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Η Τ Ε Χ Ν Η  Τ Η Σ  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Ε Ω Σ .
Κβτβ τόν Ε . Λ Ε Γ Κ Ο ΪΒ Ε .* )

I.

ΠΩΣ ΕΜΑΘΟΝ Ν’ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΩ.

Ούδέν εΐνε άσήμαντον έν τω μεγάλω της αγωγής ζη- 
τήματι, καίτοι δε δ,τι μέλλομεν νά χραγματευθώμεν φαίνε
τα ι όλιγωτέρας προςοχής αξιών, έν τούτους εΐνε σπουδοάον 
διά μόνον τόν λόγον, ότι πρόκειται νά χραγματοποιη&η αλη
θινή πρόοδος είς τά  καθ’ ημάς έκχαιδευτικά συστήματα. 
Έ ν  Αμερική τ  μεγαλόφωνος άνάγνωσις θεωρείται απαραίτη
τον στοιχείου της δημοσίας έκπαιδεΰσεως, αποτελεί δε την 
βάσιν τής λεγομένης κατουτέρας· ένω δέ παρ’ ήμΐν ουδέ τόν 
τόπον εύαρέστου ασχολίας κατέχει, καί ό είςηγοόμενος αύ- 

. την πιθανώς ήθελε θεωρη&η ως χολυχραγμονών, περιττολο
γιών, ίσως δέ καί Εσχυρογνωμονών.

Αί όλίγαι αδται γραμμαί την πρόληψιν τούτην &α πο- 
λεμήσωσι καί πιθανώς νά συντελέσωσι εις υίοθέτησιν ιδεών 
καί είςηγήσεων, άς ολόκληρος βιοτική πείρα ¿κραταίωσε. 
Την άνάγνωσιν ευρον πάντοτε δύςκολον καί αυτόχρημα τε
χνικής άσκήσεως προϊόν, εις τάς έξ αύτης δ ’ ώφελείας άπο- 
βλέπων έπιχειρώ συστηματικούς νά έκθέσω τά έξαγόμενα 
της ατομικής μου πείρας. ’Επιθυμώ νά καταστώ εύληπτος 
είς τόν αναγνώστην μου, διότι πάντοτε φρονώ δτι αί άφη- 
ρημέναι Εδέαι πολύ κερδίζουσιν έκτιθέμεναι ζωηρότερον ή 
δια της συνήθους τυπικής φρασεολογίας, καί νομίζω ότι πεί
θεται τις εύκολώτερον είς τούς ισχυρισμούς των άλλων, δταν 
μάθη καί πώς αί οίαιδήποτε πεποιθήσεις αυτών έσχηματί- 
σ&ησαν. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον έχετε ν’ άναγνώσητε την 
Ιστορίαν των μελετών ένός μαθητου.

Ή  αλήθεια εινε ότι ήγάπων από παίδων ττν υψηλόφω- 
νον άνάγνωσιν, ¿κολακευόμην δε ν’ άκουω τούς έπικροτούν- 
τας είς τάς καθ’ ημέραν προόδους μου, όταν μάλιστα με
ρικοί των οικογενειακών φίλων άπεφαίνοντο, ότι ευρισκον έν 
Ιμοί κληρονομικόν τό χάρισμα, διότι, φαίνεται, καί ό πατήρ 
μου συγκατελέγετο είς τόν καιρόν του μεταξύ τών ενδόξων 
αναγνωστών. Έ κ  τών παραδόσεων τούτων ένισχυόμενος εΐ- 
χον αποκτήσει βαθμηδόν αληθινόν διά την απαγγελίαν 
έρωτα καί άλλην τινά δ ιά  τούς ηθοποιούς συμπάθειαν, ήτις 
πολλάς έπιπλήξεις τών οικείων κρούκάλεσε. Καί έν τούτοις 
νεαρώτατος μόλις μαθητης εΐχον διοργάνωσή όλόκληρον έξ 
ομηλίκων μου θίασον ηθοποιών άμφοτέρων τών φύλων, καί 
κατά τάς διακοπάς άπηγγέλλομεν τεμάχια έκ τών καλλίτε
ρων δραματικών έργων τής φιλολογίας μας. "Ολα δέ τά 
πρόςωπα ύπεκρινόμην ευκολότατα καί έπιτυχώς, ώς Ινόμι- 
ζον τουλάχιστον· βασιλείς, έραστάς, ύπηρέτας, σεβασμίους 
πατέρας, γέροντας, πιστάς συζύγους, καί Ενί λόγω ούδέν άπε- 
θάρρυνε τήν δεκαοκταετή ηλικίαν μου- ώς βλέπετε, καί ήρω-

*) Σημ. Σ. Κ . Έ κ  γνωστού εργ«υ τοΉ περιωνύμου γάλλου ’Ακαδη· 
μαίκοο μετέφρασε τακτικές ήμων Συνεργάτης κατά σύμφωνον πρύρ το 
πρόγραμμα της ΚΧειοΰς διασκευήν, όσα δυνατόν νά ενδιαφέρω« καί τούς 
ήμετέρους Άναγνωστας περί ζητήματος, δπερ έτυχε μάλιστα εσχάτως ν’ 
άνακινη&η καί παρ’ ήμΤν. Τά δημώδη συγγράμματα τοδ Συγγραφέως 
έχουσι τά σπά-κον εκείνο κΰρος παρά πόση τάξει άναγνωστών, δ ι’ ου είς 
μεν τούς συστηματικές σπουδαιολογοΰντπς παρέχεται αφορμή σοβαρών σκέ
ψεων, εις δε τους οπωςθήποτε εκτιμώντας τά  εξαγόμενα πεφωτισμένης 
πείρας ευκαιρία πρός κτήσιν νέων γνώσεων καί παρατηρήσεων.

ίδων πάθη έτόλμων νά οίκειοποιώμαι, διά τόν άπλούστατον 
λόγον ότι τούτο συνεβιβάζετο πρός τά  έθιμα τής αρχαίας 
υποκριτικής, το δέ έμμετρον κείμενον έθεώρουν ώς τήν πρω- 
τίστην ιδιότητα σκηνικής χρησιμοποιήσεις άνευ ψιλών δια
κρίσεων. Εϊνε περιττόν νά εΐπω, ότι πάσαι α ί δάφνοα μου 
ήσαν λίαν αμφιβόλου νομιμότητος, συχνότατη δε αμοιβή 
πολυώρου φωνασκίας ήτον ανάλογος δίαιτα πρός θεραπείαν 
χρονίας σχεδόν βραγχιάσεως. Ε ίς πάντα όμως ταύτα Ινυ- 
πήρχε ειλικρινής τις προς τό έργον άφοσίωσις καί συγκινη
τική τις άμιλλα. Κ ατ’ ευτυχή'δέ σύμπτωσιν ευθύς μετά 
τό τέλος τών γυμνασιακών σπουδών μου παρέστη ευκαιρία 
ν’ απαγγείλω στίχους μου ένώπιον σεβαστού μοί τίνος προς- 
ώπου, όταν δ ’ οδτος μέ παρέπεμψεν είς όνομαστόν τινα έπί 
άπάγγελτική τέχνη φίλον του πρός μόρφωσιν τών υποκριτι
κών κλίσεών μου, έπείσθην ότι ή απαγγελία έχει όλόκληρον 
γραμματικήν. Κανόνες ακουστικής, παραλλαγαί, τόνοι, όρ
γανα τότε πρώτην φοράν είλκυσαν τήν προςοχήν μου.

Βραδύτερου έτυχε ν’ ασχοληθώ είς δραματικά δοκίμια, 
νά σχετισ&ώ επομένως μετά πολλών καλλιτεχνών, δι’ ους βέ
βαια ή τέχνη τής καλτς απαγγελίας εΐνε πρώτος όρος έπιτυ- 
χίας, καί ουτω εΰρέθην νμέραν τινά μέσω τών έπισημοτέρων 
έν Παρισίοις ηθοποιών, τραγικών καί κωμικών. Τούς ήρώτων, 
τούς έσπούδαζον, καί συνειργαζόμην, βλέπων παρ’ αύτοΐς είς 
Ιργα καί πρακτικήν ο,τι προαπαιτεί σπουδήν, χρόνον καί αδιά
λειπτους ασκήσεις. Αυτοί μοί υπέδειξαν πόσοι υπολογισμοί, 
σκέψεις, έπιστήμη προηγούνται μιας έκλογής πρός τοιαύτην ή 
τοιαύτην τής φωνής παράκαμψιν ή έκφοράν τούτου ή έκείνου 
του τόνου. “Εν τών έργων μου είς έξήκοντα προπαρασκευάς 
έπανελήφθη υπό έξοχου ήθοποιου, όταν δέ αυτός έπεχείρουν 
προ τών προςφιλών μοι έκείνων έξοχοτήτων ν’ απαγγείλω μέρη 
έκ τών ίδίων δραματικών στίχων μου, παρενέβαινεν εις ή μία 
έξ αυτών, έπαναλάμβανε τήν άπαγγελίαν καί μετά σατανικής 
δεξιότητος ¿τόνιζε εκείνα μάλιστα τά  μέρη, τά  όποια έγώ 
εΐχον χρωματίσει διά στομφώδους έν τή  προφορική έκτελέ- 
σει έμφάσεως, καί οδτω άπεδεικνυόμην ώς αυτός έαυτόν γε- 
λοιοποιών καί σατυρίξων. Έδακνον τά  χείλη έξ όργής καί 
οδύνης, άλλ’ έσιώπων ή μάλλον προςείχον νά έπωφεληθώ 
τά  διδάγματα πολυτίμων γνωριμιών.

Άλλοτε πάλιν ελαβον αλλο θαυμάσιον μάθημα. Μία 
τών έπισημοτέρων τούτων ηθοποιών προςήλθεν είς ττν προ- 
παρασκευήν άχηυδημένη καί ήκιστα διατεθειμένη νά παρα- 
δοθή έξ ολοκλήρου είς τήν ύχόκρισιν του προςώχου, όχερ 
Ιξέλεξεν. Αρχίζει ή δευτέρα πράξις καί έρχόμεθα είς μίαν 
σκηνήν απαιτούσαν πλείστην δρασιν. Αυτή απήγγειλε τό 
μέρος της άνευ ουδεμιας σχεδόν έντάσεως της φωνής της, 
άνευ ουδεμιας τού σώματος ή τών χειρών κινήσεως, άνευ 
ούδενός, όπως λέγομεν, σκηνικού. Καί όμως πάντα τά  θέλ
γητρα τού έργου,, πάσαι αί προθέσεις του συγγραφέως και 
τών αίσ&ημάτων αί λεπτώτεραι αποχρώσεις ήρμηνεύθησαν 
καί άνεδείχθησαν λαμπρώς, ως είκών τις τουλάχιστον μακρό- 
θεν θεωρούμενη, ώς άσμα έξ άποστάσεως άκουόμενον, ένω 
άμυδροτέρα, άλλ’ άπαραμείωτος μένει ή όλη έντύχωσις· τό 
άσήμαντον τούτο γεγονός υπήρξε δ ι’ έμέ ολόκληρος άπο- 
κάλυψις. Άπο της στιγμής έκείνης κατενόησα ότι έπί άσα- 
λεύτων βάσεων στηρίζεται ή άπαγγελτική τέχνη, άφού με
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γάλη ηθοποιός κατώρ&ωσε νά σβύση, άν έπιτρέπεται νά έκ- 
φρασθώ οότως, τούς χαρακτήρας του προςώχου, τό οποίον 
ύπεκρίνετο, χωρίς ν’ αφαίρεση όμως έξ αυτού ούδέν, ούτε 
έκ τού όλου ουτε έκ τών μερών αυτού.

Ακολούθως συνειργάσθην μετά τής περίφημου Ραχήλ, 
μετά δε τόν θάνατον αυτής μετά τής κυρίας Ριστύρη, ήν 
έπεισα μάλιστα ν’ άπαγγείλη καί γαλλικούς στίχους Ιγώ πρώτος 
έπιμείνας καί διδάξας αυτήν τήν γαλλικήν προφοράν άπταιστον.

'Ω ς  βλέπετε, από μαθητου  μετεβλήθην είς δ ιδά σ κα λ ον  
καί τούτο  υπήρξεν ή καρποφορωτέρα δ ι’ έμέ διδασκαλία, 
άφού διδάσκων τ ις  μάλ ισ τα  μανθάνει. Έ κ τ ο τ ε  δ ’ έπείσθην, 
ό τ ι ό δραματικός συγγραφεύς γ ίνετα ι κα ί δ ιδάσκαλος τής 
άπαγγελτικής. Ο ί ερμηνευταί τώ ν δραματικών ημών έργων 
εΐνε ένίοτε πρωτόπειροι ύποκριταί, ώς έπί τ ό  χλείστον δέ 
κάλλος μόνον μορφής καί λαρυγγιστικά  πλεονεκτήματα 
έχουσι- κα ί όμως πολλάκις ημείς οί δραματικοί πρΟςερχόμεθα 
ενώπιον αυτών, όπως ύποβάλωμεν είς τή ν  γνώμην καί αρέ
σκειάν τω ν τ ά  ήμέτερα έργα, άπαγγέλλοντες μάλιστα αυτά. 
Π ράγμα σπουδαιότερον καί δυςκολώτερον παρ’ όσον φαίνε
τ α ι ' πρόκειται νά  έμπνευση τ ις  είς τόν τυχόντα  δ ,τ ι ό ίδ ιος 
αίσ&άνεται ή ήσθάυετο γράφων, δ ιό τ ι ή  τύχη  τώ ν πόνων 
ημώ ν κείτα ι ε ίς  τ ά ς  χείρας των, ε ίς  τή ν  φωνήν τω ν μάλλον. 
Τ ό τε  πεί&εταί τ ις  ό τι ή  άνάγνωσις εΐνε πολλώ  δυςκολωτέρα 
τή ς  υποκρίσεως, δ ιό τ ι ο μέν ηθοποιός Ιν μόνον μέρος τού

δράματος διδάσκει, ό δέ αναγνώστης όλα. 'Ο  υ'ποκριτής 
εΐνε μονφδός παίζων έν ορχήστρα, ήν όλην άντιπροςωπεόει 
ό αναγνώστης, τναγκασμένος νά μιμηθή πάσας τάς ηλικίας 
άμφοτέρων τών φύλων καί πάντα τά  σχετικά αίσθήματα νά 
έκφραση. Ευκόλως έννοεΐτε τήν δυςκολίαν τού πράγματος, 
όταν δέ Σάς βεβαιώσω ότι έπί τεσσαράκοντα ολα έτη άδια- 
κόπως συνειργαζόμην μετά τών διασημοτέρων υποκριτών τής 
πατρίδος μου, θά  μ’ έπιτρέψητε βεβαίως νά ονομάζομαι 
μαθητής τού θεάτρου.

’Εν τω μεταξύ έπήλθε καί ή ένώπιον πολυπληθούς 
ακροατηρίου παρουσία μου. "Οτε δέ κατά πρώτην φοράν 
εύρέ&ην απέναντι τοιούτου, πράγματι τότε μόνον κατενόησα 
τούς έπιβαλλομένους κανόνας έν χάση περιστάσει. Καί οδτω 
έληξεν ή μόρφωσίς μου. Δέν λέγω ότι κατέστην διδάσκα
λος τής είςηγουμένης τέχνης· άλλ’ επειδή όπωςδήποτε πλεί- 
στους μέν διδασκάλους αυτής ¿γνώρισα, πάσας δέ διήλθον 
τάς τάξεις τής βαθμιαίας είς αυτήν μυήσεως, ύπεβλή&ην 
δέ καί είς τάς νενομισμένας έξετάσεις, ¿πήλ&έ μοι τέλος ή 
ιδέα νά συντάξω τήν έναίσιμον διατριβήν μου έπί τή  βάσει 
τών έπ*. μακρόν χρόνον συλλεχθεισών τούτων παρατηρήσεων, 
ούχί έν εΐδει διδαγμάτων, άλλ’ οδτω πως Εκτεθειμένων, 
ώςτε νά παρέχωσιν όλα τά  στοιχεία σοβαράς συζητησεως. 
Οδτω δέ κατηρτισμένον τό σχέδιόν μου, ήθέλησα νά τό 
υποβάλω είς τήν γνώμην σπουδαίου φίλου μου.

ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.
(μετά εικόνων).

(τέλος).

Τά τηλεφωνικά πλέγματα τών μεγαλοπόλεων εΐνε 
άπλούστατα διατεταγμένα, πιστεύομεν δ’ δτι οί Άναγνώσται 
τής „Κλειοϋς" έντελώς θά  έννοήσωσι τόν μηχανισμόν των 
διά τών κατωτέρω εξηγήσεων καί τών παρατιθέμενων δύο 
εικόνων. Μεγάλαι σιδηραΐ ράβδοι, έπί τών στεγών τών 
οικοδομών έμπεπηγμέναι, φέρουσι τά  διάφορα τηλεφωνικά 
σύρματα, έκ τούτων δέ Ιν καί μόνον συνδέει τήν οικίαν, 
περί ής προηγουμένως εΐπομεν, μετά τής πόλεως, καί διά 
τούτο αινιγματώδες ίσως θά  φανή είς τούς μτ μεμοημένους 
είς τά  μυστήρια της νεωτάτης ταύτης έφευρέσεωξ, πώς εΐνε 
δυνατόν άρά γε τή  βοηθεία τούτου καί μόνου τού σύρματος 
νά συνομιλή τις μετά διαφόρων καί απ’ άλλήλων απομε- 
μακρυσμένων χροςοίπων. Είς έξήγησιν λοιπόν τού φαινομένου 
τουτου δύνανται νά χρησιμεύσωσι τά  εξής:

Άπαντα τά  σύρματα τηλεφο>νικού τίνος δικτύου μιας 
τίνος πόλεως, οΐον τής Λειψίας, όδηγούσι πρός τινα κεντρι
κόν σταθμόν, ένθα τελευτώσιν είς ένα υψηλόν πύργον. 
Παρομοιάζοντες τά  τηλεφωνικά τούτα σύρματα μετά τού 
νευρικού συστήματος τού άν&ρωπίνου σώματος, δυνάμεθα 
τόν κεντρικόν τούτον σταθμόν νά θεωρήσωμεν καί ονομά- 
σωμεν ¿γκέφαλον, ώς άχοδεχόμενον δλας τάς έξωτερικάς 
έντυπώσεις καί πάλιν πέμποντα αύτάς πρός τά  έκτός. Ή  
πρώτη τών δύο όπισθεν εικόνων δεικνύει πώς συνέρχονται 
τά  διάφορα καί πολυπληθή σύρματα έπί τού πύργου^ είς ον 
περατοθνται, έν <5 ή δευτέρα ημών είκών παρέχει τήν έσω- 
τερικήν δψιν τού κεντρικού τηλεφωνικού γραφείου τής Λειψίας.

Πρός έκαστον τών συνδρομητών άγει έν σύρμα καί 
τούτο περατούται είς τό κεντρικόν γραφείον. ’Εάν λοιπόν

συνδρομητής τις θελήση να όμιλήση μετ’ άλλου τινύς, δέν 
έχει άλλο τ ι νά πράξη παρά νά πιέση τό ηλεκτρικόν κομ- 
βίον της συσκευής, ήν εχει παρ’ Ιαυτώ. Τήν αυτήν στιγμήν 
έπί τού λεγομένου πίναχος έν τω κεντρικώ γραφείω κατα
πίπτει μικρά τις μεταλλίνη πλάξ καί φαίνεται ό αριθμός 
τού τηλεφώνου, οδ δ ιδιοκτήτης έπιθυμεΐ νά όμιλήση. Ό  
υπάλληλος θέτει τό τηλέφωνον είς τό οδς του,' συνδέει τήν 
διεό&υνσιν αυτού μέ τήν διεύθυνσιν τού ορατού γενομένου 
αριθμού καί έρωτά τόν κάτοχον αυτού μετά τίνος αριθμού 
θέλει νά συνομιλητή, διότι έκαστος συνδρομητής έχει ίδιον 
αριθμόν, σημειωμένον έν τω καταλόγω τών συνδρομητών, 
είς ους πάντοτε δίδοται τοιουτος άμα τή  έκδόσει·του.

Μαθών δ υπάλληλος τόν άρι&μόν, . αμέσως συνδέει 
άμφοτέρων τών αριθμών τάς διευθύνσεις, δίδει τό σύνθημα 
εις τό ακροατήν διά  τίνος κωδωνίσκου, ί τ ι  ό μεθ’ ου θέλει 
νά όμιλήση εΐνε παρών, δηλαδή είδοποιήθη, καί ουτω άρχί- 
ζουσιν άμφότεροι οί συνδρομηταί νά συνδιαλέγωνται κατ’ 
εύθεΐαν γραμμήν, ήτις συνίσταται έκ δύο τμημάτων, συνδεό
μενων πρός άλληλα έν τού κεντρικώ στα&μω. Διά τούτο δέ καί 
ό σταθμός ουτος λέγεται κεντρικόν ενωτικόν γραφείον. ’Εκεί 
βλέπει τις  τους ’υπαλλήλους άδιακόπως έργαζομένους καί 
έν διηνεκέι ασχολία ευρισκομένους. ■ Προ αυτών εύρίσκονται 
οί πίνακες, οίτινες είς τά  άνω μέν φέρουσι τούς αριθμούς, 
κεκαλυμμένους ήδη διά μικρών μεταλλίνων πλακών, κάτω
θεν δέ έχουσι τά  Ενωτικά' τέρματα, χρησιμεύοντα πρός 
σύνδεσιν τών διαφόρων τηλεφωνικών όδών. *0 έν τώ μέσω 
ίστάμενος υπάλληλος φαίνεται ήδη . Ετοιμαζόμενος νά συν- 
δέση τάς δύο διευθύνσεις, ών τούς αριθμούς μανθάνει ήδη

19*
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. διά του. τηλεφώνου, διά δέ τής άριστεράς χειρός, οίς φαί
νεται, προςπα&έΓνά τοποθέτηση καί προςαρμόση καταλλήλως 
τό ένωτικον τέρμα είς την οίκείαν τηλεφωνικήν διεύδ·υνσιν.

Λ'/), τής όντως μεγαλοφυούς καί έπίσης' έξ ’Αμερικής 
καταγομένης έφευρέσεως, καδ·’ ήν άπεδείχδη πλέον τίς 6 
καταλληλότερος κοκ έπιτηδειότερος τρόπος τής παρεμβο
λής του ενωτικού γραφείου εις τό δλον σύμπλεγμα, έγένετο 
δυνατή ή  τηλεφωνική συγκοινωνία, υπαρχόντων τόσων συρ
μάτων δσων καί συνδρομητών, ουτω δέ κατέστη τό τηλέ- 
ψωνον Ιν ταΐς μεγάλοπόλεσι τοιουτον συγκοινωνίας μέσον,

ώςτε ουχι μόνον χάριν των έμπορικων έργασιών, άλλα και 
διά "τάς ίδιωτικάς καί οίκιακάς ακόμη υποδέσεις καθ·’ 
έκάστην νά αόξάνηται ή πρός αυτό αγάπη και εύνοια του 

ίου. . · !· · · · '  -
Έ χομεν αφήσει την . ήμετέραν συναναστροφήν, δπώς 

,ποιήσωμεν μικράν τινα Ικδρομήν εϊς τον κεντρικόν ένωτι- 
κόν στα&μόν, ήδη δέ κατά την έπιστροφήν ημών έπανευ- 
ρίσκομεν αυτήν εό&όμως συνδιαλεγομένην καίδιασκεδάζουσαν·
' . 'Ο  οίκοδεσπότης έν τω μεταξύ Ιπανήλ&εν έκ του κα- 

, ταστήματός του, όμοίως' εφ&ασαν καί τά  διάφορα παραγ- 
γελ&έντα έδώδίμα καί ποτά, ώςτε ή μάγειρος «σχολείται 

"ήδη μετά πασης σπουδής είς την παρασκευήν του δείπνου.
. · Ή  συναναστροφή- δεικνύει τον αυτόν χαρακτήρα, όν
καί-άλλαι-τοιούτου είδους διασκεδάσεις. Συνομιλούσε περί:

πλείστων όσων πραγμάτω ν, συζητούσι περί τού τίν ι τρόπω 
δΰνατα ι ευαρεστώτερος νά κ ατασ τή  ό παροδικός αυτός βίος. 
Ή  Οικοδέσποινα αρχίζει ήδη  νά έλπίζη, ο τι ό σύζυγός τη ς  
δ·ά παραιτη&ή του ταξειδίου, δ ιό τ ι συμβουλευ&εϊσα τό ώρολό- 
γιόν της, βλέπει έγγίζουσαν τήν  ώραν τή ς  άναχωρήσεως τή ς 
σιδηροδρομικής αμαξοστοιχίας, μεό’ ? ς  έσκόπει ν’ αναχώ
ρηση. „—  0 ά  μείνης καί σήμερον;“ έρωτα δφιαμβευτίκως 
έπιδεικνύουσα ’ αυτω τό  ώρολόγιόν της. —  „Κ αλά  έκαμες 
καί μ’ έν&ύμισες“, άπαντά  ό σύζυγος' άπεφασισα ν’ άνα-

χωρήσω με την νυκτερινήν αμαξοστοιχίαν. Καί ταυτα λέγων 
τρέχει εις τό τηλέφωνον, συνεννοείται μετά του γραφείου 
των αμαξών του υπνου, καί παραγγέλλει μίαν &έσιν έν 
τοιαότη τινί αμάξη διά την νύκτα, λαμβάνει- μετ’ όλίγον 
καταφατικήν άπόκρισιν διά του πνεύματος, δπερ έν μορφή 
τηλεφώνου τήν Ιρώτησιν καί τήν άπόκρισιν τω διαβιβάζει 
μετά τόσης ταχότητος, ώς άν μη ήσαν πλέον φυσικά .φαι
νόμενα έν συνεργεία, αλλά πράγματι διαβολικά πνεύματα 
μετά τεσσάρων διαστάσεων.

' Ή  νεαρά γυνή ευρίσκει τώρα, ότι τό τηλέφωνον καί μεθ·’' 
όλα- του τά  πολλά προτερήματα, έχει έν τούτοις γ α ί τ ά  
σκοτεινά του μέρη, διότι έάν δίν ύπήρχεν αυτό, ή'προς- 
ωρινή χηρεία της ή&ελεν άναβληδτ τουλάχιστον άκόμη 
μίαν ήμέραν. .

ΣΚΕΨΕΙΣ ΦΡΟΝΙΜΟΥ ΜΗΤΡΟΣ.

„ — λ  à  σί
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

’πω , γυναίκα μ.ου, καλά δ·ά κάμω μεν,άν 
‘.χεριορίσωμεν ολίγον τά  Ιξσδά μας.“' Πόσοι αρά γε οίκογε- 
Λευάρχα'. κατά τό διάστημα τω ν τελευταίων Ιτών είπον την 
;φράσιν ταότην είς τάς συζύγους των κατά διφόρους τρό
πους καί με ποικίλους τόνους τής φωνής'των! •‘“Ολοι &έ- 
•λαυν.νά „περιορίσουν“ τά  έξοδά των, όλος ό κόσμος έπί τέ- 

",λους ήσό-σν&η αίφνης την ανάγκην νά „οίκονομήση“·
; Ό  έπί των οικονομικών υπουργός παριστα τήν ‘ανάγκην 
τούτην τ ω  κυρίαρχη του, ό διευδυντής των κτημάτων τω βα- 

' θ'υπλου'τω κυρίω του, άριστοκρατικαί οίκογένειαι πωλουσι τάς

Οτλκτικάς έξοχικάς αυτών έπαύλεις χάριν οικονομίας, προς 
τόν αυτόν δε" σκοπόν άγγλοι λόρδοι ,,άποδημουσιν“ εις ηπει
ρωτικός χώρας, καί εδώ μέν βλέπεις τούτον άπολυοντα τόν 
δεύτερον υπηρέτην του, έκεΐ δε τόν άλλον άποπέμκοντα τήν 
μόνην καί περί όλων φροντίζουσαν υπηρέτριαν του· ο υπουρ
γός τόν μήνα τούτον 9·ά δώση δύο μόνον εσπερίδας άντί 
των νενομισμένων καί άλλοτε διδόμενων πέντε μεγάλων εσπε
ρινών διασκεδάσεων, ή δέ σύζυγος του άστου αρχίζει χάριν 
οικονομικών λόγων νά περικόπτη τήν τροφήν των τέκνων 
της, — άπαντες επί τέλους πλούσιοι κάί πένητες, μικροί καί 
μεγάλοι προςπαδ-ουσι νά οίκονομήσωσν, ουτω δέ, έάν τό
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πραγμα έξακολουθήση τήν πορείαν τούτην, δυνατοί τις νά 
χιστεύση, δ η  έντός βραχέος θά καταπλουτηση άπας δ 
κόσμος

Τ ά  πυρασφαλή χρηματοκιβώτια θά  διαρραγώσιν έκ του 
μέλλοντος νά υπερεκχειλίσει έν αυτοΤς πλούτου, τά  δέ ταμιευ
τήρια δέν θ ά  έχωσι μετά μικρόν που νά άποθέσωσι τά  έν 
αυτοΐς έπισωρευθησόμενα χρήματα· έν τούτοις ουδέν έκ τού
των μέλλει νά συμβή, με&’ όλην δέ τ ίν  φειδώ καί τήν οι
κονομίαν ο αριθμός των πενήτων καθ’ Ικάστην αυξάνεται, 
καί τούτο διά τον άπλούστατον λόγον, δτι οί πλεΐστοι των 
οίκονομούντων άγνοοΰσι πώς νά οίκονομήσωσιν ή άδυνατοΰσι 
μετ’ ένεργητικύτητος νά έπιδιώξωσι τήν έφαρμογήν των οι
κονομικών αυτών σχεδίων.

„Πώς καί που πρέπει νά οίκονομώμεν;“
Ή  άπόκρισις εις ττν  έρώτησιν ταύτην άπητησε πολλών 

δακρύων καί άΰπνων νυκτών δαπάνην. Θά πεφα&ώ δε σή
μερον ολίγον τ ι  έγγότερον νά έξετάσω τό  ζήτημα τοΰτο, 
διότι καί έγώ πρός λύσιν αυτοΰ ήγρύπνησα καί Ικλαυσα, 
Ισκέφ&ην καί ¿φιλοσόφησα Προς τό παρόν άς άφήσωμεν 
τους „’Αθανάτους“ έκ τών οίκονομοόντων έκτός του ήμετέ- 
ρου κύκλου, διότι ούδεμίαν όρεξιν έχομεν ν ' άσχοληθώμεν 
είς έπισημους οίκονομικάς Ιγχειρίσεις καί νά ένδιατρίψωμεν 
εις ζητήματα τής πολιτικής οικονομίας. 'Ως πάντοτε, ουτω 
καί νυν αοστηρώς θά  περιορισδ'ώρχν είς την Ιδίαν ημών Ιπι- 
κράτειαν, είς τον κύκλον τών οικοδεσποίνων.

Ε ίς ταύτην λοιπόν την ταλαίπωρον οικοδέσποιναν εΐπεν 
6 σύζυγός της „Πρέπει νά περιορίσωμεν τά  έξοδά μας“, 
«δτη δέ πρόθυμος είς υπακοήν τή  Ιπομένη ημέρα παραθέτει 
αυτώ είς τήν τράπεζαν αντί τοΰ συνήθους ψητοΰ φαγητόν 
έξ οσπρίων ή λαχάνων.

— νΟχι, καλέ, έκφωνεΐ παροργιστείς ό σύζυγος, τακτι
κό φαγί θέλω νά ,έχω ’μπρός μου. ’Στο φαγητό, γυναΐκά 
μου, δεν γίνεται οικονομία, καί μάλιστα άφ’ οδ εχομεν καί 
παιδιά, τά  οποία πρέπει να τρέφωνται καλά, διότι γρήγορα 
μεγαλόνουν.

Ή  σύζυγος σιωπά καί σκέπτεται ,,νά ίδώ, θά  δοκιμάσω 
τώρα νά οικονομήσω από τά  φορέματα“, ήρωϊκώς δε παλαίει 
κατά του χόδ·ου, ον προ πολλοΰ ετρεφεν, όπως απόκτηση 
καινουργτ έπενδύτην.

Ή λ θ ε  μία πρόςκλησις. Ό  σύζυγος αναφαίνεται, άνε- 
πιλήπτως ένδεδυμένος, είς τό δωμάτιον καί ειδοποιέ?, ότι 
εΐνε έτοιμος πρός άναχώρησιν.

Ή  σύζυγος άμέσως άναζητε? τον πίλον καί τον έπεν
δύτην της.

— Δέν έγινεν ακόμη έτοιμο το καινούριο σου μαντέλο; 
έρωτα ύ σύζυγος μέ άγανάκτησιν.

— ’Αλλά — τό ¿πανωφόρι μου εΐνε άκόμη πολύ καλό 
καί — ήθελα νά οικονομήσω, άπαντα τραυλίζουσα ή  κυρία.

— Είς τά  φορέματα δέν γίνεται, σέ λέγω οίκονομία, 
λέγει έπιτακτικώς ό σύζυγος, τ ί 8·ά 'πουν ύστερα δ ι ημάς 
οί άνθρωποι όταν σέ βλέπουν νά πηγαίνης ’ςέ γάμον μέ ένα 
τέτοιο μαντέλο παλαιό πλέον καί όχι του συρμοΰ. —

Συνέπεια δε τοΰ άποτυχόντος· τούτου οικονομικού πει
ράματος εΐνε ότι — ' άντί νά πορευθώσι πεζή — είς τήν 
παρακεκμέιη·» τοΰ δρόμου γωνίαν μισθόνουσιν άμαξαν καί 
είς τό πρώτον τυχόν κατάστημα άγοράζουσιν άκριβόν τινα 
έπενδύτην, ό όποιος μάλιστα ουτε εΐνε τής άροσκείας τών 
αγοραστών. —■

Ή  καλή ημών αυτη οίκοδέσποινα εΐνε έκ τών καρτερι
κών έκείνων καί πράων γυναικών, αΐτινες δέν σοφιστεύονται.

Ούδεμίαν λέξιν λέγει προηγουμένως περί τοΰ αντικειμένου 
τούτου, άλλ’ αμέσως π. χ. διαγράφει έκ τοΰ υπολογισμού 
τά  μουσικά μαθήματα τών θυγατέρων της ή προςπαθε? 
νά κάμη οικονομικά πειράματα είς τήν έκπαίδευσιν του 
υίου της.

— Είς όλα τάλλα καλή ή οίκονομία, είς τά  γράμματα 
όμως όχι! λέγει μια τών ημερών 0 σύζυγος· επειτα τί 
άλλο έχομεν ν’ άφήσωμεν είς τά  τέκνα μας; αυτά εΐνε τό 
καλλίτερον κεφάλαιον δι όλον τον βίον των.

Θέλει έπί τέλους ν ' άποπέμψη τήν υπηρέτριαν, άλλ’ — 
„αυτό μόνον Ιλλειπεν!“ άκούει. — Μήπως δεν τυραννεΐσαι 
αρκετά;

Τοιουτοτρόπως βαίνουσι τά  πράγματα καί έν τούτοις 
καθ’ Ικάστην άκούει τό παλαιόν έκεΤνο λόγιον „πρέπει νά 
περιορίσωμεν τα  έξοδά μας“.

Δεν εΐνε αυτό πλέον απελπισία; — νΟχι, καλή μου 
| οικοκυρά, δεν πρέπει ν’ άπελπισθής, διότι ακριβώς είς ττν 

άντίφασιν, ήτις τόσον συνεχώς κατέστρεψεν όλα σου τά  σχέ
δια, έγκειται συγχρόνως καί ή μόνη ορθή λόσις τοΰ ζητή
ματος.

'Η  οίκονομέα δέν πρέπει νά γίνηται είς έν μόνον πράγμα, 
άλλ’ είς όλα καί όφ' δλας τάς έπόψεις καί κατά τρόπον 
όλως άνεπαίσθητον, ούτως ώςτε γενική τις μόνον νά παρα- 
τηρήται, ουχί δε καί μερική οίκονομία. Ουτω δέ, ΐνα άνα- 
φέρωμεν αύ&ις τό πρώτον παράδειγμα, ή οίκοδέσποινα δέν 
έπρεπεν αμέσως ν’ άποκόψη καθ’ ολοκληρίαν τό κρέας, άλλα 
νά προμηθεύηται νΰν μόνον όλιγωτέραν αύτοΰ ποσότητα ή 
τό προτερον. Έ άντόκα θ’ Ικάστην κρέας ήλώττου κατά 100— 
200 δράμια, εντός έτους θά  είχε περίσσευμα 80—100 δραχμών, 
δ ι αύτών δε ήδύνατο ούχί μόνον έπενδύτην, αλλά καί ενα 
πίλον περιπλέον ν’ άγοράση, έκτος έάν αί απαιτήσεις της 
ή  σαν πάρα πολύ όπερβολικαί.

Μικρά τις λοιπόν καί μετρία οίκονομία έξ όλων χωρίς 
έκ τούτου να προκόπτη ζημία τις, δύναται ν’ άποτελέση 
σημαντικήν βοή&ειαν καί άνακούφισιν, ή όποία άδιστάκτως 
πολό μεγαλειτέρα καθίσταται, όταν ουδέν μεν περιττόν 
προμηθευώμεθα, ποριζώμεθα δέ πάν τό  άναγκαϊον καί χρή
σιμον κατά τήν εύθετον ώραν καί έκ τών καταλλήλων πηγών, 
καί συγχρόνως προςέχωμεν μετ’ επιμελείας,.όπως μηδέν κατα- 
στραφή ή  άπωλεσθή. Διά τών τριών τούτων μέτρων δυνά- 
μεθα πολύ πλειότερα νά οίκονομήσωμεν παρά όσα διά στε- 
νοτάτου περιορισμού είς Ιν μόνον πράγμα.

,°Οσα χάνονται από ένα μεγάλο ’νοικοκυρειό κάμνουν 
όλόκληρο μικρό ’νοικοκυρειό“ ή δέ αλήθεια τοΰ λογίου τούτου 
εΐνε πλέον αποδεδειγμένη. Έ ξ  έκαστου κτήματος κλέπτον- 
ται τοσαΰτα άφανή νομιζόμενα αντικείμενα, όσα δύνανται 
αληθώς ν’ άποτελέσωσιν όλα τ ’ άπαιτούμενα σκεύη οίκο- 
γενείας. Τοδ κακοΰ τούτου ούδεμία θ-εραπεία οδτε εύρέθη 
οότε υπάρχει, ώςτε καί έάν τίς μοι εΐπη, ότι παρ’ αυτώ 
άλλως έχουσι τά  πράγματα, έγώ πιστεύω μάλλον ότι τών 
πραγμάτων τούτων ούδεμίαν γνώσιν έχει, πι&ανώς δέ καί 
άφίνει -γ- δίς νά κλέπτωνται τά  πράγματά του.

Πάσα οίκονόμος οίκοδέσποινα φροντίζει, όπως μηδείς 
έκ τών έν τώ οΐκω άπομακρύνηται τής τραπέζης πεινών, 
όπως μηδείς έκ τών αίτούντων ελεημοσύνην άπέλΰη άσιτος 
έκ τοΰ οίκου της, μή λιμώττωσι δ ’ άφ’ ετέρου καί τ ά  μικρά 
πτηνά τά  έξω του παρα&όρου κα&επτάμενα, έν τούτοις — 
ουδέποτε έπιτρέπει νά έξαφανισ9·ή τι ματαίως, ουτε τό μι
κρόν ψιχίον, ουτε τής ταινίας τό άποκοπέν τμήμα, ούτε ή 
αφανής καρφοβελόνη, ούτε καν αυτό τό ράκος.
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Γνωρίζω γυναίκας, α ί όπο?«ι πάντοτε έσάκις βρέχει 
φοροΰσι δ ιά  πρώτην φοράν το ν  καινουργή π ϊλόν τω ν , —  
έννοεΐται δ ’ ό τι λησμονουσι συγχρόνως νά  σομπαραλάβωσι 
τ ό  άλεξιβρόχιόν των. Αί τοιαΰται οίκοδέσποιναι διαφυλάτ- 
τουσι μέν μ ετ’ έπιμελείας τό  υπόλοιπον του ψητού, αλλά  
μ ετά  τινας ημέρας τό  άπορρίπτουσιν έν σιωπή καί κρυφίως, 
έκτος έάν τό  τμ ή μ α  τούτο  το ΰ  κρέατος δέν Ιλαβεν έν τω 
μεταξύ ψυχήν —  καί μόνον του ¿δραπέτευσε· καί έπειτα  
αί άγα& αί αύτα ί κυρίαι τολμώ σι νά  ίσχυρίζω νται, ό τ ι ή 
„σοφή οίκονομία“ σονίσταται είς το  νά  δώσωσιν όλιγώ τε- 
ρον το ΰ  δέοντος φ αγητόν  είς  το υ ς  ύπηρέτας ή άρνηδ'ώσι 
νά ,,σπαταλήσωσι“  δύο καράδες υπέρ τώ ν ενδεών.

'Ο  άγγλος σοφός οίκονομολόγος Σμά'ίλς, όμιλών περί 
οικονομίας, δίδει ήμΐν τρεις χρυσάς συμβουλάς, τάς έξης 
1**·) έξόδευε πάντοτε όλιγώτερα τών όσα έςοδεύεις, 2“') πλή- 
ρονε τόίς μετρητόϊς καί μετά καρτερίας άτ.εχε άπό παντός 
δ,τι δέν δύνασαι νά πλήρωσής καί 3"*’) ουδέν άβέβαιον είςό- 
δημα υπολάμβανε ώς ήδη είλημμένον καί μή δια&έτης αυτό 
έκ τοΰ προτέρου.

Ο ί κανόνες ο ίτοι εΐνε τζ» όντι ολίγον απότομοι, τρα
χείς, άλλ’ δπωςδήποτε, μεγάλων έπαίνων εΐνε άξιος έκέϊνος, 
όςτις ήΰελε δυνη&ή νά τούς άκολου&ήση. Πρό πάντων ή 
πρώτη συμβουλή εΐνε λίαν αξιοσύστατος, καθ·’ ήν κατά τάς 
ευτυχείς τής ζωής ημών ημέρας πρέπει νά &έτωμέν τ ι πάν
τοτε κατά μέρος, ου πι&ανόν νά λάβωμεν ανάγκην κατά 
τάς άτυχέϊς.

Ή  δευτέρα συμβουλή τοΰ Σμάϊλς, καθ·’ ήν ,,πλήρονε 
τοις μετρητοις καί άπεχε από παντός ο,τι δέν δύνασαι νά 
πλήρωσής“, κατ’ Ιμήν ιδέαν έχει σχετικήν τήν έν αυτή 
έγκρυπτομένην αλήθειαν, διότι μοί φαίνεται ώρισμένη μόνον 
δι’ ¿κείνους, οί οποίοι έχουσι σταθερόν τ ι έςοδον καί έπο- 
μένως εύκολώτατα δύνανται νά έξαπλωθώσιν άναλόγως πρός 
τό ,,έφάπλωμα“ τοΰτο. Έ άν δέ ήθελέ τις νά |φαρμόσί| 
αυτήν είς τάς έμπορικάς, οίκονομολογικάς καί άλλας παρό
μοιας έργασίας, αμέσως ήθελε διακοπή πάσα έμπορική κί- 
νησις καί συγκοινωνία.

"Οτε κατά πρώτον άνέγνων τον τρίτον κανόνα, καθ’ όν 
„ουδέν άβέβαιον είςόδημα δέον νά θεωρή τις  ώς ήδη ίίλημ- 
μένον καί επομένως νά μή διαθέτη αότό έκ του προτέρου“ 
ένε&υμτθην γείτονα τινα ήμών. Οδτος είχε φυτεύσει είς 
ολους τούς αγρούς του γλυκυκάρπους κερασιάς, δι’ άς, ώς 
έκ τών υστέρων άπεδείχ&η, τό έδαφος έκεΤνο ουδόλως ήτο 
κατάλληλον.

— Ε ντός τριών, τεσσάρων έτών θά ήμπορώ νά ένοι- 
κιάσω τάς κερασιάς μου άντί 1500 —2000 φράγκ. του
λάχιστον, έλεγεν οδτος θριαμβευτικώς, άν μετατρέψω αύτό 
το ποσόν είς κεφάλαιον, θά  Ιχω  τουλάχιστον είκοσι καί 
πέντε χιλιάδας φράγκ., τοιουτοτρόπως διά τών δενδροστοι- 
χιών τούτων καί ή αξία τοΰ κτήματός μου ηύξή&η άνα
λόγως.

— Αυτός κάμνει ’ςάν νά εΐχεν άπό τώρα τάς είκοσι- 
πέντε χιλιάδας είς τό θυλάκιόν του, εΐπέ ποτέ μειδιων ο 
σύζυγός μου, αυτός ’μπορεί αύριο νά,σηκωθή καί νά έχι- 
διορ&ώση την Ιπαυλίν του διά τών υποθετικών τούτων 
χρημάτων.

Πράγματι δέ τοΰτο καί συνέβη. Ή  έχιδιόρ&ωσις καί 
έποικοδόμησις τής έπαύλεως άπήτησε περί τάς 20 χιλιάδας

φράγκων, άς έπρεπε νά προμηθεοθή, έν ψ Ικ  τών κερασιών 
του ούδέ οβολόν συνήγαγεν «κόμη, δ ι ό καί μετά παρέ- 
λευσιν πέντε έτών ήναγκάσ&η ν’ αναχώρηση, πωλήσας είς 
άλλον καί την έπαυλιν καί τάς κερασιάς του.

Αλλά καί ή οίκονομία δέν δύναται νά ύπαρξη „μόνη“ 
είς τόν κόσμον, όχου δέ εΐνε τοιαύτη, δέν δύναται νά όνο- 
μασ&ή άλλο παρά άσκοπος συναγωγή αργυρίου καί περιου
σίας ήτοι πλεονεξία, ή αληθής στέρησις έν μέσω τής άφθο- 
νίας, ήτοι ταπεινή φιλαργυρία. Ή  γνησία, ορθή καί άλη- 
θής οίκονομία, ήν έγώ έννοώ, ουδέποτε εύρίσκεται μόνη, 
διότι ϊνχ  γίνη τις  οίκονόμος όπο τήν κοινοτατην. τής λέξεως 
έννοιαν, άπαιτεΐται ν’ άγαπά έκ τών προτέρων τήν τάξιν, 
τήν καθαριότητα, τήν έπιμέλειαν καί τήν φρόνησιν. Έ ν 
τούτοις καί πολύ ύψηλότερον δύναται νά αίωρηθή ή κατά 
τό φαινύμενον έλαχίστη αδτη καί πεζωτάτη όλων τών 
οικιακών αρετών, όταν δηλαδή συνηνωμένη πρός ττν  γεν- 
ναιοφροσύνην καί τήν έλευ&εριότητα θεωρή τήν ειλικρινή καί 
θερμήν πρός τόν πλησίον αγάπην ώς τήν μόνην κινητήριον 
δόναμιν τών Ινεργειών της. Οδτος εΐνε ό θρίαμβος αυτής 
καί όταν έπιτόχη τοΰ σκοπού τούτου, καθίσταται άληθώς 
άρετή, αρετή έκ τών φαεινότατων καί έξοχωτάτων τής άν- 
θρωπίνης καρδίας.

Βεβαίως εόγενεΐς καί φιλάνθρωποι εΐνε ο\ βαθύπλουτοι 
έκεΐνοι, οί τείνοντες τήν φιλάνθρωπον χώρά των καί ¿κ του 
δαψιλούς πλούτου των δίδοντες έλεημοσύνας, άλλ’ άξιοι 
μείζονος τιμής εΐνε έκεΐνοι, οί όποιοι εΐνε ήναγκασμένοι 
πρώτον νά οίκονομήσωσι καί νά ταλαιπωρηθώσιν, όπως 
κατόπιν είς τό κατάλληλον μέρος δυνήθώσιν έτι πλείονα νά 
δώσωσι.

Πολλάκις παρετηρή&η καί έλέχθη, ότι ώς έπί το  πολύ 
οί πτωχοί εΐνε έλευ&εριώτεροι τών πλουσίων. Πρώτη αιτία 
του φαινομένου τούτου δυνατόν να θεωρηθη, ότι μόνον ό 
πένης δύναται νά γινώσκη τ ί σημαίνει στέρησις, έννοών δέ 
κάλλιον τά  βάσανα καί τα  δεινά τής πτωχείας, βα&ύτερον 
αίσ&άνεται ττν  διά τά  ξένα παθήματα συμπάθειαν. Έ ν  
τούτοις ύπάρχει βεβαιότατα καί δεύτερός τις λόγος: Χαρί- 
ζων ό πλούσιος έλάχιστόν τ ι μέρος τής περιουσίας του, δέν 
δύναται νά αίσθανθή τήν τδονήν τής θυσίας είς τόσον 
βαθμόν, είς όσον απολαμβάνει αύττν ό πτωχός, ό όποιος 
τήν χαράν ταύτην άπέκτησε μετά μόχθ·ου πολλοΰ καί διά 
μυρίων πικρών στερήσεων. Έ άν  λάβη τις όπ’ όψιν τήν 
υψηλήν ταύτην, ουρανίαν, οδτως είπεΤν, άπόλαυσιν έκ της 
θυσίας, δύναται άναμφιβόλως νά εΐπη, ό η  έν τή  τελειότητι 
αυτής ή οίκονομία εΐνε μία τών μεγίστων αρετών. ’Αλλά 
δέν εΐνε τόσον εδκολον ν’ άρθη τις είς τό ύψος τούτο, ώς 
συνήθως πιστεύεται, διότι πρός τοΰτο άπαιτεΐτάί τ ι πλειό- 
τερον της στιγμιαίας άχοφάσεως, οόδείς δέ θά  κατορθώση 
έν „μια, ούτως είπεΐν, νυκτί“ — νά γίνη οίκονόμος.

Έ ν  πρώτοις αρχίσατε νά διαφολάττητε δ,τι εΐνε ίδιον 
υμών κτήμα, εΐτα μή προμηθεύησθέ τ ι  περιττόν, διά νά μτ 
περιέλθητέ ποτε είς ττν  θλιβεράν θέσιν, ώςτε νά στερήσθέ 
καί του αναγκαίου, καί έπειτα, όταν ή  τάξις, ή  περίνοιά 
καί τ  προςοχή έξετέλεσε τό Ιργον της, τότε δύνασθε 
ένίοτε καί κάπου κάπου νά άποκόπτητέ τ ι  έκ τών συνή
θων αναγκών. ’Αλλά καί τότε προς μεγίστην υμών ϊκ- 
πληξιν θά ίδήτε, ότι ούδεμίαν θα  έχητε ανάγκην τόσης οι
κονομίας.
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AI ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΒΙΣΜΑΡΚ ΕΟΡΤΑΙ EN BEPQAINfii
ύπέ

ΑΡΙΣΤΕΙΑΟϊ Ν. ΡΟϊΚ Η .

Σημ. Σ. Κ . Μίαν τβ ν  σνγχινητςχωτέρων καί διδακτικότερων σκη
νήν, ών υπήρξε γόνιμοί άφορμή ή κατά τήν εβδομηκονταετή βίδα τοΓ 
«ρίγκιποί Βίαμαρκ πανταχο'Ο-εν Ιπιδειχδεϊσα αΰτ<3 Ιν&ουσιώδη« άφοσίωατί, 
παρ&ττη-ην ή  παρακείμενη είκων, ήν-φό.οί της Κ λ ίιο ν ς  Συνεργάτης- εΰη- 
ρεατη'δη νά περικοσμήφτ]' διά καλλίατης τή< οληί έβρτης περιγραφής. .

,,Τωρα-μέν Ιπιδυμεϊ ό λαός νά μέ άπαγχονίση, άλλα 
μετά τινα έτη δ ά  ήμαι ο μάλλον αγαπητός άνήρ καδ’ δλην 
τήν Γερμανίαν“ εΤπεν ό Βίσμαρκ, -διαφυγών τον Ιπαπειλή- 
σαντα τήν ζωήν του κίνδυνοντή 7» Μαίου 1866, δτε δ Κά
ρολος Κοέν άπεπειράδη νά δολοφονήση αυτόν έν τή  κεντρι- 
κωτέρα του Βερολίνου οδώ, τη  „υπό- τάς φελλύρας“ καλου- 
μένη. Καί δεν ήπαττδη! Διότι δ στις παρευρέδη είς τήν 
μετά δύο σχεδόν δεκαετηρίδας άποδέωσίν του, I κείνος έπεί- 
σδη, ότι ό κολοσσός ουτος-τοσαύτην πεποίδησιν Ίσχε καδ’ 
όλον αότοΰ τον βίον Ιφ’ έαυτόν,. ώστε καί περί τής μετα
τροπής των αίσδημάτων των συμπατριωτών του ήδύνατο 
πάντοτε ασφαλώς νά -προγιγνώσκη.' .............

Τή 1. ’Απριλίου 1885 δεν - εϊδομεν απλώς τάς -πανηγύ^ 
ρεις, άς άπασα γ Γερμανία γγαγεν έπί τή  εβδομηκοστή έπε- 
τείω. των γεννεδλίων καί. τή  πεντηκονταετηρίδι τής δημο
σίας υπηρεσίας του άνδρός, δστις γνωσε το -διαμεμελισμένον 
γερμανικόν έδνος είς;'μίαν κραταιάν αυτοκρατορίαν, οΰδέ τάς 
ένδείξεις λατρείας προς τον άπό πεντεκαίδεκα ήδη ¿'τών κρα
τούντα είς χέΐρας αυτοί τήν ισορροπίαν--τνς- Ευρώπης συμ- 
πάσης, άλλ’ ενα λαό ν'άπό'των- -μοναρχών του καί του αό- 
τοκράτορος μέχρι τοΰ Ισχάπρό βιομηχώναυ καί τοΰόρεσει- 
βίου χωρικού. σύσσωμον Ιγ%ιρόμενον; όπως- ςιροτρέξη -τις 
Ιστορικής κρίσεως καί 'άποδεώση - όνα: δνητόν, ;'περί: οδ' ή 
παγκόσμιος ιστορία -δέν Ιξέφερεν ‘είσέτι τον τελευταίου λό
γον της. ·

Την σημασίαν της πανηγυρισδείσης ημέρας' ώ ς: άριστα 
διετύπωσεν ό του Ιν Τυβίγγη πανεπιστημίου καθηγητής Γουί 
λιέλμος Μύλλερ γράψας:’ „Ή-πρώτη ’Απριλίου 1815 Ισται 
ήμέρα. γερμανικών αναμνήσεων -Ιπί.- χιλιετηρίδας. Τούτη τή 
ήμέρφ Ιγεννήδη ό άνήρ; όστις ήν προωρισμένος νά προσπο- 
ρίση άπαράμιλλον δόξμν -τή Ιδιαιτέρα αύτου πατρίδι- Πρωσ- 
σία καί τψ βασιλική .β^τής': ρΐκω των -Χόχενζόλλερν, ν’ άνα- 
πλάση είς μίαν, ίσχυρώςήνωμένην ομοσπονδίαν καί. είς Ιν 
κραταιόν, καδ·’ όλας;τάς.-δκυδύνσεις -έπιβάλλον γερμανικόν 
κράτος την Ιν τώ  διαμ%λισμω της άσδενήΓερμανίαν,, νά 
Ικδικήση τάς άρπαγάς' καί τό 'αίσχος-παρελθόντων αίώνων 
διά ττς  έπαν^κτησεως γερμανικών έπαρχων“.

Καί. δέν^ίπήρξε πόλις γερμανική, ήτις δεν Ιώρτασελαμ- 
πρώς τήν εβδομηκοστήν Ιπάνοδον τής οδτω σημαντικής ήμέ- 
ρας ταύτης, ουδέ σύλλογος πολιτών, ουδέ συντεχνία βιομη- 
χάνων, ουδέ εταιρία επιστημόνων, ουδέ σύνδεσμος άνδρών 
συνενουμένων διά κοινών αναμνήσεων, πόδ-ων ή σκοπών. 
Πάντες οί Γερμανοί ¿πανηγύρισαν έκαστος τό καδ·’ Ιαυτόν 
τήν Ιπίσημον ημέραν, αυτοί δε ©ί πολιτικοί άντίπαλοι του 
άρχικαγκελαρίου έπλεξαν αΰτω έγκώμια Ιν τοάς στηλαις των 
οικείων Ιφημερίδων.

Από εβδομάδων πολλών ήρχισαν αί προπαρασκευαί πρός 
όσον τό δυνατόν λαμπρότερον πανηγυρισμόν τής. ημέρας. 
Έ καστος πολίτης ειτε ώς ιδιώτης, είτε ώς μέλος εταιρίας

τινός έπροδυμεΐτο όπως Ικδηλώση δερμότερον τον δαυμα- 
σμόν του, καί οδτος μέν παρεμέριζε τό πολυτιμότερον των 
άποτεταμιευμένων προϊόντων του ή Ιπεξειργάζετο μετά σπου
δής έργον τ ι των χειρών του, όπως προσενέγκη αυτό ώς δω-, 
ρον τφ  ίδυντορι-τών τυχών τής πατρίδος του, ΙκεΤνος δέ 
ήνοιγε τό; βαλάντιον,· όπως συνέισφέρη'τόν οβολόν του πρός 
αγοράν δώρου.κοινού μετά όμοφρόνων ή συναδέλφων, ή πρός 
έξόγκωσιν του άπό δημοσίων έράνου σχηματισδέντος ποσοϋ, 
δπερ έ-χρησίμευσεν ώς προσφορά- άπό μέρους του Ιδνους.

Καί'ήρχισαν νά κυκλοφορώσιν είς μυριάδας αντιτύπων 
παντοειδείς του Βίσμαρκ αναπαραστάσεις, βιογραφίαι καί 
σκιαγραφίαι, συλλογαί άνεκδότων καί. συλλογαί άποφδεγμά- 
των, Ιγκώμια καί εικόνες, προτομαί καί μετάλλια. Καί ήν 
ό άριδμός-αυτών-τοσοϋτος, ώστε ή εταιρία τών νέων βιβλιο
πωλών διωργάνωσε ,πολλάς ημέρας προ .τής εορτής εκδεσιν 
πάντων τούτων, έκδ-εσιν- περιλαμβάνουσαν ό,τι ποτέ έδημο- 
σιεύδη περί-Βίσμαρκ-Ιν οίαδήποτε γλώσση, καί ό,τι διαιώ- 
νισε τήν-μορφήν του ειτε Ιν φωτογραφία ή γελοιογραφία, 
είτε έν. άδριάντι ή- νομισματοσήμω, είτε Ιν είκόνι ΐ  άνα- 
γλόφω. Καί-έβλεπέ τις έχει τόν Βίσμαρκ Ιν πάση ηλικία 
καί-Ιν πάση του σταδίου αότου περιπετεία, τόν Βίσμαρκ 
όμνουμενον ή υβριζόμενον, δαυμαζόμενον ή μισούμενον, 
Ιξυμνούμενον-ή κακολογουμενον. Τά πάντα εΐχον συναχδή 
έκεϊ, άλλ’-υπέρ πάντα τήν προσοχήν-διώγέιρεν τ  Ιν τή  πλού
σιο; περί Βίσμαρκ φιλολογία—  δι’: ήν καί κατάλογος άρ- 
κετά -σεβάσμιος τόν 'όγκον εΐχεν Ικδοδή υπό τών διοργανι- 
σάντων τήν έκδ-εσιν '— εκδεσις καί πλήρους σχεδόν σειράς 
τής άρχαιοτάτης σατυρικής Ιφημέρίδός Kladderadatsch, διότι 
άπό είκοσιπενταετίας-δέν Ιξεδόδη':ϊσως ουδέ Ιν.φυλλον αυ
τής, Ιν ω δέν Ιγράφη τ ι περί Βίσμαρκ ή δέν Ιγελοιογρα- 
φήδησαν ,οί- πασίγνωστοι χαρακτηρές του:

Ταΰτά - πάντα' ήσαν' όί τής. έορττς _ πρόδρομοι καί ώς 
άκόλουδοι αυτών αί ειδήσεις τών.-Ιφημερίδων περί τών Ιν 
τάΐς.· δϊαφόροις Ιπαρχίαις ‘προεόρτιων καί -περί τής καδ’ Ικά- 
στην - Ιξόγκώσεως του ποσοό τ ή ς ’άπό μέρους του γερμανι
κού ΙδνΌυς τιμητιηής-προσφοράς,- τους'χάριν τής οποίας δη
μοσίους Ιράνους ο! κοινωνισταί λίαν εΰφυώς ώνόμασαν ,,τό 
δηνάριαν του νΟδωνθς“. '

Οδτώ παρασκευαζόμενους οπό: τών-ειδήσεων τούτων εδ- 
ρεν ημάς, τους-Ιν Βερολίνφ κάτοικόυντας r  άπό γωνίας γερ
μανικής-άδρόως συρρεύσαντας,; άνατείλασα ή παραμονή της 
πρώτης Απριλίου. ’Από -της πρωίας ή Ιν τάϊς όδοΐς κίνησις 
τν πως ανήσυχος, προδίδουσα τόν κατακλυσμόν ττς  νυκτός, 
ώς ρεύμα χειμάρρου, όπερ άμα τή παύσει ραγδαίας βροχής 
άρχεται κατακυλινδούμενον ούτως, ώστε δύναταί τις ασφα
λώς νά προεικάση τήν Ιπερχομένην πλημμύραν. Έξωδεν του 
δεάτρου του μελοδράματος, κειμένου Ιπί τής υπό τάς φιλ- 
λύρας όδου, όπόδεν πασαι αί συνοδεΐαι έμελλον νά παρελα- 
σωσι, εΐχον στηδή Ιξέδραι μετά δέσεων ήριδμημένων, άφ’ 
ών ήδύνατό τις ν’ άπολαύση τό δέαμα. Τά παράδυρα τών 
οίκιών, Ιμισδοϋντο αντί μεγάλων αμοιβών, πλεΐστα’ δέ κα
ταστήματα εΐχον έκκενωδή, όπως περιλάβωσιν Ιδρας, άφ’ 
ών ήδύνατό τις επί ουχί μετρία τιμή νά ίδη τήν παρέλασιν. 
Ή  Ιπιγραφη ,,Ινταυ&α ¿νοικιάζονται δέσεις διά τάς πρός
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τιμήν του Βίσμαρκ έορτάς“ έπλήρου άμφοτέρας τάς πλευράς 
τής ,,υπο τας φιλλύρας“.

Περί την 2 μ. μ. ογδοήκοντα σ-όλλογοι αγωνιστών, οί 
μέν έκ Βερολίνου άντιπροςωπευόμενοι ώς Ιπί τό πολυ υπο 
τής όλομελείας, οί δ’ έκ τών περιχώρων υπό έπιτροπών, συν- 
ήχδησαν έν τω παρά τόν κεντρικόν σταδμον_ τοΰ σιδηρο
δρόμου στρατώνι 
τοΰ πυροβολικού', 
καί έκεΐδεν έν 
στρατιωτική πα- 
ρατάξειμετάτών 
σημαιών των καί 
τών στρατιωτι
κών μουσικών 
της φρουράς του 
Βερολίνου παρή- 
λασαν διά της 
„υπό τάς φιλλυ- 
ρας“ κάτωδεν 
τών ανακτόρων 
του αυτοκράτο- 
ρος καί τοΰ δια
δόχου, καί έστη
σαν έςωδεν του 

μεγάρου τοΰ 
πρίγκηπος Βίσ
μαρκ έν ζητω- 
κραυγαΐς πλη- 
ρούσαις τόνάέρα.

Τό δέαμα ήν 
όντως έπιβλητι- 
κόν! Τρεις χι
λιάδες καί Ιξα- 
κόσιοι άγωνισταί 
τών διαφόρων 
πολέμων, καί με
ταξύ αυτών δράξ 
άπομάχων τών 
πολέμων του 
1813 — 14 έν 
στολή μέ τήν 
υπό τών σφαι
ρών καί του χρό
νου είς £άκη με- 
ταβληδεΐσαν ση
μαίαν των, πα- 
ρήλαυνον Ιν βή- 
ματι παρατά- 
ξεως. Καί εβλε- 
πέ τις Ικεΐ άν- 
δρας πάσης τά-
ξεως καί παντος επαγγέλματος, ών τά  σττ.δη Ικοσμόυν πα
ράσημα αίματόστικτα καί Ιπί τοΰ πεδίου τών μαχών κε- 
κτημένα.

Προ τοΰ μεγάρου τοΰ πρίγκηπος αί σημαΐαι τών συλ
λόγων, μετ’ Ιπιτροπής Ιξ έκάστου τούτων είσήλδον είς^τήν 
αυλήν, όπου 6 πρόεδρος τοΰ συνδέσμου όλων τών συλλόγων 
προσεφώνησε τόν άρχικαγκελάριον, δςτις αντεφωνησε λόγους 
πλήρεις έννοιας: „"ϊμεΐς, συστρατιωται, είπε μεταξό άλλων, 
έΐσδε ¿κείνοι, οίτινες ¿πραγματοποιήσατε τάς συμβουλάς, ας

Κ 4 Σ ΙΩ . ΤΟ Μ Ο Σ Λ ’.

παρέσχον τή Α. Μ. τώ βασιλεΐ ημών. Ανευ τών έργων σας 
οί λόγοι μου Ιλαχίστην 9·ά εΐχον Ιπιτυχίαν. Λόγοι καί έργα 
έδει να συμπράξωσιν, όπως έπιτυχωμεν ό,τι ήδυνάμεδα να 
έπιτυχωμεν. Ό  στρατός διατηρεί ήμϊν τό Πάλλάδιον τής 
είρήνης. Ά ς ζητωκραυγάσωμεν λοιπόν, συστρατιωται, υπέρ 
τών αντιπροσώπων τών έργων, υπέρ της Α. Μ. τοΰ αυτοκρα-

τορος καί βασι- 
λέως ημών καί 

τοΰ ένδοξου 
στρατού Του.“

Αί ζητωκραυ- 
γαί Ιπανελήφδη- 
σαν τότε όπό. 
τοός .ήχους τών 
μουσικών, Ιξι- 
κνούμεναι δίκην 
βροντής είς άπο- 
στάσειςμεγάλας, 
καί μετ’ ολίγον 
οί σύλλογοι έξη- 
κολοόδ-ησαν τήν 
πορείαν των μέ
χρι τοΰ λόφου 
Τίβολι, όπου ή 
έορτη Ιπερατώ- 
δη διά σπονδών 
είς τόν-Γαμβρΐ- 
νον έν τοάς άπε- 
ράντοις αίδοό- 
σαις τοΰ Ιπί τοΰ 
λόφου ομώνυμου 
ζυδοπωή,είου.

Αλλ’ r  συρροή 
είς τάς όδοός ήρ- 
ξατο ήδη νά γί- 
νηταιζωηροτέρα, 
καί περί τήν 
6. μ. μ. ώραν τό 
πλτδος ήν τό
σον πυκνόν Ιπί 
τών πεζοδρο
μίων, ώστε πάσα 
κίνησις άπέβαι- 
νεν αδύνατος. Ή  
πρό τών άνακτό- 
ρων του αυτο- 

' κράτορος πλατ 
τεΐα ,, άφεδεΐσα 
έλεϋδέρα είς τήν - 
συρροήν υπό τής 
αστυνομίας, ήτο

τόσον κατάμεστος πλήδους, ώστε ουδέν άλλο ,ήδυνατό τις 
νά διακρίνη, ή μάζαν συμπαγή σωμάτων άνδρωπίνων καί 
άνωδεν αυτής κεφαλάς χαινούσας Ιπί μέχρις Ιξαρ9·ρωσεως
τεταμένων λαιμών.

Οδτως Ιν τοιαύτη άφορήτω.συνδλίψει Ιπήλδεν ή σκοτία 
καί ήκουσδησαν οί πρώτοι μουσικοί ήχοι^ τής περί ώραν 
71/., μ. μ. έκκινησάσης λαμπαδηδρομίας καί ή προαγγέλλουσα 
τήν προέλασιν οχλοβοή. "Ινα λάβη τις ίδέαν τοΰ Ικτακτως 
μεγαλοπρεπούς Ικείνου δεάματος, όπερ ήρξατο ανελισσομε-

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ.
Ό Αντοζράτω? neQtnxvaaezat xal άσηάζιναι τον Μσμαρχ.
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νον, άς φαντασ&ή στρατόν απειράριθμον συγκείμενον έκ στρα
τιωτών φερόντων έπί του όπλου δάδας αντί λόγχηξ. Άφ 
υψηλού όρώμενον τό στίφος ¿κείνο των υπερδεκακισχιλίων 
δαδοφόριον «νδρών, οιτινες .Ιλαβον μέρος είς την χαρέλασιν, 
προχωρούν καί άνελισσόμενον έν τάξει, έφαίνετο ως ποτα
μός φλογός η ως τεράστιος μυ&ικδς όφις, ου έκαστη σπεί- 
ρωσις καί έκαστη επί του δέρματος κηλίς άνέδιδε φλόγας.

Τυμπανισται καί σαλπιγκταί έν στολαΐς μεσαιωνικοί? 
προηγούντο της συνοδείας, έχούσης έπί κεφαλής έφ’ αμαξών 
τε&ρίππων τήν όργανώσασάν έπιτροπήν, η εΐποντο διάφοροι 
μουσικοί σύλλογοι καί οϊδικαί έταιρίαι. Ήκολουδ·ουν οκτώ 
τελετάρχαι φοιτηταί, φέροντες στολάς διαφόρων σωματείων 
καί προηγούμενοι, εξήκοντα αμαξών, ών έπωχούντο οί απε
σταλμένοι όκτωκαίδεκα γερμανικών πανεπιστημίων, ένδεδυ- 
μένοι καί αυτοί στολάς. παρεμφερείς. Ε ίς τέσσαρας μεγά- 
λας ομάδας είπΟντο λαμπαδηφοροϋντα τά  μέλη διαφόρων 
φοιτητικών σωματείων, συνδέσμων και επιστημονικών εται
ριών, καί εϊτα ήρχιζεν ή συνοδεία τών φοιτητών των πολυ
τεχνείων καί μεταλλευτικών άκαδημιών, ήτις άπετέλει καί 
τον καλλιτεχνικώτερον πυρήνα τής όλης λαμπαδηδρομίας.

Προηγείτο στρατιωτική μουσικά έν στολή Ιστορική καί 
είποντο οί τελετάρχαι, με&’ ούς έπί τεθρίππων αί έπιτροπαί 
μετά τών ωραίων σημαιών του Πολυτεχνείου και τής με
ταλλευτικής ’Ακαδημίας, κατόπιν δε πεζοί οί φοιτηταί τών 
δύω τούτων ιδρυμάτων καί οί αντιπρόσωποι τών διαφόρων 
όμοιων έκ πάσης τής Γερμανίας, όλοι φέροντες την ώραίαν 
άλη&ώς καί γραφικήν στολτν των.

Τό άνά μέσον τών ούτως έκ καλλιτεχνών κυρίως άπο- 
τελουμένων ομάδων τούτων υπό οκτώ ίππων συρόμενον θριαμ
βευτικόν άρμα άπετέλει τό κεντρικόν καί λαμχρότατον ση- 
μεϊον τής όλης λαμπαδηδρομίας. Τό κολοσσιάιον τούτο 
άρμα εΤχε σχήμα σκάφους, έπί τής πρώρας του οποίου λέων 
περίχρυσος έσπάραττε παμμέγιστον οφιν. Έ π ί δε τής πρύ
μνης ύψουτο έπί είκοσάδος ακοντίων σκιάς, ώς &όλος θρό
νου υψηλός, έφ’ ής ο γερμανικός αετός έπικα&ήμενος ήπλου 
ύχερηφάνως τάς γιγαντιαίας καί έκ χρυσού άπαστραπτούσας 
πτέρυγάς του. Ή  δ ’ όλη σκιάς διά ταπτ'των περσικών καί 
σμυρναϊκών κεκαλυμμένη καί δ ι’ επίχρυσων κλάδων φοίνικος 
καί διαφόρων άλλων 9·ελκτικών συμπλεγμάτων κοσμουμένη, 
έστέγαζε τό άλληγορικόν σύμπλεγμ». τή ς  γερμανικής ενό- 
τητος υπο χαλλιτεχνίδων καί καλλιτεχνούν παραστα&έν.

’Επί τής άνωτάτης βα&μϊδος, υπό τήν σκιάδα, ή Γερμα
νία ένδεδυμένη χρυσούν ένδυμα μεγαλοπρεπές μετά μελανών 
αετών και φίρουσα έπί κεφαλής'κράνος άπαστράπτον, έκρά- 

' δαινεν είς τήν δεξιάν πλατύ ξίφος. Εκατέρωθεν αυτής Ιπι- 
βάλλοντες γερμανοί πολεμισταί, φέροντες τάς αρχαϊκός στο
λάς τοϊν ευλαβών προσκυνητών τής ίερας δρυός ή τών ηρώων 
τής τριλογίας του Βάγνερ, έφαίνοντο ώς υποστηρΐζοντες αυ
τήν είς τον αγώνα," όπως υπό Ιν σκήπτρον περισυνάξη τά 
διάφορα γερμανικά κράτη, άτινα παριστώσιν αί έπί τών λοι
πών τής σκιάδος βαθμιδών έν άρχαϊκάϊς στολάϊς ίστάμεναι 
καλλιτέχνιδες· Έ π ί του καταστρώματος ό έ&νικός βίος τού 
γερμανικού λαού άναπαρίσταται υπό διαφόρων ομάδων άντι- 
προσωπευουσών έν φανταστικοί? συμπλέγμασι πάσας τάς γερ
μανικά? φυλάς καί πάντα τά  επαγγέλματα, διδουσών είκόνα 
τής γερμανικής εύ&υμίας καί άποτυπουσών σκηνάς έκ τού 
Ιδιωτικού’ καί δημοσίου βίου τών Γερμανών. Δέρματα ζώων 
καί τά  έ&νόσημα πάντων τών γερμανικών κρατών μετά τών 
σημαιών τούτων έν μέσω αναγλύφων άν&έων καί έζωγραφι- 
σμένων Έρωτιδέων καί σκηνών έκ του καίλ ημέραν βίου τού

λαού συμπληρούσι τήν έσωτερικήν καί έξωτερικήν διακόσμη- 
σιν τού σκάφους, όχερ έπί μέρους περιφανούς φέρει τ ά  οικό
σημα τού πρίγκηπος μετά τιμητικής επιγραφής.

Τό θριαμβευτικόν τούτο άρμα περιεστοίχιζον δαδό- 
φόροι έν στολαίς άρχαϊκάϊς καί ήκολού&ει ¿μάς καλλιτε
χνών, τάς νέας τής Γερμανίας κτήσεις έν ’Αφρική άναπαριστών- 
των. Έ π ί καμηλού ληφ&είσης έκ τού ζωολογικού κήπου 
έφέρετο είς προσκύνημα τού άρχικαγκελαρίου ό άφρικανός 
βασιλεύς Bell, ή  μάλλον ζών άντίγραφον έκείνου, υπό γνω
στού βερολιναίου καλλιτέχνου μετά πιστότητος άπαραμίλλου 
άπομιμη&έν. Φέρει πίλον υψηλόν είς τήν κεφαλήν καί περι
βάλλει τό σώμά του ό πολιτισμός δ ιά ϊ φράκου. Είς την 
μίαν πλευράν του διακρίνει τις ξίφος καί είς τήν σεπτήν 
σύζυγόν του βαίνουσαν πεζή με&’. όλην την πρωτότυπον 
βασιλικήν άλουργίδα, ήτις καλύπτει τούς ώμους της. 'Η 
μαύρη μεγαλειότης του περικυκλούται υπό διερμηνέων καί 
αφρικανών αύλικών καί ακολουθείται υπό ¿τέρας καμηλού 
καί ήμιγύμνων υπηκόων, καί πολεμιστών, τών μεν φερόντων 
ττν έγχώριον τών κατοίκο>ν τού Καμερουν στολήν, τών δέ 
προτιμησάντων να καλόψωσι μόλις τό άνω μέρος τού σώ
ματος διά στολής πρώσσου ουλάνου ή ουσσάρου, έπί τό 
έπιβλητικώτερον ή γραφικώτερον. Γενικήν ίλαρότητα παρ
άγει παρελαόνουσα ή όμάς αυτη τών έξ άμφοτερων τών 
φύλων καλλιτεχνών, &υσιασάντων καί χρώμα προσώπου καί 
&άλπος κνημών, όπως πιστώς άναπαραστήσωσι τόν τε- 
λευταίον αποικιακόν θφίαμβον τού πανηγυριζομένου άνδρός. 
Όφείλομεν δε νά όμ.ολογήσωμεν; ότι άπεμιρ.ή&ησαν τούς 
νέους συμπολίτας των οί γερμανοί καλλιτέχναι είς βαδμόν, 
κα&’ όν συνεχέοντο πλέον τά  όρια τού γνησίου.

Καί είς άντί&εσιν τού μεγαλοπρεπούς 8·ριαμβευτικού 
άρματος καί τών άλληγορικών &ριάμβ<υν εΪπετο άγροτικτ 
άμαξα καί έπ’ αυτής ήγετο ό σύγχρονος, άληδής καί 
απλούς θρίαμβος, οΐον πολλοί ίσως τών &εωμένων ήγαγον 
κατά τάς τελευταίας νίκας τών γερμανικού στρατού. Κλά
δοι δρυός καί δάφνης νικητηρίου, δροσεροί καί φυσικοί, 
έκόσμουν τό βαναυσότεχνον άρμα καί έπ’ αυτού βαρέλιον 
ζύΟ-ου καί σύμπλεγμα φαιδρόν έκ παντός σώματος καί όπλου 
στρατιωτούν, πινόντων τόν άπό χειρός τρυφεράς, της του 
στρατοπέδου καπήλου, κιρνώμενον άφρόεντα ζΰ&ον, τόν δρό
σον καί εύ&υμίαν τοίς κεκμηκόσι νικηταίς φέροντα. Ούτως 
υπό τάς εμπνεύσεις τής πραγματικής σχολής έκλείετο ό 
αγόμενος μεγαλοπρεπής θρίαμβος, άλη&ώς έπιβάλλουσαν 
έντύπωσιν παραγαγών καί &εϊον έν&ουσιασμόν διεγείρας κατα 
τήν διάβασίν του.

Είποντο δέ κατόπιν κατά σειράν σύλλογοι κωπηλατών, 
πολιτών, έκλογέων, έκαστος μετά τών οικείων έμβλημάτων 
καί σημαιών καί πάσαι σχεδόν αί συντεχνίαι, έκάστης τών 
οποίων τό έμβλημα άπετελεΐτο κα ΐά  γενικόν κανόνα ή  έξ 
έργαλείων τής οίκείας τέχνης, έν μεγαλογραφικοΐς άντι- 
τύποις άγομένων. ή έκ- γιγαντιαίων διαστάσεων προϊόν
τος αυτής, πολλάκις μετά πολλής φιλοκαλίας έξειργασμέ- 
νου. ‘Η  παρέλασις αυτη τών εκλογικών συλλόγων καί 
συντεχνιών είνε άτελευτητος καί 0·’ άπέβαινεν άλη&ώς μο
νότονος, άν μή διεκόπτετο συχνά πυκνά υπό πλήρους στρα
τιωτικής μουσικής — διότι αί μουσικαί όλων τών έν Βερο- 
λίνω σωμάτων συνώδευον ττν λαμπαδηδρομίαν εν αρχαϊκή 
περιβολή — καί υπό Ιστορικών ή άλληγορικών συμπλεγμά
των καί παραστάσεων. Καί χαρήλασαν λοιπόν ολόκληρον 
τυπογραφεϊον έπί άρματος μετά Ιστορικής άναπαραστάσεως 
—ής υπό τού Γουτεμβεργίου έφευρέσεως τής τυπογραφίας,
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άρκετά βαρέλια ζύ&ου παντός μεγέθους καί πάσης φιλοκα
λίας, Ικάστου ζυ&οποιού φίλοτιμη&έντος ν’ άποστείλη είς 
ττν  παρέλασιν το ίδιον προϊόν έν ποσότητι άφ&όνω καί νά 
συνοδεύση αυτό ή υπό αναθηματικής έπιγραφής ή υπό άρ- 
ματοδρομούντος άλληγορικού συμπλέγματος, ών ή ποικι
λία άνήρχετο μέχρι τής έπιβλητικής. άναπαραστάσεως τού 
&εού Γαμβρίνου, έφιππου έπί . . . .  κολοσσιαίαυ βαρελιού. 
Τήν όλην παρέλασιν Ικλειον οί έργάται τών σιδηρουργείων 
καί μηχανουργείων, ίδιας άπαστραπτούσας χημικάς δάδας 
κρατούντες καί έπί άμάξης πέντε σεβάσμια άλλα καί κα
ταχθόνια ή μάλλον καταπόντια ναύκλαστρα άγοντες.

Τό δ ’ δλον δ'έαμα υπό τους ήχους τών μουσικών, έν 
μέσω των ζητωκραυγών έκείνων καί τών αλαλαγμών, έν 
μέσω νεφών «ί&άλης, ρυπαινούσης τό παν, καί καπνού άπο- 
πνίγοντος, έν μέσω φλογός δαδών καί φλογός έν&ουσιασμού, 
δικαίως συνεκίνησε καί αότόν τόν σιδηροδν πρίγκηπα, όστις 
έν άκράτω έν&ουσιασμώ έπεφάνη άπό τού χαρα&ύρου του με 
εύμέγε&ες ποτήριον ζύ&ου άνά χεϊρας καί έχαιρέτιζε καί 
ηύχαρίστει καί έπινεν είς ύγιείαν τών παρελαυνόντων καί 
προσεφώνει διά δύω λέξεων καί παρώρμα άλληλοδιαδόχως 
είς ζητωκραυγάς υπέρ τούτου ή έκείνου, άπό τού αύτοκρά- 
τορος μέχρι των ναακλώστρων. Ό  ψυχρός έκεϊνος αρι
στοκράτης είχεν αισ&αν&ή έν τη καρδία του άναλυόμενον 
τόν πάγον τών αϊσ&ημάτων του καί έφαίνετο ώς &έλων νά 
έναγκαλισ&ή διά μιας όλον έκεϊνον τόν προς τιμήν του 
φρενητιάσαντα καί έξ έν&ουσιασμού προς τό άτομόν του 
με&υσ&έντα τη έσπέρα έκείνη λαόν, όστις ήγεν αύτόν εβδο
μηκοντούτην ήδη έν &ριάμβω είς τό Καπιτώλιον, έν ω μό
λις πρό ολίγων ετών έλύσσα έκ πό&ου νά τόν κατακρη- 
μ,νίση άπό τής Ταρπηίας πέτρας.

Μετ’ ολίγον όμως σκότος έπεκράτει έν τάϊς όδοϊς. Τό 
πλή&ος ήρξατο διαλυόμενον καί άποκομίζον οικοι στρυύμα 
αί&άλης έπί τού προσώπου καί τών ένδυμάτων, οί δέ πρίν 
διαδηλωταί σβέσαντες τάς δάδας αυτών διεχυ&ησαν είς τάς 
αί&ούσας τών ζυ&οπωλείων, όπως βρέξωσι καί δροσίσωσι τόν 
ξηρόν έκ τών ζητωκραυγών λάρυγγα των. Ε ίς κοινήν 
έορτάσιμον ζυ&υποσίαν συνήλ&ον λοπδν έν ταϊς ώραίαις αί&ου- 
σαις τής φιλαρμονίας καί οί λαβόντες μέρος είς τήν λαμ
παδηδρομίαν φοιτηταί. 'Ω ς χείμαρρος έξεβίαζον τάς είσό- 
δους διψαλέαι ομάδες τής σπουδαζουσης νεολαίας. Μόλις 
δέ κα&’ ήν στιλμήν Ιπρόκειτο ν’ άφγσωσι τά  έπανωφόρια 
αυτών είς τό ίματιοφυλάκιον, ήρχετο είς τόν νούν τίνος ή 
ίδέα νά παρατηρήση, ότι οί κλειστοί τών φοιτητών εφερον 
μέχρις έκείνης τής στιγμής τά  έπανωφόρια αυτών ανεστραμ
μένα, όπως σώσωσι τήν καλήν των όψιν άπό τού ρύπου τού 
καπνού.

Οί έπιφανέστεροι τών κα&ηγητών έλαβον μέρος είς τήν 
πατριωτικήν έκείνην ζυ&οποσίαν τής ακαδημαϊκής νεολαίας, 
οί δέ πλεϊστοι αυτών, άνδρες δυνάμενοι νά &εωρη&ώσιν ώς 
δημιουργοί τής νεωτέρας επιστήμης, Ιλαβον τον λόγον. 
Φοιτηταί καί κα&ηγηταί εύρέ&ησαν είς άμιλλαν πατριωτι
κών διαχύσεων, ό δέ άγων ρητορικής φιλοπατρίας μεταξύ 
διδασκάλων καί μα&ητών συνήφ&η κρατερός. Αί σαλα- 
μάυόραι ¿τρίβηοαν άφ&ονοι καί ό ζύθ-Ος ερρευσεν έτι άφ&ο- 
νώτερος. Αλλ’ έάν μεταξύ των σφριγώντων νέων συνήφ&η 
περί τας τραπέζας ζυ&οποτικός άγων έν μέ&η, έπί τού βή
ματος συνήφ&η άλλος αγών ρητορικός, έν μέθ-ei ούτος, 
μεταξύ δόο> τών διασημοτέρων νομοδιδασκάλων τής Γερ
μανίας. Ό  πρύτανις τού ¿ν Βερολίνο» πανεπιστημίου Dern- 
burg  μνημονεύων έν τώ  λόγω του τής προτιμήσεως, ήτις 
έδό&η είς τούς φοιτητάς νά βαδίσωσιν έπί κεφαλής τής 
λαμπαδηδρομίας καί εύρίσκων έν τη προτιμήσει μόνον λό
γους δικαιοσύνης, άνεμνήσ&η, ότι ό Βίσμαρκ διετέλεσεν έπί 
τρία εξάμηνα φοιτητής τού έν Βερολίνω πανεπιστημίου. Καί 
μ,ετά χάριτος άπαραμίλλου όσον καί άπροσδοκήτου διά τόν 
ψυχρόν τών πανδεκτών ερμηνευτήν έζωγράφησε τάς πρώτας 
δυσκολίας, άς ό πρίγκηψ Βίσμαρκ άπήντησε κατά τήν έγγρα- 
φήν του είς τό βερολιναϊον πανεπιστήμιου. Διότι πρίν ή 
είσέλ&η είς τάς αί&ούσας τών παραδόσεων, οίφειλεν ό τότε 
κατακττσας την προσωνυμίαν ,,ό τρελλο-Βίσμαρκ“ φοιτη
τής, ν’ άποτίση έν τή πανεπιστημιακή φυλακή τριήμερον 
φυλάκισιν, ήν εφερεν είς τήν ράχιν έκ Γοτίγγης, όπου αί 
νεανικαί του άνδραγα&ίαι πολλάκις ήξιώ&ησαν παρομοίων 
τιμ.ών. Καί είς άπάντησιν τού πρυτάνεως έλαβε τόν λόγον 
ό έκ Γοτίγγης κα&ηγητής Ihering, ό γνωστός διάσημος 
νομοδιδάσκαλος καί χαριε’στατος λογογράφος. Έ ν  άμιμήτω 
χαριτολογία ύπερήσπισε τό πανεπιστήμιον τής Γοτίγγης άπό 
τής μομφής, ότι επέβαλε ποτε ποινήν τώ  Βίσμαρκ. „Αυτός 
προσωπικώς, ειπεν, εΤνε ά&ώος τού έγκλήματος, άλλα καί 
άν συνήργει είς τούτο δέν &ά τό έ&εώρει ατιμίαν του. Διότι 
έπί τέλους τί εΤνε τριών ήμερών φυλάκισις! Δι’ ένα φοιτη
τήν μόλις ¿ίνε τούτο μικρόν έμπλαστρου διά τήν ευμορφιά“.

Ή  διαχυ&εϊσα φαιδρότης έκ τής με&υλογίας τών δύω 
σοφών διήρκεσε μέχρι τέλους τής έορτασίμου ταΰτης ζυ9·ο- 
ποσίας τής ακαδημαϊκής νεολαίας. Α λλά πότε έπήλ&ε τό 
τέλος, τούτο δεν ώρίσ&η ακριβώς. Πολλοί τών φοιτητών 
διεβεβαίουν, ότι υπήρξαν οί τελευταϊοι πανηγυρισταί τής πα
ραμονής καί άλλοι, ότι έξέλαβον την επαύριον ώς συνέχειαν 
τής χ&ές, άφού νυξ δ ι αυτούς δέν έμεσολάβησε. Τό βέ
βαιον εΤνε, ότι αί πανηγόρεις τής παραμονής τής πρώτης 
’Απριλίου έληξαν, κα&’ ήν ώραν τρχισεν άνατέλλουσα τ  έπί- 
σημος αυτη ημέρα. (cnem τό τέλος).

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ TÛN METEÛPITQN.

Tpsîc aUàvsc δέν όκόριη ί ξ  ôrou t n  ,,ίκιιιμάσκι του
ούρανοϋ“  κατά πρώτον ήρχιοαν ν’ οποκαλυπτωνται εις τ4ν δν&ρωπον, καί 
όμως κατύ táv χρόνον τοϊίτον εγίνοντο τοβαύται παρατηρήσεις, ώςτε 
μηδαμινά φαίνονται άπενανπ αυτών S ia  τά  επ ί του άντικειμενου τούτου 
κατορθώματα των προηχουμένων αιώνων. 'Γπερ^ολήν δέν λέχομεν άποκα- 
λούντες ,,&αυμάσια“ τά έν τω ουρανήί περιπλανώμενα σώματα, διότι 
πράγματι δαυμαστά «Τνε τά  έργα τής φιίσεως έν τω  ωκεανω τοότω τον 
χώρου, καί αί παραστάσεις, &ς κερδαίνομεν μελετώντες τήν κατασκευήν 
καί τήν κατάστασιν τού άστερόεντος ουρανού, λίαν ύπερακοντίζουσιν δλας 
τάς εικόνας,‘ίσας δυ'ναται νά πλάσει τήμετε'ρα φαντασία. 'Η  Ιπιστήμη εν-

ταύδα έποιήσατο έν βραχυτάτω γιγαντιαίας προόδους, δ δέ ά/Ορωπος 
όλονέν είςδΰων βαύύτερον είς τά ουράνια τής φύσεως μυστήρια, Ι τ ι  περισ
σότερον πείύεται περί τής ιδίας μηδαμινότητος καί αδυναμίας.

Καί περί μέν τών άστέρων έκ παλαιού ήσχολήία) ό άνδρωπος καί 
εις γρόνους λίαν απέχοντας άφ’ ήμών εϊχον ήδη γίνει σπουδαϊαι πρόοδοι, 
δ ι’ ών άπεκαλυ'φδησαν έπ&ιςούν πολλά τέως άγνωστα καί μυστηριώδη 
φαινόμενα· περί δ έ  τών μετεωριτών ή  άερολίδ-ων δυνάμε&α νά εΐπωμεν 
δτι έπιστημονικώς άνήκουσιν ε ίς  τόν παρόντα αιώνα, αν καί κατά τούς 
αρχαιότατους ήδη χρόνους άναφερονται λίδ-οι ούρανό&εν καταπίπτοντες, ο’ίτινες 
έν ’Ανατολή ε&εωρούντο είτε ιώς &ε~α όντα, είτε ώς εμψνχοι καί ύπό
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be3v οίκουμενοι λίΒοι. ΤοιοΒτός τις λίβ-ος καταπεσών h  Φρυγία καί λα- 
τρευόμενος αύτόύι ύπό τδ όνομα ,,Τδα“' καί ,,μ/τηρ τών θεών“ μετηνέχΒη 
περί τό 201 π. X  εις 'Ρώ μην, διότι κατά τινα χρησμόν ή πρόοδος καί 
τδ μεγαλέϊον τού κράτους σννεδέετο ατενώς μετ’ αυτοί»' Ινεκα όμοιων λίγων 
Ιλατρεύετο καί λίΒ-ος τις εν Δελφοίς, όςπς ελε’γετο 8 η  ειχεν εκσφενδονισδη 
ύπό του Κρο'νου, καί έτεροι εν τώ  ναώ τών Χαρίτων εν Όρχομενώ. Ό  
Πλίνιος αναφέρει λίθ-ον τινά πεσόντα περί τό 467 π . X. παρά τούς Ιν 
θρφχη Αιγος ποταμούς, εχοντα μέγεδος άμάξης καί οδτινος τήν πτώσιν 
είχε προφητεύσει 8 ’Αναξαγόρας- όμοίως αναφέρει καί άλλους πεσόντας 
παρά την Κασσάνδρειαν έν Μακεδονία καί παρά τήν Άβυδον εν Μικρά 
Ασια. Οί παλαιοί συγγραφίίς τών Σινών άναφέρουσι πολλά τοιαύτα φαι
νόμενα· μεταξύ άλλων λέγουσιν ότι περί το 211 π. X. επεσεν άστήρ τις 
καί μετεβλήΒη εις λί&ον. Ο ί κάτοικοι του τόπου ήδέλησαν νά επωφελή- 
Βώσι του ύαύματος καί νά φοβίσωσι τόν σκληρόν δεσπότην των Χί-Χοάνγκ- 
Τυ', εγχαράττοντες έπί του λίδου επιγραφήν λε'γουσαν, ότι ηγγιζεν δ Μνατος 
τού άσπλάγχνου μονάρχου καί τό τε'λος της δυναστείας του. Άλλ’ αν καί 
ό τύραννος όργισδείς κατεσφαξεν όλους τούς κατοίκους τού τόπου, ενδα 
ειχε πε'σει ό λίδος, καί τούτον έξηφάνισεν, εν τούτοι; μετ’ όλίγον άπέδανε 
καί τό κράτος του διελύΒη. 'Ομοίως εις τόν ναόν τής Καάβας εν Μέκκα 
ύπάρχει άερόλι&ος εις τόν εξωτερικόν τοίχον έντεδειμε’νος, όν ¿σπάζονται 
οί προσκυνηταί. Περί. αυτού λέγεται, ότι έν ούρανώ ήτο χιονόλευκος, 
έγένετο δ’ επί γης άνδρακόχρους διά τής πνοής τών άμαρτωλών άν- 
δρώπων.

Αλλά 8έν εΐνε άπορον, άν ή δεισιδαιμονία ευρε τροφήν εις τοιαυτας 
καταπτώσεις αερολιδων, διότι τά μεγαλείτερα φαινόμενα τού είδους τούτου 
πραγματι εΤνε λίαν Ιπιβλητικά καί ικανά νά προξενήσωσι τρόμον καί 
φρίκην. Διάπυρος καί ακτινοβολούσα σφαίρα φαίνεται άμεσως έξερχομένη 
εκ τίνος νέφους καί κινείται, πολλάκις άναδίδουσα άστραπάς καί συρουσα 
όπισδέν της, ώςπερ κομήτης, φωτεινόν ουράν, λοξώς καί ταχύτατα πρός 
την γην. Τό φαινόμενον συνοδεύεται ύπό επανειλημμένων βροντών, κρότου 
και σεισμού του εδάφους, συγχρόνως ακούεται φοβερός δόρυβος ώςεί 
Συγκροτούμενων άλύσεων, «υριγμός κ α ίταραχΐ καί κρότοι, ώςανεί έκρουοντο 
τύμπανα, όλα δέ ταυτα καί ή μέλαινα όψις τού λίδου, όςτις πολλάκις είς- 
δυει εν τώ  έδάφει είς πολλών ποδών βάδος, συντελούσιν είς τό νά έξάψωσι 
τήν φαντασίαν καί νά καταταράξωσι τούς δειλοτέρους. Ό τ ε  κατά τό έτος 
1821 επεσεν Ιν  Λαγκεδόκη. λίδος βάρους πλέον τών 80 οκάδων, οί χωοικοί 
επίστευσαν ότι στρατιά διαβόλων διέσχιζε τούς αΐδέρας, καί μόλις οκτώ 
ήμερος μετά τόν πτώσιν έτόλμησαν νά πλησιάσωσιν εις τό μέρος, ένδα 
έκειτο ό αερόλιδος, διότι Ιφοβούντο νομίζοντες ότι δ Σατανάς Ικρύβη Ικε? 
που πλησίον. Έ νεκα  λοιπόν τού παραδόξου τούτου φαινομένου καί τών 
παραδοξωτέρων άφηγήσεων οί σοφοί μέχρι τέλους τοΰ 18»“ αίώνος ούδε- 
μίαν Ιπεχείρησαν Ιξέτασιν τού πράγματος, καί Ικήρυττον τάς γινομένας 
πτώσεις^λίδων ώς άπάτην καί αποκυήματα της φαντασίας, παραδεχόμενοι 
ότι οί λίδοι ουτοι παρίτηρούντο μόνον όσάκις παρτρχετο μετέωρον ί  μετε- 
βάλλοντο διά τού κεραυνού.
- '  Περί τό .1794 όμως ό γερμανός Chladni ή Chladin έν τινι συγγραμ-
ρατίφ  δημοσιευδέντι Ιν. 'Ρ ίγα  (Περί τής άρχής τών ύπό τού Pallas εύρε- 
δεντων^ σιδηρών μαζών καί περι τινων μετ’ αυτών συνδεόμενων φυσικών 
φαινομένων) Ιδήλωσε τήν γνώμην, ότι οί λίδοι οδτοι προέρχονται εκ τοΰ 
άπεράντου χώρου τού σύμπαντος καί ότι εΤνε σώματα ούράνια, ώςπερ καί 
οί πλανήται. Καί κατ’ άρχάς μεν δ τήν δεωρίαν τούτην Ιξενεγκών Ιδεω- 
ρη'δη μωρός, καί άγύρτης, σήμερον όμως άπεδείχδη ότι τό συγγραμμάτιόν 
του εκείνο άξίζει νά όνομασδή κλασικόν.

Τανύν γνωρίζομεν ότι οί. άερόλι&οι πίπτουσιν εις τήν γήν εξ άπομε- 
μακρυσμενων. χωρών τού ουρανού, ότι κατά τήν πτώσίν των φαίνεται 
φλογερά σφαίρα, μεγάλας άποστάσεις δριζοντείως σχεδόν διασχίζουσα μετά 
μεγίστης ταχυ'τητος (20—80 χιλιόμετρα άνά παν δευτερόλεπτον) καί εκ- I 
πεμπουσα έκτακτον λάμφιν, ότι πολλάκις etve δρατή καί είς αυτό τδ φώς 
τού ήλιου κατά τήν μεσημβρίαν, ότι ή εμφλεκτος αίίτη σφαίρα τέλος μετά 
μεγάλου κρότου διαρρη'γνυται καί ότι τά τεμάχια αυτής διασπείρονται είς 
το έδαφος ώςπερ σώματα Ικσφενδονιζ6μενα. Τά τεμάχια ταυτα εΤνε 
δερμά, περιβαλλόμενα ύπδ τηκτού φλοιού,, Ιν τή  άτμοσφαίρα σχηματισδέν- 
τος, μελανός ώς τά πολλά καί τραχέος, Ινίοτε δέ λείου, πίπτοντα δέ είς- 
χωρούσιν είς τό έδαφος κατά τό μάλλον ή ήττον άναλόγως τού βάρους 
των. Τό μέγιστον σιδηρούν τεμάχιον, πεσόν εις Βρασιλίαν, είχε βάρος 
7000 χιλιογράμ. εν ω οί άερόλιδοι σπανίως εινε βαρύτεροι τών 50 χιλιο- 
γράμ. Ιν  ω τό δλικόν ποσόν τών συγχρόνως πιπτόντων τεμαχίων δυ'ναται 
νά εχη βάρος πολλών κανταρίων. . Τά μικρότερα τεμάχια δέν εΤνε συνή
θως βαρύτερα τών 6 δεκαγράμμων καί πιδανώς συγκαταπίπτει καί

πολλή κόνις, ήν δεν δυνάμεδα ευκόλως επί τού εδάφους νά συλλέξωμεν, 
άλλά βλέπομεν αυτήν ώς φωτεινήν ουράν όπισδεν τ ί ς  πυρίνης σφαίρας.

Έ κ  πρώτης όψεως ή μονοτονία αότη τών φαινομένων κατά τήν 
πτώσιν φαίνεται ¿ντιφάσκουσα πρός ττν  ποικιλίαν κατά τήν σύνδεσιν, 
διότι ενώ πολλοί μετεωρίται πεσόντες είς διαφόρους τόπους καί κατά 
λίαν διαφόρους εποχάς εινε δμοιότατοι πρός άλλ,τβ.ους, ύπάρχουσι καί 
άλλοι, ούχί δλιγώτεροι, πάντη διαφέροντες άλλήλων. Κ αί απαντερ μεν 
σχεδόν περιλαμβάνουσι σίδηρον, μεταλλικόν σίδηρον καί άλλα δευτερεόοντα 
στοιχεία, ιδία νείκελον, δλίγιστοι δέ στερούμενοι παντελώς τού σιδήρου, 
έχουσιν άντ’ αυτού ενώσεις άνδρακος, καδώς αΰται προέρχονται εκ τής 
άποσυνδέσεως οργανικών ουσιών. Τοιούτοι άν& ραχΐτα ι κατέπεσαν παρά 
τήν πόλιν Ά κ α ί (D4y. d t t  G&rd.) τώ  1863, είς τό  ακρωτήριου της Καλής 
Έ λπίδος τώ  1838, εν Ουγγαρία τώ 1857 καί είς τινα άλλα μέρη. ’Απέ
ναντι τών λίδων τούτων, μικρόν ειδικόν” βάρος Ιχόντων, είς τό άλλο άκρον 
τής σειράς ίστανται οί λεγόμενοι σίδηροί κορμοί ήτοι μεγάλοι όγκοι σιδήρου, 
Ιν οΤς διάφοροι κράσεις καί συγκερασμοί τών μορίων τού μετάλλου, όπερ 
πολλάκις εΤνε τόσον καδαρόν, ο'ίςτε αμέσως δυ'ναται νά σφυρηλατηδή, 
παρήγαγον παραδόξους άποκρυσταλλώσεις, αϊτινες γίνονται δραταί τή επενερ- 
γεία άσδενών οξέων καί εΤνε γνωσταί ύπό τό όνομα τών σχημάτων τού 
Βέϊδμανν.

Έ ν  τήί μέσφ τών δύο τούτων άκρων εύρίοκονται τα πολυΛληδτί 
είδη τών κ.υρίως μικω ζιοΧ Ι& ω ν, τούς όποιους άναλόγως πρός τό ποσον 
κ α ί τό  ποιόν τού Ιν  αύτοίς οιδήρου ώς καί τδ ποιόν τής πετρώδους ύλης 
διήρεσαν είς ύμάδας, ιδιαίτερα δνόματα φερούσας.

Ε ίς τούς πλείστους μετεωρόλιθους πλεονάζει ή πετρώδης μάζα, εν φ  
δ σίδηρος καί τά  κράματα αυτού μετά νεικέλου, χρωμίου, δείου, πυριτίου 
καί-φωςφόρου εύρίσκονται Ιναποτεδειμένα είς αυτούς ώς κατά τό μάλλον 
καί .ήττον μεγάλα ·ή μικρά τεμάχια. Ή  πετρώδης όμως ύλη έχει λίαν 
ποικίλην τήν χημικήν καί όρυκτολογικήν αύτής σύστασιν, καί ότέ μέν 'Ιν 
ταίς βάσεσιν ύπερτερεΐ ή  άργιλλος, ότε καί φαίνονται λάμποντα επικαύματα 
καί τόσον εντελώς Ισχηματισμένοι κρύσταλλοι, ώςτε λίαν παρεμφερείς φαί
νονται οί μετωρίται ούτοι πρός λάβας τινάς τής Αίτνης καί της ’Ισλανδίας, 
άλλοτε δέ, άν καί τελείως κρυσταλλώδεις, συνίστανται κατά μέγιστον μέρος 
έκ πυριτικών αλάτων μαγνησίας κτλ.

"Ολως άξιοπερίεργον τρόπον άποκρυσταλλώσεως τού είδους τούτου 
δεικνύουσιν οί ύπό Γουσταύου 'Ρόζε γο νδ(ιΙτα ι Ιπονομασδέντες μετεωρό- 
λιδοι, οί όποιοι κατέπεσαν μετά καί άλλων ύλών τή 9  ’Ιουνίου 1866 παρά . 
τήν Κνυαχινύαν Ιν Ουγγαρία καί εγένοντο άντικείμενον πολλής συζητήσεως. 
Τ ό  σύνηδες τούτο είδος·· τών μετεωρολίδων συνίσταται σχεδόν καδ’ δλο- 
κληρίαν’ εκ μικρών σφαιριδίων, μέγεδος Ιχόντων ίσον καί κεφαλή μικρας 
καρφοβελόνης, ών ή επιφάνεια εΤνε τραχέϊα, τό δέ εσωτερικόν φαίνεται 
πολυσχιδές κ α ί διελαύνεται ΰπό μεταλλικώς στιλπνών ή  μελανών φλεβών. 
Σπανίως είνε τά σφαιρίδια ταΰτα μείζονος μεγέδους, άπαξ δέ μόνον εύρέδη 
έν τινι λίδω τ ί ς  Κνυαχινύας σφαιρίδιον ωοειδές, τού δποίου ή  μηκίστη 
διάμετρος ήν ενός ύφεκατομέτρου.

Καί εν φ  μέν οί γερμανοί φυσιοδίφαι, ό τε Γουσταύος 'Ρόζε καί 
δ Τσέρμακ καί δ Γγύμπελ κ α ί ό 'Ράμμελσβεργ καί ά ., ήτχολήδησαν προ 
πάντων περί τήν όρυκτολογικήν καί χημικήν μελέτην τών χονδριτών τού
των, οί γάλλοι όμως καί ίδια ö D aubree καί 8 Στανίσλαος M euBier προς- 
επάδησαν τά  διάφορα αύτών σχήματα καί τούς τύπους τεχνητώς καί δια 
τής πειραματικής δδου νά παραστήσωσιν, οότω δ.έ διά τών πειραμάτων 
νά εξιχνιάσωσι τόν τρόπον τού σχηματισμού αύτών. Έ ν  τό πρόοδον 
οί δρυκτολόγοι σπανίως μετεχειρίζοντο άλλο τι Ιργαλείον εκτός τού φακού 
καί τού γωνιομέτρου, κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας ήρξαντο όλονέν 
νά καταφεύγωσιν είς τήν βοήδειαν κ α ί τήν χρήσιν τού μικροσκοπίου. Ό  
Άγγλος Sorby έδειξε πρώτος τήν όδόν ταύτην, Ιπονται δ ’ ήδη τοίς 
ϊχνεσιν αύτού έπαντες οί νεώτεροι φυσιοδίφαι. Τροχίζουσι τούς λίδους 
είς λεπτεπίλεπτα μικρά φύλλα, ώ ςτί νά ήνε διαφανή ή  τούλάχιστον νά 
δύνανται, καταπίπτοντος τού φωτός !π ’ αύτών, νά Ιξετασδώσιν ύπό τό 
μικροσκόπιον. 'Η  επεξεργασία αυτη τόσον προώδευσε τήν σήμερον, ώςτε 
εις όλας σχεδόν τάς χώρας ύπάρχουσιν άληδη εργοστάσια πρός λέπτυνσιν 
τών λίδων τούτων.

Ο ί χσνδρίται παρέχουσι πολλάς δυςχερείας είς την δ ιά  τού μικρο
σκοπίου έρευναν. Τ ά  διάφορα όρυκτά, δώδεκα καί πλέον τόν άριδμόν,
Ιξ ών συνίστανται, συγκερνώνται άμοιβαίως καί οότω, ώς καί διά τής 
κατατάξεως αύτών, ή  τελεία αυτών κρυσταλλώδης διάπλαοις εινε τετα- 
ραγμένη καί άδιάγνωστος, αύτά δέ τά σφαιρία έχουσι ποικίλην καί παραλ- 
λάσσουσαν ύφτν.

(επίται συνέχεια).
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ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΣΟΠΕΓΧΑΟΥΕΡ.

Άπο πολλοί» οί Άναγνωσται της Κ λ α ο ν ς  Ιλαβον οικειό
τητά τιν« πρός τάς ίόέας ενός τών μ-εγαλοφυεστέρων άντι- 
προςώπων τής νεωτέρκς γερμ.ανικής φιλοσοφίας, τοί> αγέλα
στοι) Σοπεγχάοοερ. Παρατιδέντες σήμερον ττν είκόνα αυτοί» 
σονοδευομ^ν μ,ετά βραχείας βιογραφικής σκιαγραφίας, είς τά  
κυριώτερα περιωρισμ-ένης, καδ·’ όν τρόπον Ικ  τών έργων «ισ
τού συνελέξαμεν μέχρι τοΰΒε παν δ,τι και τούς μή 1% Ιπαγ- 
γέλματος φιλοσοφουντας δυναται νά έν- 
διαφέρη. Ό  ήμέτερος Συγγραφεύς έγεν- 
νή5η τγί 10/12. Φεβρουάριου 1788 εν 
Λάντσιγ, έν&α ώς έπισημότατος έμπορος 
διέτριβεν ό πατήρ του. 'Η  γνωστή, ώς 
δόκιμος όπωσουν συγγραφεύς διηγημά
των καί οδοιπορικών, μήτηρ του ’Ιωάννα 
ώς καί ή άδελφή Άδέλα συνετέλεσαν 
πολλαχώς είς τήν πρωϊμωτάτην του παι- 
δός άνάπτυήιν, εΰρυν&είσαν κατόπιν διά 
της βα&είας σπουδής της αγγλικής καί 
γαλλικής φιλολογίας, άς νεαρώτατος 
Ιμελέτησε διατρίψας Ιναλλάξ έν ταίς 
οίκείαις χώραις. Τώ 1809 ένεγράφη έν 
τώ πανεπιστημίω της Γοτίγγης και διή- 
πουσΐ φυσικών καί Ιστορικών μαδημά
των, άτινα ιδιαζόντως ήγάπησε, δι’ ολου 
τού βίου διατελέσας ένήμερος πασών τών 
προόδων, όσαι έγένοντο τότε έν ’Αγγλία 
μάλιστα καί Γαλλία είς τήν φυσικήν, 
τΊν  χημείαν, τήν ορυκτολογίαν, βοτανι
κήν, ζωολογίαν και ανατομίαν πρό πάντων. Πάντα ταυτα 
ουσιωδώς έπέδρασαν έπί του φιλοσοφικού αδτού συστήματος, 
διακρινομένου άφ’ δλων τών μετά τόν Κάντιον γερμανικών 
φιλοσοφημάτων διά  τών εύρυτάτων αυτού άρχών. Τήν χρώ
σην πρός τό φιλοσοφεϊν ώ&ησιν εδωκεν αΰτω ο καδηγ. 
δοΐιαίζβ, οδ μάλιστα ήκολούδησε καί τήν συμβουλήν, όπως 
πρώτους πάντων μελετήση τόν Πλατωνα καί τόν Καντιον, 
καί επειτα λάβη είς χεϊρας τά  έργα τού Άριστοτέλους καί 
Σπινόζα, δι’ δπερ ουδέποτε μετενόησεν ό βραδυτερον μέγας 
τών χρόνων ημών σκεπτικός. Άνακηρυχδείς διδάκτωρ έν 
Ίέννη μετέβη είς Βεϊμάρην, ενδα έγνώρισε τόν Γκαίτε, δι- 
δάξαντα αυτόν τήν περί χρωμάτων διδασκαλίαν του καί οι- 
κειότατα ές έκτιμήσεως καί αγάπης πρός αυτόν διατεδέντα. 
Κατά τήν έν Δρέσδη τετραετή μέχρι τοΰ 1818 διατριβήν 
καί διηνεκή είς μελετάς ένασχόλησίν του έξέδωκε τήν „περί

όράσεως καί χρωμάτων'1 πραγματείαν του, καί μετα Ιν ετος 
τό περίπυστον έργον του ,,ό Κόσμος ώς βουλησις καί παρά- 
στασις“.

Άλλ’ ή «προςδόκητος άφάνεια, είς ήν περιέπεσε τό αρι
στούργημα έκείνο, καί ή δόξα, ής άπήλαυε συγχρόνως ό με
γαλοφυής δορυβοποιός Έ γελος, υπήρξαν τά  πρώτιστα αίτιά 
τής σιωπηλής τού Σοπεγχάοοερ μισανδρωπίας. Τήν γόνιμον 

ταύτην σιωπήν διέκοψε διά τής δημ.ο- 
(Πεύσεως δύο άλλων περίφημων συγγρα
φών τ ι ς  ,,βουλήσεως έν τη φύσει" καί 
τής ,,έλευδερίας τής βουλήσεως.“

’Επί τριάκοντα κατόπιν έτη εζη δ- 
άγνωστος φιλόσοφος ώς τοϊς πάσι γνω
στός μισάν&ρωπος, είς τούς μονήρεις δέ 
περιπάτους αυτοΰ μόνον σύντροφον είχε 
τόν μικρόν του κΰνα. Αόρατοί τινες δε
σμοί τής συγχρόνου παγκοσμίου φιλολο
γίας συνδέουσι τόν ευφάνταστον, αλλά 
καί μελαγχολικώτατον φιλόσοφον μετά 
τοΰ ίταλοΰ Λεοπάρδη, τοΰ Βύρωνος, τοΰ 
γάλλου Μυσσέ καί άλλων τινών κατη- 
φών πνευμάτων, τά  όποια καδ’ δλην τήν 
έπί γής διαμονήν των δέν .κατώρδωσαν 
νά- έζεύρωσι τά  αίτια ττς  άνεςηγήτου 
στενοχωρίας των.

'Η  μεγίστη τώ ν αρετών τοΰ Σοπεγ- 
χάουερ ήν ή βαδεΐα καί άκρα σοβαρό- 
της μεδ’ ών έμελέτα τήν φιλοσοφίαν, 

άφίνων τούς άλλους, ώς έλεγε, νά τήν ¿ π α γ γ ί ΐ λ ω ν τ α ι .  Τολ
μηρός καί άφοβος είς τάς σκέψεις του κατήντα είς συμπε
ράσματα ύπερμαχοΰντα τής απολύτου άληδείας, ής τά  δεύ
τερα βέλη ε^εσφονδόνισε κατά τής κεφαλής τών οπαδών 
πασών τών σχολών τοΰ αμοιβαίου δαυμασμοΰ, ών προίσταντο 
ένίοτε μεγάλαι τών χρόνων Ικείνων έξοχότητες. "Οτε δέ 
βραδυτερον διά ζωηρας έν ’Ιταλία λογοκρισίας άνεγνωρίσδη 
ή υπέροχος τοΰ συγγραφέως αξία καί ή πνευματική πρός τόν 
περιπαδέστατον Λεοπαρδην συγγένεια του, διερράγη περί τα  
τέλη τοΰ βίου του καί ό κερικαλυπτων αυτόν πέπλος τής 
άφανείας καί συνέρρεον παρ’ αύτώ πλήδος δαυμαστών · καί 
όμοτίμων. ’Έκτοτε παρεδόδη αυτώ τό σκήπτρον, δπερ έν
τιμος διεμφισβήτησε καί άπέκτησεν ώς Ινδερμος της άλη
δείας φίλος. ‘Ο Σοπεγχάουερ άπέδανε τή  9/21. Σεπτεμβρίου 
1860 έν Φραγκφούρτη.

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .

8. ΕΜΜΑΝΟΓΗΑ Δ. ΡΟ ΙΔΟ Ϊ ΠΑΡΕΡΓΑ. Έ κδιδόντοί Δημητριου 
I. Σταματοπούλου. Έ νΆ δ-ήνα« , Ικ  τού Τυπογραφείου Ανδρεο» Κορομηλδ, 
1885. — Σελ. κ δ \  καί 280 ε ίί 8*». Μίαν τΰ ν  κομψωτερων καί ποω τι- 
μοτέρων εκδόσεων των Καταστημάτων Άνδρέου Κορόμηλά αποτελεί Ο 
«ρΰτος ουτοί τόμος τών IlaQ&tfyiov τού κ. Ροιδου, ων_την εις εν^δλον 
συναγωγήν εύφροσύνως Ιχαιρετίσαμεν πρό πολλού, φρονουντες. Οτι ερμη- 
νεύομεν τήν κοινήν διά τό κατόρύωμα τού φιλοτίμου Εκδότου επικρότησιν. 
Μετά τήν γνωστήν ήδη το?; ήμετεροις Ά ναρωσταις είαιγωγην τον 
Συγγραφέως περί γλιύσσης επιτάσσονται αι εξής εκ τών καλλίστων αΟτου 
διατριβών: Τ ά  στίγματα. —  Αί Μάγισσαι του Μεσαιδνος.^— Οι βρυκδ- 
λαμες τού Μεσαιώνος. —  Όρέστης καί Πυλάδης. — Χρυστυς. — Αριστο
τέλης Βαλαωρίτης. — Πέτρος ό β’. τής Βρασιλιας. —  Τ ι είναι φιλοκαλία. 
—  'Η  άμφίβολος ζωή. — Περί τής συμφορωτερας είς τήν διάνοιαν μελέ
της. —  Περί ίκανοποιήσεω'ς. —  Οί ΡωμαΤοι δούλοι καί υ Χριστιανισμός.

— Ημερολο'γιον όμογενούς. — Επιστολή Άγγίίδος ικ ρ ί Γλυπτικτς. .— 
’Ασμοδαϊκά. — Μωσαϊκόν. — Περί τών σήμερον Ελλήνων.

4. Κ Η Ρ Ϊ Ξ ,  σ ύ γγρ α μ μ α  n tç io ô ix è v  κατά μήνα εκδιδόμενον τή 
συνίργα^ία πολλών λογιών. Έ ν  Κωνσταντίνονπόλ$ι. Έ το ς  A 4 1885. 
Συνεχίζον' τάς ε&νικάς και κοινωνικά* ύπτ^εσίας tou προγενέστερον 
ιΕ $ μ ο ϋ ,  κα^ άντιπροςωπε^ον τον Ομώνυμον ε*εινω ελληνικόν ^εν Κωνσταν- 
τινονπόλει Σ ύ λ λ ο γο ν  τό περιοδικόν τοΪ>το εινε αξιον πάσης υποστηριξεως.

5. Π Ε Ρ Ι  Τ 0 ¥  Α Ν βΡΑ Κ Ο Σ Τ Η Σ  Α Μ Π Ε Α Ο Ϊ. Φ νσις m l  &?- 
pan8Ια τής νόοον, ύπό Π . Γενναδίου, κα^ηγητου κ α ί διδακτορος τΛν 
φυσικήν ϊπ ιστημω ν. Έ ν  ’Α ^ ν α ις .  Έ ν  τ §  βιβλίω τουτφ^ εάλρίπτως συν^ 
οψίζεται i  άκριβτς διάγνωσις κ α ι θεραπεία τη* νόσου τ ιο ν ^ π ε λ ω ν  έπ ι tÇ 
βάσει π α σ ^ν  τ<*>ν συγχρόνων υπό  ξένων επιστημόνων και ίδιων τοδ Συγ· 
γραφεως γενομένων παρατηρήσεων.
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΠΡ&ΜΕΝΟΥ
ύπό ·

I .  ΤΟΓΡΓΕΝΙΕΦ.
{αννέχαα).

IX

Εδρον τον Τεγλέφ καδήμιενον έπι του θρανίου. Έμ.- 
προσ&έν νοα έκαιε ψΰς έπί της τραπέζης και αυτός έγραφέ 
τ ι εν τινι ¡λίκρω σημβιωμ,αταρίω, όπερ πάντοτε εφερε μ,εΟ·’ 
έαυτου. Οτε ρ.ε είδε έκρυψε ταχέως τό σημειωματάριου έν 
τω &υλακιω καί ηρχισε να πληροί την καπνοσύριγγά τοο.

— Ιδου, φίλε, τό λάφυρον της νοκτερινης [too έκστρα- 
τείας!

Τφ Ιδειξα τό κτένιον καί τφ διηγηδην ο,τι [toi συνέβη 
παρά την ιτέαν.

Οπωςδ.ήποτε, προςέθ·ηκα, διέκοψα κλέπτην τινά είς 
την εργασίαν τοο. Βεβαίως ηκοοσες, ότι χδες Ικλάπη 6 ίπ
πος του γείτονός μας.

 ̂ Ο Τεγλέφ έμειδίασε ψυχρως καί ηρχισε νά καπνίζη. 
Έκάδησα πλησίον του.

Εχεις λοιπόν, Ή λία , ακόμη την πεποί&ησιν ότι η 
φωνή, την οποίαν ήκουσα, ήλδεν έκ τής άγνωστου έκείνης 
χώρας, όπου...............

Δ’ έπιτακτικής χειρονομίας μοϊ, επέβαλε σιγήν.
 ̂— 'Ρίεδελ, είπε, δεν αγαπώ τώρα ί? αστεία. Καί δι’ 

αυτό σέ παρακαλώ νά μή μοι όμιλής τοιουτοτρόπως. Καί 
πράγματι ό Τεγλ'εφ δεν είχε διάδεσιν δ ι' αστεϊσμούς. Τό 
πρόςωπόν του είχε μεταβλητή, είχε γίνει ώχρότερον καί Ικ- 
φραστικώτερον καί — έπιμηκέστερον. Οί αλλόκοτοι καί 
,,άνισοι“ ¿φδαλμοί του έπλανώντο βραδέως τήδε κάκεϊσε.

— Ουδέποτε έπίστευον, έξηκολουδησεν, ότι ήδελόν 
ποτέ άναγκασδή νά διηγη&ώ είς ξένον είς άλλον άν
θρωπον ό,τι τώρα μέλλω νά διηγηδώ καί ό,τι Ιπρεπε νά 
ταφή . . . . μάλιστα βαδέως νά ταφή είς τά  έγκατα τής 
καρδίας μου· βλέπω όμως ότι πρέπει νά γίνη . . . .  δέν μοι 
μένει άλλο τι. Εΐνε πεπρωμένον! Άκοοσε λοιπόν.

Καί μοι διηγήδη δλην του την ιστορίαν.
Σάς έχω' ήδη είπε?,, κύριοι, ότι ο' Τεγλέφ κακώς διη

γείτο, άλλά τ ΐν  νύκτα έκείνην ου μόνον εξεπλάγην διά τήν 
δυςκολίαν, μεδ’ ής περιέγραφε τά ατομικά του συμβάντα, 
— αλλά καί ημην έν απορία διά τόν ήχον της φωνής του, 
τό βλέμμα του, τ«ς κινήσεις των χειρών του, των δακτύλων 
του, έν συντομω. όλα του τσαν παρά φύσιν, βεβιασμένα 

. *«ί τεχνητά. Τότε ήμην ακόμη πολύ νέος καί άπειρος, δεν 
έγίνωσκΟν ακόμη ότι ή εξις του νά έκφράζη τις μέ καλλιέ
πειαν τάς Ιδέας του, νά μεταχειριίζηται ένίοτε λέξεις καί λό
γους των κλασικών συγγραφέων, νά συνοδεύη δε αυτούς μετ’ 
άσυνήδων χειρονομιών καί μορφασμών ήμπορεΐ τόσον νά προ- 
χωρήση, ώςτε νά μή δύναταί τις πλέον ν’ άποβάλη τήν πο- 
νηράν τούτην έξιν. Αυτό κατανπή άληδώς πληγή ανίατος.

Βραδύτερου έγνώρισα μίαν κυρίαν, ήτις μετεχειρίζετο 
τοσον υπερβολικός έκφράσεις, έκαμνε τόσον δεατρικάς χει
ρονομίας, καί τόσον μελοδραματικώς έσειε τήν κεφαλήν καί 
τοιουτοτρόπως περιέστρεφε τούς όφδαλμούς, ότε μοι ώμί- 
λει περί τής έντυπωσεως, ήν τή  ένεποίησεν ό δάνατος του 
υίου της — περί του ,,άπεριγράπτου“ άλγους της, περί του 
φόβου της, μή άπωλέση τάς φρένας, ώςτε έγώ καδ’ έαυτον |

έλεγον. Τ ί μορφασμοί εΐν’ αυτοί! Τί ψευτοσύνη! Ουδέ
ποτε ήγάπησε τόν υιόν της ή κυρία αυτη!

Καί μετά οκτώ ημέρας ήκουσα οτι ή ατυχής γυνη πραγ- 
ματικώς παρεφρόνησεν. Έ κτοτε έγινα προςεκτικώτερος είς 
τας Ιδίας μου εντυπώσεις.

X

Ή  ίστορία, ήν μοι διηγήδη ό Τεγλέφ, εΐχεν έν συντόμω 
ως έξης:

Εκτός του δείου του, δςτις εΐχεν άνωτέραν τινά δέσιν, 
εΐχεν ^έν Πετρουπόλει καί δείαν, ή οποία δέν είχε μέν τόσον 
υψηλήν δέσιν, άλλ’ έκέκτητο μεγάλην περιουσίαν. ’Επειδή 
δέ αδτη δέν είχε τέκνα υίοδέτησε μικράν όρφανήν κόρην κα- 
τωτέρας κοινωνικής τάξεως, τή  εδωκε τήν κατάλληλον ανα
τροφήν καί τήν μετεχειρίζετο ως γνησίαν αυτής δυγατέρα.

Ή  κόρη ώνομάζετο Μαρία. Ό  Τεγλέφ έβλεπεν αυτήν 
σχεδόν καδ’ έκάστην. Τό τέλος τής όλης ύποδεσεως ήτον 
ότι άμφότεροι ήράσδησαν άλλήλους καί παρεδόδή είς αυ’τόν 
η Μαρία. Η  σχέσις ανεκαλυφδη. 'Η  δεία του έραστού 
εγινε μανιώδης έξ οργής, άπεδίωξε κακήν κακώς τήν κόρην 
έκ της οίκίας της καί μετέβη είς Μόσχαν, ένδα υίοδέτησε 
δεσποινίδα εύγενους καταγωγής καί κατέστησεν αυτήν κλη
ρονόμον της.

Ή  Μαρία ήναγκάσδη νά έπιστρέψη είς τούς συγγενείς 
της, πτωχούς άνδρώπους καί παραδεδομένους είς τήν μέδην · 
τοιαύτη ήτον ή σκληρά καί πικρά αυτής τύχη. Ό  Τεγλέφ 
εΐχεν ύποσχεδή αυτή γάμον καί ήδη δέν ήδελε νά έκπλη- 
ρωση τον λόγον του. Κατά τήν τελευταίαν των συνέντευ- 
ξιν τόν ήνάγκασε νά δώση έξηγήσεις, δέλουσα νά μάδη τήν 
πάσαν άλήδειαν, — καί τήν έμαδε.

— Καλά λοιπόν, εΤπεν ή Μαρία, άφ’ οδ δέν 8·ά γίνω 
σύζυγός σου, ’ξεύρω πλέον τ ί μου μένει.“ Καί από τής τε
λευταίας τούτης συνεντεύξεως εΐχον παρέλδει πλέον τών δε
κατεσσάρων ήμερων.

— Ένόησα ακριβώς τήν σημασίαν τών τελευταίων τού
των λέξεων, προςέδηκεν ό Τεγλέφ, είμαι βέβαιος ότι ηύτο- 
κτόνησε καί . . . .  ή φωνή της μ ’ ¿φώναζα προηγουμένως 
. . . .  αυτή μ’ έφώναζεν . . . .  άνεγνώρισα τήν φωνήν της 
 δέν έχω άλλο τ ι  νά κα'μω!“

— Αλλά διά τί δέν τήν ένυμφεύδης λοιπόν; ήρώτησα· 
δέν τήν αγαπάς πλέον;

— Βέβαια, βέβαια τήν αγαπώ πάντοτε έμμανώς.
Είς τούς λόγους τούτους, κύριοί μου, ήτένισα έκπληκτος 

τόν Τεγλέφ. Ένεδυμήδην τινά γνώριμόν μου, πολύ νουνεχή 
άνδρωπον, ό οποίος ήτο πολύ δυςτυχής μέ τήν σύζυγόν του. 
„Τήν είχετε ίσως πάρα πολύ αγαπήσει; ήρώτησεν αυτόν 
κάποιος επί παρουσία μου — ,ΓΟλως διόλου!“ — „Διά τί
λοιπόν τήν ενυμφεύδητε;“ — ,,Αζ έ τσ η ! ’Ιδού καί ό
Τεγλέφ αγαπα έμμανως μίαν κόρην καί έν τούτοις πάλιν 
δέν νυμφεύεται αυτήν διατί; Αϊ, διά τόν αυ’τόν λόγον . . .
. . . έτση!

— Διά τ ί δέν την νυμφεύεσαι; ηρώτησα έκ δευτέρου.
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Ο! άλλοκότως ύπνηλοί όφδαλμοί του Τεγλεφ έπλα- 
νώντο περί τήν τράπεζαν.

— Αυτό . . . .  ’μπορώ νά σοί το έξηγησω μέ ολίγα
λόγια, είπε διστάζων, αυτό έχει άλλας α ιτία ς...............επειτα
ή οίκογένειά της δέν εΐνε ευγενής καί ο δεΐός μου-
πρέπει νά λάβω καί αυτόν ύπ’ οψιν.

  Καί τόν δεϊόν σου; ανέκραξα, καί πρδς τί, διάβολε,
πρέπει νά ’ρωτήσης τόν δεϊόν σου; Έσυ μόλις άπαξ του 
έτους, τού αγίου Βασιλείου τόν βλεπεις, δια να τον ευχη- 
δής καλή χρονιά. Μήπως λογαριάζεις τών περιουσίαν του; 
Ά λλ’ αυτός έχει μεόέ ντουζίνα παιδιά!

Εΐχον πολύ έρεδισδή . . .  ό Τεγλέφ έκυψε καί^βαδΰ έρύ- 
δημα έκάλυψε τό πρόςωπόν του . . . έρύδημα ανώμαλον καί 
κηλιδωτόν . . . .

-  Σέ παρακαλώ, παυσε το κήρυγμα αυτό τής ήδικής, 
εΐπεν ύποκώφως, άλλως τε δέν δέλω νά δικαιολογηδώ. Εί
μαι ένοχος του δανάτου της καί τώρα πρέπει νά πληρωσω 
τήν ποινήν μου . . . .

Έ κλινε τήν κεφαλήν καί έσιώπησε. Καί έγώ έπίσης 
ούδέν εΐχον πλέον νά εΐπω.

(Ζ π εια ι συνέχεια).

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι  Ε Ξ  Ε Σ Π Ε Ρ Ι Α Σ .

»ηνεμία άπόλυτος ηρχισε, φιλτάτη μου, από 
τίνος νά επικρατή είς τον ωκεανόν των πο
λίτικων ζητη μάτων καί έν ω άφ’ ενόςάκούεις, 
ότι ή ρωσσική άδηφαγία ήναγκάσθη νά συγ- 
κρατήση έαυτήν καί νά κατέλθη εις «ίρη- 
νικάς εξηγήσεις μετά τής άγγλικής ίσχυ- 
ρογνωμοσυνης, άφ’ ετέρου βλέπεις τους 
επισημότατους άντιπροςώπους τής εν’Αγγλία, 
κοινής γνώμης διακηρύττοντας, 3τι τά έπί 
τινα χρόνον Ιπισκιάσαντα τήν Εύρώπην 
νέφη όριστικώς διελύθησαν και ουδεις 
υπάρχει φόβος μή εκ νέου καλόφωσι τον 
ορίζοντα. Μεγάλην δμως καί ΐσην πρός 
σπουδαίον πολιτικόν ζήτημα αίσθησιν ενο
ποίησε πανταχού ή άνακοινουμενη Σοι σή
μερον είδησις περί της νόσου τού Βίκτω- 

ρος Οΰγω'. Ση'μερον μαν&άνω ότι ή κατάσιασίς του βαίνει επί τά 
χείρω καί οτι διατελεΐ εν συνεχεΤ παροξυσμοί, καδ’ ον οίς εξ αυ
τομάτου άπαγγελλει άλεξανδρινούς στίχους, ώς l 'e s t  ici le  com bat 

d u  jo u r  e t  de  la  nu it. Ό λ α  τά παρισιανά φύλλα βρί&ουσιν ιατρικών εκ
θέσεων περί τής'πορείας τής νόσου τόϋ ποιητοδ, άπαντες δέ οί ύπουργοί 
έπεσκέφδησαν τόν άσδενή καί ό πρόεδρος τής βουλής άνέβαλε τό επίση
μον γεύμα, οπερ έπρόκειτο νά δώση.

Χ'ύες τω ίν π  μ . μεσημβρ. άφίκετο τηλεγράφημα έκ Παρισίων, καδ·’ S 
0 διασημότατος τών ζώντων ποιητών της Γαλλίας, ό Βίκτωρ Ούγώ, προς- 
εβλτ'δη ύπό πνευμονικής άποπληξίας, άφ’ ου ήδη άπο της παρασκευής 
προςεβλη'όη υπό καρδιακού τίνος νοσήματος. Ή  ταραχή καί ή ίΜ,ϊψις, 
ήν ή αγγελία αιϊτη προύκάλεσε, δέν περιορίζεται μόνον έν Γαλλία, άλλά 
συνετάραξε σύμπαντα τόν κόσμον, καί αυτούς έτι τούς Γερμανούς, μεταξύ 
τών οποίων άπό της εποχής, καδ’ ήν ή  Γερμανία πνευματικώς ύπέκειτο 
είς τήν Γαλλίαν πολλούς καί ενθουσιώδεις εΐχεν οπαδούς.

Μεδ’ δλας τάς κατά του ύπουργείου Φερρύ έκτοξευθείσας μομφάς καί 
κατηγορίας τών έν Γαλλία πατριωτών δ αμερόληπτος παρατηρητής δφείλει 
νά έμολογήση, ότι εις αύτό πρό πάντων δφείλεται ή επ’ εσχάτων έπελ- 
θουσα σημαντική πρόοδος εις τό εκπαιδευτικόν τ ί ς  Γαλλίας σύστημα. Ή  
έκλαΐκευσις τών δημοτικών σχολείων προχωρεί ταχέως, έάν δέ τά παρα- 
πονα τών ΰπερορείων καί τών νομιμοφρόνων ήνε βάσιμα, τότε τφ  οντι ϊ· 
’Εκκλησία διατρέχει εν τη χώρα μέγαν κίνδυνον, καδιστώντα ταχύ καί άναγ- 
κάίον τό τέλος τής δημοκρατίας. Ό πω ςδήποτε ή Κυβέρνησις γινώσκει, 
δτι κατά τάς έκλογάς τό ζήτημα τούτο παριστα σπουδαίον πρόςωπόν, εκ 
προνοίας δ’ εδημοσίευσεν εσχάτως εκθεσιν περί τής καταστάσεως τών 
δημοτικών σχολείων. Κατά τό σχολικόν ετος 1883—84 δ άριθμός αϊτών 
άπό 77,800 άνήλθεν εις 78,456, υπάρχουσι δ’ ακόμη 181 μο'νον δήμοι 
άνευ σχολείων, οΤτινες δμως πρό του τέλους τυΰ 1885 θ·’ άποκτη'σωσι τοι- 
αΰτα. Ό  αριθμός τών διδασκάλων άπό 129,657 έν έτει 1883 άνηλθε πέ· 
ρυσιν είς 132,580 δ δέ τών μαθητών Ιντός ενός έτους ηύξήθη κατά 36,530, 
άπό δέ του έτους 1877 κατά 751,746. Έ ν  τώ  παρόντι εις δλα τά ιδιω
τικά καί δημόσια μικρών παιδιών σχολέΐα φοιτώσι 4,587,545 μαθηταί 
ήλικίας 6 —13 έτών. Ό  άριθμός τών μαθητών τών ύπό ίησουϊτών δι
δασκάλων διευθυνομένων δημοτικών σχολείων άπό 958,076 κατήλθεν εις 
915,492, ό δέ τών μή έχόντων διπλώματα διδασκάλων άπό 21,781 είς 
18,712, εξ <5ν 17,485 εΐνε ιησουίται καί 1,237 λαϊκοί. Έ ν  τοίς άλλοις 
δημοσίοις σχολείοις τήν 31. Δεκεμβρίου 1884 ϋπίρχον 7,694 μ τ  δίπλωμα-

τοίχοι διδάσκαλοι καί διδασκάλισσαι άπέναντι 9,446 το ί παρελθόντος έτους. 
Έ καστη νομαρχία έχει ήδη ίδιον διδασκαλέΐον, μετ’ οό πολύ δε θά εχη 
καί ίδιον φροντιοτήριον διά διδασκαλίσσας. Ό  άριθμύς τών τελευταίων 
ήυξήθη κατά τό παρελθόν έτος άπό 57 είς 66, ό δέ άριθμός τών μαθητών 
τών διδασκαλείων άμφοτέρων τών γενών εις 9,000. Έ π ί τέλει δεον ν 
άναφέρωμεν ώς κύριον Ιξαγόμενον τών άπό τοίί 1877 ύπολογισμών,^δτι έκ 
365,158 νεοσυλλέκτων, έξετασθέντων κατά τό έτος 1884, 217,644 ητοι τά 
8 7 %  εγίνωσκον τήν άνάγνωσιν καί ττν γραφήν.

Ή  έ π α ίτ ιξ  τ ή :  ό ό ο ν Ά π π Ια ς  ¿ ν 'Ρ ώ μν  εΐνε έργον του γνωστού Σοι 
ήδη Γαβριήλ Μάξ. θλιβερόν μυστήριον, άλγος μή Ικφραζόμενον διά λόγων, 
πένθος ύπό πυκνοΰ πέπλου κεκαλυμμένον ταράσσει τήν ψυχήν τής νεάνιδος 
ταύτης, έπισκοτίζον αύτήν δ ϊ  όδυνηρας απελπισίας, ώς άποπνέει κατήφειαν 
τό έρημωθέν έκόΓνο μέρος, έν ω συμβαίνει ή διάρρηξις τής δυςτυχοΰς καί 
άπωρφανισμένης ταύτης καρδίας. Ώ ς  μόλις δυνάμεθα νά διακρίνωμεν ευ- 
κρινώς το σύνολον τών υπό τοίί δέοντος ήλίου φωτιζομένων ερειπίων τής 
άρχαίας ρωμαϊκής όδου, τής άγούσης είς τά νεκροταφεία, οΰτως ελάχιστα 
δυνάμεθα νά διίδωμεν καί έκάστην λεπτομέρειαν τής τύχης τής νεάνιδος 
ταύτης — ακριβώς δέ ή  τελεία αυτη αρμονία τής παριστανομένης ανθρώ
πινης δυςτυχίας μετά του χαμακτήρος τής σκηνογραφίας έξαίρει τήν αξίαν 
τής εικόνος.

Τό μέρος τοθτο κατά τήν άρχαίαν τής Ρώμης λαμπρότητα ήν έξαισιος 
κήπος, μέγαρα 8έ καί έπαύλεις επιβλητικής πολυτελείας έκόσμουν αυτόν. 
Ή  όδός Άππία ήν πλήρης θορύβου, ζωηρότητος καί κινήσεως, κατ’ άρχαίον 
8έ ρωμαϊκόν έθος οί τάφοι τών προγόνων εκειντο πρό τών οικιών πρός 
άνάμνησιν πιθανώς συχνήν του θανάτου καί τής ματαιότητος του παροδι
κού τούτου βίου. Άλλ’ ήδη πανταχοθ ό θάνατος κατέπνιξε τήν ζωήν. Ού
δέν δένδρον, ούδέν. άνθος ζωογονεί τήν θλιβεράν ταύτην έρήμωσιν, ούδεμία 
φωνή άνθρώπου ή  πτηνών κελάδημα διακόπτει τήν μονοτονίαν τής κατη- 
ρειπωμένης λεωφόρου. ’Αραιά τις μόνον χλόη παρέχει τροφήν είς τάς^αΐγας 
τών χωρικών, μακράν δέ εντός ¿μιχλωδών άτμών τοϋ κοσμοΐστορικου τού
του νεκροταφείου ενεδρεύει τό κοιλόφθαλμον φάσμα τοθ ελώδους πυρετου.

Ό  καλλιτέχνης κατώρθωσε ν’ άποτυπώση πιστώς τόν χαρακτήρα τής 
όδου Άππίας διά τής νεκρδς φύσεως άφ’ ενός μετά τών Ιρειπίων, καί τής 
τεθλιμμένης έπαίτιδος άφ ετέρου. Ή  είς τό βάθος τής σκηνογραφίας 
μόλις διακρινσμένη άμαξα, ταχέως τρέχουσα, ώςεί ήθελεν^ ώς οΐόν τε  τά- 
χιστα νά φύγη τήν χώραν ταύτην τής άπελπισίας. — Φαίνεται συναποφε- 
ρουσα καί τήν τελευταίαν ελπίδα τής έγκαταλελειμμένης νεάνιδος. Τώρα 
μόνον βέρά γε, ή  άπό τής παιδικής αυτής ήλικίας, ότε καί δέν ήσθάνετο 
τήν πικρίαν τής επαιτείας, ύπήρξεν έρημος καί επαίτις·

Ό  χρωστήρ δέν εΐνε ικανός νά έρμηνεύση τήν άπορίαν τοθ άναγνώ- 
γνώστου, ούδέ νά ύποβοηθήση τήν φαντασίαν πρός έξιχνίασιν τοθ θλιβερού, 
της έπαίτιδος παρελθόντος.

'Η  άλλοτε έπικρατοδσα αυθαιρεσία καί ανωμαλία τού συρμικου βιου, 
ίτ ις  έδιδε κατά τά προηγούμενα έτη τόσον άλλοίαν καί ποικίλην φυσιογνω
μίαν είς τόν γαλλικόν, άγγλικόν καί γερμανικόν Μάϊον δέν ύπάρχει πλεόν 
άπό πολλού. Καί έν Βερολίνω καί έν Βιέννη α ί άριστοκρατικαί τάξεις 
έγκαταλείπουσι τήν πόλιν ύπερμεοοΰντος τού θέρους, σήμερον δέ ούδόλως 
σκέπτονται περί τής εξοχικής αυτής διατριβής, διότι τά θέατρα παρεχουσιν 
άκόμη αρκετήν τροφήν, αί συναναστροφαί καί άλλαι φαιδραι ασχολιαι εν 
τή  πόλει εΐνε άκόμη πλήρεις ζω ής, έν γένει δέ ή  πόλις δέν έπαυσε τού 
νά ξνε είκών τών βιωτικών διασκεδάσεων, τής ευθυμίας καί τής πλήρους 
θέλγητρων κινήσεως. Πάν δ,τι 0 συρμός δύναται νά παραγάγη^ κομψόν, 
ώραίον καί πολυδάπανον τό βλέπει τις είς τούς περιπάτους, άνά τάς οδούς,
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έν τούς κήποις, αύτό ζωογονέΐ τάς έκδέσεις καί τά παραπήγματα τών 
ιπποδρομίων, αύτό· τέλος ¡ φιλτάτη μου, Σε άντικρύζει καί Σέ.ύποδέχεται 
είς τούς εαρινούς χορούς, οι όποιοι «ατά πρότυπον παρισιανόν ε’ςήχδησαν 
«αί ένταύδα καί έγιναν τού συρμού. Ο ί χοροί ουτοι τού Μάίου, ο5ς νυν 
¿νομάζοντάι,' μετά τέσσαρας εβδομάδας δά λέγωνται χοροί τού ’Ιουνίου ή

χοροί, τών ρόδων; καί εν Παρισίοις κατά .την εποχήν ταύτην τό είδος, αύτό 
τής διασκεδάσεώς προξενέΤιμέγιστον δόρυβον. Κατά διαφόρους πληροφο
ρίας' μου εκ της μητροπόλε ως τών συρμών δύναμαι νά Σε διαβεβαιώσω,· 
ότνο ί χορεύοντες δερβίσαι .εΤνε μηδέν παραβαλλόμενοι πρός τήν σημερινήν 
νεότητα; διότι ούδέν δύναταΐΎα -τήν πτοήση, ούδέν.νά ττν  καταπονέση 
χορεύουοαν. , Νυκτός καί ημέρας .¿ρχετκιι χωρίς ·ούδ’ επί ατιγμτ-ν νά έπι- 
καλεσδή χάριν καί ελεος. . . .  ,

- Ά φ’ ου τώρα έπήλδε.καί'έι Μ άιος.αι. έσπέριναί διασκεδάσεις εδεω- 
ρήδησαν άνεπαρκόϊς καί οδτω. πΡ’Οίετέίΐ’ησοιν ,εΐς ,ταύτας. -καί πρωΐναί,. καδ’ 
άς οί μέν νέοι όρχούνται μέ τούς έπενδύτας των,, αί δ έ ' κυρίαι φορούσαι 
ενδύματα' περιπάτου καί πίλουξ ' -

Διά τάς άνάγκας λοιπόν τού περιπάτου κατά τήν ώραν .ταύτην τού 
έτους ήλδον είς φ ΰς άπειράριδμα συρμικώ- υφάσματα. ’Εν τούτοις όπου

καί άν στραφΚς δά  Ιδης βελούδον καί πάλιν βελούδον! Άργότερον δ’ άντι- 
καταστήση βεβαίως τούτο τό τρίχαπτον, τό πεκίνειον καί το 'θερινόν βι- 
κόνειον ύφασμα, τό λεπτόν εριοϋχον ήμιτύβιον, ή βατίστα δηλαδή, ης άπει- 
ράριδμοι εΐνε οί καινοφανείς χρωματισμοί.

Ή  διά της παρατεθειμένης πρώτης εϊκόνος παριστανομένη ενδυμασία 
εΤνε διά νεαράς κόρας καί άποτελεΤται Ικ  στρογγυλής εσ'Οήτος κάτεσκευα- 
σμένης εξ Ιριούχου ύφάσματος χρώματος βαδυφαίου, φέροντας t i  ονομα τού 
επισήμου ζωγράφου της 'Ολλανδίας V aü  Dyk. Πρός τά κάτω κρασπε- 
δούται διά πλατείας λωρίδος βαδέος έρυδρού χρώματος,' έχούσης εξ λεπτάς 
καί λεύκάς σειράς. ■„

"Οσον αφορά τούς πίλους 6 συρμός της εποχής ταύτης ύπήρξεν Ιφευ- 
ρετικώτατος, καί τά μεν πτίλα , αί πτέρυγες καί τά πτηνά όπεχώρησαν 

( ν, αντικατέστησαν δε
ταύια  τά ανδη καί τά φαντα
σιώδη εκέϊνα β ο τα ν ιχ α  συμ
πλέγματα, ών ούκ έστιν άριδμός.

Δεν επιδυμώ νά Σοί δώσω 
αφορμήν, όπως με νομίσηςεστω 
καί επί στιγμτγ μόνον μίμου- 
μένηυ τάς παριοιανάς Ικείνας 
ραπτρίας, αιτινες μετά φοβέρας 
αταραξίας συνιστωσι τά νεώτστα 
¿κείνα καί βαμφοειδώς υπέρ τό 
μέτωπον f  καμπτόμενα ψιάδινα 
καπέλλα, τά  λεγόμενα capote, 
λέγουσαι: ,,Έπιδυμεΐτε βεβαίως 
εν μικρόν ροδόχρουν ή  πράσινον 
0άμφος;ά! κυρία μου, αυτό δάσδς 
πάηιρολύώραΤα! Σέ διαβεβαιούν 
καί Σοί προςφέρουν εν άντίτυπον 
της νεωτάτης αύτών ΙφευρΑτεως, 
ου όμοιον παραδέτω ενταΰδα ώς 
υπόδειγμα, διαβεβαιούσά Σε 
συγχρόνως, ότι τούτο εΤνε λίαν 
αξιοπρεπές καί αξιοσύστατου, ώς 
έ στερημένου των ραμφοειδών 
εκείνων πλεονεκτημάτων τών 
παρισιανών συρμών.

Μεγάλην αισδησιν επίσης 
δά  προξενήση καί έτερον είδος 
πίλου, όνομαζόμενον μ ί ζ ρ α ,  διότι 
όμοιάζει κάπως κατά τό σχήμα 
πρός την μίτραν τών επισκόπων.
Εν. τούτοις ή. κυρία, ήτις δα 
φορέση τοιούτον πίλον, πρέπει 
καδ’ όλα νά ηνε κατάλληλος πρός 
τούτο, διότι άλλως διατρέχει τόν
κίνδυνον νά γίνη γελοία κ α ί αύτό εΤνε τό χείριστον πάντων.

Βέβαιον εινε προςέτι, ότι καί οΐ έκ τριχάπτων πίλοι απολαύουσι γενι
κής εύνοιας καί επομένως δά ίδωμεν καί αυτούς κατασκευαζομένους είς 
πλέϊστα όσα καί ποικίλα σχήματα.

ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥ.

 >ΐά<----
ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ — κ. κ. Β. Μ. είς Τοϋρν. ΣεβερΐνΟν, 

Σ.-Μ. καί υίούς εις Σέρρας,' Ε . Ί .  είς Βώλον, Σ. Ί .  εις ’Οδησσόν. Ελή- 
φδησαν ύπό σημείωσιν. —  κ. Ν'. Π . Τ ζ . εις Λάρνακα. Τ ά  αιτηδέντα άπε- 
στάλησαν. —  κ. κ. Σ. καί Κ . εις Ξα'νδην. Σας εύχαριστούμεν καί πάλιν. 
— κ. Κ. Κ. εις Ρ . T ureu l. Ή  παραγγελία Σας εξετελέσδη. — κ. Γ . Κ . Λ. 
εις Ρουστσούκιον. Ε ις  χαρτονόμισμα η  καί αύστριακά γραμματόσημα πρός 
10 φιορίνια. — κ. I. Γ . ε'ίς Βώλον. Θά πράξωμεν κατά τάς οδηγίας Σας.

tic  XoSífSa. Δεν εΤσδε εν τώ  καταλόνω έκείνω. Νά άνα-

δ tv «φ&ασαν άκομ*. — κ. Φ. Α. €<ς Σμύρνην, t i  ¿ α ί
— κ. Γ . A. Α. είς Αρμαβήρ. ' Σάς εύχαριστούμεν δερμώς δια τήν αδιά- 
κοπον ύπέρ τής Κ λ ε ιο νς  μέριμνάν Σας.

τόν
ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. — Ή  'Ελληνόπουλα ίπό τής κ. J. Ν. (είκών τού Ρώσσου Μιλεβσκη εν σελ. 145). — 'Η τέχνη τής ’Αναγνώσεως, κατά 

Ε . Λεγκουβέ. I. λκ« !><«»*> ** in y m im u .  —  ’Ολίγα τινά περί τηλεφώνου ίμετά εικόνων δύο εν σελ. 148). —  Σκέψεις φρονίμου μητρός. Οίχονομί*.
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