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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ.
(Μετά είκόνος, Ζρα σελ. 193.)

Π
λραθετοντες σήμερον εικόνα παριστώ- 
σαν σύμπλεγμα 'Ελλήνων στρατιωτών, 
ήν προ δύο εβδομάδων έδημοσίευσεν ή 

ένταΰθα “εικονογραφημένη Έφημερίς”, όφείλο- 
μεν ν’ άνασκευάσωμέν τινα, τα όποια εν τω 
άρθριρ αύτής ή έν λόγω έφημερίς αναγράφει 
περί τοΰ ήμετέρου στρατού. Έν γίνει παρατη- 
ροΰμεν δτι οί ξένοι ατελείς μόνον γνώσεις περί 
τών καθ’ ήμάς έχουσιν. Άγνοοΰμεν άν τοΰτο 
προέρχηται έξ εσφαλμένων πληροφοριών ή έάν 
έκ προθέσεως θέλωσι νά παραστήσωσι τά ήμέ- 
τερα πράγματα ύπδ δψιν ούχί τοσούτον εύνοϊκήν. 
Έν τφ μνησθέντι άρθριρ λέγεται δτι άντί 300 
δραχμών δύναται ό βουλόμενος ν’ απαλλαγή 
τής στρατιωτικής ύπηρεσίας, μισθών αντικατα
στάτην. Τοιαύτην κατάχρησιν ό στρατιωτικός 
ήμών νόμος δεν επιτρέπει. Κατόπιν ή έφη- 
μερ’ις άναφερουσα δτι πλέον τών 200 αξιωμα
τικών τοΰ στρατού έκτίθενται είς τδν βουλευ
τικόν άγώνα έξάγει τδ συμπέρασμα, δτι τοΰτο 
καταστρέφει τήν άπαιτουμένην πειθαρχίαν έν 
τφ στρατφ, δστις γίνεται έρμαιου τής πολιτικής. 
Δεν άρνούμεθα δτι ύπάρχουσι παρ ήμΐν και 
στρατιωτικοί βουλευταί, καθότι καί δ άξιωμα- 
τικδς είναι πολίτης Έλλην, άλλ’ άφ’ έτέρου 
οσάκις ή άνάγκη τδ καλέσει, ώς έφέτος, σπευ- 
δουσι πολλοί τών Αξιωματικών νά παραιτηθώσι 
τοΰ βουλευτικού Αξιώματος δπως καταλάβωσι 
τάς θέσεις των έν τφ στρατφ. Έν τέλει δέ τδ 
άρθρον Αναφέρει, δτι μέ δλην τήν οιαταχθεΐσαν 
έπιστρατείαν δ Ελληνικός στρατός ούδέποτε 6α 
ύπερβή τάς 50 χιλ. άνδρών, καλώς μέν «οπλι
σμένων άλλά μή δυναμένων ν’ άντιπαραταχθώσιν 
άποτελεσματικώς έν πολέμιο ! 'Ο έπίλογος ούτος 
ούδέ δεΐται Ανασκευής τίνος. Τί δέ νά είπωμεν 
περί τοΰ ενθουσιασμού τοΰ καταλαβόντος πάσαν 
έλληνικήν καρδίαν καί ζωηρότατα σήμερον έκδη- 
λουμένου, περί ού οί ξένοι ούδέ λέξιν άναφέρουσιν; 
Ό ένθόυσιασμδς ούτος τρανότατα έμφαίνει δτι 
αί ήμέραι τής δόξης δέν παρήλθον έτι διά τήν 
Ελλάδα καί δτι ή θεία Πρόνοια έπιφυλάττει 
αύτή μέλλον αίσιον διότι έθνος αίσθανόμενον 
τοιούτον ένθουσκόδη πατριωτισμόν είναι έθνος 
φέρον έν έαυτίρ στοιχεία ζωής θαλεράς.

Εύχής έργον θά ήτο άν οί ξένοι, πριν ή γρά- 
φωσί τι περί Ελλάδος, έφρόντιζον νά λαμβά- 
νωσι θετικωτέρας πληροφορίας. Καί έπιτρέπεται 
μέν αύτοΐς νά διατελώσιν έν άγνοια περί τών έν 
Άβισσινία ή έν τή κεντρώα ’Αφρική συμβαινόντων· 
άλλά περί Ελλάδος νά μή έχωσιν άκριβεΐς πλη
ροφορίας, τοΰτο είναι άσυγχώρητον. Γράφομεν 
τά όλίγα ταΰτα έν δίκαια άγανακτήσει βλέποντες 
πολλάκις διασυρομένην τήν πατρίδα ήμών, καί 
έλπίζομεν δτι αί γραμμαί αύται θέλουσιν άνα- 
γνωσθή ύπό ειλικρινών φιλελλήνων, οΐτινες θά 
ύπερμαχήσωσι τούλάχιστον ύπέρ ήμών, άνα- 
σκευάζοντες δσα άνακριβώς τινες άναφέρουσιν. 
'0 Φιλελληνισμός έπανειλημμένως τοιαύτην εύ- 
γενή έξεπλήρωσεν άποστολήν.

ΠΕΡ] ΗΘΩΝ ΚΑΙ ΕΘΙΜΩΝ
ΤΩΝ ΙΝΔΩΝ.

Η ΙΝΔΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

Ύπό ΤΤ. Κ. ΤΤρωΐου.

(Συνέχεια.)

?) σώφοων μήτηρ 
ί συμφωνως προ: 
k) ή εισοδήματα

Fgg
ΕΥ]

κανονίζει 
τά μέσα 

«ύν υιών

τά έξοδά της 
καί τά κέρδη 
αύτής· ούδέ

ποτε δέ ή σπανίως ύποπίπτει είς δυσκολίαν 
χρηματικήν έστω καί στιγμιαίαν. 'Η ιδέα σπα- 
τάλου μητρός είναι άντίθεσις μή ύπάρχουσα 
εις τήν πραγματικότητα τοΰ ινδικού βίου. ΤΙ 
μήτηρ είναι πάντοτε τό παράδειγμα τής οικο
νομίας, εύσεβείας, αγνείας, ύπομονής, αύταπαρ- 
νήσεως καί έν συνόλφ ή μάρτυς τοΰ οικιακού 
φίλτρου. Βεβαίως ύπολείπεται πολύ διανοητι
κής άναπτύξεως (ώς άνωτέρω ήδη εΐπομεν, δπερ 
δέν είναι ίδικόν της σφάλμα), άλλ’ ή μεγάλη 
φρόνησις καί ή κρίσις, μεθ’ ών είναι πεπροι- 
κισμένη φυσικώς, επισκιάζει μέχρι βαθμού τίνος 
πάσαν έλλειψη» άναπτύξεως καί πείρας έπί τών 
διαφόρων περιπετειών τοΰ βίου. Συνειθισμένη 
νά θεωρή τούς υιούς αύτής ώς τδ καύχημα τής 
ύπάρξεώς της, προσπαθεί καί έπιζητεΐ πάν νόμι
μον μέσον νά βελτίωση τήν κατάστασιν των και 
ν’ αύξηση τήν εύτυχίαν των. Έάν αί νύμφαι 
της τύχωσι νά ήναι μεμψίμοιροι καί έπομένως 
συμβή έρις πρδς άλλήλας, δπερ είναι πολύ σύ- 
νηθες, ή μήτηρ Αναλαμβάνει τήν συμφιλίωσιν 
αύτών διά παντδς πειστικού τρόπου καί μειλι
χίου συμπεριφοράς. Αλλ’ άτυχώς τοσαύτη είναι 
ή διαφθορά τής έποχής, καθ’ ήν ζώμεν, ώστε 
ή επιρροή τών νουθεσιών έξουδετεροΰται και 
πνίγεται ύπδ τοΰ κατακλυσμού τών διχονοίων 
καί έρίδων· ή Αναπόφευκτος δέ συνέπεια είναι, 
δτι κακός εγωισμός ταράττει τήν εύλογημένην 
ειρήνην τοΰ ούρανοΰ καί "ή άγάπη ψυχραί
νεται, αί φιλίαι παρακμάζουσι καί οί 
Αδελφοί διαμελίζονται”.

Μετά τήν άναχώρησιν τών υιών είς τά σχε
τικά αύτών γραφεία, ή μήτηρ άλλάσσουσα έν- 
δύματα Αποσύρεται είς τόν θάλαμον τής προσευ
χής καί δέεται έπί τινα καιρόν· μετά τδ τέλος 
δέ προσπίπτει πρδ τοΰ ειδώλου καί έξαιτεΐ τήν 
εύλογίαν τοΰ πολιούχου θεού καί πάλιν άλλάσ
σουσα ένδύματα έσθίει τδ πρόγευμά της έν ήσυ- 
χία μασσώσα ολίγα φύλλα καπνού μετ’ αύτό, 
όπως ένδυναμώση τά ούλα καί τούς όδόντας.

Περιγράφοντες τήν ινδικήν οικογένειαν δέον 
νά όμιλήσωμεν καί περί τών ύπηρετών, άπαρτι- 
ζόντων μέρος τοΰ οίκου. Ό μάγειρος, ού ή 
ύπηρεσία εμπερικλείει άρκετήν σπουδαιότητα 
δύναται νά ηναι άνήρ ή γυνή. Είς πολλάς οι
κογένειας προτίμησις πάντοτε δίδεται εις γυ
ναίκα μάγειρον διά λόγους άρκετά σαφείς. Τοΰ 
μαγειρείου εύρισκομένου σχεδόν πάντοτε είς τδ 
εσωτερικόν διαμέρισμα τοΰ οίκου, αί γυναίκες 
αΐ άπαρτίζουσαι τόν γυναικωνίτην έχουσι τήν 
εύκαιρίαν νά βοηθώσι τήν μάγειρον κατά δια
φόρους τρόπους, νά εύκολύνωσι καί νά έπι- 
σπεύδωσι τό έργον, δπερ δέν είναι πάντοτε πολύ 
εύχάριστον.

Ή δίαιτα τής ινδικής οικογένειας, δπως 
ευκόλως έννοεϊται, είναι άπλουστάτης περιγρα
φής, συγκειμένη κατά μέγα μέρος άπό χορτα
ρικά καί έν μέρει άπό ιχθύς μετ’ ολίγου γά
λακτος καί λίπους άνευ ώών ή όποιουδήποτε 
κρέατος ■ πολύ μακράν τ«ον Εύρωπαϊκών πολλών 
καί ποικίλων καρυκευμάτων, τ«ΰν τοσούτον πλου
σίων εδεσμάτων, τά ινδικά είναι άπλούστατα, 
ούτε κρόμμυα ούδέ σκόροδα ή δυνατά Αρωμα
τικά είδη είναι είς χρήσιν. Είναι λίαν εύπεπτα, 
άρκετά νόστιμα είς τήν γεΰσιν καί δλως άπηλ- 
λαγμένα βλαβερών ούσιών.

ΓΙολλαί Ίνδαί Κυρίαι εύαρεστοΰνται νά προε- 
τοιμάζωσιν αί ίδιαι τά έδέσματα τών συζύγων 
αύτών. Τοΰτο είναι κόπος τον όποιον μετ’ εύ- 
χαριστήσεως καί προθυμίας άναλαμβάνουσιν, 
δπως εύχαριστήσωσι τούς εαυτών συζύγους, όπό- 
ταν άληθώς τούς άγαπιοσι καί κήδωνται ύπέρ 
τής εύημερίας των. Είναι έπάναγκες νά προσ
θέσωμεν ένταΰθα. δτι ούτε πρόγευμα ούδέ γεύμα 
όπωσοΰν εύχάριστον δύναται νά παρατεθή άνευ 
ιχθύος. ΤΙ τέχνη τής μαγειρικής δέν είναι 
αποκλειστική μόνον είς τούς μαγείρους, δπως 
παρ’ Εύρωπαίοις, άλλ’ είναι άπ’ έναντίας ή 
σπουδή καί μελέτη έκάστης καλής συζύγου έπι- 
θυμούσης νά εύχαριστή τόν σύζυγόν της καί νά 
κήδηται ύπέρ τής εύτυχίας του. —

ΤΙ Ακόλουθος γαστρολογική παρέκβασις θέ
λει χρησιμεύσει εις τό νά καταστήση εύνόητον 
τήν γεΰσιν τοΰ ’Ινδού έν Βεγγάλη καί τήν 
άπλουστάτην ζωήν αύτοΰ. Άκόμη καί είς τήν 
συλλογήν διαφόρων εδωδίμων Αρκετή διάκρισις 
γίγνεται. 0ί ιχθύς τίθενται καί μαγειρεύονται 
είς δλως διόλου χωριστόν μέρος τοΰ μαγειρείου 
καί ούδόλως πλησιάζοντας πρός τά χορταρικά 
διά τον λόγον, δτι αί χήραι αύστηρώς Απαγο
ρεύονται ύπό τής θρησκείας νά έγγίζωσί τι τρό
φιμον, δπερ ήγγισεν ιχθύς. Έπίσης ή χήρα 
δέν δύναται νά γευθή έψημένου φαγητού, έκτός 
άν ήναι παρεσκευασμένον τοΰτο Από πραγμα
τικόν Βραχμανα μάγειρον, άνδρα ή γυναίκα. 
Έάν ποτέ έν τών μελών τής οικογένειας έΐίΐ- 
θυμήοη νά γευθή κρέατος αίγδς (δπερ είς πολ
λάς περιστάσεις συγχωρεΐται παρά τισι φυλαΐς 
καί έάν ή αΐξ έσφάγη ύπο ίερέως, ούδέν άλλο 
δέ κρέας έκτός αύτοΰ έπιτρέπεται) εις μάγειρος 
έκ τής φυλής τών Σακτά (Sakta) Αναλαμβάνει 
νά τδ έτοιμάση, ούδείς δ’ άλλος μάγειρος έτι 
όλιγώτερον βραχμάν ήθελέ ποτέ τολμήσει νά τδ 
έγγίση. Σακτά (Sakta) είναι χωριστή φυλή 
μαγείρων Ινδών, οΐτινες έγγίζουσιν άπαντα τά 
κρέατα, ούδενός δμως γεύονται. Τοιούτους μα
γείρους ώς έπί τδ πλεΐστον μεταχειρίζονται καί 
οί έν Βεγγάλη Εύρωπαΐοι.

Συνήθως τδ κρέας, δπερ ώς άνω εΐπομεν 
ένίοτε έσθίουσιν οί ’Ινδοί, έτοιμάζουσι γυναίκες 
Σακτά (Sakta). Άφοΰ δέ τελειώση τδ έργον της 
ή μάγειρος αυτή άλλάσσει τά φορέματα της καί 
ραντίζουσα έφ’ έαυτής δλίγας σταγόνας ΰδατος τοΰ 
ποταμού Γάγγου καθαρίζεται τής Αμαρτίας είς 
ήν ύποπίπτει έκ τής τοΰ κρέατος προσεγγίσεως.

Σακτά κυρίως καλείται ή φυλή ή πρεσβεύ- 
ουσα τάς θηλείας θεότητας. Έκ τών πολλών 
καί διαφόρων φυλών μόνον δύω φυλάς γνω,οί- 
ζομεν έσθιούσας τδ κρέας τής αίγός, άλλ’ ή 
παράβασις αυτή έπισύρει έπ’ αύτών τδ αίσχος 
καί τήν περιφρόνησιν τών άλλων φυλών.

'Ο μισθός γυναικός μαγείρου, ήτις σχεδόν 
πάντοτε εκλέγεται μεταξύ τών χήρων, είναι άπδ 
έξ έως έπτά ρουπίας*) κατά μήνα καί τι πλέον· 
είς προσθήκην διά τήν ήμέραν, καθ’ ήν ολαι 
αί χήρε; Ίνδαί Ανεξαιρέτως νηστεύουσι. Δί
δεται δέ αύτή δλίγον έλαιον τοΰ κοκκοκαρύου 
διά τήν κόμην της, έξ τεμάχια φαιού ύφάσματος 
καί τρεις σινδόνες τοΰ λουτρού κατ’ έτος. Τινές 
τών μαγειρίσσων βεβαίως εΐδον ποτέ καλλητέρας 
έποχάς εις το διάστημα τοΰ βίου των, άλλ’ αί 
περιπέτειαι τής ειμαρμένης έταπείνωσαν αύτάς 
ύπδ τήν πτωχίαν. Γενικώς ύφίστανται τάς άλ- 
λαγάς τής τύχης μέ τήν μεγαλητέραν ύπομονήν 
κυρίως προέρχονται έκ τών χωρίων έχουσαι τήν 
Απλότητα καί τήν Αφέλειαν καλού χαρακτήρας 
καί δλως άμοιροι τών διαφθοριΰν τ«ον μεγαλου- 
πόλεων.

Ό μάγειρος συνήθως είναι βραχμάν είναι 
νομίζομεν περιττόν νά προσθέσωμεν, δτι άνήρ 
μάγειρος δέν είναι’ δυνατόν νά γίνη παραδεκτός 
είς τό έσωτερικόν διαμέρισμα τοΰ οίκου, δπερ 
είναι τό κέντρον τού οικογενειακού κύκλου τής 
εύδαιμονίας καί τής θρησκευτικής Αγνότητας · 
ώστε σπανίως θ’ άπαντήση τις άνδρα μάγειρον 
παρά τοΐς οίκογενειάρχαις Ινδοϊς, έκτός είς τά 
οικήματα τών άνύμφων ή χήρων.

Ό δευτερεύων ύπηρέτης είς μίαν οικογέ
νειαν, δστις ελκύει τήν προσοχήν μας, είναι ή 
γυνή θεράπαινα ή θαλαμηπόλος τής οικογένειας. 
Τά χρέη ταύτης είναι λίαν σπουδαία καί έπί- 
πονα. Αιωνίως περιστρέφεται έντδς τού οίκου 
ώς τροχός κατασκευαστοΰ πήλινων Αγγείων καί 
Αναπαύεται μόνον τών εργασιών μετά τάς δέκα 
ώρας τής έσπέρας. ’Εγείρεται λίαν πρωί καί 
άρχομένη άπδ τοΰ σαρώθρου καθαρίζει απασαν 
τήν οικίαν, ετοιμάζει τά τοΰ μαγειρείου καί πάν 
δ,τι είς μαγείρευμα εισάγεται καθ’ έκάστην εις 
τδν οίκον ■ έπιτηρεΐ άπαντα τά έπιπλα καί 
λοιπά άνήκοντα είς τήν ύπηρεσίαν της. Τινές 
τών τοιούτων θεραπαινών ύποχρεοΰνται άπο- 
κλειστικώς νά έχωσι τήν φροντίδα τών τέκνων. 
Τά καθήκοντά των δέν είναι τοσούτον έπίμοχθα 
ώς τά τών άλλων θεραπαινών, ά άνωτέρω περι- 
εγράψαμεν. Αί θεράπαιναι αύται κοινώς έκλέ
γονται άπδ τά κατώτερα στρώματα τής κοινω
νίας καί ή διαγωγή των, ή μάλλον ή κακή των 
άγωγή, ένίοτε έπιφέρει δυσάρεστους συνέπειας. 
'0 μισθός αύτών είναι περίπου δύω ρουπίας 
κατά μήνα έκτός τής τροφής των καί τών εν
δυμάτων. Ένίοτε λαμβάνουσι δώρα παρά τών 
φίλων καί συγγενών τοΰ οίκου φέρουσαι πρδς 
αυτούς άνθη καί τά τοιαΰτα.

Ηδη μεταβαίνομεν είς τούς άνδρας ύπηρέτας. 
Πολλάκις ήμίσεια δωδεκάς έκ τούτων είναι Αναγ
καία είς όπωσοΰν εύ έχουσαν οικογένειαν καί 
αΐ ύπηρεσίαι αύτών είναι άποκλειστικαί καί 
περιωρισμέναι έντδς του έξωτερικοΰ διαμερίσμα
τος τοΰ οίκου ή τοΰ Ανδρωνίτου. Καθαρίζουσι 
καί πλύνουσιν άπαντα τά δωμάτια τοΰ Ανδρω
νίτου, έξαπλώνουσι λεύκάς σινδόνας έπί τοΰ 
έδάφους, άλλάσσουσι τδ ΰδωρ τών καπνοσυρίγ
γων, πληροΰσιν αύτάς καπνού, τανύουσι καί διευ- 
θετοΰσι τά φορέματα τοΰ κυρίου των καί δλων 
τών λοιπών άνδρών τοΰ οίκου, διορθώνουσι τάς 
λυχνίας καί Απέρχονται είς τήν άγοράν πρδς 
προμήθειαν διαφόρων Αντικειμένων Αναγκαίων 
έν τω οίκφ. 'II μισθοδοσία των εΐναι άπδ τρεις 
μέχρι τεσσάρων ρουπιών καθ’ έκαστον μήνα 
εκτός τής τροφής καί τών ενδυμάτων. '0 πλού
σιος Ινδός έχει μεγάλην καθίδρυσιν ύπηρετών 
εις προσθήκην τών ήδη άνω μνημονευθέντων. 
Ιοιοΰτοι είναι θυρωροί, ιπποκόμοι, άμαξηλάται,

*) Νόμισμα τών ’Ινδιών Αργυροΰν, ίσοδυναμοΰν 
περίπου μέ δραχμάς νέας 2.20 ί'ως 2.25. 

κηπουροί, γραμματείς, ταμίαι κ. τ. λ., ών έκα
στος έχει ίδια καθήκοντα νά έκτελέση, έντδς 
τοΰ «ορισμένου είς αύτδν κύκλου. "Απαντες ούτοι 
σπανίως ή ούδέποτε έρχονται είς συνάφειαν μετά 
τών γυναικών τοΰ οίκου. '0 ταμίας είναι τδ 
έπισημότερον καί πλέον ύπεύθυνον πρόσωπον 
καί ό μισθός αύτοΰ είναι Ανώτερος παντός άλλου 
ύπηρέτου, διότι έκτός τού τακτικού αύτοΰ μισθού 
λαμβάνει καί προμήθειαν παρά τών πραγμα- 
τευτών, οΐτινες προμηθεύουσι τδν οίκον. "Απαντες 
οι ύπηρέται λαμβανουσι δ«ορα κυρίως συγκεί
μενα έξ ύφασμάτων κατά τήν μεγάλην έθνικήν 
εορτήν τήν καλουμένην Δοΰργα Ποΰζα (Doorga 
Poodjali).

‘Ο θαλαμηπόλος (Kliansamah) τοΰ Ινδού Κυ
ρίου εΐναι ό πλέον εύνοούμενος πάντων τών 
ύπηρετών· ώς έκ τής φύσεως τής ύπηρεσίας 
του έρχεται καθημερινώς είς περισσοτέραν άμε
σον συνάφειαν μετά τοΰ κυρίου του, άλαίφει τό 
σώμα αύτοΰ μέ έλαιον πρδ τοΰ λουτρού καί 
ένίοτε τον μαλάσσει*), έξις ήτις παράγει τήν 
όκνηρίαν καί τήν χαύνωσιν, καί καθιστά βαθμη
δόν τδν άνθρωπον ν’ άπεχθαίνηται τήν ένεργη- 
τικήν ζωήν. Δυστυχώς ή έξις αΰτη τοΰ μα- 
λάσσεσθαι ύπό τοΰ ύπηρέτου έπικρατεΐ καί παρά 
τοΐς εν Ίνδίαις ζώαιν Εύρωπαίοις, ήτις είναι 
μέν προσωρινή άνάπαυσις καί εύχαρίστησις τοΰ 
σώματος, έχει δμως κακάς καί βλαβεράς συνέ
πειας.

Άν ζητήσωμεν νά σπουδάσωμεν τδν βίον 
πλουσίου Ινδού κομψευομένου, θέλομεν Ανακα
λύψει χαρακτήρα εντελούς Ανατολικού έπικούρου 
περιστρεφομένου είς αιώνιον κύκλον ήδονών καί 
άγοντος περί αύτδν έν είδει δορυφόρων στίφος 
Ασυνειδήτων Ατόμων διακρινομένών μόνον διά 
τήν μεγάλην κολακείαν των καί τήν ύποκρινο- 
μένην καί χαμερπή αύτών δουλοφροσύνην.

( Επεται συνέχεια.)

ΔΥΟ ΜΥΘΟΙ.
Α'.

ΤΟ ΡΟΔΟΝ ΚΑΙ Η ΑΚΑΝΘΑ.

Τδ ρόδον είς τήν άκανθαν 
οΰτω ποτέ ώμίλει· 

"Τί ήλθες είς τδν κόσμον σύ, 
φυτδν στυγνόν δσον θρασύ! 
Δέν ήκουσα ποτέ εν ον, 

οΰτ’ άρρεν ούτε θήλυ, 
άσπόνδως νά μή σέ μισή.

"Αύθάδειαν τήν θεωρώ 
αύτήν τήν υπαρξίν σου, 

νομίζω δέ κακόν κριτήν, 
κακόβουλον τόν ποιητήν 

έκεΐνον, δστις έκαμε 
τήν ΰπαρξιν αύτήν σου, 

τήν βλαβεράν καί περιττήν.”

'Η άκανθα άκούσασα 
τούς λόγους τούς Ακρίτους·

"’Ώ! ρόδον, λέγει, θαλερόν, 
ώραΐον είσαι, πλήν μωρόν. 
Δέν έννοεΐς δτι τινάς 

άν βλάπτω άνοήτους, 
πλήν σώζω άλλους συμφορών;”

" Όλοι θά παρεκτρέποντο 
τοΰ δρόμου τοΰ ευθέως,

*) Shampooing, πιέζειν κατά τά; κλειδώσεις τοΰ 
σώματος καί έν γένει καθ’ ολον τό σώμα. 

άλλ’ ό τάς σκολιάς ποθών 
κεντεΐται ύπό άκανθών. 
Καί σέ αύτό μέ προσοχήν, 

χάριν έμοΰ βεβαίως, 
σέ πιάνουν χειρες άμαθών.’’

Β'.

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ ΑΛΩΠΕΚΩΝ.

Συνήλθον αί άλώπεκες ποτέ είς ενα τόπον· 
Καί άπεφάσισαν έκεΐ, 
Όμοφωνίφ γενική,

Νά κάμωσι, μιμούμενα! τδ γένος τιΰν άνθρώπων, 
Συμπολιτείαν πανοικί.

Διότι, έλεγον, ήμεΐς, αί ευφυείς τοσούτον, 
’Άν έχωμεν καί άριθμδν 
Καί πολιτείας τδν ρυθμόν,

Θά φθάσωμεν, ένούμεναι, είς κράτος καί είς πλού
τον,

Είς τδν ύπέρτατον βαθμόν.

ΙΙόσα αύτοί οί άνθρωποι δέν έχουσι ποιήσει 
Μέ ένδυμα αλωπεκής 
Καί πονηράς πολιτικής!

Άλλά ήμεΐς; Άλώπεκες! δρΟδν δέν είναι φύσει 
Να άρξωμεν έπί τής γής;

Καί ήρχισαν ρυθμίζουσαι λοιπόν τήν πολιτείαν· 
Καί πρώτον ήλθον νά σκεφθοΰν 
Τί νόμοι πρέπει νά ληφθοΰν.

Άλλά έδώ Απήντησαν μεγάλην δυσκολίαν 
Καί κόπον νά συμβιβασθοΰν.

Διότι δλαι ήθελον διά τάς άλλας μόνον 
Νά ήναι νόμοι αυστηροί, 
Δασμοί καί φόροι δχληροί·

Έκαστη δέ δΓ έαυτήν τήν θέλησίν της νόμον 
Έπέμενε νά θεωρή.

Τέλος τά συνεβίβασαν. Άλλά διά νά ζήσουν 
Χρειάζεται, είπον, εύθύς 
Νά πιάση τέχνην ό καθείς,

Καί μάλιστ’ άπδ αΰριον, μέ τέχνας νά ορίσουν 
’Σ τήν άγοράν δλ’ ή πληθύς.

ί Τήν αΰριον ή άγορά έπλημμυρίσθη δλως· 
Φωνάζουν δλαι γενικώς, 
'Ότι πωλοΰσι χονδρικώς.

Πλήν ποιον τδ έμπόρευμα; εν είδος μόνον! 
Δόλος.

Καί άλλο τίποτε ποσώς.

"Ωστε διά τήν έλλειψιν τών πρώτων Αναγκαίων 
Παρ’ δλίγον νά πιασθοΰν 
Καί μεταξύ των φαγωθούν·

Άλλ’ εύτυχώς άλώπηξ τις προτείνει τελευταΐον 
Νά σκορπισθοΰν δπως σωθούν.

Νά φύγωμεν, λέγει, εύθύς, διότι έν τή πόλει 
Νά ζήση τις δέν ήμπορεΐ· 
Σοφός δέ τις παρατηρεί,

Πώς κάτοικοι κακό χωριό θά κάμουν, δταν 
δλοι

Είν’ έξυπνοι καί πονηροί.

Μ. Μηλιαρέση;.
Έν Ζιμνίτση.
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Η ΑΛΙΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΦΟΡΩΝ ΚΟΧΛΩΝ

ΕΝ ΤΑΙΤΗι.

έν Ταίτη γαλλική αποικία έχει ώς κύ- 
|Κ ριον αύτής προϊόν τήν μαργαριτοφόρον 
Δ. χόχλον (nacre). 'Η κόχλος είναι ή 

τό έμπόριον αύτής τρέφουσα και ή παρέχουσα 
τάς σπουδαίας συναλλαγάς έν τή άποκέντρω 
έκείνη τής ’Ωκεανίας χώρα- ή κόχλος τέλος 
είναι τδ έμπόρευμα τό έλκύον πρδς τάς χώρας 
εκεινας τας ημιάγριας τα εμπορικά π/.οια, τα 
όποια πρό ενός ήδη αίώνος διασχίζουσι τας 
άξενους έκείνας θαλάσσας. ΊΙ μαργαριτοφόρος 
κόχλος, σπανία ούσα, έθεωρεΐτο ανέκαθεν είδος 
πολυτελείας- ήτο δέ έτι σπανιωτέρα πριν ή εύ
τολμοι θαλασσοπόροι άνακαλύψωσιν έν τω απέ
ραντο» Ειρηνικό» ώκεανιρ τούς αγνώστους εκείνους 
τόπους· ώς έκ τούτου δέ είχε καί μεγαλειτέραν 
τιμήν ή σήμερον. Άφ’ ετέρου όμως σήμερον ή 
χρήσις αύτής είς κατασκευήν διαφόρων αντικει
μένων τής πολυτελείας έγενικεύθη, καί ιδίως 
ή γαλλική βιομηχανία μεγάλην έδωκεν αύτή 
άνάπτυξιν.

Διάφορα είδη ύπάρχουσι χόχλων μαργαριτο
φόρων, δύο δέ είναι τά κυριώτερα· ή nielea- 
grina margaritifera καί ή meleagrina radiata. 
Το πρώτον τών ειδών τούτων εύρηται έν Κίνα, 
έν τή Ερυθρά θαλάσση, έν ταϊς Κομοριοις νή- 
σοις, έν ταΐς Ίνδίαις, έν τω κόλπο» τοΰ Μεξικού 
καί ιδίως έν ταΐς νήσοις Τουαμοτοΰ καί Γαμ- 
βιέ. Τδ έτερον είδος, τδ καί συνηθέστερον, 
άλιεύεται μάλλον έν Ίνδίαις, έν τή σινική θα
λάσση, έν ταΐς Άντίλλαις καί έν τή βορείφ 
Αύστραλία. ΊΙ κόχλος τοΰ πρώτου είδους είναι 
σκληροτέρα, κυανωτέρα, διαφανεστέρα, είναι δέ 
καί μεγαλειτέρα. Ύπάρχουσι τοιαΰται κόχλοι 
έχουσαι διάμετρον μέχρι 30 εκατοστών τοΰ μέ
τρου καί ζυγίζουσαι πλέον τών 10 χιλιό
γραμμων.

Τδ δεύτερον είδος σπανίως ύπερβαίνει τα 
δέκα εκατοστά καί τά 150 γραμμάρια βάρους. 
Άμφότερα τά είδη ταΰτα παράγουσι μαργαρί
τας, ών οί τοΰ μεγαλειτέρου είδους εισί ζωη
ρότεροι, διαφανέστεροι καί συνεπεία τούτου καί 
πολυτιμότεροι.

Δύσκολον είναι νά όρίση τις είς ποιον ποσδν 
ανέρχονται κατ’ έτος αί μαργαριτοφόροι κόχλοι· 
υπολογίζεται βμως ότι ή άξια αύτών ανέρχεται 
είς 300 χιλ. φράγκων περίπου. Τδ αρχιπέλαγος 
τοΰ Ταουμοτοΰ καί τοΰ Γαμβιέ συνίσταται μετά 
τοΰ τής Ταίτης έξ 80 νήσων, αΐτινες σχεδδν 
πάσαι παράγουσι τδ πολύτιμον προϊόν. Έκ τού
των αί 72 νήσοι κατοικοΰνται έκ διαλειμμάτων 
ύπδ 5 χιλιάδων περίπου ψυχών έκ τής φυλής 
τών Μαορή. '0 πληθυσμός ούτος είναι άφω- 
σιωμένος είς τήν Γαλλίαν, κωφεύει δέ απέναντι 
όλων τών δελεασμάτων, δΐ ών έτερα κράτη 
πειρώνται νά τον προσελκύσωσιν· οί άνθρωποι 
είναι έργατικοί, εύπειθεΐς, απλοϊκοί τά ήθη, 
είναι δπως καί είς άκρον πτωχοί, ίσως ό πτω
χότερος λαός τής ΰφηλίου. '0 βραχίων τής 
γης, όν κατοικεί, περιβαλλόμενος ύπδ υφάλων, 
κεΐται είς άπόστασιν χιλίων καί πλέον μιλίων 
άπδ πάσης ηπείρου · διό καί έπί μήνας, έπί έτη 
ένίοτε, μένει άποκεκλεισμένος άπδ πάσης συγ
κοινωνίας. Έν <ι> οί κάτοικοι τών εύφορων νή
σων τής Κοινωνίας, ένθα τά πάντα φύονται 
άνευ καλλιέργειας, διάγουσι βίον άνετον καί 
εύδαίμονα, ό δυστυχής κάτοικος τών νήσων Τα- 
ουμοτοϋ άναγκάζεται νά τρέφηται διά κοκκο- 
καρύων, ιχθύων καί δστράκων τινών, τά όποια 
συν τοΐς άλλοις είναι καί έπί πολλούς μήνας 
του έτους δηλητηριώδη, ένίοτε δέ καί διά κρέ

ατος κυνών, καθότι άλλο κρέας δέν ευρίσκει. 
Ούδέν παράγουσιν αί βραχώδεις αύται νήσοι, 
ούτε σίτον, ούτε κρέας, ούτε οίνον. Αλλοτε, 
πρό τής κατακτήσεως τών Γάλλων, έπεκράτει 
ένταΰθα ή άνθρωποφαγία, πράγμα δυσεξήγητου 
δΐ ένα λαόν ηπίου χαρακτήρας, άγαθδν καί τά 
μάλιστα φιλόξενον. ’Αλλ’ ή πείνα είναι κακός 
σύμβουλος! Σήμερον όμως άκρα επικρατεί ή 
ασφάλεια καί άκινδύνως δύναταί τις νά περι- 
ηγηθή τάς νήσους ταύτας.

ΊΙ κυριωτέρα ένασχόλησις, ή μάλλον είπεΐν 
ή μόνη, είναι ή αλιεία τών μαργαριτοφόρων 
κόχλων· διό καί ό λαός τών νήσων Ταουμοτοΰ 
είναι λαός νομάς έξ ανάγκης. Έξαντληθέντος 
τοΰ μαργαριτοφόρου στρώματος ό εγχώριος, 
άφροντις, έπιβιβάζει έπί μικράς λέμβου τήν οι
κογένειαν του καί τά σκεύη του, τούς κύνας 
του, τάς ίσχνάς όρνιθάς του, τήν σκληράν ψάθην, 
τήν αποτελούσαν τήν κλίνην του, έγκαταλείπει 
τήν πενιχράν καλύβην καί απέρχεται, πολλάκις 
είς τήν διάκρισιν τών ανέμων, πρδς άλλην νή
σον, όπως ζητήση ούχί ευημερίαν, άλλά του
λάχιστον διά τής έργασίας του τήν τροφήν τής 
οικογένειας του. 'Η μόνη του έργασία είναι ή 
αλιεία τών κόχλων. Είς αύτήν έπιδίδονται 
πάντα τά μέλη τής οικογένειας, άνδρες, γυ
ναίκες, παιοία, καί έπιδίδονται μετά θαυμαστής 
όντως έπιδεξιότητος. Έν τή νήσω ’Άννα τού 
αρχιπελάγους τούτου υπάρχει γυνή βυθιζομένη 
είς τήν θάλασσαν εις βάθος 20 καί πλέον ορ- 
γυιών καί δυναμένη ν’ άνθέξη ύπδ τδ ύδωρ τρία 
όλα λεπτά τής ώρας. Πολλάκις ή αλιεία αΰτη 
είναι είς άκρον έπικίνδυνος, διότι ή θάλασσα 
έκείνη έγκρύπτει καρχαρίας πειναλέους, καθ’ ών 
όφείλουσιν οί άλιεΐς νά συνάψωσιν αγώνα περί 
τής ζωής των. Δέν παρέρχεται έτος, καθ’ δ 
νά μή καταβροχθίζωνται δύσμοιροι άλιεΐς ύπδ 
καρχαριών· προ δύο έτών εύτολμος γονή άλιεύ- 
ουσα προσεβλήθη ύπδ μεγάλου καρχαρίου, δστις 
διά τών κοπτερών δδόντων τή άφήρεσε τον 
ώμον καί τόν μαστόν. Άμα ώς συμβή δυστύ
χημά τι, φόβος καταλαμβάνει τούς άλιεΐς καί 
έπί καιρόν ή άλιεία διακόπτεται. Άλλά κα
τόπιν αυτή άναλαμβάνεται πάλιν, διότι είναι 
καί ό μόνος πόρος τής ζωής!

Πρό είκοσι καί τριάκοντα έτών τδ έμπόριον 
τών μαργαριτοφόρων κόχλων παρεΐχεν άρκετά 
κέρδη είς τούς συναλλαττομένους εμπόρους· 
άντί δλίγων πήχεων προστίχου υφάσματος, 
άντί ολίγου άλεύρου ή καί οινοπνεύματος ήγο- 
ράζετο ήμισυς τόννος κόχλων άξίας χιλίων ή 
καί δύο χιλιάδων φράγκων ή καί ώραΐοι μαρ- 
γαρΐται, ών οί εγχώριοι ήγνόουν τήν άξίαν. 
Πλοία διαφόρων εθνικοτήτων έπεσκέπτοντο τδ 
άρχιπέλαγος· άφθονοι ήσαν οί κόχλοι καί οί 
μαργαρΐται δλιγώτερον σπάν.οι ή σήμερον. Άλλ’ ό 
πόθος τοΰ κέρδους παρήγαγεν έπίτασιν είς τήν 
αλιείαν δλως άπερίσκεπτον, διότι τά μαργαρι
τοφόρα στρώματα ήρξαντο έξαντλούμενα καί 
πολλά τούτων, τά άλλοτε τοσοΰτον προσοδοφόρα, 
παρέχουσι σημεία έντελοΰς καταστροφής.

Τδ έν Γαλλία ύπουργεΐον τών Αποικιών, 
κηδόμενον τών συμφερόντων τών μαργαριτο
φόρων νήσων, άπέστειλεν είς Ταΐτην ειδικήν 
επιτροπήν, δπως μελετήση τδ σπουδαΐον τούτο 
διά τόν πληθυσμόν τοΰ άποκέντρου άρχιπελά- 
γους ζήτημα. ΊΙ έπίτροπή μεταβάσα έπιτοπίως 
έξήτασε τά πάντα έπισταμένως καί προ μικρού 
ύπέβαλε τήν έκθεσίν της είς τδ ύπουργεΐον. 
Κατά τήν έκθεσιν ταύτην ή έξάντλησις τών 
μαργαριτοφόρων στρωμάτων προήλθεν έκ τής 
ύπερβολικής άλιείας τών κόχλων καί έκ τής 
άπληστίας τών άλιέων- επομένως πρέπει ν’ άπα- 
γορευθή ή άλιεία έπί τινα έτη, όπως αί κόχλοι 
λάβωσι καιρόν νά άναπτυχθώσι, καί νά έςευ- 

ρεθή καί τρόπος δΐ ού ή άνάπτυξις αυτή έπι- 
σπευθή.

Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΒΑΛΔΕΜΑΡ
ΚΑΙ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΜΑΡΙΑ

(Μετά είκόνος, Spa οελ. 197.)

αί τή εύκαιρία τών τελεσθέντων γάμων 
τοΰ πρίγκηπος Βάλδεμαρ τής Δανίας 
καί τής γαλλίδος πριγκηπίσσης Μαρίας 

τής Αύρηλίας, δημοσιεύομεν σήμερον τάς εικόνας 
τών δύο νεονύμφων.

Ό πρίγκηψ Βάλδεμαρ είναι, ώς γνωστόν, ό 
νεώτερος αδελφός τού ήμετέρου βασιλέως, υίδς 
δέ τοΰ βασιλεύοντος έν Δανία Χριστιανού, ή δέ 
πριγκήπισσα Μαρία είναι θυγάτηρ τοΰ δουκός 
τής Σάρτρης, δευτερότοκου υιού τοΰ τοσοΰτον 
τραγικόν θανόντος θάνατον δουκός τής Αύρη
λίας, υιού τοΰ βασιλέως Λουδοβίκου Φιλίππου 
καί διαδόχου τοΰ θρόνου.

'0 γάμος τοΰ νεαρού ζεύγους έτελέσθη έν 
τή έπαύλει Ειι έν Γαλλία, ένθα συνηθροίσθησαν 
πλεΐστοι όσοι συγγενείς τών νεονύμφων, τή 
10/22 ’Οκτωβρίου μετά πολλής πομπής καί 
πολυτελείας.

ΊΙ έπαυλις (chateau d’Eu) άνήκεν άλλοτε 
εις τόν βασιλέα Λουδοβίκον Φίλιππον, δστις 
μετά πολλής τής εύχαριστήσεως διέμενεν έν 
αύτή όσάκις αί υποθέσεις τοΰ κράτους τό έπέ- 
τρεπον. Σήμερον ή έπαυλις ανήκει είς τόν κό- 
μητα τών Παρισίων, τόν έπίδοξον τού γαλλικού 
θρόνου διάδοχον. ΊΙ έπαυλις είναι άληθώς 
ήγεμονική, καί ό έκτεταμένος αύτής κήπος, σχε- 
διασθείς παρά τοΰ διασήμου κηπουρού τοΰ με
γάλου Λουδοβίκου Le Notre, είναι έπίγειος 
παράδεισος. Τό τήν προτεραίαν τού γάμου καέν 
πυροτέχνημα έκάη έν τή εύρυτάτη πλατεία τού 
κήπου τούτου άπέναντι τοΰ μεγάρου. ’Όλος ό 
κήπος άπήστραπτεν έκ βεγγαλικών φώτων καί 
τά στέμματα τής Δανίας καί τής Γαλλίας πε
φωτισμένα καταλλήλως άπεχωρίζοντο λίαν έν- 
τέχνως άπδ τοΰ σκοτεινού βάθους τών μεγάλων 
δένδρων.

Η θρησκευτική τελετή τοΰ γάμου έτελέσθη 
τή 10/22 ’Οκτωβρίου περί τήν 1 μ. μ. κατά τό 
δόγμα τών Λατίνων, καθότι ή πριγκήπισσα είναι 
καθολική· μεθ’ δ έγένετο καί ό θρησκευτικός 
γάμος κατά τδ δόγμα τών διαμαρτυρομένων, είς 
δ άνήκει δ πρίγκηψ Βάλδεμαρ. Περί τάς 3 μ. μ. 
παρετέθη τδ γεύμα έν τή μεγαλοπρεπεΐ αιθούση 
τών δουκών Γκίζη. Οΐ δύο νεόνυμφοι έκάθηντο 
άπέναντι τής βασιλίσσης τής Δανίας, μητρδς 
τού γαμβρού. Πλησίον αύτής ύπήρχε μία θέσις 
κενή, ή τοΰ βασιλέως τής Δανίας, δστις έμπο- 
δισθείς ύπό τών ύποθέσεων τού κράτους δεν 
ήδυνήθη νά παρευρεθή είς τόν γάμον. Περί τό 
μέσον τού γεύματος έγερθείς ό πρίγκηψ τής 
Ούαλλίας προέπιεν είς τήν ύγείαν τών νεο
νύμφων. Είς τήν πρόποσιν ταύτην άπήντησεν 
δ δούξ τής Σάρτρης, πατήρ τής νύμφης, εύχα- 
ριστήσας τούς εύγενεΐς ξένους, οΐτινες ηύδόκησαν 
νά δεχθώσι τήν πρόσκλησίν του. Κατά τδ τέ
λος τοΰ συμποσίου ή νύμφη έκοψε κατά άρ- 
χαΐον άγγλικόν έθιμον τον γαμήλιον πλακούντα, 
δστις άληθές άριστούργημα τής ζακχαροπλα- 
στικής είχεν άποσταλή έκ Λονδίνου. Ό πλα- 
κούς ήτο, ώς επόμενον, άρκούντως σκληρός, καί
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ή νύμφη ήναγκάσθη ού μόνον να μεταχέιρισθή 
άμφοτέρας τάς χεΐρ«·ς δπω; τον κόψη αλλά καί 
τήν βοήθειαν τού νεαρού συζύγου της νά ζητήση. 
Περί το εσπέρας ιδιαιτέρα αμαξοστοιχία μετε- 
φερε τους νεόνυμφους είς τήν έπαυλιν τού 'Αγίου 
Φιρμίνου, άνήκουσαν είς τον δούκα τής Σάρ- 
τρης, ένθα είχον έτοιμασθή δι’ αυτούς οι νυμ
φικοί θάλαμοι.

Τά ενδύματα, τά όποια έφόρουν αί Κυρίαι 
κατά τον γάμον, διεκρίνοντο διά τήν άκραν αύ
τών απλότητα. 'II νύμφη έφορε*, ένδυμα λευ
κόν άτλαζωτόν, ού τό όπισθεν μέρος έκαλύπτετο 
ύπό τριχάπτων Chantilly. 'Ο πλούσιος αυτής 
πέπλος έστερεούτο έπί τής κεφαλής της διά 
μικράς ανθοδέσμης έξ άνθέων λεμονέας. Περί 
τόν τράχηλον είχε τρίχαπτα κατερχόμενα εκα
τέρωθεν καί καταλήγοντα περί τήν μέσην, ένθα 
έστερεούντο δι’ ανθοδεσμών. ’Αριστερά είχε 
παράσημον έν σχήματι σταυρού προσηρτημένον 
διά κυανής ταινίας. Έν χειρί έκράτει μεγάλην 
ανθοδέσμην, προσενεχθεΐσαν αύτή παρά τών αξι
ωματικών τού συντάγματος τών ακροβολιστών, 
διαμένοντος έν Τ- ουάνη , ού ό πατήρ της ήτο 
άλλοτε διοικητής. 'Η δούκισσα τής Σάρτρης 
έφόρει ένδυμα έκ λευκού άτλαζωτοΰ υφάσματος, 
περιβεβλημένον δι’ ώραιοτάτης σισύρας. Τήν 
κόμην της έκόσμουν πόρπαι μαργαριτών καί 
άλλων πολυτίμων λίθων. II κόμησσα τών Πα- 
ρισίων, θεία τής νύμφης, είχεν ένδυμα έκ βε
λούδου ύσγίνου κατάστικτου. 'Η δε βασίλισσα 
τής Δανίας, μήτηρ τού γαμβρού, έφόρει ένδυμα 
συγκείμενον έκ χιτώνος λευκού μεταξωτού υφά
σματος καί καλύμματος ή τυβέννου έκ βελούδου 
ίοχρώου, καί έπί τής κεφαλής πέπλον. ' Η πριγ- 
κήπισσα τής Ούαλλίας είχεν ένδυμα έκ βελούδου 
κυανού. Οί άνδρες έφόρουν πάντες τό άχαρι 
φράκον μετά λευκού λαιμοδέτου, έκτός τού γαμ
βρού, οστις είχεν ένδυθή τήν ναυτικήν στολήν.

Τήν επιούσαν τό πρωί οί προσκεκλημένοι 
έξετέλεσαν θήραν άγριοχοίρου έν Κυβερβίλλη. 
"Ολα τά πέριξ χωρία ήσαν ανάστατα καί άπειρον 
πλήθος ήτο παρατεταγμένον είς τάς οδούς, δι’ ών 
διήρχοντο οί θηρευταί έν άμάξαις. 'II κόμησσα 
τών Παρισίων, ή μετά πολλής εύγενείας έκτε- 
λοΰσα τά καθήκοντα τής οίκοδεσποίνης, προεπο- 
ρεύετο έν τεθρίππω άρματι, δπερ διιόκει μόνη· 
εΐποντο δέ ό δούξ τής Σάρτρης καί οί ξένοι. 
Περί τήν 4 μ. μ. ό αγριόχοιρος είχε φονευθή, 
καί ή συνοδεία δλη έπέστρεψεν είς τήν έπαυλιν, 
ένθα παρετέθη πολυτελέστατο’? γεύμα. 'Εξή
κοντα ήσαν οί συνδαιτυμόνες, άπαντες φαιδροί 
καί ζωηροί, άν καί καθ’ δλην τήν ήμέραν δέν 
έπαυσεν ή βροχή.

Ούτως έτελείωσαν αί έορταί τού γάμου. ' Η 
βασίλισσα τής Δανίας καί ή πριγκήπισσα τής 
Ούαλλίας μετά τών τέκνων της μετέβησαν είς 
ΙΙαρισίους, ένθα διέμειναν έπί τινας ήμέρας. Ι ,ίς 
τόν γάμον έπρόκειτο νά παρευρεθή καί ή αύτο- 
κράτειρα τής 'Ρωσσίας, αδελφή τοΰ γαμβρού, 
άλλ’ επειδή ό είς Κοπενάγην συνοδεύσης αύτήν 
Τσάρος ήναγκάσθη νά έπιστρέψη είς Πετρού- 
πολιν, τόν παρηκολούθησε καί ή αύτοκράτειρα, 
εύχηθεΐσα τοΐς νεονύμφοις δλίγας ήμέρας πρό 
τού γάμου.

Η ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤ’ ΑΥΤΗΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ

ΚΑΙ ΕΝΕΣΤΩΤΑ.

Ύπό Γρηγορίου Γώγου,’Αρχιμανδρίτου,Λεσβίου.

(Συνέχεια και τέλος).

οί Ούγγροι είσίν ού μόνον μεγαλό- 
ονες καί πολυδάπανοι είς τά δημόσια 
;α. άλλά καί λίαν εύγνώμονε; πρός 

τούς μεγάλους εύεργέτας καί κλεινούς άνδρας 
τής πατρίδος- πέντε μεγαλοπρεπείς ανδριάντες 
άνδοών αοιδίμων έπί φιλοπατρία καί χριστια
νική άρετή, ιστανται είς τάς ώραιοτέρα; πλα
τείας τής πόλεως, διεγείροντες τό εύγενές αί
σθημα τής εύγνωμοσύνης, καί τήν πρός τά καλά 
καί γενναία μίμησιν τών νεωτέρων γενεών.

α'.) Ό άνδριάς τού Άρχιδουκός τής Λύ- 
στρίας καί ύπέρ τά 3 έτη λαοφιλούς καί ευερ
γετικού παλατίνου, ήγουν άντιβασιλέως τής Ουγ
γαρίας Ιωσήφ, τό 1836 άποβιώσαντος ■ ή πόλις 
τής Πέστης εύγνωμονούσα, άνήγειρε τόν ανδρι
άντα αύτού.

β'.) Ό άνδριάς τού έθνικού ποιητοΰ Petofi, 
οστις έπεσεν είς τό πεδίον τής μάχης τό 1849, 
ψάλλων τούς ύμνους τής έλευθερίας καί ένθου- 
σιών τούς ύπέρ αύτής μαχομένους και άποθνή- 
σκοντας ούγγρους στρατιώτας. Τω Πέτεφυ, 
έθνική συνεισφορά, έπιγέγραπται, χρυσοΐς 
γράμμασιν, έπί τής έδρας τού άνδριάντος.

γ'.) Ό άνδριάς τού Eotvos, κλεινού άνδρός 
καί φιλοπάτριδος ύπουργοΰ τών έκκλησιαστικών 
καί τής παιδεία; έπί πολλά έτη χρηματί- 
σαντος.

δ .) Ο μεγαλοπρεπέστατος άνδριάς τού κό- 
μητος Szechenyi, έγερθείς καί ούτος έθνική 
δαπάνη. Περί τήν έκ πορφυρού μαρμάρου λαμ- 
προτάτην βάσιν τοΰ άνδριάντος έπικάθηνται ολό
σωμοι έκ χαλκού ό "Ηφαιστος κρατών σφυράν 
είς τήν δεξιάν χεΐρα, καί λαμπάδα καιομένην 
είς τήν άριστεράν. Ή Άθηνά, φέρουσα τήν 
κόριθα έπί τήν κεφαλήν, τό δόρυ είς τήν δε
ξιάν, καί διά τής άριστεράς χειρός κρατούσα 
τήν άσπίδα, έφ’ ής ή κεφαλή τής Γοργούς· 
παρά δέ τόν δεξιόν πόδα τής γλαυκώπιδος παρ
θένου, κάθηται άμέριμνος ή γλαυξ· έπειτα ό 
Ποσειδών, κρατών τήν Τρίαιναν είς τήν 
δεξιάν, ίχθύν είς τήν άριστεράν, καί πατών 
έπί οστράκων· καί τελευταίο? ή Δήμητηρ, 
κρατούσα δάδα άνημμένην είς τήν δεξιάν, καί 
δεσμίδα στάχυων είς τήν άριστεράν διά τού 
ωραίου καί συμβολικού τούτου συμπλέγματος 
δηλοΰται, δτι ό έν τω μέσιμ άξιοπρεπώς ίστά- 
μενος κόμης Στέφανος Szechenyi, υπουργός καί 
πρωθυπουργός τοΰ κράτους διατελέσας, έπεμε- 
λήθη καί προήγαγεν, υπερβαλλόντως, τήν βιο
μηχανίαν, τά γράμματα, τήν γεωργίαν, καί τό 
έμπορων· καί άληθώς τοιοΰτος έγενετο ό άοί- 
διμο; ούτος άνήρ, είς ον κυρίως όφείλεται καί 
ή άνέγερσις τής άπέναντι τού άνδριάντος αύτού 
ουγγρικής ’Ακαδημίας, ώς καί ή κατασκευή τής 
μεταξύ Πέστης καί Βούδας έπί τόν Δούναβιν 
άξιοθαυμάστου κρεμαστής γεφύρας, χορηγήσαντος 
τήν πρός τούτο δαπάνην 10 έκατομ. φρ. τοΰ 
μεγάλου εύεργέτου τής ήμετέρας πατρίδος Σί- 
μωνος Σίνα.

ε'.) 'Ο άνδριάς τοϋ προμνησθέντος Φραγ
κίσκου Deak, βστις καλλιτεχνικότατα άποτε- 
λεσθείς, τίθεται μετ’ ολίγον έν τώ μέσω τής 
φερώνυμου πλατείας τού μεγάλου τούτου άνδρός 
τής νεωτέρας Ουγγαρίας· καί

στ'.) ό άνδριάς τοΰ πρό τριετίας ήδη άπο
βιώσαντος Aranyi, ενδόξου τής Ουγγαρίας ποιη- 
τοΰ, καί άνδρός σοφωτάτου· ό έξοχος ούτος 
ποιητής καί συγγραφεύς, έγίνωσκε κατά βάθος 
καί τήν ελληνικήν γλώσσαν· διό καί ειλικρινής 
φιλέλλην καθ’ άπαντα τόν βίον αυτού διετέ- 
λεσεν οί δ’ έπαΐοντες λέγουσιν, δτι ούδείς είς 
ούοεμίαν γλώσσαν μετέφρασεν έκ τού έλληνικού 
πρωτοτύπου τόν Πίνδαρον καί τόν Άριστοφάνην 
τοσοΰτον άκριβώς καί έπιτυχώς, δσον ό ’Ιωάννης 
Aranyi, είς τήν ούγγρικήν γλώσσαν· ό λαμ
πρός αύτού άνδριάς, τη έθνική δαπάνη, έν τώ 
γίγνεσθαι ήδη ευρισκόμενος, τίθεται μετ’ ού 
πολύ είς κατάλληλον καί φερώνυμον πλατείαν 
τής πόλεως.

Παρά τόν κεντρικόν σταθμόν τών σιδηρο
δρόμων κεΐται τό Νεκροταφεΐον τής πόλεως 
Πέστης, δπερ διά τήν εύπρέπειαν, τήν επιμέ
λειαν καί τήν θρησκευτικήν αύτού παράστασιν, 
φαίνεται μάλλον, ώς καί πιστεύομεν, κοιμη- 
τήριον τών μεταστάντων· οί τάφοι τών πλου
σίων καί τών πτωχών είναι ώραΐοι καί άνθο- 
στόλιστοι, φέροντες τόν σταυρόν τού Κυρίου, τό 
σύμβολον τού θανάτου, άλλά καί τής άναστά- 
σεως καί τής ζωής. Μάλα εύλόγως είπεν έπί- 
σημος καί σοφός περιηγητής, δτι ό βαθμός τή; 
φιλοκαλία;, τής εύσεβείας, τής πίστεω; και έν 
γένει τού πολιτισμού τών κατοίκων μιας πό
λεως καταφαίνεται, ώς έν βαρομέτρω, έν τώ 
νεκροταφείω αυτής· τό χριστιανικόν καί εύπρε- 
πέστατον νεκροταφεΐον τή; Πέστης άριδήλως 
βέβαιοί τήν τών λόγων τούτων άλήθειαν. Με
ταξύ δέ τών έν αύτώ πολλών καί ωραίων 
μαυσωλείων, διακρίνονται τά μεγαλοπρεπή μαυ
σωλεία Batthanyi, Deak, Aranyi, καί τών 
ήμετέρων Άν. Αύκα καί Άλ. Αέπωρα με
γάλου εύεργέτου τής ένταύθα ελληνικής κοι- 
νότητος. Έπί λαμπρά; επιταφίου στήλης 
πεντελικού μαρμάρου έν ’Αθήναις έπεξεργα- 
σθείσης καί χαραχθείση;. άναγινώσκεται τό 
έπίγραμμα τόδε, δπερ έποίησεν ό τή; εύκλεού; 
καί μακαρίας μνήμης καθηγητή; τοΰ ελληνικού 
Πανεπιστημίου καί διδάσκαλο; τού γένους Φί
λιππος Ίωάννου- διό καί άντιγράψαντες δη- 
μοσιεύομεν ενταύθα, έκ σεβασμού πρό; τόν άποι- 
χόμενον άνδρα·

ΤΗι ΠΑΣΑΝ ΕΝ ΤΩι ΒΙΩι ΑΡΕΤΗΝ ΑΣΚΗΣΑΣΗι 
ΜΑΡΙΑι ΜΟΥΡΑΤΗι-

ΘΥΓΑΤΡΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, 
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΗι ΜΕΝ ΕΝ ΠΕΣΤΗι ΕΤΕΙ ,ΑΩΙΑ, 
ΤΕΛΕΥΤΗΣΑΣΗι ΔΕ ΜΕΤΑ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗ 

ΤΩι ΕΑΥΤΗΣ ΑΝΔΡΙ ΣΥΜΒΙΩΣΙΝ, 
ΤΗι ΚΓ ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΤΕΙ ΑΩΞΑ.

Ο ΑΝΗΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΤΗΝ ΛΙΘΟΝ ΤΗΝ ΔΕ

ΔΑΚΡΥΣΙ ΘΕΡΜΟΙΣ ΚΑΤΑΡΡΑΝΑΝΤΕΣ, 
ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΕΠΕΘΕΝΤΟ.

Γήν δέ πρώτην τού Νοεμβρίου μηνό; έκάστου 
έτους, εορτήν τών Αγίων πάντων, ή ζώσα πόλις 
μεταβαίνει πρός τήν νεεράν πόλιν, καί οί έπι- 
ζώντε; έπισκέπτονται τού; κεκοιμημένους είς 
τό κοιμητήριον, φέροντες πρός αύτούς, ώς τε
κμήρια άγάπης, στοργή;, εύγνωμοσύνης καί σε
βασμού, στεφάνους, λαμπάδας, θυμιάματα, καί 
έλεημοσύνας πρός τού; πένητας, άλλά καί δά
κρυα θερμά· οί δέ φοιτηταί τής νομικής Σχο
λής τού Πανεπιστημίου, τήν ήμέραν ταύτην, έν 
τώ νεκροταφείο», ένώπιον χιλιάδων πολιτών, διά 
λόγων καί ασμάτων έπιταφίων, έξυμνοΰσι τάς 
άρετά; καί διηγούνται τά κλέη καί τά άθλα 
τών εύεργετών τή; πατρίδος · έν τή μεγάλη καί 
νεκρώσιμο» ταύτη εορτή καί πανηγύρει τών 
ζώντων πρός τούς άπελθόντας βεβαίως αίρεται 
καί παρ’ αύτώ τώ δλιγοπίστο» πάσα άμφιβολία 
καί δισταγμός περί τής μελλούση; ζωής καί 

άναστάσεω; τών νεκρών, άρκεί μόνον, ίνα 
ούτος φέρη καρδίαν άνθρώπινον καί φρένας 
άγαθάς.

Ού μακράν τού νεκροταφείου εύρίσκονται τά 
κολοσσιαία έργοστάσια τού ’Αεριόφωτος, ώς 
καί τά αξιοθαύμαστα καταστήματα τών υδραυ
λικών μηχανών, δι’ ών τό ύδωρ τού Δουναβεως 
άντλούμενον, διϊλιζόμενον καί διά μεγίστου βρά
χου πορώδους δίερ'/όμενον, διανέμεται αφθονον 
καί διαυγέστατον είς τήν Πέστην καί εί; τήν 
άπέναντι Βούδαν (ώς καί τό άεριόφως, διά σω
λήνων μεταφερόμενον, τεθέντων έπί τήν γέφυραν 
τού ποταμού). Ού μόνον δέ τούτο, άλλά καί αί 
περί τήν Βουδαπέστην πολυάριθμοι καί κατά
φυτοι έπαύλεις καί εξοχικά! οίκίαι καί κοήναι 
δημόσιοι, είς άπόστασιν δύω καί τριών ωρών 
άπό τής πόλεως καί έπί τών ύψηλοτέρων λόφων, 
πρό δύω ήδη έτών έχουσι τό αυτό ύδωρ, και 
διά τών αύτών σωλήνων, δροσερόν καί γλυκύ- 
τατον. ’Αληθώς, είσίν άξια θαυμασμού τά τε
λευταία κατορθώματα τή; υδραυλικής τέχνης 
καί έπιστήμης.

Μέγιστα δέ καί άξιοπαρατήρητα κτίρια τής 
Βουδαπέστης είσίν οί έντός καί έκτο; αύτής κεί
μενοι 13 άτμόμύλοι μετοχικών εταιριών έν 
αίς διακρίνονται ή Giselia καί ή Concordia· 
οί καθ’ άπαντα τόν κόσμον άνευ ύπερβολής 
γνωστοί καί ονομαστοί ήδη γενόμενοι ούτοι 
άτμόμυλοι, άλέθουσιν έτησίως άπό τριών 
ήδη έτών 5,000,000 μετρικά καντάρια (τό μετρ, 
καντάρ. = 78 όκάδ.) σίτου, άξια; 250 έκατομ. φρ. 
Έκ τοΰ άλεύρου τών άτμομύλων τούτων τής 
Βουδαπέστη; (οΐτινες είσί καί οί πρώτοι παρά
γοντες τοΰ έμπορικού αύτή; πλούτου) χιλιάδες 
σάκκων άποστέλλονται καθ’ έκάστην ήμέραν, διά 
τοΰ ποταμοΰ καί τών σιδηροδρόμων, ού μόνον 
είς τήν Εύρώπην, ’Ασίαν καί Αφρικήν, άλλά 
καί είς αύτήν άκόμη τήν ’Αμερικήν, ήτις προ
τιμά τά Βουδαπεσταΐα άλευρα άπό τών έαυτής. 
Μόνος, ώς λέγουσιν, ό έν Τεργέστη μέγας καί 
αύτο; καί έξαίρετο; άτμόμυλο; τοΰ μεγαπλούτου 
καί φιλογενεστάτου ομογενούς Ί ω. Οικονόμου, 
δύναται νά συναγωνισθή, κατά τε τήν ποσότητα 
καί τήν ποιότητα τοΰ άλεύρου, πρός τού; έπαι- 
νουμένου; καί θαυμαζομένους άτμομύλους τής 
Βουδαπέστης, ήτις έκτός τών καλλίστων καί 
περιζήτητων άλεύρων της, άπέστειλε τό πα
ρελθόν έτος εί; τό έξωτερικόν 613,000 ζώα 
ζωντανά, βόας, μόσχους, χοίρους, πρόβατα καί 
άρνία, άξίας 80 έκατομ. φρ., οίνους έκλεκτού; 
τής Ουγγαρίας 60 έκατομ. φρ., οίκόσιτα πτηνά, 
600,000 τεμάχια, άξίας 13 έκατομ. φρ., ώά 
ορνίθων 80,000 μετρ, καντάρια άξίας, 6 έκατομ. 
φρ., πτίλα στρωμνής 190,000 μετρ. καντ. 
άξια; 15 έκατομ. φρ. ώς καί δέρματα, δημη- 
τριακούς καρπούς καί άλλα πολλά προϊόντα 
τής Ουγγαρίας καί πολλά; χιλιάδας ίππων 
ουγγρικών, άξίας πολλών εκατοντάδων χι
λιάδων ■ εί; δέ τό βιομηχανικώτατον αύτής 
προάστειον Steinbruch, ένθα τά πολλά καί 
μεγάλα έργοστάσια τοΰ ζύθου καί τών οινο
πνευμάτων, καί έκατοντάδες άλλαντοποιοΐ κα- 
τασκευάζουσιν άκαταπαύστως πρό; χρήσιν τή; 
πόλεως καί τοΰ εξωτερικού άλλάντας, άλλειμα 
χοίρειον καί κρέατα ταριχευτά (παστά ή κα
πνιστά) άξίας πολλών δεκάδων έκατομμυρίων φρ. 
Εί; τό προάστειον τούτο καθ’ έκάστην εβδομάδα 
εύρίσκονται ζώντες χοίροι έκατόν χιλιάδες 
περίπου, έτοιμοι προς άποστολήν εί; τό έξωτε
ρικόν, ή πρό; έπιτόπιον κατανάλωσιν, καί ά μέ
σω; άντικαθιστάμενοι δι’ άλλων τόσων και, 
πολλάκις, πλειοτέρων, έρχομένων άπό τοΰ εσω
τερικού τής Ουγγαρίας, τή; 'Ρουμανία; καί τής 
Σερβίας ήδη ώς τάχιστα, διά τών νέων αύτής 
σιδηροδρόμων- ταΰτα πάντα έπαρκώς νΰν έξη- 

γούσι τόν πολύν πλούτον τής πρωτευούσης ταύ- 
της πόλεως τοΰ ουγγρικού βασιλείου.

Το δέ συνταγματικόν βασιλείαν τής Ουγγα
ρίας, έν έτει 1867, ώς γνωστόν, καταρτισθέν τή 
εύδοκία τού Αύτοκράτορος καί τή εύμενεία τών 
περιστάσεων, ώ; έχει σήμερον περιλαμβάνει κατά 
τήν τελευταίαν στατιστικήν ύπέρ τά 16,000,000 
πληθυσμόν, έξ ών 5,000,000 είσί γνήσιοι Ούγ
γροι, 6,000,000 Σλάβοι (σέρβοι, κροάται, δαλ- 
μάται καί σλοβάκοι) 2,200,000 'Ρωμούνοι, 
2,000,000 Γερμανοί, 800,000 Ιουδαίοι καί 
150,000 άλλων έθνικοτήτων.

Οί δέ έκατοντάκι; χίλιοι Ιουδαίοι τής Βου
δαπέστη; καί τών προαστείων αύτής, μετά τών 
επτακοσίων χιλιάδων ομοφύλων, τών έν τω βα- 
σιλείω διεσπαρμένων, έν οι; πλεΐστοι καί δια
κεκριμένοι λόγιοι, επιστήμονες, καλλιτέχναι καί 
δημοσιογράφοι, κατέχουσι καί ενταύθα τά νή
ματα καί τάς διεξόδους τού παγκοσμίου έμπο- 
ρίου, καί έγένοντο ήδη οί κύριοι πλείστου μέ
ρους τοΰ χρηματικού καί κτηματικού πλούτου 
τή; Ούγγαρίας· άλλά τό άληθέ; καί τό δίκαιον 
είπείν, έν ω καιρφ αύτοί πλουτούσι καί εύημε- 
ροΰσι, συντελούσι, ταύτοχρόνως, εί; τόν πλου
τισμόν τή; χώρα; διά τοΰ έμπορίου μάλιστα 
τής έξαγωγής καί δπερτετιμημένης έκποιήσεως 
καί άποστολή; εις τόν έξω κόσμον τών παν- 
τοίων καί άφθονων προϊόντων τοΰ ουγγρικού 
βασιλείου.

Έν τούτοι; ομω; ό ούγγρικός λαό; ιδίως, 
έν τώ μέσιρ τού όποιου ζώσιν εργαζόμενοι και 
εύημερούντε; όκτακόσιαι χιλιάδες Ιουδαίων, 
πολλάκις, καί είς τά τελευταία μάλιστα ταύτα 
έτη, ήθέλησε καί άπεπειράθη ν’ άρνηθή πλέον 
τήν φιλοξενείαν του είς τον άπατριν καί κοσμο
πολίτην τούτον λαόν τοΰ Ισραήλ, λαόν άληθώς 
πολυπαθή καί άξιοθαύμαστον, διά τήν προγο
νικήν άρετήν, τήν πατρίδαν φιλοθείαν, καί πολ- 
λάς άλλα; άξιοζήλους άρετά;, λαόν οστις κα
τόρθωσε καί ένταύθα, έκπληρών άκριβώς τά 
καθήκοντα, νά χαίρη πάντα τά πολιτικά δικαι
ώματα τοΰ οΰγγρου πολίτου, καί νά πέμπη νΰν 
εί; τήν ούγγρικήν βουλήν, καί πολύ πιθανόν 
μετ’ ού πολύ, καί εί; τήν γερουσίαν, βουλευτά; 
καί γερουσιαστάς όμοφύλους. Μέγας καί δεινός 
άντισημιτικός άναβρασμός έπεκράτει πρό τινων 
έτι μηνών έν τή πρωτευούση, καί είς πολλά; 
έπαρχίας τοΰ βασιλείου. Καί τις μέν ό πταίων 
έν τή σκληρφ ταύτη καταφορά, άλλοι κρινέτωσαν. 
Ό δέ νύν πρωθυπουργός τής ούγγαρίας Κολμάν 
Τίσσας, καλβινιστή; τό δόγμα, άνήρ άγαθός, 
συνετός καί φιλόπατρις, έκ φιλανθρωπία; εύαγ- 
γελική; όρμώμενος, μετά τών συμπολιτευομένων 
άνδρών τή; Ουγγαρία; όπως καταπραυνη, εί δυ
νατόν, το σφοδρόν καί βίαιον άντισημιτικόν 
πνεύμα, άλλά καί προσέγγιση κοινωνικώς τόν 
’Ιουδαίον πρό; τον χριστιανόν, έπ άγαθίρ άμ- 
φοτέρων, είσήγαγεν είς τό ουγγρικόν κοινοοού- 
λειον νομοσχέδιου, δι’ ού έζητεϊτο ή παρά τής 
βουλή; άποδοχή καί νομιμοποίησις τοΰ πολι
τικού γάμου, μεταξύ ’Ιουδαίων καί Χριστιανών, 
οιος υπάρχει ήδη πρό πολλοΰ, έν Αύστρία, Γαλ
λία, Γερμανία καί άλλαχοΰ.

Καί ή μέν βουλή μετά πολυήμερον συζή- 
τησιν άπεδέξατο τό νομοσχέδιου τής κυβερνή- 
σεως, μετά μεγάλης πλειονοψηφίας, ή γερουσία 
όμως τοΰ κράτους άπέρριψεν αύτό μετά σφοδράν 
λογομαχίαν, άλλά μόνον τή πλειονοψηφία εξ 
ψήφων· δώ πιστεύουσιν, βτι έν τω μέλλοντι 
παραδεχθήσεται το νομοσχέδιου τούτο καί ή άνω 
βουλή τών Μεγιστάνων (Magnaten), ή Γερου
σία τοΰ ουγγρικού βασιλείου, ήν άποτελοΰσιν, 
ίοίιρ δικαιώματι, οί τή; Ούγγαρίας πρίγκηπες, 
δούκες, κομήτες, βαρώνοι, νομάρχαι, επίσκοποι 
καί άρχιεπίσκοποι, καθολικοί καί ορθόδοξοι (πέντε 

Σερβοι καί τρεις Ρωμούνοι) καί έν γένει πάν
τες οί Μαγνάται (άρχοντες, εύγενείς) ένταύθα 
λεγόμενοι, οκτακόσιοι περίπου τόν άριθμόν.

Έν Βουδαπέστη.

Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΑΓΑΡΑ.

(Μετά είκόνος, ορα σελ. 200.)

^ιαϊ“Ρας ε*ναι ί· «οταμό; ό συνδέων 
ψίςίζ)!*ΰο λίμνας’Έριε καί Όντάριον, καί 

σχηματίζων τό σύνορον μεταξύ τοΰ Κα
ναδά καί τής έπαρχία; τής Νέα; Έόρκης έν 
ταΐ; 'Ηνωμέναις Πολιτείαι; τή; ’Αμερική;. Τό 
ρεύμα αύτού πρός βορράν έχει μήκος 55 χιλιο
μέτρων, καί ή διαφορά τή; έπιφανείας του με
ταξύ τών δύο λιμνών είναι 101 μέτρ. Είς άπό- 
στασιν 10 χιλιομ. άπό τοΰ φρουρίου Έριε ΰ 
ποταμό; χωρίζεται είς δύο βραχίονας, οί'τινε; 
σχηματίζοντες τήν νήσον Grand-Island ένοΰνται 
πάλιν. Επτά δέ χιλιόμετρα άπο τής δέσεως 
ταυτης, εν οξεία καμπή άπό δυσμών πρό; βορ
ράν, καλούμενη Detour (ή Καμπή), ό ποταμός 
σχηματίζει τον γνωστόν Καταρράκτην τοΰ 
Νιαγάρα, μέρος τοΰ όποιου παριστα ή ήμε- 
τέρα είκών. Διά τή; νήσου τή; Αίγός (goat
island) χωρίζεται ό καταρράκτη; είς δύο άνί- 
σους διακλαδώσεις, ών ή μέν, ή άμερικανική 
λεγομένη, έχει πλάτος μέν 330 μ. καί έν τω 
κέντρω ύψος 47 μ., ή δέ έτέρα, ή τοΰ Πετάλου 
καλουμένη, έχει πλάτος μέν 578 μ. καί ύψος 
44. Διά τή; δευτέρα; διακλαδώσεω; διέρχεται 
τό σύνορον. Ίο έκ τοΰ καταρράκτου χυνόμενον 
ύδωρ είναι 100 τόννων τήν ώραν. Έκ τών 
75—90 μ. υψηλών τειχωμάτων, έντός τών όποιων 

πατάγου το ύδωρ, 
τά όποια είναι ορατά 

'0 κρότο;

ρακτου, 
γέφυρα 
θεν τή; 
24(1 μ. 
ταύτη;

καταπίπτει μετά βροντώδους 
άνέρχονται νέφη άφροΰ, 
είς άπόστασιν χιλιομέτρων πολλών, 
τού καταρράκτου άκούεται άπό άποστάσεω; 
60 χιλιομ. Εννοείται βτι αί δχθαι παρέχουσι 
γραφικώτατον θέαμα. Έν έτει 1855 κατεσκευ- 
άσθη κρεμαστή γέφυρα ύπεράνω τοΰ καταρ- 

έφ’ ή; διέρχεται ό σιδηρόδρομος. Ή 
αυτή κείμενη είς ύψος 75 μέκρων άνω- 
έπιφανεία; τών ΰδάτων, έχει μήκος μέν 
καί πλάτος 11. Μεταξύ τή; γεφύρας 
καί τού καταρράκτου κατεσκευάσθη έν 

έτει 1868 έτέρα γέφυρα διά τά; άμάξα; καί 
δια τούς πεζούς. Είς άπόστασιν ένός χιλιομέτρου 
άπό τοΰ καταρράκτου ό ποταμός είναι πλωτός, 
διότι τα υδατα είναι ήσυχα- περαιτέρω βμω; 
είς άπόστασιν 7 χιλιομέτρων ό ποταμό; σχη
ματίζει καμπήν τόσον άπότομον καί τά υδατα 
συνταράσσονται τοσοΰτον, ώστε παρασύρουσι παν 
τό προστυχόν. Επειδή δέ ό καταρράκτης τοΰ 
Νιαγάρα διακόπτει πάσαν πρός τάς παρακεί
μενα; λίμνας διά τοΰ ποταμοΰ συγκοινωνίαν, 
κατεσκευάσθη πρός τήν καναδικήν όχθην διώρυξ, 
ήτις άγει άπό τοΰ λιμένο; Κύλβουρν έν τή λίμνη 

’Έριε, 45 χιλιόμετρα πρός βορράν, πρό; τον 
λιμένα Δαλουζή έπί τή; λίμνη; ’Ονταρίου. Ό 
καταρράκτη; τοΰ Νιαγάρα είναι ό μεγαλοπρε
πέστερο; καταρράκτη; τής ύφηλίου, ούχί βμω; 
καί δ γραφικώτερος.
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ΟΜΙΧΛΩΔΗΣ ΠΡΩΙΑ ΕΝ ΤΗι ΘΑΛΑΣΣΗι.

(Μετά εικόνας, δρα σελ. 205.)

Ν των συνηθεστάτων άτμοσφαιρικών φαι
νομένων είναι ή όμίχλη, οι συμπεπυ- 
ζνωμένοι ατμοί, ή αί έπί τής έπιφανειας 

τής γής ή τής θαλάσσης έπιπλέουσαι έλαφραί 
σταγόνες. 'Η όμίχλη παρατηρεΐται και τήν 
πρωίαν και τήν έσπέραν ύπεράνω ποταμών, λι
μνών και τελμάτων, δτε το ύδωρ είναι θερμο- 
τερον τής ατμόσφαιρας, ιδίως δέ εις τα παράλια 
τής βορείου Εύρώπης, τής'Ολλανδίας, ’Αγγλίας, 
Ιρλανδίας καί Νορβηγίας. Ία παράλια τής 
Περουβίας πολλάκις καλύπτονται έπί τέσσαρας 
και πέντε μήνας ύπδ όμίχλης. Ή όμίχλη σχη- 
ματιζομένη τήν πρωίαν συνήθως διαλύεται όταν 
ό ήλιος ύψούμενός θερμαίνη τήν ατμόσφαιραν. 
'Οσάκις ή όμίχλη φαίνεται πίπτουσα άνωθεν 
προμηνύεται ήμερα καθαρά, διότι τότε ούσης 
ξηρά; τής ατμόσφαιρας τά στρώματα τής ομί
χλης διαλύονται ύπό τού ήλιου άνωθεν· οσά
κις δέ τουναντίον ή όμίχλη φαίνεται ώς άνυ- 
ψουμένη, τοΰτο εμφαίνει βροχήν, διότι τότε ή 
ατμόσφαιρα είναι ήδη κεκορεσμένη ατμών, και 
βαθμηδόν ή όμίχλη άνερχομένη σχηματίζει τα 
νέφη. 'Ομιχλώδη πρωίαν έν τή βορείω θα
λάσση παριστα ή ήμετέρα εικών. 'Ο κάτοικος 
μεσημβρινών χωρών δεν δύναται να σχηματιση 
ιδέαν περί τοιαύτης όμίχλης, άλλ’ έν τή πα- 
ρούση είκόνι ό καλλιτέχνης μετά πολλής ακρί
βειας έμελέτησε τήν φύσιν τών βορείων χωρών, 
καί ή εικών αυτού δικαίως έθαυμάσθη. Ό 
άριστος ζωγράφος είναι ό πιστώς την φυσιν 
απομιμούμενος.

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

Β'.

Τρία περίπου έτη πρδ τής εποχής, καθ ήν 
ό Σιμών άπεφάσισε ν’ άποστείλη τήν Φραγ- 
κίσκην εις Παρισίους, ή οικονομική αύτοΰ κατά- 
στασις ήτο ήκιστα ευχάριστος, διότι άπολέσας 
πάσαν σχεδόν τήν χρηματικήν αύτοΰ περιουσίαν, 
ήναγκάσθη πολλά τών κτημάτων του νά πώληση 
προς άπότισιν τών χρεών του, όλίγα δέ μόνον 
νά δ'.ατηρήση ακόμη ανυπόθηκα. Έν ω άφρον- 
τις παρεδίδετο εις τήν σπατάλην καί τήν οινο
ποσίαν, ή σύζυγός του καταβεβλημμένη ηθικώς 
καί σωματικώς έφρόντιζε περί τών τέκνων της. 
Ή πρωτότοκος θυγάτηρ, Φραγκίσκη, βλέπουσα 
τάς οίκιακάς δυσχερείας πολλαπλασιαζομένας 
καί έπιθυμοΰσα νά έλθη εις βοήθειαν τής ασθε
νούς αυτής μητρός, έξετέλει έργα ανώτερα τών 
ουνάμεών της· έγειρομένη άμα τή πρωία ώδή- 
γει τά πατρικά πρόβατα εις τήν βοσκήν εις τάς 
ωραίας τής Βρέσσης πεδιάδας, αιτινες χρησι- 
μεύουσιν ώς μεσότοιχος μεταξύ τών πλουσίων 
καί τερπνών αμπελώνων τής πόλεως Μακών 
καί τών γραφικωτάτων τοποθεσιών τών όρέων 
τοΰ Ίούρα. Μετά πολλής συνέσεως διηύθυνεν 
ή Φραγκίσκη πάσας τάς οίκιακάς εργασίας καί 
κατεγίνετο εις τήν συγκομιδήν τού χόρτου προς 
διατροφήν τών ποιμνίων. Πολλάκις τό ραδινόν 
αύτής πρόσωπον έφαιδρύνετο όταν αμνός τις ώς 
έν εύγνωμοσύνη έλειχε τήν χεΐρά της. Βλέπων 
τις τήν Φραγκίσκην τοσούτον άγαπωμένην παρά 
τών άλογων τούτων υπηκόων της ήδύνατο νά 
νομίση βτι τά αθώα έκεΐνα τετράποδα άνεγνώ- 
ριζον τό αξίωμα τής θελκτικής αυτών όδηγοΰ, 

ής ή εύστροφος καί μελιρδική φωνή καί τά με
λαγχολικά άσματα πληρούντα τον αέρα τών κοι
λάδων άπετέλουν σύνολον εύδαίμονος αγροτικού 
βίου καί ορισμόν βουκολικής ποιήσεως!

Έν τούτοις δμως ή φαντασία τής Φραγ- 
κίσκης άνυψοΰτο πολλάκις πέραν τού όρίζοντος 
τής τών κοινών ανθρώπων διανοίας· ήγάπα ή 
νεαρά κόρη τό ιδεώδες έκεΐνο, δπερ καθαρώς 
μεν δέν ένόει, συνησθάνετο βμως. Πέραν τών 
ορίων τής γη'ίνης ήμών κατοικίας ή φαντασία 
της έπλαττε κόσμον ιδανικόν, άγνωστον αυτή· 
ή λαμπρότης καί εντέλεια τών φυσικών φαινο
μένων, καί Ιδίως ή διαύγεια τών νυκτών πρού- 
ξένουν αύτή χαράν άνέκφραστον · ηύχαριστεΐτο 
νά θαυμάζη τάς περί αύτήν έκτεινομένας κοι
λάδας καί έτέρπετο οσάκις ήδύνατο ν’ άποπλα- 
νάται έντός τών σκιερών δασών. Πολλάκις κα- 
θημένη σύννους ύπδ δένδρον έθαύμαζεν έν αι
σθηματική έκστασει τους νυκτερινούς ουράνιους 
φωστήρας, ών ή ανταύγεια ήλέκτριζε τήν φαν
τασίαν της ώς διά μαγικής δυνάμεως· πολλάκις 
πάλιν αί μακρόθεν φαινόμενα', χιονοσκεπείς τών 
όρέων κορυφαί ένέπλησσον αύτήν τερπνής με
λαγχολίας. Έξηπλωμένη έπί τής χλόης καί 
άτενίζουσα τό άπειρον παρέβαλλε τάς έξωτερικάς 
τού κόσμου καλλονάς καί τάς κοινάς πραγμα
τικότητας τοΰ βίου πρός τά μυστήρια τού αο
ράτου κόσμου, καί ή έπί τοΰ προσώπου της 
φυσική φαιδρότης μετεβάλλετο εις ρεμβώδη έκ- 
φρασιν ό νοΰς της έπόθει νά είσδύση εις τά 
μυστήρια ταΰτα, καί έζήτει διδασκαλίαν. Ό 
Σιμών, καίτοι άπλοΰς καί άπαίδευτος χωρικός, 
ένέδωκεν εις τάς παρακλήσεις τής θυγατρός του 
καί άπέστειλεν αύτήν εις τήν μονήν τής άγιας 
Τριάδας, ής αί άγαθαί μοναχαί ήγάπησαν αύτήν 
περιπαθώς, διότι έθαύμαζον τά έξοχα αύτής 
προτερήματα, καί ιδίως έθέλχθησαν ύπό τής 
μελιυδικής αύτής φωνής- διό καί προθύμως έδί- 
δαξαν αύτήν τήν έκκλησιαστικήν μουσικήν. 'Η 
Φραγκίσκη έκ φύσεως άγαπώσα τήν μουσικήν 
ταχείας έποιήσατο προόδους, καί μετ’ οΰ πολύ 
κατώρθωσε νά ψάλλη έν χορω, συγκινοΰσα τό 
άκροατήριον. ' Η εύγενής αύτής ψυχή μετερ- 
σιοΰτο έν τω μέσω τοΰ εύσεβοΰς τών μοναχών 
ομίλου, ώστε άν καί κατ’ άρχάς άνεμιμνήσκετο 
μετά λύπης τών προσφιλών αύτή κοιλάδων καί 
όρέων, είτα ούδόλως μετεμελεΐτο ώς έγκατα- 
λείψασα τήν πατρικήν οικίαν, διότι νέα υψηλό
τερα αισθήματα έπλήρουν τήν καρδίαν της. Κα- 
τελαμβάνετο ύπο άφοσιώσεως καί σεβασμού πρός 
τήν θρησκείαν· ένόμιζεν δτι ή ήρεμος μοναχική 
ζωή είναι εύδαιμονεστέρα πάσης άλλης, ώς μή 
απασχολούσα τό πνεύμα πρός τά φθαρτά καί 
ταπεινά πράγματα άλλ’ άνυψούσα τον άνθρωπον 
προς ούρανόν διά τών πτερύγων τής προσευχής. 
Οί έκκλησιαστικοί ύμνοι, τά προ τών εικόνων 
άνημμένα κηρία, αί ποικιλόχροοι ύαλοι τών πα
ραθύρων τής έκκλησίας, πάντα ταΰτα ένέσπειοον 
έν τή τρυφερά αύτής καρδία αίσθημα θειον καί 
εύσεβές· έπίστευεν άκραδάντως βτι ή θεία δι
καιοσύνη ούδέν παραβλέπει, αλλά τιμωρεί τήν 
κακίαν καί βραβεύει τήν αρετήν έν τή μονή 
τέλος ηυχετο νά διέλθη τού βίου αύτής τάς 
ημέρας. 'II εύδαιμονία είναι όμως πάντοτε 
βραχεία· δύο μόνον έτη έν τή μονή διέμεινε, 
καί ήμέραν τινά αί μοναχαί τή ανήγγειλαν δτι 
ή μήτηρ της βαρέως ασθενούσα έζήτει νά τήν 
άσπασθή πριν άποθάνη. "Οτε ή Φραγκίσκη έπα- 
νήλθεν έκ τής μονής, ή μήτηρ της έπνεε τά 
λοίσθια, άμα δέ εΐσήλθεν εις τον κοιτώνα τής 
ασθενούς, λεπτόν μειδίαμα έπλανήθη έπί τών 
χειλέων τής μητρός, ήτις προσηλώσασα τούς 
όφθαλμούς της έπί τής Φραγκίσκη; τή ύπεδεί- 
κνυε διά τοΰ βλέμματος τούς μικροτέρους αύτής 
αδελφούς καί άδελφάς. ' Η αγωνία διήρκεσεν 

ολίγον, ή πολυπαθοΰσα γυνή έστέναξε βαθέως 
καί έμεινεν ακίνητος. Ή Φραγκίσκη έρριφθη 
έπί τής μητρός της· αύτη ήτο ήδη νεκρά . . .

Περιττόν νά ένδιατρίψωμεν εις τας λεπτο
μέρειας τών θλιβερών τούτων στιγμών. Π Φραγ
κίσκη, βαθύτατα τεθλιμμένη ένοήσε τήν θέσιν 
της, καί προέβλεπεν όποιας συνέπειας θά ειχεν 
ό θάνατος τής μητρός της. Καίτοι άγνοούσα 
τήν αληθή οικονομικήν θέσιν τοΰ πατρός της, 
έβλεπεν όμως τάς παντοίας δυσχερείας και δεν 
έβράδυνε νά έννοήση τήν αιτίαν τήν καταοι- 
βάσασαν προώρως τήν μητέρα της εις τον τάφον. 
Νέα εποχή ήρξατο τότε διά τήν ανθήραν εκείνην 
ύπαρξιν, εποχή έργασίας καί καθηκόντων. Έσκέ- 
φθη πρός στιγμήν νά έπιστρέψη εις τήν μονήν 
καί νά ζητήση έντός τών τοίχων αύτής παρη
γοριάν καί ήσυχίαν, αλλά μετ’ ού πολύ εσυλ- 
λογίσθη δτι ή μήτηρ της άποθνήσκουσα τή 
άφησε καθήκοντα πρός τούς μικροτέρους αύτή, 
αδελφούς, τά όποια ώφειλε νά έκπληρώση. 0 
βίος τοΰ άγρότου καί τού πένητος έχει μεν ιδι- 
άζον τι θέλγητρον, άλλ’ ύπάρχουσι περιστάσεις, 
καθ’ ας οί πτωχοί χωρικοί αισθάνονται δλην 
τήν πίεσιν τής τύχης. Προπέμπουσι μέχρι τοΰ 
τάφου φίλτατον τής οικογένειας των μέλος, άλλά 
δέν έχουσι καί τόν άπαιτούμενον χρόνον νά θρη- 
νήσωσιν έπί τή άπωλείφ αύτοΰ· είσιν ήναγ- 
κασμένοι νά παλαίωσι διηνεκώς κατα τών δυ
σχερείων καί τών άπαιτήσεων τοΰ βίου, ούδέ 
δύνανται νά έκφράσωσι τό άπορρέον έκ τής άν- 
θρωπίνη; άδυναμίας καί εύαισθησίας αίσθημα. 
Ή καθημερινή φροντίς προλαμβάνει αύτούς πριν 
ή περιβληθώσι τά πένθιμα ένδύματα. Ιοιαύτη 
δέ ή άτέλεια τής ήμετέρας φύσεως, ώστε ό 
άνθρωπος μόνον διά τής έργασίας παρηγορεΐται!

Ό θάνατος τής Αικατερίνης Μασάρδη ού 
μόνον βαθύν καί άνεξίτηλον τραύμα έπέφερε τή 
οικογένεια τοΰ Σίμωνος, άλλά καί νέαν έπί τά 
γείρω τροπήν έπί τής οικονομικής αύτοΰ κατα- 
στάσεως. Οί δανεισταί έκ φιλοτιμίας και σε
βασμού πρός τήν άποθανοΰσαν άπέσχον μέχρι 
τής στιγμής τοΰ θανάτου αύτής πάσης πιέσεως 
καί βίας· ήδη δμως καθίσταντο άπαιτητικοί. 
Μάτην ό συμβολαιογράφος, φίλος τοΰ άγαθοΰ 
έφημερίου, άνήρ έξαίρετος, προσεπάθει νά καθη- 
συχάση αύτούς. Ό Σιμών, δπως άποφυγη τας 
άπαιτήσεις τών δανειστών του, έστω και προς 
καιρόν, μετέβαινεν εις διαφόρους κώμα; έπι τή 
προφάσει νά πωλήση τούς ίππους του ή να 
είσπράξη όφειλόμενα αύτφ χρήματα. Αί ύπεκ- 
φυγαί του δμως δέν ώφέλησαν, καθότι άπε- 
φασίσθη δικαστική άποφάσει νά πωληθή έπί 
δημοπρασία μετά τρίμηνον προθεσμίαν καί τό 
ύπολειφθέν αύτω πεντάπλεθρον κτήμα, κατάφυτον 
έξ όπωροφόρων δένδρων καί άμπέλων ικανής 
έκτάσεως. Έν τω λαμπρά» τούτα» κτήματι βόσ- 
κουσα άλλοτε ή Φραγκίσκη τά ποίμνια ώνειρο- 
πόλει χρυσάς περί τοΰ μέλλοντος αύτής έλπίδας! 
Έν τοιαύτη δεινή θέσει εύρισκομένη ή κόρη 
έπάλαιεν έρρωμένως κατά τών δοκιμασιών τής 
τύχης, έκτελοΰσα μετά θαυμαστής προθυμίας 
καί φρονήσεως τά έπιβεβλημμένα αύτής καθή
κοντα. ’Εάν άληθεύη δτι ή καθαριότης είναι 
χάρις τών πενήτων, βλέπων τις τήν οικίαν τοΰ 
Σίμωνος ήδύνατο νά είπη δτι ή Φραγκίσκη ήτο 
ό υπογραμμός τής άρετής ταύτης. Παρασκευ
άζουν» καθ’ έκάστην τά τής οικίας, έδίδασκε 
τάς μικροτέρας αύτής άδελφάς τήν άνάγνωσιν 
καί τήν ραπτικήν- ένίοτε δέ καί λογικώτατα 
συνεζήτει περί τών ύποθέσεων τού πατρός της. 
Έν τή εκπληρώσει τών ποικίλων τούτων κα
θηκόντων της ήσθάνετο ένδόμυχον άνακούφισιν, 
διότι ένόμιζεν έαυτήν άπαραίτητον πρός περί- 
θαλψιν τής δεινοπαθούσης οικογένειας, μετριο- 
φρόνως δέ ώμολόγει βτι ή έπιμέλεια καί ή σύν

τονος εργασία όδηγοΰσι τόν άνθρωπον εις τήν 
εύη μέριαν.

Δύο έκτοτε παρήλθον έτη. II Φραγκίσκη 
κατεθλίβετο βλέπουσα τήν οικονομικήν τοΰ πα
τρός της θέσιν άπό ήμέρας εις ήμέραν δεινου- 
μένη. Αί οίκογενειακαί δυσχέρεια1, κατέστησαν 
τόν Σίμωνα βαρβαρώτερον · τά κτήματά του εί- 
χον πωληθή, έμενε δέ μόνον γήπεδον δεκάπλε- 
θρον περιλαμβάνον όλίγα δένδρα καί μικράν 
σεσαθρωμένην οικίαν. Ίότε ό Σιμών άπεφάσισε 
νά πέμψη τά; μικροτέρας αύτοΰ θυγατέρας Μα
ρίαν καί Μαργαρίταν ώς υπηρέτριας, τόν δέ με- 
γαλείτερον τών υιών του παρά τινι γνωστω 
γαιοκτήμονι τών περιχώρων. Ό προ τριακον
ταετίας έφημέριος τοΰ χωρίου, γνωρίζων δτι αι 
άοελφαί Γιλβέρτη ήσαν συγγενείς τοΰ Σίμωνος, 
πληροφορηθείς δέ περί τής άνθηράς αυτών οικο
νομική; καταστάσεως, συνεβούλευσε τότε αυτόν 
έν άμηχανία διατελούντα ν' άποστείλη προ; αύ- 
τά; τήν Φραγκίσκην. Ι'.ΐδομεν δτι τήν συμβου
λήν ταύτην ήκολούθησεν ό Σιμών καί δτι ή 
Φραγκίσκη μετέβη εις Παρισίους παρά ταΐς 
θείαις αύτής.

Ή Φραγκίσκη άναχωροΰσα τής πατρικής 
οικίας άνεμνήαθη δσα ειχεν ακούσει περί τής 
πρωτευούση;. 'Ότε διέμενεν έν τή μονή παι
δική της φίλη διά ζωηρών χρωμάτων τή πα
ρέστησε τήν λαμπρότητα τής μεγαλουπύλεω; 
εκείνης, τάς μεγάλας συνοικίας, τά πολυόροφα 
μεγαλοπρεπή μέγαρα, τούς δημοσίου; κήπους, 
τά; βαθύσκιους δενδροστοιχίας, τάς έκκλησίας 
καί τά διάφορα θαυμάσια άντικείμενα. ΙΙολ- 
λάκι; έν τή πτωχική πατρική οικία ήρέσκετο 
ν’ άναπολή έν τή μνήμη της τά τοσούτον ζωη- 
ρώς περιγραφέντα άντικείμενα, καί έπί τών 
χρυσοπτέρων τής νεότητο; ελπίδων φερομένη 
έπλαττεν έαυτή μέλλον πλήρες εύτυχίας. Ένό
μιζεν δτι αί θεΐαί της διηύθυνον εν τών περι- 
γραφέντων παρά τής φίλη; τη; καταστημάτων, 
έχουσαι έν τή ύπηρεσία των πληθύν ύπαλλήλων, 
καί δτι θά ευρισκε παρ’ αύταΐς συμπάθειαν καί 
άγάπην συγγενικήν. ’Έλπιζε ν’ άπο/,αύση τήν 
εμπιστοσύνην των, καί νά συμβουλευθή αύτάς 
περί τή; οικονομικής θέσεω; τοΰ πατρός της, 
περί τοΰ μέλλοντος τών άδελφών της καί νά 
προδιαθέση αύτάς, δπως έλθωσιν άρωγοί εις τήν 
ουστυχήσασαν οικογένειαν.

Ο άναγνώσης έμαθεν ήδη μετά πόσης ψυ- 
χρότητος αί θεΐαί τη; τήν ύπεδέχθησαν, ύπο- 
δείξασαι αύτή έν πενιχρόν δωμάτιον ώς κατοι
κίαν. Βαθυτάτην ένεποίησεν αύτή έντύπωσιν ή 
ψυχρά εκείνη ύποδοχή, έξ ής ούδέν άλλο ήδύ
νατο νά έλπίση ή έντελή τών όνειροπολήσεων 
καί έλπίδων της άποτυχίαν.

Γ'.

Καίτοι ή Φραγκίσκη μετά ψυχικού άλγους 
ύπέφερε τήν δυσμένειαν τή; τύχης, έν τούτοις 
δέν θά έμεμψιμοίρει κατ’ αύτής, έάν προέβλεπεν 
οτι προϊόντος τού χρόνου θά άπήλαυεν αγάπης 
καί συμπάθειας. ΊΙ τρυφερά έκείνη υπαρξις 
δεινώς κατεπιέζετο · καί ήδύνατο ν’ άνεύρη φω
τεινήν τινα άκτΐνα δπως φωτίση τό πενιχρόν 
της δωμάτιον καί άνθος τι δπως δι’ αύτοΰ άοω- 
ματίση τήν πνιγηράν άτμοσφαΐραν τών ύγρών 
αυτού τοίχων· άλλά περί τούτου δέν έσκέπτετο. 
Μόνη αύτής φροντίς ήτο τίνι τρύπιο ήδύνατο νά 
συντελέση εις τήν εύημερίαν τοΰ πατρικού αύτής 
οικου, και ώς έκ τούτου άπεφάσισε τά πάντα 
άγογγύστως νά ύπομείνη. Σφόδρα δμως συνε- 
κινει τάς χορδας τής εύαισθήτου καί εύγενοΰς 
έκεινης καρδίας ή δολιότης καί ή ύποκρυπτο- 
μένη άποστροφή τών θείων της, ήτις έξεδηλοΰτο 
έν τή κατασκοπεύση πάντων αύτής τών διαβη

μάτων. ’Αμφότεραι αί άδελφαί έφαίνοντο ώσεί 
άνενδύτως προσπαθούσα·, νά ταπεινώσωσι τήν 
λεπτήν αύτή; καρδίαν, άγνοοΰσαι δτι ή εύαί- 
σθητος καρδία μόνον διά τής καλώς έννοουμένης 
έλευθεριότητος ύποτάσσεται, άφιεμένη περί τών 
λοιπών εις τήν εύθύνην τής συνειδήσεως. Έάν 
τα βλέμματα πελάτου τίνος άτενίζοντα τήν 
Φραγκίσκην προέδιδον κρυφίαν πρός αύτήν συμ
πάθειαν, ή Σοφία έψιθύριζε μνησικάκως·

— Τήν έρωτεύετε!
— Βεβαίως θά διαφθαρή, προσέθετεν ή Ού- 

ρανία διά πικρού σαρκαστικού ΰφους. Κακώς 
ήρχισας, κόρη μου, τή ελεγεν· άλλοίμονον 
εις σέ!

Οσάκις έξήρχετο δΓ έργασίαν καί δέν έπέ- 
στρεφεν έγκαίρως πικρώς έπεπλήττετο. II ισχνή 
και βραχνιόδης τής Ούρανίας φωνή ήκούετο πε
ρισσότερον τής όξείας καί λεπτής φωνής τής 
Σοφίας. Διά έλαχίστας δέ παρεκτροπάς ή καί 
άπλά; ύπονοίας έπέπληττον τήν Φραγκίσκην διά 
λέξεων πλήρεις άγανακτήσεως καί πικρίας. Ένί
οτε αί έπιπλήξεις καθίσταντο γελοΐαι· "Πώς 
έπέστρεψας άργά; ήρώτων αύτήν- σοΐ άρκεΐ μία 
ώρα ίνα έπιστρέψη; έκ τής οδού Καστιλία;· πού 
ήσο λοιπόν; . . Μ ή είχες συνέντευξιν μετά 
τίνος νέου, δστις σέ παρετήρει χθές έξωθεν τοΰ 
καταστήματος; Πρόσεχε, κόρη μου· μή καυ- 
χάσαι διά τήν ώραιότητά σου, διότι αΰτη δύ
ναται νά γείνη αιτία άνεπανορθώτου διά σέ κα
ταστροφής”. — ”θ'/3, όχι, διέκοπτεν ή Σοφία 
μέ ειρωνείαν· ή Φραγκίσκη είναι κόρη άγαθή!” 
Είτα πλαγίως προσέθετε· “ Πόσον έπικίνδυνος 
είναι τοιαύτη ύπερηφάνεια· πλήν καί ήμεις, 
άδελφή μου, έννοεΐς δτι άνελάβομεν μεγάλην 
εύθύνην!” . . .

Έκ τών όλίγων τούτων εύκόλως δύναται νά 
έννοήση ό άναγνώστης τήν άπελπισίαν-τής Φραγ
κίσκης, ής αί έλάχισται πράξεις καί τά άθωό- 
τερα διαβήματα ύπεβάλλοντο εις βάσανον. ’Α
νάγκη ήτο δπως ύπομείνη τήν πικράν τής τύχης 
δοκιμασίαν καί τάς άφορήτους προσβολάς τών 
θείων της, ινα διά τής ύπομονής προετοιμάση 
έαυτή μέλλον καλλίτερον προς ίκανοποίησιν τών 
πατρικών έλπίδων. Ένίοτε πλήρης συγκινήσεως 
ήθελε νά ζητήση εξηγήσεις διά τήν άδικον ταύ
την τών θείων της διαγωγήν άλλ’ έδάμαζε τάς 
όρμάς ταύτας, φοβουμένη μή άποβληθή τοΰ κα
ταστήματος καί άναγκασθή νά έπιστρέψη εις 
τήν πατρικήν οικίαν. Έκτελοΰσα τάς έξωτερικάς 
υπηρεσίας έξήρχετο συχνά καί έθαύμαζε τά 
λαμπρά τής πρωτευούση; άντικείμενα. Πολ
λάκις καθ’ όδον ήκουε φράσεις κολακευτικά;■ 

’Ιδού ώραία κόρη! ’Ιδού πρότυπον συμπαθη
τική; μορφής!” καί τότε ήρυθρία καί έσπευδε 
ν’ άπομακρυνθή βήματι ταχεΐ.

(Έπ εται συνέχεια.)

ΖΩΑ ΕΝ ΠΛΗΜΜΓΡΑ».

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 204.)

ξηρασία καί ή πλημμύρα — δύο 
μάστιγες τής άνθρωπότητος! Έν Εύ- 
ρώπη καί ταΐς πεπολιτισμέναις χώραις

οί άνθρωποι κατώρθωσαν νά έξουδετερώσωσι 
κάπως τάς καταστρεπτικός συνέπειας τών δύο 
τούτων δεινών, τά όποια δέν έχουσι πλέον, ή 

έν έκτάκτοις μόνον περιστάσεσιν, άγρίαν δι’ αύ- 
τούς δψιν, άλλ’ έν χώραις άγρίαις έτι, έν τοΐ; 
Τροπικοΐς, τά φυσικά ταΰτα φαινόμενα διατη- 
ροΰσιν είσέτι τήν φρικώδη καί άπαισίαν αύτών 
δψιν. ’Εκεί αί δυνάμει; τής φύσεως, μή δα- 
μασθεΐσαι διά τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος καί 
διά τών άνθρωπίνων χειρών, έμφανίζονται έλεύ- 
θεραι παντός δεσμού καί κατ’ έτος έκτελοΰσι 
τό έργον τής καταστροφής έν τω βασιλεία» τών 
ζώων καί τών φυτών. Έν ταΐς χώραις έκείναις 
ταις τροπικαΐς τά φαινόμενα ταΰτα παρουσιά
ζονται τακτικώ; καί έτησίως, καί αύτός ό πε
πολιτισμένος άνθρωπος ΐσταται άνίσχυρος άπέ- 
ναντι αύτών. Είναι γίγαντες, οΰ; δέν δύναται 
να καταβάλλη. Παρ’ ήμΐν άνεμοι, θύελλαι, τρι- 
κυμίαι έχουσι τι τό ήπιώτερον καί εύδάμαστον 
έκεΐ όμως ένσκήπτουσι βροντωδώς, καθίστανται 
τυφώνες καί παρασύρουσι παν τό προστυχόν. 
Έν ταις Ίνοίαις, έν Νουβία, έν Βρασιλία ή 
ξηρασία λαμβάνει διαστάσεις άγνώστου; δλως 
παρ’ ήμΐν· φυτά, ζώα καί άνθρωποι ζητοΰσι 
σταγόνα ΰδατος, ήν δέν εύρίσκουσιν έν άτμο- 
σφαίρα κεκαυμένη. Άλλ’ εύτυχώς τά φυσικά 
φαινόμενα έχουσιν έκεΐ τάξιν άπαράοατον. Έν 
μέσω τή; δεινής ξηρασίας, ό ’Ινδό; καί ό ”Αραψ 
δύναται νά ύπολογίση μετά μαθηματικής άκρι- 
βεία? καί νά εΐπη· '’Μετά δύο έβδομάδα; άπό 
σήμερον έχομεν βροχήν.” Καί πράγματι κατά 
τήν ώρισμένην ήμέραν ή κατάξηρος κοίτη τοΰ 
ποταμού, εν η τόν θερινόν των ύπνον κοιμώνται 
αι χελώναι, πληροΰται ΰδατος, καί έπί εξ μήνας 
εύρύς ποταμό; κυλίει έν αύτή τά θολά κύματά 
του, όπως πάλιν βαθμηδόν άποξηρανθή. Τά φαι-
νόμενα ταΰτα γινώσζει ό άγριος καί συμμορ-
φοΰται προς αυτα ■ μετ αύτών συνδέεται δλος
ό βίος του, ού τό έργον είναι ή θήρα καί ή
άλιεία.

'Η έποχή τής ξηρασία; είναι έποχή άπελ-
πισίας έν ταΐς χώραις έκείναις. Τά πάντα
κεΐνται νεναρκωμένα, τά πάντα νεκρά, ούτε φωνή 
ζώου έν τώ δάσει, ούτε κελάδημα πτηνού· καί 
αύτή ή σαύρα, ή φίλη τού ήλιου, ζητεί γωνίαν 
τινά δροσερωτέραν, δπως άναπνεύση. Άλλά 
πόσον μεταβάλλονται τά πάντα αμα έλθη ή 
έποχή τών βροχών! Αί βροχαί αύται άγγέλ- 
λονται δια θυελλών, ών ούδέ ιδέαν ήμεΐ; 
έχομεν, αί δέ θύελλαι ένσκήπτουσι μετά τό
σον καταπληκτική; ταχύτητας, ώστε ούδεμία 
ισχύει κατ’ αύτών προφύλαξις. ΤΊ έποχή τών 
βροχών είναι δμως ή έποχή τή; εύλογία;. Ζώα 
καί φυτά άναπνέουσιν, άναπτύσσονται καί χαί
ρονται τοΰ βίου · τά πτηνά άπαστράπτουσιν έν 
ταΐς ποικιλοχρόοις αύτών στολαΐς, καί αδουσι 
τά άσματά των· τά δένδρα έμφανίζονται κε- 
κοσμημένα διά τών ζωηρών καί πρασίνων φύλ
λων, καί τό έδαφος, ένθα προ όλίγων έτι ήμε
ρων τά πάντα ήσαν τέφρα καί άμμος, καλύπτεται 
ώς διά μαγικής ράβδου ύπό πρασίνου τάπητος. 
Είναι έποχή παραδείσιος, εποχή ποιητική!

Εϊπομεν άνωτέρω δτι αί θύελλαι ένσκή- 
πτουσιν αιφνιδίως, καί τούτο άμα ό άνεμος 
στραφή πρός νότον. Τότε νέφη πυκνά καλύ- 
πτουσι τα; ζορυφάς τών όρέων, καί έκ τών νε
φών τούτων ραγδαία κατέρχεται ή βροχή, τά 
πάντα καταζλύζουσα, ποταμούς, ρύαζας, φάραγ- 
γας, κοιλάδα; καί πεδιάδας. ’Έντρομα φεύγουσι 
τά ζώα καί ζητούσιν άσυλον εις τά υψηλότερα 
μέρη, έπί τών λόφων, έπί τών δένδρων.

Ίοιαύτην σκηνήν παριστα ή ήμετέρα εικών. 
Έπί τού αύτοΰ δένδρου, άπολελιθωμένα σχεδόν 
έκ τοΰ φόβου, κάθηνται διάφορα ζώα, άγρια καί 
αίμοοόρα πλησίον ημέρων καί χορτοφάγων — 
μετά βλεμμάτων απελπισία; βλέπουσι τά θολά 
ύπό τούς πόδας αύτών υδατα. Κάτωθεν κο- 
λυμβα έλαφο; παλαίουσα ζατά τοΰ θανάτου ·
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ΖΩΑ ΕΝ ΓΤΛΗΜΜΥΡΑι. ΕΝ ΤΟΙΣ ΔΑΣΕΣΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ.

τοΰ δένδρου, έν σχετική άσφα- 
άλλα ζώα, δύο λεοπαρδάλεις, 
μετά αδηφάγου δρμής θά έπι-

άνωθεν δέ έπ'ι 
λεία ΐστανται 
αΐτινες άλλοτε 
πτον κατά τής λείας των, κάθηνται σήμερον 
ήσυχοι, ώς μαγευθεΐσαι ύπδ τής φύσεως. Έπ'ι 
κατωτέρου κλάδου ΐστανται δύο ερωδιοί, άρρην 
καί θήλυς· δ άρρην ΰψοΐ τον λαιμόν του, δπως 
ΐδη άν που εϋρίσκεται ασφαλέστερα θέσις δι’ αυ
τόν και διά τήν σύντροφόν του ■ αυτή δέ μεθ’ υ
πομονής αναμένει τήν τύχην της. Τδ αύτδ 
συμβαίνει καί μέ τδ ζεύγος των πιθήκων, όπερ 
εύρε καταφύγιον έπ'ι άλλου κλώνου· λοςα και 
πεφοβισμένα βλέμματα ρίπτουσιν οί πίθηκοι έπ'ι 
των λεοπαρδάλεων, διότι αύτοΰς τους δυστυχείς 
έκτος ,τοΰ κινδύνου έκ τού ύδατος απειλεί και 
ό κίνδυνος έκ μέρους των ασπόνδων αύτών έχ- 
θρών. Περί τήν ρίζαν τού δένδρου εύρεται τε- 

τυλιγμένος μέγας δφις, βστις και ούτος άσκαρ- 
δαμηκτί βλέπει προς το ύδωρ.

Τι συμβαίνει βμω; δταν τά ύδατα άποσύ- 
ρωνται; Οί έρωδιο’ι είναι οί πρώτοι, οιτινες έγ- 
καταλείπουσι το καταφύγιον των πετώσι και 
άφ’ ου χορεσθώσι πεπνιγμένων σαυρών καί μυών 
σπεύδουσιν εις άναζήτησιν τής φωλεάς των. 
Κατεπειγόντως άναρριχώνται εις τους κλάδους 
καί οί πίθηκοι, προσπαθούντες νά εύρωσι δέν- 
δρον, έν ω νά ώσιν έν ασφαλεία από τών δνύχων 
τών λεοπαρδάλεων. Είτα φεύγουσιν αύται εις 
άναζήτησιν λείας, καί τελευταίος πάντων δ δφις, 
βστις έμπειρος ών κολυμβητής δεν βραδύνει νά 
διέλθη τήν ύπδ τών χειμάρρων διασχιζομένην 
έτι χώραν.

ΕΝ ΤΟΙΣ ΔΑΣΕΣΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ.

(Μετά είκόνος, ΐρα αελ. 205.)

ήμετέρα είκών παριστά τήν πεισματώδη 
Θήραν, ήν έκτελεΐ έν τοϊς άγρίοις τής 
Αυστραλίας δάσεσιν αίμοβόρον καί άρ- 

πακτικόν θηρίον, δ τιγρώδης λύκος (Thy- 
lacinus cynocephalus), εν τών ’περιεργοτέρων 
τής αφηλίου ζώων. Ό λύκος ούτος, ού §ν μόνον 
έσώζετο προ έτών ζών δείγμα έν τω Regens- 
Park τοΰ Λονδίνου, άνήκει μέν εις τήν οικο
γένειαν τών λύκων, άλλ’ έχει δέρμα όμοιάζον 
τδ δέρμα τής τίγρεως. Είναι θηρίον εις άκρον 
αίμοβόρον καί έπικίνδυνον, διότι τδ σώμά του 
άνευ τής ούράς έχει μήκος τεσσάρων ποδών, 
καί διότι ή τόλμη του είναι απερίγραπτος. Κα- 

ταδιωκόμενος ύπδ δεκάδος κυνών δέν πτοεΐται 
ν' άναλάβη τδν άνισον αγώνα καί πολλάκις έςέρ- 
χεται τούτου νικητής. ‘0 μέγας αυτού μέλα; 
δφθαλμδς μετά λευκής κόρης εμφαίνει δτι είναι 
ζώον έςερχόμενον εις Θήραν τδ έσπέρας καί τήν 
νύκτα. Τήν ημέραν μένει έν σκοτεινοΐς σπη
λαίοι; · μόλις δέ άρχίσωσι τά σκότη τής έσπέρας 
να καλύπτωσι τήν χώραν, έξέρχεται τοΰ άντρου 
καί έπιτίθεται μεθ’ δρμής έναντίον έλάφων καί 
δορκάδων, εύπροσδέκτου δι’ αύτδν λείας. Ιδίως 
όμως καταδιώκει κατά προτίμησιν τον δίδελφυν 
(Kangurou), βστις είναι ζώον αρκούντως νωθρόν 
καί μετ' ευκολίας πίπτει θύμα. "Αλλως τε όμως 
τα αλματα τού λύκου είναι μεγάλα, μέχρις οκτώ 
ποδών· διδ καί σπανίως ή λεία τψ διαφεύγει. 
Αφ οτου δε Ευρωπαίοι άποικοι διατρέφουσιν 

έν Αυστραλία ποίμνια βλα προβάτων, οί λύκοι 

έχουσι προχειροτέραν τροφήν καί μετά πολλής 
προθυμία; περιφέρονται περί τάς βοσκάς ποι- 
ούντες θραΰσιν εις τά δυστυχή καί άκακα πρό
βατα. Εννοείται βτι οί άποικοι λαμβάνουσιν 
ολα τά προφυλαχτικά μέτρα κατά τού νυκτερινού 
εχθρού καί κατ’ έτος πλεΐστοι λύκοι πίπτουσιν 
υπο τα; σφαίρα; τών τηλεβόλων των ή συλλαμ- 
βάνονται εί; τά; στηθείσας παγίδα; ή καί έςα- 
φανίζονται διά τοΰ δηλητηρίου. Ό άνω μνη- 
σθει; δίδελφυ;, καίτοι νωθρό;, ώς είπομεν, έχει 
καί στιγμά; τόλμη; καί υπεροχής καί τούτο 
οσάκις πρόκειται νά διαβή ύδωρ. Ό δίδελφυ; 
είναι .άριστο; κολυμβητής καί όταν ίδη λύκον 
καταδιώκοντα αύτόν, ρίπτεται εΐ; το ύδωρ· ό 
λύκος έν τή ζέσει τής καταδιώςεω; ρίπτεται 
κατόπιν, τότε ό δίδελφυ; στρέφεται αίφνης, 
άρπάζει διά τών έμπροσθίων ποδών του τήν κε

φαλήν τοΰ λύκου καί κρατεί ταύτην ύπδ τδ 
ύδωρ μέχρι; ού ό λύκος πνίγη. Τδ στρατήγημα 
τούτο ούδέν άλλο ζώον μεταχειρίζεται. Εν
νοείται οτι τούτο δέν έπιτυγχάνει ή μόνον βταν 
εις ήναι ό καταδιώκων αντίπαλος. Εις τά κα- 
τωκημένα μέρη τής Αύστραλίας δσημέραι σπα- 
νιώτεροι γίνονται καί οί λύκοι καί τά άλλα ζώα· 
άλλ’ εις τά άγρια καί άκατοίκητα μέρη ή πλή
θος αύτών είναι μεγάλη, ούδέ υπάρχει άκόμη 
ιδέα έςοντώσεως αύτών, ώς τινες ύποθέτουσιν.
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I)e Nicopolis a Olympie. Τής περιη- 
γήοέω; ταύτη; ποιούμεθα έν τώ Έσπέριο λό
γον διά δύο λόγου; ουσιώδεις, τό μέν, διότι 
είναι έργον ομογενούς ημών, τοΰ γνωστού έν 
τοΐς 'Ελληνικοί; γράμμασι κ. Δ. Βικέλα, το 
δέ διότι εχει ύπόθεσιν δλω; ελληνικήν. Είναι 
σειρά επιστολών, απευθυνόμενων πρός Γάλλον 
φίλον, έν αίς ό συγγραφέας περιγράφει μετά 
πολλής τής ακρίβειας καί διά τρόπου τερπνο- 
τάτου μέρη τινά τής στερεά; Ελλάδος καί τής 
Πελοπόννησου, άτινα πρό τίνος περιήλθεν. Η 
ιδέα τού κ. Βικέλα νά γράψη τδ βιολίον γαλ
λιστί είναι καθ’ ημάς λίαν επιτυχή;, διότι πρό
κειται νά διδαχθώσιν έξ αυτού μάλλον οί ξένοι 
ή οί "Ελληνες, οί; τά πλεΐστα τυγχάνουσι γνω
στά. Καί δμως καί ό "Ελλην πολλά θά εύρη 
έν αύτώ τά ενδιαφέροντα· ουτω π. χ. μανθά- 
νομεν δτι ή έν μηνί Όκτωβρίιρ τού έτους 1571 
συγκροτηθεΐσα πολύκροτος ναυμαχία τής Ναυ- 
πάκτου δεν συνεκροτήθη παρά τήν Ναύπακτον, 
άλλ’ είς τάς έκβολάς τού ’Αχελώου ποταμοΰ 
(νΰν Άσπροποτάμου), ένθα όπισθεν νησιδίων 
ό δον Ιωάννης τή; Αύστρίας είχε τοποθετήσει 
τον έκ διακοσίων δέκα πλοίων συγκείμενον στόλον 
του. Τοΰ βιβλίου τούτου έχομεν ύπ’ δψιν τήν 
δευτέραν έκδοσιν, δημοσιευθεισαν έν Παρισίοις 
πρό τινων μόλις εβδομάδων έν κομψότατη πε- 
ριβολή.

Πρόγραμμα τού έν Βραΐλα 'Ελληνικού 
’Εκπαιδευτηρίου Γεωργίου Δ. Χρυσοχοίδου. — 
Έλάοομεν κατ’ αύτάς το πρόγραμμα τοΰ έγ
κριτου τούτου ’Εκπαιδευτηρίου, διευθυνομένου 
παρά τοΰ εύπαιδεότου κυρίου Γ. Χρυσοχοΐ- 
δου. Τδ ’Εκπαιδευτήριου τούτο διαιρείται είς 
τρία τμήματα · τήν προπαιδευτικήν Σχολήν, τήν 
έλλ. Σχολήν καί τδ Γυμνάσιου, έν οίς διδά
σκονται πάντα τά είς τήν έκπαίδευσιν τών νέων 
άπαιτούμενα μαθήματα. Πρδς τούτοι; διδά
σκονται έν αύτώ καί τά ’Εμπορικά καί έκ τών 
ξένων γλωσσών ή ρουμανική, ή γαλλική, ή γερ
μανική, ή άγγλική καί ή ιταλική. Ή εφορία 
τοΰ ’Εκπαιδευτηρίου άποτελεΐται έξ έννέα τών 
έγκριτωτέρων μελών τή; φιλοπάτριδος έν Βραΐλα 
Ελληνικής παροικίας.

Brockhaus’ Conversations - Lexi
con. Τδ ένταύθα γνωστόν έκδοτικδν κατάστημα 
Brockhaus, τδ δικαίως ευρωπαϊκήν κτησάμενον 
φήμην, παρασκευάζει ήδη τήν ιγ'. έκδοσιν τοΰ 
μεγάλου αύτοϋ Λεξικού, άποτελουμένου έκ 16 
τόμων (έξ 60 τυπογραφικών φύλλων έκάστου), 
ών οί 11 ήδη έξεδόθησαν. Τδ πρώτον τούτο 
καί έπισημότερον Λεξικόν, δπερ έν ταΐς 12 αύ
τού έκδόσεσιν είναι ήδη διαδεδομένον είς 400,000 
άντίτυπα, παρέχει τώ έρευνητή πάσαν άπαιτου- 
μένην πληροφορίαν. Τδ κείμενον, έπεξειργα- 
σμένον ύπδ 200 συνεργατών, άνδρών λογιών καί 
τών κορυφαίων τών έπιστημών αντιπροσώπων, 
περιέχει μυριάδας άρθρων πλείστου οσου ένδια- 
φέροντος. ' I I ιγ'. έκδοσι; κοσμείται διά 4000 
εικόνων έν χαλκογραφία, ξυλογραφία;, χρωμο
λιθογραφία καί έχει τυπογραφικήν διασκευήν 
άρίστην καί είς άκρου έπιμεμελημένην. Απας 
δ τύπος έξεφράσθη εύμενέστατα περί τοΰ συγ

γράμματος τούτου, ό δέ "Εσπερος θεωρεί κα
θήκον αύτού νά τδ συστήση πρδς τοΰ; τήν γερ
μανικήν γινώσκοντα; ομογενείς.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

ΑΝΑΤΙΝΑΞΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΝΗΣΟΥ.

ΚΤΩΒΡΙΟΥ ΙΟ'· 1885 έξετελέσθη έν Νέα 
Ύόρκη ή καταπληκτικωτέρα τών μέχρι 
τοΰδε γνωστών εκρήξεων, ήτις δικαίως 

έφείλκυσε τήν προσοχήν πάντων τών μηχανικών 
τού κόσμου. Ή έκρηξις αύτη προεκλήθη διά 
τής άναφλέξεως 130 χιλιάδων χιλιογράμμων 
δυναμίτιδος, καί σκοπό; αύτής ήτο ή άνατίναξις 
καί καταστροφή βραχώδους νησιδίου έκτάσεως 
ήμίσεος δλου χιλιομέτρου. Ή έκρηξις ούδεν 
έπέφερε δυστύχημα· τδ καταστραφέν νησιδίου 
ήτο βράχος ή μάλλον σκόπελος λίαν επικίνδυνος 
διά τήν ναυτιλίαν καί ή έξαφάνισις αύτού, άπο- 
φασισθεΐσα προ δέκα ήδη έτών, υπήρξε το απο
τέλεσμα γιγαντιαίας έργασίας καί έμβριθεστά- 
των μελετών.

Τδ νησιδίου τούτο, γνωστόν ύπδ τδ όνομα ό 
βράχο; τοΰ Flood-Rock, έκειτο έν τινι τών δύο 
θαλασσίων βραχιόνων, τών σχηματιζόντων τήν 
χερσόνησον, έφ’ ή; είναι έκτισμένη ή πόλις 
τής Νέας Ύόρκης. Κείμενος έν τιμ μέσιμ τή; 
θαλασσίας διόδου ό βράχος ήτο τοσούτιμ μάλλον 
έπικίνδυνος διά τούς ναυτιλλομένους, διότι κατα 
τήν πλημμυρίδα έκαλύπτετο έκάστοτε ύπδ τών 
κυμάτων καί καθίστατο σκόπελος δόλιος είς 
άκρου, καθότι μάλιστα ένταύθα καί τδ ρεύμα 
τών ύδάτων ήτο ορμητικόν. Πρδς άπομάκρουσιν 
τού βράχου τούτου έγένοντο έκτεταμένα προ
καταρκτικά έργα · άνωρύχθη βαθεΐα υπόνομος 
μετά διακλαδώσεων καί υπογείων στοών, αΐτινες 
πάσαι κατέληγον είς κεντρικήν στοάν εύρεΐαν 
καί ύψηλήν. Έν έκάστη τών υπογείων τούτων 
στοών έχαράχθησαν πλεΐσται δσαι όπαί, έν έκά
στη τών όποιων έτέθη άνά εν φυσιγγίου δυνα- 
μίτιδος. "Ολα τά φυσίγγια ταΰτα συνεδέθησαν 
πρδς άλληλα διά ηλεκτρικών συρμάτων ήρκεσε 
δέ είς μόνος ηλεκτρικός σινθήρ όπως άναφλέξη 
ταύτοχρόνως πάσας τάς γομώσεις ταύτας. Ή 
μέθοδος αύτη, άπλουστάτη κατά τήν θεωρίαν, 
παρουσίαζεν ύπό έποψιν πρακτικήν μεγάλα; δυ
σκολίας. Πρδς κατανόησιν τούτου αρκεί ν’ άνα- 
φέρωμεν ότι τδ όλικδν μήκος όλων τών ύπο- 
γείων στοών ήτο επτά χιλιομέτρων, ότι αί 
χαραχθεΐσαι όπαί διά τά φυσίγγια ήσαν 13,286 
τδν άριθμόν, καί ότι έκάστη τών οπών τούτων 
είχε διάμετρον 8 ύφεκατομ. έπί 3 μέτρων βά
θους κατά μέσον όρον, καί τέλος ότι τά έργα 
διήρκεσαν δέκα όλα έτη καί ή δαπάνη αύτών 
άνήλθεν είς 5 εκατομμύρια φράγκων. Εύνόητον 
είναι, πόση φροντΐ; έδει νά καταβληθή, όπως 
παρεμποδισθώσι τά υδατα νά πλημμυρήσωσι τά; 
ύπογείους στοάς καί μετά πόσης προφυλάξεως 
έπρεπε νά γείνη ή άνόρυξις τών στοών τούτων. 
At στοαί ήσαν δλαι ήριθμημέναι έπιμελώς καί 
μετά τήν τοποθέτησιν τών φυσιγγίων δυναμίτιδο; 
καί τών ηλεκτρικών συρμάτων έγένετο λεπτο
μερής έξέτασις έκ μέρους έπιτροπής μηχανικών.

"Αμα έξετελέσθησαν τά ύπόγεια έργα αί άνωθεν 
τοΰ εδάφους τοποθετηθεΐσαι άνορυκτιζαί μηχσ- 
ναί δΐΐλύθησαν πάλιν καί τά σύρματα συνεδε- 
θησαν πρός άλληλα ζαταλήξαντα είς έν κεντρι
κόν σύρμα, έφ’ ού έθεσε τόν ηλεκτρικόν σπιν
θήρα μικρόν εξαετές κοράσιον, ή θυγάτηρ τού 
στρατηγού Νεύτωνο;, τού αρχιμηχανικού τών 
έργων. ‘Η έκρηξις υπήρξε καταπληκτική καί 
σήμερον τδ νησίδιον έξηφανίσθη άπό τής έπι- 
φανείας τών ύδάτων καί ό θαλάσσιο; βραχίων 
είναι ελεύθερος.

Κινεζικά βιβλία. ΊΙ γαλλική "Έφη- 
μερις τή; Γυπογραφίας’ δίδει ήμϊν περιέργους 
πληροφορίας περί κινεζικών καί ιαπωνικών βι
βλίων. Έπωλήθη έσχάτως κινεζικόν βιβλίον 
προσευχών άντί 800 φράγκων. Ι ο βιβλίου τούτο 
είναι έκ χάρτου μελανός, ό δέ τύπο; καί έν 
αύτώ εικόνες θεοτήτων είναι χρυσαΐ. Τό έτος 
τή; τυπώσει»; τού βιβλίου τούτου είναι τό 1403. 
’Αντί 1800 φράγκων έπωλήθη φύλλον χάρτου 
περιέχον ολίγα σημεία μόνον καί άποδιδόμενον 
είς σοφόν τινα άκμάσαντα 300 έτη μετά Χρι
στόν. — Έτερον σύγγραμμα τετράτομον έχει 
του έξή; τίτλον. Έν έτει 1137 ό μανδαρίνο; 
Βέν έγραψε τήν εισαγωγήν τού βιβλίου τούτου, 
τοΰ γραφέντο; έπί τή; δυναστεία; Θάγγ (600—900 
μ. Χρ.)· Γό βιολίον τούτο προσφέρεται είς 
πώλησιν άντί 3000 φράγκων. — Καί άλλο 
σύγγραμμα, τιμώμενον κατά τόν βαθμόν τής 
διατηρήσεω; αυτού άπό 25 χιλ. μέχρι; 90 
χιλιάδων φράγκων, είναι ή μεγάλη Εγκυκλο
παίδεια, ή συνταχθεΐσα έπί τή; βασιλεία; τοΰ 
αύτοκράτορος Κάγκ-Σί 1662—1723). — Περίερ
γον είναι ότι έν Ιαπωνία ήδη άπδ τού έτους 
175 μ. Χρ. ύπήρχον τετυπωμένα ποιήματα, 
πωλούμενα άνά τήν χώραν. I ά τυπωτικά ταΰτα 
έργα ήσαν βεβαίως ατελέστατα, διότι γνωστόν 
είναι, ότι μόλις κατά τδν 6'" μ. Χρ. αιώνα έξε- 
τυπούντο έν Ιαπωνία καλώς βιβλία. Κατ’ έκεΐ- 
νον τόν αιώνα ή θρησκεία τοΰ Βούδα έξηπλώθη 
έκ Κορέας εί; τήν ’Ιαπωνίαν, καί μέ τήν θρη
σκείαν ταύτην μετεχομίσθησαν καί τά θρησκευ
τικά βιβλία, τά όποια ήσαν τά πρώτα γνωστά 
συγγράμματα. Έν ’Ιαπωνία αί πρώται ξυλο- 
γραφικαί εικόνες χρονολογούνται έκ τοΰ 8ΓΛ μ. 
Χρ. αίώνος. Καί έν Κίνα ό διά κινητών στοι
χείων τύπος χρονολογείται άπό τοΰ 6'',J αίώνος, 
άπό τή; δυναστείας Σούγζ. Οί κάτοικοι τή; 
Κορέα; μετεχειρίζοντο άπό τοΰ 1 Γ,υ αίώνος χάλ
κινα στοιχεία. Διά τών στοιχείων τούτων, τά 
όποια μέχρι σήμερον διατηρούνται έν ΙΙεκίνω, 
έτυπώθη καί ή μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια, περί 
ής ανωτέρω εΐπομεν. Πόσον βραδύτερον άνεκα- 
λύφθη έν Εύρώπη ή τυπογραφία, ήτις έπέφερε 
τόσον σπουδαίαν, πολιτικήν καί κοινωνικήν έπα- 
νάστασιν!

Έν τώ γαλλικά» στρατώ πρόκειται νά έπι- 
τραπή ή χρήαι? τής βλης γενειάδος. Ό 
υπουργός τών στρατιωτικών, υποστράτηγος Καμ- 
πενών διέταξε τους σωματάρχας νά τώ έκθέσωσι 
μέχρι τής α'. Νοεμβρίου τήν έπί τούτω γνώμην 
των. Διά τοΰ μέτρου τούτου ύπελογίσθη δτι 
θέλει προκύψει διά το κράτος οικονομία 600,000 
φράγκων κατ’ έτος. Ή άνακοινούσα τήν εΐδησιν 
ταύτην έφημερί; “Ή στρατιωτική Γαλλία”, 
λέγει βτι πρό έξ ήδη έτών προύτάθη παρ’ αύτής 
τό μέτρον τούτον, δπερ ήδη μόλις έλήφθη ύπ’ 
δψιν ύπό τοΰ ύπουργού τών στρατιωτικών.

Δείγμα εύγνωμοσύνης. 
τελευταίου γαλλοπρωσσιζοΰ π 
μανοι στρατιώται, ών ό είς έπιλοχία; 
ετερο; άπλούς στρατιώτης, ζατέλυσαν 
οίκίφ δύο
11 μέραν 

τήν οικίαν έ 
βπως τούς Λ{)--------
προφθασαντε; έσωσαν 
λαβον τούς ληστάς. 
τούτο ό Γερμανό 
άψιμαχία, ό 
πόλεμον εις τήν 
ένθα καί 
Έζ.τοτε κατ’

. Έν καιρώ τού 
ιολέμου δύο Γερ- 

καί ό 
έν τή 

γερόντων συζύγων, Γάλλων έν Νανσή. 
ινά κακούργοι τινες είσελθόντες εί; 

πετέθησαν κατά τών δύο πρεσβυτών, 
ληστεύσωσιν. Οί δύο στρατιώται 

τούς γέροντας καί συνέ- 
Μικρον μετά τδ συμβάν 

στρατιώτης έφονεύθη έν τινι 
δε έπιλοχία; έπέστρεψε μετά τον 

τατρίδα του, τήν Φραγκοφόρτην, 
άφεσίν του ένυμφεύθη. 

καιρώ τών Χριστουγέννων
μετά 

έτος 
ό πρώην έπιλοχία 
1 άλλου 1500 φράγκα ώς δώρον. Γούτο έξηκο- 
λούθησεν επί έτη τινά. Τήν παρελθοΰσαν εβδο
μάδά ό πρώην έπιλοχίας λαμβάνει αίφνης έκ 
ΙΙαοισίων έπιστολήν, δΓ ής τώ αγγέλλεται βτι 
ό ευγνώμων γέρων άποθανών τώ έκληροδότησεν 
20 χιλ. φράγκων διά τής διαθήκη; του. ΊΙ 
διαθήκη ώριζε καί έτέρα; δέκα χιλ. φράγκων 
οια τον στρατιώτην· έπειδή δμω; ό έπιλοχία; 
είδοποίησεν άμέσω; τηλεγραφικοί; δτι ού μόνον 
ό στρατιώτης έφονεύθη άλλά καί ή σύζυγό; του 
πρό πολλού άπέθανεν, έλαβεν είς άπάντησιν δτι 
και αι 10 χιλ. φράγκων άνήκουσιν αύτώ. καί 
δτι παρακαλεΐται νά μεταβή είς ΙΙαρισίους νά 
παραλάβη τήν κληρονομιάν του, ήν οφείλει απο
κλειστικό»; εις τήν εύγενή αυτού εν καιρώ τού 
πολέμου πραξιν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ.

’Αποφυγή τή; ύγρασίας. Ό καθηγητή; 
Ι’ασπάϊλ δίδει δύο πρακτικωτάτα; συνταγάς 

προ; προφύλαξιν τής υγρασία; έν τοΐς δωματίοις 
τών ισογείων πατωμάτων, α'. Κάτωθεν τού πα
τώματος επιθέτει τις στρώσιν ζόνεως ξυλανθρά
κων, επ αύτή; δε στρώσιν άσφάλτου πάχους.2 
ή 3 εκατοστομέτρων· άνωθεν αύτής τίθενται αί 
σανίδες ή αί λίθινοι πλάκες, β'. Οί τοίχοι άλεί- 
φονται διά τοΰ έξή; μίγματος- 100 γραμμ. κη
ρού, τερεβενθίνης 4 χιλιογράμμων. Οί τοίχοι 
θερμαίνονται δπως ξηρανθή τδ μίγμα τούτο. Ό 
τοίχος δέον νά άλείφηται κατά τμήματα, τό δέ 
μίγμα νά κρατήται ρευστόν έπί θερμής τέφρας. 
Έτέρα μέθοδο; πρός διατήρησιν τής ξηρασίας 
τών τοίχων είναι διά ύδρόφυγος πίλου (ή άμπά).

Λεύκανσις τών μαλλιών. Έπί 199 χι- 
λιογράμμων μαλλιών λαμβάνομεν 6 χιλιόγραμμα 
άνθρακική; σόδας, 1 λίτραν αμμωνίας καί 1/2 
γραμμ. στραμμωνίου. Διά τής μεθόδου ταύτη; 
τα μαλλία καθίστανται ού μόνον λευκά άλλά 
και απαλά, ώς εκ τούτου δέ καί εύζολώτερα 
εις την κατεργασίαν.

Κόλλα ή κεραμωτός πρός προφύλαξιν τών 
εμβολάδων. 850 γραμμάρια κοινή; ρητίνη; άνα- 
λύονται διά μέτρια; θερμότητος- δτε δέ ή ρη
τίνη αύτη καταστή ώς καθαρόν σεράπιον, προ
στίθενται είς αύτήν 300 γραμμ. οινοπνεύματος· 
τδ μίγμα τούτο τίθεται έντδς φιάλης καλώς 
κεκλεισμένης. ΊΙ κόλλα αύτή χρησιμεύει καθ’ δ- 
λας τας εποχάς, καί δέν βλάπτει ούτε τούς 
φλοιούς τών δένδρων ούτε τούς νέου; βλαστούς. 
Μια μόνον στρώσις αύτής αρκεί δπως προφυ- 
λαςή τα; εμβολάδας καί έπουλώση τά κατά τοΰ 
νέου δένδρου κατενεχθέντα τραύματα· τδ μίγμα 

τούτο ξηραίνεται συντόμω; καί σχηματίζει λε
πτήν άλλ’ άδιάσπαστον στρώσιν.

Επίχρισμα (βερενίκειον) διά χάρτας, σχέ
δια κ. τ. λ. Οί χάρται, τά σχέδια καί αί ει
κόνες έπικεχρισμέναι διά λεπτής στρώσεως ρευ
στού άραβικοΰ κόμμεω; διατηρούνται άριστα. 
Επειδή δέ τδ έπίχρισμα τούτο είναι διαφανές, 
οί χάρται καί τά σχέδια άποκτώσι μεγαλειτέραν 
κομψότητα. Ί ο άραβικόν ζόμμι (gutta-percha) 
διαλύεται κρύα (άνευ πυρός) έντδς τής βενζίνης.

Πανισχυρον καί φοβερόν 
τής φύσεως στοιχείον, 

έν ώρα τρόμον προξενώ, 
ώς άγριον θηρίον.

Έν τών οστών μου άν θραυσθή, 
ακέραιον θά μείνω, 

πόλις οέ τότε ανθηρά
'Ελληνική θά γείνω.

Νικ. Γ. Μουσοόρης έν Βερδιάνσζ.

Αίνιγμα 383.

Μικρά νήσο; τή; Ελλάδος 
έν γωνία έρριμμένη,

πέριξ δέ ύπδ σκοπέλων 
είμαι περιβεβλημένη·

Δύο λόφους άν τδ κύμα 
άποσπάση, θά χαθή,

είς τήν χεΐρά σου δ’ ή νήσο; 
παρευθΰς θά εύρεθή.

Ό «ύτίς.

Αίνιγμα 384.

Είς τδ πρώτον μου θά ευρης 
χρόνου τμήμα· 

εις τό δεύτερον σωμάτων 
λεπτόν νήμα· 

τδ δέ ο λ ον μου τι είναι; 
ποιητού έξοχου ρήμα.

Πρόβλημα 385.
(Φιλολογικόν.)

Τίνες είναι οί άρχαίοι συγγραφείς, ών τά 
άρχικά γράμματα τών δνομάτων αύτών σχημα- 
τίζουσι τήν λέξιν· ΕΛΛΗΝ;

Πρόβλημα 386. 
(Γεωγραφικόν.)

Νά εύρεθώσι 5 πόλεις τής Πελοπόννησου, 
αΐτινες ενούμεναι διά γραμμών νά σχηματίζωσι 
τόν άριθμόν 4.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 376.

Ποίμνη — Ιίοιμήν.

Αινίγματος 377.
"Αρτα — Ξέρξης — Άρταξέρξης.

Αινίγματος 378.
Ιον — ιον = Ίόνιον (πέλαγος).

Προβλήματος 379.

Α'. Άνά εν άτομον, μέ τοΰ; έξή; βα
θμούς. Τοΰ πατρός, οστις συνενοί έν έαυτω τοΰ; 
βαθμούς πατρός, πατρυιοΰ, α'. έξαδέλφου, καί 
ανεψιού, ήτοι 4. Τής μητρός, οΰσης μητρός, 
θεία; μεγάλης καί πρός πατρός θείας. Τών δύο 
θυγατέρων έκ τού α'. γάμου, ούσών τέκνων, θυ
γατέρων, προγονών, μελλοδελφών, άδελφών, α. 
έξαδελφών καί θειών (έξαδελφών πατρός), ήτοι 
7 οαθμ. έκάστη. 1 ών δύο υιών έκ β'. γάμου, 
όντων άδελφών, υιών, μελλαδελφών, τέκνων, 
ανεψιών ο . και γ ., ήτοι 6 βαθμ. έκαστος. Μιας 
θυγατρός β'. γάμου, οΰσης θυγατρός, τέκνου, 
άδελφής, μελλαδελφής καί άνεψιά; β'. καί γ'., 
ήτοι 6 βαθμ.

Β. Ανά έν, ώς καί άνωτέρω.
1 . Δύο είς μίαν κλίνην (οί σύζυγοι) 

καί ανά έν τέκνον είς τά; λοιπά; 5, βαθμοί δέ 
ώς άνωτέρω.

Προβλήματος 380.
Κάλαισχρο; — ’Αντίμαχο; — Πορίνο; —
Αντιστρατος. Ι ό έργον· δ ναό; τού’Ολυμ

πίου Διό; έν ’Αθήναις.

Προβλήματος 381.

Ο ΑΝΕΜΟΣ.

Ί έκνον είμαι τού αιθέρα;
Ίδιότροπον πολύ ·
Πότε ψάλλω έλευθέρως, 
Πότε μαίνομ’ έν χολή.

I λυκά πρώτον ψιθυρίζω, 
Κλαίω είτα γοερώς, 
Σφοδρώ; άλλοτε συρίζω, 
Καθώς οφις βλαβερός.

ΙΙίεσι; καί τυραννία 
Μ είναι δλως μισητή, 
Δι’ εμέ έλευθερία 
Μόνον είναι ποθητή.

Καί σΰ πότε μέ άκούεις 
2ς γλυκεΐαν μουσικήν, 
Αλλοτε δέ μ’ άποκρούεις 
'2; ένόχλησιν κακήν.

Ούτος μέν μέ καταράται 
Καί μακράν μέ άπωθεϊ, 
Έν ω ετερος πειράται 
Νά μέ εύρη, μέ ποθεί.

Είμ’ άόρατος, πλήν έχω 
Δύναμιν περιφανή,
Καίτοι άνευ πτερών τρέχο 
*2; ή άτμομηχανή.



208 ΕΣΠΕΡΟΣ. [‘Αρ. 109. 1/13 Νοεμβρίου 1885.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ ELSTER-STRASSE 41. LEIPZIG.
Παρακαλοΰνται οι έπιστέλλοντες προς τον Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καθαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν

έπιστρέφονται.

BROCKHAUS’
CONVERSATIONS-LEXIKON.

—

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

Το πλούσιον τούτο Λεξικόν, έν τεύχεσι 240 προς φοίνικας 50 
έκαστον, θέλει άποτελέσει 16 ογκώδεις τόμους, ών οί 11 έδημο- 
σιεύθησαν ήδη.

"Εκαστος τόμος τιμάται- 
vA.8fTOg ptv μαρχίΰν 7.50. 
Δίδ«μό·ος δια λιιοΰ μ. 9. 
Ήμιδιρμάτινος μ. 9.50. 
Έ,τί ιξαιριτικοΰ χάρτου καί πλουβίως δεδεμεΤος μ 15.

ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗΣ.

Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ.
ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΜΕΡΗ ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΑ ΣΗΜΕΙΣΩΣΕΩΝ. 

Καί

ΤΟ ΠΥΡ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΘΑΛΗΝ.
ΚΩΜΩΔΆ ΕΙΣ ΜΕΡΗ ΔΥΟ.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ»
ΤΥΠΟΙΣ Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ

1885.

ΛΕΞΙΚΟΝ 
ΕΛΛΗΝΟ-ΑΡΑΒΙΚΟΝ 

περιέχον τάς κυριωτέρας και χρήσιμωτέρας λέξεις και φράσεις ήρμηνευ- 
μένας άραβιστι δι’ ελληνικών χαρακτήρων και παράρτημα διαιρούμενον εις 
τρία μέρη· Α'. Περιγραφήν τών έπισημοτέρων πόλεων καί μνημείων τής 
Αίγυπτου- Β'. Τάς έθνικάς και θρησκευτικός έορτάς τών Αιγυπτίων· 

Γ'. Τά ήθη, έθιμα, δοξασίας καί προλήψεις τών ’Αράβων κτλ.

ΣυνταχΟέν 
ύπδ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ I. Ι1ΕΝΤΑΚ1Ι.

Έκδοθέν άναλώμασι 

τοΰ Ελληνικού βιβλιοπωλείου "Φοίνικος” 
ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΡΑΝ ΤΗ.

Ε Ν Α Α Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε I Αι

1885.

ΑΓΝΗΣ ΣΜΙΘ 
ΒΛΕΜΜΑΤΑ 

ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ·
Τρικυμία έν τω ’Ατλαντικό» Ώκεανώ — ΙΙρώται εντυπώσεις έν Άθήναις 
— Έν Άθήναις — Τδ Σούνιον καί ό Υμηττός — Ό Μαραθών καί. 
ή Αίγινα — Ό ισθμός τής Κορίνθου καί ή Άκροκόρινθος — Αί Μυκήναι 
καί ή Άργολική πεδιάς — Έν Σπάρτη — Παρά τον Ταΰγετον — ’Επί 
τής Ίθώμης — Τδ Πάσχα έν μονή — ’Από τής μονής εις Κρέκι— Έν 
’Ολυμπία — ’Απ’ ’Ολυμπίας εις Μέγα Σπήλαιον — Εκδρομή εις τήν 
Στύγα — Ελληνική φιλοξενία — Δυσχέρειαι — θύελλα έπί τοΰ Παρ
νασσού — ’Από τοΰ Παρνασσού εις Κέρκυραν — Ή γλώσσα καί ό χα- 
ρακτήρ τών νεωτέρων Ελλήνων — Τρόπος τοΰ περιοδεύειν έν Συρία καί 

έν Έλλάδι.
Μετάφρασις I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

Τδ παρόν βιβλίον, έκ 16 τυπογραφικών φύλλων εις σχήμα μεγάλου δ011 
συγκείμενον, καί περιέχον πολλάς καλλιτεχνικός εικόνας καί χάρτην τής 
Ελλάδος, έν ’Αγγλία έπί τούτφ κατασκευασθέντα, έξεδόθη κομψώς καί 

πολυτελώς δεδεμένον.
Τιμή Φράγκων 7.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΥΠΟΙΣ Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.

Έν τώ γραφείο» τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ έν Λειψία (ElSTEB-Strasse No. 41) 

ευρηνται τά εξής βιβλία·
Τόμος Α'. ΤΟΰ 'Εσπέρου, έτος 1881 — 1882. Πολυτελώς δεδεμ. φρ. 50 (χρ.). Άδετος φρ. 40.

Τόμος Β'. τοΰ ΈσΛέρου, έτος 1882—1883. - - φρ. 50 (χρ.). - - 40.
Τόμος Γ'· τοΰ ΈσΛερου, έτος 1883—1884. - - φρ· 50 (χρ·)· - - 40.
Τόμος Δ', τοΰ Έσπεροι·, έτος 1884—1885. - - φρ. 50 (χρ·)· · - 40.

Αρης Σμίθ, Ιίεριήγησις τής Ελλάδος. Μετάφρασις Ίω. Περβανόγλου. (Μετά εικόνων.) Πολυτ. δεδεμ. φρ. 7. 
Μιχαήλ ό Ιίαλαιολόγος. Διήγημα πρωτότυπον. 1883. Δεδεμ. φρ. 2.
Longfellow, Τδ άσμα τοΰ Νιαβάθα. (Μετά εικόνων.) Πολυτ. δεδεμ. φρ. 6.

Σημ. Τά άνω βιβλία εΰρίσκονται καί παρά τοΐς βιβλιοπώλαις, Κύριο» ΙΙ.Σαράντη, βιβλιοπωλειον "Φοίνικος” έν Αλεξάνδρειά, Κυρίω Ίω. ΙΙαπάδη 
έν Κωνσταντινουπόλει, Κυρίω Σ. 1'ράσσω έν Θεσσαλονίκη, Κυρίφ Φρ. Α. Σαρίκα έν Σμύρνη, Κυρίοις Κάρ. Μπέκ και Καρ. Βιλμπεργ εν Αθήναις.

Διευθυντής καί έκδότης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝ0ΓΛ0Σ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 41.

Χαρτοπωλεΐον· Β. ΣΠΤΣΜ0ΤΝΔ0Υ έν Βερολίνφ, Φραγκοφόρτη καί Λειψία. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟ1 ΤΟΥΛΙΝΟΙ έν Λειψία.


