
, ΈκιΓίιΙεται _ Τιμή ίτησία Φράγκ. 40.
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έκάστου μηνός. ‘ tig χρνσόν. ‘Ρούίλ. 16.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

Τό χωρίον θεραπεία επί τοΰ Βοοπόροι·. — "Ηράκλειοι;, <Γο«μα tig μέρη 
πέντε (συνέχεια). — Κάρολος Airraiog ό |ΐέ;·«£ ιρνσιούίφηβ (τέλο; . — ΙΙοιΓήλα- 
τοι· Λά τήν όήραι· αγρίων νησσών. — 'Ατιιοκίιητοι· όχημα. — Ή ΒούιΙ'απέΦτί) καί 
τά κατ' αυτήν παρελθόντα καί ίνιστώτα (συνέχεια), — Αί άγοραΐ παρά τθ% ΰρ- 
V.aiuig. —Αρκτοι καί ελι«/0£. — Ή ίασϊ/.ισσα T>tg Γαλλίας Μαρία τών Μείίκι.ΐΓ oig 
λάηΐ’ά. — Φραγχίσχη. Αιήγημα. — Ιίερί ηθών χαΐ εθίμων τών Ίινίωι· (συνέχεια).— 

Ο θάνατος τής ' Α;ί ·ής Μπερνάοτερ. — Αί ΐν τή txOiOn τής Άμβίρσίβ tvrvnaiOl-ig 
μρν. — Αιάφορα. — Αινίγματα χαΐ λύσεις. — Γραμματοκιβώτιο!’. — Μετά παραρτή- 
narog άρ. 7.

ΕΙ KONES.
Τό χωρίον θεραπειά έπί τον Βοσπόρου. — Ιίννηγιτιχόν ποόήλατον. — Άτοο- 

χίντ,τον όχημα. — Ό κόμης ΆΟαλάριχοί παρά τή αντοχρατάρα. — “Αρκτοι χαΐ ίλα- 
</ος. — \\αντοπ<ολιϊον ΐν τη άρχαία 'Ρώμη. — Ό Ί’οΰδενς απειχονίζων τήν Μαρίαν 
τών ΜεΛ'κων ώς ΆΟηνάν. — Ό θάνατος τής‘Αχνής Μπερνάουερ.
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ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ

ΒΟΣΠΟΡΟΥ.

Μετά εΐκάνος, δρα αελ. 177.)

ΙΑ τών μάγευτικωτέρων θέσεων έν τοΐς 
περιχώροις τής Κωνσταντινουπόλεως, 
τοΐς τοσοΰτον δαψιλώς ύπό τής φύσεως 

πεπροικισμένοις, είναι άναντιρρήτως ή θέσις των 
Θεραπειών, ήν παριστα ή ήμετέρα εικών. '0 
κόλπος των θεραπειών σχηματίζει εύρύχωρον 
και ασφαλή λιμένα, χωριζόμενον προς νότον μεν 
ύπό σειράς λόφων κατάφυτων, προς βορραν δε 
ϋπδ ακρωτηρίου. 'Η θέσις αυτή εκαλείτο τό 
πάλαι Φαρμάκια, και τούτο ένεκα τού δηλη
τηρίου, ώς λέγεται, το όποιον ή Μήδεια, κατα- 
διώκουσα τδν Ίάσωνα, έρριψεν ενταύθα κεκλει- 
σμένον έντός πυξίδος. Τό σημερινόν όνομα έλαβε 
τό μέρος αυτό ένεκα τού ύγιεστάτου αύτοΰ άέρος, 
και των δροσερών άνεμων, οιτινες πνέοντες έκ τού 
Εύξείνου Πόντου μετριάζουσι τον καύσωνα κατα 
τούς θερινούς μήνας καί καθιστώσι τήν διαμονήν 
εις άκρον εύχάριστον. Έν θεραπείοις διαμέ- 
νουσι κατά το θέρος οί πλουσιότεροι των έν 
Κωνσταντινουπύλει οίκούντων Ελλήνων και 
πλεΐστοι δσοι Ευρωπαίοι. Γάλλος τις, οιελ- 
θών τρεις θερινός έποχάς έν θεραπείοις, έβε- 
βαίωσεν ημάς οτι ώραιοτεραν διαμονήν δεν δύ- 
ναται νά φαντασθή τις διά τό θέρος έν δλη τή 
ύφηλίω, καθότι ναι μέν και έν τή δυτική Ευ
ρώπη ύπάρχουσι θέσεις μαγευτικαί πολλαί, άλλα 
το κλίμα τής Κωνσταντινουπόλεως παρέχει ιδι
αίτερον γόητρον εις τήν θέσιν ταύτην. Έν θε
ραπείοις είναι και αί θεριναί έπαυλεις των 
πρεσβευτών τής ’Αγγλίας, τής Γαλλίας και τής 
’Ιταλίας, καί πολλά άλλα μέγαρα περικυκλού- 
μενα υπό εύσκίων κήπων. ’Επί τής παραλίας 
κεΐνται ξενοδοχεία καί καφενεία, ών οι έξώσται 
παρέχουσι λαμπράν έπί τού Βοσπόρου θέαν.

Απέναντι τών θεραπειών, έκτείνεται ή με
γαλοπρεπής κοιλάς τού Ούγκιάρ-’ Ισκελεσή, τό
πος θερινής διαμονής τών άρχαιοτέρων Σουλ
τάνων, οιτινες ενταύθα άνήγειρον ανάκτορα πο
λυτελέστατα. "Ηδη ό Μωάμεθ Β., ώκοδόμησεν 
ένταύθα σκιάδα, ήν αντικατέστησε κατόπιν τό 
άνάκτορον τού Σουλεϊμάν. Καταστάντος τούτου 
έτοιμορρόπου άνηγέρθη πάλιν ύπο τού Μαχ- 
μούτ Α'. διά μεγάλης δαπάνης. Ό Σελίμης Β’. 
μετέτρεψεν αυτό εις χαρτοποιεΐον. Παρά τήν 
θάλασσαν στίλβει ή ιδιόρρυθμος σκιάς, ήν έκτι- 
σεν ό Μεχμέτ-Άλής τής Αίγύπτου καί έδώρησε 
τω Σουλτάνο). Ή σκιάς αυτή, έκτισμένη δλη 
έκ μαρμάρου, κεΐται έπί αλλεπαλλήλων δωμά
των καί έχει ομοιότητά τινα προς τον πύργον 
τής Βαβυλώνος. Τό περίπτερον τούτο είναι οι
κοδόμημα ιστορικόν, διότι έν αυτω ύπεγράφη 
τή 26 Ιουνίου 1833 ή συνθήκη, δι’ ής ξένοι 
στόλοι έμποδίζοντο νά διαβώσι τον Ελλήσποντον 
άνευ έκδόσεως φιρμανίου.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ
ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΜΕΡΗ ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΑ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 

υπό Κ λ έ ω ν ο ς ' Ρ α γ κ α β ή.

ΜΕΡΟΣ Δ'. ΣΚΗΝΗ Β'.

Τά δώματα της Αυτοκρατήραί. ΜΑΡΤΙΝΑ μόνη. 
Είπα ΑΘΑΛΑΡΙΧΟΣ.

Μαρτίνα.
Άφίκετο ό Κόμης Άθαλάριχος 
έκ Κιλικίας, καί ζητεί άκρόασιν. 
Ιού Ηρακλείου μοί κομίζει άγγελμα.
Τό στήθος μου πώς τύπτει ή καρδία μου. 
Συγκίνησις ήδίστη καί παράδοξος, 
τις ή πηγή σου; Τού ένδοξου Άνακτος 
τό έξανθούν καί αύθις πρός με φίλτρον, ή 
ή αφιξις τού φίλου τής νεότητος 
καί τών χρυσών ονείρων ; Αθαλάριχε, 
μακρά παρήλθον έτη, καί ανάρπαστος 
εις σφαίρας αιθέριους, σ’ έλησμόνησα, 
πλήν κατά μόνας ήδη συναντώσά σε, 
φωνήν ακούω κρύφα ύιθυρίζουσαν, 
μεγάλως οτι σέ ήδίκησά ποτέ, 
προδούσα πάθος φλογερόν καί άδολον. 
Αι αναμνήσεις αΰται πόσην φέρουσι 
καί μαρανθεΐσαι θυμηδίαν άφατον! 
Ιδού αύτός. Μαρτίνα, έσο Άνασσα.

( Εξαπλοΰται μιγαλοπριπώ! ΐπϊ κλιντήρο:. Είσίρχιται 
ό ΑΘΑΛΑΡΙΧΟΣ. ακολουθούμενο* υπό Κοιτωναρίων, φι- 

ρύντων πολύτιμα σκιύη.)

Αθαλάριχος, βαθϊαιί ύποκλινύμινοτ. 

'Ο Αύτοκράτωρ, Άνασσα τρισέβαστε, 
τής τρυφηλής Ασίας μέρος κράτιστον 
δι ευκλεών αγώνων καθυπόταξε, 
καί δι’ έμού σοί πέμπει ώς ένθύμιον 
τού άμειώτου φίλτρου, ο σοί ώμοσε, 
τά σκεύη ταΰτα.

Μ α ρ τ ί ν α.
Εύγνωμόνως δέχομαι 

το δώρον, καί τάς νικάς έ’νθους ήκουσα, 
δι’ ών ό λέων τέλος εις τά καίρια 
έτρώθη τής Περσίας.

Ά θαλάριχος.
Ούτως έληξεν 

ή έντολή μου. Δέχθητι τά σέβη μου.
( Ύποκλίνιται όπωτ άπίλθρ, άλλ’ αναχαιτίζει αυτόν ή 
Μαρτίνα. Οί κομίσαντει τα σκεύη, ειτ tv αΰτήί νεύμα, 

καταθετονπιν αυτό καί ϋποσύρονται.

|Μ αρτί να.
Πώς, Κόμη, τόσην βίαν;

’ Α θαλάριχος. 
Έξετέλεσα 

τού 'Ηρακλείου ακριβώς τό κέλευσμα· 
ούδέν μοί μένει πλέον.

Μ α'ρτίνα.
Ώς εις άγνωστον 

προσφέρεσαι, καί όμως, άν ή μνήμη μου 
μή σφαλλη, νέοι έτι συνεδέθημεν 
δΓ ακραιφνούς φιλίας.

Λ θ α λ ά ρ ι χ ο ς. 
Σφάλλει, Άνασσα.

Ή κραταιά τής Ρώμης Αύτοκράτειρα 
πώς κεκτηται κοινόν τι προς τόν άσημον 
τών δπλων θιασώτην:

Μαρτίνα.
’Αθαλάριχε, 

μετά τοσαύτα έτη πρώτον σήμερον 
ή τύχη αύθις πρός με σέ ώδήγησε, 
καί εΐοωνα πικρίαν εις τά χείλη σου 
ευρίσκεις μόνην;

Α θ α λ ά ρ ι χ ο ς.
Ούδαμώς τού σεβασμού 

έπελαθόμην, δν δφείλει ταπεινώς 
τή Τρισαυγούστα τό πιστόν υπήκοον.

Μ αρτίνα.
Ιός, ως βλέπω, τρέφει τήν φαγέδαιναν, 

ήν φέρεις έν τω στήθει. Σε ήδίκησα, 
γνωρίζω τούτο, πλήν τής μοίρας τάς βουλάς 
τις μετατρέπει; Ότε σέ κατέλιπον 
ήν άγνωστον το μέλλον, πρός δ έσπευδον . . .

Άθαλάριχος.
Ώ σίγα.

Μ α ρ τ ί ν α.
Ιαύτην προ καιρού έπόθησα 

τήν έντευξιν. Ουδόλως μέ διέφευγον 
αι σφαλεραί σου κρίσεις. Ναί, τούς όρκους μου 
τούς τρυφερούς προδούσα, καί ανάρπαστος 
ώς έν δνείριρ, εις τον θρόνον τον λαμπρόν 
ευρεθην τούτον · ναί, τό στέμμα φέρω νΰν, 
ου πασας τας άκάνθας κατεμέτρησα 
έφ όλα ετη συμφοράς, άλλ’ ούδαμώς 
τον φίλον τον άρχαΐον έλησμόνησα. 
Μακρόθεν έφορώσα, τών αγώνων σου 
υπήρξα μάρτυς, καί πανδήμως ήκουσα 
μεθ’ ύπερηφανείας τήν άνδρίαν σου 
έξυμνουμένην. Ταύτην τών θριάμβων σου 
τήν αμοιβήν, τό ξίφος τό κομητικόν 
εις τάς θερμάς δεήσεις, ας άπηύθυνα 
τω Άνακτι, δφείλεις.

Ά θ αλάρ ιχος.
Πώς; Τί λέγεις: Τί;

1 ό ξίφος τούτο, τό τοσάκις κορεσθέν 
εις μέλαν αίμα, κούφον φιλοφρόνημα, 
καί τίνος;. . .

Μ αρτίνα.
1 ίνος; I ής θερμήν άείποτε 

αδελφικήν φιλίαν . . .
Ά θαλάριχος, αύρων το ξίφοί. 

Μόνον θησαυρόν 
σε ειχον πλέον πάντας τούς κινδύνους μου 
συνεμερίσθης, προσφιλές μου φάσγανον, 
τον βίον μου πολλάκις μοί διέσωσας, 
καί σοί δφείλω τάς άρίστας μου στιγμάς. 
καθ’ ήδη μοί άπέβης άποτρόπαιον.

Μ α ρ τ ί ν α. 
Τί πράττεις; Οΐα εξαψις παράδοξος!

Α θ α λ α ρ ι χ ο ς, πρόε τό ξίφο!. 
Αιμάτων έπιχρώσεις έξελάμβανον, 
μνημόσυνα θριάμβων ανεξάλειπτα, 
τάς έρυθράς κηλίδας, οσαι στίζουσι 
τας πελιδνας σου παρειάς, άλλ’ ήσαν, φεύ, 
τού ένδομύχου αίσχους τό έρύθημα. 
Τον τελευταΐον δέξαι τούτον ασπασμόν, 
καί νύν μακράν μου, φαύλε λευκοσίδηρε!

( Ασπάζιται τό ξίφοι. καί ρίπτει αυτό κατα γηι.) 

Μ αρτίνα.
Χριστέ καί Παναγία, παρεφρόνησε. 

Άθαλάριχος.
1 ην κάραν ήλθον κύπτων, καί τά χείλη μου 
εκφράσεις μόνον τυπικάς έτραύλιζον 
όφειλομένου σεβασμού, πλήν άκοντα 
μέ ώθησας εις ταύτην τήν έξήγησιν.
’Ολίγη σοί έξήρκει δξυδέρκεια, 
ώς βράχον βπως μή έκλάβης αυχμηρόν 
τό ΰπ αιθάλην καλυφθέν ήφαίστειον, 
άλλ’ εύτραπέλως άνεδαύλισας το πύρ, 
καί ήδη αύθις άκαθέκτως ρήγνυται.

Μαρτίνα.
Τήν ομιλίαν ταύτην διακόύωμεν.

Ά θ α λά ο ι χ ο ς. 
Ούχί, ούχί, τά πάντα ήδη άκουσον. 
Ναί, παραφόρως σέ ήγάπησα ποτέ, 
καί ότε σύ άσπλάγχνως μέ κατέλιπες, 
τού στέμματος τήν αιγλην προτιμήσασα, 

τό αίσθημά μου ζωηρόν άνέθορε, 
διότι θύμα σ’ έθεώρουν, έμπεσόν 
εις τάς άγκάλας άναξίου.

Μαρτίνα.
Πρός θεού! 

Άθαλάρ ιχος.
Ώς τούς φωστήρας τούς λαμπρούς λατρεύουσιν 
οί Πέρσαι, ούτω σοί προσήγον λίβανον 
άναλλοιώτου φίλτρου. Ύποφέρουσαν 
έγνώριζόν σε, καί θερμώς συμπάσχουσαν 
μετά τής επίλοιπου άνθρωπότητος, 
τής εις άφάτους έμπεσούσης συμφοράς, 
φρονών σε, κρύφα μετά σού συνέκλαιον. 
Άλλ’ έπί τέλους έμακρύνθη πρός μικρόν 
ό Άναξ τής στυγίας έπηρείας σου, 
καί εις τόν σάλον τών μαχών εγγύς αύτοΰ 
ριφθείς καί άκων, ειδον άλλοιούμενον 
έκεΐνον, δν έμίσουν· τήν αλήθειαν 
γυμνήν διέγνων τότε, καί εις άμετρον 
ταχέως μετεβλήθη ένθουσιασμόν 
ή περιφρόνησίς μου.

Μ αρτίν α.
Κόμη, σύνελθε. 

Άθαλάρ ιχος.
Σύ ό άλάστωρ δαίμων, εις σέ άπασαν 
όφείλομεν τού Κράτους τήν κατάπτωσιν, 
σύ τού όλέθρου ό ιός καί τής φθοράς, 
σύ τής αισχύνης ό ήδύς ύποβολεύς, 
σύ τής άνάνδρου άκηδίας ή πηγή, 
σύ ή τήν άλουργίδα τήν περίπυστον 
βυθίσασα τής Ρώμης εις τον βόρβορον. 

Μαρτίνα.
Παράφρον, έξυβρίζεις τήν Βασίλισσαν.
Μή τής άγχόνης λησμονής τήν υπαρξιν; 

Άθαλάριχος.
Ίον θάνατον πολλάκις κατά πρόσωπον 
ήτένισα- ούδόλως έκφοβίζει με 
το ειδεχθές τού όχλου μορμολύκειον, 
τό φέρον τήν ψαλλίδα τήν λυσίδεινον.

Μ α ρ τ ί ν α.
Ναί, πλήν έκ τρόμου πελιδνούς ουδέποτε 
οιηγουμένους ήκουσας τούς γέροντας 
όποιας κρύπτει έν τοΐς σπλάγχνοις τοΐς στυγνοΐς 
εΐρκτάς δυσώδεις τό χρυσοΰν Παλάτιον.
Εις τό φρικτόν εκείνο ένδιαίτημα 
ούδέποτε τό σέλας έμειδιασε 
χαροποιάς άκτΐνος, καί κατέρχονται, 
ώς έν τω τάφφ, ζώντα έτι πτώματα, 
ών καί ή μνήμη μετ’ αύτών συνθάπτεται. 

Άθαλάριχος.
Γνωρίζω τών τυράννων τά τεχνάσματα, 
καί διά τούτο τρέφω μίσος άσπονδον 
κατά τής τυραννίας. Εις τάς χεΐράς σου 
κρατείς τον τολμητίαν καί παράφρονα 
άλλ’ έτι μάθε παρ’ έμοΰ το φρόνημα 
τής οικουμένης.

Μ αρτίνα.
Παΰσον καί μακρύνθητι. 

Άθαλ άριχο ς.
Εις τής πατρίδος τ’ όνομα τό ιερόν, 
τής μόνης πλέον έπί γής λατρείας μου, 
εις σέ άρά, ώ γύναι, τήν όλέτειραν 
τής παρελθούσής δόξης καί τιμής ημών. 
Άρά φωνοΰσι δι’ έμοΰ τα δρφανα, 
τά γεννηθέντα εις αισχύνης υπαρξιν, 
άρά αί χήραι τών αθλίων άγελών, 
ας προτροπάδην προ αυτών διώκοντες, 
κατέκοπτον οί Πέρσαι καί οί "Αβαρές . . . 

Μαρτίνα.
’Ώ λύσσα! Τούτο πλέον άνυπόφορον.
(Κρθΰβ£ διά χριισοΰ σκ*ιτάρυου κυμβάλου Kpcpapwov (πϊ 
μιας τώυ στηΧώυ, κα\ (Ισορμωσιυ Ένοπλοι Σ^ολάριοι. *Η 
“Ανασσα, διασταυροΰσα τάς χάρας, θίωρίϊ τινα ώραν 
άσκαρδαμυκτά τόν 'Αθαλάριχον, άλλα βαθμηδόν ίζημί- 
ροΰται, και τέλος λίγα μ^τά τρ^μούσης φωνής (Ις τους 

ίϊσ(λθόντας.)

Κατά διαταγήν μου έδοκίμασεν 
ό Κόμης πόσον γρηγορεΐτε. "Αγετε!

(ndvres κλίυουσιν έδαφιαίως και άποσΰρονται. 
στιγμήν αδημονίας.')

Mera

Παράσχου μοι συγγνώμην, ’Αθαλάριχε. 
Τό στέμμα καταθέτω καί παρίσταμαι 
προ σού γυνή δειλαία καί κατάρατος, 
άλλ’ όχι οσον σύ νομίζεις ένοχος.
Ό άποφράς μου γάμος μέ παρέσυρεν 
εις βάραθρον αυχμώδες καί άπύθμενον, 
εις δ οίκτρώς σφαδάζω μάτην έκτοτε.

Άθαλάριχος.
Ναί, τούτο, φεύ, γνωρίζω.

Μαρτίνα.
Άλλ’ ουδέποτε

όποιον κόσμον άλγους συνεπάγεται 
τό στιγμιαΐον λάθος σύ φαντάζεσαι, 
καί πώς σταγών κώνειου εις τού βίου μου 
τό κύπελλον ριφθεΐσα, άπαν εις χολήν 
τό μέθυ μετατρέπει τής νεότητος.

Άθαλάριχος. 
Όρώ νύν ότι όντως σέ ήδίκησα. 
Άνάλγητον καί κούφην έθεώρουν σε, 
έν ω σύ πάσχεις.

Μ αρτίνα.
Πάσχω; "Αλλην έκφρασιν 

εύρέ, ώ φίλε. Όπως τό αμάρτημα 
τών προπατόρων πάσας συναπώλεσε 
τών έπιγόνων τάς άθώας γενεάς, 
έκ τής πηγής τού μόνου τούτου σφάλματος 
άνέβρυσαν τό αίσχος καί ό όλεθρος, 
α μοί προσήπτες άμειλίκτως προ μικρού. 
Ναί, άληθώς υπήρξα θεία Νέμεσις, 
ώς έλεγες, τό Κράτος άπαν μέ μισεί, 
πλήν καταρώμαι πρώτη έμαυτήν εγώ, 
καί πρώτη χαίρω ότι ό 'Ηράκλειος 
τόν ζόφον τέλος εύκλεώς διέλυσεν, 
έν <ρ τοσοΰτον χρόνον άπεκούπτετο.

Άθαλάριχος.
Άν ούτως έχη, θραΰσον τόν άπαίσιον 
δεσμόν, καί άφες . . .

Μ αρτίνα.
Αί άλύσεις σιδηραΐ 

τής Ειμαρμένης. Σκέψου τί προτείνεις μοι, 
μετά τοσαύτα έτη συμβιώσεως.
Ή μήτηρ, ό υιός μου . . .

Άθαλάριχος.
Τότε τέλεσον 

τά όργιά σου αύθις, έξαφάνισον 
τά σπέρματα τά μόλις άναθάλλοντα 
εύγενεστέρου βίου, καί συμπλήρωσον 
τό έργον τής αισχύνης τό κατάπτυστον.

Μ α ρ τ ί ν α. 
Μοί όμιλεϊς τραχέως- καθησύχασον. 
Έμού ό οίμος φέρει πρός τήν άβυσσον, 
άλλ’ έσται ολως ξένος ό 'Ηράκλειος 
πρός τήν οδύνην, οση μοί άπέμεινε. 
Εκείνος ήδη τών πεδών μου λυτρωθείς, 
ας σπεύση περιδόξως εις τό στάδιον 
τών έθνικών θριάμβων, καί τά τραύματα 
τού παρελθόντος ύπο δάφνας εύθαλεΐς 
ας κρύψη.

Άθαλ άριχος.
Τούτο άληθώς υπόσχεσαι;

Μ α ρ τ ί ν α.
Εξ όλης μου καρδίας.

Ά θαλάριχος.
Τότε σύγγνωθι, 

άν βίαιος τις λόγος μοί έξέφυγε.
Μ α ρ τ ί ν α. 

Τήν χεΐρα δός μοι. Φίλοι χωριζόμεθα;
('θ ’Αθαλάριχοί, κλίνων τό γόνυ, άσπάζιται αότήί

την χάρα.)

Ά θαλάριχ ος.
Μακράν σου μένων, εύπειθής ύπήκοος 
καί τούτο μόνον, ώ Αύγούστα, έσομαι.
Άλλ’ άγνωστα τής μοίρας τά βουλεύματα, 
καί άν ποτέ τις προσπελάση κίνδυνος, 
ό σίδηρους βραχίων σοί άνήκουσι 
καί ή έσχάτη τής καρδίας μου ρανίς.

Μαρτίνα.
Εύγνωμονώ, τήν μνήμην τής νεότητος 
διατηρούσα ώς ήδύ κειμήλιον.
( Ο Αθαλάριχοί ΐγιΐρ^ται, θλίβων αντητ την χήρα, καί 
άποσνρίται. ’Εν ω ΐκιίνη ιίκολουθιί αυτόν δια τών οφ

θαλμών, πίπτιι τό διασκήνιον.)

ΚΑΡΟΛΟΣ ΛΙΝΝΑΙΟΣ
Ο ΜΕΓΑΣ ΦΥΣΙΟΔΙΦΗΣ.

(Συνέχεια καί τέλος.)

Ε
ί^Ο άριστούργημα τούτο τού Λινναίου "Τό 

σύστημα τής φύσεως”, έκδοθέν τω 1735 
Ιν Αουγδούνω τής 'Ολλανδίας έφείλ- 

κυσε τήν προσοχήν τών έπιστημόνων όλων, ιδίως 
δέ τού διασήμου έν Λουγδούνφ ιατρού Βοερχα- 
βίου, δστις ήτο ε’ς τών μεγαλειτέρων άνδρών 
τοϋ παρελθόντος αίώνος. Όποιαν φήμην έχαιρεν 
ό έξοχος ούτος ιατρός κατανοεί τις ευκόλως 
όταν μάθη, ότι ό μέγας Πέτρος, ό αύτοκράτωρ 
τής 'Ρωσσίας, θελήσας ποτέ νά τόν συμβουλευθή 
ήναγκάσθη νά περιμένη έν τω προθαλάμω τήν 
σειράν του, διότι ό φιλάνθρωπος ιατρός ούδένα 
τών προσερχομένων άσθενών ήθελε νά άδικήση. 
Πρός τούτοις ό Βοερχάβιος ήτο καί εκατομμυ
ριούχος καί έν τή άφελεΐ αυτού άπλότητι σχε
δόν άκοινώνητος. Ό Λινναΐος τω άπέστειλε τό 
βιβλίον του, καί αυθημερόν έλαβε παρά τού με
γάλου ιατρού τήν πρόσκλησιν νά τόν έπισκεφθή 
έν τω κήπφ αύτού. ’Από τής ημέρας ταύτης 
νέα καί φαεινότερα ήρξατο λάμπουσα έποχή 
διά τόν Λινναΐον, όστις έν τή πλούσια; 'Ολλαν
δία ού μόνον εργασίαν εύρε προσοδοφόρου άλλά 
καί βιβλιοθήκας, καί κήπους άριστα διατηρου- 
μένους καί κύκλον λογιών, άναγνωριζόντων καί 
έκτιμώντων τήν άξίαν αύτού. Μεταξύ τών προ
στατών τού νεαρού φυσιοδίφου διεκρίνετο ό Γεώρ
γιος Κλίφφορδ, δήμαρχος τότε τού Άμστελο- 
δάμου, άνήρ πλουσιώτατος, άλλά καί υποχον
δριακός εις άκρον. Πρός αύτόν είπεν ήμέραν 
τινά ό Βοερχάβιος· "Πρέπει νά προσλάβης εις 
τήν ύπηρεσίαν σου ιδιαίτερον ιατρόν, δστις νά 
όρίζη καθ’ έκάστην τήν δίαιτάν σου· έγώ γνω
ρίζω τοιοΰτον ιατρόν καί σέ συμβουλεύω νά τόν 
προσλάβης.” Ούτος ήτο ό Λινναΐος, δστις εί- 
σήλθεν εις τήν ύπηρεσίαν τού πλουσίου δημάρχου 
μέ τάς εξής συμφωνίας· έλευθέραν κατοικίαν έν 
τή μεγαλοπρεπεΐ τού δημάρχου έπαύλει, τροφήν 
καί έν δουκάτου μισθόν καθ’ έκάστην. Αί συμ- 
φωνίαι αύται ήσαν λαμπραί διά τόν πτωχόν 
Λινναΐον, δστις διά τού έργου του "Ό κήπος 
τού Κλίφφορδ”, άπεθανάτισε τό όνομα τού 
γενναίου αύτού προστάτου. Έν Άμστελοδάμφ 
έσχεν ό Λινναΐος τό άτύχημα ν’ άπολέση Ενα 
τών πιστοτέρων αύτού φίλων, τόν Πέτρον Άρ- 
τέδην, δστις θεωρείται μέχρι σήμερον ό πατήρ 
τής Ιχθυολογίας.

Μετά βραχεΐαν έπίσκεψιν έν ’Αγγλία, ένθα 
μετέβη ό Λινναΐος τή συστάσει τού Βοερχαβίου,
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του. Αί παραδόσεις του είχον τόσον μεγάλην 
σπουοαιότητα, ώστε έξ όλων τών μερών συνέρ- 
ρεον φοιτηταί, 
νέοι ήσαν 
τανικής. 
δυνσιν ού

—ί, ΐνα άκροασδώσιν αύτού, καί 200 
εγγεγραμμένοι εις τό μάδημα τής Βο- 
'Υπό τήν πεφωτισμένην αΰτοΰ διεύ- 
μόνον ό βοτανικός κήπος τής Οΰύάλης

Ίσως συνέτεινε 
τούτο καί ή παρά 

τίνος μεταδοδεΐσα 
ε’ίδησις, δτι ή 

έπρό- 
γάμον 
φίλων 
τούτο 
Στο- 
έπι-

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΝ ΓΓΟΔΗΛΑΤΟΝ.

αδελφή τοΰ μεγάλου Φριδερίκου τής Πρωσσίας 
Έκτοτε αί τιμαί άφδόνως συνεσωρεύοντο έπί 
τής κεφαλής τοΰ άλλοτε πτωχού καί άσήμου 
φυσιοδίφου, οστις πολλαχόδεν έλάμβανεν έπανει- 
λημμένας προσκλήσεις εις ξένα Πανεπιστήμα· 
άλλ’ ό Λινναΐος ούδεμίαν τών προσκλήσεων τού

των έδέχδη, δέλων, ώς 
έλεγε, νά ύπηρετήση τήν 

-------- ’ πατρίδα του. Ουτω δι
δάσκων καί εις τά συγ- 

*----------- γράμματα αύτού καταγι-
νόμενος έζησεν ό Λινναΐος 

τού έτους 1774, 
παραδόσεώς 
Πανεπιστη- 

αί’φνης 
Καί 

τότε ή

μέχρι 
δτε έν μέσω 
τίνος έν τώ 
μίω προσεβλήδη
ύπό αποπληξίας, 
δέν ύπήρξε μέν 
αποπληξία θανατηφόρος, 
άλλ’ ό βίος του κατέστη 
αληθές
Εν ετει

προ

έξέδωκεν ούτος έν έτει 1737 τό έργον του "Τά 
γένη τών φυτών”, έν <υ άπηριθμοΰντο 8000 είδη 
ισυτών, καί έν αρχή τού 173S έξέδωκε τήν 
Ιχθυολογίαν τοΰ Άρτέδη.

Έν τοσούτω παρήλθον τά τρία έτη, τά όποια 
ό γέρων ιατρός τής πατρίδος του είχεν ορίσει ώς 
προθεσμίαν διά τον γά
μον του μετά τής δυγα- 
τρός του. Καδ’ ολον τό 
διάστημα τούτο οι δυο 
μελλόνυμφοι άντήλλασ- 
σον έπιστολάς, καί ό Λιν- 
ναΐος όσημέραι κατελαμ- 
βάνετο ύπό σφοδροτερας 
νοσταλγίας καί έπιδυ- 
μίας νά έπανέλδη εις τήν 

ατρίδα, 
προς 
φίλου 
αύτώ
μνηστή του Σάρα 
κειτο νά συνάύη 
μετά τίνος τών 
αυτού. Μ’ δλον 
πριν έπανέλδη εις
κόλμην ό διάσημος 
στήμων μετέβη προη
γουμένως εις Παρισίους, 
ένθα έγνωρίσΟη μετά 
τοΰ μεγάλου βοτανικού 
J ussieu καί μετά,
niur. Τέλος κατά τον Σετ 
έπέστρεψεν εις Στοκόλμην. 
πως, έν τή πατρίδι του 
δυσχέρειαι καί απογοη
τεύσεις· ήρξατο έξασκών 
τήν ιατρικήν, άλλ’ ή πε
λατεία του δέν εύρύνετο, 
διότι διεδόδη δτι ό Λιν- 
ναΐος ήτο βοτανικός, ού- 
χί δμως ιατρός. Συνέ
πεσε τότε νά δεραπεύση 
μίαν τών αύλικών κυ
ριών άπό οχληρού βηχός. 
Άπό τον αυτόν βήχα έ- 
πασχε καί ή βασίλισσα 
Οΰλρίκη Έλεονώρα, ή- 
τις άο’ οΰ έδεραπεύδη 
τή συμβουλή αΰτοΰ διώ- 
ρισεν αΰτόν ιατρόν τοΰ 
στόλου μέ μισθόν έτη- 
σίως εκατόν σουηδικών 
δουκάτων. Εις τον βή
χα ώφειλεν ό ίινναιος 
καί τήν σύζυγόν του. 
'Ο μέλλων πενδερός του 
ήτο, ώς αΰτός ομολο
γεί, φίλος ένθερμος τών 
χρημάτων, καί ίδών τον 
γαμβρόν του έν δέσει 
περιφανεΐ έδωκε 
τήν συγκατάδεσίν
'Ο γάμος έτελέσδη μη
ν! Μαρτίιυ 1739 μετά άρραοώνα διαρκέσαντα 
ολόκληρον πενταετίαν.

Έν έτει 1740 έκενώδη ή θέσις τοΰ καδη- 
γητοΰ τής Βοτανικής έν τώ Πανεπιστημίω τής 
Οΰψάλης. 'Ο Λινναΐος έζήτησε τήν δέσιν ταύ- 
την, άλλά δέν τήν έλαβε· μόλις δέ μετά εν 
έτος διωρίσδη καθηγητής τής Ανατομίας, καί 
ώς τοιούτος κατώρδωσε νά πείση τον άντ’ αΰτοΰ 
διορισδέντα καθηγητήν τής Βοτανικής Ί’όζεν 
ν’ άνταλλάξωσι τάς έδρας. Ιδού τέλος ό Αιν- 
ναΐος έν τή άνηκούση αύτώ δέσει· τώρα ήδύ- 
νατο πλέον να φανή χρήσιμος εις τήν πατρίδα

:οΰ επίσης διάσημου Reau- 
τέμβριον τοΰ 1738 

’.Αλλά παραδόςως 
άνέμενον αύτον πάλιν

έγένετο ό πρώτος τής Εύρώπης, αλλά καί αι 
βοτανικαί έκδρομαί, καδ’ ας παρηκολουδεΐτο 
ύπό έκατοντάδων φοιτητών καί ακροατών, σπου- 
δαιοτάτην έ'λαβον άνάπτυξιν. Άπό τής έποχής

βασανιστήριον. 
1776 έγραφε 

ένα φίλον του· 
" Χωλαίνω , δέν δύναμαι 
νά περιπατήσω, ομιλώ 
μετά δυσκολίας, δέν αν
τιλαμβάνομαι καλώς, δέν 
έχω πλέον μνημονικόν, 
είμαι ελεεινός.” Τέσσαρα 
έτη μετά ταΰτα, τφ 1778 

άπήλλαξεν αυτόν τέλος ό 
τοσοΰτον άφορήτου. Είχε

ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑ.τέλος
του.

ταύτης αληθής μανία έκυρίευσεν δλους έν Σου
ηδία, μικρούς καί μεγάλους προς τας φυσικας 
έπιστήμας. Καί αυτός ό διάδοχος τοΰ θρόνου, 
ό μετά ταΰτα βασιλεύς Άδόλφος Φριδερΐκος, 
άνήρ ευφυέστατος έπεδόδη μετά ζήλου εις συλ
λογήν ζώων σπανίων καί φυτών, και άνεβεσεν 
εις τον Αινναΐον τήν περιγραφήν αύτής. Ή 
περιγραφή αΰτη έξεδόδη ύπό τον τίτλον " Τό 
μουσεΐον τοΰ βασιλέως Άδόλφου Φριδερίκου” 
εις τόμον όγκωδέστατον μετά 23 πινάκων σχή
ματος φύλλου. Ίον ζήλον τούτον συνεμερίζετο 
καί ή σύζυγος τοΰ βασιλέως, ή Λουΐζα Οΰλρίκη,

τή 10 Ιανουάριου 
θάνατος άπό βίου 
τότε ήλικίαν 70 έτών.

Ώς δλοι οί μελετώντες τήν φύσιν ήτο καί 
ό Λινναΐος φιλόσοφος καί 
έν ώραις σχολής κατέ
γραφε τάς διαφόρους έν 
τυπώσεις καί παρατη
ρήσεις του. Τάς σημει
ώσεις του ταύτας άφη- 
σεν ολας μετά θάνατον 
εις τον υιόν του μετά 
εμβριθούς εισαγωγής, έξ 
ής άποσπώμεν τεμάχιά 
τινα· "Τέκνον μου, εί- 
σηλδες εις κόσμον, δν δέν 
γνωρίζεις· έν αύτφ δέν 
βλέπεις τον Κύριον, αλλά 
θαυμάζεις τήν μεγαλο
πρέπειάν του· τά ωραιό
τερα άνδη περικυκλοΰν- 
ται ύπό ζιζανίων καί 
αγρίων χόρτων. Ζήθι ά- 
δώως· ό Θεός είναι πα
ρών. — Ευτυχής έκεΐνος, 
ον ξένη πείρα καθιστά 
έσκεμμένον. — Ό άν
θρωπος δύναται διά τής 
έλευδέρας δελήσεώς του 
ν’ άποφύγη τήν αμαρ
τίαν· ουτω δέ αποφεύγει 
καί τήν τιμωρίαν, διότι ό 
θεός ουτω διωργάνωσε τήν 

φύσιν, ώστε ή τιμωρία καθίσταται άφευκτον πεπρω- 
μένον διά τον άνθρωπον. — ‘Όταν έπέρχεται ή δυ
στυχία, τά πάντα συντείνουσιν εις αύτήν · πάντες 
γίνονται έχδροί τοΰ δυστυχούς. "Οταν δέ ή ευτυχία 
ήναι χάρις τοΰ θεού, δλαι αί χεϊρες χρησιμεύουσιν 

αποτροπήν τής δυστυχία: 
τέκνον μου, τα εξής 
νΕσο βέβαιος δτι ύπάρχει θεός, 
πάντα έπλασε, τά πάντα συντηρεί 
δύνει, δστις τά
Μή λαμβάνεις τον θεόν εις μάρτυρα έπί 
αδίκου πράγματος.

εις
σον, 
α'.

ς. — Τέλος δέ άκου- 
:αραγγέλματά μου · 

οστις τά 
καί διευ- 

άντα βλέπει και ακούει.

ί1

Ο ΚΟΜΗΣ ΑΘΑΛΑΡΙΧΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗι ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑι.

γ’. ' Εχε προ δφδαλμών πάντοτε τον σκοπόν 
τού θεού καί τής φύσεως, καί δτι ό θεός 
καδ’ έκάστην σέ όδηγεΐ καί σέ προφυλάττει.

δ'. .Μή έσο αγνώμων.
ε'. Μή φονεύσης. '0 φόνος ούδέποτε συγ- 

χωρεΐται.
στ'. Νά σέβεσαι τάς γυναίκας.
ζ'. Μή ζητείς αθέμιτα κέρδη.
η'. Έσο τίμιος, ώς ήσαν τίμιοι οί άνδρες τής 

άρχαιότητος· τίμιον δλοι σέ άγαπώσιν.
δ'. Μή ραδιουργείς προς καταστροφήν ή βλάβην 

άλλου.

Γ. Μή ζητείς νά δεμελιώσης τήν εύτυχίαν 
σου έπί δυστυχία άλλου.

Δέκα παραγγέλματα, τά όποια είναι ώς 
δέκα έντολαί!

ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΗΡΑΝ ΑΓΡΙΩΝ ΝΗΣΣΩΝ.

Κατά εικόνα τοϋ έτους 1823.

Ο άλλόκοτον τούτο ποδήλατον έφευρέΟη 
έν έτει 1822 έν Αγγλία, καί ή χρήσις 
αΰτοΰ έγενικεύδη κατά τόν χειμώνα τού 

έτους έκείνου μεταξύ τών θηρευτών τών άγριων 
νησσών. Τά έπιτευχδέντα διά τοΰ ποδηλάτου 
τούτου άποτελέσματα ύπήρξαν λίαν εύχάριστα
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καί αί δυστυχείς νήσσαι ύπέστησαν κατά το έτος 
εκείνο έν ταΐς Αγγλικαΐς λίμναις δεινήν κατα
στροφήν. Τδ σύστημα τοΰ ποδηλάτου ήτο λίαν 
έντεχνον · συνίστατο δέ τοΰτο έκ τριών πλωτή
ρων έκ λευκοσιδήρου ή χαλκού, χωρητικότητος 
30—35 λίτρων. Οί πλωτήρες ούτοι, πεπληρω- 
μένοι άέρος, συγκροτούνται διά σιδηρών κεκυρ- 
τωμένων στελέχων και εις τήν ένωσίν των σχη- 
ματίζουσιν είδος έφιππίου, ού έπιβαίνει ό θη
ρευτής. Είς τούς πόδας αύτοΰ προσδένονται είδη 
μικρών κωπών, δι ών κινείται έπί τής ήσύχου 
τοΰ ΰδατος έπιφανείας. Σήμερον δτε τοσούτον 
άνεπτύχθησαν οί διάφοροι τρόποι τής ποδηλα
σίας, δέν Οά ήτο κακόν έάν έφηρμόζετο πάλιν 
το πλωτόν ποδήλατον, τδ όποιον μεγάλω; ήθελε 
χρησιμεύει είς τούς κυνηγούς τών λιμνών.

"Οτι έν γένει τδ ποδήλατον δέν είναι έφεύ- 
ρεσις τών ήμερών ήμών άποδεικνύεται καί έκ 
τοΰ δτι ήδη έν έτει 1818 έν τώ κήπω τοΰ 
Λουξεμβούργου έν Παρισίοις ό κόσμος διασκέ
δαζε διά ποδηλάτων ξύλινων, έχόντων δύο τρο
χούς, ώς παρίσταται τοΰτο έν άρχαίφ τινι πί- 
νακι σωζομένω έν τή έθνική τών ΙΙαρισίων 
Βιβλιοθήκη. Ή μόνη διαφορά ήτο τότε δτι ή 
κίνησις τών -οδών έγένετο έπί τοΰ έδάφους, 
έν ω σήμερον γίνεται διά τών μετάλλινων στρο
φίγγων, δπερ καθιστά τήν κίνησιν τοΰ ποδη
λάτου καί ταχυτέραν καί όμαλωτέραν.

Η ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤ' ΑΥΤΗΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 

ΚΑΙ ΕΝΕΣΤΩΤΑ.

Ύπό Γρηγορίου Γώγου,’Αρχιμανδρίτου,Λεσβίου.

(Συνέχεια, ι

ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑ.
(Μετά είκόνος, ορα σελ. 180.)

κόμης Διών έν ΙΙαρισίοις έφεδρε νέον 
είδος άτμοκινήτου οχήματος, ού τήν 
εικόνα παραθέτομεν σήμερον. Τδ όχημα 

τοΰτο έχει τδ σχήμα κοινής άμάξης μέ τήν δια
φοράν δτι τήν θέσιν τοΰ έμπροσθεν καθίσματος
κατέχει ή Ατμομηχανή. 'Η προχώρησις ή ή 
έπίσχεσις έκτελοΰνται διά δύο μηχανημάτων 
έχόντων ένα μοχλόν, δστις εύρίσκεται προς τά 
άριστερά τοΰ αμαξηλάτου καί έπενεργεΐ έπί τών
δύο μεγάλων τροχών. 'Η διάμετρος τών κυ
λίνδρων είναι 7 εκατοστών τοΰ μέτρου καί τά 
έμβολα 10. Ή ταχύτης είναι 40 χιλιομέτρων 
τήν ώραν, αί κινήσεις τοΰ έμβόλου 900 ζατά 
λεπτόν τής ώρας. Αί διαστάσεις τοΰ άτμοκινήτου 
όχήματος είναι αί εξής- μήκος 1.80 μ. διά-
στασις μεταξύ τών τροχών άπο άξωνος είς άξωνα 
1.G0 μ. ύψος τής έδρας άνωθεν τής έπιφανείας 
τοΰ έδάφους 0,90 μ. διάμετρος τών μεγάλων
τροχών 1.20 μ., τών μικρότερων 0.80 μ. Τδ 
κυρίως όχημα ζυγίζει 130 χιλιόγραμμα· ό λέβης 
180 χιλιόγρ. τά άλλα τμήματα τής μηχανής 
όμοΰ 50 χιλιόγρ. Όγδοήκοντα λίτραι ΰδατος 
καί 30 χιλιόγραμμα κοκ άρκοΰσι διά δρόμον 
1 ’/α ώρας. Το όχημα τοΰτο ολίγιστον μόνον 
προξενεί θόρυβον, ούδόλως δέ φαίνεται δ έκ- 
πεμπόμενος καπνός. Οί τροχοί περιβάλλονται 
διά λωρίδος ελαστικού κόμμεως. Αί μέχρι 
τοΰδε γενόμεναι δοκιμαί Απέδειξαν τδ πρακτικόν 
τής νέας έφευρεσεως, ήτις δέν άμφιβάλλομεν 
δτι θέλει γείνει παραδεκτή είς πολλά μέρη, 
διότι ή τοιαύτη ατμοκίνητος αμαξα καί ταχύ- 
τερον τών συνήθων άμαξών τρέχει καί άπαλ- 
λάττεται τών τόσον πολυδαπάνων ίππων. '0
χειρισμός τής μηχανής είναι τοσούτον εύκολος, 
ώστε δέν άπαιτεΐται νά ήναι τις μηχανικός, 
δπως έξοικειωθή πρός αύτόν.

ΕΤΑ τόν σύλλογον τούτον τοΰ άγιου 
Στεφάνου, ό λίαν δημοτικός Σύλλο
γος τοΰ κλεινού ποιητοΰ ΡεΙοϊΊ έχει 

ωσαύτως παλλά καί έκλεκτά μέλη· είς τακτι
κά; συνεδριάσεις, δΐ; τοΰ μηνός, συνέρχονται 
τά μέλη τών συλλόγων τούτων τή; πόλεως είς 
έπί τούτω καθωρισμένας λαμπρά; καί εύρυχώρους 
αίθούσας, ένθα άναγινώσκονται καί λόγοι κα
τάλληλοι, καί συζητοΰνται καί άποφασίζονται 
τά. τόν σύλλογον άφορώντα. Τήν δέ παραμονήν 
τών Χριστουγέννων, συνήθως, εί; τά; αίθούσας 
ταύτα; τών Συλλόγων, τίθεται τό λεγόμενον δέν
δρον τοΰ Χριστού φέρον έπί τών κλάδων αύτοΰ 
δώρα προσφιλή εις τά. μικρά παιδία. δώρα τοΰ 
Χριστού, ατινα μετά ολοκλήρου χειμερινής έν- 
δυμασίας, τδ προεδρεΐον τοΰ Συλλόγου, ένώ
πιον τών διδασκάλων, διδασκαλισσών, γονέων καί 
πολλών άλλων, διανέμει μετά πατρικής στοργή; 
καί άγάπης είς τά πέριξ αύτοΰ καί τοΰ άγλαο- 
κάρπου δένδρου ίστάμενα καί άποκαραδοκοΰντα 
πτωχά καί δρφανά, κοράσια καί παιδία. Τήν 
λίαν συγκινητικήν καί ίεράν ταύτην τελετήν, ήν 
ευλογεί καί αγιάζει ίερεύς τού Χριστού παρι- 
στάμενος, έπισφραγίζει ευχαριστήριον προσφώ- 
νημα μικρού όρφανοΰ καί μικρά; ορφανής πρός 
τούς εύεργέτας αύτών- οί ευαίσθητοι συγκινοΰν- 
ται καί δακρύουσιν είς τά εύχαριστήρια ταΰτα 
λόγια τών μικρών καί φαιδρών ορφανών. Περί 
τά δισχίλια δρφανά καί άπορα παιδία μετέ- 
χουσι τής χαρμοσύνου ταύτη; έορτής καί δια
νομής τών δώρων, ατινα φιλοδωρεί εί; αύτά ή 
Χριστιανική εύποίια καί ζώσα πίστι; τών εύ
πορων Χριστιανών, έν οί; διακρίνοντριΐ ό βασι
λεύς, ή βασίλισσα, ό τοΰ θρόνου διάδοχος, οί 
προύχοντες τοΰ κράτους καί τής ’Εκκλησίας. 
Βεβαίως καί διά τών μέσων τούτων εξευγενί
ζεται ό λαός, ήθικοποιεΐται ή νεότης, στηρίζεται 
ή θρησκευτική πίστις, καί ή παρομαρτούσα αύτή 
κοινωνική άρετή, ής άνευ ό άνθρωπο; άποθη- 
ριοΰται, καί οΰτω προλαμβάνεται ή μετριάζεται 
το έγκλημα, δπερ μετ’ άνηκούστου θρασύτητος, 
Αναισχυντίας καί άθεοφοβίας, ήδη μάλιστα μυ- 
ριοτρόπως λυμαίνεται τήν πεπολιτισμένην άθρω- 
πότητα!

Φιλανθρωπικά δέ καταστήματα ΰπάρ- 
χουσιν έν Πέστη τά επόμενα ύπδ τής πό
λεως καλώ; συντηρούμενα- α-.) 3 μεγάλα νο
σοκομεία, έν οίς νοσηλεύονται καί θεραπεύ
ονται δωρεάν μετά πάση; έπιμελείας, Αφθο
νίας καί επιστημονικής Ακρίβειας, άνδρες καί 
γυναίκες παντδ; έθνους καί θρησκείας, άπο
ροι καί πτωχοί · καί μάλιστα εί; τό εύρύτερον 
έξ αύτών, Rochus-Spital καλούμενον τό 179S 
έγζαινιασθέν ύπό τοΰ τότε Cardinal -Primas 
τής Ούγγαρίας, πρίγκηπος Batthyanyi · περιέχει 
38 αίθούσας τών Ασθενών, 10 κοιτώνα; διά τούς 
έπί πληρωμή νοσηλευόμενους, ζαί 18 δωμάτια 
διά τό προσωπικόν τή; υπηρεσίας, ώ; ζαί ίεράν 
’Εκκλησίαν ζαί κήπον άξιόλογον.

ο'.) 3 μέγιστα γηροκομεία άνδρών τε καί 
γυναικών, μή έχόντων ποΰ άλλαχοΰ τήν κεφα
λήν κλΐναι, καί ένταΰθα, ώς κατ’ οίκον, ύπό 
τής πόλεω; νοσηλευομένων ζαί άναπαυομένων, 
μέχρι τελευταία; αύτών άναπνοής.

γ'.) 2 ορφανοτροφεία νηπιαζά, έν οί; καίξτά 
έκθατα βρέφη.

δ'.) Νοσοκομεΐον πτωχών παιδιών καί κορα- 
σίων.

ε'.) Τό Έλισαβέτειον έπιμελητήριον 
ορφανών παίδων καί κορασίων, εί ω σπουδάζουσι 
γράμματα καί τέχνην, συντηρούμενον τή δαπάνη 
τής βασιλίσσης τών "Ούγγρων ’Ελισάβετ, ήτις 
πολλάκις μετά μητρικής στοργής έπισκέπτεται 
αύτό, καί επιμελείται αύτοπροσώπως τά όρ- 
φανά της ή εύγενή; ζαί φιλόχριστος "Ανασσα.

στ'.) Τό Στεφανεΐον νοσοκομεΐον απόρων 
ζαί πτωχών παιδιών, τή δαπάνη Στεφανίας 
τής συζύγου τοΰ διαδόχου 'Ροδόλφου, καί μελ- 
λούσης βασιλίσσης τών "Ούγγρων, πρό διετίας 
οίκοδομηθέν, καί ύπ’ αύτής συντηρούμενον.

ζ'.) Τό Ίσραηλιτικόν νοσοκομεΐον, τό 1805 
καθιδρυθέν, ζαί τούς άπορους ’Ισμαηλίτας δω
ρεάν νοσηλεΰον.

η'.) Νοσοκομεΐον τών Λουθηρανών, 
θ'.) Νοσοκομεΐον τών Καλβινιστών.
ι.) Ιό ελληνικόν Γηροκομεΐον άνδρών τε 

καί γυναικών έντδς τής αύλή; τής 'Ελληνικής 
Εκκλησίας κείμενον, καί πρό 80 ήδη έτών 
εύπρεπώ; διατηρούμενο·'.

ια'.) 3 ιδιωτικά θεραπευτήρια, εί; τά ώραία 
προάστεια τής πόλεω; κείμενα, έν οΐ; ό πάσχων 
θεραπεύεται έπί άναλόγω τή; καταστάσεως αύ
τοΰ πληρωμή.

ιο'.) 4 μικρά νοσοκομεία τών καθολικών
Αδελφών τοΰ έλέους (Soeurs de charite), 
έν οί; έπί έλαχίστη πληρωμή νοσηλεύονται 
άριστα οί ενδεείς, καί ατινα συντηροΰσι τδ πλεΐ
στον οί άρχιερεΐ; τοΰ βασιλείου, ών ό Αρχιε
πίσκοπο; έχει έτήσιον εισόδημα άπο τών άνα- 
παλλοτριώτων κτημάτων τής Αρχιεπισκοπής ύπέρ 
τάς 900,000 φρ. ών καί ποιείται χρήσιν έξαί- 
ρετον καί έπαινουμένην.

Γά ιερά ταύτα καταστήματα τής Χριστιανι
κής φιλανθρωπίας καί μάλιστα τά δημοτικά, 
μεγάλα καί λαμπρά, καί έν τω μέσιρ ωραίων 
κήπων κείμενα, διατηρεί ό πλουσιώτατος δήμος 
τής Βουδαπέστης, δστις έζ φόρων δημοτικών καί 
έξ άλλων προσόδων είσπράττων έτησίως περί 
τά. 15 έκατομμύρια φρ., δαπανά πάντα ταΰτα 
πρός συντήρησιν έκπαιδευτικών ζαί φιλανθρω
πικών καταστημάτων, καί πρός καλλωπισμόν καί 
άλλα; άνάγζα; τής πόλεως. Σημειωτέον δέ έν
ταΰθα, δτι εκτός τών προμνησθέντων βασιλικών 
τοΰ κράτους καί τών δημοτικών τής πόλεως 
έκπαιδευτικών καί φιλανθρωπικών καταστημά
των, ύπάρχουσι πολλά καί αξιόλογα τής αύτής 
Αποστολή; καί λειτουργία; κοινωτικά λεγά
μενα καταστήματα, ατινα καθίδρυσαν καί συν- 
τηροΰσιν αί έν Βουδαπέστη θρησκευτικά! καί 
έθνιζαί κοινότητες τών καθολικών, τών διαμαρ- 
τυρουμένων, τών Ισραηλιτών, τών Ελλήνων, 
τών Σέρβων καί τών Ί’ωμούνων.

Ναούμ Pozdas, Σέρβος ορθόδοξο;, πρό 
τριακονταετία; ένταΰθα άποβιώσα;, άφήζε χρη
ματικόν κληροδότημα είς τδ δημαρχεΐον τής 
πόλεω;, δπω; έκ τοΰ τόκου αύτοΰ έτησίω; είς 
δύω μέν χρηστοήθεις καί εύσεβεΐς άπορου; νεά- 
νιδας δωροΰνται ώ; προίξ, Ανά δύω χιλ. φρ. 
εί; έκάστην, εί; δύω δέ πάλιν νέου; Αμέμπτου 
διαγωγή; ζαί χρήσιμον τέχνην καλώς έκμαθόν- 
τας, άνά 5 χιλιάδ. φρ. είς έκαστον ή καθ’ έκα
στον ένιαυτόν εκλογή τούτων γίγνεται μετά 
πολλάς έρεύνας καί συστάσεις, ύπό τών επι
τρόπων τής Σέρβική; ’Εκκλησίας, έν ή τελείται 
εύσεβώς ζαί τό έτήσιον τοΰ εύεργέτου τούτου 
μνημόσυνον.

Αλλά καί μεγαλοπρεπέστατα δημόσια κτίρια 
κοσμοΰσι τήν ΙΙέστην καί διεγείρουσιν, άληθώς, 
τόν θαυμασμόν τών έπισκεπτομένων αύτά ξένων- 
καί τοιαΰτα είσί α'.) die stadtische Redoute, 
τό πρυτανεΐον ή ό ξενών, ώ; είπεΐν, τής πόλεως,
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έν τώ μέσφ τοΰ έπι τής δχθης τοΰ Δουνάβεως 
μακροΰ και λαμπρόΰ περιπάτου (Corso) κεί
μενον, θαύμα ίδέσθαι, διά τε τό κάλλος καί 
τό μέγεθος αύτοΰ, άνεγερθέν τό 1850 τή δημο
τική δαπάνη 4 έκατομ. φρ. εις δέ τάς πολλάς 
και χρυσοκοσμήτους αύτοΰ αίθουσας, γίνονται 
δημόσιοι χοροί, καί έφεσπερίδε; και συναυλίαι, 
έπ'ι σκοπώ φιλανθρωπικά», αλλά και συνεδριά
ζουν πολλοί Σύλλογοι τής πόλεως, ήτις άπό τής 
έκμισθώσεως τών έν αύτω καί περί αυτό κατα
στημάτων πορίζεται έτησίως 130 χιλιάδ. φρ.

6Ζ.) Das neue Hauptzollamt — τό κεντρι
κόν Τελωνεΐον, οικοδόμημα παρά τον Δούναβιν 
μέγιστον και καλλιτεχνικώτατον, προ δεκαετίας 
άνεγερθέν, τή δαπάνη 6 έκατομ. φρ. Άτμά- 
μαξαι άπό τών σιδηροδρομικών σταθμών τής 
Βουδαπέστης φέρουσιν έν αύτω τά παντοϊα εμ
πορεύματα εσωτερικά τε καί εξωτερικά. Διό 
καί γέφυρα σιδηρά κατεσκευάσθη, πρός τούτο καί 
μόνον, επί τον Δούναβιν, τή δαπάνη 4 έκατομ. φρ. 
ώς έγγιστα.

γ'.) To Elevator, μεγίστη αποθήκη σιτηρών 
καί άλλων προϊόντων, έπί τήν όχθην τοΰ Δου- 
νά.βεως, ού μακράν τοΰ κεντρικού τελωνείου, 
πρό διετία; οίκοδομηθεΐσα, τή δαπάνη 4 έκατ. φρ. 
ένθα άτμομηχαναι καταπληκτικά! άγγλικαί, 
λαμοάνουσιν άπό τών προσπελαζόντων σχεδίων 
(φορτηγίδων) καί πλοίων τά φορτία, καί άπο- 
θηκεύουσιν έν αυτή.

o'.) Das stiidtiscbe Schlachthaus. Τό σφα- 
γεΐον τής πόλεως· έκτος αύτή; κείμενον, μέ
γιστον καί τεχνικώτατον οικοδόμημα, πρό δε
καετίας, τή δαπάνη 5 έκατομ. φρ. άνεγερθέν· 
έν αύτφ έσφάγησαν τό παρελθόν έτος πρός χρή- 
σιν τής πόλεως 55,936 βόες, 65,266 μοσχάρια 
και 47,772 πρόβατα καί άρνία. ΊΙ δέ πόλις 
έχει κέρδος καθαρόν άπό τοΰ σφαγείου τούτου 
250,000 φρ.

ε'.) Budapester Centralbabnhof. Ό κεν
τρικός σταθμός τών σιδηροδρόμων · πρό ένός 
έτος οίκοδομηθείς, τή δαπάνη 7 έκατομ. φρ. 
περίπου, καί διά τό κάλλος καί τό μέγεθος αύ
τοΰ διεγείρων τόν θαυμασμόν καί τήν εκπληψιν 
τών κατά πρώτον διερχομένων ξένων, ώς είπον 
οί πρό μικρού έντεϋθεν διελθόντες βασιλείς τής 
Σερβίας καί 'Ρουμανίας, πρό τάς έν τφ σταθμω 
άναμενούσας τήν έλευσιν αυτών πολιτικά; καί 
στρατιωτικά; άρχά; · ό νέο; ούτος σταθμός συγ
κοινωνεί μετά τών δύο άλλων σιδηροδρομικών 
σταθμών τής ΙΙέστης, έπίσης μεγαλοπρεπών, ώς 
καί μετά τοΰ σταθμού τοΰ σιδηροδρόμου τή; 
Βούδας, διά τής απέναντι τοΰ κεντρικού τελω
νείου σιδηράς γεφύρας τοΰ Δουνάβεως · έπί τής 
καλλιτέχνου καί διά συμβολικών παραστάσεων 
κεκοσμημένης αύτοΰ προσόψεως, άναγινώσκονται 
τάδε οίιγγριστί· Magyar Kiralyi Allamvasutak 
— ουγγρικοί βασιλικοί σιδηρόδρομοι τοΰ Κρά
τους· καί πρός τά δεξιά· I. Ferencz <T0zsef 
Apostoli Kiraly Disz uralkodasa alatt, be- 
vegeztetett. MDCCCXXX1V. — ’Επί τή; 
ενδόξου βασιλείας Φραγκίσκου ’Ιωσήφ τού Α'., 
άποστολικοΰ βασιλέως, έπερατώθη. 1884.

στ'.) Das konigl. ungarische Opernbaus. 
To νέον θέατρον τοΰ μελοδράματος. Άπετε- 
λέσθη μετά δκταετή έργασίαν τό έτος τούτο μέγα 
καί πάγκαλον οικοδόμημα, τή δαπάνη 8 έκατ. 
φρ. ατινα προσήνεγκεν ό φιλόμουσο; καί μεγα
λόσωμος αύτοκράτωρ καί βασιλεύς τής Ουγγα
ρίας Φραγκίσκος Ιωσήφ ό Α'. δθεν τόν παρελ
θόντα Νοέμβριον είς τά έγκαίνια καί τήν έναρξιν 
τού νεόδμητου τούτου θεάτρου, άρχομένης, ταύ- 
τοχρόνως, καί τής πρώτης έν αύτω θεατρικής 
παραστάσεως, έπί παρουσία τοΰ βασιλέως, τής 
βασιλικής οικογένειας καί τών μεγιστάνων τοΰ 
Κράτους, ό δήμαρχος τή; Βουδαπέστης προσελ- 

θών έπί τήν σκηνήν, διά καταλλήλου ευχαρι
στηρίου προσφωνήματος, άνεκήρυξε τόν τήν δα
πάνην χορηγήσαντα βασιλέα, κύριον καί ιδιο
κτήτην τοΰ θεάτρου, άλλ’ ό βασιλεύς, άπό 
τοΰ χρυσοστόλιστου αύτοΰ θεωρείου, άπαντή- 
σας βασιλικώς πρός τούς λόγου; τοΰ δημάρ
χου, έδωρήσατο τό βασιλικόν θέατρον είς τήν 
πόλιν, συνάμα δέ καί διαρκή βασιλικήν έτή- 
σιον έπιχορηγίαν. Ζητωκραυγαί άπό μυρίων 
στομάτων έκάλυψαν τούς βασιλικούς τούτους 
λόγου;, καί ευθέως ήρξατο ή πρώτη θεατρική 
παράστασις. Οί ειδήμονες λέγουσιν, βτι ό εσω
τερικός πλουσιιότατος στολισμός, καί ή έν γένει 
έπιστημονική διασκευή καί κατασκευή τοΰ θεά
τρου τούτου , είναι μοναδική, καί ούδαμοΰ άλ- > 
λαχοΰ ύπάρχουσα. ’Επί δέ τής μεγαλοπρε
πέστατης προσόψεως άναγινώσκονται μόνον με
γάλοι; Ελληνικοί; καί χρυσοί; γράμμασι τά 
ονόματα ταύτα τών έλληνίδων Μουσών — Μελ
πομένη, ’Ερατώ, Τερψιχόρη, θαλεία. 
Άλλ’ έκτος τοΰ θεάτρου τούτου, δπερ καλείται 
ήδη ούγγριστί Magyar Kiralyi Operabaz — 
ουγγρικόν βασιλικόν θέατρον τοΰ μελοδράματος — 
ύπάρχουσιν έν ΙΙέστη τρία άλλα μεγάλα καί 
λαμπρά θέατρα. Τό Ουγγρικόν έθνικόν. Τό θέα
τρον τοΰ λαού καί τό Γερμανικόν θέατρον.

(“Επεται συνέχεια.)

ΑΙ ΑΓΟΡΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ.

(Μετά είζίνος, 2ρα σελ. 184.1

ΕΡΟ2 ουσιώδες πάσης πόλεως ή κωμο- 
πόλεως είναι ή άγορά, έν ή πωλοΰνται 
τά έδώδιμα. Ό άνθρωπος, βπου γής 

εύρίσκεται, έχει άνάγκην τροφή;· διό καί ανέ
καθεν μεγάλη κατεβάλλετο πάντοτε φροντίς πρός 
καταρτισμόν αγοράς, ήτοι μέρους, έν φ οί προ- 
σερχόμενοι ευρισκον τά πρό; τροφήν αυτών
άναγκαϊα. Εκατομμύρια βλα δαπανώνται σήμε
ρον διά τάς αγοράς, καί ή μία τών μεγαλοπό- 
λεων τή; Ευρώπη; άμιλλάται πρό; τήν άλλην, 
τις νά καταρτίση καλλιτέραν, εύρυχωροτέραν, 
κομψοτέραν καί μεγαλοπρεπεστέραν αγοράν. Η
μείς λαμβάνοντες σήμερον αφορμήν έκ τής παρα
τεθειμένης είκόνος, ήτις παριστα μαγαζεϊον έδω- 
δίμων έν τή αρχαία 'Ρώμη, θέλομεν αναφέρει 
δλίγα τινά περί αρχαίων άγορών, αιτινε; ούκ 
όλίγην είχον απουδαιότητα έν τφ καθημερινοί 
τών άνθρώπων βίφ.

Καί πρώτον μεταβαίνομεν εί; τήν άγοράν 
τών άρχαίων ’Αθηνών. Γέρων κιθαρφδός 
περικυκλούται υπό πλήθους ζωηρών καί εύθυμων 
’Αθηναίων παρ’ αυτόν κάθηται τρυφερά νεάνις, 
κρατούσα δίσκον, έν φ ρίπτουσιν οί άκροαταί 
μικρά νομίσματα, φιλοδωρήματα τφ γέροντι 
άοιδφ. Αίφνης κρούεται κώδων — πάντες σπεύ- 
δουσι πρό; τό μέρος, έν φ πωλοΰνται οί ίχθΰς. 
Είς μόνος έκ τών άκροατών έμεινε παρά τφ 
κιθαρφδφ, οστι; τόν ευχαριστεί βτι έπροτίμησε 
τό ασμά του τών ιχθύων. "Πώς; αναφωνεί ό 
άκροατής, δστι; ήτο κωφός· ό κώδων διά τού; 
ιχθύ; έσήμαινε;” Καί ούτος εσπευσμένου; τρέχει 
πρός τό μέρος έκεΐνο. Ταϋτα διηγείται ήμΐν ό 
Στράβων. Έκ τοΰ μικρού τούτου έπεισοδίου 
φαίνεται πόσην ύπόληψιν έχαιρε τό ίχθυοπωλεΐον 
παρά τοΐς αρχαίοι; ’Αθηναίοι;. Και πράγματι 
οί ίχθΰς ήσαν έν ’Αθήναι; τροφή αγαπητή, ιδίως 
παρά τφ λαφ διά τό εύωνον αυτής. Οί πλούσιοι 

έπροτίμων κατά πάσαν πιθανότητα τό κρέας, 
διότι έκ τοΰ 'Ομήρου μανθάνομεν δτι οί μνη
στήρες τής ΙΙηνελόπης έν ’Ιθάκη έτρωγον μόνον 
βόειον, πρόβειον καί χοίρειον κρέας. Οί οπαδοί 
τοΰ Μενελάου μόνον άφ’ ού είχον έξαντλήσει τό 
κρέας έλάμβανον είς χεΐρα; τά δίκτυα όπως 
άλιεύσωσιν ίχθΰς. Τά λαχανικά καί όπωρικά 
παρ' Όμήρφ δέν ήσαν πολύ άφθονα- κύαμοι, 
ερέβινθοι, σύκα, έλαΐαι, άχλάδες καί μήλα ήσαν 
τά συνηθέστερα. 'Ο τυρός ήτο συνήθης, αλλά 
τό βούτυρον είσήχθη μόνον είς μεταγενέστερόν 
έποχήν παρ’ "Ελλησι καί 'Ρωμαίοι;, περί τάς 
άρχάς τού χριστιανισμού, ίσως διά τών Κελ
τών καί Σκυθών καί τούτο πιθανόν διότι τό 
βούτυρον έν ταις μεσημβρινά?; χώραις δυσκολώ- 
τερον διατηρείται. Έν γένει δέ ή τροφή τών 
άρχαίων Ελλήνων ήτο απλή καί λιτή· μόνον 
οί Βοιωτοί είχον τήν φήμην λαίμαργων. ΊΙ 
βοιωτική πείνα ήτο παροιμιώδης, καί ό Εύβου- 
λο; λέγει· "Έν θήβαις κάθηνται οί άνθρωποι 
νυχθημερόν παρά τήν τράπεζαν.” Οι’Αθηναίοι, 
άνθρωποι λεπτοτέρα; φύσεως, είχον καί τά φα
γητά των λεπτότερα καί ήγάπων τά καλώ; 
παρεσκευασμένα εδέσματα. ’Έτρωγον κατά προ- 
τίμηαιν λαγφούς καί κίχλας· ό ψητό; λαγφό; 
έθεωρεΐτο τό άκρον άωτον τής μαγειρικής. Τά 
γλυκίσματα είναι έφεύρεσι; θεασαλική, ήτις 
είσαχθεΐσα καί έν ’Αθήναι; εύκόλως διεδόθη 
καθ’ άπασαν τήν ' Ελλάδα.

Παροιμιώδη; ήτο ή λιτότης τών Σπαρτια
τών, παρ’ οί; οί άνδρες δέν έτρωγον έν τή οι
κογένεια των, άλλ’ έν δημοσίοις καταστήμασι· 
γνωστό; είναι ό μέλας ζωμό; τών Σπαρτια
τών, οστι; είχε μεγάλην ομοιότητα πρό; τήν 
συνήθη τροφήν τών πειρατών τοΰ μεξικανικοΰ 
κόλπου κατά τόν 16°' αιώνα. Άλλ’ οί Σπαρ- 
τιάται έτρωγον καί τυρόν, έλαια; καί οπώρα;. 
Συβαρίτης τις, έλθών εί; Σπάρτην καί παρακα- 
θήσα; εί; γεύμα, είπεν δτι δέν δύναται πλέον 
νά Οαυμάση τήν άνδρίαν καί τό άτρομη τον τών 
Σπαρτιατών, 'διότι μετά σπαρτιατικόν γεύμα ό 
θάνατος είναι άληθής σωτηρία!” ΊΙ ελληνική 
μαγειρική καί μετά τήν παρακμήν τή; Ελλάδος 
δέν μετεβλήθη ούσιωδώς, καί δυνάμεθα νά εί- 
πωμεν, δτι έν συγκρίσει πρός τήν μαγειρικήν 
τή; δυτική; Εύρώπης, διετηρήθη μέχρι σήμερον 
αρκούντως απλή καί λιτή, τούλάχιστον έν -ταΐς 
έπαρχίαι; ημών.

Καί οΐ αρχαίοι 'Ρωμαίοι ήσαν κατ’ άρχά; 
λιτοί περί τήν δίαιτάν των. Νόμοι αύστηροί 
άπηγόρευον τήν τής τραπέζης πολυτέλειαν, καί 
κατά τόν γ'. πρ. Χρ. αιώνα είς τών γερουσια
στών, καταμηνυθεί; δτι είχεν άργυρά σκεύη τρα- 
πέζης ύπερβαίνοντα κατά τό βάρος τά; τρεις 
λίβρας, άπεβλήθη τή; γερουσίας. Πρό; απο
τροπήν τή; πολυτελεία; τών φαγητών άπηγο- 
ρεύετο ή χρήσι; ιχθύων άνευ λεπίων καί ιδίως 
έγχέλεων, ώ; καί ορνίθων καί νέων χοίρων. 
Τό σόνηθε; γεύμα τοΰ λαού παρά τοΐς άρχαίοις 
‘Ρωμαίοι; συνίστατο έκ πάλτου έξ άλεύρου 
(μποπότας = puls). Ό άρτο; ήτο άγνωστο;, 
καί τό κρέας σπάνιον έκ δέ τών οσπρίων έπω- 
λοΰντο άνά τά; οδού; κύαμοι, ερέβινθοι, ώ; καί 
διάφορα είδη λαχάνων βεβρασμένων, καί κρόμμυα.

Βραδύτερον δμω; κατέστη ή ρωμαϊκή τρά
πεζα πολυτελέστερα. Πότε; είναι άγνωστον. 
Κατά πάσαν πιθανότητα ή πολυτέλεια αυτή 
είσήχθη έκ τή; μικρά; ’Ασίας, άφ’ ού οΐ 
'Ρωμαίοι κατέκτησαν τάς χώρας ταύτα;, δηλ. 
κατά τόν β". μ. Χρ. αιώνα. " Τότε, λέγει ό 
Λίβιος, ό μάγειρος, οστι; παρά τοΐς ήμετέ- 
ροις προγόνοι; ήτο δούλος, ήρξατο λαμβάνων 
σημασίαν σπουδαίου προσώπου καί ή έργασία 
τοΰ υπηρέτου έγένετο τέχνη καί έπάγγελμα.’ 
‘0 Κάτων μέμφεται τών ‘Ρωμαίων, δτι πληρό-
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νουσιν άδρότερον μάγειρον ίππου πολεμικού. 
Γνωστόν δέ είναι δτι έν άρχή τή: αύτοκρατορίας 
ικανός ζακχαροπλάστης (δούλος) ήγοράζετο άντι 
100 χιλ. σεστερτίων (ήτοι περίπου 22 χιλ. δρα
χμών). Έν ’Αμερική ό ίκανώτερος δούλος σπα- 
νίως ήγοράζετο εις τιμήν άνωτέραν τών 6 χιλ. 
φράγκων. Βαθμηδόν ή πολυτέλεια τών εδεσμά
των έν Ρώμη έγενικεύθη, καί ιδίως έν ήμέραις 
έορτασίμοις. Κατά τον Σενέκαν συμπόσιον έπι- 
σημον άπήτει πολλάκις δαπάνην 30 χιλ. σεστ. 
(10 χιλ. δραχμών). Ό Τριμαλχίων, διάσημος 
διά τήν περί τά συμπόσια πολυτέλειαν 'Ρωμαίος, 
έλεγε περί τού μαγείρου του· "Τίς δόναται νά 
φαντασθή ίκανώτερον άνθρωπον τού μάγειρου 
μου; Ουτος έκ χοιρείου κρέατος κατασκευάζει 
ίχθύν, έκ χοιρομηρίου περιστεράν καί έκ βοείων 
ποδών όρνιθα.” Περί τής μανίας τών πλουσίων 
εδεσμάτων λέγει ό Όράτιος. "Έν 'Ρώμη προ- 
τιμώσι ταών ορνιθος, ώς νά έτρώγοντο τά πτερά, 
καί τούτο, μόνον διότι τού ταώ ή τιμή είναι 
μεγαλειτέρα τής τιμής ορνιθος.

Παρά άρχαίοις συγγραφεΰσι σώζονται κατά
λογοι φαγητών, οιτινες παρέχουσιν ιδέαν αρκούν
τως σαφή περί τής πολυτελείας τής ρωμαϊκής 
τραπέζης. Ενταύθα άναφέρομεν ένα τοιούτον 
κατάλογον (menu). Ό Μέτελλος Πΐος, πεν- 
θερός τού ΙΙομπηίου, άναγορευθείς άρχιερεύς 
(pontiles maximus) παρέθεσε κατά τόν Μακρό- 
βιον τό έξής γεύμα- Έν αρχή gestatio, ήτοι 
ορεκτικά διάφορα, όστρακα, μικρά πτηνά, ορνίθια 
καί σπαράγγια- ήρχετο κατόπιν καρύκευμα έξ 
δστρειδίων · έπειτα σκολόπακες μετά σύκων, 
αγριόχοιρος ψητός, όρνιθες· μετά τούτο κεφαλή 
χοίρου, καρύκευμα άπό στήθος χοίρου, ψηταί 
νήσσαι, λαγωός ψητός καί όρνιθες πάλιν ψηταί. 
Τέλος διάφορα γλυκίσματα. Εις τό γεύμα τούτο 
παρεκάθησαν εννέα ιερείς, δύο δέσποιναι, συγ
γενείς τοΰ άρχιερέως καί τέσσαρες έστιάδες 
παρθένοι. Έν άντιθέσει προς τό πλούσιον τούτο 
συμπόσιον άναγράφομεν ενταύθα τήν πρόσκλησιν 
'Ρωμαίου σατυρικού ποιητού προς φίλον του. 
" Έάν σήμερον δέν γεύεσαι εύχαρίστως μόνος, 
έλθέ νά πάθης παρ’ έμοί έκ πείνης· θά ευρης 
σαλάταν, ώά καί ίχθύν, θά ευρης καί άλλάντα 
καί εις τό τέλος σταφυλάς καί αχλάδια καί 
κάστανα έκ Νεαπόλεως”. Έτέρα πρόσκλησις 
λέγει· "Έλθέ νά συμφάγωμεν · έχομεν χοιρο- 
μήριον, τό όποιον ήδη εις τρία γεύματα παρε- 
τέθη.”

ΊΙ 'Ρώμη, πόλις πλούσια καί κοσμοκράτειρα. 
είχεν έκτός τών άγορών καί πλεϊστα δσα μαγα- 
ζεΐα έδωδίμων, διότι αί άγοραί δέν έπήρκουν 
νά διαθρέψωσι τοσοΰτον πληθυσμόν. Έν έκά- 
στη όδφ, καί έν ταΐς στενοτέραις άκόμη, υπήρ
χαν παντοπωλεία καί μαγαζεΐα, έν οίς έξετίθεντο 
τήν πρωίαν τά διάφορα τρόφιμα. Τά τρόφιμα 
είσήγοντο λίαν πρωί καθ’ έκάστην ήμέραν έν 
'Ρώμη έκ τριών διαφόρων διευθύνσεων, έκ βορρά 
διά τής όδού Φλαμινίνης, έκ νότου διά τής 
Άππίας όδού, καί έξ Ώστίας, τοΰ λιμένος τής 
'Ρώμης, δθεν μετεφέροντο τά φορτεΐα τών ιχ
θύων. Μέ τήν ανατολήν τοΰ ήλιου ήρχιζον 
συρρέοντες οί κάτοικοι εις τάς αγοράς προς 
προμήθειαν τών άναγκαιούντων, καί μέχρι με
σημβρίας τά μαγαζεΐα σχεδόν έκενοΰντο, καθότι 
έν τώ θερμφ έκείνφ κλίματι δυσκόλως διετη- 
ροΰντο έφ’ δλην τήν ήμέραν τά κρέατα καί τά 
λαχανικά. Έν τοΐς μαγαζείοις έπωλούντο έκτός 
τών τροφίμων καί φάρμακα. Τούτο δηλοΐ ό 
προς τά δεξιά τοϋ μαγαζείου έν τή είκόνι ήμών 
παριστώμενος δφις. Ιδέαν σαφή περί τών ρω
μαϊκών τούτων παντοπωλείων λαμβάνει τις έπι- 
σκεπτόμενος τήν Πομπηίαν, όπου εδρέθησαν 
πολλά μαγαζεΐα, αρτοποιεία καί άλλα καταστή
ματα, τά όποια άναμφιβόλως ήσαν όμοια πρός 

τά έν 'Ρώμη. Έν αύτοΐς βλέπει τις καί τάς 
τραπέζας, καί το μέρος όπου ιστατο ό παντο
πώλης καί τήν παρά τό πεζοδρομίαν ύψηλο- 
τέραν βαθμίδα, όπου ΐσταντο οί προσερχόμενοι 
άγορασταί.

ΑΡΚΤΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΦΟΣ.

Μύθος.

(Μετά είκόνος, 8ρα σελ. 184.)

Δ
ΥΟ άρκτοι είδον ήμέραν τινά έλαφρον βό- 

σκουσαν εις άπόστασίν τινα. Συνέλαβον 
Ιιάμέσως τήν ιδέαν νά έπιπέσωσι κατά τής 
εύπροσδέκτου λείας, έσκέφθησαν όμως ότι άν 

σπεύσωσι κατ’ αυτής, ή έλαφος ταχυτέρα θά 
οιέφευγεν· έπομένως τή έφώναξαν μακρόθεν νά 
σταθή όπως συνάψωσι φιλίαν καί συνεταιρισμόν. 
'Η έλαφος ένόησεν ότι έν τοιούτω συνεταιρισμό» 
διέτρεχε κίνδυνον νά κατασπαραχθή ύπό τών 
συντρόφων, καί άπεφάσισε νά άποφύγη τοιαύτην 
έπικίνουνον δι’ αυτήν προσέγγισιν. Είπε λοιπόν 
μακρόθεν πρός τάς άρκτους ότι γνωρίζει μέρος 
ήσυχον, έν ω ήδύναντο έν όλη τή άνέσει νά 
συζητήσωσι τήν ύπόθεσιν καί νά θέσωσι τάς 
βάσεις τοΰ νέου συνεταιρισμού. At άρκτοι α
σμένως έδέχθησαν τήν πρότασιν άναλογιζόμεναι 
ήδη τό λουκούλλιον γεύμά των, καί είπον εις 
τήν έλαφον νά τάς όδηγήση. 'Η έλαφος, ήτις 
καλώς έγίνωσκε τήν χώραν, ήρξατο προπορευο- 
μενη ελαφρώς καί αί άρκτοι μέ τό βαρύ των 
βήμα τήν ήκολούθουν έν σιωπή. Φθάσασα ή έλα
φος εις μέρος βραχώδες ένευσεν ότι θ’ άναβή 
έπί τοΰ ύψηλοτέρου βράχου, όπου καί μετ’ ολί
γον εύρίσκετο. Μετά κόπου αί άρκτοι έπεχεί- 
ρησαν τήν άνάβασιν. Κάτωθεν τοΰ βράχου έχαινεν 
άποτόμως βαθύς καί σκοτεινός κρημνός, πέραν 
δέ τοΰ κρημνού εύρίσκετο ετερος βράχος έπίσης 
αποτομος, αλλά ταπεινότερος. "Αμα ή έλαφος 
είδε πλησιαζούσας τάς άρκτους, ών οί δφθαλμοί 
έλαμπον ήδη έκ τής έπιθυμίας τής λείας, δι’ ε
νός άλματος εύρέθη έπί τοΰ απέναντι βράχου. 
Μία τών άρκτων, ή τολμηροτέρα, ήθέλησε νά 
μιμηθή τήν έλαφον, άλλ’ άντί νά φθάση εις 
τόν βράχον κατεκρημνίσθη εις τό ζοφερόν βάρα- 
θρον, έν ω συνετρίβει κατά τών πετρών. 'Η 
άλλη άρκτος ίδοΰσα τό πάθημα τής συντρόφου 
έστη έπί τοΰ βράχου ώς άπολελιθωμένη Τότε 
ή έλαφος στραφεΐσα πρός αυτήν καί άνακαγ- 
χάσασα, τή είπε μετά πίκρας ειρωνείας· "Δέν 
ύπερισχύει πάντοτε τό δίκαιον τοΰ ίσχυ- 
ρ ω τ s ρ ο υ I

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 

ΜΑΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΚΩΝ 
ΩΣ ΑΘΗΝΑ.

(Μετά είκόνος, ίρα σελ. 185.)

Β
 Μαρία τών Μεδίκων, βασίλισσα τής 
Γαλλίας, ήτο μία τών μεγαλοπρεπε- 
στέρων άνασσών τής Γαλλίας. Αυτή 
είναι ή συλλαβοΰσα τήν ιδέαν νά κόσμηση τό

ύπ’ αύτής άνεγερθέν άνάκτορον τοΰ Λουξεμ
βούργου διά σειράς εικόνων έκ τής συγχρόνου 
ιστορίας, έν ή, ώς γνωστόν, ή υπερήφανος καί 
νουνεχής βασίλισσα προεξάρχει. ’Αλλά τήν έκτέ- 
λεσιν τής έργασίας ταύτης ήθελε ν’ άναθέση

εις καλλιτέχνην έξοχον, όπως αί εικόνες γίνωσιν 
αριστουργήματα. Κατ’ έκείνην τήν έποχήν ό 
μέγας'Ολλανδός ζωγράφος Πέτρος Παύλος Έοΰ- 
βενς (γενν. τώ 1577) ήτο έν όλη τή ακμή τής 
δόξης του, έπικληθείς "ό βασιλεύς τών ζωγρά
φων”. Τούτον λοιπόν προσεκάλεσεν ή φιλό- 
μουσος βασίλισσα εις Παρισιού;. '0 καλλι
τέχνης, βέβαιος ών περί γενναίας τών κόπων 
του αμοιβή:, προθύμως έδέχθη τήν πρόσκλησιν 
καί άπό τοΰ έτους 1621 έπί τέσσαρα · συνεχή 
έτη διέμεινεν έν τή γαλλική πρωτευούση, προ
παρασκευάζω·? τά; λαμπρά; εικόνα;, αΐτινες μέ
χρι σήμερον κοσμούσι τά; αίθουσα; τού μουσείου 
τοΰ Λούβρου. Μεταξύ τών εικόνων είναι καί 
μία, έν η παρίσταται δ ζωγράφος άπεικονίζων 
τήν βασίλισσαν ώς ’Αθήναν. Τήν εικόνα ταύτην 
δημοσιεύομε·? σήμερον. II βασίλισσα Μαρία 
ήτο τότε ήλικίας 48 ετών, διετήρει όμως άκόμη 
τό μεγαλοπρεπές ανάστημα καί τά ώραΐα τοΰ 
προσώπου της χαρακτηριστικά. '0 Έοΰβεν; είρ- 
γάζετο έν μια τών εύρυτέρων αιθουσών τοΰ 
Λουξεμβούργου, παρά τήν οποίαν τώ παρεχωρή- 
θησαν καί τά δωμάτια πρός κατοικίαν μέ τόν 
άνάλογον αριθμόν υπηρετών. Καθ’ έκάστην ή 
βασίλισσα, παρακολουθουμένη ύπό τών Κυριών 
τής αύλής της έπεσκέπτετο τόν καλλιτέχνην έν 
τώ έργοστασίψ του, όπως ΐδη τήν πρόοδον τής 
έργασίας του. Έκτο; τής προκειμένης είκόνος 
δ Έοΰβεν; έξετέλεσε καί τά; έξής, άναφερο- 
μένα; εις τόν βίο·? τής άνάσσης· τόν άρραβώνά 
της μετά τοΰ βασιλέως Ερρίκου τοΰ Δ'., τούς 
γάμου; της έν Λουγδούνω τή 10 Δεκεμβρίου 
1600, τήν γέννησιν τού Λουδοβίκου 1Β'. έν Φον- 
ταινεβλώ τή 27 Σεπτεμβρίου 1601, τήν στέψιν 
τής βασιλίσση; έν Αγία» Διόνυσίω τή 13 Μαΐου 
1610, καί τήν άποθέωσιν τοΰ έν έτει 1610 
(Μαΐου 14) δολοφονηθέντος βασιλέως Ερρίκου 
τοΰ Δ'., τοΰ συζύγου αυτής. Βασιλικώς άντή- 
μειψεν ή βασίλισσα τόν καλλιτέχνην άμα τή 
αποπερατώσει τών εικόνων του. '0 Έοΰβεν; 
μέχρι τέλους τοΰ βίου του άνεκάλει έν τή μνήμη 
του τάς ώραίας ήμέρας, ας διήλθεν έν Παρισίοις, 
τιμώμενος καί θαυμαζόμενο:.

ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ.
Διήγημα κατά τό Γαλλικόν ύπό Ν. Γ. Μουσούρη.

Α'.

I έχοντες καλόν μνημονικόν ενθυμούνται 
βεβαίως ότι πρό δέκα περίπου έτών 
ύπήρχεν έν Παρισίοις κατά τήν δια- 

σταύρωσιν τών όδών Βουρδαλοΰ καί 'Αγίου Λα
ζάρου κατάστημα οψεως μέτριας έξωτερικώς. 
Ή άνωθεν τή; θύρας άνηρτημένη επιγραφή έμαρ- 
τύρει τήν πολυχρόνιον αρτής ΰπαρξιν, ώς φέ- 
ρουσα έπί τών άλλοιωθέντων χρωμάτων τά ίχνη 
πολυετούς πάλης κατά τών άκτίνων τοΰ ήλιου 
καί τών προσβολών τής βροχής. Τό μικρόν 
τούτο έμπορικόν κατάστημα διηύθυνον δύο άδελ- 
φαί, αΐτινες κατέστησαν παροιμιώδεις έν τή 
συνοικία ώς παρέχουσαι περίεργον άντίθεσιν 
πρός τόν τρόπον καί τάς έξεις τοΰ παρισινού 
βίου.

'Η Ουρανία καί Σοφία Γιλβέρτη (ούτως έκα- 
λοΰντο αί δύο άδελφαί) έκ Βρέσσης καταγό
μενα!, είχον μετοικήσει εις Παρισιού; έν καιρώ 
τής άντιβασιλείας· έφαίνοντο δέ ώσεί ούδέποτε 
μετέσχον τοΰ θείου δώρου τής νεότητος. Βλέ- 
πων τις άμφοτέρας ήούνατο νά έκλάβη αύτάς 
διδύμους, τοσοΰτον ώμοίαζον άλλήλας. 'Η κα

τασκευή τοΰ προσώπου, ή γρυπή ρίς, οί μικροί 
πλήν ζωηροί αύτών οφθαλμοί, τό ταπεινόν μέ- 
τωπον, στεφόμενον ύπό κόμης φάιάς, τά λεπτά 
χείλη καί το πελιδνόν τής οψεως ήσαν τά κύρια 
άμφοτέρων χαρακτηριστικά. Διέφερον όμως 
άλλήλων κατά τό ανάστημα, διότι ή μέν Σοφία 
ήτο μικρού αναστήματος καί όλίγον κυρτή, ή 
οέ Ουρανία ήτο Ισχνή εύθεΐα καί ύψηλή, ώς 
Ινδικός κάλαμος, πλήν άχαρις. Οί χαρακτήρέ; 
των συνεφώνουν πληρέστατα πρός το σύνολον 
τοΰ έξωτερικοΰ αύτών σχηματισμού, διότι άμφό- 
τεραι είχον πάντα τά έλαττώματα, τά αποδιδό
μενα δίκην κοσμητικών επιθέτων εις τάς παρακ- 
μαζούσας τήν ηλικίαν νεάνιδας. Καί πράγματι 
άμφότεραι αί άοελφαί ήσαν κακότροποι, φειδωλοί 
μέχρι γλισχρότητος, μισοΰσαι τάς διασκεδάσεις 
καί τήν νεότητα. Πολλάκις ήριζον σπουδαίως 
έπί τή απώλεια τεμαχίου νήματος, καί ένιοτε 
μέχρι προκεχωρηκυία; ώρας τής νυκτός κατεγί- 
νοντο εις έξακρίβωσιν μικρού λάθους δέκα λεπ
τών έν ταΐ; ήμερησίαις αύτών έμπορικαΐς πρα- 
ζεσιν.

Έν τούτοις τό κατάστημα, ώς εν τών αρχαιό
τερων τής συνοικίας, πολυάριθμον έκέκτητο πελα
τείαν καί ώς έκ τούτου αί έμπορικαί έπιχειρήσει; 
τών αδελφών Γιλβέρτη ηύδοκίμουν θαυμασίω; 
μεθ’ δλας τάς ίδιοτρόπους αύτών έξεις. Κατ’ 
άρχάς ειργάζοντο λίαν προφυλακτικώς, είτα όμως 
έξέτεινον τάς έργασίας των εις κύκλον εύρύτερον, 
ού μόνον προμηθεύουσαι πάντα τοΰ συρμού τά 
είδη, άλλά καί πρώται προσφέρουσαι εις του; 
πελάτας αύτών είδος τι κοσμημάτων τής Βρέσ
σης, σπανιωτάτων άκόμη έν έκείνη τή έποχή. 
Τά έλαττώματα τών δύο άδελφών έμετρίαζεν 
ή άκάματο; αύτών δραστηριότης καί ή αύστηρά 
περί τήν πώλησιν δικαιοσύνη· ή δέ δυσμορφία 
καί φιλαργυρία των, αΐτινες διεφύλαττον αύτά; 
άπό παντός κινδύνου, συνέτειναν πρό παντός 
άλλου εις εύόδωσιν τών εμπορικών αύτών επι
χειρήσεων. 'Η φράσις· "Πηγαίνω τέλος πάντων 
εί; τάς άδελφάς Γιλβέρτη· έκεΐ είμαι βέβαια 
δτι δέν θά μέ άπατήσωσιν”, είχε καταστή παροι- 
μιώδης μεταξύ τών οίκοδεσποινών τή; συνοικίας, 
διότι πάσαι έγνώριζον τό άκρο-?’ φιλοδίκαιον τών 
δύο άδελφών, αΐτινες ούδέποτε έπέτρεπον εί; 
τάς ύπαλλήλου; των νά πωλώσί τι εις άνωτέραν 
τιμήν τής ώρισμένης. ΙΊροσεφέροντο μετά προ- 
σπεποιημένης εύγενείας ταΐς έπισκεπτομέναις 
αύτάς· διό καί αί πλησίον οικοΰσαι γραΐαι, αί 
άρεσκόμεναι εις τάς φλυαρίας, προσειλκύοντο 
ώς διά μαγικής δυνάμεως πρός τό κατάστημα 
τών άδελφών Γιλβε'ρτη, παρ’ ών ήκουον μετά 
πλείστου ένδιαφέροντος άτελευτήτου; μωρολογία: 
περί τών συζυγικών διενέξεων τοΰ γείτονος παν
τοπώλου, περί τοΰ ιματισμού τών κυριών, τών 
έπισκεπτομένων τήν έν τώ δευτέρω πατώματι 
κατοικούσαν ράπτριαν. περί τών καλλιτεχνικών 
άξιώσεων τής θυγατρός τοΰ θυρωροΰ, μαθήτριας 
τοΰ ’Ωδείου, κ. τ. τ.

Μέχρι τέλους τού έτους 1854 αί άδελφαί 
Γιλβέρτη, καίτοι εύρυνθεισών τών έπιχειρήσεων 
αύτών, έθεωροΰντο μικρέμποροι. "Αν καί πρό 
ικανών έτών μετοικήσασαι εί; Παρισιού; δέν 
είχον παρασυρθή ύπό τοΰ ρεύματος τού πολι
τισμού, καί έχρησιμοποίουν τό σώμα καί τάς 
χεΐράς των ούχί προς έπίδειξιν, άλλα πρός 
έργασίαν, δπερ τά μάλιστα συνέτεινεν οπω; άνα- 
δείξη τήν οικονομικήν των θέσιν άνθηράν. Πρό; 
τούτοι; έζων λιτώ; καί άνευ επιδείξεων άρκού- 
μεναι εις τά άπολύτω; άναγκαΐα.

Αίφνης μεταξύ τών οίκειοτέρων πελατών 
τών άδελφών Γιλβέρτη διεδόθη ή εΐδησις, βτι 
μετ’ ολίγα; ήμερα; έπρόκειτο[ νά έλθη έκ τή; 
γενεθλίου αύτών πόλεως ή ανεψιά των Φραγ- 
κίσκη Μασάρδη. 'Π εΐδησις αΰτη έβεβαιώθη 

καί παρά τών δύο άδελφών, αΐτινες προσέθεταν 
βτι θά δεχθώσι τήν άνεψιάν των ούχί έκ συμφέ
ροντος, άλλ’ έκ φιλανθρωπία; τοσούτω μάλλον, 
οσω ό έξάδελφος αύτών Σιμών, ό πατήρ τή; 
Φραγκίσκης καί πολυμελούς οικογένειας, ύποστά; 
τελευταίως σφοδράν τή; τύχη; προσβολήν καί 
μή δυνάμενο; νά έπαρκέση εί; τήν συντήρησιν 
τών τέκνων του, διενοήθη νά έξασφαλίση το 
μέλλον αύτών διό καί παρεκάλεσε τά; έξαδέλφας 
του νά δεχθώσιν έν τώ καταστήματι αύτών τήν 
κόρην του Φραγκίσκην.

Οί έπισκεπτόμενοι συνήθως τό έμπορικόν 
κατάστημα ούκ όλίγον έξεπλάγησαν ίδόντες κατά 
πρώτον τήν Φραγκίσκην, διότι ένόμιζον δτι θά 
ώμοίαζε κατά τόν χαρακτήρα καί κατά τό πρό
σωπο·? τάς θείας της. 'Η Φραγκίσκη όμως, άν 
καί άπλή χωρική, είχε θάλλουσαν νεότητα, 
έστεμμένην δι’ ήλικίας δεκαοκτώ έτών, καί 
χαρακτηριστικά εύγενή ύπερτεροΰντα έν πολλοί; 
τά τών δεσποινίδων τή; εύγενοΰς τάξεω;. Καϊ
τοί μέτριου άναστήματος είχε πρόσωπον κανο
νικόν καί συμπαθέστατον, τρόπου; δέ εύγενεΐ; 
καί γλυκείς, δΐ ών παρεΐχεν εί; τό μελαγχολι
κόν έκεΐνο κατάστημα τοσαύτην ζωήν καί φαι- 
δρότητα, ώστε έάν ό τραχύς καί σοβαρός χαρα- 
κτήρ τών θείων της δέν προεφύλαττεν αύτήν 
πάση; κακή; ύπονοίας, έλαφρόνου; τι; θά έπί- 
στευεν δτι αί άδελφαί Γιλβέρτη προσεκάλεσαν 
τήν άνεψιάν των, δπως έπιδεικνύωσιν αύτήν ώς 
άντικείμενον θαυμασμού καί θελγήτρων . . .

'0 τό ιδεώδες θηρεύων καλλιτέχνης δέν θά 
έξέλεγε βεβαίως έτερον πρότυπον, έάν έπρόκειτο 
νά διαγράψη έπί άγνοτάτου προσώπου πάσας 
τάς νεανικάς χάριτας θελκτικής καί μεγαλοπρε
πούς φαιδρότητος. 'II Φραγκίσκη έχουσα μικράς 
πλήν κανονικάς χεΐρας, πόδας παιδικούς, κομψό- 
τατον καί εύλύγιστον σώτα, μεγάλους κυανοΰ; 
δφθαλμούς, ών το βλέμμα ύπέκρυπτεν άπειρους 
άθωότητος πόθους, καί στίλβουσαν καστανόχρουν 
κόμην, έφαίνετο θελκτικωτάτη · μάτην θα προσε- 
πάθει τις νά παραβάλλη τι; τό χαρίεν καί νεάζον 
αύτής πρόσωπον πρός το σκυθρωπόν καί δυσει
δές τών θείων της- ούδεμία ταύτότης αισθημάτων 
ύπήρχεν, ούδεμία έξωτερική όμοιότης. Βλέπων 
τις αύτήν περιεστοιχισμένην ύπό τών σκυθρω
πών έκείνων προσώπων ήδύνατο κάλλιστα νά 
τήν παρομοιάση πρός περιστεράν διαιτωμένην 
έντός φωλεά; ίέρακος, ή πρός ρόδον έν μέσω 
δέσμης σκολύμων! Ή μεγάλη αύτη άντίθεσις 
τάχιστα παρετηρήθη ύφ’ όλων.

\ί άδελφαί Γιλβέρτη είχον έγκαταλείπει πρό 
τριακονταετίας περίπου τήν γενέθλιον αύτών 
κωμόπολιν καί κατά συνέπειαν έλάχιστα έγνώ
ριζον περί τής οικογένειας τοΰ έξαδέλφου αύτών 
Σίμωνος. ’Έμαθον μόνον έκ φήμης δτι άπώλεσε 
τήν σύζυγόν του, άφήσασαν αύτιρ πέντε δρφανά, 
καί δτι τήν χηρείαν του έπηκολούθησαν οικογε
νειακά! περιπέτεια·., αποτέλεσμα βεβαίως τής 
άσυνέτου αύτού διαγωγής. Εις έπίμετρον τής 
δυστυχίας του, είχεν ό Σίμων άναλάβει τήν 
έργολαβίαν τών ταχυδρομικών αμαξών καθ’ δν 
χρόνον ήρξατο ή κατασκευή σιδηροδρόμου έν τή 
επαρχία έκείνη. ’Απολέσας έν τή έπιχειρήσει 
ταύτη καί τά ύπολειπόμενα αύτφ χρήματα ήναγ- 
κάσθη νά ύποθηκεύση προσοδοφόρα τινά κτήματα 
καί έκτοτε ήρξατο ή εύημερία τοΰ οίκου του 
κλονιζομένη καί καταρρέουσα. Πολλοί φίλοι 
τότε συνεβούλευσαν αύτόν ν’ άποστείλη τήν 
Φραγκίσκην πρός τά; έξαδέλφα; του, δπως προε- 
τοιμάση αύτή μέλλον καλλίτερον διά τής έργα
σίας της, διότι αί άδελφαί Γιλβέρτη ήθελον 
αγαπήσει αύτήν σύν το> χρόνο» καί ίσως προσ- 
λάβει αύτήν καί συνέταιρον. '0 Σίμων, καίτοι 
άπλοΰς χωρικός, ένόησε τήν σπουδαιότητα τής 
συμβουλής καί ένήργησε πρός τόν σκοπόν τούτον. 

Τό φυσικόν προαίσθημα, δπερ καθιστά χωρικούς 
τινας άληθεϊς διπλωμάτας ώς πρός τήν διεκ- 
περαιωσιν τών μικρών τοΰ κύκλου των ύποθέ- 
σεων, ύπηγόρευσε τώ Σίμων. νά φανερώση μέν 
τινάς τών άρετών τής θυγατρός του, νά παρά
λειψη δέ τά περί ώραιότητος αύτής, άτε γνω
ρίμων τό έπικίνδυνον πολλάκις τοΰ θείου τούτου 
δώρου. Διό άνέφερεν έν τή πρός τάς έξαδέλφας 
του έπιστολή δτι ή Φραγκίσκη έφοίτησεν έπί 
διετίαν έν τή μονή τής άγιας Τριάδος καί δτι 
διεκρίθη πάντοτε έπί κοσμιότητι καί έπιμελεία · 
δτι έκέκτητο άρκετάς γνώσεις αριθμητικής καί 
διπλογραφίας, χρήσιμα όμολογουμένως προσόντα 
διά τόν κλάδον, δν προύτίθετο ν’ άκολουθήση. 
Αί άδελφαί Γιλβέρτη, νομίζουσαι δτι ή πατρική 
στοργή έξεθείαζε μόνον τάς άρετάς τής Φραγ
κίσκης, άλλως περί αύτής έφρόνουν έφαντά- 
ζοντο τήν χωρικήν άνεψιάν των έχουσαν χεΐρας 
χονδρας, πρόσωπον έρυθροΰν καί ήλιοκαές, χαρα
κτήρα άγροΐκον. "Οθεν άπερίγραπτος ύπήρξεν 
ή έκπληξίς των, δτε εσπέραν τινά ή Φραγκίσκ 
κατερχομένη τοΰ λεωφορείου προ τής θύρας τοΰ 
καταστήματος ήνοιξε ταχέως τήν θύραν, καί 
έκφράζουσα τήν χαράν της διά λεπτού μειδιά
ματος έσπευσε νά περιπτυχθή τάς θείας της 
λέγουσα-

— Δέν μέ γνωρίζετε; Είμαι ή ανεψιά σας 
Φραγκίσκη. Σάς προσφέρω τάς ύπηρεσίας μου 
καί ζητώ τήν προστασίαν καί άγάπην σας.

Μετά προσπεποιημένης χαράς έδέξαντο αύτήν 
άνταποδόσασαι αύτή ψυχρόν φίλημα. '0 αγνό; 
καί αφελής ούτος τρόπος άντί νά διεγείρη αισθή
ματα συμπάθειας καί άγάπης πρός αύτήν, διή- 
γειρε τούναντίον εύθύς έξ άρχή; μίσος καί απέχ
θειαν. ' Η Φραγκίσκη ένόησεν έκ τών άνταλλα- 
γέντων βλεμμάτων τήν έντύπωσιν, ήν παρήγαγεν 
ή παρουσία της, καί κατελήφθη ύπό τρόμου, 
θεωρούσα έσυτήν δυστυχή. Έφαντάσθη άμέσω; 
δτι ή ψυχρά αυτή δεξίωσις ήκιστα εύαρέστους 
θά έχη συνέπειας. Ή πλήρη; τρυφερών αισθη
μάτων καρδία της έπαλλε σφοδρώς έπί μόνη 
τή ιδέα δτι ή πρός τά; θείας της άγάπη καί 
άφοσίωσις θέλει άμοιφθή διά άχαριστία; καί 
μίσους. Αί άδελφαί Γιλβέρτη άνεγνώρισαν εύ- 
θυ; εξ άρχής τα φυσικά καί ηθικά τής ανεψιάς 
των προτερήματα, καί άντί νά αίσθανθώσι μητρι
κήν στοργήν καί μέριμναν, ήσθάνθησαν άπέχθειαν 
καί άποστροφήν, ήτις κατ’ άρχάς ύποκρυπτομένη 
έξεδηλώθη κατόπιν διά προσβλητικών παρατηρή
σεων καί βαναύσων ύβρεων. Εφριττον έπί μόνη 
τή ιδέα, δτι είχον έν τή ύπηρεσία των τοσοΰτον 
ώραίαν άνεψιάν, ήν πάντε; έθαύμαζον, καί δτι 
κατά καθήκον ώφειλον νά προστατεύωσιν αύτήν 
έναντίον πάση; ηθικής παρεκτροπής.

Άνωθεν τοΰ καταστήματος έν τώ πρώτω πα- 
τώματι κατώκουν άμφότεραι αί άδελφαί. 'Η 
Φραγκίσκη κατά τήν πρώτην τής άφίξεώς της 
ώραν, μόλις δλίγας μετά τών θείων της άνταλ- 
λάξασα λέξεις, ώδηγήθη ύπό τής πονηρά; Σοφίας 
εί; τό ύπερώον, ένθα είχεν όρισθή ή κατοικία 
της έν πενιχρώ δωμάτιο», έν ο» ύπήρχον μόνον 
τά άπολύτως άναγκαΐα έπιπλα.

— Άμα τοποθετήσης τά πράγματά σου, τή 
είπεν ή Σοφία έξερχομένη τοΰ δωματίου, νά 
κατέλθη; εις τό μαγαζεΐον. Ημείς δέν περι- 
εμένομεν ένταΰθα πριγκήπισσαν!

'Η Φραγκίσκη μείνασα μόνη έρρίφθη έπί 
τής πτωχικής κλίνης της καί άνελύθη είς δά
κρυα. Κατατεθλιμμένη έπί τή ψυχρά ταύτη 
ύποδοχή μάτην άνεζήτει έν τή μνήμη της τήν 
αιτίαν. Εύθύς διείδε τό άπελπι καί ζοφερόν 
μέλλον, δπερ ή ταιαύτη ψυχρά δεξίωσις προε- 
μήνυεν. Έφαντάζετο δτι θά έπιπτε θύμα άδια- 
λείπτων κακώσεων καί κοκοβούλων συκοφαντιών 
ένόμιζεν βτι μικρόν παρεκβαίνουσα τοΰ καθή- 
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χοντος θά έξελαμβάνετο ώς εγκληματίας, και 
δτι ή ελάχιστη άπερισζεψία της θά είχε θλι- 
βεριύτατα αποτελέσματα, ατινα ήθελον ίσως δια- 
ψεόσει πάσας τάς έλπίδας της, Έν <ρ τοιαύται 
ΐδέαι μελαγχολικα'ι κατετάραττον τόν νούν της, 
οί οφθαλμοί της, υγροί έκ τών δακρύων, περι- 
εφέροντο έν τφ δωματίφ καί προς το παραθυρον. 
Ή φύσις έφαίνετο ώσεί συμμεριζομένη τήν θλΐ- 
ψίν της- διά τοΰ μικροΰ παραθύρου έφαίνετο 
μικδν μέρος ουρανού, κεκαλυμμένου ύπο σκο
τεινών νεφών ή βροχή έπιπτε μετά κρότου 
απαίσιου έπί τών στεγασμάτων τών πέριξ οι
κιών, οί δέ περιστοιχίζοντες τήν φυλακήν της 
καπναγωγοί άνέοιδον πυκνόν καπνόν. Η Φραγ- 
κίσκη, συνετισμένη ν’ άναπνέη τον καθαρόν τών 
ορέων αέρα καί νά βλέπη εύρύν ενώπιον της 
ορίζοντα, ήσθάνετο μεμολυσμένην τήν ατμόσφαι
ραν τού ύποσάθρου εκείνου δωματίου, ού οί 
τοίχοι ήσαν υγροί καί ή οροφή ετοιμόρροπος. 
Πολλάκις έν άπογνώσει διακειμένη ήσθάνετο 
παραμυθίαν τινά νά χλείηται έν τφ δωματίφ 
έκείνφ καί νά παραδίδηται είς δνειροπολήσεις, 
ας ή νεανική φαντασία τοσούτον ζωηράς πρό
κα λεΐ.

Πρός άκριβεστέραν κατανόησιν τής μικρός 
ταύτης ιστορία; καί τών περιπετειών και κακώ
σεων, ας ή Φραγκίσκη προησθάνετο ήδη, ανάγκη 
νά διηγηθώμεν όποιος ύπήρξεν ό βιος αυτής 
μέχρι τής έποχής καθ’ ήν άρχεται τδ παρόν 
διήγημα.

(Έπεται συνέχεια.)

ΠΕΡΙ ΗΘΩΝ ΚΑΙ ΕΘΙΜΩΝ
ΤΩΝ ΙΝΔΩΝ.

Η ΙΝΔΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

Ύπό ΓΤ. Κ. Πρωΐου.

(Συνέχεια.)

σχηματίζουσιν ούσιώδη κρίκον 
μεγάλην άλυσσον τού οικιακού 

Όπόταν εύρίσκωνται εί; τήν 
παιδικήν των ηλικίαν έχουσι συνήθως δλως ίοι- 
άζον πρόσωπον, έλαφρόχρουν έπιδερμίδα, υψηλόν 
μέτωπον, πλήρες νοημοσύνης, μεγάλους μέλαινας 
οφθαλμούς, καμπύλην ρίνα, μικρά καί λεπτά 
χείλη καί μέλαιναν μαλακήν κόμην. ΤΙ ελαφρά 
χροιά τού προσώπου των καθίσταται βαθυτέρα, 
καθόσον έκτίθενται είς τον ήλιον κατά τήν παι
δικήν αύτών ήλιχίαν. Τδ τέκνον αναπτύσσεται 
ύπό τήν άμεσον φροντίδα τών γονέων αύτού καί 
μεταξύ δλων τών μελών τής οικογένειας. Κα
θόσον ή ήλικία αυτού προχωρεί, ή μήτηρ προ
σπαθεί συμφώνως πρός τάς περιωρισμένας γνώ
σεις της νά ένσπείρη είς τδ πνεύμα του τά 
πρώτα στοιχεία τής γνώσεως άρχομένη έκ τών 
πρώτων βαθμιδών τής νεανικής αύτοΰ ήλιχίας. 
Όπόταν δέ τδ πνεύμα τού τέκνου καθίσταται 
έπιδεκτικώτερον καλλιέργειας καί μορφώσεως, 
τφ έμπνέονται δυστυχώς άωροι καί ατελείς θρη
σκευτικά! ΐδέαι μεμιγμέναι μέ προλήψεις χαί 
φανατισμόν, αΐτινες συντελούσιν είς ούδέν άλλο 
ή νά καταστήσωσι δυσάρεστον τόν χαρακτήρα 
του. Τά νεανικά του αισθήματα καί αί ήθικαί 
του άρχαί έπηρεάζονται σφόδρα ύπό τών έντυ- 
πώσεων, ας λαμβάνει έκ τής μητρικής πηγής 
καί σπανίως έρχεται είς συνάφειαν μετά τοΰ 
εξωτερικού κόσμου. Διδάσκεται ν’ άποδίδη λα
τρείαν είς άπαντα τά είδωλα, άτινα λατρεύονται 
κατά διαφόρους ώρισμένας περιόδους τοΰ έτους 

Α τέκνα 
είς τήν 
κύκλου.

καί αί συγκεχυμένοι αύτού ΐδέαι καί εντυπώσεις 
βαθμηδόν μεταβάλλονται είς βαθείας πεποιθήσεις, 
ών ή έπιβλαβής έπιρροή μόλις δύναται ακολού
θως νά έξαλειφθή ύπο συστηματικής παιδείας 
τών γνώσεων καί επιστημών τής Δύσεως.

Είς τά χωρία οι παΐδες διδάσκονται τά στοι
χειώδη μαθήματα έν είοει [ηθικών γυμνασμάτων. 
'Η μήτηρ ούσα καθ’ όλοκληρίαν άμοιρος ούχί 
παιδείας, άλλά καί αύτών ακόμη τών στοιχει
ωδών μαθημάτων καί τής συνήθους πείρας τού 
κόσμου, δέν είναι ικανή νά ένσπείρη είς τδ τέ
κνον της ύψηλοτέρας ιδέας ή νά τδ διδάξη πώς 
νά φέρηται πρδς τον κόσμον, έν γένει τί νά 
αισθανηται δια τους όμοιους του, πώς να τους 
περιποιήται, πώς νά φέρηται είλικρινώς, ευθέως 
καί τιμίως καί τί πρέπει νά σκέπτηται περί 
τού κόσμου ολοκλήρου.

■Τίμα τδν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου” 
είναι ή πρώτη εντολή, ήτις πρέπει νά ένσπεί- 
ρηται είς τδ πνεύμα τοΰ τέκνου ύπδ καλών καί 
φρονίμων γονέων. Οί ’Ινδοί, πρέπει νά όμολο- 
γήσωμεν, διακρίνονται διά τά πρδς τούς γονείς 
αύτών αισθήματα, άτινα έξακολουθούσιν άναλ- 
λοίωτα μέχρι τής πρεσδυτικής αύτών ήλικία;. 
Ταΰτα περί τών άρρένων.

Τδ κοράσιον κατά πολύ ύπολείπεται εί; τήν 
ανατροφήν, διότι καί τά πρώτα στοιχειώδη μα
θήματα παραμελοΰνται, πλήν έξαιρέσεών τινων. 
Τινά τών κορασίων διδάσκονται τδ Βεγγαλικδν 
άλφαβητάριον (καινοτομία, ήν ή παρούσα εποχή 
απαιτεί!)· δταν δέ ήλικιωθώσι πέμπονται εί; 
τδ Βεγγαλικδν σχολεΐον πρδ; έκμάθησιν τών 
στοιχειωδών μαθημάτων καί άποσύρονται έχεΐ- 
θεν, όπόταν πρόκειται νά ύπανδρευθώσι. Τό 
κοράσιον ώ; λογικόν πλάσμα πιθανόν ένίοτε νά 
έπιδείξη φυσικήν έπιθυμίαν καί κλίσιν πρδς πε
ραιτέρω διανοητικήν άνάπτυξιν καί νά έξακο- 
λουθήση οίκαδε σπουδάζον συμφώνως μέ τήν 
κλίσιν του καί τήν κοινωνικήν θέσιν, ήν κατέχει. 
Έχομεν παραδείγματα κορασίδων, αΐτινες έκαμαν 
άφ’ εαυτών καταπληκτικός προόδους ύπερπηδή- 
σασαι άπαντα τά συνήθη προσκόμματα καί έμ- 
πόδια, ά ή άκανόνιστος κατάστασις τή; κοινω
νία; άναποφεύκτως παρεμβάλλει. 'Η πατρο
παράδοτο; ιδέα, δτι ή νέα γυνή θά καταστή 
συντόμω; χήρα, άν προσπαθήση μετά τόν γάμον 
της νά μάθη τήν άνάγνωσιν καί γραφήν, εύτυχώς 
παρέρχεται ούχί μόνον είς τά μεγάλα κέντρα 
τή; ανατροφής, άλλ’ έπίσης καί εί; πολλά μέρη 
τοΰ έσωτερικού, δπου κατ’ έπιφάνειαν άρχονται 
ήδη αί νεάνιδες ν’ άποκτώσι τδ δικαίωμα τή; 
διανοητικής καλλιέργειας. Τούτο βεβαίως είναι 
καλός οιωνός άποκαλύπτων τήν πιθανότητα γε
νικής άναγεννήσεώς καί διαπλάσεως τού ώραίου 
φύλου. Πόσος δμως χρόνος θέλει παρέλθη; 
τούτο είναι άδύνατον νά δρίσωμεν. Πολλά; σή
μερον οίκογένειαι εύ έχουσαι μισθούσι διά τά 
τέκνα των χριστιανήν παιδαγωγόν ’Αγγλίδα ή 
μιγάδα πρός έκμάθησιν τών στοιχειωδών μαθη
μάτων καί έργοχείρων, τών τελευταίων τούτων 
άποκτησάντων έσχάτως μεγάλην έπιρροήν έπί 
τών Ινδών κυριών, αΐτινες είς ταΰτα ιδίως 
άρέσκονται. ‘Η εισαγωγή τών έργοχείρων είς 
τούς γυναικωνίτας είναι νέα ζωή, ήτις δίδει 
εύάρεοτον ένασχόλησιν είς τάς Κυρίας άποδιώ- 
κουσα έκεΐθεν τήν οκνηρίαν καί τάς συνέπειας 
αυτής.

Είς έκάστην σχεδόν ινδικήν οικογένειαν ύπάρ- 
χει είς πολιούχο; θεός (δ φύλαξ) χατεσκευ- 
ασμένος κυρίως έκ λίθου ή μετάλλου, ομοιότητα 
έχων κατα τδ μάλλον καί ήττον πρός τά είδωλα 
τού θεού Κρίσνα (Krishna) διευθετημένος έπί 
χρυσού ή άργυροΰ θρόνου κεκαλυμμένου δι’ άρ- 
γυροΰ άλεξιβρόχου· παρά πόδας δ’ έχων διά
φορα αργυρά σκεύη άφιερωμένα είς τήν χρήσίν 

του. 'Εκάστην πρωίαν καί έσπέραν τελείται 
τελετή ενώπιον τοΰ θεού τούτου ύπό τοΰ κληρο
νομικού ίερέως τής οικογένειας όνομαζομένου 
Πουροχήτ (Purohit), δστις πρός τόν σκοπόν 
τούτον έπισκέπτεται δίς τής ημέρας τήν οικίαν 
καί δστις (ώς καί τό όνομά του σημαίνει) είναι 
ό αρχηγός είς άπάσας τάς θρησκευτικά; τελετάς 
καί δευτερεΰον μόνον πρόσωπον άπέναντι τού 
Γουροΰ (Guru), ήτοι τού πνευματικού ποιμένο; 
τή; οικογένεια;. Μετά τό τέλο; τή; τελετής ό 
Πουροχήτ έχει τό δικαίωμα νά οίκειοποιηθή 
ολα τά πρό; τόν θεόν προσφερθέντα έδέσματα, 
ήτοι δρυζαν, καρπού;, γλυκίσματα διάφορα, καί 
γάλα· ταΰτα δέ πάντα φέρει κατ’ οίκον. Κόχλο; 
φυσάται, κώδων κρούεται καί χαλκός κτυπεΐται 
κατά τήν ώραν τής τελετής, όπόταν τά διάφορα 
μέλη τής οικογένειας, άρρενά τε καί θήλεα, 
μετά πολλοΰ σεβασμού καί μετάνοιας προσέρ- 
χωνται πρός τό είδωλον, δπως προσφέρωσι τήν 
ύπακοήν καί τό σέβας αύτών, λάβωσι δέ είς 
άνταπόδοσιν τάς εύλογίας τού ίερέως. Ή καθ
ημερινή έπανάληψις τής τελετής ταύτης έντός 
τού οίκου χρησιμεύει είς τό νά ύπενθυμίζη τοΐς 
λατρευταΐ; τά θρησκευτικά αύτών καθήκοντα. 
Τοιαύτη λατρεία θεωρείται κοινώς αναγκαία, 
ώς δήθεν προετοιμάζουσα τήν οδόν πρός τήν 
αιωνιότητα. Σημαντική προικοδοσία είς γαίας 
καί κτήματα τίθεται πολλάκις κατά μέρος 
διά τά καθημερινά έξοδα τά άπαιτούμενα πρός 
συντήρησιν τοΰ ειδώλου, ήτις προικοδοσία κα
λείται Δεβατρά (Debatra) γή ή κτήμα άναπαλ- 
λοτρίωτον, συμφώνως μέ τάς Ινδικός βίβλους. 
Οικογένεια·., αΐτινες κατήντησαν είς ένδειαν διά 
τών μεταβολών τής σκληρός τύχης, ζώσι νΰν 
έκ τού εισοδήματος τού Δεβατρά, δ ή οικογένεια 
αύτών είχεν ορίσει ώς εισόδημα τοΰ ειδώλου 
κατά τάς εύτυχεϊς αύτής ήμερα; καί δπερ νΰν 
χρησιμεύει εί; αύτήν ώ; λιμήν εί; τρικυμίαν

Έκτο; τή; καθημερινής κατ’ οίκον τελετής 
ύπάρχουσι καί άλλαι έκτακτοι τελεταί, οίον ή 
Δοΰργα (Dourga), ή Καλή (Kalli), Λαξιμή 
(Lakshimi), Ζαγαδατρή (Jagaddatri), Σαρασ- 
γουατή (Saraswati), Καρτήκ (Kartik)', Ζανμα- 
στανή (Janmashtani), Δολέ (Dole), Ί’άς (Rash), 
Σχουλούν (Jhoolun), Σατοάς (Jatras) κ. τ. λ. 
(αί τέσσαρες τελευταία·, έορταί ή τελεταί άνή- 
κουσι τφ θεω Κρίσνα), αΐτινες έρεθίζουσι τήν 
θρησκευτικήν θέρμην τών Ινδών.

Αί έσωτερικαί καθημερινά; λεπτομέρεια; τής 
’Ινδικής οικογένειας θέλουσιν έλκύσει ήδη τήν 
προσοχήν μας.

Τήν πρωίαν, δταν τό πρόγευμα έτοιμασθή, 
τα μικρά τέκνα θέλουσι πρώτον προγευθή άπερ- 
χόμενα εί; τά σχολειά των, ακολούθως δέ οί 
έφηβοι, άρρενες κυρίως άδελφοί, άνεψιοί κ. τ. λ. 
άπερχόμενοι καί οΰτοι είς τά γραφεΐά των ή 
όποιανδήποτε άλλην έργασίαν. 'Όλοι κάθηνται 
χαμαί κύκλφ έπί μικρών τεμαχίων τάπητος 
έστρωμένων έπί τού εδάφους, ένφ ή μήτηρ ζά- 
θηται πλησίον ούχί διά νά γευθή, άλλ’ ΐνα 
προσέχη, δπως άπαντες ανεξαιρέτως ύπηρετώνται 
καλώς. Επιτηρεί προσεχτικώς, ΐνα έκαστος 
μένη καθ’ όλοκληρίαν εύχαριστημένος, λυπεΐται 
δέ πολύ οσάκις εκδηλώσει τις δυσαρέσκειαν πρός 
τούτο ή εκείνο τό έδεσμα, δτε χρωμένη αύστη- 
ρώς τοΰ καθήκοντος της ύβρίζει καί έπιπλήττει 
τόν μάγειρον καί άπέρχεται είς τό μαγειρεΐον, 
δπως φροντίση ή ιδία· διότι ή ιδέα μόνον, δτι 
πρός στιγμήν παρημέλησε τά καθήκοντά της 
τήν καθιστά λίαν μελαγχολικήν. 'Ως σώφρων 
μήτηρ επωφελείται τής περιστάσεως κατά τήν 
ώραν τού γεύματος, ΐνα συνδιαλεχθή μέ τούς 
υιούς αύτής καί λάβη παρ’ αύτών συμβουλάς 
περί διαφόρων οικογενειακών αντικειμένων, ών 
πάντοτε βρίθει ό οικιακός βίος π. χ. ζητεΐ τήν

γνώμην αύτών περί τοΰ χρηματικού ποσού, όπερ 
πρέπει ή οικογένεια νά έξοδεύση κατά τό προ
σεχές συνοικέσιον τής νεωτέρας θυγατρός της. 
Αΰτη είναι μία περίστασις, καθ’ ήν άμφότεροΐι 
οι τε υιοί καί ή μήτηρ άγάλλονται, ώς παρα- 
κατιόντες θέλομεν πραγματευθή. Τό συνοι- 
κέσιον είναι μία τών λαμπρότερων επιδείξεων 
τού ινδικού βίου. Είναι δι’ αύτους ή πλέον 
πολυέξοδος έορτή. ’Αλλ’ δσον ενεστι συσκέ
πτονται, ΐνα τά έξοδα ώσ'.ν άρκετα μεν δια να 
τηρηθή ή αξιοπρέπεια τής τελετή; πλήν ούχι 
καί σπατάλη.

( Επεται συνέχεια.)

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΝΗΣ ΜΠΕΡΝΑΟΥΕΡ.
(Έπεισόύιον τής ιστορίας τής Βαυαρίας.)

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΑΓΝΗΣ ΜΠΕΡΝΑΟΥΕΡ.

Ν τών τραγιχωτέρων επεισοδίων τή; 
Ιστορία; τής Βαυαρίας, δπερ πολλάκις 
ήδη παρέσχεν είς ποιητάς ύπόθεσιν 

δράματος, είναι ό άδικο; θάνατο; ευειδούς γυ- 
ναικός. τή; 'Αγνή; Μπερνάουερ, ήτις έπεσε θύμα 
τού θρησκευτικού φανατισμού καί τής αριστο
κρατικής αλαζονείας σκληρού καί άδικου ήγε- 
μόνος. ΊΙ 'Αγνή ήτο θυγάτηρ πτωχού κουρέως 
έν Αύγούστη. Έν έτει 1430 έν τελετή τινι 
είοεν αύτήν κατά τύχην ό δούξ Αλβέρτο;, μονο
γενή; υιό; τοΰ τότε έν Βαυαρία ήγεμονεύοντο; 
δουκός Έρνέστου. Ό δούξ ’Αλβέρτος ήτο νέο; 
καί φύσεως ρωμαντικής, ή κόρη ήτο λίαν εύει- 
δής. Επόμενον ήτο νά έρασθή αύτής ό ήγε- 

μονόπαις. Καί πράγματι ό έρως του κατέστη 
τόσον σφοδρός, ώστε άνευ πολλής σχέψεως με- 
τέοη [παρά τφ πατρί αύτής καί τήν έζήτησεν 
είς γάμον. Ό πτωχός πατήρ, πλήρης χαράς 
διά τήν λαμπράν άποκατάστασιν τής θυγατρός 
του, συγκατετέθη, καί ό γάμος έτελέσθη έν πάση 
μυστιζότητι, διότι ό δούξ ’Αλβέρτος, γινώσκων 
τόν ύπερήφανον χαρακτήρα τού πατρός του, έφο- 
βεΐτο μή μαθών ό πατήρ του τό διάβημά του 
ζητήση νά τον έμποδίση. Έν τινι εξοχική 
έπαύλει τοΰ δουκός ’Αλβέρτου παρά τήν Αύ- 
γούστην διήλθον οί νεόνυμφοι τούς πρώτους 
μήνας μετά, τόν γάμον των, γευόμενοι έν ήσυ- 
χία τής εύδαιμονίας. I ήν ημέραν ό ’ Αλβέρτος 
εύρίσκετο έν τή πόλει, ής ήτο διοικητής έν 
όνόματι τού πατρός του, τό έσπέρας δέ έπέ- 
στρεφεν εις τήν έπαυλιν παρά τή συζύγφ αύτοΰ, 
ήν όσημέραι περιπαθέστερον ήγάπα. ΊΙ εύτυχία 
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των έφαίνετο διαρκή;, δ ούρανό; των έστιλβεν 
ανέφελος. Άλλ’ όποια ή άστασία τών ανθρω
πίνων πραγμάτων!

Ήμέραν τινά ό δούξ Έρνέοτο; έκάλεαε τόν 
υιόν του είς Μονάχον, τήν πρωτεύουσαν του, 
καί τώ άνεκοίνωαεν δτι άπεφάσισε νά τω δώση 
σύζυγον τήν yΑνναν, θυγατέρα τοΰ δουκός Έρί- 
χου τής Βρουνσβίκης, ήγεμονίδα πλουσιωτάτην 
και πεπροικισμένην δι’ δλων τών μάλλον επι
ζήλων προτερημάτων. ’Απούσας τούς λόγους 
τοΰ πατρός του ό ’Αλβέρτος ώχρίασε, καί ειτα 
διά τρόπου αποφασιστικού είπεν οτι δέν δύναται 
νά ύπακούση, διότι ήτο ήδη νυμφευμένος. 'Ο 
πατήρ έμεινεν εμβρόντητο; καί έζήτησεν έξη- 
γήσεις, άς καί τφ έδωκεν ό υιός έν δλη τή 
ειλικρίνεια. Άπό τής ήμέρας έκείνης ό δούξ 
Έρνέστος κύριον τοΰ βίου του μέλημα έδεσε 
τινι τρόπφ νά διασπάση τόν δεσμόν τοΰτον, ον 
έθεώρει ανάξιον διά τόν υιόν καί κληρονόμον 
του. Καί πρώτον μέν άφήρεσε τφ Αλοέρτφ 
πάσας τάς τιμάς καί τά άξιώματα, καί άπηγό- 
ρευσεν είς πάντα; τούς υπηκόους· του νά προ- 
σφέρωσιν σέβας καί ύπακοήν είς πρίγκηπα ανά
ξιον τοΰ όνόματός του ώς ζώντα έν άμαρτια 
μετά γυναικός κατώτερα; αύτοΰ. Μάτην ό δουξ 
Αλβέρτος διετείνετο δτι ή 'Αγνή ήτο νόμιμος 
σύζυγός του · μάτην τή απέδιδε τόν τίτλον τής 
δουκίσσης καί παρεχώρησεν αύτή αύλικήν θερα
πείαν μάτην ό θείος αύτοΰ, δούξ Γουλιέλμος, 
έπειράτο νά μεσολάβηση, δπως έξιλεώση τόν 
παρωργισμένον πατέρα, παριστών αύτώ οτι δέν 
ήδύνατο νά εύρη έν δλη τή ύφηλίφ νύμφην 
καλλιτέραν τής Αγνής. Ό ήγεμών έμενεν 
άκατάπειστος. Καί έν δσφ μέν έζη ό αδελφός 
του, δούξ Γουλιέλμος, έπέτρεψε νά μένη ή Αγνή 
ανενόχλητος έν τή μονή τών Καρμελιτών έν 
Στραουβίγγη ένθα ή ίδια έζήτησε νά διαμένη. 
Μετά τόν θάνατον δμως τοΰ Γουλιέλμου, συμ
βάντα έν έτει 1435, άπεφάσισε νά έκτελέση 
τούς σκοπούς του. Έν άπουσία τινι τοΰ Αλ
βέρτου διέταξε νά συλλάβωσι τήν Αγνήν καί 
νά τήν δικάσωσιν άμέσως ώς μάγισσαν. Κατ’ 
έκείνους τούς χρόνους ή έπί μαγεία κατηγορία 
ήτο κήρυγμα θανάτου. Ή Αγνή συνελήφθη 
ύπό οπλοφόρων έν φ έπεριπάτει έν τή αύλή τής 
μονής καί έσυλλογίζετο τόν άπόντα σύζυγόν της. 
Μετηνέχθη αύθημερόν είς τήν πόλιν, τήν επι
ούσαν έδικάσθη καί κατεδικάσθη είς θάνατον. 
Ήτο ή 13 ’Οκτωβρίου τοΰ έτους 1435 δτε ή 
φρικώδη; καί άδικος άπόφασις έξετελέσθη. Η 
Αγνή όδηγηθεΐσα ύπδ τών δημίων έπί τής με
γάλης τοΰ Δουνάβεως γεφύρας κατεκρημνίσθη 
εις τόν ποταμόν. Έν τή φοβέρα αύτής αγωνία 
έπροσπάθησε νά κολύμβηση πρός τήν όχθην 
άλλ’ έκεΐ είς τών δημίων διά μακροΰ πασσάλου 
έβύθισεν αύτήν έπανειλημμένως είς τά κύματα, 
μέχρις ού έλεεινώς έν αύτοΐς έπνίγη ή δύσμοι
ρος γυνή. Καί ό λαός έζητωκραύγασεν ύπέρ 
τοΰ ήγεμόνος, δστις άπήλλαξε τήν χώραν έπι- 
κινδύνου μαγίσσης!

'0 δούξ Αλβέρτος έπανελθών είς Αύγούστην 
καί μαθών τά συμβάντα κατελήφθη ύπό άκρα- 
τήτου άγανακτήσεως· προσκαλέσας τούς φίλους 
του καί δπαδούς του άνεπέτασσε κατά τοΰ πατρός 
του τήν σημαίαν τής άνταρσίας, καί συμμαχήσας 
μετά τών έχθρών αύτοΰ έπί μήνας δλους διέ- 
τρεχε τήν χώραν τοΰ πατρός του λεηλαττών 
καί φονεύων. Τέλος ίσχυσαν αί παραστάσεις 
τοΰ αύτοκράτορος Σιγισμούνδου νά μετριάσωσι 
τήν μανίαν τοΰ έξημμένου δουκός. Ή συμφι- 
λίωσις μετά τοΰ πατρός του έγένετο τή μεσο
λαβήσει φίλων ισχυρών, καί ό δούξ Αλβέρτος 
έλαβεν είς σύζυγον τήν Άνναν τής Βρουνσβίκης. 
Μετά παρέλευσιν ένός έτους δ δούξ Έρνέστος 
διέταξε νά έγείρωσι Ναόν έν τή θέσει έν ή είχε 

ταφή ή δυστυχής Αγνή, και ό δούξ Αλβέρτος 
μετέφερε έν έτει 1447 τά όστα αύτής είς τήν 
μονήν τών Καρμελιτών, ένθα καί τή άνήγειρε 
μνημεΐον μεγαλοπρεπές. 'II ήμετέρα είκών 
παριστα τήν θανατικήν έκτέλεσιν τής δυστήνου 
Αγνής.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

ΑΙ ΕΝ ΤΗι ΕΚΘΕΣΕΙ ΤΗΣ ΑΜΒΕΡΣΗΣ 
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΟΥ.

Ω
ς τά πολλάκις συγκροτούμενα διεθνή 
συνέδριά είσι τόπος συνεντεύξεως διεθ
νών άτόμων πρδ; λύσιν καί διακανόνισιν 

ζητήματος τίνος, ουτω καί αί διεθνείς εκθέσεις 
είσί τόπος συνεντεύξεως διεθνών τεχνών καί 
φυσικών προϊόντων πρδς θέαν καί άντιπαραβολήν 
πρδς άλληλα· καί ώς έν έκείνοις λύεται πάν 
ζήτημα καί πάσα διαφορά, οΰτω κ’ έν αύταΐς 
κρίνεται καί βραβεύεται πάν έργον τέχνης καί 
πάν φυσικόν προϊόν, παραβαλλόμενου πρδς τά 
έργα καί τά φυσικά προϊόντα άλλων έθνών.

Περιηγούμενο; τήν Γερμανίαν, τήν Αγγλίαν 
καί τήν Γαλλίαν ήσθάνθην τδ ένδιαφέρον νά 
έπισκεφθώ καί τδ Βέλγιον, καί ιδία τήν έν Άμ
βέρση έκθεσιν. Τδ Βέλγιον, κράτος μικρόν τή; 
Εύρώπης, έκτασιν έχων 534,94 □ γεωγραφικών 
μιλίων καί πληθυσμόν 5,500000, όμολογουμένως 
είνε, άναλόγως τή; έκτάσεως, τό πολυπληθέ- 
στερον τών κρατών τής Εύρώπης. Ένταΰθα ή 
βιομηχανία άμιλλάται πρδς τήν βιομηχανίαν 
πάντων τών λοιπών κρατών, μικρών ή μεγάλων, 
και ιδού διατί έν τόσφ στενώ χώρφ συνεπυ- 
κνώθη τοσοΰτος πληθυσμός, διότι ένταΰθα ού
δόλως άπαντα τι; πένητα; καί έπαίτας, άλλ’ 
άνδρας, γυναίκα; καί παιδία εργαζομένου;, ώσανεί 
ήθελον καί τδν σίδηρον καί τούς λίθους αύτούς 
είς χρυσόν νά μεταβάλωσι, δι’ δ καί ούδόλως 
τδ κράτος τοΰτο είναι μέ δημόσια χρέη βεβαρυ- 
μένον. θάλλει καί ακμάζει ή βιομηχανία, τδ 
έμπόριον καί ή ναυτιλία, καί ού μήν άλλά καί 
ή παίδευσις καί ή έπιστήμη ούδόλως καθυστε- 
ρούσιν- αποδίδεται δέ ή πρόοδος αΰτη εις τήν 
καλήν καί προβλεπτικήν διοίκησιν, άπδ τοΰ άνω- 
τάτου άρχοντος μέχρι τοΰ ύποδεεστέρου ύπαλ- 
λήλου, διότι ένταΰθα οί κυβερνώντε; καί οί πολι
τευόμενοι δέν άγωνίζονται διά μόνην τήν κατά- 
ληψιν τής έξουσίας, ώς παρ’ ήμΐν συμβαίνει, 
άλλά διά τήν έν γένει εύημερίαν τών κατοίκων.

Τήν έκθεσιν τής Άμβέρση; έπισκέπτομαι 
ήδη. Πρδ άψίδο; μεγαλοπρεπούς, άλλ’ ήμιτε- 
λοΰ; έτι, ΐστάμενος, άποθαυμάζω τόν καλλιτεχνι
κόν κόσμον αύτής μέ τά πελώρια άγάλματά τη; 
καί τά; έκατέρωθεν νέας, τά σύμβολα ταΰτα 
τής πόλεως ’ Α μβέρσης · μαγευτικωτάτην δέ βλέπω 
την πέριξ τοποθεσίαν μέ τούς τεχνητού; καταρ- 
ράκτα;, τού; πολυποίκιλου; ανθώνας, τά δένδρα, 
τά έν μέσιρ αύτών διεσπαρμένα προσωρινά έστια- 
τόρια, καί τούς διαχυνομένους πανταχόθεν, δίκην 
χειμάρρων, παντός έθνους, παντός γένους, παντός 
φύλου έπισκέπτας τής έκθέσεως, τήν έμψυχον 
ταύτην παλίρροιαν ήτις βυθίζεται καί χάνεται 
έντδς τών άπεράντων αιθουσών τή; έκθέσεως.

Ή παλλίρροια αυτή συνεπισύρει καί άπωθεΐ 
κ’ έμέ, διά τή; εισόδου, είς εύρυτάτην αίθουσαν, 
ένθα έκστατικδς μένω πρδ κολοσσιαίας πυραμί- 
δος, σχηματισθείσης έξ βλων τών ειδών τής 
έμπορεία; ήν μόνη ή Άμβέρση διεξάγει, καί 
αγνοώ ποΰ πέριξ αύτή; νά ρίψω τδ βλέμμα έπί 
τής άπειρίας τών διαφόρου ΰλη; καί τέχνης 
έκθεμάτων τών λοιπών τοΰ Βελγίου πόλεων καί 
χωρίων. Τόσα πολλά καί ποικίλα είσί τά έκθέ- 

ματα ώστε ό οφθαλμός άπδ τού ένός είς τδ 
άλλο φερόμενο; αδυνατεί ν’ άποτυπώση έν τω 
νφ, έν μερικότητι, είδη τινά τά μάλλον αξιο
θαύμαστα. Ή έντύπωσις είνε γενική- απειρία 
έκθεμάτων βελγικών κατεχόντων τόν ήμισυ 
χώρον τοΰ μεγάρου·’ τδν δέ άλλον ήμισυ κατε- 
χουσι τά λοιπά κράτη, πρώτη δέ τούτων ή 
Γαλλία μετά τών άποικιών της καί μετά τήν 
Γαλλίαν ή Γερμανία, ή Αγγλία, ή ’Ιταλία, ή 
Αύστρία, ή 'Ρωσσία, αί Κάτω χώραι, αί Ήνω- 
μέναι Πολιτείας ό Καναδάς, ή Βρασιλία, ή Κίνα, 
ή Τουρκία, ή Σερβία, ή Τύνις, ή Αίγυπτος, ή 
Παλαιστίνη κ. τ. λ. Έπί τέσσαρας ολοκλήρους 
ήμέρας άκορέστως τδ βλέμμα μου πανταχοΰ 
έταστικδν φέρεται καί εκπλήσσομαι φέρων έν 
τφ νφ τό σημεΐον εί; δ ή άνθρωπότη; άφίκετο. 
Καί τί δέν έπραξεν! έλαβε τά προϊόντα τής 
γή; έκ τής έπιφανείας αύτής, είσέδυ είς τά 
έγκατά της, έβυθίσθη είς τά; θαλάσσα; της, εις 
τού; ωκεανούς, εις τούς ποταμούς είς τάς λίμ- 
να; καί μή άρκουμένη άνυψώθη καί είς τούς 
αιθέρας ■ ήψατο πάντων τών έργων τής φύσεω; 
καί μετεποίησε πάντα κατά τδ δοκοΰν αύτή. 
Καί τί μένει πλέον; Ν’ άνέλθη καί μέχρι τών 
άλλων κόσμων καί νά πορισθή κ’ έζειθεν άλλα 
πολλά!

Άλλ’ ήδη σκέψις αιφνίδια έπελθοΰσα άπο- 
κόπτει τδν ροΰν τοΰ οίστρου τών ιδεών μου. 
Τί εΐδον; άπειρα έργα τοΰ δημιουργού νοΰ τοΰ 
άνθρώπου καί, καθ’ ορισμόν, εύρον πάντα τά 
πεπολιτισμένα καί ήμιπολιτισμένα έθνη' συνει- 
σενεγκόντα, έν τή έκθέσει ταύτη, τά έργα των. 
Τδ δ’ έμδν έθνο; ποΰ εΐναι; Τή; διδαξάση; τήν 
ύφήλιον ‘Ελλάδος τά έργα καί τά προϊόντα ποΰ 
εΐνε; . . . Ανία καί κατήφεια πιέζει τδ στήθό; 
μου καί άπέρχομαι τή; παγκοσμίου ταύτη; έκθέ- 
σεω; απογοητευμένο; δτι δέν εΰρέθησαν πέντε 
γράμματα τοΰ αλφαβήτου νά σημειωθή καί ή 
λέξις ΕΛ \ΑΣ.

✓
Έν ’ Αμβέρση 1885.

Κ. "Ρωμαίδης.

'0 έν Λονδίνφ σεβαστό; καί λόγιο; καθη
γητή; Κύριο; ’Ιωάννη; Ν. Βαλέττα; έώρ- 
τασε κατ αύτάς τήν πεντηκονταετηρίδα τής 
καθ’ δλα εύδοκιμωτάτης αύτοΰ διδασκαλίας. 
Έπί τή εύκαιρία ταύτη οί έν Λονδίνφ "Ελ
ληνες, ών τά τέκνα όφείλουσι τφ Κυρίφ Βα
λέττα τήν διανοητικήν αύτών μόρφωσιν, έτίμη- 
σαν τδν σεβαστόν διδάσκαλον διά συγχαρητηρίου 
έγγράφου καί διά διαφόρων δώρων είς ένδειξιν 
τής ευγνωμοσύνης αύτών. Καί ό "Εσπερος 
συγχαίρει μακρόθεν τφ εύπαιδεύτφ καθηγητή 
εύχόμενο; δπως έπί έτη άκόμη διατηρή ό "Υψι- 
στος αύτδν άκμαΐον επ’ άγαθφ τών Ελληνικών 
γραμμάτων.

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

ΊΙ άπαξ καταστραφεΐσα φιλία δέν συνάπτε- 
ται πλέον στερεώς. Οί διαλυόμενοι δεσμοί φθεί- 
ρουσι τδ νήμα. Κυρία Βλοκεβίλλη.

Ή έλλειψις ηθικού μεγαλείου σμικρύνει καί 
τήν ύψηλοτέραν διάνοιαν- ό Μακιαβέλλος θά 
ήτο έτι μεγαλείτερος έάν ήτο καί ενάρετο;.

Γ. Δ.

Ή εύημερία μια; κοινωνίας έξαρτάται άπδ 
τής άσφαλείας, άπδ τής έλευθερίας καί τή; 
ισχύος της. Διδερώτος.

Αίνιγμα 376
Έξ είς τδ δλον σώμά μου 

στοιχεία θ’ άπαντήση;.
Μακράν έμέ τών πόλεων 

δέον ν’ άναζητήση; ■
Ί έρπομ’ εγώ εί; υψηλά 

όρη καί είς κοιλάδας,
Λειμώνα; θέλω ανθηρού; 

κ’ εύώδεις πεδιάδας.
Εμπνουν ειμί, οί άνθρωποι 

μέ ύπεραγαπώσι-
Ί’ άφθονα προϊόντα μου 

τρώγοντες έκτιμώσι.
Τάς πόλεις φεύγω, πλήν έκεΐ 

έσομαι τέλος θύμα*
Ώς τάφον σύ εύρήσεις γην, 

έγώ τό στόμα μνήμα.
Εύρέθην: Έάν άπορή; 

έτι, δπως μέ λύσης,
Τό πέμπτον πρέπει γράμμα μου 

εύθύς νά προσκολλήση;
Έν τέλει- αίφνης δ’ άρχοντα 

καί όδηγδν μέ βλέπει;
Τή; πρώτη; μου τή; φύσεω;, 

άν μοι τδ έπιτρέπη; . . .
Ιόν οδηγόν μου άγαπώ, 

πλήν ήλλαξα τήν φύσιν,
Ίνα σύ εύκολωτέρον 

εύρήση; μου τήν λύσιν.
Γ. έν Κωνσταντινουπόλει.

Αίνιγμα 377.

Τό πρώτον, φίλε, έπαρχία; 
μικρά; μέν, δμω; λόγου άξία; 
πόλις πρωτεύουσα έγώ είμι. 
Γδ δεύτερον λαού άρχαίου 
Φιλοπόλεμου καί γενναίου 
μεγίστην δύναμιν άσκών 
υπήρξα άρχων καί ήγεμιΰν.
Τδ δλον βλέπει; τδν εί; τδν θρόνον 
διαδεχθέντα 
τδν ήγεμόνα τδν ήττηθέντα.

Γ. II. Καρ. έν Βουκουρεστίφ.

Αίνιγμα 378.

Εΐδέ; ποτέ τήν άνοιξιν 
Πώς, δταν τού ήλιου
Τδ φώς άκτΐνα ρίπτη, 
Κήρυγμα νέου βίου, 
Άνθο; μικρόν καί εΰόσμον 
Άπδ τής γή; προκύπτει;

Τδ δεύτερόν μου είν’ αύτό, 
Έπίσης καί τδ πρώτον.
Τδ δλον εΐναι θάλασσα, 
Μικρά, πλήν δοξασμένη, 
Καί άκριβώς πρδς νότον 
Κόλπου γνωστού κειμένη.

Ν.

Πρόβλημα 379.

Έν πρωτευούση νομού πόλει τής'Ρουμανία; 
ζεΐ οικογένεια συγκειμένη έκ τών έξη; συγγενι
κών βαθμών, διαιτωμένων πάντων έν τή αύτή 
οικία, έστιώντων έν τή αύτή τραπέζη, άλλ’ εί; 

7 μόνον τρυβλία, καί κατακλινομένων εί; 6 μόνον 
κλίνα;, οίον · 2 σύζυγοι — 1 πατήρ — 1 μήτηρ
— 1 πατρυιδ; — 3 τέκνα (ένδ; πατρό;) — 5 τέκνα 
(μια; μητρός) — 2 προγοναί (πατρός) — 1 με
γάλη θεία (προς πατρός θεία πατρός) — 1 θεία 
(πρδς πατρός) — 2 θεΐαι (α'. έξαδέλφαι πατρό;)
— 2 υιοί — 3 θυγατέρες — 2 άδελφοί — 2 
άδελφαί — 2 μελλαδελφοί — 3 μελλαδελφαί
— 1 α'. έξάδελφο; — 2 α’. έξαδέλφαι — 1 άνεψιδς 
(υίδς άνδραδέλφου) — 2 ανεψιοί β'. (υιοί ανε
ψιού) — 1 άνεψιά (θυγάτηρ πρώτου άνεψιοΰ)
— 2 άνεψιοί γ'. (υιοί α’. έξαδέλφου) — 1 άνε
ψιά γ'. (θυγάτηρ α'. έξαδέλφου) — Τδ δλον 43 
συγγενικοί βαθμοί. Ζητείται δε'.

Α'. Άνά πόσα άτομα καί συγγενικοί βαθ
μοί τρώγουσιν εί; τό αύτο τρυβλίον,

Β-. Άνά πόσα άτομα καί βαθμοί κατακλί- 
νονται έπί τή; αύτή; κλίνης,

Γ'. Πόσα εΐναι τά άτομα τά άποτελοΰντα 
τήν έν λόγιο οικογένειαν.

Πρόβλημα 880.

(Ιστορικόν.)

Τινες οί τέσσαρες δόκιμοι άρχιτέκτονε; 
τής άρχαιότητος, οί έπιχειρήσαντες έργον κο- 
λοσσιαϊον, και ών τά άρχικα στοιχεία τοΰ δνο- 
ματό; των άποτελοΰσι τήν λέξιν ΚΑΠΑ;

Πρόβλημα 381.

Συμπληρωθήτωσαν οΐ στίχοι διά τιΰν ομοιοκατα
ληξιών.

ι» ΑΝΕΜΟΣ.

Τέκνον είμαι τού *******
Ιδιότροπου ****■
Ποτέ ψάλλω *********,
Πότε μαίνομ έν

Γλυκά πρώτον ********,
Κλαίω είτα
Σφοδρώς άλλοτε
Καθώς όφις ^****ΐ(έι«'

ΙΙίεσι; καί
Μ' εΐναι δλως ******,
Δι έμε
Μόνον εΐναι

Καί σύ πότε μέ
'Ως γλυκεΐαν
Αλλοτε οε μ s^**»**** 

Ώς ένόχλησιν .SSS;/S.

Ούτος μέν μέ
,Και !χέ **«**»»
Εν φ ετερος *«»*»**»
Νά μέ εΰρη, μέ ****;.

Εΐμ άόρατος, πλήν
Δύναμιν
Καίτοι άνευ πτερών

Τ( ί*»**»»*»*·
Ν.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 371. Αίνίγματος 372.

Ευ — νοΰ; = Ευνους. Ακάτων —^Αχτιον.

Προβλήματος 373.

Ζ.
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Κ <> Σ
Ν

Προβλήματος (ιστορικού) 374.

Ό στρατηγός ήτο ό Φιλοποίμην. Έγεν- 
νήθη έν Μεγαλοπόλει, ένίκησε τού; Αίτωλούς 
έν τή μάχη τής Λαρίσσης, είτα έν έτει 208 
ένίκησε πάλιν έν τή μάχη τής Μαντινείας, ήτ- 
τήθη κατά θάλασσαν, έκυρίευσε τήν Σπάρτην 
καί κατήργησε τούς νόμου; τού Λυκούργου. 
Εν έτει 183 έδηλητηριάσθη παρά τοΰ Δεινο- 

κράτου;. Ώνομάσθη "ό τελευταίο; τών Ελ
λήνων’.

Προβλήματος 375.

ΧΡ0Ν0Τ ΦΕΙΔΟϊ.

"Ελυβαν. Τό 362 ό κ. Βασ. Βασιλας έν Τερ
γέστη- τά 366, 367 ό κ. Γρ. Ί. Δρόσος έν Άλεξαν- 
δρείφ- τά 365, 366 ό κ. Κ. Τα. Βάγιας έν Βουκου- 
ρεστίψ- τά 360, 370 ό κ. II ασχάλης Π απάζογλους 
έν Σουφλίω.

Κ. Γ. Κ. είς ΚωϊΐΓταιαίί’Οΰιιολισ'. Τό ζητηθέν 
τεύχος άπεστάλη ύμϊν. Άναφέρεσθε είς προηγουμένην 
υμών έπιστολήν, ήν όμως δέν έλάβομεν. — κ. I. Μ. 
είς ΤοΓλτςα»·. Φύλλον με σχέδια γυναικείων ενδυμά
των καί τιμολόγιου, ελληνιστί γεγραμμίνον, δέν έξεδόθη 
έν Λειψία. Περιμένομεν τό ύποσχεθέν. — κ. Γ. I. Δ. 
είς Άλεξ«Γ(1ρίΐαΓ. Λϋσι; έλήφθη- περιμένομεν τήν 
άγγελθεϊσαν έπιστολήν. — κ. Κ. Β. είς Βουκουρίοτιον* 
ΊΙ ύμετέρα λύσις είναι ή ορθή, ώς έπείσθημεν καί 
ήμεΐς. Ό έπιστείλας φαίνεται έκ παραδρομής έση- 
μείωσε 245 άντι 135, τά όποια εΐναι πράγματι τά άλ
ματα τής άλώπεκος. — κ. 31. είς Βιτώλια. Τά περι
καλύμματα άπεστάλησαν ύμϊν διά Θεσσαλονίκης, κα
θότι τό ένταΰθα ταχυδρομείου δέν δέχεται δέματα πρός 
άποστολήν κατ' εύθεϊαν είς Βιτώλια. — κ. Κ. Β. είς 
’Μήνας. Έλήφθη είς σημείωσίν και σταλήσεται ύμϊν 
προσεχώς. — κ. Τ. <|>. είς Ά^γοΟτύλιον. Έσημειώ- 
σαμεν τήν νέαν ύμών διεύθυνσιν. — κ. 1'. Β. είς Γα- 
λάζιον. Ί ό φύλλον σταλήσεται ύμϊν είς Σύρον κατά 
την επιθυμίαν σας. Τό τίμημα τής ύμετέρας συνδρο
μής δύνασβε νά πληρώσητε πρός τόν έν Γαλαζίφ αντι
πρόσωπον τοΰ Εσπέρου. — κ. A. Β. είς Βουχοιι- 
υίΰτιον. Ί δ νέον έκτακτον παράρτημα τοΰ ‘Εσπέρου 
θά περιέχη τήν εικόνα τοΰ άνδρείου στρατηγού Μα- 
κρυγιάννη. — κ. Ν. 1. είς Σμίφι-ί;»·. Έν τοΐς τακτι
κοί; παραρτήμασι μετά τά ποιήματα τοΰ Ιακώβου ‘Ρί- 
ζου τοΰ Νερουλού θά δημοσιευθώσι ποιητικά έργα τού 
’Ιακώβου ‘Ρίξου -Ραγκαβή μετά τή; είκόνος καί τής 
βιογραφία; αύτοΰ. ‘0 Ίάκ. ‘Ρ. ‘Ραγκαβής ήτο πατήρ 
τοΰ διαπρεπούς φιλολόγου κ. ' Αλεξάνδρου ‘Ρ. ‘Ραγκαβή, 
τανΰν πρεσβευτοΰ τής ‘Ελλάδος έν Βερολίνφ.
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ· ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΛΟΤΔ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγας 

Σουέζ), εις Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαΐδ, Άδεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, Πέναγγ και Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνός εις τάς 
4 μ. μ.

Εί» Καλκούτταν διά Πόοτο-Σαΐδ, Σουέζ, “Άδεν καί Κολόμβου τή 15 ’Ιανου
άριου, 15.Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 ’Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου εί; τάς 4 μ. μ.

Επί τής γραμμής Τεργέστης-Βομβάη; τά ατμόπλοια Ίέλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταξύ δέ Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρός τό Πόρτο-Σαΐδ καί τήν Συρίαν).

(20

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιούμιον, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά 
Άγκώνος κτλ.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 Ιανουάριου) τή 6 μ. μ. 
είς Φιούμιον, Κέρκυραν, Πάτρα;, Κατάκωλον, Καλάιιας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τό Σάββατον τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντινούπολιν μέ προσέγγισιν είς Κέρκυραν 
καί Πειραιά· εΐτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τοϋ Εύςείνου Πόντου (γή; μαύρης θα
λάσσης) καί τοΰ Δουνάβεως.

ΕΙΣ ΤΥΝ1ΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τής 4 Ιανουάριου 
είς τάς 4 μ. μ. διά Άγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμίου).

Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έβδο- 
μάδος,

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσι; καί τό Γενικόν 
Πρακτωρεϊον τοΰ αύστρο-ουγγρικοΰ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6).

ΤΟ ΑΣΤΓ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΥΤΡΑΠΕΛΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

ΜΕΤ’ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΩΝ.

Ή δσον ουπω ύπό τόν άνω τίτλον έκδοθησομένη έφημερίς δέν γεν- 
νάται βπως έπαυξήση άνωφελώς τόν αριθμόν τών έν Αθήναις έκδιδομένων 
φύλλων. Τό ΑΣΤΥ άνήκον είς είδος δημοσιογραφίας μήπω μέχρι τοΰδε 
έν τή χώρα ήμών καλλιεργηθέν έχει τήν ύπερηφανειαν νά πιστεύη δτι θά 
έχη δλω»· Ιδίαν ΰπόοταύιτ καί θ’ άποτελή μοναδικήν ίξαίριοιν είς τήν 
έλληνικήν δημοσιογραφίαν.

Έκ τών προτέρων κρίνει πρέπον νά δηλώση δτι δέν θ’ άκολουθήση τό 
σύστημα τής σφοδράς πολιτικής ή προσωπικής σατύρας, tig οόδιμίαν δί 
κομματικήν άπόχρωΰιν άνήκον θά έχη πλήρη έλευθεοίαν καί αύτοβουλίαν 
φρονήματος, έκτιμήσεως καί ένεργείας.

' Η τερπνή αΰτοΰ καί ποικίλη ύλη θά περιστρέφηται περί τά σύγχρονα 
πολιτικά, κοινωνικά, φιλολογικά καί καλλιτεχνικά έν γένει γεγονότα. Πρός 
τούτο έίηοφαλίσθη ήδη ή τακτική καί έκτακτος συνεργασία τών μάλιστα 
δεδοκιμασμένων καλάμων, τών έπι χάριτι καί ευφυΐα διακριθέντων έν τή 
συγχρονία έλαφρα φιλολογία καί τή δημοσιογραφία. Τήν διεύθυνσιν δέ 
αύτού άνέλαβεν ό κ. Χαραλάμπης Αννινος.

Έκ τών κυριωτάτων προσόντων τοΰ ΑΣΤΕΟΣ θά είνε αί εικόνες καί 
αΐ γελοιογραφίαι, αΐτινες θά κατέχουσι αρκετόν μέρος τοΰ φύλλου καί

είς το αύτο σχήμα τοΰ ΛΣΜ0ΔΑ10Υ, έκτάκτω

τής δυνατής φιλοκαλίας.
Αν καί ή πραγματοποίησις πασών -__

ύπερόγκους δαπάνας, ούχ ήττον ή ετήσια συνδρομή τοΰ ΑΣΤΕΟΣ ορίζεται
ε;. s____ ι. ιο s.i__ i.. ’ΑΛΛ________ «κ β.ι__ι.._____ τ. .......'
και

καί

θά είνε σχετικά! πρός τά έκάστοτε συμβαίνοντα καί τά κατ’ αύτά δρώντα 
άτομα. Ουτω τό ΑΣΤΥ άναπληρούν έν μέρει καί τήν ελλειψιν εικονογρα
φημένης έφημερίδος έσται πολύτιμον απόχτημα διά τους έν ταΐς exapyiaig 
ιδίως καί τφ έςωτερικώ συνδρομητάς.

Τάς εικόνας καί τάς γελοιογραφίας θά χαράσση ή μόνη Ιν Έλλάδι 
ί·π«μχοι·σ« απαράμιλλος γραφίς, ής ή αξία άνεγνωρίσθη πανταχού διά τοΰ 
ΑΣΜ0ΔΑ10Υ. Διά τήν τελειοτέραν έκτύπωσιν τών εικόνων τό ΑΣΤΥ θά 
καταβάλη πάσαν θυσίαν δπως είσαγάγη τάς νεωτέρας πρός τούτο μεθόδους, 
ΐνα καταστή δσον τό δυνατόν έφάμιλλον πρός τά έν Ευρώπη έκδιδόμενα 
τοιούτου είδους φύλλα. Ουτω διά πρώτην ryopar t-r Έλλάδι θά έκοοθή 
φύλλον περιέχον συν ταΐς άλλαις καί έντέχνους εικόνας ΧΡΩΜ0ΑΙΘ0- 
ΓΡΑΦΗΜΕΝΑΣ.

Τό ΑΣΤΥ θά έκδίδεται κατά Κυριακήν συνηθέστατα είς διπλοΰν καί
A?·’·’ Τΐ;."’ >: δέ καί οσάκις ή ανάγκη

τό καλέση θά έκδίδεται καί δίς τής έβδομάδος έκτυπούμενον μετά πάσης

"Αν καί ή πραγματοποίησις πασών τών άνωτέρω έπαγγελιών άπαιτή 

δραχμάς 12 διά τούς έν Αθήναις, είς 15 διά τούς έν ταΐς έπαρχίαις 
είς 20 διά τούς έν τω έξωτερικώ συνδρομητάς.
Πάσα περαιτέρω σύστασις είνε περιττή, διότι ή άρίστη τών συστάσεων 

τών ύποσχέσεων θά είνε αύτά τά πρώτα φύλλα τοΰ ΑΣΤΕΟΣ.
Έν Αθήναις τή 15 Αύγουστου 1885.

Σ. τ. Δ. Περιττήν θείορούμεν πάσαν ιδιαιτέραν αύστασιν τή; εύτραπέλου ταύτη; 
Έφημερίδος, διότι ό μέν οιευθύνων αύτήν κ. 'Χαραλάμπη;'Λννινος είναι ήδη 
γνωστό; έκ προηγουμένων φιλολογικών έργων, ό δέ κ. Θεμιστοκλής 'λννινος 
είναι ό μοναδικό; έν Έλλάδι καλλιτέχνη; διά τάς γελοιογραφίας καί εικόνας. Εύ//- 
μεθα τι;» Λστει εκ ζαροία: πασαν ουνατην ευόοωσιν και πρόοδον.

BROCKHAUS’
CONVERSATIONS-LEXIKON.

------

Έκδοσις ΙΓ'. έπηυςημένη καί διά 400 εικόνων καί γεωγρα
φικών χαρτών κεκοσμημένη.

Τό πλούσιον τούτο Λεξικόν, έν τεύχεσι 240 πρός φοίνικας 50 
έκαστον, θέλει άποτελέσει 16 ογκώδεις τόμους, ών οί 11 έοημο- 
σιεύθησαν ήδη.

Έκαστος τόμος τιμαται· 
” Αδετος μίν μαρκών 7.50. 
AeStfitvog διά λινοί· μ. 9. 
ΙΙμιδίμμάτινοβ μ. 9.50. 

’Επί εξαιρετικού χάρτου καί πλονσάος StStpfrog μ 15.

ΚΛΕΩΝ ΡΑ ΓΚΑΒΗΣ.

Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ.
ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΜΕΡΗ ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΑ ΣΗΜΕΙΣΩΣΕΩΝ. 

Καί

ΤΟ ΠΥΡ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΘΑΛΗΝ.
ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΜΕΡΗ ΔΥΟ.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι
ΤΥΠΟΙΣ Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ

1885.

Διευθυντής καί έκδότης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 41.

Χαρτοπωλεΐον · Β. ΣΙΓΙΣ.ΜΟΤΝΔΟΤ έν Βεοολίνφ, Φραγκοφόρτη καί Λειψία. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΤΓΟΓΛΙΝΟΥ έν Λειψία.


