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. Τό μελαγχολικόν ¿κείνο δέλγητρον, όπερ έξασκεί ή Βε
νετία έπί του έπισχεπτομένου αυτήν, κα&Ίστδ τήν πόλιν 
τούτην όλως ιδιαζόντως καί ίδιορρύδ-μως ένδιαφέρουσαν. 
Πανταχοΰ βλέπει τις  τα  υπερήφανα εργα καί μνημεία τής 
αρχαίας ισχύος και δόξης, άλλ’ ή παρηκμακυΐα δψις της 
πρώην ανθήρας καί αχρείας πόλεως άναμιμνήσκει ήμάς αμέ
σως καί έντόνως 2τι ή δόξα καί ίσχύς ¿κείνη ήτο φ&·αρτή 
και πρόσκαιρος καί άπό πολλου 
δεν ύφίσταται πλέον. Ή  Βενε
τία  πενδ-εί Ιπί τη μεταβολή τής 
τύχης ήν ύπέστη καί μόνον τά 
παλάτια της μας ύπενδυμίζουσιν 
ότι ή πόλις αδτη ήτο ποτέ ή 
βασιλίς τής μεσογείου θαλάσσης, 
ή ίσχυρά καί φοβερά δημοκρα
τία, ή πλουσιωτάτη καί ωραιό
τατη πόλις τής Ευρώπης. Πλου- 
σία είς νίκας καί τιμάς, μεγά
λης χώρας εν ’Ιταλία κρατούσα, 
καί μέχρι της ’Ανατολής έκτεί- 
νουσα τήν δΰναμίν της ίστατο 
ή δημοκρατία του 'Αγίου Μάρ
κου άνευ άνταγωνιστου, καί πά- 
σαι αί ταραχαί καί οί έμφυλιοι 
πόλεμοι, οίτινες έσπάρασσον την 
’Ιταλίαν καί έξήρτων αυτήν άλ
λοτε περισσότερον καί άλλοτε · 
δλιγώτερον ¿κ των Γερμανών - 
αύτοκρατόρων, ουδόλως έ&ιγον . 
αυτήν. Έχουσα ήσυχίαν ¿ν το 
έσωτερικω, ττο καί ευδαίμων: 
ώς τό άριστα διοικΟυμενον κρά
τος, ως τό άν&ηρόταταν καί
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ακμαιότατου των τής Ευρώπης κρατω.ν ¿ν τφ έμπορίω καί 
τη  βιομηχανία, ώς ή ένδοξος εστία του άβροτάτου πολιτι
σμού, του μεγίστου πλούτου καί τής πολυτελείας, τής εύ&υ- 

-μίας ζωηρότητος καί σφρίγους — οότω παρουσιάζεται ήμΐν 
ή Βενετία περί τά  τέλη τοδ 15. καί τάς άρχάς του 16. αίωνος.

Κατά τήν εποχήν ¿κείνην, ή πόλις Βενετία είχε περί τάς 
200,000 κατοίκων. Διετήρει έν τή δαλάσση 3000 ¿μπορικά

πλοία μέ 17,000 ναύτας, 300 πο
λεμικά πλοία με 8000 άνδρας, 
καί 45 τριήρεις (γαλέρας) μέ
11,000 άνδρών πλήρωμα. Ή  ¿ξ- 
αγωγή των έμπορευμάτων της 
άνήρχετο έτησίως είς 10 Ικατομ- 

■μυρίων δουκάτων αξίαν. Μόνη 
ή ¿μπορίατου κεχρυσωμένου δέρ-

■ ματος, τό οποίον μετεχειρίζοντο 
διά  περιπετάσματα των τοίχων, 
άνήρχετο είς 100,000 δουκάτων 
αξίαν. ’Επίσης μεγάλη ήτο ή έμ- 
πορία των βελούδων καί μετα
ξωτών, των τριχάπτων καί λαμ
πρών υαλουργημάτων. 'Ολόκλη
ρος ή Βενετία ήτο άγορά ¿κ 
μεγαλοπρεπέστατων- ¿μπορικων

■ καταστημάτων-, οΤα οΰδαμου άλ- 
λαχου έν Ευρώπη ευρίσκοντο, 
καί αυτή ή πόλις με τάς μεγα
λοπρεπείς καί έσω&εν πλουσίως' 
κεκόσμημένας ¿κκλησίας, μέ τά 
ώράϊα παλάτια, με τούς; καθα
ρούς δρόμουςκαί τάς άπάότρα- 
πτούσας πλατείας, μέ τάς απει
ραρίθμους γεφόρας τάς συνδεού-
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■σας τάς πλήρεις άναριδμήτων λέμβων καί δολωτών πλοιαρίων 
διώρυγας αυτής·, πρόΰκάλει τον θαυμασμόν παντός ξένου.· Τα 
δουκικόν παλάτιον μέ την έκ χρυσού καί μαρμάρου χερικό- 
σμησίν τού, ή έκκλησία του 'Αγίου Μάρκου μέ τον κεχρυσω- 
μένον και άπαστράπτοντα δόλον του, ή πλατεία του 'Αγίου 
Μάρκου, ή μεγάλη διώρυξ (Canal grande) ή υψηλή και ευρεΤα 
γέφυρα ponte di rialto, πάντα ταύτα ήταν άξιοδαύμαστα δεά- 
ματα  πλήρη μυδώδους 9·ελγήτρου, διότι έν αυτοΐς ό των 
ανατολικών καί δυτικών χωρών χαρακτήρ συνηνούντο εις 
δαυμασίας, γοητευτικός εΙκόνας.

'Η  τάξις των ευγενών δεν ήσχολείτο πλέον, ώς πρότε- 
ρον,.μ'ε το Ιμπόριον άλλ’ άπεσύρετο μετά του πλούτου αυ
τής είς τά  μεγαλοπρεπή καί μετ’ έκτακτου φιλοκαλίας κε- 
κοσμημένά παλάτια της. Είς την τάξιν ταύτην ήτο ανοικτή 
•ή πρός’τά  δημόσια υπουργήματα οδός καί τήν οδόν τούτην 
έφιλοτιμουντΟ" νά τρέπωνται 0Í φιλόδοξοι νεαροί ευπατρίδαι. 
Ευχαρίστως άφιεροΰντο ωσαύτως οί εύγενεΤς είς το δίκηγο- 

. ρικόν έπάγγελμα, διότι δ ι’ αυτού ήδύναντο ν’ άποκτήσωσι 
μεγάλην δόξαν καί δέσιν έν τή  γερουσία. Νά επιχειρώσι 

. μακρυνά ταξείδια, ητο Ιν έκ των έδίμων των, ώσοΰτως δε 
το νά σπουδάζωσιν έν Παδουη ή εν τινι σχολή τής Βενε
τίας. Αρμόζουσα καί έμπρέπουσα είς τους ευγενεις έδεω- 
ρεΐτο καί ή μκανότης του στιχουργέϊν, του κιδαρίζειν καί 
άδειν, ωσαύτως δ'ε καί ή συνήδεια του ζωγραφίζεσ&αι υπό 
τίνος των περιφημότερων ζωγράφων.

Αί έπιστήμαι καί αί ώράϊαι τέχναι έτιμώντο πολύ, καί 
έν Βενετία υπήρχε μάλιστα μία των διασημοτάτων σχολών 

■ τής ζωγραφικής, έν ή διέπρεψεν ό Τιτιανός, ό Τιντορέττος 
καί ό Παύλος Βερονέζος.

Ή  μέση τάξις των πολιτών εΤχεν είς χεΐρας δλον το 
έμπόριον καί καδίστατο όσημέραι ευπορωτέρα καί πλουσιω- . 
τέρα. Μεταξύ τών έμπορων τούτων υπήρχον καί πλουσιώτα- 
τοι άνδρωποι, οιτινες έκτιζον τά  μεγαλοπρεπή των παλάτια 
πλησίον είς τά  τών ευγενών, τινα δέ Ιξ  αυτών ήσαν έκ τών 
ωραιότατων τής πόλεως. Τινές ήρχιζον πάμπτωχοι μικρόν 
τινα έργασίαν έμπορικήν καί έγίνοντο έκατομμυριοΰχοι. Αν 
δε κατώρδουν ώς τοιουτοι νά όγοράσωσι τήν ευγένειαν καί 
νά έγγράψωσι το  όνομά των είς τό χρυσοΰν βιβλίον, τότε 
έδεώρουν τό κατόρθωμα τούτο ώς τήν έκπλήρωσιν τού ύψί- 
στου τών πόδων των. Τούτο βεβαίως συνέβαινε σπανιώτατα 
καί μόλις είς τούς νεωτέρους χρόνους, δτε πλέον ή άρχαία 
δόξα τής Βενετίας ήρχιζε νά καταπίπτη, ήδύναντο όπλο“ 
ίΒιώται να γίνωσι δεκτοί είς τήν. ένετικήν ευγένειαν, άφού 
πρότερον ύπεβάλλοντο είς αΰστηροτάτας έξετάσεις έκ μέρους 
τής Γερουσίας καί κατέβαλλον σημαντικά ποσά. 'Ο  ’Ιωσήφ 
Περσικός, δστις έκ τής ταπεινής αυτού δέσεως κατώρδωσε 
ν’ άνέλδ·η είς' τήν τάξιν πλουσιωτάτου έμπορου, ήγόρασε τόν 
τίτλον τής εΰγενείας δια 100,000 δουκάτων. Αλλος τις, 
όνόματι Bontompelli, δ.στις είχε διανόση τό αυτό στάδιον 

• κ.αί διά  του πλούτου του παρέσχε πολλάς υπηρεσίας είς τήν 
τάξιν των ευγενών καί είς τήν πόλιν ολόκληρον, δέν κατώρ
δωσε νά έγγραφή είς τό χρυσοΰν βιβλίον· . . . .

Μέ τήν αυξησιν τής ευπορίας καί του πλούτου τής Βε
νετίας κατά τόν 15. καί 16. αίώνα συνεβάδιζε καί ή αίξησις 
τών αξιώσεων καί τών δαπανών Ιν γίνει, καί Ιδία κατά τούς 
γάμους τών ευγενών. νΗτο γενικόν τό έδιμον, καδ’ ό ή 
νύμφη ώφειλε νά φέρη είς τον γαμβρόν άνάλογόν τινα προίκα 
είς μετρητά χρήματα καί είς φορέματα καί άλλα κοσμή
ματα. Αλλ’ ή σπατάλη είς τοιαύτας περιστάσεις έφδανεν 
είς τοσοΰτον βα&μόν, ώστε ή άγρυπνος καί τής γενικής εύ-

ημερίας τού. λαού κηδομένη γερουσία ήναγκάσδη τό 1505 
νά έκδώση διάταγμα, καδ·’ ό ή προΐξ έν συνόλω δεν έπετρέ- 
πετο νά ΰπερβαίνη τάς 3000 δουκάτων. Έ κτος τούτου έκα
στος ευγενής ώφειλεν ένα μήνα προ του γάμου του νά ύπο- 
βάλη τά  του συνοικεσίου είς τόν Δόγην καί τούς" συμβού
λους του πρός Ιξέτασιν τής περιουσίας καί τής ίσότη-ος 
του γένους τών νυμφευ.ομένων καί νά περιμένη τήν συγκα- 
τάδεσιν τής γερουσίας. Αν ένυμφεύετο, τουδ’ δπερ συνέ- 
βαινε συχν.άκις, δούλην ή υπηρέτριαν ή χωρικήν ή άλλην τινά 
γυναίκα ταπεινής τάξεως, έχανον καί αυτός κάί οί υίοί του 
τόν τίτλον τής εΰγενείας καί έγίνοντο άπλοι πολίται. 'Ο  
νόμος ουτος όμως ό ¿φορών τήν προίκα ήτο τοσοΰτον δύσ
κολος νά τηρηδή, οίστε έντός τού 16. αίώνος πολλαχώς με- 
τεβλήδη καί έτροποποιήδη, καί κατ’ αρχάς μεν έπετρέπετο 
προίξ 4000 δουκάτων, ακολούδως δέ 6000 δουκάτων, πράγ
ματι όμως έδίδοντο 40,000 καί 60,000 δουκάτων ώς προίξ.

Δύο ήμέρας προ τοΰ γάμου ήρχιζον οί μεμνηστευμένο,ι 
τάς έπισκέψεις των, κατ’ αρχάς είς τούς γονείς καί τούς 
συγγενείς. Πρός τοΰτο έπέβαινον δολωτής' λέμβου (γόνδο- 
λας) πλουσίως. κεκοσμημένης, τήν οποίαν ήκολούδουν Λολλαί 
άλλαι έπίσης στολισμέναι λέμβοι έν πανηγυρική πομπή. Είς 
τά  παράδυρα τών οικιών τών συγγενών' καί φίλων έκυμά- 
τιζον σημαΐαι καί έκρέμαντο πολυτελέστατοι τάπητες. Πύ
ραυλοι καί ζητωκραυγαί έχαιρέτιζον τό νυμφικόν ζεύγος παν- 
ταχοΰ κατά τήν πορείαν του. ’Ακολούδως συνωδεύετο ύπό 
μεγάλου πλήδους άνδρώπων είς τήν Ικκλησίαν παιανιζούσης 
τής μουσικής, καί κατόπιν έδίδετο πολυτελέστατον γεΰμα 
έν τή οίκία τοΰ γαμβρού. Τήν άκόλουδον ήμέραν έφερον 
είς τόν νυμφικόν ζεύγος τά  γαμήλια δώρα.

Μετά μεγάλης πολυτελείας έο>ρτάζετο ωσαύτως ή γέν- 
νησις καί ή βάχτισις τών χαιδίων, καί μετά μείζονος έτι 
πολυτελείας καί μεγαλοπρεπείας ή κηδεία τών νεκρών. 'Ο  
νεκρός έφέρετο κατ’ αρχάς έν πανηγυρική, πομπή είς τήν έκ- 
κλησίαν, ένδά εύρίσκετο ό τάφος τής οίκογενείας του. 'Η  
αδελφότης, είς ήν έκαστος ύπήγετο κατά τόν βίον του, προ- 
επορεύετο τής πομπής λαμπαδηφοροΰσα, καί οί λοιποί πενδο- 
φόροι ήκολούδουν κρατούντες ωσαύτως άνημμένας λαμπάδας. 
Ακολούδως ήρχετο ή όπό όκτω άνδρών βασταζομένη καί με 
χρυσά ο&όνια κεκαλυμμένη σορός· όπισδεν τής σορου ήκο- 
λοόδει ό κλήρος, εΐτα είποντο οί υπηρέτου, έν πενδίμφ· πολυ- 
τελεΐ στολή, τά  πλήδη τών μοναχών καί εΐτα ο λοιπός 
όχλος. 'Η  κηδεία ενός συμβούλου, ή Δόγου ή τής γυναικός 
αυ’τοΰ ήτο έκτακτος -πένδιμος πανήγυρις, καδ’ ήν άνεπτόσ- 
σετο ή μεγίστη πομπή καί μεγαλοπρέπεια. Τότε έκρουοντο 
πενδίμως οί διπλοί κώδωνες του 'Αγίου Μάρκου, ό κλήρος, 
αί άρχαί μετά τής συνοδείας τω ν παρήλαυνον πομπωδώς, οί 
στρατιώται καί οί ναΰται κατετάσσοντο είς στοίχους, μυρίαι 
διάδες άνέπεμπον είς τόν αέρ«; πυκνότατα νέφη καπνού καί 
¿ναρίδμητοι λαμπάδες έκίνουν τάς φλόγας των. Τοιουτοι 
νεκροί έμενον έν ανοικτή σορωέπί τρείς ήμέρας έκτεδ·ειμένοι 
έν τή  λαμπροτάτη αίδοόση τού δουκικού παλατιού.

Πολυτελείς εΰωχίαι καί χοροί μεγαλοπρεπείς ήσαν αί 
κυριώτεραι διασκεδάσεις τών ευγενών οικογενειών, αίτινες είς 
τοιαύτας περιστάσεις εΐχον ευκαιρίαν νά έπιδεικνΰωσι τόν 
πλοΰτόν των καί δλην αύτών τήν λαμπρότητα. Οί προσ
κεκλημένοι. ξένοι απήστραπτον έν ταΐς πολυτιμοτάταις έκ 
βελούδου τ  μετάξης ένδυμασίαις των, κεκοσμημένοι με χρυσά 
κοσμήματα καί με λαμπρούς αδάμάντας, πολύτιμα πτερά 
στρουδοκαμήλων καί άλλα βαρύτιμα κοσμήματα. 'Η  τρά
πεζα ήτο έστρωμένη μετ’ έκτακτου λααπρότητος καί πολύ-
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τελείας, καί' έλαμπεν έκ τών χρυσών καί αργυρών καί 
υαλίνων σκευών καί ποτηρίων. Αναρίδμητα φαγητά, μετ’ 
εκτάκτου μαγειρικής τέχνης παρεσκευασμένα, σπάνια δώρα 
τής ’Ανατολής καί τής Δύσεως, έπλήρουν τήν τράπεζαν. Ό  
έκλεκτοτερος οίνος έπλήρου τά  πολύτιμα ποτήρια. Οί σπα- 
νιώτεροι καρποί έξ όλων τών μερών τού κόσμου έγελων έκ 
τών χρυσών σκευών. Τά δαυμασιώτερα αριστοτεχνήματα τών 
ζαχαροπλαστών, λιχνεύματα παντός είδους έτίδεντο έπί τής 
τραπέζης. Μετά πολύωρον ευωχίαν μετέβαινον είς τάς παρα- 
κειμένας αίδούσας, ένδα παρεδίδοντο είς πνευματικωτέρας 
ήδονάς, στιχουργούντες, κιδαρίζοντες, άδοντες, εΰφυολογούν- 
τες καί προσπαδοΰντες νά χροσελκύσωσι δ ι’. όσον ,οΐόν τε 
άβροτάτων τρόπων τήν εύνοιαν καί τόν έρωτα τών κυριών.

Υπέρμετρος πολυτέλεια καί μεγάλη φιλοκοσμία άχετέ- 
λουν έν τών κυριωτέρων χαρακτηριστικών τής τότε ένετικής 
κοινο>νίας καί μολονότι ή γερουσία παντοιοτρόπως προσεπά- 
δει νά περιορίση τό κακόν τοΰτο, οΰδέν όμως ήδύνατο να 
κατορδώσ-/) έν κοινωνία, έν ή τοσοΰτον συχνά αί πολιτικαί 
καί δρησκευτικαί έορταί έτελούντο δημοτελώς μετά τής 
ύψίστης μεγαλοπρεπείας, δι’ ής αΰταί αί άνώταται άρχαί 
έφιλοτιμούντο νά έπιδείξωσι τό γόητρον καί τό μεγαλείον 
τής Βενετίας. Αί έπισκέψεις ξένων ηγεμόνων καί πριγκήπων, 
αί αφίξεις απεσταλμένων ή πρέσβεων, ή στέψις τού Δόγου 
καί τής συζύγου του, ή έτησίως έπαναλαμβανομένη Ιορτή 
τής συζεόξεως τού Δόγου μετά τής Θαλάσσης έπανηγυρί- 
ζοντο μετ εκτάκτου καί ανυπερβλήτου πομπής καί μεγαλο
πρεπείας. 'Ο  Δόγης έφόρει τήν τιάραν έπί τής κεφαλής, κε- 
κοσμημένην δι’ άδαμάντων αξίας 150,000 δουκάτων, καί ήτο 
ένδεδυμένος χρυσά φορέματα. Προ αυτού έπορεύετο σώμα 
μουσικών μέ άργυράς σάλπιγγας καί. ή σωματοφυλακή με 
οκτώ· βαρείας μεταξωτάς χρυσοποίκιλτους σημαίας. "Οπισδεν 

. αΰτοίΓ είποντο οί ύπηρέται με τήν έδραν, τό προσκεφάλαιον 
■ καί. τήν δολίαν, ακολούδως ήρχοντο οί αξιωματικοί, ό καγ- 
, γελάρίος μετά τών γραμματέων, ή μεγάλη βουλή, τό συν-
• έδριον τών δικαστών, ή γερουσία, ¡ή βουλή τών Δέκα καί 
< ακολούδως έν- λαμπρά πανηγυρική στολή ή σύζυγος τοΰ
Δόγου μετά τών κυριών τής τιμής καί τών υπηρετριών.

■Έν γένει ή γυνή ήτο περιωρισμένη έντός τοΰ οίκογε-
• νειακοΰ κύκλου διότι άφ’ ενός ή αρχαία δημοκρατική αΰστη- 
.· ρότης έν τή. οίκογενέία καί ή αστυνομία άφ’ έτέρου προσεπά-
• δουν παντοιοτρόπως νά έμποδίσωσι καί τήν έλαχίστην κλίσιν 
πρός χαλάρωσιν γ διαφδοράν τών ήδών. Οίαδήποτε ανάμιξις 
είς τάς δημοσίας υποδέσεις απηγορεύετο αΰστηρώς καί είς την 
διαπρεπεστάτην γυναίκα. Ή  αρετή αυτής ίστατο υπό την 
σκέπην τής' πολιτείας. 'Ο  άπιστος σύζυγος έδεωρειτο άξιο.

. καταφρόνητος, ωσαύτως δέ καί ό έραστής, όστις εντός Ιξ 
μηνών δέν ένυμφεύετο τήν έρωμε'νην του. ’Οστις άπεπειράτο 
νά βλάψη τήν φήμην γυναικός τίνος, έξωρίζετο, δστις δέ δη
μοσία χροσέβαλλεν αΰτήν, έτιμωρεΐτο ένίοτε μέ τόν δάνα- 
τον. Ό  νέος Morosini έφίλησε διά  τής βίας μίαν γυναίκα 
καί συγχρόνως τή άφήρεσε κόσμημά τι. 'Ο  πατήρ του άπή- 
τησε νά τόν άπαγχονίσωσι καί ν’ αποκόψωσι τήν κεφαλήν 
του, οπερ καί έγένετο. Ακόμη έν έτει 1564 προΰκάλεσε-γε
νικήν ταραχήν καί αγανάκτησιν έν Βενετία ή εΐδησις, ότι ή 
νεαρά πατρικία Bianca Capello έδραπέτευσεν έκ τού πατρικού 
οίκου μετά τοΰ έραστού της δπως γείνη σύζυγός του. 'Ο  

-■πατήρ αυτής καί ή πολιτεία έδ.ηκαν βραβείον χιλίων δου-
• κάτων, όπως συλληφδώσιν άμφότεροι. Βραδύτερον βεβαίως, 

ότε ή εξημμένη αυτη νεάνις έγένετο μεγάλη δούκισσα τής
- Φλωρεντίας, ή Βενετία χαριζομένη είς τόν ισχυρόν οίκον τών

Μεδίκων, άνεκήρυξε τήν ώραίαν Bianca ,,δυγατέρα τής δη
μοκρατίας“, δπερ ήτο ή ύψίστη.τιμή, ήν ήδύνατο ν’ άπΟ- 
κτήση γυνή Βενετίς. Έ ν  ετει 1522 ή πατρικία Marietta Ca- 
ravello κατεδικάσδ-η είς δεκαετή εξορίαν, διότι πρός έκδί- 
κησιν ήλειψε μέ πίσσαν τήν δύραν τής οικίας, έν ή κατωκουν 
δύο γνώριμοι κυρίαι, δ .δέ δόγης Veneno δ ι’ δμοιόν τι 
πταίσμα άφήκε τόν υίόν εΰγενούς τίνος κυρίας ν’ άποδάνη 
έν τή φυλακή. Φαυλόβιοι άνδρωποι, αν δέν έφονευοντο μυ- 
στηριωδώς ύχό τών μισδωτών δολοφόνων τής βουλής τών 
δέκα ή δημοσία υπό τού δημίου, »τιμωρούντο μέ τήν Cheba. 
Ούτως ώνομάζετο ή ποινή, καδ’ ήν ό καταδικασδείς ένε- 
κλείετο έντός καγκελλωτού κλωβού, τόν δποίον έχρέμων 
άπό τοΰ κωδωνοστασίου μέχρι τοΰ ήμίσεως ,αΰτοΰ υψους έν 
τή πλατεία τού ‘Αγίου Μάρκου, καί οδτως έξετίδετο είς τήν 
χλεύην τού κοινού.

Αί κυρίαι όμως έν τω περιορισμώ αυτών έντός τής οί
κογενείας έφεόρισκον παντοΐα μέσα, δπως διασκεδάζωσι τάς 
ώρας τής άνιαράς σχολής των. Τοιουτοτρόπως παρεδίδοντο 
έμπαδώς είς τά  παιγνίδια, δχι μόνον είς τό ζατρίκιον, άλλά 
καί είς τά  τυχηρά χαρτοπαίγνια, τά  πλείστα τών όποίων έφευ- 
ρέδησαν προς τούτο έν Βενετία περί τά τέλη τού 15. αίώνος. 
Πόσον μεγάλας διαστάσεις έλάμβανε τό πάδος τοΰτο τής χαρ
τοπαιξίας έξάγεται εκ τίνος διατάγματος τής φοβέρας βουλής 
τών Δέκα έκ τοΰ έτους 1506, δ ι’ οδ ή πώλησις τών παιγνιό
χαρτων καί τά  τυχηρά παιγνίδια άπηγορεόοντο καί έπεβάλ- 
λετο αΰστηρώς είς τους όπηρέτας νά καταμηνύωσι τους κυ
ρίους των έν περιπτώσει παραβάσεως τοΰ διατάγματος τού
του. Τότε άνεφάνη τό δημόσιον λαχοπαίγνιον καί ώς 
εΰγενεστέρα καί πνευματικωτέρα διασκέδασις «ί δεατρικαί 
παραστάσεις.

Σπουδαιότατη διά τήν άνάπτυξιν τοΰ κοινωνικού .βίου 
τής έποχής έκείνης ήτο ή ένέργεια συλλόγου τίνός έκ πλου
σίων καί εΰ.δύμωνΕνετών νεανιών, τού όποιου ό σκοπός ήτο νά 
παρασκευάζη καί τελή έορτάς καί πανηγύρεις παντός είδους, 
πρός ψυχαγωγίαν τοΰ λαού. ‘Ο σύλλογος ουτος ώνομάζετο 
Calza, διότι έκαστον μέλος αΰτοΰ εφερε τό έμβλημα τοΰ 
συλλόγου κεντημένου μέ διαφόρων χρωμάτων μέταξαν έπί τής 
περικνημίδος τοΰ δέξιοΰ χοδός, συνεστήδη δέ έπί τή  ευκαι
ρία τής .στέψεως τού Δόγου Michel Steno κατά τόν 15. αί
ώνα. Ανδρες καί γυναίκες έξ όλων τών κοινωνικών τάξεων, 
ακόμη δέ καί ξένοι άνήκον είς τόν σύλλογον τούτον, δστις 
άπετελεΐτο έκ διαφόρων ομάδων, »κόστη τών όποίων εΐχεν 
ίδιαίτερον έμβλημα καί ιδιαίτερον όνομα, π. χ. ,,οί Α&άνα- 
τοι“, ,,οί Αιώνιοι“, ,,οί Εΰτυχείς“, ,,οί Μακάριοι“, ,,οί Ευγε- 
νείς“, ,,οί Ανδηροί“. Τόν σύλλογον τούτον, δστις ήτο ή ψυχή 
είς πάσαν είτε δημοτελή είτε ιδιωτικήν έορτήν καί πανήγυ- 
ριν, καί δστις πρό πάντων άνελάμβανε τήν έκτέλεσιν τών 
δεατρικών παραστάσεων, ήδύνατο τις νά όνομάση „τήν χρυ
σήν νεολαίαν“ τής Βενετίας. Ό λ α  τά  μέλη τοΰ συλλόγου 
τούτου ήσαν άνδρωποι πλουσιώτατοι καί έξώδευον άπειρα 
χρήματα, δπως π. χ. διά τήν συμμετοχήν είς τάς έορτάς τής 
στέψεως τοΰ Δόγου Steno έκαστον μέλος έπλήρωσε 2000 δου
κάτα.

Ή  εΰημερία. αυτη, ή εΰδυμία καί εΰδαιμονία, ήτις χα
ρακτηρίζει τήν Βενετίαν περί τά  τέλη τού 15. αίώνος, ήτο 
γενική είς δλας'τάς τάξεις τού λαού. Πτωχοί δέν όπήρχον 
σχεδόν καδόλου έν τή πόλει. Έ καστος είργάζετο καί πάσα 
έργασία άντημείβετο πλουσίως, οδτως ώστε όΰδείς ύπέφερεν, 
οΰδείς έστενοχωρείτο. Ε κ τό ς τούτου οί Βενετοί ·?σ«ν γεν
ναίοι καί εΰεργετικώτατοι. Οί πλούσιοι παρεΐχον πολλά χρή-
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• ματα υπέρ τη ; γενική; ευημερία; του λαού. Ή  κυβέρνησις 
έφέρετο μετά μεγίστη; έχιεικεία; προ; τά ; κατωτέρα; τά
ξει;. Ό σον αύστηρώ; καί άδυσωπήτω; έτιμώρει χασαν παρ
εκτροπήν των εγγενών καί πλουσίων, τοσουτον έχιεικής έδείκ- 
νυτο προ; τού; πολίτα; των μεσαίων καί των έργατικων 

. τάξεων, έκτο; έάν έπρόκειτο περί μεγάλων κακουργημάτων. 
Διά του'το <5 λαό; ήτο λίαν ευχαριστημένο; καί δεν άνε- 
μιγνύετο ε?; τά ; δημοσία; υποδέσεις, άλλ’ εύπειδώ; καί ευ
χαριστώ;· πειδομενο; εί;" τού; νόμου;, ήτο υπερήφανο; έπί 
τω μεγαλείο* καί τή  δόξη τη ; δημοκρατία; καί έδέχετο 
εΰγνωμόνω; πάσα; τά ; απολαύσει;, ά ; παρειχον αΰτω δα- 
ψιλω; αί δημοτελέι; εορταί καί πανηγύρει; καί αί λοιπαί 

. διασκεδάσει; καί ψυχαγωγίαι έκ μέρου; των ευγενών καί 
‘πλουσίων.

’Ή το άρχαΐον έδιμον, εί; εκάστην δημοσίαν πανήγυριν 
νά λαμβάνωσι μέρο; εί; τά ; πομπά; πάσαι αί συντεχνίαι, 
καί διά  τούτο έκαστο; πολίτη; ώφειλε νά άνήκη εί; μίαν 
ώρισμένην συντεχνίαν. Κ ατά τά ; έορτά; τή ; στέψεως των 
Δογων καί των συζύγων αυτών άνέπτυσσον αί συντεχνίαι με- 
γίστην μεγαλοπρέπειαν καί όλον αυτών τον πλούτον καί την 
λαμπρότητα, φιλοτιμούμεναι παντοιοτρόπω; νά άνυψωσωσι 
τήν δόξαν καί το γόητρον τή ; δημοκρατία;. Παρήλαυνον 
μέ μουσικά;, μέ σάλπιγγα; καί τύμπανα, με λαμπρότατα; 
σημαία;, άνήγειρον θριαμβικά; αψίδα;, έτέλουν λεμβοδρομία; 
καί εδιδον εί; τον άνώτατον άρχοντα τή ; πολιτεία; πολυ- 

,τελέστατα γεύματα έν τω χαλατίω των Δογων. Οί χρυσο- 
χόοι- καί οί κρεωπωλαι διεδραμάτιζον κατά τά ; έορτά; ταύ- 
τα ; σπουδαιότατου πρόσωπον. Καί ετι σπουδαιότερου οί 
άλιεΐς. Ουτοι άπετέλουν μάλιστα έν τω προαστείω τή ; Βε
νετία; Άγίψ Νικολάφ Ιδιαιτέραν δημοκρατίαν καί ό αρχηγό; 
τή ; συντεχνία; των έφερε κατά τό Ιπικρατούν έδιμον τον 
τίτλον τού'Δόγου, δπω; ό ανώτατος άρχων τή ; Βασιλίσση; 
τού Άδρία, Ή  δημοκρατία αυτη τών-άλιέων είχεν ωσαύτως 
ίδίαν βουλήν των Δώδεκα καί Ιδιαίτερον άρχιγραμματέα προ; 
διοίκησιν των αλιευτικών υποδέσεων. Αί παρά τή πλατεία 
τού Αγίου Μάρκου άνώταται άρχαί δέν άπηγόρευον τούτο 
εί; τον μικρόν λαόν τού 'Αγίου Νικολάου. ’Απεναντίας, κατά 
τήν έπίσημον έκλογήν τού Δόγου τών άλιέων ήτο πάντοτε 
Λαρων καί. εις έκ τών δουκικών γραμματέων, δστι; συνώ- 
δευεν άκολούδω; έν λαμπρότατη πανηγυρική πομπή τον έκ- 
λεγέντα εί; τό Δόυκικδν παλάτιον, ένδα ό νέο; Δόγης τών 
άλιέων έχεσκέπτετο · τον άνώτατον άρχοντα τή ; πολιτείας, 
τον έκλαμπρότατον αυτού συνάδελφον.·

’Εκείνο τό όποιον μεγάλω; συνετέλεσεν εί; το νά κατα- 
στήση ευάρεστου τω λαο καί ‘αγαπητήν τήν πατριαρχικήν 
σχέσιν. μεταξύ τής κρατουση; αριστοκρατία; καί τού λαού, 
ήτο ή συνήθεια τών ευγενών, νά δεικνυωνται λίαν ευπροσή-

Φ Ρ Α Γ Κ Ι Σ Κ

- Τή 2. Δεκεμβρίου 1888 συμπληρούται όλόκληρο; τεσσα- 
- ρακονταετία, άφ’ ή ;;ό  αύτοκράτωρ Φραγκίσκο; Ιωσήφ Α'.
. ’ ανήλιε τον Αυστριακόν θρόνον! Οί λαοί τή ; έκτεταμένης 
. 1 μοναρχία; των 'Αψβούργων παντοίοι; τρόποι; δά  έκδηλώσωσι 

: κάτά την ήμέραν ταύτην τον βαδύν σεβασμόν καί τήν άκραν 
άφόσίωσίν των προ; τόν Σεπτόν Μονάρχην, δστι; από τεσσα
ρακονταετία; μέ στιβαράν χειρ« κρατεί τό πηδάλιου τή ; πο
λιτεία; κοά άνένδότως καί μετά μεγάλης φρονήσεως έργά-

γοροι, φιλόφρονε; καί γεννάίοι προ; πάντα πολίτην καί τών 
κατωτάτων ό τι έργατικων τάξεων. Τό χάσμα, δπερ έχώριζε 
τήν υψηλήν ένετικήν αριστοκρατίαν άπό τού ταπεινού όχλου, 
έγεφυρούτο διά τής προσωπικής ευμενείας καί φιλοφροσύνης 
αυτών τών εύγενων. Ή  κυριωτέρα τούτου άπόδειξι; είναι, 
οτι οί πλεϊστοι τών ευγενών άνελάμβανον τήν δέιην άναδό- 
χου τού τέκνου ofa; δήποτε Ιργατική; οίκογενείας, καί ή 
δέσι; αυτη έδεωρεΐτο ώ ; ιερά σχέσις, ή τ ι; προσελάμβανε 
πλείστάκι; τον χαρακτήρα άλη&ιυή; συγγενείας καί συνέδεε 
διά στενοτάτων δεσμών τόν άνάδεκτον πάϊδα καδ’ όλον 
αυτού τόν βίον προ; τήν οίκογένειαν τού εύγενού; αυτού 
προστάτου. Τού άναδόχου ή οίκία ήτο πάντοτε ανοικτή εί; 
τόν βαπτιστικόν του, τόν όποιον Ιδεώρει καί μετεχειρίζετο 
ώ ; μέλος τή ; ίδ ία; του οίκογενείας.

Τοιουτοτρόπως έζη λοιπόν καί τό μέγα πλήδο; τού ένε- 
τικού λαού κατά τΟυ; χρόνους έκείνου; τής ακμής τή ; δη
μοκρατίας έν άνέσει καί εύδυμία καί ευημερία άπολαύον, ώ; 
ουδαμού αλλαχού είς τοσουτον βαδμόν, τών τού βίου ήδο- 
νων καί απολαύσεων. Έ ν  τή ωραία υπό τής δαλάσση; παν- 
ταχόδεν περικλυζομένη καί υπό μυρίων διωρύγων διασχιζο- 
μένει πόλει, υπό τόν ήπιον καί αϊδριον ουρανόν, ευρισκε 
πάντοτε ευκαιρίαν διά  τά ; άδώα; διασκεδάσει; του. Ε ί; 
μικράν άπό τη ; πόλεω; άπόστασιν είχε τό Lido, ένδα διήγε 
μετά τή ; συζύγου καί τών τέκνων τά ; δερινά; έσπέρα; παρά 
τά  φλοισβίζοντα κύματα τού Άδριατικοϋ πέλαγους. Μέ τά ; 
ωραία; ένεΐικά; λέμβου; μετέβαινεν έκεϊ καί έπέστρεφεν άκο- 
λούδω; εί; τήν πόλιν, ένω τά  εύδυμα άσματα τών κορασίων 
καί νεανίδων συνώδευον τόν μαγευτικόν πλούν. Ε ί; τού; περι
πάτους, εί; τή ν  πλατείαν τού 'Αγίου Μάρκου, ήτι; πάντοτε 
διατηρεί τό δαυμάσιον δέλγητρόν της, υπήρχον μυδολόγοι 
καί αύτοσχεδιαζοντε; ποιηταί, διηνεκή; καί ζωηρά κίνησι; 
ευγενών καί έργατών καί έντοπίων καί ξένων. Τά λαμπρά 
περίχωρα καί αί πλησίον νήσοι προυκάλουν διά τού δελγή- 
τρου των παντό; είδους έκδρομάς, καί ό οικογενειακό; βίος, 
άπηλλαγμένο; τών βιωτικών φροντίδων καί μερίμνων, διε- 
μορφούτο χάριέντω; διά τού φαιδρού, ζωηρού καί άδώου 
χαρακτήρο; τών άνδρώπων. Ευδύτης καί τιμιότη; ήσαν αί 
κυρίαι άρεταί τού ένετικού λαού, αίτινε; διετηρήδησαν παρ’ 
αυτώ έπί μακρόν είσέτι χρόνον, αφού έν τά ϊ; άνωτέραι; τά- 
ξεσιν ή παράλυσι; τών ήδών καί ή έκ τής σπατάλη; καί 
αργία; έπελδούσα πενία έπήνεγκον καί συνετέλεσαν τά ; δλε- 
δρία; αυτών καί άνεπανορδωτου; καταστροφάς.

Τήν σήμερον ή Βενετία εΤνε μόνον ή σκιά τού αρχαίου 
αυτή; μεγαλείου, άλλ’ έκ τών αρχαίων αυτή; μαρμαρίνων 
παλατίων όπολάμπει είσέτει μελαγχολικώ; ή άνταΰγεια τή ; 
αρχαία; ένετική; λαμπρότητο; καί μεγαλοπρεχεία; μέχρι 
τών ήμετέρων χρόνων.

Ο Σ  Ι Ω Σ Η Φ .

ζεται υπέρ τή ; ευημερία; καί τού μεγαλείου τών.λαων τή ; 
μοναρχία; του!

Εϊνε δύσκολον νά σκιαγραφήση τ ι;  έν ύλίγοι; τόν Μο
νάρχην, ου ή ίστορία άναποσπάστω; συνδέεται μετά των με
γάλων ίστορικών γεγονότων τή ; δια^ευσάση; τεσσαρακον
ταετίας. Πρωτότοκο; υίό; τού άρχιδουκό; Φραγκίσκου Κα
ρόλου έγεννήδη έν δοΐιδηδπιηη τή 18. Αύγουστου 1830 καί 
έξ άπαλών ονύχων Ιτυχεν εί; άκρον Ιπιμεμελημένης άνατρο-
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φής ό νεαρός άρχιδούξ, οδ ή φιλοπονία, Εμβρίθεια καί σω- αύτοκράτωρ Φραγκίσκος ’Ιωσήφ εις δεύτερον κατά των 
φροσύνη εύθύς Εξ αρχής Εγέναντο καταφανείς· Τήν παίδευσίν Ιταλών πόλεμον, βοηθουμενων αυτοπροσώπως υπό τού Να- 
Του διηύθυνεν αυτή ή μήτηρ του άρχιδούκισσα Σοφία, γυνή πολέοντος, ήναγκάσθη με τα Επανειλημμένα? ατυχείς μά- 
Εκτάκτού παιδείας και νοημοσύνης, Βοηθοόμενός υπό πιστού χας ν’ άποδώση κατά τήν Εν Βιλαφράγκα συνθήκην τήν 
και Ισχυρού μνημονικού έξέμαθε ταχέως ό ,νεαρός άρχιδούξ Λομβαρδίαν εις τόν βασιλέα τού Πεδεμοντίου, καί έστρεψεν 
όχι μόνον πολλάς ευρωπαϊκός γλώσσας, αλλά καί άπάσας. ακολούθως άμέριστον τήν προσοχήν του προς άναδιοργάνω- 
τάς γλώσσας τών λαών τής μοναρχίας· κατώρθωσε δέ νά σιν των Εσωτερικών τής μοναρχίας, δούς σύνταγμα είς τους 
κερδήσή διά- τών πολλών προτερημάτων του τάς καρδίας διαφόρους λαούς, δυνηθέντας ουτω νά λαμβάνωσιν ενεργόν 
των Ούγγρων, δτε έπέμφθη υπό τού αύτοκράτορος ως άντι- · μέρος είς τήν νομοθετικήν Εξουσίαν. Σπουδαιότατου διά 
πρόσωπος τούτου είς Πέστην τη 2. ’Οκτωβρίου 1847. Κατά ■ τήν Αυστριακήν μοναρχίαν υπήρξε τό έτος 1866. Έ ν ω 
Μάρτιον του 1848. ήκολούθησε τήν κατά τού Πεδεμοντίου προς νότον νικηφόρως αί αύστριακαί στρατιαί, υπό τήν άρχη- 

, Αιίστριακήν Εκστρατείαν, ίνα τελειότερου έξασκηθή' είς τά  γίαν Εμπειροπολέμων στρατηλατών, άπέκρουσαν καί κατά 
στρατιωτικά,.'καί έν τη  παρά τήν Santa Lucia αιματηρά· ξηράν καί κατά θάλασσαν το υ ς ’Ιταλούς, προς βορ^αν, έπί 
συμπλοκή (6, Μαΐου 1848) έλαβε παρά τό πλευρόν τού έν- · τών πεδιάδοιν τής Βοημίας, ήττήθησαν όλοσχερώς υπό τών 
δόξδυ στρατηλάτου 'Ραδέτσκη τό βάπτισμα τού πυρός. Ό  Πρώσσων, καί συνέπεια τής όδυνηράς ταύτης ήττης υπήρξεν 
γηραιός στρατάρχης ,έν τή προς τόν στρατόν ήμερησία δια- ή έξωσις τής Αυστρίας έκ τής Γερμανίας, 
τάξει έποιήσατο εδφημον μνείαν τής αταραξίας καί γενναίο- Μετά τήν μάχην τής Σαδόβας ολην τήν προσοχήν του 
τητος τού νεαρού αρχιδουχός. Άλλ’ ήδη σπουδαία γεγονότα κατέβαλεν 6 αύτοκράτωρ είς τά  Εσωτερικά τού κράτους του· 
έτάραξαν καί έκλόνησαν σύσσωμου τήν Ευρώπην δλην. Ή  Ή  άναδιοργάνωσις τού στρατού καί τού ναυτικού, ή Εμψύ- 
έν. Γαλλία. Φε’βρουαρινή Έπανάστασις εδρε προθύμους μιμη- χωσις τής βιομηχανίας καί τού έμπορίου, ή έξάπλωσις τής 
τάς είς τά  άλλα έθνη, καί οί λαοί τής γηραιάς μοναρχίας δημοσίας έκπαιδευσεως, ή τελεία απονομή δικαιοσύνης προς 
τών Άψβούργων θρασέϊαν ήγειρον κεφαλήν αίτούντες μεγά- πάντας τους λαούς, κατέστησαν τήν Αυστρίαν υπό τό σκή- 
λας Ελευθερίας. Ό  τών συντηρητικών πρόμαχος, ό έπί τεσ- πτρον τού αύτοκράτορος Φραγκίσκου ’Ιωσήφ μεγάλην καί 
σαρακονταετίαν ίθύντωρ τής έξωτερικής πολιτικής τής Ευρώ- ανθούσαν δύναμιν, περιζήτητου σύμμαχον καί έπέφοβον πο- 
πης πρίγκηψ Μέττερνιχ ανάρπαστος'έγέυετο υπό τής θυέλλης λέμιον, καί μετά Εμπιστοσύνης τά  μικρά τού Αίμου κράτη 

' τούτης, ό δε αύτοκράτωρ Φερδινάνδος, παντελώς ανίκανος άτενίζουσι προς αυτήν. Τή 24. ’Απριλίου 1854 Ιτέλεσεν ό 
ν’ αντιμετώπιση' τΟιαύτας δείνας περιστάσεις παρητήθη τη αύτοκράτωρ τούς γάμους του μετά τής πριγκηπίσσης Έ λι-
2. Δεκεμβρίου 1848 χάριν τού ανεψιού του Φραγκίσκου Ίω - σάβετ, θυγατρος τού προ μικρού άποθανόντος Βαυαροΰ δου-
σήφ, αφ’ ου πρότερον καί ό πα.τήρ τούτου Φραγκίσκος Κά- κός'Μαξιμιλιανού, γεννηθείσης τή 24. Δεκεμβρίου 1837. ’Εκ
ρολος, άγαθώς καί ήσυχος οικογενειάρχης, οίκειοθελώς παρη- του γάμου τούτου Εγεννήθησαν ή άρχιδούκισσα Γιζέλα, από
τήθη χάριν' τού υίού του τών Επί του θρόνου δικαιωμάτων τού 1873 σύζυγος του πρίγκηπος Λεοπόλδου τής Βαυαρίας, 
του.: Μετά ανδρικής ρώμης ελαβεν Εν τάίς χερσί τάς ήνίας υίού τού άντιβασιλέως Λουϊτπόλδου, ό διάδοχος άρχιδούξ-ό 
τού κράτους ό δεκαοκταετής αύτοκράτωρ! Μετά τήν κατά 'Ρουδόλφος, συζευχθείς τήν θυγατέρα τού βασιλέωςτών Βέλ- 
τΟύ Πεδεμοντίου νικηφόρου Εκστρατείαν τού 1848 καί-1849 γων Στεφανίάν καί ή άρχιδούκισσα Μαρία Βαλερία.. Έ ν  τη 
ήδυνήθη ό αύτοκράτωρ, βοηθούμενος καί υπό ρωσσικών παρά τήν 'Τεργέστην μαγευτική επαύλει Μιραμάρ διήλθεν ό 

. στρατευμάτων, νά κάταπνίξη Εν αϊματι τήν Ουγγρικήν Επα- Μονάρχης μετά 'τής συζύγου Του έν άκρα απομονώσει τήν
νάστασιν καί οδτω νά στερεώση τόν τέως κλονούμενον θρό- τεσσαρακοστήν Επέτειον τής είς τόν θρόνον άναβάσεώς του.

' νόν του. Άδιαφιλονείκητον γόητρον απέκτησε μετ’ ολίγα Επιζητών αναψυχήν Εκ τών πολυειδών κόπων, ούς μετά 
έτη ή Αύστρία έν Γερμανία διά τής συν&ήκης του Olmütz παροιμιώδους φιλοπονίας υπέρ τής ευτυχίας καί της είρήνης 
προς βλάβην *αί ΐαπείνωσιν τής Πρωσσίας. Μετά δέκα1 τού κράτους του καταβάλλει.
Ιτη άχό τής είς τόν θρόνον άναβάσεώς του περιπλάκείς ό . * * *

 :---- -Ο Κ Φ « » * ------------

Η Λ Ο Υ Κ Ρ Ε Τ Ί Α  Τ Ο Υ  Μ Ε Ξ Ι Κ Ο Υ .
. , . ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ Π ΕΡΙ ΤΗΣ ΟΑΟΪ TÖN Κ Ε Ι3ΙΗ Α Ι8Ν . .

■ ,Ή  ονομασία αυτή τής οδού τών κειμηλίων  ύφίστατο 'Ισπανίας, τάς όποίάς μετωχέτευον ε.ίς .Μεξικόν, άνταπεκρί- 
,πρό πολλών, πολλών έτων, δτε ή πόλις'τού Μεξικού ήτο είσ* νοντο κατ’ ουσίαν πρός τόν πολιτισμόν καί τήν πρόοδον 
έτι νέα.' Έ ν τή αυτή ακριβώς θέσει, έν ή σήμερον κεΐται τής κατακτωμένης χώρας. Τό ύπερήφανον ισπανικόν πνεύμα 

-ή ■ πόλις, αυτή, Ικειτο πρότερον από άμχημονεύτων χρόνων.ή ...ουδόλως παρεδίδετο. είς τοιαύτας σκέψεις, καί οί κοινωνικοί 
πόλις τωνήοφεων καί τών κάκτων. Άλλα τά  καΐωτέρίο περι* καί πολιτικοί θεσμοί έδίδοντο πάντες είς τήν νέαν χώραν 

. γραφόμενα'συμβάντα έλαβον χώραν βραδότερόν-, άφοϋ ήδη σύμφωνοι πρός τούς Εν 'Ισπανία ίσχύοντας. Η αυλή τού 
οί κατακτητάί Εν τη θέσει τής.αρχαίας πόλεως ίδρυσαν τήν άντιβασιλέως'Εν Μεξικώ Εμιμείτο εν σμικρώ τήν μεγαλο- 

. πρωτεύουσαν τής Νέας'Ισπανίας καί-Επί "τού νέου Εδάφους πρέπειαν, τούς τύπους καί τήν πολυτέλειαν τής ισπανικής 
μετεφύτέυσάν, Εφν  όσον ήτό δυνατόν, -τά ήθη καί τά  έθιμα αύλής, καί Ιτ ι περισσότερον Εμιμείτο τά  διεφθαρμένα ήθη 
τής μητρικής των .χώρας, περικαλύπτοντες, ως δΓ έξωτερι- τού παλαιού κόσμου. Οί εύγενείς ησαν έκδοτοι είς τάς 
κοί* τίνος πέπλου,..μέ τήν συνήθη αυτών χλιδήν καί πολύ- άπολαύσεις τού βίου καί άθεοι· ή χλιδή αυτών καί πολυ
τέλειαν τάς ήμιβάρ'βάρούς καί άγριας συνη&είας τής Εποχής τέλεια ύπερέβαινε παν δριον. Οί πένητες έκρύπτοντο έν- 
των, χωρίς νά σκέπτωνται ποσώς άν αί απολαύσεις τής· ταύθα δπως καί άλλαχού, αίσχυνόμενοι τά  ράκη των καί
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άποφεύγοντες τό φώς τής ήμέρας. Μεταξύ τών δύο τούτων 
άκρων υπήρχε καί μεσαία τις τάξις, ή Ελπίς καί ή σωτηρία 
τής χώρας. Ή  μεσαία αύτη τάξις, άπηλλαγμένη τών στε
ρήσεων καί ταλαιπωριών, αίτινες κατ’ ανάγκην Εξετράχυνον 
καί Εξηχρείουν τούς Εντελώς πένητας, άντετάσσετο διηνεκώς 
καί άντέδρα είς. τάς παρεκτροπάς τών υψηλών τάξεων!

Είς τήν μεσαίαν ταύτην τάξιν άνήκον ό Κάσπαρ Βιλλα- 
ρεάλ καί ή σύζυγός του Βιολάντη Άρμέϊο.' 'Ο  Κάσπαρ είχε 
καλήν, άν καί ούχί εύγενή τήν καταγωγήν, Εκέκτητο δέ ικα
νήν περιουσίαν, Επαρκούσαν καί άνέυ τής Εργασίας του πρός 
διάθρεψιν καί συντήρησιν τής μικράς αύτού οίκογενείας. 
Έ τ ο  ευφυής καί ίκανώτατος άνήρ καί ήδύνατο, άν ήθελε, 
νά καταλάβη λίαν διαπρεπή θέσιν καί υψηλά άξιώματα, άλλ’ 
Επειδή ήτο καί ολίγον τ ι φιλόσοφος, προύτίμα χάσης υψη
λής" θέσεως τόν ήρεμον καί φαιδρόν έν τη οικογένεια του 
βίον, ενθα κα&ίστα αύτόν ευτυχή καί εύδαίμονα ή πιστή 
καί πλήρης άφοσιώσεως καί αγάπης σύζυγός του Βιολάντη. 
'Η  σύζυγός του ττο θαυμασίας καλλονής καί εναρετωτάτη 
γυνή. Άφού έκ τής ορεινής αυτής πατρίδος μετέβη είς τήν 
πόλιν καί έμαθεν ύπό ποίων ακαθάρτων σκέψεων, Ιδεών καί 
παθών Εταράσσετο ό καθημερινός .Εν τη πόλει βίος, άπε- 
συρ&η μετά χαράς καί ένέκλεισε τήν έκτακτον αυτής οϊραιό- 
τητα Εντός τών τεσσάρων τοίχων τής μικράς οίκίας,. είς ήν 
ήγαγεν αυτήν ό άγαπητός σύζυγος.

Κατά τά ήμέρας έκείνας, πριν ή ό καταστρεπτικός πέ· 
λεκυς τού κατακτητού έξηφάνισεν άπό της γης δλα τά  Εργα 
τού Θεού καί τών ανθρώπων, εθαλλον έν τή νυν γυμνή καί 
άδένδρφ κοιλάδι τού Μεξικού .πυκνότατα καί σκιερώτατα 
δάση, καί Εντός ωραίου"τινός άλσους Εριοξύλων, άπέχοντος 
|ν  μίλιον άπό της πόλεως, είχεν ίδρυση ο' Κάσπαρ τήν μι- 
κράν, άν δχι πολυτελή, άλλα τουλάχιστον άνετον καί ανα
παυτικήν οίκογενειακήν του εστίαν. ’Ή το άγιος ό τόπος 
οδτος διά τούς άγαπωμένους συζύγους, ήτο άλσος ίερόν, 
αφιερωμένου είς τόν έρωτα καί τήν συζυγικήν αυτών πίστιν. 
Έ ν  τω μικρώ κήπω Εκάθηντο συνήθως άλλοτε μέν συνδια- 
λεγόμενοι άλλοτε δέ άδοντες πρός τούς αρμονικούς ήχους, 
ούς απέσπα απο τών χορδών τής κιθάρας ή νεαρά σύζυγος 
καί άλλοτε συζήτούντες περί τών αρχαίων ποιητών, ούς άνε- 
γίνωσκον μετά περισσοτέρας εύχαριστήσεως ή οί πλεΤστοι 
τών άν9·ρώπων τής Εποχής Εκείνης. Καί άνήρ καί γυνή ήσαν 
ευτυχείς Εν τή αμοιβαία αύτών άγάπη καί Εμπιστοσύνη.

% *
*

Ημέραν τινά ήλαυνεν έφιππος Επί τής λεωφόρου, ήτις 
περιέβαλλε τόν μικρόν τούτον παράδεισον, εύγενής τις νεα
νίας, άρτι άφικόμενος Εκ τής 'Ισπανίας. Έπιστρέφων Εκ τού 
κυνηγίου, Εβασανίζετο καθ’ οδόν ύπό φλογέράς δίψης, καί 
ή "·ύχη ή ή ειμαρμένη — αδύνατον βεβαίως νά ήτο ή Πρό
νοια — τόν έκαμε νά σταματήση τόν ίππον του παρά τή 
πόλη τού Βιλλαρεάλ καί νά ζητήση παρά τού θυρωρού ολί
γον υδωρ. Έ τ ο  περί τό εσπέρας· ή Βιολάντη Εκάθητο Εν 
τω διαδρόμω καί παρετήρει τούς σπίνους, οίτινες έκλεπτον 
τά  βερύκοκκα έκ τού κήπου-, ’Ήκου^ε τήν νεανικήν φω
νήν καί άν έστρεφεν ολίγον τήν κεφαλήν, θά έβλεπε τόν 
ώραΐον εύγενή νεανίαν. Έ ν τούτοις δέν έκινήθη καθόλου. 
Ποιον Ενδιαφέρον θά  είχε δ ι’ αυτήν, ήτις έζη μακράν χάσης 
αύλικής σκεωρίας, ή έμφάνισις ενός εύθυμου ευπατρίδου; Δι’ 
αυτήν εΤς μόνος άνήρ ύπήρχεν άξιος νά προσέλκυση τήν 
προσοχήν της διά τής παρουσίας του, καί ό άνήρ ουτος ήτο 
ό πιστός καί άγαπητός αύτής σύζυγος. Ούχ ·?ττον όμως τό

; καθήκον τής φιλοξενίας τή Επέβαλλεν άλλας υποχρεώσεις- 
Εκάλεσε λοιπόν τόν παΤδα, οστις Επορεύετο όπως κομίση 

υδωρ είς τον ξένον; λέγουσα: . . .
,ΓΑφησε τό φλασκί ’στή θέσι του, Ίωακ.είμ, καί πήγαινε 

νά φέρης άπό τή σάλα — νά τό κλειδί — τό άσημένιο πο
τήρι τού άφεντικού σου καί μία μποτίλια κρασί. Ά π’ δ,τι 
εκατάλαβα άπό τή φωνή, ό ξένος έκεΐ έξω είναι εύγενής, καί' 
θά  ήτον ένεροπή είς τό σπίτι τού κυρίου σου, άν τού έδινες, 
μόνον ολίγο νε_ρό.“

'Ο  υπηρέτης Εξετέλεσε τήν διαταγήν τής οίκοδεσποίνης 
καί, υπερήφανος Επί τή φιλοξενεία τών κυρίων του, έξήγησεν 
είς τόν εύγενή νεανίαν τό θαύμα τής μεταβολής τού υδα- 
τος είς οίνον.

Ή  Εθιμοταξία τής Εποχής Εκείνης ήτο λίαν αύστηρά,. 
καί ό Διέγος Δέ Φαιάρδος, δστις εΤχεν άνατραφή καί άνα- 
πτυχθή Εν τή άτμοσφαίρα τής αύστηροτάτης' Εκείνης Εθιμο
τυπίας, έθεώρησεν ώς ίερόν καθήκον του, νά Εκφράση αύτο- 
προσώπως τή οίκοδεσποίνη τάς θερμάς αύτού ευχαριστίας.
Η  πρώτη καί άμεσος Ιδέα, ήν άκουσίως καί άσυνειδήτως 

εσχημάτισεν έν τή φαντασία του περί τής φιλοξενησάσης 
αύτόν οίκοδεσποίνης, άπαχε παρά πολύ τής πραγματικότη- 
τος, διότι Εφαντάσθη αυτήν ώς γηραιάν γυναίκα. 'Η  ονο
μασία, τήν οποίαν ό υπηρέτης έδιδεν είς τήν κυρίαν του 
όμιλών περί αύτής, „la niña“ (τό κοράσιον), ού.δεμίαν είχε 
σημασίαν, διότι έν Μεξικώ ή ονομασία αυτη δίδεται Επ’ 
ϊσης είς τά  βρέφη δπως καί είς τάς έννενηκοντούτεις γραίας. 
'Ο  Διέγος Δέ Φαιάρδος παρέδωκε τό ήνίον τού ίππου του 
είς τινα υπηρέτην καί είσήλθεν εί,ς τόν κήπον. Ή  Βιολάντη,

' φορούσα κατάλευκον έσθήτα, Εκάθητο έν τή αιώρα, καί αί 
μακραί μετάξιναι πλεξίδες της Εμάστιζον Ελαφρώς τό έδα
φος άνά πάσαν αίώρησιν. Τά πτερά Επί του πίλου, τόν 
οποίον ό νεανίας έκράτει Εν τή χειρί, έτρεμον ώς ύπό ανέ
μου κινούμ.ενα, καί παρ’ ολίγον έπιπτεν ό πίλος Εκ τής.χει- 
ρός του. Ή  εύροια τού λόγου καί ή ευγλωττία, ήν ειχεν 
άλλοτε είς τήν διάθεσίν του, Εστείρευσεν έξαίφνης καί ό 
Διέγος δέν ήδύνατο νά Εκφράση, δπως έπε&ύμει, τάς εύχά- 
ριστίας του, άλλά ψελλίσας όλίγας άσυναρτήτους φράσεις 
άπεμακρυνθη αυθις μετά σπουδής καί δρομαίος. Ή  συγ- 
χυσις όμως καί άμηχανία αυτη, ύφ’ ής τοσούτον αίφνηδίως 
κατελήφ&η ό νεανίας Επί τη θέα τής θαυμασίας Εκείνης 
καλλονής, ήτο μόνον στιγμιαία καί παροδική, διότι μόλις 
εΐχεν άπομακρυνθή Εφιππος-κατά ήμισυ μίλιον έκ τής οίκίας, 
δτε αυθις άνηγέρθη έν έαυτώ 6 παλαιός άνθρωπος καί ήρ- 
χισεν ό Διέγος νά μετανοή πικρώς διά  τήν άσυγγνωστον 
δειλίαν του. Άπεφάσισε λοιπόν νά Επιστρέψη ύπίσω μέχρι 
τών λοχμών καί φραγμών, οίτινες περιέβαλλον τήν μικράν 
έπαυλιν καί τόν κήπον, δπως δοκιμάση νά ϊδη ακόμη μίαν. 
φοράν τήν ώραίαν καί περικαλλή μορφήν τής Βιολάντης. 
Καί τήν άπόφασίν του ταυτην Εξετέλεσε πράγματι άμέσως.

Κατ’ Εκείνους τούς χρόνους ή ήθική δέν ήτο λίαν αύ
στηρά: οί 'Ισπανοί ήσαν κουφοί τόν νούν καί διεφθαρμένοι 
καί Εθεώρουν τάς γυναίκας μόνον καί μόνον, ώς μέσα δια- 
σκεδάσεως, δπως περνώσιν εύχαρίστως τόν καιρόν των. . Διά' 
τούτο καί ό Διέγος Δέ Φαιάρδος δέν Εδίστασε καθόλου νά 
πλησιάση τήν κυρίαν τού Βιλλαρεάλ μέ τούς αθεμίτους καί 
άνοσίους Εκείνους σκοπούς, Εκ τών οποίων ουτε ή τιμή, ούτε 
τό καθήκον ούτε ή' φωνή τής συνειδήσεως ήδύναντο νά τόν 
άποτρέψωσιν. Αί περιστάσεις όμως δέν ήσαν εύνοϊκαί είς 
τάς Επιθυμίας του. Οί νεαροί σύζυγοι, ευτυχείς καί εύΒαί-, 
μονές Εν τή μεταξύ των αμοιβαία συναναστροφή, ουδέποτε
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άχεχωρίζοντο έπί μακρόν χρόνον, καί ό Διέγος Δέ Φαίάρδος 
ούδεμίαν ευκαιρίαν ευρισκεν, όπως συναντήση τήν Βιολάντην 
μονήν. Ό τ ι  αί Ιρωτικαί αύτου έκδηλώσει'ς ήδύναντο ν’ άπό- 
κρουσθώσιν άποτόμως υπό τής έναρέτου γυναικός, ούτε καν 
έφαντάζετο. Πλούσιος, νέος, έξ εύγενοϋς καταγωγής καί, μέ 
πολλά φυσικά δώρα πεπροικισμένος, δεν είχε μεγάλην ύπό- 

. ληψιν περί τής γυναικείας αρετής, .καθ’ οσον μάλιστα ευκό
λως είχε κατορθώση νά κάμη άρκετάς κατακτήσεις μεταξύ 
των «ύλικών κυρίων. Ουδόλως έφαντάζετο ότι υπήρχε καί' 
άλλο είδος γυναικών πόλίι διάφορον τούτου, ούτε έσκέπτετο 
ότι ή προς τέν σύζυγον αγάπη καί άφοσίωσις τής γυναικός 
εϊνε ισχυρότατη .σκέπη, δύναμένη νά προφύλαξη αυτήν άπό 
πάσης έπηρείας οίουδήποτε ξένου προσώπου. Διά τούτο ήλ- 
πιζε- καθ’ Ικάστην ήμέραν, οσάκις μετέβαινεν Ιφιππος πρός 
τόν όΐκον τής Βιολάντης, δτι ή κατάκτήσίς του ήτο βεβαία

• καί ασφαλής καί ουδόλως άπεθαρρύνετο Ικ τής προσωρινής 
ματαιώσεως των προσπαθειών του. ‘Ο Κάσπαρ ήτο πάντοτε

• ,έν τή μικρά του έχαύλει, όχι διότι είχε τήν έλαχίστην υπο
ψίαν ή δυσπιστίαν είς. τήν πιστήν αύτοΰ σύζυγον, άλλά διότι 
έκρατεΐτο-δέσμιος υπό των ίσχυρών δεσμών τής συζυγικής 
αγάπης.' Έ π ί τέλους όμως, έσπέραν τινά, ό Διέγος Δέ Φαιάρ- 
δος πλησιάσας πρός τήν οικίαν, είδε μακρόθεν τον σύζυγον 
σάττοντα τον ίππον του καί μετ’ ού πολυ άπομακρυνόμενον 

, κατά τήν διεύθυνσιν τής πόλεως.
Τώρα, δτέ ήλθέν έπί τέλους ή ποθητή στιγμή, έσπευσεν 

.ό Διέγος άνυπομόνως νά ριφθή, κατά τά  έθιμα της έποχής 
έκείνης, γονυπετής πρό των ποδών τής Βιολάντης καί νά 
καταπλημμυρίση αυτήν μέ ,τό ακατάσχετου (5ευμα των συν
ήθων έρωτικών Ικφράσεων καί διαβεβαιώσεων τής πρός αυ
τήν άφοσιώσεώς το υ ..

Ή  Βιολάντη έμειδίάσεν οίκτείρουσα τήν ατοπον θέρμην 
του νεανίου. ■

- . . ,,Ήπατήθητε έν τή έκλογή σας. Αί μικραί αυται κω·
' μφδίαι .είναι μέν τη αλητεία λίαν διασκεδαστικαί, έν τού- 
τοις όμως διά.νά-λάβη τις μέρος είς αυτάς, πρέπει νά έχη 
καιρόν νά τάς σπουδάση. ' Άπατάσθε πολύ, κύριέ μου, άν 
νομίζετε ότι έγω είμαι τό  κατάλληλον πρόσωπον νά συμμε- 

' τάσχω των κωμφδιων σας.“
* **

Φυσικω τώ  λόγψ ήρχισεν ό Διέγος νά ορκίζεται είς 
όλους τους αγίους περί τής είλικρίνείας τοϋ Ιρωτός του καί 
έκ τής-ύποτρεμούσης φωνής του ήδύνατό τις  ν’ αναγνώριση 
ψυχικήν τινα ταραχήν έπικυροϋσαν τους-λόγους του. Ή  
άναγνώρισις όμως αδτη ούδεμίαν ήσκησεν ευνοϊκήν υπέρ τού 
νεανίου. έπιρροήν έπί τής άκαμπτου Βιολάντης, άλλά του
ναντίον έξήγειρέ τό αίσθημα τής άξιοπρεπείας κοά του πρός

• έαυτήν σεβασμού μέχρι1 τοσούτου βαθμού, ώστε οί δηκτικώ- 
τάτοι καί πλήρεις άγανακτήσεως καί χλεύης λόγοι τής Ινα- 
ρέτου γυναικός κατεπάγωσαν τον δυστυχή νεανίαν καί έκά-

■ λύψαν αυτόν μέ όνειδος καί αισχύνην.
. , Τοσουτον σαφείς καί λογικοί ή σαν οί λόγοι τής Βιο- 

λάντης/τ'όσοϋτΟν αληθινή ή εκφρασις τής πεπόι&ήσεώς της, 
ώστε ’Ιπίπτ^ψυ-χβά.καί σκληρά ώς χάλαζα έπί τής φλογός 

..του Δ ιέ γ ο υ ^ ^ ^ ά γ ω ν ε  τήν Ιξαψιν, ,ήν είχε διεγείρη έν 
! -αύτω ή παράύήία^ιής./ Ό  εύγενής νεανίας έβλεπεν ήδη έαυ- 

.•τον κατά; πρώτην /-ψό'ράν με τούς ίδιους του οφθαλμούς τοι- 
-οΰτονί οΐος πράγματι ήτο: έβλεπε τήν αίγλην τών· έρώτων 
:τσύ καταπίπτουσαν ακρνης-ώς πέπλον άπό των όμμάτων του, 
κοντήν διαγωγήν, του έν όλη αυτής τή είδεχ&εΐ γυμνότητι

καί εαυτόν. — ■ τόν Διέγον Δέ Φαιάρδον, τον έπίζηλον κατα- 
κτητήν — έν τώ άληθινω αύτου χαρακτήρι, ώς βεβηλωτήν 
της οικογενειακής έστίας,. ώς ψευδή φίλον, ώς προδότην, ώς 
έκλυτον άνθρωπον, του όποιου ή διαγωγή ούτε κάν δ ι’ αλη
θινού τίνος αίσθήματος ήδύνατο νά δικάιολογηθη. Τετα- 
ραγμένος, καταβεβλημένος, τρέμων υπό αισχύνης καί αδυνα
μίας, ήτις ώς άντίδρασις έπηκολούθησεν είς τήνπροτέραν του 
έξαψιν, ήγέρθη κάί κατέλιπε τήν Βιολάντην, όπως. έπιστρέψη 
είς τόν οΤκόν του ώς. άλλος άνθρωπος. ’Αληθινός έρως 
ήγέρθη είς τά  στήθη του καί προύκάλεσεν έν αύτω τήν 
στερεάν άπόφασιν, τοϋ νά έγκαταλίπη διά παντός τόν. δρό
μον, ο°ν εΐχεν άκολουθήση μέχρι τοϋδε.

Ό σον άφορα τήν Βιολάντην, ή Ινάρετος αδτη γυνή 
κατελήφθη ύπό σφοδράς άποστροφής πρός τήν έπικρατοϋσάν 
διαφθοράν των ηθών. Εΐχ'ε γνωρίση τό κακόν καί τό πο
νηρόν έν τψ  κόσμω μετά τής αναγκαίας δι’ . έκάστην γυ
ναίκα τής έποχής έκείνης 'σαφήνειας καί εύκρινείας' άλλ’ 
υπήρχε μεγάλη διαφορά μεταξύ τής άπλής γνώσεως του κα
κού καί τής πραγματικής αυτού προσπελάσεως πρός αυτήν.' 
Ή το ' καταβεβλημένη, έτρεμεν έξ άγανακτήσεως καί άλγους, 
ήσθάνετο εαυτήν δυστυχή, ώσεί μεμολυσμένην έκ τής άλλο- 
τρίας διαφθοράς καί αξιόμεμπτου διά  τά  πταίσματα των 
άλλων, ώς έάν υπολαν&άνουσά τις καί μέχρι τοϋδε άγνωστος 
κακία τοϋ ίδίου αυτής χαρακτήρος ύπήρξεν ή αφορμή .τής 
διαγωγής τοϋ Φαιάρδου.

Έσπευσεν είς τό δωμάτιον όπως άναζητήση τό κομβο- 
σχοίνΐόν της καί δροσίση τό φλογερόν της μέτωπον μέ αγια
σμόν, δτε αίφνης προσέκρουσε τόν πόδα εις τ ι αντικείμενου 
έπί τοϋ έδάφους. Ήρριψε τό βλέμμα έπ’ αυτου- καί εΐδεν 
ότι άπήστραπτεν έξαίσιον λάμψιν. νΕκυψε καί τό έσήκωσεν. 
’Ητο ωραιότατου βραχιολιού — πολύτιμον κειμήλιου, μέ 
θαυμασίους άδάμαντας κεκοσμημένον, οϊτινες έλαμπον ώς 
αστέρες, καί έπί -του έσω μέρους ήτό Ιγκεχαραγμένον τό 
όνομά της πλήσίον είς τό οίκόσημον τοϋ Φαιάρδου.

Έ νφ ϊστατο έκπληκτος κρατούσα τό κειμήλιου είς τάς 
χεϊράς της, ήκουσε βήματα ίπισ&έν της καί Ιστρεψε τό πρόσ
ωπον: ό σύζυγός της ϊστατο πρό αυτής. 'Ο  Βιλλαρεάλ, έπι- 
στρέφων πρό τής συνήθους ώρας, έξεπλάγη ϊδών ξένον άν
θρωπον άπομακρυνόμενον μετά τοσαύτης. σπουδής έκ τής 
οικίας του, άναπηδώντα έπί τοϋ έφιππίου καί έλαύνοντα μετά 
τοσαύτης ταχύτητος, ώστε δέν τώ  ήτο δυνατόν ούτε νά τόν 
σταματήση ούτε νά τόν χαιρετίση ούτε νά ΐδη τό πρόσωπον 
του. Ό  Κάσπαρ έσπευσεν είς τήν οικίαν του έμφοβος καί 
περιδεής, υποχτεύων άπαίσιόν τ ι γεγονός. Ενταϋ&α ευρε τήν 
συζυγόυ του δλως τεταραγμένην — καί βεβαίως ή ώχρότης 
καί ο τρόμος ήσαν σημεϊα ούχί κα&αρας συνειδήσεως — 
κρατούσαν έν τη χειρί τοιοϋτο κειμήλιου, οΐον αυτός δέν 
ήδύνατο νά τη δώρήση.

Ό  Κάσπαρ Βιλλαρεάλ ήτο άνθρωπος μέ σφοδρά καί 
ακατάσχετα πάθη. Ή  πίστις Λυ’τόϋ είς τήν Βιολάντην ήτο 
τόσον στερεά καί ακράδαντος, ώστε ή έλαχίστη υποψία 
ήδύνατο νά προκαλέση έν τη ζηλοτύπφ καρδία του ίσχυ- 
ροτάτην άντίδρασιν. Ό τ ε  ή πιστή σύζυγος έστράφη πρός 
αύτόν μέ τήν συνείδησιν αμεταβλήτου άγάπης καί μέ τήν 
έλπίδα, νά εύρη έν τώ προσφιλεϊ συζύγω τό μόνον φυσικώ- 
τατον καταφύγιου κατά τής αισχύνης καί τής άγανακτήσεως, 
αϊτινες έπλήρουν; τήν καρδιάν της, ότε ή άθώα γυνή όλη 
χαρά καί φαιδρότης, ώρμησε πρός αύτόν μέ άνοικτάς τάς 
άγκάλας, ό Κάσπαρ ύψωσε τήν χέΐρά του ώς σημεϊον κατα
δίκης, καί έν τή  χειρί του ήστραψε κάτι τί, τό όποιον Ιφαί-
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νετο ώς'νά ' χλέυάζη τήν λάμψιν τού έν τη  χειρ! τής Βιο- 
λάντης κειμήλιου,.— κα'ι το όποιον έξηκολόύδει νά άστρά- 
πτη είς ,τά στήδη της, αφού έπεσεν άσδ.μαίνουσα καί πνε'> 
στιώσα !π! τού έδάφους. ‘Ο Βιλλαρεάλ ίστατο καί παρετή- 
ρει αύτήν μέ ατενή και φρικαλέα βλέμματα. Πορφυρούν 
ρεύρα έξώρμα έκ τού στήδους της και Ιχύνετο Ιπΐ τής λευ
κής Ισδήτος και τού πατώματος, Ιως ου έφδασε μέχρι τού 
λαμπυρίξοντος καί είσέτι ύπο των ναρκουμένων δακτύλων 
κρατουμένου κειμηλίου και έδόλωσε τήν λάμψιν του. Ό  
Βιλλαρεαλ άπέσπασε το άπαίσιον δώρον Ικ τής νέκρας γυ
ναίκες μετά τίνος άγριας ζηλοτυπίας καί τό έξήτασεν έπι- 
μελώς όπως άνακαλυψη τα  ίχνη τού έχδρού του.

„Δε^γός Δέ Φαιάρδος“ άνεφώνησε καί του έφάνη ώς νά 
ήσδάνδη νέαν πληγήν Ιν τή  καρδία του δτε άνεκάλυψεν, 
ότι ή φρικαλέα πράξίς του ήτο τδ  εργον του περιβοήτου 
Ικείνου διαφδορέως, τόυ οποίου οί έρωτες καί αί κατακτή
σεις ήσαν τό άντικείμενον τής κά&ημερινής ομιλίας έν τη 
πόλει. Έ ξήγαγε τδ  αιμοσταγές έγχειρίδιον Ικ  του στήδους 
τής νέκρας καί έδραμεν ώς παράφρων εις τήν πόλιν.

'Ο  Φαιάρδος είχε περάση κακήν νύκτα· νύκτα, τήν 
οποίαν διήλδεν έξετάζων καί κατήγορων Ιαυτόν. Αποτέλε
σμα των. αυτοκατηγοριών του ήτο ή άπόφασις, νά ύπάγη

είς Ιν μοναστήριον, αφού άναμενρήσας τά  αμαρτήματα- του 
εΐδεν, οτι έ μόνος αληθινός έρως του βίου του, έρως δυνά- 
μενός νά μεταρσιώση αυτόν είς τό υψηλόν κ«ι τό άγαδόν, 
ήτο δ ι’ αυτόν ανέφικτος. ’

Άφοϋ έλαβε τήν άπόφασιν ν’ άπαρνηδη τον κόσμον και 
τόν παλαιόν του βίον, απεκοιμήδη έξηντλημένος, μετ’ ολίγον 
όμως άφυπνίσδη υπό του δαλαμηπόλου του, όστις ώχρός και 
τρέμων ώς κάλαμος ίστατο πρό αϋτοϋ.

„Κύριε, συνέβη τ ι παράδοξον και φρικώδες. Ένδύδητε, 
Ιξοχώτατε, αμέσως καί πηγαίνετε νά ϊδητε τό φοβερόν συμ
βάν. Ίσως εννοήσετε σεις τό αίτιον.“

'Ο Διέγος Δέ Φαιάρδος ένόησε κάλλιστα τό φοβερόν 
δέαμα, δπερ παρουσιάσδη είς τά  δμματά του, όταν έφδασεν 
είς τήν δύραν τής οικίας του. Έ κεί πλησίον Ιπΐ του λιθο
στρώτου έκειτο ό Βιλλαρεαλ κάτωχρος καί πελιδνός, τά  εν
δύματα του ήσαν κάδυγρα υπό του αίματος, τό οποίον ώς 
ρεύμα έξήρχετο έκ των χειλέων του καί Ιχύνετο είς τό 
έδαφος- καί είς τήν δύραν, πλησίον του μεγάλου ορειχαλ- 
κίνου σημάντρου, έφαίνετο παράδοξόν τι άντικείμενον — τό 
πολύτιμον βραχιόλιον, τού οποίου οί άδάμαντες έλαμπον είσ
έτι διά μέσου του δολού Ιπιστρώματος. κρεμάμενον έκ τίνος 
αίματοφύρτου έγχειριδίου, τό οποίον εΤχε καρφωδή είς τό 
σκληρόν δρύϊνον ξύλον τής δύ'ρας μέ δλην τήν δύναμιν τής 
απελπισίας καί του δανάτου.

0 Α Σ Τ Ε Ρ Ο Ε Ι Σ  Ο Υ Ρ Α Ν Ο Σ .

Ό  άστερόεις ουρανός είναι τό ύψηλότατον καί μεγάλο* 
πρεπέστατον δέαμα,.δπερ Ιν τιΐ* κόσμω τούτω δύναται νά 
ϊδη ό άνδρώπινος όφδαλμος. Ό  ωκεανός έν τή  φαινομενική 
αύτου απειρία, τό ύψικάρηνον όρος, του οποίου ή ράχις περι- 
κλύζεται υπό πυκνών νεφελών, τό φλογερούς βύακας έξερευ- 
γόμενον ηφαίστειου, δσονδήποτε μεγαλοπρεπή ή φοβερά καί 
άν φαίνωνται είς τόν άνδρωπον, Ιν τοότοις όμως τό μεγα- 
λείον αυτών εξαφανίζεται καί μηδενίζεται απέναντι του ου
ρανού καί ένώπιον τής σιωπηλής λάμψεως των άχειροπληδών 
αστέρων του αί βρονταί των άπηχοϋσιν.* Μικροτέρα ή κόκ
κος άμμου είνε ολόκληρος ή γηίνη σφαίρα υπό τόν έναστρον 
τάπητα, όστις περικαλύπτει αυτήν πανταχόδεν, καί βραχύ- 
τέρα ενός δευτερολέπτου ή δπαρξις αυτής έν τή πορεί^ τής 
άναπτύξεως του σύμπαντος. Οόχΐ ματαίως συναντιόνται πάν
των τά  βλέμματα 1x1 του κυανού δόλου τού ούρανου καί 
ούχΐ άνευ λόγου ή πίστις, ό πόδος, καί δ έρευνητής νους 
έστράφησάν πάντοτε πρός τά  άνω, όπως ζητήσωσιν Ικεΐ δ,τι 
Ιπΐ τής γής άδυνατοϋσι νά ευρωσιν. Ή  γλυκεία ειρήνη καί 
ή χάσης βιωτικής μερίμνης καί ταραχής άπηλλαγμένη με
γαλοπρεπής- ήσυχία, ήν ό άνδρωπος έν παντί χρόνφ'Ιζήτησε 
καί πάντοτε δά  ζητή μεταξύ των αιωνίων αστέρων, άπορ- 
ρέουσι πράγματι έκ των άνω καί διεισδύουσιν είς .τήν καρ- 
δίαν παντός άνδρώπου, άπευδύνόντος τά  βλέμματά του πρός 
τούς άπεράντους Ικείνους κόσμους. ,̂ Α,πό του μικρού παι- 
δίου-“ λέγει ο MaIltegazza ,,όπερ Ιν τή άπείρω Ικείνη πλη- 
δύει των, αστέρων κάδορα τόν παράδεισόν, μέχρι τού φιλό-.. 

•σόφου, οστις άναφωνεΐ: τ ί σημαίνουσιν αί δλίψέις μου καί 
α ί άλγη&όνες .τής άνδρωποτητος ολοκλήρου· έν σύγκρίσεί. 
πρός τόν! βί&ν των ουρανίων έκείνων σωμάτων κάΐ τήν ζωήν 
των άπείράρίδμων Ικέίνων κόσμων; πάντές πρός τόν Ουρανόν

άναβλέποντες εύρίσκουσι χαράν έν τή δλίψει των καί παρη
γοριάν Ιν τω άπελπισμω των. Απέναντι τών άπείράρίδμων 
έκείνων κόσμων, δια τού; οποίους οί άριδμοί ήμών δεν έξ- 

.αρκοϊσιν, ούδε'μία υπερηφάνεια μένει αταπείνωτος, πάσα άνι- 
σότης έξαφανίζεται, καί μηδενίζεται πάσα μεγαλοφυία. Ό  
ουρανός είναι ή άβυσσος τών αβύσσων, άβυσσος διά τήν 
δεωρίαν, άβυσσος διά τήν σκέψιν, άβυσσος ένεκα τών απεί
ρων μυστηρίων, άτινα έγκλείει αυτός καί οί απέραντοι έρί- 
ζοντές του.“

Είναι κατάλληλος ή ύπόμνησις αυτη περί τού δψους καί 
τού μεγαλείου του αντικειμένου, Ιάν δέλωμεν νά Ικτιμήσω- 
μεν' όρδώς τήν τολμηράν απόπειραν τού άνδρωπίνου πνεύ
ματος τού νά διεισδύση είς τήν απειρίαν Ικέίνην τού χώρου 
κα'ι τού χρόνου και τών ουρανίων σωμάτων καί ν’ απόκτηση 
ασφαλή κα'ι βεβαίαν γνώσιν περί τών έκεΐ συμβαινόντων. Ή  
έπιχείρησις αυτη είναι τόσον τολμηρά κα'ι κατά τό φαινό- 
μενον τοσούτον ύπεράνδρωπος, ώστε καί αυτός δ Σωκράτης 
έκήρυξεν ώς ματάίαν καί άσκοπον τήν σπουδήν τού ουρανού 
καί τών κινήσεων του καί συνεβούλευσε τούς μαδητάς του 
νά χρησιμοποιώσι τόν καιρόν των μέ καλήτερα πράγματα. 
Τ ί δά  έλεγεν άρά γε δ Ιλλην φιλόσοφος, άν έμάνδανεν είς 
ποια βάδη τού ουρανού είσέδυσεν έκτοτε τό άνδρώπινόν

• πνεύμα, πώς έκ τής μικράς γής έρρίφδη ή βολ'ις είς τάς 
αβύσσους του χώρου, καί τίνι τρόπω ήλιοι, οίτινες ουδέ
ποτε έλαμψαν δία  τόν ανδρώπινον όφδαλμόν μέχρις έκείνου 
τοϋ χρόνου, προάειλκυσδησαν είς τήν οπτικήν περιοχήν τού 
παρατηρητρϋ καί. έγνώσδη ή σύνδεσις άυτών έξ ύλών,' τάς 

-δποίας κ α ί'ή  γή  ήμών. κέκτητάι; Καί ,είσέτΓ δ'εν έτέδη 
δρίόν είς τήν ανδρωπίνην έρευναν, είσέτι π-άρόυσιάζόνται ζη
τήματα, άξια τού' ίδρώτος τών εύγενούν, καί Προβλήματα,
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τών οποίων τήν λύσιν άναγκαζόμεδα ν’ άφήσωμεν είς τούς 
έπερχομένους· ακόμη πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι αί γνώ
σεις ήμών είναι μικραί καί περίωρισμέναι.

Ά ν δέλωμεν νά ίδωμεν τό έδαφος, έντός τοϋ οποίου 
περιορίζεται ή υψηλή έπιστήμη τής αστρονομίας,' το δέατρον 
Ικεΐνο, έν ω τό ανδρώπινον πνεύμα εδρεψεν άμαράντους 
δάφνας, άρκεΐ μόνον νά ΰψώσωμεν τά  βλέμματα πρός τόν 
ουράνιον δόλον κα'ι έν αίδρία νυκτ'ι νά παρατηρήσωμεν τάς 
στρατιάς τών άκτινοβολούντων κα'ι μαρμαρυσσόντων αστέρων. 
Έ  πλήρης μυστηριώδους προαισδήσεως είς τόν ουρανόν άνά- 
βλεψις, δ ύποφώσκων ουτος πόδος πρός γνώσιν τών έν καιρώ 
νυκτός συμβαινόντων ύπεράνω ήμών, αποτελεί έξ άπαντος 
τήν πρώτην αρχήν και αφορμήν, τό μυδικόν, ούτως ε’πεϊν, 
μέρος τής αστρονομίας.

'Ο  πόδος ουτος ήγαγε σύν τω χρόνω διά πολλών καί 
παντοειδών ελιγμών είς τήν αστρολογίαν, τήν άποπλάνησιν 
έκείνην τού άνδρωπίνου πνεύματος, ήτις ήρξατο κα'ι έτελεί- 
ωσε με τήν δοξασίαν, δτι ή γή είνε τό κέντρον καί τό κυ· 
ριώτατον μέρος τής δημιουργίας. Τό πρώτον ζήτημα, δπερ 
αυτομάτως παρουσιάζεται είς έκαστον παρατηρούντα τόν 
έναστρον ουρανόν, είναι τό περί τής πληδύ.ος τών άκτινο- 
βολούντων φωτεινών' σημείων, άτινα κοσμοϋσι τήν ουρανίαν 
στέγην. Ούδε'ις αμφιβάλλει ότι δ άριδμός των αστέρων, 
τούς οποίους δύναται νά διακρίνη διά τοϋ άοπλου όφδαλ- 
μοϋ έν αίδρία άσελήνω νυκτί, πρέπει νά είναι ύπερμέτρως 
μέγας. Και είναι μεν σχετικώς ολίγοι οί λαμπρότατον φως 
άκτινοβολοϋντες αστέρες, άλλ’ οί ήττον λαμπροί φαίνονται 
χολυπληδέστατοι, οί δε μικροί αστερίσκοι, οίτινες άλλοτε είς 
άλλο μέρος άναλάμπουσιν άμυδρώς έπΐ στιγμήν καί είτα 
αφανίζονται, διεγείρουσιν έν ήμϊν τήν Εδέαν δτι ό άριδμός 
αυτών είναι άπειρος. Ύπάρχουσιν άφ’ Ιτέρου άνδρωποι οί
τινες έκτιμώσι τόν ολικόν άριδμόν τών διά τοϋ αόπλου 
όφδαλμοϋ διακρινομένων αστέρων είς έκατοντάδας χιλιάδων. 
Ούδέν όμως άπατηλότερον καί μάλλον έσφαλμένον η αί έκ- 
τιμήσεις αυται. .Απ’, έναντίας, άν ,ύπάρχη τ ι τό καταπλη
κτικόν Ιν τη  πληδυει τών διά τού αόπλου οφδαλμοΰ οροί; 
μένων αστέρων, είναι ή όλιγότης αυτών. Τοσοϋτόν είναι 
ψευδές δτι :ιολλαΙ χιλιάδες αστέρων διακρίνονται υπό του 
άοπλου οφδαλμού έν τω ουρανία* δόλω, ώστε απ’ έναντίας 
δύναταί τις μετά πληρεστάτης βεβαιότητος ν’ άποφανδή 
δτι καί δ οξυδερκέστατος όφδαλμός έν τή αίδριωτάτη νυκτί 
ουδέποτε δύναται νά διακρίνη περισσοτέρους τών 4000 αστέ
ρων. Διότι όλοι οί αστέρες ουτοι έχουσιν ήδη άπό πολλοϋ 
χρόνου μετά μεγίστης ακρίβειας καί έπιμελείας άριδμηδή 
καί καταταχδή υπό τών αστρονόμων καί σημειωδή είς αστρο
νομικούς χάρτας καί ουρανίους σφαίρας, ούτως ώστε δέν πρό
κειται πλέον περί απλής Ικτιμήσεως άλλα περί ακριβούς 
άριδμήσεώς. Δύναται μάλιστα ακριβώς νά ύχολογισδη ό 
άριδμός τών αστέρων, οίτινες κατά τινα ώρισμένον χρόνον 
είς ώρισμέν.ον τ ι  μέρος τού ουρανού είναι ορατοί είς όφδαλ
μόν ώρισμένης οπτικής δυνάμεως είτε όξότητος έχ'ι τη προ- 
υποδέσει κανονικής τινος·-και αμεταβλήτου αίδριότητός του 
ουρανού. Ή  κυρίως λοιπόν έκπληκτική άφδονία τών αστέ
ρων τού ουρανού μένει κεκρυμμένη καί άγνωστος είς τόν 
γυρ,νόν καί άοπλον όφδαλμόν, τότε δέ μόνον παρουσιάζεται,· 
όταν μεταχεφισδώμεν τό τηλεσκόπιον, - καί τοσούτω κατα- 
πληκτικωτέρα, δσω ίσχυρότερον είναι τό έργαλεϊον, τό οποίον 
μεταχειριζόμεδα. Με τήν σημερινήν τελειοποίησιν τών τη
λεσκοπίων δυνάμεδα καί μέ μετρίου μεγέδους έργαλφΐα νά 
είσχωρήσωμεν είς ίκανώτατα βάδη τού απείρου χώρου- πολλά

δέ τά  όποια έν αρχή τού παρόντος αίώνος ήσαν μόλις.·Ιφικτά 
είς τά  γιγαντιαία τηλεσκόπια τού ΗβΓβοΙιβΙ, είναι τήν σήμε- 

■ ρον άμέσως προσιτά καί είς τόν άπλούν ιδιώτην.'
Ή  χρήσις πάντοτε μεγαλητέρων και ίσχυροτέρων τηλε

σκοπίων εφερεν δλονέν μεγαλήτερα πλήδη αστέρων είς τήν 
άμεσον άντίληψιν τού άνδρώπου. Ό σον βαδέως καί άν είσ
χωρήσωμεν είς τόν άπέραντον χώρον τού ούρανου, πάντοτε 
παρουσιάζονται νέοι αστέρες έκ τού σκότους τής απειρίας 
του, έν συντ.όμφ, ό ουράνιος χώρος έν τη απειρία αύτού είναι 
δι’ ήμας ανεξερεύνητος και δ άριδμός τών έν αύτώ αίωρου- 
μενων λαμπρών σωμάτων άκατανοήτως μέγας. Περί τού δτι 
καί πέραν τών αποστάσεων, είς άς έξικν'ούνται τά  ισχυρό
τατα ήμών τηλεσκόπια, ύπάρχουσιν άπειράριδμοι αστέρες, 
ούδεμία υπάρχει αμφιβολία, διότι ή υπαρξις τών αστέρων 
τούτων άπεδείχδη ήδη δφδ.αλμοφανώς τή βοηδεία τής φω
τογραφίας. Αί εις τήν έπίδρασιν τού φωτός Ικτάκτως εύαί- 
σδητοι φωτογραφικά! πλάκες δεικνυουσιν άναρίδμητα Ιλά- 
χιστα φωτεινά σημεία, τά  όποια1 άδυνατούμεν νά διακρίνωμεν 
απ’ εύδείας έν τω ούρανω διά  τών τηλεσκοπίων καί τά  
οποία κατέστησαν Ιπι τής πλακός όρατά, διότι τό άσδενέ- 
στατον φως των έπΐ μακρόν χρόνον Ιπενήργει έπι τών φωτο
γραφικών πλακών. Άν ήδυνάμεδα νά κρατήσωμεν'. έπ! μα- 
κρότερον ότι χρόνον έκτεδειμένας τάς πλάκας, τοϋδ’ δπερ 
δμως Ινεκα τής ατμοσφαιρικής καταστάσεως είς τά  ήμέτερα 
τουλάχιστον κλίματα είνε αδύνατον, δά  Ινεφανίζοντο και 
άλλοι νέοι αστέρες, ώς τόσα νέα αινίγματα διά τόν έρω- 
τώντα: πόδεν; καί πρός τί; Διότι ούδείς δ άμφιβάλλων ότι 
αί μυριάδες έκεϊναι τών αστέρων είς ούδεμίαν σχέσιν εύρί- 
σκονται πρός τή ν . ήμετέραν γήν καί δτι ή υπαρξις αυτών 
ανήκει είς τάξιν άνωτέραν Ικείνης, ,είς ήν ή παντοδυναμία 
έταξε τόν ήμέτερον πλανήτην. Οί απλανείς καλούμενοι 
αστέρες έκεΐνοι, άπό τού λαμπρού Σειρίου μέχρι του άσδενε- 
στάτου φωτεινού σημείου, δπερ ή φωτογραφία τού ουρανού 
καδιστα ορατόν, είναι, άπαξάπαντες ήλιοι, ίδιον φως καί ίδίαν 
δερμότητα εχοντα ουράνια σώματα, όπως δ ήμέτερος ήλιος, 
6 παρέχων ήμίν τδ φώς καί τήν δερμότητά του. Πλανήτας 
στρεφόμενους περί τούς ήλιους Ικείνους, δέν δυνάμεδα ποτέ 

V  άνακαλύψωμεν άπό τής γής, ούτως ώστε περί τής ύπάρ- 
ξεως τοιούτων πλανητών ούδεμίαν εχομεν εύδείαν άπόδειξιν, 
απαράλλακτα όπως λογικά όντα, κατοικούντα έπι τίνος πλα
νήτου στρεφόμενου περί τό^ Σείριον, καί διερευνώντά τούς 
ουρανίους χώρους δ ι’ έργαλείων όμοίων τοΐς ήμετέροις ουδέ
ποτε δ ’ άνεκάλυπτον ουδέ τό έλάχιστον ίχνος τής γής.

- Μόνον δ ι’ αναλογίας δά  ήδύναντο τά  όντα έκείνα νά συμ- 
περάνωσι τήν υπαρξιν άλλων πλανητών στρεφομένων περί 
άπομεμακρυσμένους ήλιους. Καί ήμείς δέ τό αυτό κατ’ 
αναλογίαν'συμπέρασμα έξάγόντες προσκτώμεδα τήν πεποί- 
δησιν δτι και είς άλλους άχλανείς αστέρας ύπάρχουσι .χλα- 
νητικά συστήματα, δτι καί Ιν ταίς άβύσσοις τών ουρανίων 
χωρών ύπάρχουσι σκιερά Ουράνια σώματα διαγράφοντα άπα- 
ρεγκλίτως τάς τροχιάς των κερί ξένους ήλιους καί ότι έπ! 
τών σωμάτων τούτων ίσως ύπάρχουσιν δντα πεκροικισμένά 
μέ νοϋν ως δ άνδρωπος, άτινα ώς ήμείς στρέφουσι τά  βλέμ
ματά των έν άκορία πρός τό- σόμπαν, και εϊς τά  οποία ο 
άστήρ ό φωτίζών τάς ήμέρα.ς ήμών είνε.1 ίσως παντελώς 
άγνωστος. Εύδείαν, !π! παρατηρήσεων βασιζόμεναι αποδεί
ξεις περί.τής ύπάρξεως λογικών όντων πέραν τού ήμετέρου 
πλανήτου δέν ύπάρχουσιν ούτε δά  ύπάρξωσιν ίσως ποτέ. 
Έ νταϋδα τίδεται είς τήν. έπιστήμην άνυχέρβατον δριον. Έ ν 
τούτοις δμως ή πιδανότης τής ύπάρξεως πολλών ούρανίων
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σωμάτων καταλλήλων πρός διαμονήν λογικών όντων όμοιων 
τφ  άνδρώπω, έν συνόλω λαμβανομένη, είναι πολύ μικροτέρα 
ή όσον έκ πρώτης όψεως φαίνεται. „Θά ήτο αλαζονεία έκ 
μέρους ήμών“ λέγει 6 περίφημος αστρονόμος Σίμων. New· 
comb, „άν ίσχυριζόμεδα ότι ή υπαρξις λογικών οντων έπί 
άλλων πλανητών, έκτος του ήμετέρου, είναι άπολύτως αδύ
νατος- ότι όμως ή υπαρξις τοιουτων όντων, τουλάχιστον έπί 
τίνος όίοοδήποτε πλανήτου του ήμετέρου ήλιακοϋ συστήμα· 
τος, είναι είς τον άνώτατον βαδμόν άπίδανος έξάγεται έκ 

• τής παρατηρήσεως περί τής βραχυχρονίου ύποστάσεως του 
.πολιτισμού έπι τής γής, έν συγκρίσει πρός τήν διάρκειαν 
τής ύπάρξεως τής γής 
ώς πλανήτου. 'Ω ςπλα- 

" ·νήτης ή γή υφίστα- . 
τα ι πιδανώς από 10 .
Ικατομρρίων Ιτών, 
μάλλον περισσοτέρων 
·? όλιγωτέρων. Άν- 
δρωποι δέ-κατοικου- 
σιν έπ’ αυτής κατά πα- 
σαν πιδανότητα άπο
10,000 έτών, ή καί 
όλίγω περισσοτέρων, ο 
δέ πολιτισμός ύφίστα- 
τκ ν  ίκ  αυτής σχεδόν 

•από 0003· έτών; Έ άν 
•άγγελός, τις εϊχεν Ιπι- 

σκεφδή τήν γην κατά 
Ισα χρονικά διαστή
ματα έκ δεκακισχι- 
λίων έτών, δ ά  εΐχεν , 
αναχώρηση έκ τής γής 
πλέον ή χιλιάκις χω
ρίς νά εύρη έπ’ αυτής 
άν&ρωπον; Κ ατ’ ανα
λογίαν κρίνοντες πρέ
πει νά παραδεχδώμεν 
ότι τό αυτό δ ά  συν- 
έβαινε καί εις έκεΐνον, 
οστις ήδελεν έπιχει- 
ρήση δμοιον ταξείδιον 
από πλανήτου είς πλα
νήτην καί άπό συστή
ματος είς σόστημα, μέ- 

,χρις ού ήδελεν έπισκε- 
φδή πολλάς χιλιάδας
πλανητών. Καδ’ όλα ταϋτα εΐνε πιδ*ανόν ότι σχετικώς μικρό
τατος μόνον αριθμός πλανητών κατοικειται υπό λογικών όν
των. Ά ν όμως άναλογισδώμεν ότι ό αριθμός τών πλανητών 
όπερβαίνει τάς έκατοντάδας έκατομμυρίων, βλέπομεν ότι ό 
άριδμός τών υπό λογικών όντων κατοικουμένων πλανητών, απο
λύτως δεωρούμενος είναι ίσως αρκετά μέγας. Πιδανόν ωσαύ
τως " εΐνε ότι πολλοί έκ τών πλανητών τούτων κατοικουνται 
υπό όντών,· άτινα! όπερτεροϋσι μεγάλως του άνδρώπου υπό 
πνευματικήν έποψιν.“ Οί λόγοι ουτοι του ευφυέστατου Άμε- 
ρικανοδ αστρονόμου είναι πειστικώτατοι. Καί πώς δύναται 
νά Ιχγι άλλως τό πράγμα! Διότι, αν παραδεχδώμεν ότι έν

τώ άπείρω ·χώρο) τών ουρανίων κόσμων και μεταξύ τών απει
ραρίθμων ουρανίων σωμάτων μόνη ή ήμετέρα γή κατοικεΐται 
υπό έμψυχων καί λογικών όντων, διά τής παραδοχής ταύ- 

,της άποκαδιστώμεν έκ νέου τόν έλάχιστον ήμών πλανήτην 
είς τήν προτέραν αύτοΰ δέσιν ποιουντες αυτόν κέντρον του 
σύμπαντος, καί άνυψοϋμεν αυτόν είς μίαν τάξιν, τοσοϋτον 
υψηλήν όσον καί άπίδανον. 'Οσονδήποτε μεγαλοπρεπώς ή 
δαυμασίως καί άν εΐνε διατεταγμένον τό σόμπαν, όμως τότε 

.μόνον κυρίως υφίσταται, όταν αντανακλάται Ιν τη συνειδή- 
σει λογικών όντων, «Εσδανομένων καί κατά τό μάλλον ή 
ήττον έννοούντων αυτό. Άν ύποδέσωμεν τήν συνείδησιν λο

γικών οντων άφανι- 
σδεΐσαν, κατακρημνί- 
ζεται Ολόκληρον τό 
σόμπαν είς τό σκότος 
τής λήδης, ακριβώς 
διότι οϋδείς υπάρχει.ό 
συνειδώς, ό αίσδανό- 
μενος, ό έννοών. Το- 
σουτον σπουδαία εΐνε 
λοιπόν ή υπαρξις λο
γικών όντων, καί διά 
τούτο δυνάμεδα νά 
παραδεχδώμεν ότιτοι- 
αΰτα όντα δίν είναι 
μόνον έπί τής γής πε· 
ριωρισμένα ή δεσμευ
μένα αλλ’ ευρίσκονται 
καί έπί άλλων ουρα
νίων σωμάτων, έν τάϊς 
διαφόροις χώραις του 
σύμπαντος. Εννοείται 
ότι δεν πρέπει νά φαν- 
ταζώμεδα τους κατοί
κους έκείνους τών δια
φόρων πλανητών όμοί- 
ους κατά τήν σωμα
τικήν κατασκευήν πρός 
τούςκατοίκουςτήςγής, 
•διότι τοιαύτη σωμα
τική όμοιότης καί συμ
φωνία είναι είς τόν ύπα
τον βαδμόν άπίδανος. 
Όφείλομεν καί δυνά- 
μεδα νά άρκεσδώμεν 
είς τήν πεποίδησιν ότι 

ή έπιστήμη ούδέν έχει νά άντιτάξη κατά τής παραδοχής 
του σύμπαντος ώς μεγάλου λογικού βασιλείου, περιέχοντος 
είς τά  διάφορα αύτοϋ σημεία όντα λογικά. Πρός τίνα σκοπόν 
τά  όντα ταϋτα ύπάρχουσι, δέν δύναται ή έπιστήμη ν’ άπο- 
φανδή. Ένταϋδα εύρισκόμεδα απέναντι άκαταλήπτου καί διά 
τόν άνδρώπινον νουν όλως άνεξερευνήτου μυστηρίου, απέναντι 
αινίγματος τό όποιον ούτε ΐσχύσε μέχρι τουδε οδτε δά  ίσχύση 
ποτέ νά λύση ή φιλοσοφία. Πρός λυσιν τοϋ ζητήματος τοΰ- 

. του ούδεμίαν δύναμιν έχει τό τηλεσκόπιου ή ο υπολογισμός, 
καί είς τήν δέσιν τούτων παρουσιάζεται έν πλήρει δικαιώ- 
ματι ή θρησκευτική πίστις.

Η  Χ Α ΡΑ  Τ Ο Ϊ Κ ΓίΐΉ ΓΟ Ϊ.
Κατά ϊήν έλαιογραφίαν toC J. Deiker.

ΚΛΕΙΩ. 3ÖÖ

1. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ Θ’. Βασιλεύς τής Δανίας (σελ. 243). 
Δημοτελώς έωρτάσδη ή είκοσιπενταετηρίς τής είς τόν δρό- 
νον άναβάσεως του βασιλέως τής Δανίας Χριστιανού Θ'. 
©3 τήν εικόνα παραδέτομεν σήμερον. Ό λίγα ς ήμέρας μετά 
τήν ορκωμοσίαν του δευτεροτόκου υίοϋ του Γεωργίου ώς βα- 
σιλέως τών Ελλήνων, διεδέχδη καί ό πατήρ Χριστιανός είς 
τόν Δανικόν δρόνον τόν αίφνιδίως δάνόντα Φρειδερίκον VII. 
τη  15. Νοεμβρίου 1863. Ό  βασιλεύς Χριστιανός έγεννήδη 
τη 8. ’Απριλίου 1818 καί λίαν ένωρίς είσήλδεν είς Δανικήν 
υπηρεσίαν. Τώ 1839 Ιπεσκέφδη τό πανεπιστήμιον τής Βόν
νης καί ήκροάσ&η νομικών καί Ιστορικών μαδημάτων. 'ϊπ ό  
του βασιλέως Φρειδερίκου του ΣΤ ', λίαν καί έτιμάτο καί 
ήγαπάτο, πολλάκις δ’ έστάλη ύπό τούτου είς διαφόρους αύλάς 
χάρ« πολιτικών σκοπών. Τή 26. Μαίου 1842 έτέλεσε τους 
γάμους του μετά τής πριγκηπίσσης Λουίζης, γεννηδείσης τή 
7. Σεπτεμβρίου 1817, δ-υγατρός του δουκός του Hessen- 
Kassel καί τής πριγκηπίσσης Λουΐζης. Τοΐς πάσι γνωστόν, 
όπόσον ευτυχής ύπήρξεν δ γάμος ουτος. Έ κ  του γάμου 
τούτου έγεννήδ·ησαν τρεΤς θ·υγατέρες καί τρεις υίοί, ή πριγ- 
κίπισσα τής Ουαλίας Αλεξάνδρα, ή αυ’τοκράτειρα τής 'Ρωσ- 
σίας Μαρία, ή δούκισσα τής Κουμβερλάνδης Θυρα, δ διά
δοχος τής Δανίας Φρειδερίκος, δ βασιλεύς τών 'Ελλήνων 
Γεώργιος, καί δ πρίγκηψ Βάλδεμαρ. 'Η  βασιλεία τοϋ Χρι
στιανού Θ', δεν υπήρξεν ευτυχής. Εύδ·ύς μετά τήν είς τόν 
δφόνον άνάβασίν του περιπλακείς έίς πόλεμον πρός τήν Αυ
στρίαν καί τήν Πρωσσίαν ήναγκάσ&η ν’ άποδώση είς αύτάς 
τό δουκατον του Schleswig-Holstein, ου τήν απώλειαν ουδέ
ποτε λησμονοϋσιν οί Δανοί. Έσωτερικώς δε ή άπό πολλών 
έτών ύφισταμένη μεταξύ βασιλέως καί κοινοβουλίου διαμάχη 
πιέζει τήν χώραν καί άναδερμαίνει τά  πάδη, ευχής δέ Ιργον 
δ-ά ήτο έάν έπήρχετο συνεννόησίς τις. Έ ν  τούτοις ό Δανι
κός λαός, ενεκα τών μεγάλων αρετών του βασιλέως Χρι
στιανού, μετ’ ίδιαζούσης άγάπης καί άφοσιώσεως πρόσκειται 
πρός τόν Μονάρχην του, ώς απέδειξε τοΰτο λαμπρώς κατά 
τάς Ιορτάς τής είκοσιπενταετηρίδος του.

2. Ο ΑΓΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΗΣ ΑΓΣΤΡΙΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 
ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ Η  ΑΓΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, μετά σχετι- 
δ-οΰ άρδ·ροο (έν σελ. 247).

3. ΑΘΑΝΑΣΙΑ. Είκών 'ύπό Hermann Kaulbach (έν 
σελ. 251). Εύρισκόμεδ·α έν τη αρχαία 'Ρώμη εύρείας καί 
ύπό του ήλίου καταυγαζομένης. Διά τής Άππίας δδου άκο- 
λου&οϋμεν τήν νεανικήν καί εύκαμπτον μορφήν 'Ρωμαίδος 
νεάνιδος, ήτις μέ έλαστικά τά  βήματα προπορεύεται ήμών. 
Έ ν  τη λεπτοφυεΐ χειρί κρατεί κάνιστρον πλήρες άνδ-έων καί 
λύχνον έξ έρυδρας άργίλλου. Υπέρ τήν κατάλευκον έσδ·ήτα, 
ήτις μέχρι τών πτερνών κατέρχεται σχηματίζουσα. πολυ- 
αρίδμους καί έναρμονίους πτυχάς, φέρει λεπτήν μέλαιναν 
ταινίαν ώς σημεΐον πέν&ους. Ή δη  κάμπτει έκ τής εύρείας 
δδοϋ είς παράπλευρον στενήν ύπό ¡Ροδοδαφνών σκιαζομένην 
ατραπόν. Πρό τίνος μικράς, μεταξύ μαρμαρίνων κιόνων άνοι- 
γομένης &υρίδος σταματά τό έλαστικόν βήμα- ένταϋδα κά- 
δ·ηται έπί τίνος λίδου πενιχρώς ένδεδυμένον· παιδίον κρατούν

άνημμένον λαμπτήρα. Ή  κόρη άνάπτει έκ τής φλογός τοί* 
λαμπτήρος τόν.λυχνίσκον, όν φέρει μεδ·’ έαυτής, έναποδέτει 
κερμάτιόν τ ι είς τοΐς ίσχνάς χεΤρας του παιδός καί εισέρχε
ται διά τής θ·υρίδος. Μετ’ ολίγα βήματα άφικνεΐται εις 
τινα. άποτόμως είς τό βάδος τοϋ έδάφους άγουσαν κλίμακα 
καί καταβαίνει μετά προσοχής καί προφυλάξεως τάς βαδ* 
μίδας. Άκολουδοϋμεν αυτήν καί ένταϋδα καί ίστάμεδα 
αμέσως εν τινι άμυδρώς Ικ τών άνω φωτιζομένφ χώρω. 'Ο  
χώρος οδτος είναι'Ρωμαϊκόν Columbarium, μία έκ τών ύκο- 
χδονίων έκείνων στοών, αίτινες έν άπειραρίδμοις έντός τών 
τοίχων κοιλώμασι περιέχουσι .τάς υδρίας, έν άϊς φυλάσσεται 
ή τέφρα τών τεδνεώτων. Τινά έκ τών πηλίνων τούτων δο
χείων μαρτυροϋσι διά τών περικοσμούντων αυτά άνδέων καί 
στεφάνων', ότι πρό μικροϋ μόλις άπέδανον έκεϊν&ι, ών ή σπο
δός έν αυτοΐς περιέχεται. Εις τινα έκ τών μεγαλητέρων 
τοϋ τοίχου κοιλωμάτων ίστανται καί τινες προτομαί. Προς 
μίαν έκ τών προτομών τούτων βαδίζει ή νεάνις φέρουσα τόν 
λύχνον καί τά  άνδη της. 'Η  προτομή αδτη παριστ^ ώραίαν 
καί νεαράν είσέτι ανδρικήν μορφήν. Έ π ί μακρόν χρόνον 
Ισταται ή νεάνις μέ συνεπτυγμένας τάς χεΐρας πρό τής σιω
πηλής μαρμαρίνης μορφής· οί όφδαλμοί της υγραίνονται. 
Καί τέλος κλίνει τήν εύγενή καί ώχραν κεφαλήν της πρός. 
τό λίδινον πρόσωπον καί έναποδέτει έλαφρόν καί γλυκύτα- 
τον φίλημα έπί τών ψυχρών μαρμαρίνων χειλέων.

Τώρα. δά  καταδέση καί τά  έν τώ κανίστρω άνδη περί 
τό βάδρον τής μαρμαρίνης προτομής καί δ ά  ύψωση τόν 
λύχνον, όπως φωτίση πρός στιγμήν τό σιγηλόν τοϋ τεδνεώ- 
τος πρόσωπον- άκολούδως δ’ άποχαιρετίση μέ άφωνον χαιρε
τισμόν τήν προσφιλή εικόνα καί βραδέως δά  έπιστρέψη οϊκαδε 
διά τής φεγγοβολούσης Άππίας όδοϋ. 'Ημέϊς δέ άποσυρό* 
μεδα, δπως μή ταράξωμεν τήν νεκρικήν καί πένδιμον σκη
νήν, καί μόνον Ιν βλέμμα ¡ίίπτομεν ταχυ έπί τής έπιγραφής 
τής υπέρ τήν προτομήν, πρίν άπομακρυνδώμεν. Ένταϋδα 
άναγινώσκομεν Ιν όνομα, τό  οποίον άπό όκτωκαίδεκα αιώνων 
διατηρείται άλησμόνητον, τό όνομα „Catnllus“. Είναι πραγ- 
ματικώς έκεΐνος, ό φαιδρός καί εδδυμος ποιητής, ό ευνοού
μενος καί ό αγαπητός τών δεών καί τών άνδρώπων, όστις 
ποτέ Ιν τη λαμπρά έπαύλει του υπεράνω τών γλαυκών κυ
μάτων τής λίμνης Benacus έψαλλε τά  άσματά του καί όστις,"' 
έν τη άκμη τοϋ βίου του, μόλις τριακονταετής άποδανών 
έσίγησε διά παντός τήν άτελεύτητον σιγήν; Καί ή περι
καλλής αύτή νεάνις, ήτις μετά σιωπηλής πίστεως προσήνεγ- 
κεν αύτώ τήν νεκρικήν δυσίαν — τ ί ήτο δ ι’ αυτόν; αδελφή 
— φίλη ή έρωμένη;

Είναι συγκινητική είκών πιστού ερωτος ή παρισταμένη 
ένταϋδα. Ή  μεγάλη αυτη ύπό τοϋ έν Μονάχψ καλλιτέχνου 
Έρμάννου Kaulbach έκτελεσδεΐσα είκών ήτο Ιν Ικ τών χοω 
ριεστάτων κοσμημάτων τής διεδνοϋς καλλιτεχνικής ’Εκδέ- 
σεως τοϋ έτους 1888, ήδη δέ είναι κτήμα τής έν Μονάχφ 
Πινακοδήκης.

4. Η ΧΑΡΑ Τ Ο Ϊ Κ ΪΝ Η ΓΟ Ϊ. Κατά τήν έλαιογραφίαν 
τοϋ J .  Deiker. (έν σελ. 254). .



ΚΛΕΙΩ.

■ 'Ότι' ή φωτογραφία εΤνε άσυγκρίτως ,,όξυδερκεστέρα“ τοΰ άνδρωπίνου 
όφθαλμοΰ, άπεδείχθη πολλάκις διά τών φωτογραφήσεων του άστερόεντος 
ούρανου, έφ’ ων διεκρίνοντο δια μεγεθυντικών φακών αστέρες μόλις όρατοί 

• διά των ισχυρότατων τηλεάκοπίων. ’Επίσης εΤνε γνωστόν ότι ή φωτογρα
φία.κυρία? ηνός, ύγίοΟί εΐσέτι, έδείκνυεν ίχνη άρχομένης εύφλογίας, ήτις 
πράγματι μετ’ ού πολύ παρουσιάσδη είς τήν έν λόγω κυρίαν. 'Ωσαύτως 

• ή φωτογραφία είνε τό καταλληλότατου καί άσφαλέστατον μέσον πρός’άνα- 
. κάλυψιν αίαςδήποτε, καί τη« μάλλον έντεχνου, πλαστογραφήσεως, Δι’ οίων 

δήποτε χημικών μέσων καί δν έξαλειφδώσι τά γράμματα επί τοΰ χάρτου 
καί άντ’ αυτών γραφώσιν άλλα, επί τής φωτογραφίας άναπαράγονται ευ
κρινέστατα τά άλλως άόρατα ίχνη τών αρχικών γραμμάτων καί ή πλαστο
γραφία ανακαλύπτεται. Γνωστόν είνε επίσης ότι διά της φωτογραφικής 
μεγεδύνσεως διακρίνονται τά κίβδηλα άπό των γνησίων χρυσών νομισμά- 

7 των, διότι δι’ αυτής καθίστανται λίαν ευδιάκριτοι καί αί ελάχιστοι δια- 
φοραί της χαράξεως, α! μόλις όραταί διά τοΰ μικροσκοπίου.

Έ κ  των αότοκτονούντων παρετηρήδη ότι περισσότεροι είναι· άγαμοι 
ή έγγαμοι.’ Τοΰτο παρετηρήδη εις δία τά μέρη τής Ευρώπης, άλλ’ ή δια
φορά είναι προφανέστατη εις τά εξής πρό πάντων κράτη.

Υ / Έπί 100Λωρα }'γγαμθθ ΰγαμορ
Γαλλία ................. . . ' 46 54
Γερμανία . . . . . . . . 48 57
Βέλγιον . . . 45 55
Ίΐαλία . ................. . . 44 56
Ελβετία ................. . . 43 57

Οτε 0 Δρ, 8 <Ίι»βίΐ)ίΐ1ΓΛ, ό περίφημος περιηγητής της ’Αφρικής, περί 
του ίποίόυ εγράφαμεν άλλοτε όλίγα τινά 'έν τή Κλειοί, διέτριβεν είσ- 
έτι· παρά τοίς Νιαμνιάμ, τοΐς αίδίοψι τοΰ Δίγκα καί Μομπούττου, οί αΐ- 
δίοπες ουτοι έσχημάτιζον περί αύτοΰ τάς παροδο|οτέρας ιδέας. Οδτω 
λόγου χάριν δεν ήδιίναντο νά εννοησωσι διά τι 0 „λευκός άνθρωπος“ συν- 

' έλεγεν άδιακόπως φυτά καί κατεγίνετο πάντοτε με αότά έν τή καλύβη 
του. Έ π ι τέλους-όμως μετά πολλάς σκέψεις ενόμισαν ότι ευρον τόν λόγον 
τής τοιαότης του ένασχολήσεως καί ήρχισαν νά ψιδυρίζωσι μεταξύ των,

. ότι 5 λευκός άνθρωπος εΤναι φυλλοφάγος καί διά τοΰτο συλλέγει διάφορα 
φυτά καί τά στελλει είς τήν πατρίδα του, διά νά εχη κατόπιν, όταν έπι- 
στρέψη είς τόν οΐκόν του, άρκετήν προμήθειαν, διότι είς την πατρίδα του 
-δέν ύπάρχουν φυτά άλλά μόνον άμμος καί πέτραι. Ακόμη περισσότερον 
• έσκέπτοντο διά .εννοησωσι διατΐ ό „λευκός, άνθρωπος“  έφόρει ύποδήματα· 
έπί τέλους όμως κατώρδωσαν νά εδρωσι καί τούτου τήν έξήγησιν καί ήρ-, 
χισαν νά διηγώνται μετά βεβαιότητος ότι ό „λευκός άνδρωπος“ έχει πόδρς 
τράγου. Ό  Δρ. 8<;1ιινβϊ1ι&ΐΓί1ι δέν ήθελε νά τούς εξαγάγη έκ τής άπατης, 
ότε όμως έπεσκέφδη τόν βασιλέα τοΰ Μομπούττου Μάνσαν, ή πρώτη έπι- 
δυμία τοΰ βασιλέως ήτο νά ίδη τούς πόδας τοΰ λευκοΰ άνδρώπου, 'Ο  
Δρ. δΛτνβϊηόμτΛ έξη'γαγεν άμέσως .τά ύποδήματά του καί έδειξε τούς 
πόδας του. Ό  δαυμασμός καί ή έκπληξις των μαύρων ήτο απερίγραπτος. 
„Αυτά δά είναι πόδια άνδρώπινα“ έφώγαξαν ό βασιλεύς καί οί άύλικοί 
του, καί έδαυμαζον έτι περισσότερον, ότε ό 8 οδ»βίηίυΓΛ έφόρεσε πάλιν ■ 
τά υποδήματά του, χωρίς νά εχη πόδας τράγου.'

Ή  βρεττανική. έπαρχία Καναδάς έν τή βορείω ’Αμερική έχεΓέκτασιν 
163,661 γερμανικών τετραγωνικών μιλίων.καί ό πληδυσμός αύτης κατά τήν 

-άπογραφήν τοΰ 1881 άνήρχετο είς 4,324,810 ψυχάς, ενώ κατά τήν άπα- 
ρίδμησιν τοΰ 1871 συνεποσοΰτο εις 3,635,024, ούτως ώστε έντός τών δέκα 
έτών ηύξήδη κατά 689,786. "Οπως λάβωμεν μίαν ίδέαν περί τοΰ μεγέ- 
δους τής χώρας τούτης, αρκεί νά τήν συγκρίνωμεν πρός άλλας χώρας. Ή  
(¿εγάλη Βρεταννία μετά τή ς’Ιρλανδίας,.'ή Γαλλία, Γερμανία/Ισπανία, Πορ- 
τογαλλία, Αυστρία, 'Ρωσσία μετά τής Φιννλανδίας καί Πολωνίας, ’Ιταλία, 
Τουρκία καί τό Βέλγιον καλυ'πτουσιν, όμοΰ λαμβανόμεναι, Ιπ’ίπεδον έπι- 
ψάνειάν 168,709 τετραγωνικών μιλίων, μέ 314,544,201 κατοίκους. Ό  
Καναδάς λοιπόν έχει τήν αυτήν περίπου έκταϊιν, ήν καί αί ανωτέρω

χώραι όμοΰ λαμβανόμεναι, ένώ δ πληδυσμός ¡του εΤνάι 4>/2 σχεδόν εκα
τομμύρια. · “ '

Ό δέκατος τέταρτος σννδαιτνμών. Κύριός τις Ικ Λονδίνου, όνό- 
ματι Άνδρέας Μάλκεδ (André Malketh) κατέλιπε περουσίαν 30,000 λιρών 
στερλινών, τήν όποιαν είχεν άποκτήση έν ίδρώτι τοΰ προσώπου του — 
τρώγων. Μετήρχετο δηλαδή ό κύριος οδτος έπί 35 έτη τό επάγγελμα τοΰ 
δίχάτου τετάρτου παρά τ ζ  τραπέζι- Ένδεδυμένος πάντοτε μετ’ 
άμεμπτου κομψότητος καί ευπρεπείας παρουσιάζετο καδ’ έκάστην κατά τάς 
ώρας.τών διαφόρων έστιάσεων είς τάς οικίας τών εύγενών, ένδα Ιδίδοντο 
γεύματα, καί επληροφορέϊτο, άν οί προσκεκλημένοι ήσαν δεκατρείς τόν 
άριδμόν. *Αν μέν ή άπόκρισις ήτο άρνητικη, άπεσύρετο ό κύριος Μάλκεδ 
μετά πολλής αξιοπρέπειας, αν δέ ήτο δετική, είσηρχετο είς τό έστιατήριον, 
έχαιρέτιζε δι’ ύποκλίσεως τής κεφαλής, έκαδέζετο παρά τήν τράπεζαν καί 
έτρωγεν ήσυχως. Μόλις.έτελείωνε τό γεΰμα, άπεσύρετο μετά της άπαι- 
τουμένης ευπρεπείας, καί εξερχόμενος έλάμβανεν ώς δώρον παρά .τοΰ άρχι- 
τρίκλινου ή άλλου τινός υπηρέτου, άναλόγως πρός τήν σπουδαιότητα καί 
τήν διάρκειαν τοΰ γεύματος, μίαν ή δύο γουινέας ( =  21 ή 42 σελίνια). 
Τοιουτοτρόπως ό Μάλκεδ έξήσκησεν έπί 35 έτη πιστώς καί μετά ζήλου 
τό πολύμοχδον Ιπάγγελμά,του, χωρίς ποτε νά δυσάρεστήση κανένα, καί 
χωρίς ποτέ νά ύποφέρη ό στόμαχός του, αν καί πολλάκις ήτο Ικτεδειμένος 
εΐς μεγάλους κινδυ'νους. Διότι ενίοτε ήναγκάζετο νά γευματίζη τρεις καί 
τέσσαρας φοράς κατά τήν αότήν ημέραν δαψιλώς καί πλουσιοπαρόχως. 
Τήν εκλογήν τής παραδόξου ταότης σταδιοδρομίας ώφειλεν ό Μάλκεδ εις 
τυχαΤον τι περιστατικόν. Νέος ών είργάζετο έν τινι βιβλιοδετείω πλησίον 
τής οίκίας μεγάλου τινός τραπεζίτου. ’Επειδή είχεν ευ’γενεϊς τρόπους καί 
άμεμπτον συμπεριφοράν, τόν μετεχειρίσδησαν παρά τώ τραπεζίτη ώς δέ- 
κατον τέταρτον συνδαιτυμόνα είς δύο ή τρίά γεύματα, ένδα οί συνδαιτυ- 
.μόνες έτυχε νά είναι δεκατρείς. Έ κ  της περιστάσεως ταύτης ,ελαβεν 
αφορμήν νά έγκαταλίπη τήν βιβλιοδετικήν τέχνην καί ν’ άφιερωδή άπο- 
κλειστικώς είς τό ειδικόν τούτο επάγγελμα τοΰ δέκατου τετάρτου συν- 
δαιτυμόνος.

Ώχνποδα ζώα. Έ ξ  όλων τών ζώων τη; γής τό ταχυτατον είς ,τό 
τρέξιμον είναι C στρουδοκάμηλος. Ή  ταχύτης, μεδ’ ής ό  τελείως ηύξη- 
μένος στρουδοκάμηλος τρέχει, ύπολογίζεται είς 1 1 2 -περίπου χιλιόμετρα 
τήν. ώραν, τήν ταχύτητα όμως ταύτην δέν δύναται νά διατηρήση επί πολυν 
χρόνον διαρκώς. 'Οταν ό στρουδοκάμηλος τρέχη μέ όλην του τήν δυ'ναμιν, 
φαίνεται ότι .δέν έγγίζει καδόλου τό έδαφος, καί ό όφδαλμός τοΰ άνδρώ- 
που άδυνατεί1, κατά τό λέγειν του Livingstone, νά παρακολουδήση τήν 
κίνησιν τών ποδών του, όπως αδυνατεί νά διακρίνη τάς-άκτΐνας τοΰ τρο- 
χοΰ έν ταχύτατη πορεία ευρισκομένου όχη'ματος. Οϋδείς ίππος δυνατοί νά 
φδάση τόν στρουδοκάμηλον, ή δέ άλωσις των πτηνών τούτων δά ήτο παν
τελώς αδύνατος, άν δέν εΪχον τήν συνήδειαν νά τρέχωσι κυκληθόν. Ό  λα- 
γωός είνε έπίσης δρομικώτατον ζδον καί διανύει περίπου l ’/s χιλιο'μετρον 
έν τφ πρωτολέπτω. 'Η  ταχυ'της, μεδ’ ής τρέχει ή αίγαγρος αντιλόπη, είναι 
παροιμιώδης. Οί ταχύτατοι ίπποι καί κύνες ύπολείπονται κατά πολύ τών 
ζώων τούτων είς τό τρέξιμον, καί μόνον διά τής έφαρμογής ιδιαιτέρων 
κυνηγετικών τεχνασμάτων δύνανταί νά. δηρευδώσιν έπιτυχώς αί άντιλόπαι.

Έ κ τών βιβλιοθηκών τής Γερμανία ς  ή πλουσιωτάτη εΤνε ή τοΰ 
.Βερολίνου, έχουσα 700,000 τόμους καί 15,000 χειρόγραφα· δευτέρα κατά 
τόν πλούτον είναι ή της Δρέσδης έχουσα 500,000 τόμους καί 4000 χειρό
γραφα' τρίτη ή τής Δαρμστάτης, μέ 380,000 τόμους καί 3200χειρόγραφα· 
τετσρτη ή του πανεπιστημίου τήςΛειφίας, μέ 350,000 τόμους καί 4000 χει
ρόγραφα · .τελευταΐαι έρχονται αί τής Βρεσλαΰίας καί τοΰ Στρασβούργου.

’Εηίχρςαις. .'0 διάσημος καδηγητης τών μαδημάτικών έν τω παν· 
εκιστημι'ω τής Γοττίγγης,'Δ. Gotthelf Kästner, έπέκρινέ ποτε τά  ποιή
ματα τοΰ κόμητρς Hoyos, όσης ένόμιζέν εαυτόν ποιητήν, μέ τάς ξηράς 
λέξεις: „Τά ποιήματα παΰτα' είναι μέν τυπωμένα είς πολύ πρόστυχο χαρτί, 
h  τούτοες όμως — κρίμα' ’στ, χαρτί!“

«Μ

ΚΛΕΙΩ 351.

Μετατροπή πλανητών ε ίς  δορυφόρους. Ό  πλανήτης Άρης έχει 
δύο σελήνας, αίτινες άνεκαλύφδησαν μόλις κατά τό έτος 1877 υπό τίνος 
’Αμερικανού. Γάλλος τις άστρονόμος άπέδειξεν εσχάτως, διατί αί σελήναι 
αδται ήσαν πρότερον άγνωστοι, καί έδωκε· τόν ίξής λόγον της βραδείας 
αύτών άνακαλΰφεως: Άμφότεραι αί σελήναι ήσαν πρότερον, κατά τον σοφόν 
Γάλλον, μικροί πλανήται, οίτινες άρχικώς έστρέφοντο περί τόν ήλιον δια- 
γράφοντες τήν τροχιάν των μεταξύ τοΰ Διός καί τοΰΆρεως, μόλις δέ κατά 
τούς νεωτέρους χρόνους προσειλκύσδησαν είς τήν έλκτικτν περιοχήν τοΰ 
Άρεως καί έγένοντο δορυφόροι του. Ή  αότή τύχη έπίκειται πιδανώς καί 
είς τόν πλανήτην Αίδραν.

Α ί ,,χρ ίο ιμο ι ήμέραι“  τον ΐνονς  1889 είναι, κατά τόν διάσημον 
άστρονόμον καί σεισμολόγον R. Falb, αί εξής, τάς όποιας διαιρεί είς τρεις 
τάξεις.

Α'. 15. ’Απριλίου, 15. Μαΐου, 24. ’Οκτωβρίου, 17. Μαρτίου, 0. Σεπτεμ
βρίου, 23. Νοεμβρίου, U . Αυγούστου.

β '. 1 3 .’Ιουνίου, 25. Σεπτεμβρίου, 22. Δεκεμβρίου (όλική έκλειψις 
τον ήλίου), 1. Ίανουαρίου (όλική έκλειψις τοΰ ήλίου), 31. Τανουαρίου,
1. Μαρτίου, 9 . ’Οκτωβρίου, 1 2 .’Ιουλίου (μερική έκλειψις τής σελήνης), 
31. Μαρτίου, 15. Φεβρουάριου.

Γ '. 16. Αύγούστου, 7. Νοεμβρίου, 30 .’Απριλίου, 17,Ίανουαρίου (με
ρική έκλειψις τής σελήνης), 28. Ιουλίου, 7. Δεκεμβρίου, 29. Μαίου, 28. ’Ιου
νίου (δακτυλιοειδής έκλειψις τοΰ ήλίου).

Πότε συνέβη ή π ερ ί τά  Γαυγάμηλα μάχη-, Ή  περί τά Γαυγά
μηλα μάχη δέν συνέβη, ώς υπό επισήμων ιστορικών αναγράφεται καί γε
νικώς πιστεύεται, τή 1. ’Οκτωβρίου άλλά τη 80. Σεπτεμβρίου τοΰ έτους 331.

'Ο  ’Αρριανός άναφέρει (III. 7, 6) 5η τήν νύκτα τής 20. πρός τΐν  
21. Σεπτεμβρίου έγένετο εκλειψις σελήνης, ήτις διήρκεσεν άπό τής 8  ώρας 
καί 12 λ. μέχρι τής 11 καί 46 λ. 'Η  έκλειψις ήτο όλική, ή δέ σελήνη 
έπί μίαν ώραν οι’δαμώς έφαίνετο. Τή 21., 22. καί 23. Σεπτεμβρίου 1 πο
ρεία τοΰ ’Αλεξάνδρου διά τής Άτουρίας (Άββ. ΠΙ 7, 7). Τη 24. Σεπτεμ
βρίου έγένετο αψιμαχία τών Μακεδόνίυν μετά τής εφίππου περσικής έμ· 
προσδοφυλακής. Οί όποχωρήσαντες Πέρσαι άνήγγειλαν τώ Δαρείω τά περί

τής πορείας τοΰ ’Αλεξάνδρου. ^Τή 25., 26., 27. καί 23. Σεπτεμβρίου έ 
’Αλέξανδρος, κεκμηκώς έκ τών μακρών πορειών, έστρατοπέδευσεν εν τζ" 
τόπω, όπου τη 24. συνέβη ή συμπλοκή. Έ ω ς  εδώ συμφωνοΰσιν ό Δρόϋζεν 
καί ό Ilertzberg μετά τοΰ ’Αρριανοΰ. Άλλ’ ενταΰδα συμβαίνει λαδός τι 
χρονολογικόν: οί ιστορικοί ουτοι παρέρχονται τήν 29. Σεπτεμβρίου. Και 
τοΰτο εινε ρόσω μάλλον παράδοξον, όσω ό Δρόϋζεν ρητώς λέγει, δη συμ
βαδίζει μετά τοΰ Άββιανοΰ. Πριν άποδείξωμεν τήν παραδρομήν ταύτην 
τών ιστορικών, άνάγκη νά σημειώσωμεν, ότι οί 'Ρωμάϊοι, οΤς επεται 0· 
Άββιανός, δϊήρουν τήν νυκτερινήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν εις τεσσαρας 
νυκτερινά? φύλακας, έκάστην έκ τριών ώρών συγκειμένην , οί ·δέ Ελληνες 
εΐς τρεις. Κατά τήν δευτέραν λοιπόν νυκτερινήν φυλακήν (άπό της 9 ώρας 
μέχρι τοΰ μεσονυκτίου) τής 2 8 .-2 9 . Σεπτεμβρίου ό ’Αλέξανδρος έκκινεί έκ 
τοΰ τόπου ττς στρατοπεδεύσεως (Άβρ. I ll 9 , 2—3)· ό Δαρεΐος μανδάνει-' 
μετά μικρόν παρά τής εφίππου προφυλακής του τήν προς τά πρόσω πο
ρείαν τοΰ Αλεξάνδρου καί διατάσσει τόν στρατόν του νά-Ιτοιμασδή πρός 
μάχην. Περί τά χαράγματα τής 29. Σεπτεμβρίου δ Αλέξανδρος ΐσταται 
έναντι τοΰ έχδροΰ, ετοίμου έπ’ Ισης πρός μάχην, καί αναμένει τήν επίδε- 
σίν του. Μετά μικρόν, έπειδή οί Πέρσαι δέν εδείκνυον έπιδετικάς δια- 
-δέσεις, συγκαλεΐ ό Αλέξανδρος πολεμικόν συμβούλιον (Αβρ. III 9, 3—4) 
καί καδ’ όλην τήν ήμέραν κατοπτεύει τό πεδίον τής μάχης (Άβρ. III 9, 5), 
καί πρός τό εσπέρας τής αύτής ήμέρας, 29..Σεπτεμβρίου, συγκαλεΐ δεύ- · 
τερον πολεμικόν συμβούλιον καί έξαίρει τό φρόνημα τών στρατιωτών . δι! 
Ινδουσιώδους λόγου (Άββ. III 9, 5—10, 1). Τήν νύκτα τής 29. πρός τήν- 
30. Τστανται οί δύο στρατοί άντιμέτωποι (Άββ, III 10, 9) καί τήν πρωίαν 
της 30. Σεπτεμβρίου αρχίζει ή περί τά Γαυγάμηλα μάχη.

Έ ν  τή πόλει Μερρεκύλλ, κειμένη παρά τόν φιννικόν κόλπον είς άπό- 
στασιν 155 βερστίων άπό τής Πετρουπόλεως, παρετηρήδη έσχάτως λίαν 
παράδοξος αντικατοπτρισμός, καδ’ ον έφαίνετο έναργώς καί μετά μεγίστης 
εύκρινείας διαγραφόμενον εν τώ άέρι σύμπαν τό άπειράριδμον πλήδος τών 
οικιών τής ΙΙετρουπόλεως καί μέρους τών πρός βορραν ττς μεγαλουπόλεως 
περιχώρων. Τό σπάνιον τοΰτο φυσικόν φαινόμενου τοΰ άντικατοπτρισμοΰ 
διήρκεσεν έν τή πληρεστάτη αύτοΰ έναργεία έπί μίαν ολόκληρον ώραν καί - 
διελύδη άκολούδως μικρόν κατά μικρόν.

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .
Έξεδόδη ήδη ι5φ’ ημών ή πρό τίνος άγγελδεΐσα εΐκών τοΰ Διαδόχου 

τής'Ελλάδος Κωνσταντίνου μετά τής μνηστής αΰτοΰ πριγκιπίσσης Σοφίας. 
Ί Ι  είκών αδτη μετά τής ύψίστης καλλιτεχνικής τελειότητος έξειργασμένη 
καί έπί άρίστου στερεωτάτου χάρτου, μετά χρυσών περιδωρίων, έκτετυπω- 
μένη εινε καταλληλότατη ώς λαμπρότατου καί άπαραίτητον κόσμημα πάσης 
Ελληνικής αιθούσης. Τό μέγεθος τής εΐκόνος δεν εΤνε, ώς έν τή άγγελία 
ώρίσδη, 54 X  44 έκατοστ., άλλά ,45 χ  32 έκατοστομέτρων, τιμαται δέ εΐς 
τό' εξής 2 V·; φράγκων.

— Σπυρίδωνος Παγανέλη ΑΘΗΝΑΙΚΑΙ Ν ϊΚ Τ Ε Σ, έκδίδοντος 
Αλεξάνδρου Παπαγεωργίου. Έ νΑ δή να ις , τύποις Άλεξάνδρου-Παπαγεωρ- 
γιου 1888.

'Ο  τόίς ήμετέροις άναγνώσταις καί παντί τψ φιλομουσφ Έλληνικώ 
δημοσίω γνωστός έπί καλλιεπείφ, γλαφυρόρητι καί.άρμονίφ υφους συγγρα- 
φεύς Σπυρίδων Παγανέλης έναπεταμίευσεν έν τή! ύπό τόν άνωτέρω τίτλον 
άρτίως έκδοδέντι έργω του πάντας τούς αγλαούς καρπούς τών πολυετών 
αύτοΰ ιστορικών μελετών έκ τής ενδόξου Ελληνικής άρχαιότητος, ούχί. ώς 
επιστήμων ψυχρός καί νηφάλιος; άλλ’ ώς ένθερμος καί Ινδούς ποιητής, έκ 
τοΰ άρχαίου κλέους καί τής άρχαίας άρετής καί σοφίας έλλαμπόμενος καί 
έμπνεόμενος. Διά τής πλαστουργού καί εύπετοΰς αυτοΰ φαντασίας άνα- 
στήσας τάς έπί τοσούτους αιώνας άναπαυομένας σκιάς τών ήμετέρων προ
γόνων, παρέστησεν αύτάς ζωντανός καί φδεγγομένας ούχί μέν άναλλοίώ- - 
τον- τήν αθάνατον αύτων φωνήν άλλ’ έπίσης γλυκεΐαν κ α ί' ε.αρμόνιον, 
κςμ συνδιαλεγομένας μετά του ποιητοΰ αύτοΰ περί τής άρχαίας δόξης, τής
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συγχρόνου καταστάσεως καί των μελλουσών ελπίδων. Τό βιβλίον τοΰτο 
τοΰ κ. Παγανέλη, διά τάς έν αύτώ βαδείας καί εμβριθείς ιστορικός γνώ
σεις καί τήν άπαράμιλλον χάριν καί γλαφυρότητα τής έκφράσεως, άποβαίνει 
τερπνότατου άμα καί διδακτικώτατον άνάγνωσμα, άξιον πάσης συστάσεως 
παρά τοίς φιλομούσοις τής Κλειους άναγνώσταις.

— Κατά τήν έπισυνημμένην άγγελίαν έκδοθήσονται προσεχώς ύπό 
τοΰ κ. Α. Μέγα ,,Μα&ηματιχής Γεωγραφ ίας ή Κοσμογραφίας κρα- 
χτ ιχά  μαδήματα". Τό έργον τοΰτο έγκριδέν ύπό τής έν τοίς Πατριαρχείοις 
Εκπαιδευτικής σεβαστής επιτροπής, συνιστώμεν θερμώς πρός δλους τούς φί
λους τών γραμμάτων. Τό βιβλίον έκτυπωδήσεται ένταυδα, δά σύγκειται 
δέ έκ 10—12 τυπογρ. φύλλων, καί τιμάται μόνον Ι ’/ς φράγκου. Οί έπι- 
δυμοΰντες τήν κτήσιν τοΰ χρησίμου τούτου έργου άποταδήτωσαν καί πρός 
τήν Διευδυνσιν τής ,,Κλειοΰς“.

— 'Ελληνικής Β ιβλ ιοθήκης. Τό άσμα τών Χριστουγέννων. Διή
γημα τοΰ Κ. Δίκενς, μέτάφρ.Έαν. Παν5. Μέρος Α'. Έ ν  Αδηναις. Έ κ- 
δόται Μπάρτ καί Χίρστ..

— ’Αγγέλλεται ύπό τών κ. Μπάρτ καί Χίρστ ή έκδοσις ,,Λεξικοΰ 
έγκυκλοπαιδικοΰ έκδιδομένου τή συμπράξει διαφόρων λογίων, έπιμελείφ 
δέ τοΰ Ν. Γ. Πολίτου μετά πολυαρίθμων εικόνων σχημάτων καί πινάκων. 
Τό 5λον.έργον δ’ άποτελεσδή έξ 150 περίπου τευχών έκ δύο τυπογραφ, 
φύλλων καί' δά τιμάται φράγκων 90-' — Διά πάσαν αίτησιν άπευδυντέον 
πρός τούς εν Άδτναις έκδότας.. ■ - -  . . . . .  . . —  .
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E H I K I N i ï N O N  Κ Α Θ Α Ρ Τ Ι Κ Ο Ν  ΚΕΣΟΝ.
Λίαν διαδεδομένη είναι ή χρήσις μολυβδίνων σφαιριδίων πρός καδα- 

ρισμόν φιαλών παρά τοΤς οίνοπώλαις χαί ζυδοπώλαις καί έν πολλαϊς οικο
γένεια«, ίσως δέ καί παρά πολλούς φαρμακοπώλαις. Ή  μέδοδος αδτη 
τοι! χαδαρίζειν τάς φιάλας με μολυβδόχονδρον (σκάγια) είναι Χίαν βλα
βερά καί έπικίνδυνος, καί διά τών ¿λίγων τούτων γραμμών έφιστώμεν 
τήν προσοχήν των τυχόν άγνοοΰντων τούτο είς τούς κίνδυνους καί τήν βλά
βην, ήν δΰναται νά· επιφέρη τό ανωτέρω άνόητον καδαρτικόν μέσον.

Ό 'μόλυβδος είνε.δηλητηριώδης. Ή  διά μολΰβδου δηλητηρίασις γεν- 
νδται Ικ της είς . τό άνδρώπίνον σώμα εισδοχής μολΰβδου έν άεριώδει, 
στερεά (κονιορτώδει) ή ϋγρδ (άναλελΰμένη) καταστάσει. Λιακρίνεται δέ ή 
όξεύα άπο της χρονίας διά μολΰβδου δηλητηριάσεως. Ή  όξόϊα δηλητη
ρίασες προέρχεται έκ της είς -τόν στόμαχον εισδοχής καί της έντεύδεν είς 
τούς χυμούς του σώματος μεταβάσεως μεγάλων ποσοτήτων μολυβδου'χων 
αλάτων. - Τά φαινόμενά της όξείας δηλητηριάσεως διά μολΰβδου συνίσταν- 
ται είς σφοδρόν, στομαχικόν κατάρρουν, ναυσίαν, έμετόν, σφοδρός άλγη- 
δόνας είς τήν κοιλίαν, βραδυτερον δέ νάρκωσιν, καί παράλυσιν τών μελών 
καί πολλάκις.δάνατον έντός Ολίγων ώρών. Τό είδος τούτο της δηλητη- 
ριάσεως είνε πολύ σπάνιον, διότι καί είς αΰτοκτονίας καί είς άλλα κατά 
του πλησίον κακουργήματα «ροτιμώνται συνήδως δραστικώτερα το™ μο
λύβδου δηλητήρια καί επομένως μάνον έξ απροσεξίας δΰναται νά προέλδη 
ύξεϊα δηλητηρίασις διά μολυβδούχων άλάτων. Συνηδεστάτη άπ’ έναντίας 
είνε ή. χρονία διά μολΰβδου δηλητηρίασις, ή κατ’ έξοχήν νο'σος ώρισμένης 
τάξεώς Ιργατών καί βιομηχάνων. Πρό πάντων προσβάλλονται ΰπό της 
νόσου ταΰτης οί έργάται έκέΓνοι, οίτινες ασχολούνται μέ τήν κατεργασίαν 
μολυβδου'χων σκευασιών, οίον ψιμύδου κττ., ή μολυβδοειδών χρωμάτων, ή 
μέ τήν τήξιν μολΰβδου, ώς οί στοιχειοχόοι είτε χωνευταί τυπογραφικών 
στοιχείων, οί έργάται μολυβδουργείων καί άργυρωρυχείων κτλ. Ωσαύτως 
οί, ασχολούμενοι μέ τήν μεταχείρισιν στερεοί μεταλλικού μολΰβδου, ώς οι 
•στοιχειοδέται καί οί γλυφέίς τυπογραφικών στοιχείων καί οί παραπλήσιων 
επιτηδευμάτων έργάται, προσβάλλονται ούχί σπανίως ύπό χρονίας διά μο
λΰβδου δηλητηρια'σεως. ’Επ’ ίσης παρουσιάζεται τό είδος τούτο τής δη- 
λητηριάσεως προερχόμενου έκ τής πόσεως υδατος διά μολυβδίνων ή μο- 
λυβδοΰχων σωλήνων ζέοντος, ή εκ τής πόσεως οίνων μεμιγμένων μετά 
μολυβδοσακχάρεως. Εις τοιαΰτας περιστάσεις δΰναται μάλιστα ή τοιαΰτη 
δηλητηρίασις νά παρουσιασδή ώς ένδημική νόσος.

Τό άριστον προφυλακτικόν μέσον από της διά τού μολΰβδου δηλη- 
τηριάσεως είνε ή μεγίστη καί άκριβεστάτη καί μέχρι σχολαστικότητες επι
μελής τήρησις τής καδαριότητος. Τοιούτο παράδειγμα άκρας καδαριότητος 
αναφέρει έ Δρ. ΒβΓηοηίΙϋ, γράφων περί τίνος Ιργάτου, 2στις έπί δλόκληρον 
τεσσαρακονταετίαν είργάζετρ έν τινι μολυβδωρυχείιρ, χωρίς ποτέ νά προσ*

βληδή £πό τής νόσου ταΰτης, ύφ’ ής προσεβάλλοντο πάντες ο! άλλοι έρ- 
γάται. Ό  έν λόγφ έργάτης διετήρησε καδ' δλον τό δια'στημα τών τεσσα
ράκοντα ετών μετά σχολαστικής συνεπείας τήν συνήδειαν νά νίπτη έπιμελώς 
τάς χέϊρας καί νά έκπλΰνη τήν κοιλότητα τού στόματος καί τά χείλη πάν
τοτε όσάκις ήδελε νά φάγη ή νά πίη καί τήν έλαχίστην σταγόνα δδατος 
ή άλλου ποτού. Έ ν  τώ μεγάλω τυπογραφείο) τού Οδβϊχ καί Συντροφιά 
έν Παρισίοις είνε έκτεδειμένη μέ μεγάλα γράμματα ή έξης παραγγελία, έν 
σχέσει πρός τήν έκ τού μολύβδου προερχομένην κωλικήν νόσον, ύφ’ ης 
προσβάλλονται οί έν τώ τυπογραφείο) έργάται: ,,Καδ’ έκάστην ημέραν όφεί- 
λει νά πίνη έκαστος έργάτης τρία ποτήρια δειοΰχου Χΐμονάάος. Τό 
πρόσωπον καί αί χέίρες πρέπει νά πλΰνωνται έπιμελώς προ εκάστου φαγη- . 
τού. "Ολα τά φαγητά πρέπει νά τρώγωνται έκτός τον καταστήματος. Του
λάχιστον άπαξ.τής έβδομάδος όφείλει έκαστος εργάτης νά κάμνη εν δειουχον 
λουτρόν. Οί ύποφέροντες έκδυσκοιλιότητος όφείλουσι νά πίνωσιν ύδωρ του 
δβάϋεζ ώς καδάρσιον. Τά εργαστήρια πρε'πει έπιμελώς νά άερίζωνται,“

’Αφού λοιπόν ί  μόλυβδος είνε δηλητήριου, από της έπιδράσεως τού 
όποιου μόνον ή τοσαΰτη καί τηλικαΰτη κάδαριότης δΰναται νά προφύλαξη 
τόν άνδρωπον, δέν είνε μεγίστη άνοησία νά μεταχειριζώμεδα ακριβώς τό· 
δηλητήριου τούτο πρός καδαρισμόν φιαλών ή οιου δήποτε άλλου άντικει- 
μένου; νΙσως εΐπη τις ότι τά σφαιρίδια ούδεν μόριον μολύβδου άφίνουσιν 
έν. τή φιάλη· άλλ’ ακριβώς τό εναντίον άποδεικνΰεται δι’ άπλουστάτου πει
ράματος: άρκόϊ νά δέσωμεν μολυβδόχονδρον έντός λεκάνης εκ λευκού χάρ
του καί νά ταράξωμεν αυτόν έπί τινας στιγμάς, όπως ίδωμεν αμέσως τά 
γλαυκόφαια ίχνη τού μολΰβδου έπί των παρειών της λεκάνης. Ή  έκτριβή 
αδτη τού μολύβδου γίνεται έτι ίσχυροτέρα έντύς στερεών, έξ ύαλου, άγγείων. 
"Οταν λοιπόν δέτωμεν μολΰβδινα σφαιρίδια έντός ύαλίνης φιάλης, καί τα- 
ράσσωμεν αδτά, ό μόλυβδος άποτρίβεται έτι περισσότερον ή έν τη χαρτίνη 
φιάλη, τινά δέ σφαιρίδια μένουσιν ίσως μάλιστα ένηρμοσμένα έν τώ  άνω- 
μάλω πυδμένι τής φιάλης — καί πολλάκις άπαρατήρητα έν φιάλαις έκ 
«χρωματισμένης ύαλου — καί αναλυόμενα μετά τών λοιπών άποτριμμά- 
των τού μολύβδου έν τφ περιεχόμενα) οίνω ή ζΰδιρ ή άλλω ύγρω επενερ- 
γούσιν επιβλαβέστατα έπί τής ύγείας τού πίνοντος έκ τού ύγρού τούτου.

Πρός καδαρισμόν τών φιαλών Ιφευρέδησαν έσχάτως τά σφαιρίδια 
του σμάλτου. Τά μικρά ταύτα, έξ είδους τινός πορσελλάνης σφαιρίδια 
είναι σκληρά, πολύ καταλληλότερα πρός καδαρισμόν καί τών μάλλον άκα- 
δάρτων φιαλών, άπηλλαγμένα πάσης βλαβερές καί διά τήν.υγείαν έπικιν- 
δΰνου ούσίας, καί πολύ εύδηνότερα τών μολυβδίνων σφαιριδίων.

Ή  χρήσις λοιπόν τοσούτον επικινδύνου καδαρτικού μέσου, οία τα 
μολΰβδινα σφαιρίδια είτε κοινώς οκάγ ια , πρός καδαρισμόν τών φιαλών 
είναι καιρός νά παύση.

_  .  Παρά τών άξιοτίμων κ. κ. συνδρομη
τών μας τών παραγγειλάντων τήν πρό τίνος ύφ’ 
ημών άγγελδεΐσαν εικόνα τού Διαδόχου Κωνσταν
τίνου μετά τής Μνηστής του, ζητούμεν συγγνώμην 
διά τήν έπί τοσούτον-άναβληδίΐσαν άποστολήν της. 
Ή  άναβολή αύτη έπ^λδεν εκ ̂  μέρους τών άναλα- 
βόντών την επεξεργασίαν τής εΐκόνος, οίτινες ένεκα 
τής έπισωρευδείσης. εργασίας κατά τήν εποχήν ταΰ- 
την δέν ήδυνήδησαν νά τηρήσωσι τήν δοδεΐσαν 
ήμΤν ύπόσχεσίν των. "Η αρίστη αδτή εϊκών 
έτοιμασδέΓσα ήδη άπεστάλη πρός όλους τούς προ? 
παραγγείλαντας αύτήν, τιμδται δέ εις τό έξης ένεκα

πολλών άπροόπτων δαπανών μας, πανταχού φρ.χρ.2% 
έκάστη. Όλιγωτέρας τών 10 εικόνων δέν αποστέλ
λει προς ούδενα η Διέΰδυνσις άπ5 εΰδείας· 0 άπο- 
στέλλων φρ. χρ. 25 διά 10 εικόνας, λαμβάνει τήν 
11ί * δωρεάν. 'Η  είκών τού Χαριλάου Τρικοΰπη 
διεκπεραιούται έντός τριών εβδομάδων τιμαται δέ 
επίσης φρ. χρ. 2Vs·· , , ,  ' , , ·

. Κ. Μ.-εις Σμύρνην. Ελήφδη και δ  απο- 
σταΜί ύμ“ν άμα ώς έτοιμασδώσί. — κκ. Δ. Π. ϊ .  
είς Γιούργεβον, Α. Κ. είςΙεροσόλυμα, Γ. A. Α. 
είς Άρμαβήρων,' I. Δ. είς Θεσσαλονίκην, Ε. Ο. εις 
Σουέζ, Σ. Φ. Σ, είς Ταΐγάνιον, Γ. Ζ. είς Παρισίους.

Ελήφδησαν καί σας εΰχαριστουμεν. — κ. Γ. Κ. 
είς Τραπεζούντα. Έλήφδήσαν, αι εικόνες άπεσιά- 
λησαν. — κ. Στ.'Τ . εις Πειραιά. Τάς εικόνας δά 
λάβητε παρά τού αΰτόδι κ. άνταποκριτού μας. — 
κ. Γ. A. Α. ε’ς ’Αρμαβήριον. Τό σχήμα τών άγγελ- 
δεισών εικόνων ήναγκάσδημίν ένεκα ταχυδρομικών 
λόγων νά σμικρίνωμεν είς 45 x  32 εκατοστά.

Οί έν Βατούμ κ. συνδρομηταί μας πα- 
ρακαλούνται διά πασαν αίτησιν νά έπευδΰνωνται 
πρός τόν αΰτόδι επιστάτην'τής Κλειούς μας κ .Ίω - 
άννην Ζαφειρίδην, παρά τώ όποίιρ δά είρωσικαί. 
τάς αγγελδείσας εικόνας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ’Αρχαία ένετική μεγαλοπρέπεια. — Φραγκίσκος’Ιωσήφ. — 'Η  Λουκρετία τού Μεξικού, παράδοσις περί τής όδού τών 
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