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.......... Πόσον ώραϊον μά; φαίνεται όταν κοσμή 
τό άντιζείμενον τή; λατρεία; ήμών καί πόσον 
συμπαθεί πρό; τό πένθος μα; δταν μαραίνεται έπϊ 
τών τάφων !

Καί πώ; νά μή έπισύρη τό σέβα; ήμών τό όό- 
δον, όπερ ενδίδει εί; δλα; τά; ιδιοτροπίας, τά; 
ιδέα;, τά όνειρά μας, δέχεται δλα; τά; μεταμορ
φώσει; τοΰ χρώματος καΐ τών διαστάσεων χωρίς 
νά στερήται τή; ζομψότητο; τοϋ σχήματος αύ
τοΰ; ύφίσταται τάς αναρίθμητου; αλλοιώσει; είς 
ά; ύποβζλλει αύτό ό εραστής αύτοΰ, καί χωρίς νά 
μέν/] τό ρόδον τοΰ παλαιού καιρού, διατελεΐ πάν
τοτε τό αντικείμενο·/ τοϋ θαυμασμού μας; ‘Π χά
ρις τοΰ κάλυκό; του μά; γοητεύει, ή λαμπρότη; 
καϊ δροσερότη; τοϋ χρωματισμού του μά; μαγεύ- 
ουσι· καί όπω; μά; καταιχμαλωτίση, άμα άνοι
ξη αποπνέει εύωδίαν ήδυτάτην. 'Γούτου ένεκα έκ- 
πληττόμεθα μανθάνοντες ότι Μαρία ή έκ Μεδίκων 
■ήσθάνθη εαυτήν παθοΰσαν έπί τή Οέκ ένό; ρόδου 
έζωγραφημένου. Τό φαινόμενον τούτο είναι δλω; 
εξαιρετικόν καί μοναδικόν διότι ή γυνή αγαπά φυ- 
σικώ; τό ρόδον πρός τό όποιον ποθεί νά, συγζρίνη- 
ται. Τούναντίον δέ ή ώραία Γαβριέλλα, ή εύνοου- 
μένη Ερρίκου τοϋ Δ’, ήγάπα μανιωδώς τά ρόδα 
καί ό άπιστο; σύζυγο; τή; Μαρίας τή; έκ Μεδί
κων έξεδικεϊτο δαψιλώ; διά τήν αποστροφήν τή; 
βασιλίσση; πρό; τά ρόδα φροντίζω·/ νά καλλιεο- 
γώνται τά ωραιότερα είδη αύτών έν τώ κήπω 
τού περιπτέρου τή; Γαβριέλλη;.

Τό ρόδον, επαναλαμβάνω. ενδίδει εϊ; όλα; ή
μών τά; ιδιοτροπία;. Είναι ευκολον νά κρίνη τι; 
περί τούτου έκ τών χιλιάδων τών ποικιλιών ύφ’ 
ά; παρίστανται τά αναρίθμητα είδη άτι/αοί κη
πουροί έξακολουθοΰσι νά καλλιεργώσι. Δέν θά 
νομισθώ ύπερβολικό; έκτιμών εις! 3 — 1 4,000 τά; 
εκλεκτά; ποικιλία; τών ρόδων. Ούτω δέν πρέπει 
νά έκπλαγώμεν άν άναβιβάζωσιν εί; 5,000 τάς 
ποικιλία; των έν Εύρώπη ρόδων καί άν ροδομα- 
νεΐς τινες τή; Λουγδουνιανή; επαρχία; κατέχωσι 
συλλογάς 2000 ποικιλιών. Ό αριθμό; τών ροδιών 
τών άνηκουσών μόνον εί; τού; ροδο φίλου; τού νο

μού Σηκουάνα καί Μάρνη; έξετιμήθη τώ 187 5 εί; 
2 εκατομμύρια περίπου, οί δέ ροδόφιλοι τοΰ νομού 
Σηκουάνα καί Ούκζη; κατείχαν έν έκατομμύριον 
καί επέκεινα. Τήν αλήθειαν τών αριθμών τούτων 
κατανοεί τι; όταν παρευρεθή ε’ίς τινα έκθεσιν ρό
δων. Κατά τήν ειδικήν έκθεσιν τών ρόδων τοϋ 
Urie-Comple-Robert τήν γε νομέ'νην τώ 1865 υ
πήρχαν 63,500 ρόδα σταλέντα ύπό τεσσαράκοντα 
εκθετών καί περιέχοντα 800 περίπου ποικιλίας. 
"Εκτοτε δέ αί πρό; τήν καλλιέργειαν τών ροδιών 
διαθέσει; ηΰξησαν έπί τοσοΰτον έν τή Γαλλία 
ώστε ό νοϋ; τοϋ άνθρώπου φέρεται αύθορμήτω; εί; 
τά θαύματα τή; .YaJijiac.

'Π καταγωγή τού ρόδου είναι εντελώς άγνω
στο;. (Ιιθζνώ; ύπήρξε τούτο έν τών κοσμημάτων 
τή; Έδέμ. τών πρώτων ήμών προγόνων· άλλά, εν 
πάση περιπτώσει, ή μυθολογία διδάσκει ήμά; ότι 
τό πρώτον ρόδον όπερ έφάνη έπί τής γή; ανήγ
γειλε τήν γέννησιν τή; Παλλά.δο;. Πάσα γή σχε
δόν είναι πατρί; τού ρόδου, διότι εύρίσκεται εϊ; 
τούςπαγώνας τή; Γροιλανδία; καί τή; Καμτσάτ- 
κα; ώς καί εί; τά ύψηλά οροπέδια τοϋ Μεξικού 
καί τή; Άβυσσινία;. ΊΙ Άσία κέκτηται ρόδα ώ; 
καί ή Εύρώπη· ένθυμηθώμεν δέ ότι έκ τού Καύ
κασού έλάβομεν τήν ίκαΤύντάφυ.Ι.Ιοχ ροδιαν, έκ 
τή; Περσία; τήν δεκδρεζ///· ροδιά/·, έκ τών άκτών 
τού Βοσπόρου τήν κιτζίηρ· ροδιαχ καί έκ τή; 
Δαμασκού τήν ομώνυμον ταύτη; ροδιάν κτλ.

Ό αριθμό; τών κυρίως βοτανικών ειδών δέν εί
ναι μέγας: 14 είδη έν ’Αμερική, 39 έν Άσία, 3 
έν Αφρική, 1 έν Βαρβαρίζ καί έν Μαδέρα, 1 έν 
Αιγύπτιο 1 έν Άβυσσινία, έν τή βορείω Εύρώπη 
6, έν τή Αγγλία 10, έν τή Γαλλία 19· ή Γερ
μανία είναι ή ήττον πλούσια· έν τή μεσημβρινή 
καί τή δυτική Εύρώπη θέλουσιν άνακαλυφθή βε
βαίως καί άλλα είδη.

ΊΙ Ελλάς ήγάπησεν έμ.μζνώ; τόν βασιλέα αύ- 
I τόν τών άνθέων ή Σαπφώ, ό ’Ανακρέων καί ο "Ο
Ι μηρό; έψαλαν αύτό. Οί "Ελληνες άφιέρουν τό ρό- 
| δον εί; τήν \ύγήν, τήν 'Αφροδίτη·/ καί τά; Χά
ρισα;. Έστεφανούντο διά ρόδων εί; τάς έορτάς, 
είς τού; θριάμβου; καί τά συμπόσια· έκόσμουν 
ροδίνοι; στεφάνοις τά αγάλματα τής "Ηβης, τή;
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Αφροδίτης καί της Χλωρίδος. Τό ρόδον ητο, έν 
γένει, άντικείμενον τών χαρςεστέρων αλληγοριών.

Ούδεμία μνεία τοΰ ρόδου άπηντηθη μέχρι τοΰ- 
5ε εΐς τά Ιερογλυφικά" σοφοί τινες μάλιστα ισχυ
ρίζονται ότι δέν απαντάται ούδέ έν τφ έβραϊκφ 
κειμένφ τής 'Αγίας Γραφής. Έν τούτοις, εΐς τά 
ιερά βιβλία ή αίωνία σοφία παραβάλλεται πρός 
τούς ροδώνας οϊτινες έφάίνοντο πλησίον τής Ίε- 
ριχοΰς καί οί ιερείς τής ‘Ιερουσαλήμ ειχον τό μέ
τωπον έστεμμένον ρόδοις κατά τήν τελετήν τής 
θυσίας.

Ή Ρώμη έδανείσθη έκ τής Ελλάδος τόν πρός 
τό ρόδον έρωτα καί άναγινώσκομεν έν τοίς Αατί- 
νοις συγγραφεΰσιν ότι βροχή ρόδων έπιπτεν έπί 
τών συνδαιτυμόνων. Οΰτω δέσμη ρόδων έρρίφθη 
εΐς τό γεΰμα δπερ ή Κλεοπάτρα προσήνεγκε τφ 
Άντωνίφ. Ό Νέρων έν μι^ε μόνη τελετή κατά 
τήν Βάγιαν έδαπάνησεν εΐς ρόδα 4 εκατομμύρια 
σεστερτίων (500,000 φρ.). Οί νέοι μνηστήρες ί- 
φέροντο είς τόν βωμόν τοΰ Υμεναίου έχοντες τήν 
κεφαλήν ρόδοις κεκοσμημένην· ρόδα έρριπτον έπί
σης έπί τών τάφων, ώς τελευταίον μύρον, ώς τε- 
λευταΐον δείγμα σεβασμού πρός τό πενθούμενον 
αντικείμενου.

Ή ίσλαμητική ’Ανατολή έκληρονόμησεν έκ τής 
άρχαιότητος τήν πρός τό ρόδον άγάπην. Οί ανα
τολικοί ήγεμόνες ήρέσκοντο, έν τή ήδυπαθεία αύ
τών, μεθύοντες έκ τής εύωδίας τών ρόδων. Ό 
ποιητής 2'ααδ>/ έποίησε τόν κΐ)ποκ τωκ arfftotr, 
έργον γνωστόν είς τούς γλωσσολόγους. Οί Άραβες 
δαψιλώς έκαλλιέργουν τά ρόδα έν τοίς κήποις αύ
τών, καί τά άνάκτορα τής Καοδούης, τής Άλάμ- 
βρας, τής Βαλεντίας έβοιθον ροδώνων. Οί χρι
στιανοί έδωκαν εΐς τήν θεομήτορα τό συμβολικόν 
όνομα τοΰ ρόδον τοϋ μυστικοΰ.

Άφίνοντες δέ τήν άρχαιότητα, καθ’ ήν ύπό 
τήν γραφίδα τών ποιητών συχνότατα απαντάται 
τό ρόδον, έν ταϊς παραδόσεσιν, ύπό τό κάλυμμα 
χαριεσσών άλληγοριών, άς ίδωμεν όποιου θαυμα
σμού έτυχε παρά τών πατέρων ήμών. Έξ αύτού 
θέλομεν έννοήσει πόσον έθνικόν, πόσον αληθώς 
γαλλικόν είναι τό ρόδον.

Κατά τήν έγκατάστασιν τών Φράγκων έν Γα
λατία τό ρόδον έχαλλιεργείτο έν τή ήμετέρκ χώ
ρα· διότι, έάν πιστεύσωμεν τά χρονικά Γρηγο- 
ρίου τοΰ έκ Τούρ, ή βασιλεία τοΰ Χιλπερίκου τοΰ 
Α' είδε πρόωρον βλάστησιν τών ρόδων τώ 584. 
Είναι πρόδηλον ότι οί πατέρες ήμών έγίνωσκον 
τότε όλίγας ποικιλίας ρόδων, έπειδή έθαύμαζον 
τά ρόδα τών αγροτικών φρακτών καί τών θαμνώ- 
νων. Τό λεγόμενον po’Jor τωκ xvr&r έχαιρε τό
τε μεγάλην φήμην ένεκα τών αποδιδόμενων αύτώ 
ιδιοτήτων τής θεραπεύσεως τής λύσσης. Έπί τής 
φεουδαλικής δυναστείας, ή τιμαριούχος δέσποινα 
άποσυρομένη είς τήν έπαυλιν αύτής, έστερημένη

συνήθως τής παρουσίας τοΰ συζύγου αύτής, δστις 
ήσχολεϊτο είς τόν πόλεμον, έστρεφε τάς τρυφερό
τητας αύτής είς τά άνθη, καί άπό τής στιγμής 
έκείνης ή καλλιέργεια τοΰ αρχοντικού κήπου έλα
βε σπουδαίαν έπέκτασιν. Τά ρόδα, φυσικώς, έπο- 
λιτογραφήθησαν έν αύτφ έκ τών πρωτων, κατέ
στησαν ήττον σπάνια καί ολίγον κατ’ ολίγον έγέ- 
νοντο άντικείμενον έμπορίου άοκετά σημαντικού 
έν τισι τών έπαρχιών τής Γαλλίας, ώς έν Βρίη 
καί έν Νορμανδία. Ιδίως δέ ιό έμπόριον τών ρό
δων άπέβλεπεν είς τήν κατασκευήν ροδονέρου. 
Οΰτως ό τιμαριούχος έπέβαλλεν είς τόν ύποτελή 
αύτοΰ άριθμόν τινα ροδώνων πρός τόν σκοπόν τού
τον. Ό φόρος αύτός κατέστη τοσοΰτον γενικός 
εις τινα έποχήν, ώστε τό γεγονός τού προσφέρειν 
ρόδα έθεωρεΐτο ώς τό σύμβολον τής όφειλομένης 
εισφοράς τοΰ ύποτελούς. Οΰτω βλέπομεν τούς 
δούκας καί τούς όμοτίμους τής Γαλλίας ύποχρεου- 
μένους νά δίδωσι τρις τού έτους είς τό δικαστι
κόν βουλευτήριον τών Παρισίων (Parlemeilt) έξ 
ου έξηοτώντο, ό,τι ώνόμαζον τότε δμ,ι.Ιοτ ρύδωκ. 
Ή ύποταγή αΰτη διαιωνίσθη έπί μακράν χρόνον 
μέχρι τού ιζ' αΐώνος. Ό Ερρίκος Δ', ότε άκόμη ή
το βασιλικός πρίγκηψ, δέν έξηρείτο τής οφειλής 
ταύτης. Άρχοντες καί ύπάλληλοι τού δικαστι
κού βουλευτηρίου ύφ’οίονδήποτε τίτλον, έλάμβα- 
νον ρόδα, καί συχνάκις αί αΐθουσαι τούτων έβρι
θαν έξ αύτών. Τό τιμαριωτικόν τούτο δικαίωμα 
ύπεστήριξε τήν εισαγωγήν νέων ειδών. Οΰτως ό 
Τιβώ, κόμης τής Καμπανίας καί τής Βρίας, έπι- 
στρέψας έκ τής σταυροφορίας είσήγαγε τό ζ/αμα- 
σκηκοκ ρόδοκ, ουτινος ή καλλιέργεια .ιδιαζόντως 
άνεπτύχθη πέριξ τής Προβιγκίας, έξ ου καί τό 
λεγόμενον Προδιγκιατοκ ρόδοκ.

Άναμνησθώμεν δ’ έτι ότι κατά τόν μεσαιώνα 
τό ρόδον έχρησίμευεν είς τήν στέψιν τής αρετής 
καί ότι είς επίσκοπος τοΰ Νουαγιών, ό άγιος Βε- 
νάρδος, έφαντάσθη κατά τόν ις·' αιώνα τήν χα- 
ρίεσσαν τελετήν τής στέψεως τών ροδιών, δια- 
τηρουμένην έν πολλαϊς έπαρχίαις τής Γαλλίας.

Οί Πάπαι παρεδέχθησαν βραδύτερου τό έθιμον 
τούτο τροποποιοΰντες αύτό. Ό άκρος ποντίφηξ 
εύλογεϊ χρυσοΰν ρόδον τήν ήμέραν τής άγιας Πα
ρασκευής καί προσφέρει αύτό είς τόν ήγεμόνα ή 
τήν ήγεμονίδα, ήτις προσήνεγκε μείζονας υπηρε
σίας τή Εκκλησία. Τφ 1160 ό Λουδοβίκος ς"’ ό 
Νεώτερος, βασιλεύς τής Γαλλίας, έλαβε τό πρώ
τον χρυσοΰν ρόδον.

Άυευρίσκομεν άκόμη τό ρόδον χρησιμεΰον ώς 
βραβεΐαν έν τοίς διαγωνισμοίς τής Ακαδημίας 
τής ίδρυθείσης έν Τουλούζη, ύπό τό ονομα Άκθι· 
ra ΙΙαίγτια, ύπό τής Κλημευτίυης Ίσαύρου τώ 
1491. Ρόδα έκ διαφόρων μετάλλων χρησιμεύου. 
σιν ώς αμοιβή τών διαφόρων έργων άτινα κρίνον- 
ται άξια αύτής.

Ή καλλιέργεια τών ρόδων έπεκτείνεται σήμε
ρον συντόνως είς τούς νομούς Σηκουάνα καί Ούά- 
ζης, Σηκουάνα καί Μάρνης, καί Σηκουάνα. Πέριξ 
τοΰ Brie-ComptoRobert έπέκειυα τών εκατόν ρο- 
δόφιλοι οίκούντες είς δέκα τρεις τών κύκλω δή
μων ασχολούνται περί τό κηπουρικόν τούτο έμ
πόριον. Αί τοποθεσίαι αύται καθίστανται αποθή
κη έξ ής προμηθεύονται οί ξένοι έκ τε τής ’Αμε
ρικής καί τής Ι’ωσσίας.

Εννοεί τις ευκόλως διά τί γίνονται είδικαί 
έκθέσεις τών ρόδων άναλογιζόμενος ότι είς μό
νους τούς δήμους, ών έμνήσθημεν ανωτέρω, καλ
λιεργούνται ύπέρ τά δύο εκατομμύρια ροδιών. Τό 
ρόδον είναι τό έκλεκτότερου άνθος τών κήπων 
μας, καί είς κήπος άνευ ρόδων ομοιάζει πρός αί
θουσαν άνευ κυριών.

Τό ρόδον πρός τούτοις καλλιεργείται έν τισι 
χώραις όπως παρέχη μυρεψικάς ΰλας.

θα έπεξετεινόμεθα πέραν τοΰ δέοντος έάν ά- 
πηριθμοΰμεν τά γένη καί τά εϊδη τών ροδιών τών 
άναφερομένων έν τοίς διαφόροις καταλόγοις, το
σούτω μ,άλλου δσω κατ’ έτος προστίθενται νέα 
καί όσφ μία έκατοστύς καλών ειδών ήθελεν άρκέ- 
σει διά τόν κήπον ένός έραβτού τών ρόδων.

Άναπολήσωμεν τελευτώντες τήν καταγωγήν 
τού ρόδου τείου ή Ίκδιχοΰ, όπερ Ιί τούτοις έκο- 
μίσθη έκ Κίνας. Ή εισαγωγή αύτοΰ άνέρχεται είς 
τό τέλος τοΰ παρελθόντος αΐώνος. Παρετηρήθη τό 
πρώτον κατά τό 1793 παρά τινι Άγγλφ ροδο- 
φίλφ όνομαζομένφ ΙΙάρσονς. Διάφοροι περιηγηταί | 
είσήγαγον αύτό έκ νέου, ό’Εβάν τώ 1804, ό σίρ 
Οϋμ τφ 1809.

ΊΙ πρώτη Βιγγα,Ιιχη ροδιά φαίνεται είσαχθεί- 
σα είς Αγγλίαν τφ 1771. Έκ νέου δέ είσήχθη τφ 
1780.ύπό τού Κέρ, δστις έκόμισεν αύτήν έκ Καν
τιανός, καί ό Άγγλος Στάτερ ταύτοχρονως είσή
γαγε δεύτερον είδος αύτής έκ τής ιδίας πόλεως. 
Ή ροδιά τήι; κήσου τώχ Γουρβόκωκ είσήχθη είς 
Γαλλίαν κατά τάς άρχάς τοΰ παρόντος αΐώνος.

’£» τοϋ Γαλλικόν.

II ΣΙΒΠΡΙΑΝΠ ΝΕΑΜΣ.

.Vetuypaaic Δ. Γ. Μοστράτου,

Συνέχεια· ϊδε σελ. 195.

Ό χειμών έγίνετο έτι μάλλον δριμύς, ή χιών 
είχε πέσει τόσον άφθονος, ώςτε αί οδοί ήσαν άβα
τοι τοίς όδοιπόροις. Ή Πρασκοβία περί τάς οκτώ 
ήμέρας διέτριψεν έν τινι κώμη καί ήδη θαρραλέα 
παρεσκευάζετο νά έξακολουθήση πεζή τήν πο
ρείαν αύτής, άφοΰ ίκανώς ύπό τών έφολκίων κα- 
τεπατήθη ή χιών. Άλλ’ όμως οί ξενώσαντες αύ

τήν χωρικοί τήν μετέπεισαν, καταδείξαντες είς 
οποίον κίνδυνον ήθελεν έμβάλει έαυτήν, άν έμελ
λε ν άμέσως τότε νά όδοιπορήση.

Καί όντως, καθ’ δν τρόπον ώδοιπόρει ή νεά- 
νις ήμών, ούδ’ οί ρωμαλεώτεροι τών ανθρώπων 
δύνανται νά προχωρήσωσι κατά τήν αύτήν έπο
χήν· ό όλεθρος αύτών είνε αναπόφευκτος, διότι 
άποπλανώνται έν ταϊς πεπηγυίαις έκείναις έρή- 
μοις, καθ’ δν χρόνον οί άνεμοι βιαίως σαροΰσι 
τήν χιόνα καί έξαφανίζουσι τάς οδούς.

Κατ’ εύτυχίαν τής Πρασκοβίας, έφθασεν είς 
τήν κώμην έκείνην συνοδεία έλκηθρων, κομιζόν- 
των τροφής είς Αίκατερινούπολιν, διά τήν προςέγ- 
γισιν τών Χριστουγέννων. Οί οδηγοί τών έλκη
θρων άνεβίβασαν τήν νέαν έπί τίνος αύτών.

Έν τούτοις, μεθ’ άλας τάς πρός αύτήν περι
ποιήσεις τών αγαθών έκείνων ανθρώπων, ή Πρα
σκοβία μή έχουσα ένδύματα, αρμόδια πρός τήν 
ώραν τοΰ ένιαυτοΰ, πάνυ δυσχερώς άντείχεν είς 
τό δριμύ έκεϊνο ψύχος, περικαλυπτομένη διά τών 
έπισκεπουσών τά πράγματα ψιάθων.

Τή τετάρτη ήμέριρ τό ψύχος κατήντησε τόσον 
παγετώδες, ώςτε, καθ’ήν στιγμήν έστη ή συνο
δεία, δέν κατώρθωσε νά καταβή τοΰ έφολκίου ή 
τρέμουσα καί νεναρκωμένη νέα.

Τότε μετήγαγαν αύτήν είς τό kharstma *, παν
δοχέων, άπέχον πάσης ανθρώπινης διαμονής, επέ
κεινα τών τριάκοντα βερστίων. Αύτού ήν ό σταθ
μός τών έφιππων ταχυδρόμων.

Οί χωρικοί παρετήρησαν ότι είχε πεπηγυϊαν 
τήν έτέραν τών παρειών, ήν καί έπέτριψαν διά 
χιόνος. Άλλ’ εί καί διαφερόντως περιεποιήθησαν 
τήν νέαν, ούχ ήττον ούδαμώς έπείσθησαν νά όδη- 
γήσωσιν αύτήν προσωτέρω, είπόντες αύτή ότι είς 
μέγιστον ένεβάλλετο κίνδυνον, οδοιπορούσα άνευ 
διφθέρας, έν μέσφ δριμυτάτου ψύχους, όπερ άναμ- 
φιβόλως έμελλεν έτι μάλλον ν’ αύξηθή.

Τότε ήρξατο ή νεάνις θρηνούσα πικρώς, διότι 
προΰβλεπεν ότι δέν έμελλε πλέον νά τύχη καί 
άλλης εύκαιρίας, τοσοΰτον εύνοϊκής, ούδ’ άλλων 
ανθρώπων, τοσοΰτον άγαθών, ώςτε νά όδηγήσωσιν 
αύτήν. ’Εκτός δέ τούτων καί αύτοϊ οί τοΰ khar- 
Stma κύριοι δέν έφάίνοντο πρόθυμοι νά ξενίσωσιν 
αύτήν, θέλοντες έπιμονως ν’ άναχωρήση μετά τών 
άγαγόντων αύτήν έκείσε.

Οΰτως άμηχανοΰσα έν τή διαψεύσει ής είχεν

1 Τά kharstma εΐνε μεγάλα παραπήγματα ή επι
στεγάσματα, ύφ" ά χαταλύουσιν οί περιηγηταί. Τοιαΰ- 
τα εΐνε τά caravanserails τής Ανατολής χα'ι αί ren
tes τής ‘Ισπανίας. Έκτος τής στέγης, μόνον ο,τι κο
μίζεις τούτο καί ευρίσκεις ύπ’ έκεΤνα τά παραπήγ
ματα.
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tX-iSa; ότι ήθελε πορευθή ασφαλώς μέχρι; Αίκα- 
τερινουπόλεως, έτράπη πρό; τινα γωνίαν τοΰ δω
ματίου, έρμαιου βαθυτάτη; Ολίψεω;.

Ή κατάστασι; αύτή; συνεκίνησε τών οδηγών 
τήν καρδίαν, ών έκαστο; κατέβαλεν έρανον πρός 
αγοράν διφθέρας προβάτου, τιμωμένη; έν έκείνη 
τή χώρα πέντε μόνον ρουβλίων άλλ' όμω;, κατά 
δυστυχίαν, ούδεμία έτυχε πωλουμένη, ούδείς δέ 
τών κατοίκων τή; μεμονωμένης έκείνης πόλεως 
ήθέλησε νά προςενέγκη τήν εαυτού, δύσκολου οϋ- 
ση; τή; άντικαταστάσεως.

Οί χωρικοί προςήνεγκον καί επτά ρούβλια πρό; 
τινα του ξενοδοχείου κόρην, άρνηθεϊσζν καί αύ
τήν. Τοιαύτη ζπέβη ή δεινή τών πραγμάτων 
κατάστασι;, ότε τι; τών νεωτάτων τήν ηλικίαν 
οδηγών προύτεινε ν αίφνης μοναδικοί τα τον τρό
πον, καθ’ δν ή Πρασκοβία έπωφελήθη τήν αγαθήν 
αύτών προαίρεσιν.

—Άς δανείζωμεν, είπεν, εί; αύτήν μέ τήν σει
ράν ό καθείς τήν διφθέραν του, ή μάλλον ά; λάβη 
διά παντός τήν ΐδικήν μου και ημείς ά; άλλάσ- 
σωμεν εί; κάθε βέρστιον.

Πάντες προθύμω; πρό; ταΰτα συγκατένευσαν, 
πάραυτα δ’ ύπελογίσαντο τήν τε άπόστασιν καί 
τό ποσάκι; αί διφθέραι έμελλον ν' άνταλλαχθώσιν.

Οί 'Ρώσσοι χωρικοί πάντοτε υπολογίζονται καί 
δυσκολω; άπατώνται.

Ή οδοιπόρο; έπεβιβάσθη εί; έφόλκιον, ασφα
λώς τή διφθέρζ περικαλυφθεΐσα, ό δ’ αύτήν παρα- 
χωρήσα; νεανία; έκαλύφθη δι’ ή; τέω; χρήσιν έ- 
ποιήσατο ή κόρη ψιάθου. Ούτο; ό νέο; έκαμψε τού: 
πόδας, έκαθέσθη, ήρξατο άδων μεγαλοφώνως καί 
πρώτο; ήλασε τού; ίππους.

ΊΙ τών διφθερών μεταλλαγή έγένετο ακριβώς 
κατά πάντα πάσσαλον βερστίου καί ή συνοδεία 
άφίκετο τάχιστα τε καί αίσιώτζτζ εις Λίκατερι- 
νούπολιν.

Καθ' δλην τήν πορείαν, άδιακόπω; έδέετο τοΰ 
θεού ή νεάνις, ίνα μή τι κακόν πάθη ή τών οδη
γών αύτής ύγιεία, ένεκα τή; αγαθοεργίας αύτών.

ΊΙ Πρασκοβία ζφικομένη εί; Αίκατερινούπολιν 
κατφκησε τό αύτό καί οί οδηγοί ξενοδοχεΐον, ού 
ή κυρία, μαθοΰσα παρ’αύτών τινά τών τή νεάνιδι 
συμβεβηκότων καί έκ τή; άφηγήσεω; συμπερά- 
νασα ότι έστερεΐτο χρημάτων, πάραυτα άπηρίθ- 
μησε πρό; αύτήν όσου; έν εκείνη τή πόλει ύπελή- 
πτοντο ώ; γενναιοτάτους, άμα δέ καί συνεβού- 
λευσεν αύτή ν’ άποταθή πρό; αύτού;, ίνα τύχη 
προστασία; καί τή; πρό; τήν μέλλουσαν αύτή; 
έκτενή πορείαν χναγκα·'α; βοήθεια;.

Πρό πάντων ύπερεπή :σε τήν κυρίαν Μιλέν, τά 
μάλιστα φιλόφρονα, ευεργετικήν τοϊ; πτωχοί; καί 
όνομαστήν έπ' άγαθότητι καρδία;.

Οί τοϋ ξενοδοχείου υπάλληλο·, έβεβαίωσαν τήν 
αλήθειαν τών λόγων τή, ξενοδόχου. Άλλ’ ή όδοι-

ΡΙΣ.

πόρο;, καί άν μή κατενόει τόν σκοπόν τή; γυναί
κας, πάντως ήθελεν άναγκασθή νά ζητήση ετέ- 
ραν τινά κατοικίαν.

Ό ξενών έκείνος ήν έκ τών ρωσσιστί καλουμέ- 
νων postoialeroi’ (Ivor (οίκων άναπαύσεως) k

Οί τοιοΰτοι ξενώνες συνήθως έχουσιν εύρύ πα
ράπηγμα δι’ ίππους, ού σκέπη εΐνε μόνη ή στέγη· 
έν τή γωνία τοΰ παραπήγματος ύπάρχει έν μόνον 
θερμόν διαμέρισμα, κατέχον τό τέταρτον μέρος 
έκείνου, έν ώ οί οδοιπόροι εγκαθίστανται δπως 
έμποροΰσι. Τό έδαφος αύτοΰ γίνεται κλίνη τών 
μή δυναμένων νά κατακλιΟώσιν έπί τή; θερμά
στρας.

Τή επαύριον ή νεάνις έξήλθεν ένώρως, σκοπού
σα νά πορευθή πρό; τήν κυρίαν Μιλέν άλλ’ ώ; 
έσυνήθιζε, πρώτον έπορεύθη εϊς τήν έκκλησίαν, 
ένθα ήσαν συνηγμένοι τόσοι άνθρωποι, όσου; ού- 
δεπώποτε είχεν είδεΐ έπί τό αύτό. ’Ητον ήμέρα 
κυριακή.

Αί Οερμαί αύτή; εύχαί και δεήσεις τόσον είλκυ- 
σαν τά βλέμματα πάντων, όσον ό τε σάκκο; καί 
ό ιματισμό; τη;· άπαντες κατενόησαν ότι ήν 
ξένη τι; οδοιπόρο;.

Έξελθοΰσαν τή; εκκλησίας, κυρία τις ήρώτη
σεν αύτήν τίς ητον. ΊΙ Πρασκοβία άπεκρίνατο διά 
βραχέων καί σπεύδουσα ν’άπέλθη, είπεν αύτή ότι 
έσκόπει νά πορευθή, πρός ζήτησιν φιλοξενίας, 
παρά τή κυρία Μιλέν, ής τήν φιλανθρωπίαν ήκου- 
σε παρά πάντων έξυμνουμένην.

Άλλ' ή νεάνις ήμών έλάλει πρός αύτήν τήν 
κυρίαν Μιλέν, ήτις ήδη ήκουσεν έαυτήν έγκωμια- 
ζομένην, διά τρόπου μηδεμίαν υπόνοιαν κολακεία; 
έμποιοϋντος. ΊΙ άγαθή έκείνη γυνή, πριν ή γνωρί- 
ση έαυτήν πρός τήν οδοιπόρον, ησμένισε προ; 
στιγμήν βλέπουσχ τήν αμηχανίαν τή; κόρης.

—ΊΙ τόσον έπαινουμένη κυρία Μιλέν, είπε πρό; 
αύτήν, δέν είνε τόσον εύεργετική όσον φαντάζε
σαι. "Αν θέλη; νά μέ πιστεύση; καί νά έλθη; μετ' 
έμού, θά σοί παραχωρήσω οίκημα πολλφ καλ·. 
λιώτερον.

ΊΙ Πρασκοβία, ξ όσων αγαθών συστάσεων ή
κουσεν έν τώ ξενυδοχείφ περί τή; κυρία; Μιλέν, 
διετέθη όυσμενώ; πρό; τήν νέαν φίλην, ή καί ή- 
κολούθησε μή τολμώσα μήτε ν' άρνηθή, μήτε ν’ά- 
ποδεχθή τήν πρότασιν αύτής.

— Έπειτα, άκουσον, είπεν αύτή ή κυρία Μι- 
λέν, βλέπουσα βραδύνουσαν τήν Πρασκοβίαν άν 
νομίζη; καλόν νά πορευθή; εί; τή; κυρία; ταύτη;, 
ιδού πολύ πλησίον ό οίκο; της. Ιϊϊςέλθωυ.εν καί
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νη; τής έν τώ δάσει φρικώδου; νυκτός· τόν κα- 
τάρρουν εκείνον «τι μάλλον είχεν επαυξήσει τό 
έπισκήψαν μέγα ψύχος.

Διό, ένόσφ διέτριβεν έν Αίκατερινουπόλει, εμε- 
ρίμνησε και πρό; άνάρρωσιν αύτή; έντελή καί 
πρό πάντων πρό; έκμάθησιν τή; τε γραφή; καί 
τή; άναγνώσεω;.

Άλλά τοΰτο τό έπειςόδιον τοΰ βίου αύτής ή
θελε γεννήσει κακήν ύπόληψιν περί τών γονέων 
τής κόρης, ώ; όλω; άμελησάντων τής ανατροφής 
τοΰ μονογενούς αύτών τέκνου, άν αύτοί, νομίζον- 
τε; 'ίσως αίωνίαν τήν ύπερορίαν έκείνην, μή ύπε- 
λάμβανον ανωφελή, ναί μήν καί κινδυνώδη πάσαν 
τής Ουγατρό; αύτών διάπλασιν, προορισθείσης, ο»; 
έφαίνετο, νά ζήση έν τοϊ; κχτωτάτοι; τής κοι
νωνίας στρώμασιν.

Έν τοσούτω, ή τε ψηλαφητή αμάθεια καί ή 
παντελής έκείνη αδιαφορία, είς ήντέω; είχε πα- 
ραδοθή ό βίο; αύτής, έτι μάλλον έκτακτον άνα- 
δεικνύουσι τήν γενναιοψυχίχν αύτής. ’Αλλ' όπως 
κάν συνέβη, ή νεάνις, άσχολουμένη έν Σιβηρία πε
ρί τά οικιακά, είχε παντελώς λησμονήσει τήν 
κατά τήν νηπιότητζ τη; διδαχθεϊσαν αύτή όλί- 
γην άνάγνωσιν. "Οθεν ήρξατο ήδη μελετώσα δια 
τοΰ χαρακτηρίζοντας αύτήν καρτερικού ζήλου, με
τά τινα; δέ μήνα; κατώρθωσε νά έννοήτόύπό τών 
προστατίδων χορηγηθέν αύτή προςευχητήρκν. 
ΙΙολλάκι; μετά κόπου καί δυσκολία; έκώλυον αύ
τήν τού άναγινώσκειν τό βιβλίον έκεΐνο.

Τοσαύτη; άπήλαυεν ήδονής, εύρίσκουσα έν ταΐς 
εύχαί; έκεϊναι; τά έμφυτα τή; καρδία; αύτή; 
αισθήματα, ανεπτυγμένα καί εκπεφρασμένα σα
φώς καί κατανυκτικώς, ώ;τε έτι ζωηρότερου έπό- 
θει τήν σπουδήν καί μελέτην.

— Πόσον, έλεγεν, εύτυχεΐς οί άνθρωποι τή; 
κοινωνία;· πόσον άραγε προθύμω; δέονται τοΰ 
θεού, γνωρίζοντε; σαφώς τά τής θρησκεία; αύτών, 
έχοντε; τόσους τρόπους πρός έκφρασιν τή; εύσε- 
βεία; των καί τόσα; άφορμά; εύγνωμοσύνη; πρός 
τήν Οείαν πρόνοιαν άνθ’ δσων άνταπέδωκεν αύ- 
τοΐ; !

Πρό; ταύτα; τάς σκέψεις τής κόρης ύπεμειδία 
μέν ή κυρία Μιλέν, έφρόνει όμως ότι πάντα ησαν 
δυνατά τή άνυποκρίτω έκείνη εύσεβείζ, ταΐς Οερ- 
μοτάταις έκείναι; εύχαί;. Αϋτη δέ ή ιδέα εϊπερ 
τι καί άλλο παρεκίνησεν άμφοτέρας τά; φιλελεή- 
μονας γυναίκα; ότι έδεινά βοηθήσωσι τή νεζνι- 
δι έν τώ έργω αύτή; καί νά παραδώσιν αύτήν τή 
θείζ προνοίζ, ύφ' ής τόσον αναφανδόν έπροστα- 

- τεύετο.
ΊΙ τε κυρία Μιλέν καί ή φίλη αύτής πάντα λί- 

: ι θον ειχον τέως κινήσει, ίνα μεταπείσωσιν αύτήν, 
καί παρ’έαυταΐ; κρατήσωσιν, πρόςενεγκοΰσαι αύ- 

• τή ώφελιμωτάτα; προςφοράς· άλλ' ούδέν ήδυνή- 
π' έκεί-'θη νά κλονήση τήν κόρην. Τούναντίον μάλιστα ή

θά ϊδη; πώ; θά σέ δεχθώσιν άλλ’ ύποσχέθητί · 
μοι ότι, άν δέν σέ κρχτήσωσι, θά έλθη; μετ' έμού.

Ή Πρασκοβία είςήλθε, μηδέν άποκριναμένη. 
Άποτείνασα τόν λόγον ταΐ; ένδον γυναιζίν, 

ήρώτησεν αύτά; άν ή δέσποινα ήτον οίκοι. Αί γυ
ναίκες, έκπλαγείσαι έπί τή ένώπιον αύτή; τής 
κυρία; αύτών έρωτήσει τής κόρης, ούδέν άπεκρί- 
ναντο.

— Δύναμαι νά ϊδω τήν κυρίαν Μιλέν ; επηρώ- 
τησεν ή οδοιπόρος.

— Άλλ’ ιδού αύτή, είπεν έν τέλει μία τών 
γυναικών.

Τότε στραφείσα ή Πρασκοβία, είδε τήν κυρίαν 
Μιλέν, σπεύδουσαν νά ένστερνισθή αύτήν.

— *12 ! έγνώριζον ήδη ότι ή κυρία Μιλέν δέν 
είνε κακή γυνή ! είπεν αύτή ή νεάνις, καταφιλοΰ- 
σα τά; χεΐρας αύτής.

Τό μικρόν τοΰτο έπειςόδιον τά μάλιστα ήρεσε 
τή εύεργέτιδι τή; Πρασκοβία;.

ΊΙ άγαθή γυνή μετεπέμψχτο τήν ϊσα αύτή αγα
θήν καί φιλελεήμονα φίλην αύτή; κυρίαν Γ . . . , 
ή καί έγνώρισε τήν νεαράν οδοιπόρον καί μεθ’ ή; 
ήθέλησε νά συσκεφθή πώ; νά φανώσι χρήσιμοι 
τή νεάνιδι.

Μετά τό γεΰμα, ή Πρασκοβία, έξοικειωθεΐσα 
ήδη πρό; τά; νέα; αύτή; προστάτιδας, άφηγήσα- · 
το αύται; έν-πάση άκριβείζ τά τών γονέων αύτής · 
δεινά, ούδ' άπέκρυψε τόν όποιον είχεν έκτακτον I 
σκοπόν νά μεταβή εί; Πετρούπολιν, πρός έκλι- 1 
πάρησιν χάριτος ύπέρ του πατρός αύτής.

1 Td postoial ·ΓΟΪ «Ivor εΐνε προςωνυμί» τών έν 
τοΤς οΐκουμενοι; τόποι; ξενοδοχείων, ϊτινα, ·>»:α μονο

ί νωμένα πζρχ τ'»; μεγάλα; δδούς. ναλοΰνται, έπί τό 
' υ:τρ·.ώτε:σζ, IJn rsljllil.

ΊΙ κυρία Μιλέν δέν ήλπισε καί πολύ ότι ή κό
ρη έμελλε νά τύχη τού ποθουμένου. Έν τούτοι; 
δέν άνέλαβε νά τήν μεταπείση, άποφασίσασα 
μετά τή; φίλη; αύτής, νά φιλοξενήσωσι τήννεά- 
νεδα μέχρι τοΰ έπιόντος έαρος.

Τό ψύχος είχε καταντήσει ύπερβαλλόντω; δρι- 
μύ, ή δ' οδοιπόρος κατενόει καί αύτή ότι τών ά- 
δυνάτων ήτο νά έξακολουθήση τήν πορείαν αύτή;. 
Άλλά καί αί κυρίαι έκεϊναι, Οέλουσαι νά κρατή- 
σωσεν αύτήν παρ’έαυταϊς, ούδαμώ; αύτή άνεκοι- 
νώσαντο ό.τι ήδύναντο ποιήσαι καί όπερ έπειτα 
πράγματι έποίησαν πρό; άντίληψιν αύτής.

Ίί Πρασκοβία ήσθάνετο έαυτήν λίαν εύτυχή 
παρά ταΐ; δύο φίλαις, αί δέ περιποιήσεις καί τό 
εύγενέ; πρό; αύτήν θάρρος τών διαπρεπών έκεί- 
νων γυναικών ειχον όλω; πρωτοφανή διά τήν κό
ρην θέλγητρα. "Οθεν, καί έν τώμετέπειτα χρόνω, 
ούδέποτε διέφυγον τήν μνήμην αύτής αί τριςόλ- 
βιαι ημέρα·, τή; μετ' έκείνων συμβιώσεως. Όσά
κι; δ' άφηγείτο τζ κατά ταύτην τήν περίοδον 
τοΰ βίου αύτής, δάκρυα εύγνωμοσύνη; έβρεχον τά 
όμμαίά της, προφερούση; τό περιπόθητου όνομα 
τής κυρίας Μιλέν.

Έν τούτοι; ή ύγιεία αύτής δέν είχε καλώς· 
σφοδρό; κζτάρρους είχε κυριεύσει αύτής, ά
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Πρασχοβία, δυσανασχετούσα έπί τη έν Αίχατε- 
ρινουπόλει εύζωία καί ευημερία αύτής, ήτιάτο 
αύτή εαυτήν καί έλεγε-

— Τί κάμνει τώρα ό πατήρ μου, όλόμονος έν 
τή έρήμω, έν ω ή κόρη του λησμονεί καί ρεε'νεε 
ένταύθα, έν μέσφ πάσης ηδονής;

Ταύτην δέ τήν έρώτησιν άδιαλείπτως προς 
έαυτήν έπανελάμβανε.

Όθεν αί γυναίκες έκείναι άπεφάσισαν νά πα- 
ράσχωσεν αύτή τούς πρός έξακολούθησιν τής πο
ρείας της αναγκαίους πόρους.

Έπανελθόντος τοϋ έαρος, ή κυρία Μιλε'ν, πα- 
ρχσκευάτασζ πάντα τά τή Πρασκοβία αναγκαία 
έφόδια, έ μίσθωσε Οε'σεν έπί μετακομιστικοϋ πλοια
ρίου καί ένεπιστεύθη αύτήν άνθρώπφ, μεταβαί- 
νοντι είς Nijeni χάριν εμπορίας καί πολλήν γνώ- 
σιν καί πείραν εχοντι τοϋ έπιπόνου έκείνου πλοϋ.

Πρίν ή ύπερβώσι τά Ούράλια όρη, τά τήν Αέ- 
κατερενούπολεν άπό τοϋ Nijeni χωρίζοντα, δεα- 
πλε'ουσε τά άπ’ αύτών τούτων τών όρε'ων πηγά- 
ζοντα ποτάμια. Ό δρόμος τών ποταμίων εκείνων 
δεευθύνεταε πρός βορράν.

Ό πλοϋς παρατείνεταε με’χρε Τοβο'λης, χάκεί- 
θεν προςεγγίζουσι πρός τήν άνοδον τών ορε'ων. 
Τούτων ή διάβασες οΰτε πολύ υψηλή είνε, ούτε 
πολύ δυσχερής.

Ύπερβάντες τά όρη, πλέουσιν αύθις έπί τών 
ύδάτων, τών συμβαλλόντων μετά τοΰ Βόλγα.

’Ενταύθα ή Πρασκοβία, μή έμπορ^ϋσα νά ένοε- 
κεάση ταχυδρομεκήν άμαξαν, έδράξατο τής εύ- 
καερίας καί έπέβη έπί τίνος τών πολυαρίθμων 
έκείνων πλοιαρίων, τών διά τοϋ TchoUSOVa ’'■«’· 
Khama σίδηρον καί άλας είς τήν Ρωσσίαν μετα- 
κομιζό.των.

Έπι·ιι σντέχιιζ.
Xaviere de Maistre.

ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ 
ΜΕΤΑΧΥ ΕΑΛΙΙΧΩΝ ΚΑΙ ΙΧΡΑΒΛΙΤΩΧ.

Μετά τοϋ αρχαίου τών ‘Ισραηλιτών έθνους έχει ( 
τό ελληνικόν διπλήν συγγε'νειαν, πρώτον άπό ’ 
τής αποικίας τοϋ Κέκροπος. Ό Κέκρωψ ήλθεν έκ 
τής έν Αίγύπτφ Σαίδος, μεγάλης πόλεως καί έ- 
παρχίας, έξ ής, κατά τούς "Ελληνας ιστορικούς, 
άνεχώρησαν εις τήν Παλαιστίνην οί μετά Μωυ- 
σέως Αιγύπτιοι Ίσραηλίται. Δευτέραν μείζονα 
καί γενικωτέραν μετά τών Ισραηλιτών συγγέ- I 
νειαν έχουσιν οί "Ελληνες Χριστιανοί, άφ’ ότου 
μετά τάς κατακτήσεις τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου 1 
πολλοί Έλληνες, κάτοικοι τής Συρίας καί τής I 
Παλαιστίνης, έδέχθησαν τήν μονοθείαν τών Ι
σραηλιτών άντί τής πολυθείας, γενόμενοι ούτως ,

Ίσραηλίται κατά θρησκείαν καί προαγαγόντες έν 
τοίς Ίσραηλίταις τήν ελληνικήν παιδείαν καΐ 
γλώσσαν. Άφοϋ δέ μετά Χριστόν πολλοί Ίσραη- 
λϊται έγε'νοντο χριστιανοί, έσυγγένευσαν έτι μάλ
λον μετά τών Έλλήνων χριστιανών διά τής συν- 
οικήσεως, τής φιλικής συμπράξεως καί τών γάμων.

Τό Ίσραηλιτικόν έθνος, άκμασαν όπωσοϋν έπί 
Δαυίδ καί Σολομώντος, ήκμασεν έτι πλέον καί 
ηύξήθη πολύ κατ’ άριθμόν, μάθησιν, τέχνας, έπιρ- 
ροήν έν τώ κόσμω, άφοϋ έσχετίσθη μετά τοϋ ελ
ληνικού πρό Χριστού καί μετά Χριστόν. Έπί 
Δαυίδ καί Σολομώντος ήριθμείτο είς πέντε πε
ρίπου εκατομμύρια, περιωρισμένον πάντοτε έντός 
τής Παλαιστίνης. Μετά δέ τήν ελληνικήν σχέσιν 
έπεκταθέν είς διάφορα τοϋ κόσμου μέρη, έλογίζε- 
το είς 12,000,000 περίπου, καί μόνη ή Ιερου
σαλήμ, ότε κατεστράφη ύπό τών αύτοκρατόρων 
τής δεσποτικής Ρώμης, περιεϊχεν ίσως 3 εκατομ
μύρια ψυχών. Τήν μεγαλούπολιν ταύτην κατέ
στρεψαν καί ύπεδούλωσαν, ούχί οί φιλάνθρωποι 
καί ανεκτικοί πρός πάσας τάς φυλάς καί τάς 
θρησκείας Έλληνες, άλλά ή σκληρά καί θρησκο
μανής τής Ρώμης τυραννία. Έξ έναντίας, ότε ό 
Μέγας ’Αλέξανδρος έκυρίευσε τήν Ιερουσαλήμ, α
μαχητί ύποταχθέντος τοΰ ίσραηλιτικοϋ λαοΰ, 
έτίμησε πολύ τόν 'Αρχιερέα τών Ισραηλιτών, όν
τα τότε καί πολιτικόν ηγεμόνα καί ηύξησε τήν 
δύναμιν καϊ τήν επικράτειαν αύτοΰ.

Οί Έλληνες έπί τών Βυζαντίων αύτοκρατόρων 
καϊ πάντοτε περιποιούντο τό ομοιοπαθές καί πο- 
λυπαθές αύτό έθνος κατά φυσικήν συμπάθειαν, 
καί κάκιστα πράττουσιν όσοι τών Έλλήνων καί 
τών Ισραηλιτών ψυχραίνουσιν ή έλαττόνουσι τήν 
φιλικήν τών δύο εθνών σχέσιν. Οί έμφρονες κλη
ρικοί καί λαϊκοί καί πάντες οί λόγιοι άμ.φοτέρων 
τών έθνών, όφείλουσι νά παύωσιν έπιμελώς καϊ 
έντόνως πάσαν αφορμήν δυσαρέσκειας μεταςύ αύ
τών διά τε τών λόγων καί τών πράξεων καί τής 
καθημερινής σχέσεως, ένθυμούμενοι τήν ιστο
ρίαν τών δύο τούτων έθνών, και ότι έντός τοϋ 
έλληνικοϋ βασιλείου οί Ίσραηλίται άπολαμβά- 
νουσιν όσα δικαιώματα έχουσι παρά τοϋ νόμου 
καΐ όσας περιποιήσεις έχουσι παρά τών αρχών 
οί "Ελληνες χριστιανοί ’.

*
• ·

Έκ στατιστικής, ήν έδημοσίευσεν έν Βερολίνο 
ή πρός διάδοσιν τοϋ Χριστιανισμού μεταξύ τών 
Ισραηλιτών Εταιρία, άποσπώμεν τάς κατωτέρω 
περιέργους λεπτομέρειας περί τοϋ πληθυσμού τής 
φυλής ταύτης.

Ό ολικός αριθμός τής εβραϊκής φυλής συμπο-

1 θίΧΤη;.

σοΰται σχεδόν είς τόν αύτόν άριθμόν είς δν καί 
έπί Δαυίδ, ήτοι είς 6 ή 7,000,000, ών 5,000, 
000 έν Εύρώπη, 200,000 έν Ασία, ύπέρ τάς 
80,000 έν ’Αφρική καί είς έν ή έν καί ήμισυ έκα- 
τομμύριον έν ’Αμερική. Πλέον τοϋ ήμίσεως τοϋ έν 
Εύρώπη ίσραηλιτικοϋ πληθυσμού κατοικούσιν έν 
Ρωσσία, 1,375,000 έν Αύστρία, τούτων δέ 
575,000 έν τή πολωνική έπαρχία Γαλικία. Έν 
Γερμανία ό αριθμός αύτών ανέρχεται 512,000, 
ών 61,000 έν τή πολωνική έπαρχίη ΙΙόζεν. Έν 
Ρουμανία ό ιουδαϊκός πληθυσμός συμποσοϋται 
274,000 ψυχάς, έν Τουρκία είς 100,000, έν ’Ολ
λανδία. είς 70,000, έν ’Αγγλία είς 50,000, έν 
Γαλλία είς 49,000, έν Ιταλία είς 35,900, έν 'Ι
σπανία καί Πορτογαλλία είς 2,000 — 4,000, έν 
Σουηδία είς 1800 καί έν Νορβηγία 25 μόνον. Έν 
τή στατιστική ούδεμία γίνεται μνεία περί Δανι- 
μαρκίας, Ελβετίας καί Ελλάδος. Έν Βερολίνω 
ύπάρχουσιν ύπέρ τάς 45,000, ήτοι όσοι έν άπάση 
τή Γαλλία καί πλείονες τών έν τή ιταλική, 
ίβηρική καί σκανδιναυϊκή χερσονήσφ έν συνόλω 
λαμβανομέναις. Τό πλεΐστον μέρος τοϋ έν ’Αφρι
κή ίσραηλιτικοϋ πληθυσμού οίκεΐ έν ’Αλγερία, 
άλλ’ ύπάρχουσι καί έν ’Αβυσσινία κατά μήκος 
τής βορείας αύτής παραλίας καί μέχρι τών οάσεων 
τής Σαχάρας. Είς τά pipy ταΰτα άναπληροϋσι τό 
εργον μεσίτου μεταξύ Μουσουλμάνων καί Χριστια
νών. Έκ τών έν Άσία Ιουδαίων 20,000 οίκοϋσι 
τήν Ινδικήν καΐ 25,000 τήν Παλαιστίνην. Ό 
πληθυσμός τής Ιερουσαλήμ, λέγεται, άνέρχεται 
είς 25,000, ών 7,000 Μωαμεθανοί, 5,000 Χρι
στιανοί καί 13,000 ’Ιουδαίοι άνήκοντες είς τήν 
ισπανικήν, τήν γερμανικήν καί τήν αραβικήν ε
θνότητα. Ή στατιστική ούδεμίαν δίδωσι πληρο
φορίαν περί τών έν ’Αμερική ’Ισραηλιτών έκτος 
τοϋ ότι έχουσιν έν Νέα Ύορκη 30 συναγωγάς.

Δ*

Παρά Δημοσθένους πληροφορούμεθα ότι ό Μυ- 
ριάδης έδανείσθη παρά τοϋ πατρός τοϋ Δημοσθέ- 
νους 40 μνάς καί άντ’ αύτών τφ έδωκεν 20 αν
δράποδα, ώστε έκαστον άνδράποδον ύπελογίσθη 
άντί 2 μνών. 'Γά ανδράποδα ήσαν λίαν παραγωγόν 
κεφάλαιον, καθότι έκέρδιζον G0 μέχρις 100'δρχ. 
κατ’ έτος, δηλ. μέχρις 22 τοϊς °/θ έπί τοϋ κεφα
λαίου τής άξίας αύτών.

ΊΙ άγγλική Ινδική περιέχει’1 39, 344,000 ίν- 
δούς, 41,000,000 Μωαμεθανούς, 2,800,000 βου
διστής, 1,174,000 σέχας, 867,000 χριστιανούς, 
5, 400,000 άνήκοντας είς διαφόρους αποχρώσεις 
καί 560,000 ανθρώπους ών ή θρησκεία έτι δέν 
έξηκριβώθη.

Γνωστόν ότι ίκλογή δημάρχου γίνεται κατ’έτος 
έν Λονδίνω. Τοιούτος δε δια τδ έτος 1879 —1880 εξελέγη 
δ σ'ιρ Ούά- Τουσκδτ, χαρτέμπορος έν τή άγγλική πρω- 
τευούση, διατελέσας δέ και δικαστής κατά τδ 1871 
έν Λονδίνω και Μιδλεσέξ. Τά καθήκοντα αύτοΰ θ’ άνα- 
λάβη έπισήμως τή 9 προσεχούς νοεμβρίου μετά περιέρ
γου τελετής, ής τήν περιγραφήν καλδν νομίζομεν νά 
παραθέσωμεν ενταύθα έρανισθέντες αύτήν έκ τής έν- 
ταΰθα έκδιοομενης άλλοτε Λίε-ορρυ^μισεως.

Σ. τ. Δ.

Π ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΓ ΛΟΡΔΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΕΝ ΑΟΝΔΙΝΒι.

Μεγάλη διά τούς φιλοθεάμονας κατ’ έτος ανα
τέλλει (μολονότι σπανίως καΐ ό ήλιος μετ’αύτής) 
ή έννάτη τοΰ Νοεμβρίου έν Λονδίνω.

Κατά τήν ήμέραν έκείνην γίνεται αλλαγή δη
μάρχου.

"Εν μόνον έτος δύναται νά κρατήση την εξου
σίαν ό λόρδος δήμαρχος τοϋ Λονδίνου, κατά δέ 
τήν ήμέραν έκείνην, καταθέτει μέν αύτήν ό πρφην, 
άναλαμβάνει δέ ό ήδη έκ τών δημογερόντων ύπό 
τού δήμου εκλεγείς.

Ό λόρδος δήμαρχος τοϋ Λονδίνου δέν είναι α
πλούς δήμαρχος, ώς παρ’ ήμϊν έννοεΐται, είναι 
ό,τι έμφαίνει καΐ ό έτερος αύτού τίτλος «άστυκός 
βασιλεύς» βασιλεύει έπί τοϋ’Ας-εως τοϋ Λονδίνου, 
τοϋ περιτοιχισμένου, έξ αρχαιότατων χρόνων, 
μέρους τοϋ Λονδίνου, τοΰ μέρους, έν ώ διεξάγεται 
τό μεγαλείτερον τοΰ κόσμου έμπόριον, έν φ κεΐ- 
ται ό πύργος τοΰ Λονδίνου, ό μητροπολιτικός ναός 
τοΰ Αγίου Παύλου, ή τράπεζα τής ’Αγγλίας με
τά τών δίκην κατακομβών ύπογείων αύτής' πε- 
πληρωμένων κατεργασμένου τε «αί άκατεργάστου 
χρυσού, καί τέλος τά έμπορικά καί τραπεζικά κα
ταστήματα μέ τά μυθώδη αύτών πλούτη καΐ αί 
οίκίαι ή μάλλον τά παλάτια τών έμποροπριγκή- 
πων τοΰ άστεως.

ΊΙ έξουσία τοΰ λόρδου δημάρχου, περιστοιχου- 
μένου καΐ ύπό τοϋ δημοτικού συμβουλίου, είναι 
άπόλυτος έντός τοϋ Άστεως. ΊΙ άστυνομία ύπά- 
γεται είς αύτόν καί πας τις συλαμβανόμενος έπί 
πταίσματι, έγκλήματι ή κακουργήματι προσά- 
γεται τήν έπιοΰσαν τής συλλήψεως αύτοΰ ένώ
πιον τοϋ λόρδου δημάρχου, έξασκοΰντος χρέη ά- 
νακριτοϋ, καί παρ’ αύτοΰ έάν μέν θεωρηθή ένοχος 
παραπέμπεται είς τά δικαστή,ρια, έάν δέ’θεωρηθή 
αθώος άπολύεται. Άρχαΐον έπικρατεΐ έθιμον όπως 
έάν τήν ήμέραν καθ' ήν ό λόρδος δήμαρχος κατα- 
λάβη τήν έπϊ τής άνακριτικής έδρας θέσιν αύτοΰ 
ούδεμία ήθελε παρουσιασθή ύπόθεσις πρός έξέτα- 
σιν δωρεΐται τφ δημάρχφ ύπό τής άστυνομίας 
ζεύγος λευκών περιχειρίδων.
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Ούδεΐς, ούδ' αύτή ή κυβέρνησις, δύναται νά 

προβ$ εΐς τι έντός τοϋ’Ας·εως άνευ προηγουμέ.ης 
άδειας του καϊ ή βασίλισσα δέ αύτή προκειμένου 
νά διέλΟη έν παρατάξει διά της πόλεως τοΰ Λον
δίνου καί άναγκασθγ νά είσχωρήση και έντός τοΰ 
Άς-εως, αί πύλαι άπασαι κλείονται έκ τών προ- 
τέρων καί ή βασιλική συνοδεία οφείλει νά σταθή 
πρό τής κυριωτέρας και διά σαλπιγκτών ζητήση 
παρά τοΰ δημάρχου καί τοΰ δήμου τήν άδειαν 
νά είσέλθη. Ό λόρδος δήμαρχος τότε έν μεγαλο- 
πρεπεστάτν) στολή, προβάλλει τήν κεφαλήν έκ 
τίνος Ουρίδος καί ζητεί διαβεβαιώσεις ότι ό συν
οδεύει» τήν βασίλισσαν στρατός δέν έρχεται μέ 
κακά; προθέσεις, καί μονον άφοΰ λάβν) τήν τοιαύ- 

δ.ζιίβαίωσιν έκ στόματος αύτής τής βασι- 
λ .σης έ«έρχεται δι’ έτε'ρας Ουρίδος καί προσφέρει 
αύτή τάς χρυσάς κλείδας τοΰ Άς·εως έπί χρυσού 
δ’σκου, τάς οποίας λαμβάνουσα ή Α. Μ. εγχειρί
ζει είς τινα τών ύπασπιστών της, όστις δι’αύτών 
(δήθεν) άνοίγει τάς πύλας καί εισέρχεται ή βα
σιλική συνοδεία προπορευομένου μετ’ άπειροπλη- 
θοΰς συνοδείας τοΰ λόρδου δημάρχου καί διαβε- 
βαιοΰντος τούς πτοηΟέντας φιλήσυχους κατοί
κους, ότι ούδεΐς κίνδυνος απειλεί τό Άστυ, ένώ 
έξ άλλου οί τοΰ δημαρχείου οπλοφόροι έπιτηροΰσι 
καί τό έλάχιστον κίνημα τών στρατιωτών.

Τό δημαρχείον τοΰ Λονδίνου είναι άρχαίον 
παμμέγεΘες κτίριον γοτθικής άρχιτεκτονικής. Είς- 
ερχόμενός τις έντός τής αύλής αύτοΰ βλέπει έκ 
δεξιών καί έξ εύωνύμων δύο γιγαντιαϊα άνθρώπι- 
να σώματα έν πλήρει σιδηρά πανοπλία, καλού
μενα Ι’όγ καί Μαγόγ, φύλακας άγρυπνους τοΰ δη
μαρχείου. Σύγκειται δέ τούτο έκδιαφόρων μεγα
λοπρεπών αιθουσών διακεκοσμημένων κατά τόν 
μεσαιωνικόν συρμόν, ών κυριώτεραί είσιν ή τοΰ 
Άνακριτηρίου, τής Βιβλιοθήκης καί τής αιθούσης 
τοΰ Συμποσίου. "Απαντα τά έπιτραπέζια σκεύη 
της αιθούσης ταύτης είναι έκ καθαρού χρυσού 
καί αργύρου.

Είς τήν αίθουσαν λοιπόν τής βιβλιοθήκης έρ
χεται ό μέχρι τής στιγμής λόρδος δήμαρχος έκά
στην έννκτην τοΰ Λίοεμβρίου καί παραδίδει τά 
σύμβολα τής έςουσίας, συνιστάμενα έκ πατροπα- 
ραδότων παρασήμων, ένός σκήπτρου καϊ μιάς 
σπάθης, εΐς τόν διάδοχον αύτοΰ. "Αμα παραλα
βών ταΰτα ούτος κινεί έν μεγάλη παρατάξει πρός 
τό άϋ’άΛ^ορον τοΰ Ούέστμινστερ, ένθα περιμένου- 
σιν αύτόν ό λοΊδος καγγελάριος ή άρχιδικαστής 
μεθ’ όλων τών δικαστικών τοΰ Κράτους, ίνα δώση 
αύτώ τόν νενομισμένον όρκον.

Ούδέν μεγαλοπρεπέστερο·* καί ένταυτώ κωμι- 
κώτερον τής πκρζτκξεως ή έπιδείξεως ταύτης 
τού λόρδου δημάρχου. Άντί πάσης άλλης περι
γραφής δίδω τό πρόγραμμα τή; έφετεινής παρα- 
τάξεως. 

ΊΙ συνοδεία κινεί έκ τοΰ δημαρχείου τήν 12 
άκριβώς.

Προπορεύεται ή μουσική τών γρεναδιέρων καί 
ή μουσική τής πολιτοφυλακή; τοΰ Λονδίνου, έ- 
πονται δέ α') ή άξιοσέβαστος συντεχνία τών 
πτερνιστηροποιών; ύδραγωγεΐς φέροντες τήν ση
μαίαν τής ρηθείσης συντεχνίας, τήν βασιλικήν 
σημαίαν, τήν ναυτικήν σημαίαν, τήν σημαίαν τοΰ 
άστεως τοΰ Λονδίνου, τήν τοΰ άγιου Γεωργίου 
καί τάς σημαίας τών διαφόρων δημογερόντων. Ό 
ραβδούχος της συντεχνίας μετά τών ύπαλλήλων 
αύτοΰ. Ό γραμματεύς τής συντεχνίας έντός τοΰ 
άρματός του. Οί έπίτροποι τής συντεχνίας έντός 
τών αμαξών αύτών. Ό πρωτομαίστωρ τής συν
τεχνίας (συνοδευόμενος ύπό τοΰ ίερέως) έντός τής 
άμάξης αύτοΰ συρόμενης ύπό τεσσάρων ίππων 
β') ή άξιοσέβαστος συντεχνία τών πεταλωτών; ή 
μουσική τοΰ Iου τάγματος τών σωματοφυλάκων. 
Ύδραγωγεΐς φέροντες τάς άκολούθους σημαίας: 
τήν βασιλικήν, τήν ναυτικήν, άγγλιζήν τήν τοΰ 
άστεως καί τής συντεχνία;. Ό ραβδούχο; τής 
συντεχνίας έν στολή. Ό γραμματεύς έφ’άμάξης. 
Οί έπίτροποι έντός τών αμαξών. Ό ποωτομαί- 
σεωρ τής συντεχνία; έντός τή; άμάξης αύτοΰ, συ
ρόμενης ύπό τεσσάρων ίππων, γ') ΊΙ άξιοσέβαστος 
συντεχνία τών αρτοποιών: ΊΙ μουσική τής φρου
ράς τοΰ Λονδίνου. Ύδραγωγεΐς φέροντες τήν τής 
συντεχνίας καϊ τήν βασιλικήν σημαίαν. Ό ρα
βδούχος τής συντεχνίας έν στολή μετά τού έπι- 
τελείου του. Ό γραμματεύς έντός τοΰ άρματός 
του. Οί έπίτροποι έντός τών άμαξών των. Ό 
πρωτομαίστωρ (συνοδευόμενος ύπό τοχ ίίρίως τής 
συντεχνίας) έντός τοΰ οχήματος του συρομένου 
ύπό τεσσάρων ίππων, δ') ΊΙ άξιοσέβαστος συντε
χνία τών οίνοπωλών: ΊΙ μουσική τού πυροβολι
κού. Ό ραβδούχο; τής συντεχνίας μετά τοΰ επι
τελείου του έν στολή. Ό αρχηγός τοΰ σώματος 
τών όδοθεραπόντων, φέρων ασπίδα. Εϊκοσιν όδο- 
θεράποντες φέροντες άσπίδας. ’Οκτώ πρωταχΟο- 
φόροι οίνων έν στολή οίνοπωλών. Πρωτοπορθμεύ; 
οίνων έν πλήρει στολή. Διάφοροι ύπάλληλοι οί
νοπωλών φέροντες τήν σημαίαν 
καί άλλας. 7" 
μά^χον, ό γραμμάτεύ 
άρματός του c- 
κτονος 
άμαζών αύτών

τής συντεχνίας 
If σημαία τής Λ. Ε. τοί> .Ιύρδου tb/- 

* ύς τής συντεχνίας, έντός τού 
συνοδευόμενός καί ύπό τοΰ άρχιτέ- 

τής συντεχνίας. Οί έπίτροποι έντός τών 
. _.._*. Ό πρωτομαίστωρ (συνοδευόμενος 

καί ύπό τοΰ ίερέως τής συντεχνία;) έντός τοΰ οχή
ματος του συρομένου καί ύπό τεσσάρων ίππων, 
ε') ΊΙ μουσική τοΰ 3” τάγματος τής εθνοφυλα
κής. Ατχατριΐς Irrfoi ε.Ιέφαντίς μετ’άνατολικών 
έπιβλημάτων οδηγούμενοι ύπό Ινδών καί πεζών 
έν μεγαλγ, στολή). 'Έξ σημαϊαι τών δημοτικών 
παρέδρων. 'Εκατέρωθεν έκαστη; σημαίας άνά εις 
ιππότης έν πλήρει σιδηρά πανοπλία φέρων λογ-

χην καί ασπίδα καί ίππεύων ίππον πολεμικόν, 
ς·') 'Η μουσική τοΰ 3ea τάγματος τοΰ πυροβολι
κού. ΊΓ σημαία τοΰ δήμου τοΰ Λονδίνου φερομέ- 
νη ύπό τεσσάρων άλσοκόμων έν στολή. Οί έν τή 
ύπηρεσία τοΰ δήμου άλσοκόμοι. Οί αξιωματικοί 
τοΰ δήμου. Σαλπιγκταί. Διάφοροι δημογέροντες. 
Δύο έφιπποι πεταλωταί. Σαλπιγκταί. Ό πρώην 
λόρδος δήμαρχος. Έφιππος μουσική. Οί ύπηρέ- 
ται τοΰ λόρδου δημάρχου έν έπισήμοις στολαϊς. 
Ό τοΰ Άστεως ζαταλυματίας. Οί τοΰ Άστεως 
σαλπιγκταί. Ή Α. 'Εξ. ό Λόρδος δήμαρχος έν 
μεγάλη στολή, κατά τόν μεσαιωνικόν συρμόν, φέ
ρων καί πορφύραν, κάθεται έντός τοΰ έπισήμου 
αύτοΰ όλοχρύσου οχήματος συρομένου ύπό ές ίπ
πων, συνοδεύεται δέ ύπό τοΰ ιδιαιτέρου αύτοΰ 
ίερέως, τοΰ σκηπτοφόρου του καί τοΰ κήρυκος. 
Λόχος Ούσσάρων.

Ή άπό τοΰ Δημαρχείου μέχρι τών άνακτόρων 
τοΰ Ούέστμινστερ άπόστασις διανύεται συνήθως 
έφ’ άμάξης έντός ήμισείας ώρας, άλλ’ ή έν λόγφ 
συνοδεία κινούσα κατά τάς δώδεκα άκριβώς αό- 
λις κατορθόνει νά φθάση είς Ούέστμινστερ κατά 
τάς τρεϊς μ.μ. άκολουθοΰσα οδόν λίαν κυκλοτερή.

Έν έπί τούτω αιθούση τοΰ Ούέστμινστερ" πε- 
ριμένουσι τόν δήμαρχον ό λόρδος καγγελάριος 
μετά τών δικαστών τοΰ Κράτους παρ’ οίς καί 
είσάγεται παρά τοΰ άρχειοφύλακος τοΰ "Αστεως 
όστις καί συνιστή αύτόν ώς ικανόν νά άναλάβη 
τά είς τό αξίωμα τοΰ λόρδου δημάρχου έπιβαλ- 
λόμενα καθήκοντα.

Ό λόρδος καγγελάριος μετά τινας έπί τοΰ άν 
τικειμένου τούτου παρατηρήσεις λαμβάνει παρά 
τοΰ λόρδου δημάρχου τόν νενομισμένον όρκον, μεθ’ 
ο ή συνοδεία, κατά τήν αύτήν τάξιν, πλήν ήδη 
άκολουθουμένη καί ύπό τών δικαστών, ύπουργών, 
πρέσβεων καί τών άνωτάτων ύπαλλήλων, άπάν- 
των έφ’ άμαξών, έπιστρέφει δι’ άλλης όδοΰ είς 
τό δημαρχείον, ένθα λαμβάνει χώραν συμπόσιο·*, 
έν ώ παρακάθηνται άπαντες οί άνω ρηθέντες, 
καί ένώ άπαντών είς πρόποσιν τοΰ λόρδου δη
μάρχου ύπέρ τών ύπουργών, ό κατά καιρόν πρω
θυπουργός έκφωνεΐ λόγον έν ώ έκθέτει τήν πο
ρείαν τής κυβερνήσεως έπί τών σπουδαιότερων 
ζητημάτων τής ημέρας.

Ίσως ή άνωτέρω Θεατρική περιγραφή φανή πα
ράδοξος καί άπίστευτος, πλήν μή λησμονώμεν 
ότι ούδέν άλλο έθνος χαίρει τοσαύτην φήμην 
πρωτοτυπίας καί σεβασμού πρός τά άρχαϊα ήθη 
καί έθιμα όσον τό αγγλικόν.

ΙΙΛΡΛΛΕΙΓΜΑ ΜΕΓΑΛΟΨΥΧΙΑΣ.

Έχ τής 'ιστορίας τής παρε.Μοϋσης 
έχατονταετηρίδος.

Τά δράματα καί αί μυθιστορία·, παρουσιάζου- 
σιν ήμΐν τάς λαμπροτέρας όρμάς τής άνθρωπίνου 
καρδίας· ή φαντασία έξάπτεται, άλλ’ ή καρδία 
ήμών μένει ψυχρά, τούλάχιστον ή ζέσις, ήτις οΰ
τω καταλαμβάνει αύτήν, είνε μόνον στιγμιαία 
καί σβέννυται άμέσως διά τόν πρακτικόν βίον. Οΰ
τω δέ τήν αύτήν στιγμήν, καθ’ήν ή αφελής χρη- 
στότης έναρέτου τινός προσώπου συγκινεϊ ήμάς 
μέχρι δακρύων, διώκομεν ίσως άσπλάγχνως έπαί- 
την κρούοντα τήν θύραν ήμών. Τίς οΐδε δέ έάν αύ
τή αΰτη ή έπιτετηδευμένη ΰπαοξις εν ίδανικώ 
κοσμώ δέν ύποσκάπτει τήν ΰπαρξιν ήμών έν τφ 
πραγματικώ; Ένταΰθα κυμαινόμεθα ώσπερ με
ταξύ τών δύω έσχατων τής ήθικότητος άκρων: 
τοΰ άγγέλου καί διαβόλου, καϊ παραλείπομεν τό 
μέσον: τόν άνθρωπον.

Τό ακόλουθον περί δύω Γερμανών άνέκδοτον 
κέκτηται άναντίρρητον άξίαν καί εΐνε άληθές. 
Πεποίθαμεν δέ ότι θέλει έπιδράσει έπί τών ανα
γνωστών πλειότερον ή ολόκληροι τόμοι αηδών 
άλλων μυθιστοριών.

Δύω αδελφοί, βαρώνοι Βρμβ, ήράσθησαν άμφό- 
τεροι νέας τινός άξιεράστου κόρης, άγνοοΰντες έ
καστος τοΰ ετέρου τό πάθος. Άμφοτέρων ό έρως 
ήν τρυφερός καί άκμαΐος, διότι ήτο ό πρώτος. Τό 
κοράσιον ήτο ώραϊον καί εύαίσθητον. Βαθμηδόν 
ή πρός αύτό κλίσις έκάστου έκορυφώθη μέχρι πά
θους, ούδέτερος δ’ έγίνωσκε τόν κίνδυνον, όστις 
διά τήν καρδίαν αύτοΰ ήν ό φοβερώτερος, ότι τόν 
άδελφόν αύτοΰ έχει άντεραστήν. Άμφότεροι άπο- 
φεύγοντες νά δώσωσι πρωίμους εξηγήσεις είς τήν 
νέα·* έλάνθαναν άλλήλους, ότε άπροσδόκητον συν- 
άντημα τών αισθημάτων αύτών άπεκάλυψεν ο
λόκληρον τό μυστήριον.

"Ηδη έκάστου ό έρως έφθασεν είς τόν ύψιστον 
βαθμόν, τό δέ δυστυχέστατον τούτο πάθος, όπερ, 
ώς καί τό άντίθετον αύτού τοσαύτας σχεδόν έπή- 
νεγκε καταστροφάς είς τήν άνθρωπότητα, κατε- 
κυρίευσε ολόκληρον τήν καρδίαν αύτών οΰτως ώσ
τε ούδαμόθεν ήτο δυνατή Ουσία τις. ΊΙ δέ νέα, 
πλήρης αισθήματος διά τήν οίκτράν Οέσιν τών 

' δυσ τυχών άδελφών, δέν έτόλμα νά κηρυχθή άπο- 
κλειστικώς ύπέρ τοΰ ένός, άλλ’ ύπέβαλλε τήν κλί- 
σιν αύτής είς τήν διάκρισιν τής αδελφικής αγά
πης.

Νικητής έν τω άμφιβόλφ τούτω άγώνι τοΰ 
καθήκοντος καί τού αισθήματος εΐπεν ό πρεσβύ- 
τερος άδελφός πρός τόν νεώτερον. «Γνωρίζω ότι 
άγαπάς τό κοράσιον έπίσης θερμώς ώς έγώ. Δέν 

29

Τό σήμερον έν Ρωσσία κυκλοφορούν χαρτονόμι
σμα άνέρχεται είς τό κολοσσιαίου ποσόν τών 
1‘, 132,165,125 ρουβλίων !

ΤΟΜΟΣ ΠΡίΙΊΌΣ·
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ερωτώ τίς έξ ήμών κέκτηται έπ’ αύτοΰ αρχαιότε
ρα δικαιώματα. Μένε σύ ένταύθα, έγώ δέ έξε’ρχο- 
μαι είς τόν άπέραντον κόσμον ίνα περιπλανώμε- 
νος έν αύτώ λησμονήσω τήν νέαν. Καί άν μέν δυ- 
νηθώ τοΰτο, τότε, άδελφέ, έστω ίδική σου, ό δέ 
ούρανός άς εύλογήσ-ρ τόν έρωτά σου. Είδέ μή, τότε 
έξελθε καί σύ καί πράξον ώς έγώ·»

Καί άμέσως έγκαταλιπών τήν Γερμανίαν άπήλ- 
θεν εις τήν 'Ολλανδίαν· άλλ’ ή εΐκών τής κόρης 
έσπευδε πάντοτε κατόπιν αύτοΰ. Μακράν τοΰ ού- 
ρανου τής άγάπης αύτοΰ καί τής χώρας, ήτις έ- 
νέκλειε πάσαν τήν εύδαιμονίαν τής καρδίας του 
καί έν γ μόνη ήδύνατο νά ζήσ·ρ, ήσθένησεν ό δυ
στυχής, ώς μαραίνεται τό φυτόν, τό όποιον άπο- 
σπών ό άρπαξ Εύρωπαϊος άπό τής μητρός ’Ασίας 
άναγκάζει μακράν τοΰ θερμού ήλίου αύτής είς 
σκληρότερα στρώματα. Έφθασεν έπί τέλους άπελ- 
πις είς Άμστελόδαμον, όπου οξύς πυρετός έφερεν 
αύτόν είς κινδυνώδη θέσιν. 'Π εΐκών τής έρωμένης 
αύτοΰ ήν τό άντικείμενον τής παραφροσύνης καί 
τό κέντρον τών ονείρων του, ή δέ άνάρρωσίς του 
ήρξατο έκ τής άποκτήσεως αύτής. Οί ιατροί ήσαν 
είς άμφιβολίαν περί τής ζωής αύτού και μόνον 
ή διαβεβαίωσις ότι άποδοθήσεται τήέρωμένη αύ
τοΰ έσωσεν αύτόν άπό τών χειρών τοΰ θανάτου. 
Κατά τό ήμισυ έφθαρμένος, ώς σκελετός πλανώμε- 
νος, καί ή φρικωδες-έρα εΐκών τού καταβιβρώσκον- 
τος αύτόν άλγους έπανήλθεν είς τήν πατρικήν 
αύτοΰ πόλιν καί σκοτοδινιών άνήλθε τήν κλίμα
κα τής έρωμένης καί τού άδελφού αύτοΰ.

«Άδελφέ, ιδού έγώ καί πάλιν. ’Ο,τι άπήτη- 
σα παρά τής καρδίας μου, γιγνώσκει μόνον ό έν 
ούρανώ. Πλεϊόν τι δέν δύναμαι.»

Ταύτα είπε καί έπεσε λειπόθυμος είς τάς άγ- 
κάλας τής έρωμένης.

Ό νεώτερος άδελφός αποφασίζει ούχ ήττον καί 
μετά τινας εβδομάδας προπαρχσκευάζεται είς α
ποδημίαν.

«’Αδελφέ, λέγει' έβάστασες τήν θλίψιν σου μέ
χρι τής'Ολλανδίας. Έγώ θέλω επιχειρήσει νά φέ
ρω τήν ίδικήν μου πορρωτέρω. Μή όδηγήσρς τήν 
κόρην είς τόν ναόν, έως ου σοΐ γράψω τά περαι
τέρω. Μόνον τήν άπαίτησιν ταύτην έπιτρέπει μοι 
ή άδελφική άγάπη. Καΐ άν μέν μέ εύνοήσ-ρ ή τύ
χη πλειότερον σού τότε έν όνόματι τοΰ θεού έστω 
ίδική σου καί ό ούρανός άς εύλογ-ήσ-ρ τον έρωτά 
σου. Έν εναντία όμως περιπτώσει, κρινάτω περί 
ήμών ό ούρανός. Ύγίαινε. Φίλαττε δέ τόν έσφρα- 
γισμένον τούτον φάκελλον και μή άποσφραγίσ-ρς 
αύτόν πρίν άναχωρήσω. ’Απέρχομαι είς Βα- 
ταυίαν».

Καί άμέσως άνεπήδησεν είς τήν άμαξαν.
Ημιθανείς καί άνχίσθητοι μένουσι κατόπιν 

αύτού φεύγοντος οί άπολειφθέντες. Ύπερέβη κα
τά τήν γενναιότητα τόν άδελφόν, τήν καρδίαν 

τού οποίου δύω τινά κατεσπάρασσον ήδη, ό έρως 
καί ή άπώλεια τού γενναιοτέρου άνδρός. Ό κρότος 
τής φευγούσης άμάξης ώς κεραυνός ένέσκηψεν είς 
τήν καρδίαν αύτοΰ καί κατεβλήθησαν πολλαί 
φροντίδες όπως έπαναφέρωσιν αύτόν είς τήν ζωήν. 
ΊΙ δέ κόρη—ά^λ’όχι! περί αύτής τό τέλος θέλει 
λαλήσει.

Ό φάκελλος ήνοίχθη. ΊΙτο πλήρης καταγραφή 
πάντων τών έν Γερμανία κτημάτων καί υπαρ
χόντων, άτινα ώφειλεν ό άδελφός νά λάβη ύπό 
τήν δικαιοδοσίαν αύτοΰ, έν περιπτώσει, καθ’ ήν 
ουτος θά ηύτύχει έν Βαταυία. Ουτω λοιπόν νικη
τής αύτός εαυτού έπλευσεν έπί έμπορικοΰ ιστιο
φόρου τής 'Ολλανδίας καί άφίκετο αισίως είς 15α- 
ταυίαν. Μετά τινας εβδομάδας έπέστειλεν έκεϊ- 
θεν τώ άδελφώ αύτοΰ τά άκόλουθα:

«Ενταύθα, όπου εύγνωμονώ τώ παντοδύναμο; 
θεώ, ένταύθα έπί τής νέας Γής άναπολώ καί τούς 
έρωτας ήμών μετά πάσης τής άγαλλιάσεώς ενός 
μάρτυρος. Αί νέαι σκηναί καί τύχαι, είς άς ίρρί- 
φθην, ένίσχυσαν τήν καρδίαν μου, ό θεός έδώρησέ 
μοι δυνάμεις ϊνα προσενέγκω τό ΰψιστον είς τήν 
φιλίαν θΰμα, σόν είνε—θεέ ! ένταύθα έπεσε δάκρυ 
— τό τελευταίον— άλλ’ ένί^ησα— σόν είνε τό 
κοράσιον. Αδελφέ, δέν ώφελλον νά έχω έγώ τήν 
νέαν, δέν θά ήτο μετ’ έμού εύτυχής. Άλλ’ έάν πο
τέ τή έπήρχετο ή ιδέα ότι ήθελεν είσθαι αΰτη 
μετ' έμού μάλλον εύτυχής—άδελφέ !— άδελφέ ! 
βαρέως έπιρρίπτω τότε αύτήν έπί τής ψυχής σου. 
Μή λησμονρς πόσον δυσκόλως έπρεπε ν’ άποκτή- 
σ·ρς αύτήν.— Μεταχειρίζου άείποτε τόν άγγε
λον όπως νΰν σέ διδάσκει ό νέος έρως σου.— Με
ταχειρίζου αύτήν ώς πολύτιμον κληρονομιάν ά- 
δελφού, δν ούδέποτε πλέον θέλεις σφίγξει έν ταϊς 
άγκάλαις σου. 'Γγίαινε ! Μή μοί γράψρς πότε τε
λείς τούς γάμους σου. Ή πληγή μου είσέτι έξα- 
κολουθεϊ αίμάσσουσα. Γράψον μοι μόνον πόσον 
είσαι εύτυχής. ΊΙ πράξις μου έστι μοι έχέγγυον 
ότι δέν θά έγκαταλίπη καί έμέ ό θεός έπί τής 
ξένης.»

Ό γάμος έτελέσθη. "Εν μόνον έτος διήρκεσεν 
ό εύτυχής ουτος γάμος, μετά ταύτα άπέθανεν ή 
γυνή. Πρώτον ήδη άποθνήσκουσα άπεκάλυψε τό 
άπαισιώτατον τής καρδίας αύτής μυστικόν: ότι 
είχεν άγαπήσει σφοδρότερου τόν φυγάδα.

Οί δύω αδελφοί έπεζησαν πολύ μετά τόν θάνα
τον τοΰτον ό μέν πρεσβύτερος έν Γερμανία έν τοίς 
κτήμασιν αύτοΰ έκ νέου νυμφευθείς, ό δέ νεώτερος 
έν Βαταυία όπου ηύτύχησε καί κατέστη είς τών 
έπισημοτέρων έκεϊ άνδρών. Ώμοσεν όμως ϊνα μή 
νυμφευθή ποτέ καί έφύλαςε τόν όρκον αυτού 
πιστώς.

(*£x TOV Γί4£ΑΧΧΧ0ν).

ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ.

Είς υμάς, ώ μητέρες, άφιεροΰται ή παρούσα 
έπιστολή- πρός ύμάς απευθύνονται αί τελευταίαί 
μου λέξεις- δέν ύπάρχει καλλίτερον τέλος διά τό 
βιβλίον μου.

Αύτοκράτορες καί βασιλείς ίθύνουσι τάς τύχας 
τών λαών καί ποοσπαθοΰσιν, άν θέλωσι πράγμα
τι νά ώσιν άξιοι τής ύψηλής θέσεώς των, όπως 
καταστήσωσι τά έθνη, ών προίστανται, σοφώτε- 
ρα, καλλίτερα καί εύτυχέστερα. Έν τοϊς ναοίς 
όλων τών θρησκειών διδασκομεθα τί είναι ορθόν, 
τί δίκαιον, τί ό άνθρωπος πρέπει νά πράττ·ρ καί 
τ! μή, ϊνα καί έκαστος καί τό σύνολον προάγη- 
ται. Οί πεπαιδευμένοι τών διαφόρων έπιστημών 
άνερευνώσιν, έξετάζουσι καί εύρίσκουσι τά μέχρι 
τούδε άγνωστα, φέρουσιν είς τό φώς καθ' έκάστην 
νέας γνώσεις καί ούτως άδιακόπως πληθύνουσι 
τό σύνολον τών άνθρωπίνων γνώσεων καί τής άν- 
θρωπίνης έμπειρίας. Είς πολλάς χιλιάδας σχο
λείων, μεγάλων καί μικρών, έξοχων καί ταπει
νών, διδάσκονται εκατομμύρια παιόίων, καί οί 
διδάσκαλοι αύτών προσπαθοΰσι νά τά καταστή- 
σωσι καλούς καί άγαθούς άνθρώπους.

Πάντες οί είρημένοι συνεργάζονται, ϊναδώσωσιν 
είς τό γένος μας τήν μόρφωσιν, τόν πολιτισμόν 
του- άλλ’ ή μ.ήτηρ ύπερτερεί πάντων τούτων κα
τά τήν ίσχύν τής έπενεργείας· ή μήτηρ, ήτις οδη
γεί τά πρώτα τού παιδός βήματα, διά τών οφ
θαλμών τής οποίας βλέπει, διά τών ώτων τής ο
ποίας άκούει, καί διά τής καρδίας τής οποίας 
αισθάνεται τό παιδίον. Ό,τι ή μήτηρ έθηκεν είς 
τήν ψυχήν τοΰ παιδίου της, δέν δύνανται αί κα-

είς 
τοΰ

κτλ., άν καί μεταξύ τών δούλων είχεν Έλληνα 
τινα λίανπεπαιδευμένον. «Διότι,» έλεγε, «τόσον 
πολυτίμους γνώσεις πρέπει ό υίός μου νά χρεως-ρ 
είς έμέ και ούχί είς αργυρώνητον δούλον.» Συνέ- 
γραφεν ό ίδιος διηγήματα έπιτήδεια πρός τό 
πνεύμα τοΰ παιδίου καί έγραφεν αύτά μέ μεγάλα 
διακεκριμένα γράμματα, ϊνα άναγινώσκρ αύτά ό 
υίός καΐ μορφωθ-ρ κατά τά εύγενή παραδείγματα 
εύγενών άνδρών καί άνυψωθη.

Ίσως έδώ καΐ έκεϊ ύπάρχουσιν άκόμη τινές, οϊ
τινες δέν θεωροΰσιν άνάξιον εαυτών νά έπιμελών- 
ται τού κυνηγετικού κυνός των καΐ τού πρός ιπ
πασίαν ίππου, άλλ’ύπολαμβάνουσιν άνάξιον εαυ
τών τό νά άναθρέψωσι καί διδάξωσιν εν παιδίον 
ή έννοια τής τιμής δέν είνε είς πάντας άκόμη 
σαφής- άλλ' υμάς, ώ μητέρες, μή άποπλανήσ-ρ 
τοιαύτη τις ιδέα. Είσθε προωρισμέναι νά δώσητε 
είς τήν έρχομένην γενεάν τόν χαρακτήρα. Δύνα- 
ταί τις νχ ύποθέσ-ρ ώραιότερον, ύψηλότερον προο
ρισμόν ; Διά τοΰτο μετά χαράς χωρεϊτε είς τό 
εργον καί άκουράστως έπιμένετε ‘έν τ·ρ έργασίοι.

Πρό πάντων φροντίζετε περί τής σωματικής 
υγείας καί τής άκμαιότητος τών παίδων σας, 
καΐ είς τοΰτο μή έπηρεασθήτε υπό τής ματαιό- 
τητος τοΰ συρμού, ή ύπό τής δυνάμεως τής συνή
θειας. Έάν ή θυγάτηρ σας άνατραφη ούτως, ώς-ε 
ώς γυνή νά -ρνε εύθυμος καΐ υγιής, τότε αΰτη 
άπό καρδίας θέλει εύχαριστεϊ τήν μητέρα της- 
άλλ’ έάν ώς παιδίον ένδύεται ούτως ώστε οί 
διαβαίνοντες ίστάμενοι νά λέγωσιν: «Ίδέ τί άγ- 
γελάκι ! τί ώραίαν μέσην όπου έχει,» τότε τούτο 
δέν θέλει συμβάλλει είς τήν εύτυχίαν της καί είς 
τήν μητέρα μικράν εύγνωμοσύνην θέλει άποδώσει.

Εθίζετε τά παιδία σας είς πάν ό,τι είνε η
θικόν, ώραϊον καί πρέπον, είς τήν τάξιν, τήν έπι- 
μέλειαν, τήν έπιμονήν καί υπομονήν, είς τήν κα
θαριότητα καί τήν πίστιν. Ί'ό ναι ύμών άς ήνε 
ναί, καί τό δχι όχι- άς μή ήνε αναγκαία καμ- 
μία περαιτέρω ένίσχυσις, μηδέ νά έπιτρέπηται 
τοιαύτη- τής άληθείας ή παράβασις έστω δι’αύ- 
τήν ώς ηθικώς τι άδύνατον. Διδάσκετε αύτά τό 
κρατεϊν εαυτών, τήν μετριότητα, τήν φιλανθρω
πίαν καί τήν ύπακοήν. Τό σέβας πρός τούς νόμους 
ας έντυπώνηται αύτοϊς έκ τής νεωτάτης ηλικίας, 
ϊνα μή είς τινα περίστασιν γεννηθη έν αύτοϊς ή 
σκέψις: «Δύναμαι χωρίς νά μέ ϊδωσι, χωρίς νά 
μέ τιμωρήσωσι νά παραβώ τούτον ή έκεϊνον τόν 
νόμον;» Είνε άπηγορευμένον νά άναβαίνωσι τά 
τείχη τού σιδηροδρόμου- έκαστον παιδίον έχει 
επιθυμίαν νά άναβ-ρ- τό κακώς άνατεθραμμένον 
βλέπει πέριξ αύτού, καΐ άν δέν ήνέ τις πλησίον, 
άναβαίνει καί καταβαίνει έπί τής σιδηράς οδού, 
όσον θέλει- τό καλώς άνατεθραμμένον δέν βλέπει 
περί εαυτό, διότι τώ είναι άδιάφορον, άν τό βλέ- 
π-ρ τις ή όχι- ό,τι είναι άπηγορευμένον, δέν ΰπάρ-

ί Α. * - f
το π ιν γιγνοαεναι ίζιορχσεις νά άττχλείψωσιν ευ- 
κόλως- ό,τι έκείνη παρημέλησεν, ούδέποτε είς 
αύτόν, άνδρωθέντα, γίνεται τούτο μέλημα τοΰ 
βίου- ό χαρακτήρ τής έποχής δέν ορίζεται έκ τών 
αιθουσών τού Πανεπιστημίου, άλλ’ έκ τών δωμα
τίων τών παίΛων ir τϊ/ οιχογενεία, καί πολύ 
όλιγώτερον έπιδρώσιν οί έπιστημονες άνδρες. τά 
μεγάλα τοΰ έθνους πνεύματα, άμέσως έπί τής μορ- 
φώσεως τής νέας γενεάς, ή μήτηρ, παρά τούς^πόδας 
τής οποίας στηρίζονται, πρός τά χείλη τών ο
ποίων προσβλέπουσιν οί οφθαλμοί, ών ό λόγος 
εινε ό πρώτος σπόρος, ριφθείς είς μήπω καλλιερ- 
γηθείσαν γήν.

Τούτο ένόησαν οί σοφοί πάσης έποχής καί παν
τός έθνους, καί διά τοΰτο άπέδωκαν ύψίστην ση
μασίαν είς τήν ανατροφήν. Ό Πλούταρχος διη
γείται ήμϊν ότι ό Κάτων τήν όλην άνατροφήν καί 
διδασκαλίαν τού υίοΰ του μόνος άνέλαβε καί μετ’ 
άκουράστου υπομονής διεξήγαγεν. Έδίδαξε τόν 
παΐδα ού μόνον τό παλαίειν καϊ τό κολυμβζν, τό 
ίππεύειν, τό μάχεσθαι καί τό άκοντίζειν, άλλα 
καϊ τήν άνάγνωσιν, τήν γραμματικήν, τχ νομικά
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χει δι’αύτό. Ούχί ό φόβος τής τιμωρίας, άλλά 
τό σέ^ας .τρός rove rd/zorc κρατεί αύτό.

Τό μέγιστον μίλημα ύμών έστω νά διδάξητε 
τά παιδία, ώστε νά κρίνωσι καί σκέπτονται όρ- 
θώς, νά διαφωτίσητε τά βλέμματά των καί νά 
καταστήσατε αύτά πνευματικός ανεξάρτητα καί 
αύθύπαρκτα, ώστε νά έκτιμώσι τά πάντα κατά 
τήν αληθινήν αύτών άζίαν.

Ό Σκώτος λόρδος Καλβώτος ήτο ήδη είς τό 
εικοστόν πέμπτον έτος τάς -ηλικίας του λοχαγός, 
μέλος τοϋ μυστικοσυμβουλίου, ιππότης τοΰ τάγ
ματος τής περικνημϊδος καί έκέκτητο ετήσιον 
εισόδημα τριακοσίων χι.Ιιάάων ,7ζρώχ στερ.άζώχ ’ 
ήτο λοιπόν άνήρ λίαν περίβλεπτος, είχε μεγά
λην επιρροήν καί έτιμάτο πολύ. Ίίτο δέ καί ό 
νους καθαρός σκεπτόμενος καί είπε καθ’ εαυτόν: 
«Ναί, είμαι ύψηλά καί δυνατός- άλλά πώς κα
τόρθωσα τοΰτο ; Ταγματάρχης ώνομάσθην έν τοΐς 
σπαργάνοις ζϋν, ώστε χωρίς νά πράξω τι- ή άν- 
δρία τοϋ είς έμέ δοΟέντος ιππικού συντάγματος 
έν τώ κατά τών ανταρτών άγώνι καί ή καλή ο- 
δηγία τοΰ αντικαταστάτου μου μοί έφερε τό πα
ράσημον καί τόν βαθμόν τοϋ συνταγματάρχου- 
τήν περιουσίαν μου έκληρονόμησα παρά τών προ
γόνων μου, οΐτινες συνάθροισαν αύτήν (δικαίως ή 
αδίκως)· άλλ’ ούδαμοϋ βλέπω τι έκ τής ιδίας α
ξίας προελθόν. Έστω, άς ίδωμεν πόσον είμαι ά
ξιος ;» Ύπό τήν προ'φασιν ότι θέλει επιθεωρήσει 
τά μεγάλα αύτοΰ κτήματα εϊς τήν ’Αμερικήν, 
έλαβεν απεριόριστον άδειαν απουσίας, παρέδωκε 
τήν οικίαν καί τά έν αύτή είς αξιόχρεων τινα 
άνδρα καί έταξείδευσε, χίλια τάλληρα έχων, 
ούχί είς τήν ’Αμερικήν, άλλ’ είς τήν Αύστρίαν.

Έν Βιέννη ωδηγήθη ένώπιον τοϋ στρατηγού 
Βράουν, περί ούήξευρεν ότι είνε καί αύτός Σκώτος.

«’Εξοχότατε, είμαι Σκώτος, καί έπιθυμώ νά 
μάθω τά πολεμικά παρ’ ύμϊν καί ύφ’ ύμάς, τόν 
μέγαν στρατηγόν, νά πολεμήσω ύπέρ τής Αύτο- 
κρατείρα; Μαρίας θηρεσίας.»—

«Καλά, παιδί μου- έχεις περιουσίαν ;»— 
«Δυστυχώς όχι, εξοχότατε- άλλά θέλω φέρε- 

σθαι ούτως, ώστε νά καταστώ άξιος νά αποκτή
σω τοιαύτην.»—

«Εύγε ! μοί άρέσκεις ! καλώς σκέπτεσαι. Σέ 
παραλαμβάνω ώς ύπαξιωματικόν είς τό τάγμα 
μου.»—

«Μυριάκις εύχαριστώ. εξοχότατε- άλλ’ έπεθύ- 
μουν πρώτον νά μάθω νά ύπηρετώ, πριν ή έγώ αύ
τός άρχίσω νά προστάσσ ·>· άγαπώ νά αρχίσω άπό 
τά κατώτερα.»—

«Ζήτωσαν οί Σκώτοί μου! Σέ δέχομαι είς τό 
τάγμα μου ! Αί πράξεις σου είθε νά συμφωνώσι 
μ.έ τούς λόγους σου, καί θά προοδεύσης πολύ! 
ΙΙώς λέγεσαι ;ι>—

«Λίβιγκτων.»—

Καί ό Λίβιγκτων έκράτησε τήν ύπόσχεσίν του, 
καί έπραξε περισσότερα τών ύπεσχημένων. Ή δια
γωγή του ήτο άμεμπτος- ή μετριοφροσύνη του καί 
ή πρός τήν ύπηρεσίαν προθυμία του καθίστων 
αύτόν παρά πάσιν, όσοι τόν έγνώρισαν, άξιαγά· 
πητον. Ή άνδρία του συνωδεύετο μετά σκέψεως 
καί προφυλάξεως- άνέβαινεν άπό βαθμού είς βαθ
μόν, καί μετά τέσσαρα πλήρη κινδύνων καί πολυ
τάραχων έκστρατειών έτη ήτο ταγματάρχης. ’Α
φού κατόρθωσε νά προβιβασθή, είς ταγματάρχην, 
ήτο εύχαριστημένος- ήδη έχρεώστει τήν θέσιν του 
ούχί πλέον είς τήν τύχην, άλλ’ είς τήν ιδίαν ά
ξίαν. Έπεσκέφθη πάλιν τόν στρατηγόν Βράουν,' 
παρεστάθη αύτώ ώς λόρδος Καλβώτος, καί έπέ
στρεψε μετά ταύτα πάλιν είς τήν Αγγλίαν.

Τόν Έλληνα φιλόσοφον Ξενοφάνη προσεκάλεσέ 
τις είς τά τυχηρά παιγνίδια (τφ έκτφ αίώνι π. 
X.). «Δέν παίζω κύβους,» άπεκρίθη ό Ξενοφάνης- 
—«Φοβείσαι μή χάσης,» τώ άπήντησεν- «είσαι 
δειλός.» — «Βεβαίως είμαι δειλός,» άπεκρίθη ό 
φιλόσοφος, αόσάχις πρόκειται περί πραγμάτων, 
δζζζ τά όποια πρέπει νά έντρίπωμαι'» Μέ κύβους 
δύνανται καί τά παιδία νά παίζωσιν άνήρ έχων 
πνεύμα καί καρδίαν ήξεύρει νά μεταχειρίζηται 
καλλίτερον τόν χρόνον.

Τόν άξιόλογον φιλόσοφον Σενέκαν, τόν διδά
σκαλον του Νέρωνος, έμέμφοντο καλοί τινες φίλοι 
του, ότι άκροάται της διδασκαλίας άλλων φιλο
σόφων, καί έλεγον ότι πρέπει νά αίσχύνηται δι' 
αύτό. «Εύτυχής,» είπεν ό Σενέκας, «έάν μόνον 
δι' αύτού καταισχύνω τό γήράς μου! Μακράν ά
κόμη εύρίσκομαι τοϋ νά μάθω τελείως νά ήμαι 
σοφότερος καί καλλίτερος.»

Άλλ’ έάν θέλητε τά παιδία σας νά καταστή- 
σητε τέλεια καί έλεύθερα, οφείλετε υμείς αύται 
νά ήσθε έλεύθερχι καί ανεξάρτητοι τού συνθήμα
τος της έποχής τών ανοησιών τού συρμού. ΊΙ ανα
τροφή τών παιδιών απαιτεί παρά τού άνατρέ- 
φοντος διαρκή τελειοποίησιν εαυτού. 'Αλλά καί 
διά τούτο είναι αναγκαία αυτή, διότι ή μήτηρ 
είςπάν πράγμα είναι παράδειγμα διά τά παιδία, 
είναι πρότυπον διότι πάς κόπος είναι μάταιος, 
άν αί πράξεις είναι έναντίαι τών λόγων. Συχνά- 
κις λέγουσι: «Τά παιδία είναι ακριβείς παρατη- 
ρηταί.» Δέν τό πιστεύω' τούναντίον είναι έπιπό- 
λαια, άλλ’ ώς τά πολλά είναι έλεύθερα προλή
ψεων, καί πάντοτε σχεδόν αδυσώπητοι χριταί. 
Άλλοίμονον διά τούτο είς τήν μητέρα, ήτις αύτή 
παραβαίνει τά καθήκοντα, άτινα επιβάλλει είς 
τά παιδία τη: ! ’Δλλ’ εύτυχή θεωρώ έκείνην, ή- 
τις κατέχει των παιδιών της τήν αγάπην καί τό 
σέβας πληρέσ-ατα ! Παν ό,τι ταύτα έπιτυγχά- 
νουσι καί κατορθούσι, φέρουσιν είς τήν μητέρα- 
πάσα τιμή, πάσα άνάδειξις έχει δι’ αύτά διπλήν 
άζίαν, διότι ή μήτηρ θά χαρή και ούδεμία εύτυχία
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είναι γλυκεία, όταν ή μήτηρ είναι αδύνατον νά 1 
συμμετάσχη αύτής. |

Άλλά δέν είνε μικρόν έργον ή τών παίδων α
νατροφή ! Έπί πολλά έτη μετ’ ίσης άείποτε επι
μονής νά παρατηρή καίδιευθύνη, νά παραινή και 
ύποστηρίζη, νά ύπενθυμίζη καί βοηθη- νά ηνε 
πάντοτε αύστηρά, καί δμως πάντοτε αξιαγάπη
τος- νά μή άποκάμνη ποτέ, καί όταν μηδέν απο
τέλεσμα φαίνηται νά μή παραβλέπη τό έλάχι- 
στον, νά φροντίζη δι’ όλα, — δέν ύπάρχει δυσ- 
κολώτερον έργον, ούδέ μεγαλήτερον άθλον.—Χι- 
λ-.άκις εύκολώτερον είνε έν στιγμή ενθουσιασμού 
νά πράξη τις μεγάλην πράξιν, νά προσφέρη μεγά
λην Ουσίαν, ή καθ’ έκάστην έπί έτη νά ύποφέρη 
αναρίθμητους μικρούς κόπους καί βάρη. Εύκολώ
τερον είνε νά όρμήση τις κατά τών έχθρικών 
πυροβόλων, νά ύπερπηδήση τά χαρακώματα θαρ
ραλέος, νά στήση τήν σημαίαν έπ’ αύτών καί 
ίσως νά άποθάνη διά τήν τιμήν τής πατρίδος 
του, ή δεκαετηρίδας δλας νά έπιμελήται καί πε- 
ριποιήται παιδία, νά άνατρέφη, νά θεραπεύη, νά : 
άνυψοΐ καί έξευγενίζη. Τοΰτο είναι ηρωική πρά- 
ξις ύμών, ώ μ.ητέρες! Ήσύχως καί άνευ αξιώ
σεων θέτετε λίθον έπί λίθου, άχρις ού ή οικοδομή 
τελειωθή. ΊΙ ένέργειά σας έν τοΐς καθ’έκας-α μό
λις φαίνεται- είνε αφανής καί μικρά, άλλ’ έν 
τή έζασκήσει αύτής έπί έτη κατορθοΐ τό ΰψις-ον, 
τό μέγιστον, παράγει τό πνεύμα τής έποχής.

ΊΙ αγάπη, ή φροντ'ις και ή έργασία των μητέ
ρων δέν λαμπρύνεται διά μνημείων έκ λίθου ή 
μετάλλου- άλλ’έν τή καρδία τών παιδιών ύπάρχει 
δι’ αύτά; μνημεΐον, καί παν ό,τι μέγα καί λαμ
πρόν γενεά τις παράγει, βασίζεται έπί τής ανα
τροφής της, καί άν πρέπη νά στεφανώνονται οί 
εύεργέται τής άνθρωπότητος,—ή ώραιοτέρα δάφνη 
άνήχει εις τάς μητέρας1·

ΊΙ παραίτησις τού άντιβασιλέως τής Αίγύπτου 
Ισμαήλ πασά, έγένετο αφορμή ’ ’ * 
διάφορα ανέκδοτα περί τής ίδιαζούση: 
τητος ή μάλλον είπείν τής σ·.__ ...
χων τού διασήμου Μεχμέ 
είνε τά Ορυλούμενα περί τού τ 
τας-άντος Σαίδ πασά τοϋ 
Ό Σαίδ πασάς ήτο τέταρτος υίός τού Μεχμέ 
λή. έκυβέρνησε δέ τήν Αίγυπτον κάλλιον 
άλλων, κατορθώσας νά τύχη

νά δημοσιευθώσι 
ΐς έλευθεριό- 

ιπατάλης τών διαδό- 
Άλή. Άξια περιεργίας 

" παροιμιώδους κα- 
:οοκατόχου τοϋ ’Ισμαήλ, 
ος υίός τού Μεχμέτ Ά- 

/ τών 
καί τής εύνοιας τής

χχτ’ οΤχο» άν»τρι?»» ντο

Εύρώπης. Ούτος δέ είναι ό μετά πολλούς δισταγ
μούς άποφασίσας νά διευκολύνη τήν τομ.ήν τού 
ισθμού τού Σουέζ. Άλλ’ ούχ ήττον παρά πάντων 
άνομολογεΐται ότι αύτός πρώτος είσήγαγεν είς 
τό κράτος του τήν κατασπάθησιν τών χρημάτων 
καί τάς άνοήταυς δαπάνας. Αύτός διεκόσμησε 
δι’ εύρωπαϊκών έπίπλων τά ανάκτορα τού Κάιρου 
καί τής ’Αλεξάνδρειάς καί οί Παρίσεοι δέν δύναν
ται έτι νά λησμονήσωσι τήν πολυτέλειαν τών έ
πίπλων καί τήν μεγαλοπρέπειαν καί λαμπρότη
τα τών κατόπτρων άτινα έξετίθεντο είς κοινήν 
θέαν πριν ή άποσταλώσιν είς Αίγυπτον, ούχ ήτ
τον δέ καί τάς πολυποίκιλους καί πολυδάπανους 
έσθήτας, άς αί πρώται τών Παρισίων ράπτριαι 
άπέστελλον σωρηδόν είς τά χαρέμια τής Αύτού 
Ύψηλότητος. ΊΙ έπί ’Ισμαήλ δ’ έπ’ εσχάτων συν
τελεσθείσα καταστροφή τής Αίγύπτου είχεν ήδη 

, άφανώς αρχίσει ύγεμονεύοντος τού Σαίδ. Βιβλίο·/ 
• όλον θά ήδύνατο τις νά γέμιση διηγούμενος τάς 
. ιδιοτροπίας τοϋ Χεδίβου τούτου, όστις ϊσας είχεν 

άρετάς καί κακίας καί κατέθελγε διά τής εύφυίας 
αύτού δσον έξέπληττε καί κατετάραττε τούς άν- 
θρώπους τό άλλόκοτον τών τρόπων του.

Άμηχανών ποτέ πώς νά άνταμείψη μηδαμινήν 
ύπηρεσίαν υπηκόου τού τίνος τώ παρεχώρησε τό 
μονοπώλιο·? τής προμήθειας τού βουτύρου προ; 
χρήσιν τοϋ Αιγυπτιακού στρατού έπί έν έτος. *<> 
νεοχειροτόνητος προμηθευτής έξελθών τών,ανά
κτορών έπώλησε τό δικαίωαά του κερδήσα; 

1,500.000 φράγκων.
Άλλοτε δέ έπιθυμήσας κήπον τινα κείμενον 

παρά τάς πύλας τοϋ Καίρου, προσεκάλεσε, τόν 
κτήτορα, δστις ήτο καί ύπάλληλος καί τόν 

ήρώτησε
( — Πόσον ήγόρασες τόν κήπόν σου;

— "Εν έκατομμύριον, Υψηλότατε, άπεκρίνατο 
ό ύπάλληλος αύξήσας κατά τά δύο τρίτα τήν 
αληθή τού κήπου άξίαν.

— “Εχει καλώς, είπεν 
ραζω.

Καί έμέτρησε παραχρήμα τό έκατομμύριον. 
Άλλ’ ό ύπάλληλος, ούτος είχεν υιόν, επταετές 

παιδίον Οελκτικώτατον.
— Φέρε με τόν υιόν σου. 

τόν πατέρα, θέλω νά τόν καμαρώσω.
Έλθόντος δέ τού παιδιού.
— Έλα μικρό μου νά μέ φιλήσης, είπεν είς 

αύτό ό Σαίδ μετά γλυκύτητος.
— Δέν θέλω, είπε τό παιδίον μετά τραχύ - 

τητος.
— Καί διατί, παιδί μου;
—· Μάς έπήρες τόν κήπον τής μαμάς καί άπ’ 

έκείνην τήν ήμέραν όλο κλαίει.
Έμειδίασεν ό Σαίδ Οωπεύων, ώ; ε’συνείθιζ?, 

τόν πώγωνά του. καί σκεφθείς ολίγον είπε.

ό Χεδίβης, τόν άγο-

ι, είπεν ό Χεδίβης εις

ί»ί
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— Καί άν σέ τόν χαρίσω τόν κήπον Οά θελή- 

σ·/ι; νά μέ φιλήσ-ρς ;
— Μετά χαράς, 'Υψηλότατε !
— Λοιπόν χάρισμά σου, καϊ έλα φίλησε με.
Οΰτω δέ ό υπάλληλο; έλαβε τό κτήμα του κερ- 

δήσας καί τό έκατομ,μύριόν του.
Οτε δέ τω 1863 ό Σαϊδ μετέβη εΐς Παρισίους 

διημέρευσεν ημέρας τινά; έν τή έπαύλει Γάλλου 
τινός έν Αίγύπτω συνήθως διατρίβοντο; όστις καί 
έσπευσεν, ίνα ύποδεξιωθή τήν Α. Γ. Λαμπρότα
τη έγίνετο ή ύποδεξίωσις, ό δέ Χεδίβης άπό τοϋ 
σιδηροδρομικού σταθμού μέχρι τής έπαύλεως συ- 
νωδεύετο άνευφημούμενος ύπό τετρακισχιλίων 
χωρικών ώς έάν ησαν ύπήκοοί του. Τήν εσπέραν 
έν τώ δάσει τής έπαύλεως έγένετο λαμπρά φω
ταψία, μουσικαί, χοροί, έκάησαν πυροτεχνήματα 
εκ Παρισίων κομισθέντα, καί δλην νύκτα ερρεεν 
άφθονος ό οίνος καί προσήρχοντο οί χωρικοί καί 
έπινον όσον ήθελον. Τό θέαμα τοϋτο κατέθελξε 
τόν αντιβασιλέα.

— Αγαπητέ, εΐπεν εΐς τόν Γάλλον, θέλω τήν 
έπαυλιν σου. Πώλησέ μέ την.

—- Άλλά 'Γψηλότατε ;. . . .
— Σέ παρακαλώ. Πόσον ;
Ό Γάλλος έρριψεν είς τό μέσον πελώριον αριθ

μόν 1,800,000 φράγκων, άτινα παραχρήμα έμε- 
τρήθησαν καί ή έπαυλις έγένετο κτήμα τοϋ Χεδί- 
βου. Τρεϊς ήμέρας διέτριψε μεταξύ τών λαμπρών 
έκείνων εορτών. Καθ’ ήν δέ στιγμήν άνέβαινεν εΐς 
τήν άμαςαν τοϋ σιδηροδρόμου ίνα άπέλθη, απο
ταθείς άφελώς πρός τόν φιλοξενήσαντα αύτόν 
Γάλλον είπε.

— ’Αγαπητέ μου, ή έπαυλίς σου χάρισμά σου- 
Τά γεγονότα ταΰτα είνε αληθέστατα καί ήδυνά- 
μεθα μυρία τοιαϋτα νά άναγράψωμεν. Τούτων 
δέ πάντων ένεκα ό Σαίδ είχε φήμην άκρας έλευ- 
Οεριότητος, ήτις έπί δεκαπενταετίαν μετεποίησε 
τήν Αίγυπτον είς γήν έπαγγελίας είς ήν παντα- 
χόθεν προσήρχοντο οί τήν τύχην διώκοντες άν
θρωποι, καί κολοσιαϊαι έσχηματίσθησαν πεοιου- 
σίαι δαπάναις αύτοΰ τοϋ άντιβασιλέως. Xa.li- 
(uif ifa/avi τις δι’ όλων τούτων νά συγγρκψγ], 
βιβλίον τερπνότατον πολλω δέ μάλλον διδακτι- 
κώτατον, διότι ές αυτοϋ θά έμάνθανον οί περίερ
γοι διά -οίνων μέσων ή Αίγυπτος κατεστράφη'.

* »
Κατ’ αντίθεσιν πρός τόν Σαίδ καί Ισμαήλ πα- 

σάνόνέος άντιβασιλεύς τής Αίγύπτου Τευφίκ, ώ- 
Οεϊ τήν οικονομίαν είς βαθμόν άπίστευτον.' Ή οι
κονομική του θεραπεία ήλαττώθη είς άκρον κα
θέκασταν δέ μήνα οί μισθοί τών ύπηιετών αύτοΰ 
πληρόνονται ύπό τήν ίδιαν αύτοΰ έποπτείαν ή-

I Έστίβ.

©ΑΙΤΕΙΣ ΕΝ ΤΑ ΓΠΡΑΤΙ.

Έρεύνησον καί ούδένα ούδαμοϋ θέλεις εύρεϊ 6σ- 
τις νά μή μεμψίμοιρη δια τήν τοϋ βίου βραχύτη
τα, και μολοντούτο πάντες συγχρόνως σπεύδουν 
νά φθάσουν είς τό τέρμα έκάστης τών περιόδων 
αΐτινες φαίνονται ούσαι ώς φυσικαί τής ζωής διαι
ρέσεις. Καί τό μέν παιδίον είναι ανυπόμονου νά 
γινη μαθητής, ό δέ μαθητής νά καταστή- νέος νά 
γινη επιστήμων, έπειτα νά άποκτήση περιουσίαν, 
νά λάβη δημοσίαν Οέσιν καί ύπόληψ'ιν καί τέλος 
νά γίνη συνταξιούχος. Ωσαύτως ή νέα δέν έχει 
ούδ αύτή ησυχίαν, άλλ’ ανυπόμονος εΐναι νά γί
νη γυνή καί μήτηρ.

Μετ’ ολίγον αναπνέει έλευθέρως ίδοϋσα τά τέ- 
ζ·να της έςω τών κινδύνων τής πρώτης ήλικίας, 
αποκαταστημένα καί πατέρας ήδη καί μητέρας. 
Καί μονον άφοΰ φθάσωσιν είς τό έσχατον όοιον 
θέλουν νά βραδύνουν τό βήμα. Ήδη τίποτε δέν 
περιμένουν τίποτε δέν ελπίζουν· απ’ έναντίας φο
βούνται πάσαν δυστυχίαν, πάσαν συμφοράν. ΊΙ 
διάνοια αύτών ανατρέχει τότε είς τό παρελθόν, είς 
τους ταχυπτέρους χρόνους τής δραπέτιδος νεότη- 
τος. Καί λυπούνται διότι δέν έχάρησαν αύτήν κάλ- 
λιον, διότι λίαν έσπευδον, λίαν άνησύχουν. Μέμ- 
φονται δε εαυτούς καί πεπεισμένοι είσιν ότι, άν 
πλειοτέραν ειχον πείραν, εύτυχέστεροι ήθελον ύ- 
παρςει. Αλλά πάλιν καί είς αύτό άπατώντατ 
άν ήθελον αρχίσει έκ νέου, είς τάς αύτάς ήθελον 
έπαναπέσει ανυπομονησίας ύπό τής αύτής πρός 
τό μέλλον ροπής ήθελον άφεθή νά παρασυρθώσιν 
εις τάς αυτά; όρμάς ήθελον υπακούσει. Πόθεν ήδη

λάττωσε τήν έπιχορήγησίν του σημαντικώς ού- 
δεν δε εισέρχεται είς τό ίδιον αύτοΰ θυλάκιον, 
αύτοπτης δέ μάρτυς μ’ έβεβαίωσε, λέγει ό αντα
ποκριτής τοϋ «Χρόνου», ότι εΐδεν αύτόν σβεννύον- 
τα λαμπάδας, αι όποΐαι έκαίοντο είς κενόν δω
μάτιον.

♦
Γά ανωτέρω περί τών οικονομικών τοϋ Χεδίβου 

Τευφΐκ τάσεων ήρχισαν φαίνεται μετά τήν έγκα- 
θίδρυσιν αύτοΰ έν τώ άξιώματι· διότι κατά τήν 
άνακήουξιν αύτοΰ, έδωκεν είς τόν κομίσαντα τό 
φιρμάνιον είς Αίγυπτον Φουάτ πασάν, αύτός καί 
ή οικογένεια του πλήν τών άλλων πολυτίμων 
αντικειμένων καί τά έξης ποσά εις μετρητά. Αύ
τός ό Γευφίκ 250,000 φρ. ή σύζυγος αύτοΰ 500 
χιλιάδες φρ. ή μήτηρ αύτοΰ 250,000 φρ. καί ή 
Αιγυπτιακή κυβέρνησις 100,000, ήτοι ό Φουάτ 
πασάς ελαβε δι’ εν ταςείδιον άπό Κωνσταντι
νουπόλεως μέχρι Καίρου καί όπίσω 1,100,000 
φράγκα.

ή πρός τό μέλλον τάσι; τοΰ άνθρώπου, τό άγνω
στον, τό άβέβαιον μέλλον : Διατί μ.ειράκιον, επι- 
ποθεΐ τήν εφηβικήν ηλικίαν, έφηβος τήν ηλικίαν 
τήν άνδρικήν; Διότι δι’όλων τούτων τών φάσεων 
τοϋ βίου ό,τι ζητεί ύφ’ όλα; αύτά; τάς διάφο
ρους στάσεις καί χρονικά σημεία είναι ή εύτυχία 
πάντοτε καί επειδή ούδέποτε αύτήν ευρίσκει τε
λείαν καί θλίψεων αμιγή, ανάγκη άδιακόπως νά 
τήν έπιδιώκη, αείποτε νά τρέχη κατόπιν αύτής 
μέχρι τής ήμέρας καθ’ ήν τρέμων έπί τή προσεγ 
γίσει τή; μυστηριώδους πρός άλλην ΰπαρζιν διό
δου, θελήση νά συλλογισθή ότι διήλθε πολύ πλη
σίον τής έντελοΰ; έκείνης εύδαιμονία; ήτις δέν 
έδόθη είς τήν ασθενή καί ατελή περί τό γινώσκειν 
καί κατέχειν φύσιν ήμών. X.

ΕΥΦΥΐΑ ΙΥΝΟΣ.

Δέν θέλουσι βεβαίως ξενισθή οί τής καλλιαν- 
Οοΰς Χ,Ιωξίύος άναγνώσται, έάν έν τή ποικιλο- 
στίκτω καί τερψιθύμω πρασιά, δι’ ής κοσμείται 
τό παρόν φυλλκδιον, τολμώμεν νά παρεμβάλω- 
μεν καί άνθος τι φιλίας και ευφυΐας κυνός, πα- 
ρατηρηθέν ύπό τοϋ γηραιού καί σοφού καθηγητού 
έν Στρασβούργο» κ. Scblltzenberger.

’Ιδιοκτήτης κήπου, ό σοφός καθηγητής, παρε- 
τήρει ότι κάνιστρόν τι έν φ έναπετίθεντο τά ύπ’ 
αύτοΰ άπό πρωίας συγκομιζόμενα δαυκία, έκκε- 
νοϋντο πρό τών οφθαλμών αύτού.

’Απορών ήρώτησε τόν κηπουρόν, άλλά καί αυ
τός όμολογήσας τήν άγνοιαν καί άπορίαν του, 
έπέδειξε τώ καθηγητή αιμασιάν όπισθεν τής ό
ποιας κρυπτόμενοι ήδύναντο νά συλλάβωσιν έπ’ 
αύτοφόρω τόν κλέπτην.

Τό σχέδιον έν τώ άμα έγκριθέν έτέθη εί; πρά- 
ζιν. Καί ιδού μετά παρέλευσιν μόλις τετάρτου 
τής ώρας φωνή έκπλήξεως διέφυγε τά στόματα 
άμφοτέρων. Τί συνέβαινεν; Ό κυων τής οικίας 
τώ'κανίστρω προσελθών έλαβεν εί; τό στόμα αύ- 
τοϋ δαυκίον καί τρέχων διηυθύνετο είς τόν σταϋ- 
λον.

Ό κύων δέν τρώγει δαυκία. Ποιον λοιπόν τό 
μυστήριον ; Οί ήμετεροι έσπευσαν άμέσως πρός 
τόν σταϋλον, ένθα, πρός μεγαλειτέραν αύτών έκ- 
πληξιν, βλέπουσι τόν κύνα τείνοντα τό διά τών 
όδόντων συγκρατούμενον γέρας τής κρύφιας κλο
πής είς ένα τών έν τώ ιπποστάσιο» ίππων, οστις 
διά θωπευτικής καί εύγνώμονος κινήσεως τής κε
φαλής έλάμβανε μειλιχίως τό άπό τοϋ στόματός 
τοΰ φίλου αύτοΰ κρεμάμ^νον οαΰκος.

θυμώδεις ό κηπουρό; εσπευσε διά ράβόου νά 
άνταμείψη τήν υποχρεωτικήν ταύτην φιλίαν! 
άλλ’ ό καθηγητή; άνεχκίτισεν αύτόν περίεργο; 
νά Ιδη τό τέλος.

Ό κύων λοιπόν, άεικινών τήν ούράν καί τόν κορ
μόν ποικιλοτρόπως συστρέφων, έξηκολούθει κομί- 
ζων τώ φίλω αύτοΰ τά τε έν τώ κανίστοω δαυ
κία καί τά έν τοϊς λοιποί; λαχανικά μέχρι τής 
παντελούς καί τελείας αύτών καταναλώσεως.

Περίεργον δέ, ένώ έν τώ αύτφ σταύλω καί δεύ
τερος έφυλάσσετο ίππος ό δυστυχής ούτος w μό
νον δαυκίων άλλ’ ούτε κάν βλέμματος ήξιούτο.

_______ * ·

Η ΚΑΤΑ ΜΕΣΟΝ ΟΡΟΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΠΣ ΖΩΙΙΣ.

Κατά τάς τελευταίας ερεύνα; τής στατιστική; 
ή κατά μέσον όρον διάρκεια τή; ζωή;, άναλόγω; 
τών διαφόρων έπαγγελμ-άτων, εΐναι διά τού; ίερεις 
65 έτη, διά τούς έμπορους 62, διά τούς λογίους 
καί τούς γεωργού; 6 1, διά τούς στρατιώτας 59, 
διά τούς νομικού; 58, διά τού; καλλιτέχνας και 
τού; τεχνίτα; 57 καί διά τούς ιατρούς 56 έτη.

"Ωστε οί μάλλον μακρόβιοι είσιν οί ιερείς καί 
οί ήττον οί ιατροί.

Υπολογίζεται ότι ολόκληρο; ό πληθυσμό; τή; 
γή; άνέρχεται εί; χίλια εκατομμύρια· έξ αύτών 
άποθνήσκουσι κατ’ έτο; 333,333,333 άτομα, ή
τοι καθ’ έκάστην 91,824, καθ’ ώραν 3,780, κατά 
πάν λεπτόν τής ώρα; 60, καί επομένως εΐς ά>- 
θρωχο': ά,ποθνήοχίΐ. χαχίι rtar όενζερο.Ιεπτοχ■ Εξ 
αύτών τό τέταρτον άνήκει εί; τήν παιδικήν ήλι 
κίαν, τό δέ ήμισυ είς ήλικίαν μικροτέραν τοΰ 20°“ 
έτους. Έκ 1000 άνδρών οί 10 φθάνουσιν είς ήλι- 
λίαν 65 έτών, 2 είς ήλικίαν 80 καί είς είς ήλι
κίαν 1 00 έτών.

Άπεδείχθη δέ ότι έκαστος άνθρωπο; δύναται 
νά έλπίση ότι θά ζήση σήμερον κατά μέσον όρον 
μακροχρονιώτερον παρά εί; τούς παρελθόντα; 
αιώνας. Επήλθε όε ή αυξησις τής διαρκείας τής 
ζωή; ένεκα βεβαίως τής γενική; ευζωίας, τή; 
διαδόσεως τοϋ έμβολιασμ.ατος καί τή; έφαρμο- 
γή; τή; δημοσία; καί τή; κατ’ οίκον ύγιεινής.

ΑΝΘΙΝΑ ΒΑΡΟΜΕΤΡΑ.

Κατασκευάζουσιν ήδη έν Παρισίοις άνθινα βα
ρόμετρα, καλούμενα άκριβέστερον ύγρόμετρα, ών 
ή κατασκευή βασίζεται έπί τών άλάτων τού κολ- 
βάτου τοϋ διέρχεσθαι άλληλοδιαδόχως όλων τών 
ύποσκιάσεων μεταζύ τοϋ έρυθροϋ καί κυανού, κα
τά τήν μεγαλειτέραν καί όλιγωτέραν ύγράν τού 
άέρος κατάστασιν. Ύγραίνουσι στυπιοχάρτην έν
τός διαλύσεω; πεπυκνωμένου χλωρούχου τού 
Κολβάτου συνηνωμένου μετά χλωρούχου σό
δας καί αραβικού κόμμιος· τό ξηραίνουσι καί 
σχηματίζουσιν έξ αύτοΰ ωραίας άνθοδέσμ.ας μετά 
τής χάριτο; έκείνης, ήτις μόνον έν Παρισίοις εύ-
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ρίσκετκι. Είς τάς λίαν ξηράς άτμοσφαίρας είναι 
καλόν νά προστεθή είς τήν διάλυσιν ολίγον χλω
ροΰχον τοϋ καλκίου τό οποίον εντείνει τάς ύγρο- 
μετρικάς ιδιότητας τοΰ χάρτου. Ή σχε’σις μετα
ξύ τών χρωμάτων καί τής ατμοσφαιρικής κατα- 
στάσεως δυνατόν νά διαγραφή ώς έξής.

’Ερυθρόν.............................. βροχή.
’Ερυθρόν άχρότερον...........μεγάλη υγρασία.
’Ερυθρόν πρός τό κυανοΰν. υγρασία.
Βαθύ ιώδες..........................σχεδόν ξηρασία.
’Ιώδες..................................ξηρασία.
Κυανοΰν............................ μεγάλη ξηρασία.

Ιδού καί χάριν τών φιλεπιστημόνων ή συντα
γή τής διαλύσεως-

Χλωροΰχον τοΰ κολβάτου. . . . 10.00 
Χλωροΰχον σοδίου..................... 5.00
Κο'μμι αραβικόν....................... 2.50
Χλωροΰχον καλίου................... 1.0 0—2.00
Ύδωρ διυλισμένον.................. 30.00

ΜΑΆΤΚ1ΛΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

.Μαντεία δι* ύνείρου.

Δαμβάνουσι τρία κουκία με άσπρο χεφά.Ιι ή 
όπως άλλοι τό λε'γουσι φρύδι, διαφόρου μεγέθους 
έκαστον, καί καθ’ άπάσας τάς εσπέρας τής εβδο
μάδας άδιαφόρως πλήν τής Παρασκευής (διότι έξη- 
μερόνει Σάββατον) καθ’ ήν ώραν πρόκειται νά 
κατακλιθή πρός ύπνον λαμβάνει διά τών τριών 
δακτύλων τό μέγιστον τών τριών κυάμων καί 
ποιών διά τούτου τό σημείον τοΰ σταυρού λέγει 
τά έξής. «Γιάννη Μακρυγιάννη ! μακρυά νά πάς, 
μακρυά νά ρθής, μακρυά νά διαγυρίσης, μακρυά 
νά. πάς νά βρής τήν μοίρα μου καί τό ροίζικό μου 
καί όποιος (ή όποια, έάν ήναι άνήρ ό ποιών τοΰτο) 
είναι τής τύχης μου νά τόν φέρης απόψε ’ς τόν 
ύπνο μου νά τόν (ή νά τήν) ίδώ "ς τό σπίτι μου.» 
Έπειτα διά τοΰ μέσου κυάμου ταύτά ποιών λέ
γει. «Γιάννη μεσογιάννη μεσά. νά πάς, μεσά νά 
ρθής μεσά νά διαγυρίσης, μεσά νά πάς νά βρής 
τήν μοίρα μου καί τό ροίζικό μου» κτλ. ώς ανω
τέρω. ’Ακολούθως διά τού μικρού ταύτά ποιων λέ
γει, «Γιάννη Κοντογ-.άννη, κοντά νά πάς, κοντά 
νά ρθής, κοντά νά διαγυρίσης, κοντά νά πάς νά 
βρής τήν μοίρα μου και τό ροίζικό μου.» κτλ. ώς 
άνωτέρω. Θέτει έπειτα καί τούς τρεις κυάμους 
υπό τό προσκεφάλαιον τής κλίνης αύτοΰ- καί 
πίπτει πρός ύπνον δεζια μέρια καί οί τρεις Γιάν- 
νιδες οί έπικληθέντες φέρουσι καθ’ ύπνον τό πρό- 
σωπον, όπερ είναι τής τύχης τοΰ μαντευομένου 
προσώπου, καί ιδού διά τριών κυάμων καί τής 

μικράς ταύτης έπφδής έπωδύνων βασάνων άπαλ- 
λάσσεται πρόμανθάνων έν όνείρω τό διακαές αύ
τοΰ όνειρον τόν σύντροφον τοΰ βίου του !

•Ετέρα μαντεία χατά τήν Καθαρήν Δευτέραν.

, Ιίλείοντες τούς οφθαλμούς οί μαντευόμενοι πλη- 
ι σιάζουσι πρός τήν φράκτην καί λαμβάνουσι κα
τά τύχην τόν περιτυχόντα πάσσαλον τής φρά
κτης καί κατά τά χαρακτηρίζοντα τόν πάσσαλον 
σημεία τοιοΰτος έσται καί ό μέλλων γαμβρός· 

1 δηλαδή έάν είναι εύθύς καλόσχημος, ό μέλλων 
γαμβρός έσται καλός τό τε είδος τήν τε ψυχήν, 
εί δέ τούναντίον άνώμαλός καί κακός τήν ό'ψιν έν 
γένει, κακός χαλεπός καί άμορφος ό γαμβρός1.

'Ετέρα διά τής 4} μυροχουλούρας.

'Γήν αύτήν ήμέραν κλέπτουσιν άπό τρεις πρω- 
τοστέφαναις άλευρον καί άλας καί ζυμόνουσιν 
άρτον έξ ’ίσου άλεύρου καί άλατος3. Τό δέ διά 
τήν ζύμωσιν ύδωρ πρέπει νά λάβη έκ βρώσεως α
νατολικής, δηλ. άνατολικώς ρεούσης έν ιερά σιγή 
μέχρις ού έναποθέση έν τή οικία τήν ύδρίαν, ο
πότε τό ύδωρ καλείται άμί.Ιητο νερό. Έψηθέντα 
δέ, τόν άλμυρώτατον τοΰτον άρτον διαιρεί είς 
τρία μέρη, έξ ών τό έν ρίπτει όπισθεν τής θύρας, 
τό έτερον θέτει ύπό τό προσκεφάλαιον, τό δέ 
τρίτον τρώγει, καθ’ ήν στιγμήν κατακλιθή πρός 
ύπνον, διαμείνασα καθ’ όλην τήν ήμέραν νήστις

Κ . / V ·
1 Ούκ άχαριν ένόμισα τήν περιγραφήν ενταύθα έν 

ολίγοι; έπεισοόείου τοιαύτη; μαντείας, ή; αύτόπτης ε’γε- 
νόμην μάρτυς, Δύο αδελφοί ουπω έγγαμοι, περί πλείστου 
οέ ποιούμενοι νά προμαντεύβωνται περί τοϋ μέλλοντος 
συζύγου άπεφάσισαν τήν ανωτέρω μαντείαν, τούτων δέ 
ή μέν πρεσβυτέρα ώνομάζετο Β. ή οε Θ. ήτις ώς μικρό ■ 
τέρα καί πονηρότερα μ.τχρόΟεν χατεσκόπευεν τδν κάλλιστον 
τών πασσάλων τής φράκτης, ή δέ Β. άφελεστέρα -και ά- 
θωοτερχ τής θ. ήΟέλησε ν’ άφεθή εις τήν τύχην καί 
προέβαινε τυφλώς- άλλ’ ή τ ύ χ η αύτής ώδήγει πρδς τδν 
κάλλιςΌν πάσσαλον, τδν κατοπτευΟέντα υπδ’τής Θ., οπό
τε αύ'τη παρώΟησεν τήν Β. μακράν αύτοΰ καί ούτω ή μέν 
Θ. ύπελάβετο τοϋ χαλλίστου τούτου πασσάλου ή δέ τοϋ 
χειρίστου· ή μέν χαίρουσα έπί τή επιτυχία, ή δε κατυ- 
φής καί μελαγχολική έγένετο έπί τώ άπαισίω τουτω 
οίωνω τής τύχης. Τδ δέ περίεργον μετ' ου πολΰν χρόνον 
έπεφάνη γαμβρός κατά πάντα καλός ζητών σύζυγον τήν 
άποτυχοϋσαν ε'ν τή μαντεία- οπότε ή νεωτέρα Θ. φθονή- 
σασα αύτήν έπί τοΰτο πάντα τρόπον μηχαναται ώστε 
έπί τέλους παρευδοκιμήσασα τήν Β. λαμβάνει τόν καλόν 
σύζυγον- άπεοωκζν δέ τήν επιτυχίαν ταύτης καί τήν απο
τυχίαν έκείνης, ήτις άποτυχοΰσκ τούτου μετ’ ού πολύ 
σκολ’.οϋ τίνος καί χαλεπού άνδρδς έγένετο σύζυγος, είς τούς 
μαντικούς πασσάλους.

2 Όπισθεν στρέφουσαι τά; χεΐρας.

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ·

έπάδουσα 1 «όποιος είναι τής τύχης μου νά μοΰ 
φέρη είς τόν ύπνον μου νά πιώ νερό2».

"Ετέρα μαντεία χατ4 τήν παραμονήν των 
Αγίων βεοδώρων.

Τήν παραμονήν τών Αγίων θεοδώρων γίνεται 
δίς εσπερινή προσευχή περί μεσημβρίαν καί περί 
δύσιν ήλίου, Κατά τήν πρώτην λοιπόν οί καλού
μενοι θεόδωροι πέμπουσι σίτον έψημένον (βρασμέ- 
νον) εϊς τήν έκκλησίαν διίΐ^ω/ία. Έκ τούτου κλέ- 
πτουσιν ή άρπάζουσι, μή ζητήσαντες, όπερ κάλ- 
λιον είναι νά πράττη ή παρθένος κόρη ή γυνή 
στριμμένη, δηλ. προβεβηκυΐα. Διά δέ τούτου τοΰ 
σίτου μαντεύονται ώς έξής. Λαμβάνοντες μαχαί
ρι μαυρομάνικο, δηλ. μαχαίριον ού ή λαβή νά 
ήναι έκ κέρατος ή άλλης ουσίας μέλανος χρώμα
τος, έξέρχονται τής οικίας καί χαράσσουσι διά 
τής μαχαίρας όπισθεν αύτών, μή βλέποντες πρός 
τά όπίσω, κύκλον έπί τής γής, έν ω σπείρουσι 
κατά τόν όμοιον τρόπον λέγοντες τά έξής.

«Άι Θόδωρέ μου! καλέ καί Οαυμας-έ μου! ούλα 
τά έρημα περνάς καί ταΐς μοίραις χαιρετάς, νά 
βρής καί τή δική μου μοίρα νά μοΰ τήν χαιρετή- 
σης· άν κοιμάται νά ’ξυπνήση κιάν κάθηται νά 
σηκωθή καί νά πάη νά βρή κ’ έκείνη πούναι τής 
μοίρας μου, νά τήν φέρη ’ς τόν ύπνο μου νά τήν 
ίδώ ’ς τό σπίτι μου 3» (τρίς).

{ Συνήθως τδν άρτον τοΰτον διανέμονται ές ίσου τρεις 
φίλαι, ών έχάστη τδ μερίδων αύτής είς τρία ταμοϋσα 
πράττει ώς άνωτέρω έςετέθη.

2 Τοΰτο ποιοΰσι ού μόνον νέαι άλλα χαί νέοι, ών είς 
καί ό συγγράψας ένέδωχέ ποτέ άνοηταίνων εις την περιέρ
γειαν συγγενοΰς του τίνος νέας, χαί άπεφάσισε νά ύποστή 
την φριχτήν ταύτην δοκιμασίαν χάριν τής περιέργου συγ 
γενοΰ; ένδιαφερομένης νά μάθη τί; ή μέλλουσα σύζυγος 
τοΰ συγγενοΰς της, όστις φαγών τδν λυσσαλών εκείνον 
άρτον, έφ' δλην τήν νύχτα δέν έχλεισεν οφθαλμόν δλο- 
χλήρου; υδρίας έχχενών χαί αύτδς εαυτόν εξυπηρετώ ν καί 
σβεννύων τήν φριχαλέαν δίψαν τοϋ έςαγριωθέντος στομά
χου του- δψέποτε δέ έξηυερωθέντος τοΰ δί-ψους υπνωσσεν, 
είδε κατ’ οναρ άντί πάσης άλλης τήν φίλην αύτοΰ συγγε 
νή προσερχομένην αύτώ ούχί ύδωρ μετά χεΐρας φέρουσαν 
ota νάάποσβέση τδ υπόλοιπον τήςδίψης άλλα μέγαν κόμ- 
ματον άλμυροΰ άρτου, δπερ ήνάγκασεν αύτδν ν’ άναπη- 
δήση τή; κλίνης φρίσσων χαί αγωνιών, έξυπνήσας χωρίς 
νά ίδη τινά τοΰ μέλλοντος αύτοΰ βίοτ παρήγορον, καί 
τούτου ένεκα φαίνεται μέχρι τοΰοε μενει μόνος μονάζων 
χαί διψών.

3 “Αλλοι δέ ταΰτα έπάδοντες σπείρουσιν ύπδ τδ προσ- 
χεφάλαιον τής κλίνης αύτών χαί χατακλίνονται πρός 
ύπνον.

ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ.

Τώ εχιΐάτη της Χλωρίδας.

Πλήθος ανεκδότων έπιστολών λανθανουσών έν 
κευθμώσί τισιν,ένθα κατωρορυγμένα ύπάρχουσι τής 
πατρώας σοφίας τά πολυτίμητα Οησαυρίσματα, είς 
διευκρίνησιν μέν αγνοουμένων συντελοΰσι σελίδων 
τής πατρώας ίς-ορίας, άλλά πολλάκις καί εύφυίαν 
προδίδουσι θαυμάσιον καί άν ό σπουδαίος άνα- 
γνώστης έχη ’ν’ άρυσθή φωτός ακτινίδιου πρός 
διαφώτισιν άλαμπες-έρων τινών σελίδων τής ήμε- 
τέρας Ιστορίας, καί ό απλώς πρός διασκέδασιν ά- 
ναγινώσκων ευρίσκει πάντως ήδονής αντικείμε
νου· ούτως αί χαριτολογίαι βρίθουσιν, ώς δύυαταί 
τις ’νά ίδη έν ταΐς έπιστολαΐς τοΰ αοιδίμου Κων
σταντίνου τοΰ έξ Οικονόμων, όστις πολλάκις κα
θίσταται οχληρός.

Κατήντησε πλέον τετριμμένον τό γραφέν ύπό 
τοΰ παραβάτου Ίουλιανοΰ πρός τόν ούοανοφάντο- 
ρα Βασίλειον «ά γάρ άνέγνων έγνων καί κατέ- 
γνων» καί τό ύπό τοΰ θείου Πατρός άποκριθέν «ά 
μέν τοι άνέγνως ούκ έγνως· εί γάρ έγνως ούκ 
άν κατέγνως» άμφότερα γραφέντα έν τέλει έπι- 
στολής. Καί τοιαΰτα εύρίσκει τις πλείστα. Έγώ 
δέ πέμπω ύμϊν, έκ πλουσίας συλλογής άνεκδότων 
έπιστολών σοφών άνδρών, κατά τόν μεσήλικα 
βίον τοΰ έθνους άκμασάντων, τρεις εύφυείς έπις-ο- 
λάς, ώνή μέν πρώτη ές-ίν αποκύημα τής καλλιγό- 
νου φρενός Εύγενίου έκείνου τοΰ Βουλγάρεως, ού 
ούδένα όμοιον εύρίσκω δυναμένην τήν ιστορίαν 
τών έλληνικών γραμμάτων ’νά έπιδείξηται ήμΐν 
έν τοΐς άπό τής άλώσεως χρόνοις, αί δέ δύο τοΰ 
ένδοξου Πατριάρχου τής ’Αλεξανδρείας Μελετίου 
τοΰ Πηγά, ούτινος, ώς αύτός ό μέγας Εύγένιος 
έν τή Λογική είπε «τό περί τήν έσω καί έξω μά
θησή κλέος ούχ όπως τά καθ’ ήμάς τούς ’Ανατο
λικούς εύσεβεΐς άλλά καί τών άνά τήν Εύρώπην 
έθνών τά πορρωτάτω διήλθε διαπεφοιτηκός.»

Έπιστέλλονται δέ ή μέν πρώτη Κωνσταντίω 
τώ Μ. Άρχιδιακόνω τής Μ. 'Εκκλησίας, ού τήν 
άρετήν ύμνησεν, άώρως άποθανόντος, ό διάσημος 
Ζακύνθιος ίεροκήρυξ Ίωάσαφ ό Κορνήλιος· ή δευ- 
τέρα πρός Μελέτιον τόν Βλαστόν, Κρήτα σοφόν 
Ιεροδιδάσκαλον, περί ού γράφω μακρά έν τή 
άνεχόότωμον Με.Ιέτρ περί Λουχάρεως καί ή τρί
τη πρός Διονύσιον μητροπολίτην ’Ηράκλειας, δν 
ό περικλεής Μάξιμος Μαργούνιος έναρμόνιον άπο- 
καλεϊ κιθάραν τών κρουσμάτων τοΰ πνεύματος 
«μέχρι καί ήμών ποτέ τερπνά τε καί λιγυρά, ώς 
δέ σωστικά ένηχήσασα μελωδήματα.» Ότι δ’ ό 
Διονύσιος ούτος Ήρακλείας μητροπολίτης, μετά 
τόν Γρηγόριον, γενόμενος (περί τό 1591) ήν άνήρ 
διάσημος έδειξεν, έν άνεκδότω επιστολή, Μελέγ
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τιος ό Πηγάς γραφών «παρηκολούθηκάς μοι τφ 
κηρύγματι, κεκοινώνηκας τών φροντίδων, συμμε- 
τέσχες τών πόνων, συνήντλησας τών κινδύνων.»

Ζητώ συγγνώμην έάν πολυλογώ. Άλλ’ αγαπώ 
τήν αληθή εθνικήν ζωήν καί κίνησιν καΐ, δυστυ
χώς, τήν ζωήν εύρίσκω έν τοίς τάφοις τών πατέ
ρων ήμών, ένφ μεταξύ τών ζώντων βλέπω τήν 
νέκρωσιν.

Έν Κων/πόλει, 23 Σεπτεμβρίου 1879.
Μ. I. Γεδεοχ. 

Α.
ΚΔΝΣΤΑΝΤΙΗι ΐεροδιαχόνω ΕΥΓΕΧΙΟΣ δ ΒΟΥΛΓΛΡ1Σ.

Επαίνων λοιδορείς, λοιδορων S’ αν ε'παινοίης, ώ βέλ
τιστε. Εί τοίνυν πρδς θυμού σοι έπαινεϊν ήμδς χα'ι μή 
λοιδορεΤν, μή επαίνων λοιδορεί, ή λοιδορων ε'παίνει,

Β.
ΜΕΛΕΤΙΩι ίερομονάχφ ΒΛΑΪΤΩι,ΜΕΛΕΤΙΟΧ δ ΠΗΓΑΣ.

Ήλίκην ήμ?ν τδ τής φαινομενης ταυτησί δόξης πλάτος 
στενοχώριαν κεκόμιχεν έστω σοι τεκαήριον ή δο ή επιστο
λή, λήγουσα μόλις άρχομε'νη, αΰτδ τοΰτο καί μόνον μη- 
νΰσαι ισχύσασα, ότι τών σών έπετύχομεν γραμμάτων χα'ι 
ότι τη της σής αγάπης εύχαριστοΰμεν προθυμία.

Έρρωσο. ζρε'.

Γ.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ'. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, δ ΜΕΛΕΤΙΟΣ.

Καΐ γράφειν άναγχαζόμεδα πολλών γε χάριν. χα'ι γρά
φειν είργομεθα πολλών γε χάριν. Γράφομεν ο" δμως ώς οΰ 
γράφομεν, ί'να δι’ ών γράφομεν Ιδης ώς οΰ γράφομεν,

ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΕΛ ΡΩΣΣΙΑι.

’Επ’ ονόματι τοΰ μεγαλομάρτυρος τούτου συνέ- 
στησεν έν Ρωσσία ιππικόν τάγμα ή Αύτοκράτει- 
ρα Αικατερίνη ή Β' τφ 1769, πρός αμοιβήν ιδιαι
τέραν τών στρατιωτικών πρός τό Κράτος έκδου- 
λεύσεων. Τό τάγμα τοΰτο παρημελήθη ύπό τοΰ 
αυτοκράτορος Παύλου, ο Αλέξανδρος όμως άπέ- 
νειμεν εις αύτό τοιοΰτον αξίωμα, ώστε έκτοτε τά 
παράσημά του λογίζονται ώς ή μεγίστη τιμή, τήν 
οποίαν στρατιωτικός δύναται νά λάβη έν Ρωσσία. 
Διαιρείται δέ τό τάγμα τοΰτο είς πέντε κλήσεις, 
ούδεΐς δέ δύναται νά λάβη παράσημον τής άνω- 
τέρας κλάσεως, άν προτερον δέν άξιωθή τοΰ τής 
κατωτέρας. Αύτός ό ίδιος Αύτοκράτωρ Αλέξαν
δρος, όπως ύψωση τήν άξίαν τής αμοιβής ταύτης, 
ήρνήθη νά δεχθή τό τής άνωτέρας κλάσεως, προσε- 
νεχθέν είς αύτόν μετά τήν έν έτει 1805 έκστρα- 
τείαν, ώς μή διελθών τάς κατωτέρας κλάσεις· έ
λαβε δέ μόνον τό τής τετάρτης κλάσεως παρά
σημον, τό όποιον ήτο τότε τό κατώτατον, διότι 
ή πέμπτη κλασις συνεστη τφ 1807 ύπέρ τών άν- 
δραγαθούντων ύπαξιωματικών καΐ στρατιωτών.

Οί άξιούμενοι τών παρασήμων τούτων λαμβά- 
νουσι πρός τή τιμή καί συντάξεις χρηματικής. 
Καί εις μέν τούς άξιουμένους τών παρασήμων τών 
δύο άνωτέρων κλάσεων άπονέμεται σύνταξις 400 
εως 700 ρουβλίων· αί δέ τούς άξιουμένους τοΰ 
παρασήμου τής γ’ άπονέμονται 200 ρούβλια, είς 
τούς τής δ’ κλάσεως 100 ρούβλια, είς δέ τούς ύ- 
παξιωματικούς καΐ στρατιώτας τούς άξιωθέντας 
τοΰ παρασήμου τής ε’ κλάσεως, γίνεται αΰξησις 
τοΰ μισθοΰ των κατά τό τρίτον.

Τά παράσημα τοΰ τάγματος τούτου άπονέμον
ται τή προτάσει τών άξιωματικών, τών μετα- 
σχοντων εκστρατείας τινός, οϊτινες μετά τό τέ
λος τής έκστρατείας συντάσσουσι κατάλογον τών 
κατά τόν πόλεμον εκείνον άναδεεχθέντων άξιων 
τής τιμής ταύτης, Τά κατορθώματα διά τά όποια 
γίνεται' τις άξιος τής άμοιβής ταύτης προσδιο
ρίζονται λεπτομερώς ύπό τοΰ κανονισμού τοΰ 
τάγματος. Άξιος δέ τής τιμής ταύτης γίνεται· 
α') δστις κυριεύση έχθρικόν πολεμικόν πλοΐον, 
κανονιοστοιχίαν ή όχυράν θέσιν κατεχομένην ύπό 
τοΰ εχθρού· β’) δστις, πολιορκηθείς ύπό τοΰ έχ- 
θροΰ, δέν παραδοθή, ή τούλάχιστον ύπερασπισθή 
τήν θέσιν του μέχρις εσχάτων δι’άναμφισβητήτου 
άνδρίας καΐ καρτερίας· γ') δστις, άρχων στρατιω
τικούς σώματος, κερδήση διά τής άνδρίας καΐ 
συνέσεώς του νίκην, ή συμβάλη όριστικώς είς αύ
τήν· δ’) δστις έκουσίως άναδεχθή κινδυνώδη τινά 
έπιχερίησιν _καί διεξαγάγη αύτήν έπιτυχώς- ε') 
δστις έπισυναγάγη τροπωθέντα καί διασπαρέντα 
στρατεύματα καί έπαναφέρη αύτά είς τήν μάχην 
ή σώση αύτά άπό τής σφαγής ή αιχμαλωσίας· 
καΐ δστις πρώτος έκπηδήση είς έχθρικόν έδαφος 
κατ' άπόβασιν, ήείσπηδήση εις έχθρικόν οχύρω
μα έν έφόδφ κτλ. "Ολα δμως τά δικαιώματα ταΰ
τα δύναται νά άνατρέψη καΐ μηδένιση καΐ ή έλα- 
χίστη παράβασις τής πειθαρχίας.

Τό παράσημον τοΰ τάγματος τούτου, ώς καί τό 
τοΰ 'Αγίου Βλαδιμήρου, είναι άπηγορευμένον νά 
κοσμήται δι" άδαμάντων. Είναι δέ σταυρός χρυ
σούς, τέσσαρας άπλάς έχων ακτίνας, έπικεχρισμέ- 
νος διά σμάλτου λευκού, φέρων δέ έν μέσφ άσπί- 
δα, έπί τής οποίας είναι έξεικονισμένος ό "Αγιος 
Γεώργιος έφιππος καΐ άκοντίζων τόν δράκοντα. 
Τόν σταυρόν τοΰτον φέρουσιν οί μέν τής άνωτέ
ρας κλάσεως ίππόται κρεμάμενον άπό τοΰ δεξιοΰ 
ώμου πρός τό άριστερόν πλευράν διά ταινίας με
τάξινης, φερούσης ένυφασμένας τρεις σειράς μαύ- 
ρας, χωριζομένας διά δύο σειρών κίτρινων- οί δέ 
τής δευτέρας κλάσεως φέρουσι τόν σταυρόν έπί 
τής κομβιοδόχης τοΰ ενδύματος, ομοίως δέ καί 
οί τής πέμ.πτης· τό παράσημον δμως τής τελευ
ταίας κλάσεως είναι άργυρούν καί άσμάλτωτον.

Π.

I ιδιόχειρα εύρωπαίων μοναρχών, καίπερ γραφόμε-
Έν Άρλεστέϊν, ό δεσμοφύλαξ τών ειρκτών τοΰ να, ού συντάστονται ύπ’ αύτών, Έν Τουρκία «ί 

διαμερίσματος, έκτελών τήν νυκτερινήν περιπο- έξαιρέσεις εισίν ετι σπανιωτεραι ή εν τη λοιπή 
‘ 1 ’ · ■ - « - ■ - X-........ -’·· Εύρώπη καί ίστορικως τοσφ πολυτιμωτεραι,^ ει

1 Έχ τής Ιστορίας τής δθωμ. αΰτοκρατ. Χάμμερ, 
με-oc. Κ- Κροχιδα.

2 "'Αθηναΐς.

είσίν άληθώς αύτοκρατόρων ή δορυκτητόρων έξη- 
σκημένων συνήθως μάλλον περί τό ξίφος η περί 
τήν γραφίδα *.

ΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ ΕΝ ΕΑΒΕΤΙΑι.

λίαν του, ένόησεν δτι εν τών κελλείων ήτο κενόν. 
Ό δεσμώτης είχε δραπετεύσει.—Ό δεσμοφύλαξ 
έξήτασε λεπτομερώς τήν θύραν καΐ τό παράθυρου, 
άλλ’ ούδέν ίχνος παραβιάσεως άνεκάλυψεν. Ει
δοποίησε λοιπόν άμέσως τήν φρουράν, ήτις άχρι 
τής πρωίας ήρεύνησε τά πέριξ, μή κατορθωσασα 
δμως ν’ άνακαλύψη τόν άποδράντα.

Τήν πρωίαν ό δεσμοφύλαξ έπανήλθε μανιώδης 
είς τήν φυλακήν. Μετέβη αύθις είς τό κελλειον, 
δπως έξετάση έκ δευτέρου καί άνακαλύψη τόν 
τρόπον τής άποδράσεως. Άλλ’ όποια ύπήρξεν ή 
έκπληξίς του, ίδόντος τόν δεσμώτην ρογχάζοντα 
έπϊ τής κλίνης του !. . .

__- Έλειπες ; είπεν ό δεσμοφύλαξ, άφυπνίσας 
αύτόν.

— Ναί, άλλ’ όλίγας ώρας μόνον.
— Ποΰ ήσο;
__ Μετέβην νά ίδω τήν γυναϊκά μου.
ΊΙ σύζυγος τοΰ δεσμώτου κατφκει είς λεύγης 

άπόστασιν άπό τής πόλεως.
__ Άλλά, πώς κατώρθωσας νά έξέλθης·,.
__ Δι’άπλουστάτου τρόπου. Καίέδειξεν είς τόν 

δεσμοφύλακα πώς δι’ένός παλαιομαχαιρίου ήνοι- 
γε καί έκλειε τό κλείθρον, δυυάμευος ούτω νά εξ- 
έρχηται κατ’ αρέσκειαν, καΐ νά έπανέρχηται πρό 
τοΰ όρθρου, ώς πράγματι είχε πράξει, κατά τήν 
ομολογίαν του, έπανειλημμένως χωρίς ούδεΐς να 
έννοήση τι.

Ό δεσμοφύλαξ έξεπλάγη, άλλα δεν^ηόυνήθη 
νά μή όμολογήση δτι δύναται τις νά ηναι δε
σμώτης καί αγαθός σύζυγος συγχρόνως. —Καί ό 
δεσμώτης, ουτος ήτο καταδεδικασμένος είς πο
λυετή ειρκτήν, ώς πυρπολήσας ιδιοκτησίαν τινά.

Τ Ο Υ Γ Ρ Α Σ.
Κατά τούς πρώτους χρόνους τής οθωμανικής 

αύτοκρατορίας δτε οί σουλτάνοι ήγνοουν έτι τήν 
γραφήν, ούδέν άλλο χάτζι οεξ'ιφ (ιδιόχειρος έπι
στολή τοΰ σουλτάνου) ύπήρχεν, ή ό τύπος τής 
χειρός τοΰ σουλτάνου βεβαμμένης έν τφ μελάνι, 
έξ ού ύστερον κομψώς συνεπλέχθη ό νΰν τονγξΰν, 
τουτέστι τό μονόγραμμα τοΰ σουλτάνου- μετά 
δέ ταΰτα, δτε οί σουλτάνοι δέν έφρόντιζον νά 
γράφωσι καί νά κυβερνώσι μόνοι των, αί δλως 
αύτόγραφοι έπι^ολαί τοΰ σουλτάνου εισιν επίσης 
σπάνιοι καί τό χάττι σερίφ, τουτέστιν ό εύγενής 
στίχος, σύγκειται άληθώς μόνον έκ στίχου ολί
γων λέξεων, άς ό σουλτάνος ίδιοχείρως γράφει 
έν τη άρχη τής συνθήκης, τοΰ διπλώματος ή δια
τάγματος τοΰ ύπουργοΰ. Ταύτα δέ τά έγγραφα 
ή τά προστάγματα έπίσης ούκ είσΐν έργα τής 
γραφίδας τοΰ σουλτάνου, ώσπερ έγγραφά τινα

ΑΞΙΩΜΑΤΑ.
Πλήρονε έφ’ δσον προβαίνει ή έπιχεΐρησις σου. 

Τά μετρητά ποιοΰσι πολλούς φίλους.
Έάν πρέπη νά πραχθή τι πρέπει νά πραχθή 

καλώς. , . «
Γίνου κάτοχος τοΰ έργου τό όποιον άνέλαβες, 

οίονδήποτε καί άν ηναι τοΰτο.
Μή θεωρής τίποτε παρά πολύ μικρόν διά νά ή- 

ναι άξιον τής προσοχής σου, καί ούδέν παραπολύ 
μέγα διά τήν προσπάθειάν σου.

Γίνωσκε έν παντί καιρφ τήν άκριβή κατάστα- 
σιν τών ύποθέσεών σου. Τοΰτο δύνασαι νά πράτ- 
της μόνον διά τής τηρήσεως άκριβών λογαριασμών.

Έχε καλούς τροπους και πάντοτε μεταχειρίζου 
τούς πτωχούς καί τούς πλουσίους εύγενώς.

Μή περιμένης νά έλθη ή έργασία πρός σέ· πρέ
πει νά τήν ζητήσης.

Έκ δύο μέσων πρός τοποθέτησιν χρημάτων έκ- 
λεξε τό άσφαλέστερον μάλλον ή τό ύποσχόμενον 
μεγάλους τόκους.

Ό τόκος είναι σκώληξ έχων παραπολύ μέγαν 
στόμαχον 3. __________ ____

ΑΑΠΟΕΙΑ1.
/ΜΤό λαλεϊν πολλά καί καλώς, είναι τοΰ εύ- 

φυοΰς πλεονέκτημα· τό λαλεϊν ολίγα καΐ καλώς, 
χαρακτηριστικόν τοΰ φρονίμου· τό λαλεϊν πολλά 
καί κακώς, χαρακτηριστικόν τοϋ άδολέσχου· 
τό λαλεϊν ολίγα καί κακώς, χαρακτηριςτκόν τοΰ 
άνοήτου. (Larochefoucauld).

’ "Οστις βαδίζων ϊσταται έκάστοτε ϊνα ρί- 
πτη λίθους κατά πάντων τών όπισθεν αύτοΰ ύ- 
λακτούντων κυνών, ούδέποτε φθάνει εις το τέρμα 
τής όδοιπορίας αύτοΰ. (Τονρκ. παροψία).

* Πάσα γυνή οφείλει νά ηναι πάντοτε έν τφ 
ο’ίκφ αύτής άπλή σκιά καί ήχώ. (Σιτ. Γτωμιχ.)·

* Ή εύτυχία είναι κάλυξ, τήν οποίαν πρέπει
νά κενώνωμεν ήσύχως καΐ βραδέως ϊνα μή ταρά- 
ξωμεν τήν υποστάθμην ήτις ένυπάρχει έν τφ πυθ- 
μένι. _______________

ΠΑΡΕΡΓΑ.
Ό κύριος Ν* έπέπληττέ ποτέ τόν κύριον Π. . . , 

γνωστόν έπί φιλαργυρίζ, διατί οσάκις έπιβαίνει 1 2
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τοϋ τροχιοδρόμου κάθηται πάντοτε έπι τής 3εν- 
τέρας Οέσεως.

— Και ήμπορώ νά πράξω διαφορετικά; άπήν
τησεν ό κ. Π . . . μήπως ύπάρχει καί τρίτη θέσις;

* *— Κύριε καθηγητά, έλεγε κυρία τις πρός επι
τήδειον ζωγράφον τοϋ Πολυτεχνείου,θέλετε άρά γε 
επιτύχει εντελώς τό έρυθρούν χρώμα τών παρειών 
|Λου;

— Πιστεύω, κυρία, άπήντησεν ούτος, καθότι 
άπό τόν ίδιον έμπορον προμηθεύομαι καϊ έγώ τό 
χρώμα τοϋτο.

• ·
Φίλος τις τοϋ Δεάνου Σουίφτ συγγραφε'ως τών 

ταζειδίων τοϋ Γΰ.Ι.Ιώερ, έπεμψε ήμέραν τινά πρός 
αύτόν άξιολογώτατον ίχθύν ώς δώρον διά τίνος 
ύπηρέτου, όστις συχνάκις έκτελε'σας τοιαύτας 
παραγγελίας, ούδεμίαν παρά τοϋ φυλαργύρου 
συγγραφε'ως έλαβε ποτέ αμοιβήν διά τόν κο'πον 
του.

Άνοίξας λοιπόν τήν θύραν τοϋ σπουδαστηρίου 
του, καί θέτων άποτόμως τόν ίχθύν έπί τραπέ- 
ζη«, κράζει βαναύσως.

«Ό Κύριός μου σάς στέλλει τούτον τόν ίχθύν.»
— Πλήν τί τρόπος είναι αύτός ! άπαντα ό 

Σουίφτ πειραχθείς ένεκα τής αύθαδει'ας τοϋ ύπη
ρέτου· οΰτω πως έκτελοϋσιν οί καλοί ύπηρέται 
τάς παραγγελίας τών κυρίων των; Έλα έγώ νά 
σέ διδάξω πώς νά φέρεσαι άλλοτε. Κάθησε έδώ είς 
τήν έδραν και δός μου τό ψάρι.

Ό ύπηρέτης έκάθησε καί ό Σουίφτ λαβών είς 
χεϊρας τόν ίχθύν, προσήλθεν ένώπιον τοϋ ύπηρέ
του, και χαιρετίσας ταπεινώς λέγει.

«Κύριε, ό κύριός μου σάς προσφέρει τούς ειλι
κρινείς ασπασμούς του, καί σάς παρακαλεϊ, έάν 
εύαρεστήσθε νά δεχθήτε τό μικρόν τοϋτο δώρον.»

— Ά! χαίρω πολύ, άπεκρίθη μετά σοβαρότα
τος ό ύπηρέτης. Πολύ τόν εύχαριστώ· διαβεβαιώ- 
σατέ τον ότι μέ καθυπεχρέωσε· περιπλέον λάβε 
καί σύ τοϋτο τό τάλληρον διά τόν κόπον σου.

Ό Σουίφτ έγέλασεν άπό καρδίας, καίάντήμει- 
ψε τόν εύφυή έκεϊνον ύπηρέτην, όστις τώ έδίδαξε 
έν μάθημα γενναιότητος.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ.

Μιά γρηά κακογρηά 
λάχανα μαγείρευε 
λάχανα μέ τό τυρί 
πράσσα μέ τό βούτυρο. 
Τ’ς ήρθε μ^ά κακ,ιά βουλή 
γ^ά νά πάη νά παντρευτή· 
«Φάτε σκύλοι λάχανα 
π,ιέτε γάταις τά ζουμιά 
’γώ θά π^’α; νά παντρευτώ.» 

’Σ τό δρόμο ν όπου πήγαινε 
γέροντα ν άπάντησε· 
—Γέρο στεφανώσου με ! 
—Γρηά μου ξεφορτώσου μου ! 
—Γέρο στεφανώσου με ! .’ 
— Γρηά μου ξεφορτώσου μου ! ! 
Γέρος άπ’ τό φόβο του 
κή άπό τήν τρομάρα του 
μέσ’ 'ς τό βάττο τρύπωσε 
Κ’ ή γρηά πηλάλησε 
τά τσικούρια έμασε 
και τό λόγγο ν έκοψε 
και τό γέρο ν έβγαλε 
—Γιά μέ πέρνεις γέροντα 
γ,ιά σέ πέρνει ό Διάτανος.

Καράβι βγαί-
- Βασιλική -

Καράβι βγαίνει ν άπ’ τή Χ_ιό 
καράβι βγαίνει ν άπ' τή Χιό 
μέ τά λατίνια τά δυο.
Βγήκε 'ς τόν α -

- Βασιλική -
βγήκε ’ς τόν άμμο κ’ έκατσε 

έκατσε καί λογάριασε 
έκατσε καί -

- Βασιλική - 
έκατσε καί λογάριασε 

πόσο περνάει τό φιλί· 
Τής παντρεμέ -

- Βασιλική -
τής παντρεμένης τέσσερα

τής χήρας δεκατέσσερα.
Τοϋ κοριτσοϋ -

- Βασιλική -
τοΰ κοριτσοϋ τ' ανύπαντρου 

πέντε φλωρ,ιά Βενετικά. 
Μή σάς γελά -

- Βασιλική - 
μή σάς γελάσουν τά φλωριά

καί σάς φιλήσουν τά παιδιά.

ΣΤΜΜΙΚΤΑ.
Έν τώ «Βελγικφ Άθηναίω» έδημοσιεύθη πραγ

ματεία τις τοϋ Άδόλφου Σελενέρ περί τών αρ
χιτεκτονικών μνημείων τών νεωτέρων 'Αθηνών. 
Ό είδήμων σνγγραφεύς, έπαινών έν γένει τά αθη
ναϊκά κτίρια, έξαίρει τό Άστεροσκοπεΐον, τό Πα- 
νεπιστήμιον καί τήν Ακαδημίαν. Άλλά μετ' ά- 

άξια άνέρχεται είς 20 έκατομμύρια φράγκων. Τό 
τιμαλφέστατον άντικείμενον έκ 5,206 άδαμάν- 
των, 146 σμαράγδων, 59 σαπφείρων ύπολογίζε- 
ται ότι έχει αξίαν 14 έκατομμυρίων φράγκων. 
Μεγίστην αξίαν έχουσι καί δύο άδαμαντοκόλλητα 
ςίφη, ό άστήρ τού τάγματος τοϋ Αγίου Πνεύμα
τος καί είς αδαμάντινος στολισμός τής Μαρίας 
Άντοανέτας. Είς τούς άδάμαντας τοϋ στέμματος 
δέν συμπεριλαμβάνονται οί δύο περιφημότατοι, 
οί καλούμενει άντώασι.Ιεϊις καί Σανού.

Κατά στατιστικής, άς άρτίως έδημοσίευσεν ή 
κυβέρνησις τής ’Ινδικής, κατά τό 1877 συνέβη- 
σαν 19,695 θάνατοι, οΰς έπήνεγκον άγρια ή ιο
βόλα θηρία· ό άριθμός τών θυμάτων κατά τό 
1875 άνήρχετο είς 21,391 καί κατά τό 1876 
είς 19,273· έφονεύθησαν δέ ύπό τών ανθρώπων 
κατά τό 1875 48,234, κατά τό 1876 54,830 
καί κατά τό 1877 53,197· ύπολογίζεται δέ ότι 
10,301 λιρ. στερλ. ήτοι 257,525 φράγκα έδα- 

1 πανήθησαν ύπό τής κυβερνήσεως πρός έπίτευξιν 
τής έξολοθρεύσεως 22,251 άγριων θηρίων καϊ 
127,295 όψεων.

• ·
Ό μέγιστος τών έν τή ύφηλίω ναών είναι ό τού 

αγίου Πέτρου έν 'Ρώμη χωρών 54,000 ανθρώπων· 
ό έν Μεδιολάνω 37,000· ό τοϋ αγίου Παύλου έν 
Λονδίνω καί ό τοΰ άγιου Πετρονίου έν Βολωνία 
25,000· ό τής αγίας Σοφίας έν Κωνσταντινουπό- 
λει 23,000· ό τοΰ αγίου Ίωάννου έν Λατερανώ 
τής Ρώμης 22,000· ό τής Notre DaniC έν Παρι
σίοις 21,000- ό έν Νέα ‘ϊόρκη 17,000- ό έν Πί- 
σα καί ό τοΰ άγιου Στεφάνου έν Βιέννη 1 2,000· 
ό τού αγίου Δομίνικου έν Βονωνία 1 1,400 ό -τής 
Θεοτόκου ένΜονάχω 11,000 καϊ ό τού άγίουΜάρ- 
κου έν Βενετία 7,000.

*
Ό ίύιοκτήτης τής Εικονογραφημένης τοϋ 

Λονδίνου ίφημερίδος κ. Jnhram είχεν ύποσχεθή 
είς τήν πρώην αύτοκράτειραν Εύγενείαν νά τή ά- 
ποστείλη τό σχέδιον τοΰ τόπου έν ώ έφονεύθη ό 
υίός αύτής. Έπειδή δέ είναι καί βουλευτής ηλθεν 
είς τήν Βουλήν έχων ύπό μάλης τά δοκίμια τής 
έφημερίδος του, ής τάς εικόνας ίδόντες οί συνά
δελφοί του συνέχαρησαν αύτώ. Άλλά σημειωτέον 
ότι δέν είχεν έτι άναγνώσει καί τό κείμενον. Εύ- 
νόητος δ’ είναι ή έκπληξις αύτού ότε τώ πάρε τή
ρησε' τις ότι ό συντάκτης του έπεξηγών τάς εικό
νας είχεν γράψει ύβριστικώτατον άοθρον κατά 
τής ναπολεοντίου δυναστείας. Τίποιητέον; Ητο 
πλέον άργά καϊ τό ψύλλον έξετυπούτο ήδη, ώς 
έπίμετρον δέ τής ατυχίας, ειχον άποσταλή δοκί
μια καί είς Χισελχούρστ πρός τήν αύτοκράτειραν. 
Ό κ. Jnhram έντός ένός τετάρτου τής ώρας κα- 
τώρθωσε νά προψθάση τά είς Χισελχούρστ κομι-

ληθοϋς ένθουσιασμοϋ όμιλε! ιδίως περί τής ’Ακα
δημίας. «Τό όλον οικοδόμημα, λέγει, είναι γνη- 
σιωτάτου ιωνικού ρυθμού. 'Αγνοεί τις τί μάλλον 
νά θαυμάση έν τφ άριστουργήματι τούτω, τήν 
απλήν καί χαρίεσσαν έκ τής πολυχρωμίας έντύ- 
πωσιν, ή τήν μεταξύ τών διαφόρων μερών άναλο
γίαν. Ό άρχιτέκτων είσέδυσεν είς τό άληθές τής 
έλληνικής τέχνης πνεϋμα. Τά πάντα έν τώ έργφ 
είναι άπλά συγχρόνως καί μεγαλοπρεπή, άνάλο- 
γα καί έναρμόνια. 'Υπερτερούσα τών έν Γερμανία 
κλασικών μνημείων, καί αύτών έτι τών άλλως 
άξιοσημειώτων έργων, τών άνεγερθέντων ύπό τοΰ 
Κλέντσε καί τού Σβαντάλερ έν Κελχάϊμ καί έν 
Ρατισβόνη είς τά κλέη τοΰ γερμανικού έθνους, 
άδιστάκτως άποφαίνομαι ότι ή 'Ακαδημία τοϋ 
Χάνσεν είναι τό θαυμασιώτερον αρχιτεκτονικόν 
έργον τής νεωτέρας Εύρώπης. Εύχομαι όπως οί 
βραβευόμενοι ήμών άρχιτέκτονες, άφού παρατη- 
ρήσωσι τά νεώτερα κτίρια τής Βιέννης καί τά 
άρχαϊα κτίρια τής Ρώμης, έλθωσιν είς 'Αθήνας, 
όπως έκμάθωσι τάς αληθείς άρχάς τής έλληνικής 
αρχιτεκτονικής καί ΐδωσι τίνι τρόπφ δύνανται 
νά έφαρμοσθώσιν αύται έλλόγως είς νεωτέρας οι
κοδομάς.» ♦

Οί ύπάλληλοι τής Κτηματικής Τραπέζης τών 
Παρισίων ού μικρόν έξεπλάγησαν πού τινων ημε
ρών διακρίναντες μεταξύ τοϋ πλήθους, όπερ συν- ( 
ωθείτο περιμένον νά λαβή τάς ομολογίας τού 
νέου δημοτικού δανείου τών Παρισίων, τόν πρόε
δρον τής Δημοκρατίας Γρεβύ. Ό ύποδιοικητής 
τής Τραπέζης Αεβέκ, μαθών τούτο, έσπευσε νά 
προσκαλέση τόν άνώτατον άρχοντα τής Γαλλίας 
νά εΐσέλθη είς τό δωμάτιον του καί νά λάβη αύ- 
τόσε τάς άναλογούσας αύτώ ομολογίας καί τό 
περίσσευμα τής προκαταβολής. Άλλ' ό Γρεβύ ά- 
πεποιήθη τήν προτίμησιν είπών ότι είς τό δά
νειον ύπέγραψεν ούχί ώς πρόεδρος τής Δημοκρα
τίας, άλλ’ώς πολίτης καί ότι επομένως ώφειλε 
νά ύποβληθή είς άς οί λοιποί πολΐται διατυπώ
σεις. Πράγματι ό Γρεβύ παρέμεινεν άχρις ού ήλ- 
θεν ή σειρά του. Έν γένει ό πρόεδρος τής γαλλι
κής Δημοκρατίας έπιτηδεύει δημοκρατικήν άπλό- 
τητα τρόπων. ’Ενώ έχει είς τήνδίάθεσίν του πάν
τα τά άνάκτορα τής Γαλλίας, τάς Οερινάς δια- 
κοπάς διέρχεται έν τώ άπλουστάτω πατρικφ αύ
τού κτήματι, κειμένω έν τώ νομώ τού Ίούρα- μό
λις δέ καί μετά βίας έστερξε νά ταχθή έκεί πλη
σίον φρουρά έκ 12 χωροφυλάκων πρός ατομικήν 
αύτοΰ άσφάλειαν. *

Οί αδάμαντες τού γαλλικού στέμματος πολ- 
λάς ύποστάντες περιπέτειας μετά τήν έξωσιν τής 
αυτοκρατορίας κατετέθησαν πάλιν πρό τινων έ
τών είς τό θησαυροφυλάκιον. Ή εμπορική αύτών
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ζόμενα φύλλα καί νά παραγγείλη τήν διακοπήν ■ 
τής τυπώσεως, καταστραφέντων 140,000 φύλλα-| 
δίων τής πολυσέλιδου ταύτης Εικονογραφημένης 
έφημερίδος. Τό μεσονύκτιον ό κ. Inliram συνέτα- 
ξεν αύτός τό κείμενον τής έφημερίδος του, τήν 2 
μετά τό μεσονύκτιον παρεδόθη ή ύλη είς τούς 
στοιχειοθέτας οϊτινες είργάσθησαν μέχρι τής 
πρωίας. Άνηγγέλθη δέ διά τών εφημερίδων ότι 
ένεκα αιφνίδιας βλάβης τού μηχανικού πιεστη
ρίου ή έκδοσις τής ΕΙχοτογξαφτίξΐέηιι; τοΰ Λον
δίνου ίφημεξίδον Οά ύστερήση είκοσιτέσσαρας 
ώρας.

» ·
Έν τοίς περιχώροις τών Παρισίων πλούσιός τις 

ιδιοκτήτης συνέστησε γηροκομείου τών ζώων. Τι- 
νά τών ζώων τών εύρισκομένων έν τώ καταστή- 
ματι τούτω εφθασαν κατ’ αύτόν είς έκτακτον γή
ρας· ούτω π.χ. κατέχει δάμαλιν ήλικίαν 30 έτών, 
ήμίονον 72 έτών, χοίρον έτών 25, αίγα 18 έτών, 
μελεαγρίδας 12 έτών. Υπάρχει έν τώ ζωοτροφείω 
τούτφ χήν ήλικίας 37 έτών, ή γαστήρ ού εφάπτε
ται τού έδάφους καί οί πόδες είναι παοαμεμορ- 
φωμένοι. Έν τινι κλωβώ ύπάρχει άκανθυλλις 28 
έτών ηλικίας καί στρουθός 3 1 έτών. Ό έν λόγω 
ιδιοκτήτης προσφέρεται ν’άποδείξη τήν αλήθειαν 
τής ήλικίας τών ζώων αύτού δι’ έγγράφων καί 
πιστοποιητικών. Φαίνεται ότι τά κατοικίδια 
ζώα, όταν δέ έξαντλώνται ύπό τών κόπων καί 
τής παραγωγής τού γάλακτος, δύνανται νά φθά- 
σωσιν είς ήλικίαν πολύ ά.νωτε'ραν έκείνης είς ήν 
συνήθως φθάνουσι. Παράδειγμα τούτου πρόκειν- 
ται πολλά ζώα διατηρούμενα έν έξαιρετικαΐς πε- 
ριστάσεσιν, ένεκα άναμ-νήσεως ή ιδιαιτέρας αγά
πη; καϊ μή υποβαλλόμενα είς τοΰ; συνήθεις κό
πους καί εργασίας.

Ό πληθυσμός τού Λονδίνου άνέρχεται είς 4 
περίπου εκατομμύρια κατοίκων. Μεταξύ τού πλη 
θυσμού τούτου τών προσώπων, τών οποίων μέγας 
αριθμός ήλθεν έκ διαφόρων μερών τού κόσμου, ύ- 
πολογίζονται πλείονες καθολικοί τής ρωμαϊκής 
έκκλησίας ή έν τη Ρώμη αύτή, πλείονες ίσραη- 
λΐται ή έν Παλαιστίνη, πλείονες ίρλανδοί ή έν 
Δουβλίνω, πλείονες κάτοικοι τή; Ούκλλία; ή έν 
τφ Κάρδιφ αύτώ. Αί δενδρόφυτοι πλατεϊαι τού 
Λονδίνου κατέχουσιν έκτασιν γαιών 700 τετρα
γωνικών άγγλικών μιλλίων, αί δέ οδοί 7 600 λο- 
γιζομένου τού αγγλικού μιλίου πρό; 1 600 μέτρα. 
Έν ταϊς όδοΐς ταύταις συμβαίνουσι καθ' έκάστην 
επτά τυχαίοι θανάτοι. Έκ τών βιβλίων τής αστυ
νομίας καταφαίνεται ότι έτησίω; καταμηνύονται 
1 17,000 άτομα δι'έγκλήματα· είς δέ τά; διαφό
ρους άστυνομικά; άρχά; προσζγονται 38,00(1 μέ
θυσοι. Είς κάθε πέντε λεπτά τή; ώρας λαμβάνει 
χώραν μια γέννησις καί είς κάθε οκτώ λεπτά εί;

. θάνατος, ώστε ό πληθυσμός τού Λονδίνου αύξά- 
I νει έτησίως κατά 40 χιλ. ψυχάς.

» * *
Ήρςζτο τέλος ή πρακτική χρησιμοποίησες τού 

τηλεφώνου. Εταιρία ίδρυθεΐσα ύπό τού έφευρετού 
Έδισσώνος έλαβε τήν άδειαν νά είσαγάγη έν Πα
ρίσι'.·.; τήν διά τηλεφώνων συγκοινωνίαν. Άπό 
τούδε άντί μικρού μηνιαίου τέλους θά δύναται τις 
νά συνδιαλέγηται άπό τού ενός άκρου τής πόλεως 
είς τό έτερον. Ή διεύθυνσις τού «Φιγαρώ», ήνω- 
σεν ήδη τά άνά τήν πόλιν διάφορα γραφεία τής 
έφημερίδος διά τηλεφώνων· προσεχώς δέ Οά ένω- 
θώσι κατά τόν αύτόν τρόπον τά διάφορα άστυνο
μικά τμήματα.

Έν τή ήμετέρζ πρωτευούση ήνωθησαν ήδη διά 
τηλεφώνων τά γραφεία τής ’Οθωμανικής τρα- 
πέζης.

* * . · y ·Έκ γερμανικού τίνος συγγράμματος ερανίςομε- 
I θα τάς εξής πληροφορίας περί τών άδαμαντοφότ 
| ρων πεδιάδων, αΐτινες άνεκαλύφθησαν πρό δε'κα 

περίπου έτών έν ταίς κατά τήν νοτίαν Αφρικήν 
αποικία ις των Άγγλων. Έν έτει 1867 ό ’Ιωάν
νης Όρέϊλλυ, κυνηγός στρουθοκαμήλων, εύρισκό- 
μενος παρά τάς οχθας τοϋ ποταμού τής Όρανίας, 
ειόε παιδία παί',οντα μετά στιλπνού τίνος λιθα
ριού· δείξας δέ τό λιθάριον εις τινα όρυκτολόγον 
έμαθε μετ’ έκπλήξεως ότι ήν άδάμας. Τό τυχαϊον 
εκείνο εύρημα έπωλήθη άντί 500 λιρών στερλι
νών. Έπανελθών είς Όρανίαν, ό Όρέϊλλυς εύρεν 
έτερον άδάμαντα, ον έπώλησεν άντί 200 λιρών. 
Έκτοτε ή θήρα τών άδαμάντων κατέστη έπιδη- 
μική καί έντός ολίγων εβδομάδων εύρε'θησαν δε'
κα πολυτιμότατοι λίθοι. Κάφρος τις, όνοματι 
Σβαρτςβόϋ, ευρε τόν με'γιστον άδάμαντα, ον έπώ
λησεν είς τόν κτηματίαν 1’ικίκ άντί 500 προβά
των, 20 ίππων καί τινων εμπορευμάτων άλλ’ ά 
αγοραστής έκε’ρδησε πεντηκονταπλάσια, διο’τι με- 
τεπώλησε τόν άδάμαντα είς τόν κειμηλιοπώλην 
τής άνάσσης άντί .300,000 φράγκων περίπου, 
εκείνο; δέ πάλιν είς τήν λε’δην Δούδλεϋ άντί 750 
χιλιάδων. ΛΙετά τρεις μήνας ύπήρχον έν ’θρανία 
πεντακισχίλιοι λευκοί καΐ μαύροι ζητούντες άδά
μαντα;. Έν τή πρώτη μέθη έπανελήφθησαν ο'ίαι 
έν Καλιφορνία καί νύστραλία σκηναΐ μετά τήν 
εύρεσιν τών μεταλλείων τού χρυσού. Άλλοι έφιπ
ποι,άλλοι πεζοί,άλλοι έπί αμαξών συρομένων ύπό 
βοών, πάντες έσπευδον πρός τάς άδαμαντοφόρους 
-εδιάδας οί δέ στρατιώται, ναύται καί άστυνο- 
,Λΐκοί κλητήρες έλιποτάκτουν στιφηδόν. Πολλοί 

•·ν 326 ώρών, διά χώρας έρήμου καΐ ά- 
νύδρου κ*:· ύπό καυστικόν ήλιον, διήνυσαν
άπό,τΛσι

πεζοί 
έντό» -υ—30 ήμερών. Οί άνά παν βήμα άπαν- 
τώμε*®1 σκελετοί τών ε’ν τή έρήμφ θανόντων ού- 

:ρεπον. Έν διαστήματι ενός έτους άνι-
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δένα i

— Είναι άληθές, άπήντησεν φλεγματικώς ό 
κινέζος ιατρός, διότι άπό σήμερον τήν πρωίαν 
ήρχισα έξασκών τήν ιατρικήν.

*
Πρός άποσόβησιν τών κινδύνων, ούς πολλάκις 

κινδυνεύουσιν οί όχούμενοι έφ’ αμαξών ή ίππων 
άφηνιαζόντων, ό έν Βερολίνω ίπποδαμαστής Βρο- 
ζόβσκης έπενόησε δύο άπλουστάτας μηχανάς ή 
μάλλον ασφαλιστικούς ιμάντας, δι’ ών άμέσως 
ανακόπτει τήν περαιτέρω πορείαν τών ζώων. Διά 
τού μέν κωλύεται ή άναπνοή τού ίππου, διά τού 
δέ ή ό'ρασις αύτού. Όταν ό άναβατής ή αρματη
λάτης νοήσ·ρ τόν κίνδυνον, άρκεϊ νά έλκύση ολί
γον τόν περί τό μέτωπον ή τόν τράχηλον τών ίπ
πων ίμάντα καϊ ό κίνδυνος έκλείπει.

*

δρύθη έν Πνιέλ άληθής αυτοσχέδιος πολι; έκ σκη
νών, ξηλίνων παραπηγμάτων καί σιδηρών οίκί- 
σκων. Αί πέριξ άδαμαντοφόροι πεδιάδες διηρέθη- 
σαν είς μικρά τετράγωνα, καλούμενα Κλαίμς· 1 5 
έξ αύτών, τά μάλλον προσοδοφόρα, τιμώνται 
50 — 60 χιλιάδων φρ. τά δέ εύθηνότερα 2—4 χι
λιάδων. Είς ούδένα έπιτρέπεται ν αγοράσγ πλείο- 
να τών δύο Κλαίμς. ΊΙ έργασία είναι είς άκρον 
κοπιώδης. Άπό πρωίας άχρι νυκτός οί μεταλ- 
λευταί παλαίοντες κατά ποικίλων κακουχιών καί 
στερήσεων σκάπτουσι τήν ξηράν καί λιθώδη γήν, 
ής έν μέσφ εύρίσκονται τεθαμμένοι άδάμαντες 
πολλοί δέ μόλις πορίζονται τά πρός τό ζήν. Άλλ’ 
όσοι εύρωσι γόνιμον έδαφος πλουτούσι ταχέως. 
’Αναφέρεται Άγγλος τις, όστις έν διαστήματι 
τριών εβδομάδων έκε'οδησε 250 000 φράγκα. 
Γάλλος δέ τις εύρε τήν πρώτην ήμέραν τής άφί- 
ξεώς του άδάμαντα τοσοΰτον υπερμεγέθη (έζύγι- 
ζε 288 */, κεράτια) ώστε έκ τή; χαρά; έμεινεν 
ώς έμβρόντητος καί έπί ήμέρας άλας δέν ήδύνατο 
νάόμιλήσ-ρ· όπως ή έργασία άποβή προσοδοφόρος 
απαιτούνται συνήθως τέλεια έργαλεία, διότι πολ
λά Κλαίμ τούς θησαυρούς των κρύπτουσιν είς βά
θος 50—60 ποδών. Έπ’έσχατων είς μέγαν κίν
δυνον εμβάλλει τούς μεταλλευτάς ή όργάνωσις 
πολυαρίθμων κλεπτικών εταιριών. Υπολογίζεται 
ότι άνά πάσαν έβδομάδα κλέπτονται άδάμαντες 
άξίας 250 000 φράγκων.

• ·
Έν τή Σινική Αύτοκρατορεία, λέγεται, ότι έ

καστος ιατρός είναι ύποχρεωμένος διαρκούσης τής 
νυκτός νά άναρτα έξωθεν τής οικίας του πρό; ο
δηγίαν τών δυναμένων νά λάβωσιν ανάγκην τής 
ιατρικής αύτού συνδρομής, τόσους φανούς άνημμέ- 
νους όσους ασθενείς έστειλεν είς τόν άδην κατά 
τήν έξάσκησιν τού έπαγγέλματός του.

Έπί τής συνήθειας ταύτης φέρεται τό εξής 
άνέκδοτον.

Εύρωπαΐός τις έν Πεκίνφ έζήτει διά νυκτός άνά 
τήν πόλιν ιατρόν διά τόν αίφνιδίως άσθενήσαντα 
ύπηοέτην του. Έπί μίαν ώραν διέτρεχε τάς οδούς 
ζητών νά εύρ-ρ τόν μικρότερο·/ άριθμόν τών άνηρ- 
τημένων φανών άνωθεν τών Ουρών τών ιατρών. 
Τέλος διακρίνει τρεις καί μόνον φανούς άνωθεν 
θύρας ταλαντευομένου; ύπό τής εσπερινή; αύρας, 
καί ένώπιον αύτής σταματήσας·

— Τέκνον τού Ασκληπιού, άνέκοαξε μή εύρί- 
σκων άλλην προσφώνησιν έχουσαν άνατολικώτερον 
χρωματισμόν, σύ πρέπει έξάπαντος νά είσαι ό 
καλλίτερος τών ιατρών είς τήν άπέραντον ταύτην 
πόλιν.

— Πρός τί ή έρώτησις αύτη, ξένε ;
— Διότι κρέμανται είς τήν θύραν σου τρεις 

φανοί μόνον, ένώ είς τάς θύρας τών συναδέλφων 
σου οί φανοί άριθμούνται κατά δωδεκάδας.

· ·
Νέα άπόδειζις τοϋ μεγαλείου τών Παρισίων. 

Έπ’ έσχάτων τά Μεγάλα Εργαστήρια τού Λού
βρου άνακαινισθέντα ήνεωχθησαν είς τό δημόσιον. 
Λί νέαι α’ίθουσαι έχουσιν έκτασιν ένός χιλιομέ
τρου. Τήν πρώτην ήμέραν έπεσκέφθησαν τό τερά
στιον κατάστημα 61,921 θαμώνες άγοράσαντες 
έν συνόλφ έμπορεύματα άξίας ί, 135,382 φράγ
κων, 400 χιλιάδες φράγκα είσεπράχθησαν έκ τής 
πωλήσεως μεταξωτών, 35,000 έκ τής πωλήσεως 
τεχνητών άνθέων, 7,000 έκ τής πωλήσεως άλε- 
ξιβροχίων καί 25,000 έκ τής πωλήσεως περιλαί
μιων. Τήν πρωίαν έλήφθησαν 4,829 γράμματα. 
Ώς παραρτήματα τών έργαστηρίων ύπάρχουσι 
σταύλοι μεθ’ 100 ίππων καί 30 αμαξών, δι’ ών 
μεταφέρονται τά έμπορεύματα εις τάς οικίας τών 
άγοραστών.

ΥΓΙΕΙΝΗ

Πά; άνθρωπος, οίασδήποτε ήλικίας καΐ φύλου, 
νιπτόμενος δι άφθονου ύδατος οφείλει ν’ άποσπογ- 
γίζ·ρ επακριβώς τά έπιβραχέντα μέλη τού σώμα
τος αύτού, τού κοινού προσούίου έντελέστατα έκ- 
πληρούντος τήν ύπηρεσίαν ταύτην.

Πολλαί τών κυριών όμως δοξάζουσιν,—ούδα- 
μώς δ’ έξαιροΰμεν τή; δόξης ταύτης και πάντας 
τού; έπί θηλυπρεπεία, άνοήτφ δέ καί γελοίω ς·ο- 
λισμώ διακρινομε'νους άνδρας — δοξάζουσι λοιπόν 
οτι τό δέρμα κάλλιον άποσπογγιζεται έπιπασσό- 
μενον ή έπαλευρούμενον διάκόνεως τινός ευώδους, 
τής μετά στόμφου μάλιστα καΐ πατάγου διαφη
μιζόμενης.

Έξαιτούμενοι τήν συγγνώμην τού φιλαρέσκου 
καί ωραίου φύλου, — ούχί βεβαίως καί τού σμή
νους τών αίτογε.Ιοιογ^α^ονμει-ωτ νεανιών, τών 
κενρ τρ κεφαλή καϊ τυφλοί; ομμασι κυλιομένων 

I έντός τής αηδούς καΐ δυσώδους ίλύος τής νεω- 
I τέρας ταύτης τού γελοίου καλλωπισμού θεάς —
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έξαιτούμενοι, λέγω, τήν συγγνώμην τών φιλάρε
σκων μόνον κυριών, τολμώμεν βαθυσεβάστως νά 
διακηρύξωμεν δτι ούδόλως συμμετέχομεν τοΰ με
γάλου αύτών ενθουσιασμού πρός τά κατά τό μάλ
λον ή ήττον εύωδιάζοντα ταΰτα κονιάματα. Είτε 
έκ πιριτοστυπτηριούχου μαγνησίας (talc), ή οξει
δίου τοΰ ψευδαργύρου, ήάμύλουή αλαβάστρου (άν- 
θρακικοΰ ασβεστίου) ή κρητίδος ή άσβέστου ή 
γύψου ή άλλου τίνος οίουδήποτε φαρμακευτικού 
προϊόντος συνίστανται ταΰτα, είναι δλως διολου 
ανωφελή, αύτόχρημα δέ κινδυνώδη καί βλαβερά.

Άπλοΰν καθαρόν ύδωρ, σάπων καθαρός καί έν 
ανάγκη όλίγαι σταγο'νες γνησίου ΰδατος τής Κο
λωνίας πληρούσε τήν μονήν συνταγήν, ήν ή ύγιει- 
νή παραγγέλλει διά τήν καθημερινήν τοΰ σώμα
τος πλΰσιν. Τήν χρήσιν τών κο’νεων έπιτρέπει 
μόνον έπί άποπτώσεως τής έπιδερμίδος, ραγάδων 
ή παρατρίμματος έκ πολλοΰ δρόμου, ύπερμε'τρου 
παχύτητος ή άλλης τινός αιτίας παραγομένην.

"Οταν ανάγκη πραγματική αποξηραντικής κό- 
νεως έπιστη, μή τρέχωμεν είς τούς μυροπώλας, 
άλλ’ άπαντες τροφοί, εύσαρκοι ή πολύσαρκοι καί 
μεγάλοι οδοιπόροι μεταβήτε είς τά φαρμακεία 
άναζητοΰντες τήν πράγματι έξ όρύζης κατα- 
σκευασθεΐσαν κόνιν ή τήν αποξηραντικήν έκείνην 
κόνιν, τήν φυσικώς παρασκευαζομένην ύπό κου- 
πτογάμου τινός φυτού, καλουμένου λυκοποδίου. 
[Le Globe).

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΝΩΣΕΙΣ. 

δοκιμασία τών χρυσών και- αργυρών 
αντικειμένων

•Άπειρα αντικείμενα τής πολυτελείας ώς περι
δέραια, δακτύλια, ψέλλια καί άλλα κοσμήματα, 
δίσκοι, κοχλιάρια καί λοιπά οικιακά σκεύη πω- 
λοΰνται έν τε τοΐς ένταΰθα καί Εύρώπη κατας-ήμα- 
σιν ώς χρυσά καί αργυρά, ένώ ταΰτα κατασκευά
ζονται έκ μιγμάτων άλλων μετάλλων τήν δψιν 
μόνον τοΰ χρυσοΰ ή τοΰ αργύρου φερόντων, ώς 
χαλκού, ψευδαργύρου, κασσιτέρου κτλ.

Άνευ λοιπόν προχείρου χημικής δοκιμασίας έ
καστος δύναται νά άπατηθή, δπως καί έγώ αύ
τός ήπατήθην άγοράσας κόσμημά τι έκ χαλκού- 
χου τίνος μίγματος άντί χρυσοΰ. 'Υπάρχει λοιπόν 
τό ακόλουθον χρυσοδοκιμας-ικόν μέσον. Διαλύομεν 
καθαρόν μεταλλικόν χαλκόν εις τό καλούμενον 
βασιλικόν ύδωρ ή καλλίτερον τήν πρασίνην σκω
ρίαν αύτοΰ (όξειδιον τοϋ χαλκού) είς τό ύδροχλω- 
ρικόν οξύ δηλ. σπίρτον τοΰ άλατος, καί θέλομεν 
ΐχει διάλυσιν τινά χλωριούχου χαλκού. Έν περι- 
πτώσει λοιπόν δοκιμασίας έπάλειψον τό χρυσοΰν 
άντικείμενον διά τής άνω διαλύσεως, οπότε έάν 
μέν ήναι έκ ψευδούς χρυσοΰ θέλει χρωματισθή

μέλαν, έάν δέ ήναι έκ καθαρού χρυσοΰ δέν θά πα- 
ραχθή καμμία μεταβολή. Έν τοιαύτη λοιπόν 
περιπτώσει άγόραζε τό χρυσοΰν ή έπίχρυσον άν- 
τικείμενον.

Νΰν έάν θε'λης νά μάθης έάν τά νομιζόμενα αρ
γυρά σκεύη τής πολυτελείας η τής άνάγκης ως 
δίσκοις, μαχαίρια κτλ. είναι έξ αργύρου ή άλλου 
τινός άργυροειδοΰς μίγματος ώς χαλκού μετά νι
κελίου, αρσενικού κτλ. έπάλειψον αύτά διά δια- 
λύσεως συνισταμένης έξ ίσων μερών χρωμικού 
κάλεως καί Νιτρικού όξε'ως. Διά τής έπαλείψεως 
λοιπόν ή καί διά τής απλής ολίγων σταγόνων έ- 
πιστάξεως, έάν μέν ταΰτα έκ ψευδούς άργύρου 
συνίστανται, θε’λουσι χρωματισθή πορφυρά, έάν 
δέ δέν ήναι ψευδή ούδεμ.ία άλλοίωσις θε'λει πα- 
ρουσιασθή.

Τά άνω έκτιθε'μενα είναι μεγίστης σπουδαιό- 
τητος καί ώφελείας διά τούς άγορας·άς τοιούτων 
χρυσών ή άργυρών άντικειμε'νων.

Πεπυκκωμέτος ζωμός Λεμονίων·
Γνωστόν δτι κατά τινας θερινούς μήνας άκρι- 

βαίνουσι τά λεμόνια καί πολλάκις μάλιστα καί 
ελλειψις τούτων έπε'ρχεται. Πρός πρόληψιν τοΰ 
τοιούτου δυνάμεθα καί ημείς ένταΰθα νά μετα- 
χειρισθώμεν τόν πεπυκνωμε'νον ζωμόν τών λεμο
νιών δστις πωλείται έν Γερμανία καί τόποις ένθα 
σπανίζουσι τά λεμόνια. Κατασκευάζεται δέ ώς έ
ξης. Έκθλίβομεν διυλίζοντες διά διυλιστήρος ή 
τουλπανιού τόν οπόν πολλών λεμονιών έντός χύ
τρας καί θέτομεν αύτόν έπί τοΰ πυρός- καθαρίζο- 
μεν κατ’ άρχάς διά προσθήκης λευκώματος ώοΰ 
[δπως γίνεται είς τήν σάκχαριν δταν πρόκηται νά 
καταστη γλυκό), καί έξακολουθοΰμ,εν ’έπειτα βρά- 
ζοντες έως ού ό ζωμ.ός λάβη πυκνωτέραν κατά- 
στασιν. Μετά ταΰτα τίθεμεν τόν ουτω πυκνωθέν- 
τα οπόν είς φιάλας μικράς καλώς έπιστομισμέ- 
νας προσθε'τοντες μάλιστα είς έκάστην έξ αύτών 
καί ποσότητα άμυγδαλελαίου, οπότε δύναται νά 
διατηρήται αναλλοίωτος έπί ολοκλήρους μήνας. 
Έν μικρόν κοχλιάριον τοιούτου πεπυκνωμένου ζω
μού αντιστοιχεί μέ τόν οπόν 3—3—4 λεμονίων.

Έν έλλείψει δμως λεμονίων πρός παραγωγήν 
πεπυκνωμένου ζωμού, δυνάμεθα νά άπομιμηθώ- 
μεν αύτόν ώς εξής. Διαλύομεν έν μ-έρος κιτρικού 
όξέως είς 4 μέρη κοινού θερμού ΰδατος καί προσ- 
θε'τομεν όλίγας σταγόνας αιθέριου έλαίου τών 
λεμονίων. Όλίγαι σταγόνες έξ αύτοΰ άντικαθι- 
στώσιν έν λεμόνιον.

Τόν τοιοΰτον τεχνητόν λεμονόζωμον μεταχει
ρίζονται εις άπαντα τά ξενοδοχεία, ζαχαροπλα
στεία, άντί τών άκριβώς πωλουμε'νων λεμονίων, 
πρός κατασκευήν λεμονάδων, παγωτών κτλ.

Ξ. Λλχδερερ.
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