιότητος, έμποιούσι 
τήν έντύπωσιν ταύτην ουτω π. χ. Ίννοκέντιος ό Δ', άποθα- 
νών έν έτει 1254, από της κλίνης τού θανάτου έφώνησε 
πρός τους κλαίοντας ανεψιούς του: „Quid plangitis, miseri? 
Nonne vos omnes divites relinquo ? (Διά τί κλαίετε, άθλιοι; 
Δέν σας άφίνω όλους σας πλουσίους;)

Βασάνους πολλάς κατά τόν θάνατόν του υπέστη ό Πά
πας έκείνος, πρός τό όνομα τού οποίου στενώς συνδέεται τό 
τέλος του ένδοξου οίκου τών Χοενστάουφεν. Τό μεγαλεί- 
τερον συμβάν έν τφ  βίφ του Ιεράρχου τούτου ήν ό φόνος 
τού Κονραδίνου, παρ’ δλας δέ τάς προςπαθείας τών περι- 
κυκλουντων αυ'τόν δέν ήδυνατο κατά τήν στιγμήν, καθ’ ήν 
έξεψυχει, ν’ απαλλαγή από τήν άνάμνησιν ταύτην. Κλήμης 
ό Δ', άπέθανε φέρων έπί τών χειλέων τό όνομα τού Κον
ραδίνου. ,,'Η συγκινητική μορφή τού αθώου έγγόνου Φρει
δερίκου τού Β ., φερομένου έπί τής λαιμητόμου έν Νεαπόλει, 
γράφει ό Γρηγορόβιος έν τή Ιστορία τ τ ς  πόλεως 'Ρώμης, 
ή πρός τόν ουρανόν τείνουσα τάς χείρας, έπειτα έπί τών γο
νάτων προςευχομένη καί έν μέσω τής προςευχής καρατομου- 
μένη έκείνη μορφή ίστατο άκαταπαύστως παρά τήν κλίνην 
τού ψυχομαχούντος Πάπα . . . .“ Κατηράτο εαυτόν μεγα
λοφώνως διά τό χυθέν άθώον αιμα, θρηνών δ ’ έλεγεν, ότι 
δέν ήδύνατο νά δικαιολογηθή ένώπιον του Θεού. Ή  όπτα- 
σία τού τελευταίου Χοενστάουφεν τω ένεποίει πυρετώδη φρί
κην, οσάκις δ ’ αυτη παρίστατο έμπροσθεν του, έλησμόνει 
ιόν θάνατον, καί έσκέπτετο μ.όνον περί τού άτυχούς θύμα
τος τής έν Νεαπόλει πολιτικής του. Έδοκίμ.αζον νά τόν 
καθησυχάσωσι καί νά τον πείσωσιν, ότι ουχί αυτός, αλλά 
Κάρολος ό έξ Ανζού είχε φονεόσει τόν Κονραδϊνον. Αυτός 
όμως άπεκρίνετο: „Σείς μ.έν με απαλλάσσετε πάσης ένοχής, 
άλλ’ ή συνείδησίς μου μέ καταδικάζει“ καί ούτως έξηκο- 
λοόθησε βασανιζόμενος καί μετανοών αχρις ου παρέδωκε 
τό πνεύμα.

Βονιφάτιος ό Η', ό πανίσχυρος Πάπας τού Μεσαιώνος, 
έτελεύτησεν αυτόχειρ. 'Ο  προκάτοχος αυτού Σελεστϊνος ό 
Ελ ό μόνος, ώς γνωστόν, 'Ιεράρχης τής 'Ρώμης, όςτις αυτο- 
θελήτως παρητήθη τού παπικού θρόνου, είχε προϊδί καί προ- 
ειπή τό τέλος τούτο τού. αντιπάλου καί διαδόχου του: ,,Ια- 
trab it u t vulpes; regnabit u t leo; morietur u t canis“ (θά 
καταλάβη τήν αρχήν ώς λύκος, θά  κυβέρνηση ώς λέων καί 
θ ’ άποθάνη ώς οχνλος). Μανία καί σπασμοί εΐχον καταλά
βει τόν Βονιφάτιον, έως ου ήμ.έραν τινά ευρέθη έν τφ  με- 
γάρφ του νεκρός μέ κατασυντετριμμένην κεφαλήν. νΕν τινι 
φρενητιώδει έξάψει ώρμησε μέ τήν κεφαλήν κατά τού τοί
χου μετά τόσης ορμής, ώςτε τό κρανίον του διερράγη καί 
συνετρίβη είς τεμάχια. ’Αλλά προ τού θανάτου του ό τρελ- 
λός Πάπας είχε φροντίσει καί περί τού θανάτου τού προκα- 
τόχου του, διότι ημέραν τινά ευρον τόν Σελεστίνον έν .τώ  
κελλίφ του θύμα δολοφόνου χειρός.

Ουτος όμως δέν υπήρξεν ό μόνος Πάπας, όςτις άπέθανε 
βίαιον θάνατον, διότι ή ιστορία αναφέρει πολλούς τοιοότους 
δολοφονηθέντας. Συνήθως ό είς Πάπας έδολοφόνει τόν έτε
ρον, είτε διά τών οργάνων του είτε διά της Ιδίας αυτού 
χειρός. Βενέδικτος δ ένατος, πάϊς έτι ών καί Πάπας συγ
χρόνως γενόμενος, έδηλητηρίασε τή  9. ’Οκτωβρίου 1047 
Κλήμεντα τόν Β'., ό ίδιος δέ, ώς πρός τήν κακίαν καί τήν 
διαφθοράν έφάμιλλον έαυτώ έχων μόνον Αλέξανδρον τόν 
Βοργίαν, άπέθανε βιαίως, στραγγαλισθείς έν τή κλίνη του. 
,ΓΗτο παιδαριωδέστερος τού Καλιγουλα καί μιαρώτερος τού 
Ήλιογαβάλου“ λέγει χαρακτηρίζων αυτόν είς τών δοκίμων 
γερμανών ιστορικών, άλλ’ ό χαρακτηρισμός οδτος φαίνεται 
μάλλον έπαινος έν συγκρίσει πρός τάς κρίσεις, ας έκαμνον 
περί αυτού οί σύγχρονοι τής ’Ιταλίας χρονογράφοι, ών είς, 
μαθών τήν αγγελίαν τού στραγγαλισμού του παρατηρεί μό
νον: „Pridie oportebat“ (έπρεπε ένωρίτερον νά γίνη).

Δέν είνε ίστορικώς άχοδεδειγμένον, άν Αλέξανδρος ό
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έκτος, δ έκ τού οίκου τών Βοργία καταγόμενος, πρέπη να 
συγκαταλεχθή μεταξύ τών δολοφονηθέντων Ιϊαπών Γενι
κώς παραδέχονται, ότι τό άποτρόπαιον τούτο έκτρωμα τής 
Παπωσύνης έτελεύτησε δηλητηριασθέν, πιστεύουσι δέ, ως 
παρατηρεί όρθώς δ Γρηγορόβιος, μάλλον είς δολοφονίαν, 
διότι αυτό τό ανθρώπινον αίσθημα έξεγείρεται κατά τής 
όποθέσεως, ότι τέρας ώς τόν Αλέξανδρον Βοργίαν ήτο δυ
νατόν ν’ άποθάνη φυσικόν θάνατον.

■ Βέβαιον έΐνε όπωςδήποτε ότι καί ό Βοργίας βιαίως έτε
λεύτησεν. Έγχαταλειφθείς υπό τών περί αυτόν, ήγωνίζετο 
έπί μακρδν πρός τόν θάνατον ή άσθένεια είχε τόν κατα
στήσει άγνώριστον, φρίκη δέ καί βδελυγμία κατελάμβανε 
τούς θεωμένους τό πτώμα τού Πάπα τούτου, οςτις ζών συγ- 
κατελέγετο μεταξύ τών ωραιότερων άνδρών τής έποχής του. 
'Ιστορικώς αληθές είνε, ότι ό νεκρός του κατεπτυσθη υπο 
πολλών έλθόντων νά τόν ίδωσιν.

Καί ό προκάτοχος τού ’Αλεξάνδρου, Ίννοκέντιος ο' Η', 
(άποθανων τφ  1492) είχε φοβερόν τό τέλος του, διότι άπέ
θανε λιμοκτονήσας. Έ π ί ολοκλήρους εβδομάδας δέν ήδύ
νατο νά φάγη τι, διότι ό στόμαχός του οΰδεμίαν πλέον τρο
φήν ήδυνατο νά χωνεύση. Έτρέφετο λοιπόν μόνον δια γα- 
.λακτος, άλλα μετ’ ολίγον καί τούτο δέν ήδυνατο νά χω
νεύση. Οί ίατροί τόν συνεβούλευσαν νά πίνη γυναικεΐον 
γάλα, αλλά καί τούτο δ'εν ώφέλησεν. Ή  άγιότης του έξ- 
ησθένει όσημέραι, καί όσον έξησθένει, άλλο τόσον έπόθει 
τήν ζωήν καί τ’ αγαθά της. 'Ο  Ίννοκέντιος δέν ήθελε ν’ 
άποθάνη καί διέταξε τόν ίατρόν του, Ιουδαίον τό γένος, νά 
τόν σώση. Ό  Ασκληπιάδης άπεφάσισε νά καταφυγή καί είς 
τό ύστατον μέτρον τής τέχνης του, νά έγχυση δηλαδή είς 
τάς φλέβας του νέον αίμα, καί κατ’ άρχάς μέν έδυςτρόπη- 
σεν είς. τούτο ό Πάπας, έπί τέλους όμως συγκατένευσε νά 
μεταγγισθή είς τάς φλέβας τό αίμα τριών δεκαετών παι
διών. 'Εκαστον τών μειράκιων τούτων έλαβεν έν δουκάτον 
άνεί τού αίματος του, άλλ’ ή έκ τού χρήματος χαρά ήτο 
βραχεία, διότι καί τά  τρία άπέθανον, θύματα γενόμενα τού 
πειράματος.

Οί διαπρεπέστεροι τών άλλων Παπών, τών οποίων τάς 
υ'πηρεσίας καί τούς αγώνας χάριν τής ’Επιστήμης καί τών 
Τεχνών δέν δύναται ν’ άρνηθή ή ιστορία, φαίνονται ήμίν 
έπί τής νεκρικής κλίνης υπό όλο>ς διάφορον καί αλλόχοτον 
όψιν. 'Οπως καθ’ όλον τόν βίον των, ουτω καί έν ταΐς τε- 
λευταίαις αυτών στιγμαΐς μεγαλαυχούσι καί άρνούνται, ούτως 
ειπείν, τούς νόμους τής φόσεως. Φέροντες έν τοίς ποσί των 
τούς κοθόρνους, οΰς άνέσκαψαν έκ τών έρειπίων τής άρχαιό- 
τητος, δ ί  αυτών προςπαθοϋσι νά μεταβώσιν είς τάς ουρανίους 
μονάς, άπό τής κλίνης δέ τού θανάτου των άπαγγέλλουσι 
λόγους ρητορικούς πρός τούς περιεστώτας καρδιναλίους. Ού
τως ¿'βιογράφος Νικολάου τού Ε '., ό Μαννέτη, διηγείται 
ότι ό Πάπας οδτος άποθνήσκων έξεφώνησε προςλαλιαν προς 
τούς Καρδιναλίους, έν ή έξήρε μετά πολλής δεινότητος τάς 
υπηρεσίας του πρός τήν Καθολικήν έκκλησίαν. 'Ο  λογος 
του χαρετάθη έπί τινας ώρας, Ιως ου έξηντλημένος ό αγο
ρητής παρέδωκε τό πνεύμα έκφωνών τάς λέξεις: „’Ολίγα 
είνε τά  υπ’ έμού διαπραχθέντα κακά, πλείσται όμως αί 
άγαθοεργίαι μου.“

’Επίσης καί Ευγένιος ό τέταρτος έξεφώνησε πρό τού 
θανάτου του μακρόν λόγον, άλλον όμως φέροντα χαρακτήρα, 
διότι ουτος συνείδε τήν σημασίαν τού θανάτου καί ανέκραξε 
μελαγχολικώς: ,,Καλλίτερον διά τήν ψυχικήν μου σωτηρίαν 
θά ήτον, άν εμενον απλούς μοναχός αντί νά γίνω Πάπας.“

Καί όμως ή ιστορία τών Παπών δέν άμοιρεΐ σοβαρών 
καί μεγαλοπρεπών σκηνών κατά τάς έπιθανατίους αυτών 
στιγμάς, διότι οί αληθώς μεγάλοι άνδρες — καί τοιοότους 
είχεν ή Αγία εδρα ουκ ολίγους — άποθνήσκοντες δεν δια- 
ψεύδουσι τήν έπισημότητα, ήν είχον κατά την ζωήν, η 
ίστορία δέ τής τελευτής των μάς ένδ·υμίζει πολλάκις τό τέ
λος δραματικού έπους.

Πολλοί τών παπικών τάφων έμπνέουσι σέβας καί υπο
ταγήν διότι κρύπτουσιν άνδρας, ούς ολόκληροι αιώνες εσε- 
βάσθησαν. Έ ν τούτοις χαρακτηριστικόν είνε ότι τών εν
δόξων τούτων Παπών οί τάφοι κείνται μακράν τής 'Ρώμης. 
'Η  αίωνίά πόλις διέφθειρεν, ώς διεφθαρμένη καί αυτή, τούς 
Πάπας, οϊτινες πάντοτε μετά λύπης καί άλγους ήναγκάζοντο 
ν’ άποχωρισθώσι διά παντός τού Βατικανού καί τών έν 
αυτφ θησαυρών. Ή  μεγαλοπρεπέστερα επιθανάτιος σκηνή 
τής Παπικής ιστορίας διεδραματίσθη εν τινι πενιχρού δωμα- 
τίφ έν Σχλέρνφ, όπου ό άλλοτε παντοδύναμος Πάπας Γρη
γόριος ό έβδομος παρέδωκε τό πνεύμα. Ολίγιστοι μονον 
είχον τού μείνει πιστοί καί έν τή  έξορία, ό άνήρ δέ, προ 
τού οποίου έτρεμον πάντες οί τότε ηγεμόνες τής Ευρώπης, 
διήλθε τάς τελευταίας ημέρας τού βίου του μονάζων καί 
προςευχόμενος έντός πενιχράς τίνος αγροτικής καλύβης. Καί 
όμως ή δυςτυχία δέν ήδύνατο νά τόν καταδαμάση· διετή- 
ρησε πάλιν ττν αξιοπρέπειαν καί τό μεγαλείον του καί μετ 
άπαραμίλλου γενναιοψυχίας άπεχαφέτησε τον κόσμον, είς όν 
έπί πολλούς αιώνας άφήκε τά  ίχνη τής παντοκρατορίας καί 
της δόξης του. Αί τελευταίαί του λέξεις, άποθνήσκοντος 
τή  25. Μαΐου 1085 ήσαν αί εξής: „Dilexi justitiam  et odi 
iniquetatem, propterea morior in  exilio“ (Ήγάπησα τήν 
δικαιοσύνην καί έμίσησα τήν αδικίαν, δια τούτο καί απο- 
0·νήσκω έν τή έξορία).

Καί άλλοι ήττον τού Γρηγορίου σημαντικοί Πάπαι διε- 
τγρησαν κατά τάς ύστάτας τοδ βίου των στιγμάς πολλήν 
αξιοπρέπειαν, ένίοτε μάλιστα τόσην, όσην ουδέποτε έσχον 
έπί ζωής των. 'Γπό τήν έποψιν ταύτην έξοχώτατος πάντων 
άνεδείχθη Ούρβανός ó Ε '. άποθανών τφ  1370 έν τή πόλει 
Άβινιών. Ό  ιεράρχης ουτος δέν έπετρεψε κατά' τόν θάνα
τόν του νά έφαρμοσθή τό έπικρατούν έθος τού νά μένο σι, 
διαρκούσης τής άσθενείας του είς τό ποίμνιον κεκλεισμέναι 
αί θόραι τού άποστολικού μεγάρου, διέταξε δέ ν’ άνοίξωσιν 
όλας τάς πύλας του καί νά έπιτρέψωσιν είς τόν λαόν τήν 
είςοδον μέχρι καί αυτού τού νεκρικού του θαλάμου. Έπε- 
θύμει ν’ άποθάνη έπί παρουσία πολλών ανθρώπων, „διά νά 
ίδή ό κόσμος πόσον μηδαμινόν καί ευτελές είνε τό έπί γης 
μεγαλείον.“ Ή  διαταγή τού Πάπα έξετελέσθη, άπασα δέ 
ή πόλις Αβινιών παρέστη μάρτυς τής νεκρικής του αγωνίας 
καί κατ’ έκείνην τήν ημέραν κατενόησε πραγματικώς όλην 

: τήν σημασίαν τού λογίου: „Sic transit gloria mundi“ (oÓTO) 
παρέρχεται ή έπίγειος δόξα).

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ.
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ΠΩΣ ΤΡΩΓΟΥΣΙΝ ΟΙ ΠΕΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΙ ΛΑΟΙ.

Οί ήμετεροι άναγνώσται γνωρίζουσι βεβαίως, ότι έν τή 
σημερινή μεμορφωμένη κοινωνία δεν εΤνε έπιτετραμμένον 
νά φέρη τις άλλο>ς τά  φαγητ* εις τό στόμα χαρά μόνον 
διά της άριστεράς χειρός. Μέχρι των μέσων τού χαρόντος 
αίώνος έπεκράτει πανταχού τής Ευρώπης ή συνήθεια %άν- 
τες οί άνδρωποι νά τρώγωσι διά τής δεξιάς χειρός, εκτοτε 
δε μέχρι τής σήμερον ή έξις αυτη έγκατελείφ8·η καί βαδμη- 
δόν αντί τ ί ς  δεξιάς χειρός άντικατεστάδη είς τό υπούργημα, 
καδώς εΐπομεν, ή αριστερά. Έ ν τούτοις πάντες αί χεριη- 
γηταί, οί έκ του σύνεγγυς γνωρίσαντες πολλούς των είςέτι 
απολίτιστων καί ημιάγριων λαών, χαρετήρησαν ότι οί λαοί 
ουτοι δεν κάμνουσι διαφοράν τινα όσον άφορα προς την 
χρήσιν τής δεξιάς ή τής άριστεράς χειρός, ένιοι μάλιστα έξ 
αυτών μεταχειρίζονται πολλάκις τοός χόδας είς εργασίας, 
καδ’ ας τά  χεπολιτισμένα έδ·νη μόνον των χειρών ποιούνται 
χρήσιν. Οί Βεδούΐνοι X. χ. συνειδίζουσιν, άντικείμενόν τι 
καταγής πεσόν, νά μή τό Ιγείρωσι διά τής χειρός, άλλα 
διά των δακτύλων των γυμνών χοδών των.

’Εντεύθεν επεται, ότι ή κατά προτίμ.ησιν χρήσις τής δε
ξιάς καί ή τελειότερα αυτής άνάπτυξις καί περί τό λειτουρ- 
γείν ίκανότης δεν εΐνε έμφυτος, άλλ’ έπίκτητος. Μάλιστα 
δέ νομίζομεν, ότι δεν σφάλλεται ο ίσχυριζόμενος, ότι οί πα- 
λαιότατοι άνθρωποι άνευ διακρίσεως μετεχειρίζοντο έναλλάξ 
τούς τε πόδας καί τάς χεΐράς των, φαινόμενον, τό όποιον 
δυνάμε&α άνά πάσαν στιγμήν νά παρατηρήσωμεν καί εις τά  
ήρ.έτερα βρέφη, δυνάμενα μετ’ . άρκουσης δυνάμεως νά συλ- 
λάβωσι διά των δακτύλων των ποδών των αντικείμενα καί 
νά τά  κινήσωσιν απαράλλακτα όπως καί έάν συνελάμ.βανον 
αυτά διά των χειρών των.

Άλλ’ από χιλιετηρίδων σύμ.πασα ή άνΟ·ρο>πότης εΐνε δε- 
ξιόχειρ, κινεί δηλαδή την δεξιάν πολύ δεξιώτερον τής άρι
στεράς, έφ’ ής. ως λέγεται, καί αυτό τό αίσθημα τής αφής 
εΐνε άτελέστερον άνεπτυγμ.ένον. Τήν σήμ.ερον πάς άνδ·ρω- 
πος, χωρίς κάν νά τό αίσδανδή καί ό ίδιος, μεταχειρίζεται 
έν πάση πράξει τήν δεξιάν χείρά του.

Κ ατ’ άρχάς όμως οί άνδρωποι, όπως καί τήν σήμερον 
οί πίθηκοι, έτρωγον άνευ διακρίσεως καί δι’ άμφοτέρων τών 
κώλων των, πρέπει δέ νά παραδεχδώμεν ότι- έν τώ μεταξύ 
παρήλδον μυριάδες ολόκληροι ένιαυτών, καδ’ ους ή άνδρω- 
πότης παρήτησε τήν χρήσιν τών ποδών προς τό τρώγειν, 
περιωρίσδ-η δέ είς τό νά μεταχειρίζηται μ.όνον άμφότερα τά 
άνω κώλα, οί δέ χρόνοι, καδ’ ους ό άνδρωπος ήρχισε βαθμη
δόν νά παραμελή τήν χρήσιν τής άριστεράς χειρός, άπέχουσι 
τόσον μακράν άφ’ ημών, ώςτε οόδεμία ίστορική γνώσις δόνα- 
ται να μάς βοηδήση είς τήν έξερεύνησιν αυτών. Έ ν γένει 
οόδέν περί τούτου δύνανται νά μάς είπωσι τά  μέχρι τουδε 
σωζόμενα γραπτά ίστορικά μνημεία, έν ω αί είκονικαί πα
ραστάσεις όπωςδήποτε μάς δίδουσίν ίδέαν τινά περί τών 
τότε έπικρατούντων έδίμων.

Δέν υπάρχει καμμία αρχαία αιγυπτιακή είκων, όποδει- 
κ.νόουσα ήμΐν δτι κάτά τους παλαιούς έκέίνους χρόνους συν- 
είθτζον οί άνδρωποι νά φέρωσιν είς τό στόμα τα  φαγητά 
διά τής άριστεράς χειρός, καίτοι δέ ούτε έν τή Παλαιά ούτε 
τή  Νέα Δια&ήκη γίνεταί που μνεία, ότι είς τό τρώγειν με
τεχειρίζοντο τήν δεξιάν, έν τούτοις εΐνε βέβαιον ότι αυτήν 
καί μόνην μετεχειρίζοντο προς τούτο. ’Αναμφίβολον εΐνε ότι 
οί ’Ιουδαίοι τρώγοντες έλάμβανον τά  φαγητά διά τής δε-

ξιάς, σοφός δέ τις 'Ραβΐνος έκ Νυρεμβέργης γράφει που τά 
Ιξής: ,,Οί ’Ιουδαίοι εΐχον είς τά  γεύματα τήν συνήδειαν νά 
κατακλίνωνται έπί τής άριστεράς πλευράς καί τούτο διά νά 
κινήται έλευδέρως ή δεξιά των χείρ. Επειδή δέ τότε τό 
τρώγειν έδ-εωρείτο ίερά πράξις, δυνάμεδ·α νά συμπεράνωμεν 
ότι καί τό διά τής δεξιάς χειρός τρώγειν ένομίζετο σεμνο- 
πρεπέστερον καί μάλλον άνταποκρινόμενον προς τήν ιερό
τητα τής πράξεως. Κατά τάς νίψεις ή δεξιά χείρ έλάμ- 
βανε πρώτη τό δοχείον καί εδιδεν αυτό τή αριστερά, αυτή 
δέ έχυνε τό ύδωρ πρώτον έπί τής δεξιάς. Τούτην έδεώ- 
ρουν ώς σύμβολον τής αγάπης καί έτίμων περισσότερον τής 
άριστεράς. ήτις ήν σύμβολον τής δικαιοσύνης.“

'Ομοίως καί έκ τής ίστορίας τών αρχαίων 'Ελλήνων καί 
'Ρωμαίων μανδάνομεν, ότι καί οί λαοί ουτοι μόνον τήν δε
ξιάν μετεχειρίζοντο κατά το τρώγειν. Έ π ί τών πολυειδών 
άρχαιολογικών. λειψάνων, τών μέχρις ημών περισωδέντων, 
βλέπομεν, ότι παρ’ αότοίς έπεκράτει ή συνήδεια νά τρώγοι- 
σιν έξηπλωμένοι έπί κλινών. Έκαστη τούτων ήτον ικανή 
νά περιλάβη τρία πρόςωπα, τά  όποια άνεπαόοντο επ’ αυτής 
στηρίζοντα έπί προςκεφαλαίων τον αριστερόν των βραχίονα, 
έν ω διά τής έλευδέρας δεξιάς χειρός άκωλυτως ήδύναντο 
νά φέρωσι τάς τροφάς είς τό στόμα. Οί 'Ρωμαίοι έδανεί- 
σδησαν τήν συνήδειαν τούτην παρά τών διδασκάλων των 
Ελλήνων.

’Ανωτέρω εΐπομεν, ότι παρά τοίς Ίσραηλίταις έπεκράτει 
τό έ&Ίμον νά μεταχειρίζωνται κατά τό τρώγειν τήν δεξιάν 
χεΐρα. Τον αυτό έδ·ος παρατηρούμεν έπικρατούν καί παρά τοίς 
άλλοις άνατολικοΐς λαοίς μάλιστα δέ ό αρχηγός τής μωαμε
θανικής δρησκείας ρητώς διέταξε τούς οπαδούς του κατά τήν 
πράξιν ταυτην νά μεταχειρίζωνται μί.νην τήν δεξιάν. "Οπως 
παρά τοίς Όδωμανοίς, οδ.τω καί παρά τοίς άλλοις λαοίς τής 
βορείου Αφρικής καί τοίς Πέρσαις καί χαρά τοίς άλλοις κατοί
κους τής Ίνδοστάνης δεωρείται όχι μόνον απρεπές, αλλά καί 
αμάρτημα, τρώγων τις  νά μεταχειρίζηται την άριστεράν αντί 
τής δεξιάς. Παρ’ αυτοίς νομίζεται ώς παράβασις τών κα
νόνων τής ευπρεπείας, ώς σημείου κακής ανατροφής καί το 
νά φέρη τις διά τής άριστεράς χειρός έν μόνον μικρόν τε- 
μάχιον ξηρού άρτου είς τό στόμα.

Τάς αυτάς δεωρίας ευρίσκομ.εν καί παρά τοίς άλλοις 
λαοίς τής Άσίας, τοίς Σίναις καί τοίς Ίώπωσι. Κατά τον 
Brown, άκόλουδ'Ον τής κινεζικής πρεσβείας έν Βερολίνω, δέν 
ύπάρχουσι μέν έν τώ ,,Ουρανίω Κράτει“ 0·ρησκευτικά ή άλλα 
παραπλήσια παραγγέλματα ώς πρός τήν χρήσιν τής δεξιάς 
καί τών οβελών κατά τό τρώγειν, άλλ’ έν τούτοις πάντοτε 
αυ’τήν καί μόνην μεταχειρίζονται. Οί οβελοί ουτοι, ονομαζό
μενοι χριu-ioe  καί κατασκευαζόμενοι έξ ίνδοκαλάμου, ή έλε- 
φαντόδοντος έπαργύρου, χρησιμεύουσιν ώς π η ρ ο ύη α ' χώνουσι 
τήν αιχμήν των είς τήν βοϊχαν  καί φέρουσιν αυτήν κατόπιν 
είς τό στόμα. Τό έργαλείον τούτο δύναται νά δεωρηδή ως 
προμήτωρ τού σημερινού τετρασκελούς ίτηροννίον. Κατ’ 
άρχάς έν. Ευρώπη τά  ηηρούνια  εΐχον μόνον δύο σκέλη, κα
τόπιν άπέκτησαν τρία, ώς έν&υμούνται ίσως οί πρεσβύτεροι 
τών ήμετέρων άναγνωστών, από τινων δ ’ έτών έπεκράτησεν 
ή συνήδεια νά κατασκευάζωσιν αυτά μετά τεσσάρων σκελών.

Καί παρ’ ήμΐν, έν Ευρώπη, δέν κατώρδωσαν μέχρι τουδε 
νά πάραγκωνίσωσιν όλοτελώς τήν δεξιάν, διότι ουδείς ποτε 

. δ ’ άποφασίση νά φέρη τόν ζωμόν είς τό στόμα του διά τής

Η ΠΟ Λ Π Έ Λ ΗΣ ΚΛΙΝΗ ΛΟΓΔΟΒΙΚΟΓ ΤΟΓ Β’. ΕΝ ΙΝΣΕΑΣΛΟΣ-
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άριστεράς, Επίσης δε ούδείς ευ ήγμένος δά τολμήση κρατών 
διά τής δεξιάς τό μαχαίριον να φάγη ίχδύν διά της άρι
στεράς, διότι Επί τέλους η συνή8·εια τδ απαιτεί, Εξαιρουμέ- 
νων των καπνιστών ίχδώων, όλους τους άλλους οπτούς η 
βραστούς νά τρώγωμεν κρατούντες τδ ηηροίνιον  διά της 
δεξιάς, τδ  δέ μαχαιριού ν’ άφίνωμεν κατά μέρος, έν ω τά 
λαχανικά και τά  καρυκεύματα, τδ ψητόν, τήν σαλάταν και 
τάς οπώρας Επικρατεί ήδη πανταχού Ιν ’Αγγλία, Γερμανία, 
Γαλλία, Ρωσσία κτλ. η συνή8·εια νά τρώγωσι διά της άρι- 
στεράς, και έν τή δεξιά νά κρατώσι τδ μαχαίριον.

Ό  τρόπος ουτος του τρώγειν δεν εΐνε παλαιός καί πι- 
δανώς, είςήχδη είς τον παλαιόν κόσμον έξ Αμερικής, ήτοι 
έκ των 'Ηνωμένων Πολιτειών, καί κατ’ άρχάς μεν διεδόδη 
μεταξύ των όλιγωτερον τιμώντων τήν λεπτήν συμπεριφο
ράν λαών, κατόπιν δ ’ έπεκράτησεν είς ολα τά  πεπολιτισμένα 
Ι0·νη τής γης.

Προ ολίγων είςέτι ένιαυτών ταξειδεΰων τις άνά τήν 
Ευρώπην ήδύνατο παρά τήν τράπεζαν ευκόλως νά διακρίνη 
τον Αγγλον από του Αμερικανού, διότι ό μέν πρώτος έτρωγε 
μόνον διά τής δεξιάς, έν ώ ό. κάτοικος του νέου κόσμ.ου 
έπεξεργάζετο τά  φαγητά δι’ άμφοτέρων τών χειρών, έκίνει 
δε πρό πάντων τήν προςοχήν τών παρακαδημένων διά του 
τρόπου, καδ’ όν έφερε τά  φαγητά είς τδ  στόμα, μεταχειρι- 
ζόμενος προς -τούτο μόνον τδ μαχαίριον.

Πρό πέντε έτών όλοι οί Γάλλοι, οί ταξειδεύοντες είς 
Γερμανίαν, ήρώτων άπορούντες διά τί πάντες έδώ οί άν- 
8-ρωποι τρώγοντες μεταχειρίζονται μόνον τήν αριστερόν, καί

-----------

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΚΗ

Ουχί αδίκως θεωρούνται έκ τών άλλων τής μέσης Ευ
ρώπης λαών οί Γερμανοί ώς οί ακάματοι άναμ.ορφωταί καί 
σκαπανείς τής μέσης καί κατωτέρας τού λαού παιδεόσεως, 
διότι πραγματικώς δ,τι κατά τελευταία έτη οί άνδρωποι 
οδτοι έπετέλεσαν δεν δύναται παρά νά κίνηση τόν δαυμα- 
σμον παντός όπωςούν προηγμένου παρατηρητού. Μεταξύ 
άλλων έπωφελών καί χρησίμων είς τήν δημοτικήν έκπαίδευ- 
σιν ιδρυμάτων, αυτοί έκ τών πρώτων συνέστησαν καί ανέ
πτυξαν είς βα&μόν σχεδόν άπίστευτον τδ σύστημα τών δη
μοτικών αναγνωστηρίων, έν οΐς πάς ό βουλόμενος νά δύνα- 
ται καδ·’ εκάστην δωρεάν ν’ άναγινώσκη τά  νεώτερα συγ
γράμματα καί τά  έπισημότερα περιοδικά, καί τών δανειστικών 
βιβλιοθηκών, αΐτινες κατά χιλιάδας άριδμούνται άνά πάσαν 
τήν γερμανικήν Αυτοκρατορίαν.

• Εν τοΰτοις είς τδ είδος τούτο οί Α γγλοι ανεδείχ8·ησαν 
διδάσκαλοι τών Γερμανών καί αυτοί καταλαμβάνουσι τήν 
πρωτίστην δέσιν μεταξύ τών έδνών ώς προς τήν έξάπλωσιν 
καί τακτικήν λειτουργίαν τοιούτων, πράγματι κοινωφελών, 
Ιδρυμάτων,

Μεταφέρομεν τον φίλον αναγνώστην ήδη είς μίαν τών 
βιομηχανικών τής Αγγλίας πόλεων. Οΰδ’εν μέρος εύρίσκο- 
μεν δυνάμενον νά Ελκύση τήν προςοχήν καί νά ευχαρίστηση 
τας αίσδήσείς μας. Δάσος καπνοδοχών αίωρεΐται πυκνώς 
ύπεράνω τής πόλεως, μία δέ μόνον υπάρχει πλατεία δενδρό- 
φυτος, έφ’ ής οί βεβαρημένοι όφ8·αλμοί μας 8·’ άνεπαόοντο 
ίσως, Εάν καί αυτη δέν ήτον Ιμπλεως άνδράκων, κόνεως καί 
ποικίλης άλλης ακαθαρσίας.

δμως κατά τδ βραχύ τούτο διάστημα ή συνή&εια αυτη με- 
τεδόδη καί είς Γαλλίαν, όπου αί καλλίτεραι τάξεις τού 
λαού τρωγουσι διά της άριστεράς, κρατούσι δέ τό μαχαίριον 
είς τήν διξιάν. Ουδέποτε δμως ό γάλλος τρώγει διά τού 
μαχαιριού, καί αυτός ακόμη ό άνθρωπος τού λαού αισθάνε
ται ώς Ιξ ένστικτου πόσον αηδές εΐνε τδ νά τρώγη τις μέ 
τδ  μαχαίριον.

Α λλ’ δςτις έσχε τήν ευκαιρίαν νά παρατηρήση τήν τα
χύτητα μεδ’ ής τρώγουσιν οί ’Αμερικανοί, τήν λαιμαργίαν 
καί τήν βίαν μεδ’ ης καταβροχδίζουσι τάς πρό αυτών τρο- 
φάς, δά  όμολογήση μεδ’ ημών ότι ή συνή8·εια τού τρώγειν 
δια της άριστεράς δεν εΐνε δυνατόν παρά νά προέλδη έκ 
τών άνδρώπων τούτων. Α μα ώς ό Καλιφόρνιος άποκόψη 
διά της δεξιάς τό τερ-άχιον τού κρέατος, αμέσως φέρει αυτό 
είς τό στόμα διά τής άριστεράς καί ούτως έντός λεπτών 
βλέπομεν αυτόν καταναλίσκοντα σεβάσμια ποσά κρέατος καί 
άλλων τροφών.

’Εν ’Αμερική προςέρχονται οί άνδρωποι είς τό ξενοδο- 
χεΐον καί χωρίς νά παρατε8·ή τράπεζα τρωγουσι μετ’ αστρα
πιαίας ταχΰτητος. ’Επειδή δ ’ έν τή  χώρα ταύτη παντός 
άλλου μάλλον έκτιμώσι τήν αρχήν ,,έ χρόνος εΐνε χρήματα", 
ευρον φυσικώς ότι καί 6 τρόπος ουτος τού τρώγειν εΐνε 
πρακτικώτατος καί σύμφωνος προς τάς άρχάς των. Ουτω 
δε βαδμηδόν είςήγαγον αυτόν καί είς τήν Ευρώπην καί τήν 
σήμερον βλέπομεν είς τάς καλλιτέρας τάξεις νά τρώγωσι δι’ 
άμφοτέρων τών χειρών, είς τάς κατωτέρας δέ μάλιστα νά 
μεταχειρίζωνται αντί τού πηρουνίου τό μαχαίριον.

,-^m ·-------------

ΗΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ.•

Έ χομεν τό αΐσδημα, ώςάν δεινός έφιάλτης νά έπίεζε 
το στή8·ός μας καί μόλις άναπνέομ.εν έν τή κονιορτώδει 
ταύτη καί καδύγρω άτμοσφαίρα, είς ήν όμως τδ είδος τούτο 
τής βιομηχανίας χρεωστει τήν ακμήν του, διότι καδ’ άς 
ημέρας ό αήρ δεν έχει τήν φυσικήν του υγρασίαν, πρέπει 
αυτη νά παραχδή τεχνητώς έν τοΐς νηματουργείοις.

Ο ατυχής λαός! διανοούμ.εδ·α κατ’ ίδίαν καί στρέφο- 
μεν μετά οίκτιρμοΰ τά  βλέμ.μ.ατα' μας πρός τά  έκ τών Ερ
γοστασίων έξερχόμενα άνδ·ρώπινα όίντα, γυναίκας, περιτυ- 
λιγμ.ένας πάντοτε διά βαρέων υφασμάτων, καί άνδρας, μέ 
τάς χεΐρας αιωνίως είς τά  δυλάκια τών περισκελίδων.

Πόσον 8·ά ήνε έξηντλημένοι καί κατάκοποι έκ της ερ- 
γασίας έν τοιαύτη άτμοσφαίρα! συλλογιζόμεδα καί πάλιν. 
Έ ν  τοΰτοις άν δοκιμάσωμεν μίαν μόνον λέξιν νά τοΐς ει- 
πωμεν περί τού μ.εγαλείου τής Αγγλίας, εύδύς υψούσιν ύπε- 
ρηφάνως τάς κεφαλάς των καί έκ τής προτέρας των νωχε- 
λείας ούδ’ ίχνος διακρίνομεν πλέον έπί τού προςώπου των.

Τους έρωτώμεν περί τής πορείας τών πολιτικών πραγ
μάτων, καί αμέσως μάς δίδουσιν έπαρκή άπόκρισιν, το~ς όμι- 
λοΰμεν περί τού γηραιού Γλάδστωνος, καί έκαστος αυτών 
δύναται νά μάς είπή, ότι ό αδάμαστος γέρων χροτίδεται 
μετα τού Tennyson, τού δαφνηστεφούς χοιητού, νά χεριη- 
γηδή τάς άκτάς τής Σκωτίας, ή νά διαχλευση τήν δάλασ- 
σαν, τήν χωρίζουσαν τήν άτττητον νήσον από τής Νορ
βηγίας:

Πόδεν αί διάφοροι αύταί γνώσεις;
Εΐνε ή όγδοη περίπου εσπερινή ώρα. Τήν ώραν ταύ-
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την συνειδάζουν οί έργάται νά μεταβαίνωσιν είς το δημαρ- 
χεϊον, όπου μανδάνουσι τά  νέα τής ημ.έρας.

Τούς άκολουδούμεν καί άνερχόμεδα μετ’ αυτών μίαν 
κλίμακα είς τό πρώτον πάτωμα. Έ δώ  άναγινώσκομεν τάς 
λέξεις .,Free Library“. Καί έν πρώτοις μία δύρα, άνωδεν 
τής οποίας υπάρχει ή έπιγραφή „Newspaper Room“, ανοί
γεται, καί είςερχόμεδα είς εύρεϊαν καί κατάφωτον αΐ8·ουσαν. 
Έ ν  τω μέσω γιγαντιαία τράπεζα, κυκλωδεν άλλαι μικρότε- 
ραι τράπεζαι, αναλόγια πανταχού καί πολυάριδμα καδίσματα. 
Έ π ί τών τραπεζών εύρίσκονται άπειράριδμοι Εφημερίδες καί 
περιοδικά πολιτικά, επιστημονικά, καλλιτεχνικά καί δρησκευ- 
τικά. Καί γύρω τών τραπεζών τούτων, πρό τών αναλογίων 
καί έπί όλων τών καδισμάτων κάδηνται άναγνώσται βεβυ- 
δισμένοι είς τήν άνάγνωσιν τοίν τυπογραφικών φύλλων, ων 
τό περιεχόμενον άπλήστως καταβροχδίζουσι διά τών βλεμ
μάτων. Νεκρική σιγή Επικρατεί, Ενίοτε δέ μόνον ακούεται 
δαυμαστικόν τ ι Επιφώνημα, προερχόμενον έκ τών χειλέων 
μονομανούς τίνος αναγνώστου.

Έ δώ  άπαντώμεν άντιπροςώπους χάσης κοινωνικής τά- 
ξεως καί πάσης ηλικίας. Έ π ί τών τοίχων κρέμανται προ
γράμματα καί κανονισμοί, έξ αυτών δε μανδάνομεν, ότι οί 
κυριώτεροι όροι εΐνε νά φέρηταί τις κοσμίως, νά μένη ήσυ
χος, νά μη ρυπαίνη τάς Εφημερίδας, μετά τδ πέρας της 
άναγνώσεως νά έγκαταλείπη τδ δωμάτιον καί νά μη 
καπνίζη.

Είς τό άνω πάτωμα εύρίσκεται τό κυρίως „Free L i
brary, ήτοι δύο μεγάλοι δάλαμοι, όπου έν μεγίστη τάξει 
ύπάρχουσιν έκτε8·ειμένα είς τήν κοινήν χρήσιν τά  πνευματικά

προϊόντα σχεδόν όλων τών έδνών: Καί τά  μεν ξένα έργα, 
καλώς δεδεμένα, παρέχονται είς τούς έπισκέπτας έν τή άρί- 
στη μεταφράσει, τα  δέ Εγχώρια άντιπροςωπεύονται δια τών 
καλλίστων καί ουχί διά τών ευωνοτάτων αυτών Εκδόσεων. 
Αί φυσικαί έπιστήμαι, ή δεολογία, ή φιλοσοφία, ή ιστορία, 
ή καλλιτεχνία, ή ποίησις, ή λεξικογραφία, ή παιδαγωγική 
καί έν γένει πας κλάδος άνδρωπίνης γνώσεως καί Επιστήμης 
άντιπροςωπεύεται ένταύδα ούχι μόνον διά τών αρίστων, άλλα 
καί διά  τών όπωςδήποτε γνωστών βιβλίων, τά  όποια προ- 
δόμως παρέχονται είς πάντα τον φέροντα άπόδειξιν ένός 
υπαλλήλου. Έ π ί του παρόντος τα  βιβλία Επιτρέπεται ν’ 
άναγινώσκωνται Εντός αυτού τού βιβλιοπωλείου καί ουτω 
καδ’ εκάστην αί αΐδουσαι βρίδουσι κόσμου. Πλούσιοι καί 
πένητες, άνδρες καί γυναίκες, νέοι καί γέροντες άπολαόόύσι 
μετ’ ίσης έλευδερίας καί ίσων δικαιωμάτων τάς ώφελείας 
τού ευεργετικού τούτου καδιδρύματος.

Καί ταύτα μέν Εν Αγγλία. Παρ’ ήμΐν δέ τολμηρόν 
βεβαίως &ά ήτο ν’ άπαιτήση τις τήν Εκ τού μηδενός δη
μιουργίαν τοιούτων ίδρυμάτων, άφ’ ου μέχρι τούδε πολλά 
άλλα, καί μεγάλα καί σοφώτερα ημών, έδνη δεν ηύτύχησαν 
νά δεμελιώσωσι τό είδος τούτο της Εκπαιδεύσεως καί μορ- 
φώσεως τού λαού, άλλ’ έν τοΰτοις ούδεμία τουλάχιστον 
βλάβη δά  Εγίνετο, ούτε είς τούς βιβλιοπώλας ούτε είς τό 
φιλομαδές καί φιλόκαινον Ελληνικόν δημόσιον, άν πρός τό 
παρόν Εγίνοντο άπόπειραί τινες τοιαύται καί άν από τούδε 
κατεβάλλοντο προςπάδειαι χάριν έργων, ών ή τελειοποίησις 
καί διαιώνισις Εναπόκειται είς τήν εύφυίαν καί δραστηριό
τητα τών μελλουσών γενεών τής ελληνικής φυλής.

Η Ε Π Α Ι Τ Ι Σ .
(σι>νέχί<α).

— „Πολύ μέρος τής απολύτου άληδείας ευρίσκω είς 
τους λόγους Σας“, άπήντησεν είς ταύτα ή κυρία Φάλδνερ· 
„Εγώ δεν δυ'ναμαι νά άποφανδώ άκεραίαν περί πάντων τού
των γνώμην, διότι δεν ηύτύχησα ή μάλλον δέν ήτύχησα νά 
ζήσω είς τοιούτους συναναστροφών κύκλους. Νομίζω όμ.ως, 
ότι, όπως πανταχού οδτω καί ΕκεΤ, τό κακόν προέρχεται έκ 
τής υπερβολής. Έ χετε  δίκαιον ίσχυριζόμενος, ότι ημείς αί 
γυναίκες εΐμεδα προωρισμέναι νά ζωμεν Εν στενοτάτω κύκλω, 
τφ  οίκογενειακω δηλ., όπου πράγματι εόρίσκομεν τήν πηγήν 
τών καδηκόντων μας καί χάσης ευφροσύνης, καί εΐνε τω δντι 
άληδές ότι ουδέποτε δά  όρδοποδήσωμεν, ουδέποτε 8·α χα- 
τήσωμεν έπί ασφαλούς εδάφους άμα Εξέλδωμεν παντελώς 
τού κύκλου τούτου. Διατί δμως πάλιν νά στερηδώμεν Εν
τελώς καί χάσης ευκαιρίας, Εστω καί σπανιωτάτης, καδ’ ήν 
δυνάμεδα νά χρησιμοποιήσωμεν τά  πνευματικά προςόντα μας 
καί ν’ άπολαύσωμεν τήν χάριν τής μετ’ ανεπτυγμένων άν- 
δρών συναναστροφής; Έναντιούμαι καί Εγώ μετά χάσης 
δυνάμεως είς τήν καδιέρωσιν εσπερίδων διαρκών, Επτάκις, 
ώς έλέγετε, τής Εβδομάδος διδομένων, καί βλέπω ότι ή 
υπερβολή αδτη εχει ώς αποτέλεσμα πάσαν τής φυσικότητος 
απώλειαν καί Εντελή Εξάντλησιν. Αλλά μήπως δέν υπάρχει 
καί ώς πρός τούτο μέση τις οδός;“

— „Ίσως Εξεφράσδην ύπερβολικώς, ήδελον . . . .“
— ,,’Αλλ’ άφήσατέ με τώρα καί ΣεΤς νά τελειώσω τήν 

ομιλίαν μου“, ύπέλαβεν Εκείνη άπωδούσα τόν Φάλδνερ Ελα
φρώς. , ’Ελέγετε προηγουμένως, ότι πολύ σπανίως δυνανται 
νά διεξαγάγωσι ζήτημα, έν διαρκεΐ εΐοιμότητι πνεύματος

καί ευτραπελία. Έ γώ  δύναμαι νά Σάς βεβαιώσω, ότι δέν 
υπάρχει βαρετώτερον πράγμα Εν τω κόσμω τής μεταξύ γυ
ναικών παρουσίας άλλης τινός εύφυοΐς  γυναικός, ήτις εύ- 
ρίσκει άνοστον καί Επιπόλαιον δ,τι δέν άρέσκει είς τήν ίδίαν. 
Έ ν  τοιαύτη συναναστροφή αίσδανόμεδα τήν μεγαλειτέραν 
στενοχώριαν καί Επί τέλους προτιμώμεν νά έρυδριάσωμεν μέ 
τάς όλίγας γνώσεις μας Ενώπιον άνδρός ή Ενώπιον μιας τοι- 
αυτης κυρίας. Μή λησμονήτε δμως, ότι συνήδως εν ταΐς 
γυναικείαις συναναστροφάίς πρόκειται πρό πάντων περί τών 
οίκειακών πραγμάτων, τής γειτονείας, δμοίων κοινωνικών ει
δήσεων καί Ιδία περί τών συρμών. Αλλά πρέπει μόνον είς 
αυτούς τούς κύκλους νά περιορισδώμεν, καί ο,τι Ενδιαφέρει 
όλον τόν λοιπόν κόσμον καί συντείνει ή έκμάδησις αυτού 
είς μόρφωσιν τού άνδρώπου, αυτό πρέπει νά ήνε δλως διο- 
λου ξένον πρός ημάς;

— ,ΓΟχι δά! μέ παρενοήσατε· έγώ δέν εΐπον αύτό.“
— ,,’Εγώ δέν άρνούμαι“ ύπέλαβεν Εκείνη μετά ζωηρό

τητες, „εΐνε άληδές, ότι οί άνδρες Ιχουσι μάλλον Ερρυδμόν 
τινα μόρφωσιν καί ώς Εκ τούτης διακρίνουσιν ευκόλως τήν 
ήμιμάδειαν καί τήν Επιπόλαιον παίδευσιν, ήν καί περιφρο- 
νοΰσιν. ’Αλλά, Σάς βεβαιώ, μέ πόσην εΰχαρίστησιν προς- 
έχομεν ήμεις αί γυναίκες είς τάς συζητήσεις τών άνδρών, 
όσάκις μάλιστα περιορίζονται είς πράγματα ούχί δλως ξένα 
πρός ημάς, π. χ. περί γνωστότατου τινός βιβλίου, τό όποιον 
πολλάκις άνέγνωμέν, είτε περί είκόνων καί χωρών, τάς οποίας 
ετυχε νά ίδωμεν καί νά Επισκεφδώμεν. Ή  τοιαύτη άκρόα- 
σις συντελεί βεβαίως είς διάπλασιν τού ήμετέρου πνεύματος,



296 ΚΛΕΙΩ.

συμπληρούται δέ βαθ-μηδόν καί η ημιτελής, ώς διΐσχυρίζε- 
σ9·ε,,μόρφωσίς μας άν μας έπιτραπη νά έκφράζωμεν καί 
ημείς την γνώμην μας· καί αυτή δέ ή ν.ρίσις μας ένδυνα- 
μούται κατ’ αύτόν'-τόν τρόπον καί καθίσταται συν τώ χρόνοι 
ώριμωτέρα, αυτός- δε. εΤνε β λόγος, δι’ όν πάσα μετ’ άνδρών 
σπουδαίων συναναστροφή εΤνε υψηλή τις άπόλαυσις διά τάς 
άνεπτυγμένας γυναίκας. Έπί τέλους νομίζω, ότι δεν κακο
φαίνεται δά καδ·όλου τούς άνδρας, αν ημείς, αί γυναίκες 
δηλ.“, προςέθ-ηκεν υπομειδιώσα, „δέν διαπρέπωμεν έν ταίς 
συνάναστροφαίς δϊα του πνεύματός μάς, και Αν άρνούμεθ-α 
νά έγκαταλείψωμεν παντε?,ώς τύν στενόν καί αφανή κύκλον, 
είς όν έτάχδ-ημέν νά μένωμεν πάντοτε.“

χιν!
Έν τ.ή -ζωηρά δέ ταύτη τοίί λόγου φορά προςέλαβεν 

ή μορφή τής Ιωσηφίνας ιδιαίτερόν τι κάλλος και πολλή 
έρυθ-ρότης έπεχϋ&η έπί του χροςώχου της- ελαμπον οί οφθαλ
μοί της και τό μειδίαμα ¿κείνο, με&·’ ου Ιπέρανε τον λόγον, 
ένίίχέ τι τό γοητευτικόν καΊ συμπαθ-ές. Ό  Φρέβεν. δεν 
ήξευρε τί νά &αυμάση πρώτον, τήν ωραιότητα της γυναι- 
κός ταότης ή τό-πνεύμά της και τον άφελτ τρόπον, μεθ·’ 
οδ έξεφράζετο. -

— „"Ω! βέβαια“ εΤπεν οδτος έντρυφών είς τήν 9-έαν της 
ωραίας γυναικός, ,,9-ά ήτο -πολύ άδικον άν ημείς οί άνδρες 
τοιαύτας λεπτάς καί δικαίας από μέρους των γυναικών απαι
τήσεις δέν έλαμβάνομεν διόλου οχ’ όψιν· διότι, κατ’ έμήν 
τουλάχιστον γνώμην, δυςτυχεστάτη εΤνε ή γυνή έκείνη, ήτις 
τυχούσα έχιμελοΰς ανατροφής καί υγιούς κατόπιν παιδεύ- 
σεως, επομένως πο&ουσα τήν μετ’ άνεχτυγμένοιν προςώπων 
συχνήν συναναστροφήν καί τήν άνάγνωσιν άληΟ-ώς χρησίμων 
βιβλίων, οΰδεμίαν ευρίσκει είς τούς περί αυτήν ορεξιν τοι- 
ουτων υψηλών απολαύσεων καί ουδέποτε έπιτυγχάνει αφορ
μήν προς χρησιμοποίησιν των πνευματικών χαρισμάτων της· 
άλή&ώς,-τοιουτος. αυστηρός τής γυναικός περιορισμός εΐνε 
βάσανος καί έσχατη δυςτυχία.“

■ ‘Η Ιωσηφίνα έφάνη στενοχωρημένη καί σκοτεινόν νέφος 
κατηφείας έκάλυψε τό ώραίον μέτωπόν της· έστέναξεν άκου- 
σίως, ο δε Φρέβεν μετά τρόμου τώρα μόλις άντελήφδη, οτι 
γυνή, όποιαν αυτός προ . μικρού ώς δυςτυχεστάτην ¿χαρακτή
ρισε, τοιαύτή τώ . ίντι γυνή έκά&ητο πλησίον του. Καί 
«οτή, χωρίς νά τό-9·έλη, έπρόδωκε τήν όδυνην της. Διότι, 
ήδυνατο μήπως ό σύζυγός της ν’ άνταποκριθ-ή είς τάς λε
πτός αξιώσεις της; ' Αυτός,- ό οποίος έν τη .συζύγω του ευ- 
ρισκε μόνον τήν καλλίστην έπιστάτριαν του Οίκου καί των 
κτημάτων του, καί πάσαν άλλην πνευματικήν διάχυσιν άρέ- 
σκουσαν είς ανεπτυγμένα όντα καί διά τούτο Ιπι&υμητήν, 
περιεφρόνει ως όχι πρακτικόν πράγμα, νδυνατο μήπως αυ- 

_ τός νά ικανοποίηση οίανδήποτε άξίωσιν περί υψηλοτέρας 
τινός άπολαύσεως; ’Απ’ έναντίας μάλιστα, δεν ήτο πι9·α- 
νώτερον, ότι αυτός άπηγόρευε σκοπίμως καί άνέκοπτενάπο- 
τόμως πάσαν τής γυναικός .προς τά τοιαυτα τάσιν;

- Πριν ότι συνέλ9·η ό Φρέβεν καί δυνη9·ή νά δώση γε- 
νικώτέραν τινά.είς τούς λόγους του-τροπήν, άποτρέπων τήν 
ομιλίαν ·άπό τού προκειμένου. ζητήματος, ή ’Ιωσηφίνα -είπε; 
χωρίς νά-δείξη · είς τον Φρέβεν, ότι ένεβάδ-υνεν είς τους λό
γους του: „Ημείς όμως έδώ, είς τήν.έξοχήν ζωμεν βέβαια 
πολύ ήσυχώτερα, δεν εΐμε&α όμως καί τόσον μεμονωμένοι,

. όσον ή9·ελεν Ισως νομίσει ό κατά πρώτον ημάς έπισκεπτό- 
μενος- αί έπισκέψεις δέν εΐνε σπάνιαι- παρατηρήσατε Ικεί 
είς τον καθ-ρέπτην, -πόσα έ-πισκεπτήρια εΐνε σωρευμένα.“

Ό  Φρέβεν είδε πρός τά έκεί καί έν&-υμή&η το έπισκε- 
πτήριον έκείνο. ,,Ναί, βέβαια!“ είπε μεγαλοφώνως, έκβάλ- 
λων αυτό από του κα&ρέπτου, όπου ήτο προςηρτημένον. 
„Προ στιγμής μάλιστα έδοκίμασα καί νά κλέψω εν από 
αυτά. Φαντασδήτε, μέχρι τής χδές άκόμη δέν ήξευρα, ότι 
ό φίλος μου ένυμφεύδη, τό δέ όνομά Σας έμαδον μόλις 
πρό ολίγου διά τού έπισκεχτηρίου τούτου. Όνομάζεσ9·ε 
Τ ...............δέν εΐνε;“

— „Μάλιστα“ άπεκρίδ-η αυτή μειδιώσα, „καί τό άση- 
μον τούτο ονομα άντήλλαξα με τόν ώραίον τού βαρώνου 
συζύγου μου τίτλον.“

— ,ΓΑσημον; Έάν πατήρ Σας ήτον ό υπό τό όνομα 
τούτο συνταγματάρχης, τότε διόλου άσημον δέν εΐνε τό 
όνομά Σας.“

Ή  ’Ιωσηφίνα ήρυ&ρίασεν. ,'Αχ, τόν καλό μου τον πα
τέρα!“ είπε στενάξασα. - „Πολλά ήκουσα νά διηγούνται περί 
αυτού, ότι διέπρεψεν ώς ανδρείος αξιωματικός τού Μεγάλου 
Ναπολέοντος καί ότι έτάφη ώς στρατηγός. ’Εγώ δέν τόν 
¿γνώρισα- μίαν μόνην φοράν, ένδυμούμαι, τόν εΐδον έπιστρέ- 
ψαντα έκ τής έκστρατείας, καί κατόπιν ουδέποτε πλέον.“

— „Δέν ήτον "Ελβετός;“ ήρώτησεν 6 Φρέβεν.
. Αυ’τή τόν έβλεπεν έκπληκτος. „’Αν δέν άπατώμαι, ή 

μητέρα μου, νομίζω, έλεγεν ότι έχει συγγενείς είς την 
Ελβετίαν.“

— „Καί ή μήτηρ Σας δέν ονομάζεται Λαύρα, καί κα
τάγεται από ισπανικού γένους;“

Ή  ’Ιωσηφίνα ώχρίασε καί ήρχισε νά τρέμη έπί τη 
άπροςδοκήτω ταύτη του Φρέβεν ¿ρωτήσει. „Μάλιστα, ναί, 
ώνομάζετο Λαύρα’.“ άπήντησεν, „αλλά, δι’ ονομα του Θεού, 
πώς καί πόδεν γνωρίζετε περί ττς οίκογενείας μου αύτάς 
τάς λεπτομερείας; Είπατε άχο ισπανικού γένους, ,,έξηκολου- 
δησε ζωηρότερον, συνελδούσα, „ώς πρός αυτό άπατάσ&ε· ή 
μήτηρ μου δέν ώμίλει τήν ισπανικήν καί δέν ήτο ίσπανίς.“

— „Πώς; Λοιπόν άπέδανεν ή μήτηρ Σας;“
— ,,Πρό τριών έτών, κύριε,“ άπήντησεν ή ’Ιωσηφίνα 

τεδλιμμένη.
— ,,Μή Σάς κακοφανή, παρακαλώ, διά τάς συχνάς ¿ρω

τήσεις μου· ή μήτηρ Σας δέν είχε μαύρα μαλλιά καί έτση 
μελαγχροινά μάτια όπως Εσείς; Δέν Σάς ώμοίαζε πάρα 
πολύ;“

— Έγνωρίσατε μήπως την μητέρα μου;“ ήρώτησε πε
ρίφοβος καί έτρεμε πάλιν σύσσωμος.

— νΟχι· άλλ’ ακούσατε τήν έξης περίεργον σύμπτω- 
σιν, ,,ύπέλαβεν ό Φρέβεν“ στοιχηματίζω είς ό,τι 9-έλετε, άν 
αυτός, περί τού οποίου εύδός τώρα δά Σάς ’πώ καί τόν 
όποιον τυχαίως πρό ολίγων μηνών ¿γνώρισα, δέν εΐνε άφεό- 
κτως ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος καί συγγενής τής μη- 
τρός Σας.“ Καί διηγή9·η τά κατά τόν Δον Πέτρον, πώς 
συνηντή9·η δηλ. μετ’ αυτού πρό τής είκόνος εκείνης της πι- 
νακο9ήκης, καί συγχρόνως διέταξε νά- φέρωσιν έκ τού κοι- 
τώνός του τό . γνωστόν ¿κείνο άντίγραφον, τό όποιον καί 
έδειξεν είς τήν ’Ιωσηφίναν. Τή διηγήδη επίσης πώς εγνω- 
ρίσ9·ησαν καλλίτερα καί πώς εξέ9·ηκεν ό Δον Πέτρος τήν 
ίστορίαν τού.άτυχούς ¿κείνου έρωτός του. ’Εννοείται, ότι 
είχε τήν διάκρισιν νά παραλείψη τά κατά τήν .ρωμαντικήν 
¿κείνην μετά τού. άντεραστού του συνάντησιν ώς καί τήν έν 
ώρα νυκτός μετάβασιν τής κόρης εις τίνος φίλης της καί 
τά-παρόμοια, καί έν γένει κατώρδωσεν εξ αβροφροσύνης νά 
παρασιώπηση διά τίνος αναχρονισμού τήν αφορμήν της έσπευ- 
σμένης φυγής τής Λαύρας. Προςέ9·ηκε. δέ -εν.. τέλει, ότι,
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κατά τήν γνώμην .του — άν πράγματι ήτον ίσπανίς ή μή
τηρ της ’Ιωσηφίνας — αυτή η Λαύρα καί 6 ‘Ελβετός συν
ταγματάρχης &ά ήσαν άφεύκτως οί γονείς της κυρίας Φάλδνερ

‘Η ’Ιωσηφίνα Ιβυθίσθη ε'ίς σκέψεις και ώςε'ι παραδεδο- 
μένη εις άναπόλησιν των παρελθόντων ¿στήριξε το μέτω- 
πον είς τήν χεΤρα* καί πράγματι έφαίνετο ότι δόν ήΒύνατο 
αμέσως ν’ άπαντήση είς τάς είκασίας του Φρέβεν.

— „Μή κακιονετε“, εΐπεν >5 Φρέβεν. ,,άν παρεφέρθην 
καί υπέπεσα ίσως είς τδ σφάλμα νά δοκιμάσω την έξήγησιν 
παραδόξων συμπτώσεων.“

— .,Διατί, καλέ, νά δυςαρεστηθώ;“ απτντησεν έκείνη 
Ιν συγκινήσει. ,,ΕΓνε ή μαύρη τύχη μου, ήτις πάλιν θέλει 
νά έπισκοτίση φαεινήν τινα του παρελδ-όντος έμφάνισιν. 
Μήπως έπιτρέπεταί μοι νά υποθέσω καν, ότι έπιφυλάσσονταί 
μοι ευτυχείς ¿ν τω κόσμω τούτω στιγμαί;“

— „Θεέ μου! Θεέ μου! τέ έκαμα!“ έφώνησεν ό Φρέβεν, 
όταν εΐδε πως τά δάκρυα έπλημμύρησαν τους όφθαλμούς 
της. „’Αλλά, κυρία, όλα αυτά ήσαν άπλή όσον καί ανόητος 
εικασία μου. Είπατε, ότι ή μήτηρ Σας δόν ήτο ‘Ισπανίς- 
ΈσεΤς ..βέβαια γνωρίζετε τούτο καλλίτερα από κάθε άλλον, 
ώς θυγάτηρ αυτής........... “

XV.

— ,,’Αλλ’ ακριβώς είς τούτο έγκειται ή δυςτυχία μου, 
κύριε Φρέβεν“, ¿ξηκολούθησε δακρυρροοΰσα νά λίγη ή ’Ιω
σηφίνα, „ότι μή έχουσα κανένα απολύτως συγγενή δεν δύ
ναμαι συνεπώς να εκφέρω καί καμμίαν ασφαλή γνώμην περί 
τού οικογενειακού παρελθόντος μου. ΙΙόσον εύτυχεΤς εΤνε 
οί άνθρωποι έκείνοι, όσοι ζώντες ζώσας βλέπουσι πολλάς 
περί αυτούς γενεάς καί συνδέονται διά τού συγγενικού δε
σμού προς τόσους καί τόσους καλούς καί χρησίμους ανθρώ
πους! Πόσον ωραία εΐνε τά ονόματα θείος, θεία· εΐνε δεύ
τεροι πατέρες καί μητέρες· καί πόσον γόητρον έχει τό όνομα 
τού αδελφού! Σας βεβαιώ, άν ήμην ίκανη νά φθ-ονί,σω ποτέ 
ένα άνθρωπον, κανένα άλλον δεν ήθελον φθονήσει είμή κό
ρην, ήτις δ·ά έίχεν αδελφόν' ήθελον τήν φδ·ονήσει, καί άς 
ήτον αυ’τός 6 αδελφός ό μόνος έπιστήθιος, φυσικός καί εί- 
λικρινής τής κόρης έκείνης φίλος καί προστάτης.“

‘Ο Φρέβεν περίφοβος ήλλαζε συνεχώς &έσιν έν τη αί- 
θούση, διότι με πολλήν στενοχώριαν συνησθάνετο ήδη, δτι 
έψαυσεν ¿κείνην ακριβώς τήν χορδήν τής καρδίας τής ’Ιω
σηφίνας, ήτις ανέδιδε τον σπαρακτικώτερον ήχον · κροέβλεπε. 
δέ καί έξηγήσεις από μέρους τής γυναικός, άς δεν ήτο δυ
νατόν ή μετ’ αδημονίας ν’ άκούση. Έσιώπα λοιπόν, καί 
έκείνη άπομάξασα τά δάκρυα έξηκολούθησε:

— „Πάντοτε ή τύχη ήθέλησε νά διατελώ υπό διαρκή 
δοκιμασίαν. ‘Υπήρξα τό μόνον των γονέων- μου τέκνον καί 
οδτω έστερή&ην τό φυσικόν ευεργέτημα νά έχω αδελφούς 
καί άδελφάς· έζώμεν μεταξύ όλως ξένων πρός ημάς άνθρώ- 
πων καί ώς έκ τούτου δεν ¿γνώρισα κανένα έκ τών συγγε
νών μας. Ό  πατήρ μου διεφώνει ανέκαθεν πρός τούς έν 
Ελβετία οίκείους του, διότι ή μήτηρ μου πολλάκις μοί διη
γείτο, ότι ¿κείνοι συνεχώς έγόγγυζον κατά τού πατρός μου, 
νυμφευθέντος αύτήν καί όχι άλλην τινά πλουσίαν ¿ν Ελβε
τία κόρην, τοϊθ’ δπερ ήθελον νά τω ¿πιβάλωσι. Καί αυ
τόν τόν πατέρα μου όλίγον έβλεπα· ήτο στρατιωτικός τής 
ένεργού ύπηρεσίας καί, ώς γνωρίζετε, οί ,καιροί εκείνοι ήσαν 
διαρκής πόλεμος. Ουδόν άλλο λοιπόν μοί έμεινεν εκτός 
τής καλής μου μητρός, καί αύττ άνεχλήρου όλους τούς

άλλους συγγενείς μου- Ό ταν καί «υτη άπέθανεν, έμεινα 
δλως έγκαταλελειμμένη έν μέσω όλου του κόσμου,1 διότι έξ 
όλων τών τότε ανθρώπων ούδείς υπήρχε, πρός ον νά υπάγω 
καί νά -είπω: άπέθανον οί έκτρέφοντες καί προστατεύοντές 
με, υιοθετήσατε με υμείς . . . .!“

— „Καί ή μήτηρ Σας δεν έκαλέΐτο λοιπόν Τορτόζη;“ 
η’ρώτηίτεν ό Φρέβεν.

— „Μητέρα μόνον τήν άπεκάλουν, καί δόν εν&υμούμαι 
ποτέ νά μοι όρ-ίλήση περί τού παρελθόντος της· κατόπιν, 
όταν ¿μεγάλωσα, ήτο πάντοτε ασθενής. ‘Ο πατήρ μου τήν 
ώνόμαξε Λαύραν καί είς τά ολίγα οικογενειακά έγγραφα, 
όσα ευρέθησαν μετά τόν θάνατόν της καί έδόθησαν είς 
έμέ, άναφέρεται ώς Λαύρα Τ  “

— „Έτση λοιπόν!“ έφώνησε με φαιδρόν υφος ό Φρέ- 
βεν „αυτό εΐνε φως φανερόν. Λαύρα ώνομάζετο ή μήτηρ 
Σας καί Τ ........... ουδόν άλλο δύναται νά ήνε είμή Τορ
τόζη, διότι βέβαια τό δραπετεύσαν τότε έρωτικόν ζεύγος 
¿φρόντισε νά μεταβάλη τό όνομά του- αφού λοιπόν τό 
όνομα τούτο άνήκει είς τον Ελβετόν συνταγματάρχην, καί 
Σείς ή ιδία ομολογείτε,' ότι ή είκάν αυτή ομοιάζει καθ’ όλα 
με τήν μητέρα Σας, ό δε καλός μου Δόν Πέτρος εόρισκεν 
εν τω πρωτοτυπώ τής πινακοθήκης τήν ώραίαν του Λαύραν, 
τότε δόν ε!σθ·ε πλέον όλομόναχη είς τον κόσμον, άλλ’ έχετε 
ένα λαμπρόν έξάδελφον τουλάχιστον, δηλ. τόν Δόν Πέτρον 
de San Montanjo Ligez!· VÛ, πόσον θά χαρή ό φίλος μου 
Φάλδνερ μό τήν περίφημον αυτήν συγγένειαν;“

— ,,Ό Θεός φυλάξοι! Ό  σύζυγός μου νά χαρή!“ εΤπεν 
¿κείνη περίλυπος καί ¿κρύψε τό πρόςωπόν της είς τό μαν- 
δήλιόν της.

Ό  Φρέβεν δεν ήδύνατο νά κατανοήση πώς αυτή ή 
γυνή εξελάμβανεν όλα τά πράγματα καθ’ όλως διάφορον ή 
αυτός τρόπον διότι αυτός βέβαια είς τήν παρούσαν περί- 
στασιν ούδεν άλλο έβλεχεν, είμή τήν χαράν τού φίλου του 
Δόν Πέτρου, εύρίσκοντος μίαν κόρην τής Λαύρας του. Ό  
φίλος του ήτο πλούσιος, άνύπανδρος, καί έτρεφεν ακόμη 
τόν παλαιόν εκείνον διά τήν Λαύραν του ένθουσιασμόν, επο
μένως ό Φρέβεν ύπελόγιζε καί μίαν λαμπράν κληρονομιάν 
διά τήν Ιωσηφίναν, πρός ήν. ήτον ό φίλος του διά τόσον 
παραδόξου· δεσμού συνδεδεμένος. Άπέτρεψε λοιπόν τήν σύ
ζυγον τού φίλου του από τών απαισιόδοξων σκέψεων της. 
Άλλ’ έκείνη εκλαιε διαρκούς καί ¿πί τέλους είπε:

—■ „Διόλου δεν γνωρίζετε τόν Φάλδνερ, καί πολύ άπα- 
τάσδ·ε νομίζοντες δτι ή άνακοίνωσις τοιούτων είκασιών θά 
τόν ευχαρίστηση ώς άπροςδόκητον ευτύχημα. Δεν ήξεύρετε 
πόσον εΐνε καχύποπτος. Αυτός θέλει όλα τά πράγματα νά 
ρυθμίζονται πρός τόν συνήθη ρούν τών ιδίων αυτού σκέ
ψεων, έλα νά ήνε τακτικά καί φυσικά, μισεί δε άχό καρδίας 
παν τό ασυνήθες ή έκτακτον. ’Οφείλω άλλως τε“, προς- 
έθηκεν ανευ τινός περί το υφος πικρίας, ,,όφείλο> πάντοτε 
νά θεωρώ ώς 8·είαν. χάριν, δτι συνεδέθην μέ πλούσιον καί 
περίβλεπτον άνδρα, ό οποίος μάλιστα η’ρκέσθη καί είς όλί- 
γιστα περί τής άπό εύγενών καταγωγής μου μαρτύρια. Τάχα 
δέν το ακούω καθ’ ίκάστην“ εΐπε καί πάλιν κλαίουσα, „δτι 
αύτος γ’δύνατο νά έκλέξη σύζυγον έκ τών σημαντικωτέρων 
τού τόπου του οίκων, καί νά νυμφευθή ταύτην ή εκείνην 
την πλουσιωτάτην κόρην; Μήπως δόν μοί το λέγει συχνό
τατα, όταν μάλιστα «ναφυή καμμία δυςαρέσκεια, δτι οί 
τίτλοι τής εύγενείας μου εΐνε αμφίβολοι, ότι ουδόν ούδείς 
γνωρίζει περί τής καταγωγής της μητρός μου καί ότι πολ
λοί έκ τών φερόντων τό οικογενειακόν μου όνομα έν Έλβε-
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τία. άπέβαλον ήδη τούς τίτλους των καί είςήλθον είς τό 
έμπ&ρικόν στάδιοκ;“

Άλλα τώρα πρώτην φοράν διεΐδεν ό Φρέβεν τό φοβε
ρόν τούτο μυστήριον τής οίκογενείας τού φίλου του καί είπε 
καθ’ έαυτόν. „Λοιπόν εύρίσκομαι είς οίκον δυςτυχίας καί 
έχω ένώπιόν μου δυςτυχός συνοικέσιον! Λοιπόν οΰχί έξ έρω
τος, άλλ’ έξ ανάγκης ύπανδρεύ&η ή ταλαίπωρος κόρη, διότι 
ήτο μόνη έν τω κόσμω, καί ό Φάλδνερ, τόν ξεύρω δα, τήν 
έπήρε, διότι ήτον ωραία καί κατάλληλος πρός έπίδειξιν. 
Κακομοίρη γυναίκα! Καί ό απάνθρωπος τήν μέμφεται διά 
τήν ατυχίαν της και τήν κάμνη νά συναισθάνεται πάντοτε 
ό,τι όφείλει πρός αΰτόν.“ Μικτόν αίσθημα αποστροφής κατά 
τού φίλου του καί οίκτου πρός τήν ώραίαν καί δυςτυχή γυ
ναίκα εΟοωεν αυτόν πρός ταύτην, καί κατέβαλΐ.εν ήδη ό 
Φρέβεν δλας τάς δυνάμεις του δπως έμπνευση αυτή θάρρος 
καί έμπιστοσύνην. Είπε δό τέλος ψιθ·υρίζων: „Τότε κάμετε 
ο>ςάν νά μή έλέχθησαν αυτά, όσα εϊπομεν. Βλέπω ότι πολύ 
Σάς ¿λύπησαν. Τί ωφελεί να τά μάθη ό Φάλδνερ; Άς 
κρύψωμεν λοιπόν άπό αυτόν τάς. άνοήτους είκασίας μου, 
άφου είς ουδόν καλόν &ά συντελέσωσιν άνακοινούμεναι 
αύτό> . . . .“

Έκδ·αμβος ήτένισε πρός αυτόν ή ’Ιωσηφίνα- τά δάκρυά 
της άπεσβέσθησαν είς τούς άνοιχθέντας οφθαλμούς της 
καί έ Φρέβεν ένόμισεν, ότι διέϊδεν είς τούς χαρακτήρας τού 
προςώπου της Ιν είδος ύπερηφανείας. „Κύριέ μου“, είπε καί 
ύψήλωσεν ολίγον κινη9·είσα άπό τής δ'έσεώς της, „δόν ήμ- 
πορώ νά πιστεύσω ότι λέγετε τούτο σπουδαίως, πρέπει όμως 
‘Υμείς νά ήσ&ε πεπεισμένος, ότι ή σύζυγος του βαρώνου 
Φάλδνερ δέν Βύναται νά έχη κανέν μυστικόν μαζή Σας, χω
ρίς νά τό ξεύρη καί ό σύζυγός της!“

Ταύτα λέγουσα απώθησε όλίγον άποτόμως το πρό αυ
τής κυπελλον τού τεΐου, έσηκώ&η καί μικρόν όποκλιδ·είσα 
¿γΛατέλειψε τόν έκπληκτον ξένον. ‘Ο Φρέβεν κατ’ «ρχάς 
ήδ'έλησε νά τήν άκολου&ήση καί νά ζητήση συγγνώμην Βι 
ό,τι έκαμεν, άλλ’ έκείνη έγεινεν ευθύς άφαντος διά της θύ- 
ρας, πριν αυτός συνέλθη και πεταχθή άπό τήν θέσιν του. — 
Άδημονών κατήλ&εν είς τόν κήπον δεν ήξευρεν άν έπρεπε 
να επίπληξη τόν εαυτόν του ή νά αίτιαθή τήν ευ’αισ&ησίαν 
τής γυναικός, τήν οποίαν εδρισκε τώρα τουλάχιστον λίαν

υπερβολικήν Έν τούτοις, ώς συνήθως συμβαίνει είς παρο- 
μοίας περιστάσεις, Ιψυχράνθη όλίγον κατ’ όλίγον τό αΐμά 
του καί τό πνεύμά του ησύχασε καί έπαυσε νά σκέπτηται 
δι’ αυτά τά πράγματα. Άλλά πάντοτε εδρισκέ τι δικαιο
λογούν τήν ’Ιωσηφίναν. „Αυτή, καλέ, δόν πρέπει νά τόν 
ήγάπησέ ποτέ!“ Έλεγε καθ’ έαυτόν ό Φρέβεν. „Καί ου- 
Βεμία υπάρχει αμφιβολία ότι τήν μεταχειρίζεται σκαιώς καί 
ότι περισσότερον δεικνύεται πρός αύτήν ώς κύριος ή ώς σύ
ζυγος. Συνεκινήθη, ως παρετήρησα, όταν ώμίλουν περί ¿ψη
λότερων τινών του βίου απολαύσεων, καί εΐδον πώς ¿τρόμα
ξε/, όταν ένόησεν ότι δόν διέφυγον τήν προςοχην μου οί 
περί τής Ιδίας δυςτυχίας υπαινιγμοί της. Είχε βέβαια δί
καιον μεταμεληθείσα, διότι έπρόδωκε τήν έλλειψιν πάσης 
ευτυχίας είς ενα φίλον τού συζύγου της. Καί όταν έγώ κα
τόπιν έξετάθην τόσον πολύ έπί τού αύτου ζητήματος καί 
μετά τίνος βεβαιότητος ώμίλησα περί τής καταγωγής της, 
θίξας πιθανώς καί χορδήν, rv ούδείς μέχρι τούδε έψαυσε, 
δέν είχε δίκαιον έπίσης νά παραφερ&ή; Καί άφού έξέφρα- 
σεν αυτή τήν υποψίαν καί τήν συνήθη τού βαρώνου αμφι
βολίαν, δόν Ιφαίνετο περίφοβος καί στενοχωρημένη, καί πώς 
πάλιν έγώ νά . τολμήσω νά προτείνω την άποσιώπησιν τού 
πράγματος πρός τόν μόνον αυτής φίλον, τόν σύζυγόν της; 
‘Ως πρός τούτο εΐχε πολύ δίκαιον νά φοβήται, διότι τοιούτο 
μυστικόν έδέσμευεν αύτήν άπέναντι εμού. 'Φαίνεται ότι ή 
πρότασίς μ .ου ήτον ολίγον παράδοξος καί άδιάκριτος. -,Καί 
ουτω 6 Φρέβεν διά τών σκέψεων τούτων κατήντησε να δι- 
καιώση τήν γυναίκα τού φίλου του άκοδίδων τήν έπιφυλα- 
κτικήν διαγωγήν της είς τόν εύγενή όντως χαρακτήρα της. 
Διότι ήτον άξιον απορίας πώς μόλις εικοσαετής κόρη κα- 
τώρθου νά συνενοϊ τόσα όμού προσόντα, ίσχύν άφ’ ένός χα- 
ρακτήρος καί στόχασιν, ασυνήθη πνευματικήν μόρφωσιν καί 
όλα ταύτα έν αρμονία πρός τάς απαιτήσεις τού καθ’ ήμάς 
κοινωνικού βίου. Συνησθάνετο, καί τούτο πρώτην φοράν 
κατά τόν βίον του, ότι πράγματι αί γυναίκες έχουσι λεπτό
τητα τινα καί ευφυΐαν καί δύναμιν κάΐ υπεροχήν, ένί λόγω 
μυστηριώδη τινά Ιδιοφυίαν, ήν ούδ’ οί μάλλον υπερήφανοι 
καί σπουδαιότεροι άνδρες έχουσι.

[Έχ τον γερμανικόν.] (ê n tta t σνί'έχεια.)

ΤΡΑΓΟΪΑΑΚΙ.

Δόν ’ντρέπομαι καθόλου νά τό ’πώ 
Πώς δίχως νά έλπίζω σ’ αγαπώ

Καί πώς ’πονώ καί χάνομαι γιά ’σένα. 
Δεν τώχει ο στρατιώτης γιά ’ντροπή 
Τά στήδη του νά δείξη καί νά ’πή 

Πώς εΐν’ άπό τή μάχη πληγωμένα.

Τιμή ’ς ¿κείνον, όπου κληγωθή 
Άπ’ τού εχθρού τό βόλι ή τό σπαθ-ί 

Γιά τήν καλή, γιά τή γλυκεία πατρίδα! 
Τιμή ’ς εκείνον, όπου μιά ’ματιά 
Τ’ ανοίγει ’ςτήν καρδιά λαβωματιά,

Κι’ όπου αγαπά χωρίς καμμιάν έλπίδα.

Ε ΙΣ  ΤΟ ΛΕΥΚ2ΜΑ ΡϋΣΣΙΛΟΣ Κ ϊ ΡΙΑ Σ.

Ή  καρδιά πρέπει νά πάθη,
Νά ραγίση, νά τριφτή . . . .
Δόν κονεΐ γιά ξένα πάθη,
Άν δεν έπα&ε κΓ αύτή.
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ΑΙ ΕΠΑΥΛΕΙΣ 
ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΤΟΥ 0 . 
ΒΑΣΙΛ. ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ.

(τέλος.)

Έκ των μ έ χ ρ ι  τοϋδε ί%- 
τεθέντων ελαβον οί ήμέτεροι 
ά ν χ γ ν ω σ τ α ι  ¡ν ν ο ιά ν  τ ι ν α  π ερ \  
τής λαμ-χρότητος, ήτις ύπάρ- 
χεε δίΛκεχυμένη ε?ς τά -ανώ
τερα πατώματα τοϋ &αυμα- 
«τίου ’Ί ν ο ε λ σ λ ό ς ,  έναπολείπε- 
ται δέ, δπως περατώσωμεν 
την περιγραφήν τούτην, ήτις 
ήδύνατο νά έκταθή ¿π’ άπει
ρον, έάν έπρόχειτο νά μή πα- 
ραλείψωμέν τι έκ των αρι
στουργημάτων της τέχνης, 
δσα ή νοσούσα τοϋ ηγεμόνες 
φαντασία έπεσώρευσε μακράν 
τής τύρβης των πόλεων έν 
μέσω αγρίων δασών, νά κα- 
ταβώμεν «5θις τάς κλίμακας 
και από τής δοτικής πλευράς 
νά είςέλΟ-ωμεν εΐζ τό Ι.κτετα- 
μένον πρεαύλιον, όπόθεν πα
ρέχεται ενρεϊα άποψις προ; 
τάς διώρυγας κα'ι την λίμνην. 
ΙΙαντες σχεδόν οίομ.έσωςπρός 
το πρεαύλιον συγκοινωνοϋντες 
χώροι εΐνε είςέτι ατελείς, έκτος 
δύο μόνον του βασιλικού κο
λυμβητηρίου και του αμέσως 

. παρ’ αυτό κειμένου δωματίου, 
οπου απεξεδυετο καΐένεδύετο 
μετά τό λουτρόν · ό βασιλεύς.

Τό κολυμβητήριον, τοϋ 
οποίου σήμερον δημοσιεύομ,εν 
την εικόνα (εν σελ. 293) είνε 
μοναδικόν είς τό εΐδός του. 
’Ωοειδής τό σχήμα στοά πε-. 
ριέχει μ α ρ μ α ρ ίν η ν  δεξαμενήν,, 
έχουσαν δέκα περίπου μέτρων 
διάμετρον καί τριών μέτρων 
βάθο;, είς ταύτην δε κατα- 
βαίνει τις διά κλίμακος έπί- 
σης μαρμαρίνης. Οί τοίχοι 
κα&ως καί ή θολωτή ο’ροφή 
εΐνε κεκοσμημένοι διά μεγά
λων καί ποικιλοχρόων τοιχο
γραφιών, έν αϊς παριστάνε- 
ται ή άφρίζουσα θάλασσα, 
χαρά δέ την βραχώδη ακτήν 
Νηρηίδες καί Τρίτωνες φαε- 
δρώς συμπαίζοντες καί χα
ριεντιζόμενοι. Τά προ των 
παραθύρων παραπετάσματα 
έχουσι βαθυ έρυθροον χρώμα, 
απαντα δέ τον χώρον πληρώ 
μαγικόν έρυθρόν φως.

’Από τοϋ Ιδιορρύθμου καί 
έξαισίου τούτου λουτρού είς- 
ερχόμεθα διά μικρά; θύρα; 
είς τον παρακείμενον θάλα
μον, δπου έκτος ενός ποικι- 
λοστίκτου άνακλίντρου ουδέν 
άλλο ϊπιπλον εχομεν νά πα- 
ρατηρήσωμεν. Ό λη του ή 
διακόσμησις συνίσταται είς 
διαφόρους κα&ρέπτας, οίτινες 
δμως μετά τοιαύτης έπιτη- 
δειο’τητος είνε διατεταγμένοι, 
ώςτε §που καί άν στρέψη τις 
τους οφθαλμού; βλέπει εκα- 
τονταπλάσιον τον άριθμοντών 
είςερχομίνων προςώπων καί 
τόν θάλαμον αυτόν Ιπιμηκυ- 
νόμενον είς άτελεύτητον σει
ράν όμοιων θαλάμων.

"Εξωθεν αύτοϋ εύρίσκε- 
ται μία στενή έλικοειδής ν.λ"ί- 
μαξ φέρουσα ήμας είς τόν έπί 
της πρώτης όροφής κοιτώνα 
τοϋ βασιλέως (είκ. έν σελ. 289).

Ενταύθα δεσμεύει τους 
όφθαλμους ημών ή μεγαλο
πρεπής κλίνη, έν ή τετράκις 
έ'ΛΟιμήθη ό Λουδοβίκος, αλη
θές αριστοτέχνημα καλλι
τεχνικής καί βιομηχανικής φι- 
λοπονίας. Κυανή μέταξα καί 
πυκνά χρυσά κεντήματα κα- 
λύπτοοσι τούς τοίχους. Ή  
γιγαντιαία κουρτίνα τής κλί
νης εΐνε κατεσκευασμένη, δπω; 
καί τά παραπετάσματα, έκ 
βαθυκύανου βαρείας βελούδι
νης ρκτάςης καί έστολισμένη 
διά πυκνών χρυσών κεντημά
των. Τάς γωνία; κοσμοϋσι ■ 
πολυάριθμα λευκά -πτερά 
στρουθοκαμήλων. Ύπο τό 
χρυσουν βασιλικόν στέμμα 
άκτινοβολε? τό μονο’γραμμ« 
Λουδοβίκου τοϋ Β’. έγγυς δ ’ 
αότου κά&ηνται δύο μικροί 
άγγελοι σείοντες κλάδους 
δάφνης.

Είς τό μέρος τής κλίνης, 
δπου κείται τόπροςκεφάλαιον, 
εόρίσκεται μέγας καί άπα- 
στράπτων ήλιος, άνωθεν δ 
αυτοϋ καλλιτέχνημα Ικ χρω
ματιστής πλεκτής μετάξης,

. παριστάνον την σταυρωσιν τοΰ 
Χριστοϋ. ’Επί τής Ισωτερι- 
κής έπιφανείας Τής χο νρ τ ί-  
ν α ξ ,  έχούσης κυανοϋν χρώμα, 
ύπάρχουσιν Ιγκατεσπαρμένοι 
πολυάριθμοι χρυσοί αστέρες.
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Την άλλην άκραν τής κλίνης καταλαμβάνει έπίχρυσον ά.νά- 
γλυφον, δι’ Ου παριστάνεται μήτηρ άναποωομένη μετά των 
τέκνων της. Δεξιόθεν τής μεσαίας τούτης είκόνος ισταται 
τοξότη;, αριστερόθεν δε μορφή γυναικός.

Κάτωθεν της κλίνης κείται όποπόδιον, έφ’ οδ ό βασι
λεύς άμα τη Ιγέρσει έκ τοϋ δπνου κλίνων τό γόνυ προς- 
εύχεται. Περιττόν εΐνε νά περιγράψωμεν τά λοιπά έπιπλα 
του είς την άνάπαυσιν καί τόν δπνον αφιερωμένου τούτου 
χώρου, άναφέρομεν δε μόνον, δτι άπέναντι τής κλίνης εύρί- 
σκεται μαρμάρινη προτομή Λουδοβίκου του ΙΔ'. ήτις ήτο 
τό πρώτον άντικείμενον, τό όποιον έβλεπεν ό βασιλεύς άμα 
τη έκ του δπνου έγέρσει του. Περίεργον φαινόμενου! — 
Όπου καί άν στρέψη τις εδώ τά βλέμματά του, νομίζει 
ότι πανταχό&εν μέλλει νά ίδη έμφανιζόμενον τό πνεύμα 
του όπεροπτικοϋ έκείνου μονάρχου, πρός ον καί μονον μέχρι 
τής τελευταίας του στιγμής συνεκεντροϋτο όλη ή λατρεία 
τοϋ φρενοβλαβούς συναδέλφου του.

Καί πρός τίνα σκοπόν έγιναν όλα ταυτα; Ό  μεν δέ
κατος τέταρτος Λουδοβίκος συνήθροιζε τουλάχιστον έν Βερ- 
σαλλίαις άπασαν τήν μεγάλοπρεπτ αυλήν του, έν τοΐς κα- ι

τόπτροις των αί&ουσών του άντανεκλώντο οΑ χρυσοπάρυφοι 
στολαί τών δουκών καί στραταρχών του, έν τάΐς φυλλάσι 
τών κήπων του έκρύπτοντο ποικιλόχροοι γυναικείάι έσθητες, 
έν ω ό τής Βαυαρίας όμώνυμος ήτο καί Ιμενεν έν νΙνσελ- 
σλός έρημίτης. Ούδένα. ήνέχετο ξένον Θέλοντα νά θαυμάση 
τήν μεγαλοπρέπειαν ταύτην, ούδένα αύλικόν θόρυβον ήδύ- 
νατο νά όπομείνη ή ευερέθιστος φαντασία του. Δίς μόνον 
ή τό πολό τρίς τοϋ ένιαυτοϋ έπληροϋτο ή αίθουσα τών κα
τόπτρων άπλέτου φωτός διά των διςχιλίων λαμπάδων της, 
άλλ’ αί λαμπάδες έκαιον χάριν ενός καί μόνου ανθρώπου, 
καί είς τά γιγαντιαία κάτοπτρα άντικατωπτρίζετο μία μό
νον, πάσαν ανθρώπων προςέγγισιν άποστρεφομένη, μορφή.

Ένταϋθα περαίνομεν τάς ολίγα; ταύτας σημειώσεις περί 
τής λαμπροτέρας τών έπαόλεων του Λουδοβίκου καί προτι- 
θέμεθα έν προςεχεΐ φυλλαδίω νά δημοσιεύσωμεν μίαν ακόμη 
εικόνα τοϋ έν Λίνδερχόφ παλατιού του, όπερ έπίσης άπερ- 
ρόφησε πολλά εκατομμύρια, χαίτοι κατά τήν μεγαλοπρέπειαν 
δεν δύναται νά παραβληθή πρός τό ανωτέρω περιγραφέν 
"Ινοελσλός.

-e-giWK«)-®®’*'

1. ΠΡΟΚΟΜΜΕΝΟ Κ Ο ΡΙΤΣΙ (έν οελ. 289). Έ κ  της συχνές έν 
ττ) ,,ΚλειοΤ“ ποραδ-ίσεως τοιοϋτων εικονισμάτων, πεί&ονται οί Άνογνωεται 
nùtf({, δτι οί κάλλιστοι τών ημερών μας ζωγράφοι 8ίν άπαξιοΰσι προς- 
οχηί τίνος τά βννη&έοτερο καί άπλούστερα τοίΐ οικογενειακού βίον φαινό
μενα, είς πάντας καταληπτά καί πάντων προκαλονντα τό άρίαστον μει
δίαμα. 'Ο  κύριος E ch tte r, από πολλοί! διακρι&είς δ ι’ άλίων οημκντικω- 
τέρων έργων, εγραψεν έοχάτως καί τό μικρόν το~το καλλιτέχνημα, ?περ 
άνεδημοσιειίσαμεν καί ημείς ω ς εικονίζον καί παρ’ ήμ?ν <7ννηί>ες οικογε
νειακόν επειςόδιον καί αποτελούν επαγωγόν άντί&εσιν πρός τάς άλλας σο- 
βαρωτέρας εικόνας.

2. Η  Π Ο Λ ΐΤΕΛ Η Σ ΚΛΙΝΗ Λ 0ΙΔ 0Β 1Κ 0Ϊ Τ Ο ϊ Β '. (έν σελ. 29S).
3. ΤΟ ΕΝ ΙΝ ΣΕΛ ΣΛ Ο Σ μ α ρ μ λ ρ ιν ο ν  ΚΟΛΓΜΒΗΤΗΡΙΟΝ ΤΟΓ 

Α ΪΤΟ Ι (εν σεΧ 298).

4. ΦΛΕΓΟΜ ΕΝΗ Π Η Γ Η  Π ΕΤΡΕΛΑ ΙΟΓ ΕΝ ΠΕΝΣίΛΒΑΝΓΑ 
(έν σελ. 801). Ο ί ανδρωποι νοΰ μέλλοντος Οσ. δεωρήσωσιν ήμας άναμφι- 
βόλως ώς άφρονας καταναλωτάς τόϊν &ησακρων της φόοεως καί ά ζ  άλη&ή 
νεορόσπαστα τής μάλλον άσκοπου άσωτείας, όταν μά&ωσιν, άναγινώσκοντες 
τάς περιγραφάς των ήμετέρων ίίερμαστοών, ότι έκ της έν τη καυσίμω 
όλη περιεχομένης δ-ερμότητος δεν χρησιμοποιουμεν, παρά Ιν μόνον αόττς 
δεκατημόρων, τά  δέ λοιπά άφίνομεν νά έξατμισ'Ο-όίσιν είς τον αέρα ώς 
αί&άλη καί καπνός. Τό περίεργον τοϋτο φαινόμενον άνεκαλύφ&η μόλις 
πρό τινων ετών, ύπελογίσΐιη δε ότι ή έλλιπής αδτη έκμετάλλευσις τών δυ
νάμεων της φύσεως γίνεται πρόξενος διά τό ΛονδΝον π . χ. των εξής πε
ρίπου απωλειών. Έ ν  τη  αγγλική πρωτευουση καίονται κα8·’ έκαστον έτος 
8,000 εκατομμύριο: χιλιόγραμμα λι&αν&ράκων έκ τ ΰ ν  οποίων όμως μετα
βάλλονται είς δερμότητα μόνον τά 800 έκατομμυ'ρια χιλιόγραμμα, έν φ 

,τά  λοιπά έπτοκιςχίλια καί διακόσια εκατομμύρια χιλιόγραμ. άνωφελώς κα- 
ταδαπανώνται, 400 δ’ εκατομμύρια έξ αυτών, μεταβαλλόμενα είς αίυάλην, 
έξασκοϋσι βλαβεράν έπιρροήν επί τής ύγιεινΤς καταστάσεως. ’Εκτός τού
των άναδρώσκουσι προςέτι έκ τών καπνοδόχων toi! Λονδίνου καί μολύ- 
νουσι τήν άτμοσφάίράν του τά προϊόντα έκ της καύσεως 120 εκατομμυ
ρίων χιλιόγραμμων θείου, τό όποΤον περιέχεται έν τοϊς λιθάν&ραξιν.

'ϊπ ό  τάς περιστάσεις ταύτας δεν εΐνε άπορον, ά ν 'π ϊν  νεοφανές1 σχέ-

διον πρός βελτίωβιν τών προς θερμανσιν μεθόδων ζωηρώς συζητεΐται καί 
εξετάζεται. 'Ριζικωτάτην του κακού διόρθωσιν μδς ύπόσχονται οί προτεί- 
νοντες ν’ άρ&ώσιν έκ τού μέσου α ί σημερινοί θερμάστραν, έν τοϊς οϊκοις 
δέ νά μη καίωνται άνθρακες. Τό σχέδιόν των συνίσταται είζ τό νά κ-ι- 
σθώσι πρύ τών πυλών έκάστης πόλεως ιδιαίτερα κτίρια, όπόθεν, μεταβαλ
λόμενοι οί άνθρακες είς αέριον, νά διοχετεύωνται διά σωλήνων είς όλα; 
τάς έν τί) πόλει οικίας. Τό σχέδιόν τοϋτο έθεωρήθη δυςεκτέλςστον καί 
έγκατελείφθη, δεν έλλειψεν ίμιας νά δώση αφορμήν είς τούς εύφυεϊς ’Αμε
ρικανούς νά τό έφαρμόσωσιν είς τά εύφλεκτα αέρια, τά  όποϊα έν Πενσυλ- 
βανίφ ανέρχονται έκ τών κόλπων ττς γης. Τ ά  πρώτα πειράματα έπέτυ- 
χον, έταιρίαι δέ τινες, έπί τούτω σχηματισθεΐσαι, «νώρυξαν έγγύς της «ό- 
λεως ΙΙιτσβούργης πενττ κοντά περίπου πηγάς πετρελαίου, τό όποιον μετο- 
χετευ'ουσιν είς τήν πόλιν δ ιά  πολυαρίθμων σωλήνων.

Ε ν τό ς  τών υποχθονίων καί πετρελαιούχων κοιλωμάτων εύρίσκονται 
συμπ«πικνωμένα διάφορα εύφλεκτα άέρια, άτινα αίωροΰνται ύπεράνω της 
έπιφανείας τοϋ πετρελαίου. Έ ά ν  τό έδαφος τρυπηθη άκριβώς άνωθεν τοϋ 
στρώματος τούτου τών άερίων, συμβαίνει άμέσως σφοδρά έκρηξις· ή  τρυ- 
πάνη έκσφενδονίζεται είς τόν άέρα Καί έν μέσιρ. βροντών διεκφεύγει τό 
άέριον.

Κατεσκεύασαν λοιπόν διαφόρους συσκευάς άποδεχομένας τό έκ τής 
όπής διεκφεϋγον άέριον καί οδηγούσας αυτό εις τούς διαφόρους όχετούς. 
Το  πλεονάζον ποσόν του άερίου αναφλέγεται καί παρέχει. ε ις  τόν θεατήν 
τό μεγαλοπρεπές θέαμα, τό ' όποϊον παριστάνεται διά τής ήμετερας είκόνος.

Έ π ί  τον παρόντος δέν υπάρχει Ιλλειψις καταναλωτών. τής έφθηνίς 
ταύτης καυσίμου υλης έν ταΐς πλησιοχώροις πόλεσιν, εν τούτοις καί αί 
πηγαί τών άερίων έξαντλουνται καί σύν τω χρόνη* στειρεύουσιν όπως αί 
πηγαί τοϋ πετρελαίου. - Θά μείνη δράγε τότε άχρησιμοποίητον όλον τοϋτο · 
τό σύστημα τών σωλήνων καί θ ’ άφανισ&ώσιν δράγε έκ τών οϊκιών καί 
έργοστασίων α ί δΓ αερίου τώρα θερμαινόμενα; θερμάστρας Οί ’Αμερικανοί 
ισχυρίζονται ότι, καί έάν αί πηγαί τών άερίων στειρεύσωσι, θά  κατα- 
«κευασ&ώσιν άντί αυτών νέα κτίρια, οπου εκ γαιανθράκων θά τταράγεται 
θερμαντικόν άέριον, νομίζουσι δέ-ότι δέν θ ’ άργήση νά ελθη ό καιρός, 
καθ’ 5ν παντοϋ άντί ττς δ ιά  τών άνθράκων θά είςαχθη ή θέρμανσις δ ι’ . 
αερίων. ,Υ :
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Ή  άγαδωτάτη των Γερμανών Αύτοκράτειρα άπονέμει άπό πολλού 
λίαν ένδαρρυντικήν τη« έδνικής φιλοτιμία« καί νομιμοφροσύνη« άμοιβήν, 
τούτέστι τιμητικόν μετίίλλιον καί ένυπόγραφον δίπλωμα άληδινης αρετή« 
πρό« υπηρέτριας, αίτινες έπί τεσσαράκοντα διαρκώ« έτη υπηρέτησαν παρά 
τή αύτη οίκογενεία. Τ ο βραβεΐον εϊνε χρυσούς ώραιότατο« σταυρό«, το 
δέ δίπλωμα πλήρεί τιμητικών εκφράσεων, συντεταγμένων κατά τά« εύσε- 
βείς εμπνεύσεις συμπαδεστάτη« δεσποίνη«, ή η ς καί έπενόησε τήν όψηλό- 
φρονα ταιίτην καί σκόπιμου ίκανοποίησιν τη{ καρτερία« του φύλου τη«. 
’Από πρώτη« Ίανουαρίου 1877 μέχρι τη« 31. Δεκεμβρίου 1885 άπενεμήδη- 
σαν 1268 τοιαύτα διπλώματα επί πληθυσμού 29,625.000, διότι μερικά γερ
μανικά κράτη δεν συμπεριελη'φδησαν έτι εΐ« τέν ένδαρρυνηκόν τούτον 
αγώνα.

Κατ’ έπισήμους στατιστικά« πληροφορία« το προςωπικόν τών αυ
στριακών σιδηροδρόμων κατά τό τέλο« τού «τους 1885 άνήρχετο εϊ{ 
12,750 άτομα, εξ ών 3518 ?σαν ονω'τεροι υπάλληλοι, 1444 κατώτεροι 
υπάλληλοι, 3642 φύλακες καί 4146 ύπηρέται καί δυρωροί. Αί δαπάναι 
εί« μίσδωσιν των τακτικών τούτων λειτουργών τή« σιδηροδρομική« υπηρε
σία« ανέρχονται εί« 12,500,000 κατ’ έτος. Τά κεφάλαια πρό« σύνταξιν, 
διατήρησιν καί άλλου« φιλανθρωπικού« σκοπού« χάριν του προςωπικού τού
του υπολογίζονται εί« 7 εκατομμύρια φιορινίων. Οι αύτοκρατορικοί σιδη
ρόδρομοι τη« Αυστροουγγαρία« έχουσιν ύπό τήν διάδεσίν των 886 άτμα- 
μάξα«, 754 ατμηλάτους μοχλού«, 2450 άμάξα« επιβατών μετά 85,200 δέ

σεων, 17500 άμάξα« δι’ εμπορεύματα, έκτος τούτων έτέρας 850 ξένα« 
άμάξα« καί 14 ατμόπλοια. Το άλικου έχει αξίαν 8,500,000 φιορινίων. 
Κατά τό παρελδόν ετο« (1885) διέτρεξαν τά διάφορα σιδηροδρομικά πλέγ
ματα 415,885 άμαξοσέοιχίαι.

Ή  βασίλισσα τη« ’Ιταλία« Μαργαρίτα έχει λαμπρόν περιδέραιον κο- 
ραλλίων, τύ όποιον ούτε κατά τήν ημέραν ούτε κατά ττν νύκτα έκβάλλει. 
"Οταν ί  ώραία δέσποινα περιβάλλεται ενδυμασίαν, πρός ήν δεν αρμόζει 
τ ί  κοράλλινον κόσμημα, τότε φέρει αυτό άφανέ« υπό τήν περφολτν. Ή  
κτήσις όμω« τού προςφιλεστάτου τούτου περιδέραιου ουνδέεται με συγκι- 
νητικωτάτην όντως ιστορίαν, άξίαν του μεγαλωνύμου τη« ’Ιταλία« βασιλι
κού οίκου. 'Ημέραν τινά δηλ. πρό πενταετία« ό πρίγκιψ διάδοχο« Βίκτωρ 
Εμμανουήλ, εγγονο« τού ομωνύμου καί ενδόξου εκείνου πάππου του, έξήλ- 

δεν εί« περίπατον μετά τού παιδαγωγού του, μεδ’ ου εΐχεν Ιπισκεφδή 
ττν Βενετίαν. Έπλησίασαν εί« τ ι κόσμηματοπωλείον καί ό παΐς Ιδεώρει 
τά  έκτεδειμένα πολύημα αντικείμενα, μεταξύ τών οποίων είδε καί σωρόν 
εκλεκτών κοραλλίων. Τά ήρεσε πάρα πολύ καί είπε προ« τον παιδαγω
γόν: „Αυτά ήδελα νά τ’ άγοράσω διά τήν μητέρα μου“ , καί άμέοως είς- 
ηλδεν εΐ« τό μεγαλόπρεπε« κατάστημα, ήρώτησε περί τη< τιμή« αύτών 
καί όταν έλαβεν άπάντησιν, ματαιούσαν ττν έκπλήρωσιν τού φιλοστόργου 
πόδου του, είπε συνεσταλμένο« 5 βασιλόπαι« πρό« τόν καταστηματάρχην: 
„Δέν έχω, κύριε, τόσον πολλά χρήματα, άλλ’- έχω νά Σα« κάμω μίαν πρό- 
τασιν, τήν εξ?«: κάδε φοράν δηλ. πού δά περισσεύω οίκονομών μερικά 
χρήματα δά Σας τά στέλλω, καί Έ σέίς νά μέ στέλλετε άντ’ αυτών όσα 
κοράλλια με άνήκουν. Δέν έχετε, παρά νά φυλάξετε αύτά έως ου τ ’ άγο
ράσω όλα. Διά μια« δέν ’μπορώ νά τά πάρω·“  Ή  συμφωνία συνήφδη 
καί έχρειάσδησαν δύο όλόκληρα έτη, μέχρι« ου ό διάδοχο« τού Ούμβέρτου 
έξοικονομήση όλον τό ποσόν, όπερ έστελλεν εί< μικρά« δόσει« πρό« τόν 
κοσμηματοπώλην, καί άξ.ωδή νά εγχειρίσή εί« τήν μητέρα του τό ώραΤον 
καί άληδινόν τούτο δώρον. Ή  βασΟ,ισσα τόσον συνεκιντδη μαδούσα κα
τόπιν τα« λεπτομερεία« τη« άγορόί« τού υιού τη«, ώςτε προ«εκάλεσε τον 
υιόν τη« έπισηρίως καί ένδακρυ« τω  εΤπε: „Αυτό τό περιδέραιον εΤνε τό 
πολυτιμότερον κόσμημά μου καί ώ ί τοιούτον πάντοτε δά τό φέρω διά νά 
με,ένδυμίζη τήν τρυφερότητα Σου, τέκνον μου.“

Ή  σαρκοφάγο«, ή πρό« εναπόδεσιν δηλ. τών λειψάνων Λουδοβίκου 
τού Β '.  τη< Βαυαρία« πολύτιμο« κάλπη έτελειώδη, πλαστουργηδείσα εκ 
χυτού κασσιτέρου κατά τό προσχεδίασμα τού- διάσημου βαυαρού άρχιτέ- 
κτονο« καί καλλιτέχνου Hofm ann. Εΐνε άπλούστατον κατ’ άντίδεσιν τού 
μυστηρίου, τό όποίδν εγκλείει, καί σοβαρόν ώ ί τό πένδο« τών ύπηκόων 
τού ««φιλημένου εκείνου βασιλεω«. Έ ν  τ ώ  μέσω έπί τού μετάλλινου φε- 
ρέτρου επ ί χωνευτού έπίση« προ«κεφαλαίου έτέδη τό Στέμμα, επί τής «ρο-

σδία« αύτού πλευρά« τά βαυαρικά Σήματα καί ύπό ιαΰτα· ή γερμανική 
έπιγραψτ: „Λουδοβίκο« Β '., Βασιλεύ« τη« Βαυαρία«. Έγεννήδη τή 25. Αύ- 
γούστου 1825. Άπέδανε τή 13. ’Ιουλίου 1886.“  Ή  σαρκοφάγο« στηρίζε
ται έπί τεσσάρων ποδών λεοντο«, άπό δέ τών πλαγίων αυτής πλευρών έξ- 
αρτώνται δύο άμφορεΐ«, Ιξ ών άντί υδατος φλόγε« άναδίδονται. Προφα- 
νώ« διά τούτου ήδέλησεν δ καλλιτέχνη« νά ύπαινιχδή άλληγορικώ« τό έξ
αλλον τού δανόντο« πνεύμα. Τό έργον κρίνεται ύπό πάντων ώ« έρμηνευ- 
τικόν τού δλιβερού τέλου« τού έστεμμένου νεκρού. ·

Οί Βαυαροί διά τού φιλοτέχνου βασΛέω« των ΐ  Λουδοβίκου τού Β '. 
ήγειραν πρό πολλοΰ έξαίσιον τη« Τέχνη« ναόν εν B ayreu th , καί έν τώ 
δεάτρω τούτφ δίδονται κατ’ έτο« αποκλειστικό?« μελοδράματα μόνον τού 
Βάγνερ. Τούτ’ αυτό ήδέλησαν νά μιμηδώσι καί οί Γάλλοι, καί άπό τινο« 
μελετώσι τήν εν Παρισίοις άνίδρυσιν δεάτρου, έν ώ νά παριστάνωνται συχνά 
καί έπιμελώ« τά δράματα μόνου τού Βίκτωρο« Ούγώ. Ή  έπιχείρησι« 
φαίνεται ότι κατέκτησε τά« συμπαδεία» τού τύπου, συνεστήδη δέ ταχυερ- 
γό« έπιτροπή, ή« «ροΐσταται άνήρ ρέκτη«, ό κ. Saint-SaSns.

Κατά τά« διαβεβαιώσει« άνδρώπων, έχόντων μεγάλην πείραν καί 
πολλά« γνώσει« περί τών ποτών, ύπάρχουσι πολλά είδη δίψη«, δ δέ γνω
στό« γάλλος συγγραφεύς γαστρονομικών βιβλίων B rilla t-S avarin  διακρίνει 
τρία τοιαύτα, πρώτον την ύπολανδάνουσαν, δεύτερον τήν τεχνητήν ή έλα- 
φράν καί τρίτον τήν φλογέράν δίψαν. Τ ό δεύτερον εΤδο« δεωρεί τό ώραιό- 
τερον, άλλά συγχρόνω« καί τό κινδυνωδέστερον, διότι ή  δίψα αυτή εΐνε 
άσβεστο«. Αυτήν εννοεί καί δ Γαργαντοόα« έν τώ 'Ραβελλαίλέγων: „'Ημείς 
τά άδώα παιδιά πίνομεν πάρα πολύ χωρί« νά έχωμεν δίψαν, εγώ όμω« 
δ άμαρτωλό« ποτέ δεν πίνω χωρί« δίψαν, διότι πάντοτε διψώ.“

„Έκαστβν ζωον έχει καί τόν φυσικόν έχδρόν του“ , έλεγεν επ’ έσχα
των εύφυολόγο« τι«· ,,δ ποντικό« π. χ. έχδρόν έχει τήν γαλτν, ί  άλώπηξ 
τόν κύνα“  καί άφ’ ου άπηρίδμησε πολλά τοιαύτα ζώα έξηκολούδησεν, ,,δ 
λαό« έχδρού« εχει τού« φιλανδρώπου«, οί ποιηταί τού« δημοσιογράφου« καί 
οί δημοσιογράφοι τού« — στοιχειοδέτα«!“

Έ ν  τη μεγάλη μητροπόλει τών 'Ηνωμένων Πολιτειών εύρίσκονται 
σχετικώί πολυαριδμότερα ζυδοπωλεία καί καπηλεία παρά «ί« πασαν άλλην 
πρωτεύουσαν τού κόσμου. Έ ν  μιδ καί μόνη αυτή« συνοικία άριδμούνται 
ύπέρ τά 180 ζυδοπωλέΐα καί 76 καταγώγια, όπου πωλήται μόνον ρακή, 
ύπελογίσδη δέ·2τι σύμπασα ή πόλι« τη« Ν έα ς’ϊορκη« έγκρύπτει εί« τούς 
κολπου« τη« πλέον τών 10,000 τοιούτων καταστημάτων τη« σωματική« 
καί ήδική« εκλύσεω«, έν φ  άρτοποιεία έχει μόνον 1100, κρεωπωλεία 2000 
καί παντοπωλεία ούχί πλείω τών 4000. Τό φαινόμενον τούτο έδωκεν 
άφορμήν εί« τήν άμερικανικήν κοινωνίαν νά σχηματίση διαφόρου« συλλό
γου«, σκοπόν εχοντα« νά έμπνεύσωσιν εί« τά μέλη των τήν έγκράτειαν, 
αλλ άτυχώ« μέχρι τούδε τ ’ αποτελέσματα τών συλλογικών τούτων ένερ- 
γειών δέν άποδεικνύουσιν, ότι έτέδη φραγμό« εί< τήν πρό τό φιλοποτείν 
άχαλίνωτον δρμήν toO άμερικανικού όχλου.

Τ Ις f iv e  ό Ανώ νυμος-, — Α. πρό« τόν Β. „Λαμβάνω τό δάρρο« 
νά σα« παρακαλέσω, νά συνειςφέρητέ τι καί ’ΓμεΤς χάριν τών έκ τού σει
σμού παδόντων. — Β. Μέ συγχωρεΐτε · εδωκα ήδη καί έγώ, έπανειλημμέ-
νω« μάλιστα, τόν οβολόν μου. Άναγνώσατε, αν δέλητε, τ ή ν ....................
,,Κωνσταντινούπολιν“. Έ κ ε ΐ εί« τόν κατάλογον τών Συνδρομών δά ίδτ,τε: 
Α νώ νυμ ο ς  20 φράγκα, τήν ,προηγουμένην ημέραν έπίση«: Α νώ νυμ ος  
10 φράγκα. Ό  Ανώνυμο« λοιπόν αυτός εΤμαι έγώ.“

Ή  κατά διαφόρου« χώρα« κατανάλωσι« τη« ζακχάρεω« ποικίλλει με- 
γάλω«, ουτω π. χ. ύπελογίσδη ότι έν Γερμανία έκαστο« κάτοικο« δαπανά 
ετησίω« επτά λίτρα« ζακχάρεω« κατά μέσον όρον, έν Γαλλία έννέα, έν 
’Αγγλία είκοσι καί όκτώ, έν δέ ταί« Ήνωμέναι« Πολιτείαις τη« Αμερική« 

πλέον τών τεσσαράκοντα καί πέντε λίτρων! Ώ «  γνωστόν έπ ικ ρ α κ ΐή .ά δ ι
κο« πρόληψι«, ότι οί Άνατολίται πρό πάντων ρέπουσι πρό« τά γλυκίσματα, 
καί όμω« συμβαίνει δλώς τό εναντίον, διότι όσψ προβαίνει τι« πρό« δυ- 
ομά«, τόσω μάλλον λίχνους ευρίσκει καί τού« άνδρώπου«, πρό πάντων δέ 
τά« γυναίκα« καί τά  παιδία, έξ ών άποτελεΤται τό μέγιστον μέρο« τών 
καταναλωτών τή« ζακχάρεω« έν ’Αμερική.
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Πασίγνωστον εΤνε ότι έν τή  έξοχή καί τούς άγροϊ« τό σώμα τού 
άνδρώπου αναπτύσσεται καλλίτερον καί τελειότερον, παρά έν τή πόλει, έν 
iij άφ’ ετέρου, πάλιν οί κάτοικοι τών πόλεων φαίνονται τελειότερον τών 
αγροτών άνεπτυγμένοι ώ ί πρδ« τά« πνευματικά« δυνάμεις καί λειτουργία«, 
διότι περισσότερον δ ι’ αύτών εργάζονται. Έ καστον δργανον, τό οποίον 
περισσότερον Ιργάζεται χωρίς όμως νά ύπερβή τά  όρια τή« πρό« τό λει- 
τουργείν φυσιολογικής ικανότητάς του, αναπτύσσεται περισσότερον, τό ίδιον 
επομένως πρέπει νά συμβαίνη καί είς τόν έγκέφαλον. Ή  τρανωτέρα άπό- 
δειξι« περί τη« αύξήσεω« τού έγκεφάλου Ινεκα ύπερβαλλούσης διανοητικής 
έργασίας δά  ήτο, έάν οί κάτοικοι τών πόλεων εΐχον έγκέφαλον βαρύτερον 
τού τών άγροτών, εν συνόλω λαμβανομένων. Τούτο επεχείρησε νά εδρη 
δ έν Μονάχω καδηγητής της φυσιολογία« 'Ράγκε διά συγκριτικών ερευ
νών καί καταμετρήσεων τών κρανίων τού έν Μονάχω νεκροταφείου. "Ολα 
τά κρανία άνήκον ει« άνδρώπου« ένός καί τού αύτοΰ αιών««, τών δ’ 
ερευνών του τό εξαγόμενον ήτο τό έξης. Τό έμβαδόν τών ayQOZixüiv 
κρανίων ητο μικρότερον τού τών ά ο τιχ ώ ν ,  ή  δέ διαφορά έμετρήδη ίση 
πρό« 23 κυβικά ύφεκατόμετρα.

'Γπάρχουσι διάφορα δένδρα παράγοντα γαλακτώδεις ουσίας, γνω- 
στότατον δ’ έξ αύτών είνε τό λεγόμενον P a lo  de V oca ήτοι δένδρον τη«

άγελάδο«, βλαστάνον Ιπ ί τών Κορδιλλερών, παρά τάς άκτά« τού Καρακά« 
έν τή Νοτίω ’Αμερική. Περί τού γαλακτογόνου τούτου δένδρου λέγει ό 
Ούμβόλδος: „ Έ κ  τών πολλών παραδόξων φαινομένων, τά όποια ειδον 
διαρκούντος τού ταξειδίου μου, ούδέν άλλο μ’ έξέπληξεν εί« τόσον βαδ- 
μόν, όσον τό δένδρον τούτο. Φύεται έπί τής πετρώδους πλευράς τών 
¿ρέων, αί δέ ρίζαι του μόλις είςδύουσιν εί« τά  λιδώματα. Έ π ί  τών ξηρών 
φύλλων του ούδεμία σταγών βροχή« καταπίπτει έπί πολλούς μήνα«, οί 
κλάδοι του φαίνονται νεκροί καί μεμαραμένοι, άλλ’ άμα τι« νύξη τόν κορ
μόν του, ρέει έκ τής αμυχή« γλυκύ καί δρεπτικον γάλα! Κατα τήν 
ανατολήν τού ήλιου τό φυτικόν τούτο ναμα χέεται άφδόνω«, άδρόοι δέ 
προςέρχονται τήν ώραν ταύτην έκ τών περιχώρων οί ίδαγενέι«, διά να 
συλλέξωσι τό γάλα, τό όποιον μετ’ όλίγον πήγνυταί καί κιτρινίζει κατα 
τήν επιφάνειαν“ . Γάλλο« τι« χημικό«, όνόματι B oussingault, εξητασε και 
άνέλυσε τό φυτικόν τούτο γάλα, άπεφάνδη δέ ενώπιον τή« Γαλλική« Ακα
δημία«, ότι κατά τήν σύστασιν εΤνε πολύ δμοιον πρό« τό βόειον καί πε
ριέχει όχι μόνον λΤπο«, άλλά ζάκχαρι, τυρίνην καί φωςφορικά άλατα. 
Πρό« τούτοι« τό γάλα τούτο ύπερτερέϊ τού ζωικού κατά τήν άναλογίαν 
τών καδ ' Ικαστα στοιχείων του πρό« άλληλα. Τοιαύτα δένδρα φύονται 
καί έν Δεμεράρα, έν Κεϋλάνη καί έν ταΐ« Καναρίαις νήσο«. Εύτυχέϊ« οι 
κάτοικοι τών μερών εκείνων!

ΠΕΡΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ.
(σννέχαα).

Έ π ί  τινα χρόνον αί γραμματοφόροι περιστεραί έσχον καί τήν τιμήν, 
ν’ άνατεδή εί« αύτά« ή συμπλήρωσι« τη« διά τών τηλεγράφων συγκοινω
νία«. "Οτε τώ  1849 ειχεν αρχίσει μέν νά λειτουργή ό μεταξύ Βερολίνου 
καί A achen (Aix la  Chapelle) τηλέγραφο«, άλλ’ ό τελευταίο« ουτο« 
σταδμό« δεν εΤχεν εί«έτι συνδεδή πρό« τά« Βρυξέλλα«, τό έν τή πόλει 
ταύτη πρακτορείον τού R eu te r προςέλαβεν εί« έπικουρίαν τάς γραμματο- 
φόρου« περιστερά« καί δΓ αι’τών άνεπλήρωσε τήν ελλειψιν τού τηλεγράφου 
καί μάλιστα μετά τόση« έπιτυχία«, ώ«τε εκτοτε tô  πρακτορείον τούτο 
απέκτησε τήν ήν εχει σήμερον παγκόσμιον φήμην καί ύπόληψιν.

’Από τή« έποχή« ταύτη« ούκ όλίγαι έγιναν πρόοδοι περί τήν καλλιέρ
γειαν καί τήν τιδάσσευσιν τών περιστερών, πολυάριδμα 8έ πειράματα 
απέδειξαν επαρκώ« τά μεγάλα πλεονεκτήματα καί τά« ώφελεία«, ά« πα- 
ρέσχον τά πτηνά ταύτα e «  την ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν.

Ουτω π. χ. έν τώ  Αονδινείω Χ ρ ό ν φ  τού έτους 1872 μνημονεύεται, 
ότι περιστερά τι«, φέρουσα γραμμάτιον τή« γαλλική« ’Αστυνομία«, διέτρεξε 
τήν άπό Dover μέχρι Λονδίνου ¿πόστασιν (70 αγγλικά μίλια περίπου) 
20 λεπτά τη« ώρας ταχύτερον, παρ’ όσον δά ήτο δυνατόν δι’ εκτάκτου 
άμαξοσταχία«, διανυούση« 60 μίλια άνά πάσαν ώραν.

Κατά τά« διαβεβαιώσεις τού γνωστού όρνιδολόγου 'Ρους, γράψαντο« 
σπουδαίον σύγγραμμα περί τών γραμματοφόρων περιστερών, ύπάρχουσιν 
έν ’Αγγλία τοιαύτα) περιστεραί, αΤτινες αποστάσεις 600 αγγλικών μιλίων 
καί έπέκεινα. διανύουσι μετ’ απίστευτου άληδώ« ταχύτητο«.

Καδ’ όλα δέ τά μέχρι τούδε γενόμενα πειράματα, ούδεμία υπάρχει 
αμφιβολία, ότι έν άνάγκη καί έλλείψει άλλου ασφαλέστερου καί έπίση« 
ταχυπόρου γραμματοκομιστού, αί περιστεραί δύνανται νά παράσχωσιν 
άνεκτιμήτους υπηρεσίας εις τό σύστημα τής συγκοινωνία«. Καί αύτά 8έ 
τά  ταχυδρομεία πολλάκις περιήλδον εί« τήν ανάγκην νά καταφυγωσιν ει« 
τό επικουρικόν τούτο μέσον, τό όποιον ενίοτε μάλιστα, ώς κατά τόν γαλλο- 
γερμανικόν πόλεμον, άπέβη απαραίτητον πρό« διαβίβασιν τών εκ τού π ε
δίου τού Άρεως ειδήσεων.

"Οτε αί γερμανικοί στρατιαί εΤχον περικυκλώσει πανταχόδεν τους 
Παρισιού«, παρ’ όλους δέ τού« άγώνα« καί τάς απόπειρας τών πολιορ- 
κουμένων κατοίκων ούδεμία εκ τών επαρχιών ειδησις ήδύνατο νά φδάση 
εί« τήν πόλιν, ό τότε γενικό« τών ταχυδρομείων διευδυντή« 'Ραμπών 
ήναγκάσδη νά καταφύγη εί{ τά άεροπόρα καί τα« γραμματοφόρου« περι
στερά«, καί δι’ αυτών εστελλεν είδήσε« ει« τά« γαλλικά« επαρχία«. Επειδή

δέ τά άεροπόρα δέν ήδύναντο νά Ιπιστρέψωσιν εΐ« τόν τόπον τής άνα- 
χωρήσεώ« των, αί Ικ  τού εξωτερικού ειδήσεις διεβιβάζοντο εί« τήν πόλιν 
μόνον διά τών περιστερών.

Εύδύ« έξ άρχή« εΐχον άρχίσει νά στέλλωσι διά τών πτηνών τούτων 
μόνον έπιστολάς γεγραμμένα« έπί λεπτότατου μεταξωτού χάρτου καί έχού- 
σα« όσον ένεστι μικρόν σχτμα. Αί περιστεραί εφερον αύτά« συνήδως 
έντό« μικρού δερμάτινου δυλακίου, άνηρτημένου έπί τη« ράχεώ« των, ή 
περιτυλιγμένα« έντό« κηροχάρτου προ«δεδεμένου περί τού« πόδα«, ή άνά 
μέσον τών πτερών τή« ούρα« των. Αλλ’ όσον μικραί καί έΐαφραί καί αν 
?σαν αί έπιστολαί, έν τούτοι« πάλιν άδύνατο« δ ’ άπεβαινεν ή διαμετα
κόμισή μεγαλειτέρα« αύτών ποσότητος, έάν μετ’ όλίγον δέν έφευρίσκετο 
τρόπο«, επιτρόπων την σύγχρονον άποστολήν πολλών έπιστολιμαίων ειδή
σεων. Τό έφευρεδέν τούτο βοήδημα εΐνε {  φωτ,ομικροσκοπία.

Τ ή  12. Νοεμβρίου 1870 δ έφευρών τό νέον τούτο μηχάνημα D agron 
μετά τινων τών βοηδών του άνεχώρησεν έκ Παρισίων, έπιβαίνων αερο
στάτου, τή δέ 14. Νοεμβρίου ή  Αιεύδυνσις τού έν Παρισίοις ταχυδρομείου 
έλαβε διά  τών ταχυδρομικών περιστερών τό πρώτον συμπεπυκνωμένον 
γραμμάτιον τού καινοφανούς συστήματος.

Έ ν  τή πόλει T ours εΐχον συλλεγή πδσαι α ί έκ τών επαρχιών προ
ερχόμενοι έπιστολαί καί άνευ τροποποιήσεω« τού περιεχομένου των ειχον 
καταταχδή ε ί; στήλας, δμοία« πρό« τάς τών εφημερίδων. Αι δ ι όσον 
ένεστι μικρών στοιχείων έκτυπωδείσαι αυται στήλαι μετεφέροντο κατόπιν 
έπί διαφανού« χάρτου έκ γ ί ΐα τ ίν η ς  ή  χο λλο ά ίο ν  καί έσμικρύνοντο είς 
τοιοΰτον βαδμόν, ώςτε μία ολόκληρος σελί« τή« έν Τούρ έπισήμου έφημε- 
ρίδος τής Κυβερνήσεω« κατελάμβανε ,χώρον ίσον πρός τό έκτον μέρο« 
ένό« τετραγωνικού δακτύλου. Ο ί λεπτότατοι ουτοι χάρται συνετυλίσσοντο 
κατόπιν καί Ινεκλείοντο έντό« τού καυλού ένό« πτερού, τό όποιον «ροςηρ- 
τατο είς τό μέσον τής ούρα« τών περιστερών. Κατά τόν τρόπον τούτον 
κατέστη δυνατόν άνά πάσαν αύτή« πτήσιν μία  περιστερά νά μεταφερη
80,000 λέξεων, γεγραμμένων έπί 18 τοιούτων χαρτών, ών τό βάρο« δέν 
ήτο μεγαλείτερον τού V» γράμμου.

Κατά τήν εί« Παρισίου« άφιξιν τά γράμματα έμεγεδύνοντο εν τώ  
κεντρική γραφείω τού ταχυδρομείου, δ ι’ ήλεκτρική« τινο« μηχανή« καί 
άντιγραφόμενα άπεστέλλοντο κατόπιν εί« τόν πρό« δν όρον.

Έντό« όλίγου τό δημόσιον συνφκειώδη πρό« τόν νέον τούτον ταχυ
δρομικόν όργανισμόν καί έσπευσε νά τόν έπωφεληδή αύτόν έφ’ όσον ΐτ ο
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δυνατόν. Έ ν  τα7; διαφόροι; πόλεσι των επαρχιών συνήρχοντο πολλαί 
ιιίκογένειαι έπί ιό  αυτό, έχουσαι φίλου; η οικείου; εν Παρισίο«, καί από 
κοινού άπέστελλον πρό; αυτού; ειδήσεις, εις τρόπον ώςτε πολλά«« μία 
εκατοστό; τοιούτων τηλεγραφημάτων περιείχεν ειδήσεις έκ μέρους 1000 
προςώπων καί επέκεινα. Άργότερον μάλιστα έστέλλοντο διά τών ταχυδρο

μικών περιστερών καί έπιταγαΐ άξια; μέχρι 300 φράγκων. Τ ό ώρισμενον 
τέλος δΓ έκάστην λέξιν άνήρχετο εις 5 0 %  τοΰ φράγκου, οδτω 8’ έκαστη 
περιστερά, διαβιβάζουσα κατά μέσον βρον 70,000 λέξεων, άπέφερεν άνα 
πδσαν αυτής άποδημίαν, εί;όδημα ούχί ελαττον τών 35,000 φράγκωνι·

(enetac  (¡ανέχεια.)

-$<Η

ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΣΥΡΜΩΝ.

Αφ’ ου . επί πολλού; χειμώνα; έπεκράτησεν η αποκλειστική χρήσι; 
βαδυχρόων καί ιδία μελάινών σισυρών, ήρχισεν ό συρμδ; νά ευνοή τώρα

καί τά άλλα, τά μΰλλον φωτεινά, καί 
ποικίλα χρώματα. Καί ναι μεν ή με
ταβολή ■ αυτη 8έν έπήλδε διά μια;, 
ούδέ φαίνεται ότι έντδ; ο’λίγου δά 
έξαφαυισδή άπδ τή ; συρμική; άτμο- 
σφαίρα; ή  παρουσία τών καστορείων 
καί λοιπών ομοιοειδών σισυρών, έν 
τούτοι; άπδ τοΰδε πανταχοΰ νομίζεται 
καί θεωρείται ώ ; κομψοπρεπέστατον, 
τδ νά φέρτ| τ ι;  ποικιλοχρόου; τοιαυτα;. 
“Όσον δ’ αφορά, πρδ; τα ένδύματα 
προ;φιλέστατον χρώμα κατέστη τδ 
βαδύφαιον, καί τούτο άφ’ ου προη
γούμενοι; αί Παρισιαναί ίγεμονίδε; 
του συρμου επί πολύ συνεζήτησαν 
καί συνεσκέφΒησαν χάριν του, διότι 
πραγματικώ; πολύ δύςκολος άπέβη ή 
άνά παν έαρ, θέρο;, φθινόπωρου καί 
χειμώνα εΰρεσι; καί νέου τινδ; χρώ
ματα;, Ή  Ικλογή εΤνε μεδ’ όλα 
τΟυτα λίαν επιτυχή; καί έτυχεν έν- 
δουσιώδου; υποδοχή; παρ’ όλου του 
γυναικείου κόσμου, διότι ή  βασίλισσα 
ημών Ό λγα κατά τά ; έν ΙΙαρισίοι; 
αγορά; τη ; έφα'νη δείξασα μεγάλην 
πρδ; τό χρώμα τούτο κλίσιν. Αιά 
τά ; ενδυμασία; τών επισήμων επι
σκέψεων καί τών συναναστροφών, καδ’ 

α ;  τδ χρώμα τοίίτο δα' έφαίνετο πάρα πολύ σοβαρόν, προτιμώσι τό χρώμα 
τη ; άνεμώνη; μετά λεπτή; άποχρώσεω; πρδ; τδ ροδοβαφέ;, ή  καί τδ

χρώμα του ήλιοτροπίου καί τοΰ χρυσανθέμου, άρμόζοντο; κατ’ έξοχτν εί; 
άβρά; καί λεπτοφυέ?; νεάνιδα;.

Τοιοΰτον ιματισμόν, σύμφωνον πρό; τήν άπό τινο; Ιπικρατοίίσαν 
συρμικήν φοράν, παριστάνει καί ή  ήμετέρα είκών. Ή  μεταξωτέ έσδή; 
φέρει κάτωδεν πρδ; τά έμπρδ; καί πρδ; τά πλάγια παρυφήν έκ τριών 
σειρών ίοχρόων ταινιών, ύπεράνω δ’ αύτή; καταπίπτει έτέρα ελαφρά έκ 
λεπτοτάτη; ¿δόνη; κατεσκευασμένη έσδή;, άνασυρομένη άμφοτέρωδεν πρδ; 
τά άνω. Ή  λοιπή παρασκευή καί διακόσμησι; τη ; στολή; άφίεται εΐ;
τήν άρέσκειαν καί την καλαισδησίαν τών κυριών, αΐτινε;, καδώ ; εϊπομεν, 
ήρχισαν επ ’ εσχάτων νά περιορίζωσι τά ; χρωματιστικά; των ιδιοτροπία; 
καί νά άρκώνται, ή μάλλον νά άρέσκωνται ει; δσον τδ δυνατόν άπλα και 
σεμνοπρεπτ χρώματα.

Καρόλου δμω; παρατηρέϊται, αν δελήσωμεν νά έξετάσωμεν τήν γε
νικήν φοράν τ?ς  σημερινή; συρμομανία;, ότι από τινο; πολύ περιωρίσδη- 
σαν αί Παρισιαναί ίδιοτροπίαι, τήν γενικήν δέ κυριαρχίαν καί ουτω; ε·πείν, 
άπόλυτον εξουσίαν προςπαδεΐ ν’ άναλάβη ό γυναικείο; κόσμο; τη ; Βιέννη;. 
Ή  μητρόπολι; αδτη τή ; αύστροουγγρική; αυτοκρατορία;, τήν δποίαν πολ
λοί τών εύρωπαίων χαρακτηρίζουσι καί δεωροΰσιν ώ ; τήν πρώτην πόλιν 
τής Εύρώπης, ήτις μετέχει καί ανατολικής τινο; άποχρώσεω; κ α ί δσμή;, 
πάντοτε διεκρίόη μετά τού; Παρισιού; ώ ; εν τών κυριωτέρων φυτωρείων 
του νεωτέρου πολιτισμού, δπου σύν τοδϊς τέχναι; καί τα ί; έπιστη'μαι; τή; 
αύτή; έλευδερία; καί περιποιήσεω; άπολαύουσι καί πάντα τά λοιπά τοΰ 
άνδρωπίνου πνεύματο; έπινοήματα, οΤον συρμοί, διασκεδάσει;, τυχοδιωκτι- 
καί έπιχειρήσει; καί πλεΐστα άλλα παραπλήσια φαινόμενα. Τήν πρωτί- 
στην τήν σήμερον δέσιν, μετά τού; Παρισιανού; ίνα μή ειπωμέν καί προ 
αύτών, κατέχουσιν οι Βιενναΐοι συρμοί, πανταχοΰ τυγχάνοντε; ενδουσιώ- 
δου; υποδοχή; καί πανταχοΰ άμέσω; εναγόμενοι, ίνα δέ πεισδώσι περί 
τούτου αί μάλλον άνεπτυγμένην τήν περιέργειαν εχουσαι τών άναγνωστριών 
μ α ;, δέλομεν δημοσιεύσει διά τοΰ προ;εχοΰ; φυλλαδίου δλίγα;, άλλ’ 
άσφαλεΐ;, πληροφορία; περί τη ; διαδόσεω; τών βιενναίων συρμών καί πρύ 
πάντων περί τή ; νίκη; τών λεγομένων βιενναίων πίλων.

Πρδ; του; νέου; τή ; ,,Κλειοΰ;“ συνδρομητά; έπαναλαμβάνο- 
μεν λέγοντε;, δτι, Ιπειδή ή έκδοσις τοΰ ήμετέρου φύλλου κατά τδ Β '. έτο; 
ήρχισεν έκπροδέσμω;, διά τοΰτο καί ή έκδοσ« τών καδ’ εκαστα τευχών 
δά γίνεται έπ ί τινα ειςέτι χρόνον βραδύτερον τ τ ;  ώρισμένη; ημερομηνία;, 
ώί®· Τ ο ΐ; εν Αίγύπτω άξιοτίμοι; κ. κ. Συνδρομητάί; τή ; ,,Κλειοΰ;“ άγγέλ- 
λομεν οτι ί  αύτόδι επιστασία άνετέδη τώ έν ’Αλεξάνδρειά κ. Γεωργίω 
Τσαγκαρουσιάνω, φιλοτιμώ άνεψιώ τοΰ πολλά; παρασχόντο; τώ φύλλω 
ταύτφ  εκδουλεύσει; ψ .’Ιωάννου Τσαγκαρουσιάνου.

κ. Β. Β. ε ί; Άδριανούπολιν. Τ ά  αίτηδέντα άπεστάλησαν. —  κ. 0 . 
Π . Ε . ε ΐ; Δρέσδην. Έγράψαμεν καί Σας άποστέλλεται. — κ. Σ. Κ . εί; 
Νικολάϊεφ. Τ ά  ζητούμενα άπεστάλησαν ύμ~ν πρδ καιρού εντδ; έπιστολή;.

— κ. Δ. Κ. Μ. ε ΐ; Ταΐγάνιον. Έλήφ'Οη καί Σ 3 ; ευχαριστοΰμεν. ’Ε π ι
στολή μα ; προηγήδη, καί άναμένομεν εύάρεστον άπάντησιν. —  κ. κ. Γ. 
Π. Μ. ε ΐ; Σύρον, Φ. Α. Σ. ε ΐ; Σμύρνην. Έ λήφδη καί Σαζ ευχαριστοΰμεν. 
Προσέχω; πλειότερα δι’ έπιστολή;. — κ. I. Μ, ε ί; Λευκωσίαν. Καί ή  
τελευταία Σα; πεβιήλδεν εί; χεΐρα; μ α ; μανδάνομεν δέ, ότι άκόμη δεν 
έλάβετε τά  άποστάλέντα, τά οποία πρό πολλοΰ εύρίσκονται καδ’ δδόν. — 
κ, Γ. Α. Α. ε ί; Άρμάβήριον. Έλήφδησαν 2λα, ή  παραγγελία Σα; δά  έκ- 
τελεσδή οσον ούπω. —  κκ. Ά δ. Δ. ε ί; Κωνσταντινούπολιν. ΙΙαρακαλοΰμεν 
νά έκτελέσητε τήν παραγγελίαν μα;. — κ. Μ. Οίκ. ε ι; Καβακλή. Έ λ ή 
φδησαν έκ Κωνσταντινουπόλεω; καί Σα; εύχαριστοΰμεν. — κ. Α. Μ. εί; 
’Αγχίαλον. Σα; άπηντήσαμεν άμέσω;.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. — Π ώ ; άποδνήσκουσιν οί Π άπαι, ΰπο' Χρονογράφου. — ’Αναγνωσττρια καί βιβλιοδηκαι τοΰ λαοΰ έν Αγγλία. — Πώς 
τρώγουσιν οί πεπολιτισμένοι λαοί. — 'Η  Έ π α ίτ ι; (Διήγημα — συνέχεια). — Τραγουδάκι. — Ε ί;  τδ λεύκωιαα ρωσσίδος Κυρία;, ποιημάτια δύο υπό 
Γεωργίου Δροσίνη. — Αί Έπαύλεις Λουδοβίκου τοΰ Β '.  βασιλέω; τή ; Βαυαρία; < μετά δύο εικόνων —  τέλος). — Πινακοδήκη, ήτοι ερμηνεία τών 
εικόνων: —: Ποικίλα. ( Ή  αυ’τοκράτειρα τών γερμανών άμείβουσα τά ;  φιλότιμου; υπηρέτρια;. — Στατιστικαί πληροφορίαι περι τών αυστριακών σιδη
ροδρόμων. — Τδ πολυτιμότερον κόσμημα τ τ ;  βασιλίσση; τή ; ’Ιταλία;. — 'Η  σαρκοφάγο; Λουδοβίκου τοΰ Β '. — θέατρον Βίκτωρο; Ουγώ έν Παρι- 
σίόι;; — Πόσα είδη δίψη; ύπάρχουσι. — Τ ά  ζώα καί οί έχδροί των. —  Στατιστική τή ; έν Νέα Ίόρκη  πολυποσία;. —  ̂Τ ις εινε δ ανώνυμος.) — 
’Επιστήμη.  ̂(Πόση ή διαφορά μεταξύ τών κρανίων ’τών άγροτών καί τών άστών. — θαυμάσιον γαλακτοφόρον δένδρον έν ’Αμερική1. — Περί εναερίων 
ταχυδρομείων .(συνεχεία). —  ’Ολίγα περί τών τελευταίων συρμών, μετά είκόνο;. — Μικρά ’Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Προκομμένο κορίτσι, κατά τήν εικόνα Άδολφ. E ch tle r (έν σελ. 289). — Ή  έν Ίνσελσλό; πολυτελή; κλίνη Λουδοβίκου 
τοΰ Β '. (έν σελ. 293). — Τ δ  μαρμάρινον κολυμβητήριον τοΰ αύτοΰ (έν σελ: 297). — Φλεγομένη πηγή αερίων έν Πενσυλβανία (έν σελ. 300).

’Εκδότη; Π. Λ. Ζ ϊΓ Ο Γ Ρ Η Σ .
B i r  A  H e m a o n ,  t v  τ «  Ν « ο ©  P a p l o r m a n n f a c t o r  b  F r « j  4  Seo in g , b  Μ ιφ ίψ .


