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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

ΚΕΙΜΕΝΑ.
Άγαδοεργίαι των μοναστηρίων έν ’Ιταλία 239. 
'Άγγλοι (οι) πως συμπεριφέρονται ταξειδεύοντες 238) 
’Άγνωστον (εις). Ποίημα ύπό Ίωάννου Πολεμη 366. 
Άγυρτεία (ή) καί ή ̂  Επιστήμη 310.
’Αγώνες (εκλογικοί) εν ’Αγγλία 158.
Ά δάμ (ή κυρία Ίουλιέττα) 79.
’Αδηφάγος διάσημος 867.
’Αεροναυτικής (άρχή καί άνάπτυξις τής), μετά εν

νέα εικόνων ÍS9. 156.
’Αερόστατα (τά) κα ί ή στρατιωτικά τέχνη 286. 
Α ιματοσφαιρίων (ποσόν) 111.
Αιώνα (κατά τόν εικοστόν), ύπό Μιχατλ Μητσάκη 

3. 22. 39.
’Ακαδημίας ( ιδρυσις άνατολικής) εν Βερολΐνφ 31. 
’Αλληλογραφία (μικρά) 16. 32. 48. 64. 80. 96. 112. 

128. 144. 160. 176. 192. 208. 2 2 4  240. 256. 
272. 288. 304. 320. 332. 344. 356. 

Άναγνώστας (πρός τούς) τής Κ Ιε ιο ϋ ς  368. 
’Αναγνωστήρια καί βιβλιοδήκαι τοϋ λαου έν ’Αγγλία 

294. __ _
’Ανασκαφαί ρωσσικαί καί τοϋ Μασπερώ 110. 
’Ανέκδοτα Í1 .
’Ανέκδοτα περί ‘Ρότσχιλδ 343.

’Ανέκδοτα (τρία). 111.
. ’Ανέκδοτον περί Βίσμαρκ 367.

’Αξιωματικοί (οί) τοϋ ιταλικού ναυτικοϋ. 222. 
’Απαγχονισμοί (άληδείς) εν τοίς άμερικανικοΤς δεά- 

τροις. 238.
’Αποικία (ή έν Βερολίνφ γαλλική), μετά είκόνος. 106. 
Αποτελέσματα (τραγικά) εύνοιας τής τύχης. 286. 
’Αποφάσεις (ιδιόρρυθμοι κυβερνητικά)’. 174. 
Άσδενειαι (αί) τών τέκνων μας, μετά ένδεκα ει

κόνων. 33. 56. 74.
Άσδενειών (καί πάλιν περί) τών τέκνων μας. 259. 
’Αστεία (δύο-τρία). 348.
’Αστέρες (άποδνήσκοντες). 321.
’Αστεροσκοπεΐον (τό μέγιστον). 381.
’Αστυνομία (ή) τών μεγαλοπόλεων. 161.
Ατλας (ό γεωγραφικέςι του Ί .  Δ Νεράντζη. 319. 
Αύστρίας (μέτρα) κατά τών εφημερίδων. 206. 
Αύτοκράτειρα (ή) τών γερμανών άμείβουσα φιλό

τιμους υπηρέτριας. 302.
Αύτοκτονίαι (που συμβαίνουσιν α ί πλεΤσται'. 318. 
’Αφή (ή) τών τυφλών 357.

’Αφορμή (εύπρόςωπος), μετά είκόνος, υπό ’Ορθο
γράφου. 17.

Βαδυπλούτονς (πόσους) τρέφει ή  ύφήλιος 143. 
Βασιλική (ή) έν Βερολίνο» βιβλιοδήκη 331.
Βασιλίς καδηγητής της Φιλολογίας 355.
Βερεσάγιν (ό ρώσσος ζωγράφος) 206.
Βερολίνου (τό) καί οί ιπποσιδηρόδρομοι 367. 
Βιβλία (τά) έν ’Αγγλία 206.
Βιβλιοθήκη 10. 30. 254. 319.
Βιομηχανία καί Έμπόριον 207.
Βίος (ανούσιος) 270. 5 -
Βίος if)  τών αρχαίων έν τοίς ξενοδοχείο« 345.
Βολταϊκός (ό) διαγωνισμός 239.
Βοτάνης (νεον είδος) 239.
Βουλευταί (οί γάλλοι) κατά επαγγέλματα 190. 
Βροΰτος δ Παιδοκτόνος όπό Σπυρίδωνος Παγα- 

νέλη. μετά είκόνος 273.
• Βρυξέλλαις (σιδηρόδρομος έν) 190.

Γάλακτος (περί τής χρήσεως τοϋ) 164.
Γαλλίας (ή ναυτική δύναμις της) 95.
Γαστρονομία (άρχαία) 130.
Γενν/σει (επί τή) τοϋ τέκνου μου. Στίχοι όπό 

Θ. X . Δ. 283.
Γερμανικά (τά) Πανεπιστήμια 239.
Γκάίτε (εικονίσματα τοϋ) 79.
Γκουνώ (0) καί δ Πάπας 331.
Γλωσσών (διάδοσις τών ευρωπαϊκών) 110. 
Γραμματόσημα 16. 32. 48. 6 4  80. 96. 111.176.

240. 255. 288.
Γυιλλοτίνας (ιστορία τής), μετά είκόνος 43. 
Γυμνάσιον (τό πλουσιώτατον) ττ ς  ύφηλίου 343. 
Γυναικείας (περί) καλλονής 194. 212.
Γυναίκες (αί) τής ’Ιαπωνίας, μετά οκτώ εικόν. 322.

Δαιμόνων (τό). Ποίημα όπό Κλέωνος'Ραγκαβτ 206. 
Δένδρον (γαλακτοφορον) έν ’Αμερική 303. 
Δημητριακών (περί ττ ς  βελτιώσεως τών) καρπών, 

μετά είκόνος 92.
Διαγώνισμα περί ανατολικών γλωσσών 271. 
Διαγώνισμα τοϋ βασιλέως τών Βέλγων 31.

Διαγωνισμός (βιομηχανικός) έν Παρισίοις 270. 
Διαζύγια (τά) έν ’Αμερική 367.
Διάλογος (εΤς) Φρειδερίκου τοϋ Μεγάλου 246. 
Διαφορά (πόση ή) μεταξύ τών κρανίων τών άγρο- 

τών καί τών αστών 303.
Δίψης (πόσα είδη) ύπάρχουσι 302.
Δουμώ (νέον δρδμα τοϋ) 32.
Δραστηριότης (ρωσσική) πρός νότον 111.
Δρόμοι (νέοι) είς παναρχαίας πηγάς φωτός, μετά 

τριών εικόνων 60.
Δύναμις (ή) τής έξεως .271.
Δυναστέΐαι (γερμανικοί) έν Ευρώπη 110. 
Δυστυχισμένη (ή). Διήγημα ύπϊ Ίβά ν  Τουργένιεφ 

7. 26. 40. 54. 67. 87 .102 .118 .135 .154 .166 .

Είδος (νέον) φαγητοϋ ύγιεινοτάτου 287.
Εικόνες (πόσαι) Ιπωλήδησαν έν τή  Έ κδέσει τοϋ 

Βερολίνου 286.
Είκοσιπενταετηρίς (ή) τοϋ Γουλιέλμου λ ' . ,  όπό 

’Αριστείδου Ñ . 'Ρούκη 1.
Είκών (νέα) τοϋ Βανδύκ 79.
Είκών της (ή). Ποίημα υπό Κων. Φ. Σχόκου 219. 
Έ ΐχτα λ  (Γουσταϋος), μετά είκόνος 193.
Έκδ-εσις (πανηγυρική) τών τεχνών έν Βερολίνω 

189. 199. 220.
Έκκάδαρσις (ή) τής γερμανικής γλώσσης 190. 
Έλευδεροτυπία (ή) έν Ευρώπη 15.
Ελλάδος (τό περί) έργον τοϋ Έ δ .  Έ γγελ  331. 
Έ λλειμμα τοϋ γαλλικοϋ προϋπολογισμού 159. 
Έλληνες (οί νέοι), όπό Έδουάρδου ’'Εγγελ 126. 
Έμπόριον (τό έξαγωγικδν καί είςαγωγικόν) τής 

Αγγλίας 331.
’Εναερίων (περί) ταχυδρομείων 287.303.319.348. 

355.
Έ ννοια (η) τοϋ χρόνου παρά τοίς ζώοις 278. 
’Εντόμων (μυϊκή δύναμις τών) 71.
Έ ξ ε ις  άγγλων διπλωματών 855.
Έ ξο δα  (τά) ταξειδίου τοϋ ’Ιουλίου Γρεβύ 222. 
Έ ξοδα  τών κατά καιρούς γαλλ. κυβερνήσεων 318. 
Ε ο ρτή  (τυπογραφικά) έν Φιλαδέλφεια 110. 
Έ παινοι (παρ/γοροι) 79. >
Έ π α ίτ ις  (η). Διη'γημα έκ τοϋ γερμανικοϋ 200. 

. 215. 231. 248. 263. 279. 295. 312. 326. 338. 
349. 359.

Έ παύλεις (αί) Λουδοβίκου τοϋ Β '. 268. 2 8 4  300. 
Έπειςόδιον (πρωτότυπον) 62.
’Επιρροή (ή) τοϋ πνεύματος επί της κυκλοφορίας 

τοϋ αίματος 271.
’Επιστήμη 223. 239. 271. 287. 303.
Έ π ισ ττμ η  καί δέατρον 142.
’Επιστήμης (πρόοδοι ττ ς  νεωτέρας', μετά τεσσά

ρων εικόνων 187.
’Επιστημονικά (ποικίλα) 71.
Έπιστολαί έξ Έ σπεριάς, όπό Ματαιότητος Πε- 

ριε'ργου 14. 31. 47. 62. 79. 95. 110.
Έ ργον (νέον) του Γεωργίου Έ β ε ρ ς  287.
Έ τα ιρ ία ι (γεωγραφικοί) έν Εύρώπη 15.
Εόγένεια (ισπανική) 254.
Εύδηνότατος (f) τρόπος καταρτισμοϋ οίναποδή- 

κης 270.
’Εφευρέσεις καί άνακαλύψεις 60. 170. 236. 
Έφευρέτρια (f) τών γραμματοσήμων 32.

Ζφα (τά) καί οί έχδροί των 302.

Ή δοποιόςίό  μέγιστος)τοϋ αίώνος, μετά είκόν. 145. 
Ηλικία (δένδρων καί φυτών) 71.

θαυμάσιον (τό) δένδρον τών περιηγητών 318. 
θέατρα (πόσα) ίπάρχουσιν, έν ταίξ Ή ν ω μ . Πολι

τεία« 19Í. 
θέατρον (έδνικόν) Ιν  'Ρώ μη  348. 
θέατρον Οόγκώ εν Παρισίοις 302.
Θερμόμετρον (τό) έν τή  οίκογενείφ, μετά δύο ει

κόνων 97.'
Θήρα ελληνικών γραμματοδελτίων, όπό Έ δ .Έ γ γ ε λ  

386. 347.
θνησιμότης (ή) έν τάϊς μεγαλοπόλεσι 254. 
θωρηκτά (έξ έλαστικοϋ κόμμεως) 63.

Ιατρικόν (τό) έπάγγελμα κατά τούς παρελ&όντας 
αιώνας Í90.

’Ιατροί (γερμανικά δέατρα καί) 110.
Ίατροϋ (επιστολή) πρός μητέρα 97.
’ Ιδιόκτητοι (όγδοήκοντα καί τρεις) μιας οικίας 174. 
’Ιδιώματα μεγάλων μουσουργών 330.
Ιστορία (γερμανική) της παγκοσμίου φιλολογίας 319.

.’Ισχνότερος (πώς δύναταί τις νά γίνη) 62.
Ί χ δ ϋ ς  (πόσους) τρώγει έκαστος κάτοικος του Λον

δίνου 2 8 6 .

Κακοτ,δεια 183.
Καλλιγραφία (μικροσκοπική) 158.
Καλλιέργεια (ή) tß v  ιτεών 358.
Καλλιτεχνία καί επιστήμη 175.
Καλλιτεχνία καί δέατρον 190.
Καλογήρων (πλοϋτος βωμαϊκών) 111.
Καρποί (δημητριακοί) τής Γερμανίας 355. 
Κατάλογος ιό) τής λονδινείου ίίιβλιοδήκης 254. 
Κάτοικοι (οί) τής 'Ρωσσίας 254.
Κλειδοκύμβαλα (ραπτικά) 287.
Κ λειο νζ  (περικαλύμματα καί δεδεμένοι τόμοι τής) 

112. 128. 144. 160.
Κινητήρ (νέος) τών ραπτομηχανών, μετά είκόν. 40. 
Κλίμα (τό) τών χωρών 287.
Κοππέ (νέον δραμα τοϋ) 191. .
Κοςαλλίων (αλιεία) έν Σικελία 818.
Κρέατος (περί τής χρήσεως τοϋ ώμου) 284.
Κρούπ (έργοστάσιον) 31.
Κρούπ (νέα τοϋ) τηλεβόλα 174.
Κύνες (άλιευτιχοί) 182.

Λαοί (πώς τρώγουσιν οί πεπολιτισμένοι) 292.
Λαός άνευ άριδμητικής 206.
Λαχείον (παγκόσμιον) τοϋ 'Ροσεφώρ 63.
Λεονάρδος (δ) Βίγκιος, μετά είκόνος 241.
Λεύκωμα (είς τό) βωσσιδος Κυρίας, όπό Γεωργίου 

Δροσίνη 299.
Ληστεία (ή) παρά τοίς ζφοις, μετά εικόνων 341. 
Λονδίνου (οί υμαξηλάται τοϋ) 174.
Λόϋδ (πόδεν τό όνομα) 864.

Μαγνητισμοϋ (περί ζωϊκοϋ), μετά είκόνος 81. 
Μέγιστοι (οί) τοϋ κόσμου ποταμοί 254.
Μέδοδος (νεα) δανατική 174.
Μελόδραμα (περίεργον) 191.
Μετανάσταΐ; (οί) τής Γερμανίας 206.
Μηχαναί (αί) έν τφ  μαγειρείω, μετά είκόνος 191. 
Μηχανή (χειροκίνητος ύφαντική), μετά είκόνος 27. 
Μηχανή (καινοφανής) τυπογραφική 331. 
Μισελληνισμός (0) τοϋ γερμανικού τύπου 14.
Μισδοί (οί) τών ήδοποιών της άρχαίας'Ρώμης 190. 
Μορφιομανίας (περί), ύπό ’Ασκληπιάδου 218. 
Μουσείον (τό) τοϋ εμπορίου εν Βιέννη 207.

Νεαρωτάτη καλλιτέχνις 191.
Νεκρολογία 82.
Νευρικών (περί) τοϋ στομάχου παδήσεων 334. 
Νέων (σπατάλη καί χρέη τών) 132.
Νίτρον (πόδεν προέρχεται τό) S62.
Νομοσχέδιον (φορολογικόν) κατά τών άνυπάνδρων 

318.

Βανδαί καί μελαγχροιναί 47.
Ξένην (είς). Ποίημα ύπό ’Ιωάννου Πολέμη 327.

Οικονομία (τί λέγεται καί τ ί  εΤνε οικιακή), ύπι 
Ξενοφώντος Δ. Ζύγουρα 65.

’Ολίγα περί τών τελευταίων συρμών, μετά είκό
νος 304.

Όμματου'αλίων (περί τής χρήσεως τών), μετά δώ- ' 
δεκα σχημάτων 115.

’Οπισδοδρόμησις της γαλλικής βιομηχανίας 207. 
Όργανα (βαρύτιμα μουσικά) 206.
Όφδαλμολογικόν (εν) φαινόμενον 239.

Πάλη(μία) μεταξύ δώρακος καί τηλεβόλου, μετα - 
δύο εικόνων 204.

Παραγγέλματα(βιωτικά)251.267.315.340.852.363. 
Παράδυρα (πώς πρέπει νά κλείωνται τά), μετά 

είκόνος 64.
Παστέρ (Λουδοβίκος), μετά είκόνος 129.
Πάχος (τό) τοϋ άνδρωπίνου δέρματος 287.
Πέμπτη (ή μεγάλη). Ποίημα ύπό Κλέωνος 'Ραγ- 

καβτ 72.
Πανεπιστήμια (τά) του' Βελγίου 318.
Πίδηκος (6 φυσιολογκός) τοί- Μούγκ, μετά είκό

νος 77.
Πίλων (όλίγα περί βιενναίων) 320. .
Πινακοδήκη 13. 28. 46. 59. 78. 94. 107. 127. 

142. 169. 175. 189. 205. 221. 237. 258. 269.
 ̂285. 301. 317. 330. 342. 353. 366. ’ 

Πλάστιγγος (νέον είδος), μετά είκόνος. 96. 
Πλεκτομηχανής (ή Ιφεύρεσις τής) 47.
Πληδύς γερμανών συγγραφέων 367.



Πλοίου (τό νιώτατον υποβρύχιον), μετά είκόνο; 24. 
Πλούτο; ευρωπαϊκήν γλωσσών 355.
Ποιότη; (καχτ) τών λογχών τού άγγλικού στρα

τού 163.
Ποικίλα 127. 143. 158. 174. 190. 206. 222. 238.

254. 270. 286. 302. 318. 831. 843. 354. 367. 
Πολυχρωμολιδογραφείον (το εν Λειψία), το? Ί .  Λ.

Νεράντζη 207.
Π ομπηία; (εκ 1, μετά 8ύο εικόνων 171. 
Προςπάδειαι (εκπολιτιστικά!) έν Τογκίνω 223. 
Πρότασι; γερμανικού φύλλου πρό; διαμελισμόν 

τ7< Έ λλαδο; 62.
Προτάσεις (γραφικα!) ύπό Ί .  I. Σκυλίσση 328. 
Πρώτα (τά) υποδήματα Άλφόνσου τού Γ". 238. 
Πρώτον (τό) τηλέφωνον, μετά εικονο; 252. 
Πρώτο; (τί;) πκρήγογε τον καμπανίτην 286. 
Πύργο; (ό) τ ϊί; Πείνη;, μετά είκόνο; 225. 
Πυριτιδο; (τελειότη;) 207. ·
Π ώ ; άποδνήσκουσιν οί Πάπαι 289.

'Ρ ά γκ ε  (Λεοπόλδο;), μετά είκόνο; 113. 
Τακοσυλλέκται (οί) τών Παρισίων 151. 
'Ραπτομηχαντ; (κάόισμα), μετά είκο'νο; 12. 
Ρέγκαι (at) τη ; 'Ολλανδία; 174.
Ροδέλαιον (τβ| τη ; ’Ανατολική; 'Ρω μυλία; 316. 
Ρότσχιλδ (πόσον κοστίζει εν πρόγευμα παρά 

τ$ )  95.

Σαν σήμερα. Ποίημα ύπό Ίωάννου Πολέμη 235. 
Σαρκοφάγο; (ή) Λουδοβίκου τού f f .  302.
Σένφ (τ5 Λεύκωμα των άδελφών), μετά εικόνο;96. 
Σιδηροδρομικά! (αί) γραμμα! .των κρατών τ τ ;

ύφηλίου 222.
Σιδηρόδρομοι (οι) τη ; Κ ίνα; 159.
Σκελετοί (πώ; κα! πού κατασκευάζονται) 223. 
Σταδμό; (ό) του Άνχάλτου εν Βερολίνο,, μετά δύο 

εικόνων 188.
Στατιστικά! πληροφορίαι περ! των αυστριακών 

σιδηροδρόμων 302.
Στατιστική ¿νδρογύνων εν Παρισίοι; 238. 
Στε'φανο; ¡0  διευδυντή; των γερμανικών ταχυδρο

μείων), μετά είκόνο; 64.
Στηθόδεσμοι (εκ χάρτου) 190.
Σύκα (τά) τού Σορρεντου 254.
Συμβολικών (περί) πτηνών 243. 257.
Συρμικα! παρατηρήσει; 255.
Συρμική (τ) κατάστασι; 207. 223.
Συρμό! (οί τελευταίοι χειμερινοί), μετά δύο εικό

νων 48.
Σώμα (Ικ  πόσων απλών στοιχείων συνίσταται τ ί  

άνδρώπινον) 272.
Σώ μα (τό) τών λαών τη ; Ευρώπης 158.
Σώματα (τά ούράνια) κα! 4 γή 157.

Τάγμα ’Ιουδαίων πολεμιστών 14.
Ταχυδρομείου (τό έν Λειψία] τών εφημερίδων και 

τών δεμάτων, μετά τριών εικόνων 123. 
Ταχύτη; ένεργεία; τών νεύρων μ α ; 818. 
Τηλεγραφεία (αί εύρωπαϊκαι γλώσσαι και τά γερ

μανικά) 174.
Τηλεγραφέϊον (τό πρώτον τού Βεοολίνου. 286. 
Τραγουδάκι. Ποίημα υπό Γεωργίου Δροσίνη 299. 
Τριχών (ποικιλία τ τ ;  άναπτύξεω; τών) 223. 
Τριχών (πιρ! Υρώματο;. καί ποιού τών) 206. 
Τσάρο; (πώ ; ερίζει 5) πρό; τον ράπτην του 143.

'ϊγ ίε ια  (δημοσία) εν ’Ιταλία 15. '
'ϊπνωτισμοΰ (περι), υπό ’Αλεξάνδρου ‘Ρ, 'Ραγκαβή, 

μετα τριών εικόνων 18. 36.
"Γψο; (τό) τών γυναικείων πίλων 270.

Φάουστ (ήπαράστασι; του) έν Λονδίνο, 79.
Φιάλη (τ άνεξάντλητος), μετά τριών εικόνων 272. 
Φιλοκαλία (τ μητρικη'ι κατ’ οικον 80.
Φίμωτρον (πολιτικόν κα! συρμικόν) 31.
Φύρο; (δημοτικό;) τών μεγαλοπόλεων 15. 
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Η ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ Α.
Ή  Γερμανία παιτα ηγε τήν χρώτην -τοο αρτιγενούς ’Ια

νουάριου Κυριακήν εορτήν μεγίστης σημασίας. Με τήν ανατο
λήν του νέου έτους 
συνεχληροΰντο εί
κοσι και πέντε έτη 
από τής ημέρας, 
κα&·’ ήν άνήλ- 
&εν έπ! τόν &ρό- 
νον τής Πρωσσίας 
ό νυν δαφνοστεφής 
τής Γερμανίας αΰ- 
τοκράτωρ. Κυρίως 
ε ίχε ιν  ή ήμ,έρα, 
καδ·’ ήν νομίμως 
περιήλ&εν εις τού
τον τό πρωσσικόν 
στέμμα, εΐνεή2.Ία- 
νουαρ ίου  1861. —
Φρειδερίκος Γου- 
λιέλμοςΔλ,ό τενευ- 
ρ.ατώδης ¿κείνος 
καί πλήρης φυσι
κών χαρισμάτων 
καλλιτέχνης βασι
λεύς, ¿'^έπνευσε 
περί δείλην τής 
πρώτης Ίανουαρί- 
ου, ότε δέ τήν 
επιούσαν έναποτε- 
&έντα τόν νεκρόν 
αύτοΰ ¿πί τής νε- 
κρικήςκλίνηςπαρά 
τή ν  βασ ιλ ικήν 
άλουργίδα καί τό 
στέμμα χροσήλ&ε 
ν’ άσπασ&ή ό τότε 
μεν άντιβασιλεΰων

Κ Λ Σ Π 2 .  Τ Ο Μ Ο Ι  Β · .

χρίγκηψ Γουλιέλμος, άλλ’ άπο τής νυκτός εκείνης Γουλιέλ- 
μος Κ .  βασιλεύς τής Πρωσσίας, ή φυλάσσουσα τόν νεκρόν

του άνευ τέκνων 
τελευτήσαντοςβα- 
σιλέως τ ιμ η τ ικ η  
φρουρά έκλινε πρός 
τήν γην τήν ση
μαίαν ένώπιον του 
¿ν προφανώς βα
θύτατη συγκινή- 
σειδιερχομένου νο
μίμου δ ιαδόχου . 
Παρά τό φέρετρον 
του νεκρού βασι- 
λέως ¿χαιρέτιζεν 
ό στρατός τόν νέον 
βασιλέα του. ^Ην 
δέ ό χαιρετισμός 
¿κείνος αί πρώται 
βασιλικαίτιμαί, ας 
άπήλαυσεν ό ήδη 
λευκό&ριξ ¿πί- τόν 
&·ρόνον καλουμε- 
νοςπρίγκηψ.’Αλλά 
τήν ημέραν τού
την , άναμιμνή- 
σκουσαν αυτφ τό 
θλιβερόν τέλ ο ς  
άδελφοΰ πολυφί
λητου, διάγει άνέ- 
κα&εν ό γεραρός 
μονάρχης εν αυ
στηρά απομονώ
σει, ουδέ συγκατέ- 
νευσε νά παραβή 
τήν ευλαβή του 
εξιν ταύτην χάριν 
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2 ΚΛΕΙΩ.

της είκοσιπενταετηρίδος της βασιλείας αύτού. ’Απέφυγε λοι
πόν πάσαν δημοσίαν έκδήλωσιν των αίσδημάτων των υπη
κόων του, οίτινες έν τούτοις ούδαμώς έκωλύθησαν όπως 
χαρμοσύνως πανηγυρίσωσιν απανταχού της Γερμανίας την 
ευτυχή ημέραν, ήτις έχάρισεν αύτοΐς τοιούτον ήγεμόνα, διά 
φωταψιών Hat δοξολογιών καί πανηγυρικών λόγων καί συμ
ποσίων και έορτασίμων ζυθοποσιών. Άλλως τε 6 γηραιός 
άναξ από μακρου χρόνου εΤνε πεπεισμένος περί της προς 
αυτόν λατρείας του λαοΰ του, έπανειλημμένως δ'ε ήδη έλαβε 
τρανώτατα δείγματα τούτης και κατά τήν ογδοηκοστήν 
έπέτειον των γεννεΟλίων του, καί κατά τήν εορτήν της 
έβδομηκονταετηρίδος από τής είςόδου του είς τον στρατόν, 
και κατά τήν έξηκοστήν έπέτειον του προβιβασμού του είς 
στρατηγόν, καί κατά τήν πεντηκονταετηρίδα των γαμων 
του. Διό καί αί έπίσημοι τελεταί τής γ '. Ίανουαρίου πε- 
ριωρίσδησαν μόνον έν τή  αυλή του Βερολίνου καί περιεβλή- 
θησαν δλως ιδιαιτέραν λαμπρότητα ένεκα τής προθυμίας, 
ήν έπεδείξαντο πάντες σχεδόν τής Ευρώπης οί τγεμόνες, 
όπως δι’ αύτογράφων Ιπιστολών ύποβάλωσι τά  συγχαρητή
ριά των καί δι’ εκτάκτων απεσταλμένων περιστοιχίσωσι τον 
πανίσχυρου μονάρχην, δστις έν εκείνη τή  ημέρα συνεπλτρου 
είκοσι καί πέντε έτη βασιλείας πλήρους αίγλης.

Τό έκ του βίου του σχεδόν έννενηκονταετοΰς αύτοκρά- 
τορος τελευταίου τέταρτον αίώνος, ούχί μόνον έξ ολοκλήρου 
έπισκιάζει τα  προγενέστερα έτη τής ζωής του, αλλά καί 
αποτελεί περίοδον βαρυσήμαντου έν τή  παγκοσμίιμ ίστορία. 
"Οτε ό Γουλιέλμος Α \ έστέφδη βασιλεύς τής ΙΙρωσσίας ήν 
ήδη πέντε καί εξηκονταετής σχεδόν, ώς δ ’ αυτός ό ίδιος 

_ έν τω κατά τάς ημέρας ταυτας προς τδν λαόν του διά τού 
Βίσμαρκ άπευθ-υνδέντι εΰχαριστηρίφ γράφει, „δεν ώφειλε καν 
νά έλπίζη, ότι χροώριστο αυτω βασιλεία μακρας διαρκείας“. 
Έδεωρεΐτο τότε ώς φιλελεύδερος καί δύναταί τις είπειν, 
ότι παρέμεινε τοιούτος μέχρις έσχατων. Άλλ’ υπέρ παν ήτο 
μέγας πατριώτης καί όταν οί φιλελεύθεροι ώπισ&Όχώρησαν 
προ τής έκτελέσεως τού μεγάλου πατριωτικού προγράμμα
τος τής ένεργού πολιτικής, δέν έδίστασε νά ζητήση τούς 
ίκανούς άνδρας εις τάς τάξεις των συντηρητικών. Άν ύπάρχη 
δ ’ ήγεμών έπιδείξας αναμφισβήτητα χαρίσματα περί τήν 
έκλογήν τών καταλλήλων προσώπων έν τή  κυβερνήσει, οδ- 
τος βεβαίως εΐνε ό Γουλιέλμος Α'. Ούχί μόνον ή πρόσκλη- 
σις του Βίσμαρκ είς τήν προεδρείαν τής Κυβερνήσεως καί 
δή πρός άντικατάστασιν τού όντως φιλελευθέρου χρίγκηπος 
’Αντωνίου Χοχενζόλλερν, τού δια στενής πρός τον βασιλι
κόν οίκον συνδεδεμένου συγγενείας καί παραιτηδέντος παν
τός έπί τής ήγεμονείας του δικαιώματος υπέρ τού βασιλεύ
οντος συγγενούς του, άλλα καί ό διορισμός τού 'Ρών, ώς 
ύπουργού τών στρατιωτικών, τού Μόλτκε, ώς αρχηγού τού 
γενικού έπιτελείου καί τού Μαντώϋφελ, ώς διευθ·υντού τού 
στρατιωτικού του γραφείου, οφείλονται είς τήν προσωπικήν 
του πρός αύτούς έκτίμησιν, άποδειχδείσαν άργότερον άληδή 
μεγαλοφυΐαν περί τό διακρίνειν τούς μεγάλους άνδρας, πριν 
ή ή ίστορία ανακήρυξή αυτούς τοιοότους. Οί έπί τήν διεύ- 
δυνσιν τών κοινών κληθ-έντες τότε άνδρες έπρόκειτο ν’ άκο- 
νίσωσι τό ξίφος τής Πρωσσίας πρός έπιτέλεσιν τού μεγάλου 
έργου τής γερμανικής ενότητος. Καί όταν τό παν ήν έτοι
μον, ό είς τά  όμματα τού κόσμου γέρων πλέον μονάρχης 
ώδήγησε τούς στρατούς του νικηφόρως είς τά  πεδία τών 
μαχών τρις έντός Ιξαετίας! Σήμερον καλείται υπό τινων 
μόνον έκ τών συγχρόνων του Γουλιέλμος ό νικηφόρος (der 
Siegreiche), αλλά δά  έλδη καιρός, καδ’ όν καί ή ίστορία

αύτη δέν δά  τώ άρνη&ή ττν  έπωνυμίαν ταύτην, διότι.αλη
θώς τω ανήκει.

Ή λίκα έργα έπετέλεσε κατά τό είκοσιπενταετές τούτο 
διάστημα τής βασιλείας του! Άπέσπασεν από τής Δανίας 
τό Σλέσβιγ-Ολστάϊν, ήσφάλισε τ<ϋ οΐκω του τήν ήγεμονείαν 
τών γερμανικών κρατών κατά τού τότε αντιζήλου οίκου 
τών Άψβούργων, ηύξησε τήν Πρωσσίαν διά τού Άννοβέρου, 
τού Έσσεν-Νασσάοο, τών παρά τον Άλβιν δουκάτων καί 
τής Φραγκφούρτης, έταπείνωσε τήν έπηρμένην όφρύν τής 
Γαλλίας καί ήλευδέρωσε τήν Ευρώπην τών άγυρτιών τού 
Ναπολέοντος Γ '. ’Εν τού χυρί δε τούν μαχών έσφυρηλάτησε 
τούς δεσμούς τής γερμανικής ενότητος, άναστήσας έκ τούν 
διεσπαρμένων έκείνων τμημάτοιν τού ε&νους τήν γερμανικήν 
Αυτοκρατορίαν, ούχί τήν άπραγματοποίητον έκείνην τού με- 
σαίωνος, αλλά ττν κραταιάν τής σήμερον ομοσπονδίαν, είς 
τούς μητρικούς κόλπους τής οποίας έπανέγαγε καί τάς πρό 
αιώνων άποσπασδείσας Θυγατέρας ’Αλσατίαν καί Λοδριγγίαν. 
Διά τού πρός τήν Γαλλίαν πολέμου έξεδίκησεν υβριν προγο
νικήν καί έξεπλήρωσε τήν ύψηλόφρονα εντολήν τής τόσον 
μεγαλοφυούς όσον καί ωραίας μητρός του Λουΐζης ,,νά έλευ- 
δερώση τόν λαόν άπό τής αισχύνης“.

Σήμερον ό άστήρ τής βασιλείας τού Γουλιέλμου Α'. 
έφδασεν εις τό δπατον τής λάμψεώς του σημεΐον. Ά μα τη 
έν πλήρει φωτί αύτού ανατολή έδυσαν δύω τών πριν λαμ- 
προτέρων αστέρων τού ευρωπαϊκού στερεώματος, ή αυτο
κρατορία έν Γαλλία καί ή κοσμική έξουσία τού Πάπα έν 
'Ρώμη. Καί ώς πας μέγας πλανήτης παρακολουδείται ύπο 
δορυφόρων, παρηκολουδησε καί τήν έν Βερσαλλίαις άνακή- 
ρυξιν τής γερμανικής ενότητος υπό τό αύτοκρατορικόν σκτ- 
πτρον τού Γουλιέλμου ή έπί τού Καπιτωλίου συμπλήρωσις 
τής ένώσεως τής ’Ιταλίας υπό τόν Βίκτωρα ’Εμμανουήλ.

Άπό πεντεκαίδεκα ετών τό Βερολίνον κατέστη τό κέν- 
τρον τ τ ς  Ευρώπης καί τό ίερόν, έν <5 φυλάσσεται τό παλ- 
λάδιον τής ειρήνης. Τά νήματα τής παγκοσμίου πολιτικής 
συγκεντρούνται είς την παρά τόν Σπρέαν πρωτεύουσαν, όπου 
χάριν τής ειρήνης άποφασίζονται καί αυτών τών εκβάσεων 
τού πολέμου αί τύχαι. Αί άρχάιαι άντιζηλίαι τών γερμα
νικών κρατών προ πολλού έλησμονήδησαν. Καί ή μέν πριγ- 
κήπισσα τού διά πολέμου προσαρτηδέντος Σλέσβιγ-Ολστάϊν 
είνε σύζυγος τού πρωτοτόκου υίού τού διαδόχου τής Πρωσ
σίας, ή δε αδελφή τούτου, έγγονή τού Γουλιέλμου, συνε- 
ζεύχδη τω διαδόχω τού Σάξεν-Μάϊνιγγεν, δπερ ύπήρξεν ή 
εστία τού κατά της Πρωσσίας μίσους, καί ή δυγάτηρ τού 
δουκός τού Νασσάου ένυμφεύθη άλλον έκ δυγατρός εγγο- 
νον τού προσαρτήσαντος είς τό ϊδιον εαυτού βασίλειον τό 
προγονικόν έδαφος. Άφ’ ετέρου έπί μεν τού δρόνου τής 
Βρουνσβίκης, τού μόνου γερμανικού κράτους, δπερ μέχρι τέ
λους έδείχδη σκληροτράχηλον περί τήν άναγνώρισιν τής 
ήγεμονείας τής Πρωσσίας μεταξύ τών γερμανικών κρατών, 
κάδηται νυν ό ανεψιός τού βασιλέως τής Πρωσσίας, πρίγκηψ 
’Αλβέρτος, ό δε δούξ τής Κουμβερλάνδης έλησμονήδη μετά 
τών διαμαρτυριών του, έν ώ τό Άννόβερον αποτελεί πρωσ- 
σικην επαρχίαν καί ή Αυστρία φαίνεται σήμερον τ  είλικρι- 
νεστέρα τής Γερμανίας σύμμαχος. Τέλος αί έν τή αυλή 
πρόσφατοι έπί τω ίωβιλαίω τελεσθ·είσαι έορταί περιφανές 
παρέσχον δείγμα τής λήδης τών πάλαι αντιζηλιών. Διότι 
όλως άπροσδοκήτως καί άνευ ούδεμιάς προηγουμένης αναγ
γελίας άπήλδ·εν είς Βερολίνον δι’ εκτάκτου άμαξοστοιχίας, 
όπως αυτοπροσώπως συγχαρή τω όμοσπόνδω αύτοκράτορι, 
ό βασιλεύς τής Σαξωνίας, ου σύμβουλος καί υ'πουργός διε-
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τέλεσεν ό περίφημος διά  τό κατά τής Πρωσσίας μισός του 
Βώύ'στ, όστις, άφ’ ου μετά τό πέρας τού αύστροπρωσσικού 
ϊίίλέμου είδε πηγνυμένην ττν βορειογερμανικήν ομοσπονδίαν, 
κατέφυγεν είς Αυστρίαν, όπου έγένετο υπουργός καί ύπήρξεν 

·. ό κατά τάς παραμονας τού γαλλογερμανικοϋ πολέμου συμ- 
βουλεύσας τω νέω κυρίω του τήν διά τών ένεργειών τού 
βίσμαρκ ναυαγήσασαν αύστρογαλλικήν συμμαχίαν.

’Ιδού είς ολίγας άδράς γραμμάς ό απολογισμός τής 
είκοσιπενταετούς βασιλείας τού Γουλιέλμου Α '. Τά μέν 
πρώτα δέκα αυτής έτη υπήρξαν δυελλώδη καί έπληρώδη- 
σαν άπό κρότους πυροβόλων καί οίμωγάς τραυματιών, έβά- 
φησαν με τό αίμα γενναίων τέκνων της πατρέδος καί έστε- 
φανώδησαν διά κλάδων δάφνης χλωρας. Τά δέ δεκαπέντε 
τελευτάϊα, υπήρξαν ετη μεγαλείου, κατά τά  όποια διαρκώς 
έν άσμα έπλήρου τήν ευρωπαϊκήν ατμόσφαιραν, ό ύμνος 
τής είρήνης. Κατά τά  τελευταία ταύτα έτη ό γηραιός μο
νάρχης κατέστησε τήν Γερμανίαν σημαίνουσαν ναυτικήν δύ- 
ναμιν καί έπροίκισεν αυτήν δι’ αποικιών. Περί δείλην δέ 
τού βίου του έπόδησε νά έπιστέψη το μέγα αύτού έργον 
ούχί μόνον διά τής οικονομικής τής χοίρας άναμορφώσεως, 
αλλά καί διά τής άπό ταύτης άπορρεούσης κοινωνικής ευη
μερίας. Καί ώς άνεδείχδη μέγας μεταρρυθμιστής έν τή

στρατιωτική τής χώρας αναδιοργανώσει, έπεζήτησε ν άνα- 
δειχδή καί μέγας κοινωνιστής έν τή  οικονομική αυ’τής άνα- 
πλάσει Κατά τά  τελευταία έτη διά σειράς διαγγελμάτων 
πρός τάς βουλάς έξεδήλωσε τόν πόδον νά ίδη πριν καταβή 
είς τόν τάφον, νομοδετικώς τουλάχιστον, έξησφαλισμένας 
τάς τύχας τών έργατικων καί άπορων τάξεων τού βασιλείου 
του. Καί ή ιδέα έκείνη μεγαλοφυών μέν, άλλ’ άνευ πρακτι
κού νοός οικονομολόγων, τν  έξεμεταλλεύθησαν παράφοροι 
δημαγωγοί καί ήτις έγέννησε τ ίν  τρομεράν διε&νή καί έσά- 
λευσε τούς δφόνους παντοδυνάμων ηγεμόνων, έγγίζει νυν να 
πραγματοποιηδ:ή υπό τού ενδόξου απογόνου τής υπερήφανου 
δυναστείας τών Χοχενζόλλερν. Ή  δέ ίστορία παρά τάς 
στρατιωτικός μεγαλουργίας 9·ά μνημονεύση καί τών οικονο
μικών σχεδίων τού ήγεμόνος τούτου, έπί τών ημερών τού 
όποιου έλαβεν όπαρξιν ό νεότευκτος πολιτειακός κοινωνισμός 
ίδέίΐαίεεοοΐαΐίδΐηνιβ).

Ατομικώς ό Γουλιέλμος Α’. δύναται νά καυχάται, ότι 
ούδείς μονάρχης προ αύτού κατέκτησε τήν άγάπην τού λαού 
του είς τοιούτον βαθμόν. Σήμερον εΐνε άναμφισβητήτως ό 
δημοφιλέστερος έν Ευρώπη ήγεμών, χωρίς ουδέποτε νά έπι- 
ζητήση τούτο έπιτηδεύων βεβιασμένην δημοτικότητα.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΡΟΥΚΗΣ.
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Δίν αναλαμβάνω πα’σαν τής διηγήσεως τήν εύδύνην, 
άλλ’ ή αξιοπιστία τού ώς αύτηκόου χαραστήσαντός μοι τό 
χραγμα φίλου βεβαίως δέν δύναται νά τεθ'ή υπό άμφισβή- 
τησιν.

Σκηνή ήν ό υπό τούς Στύλους χώρος, ή ώρα εσπερινή 
καί ήρως τέσσαρες ή πέντε αξιωματικοί τού ήμετέρου στρα
τού, — καί όχι έκ τών κατωτέρων. Συμμορφούμενοι πρός 
τήν αίωνίαν συνήθ·ειαν, ήτις καΰ·’ εσπέραν ώδ-εί, δίποδα πρό
βατα τού Πανούργου, άκολουθ-ούντας άλλήλους χωρίς νά 
ήξεύρουν διά τί, τούς κατοικοΰντας έν Ά&ήναις κατά τούς 
.θερινούς μήνας, έπί προφάσει διασκεδάσεως, πρός τά  ’Ολύμ
πια καί τόν Ίλισσόν, οί άγαθ·οί στρατιώται εΐχον ΙξέλΟει 
καί αυτοί τής πόλεως καί παρεκάθ·ηντο περί στρογγύλην 
τράπεζαν ενός τών έκεί που πεπηγμένων καφφενείων, άνα- 
πνέοντες τήν άπό τής φαληρικής άκτής έπιφερομένην δρό
σον, τούς άπό τού κυμβίου τού καφφέ των άναδιδομένους 
ατμούς καί τάς αναθυμιάσεις τών έγγύς λιμναζόντων παν
τός είδους ύδάτων. Πρός συμπλήρωσιν τής ευδαιμονίας δέν 
υπελείχετο επορ,ένως φυσικώ τω λόγω ή νά δώση τις τών 
συντρόφων καί τήν άφορρ.ήν πολιτικής συζητήσεως, ήτις έν- 
νοεΐται ότι δέν έβράδυνεν άκριβώς μετ^ όλίγον νά έκραγή 
βοώσα καί ζωηροτάτη.

Άλλα πράγμα άσύνηθ·ες καί παράδοξον! ή διάρκεια της 
δέν ύπήρξεν ούτε όση ή τού σιγάρου, όπερ διαδοχικώς έκα
στος έξ αυτών άνήψεν ή μάλλον ορθώτερον διήρκει μέν 
καί έπετείνετο είς φωνασκίαν καί δόρυβον, άλλ’ ύφισταμένη 
περίεργον μεταμόρφωσιν ήλλασσε καί σκοπόν καί χαρακτήρα. 
Πρός την Πολιτικήν ήρχετο, έμφανιζομένη αίφνιδίως, νά δια- 
πληκτισθ'ή ή Επιστήμη, καί τήν περί τών τελευταίων απο
φάσεων τής Κυβερνήσεως ή τών προσφάτων συνεδριάσεων 
τής Βουλής φιλονεικίαν άποτόμως διέκοχτεν άλλόκοτος γεω
γραφική Ιρις. Όμολογουμένως δέ τό άντικείμενον τού γέου 
άλλαλαγμού δέν ήτο ανάξιον είτε νά ύχοχωρήση προ αύτού

ή αρχική ομιλία είτε να προκαλέση τάς κραυγας και τούς 
διαπληκτισμους, ών έγίνετο παραίτιον.

Φαίνεται ότι έν τή ορμή τής ρητορείας του είς έκ τών 
έντίμων στρατιωτικών έκρινε καλόν νά όμιλήση καί γενι- 
κώτερον περί Ε λλάδος , καί τών πρός τά  λοιπά κράτη τής 
υδρογείου σφαίρας σχέσεων της, ών έλεγε πολύς &ά παρέλδγι 
χρόνος ν αποκατασταδή όμοια, μικρόν αυτή καί άπομεμα- 
κρυσμένον άσκχτιχον έ&νάριον. Τών παρακαθημένων τις 
ή θέλησε νά διορθ-ώση τόν συνάδελφόν του ύχοδεικνύων αύτω, 
ότι, καθ’ όσον ένεθ·υμεΐτο, ή Ε λλά ς υπάγεται μάλλον είς 
τήν ’Αφρικήν· άλλ’ ό πρώτος έπέμεινε, βαδ·μηδόν δέ άνε- 
μίχύησαν είς τήν συνδιάλεξιν καί οί λοιποί, τοπο&ττούντες 
τήν χώραν, ής κάτοικοι καί φρουροί έτάχθησαν, έκαστος είς 
οίανδήποτε κατά βούλησιν τών διαφόρο>ν γνωστών ηπείρων, 
εΤς δέ μόνος εύρέθη άπομείνας ό μή λαβών τήν σκληρότητα 
νά μή τήν άποσπάσγι εκείνης, είς Υ̂ν πράγματι άνήκει.

Άπό τής άνωτέρω συντόμου ιστορίας έλλείπουσιν οί, δι 
ών συνώδευε τήν ίδικήν του έκ&εσιν τών γενομένων ό άνα- 
κοινώσας μοι αύτήν φίλος, άληθ·είς ώρυγμοί στρατιωτικής 
άγανακτήσεως κατά τής τοιαύτης άμαθ·είας άξιωματικών 
τού ελληνικού στρατού, άγνοουντων πού κείται ή πατρίς 
των. Ή  άγνοια τής γεωγραφίας καί ή άτελεστάτη αύτών 
παίδευσις ήτο άναμφιβόλως ό κυριοίτερος λόγος τής συζη
τήσεως, είς ήν περιεπλέχθ-ησαν οί απλοϊκοί άνδρες. Άλλ’ 
ήξιζεν ϊσως νά. συγχώρησή έξ ολοκλήρου αύτοίς τό μικρόν 
τούτο κρίμα χάριν τής μεγάλης Ιδεολογικής καί ίστορικής 
άληδείας, ήν έστω καί άκουσίως ύπεστήριζον.

Πάσαι όμολογουμένως αί γεωγραφίαι όλων τών τόπων 
καί όλων τών γλωσσών, άπό τής κολοσσιαίας καί δυσα
νάγνωστου τού Elysée Reclus μέχρι τής συντόμου καί δυ- 
μηδούς τού ήμετέρου κ. Δήμιτσα, τήν χώραν ήμών κατά 
συνήδειαν προσαρτώσιν είς μίαν άκραν τής Εύρώπης. Αμ
φιβάλλω όμως άν πρός τήν πεπολιτισμένην τούτην ήπειρον
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6 ΚΛΕΙΩ.

Ινόνων αύττν υπάρχει κκι άλλος τις δεσμός εκτός του εΐ- 
ρημ,ένου. Ουτε μεγάλως δε 9·ά μ’ Εξέχληττεν ό συγγρα- 
φευς, οςτις, δημιουργών καινοφανή και τολμηράν γεωγρα
φίαν, όχι πλέον έπι τη βάσει των ασήμαντων και ανόητων 
έπϊ του χάρτου γραμμών, άλλ’ Επί τη βάσει του κοινωνικού 
και πολίτικου' βίου καί κα&εστωτος έκαστου έθνους, μας 
έστελλε νά γειτονευσωμεν προς τό Θιβέτ η την Βουχάραν.

Ε γγύ ς , ω ναί, Εγγύτατα ϊσως τ' φυσις συνέρραψε την 
λωρίδα ταύτην της γης προς τό ευρυ πεδίον, Εν ω αγωνί
ζονται τον δρόμον της προόδου οί λοιποί λαοί, οί ηγούμε
νοι του ανθρωπίνου γένους. , Βεβαίως ομως ουτε η συγγέ
νεια του αίματος άδελφόνει ημας προς αυτούς, ουτε 6 σφυγ
μός της δ-αυμασίας κυκλοφορίας Εκείνων δονεί καί τάς φλέβας 
ήμων, ουτε τό ανδρικόν σφριγάς των τινάσσει επίσης καί 
τό μη Ετι άναπτυχδέντος άσ&ενικου βρέφους σωμά μας. Καί 
τούτο ουδόλως άντίκειται πρός φυσιολογικούς νόμους. Διότι 
μήπως άμορφον έκφυμα, ουτε ιδίαν εχον υπαρξιν ούτε απ’ 
Εκείνης δυνάμενον νά δανεισδη, δέν εύρίσκεται πολλάκις κε- 
κολλημένον παρά την ρίζαν πλατάνου, ής τους εύρωστους 
κλάδους διαρρέει ό χυμός της Δυνάμεως καί φρίσσει τό φύλ
λωμα υπό την πνοτν τού άνέμου τής Ζωής;

* ** .

Ό  δ ’ Εντελής ως διά φανταστικού σινικού τείχους χω
ρισμός καί ή άπομάκρυνσις εϊνε ίδίως καταφανής, όταν των 
πάγκοινων αλλαχού Ευ στιγμή καδισταμένων ανακαλύψεων 
τού νεωτέρου πολιτισμού μέχρις ήμων μόλις φ&άνει αμαυρά 
τις καί Ιξησδενημένη άπήχησις. "Όσος χρόνος χρειάζεται 
όπως αότη διαδοδή καί τεδή Εκεί είς γενικήν χρήσιν, τρι
πλάσιος ίσως απαιτείται όπως ημείς άκούσωμεν τό υνομά 
της μόνον καί όταν οί άλλοι άπορρίπτουσιν είς ράκη τά 
ένδύματα αυτών, τότε ημείς συρόμενοι ύπίσω των συλλέγο- 
μεν τά  απορρίμματα εκείνα είς περικάλυψιν τής ήμετέρας 
γυμνότητος.

Έ ν  τουτοις καί δ ι’ αυτών των Ελλιπέστατων μέσων 
τής πρός άλλους επικοινωνίας Επιτυγχάνεται Ενίοτε νά μαν- 
9·άνωμεν εστω τουλάχιστον μόνον πως Εργάζονται καί πως 
ζωσιν αλλαχού. Καί τού τηλεφώνου ή βοή, ξένη άλλ’ οχι 
δλως άγνωστος είς τά  ώτά μας ενίοτε αντηχεί, καί τού 
ηλεκτρικού σιδηροδρόμου τό σύριγμα άκούεται ύπερ τά  ορη 
καί τάς δ-αλάσσας, εν ω την γαλήνην των ήσύχων δρομώ
νων μας δεν Ετάραξεν ετι ούτε τό τού ατμού, καί τής 
ατμόσφαιρας ή άπειλουμένη διά τού πηδαλίου τού αεροστά
του άναστάτωσις μεταδίδει Ελαφράν τινα δόνησιν καί είς 
τον ακίνητον ημών αίδέρα- άξιοδαυμάστως δ ’ Ενίοτε κατορ- 
δ-ούται νά γίνωνται καί παρ’ ήμίν γνωσταί, ώς Ιδανικού κό
σμου απίστευτοι μυδοπλαστίαι, ειδήσεις, όποίαι δύο άνεγρά- 
φησαν πρό τίνος εν τινι των Εφημερίδων μας, περί άνακα- 
λόψεως βουτύρου κατασκευαζομένου διά τού η’λεκτρισμού, 
καί περί Επινοίας υπό ευφυούς κερδοσκόπου μανδηλίων τού 
δυλακίου, άτινα βρέχόμενα διά περιέργως ευώδους καδιστα- 
μένου αποστάγματος Εκ σκορόδων, εχουσι την ίδιότητα νά 
προκαλώσιν άφ&ονα τά  δάκρυα των ποιούντων χρτσιν.

* **

'Ομολογώ δέ ότι τας τού τελευταίου τούτου είδους Επι
ζητώ μετά πασης έπιμοντς καί αύται εχουσι τό χάρισμα, 
ολως ιδιαιτέρως νά με συγκινώσιν. 'Ο  πρός τάς μεγάλας 
Εφευρέσεις δαυμασμός μου εΤνε όσον καί αύταί μέγας· πι
στεύω δέ ότι οί έπελευσόμενοι αίώνες όφείλουσι νά διατη-

ρήσωσι καί δα  διατηρήσωσι την μνημην των Μπέλλ, των 
Έδισσον, των Ζαβλοσκοίφ, των Κρέβς ή τών 'Ρενάρ μα- 
κρότερον ή την δλων συλλήβδην τών μεγάλων σφαγέων, ο£- 
τινες διήλδον Επί τού κόσμου υπό τά  ονόματα Μέγας ’Αλέ
ξανδρος, ΚαΤσαρ, 'Αννίβας, ’Αττίλας ή Βοναπάρτης. 'Η  επί- 
δρασις, ήν καί τό τηλέφωνον καί ό ηλεκτρικός σιδηρόδρο
μος καί τά  διευδυνόμενα αερόστατα καί όλα τά  άλλα ανά
λογα μηχανήματα άναμφιβόλο>ς δά  έχουν Επί τής μελλούσης 
ζωής τού άνΟ·ρωπίνόυ γένους εΐνε βεβαίως ανυπολόγιστος· 
άλλ’ αί μικραί έκειναι ανακαλύψεις, αί άφορώσαι πρός τάς 
καδημερινάς καί ιδιαιτέρας άνάγκας, αί κρινόμεναι πολλάκις 
με τό μειδίαμα είς τά  χείλη, εΤνε ίσως μείζονος προσοχής 
άξιαι καί ή Επιρροή αυτών ίσται πιδανώς ή μεγαλητέρα. 
Ή  βα9·μιαία αυτη έπέμβασις τής Επιστήμης είς τά  τού οι
κογενειακού βίου εΤνε ή χροωρισμένη νά μεΐαβάλη έξ ολο
κλήρου την μέχρι τοΰδε δψιν τής σφαίρας ημών· καί αφού 
από τόρα ούτως ήρχισεν, εύκολον νά φαντασδή τις οποίας 
διαστάσεις μέλλει νά προσλώβη κατά τόν προσεχί* αίώνα 
τής άναπλάσεως, όςτις δά διαδεχδή τόν παρόντα.

*  *%

Ό λίγιστα Ετη χωρίζουσι τούτον άπό τού μοιραίου τέρ
ματός του. Οί πρώτοι ρόγχοι τού γιγαντείου ψυχορραγημα- 
τος αυτού άκούονται ήδη. Νευροπαδής Σαρδανάπαλος, γη- 
ράσας καί Εξαντληδείς Εν τή  Εργασία εξ υπαμοιβής καί τή  
κραιπάλη, άποτεφρούται κατά μικρόν Επί τής πυράς τών 
ύπερεξημμένων χαδών του, άτινα αυτός εαυτώ Εδημιούργησε 
διά τής απεριορίστου αυτού πρός την άπό τών χροηγηδέν- 
των αδελφών του τελείαν άποξένωσιν όρέξεως, τής πρός τήν 
Ερευναν άκορέστου δίψης του καί τής Εχιδυμίας οΰ μόνον 
τών προκατόχων του νά μηδενίση τούς αγώνας, αλλά καί 
τών διαδόχων του νά χαράξη τ ίν  τροχιάν καί νά όρίση 
τήν κίνησιν. Άλλ’ επί τού Εδάφους, όπερ πλημμυρούσιν Ετι 
τού κατακρημνισμοΰ τά  Ερείπια, .ή άνοικοδόμησις δεν εΤνε 
πολύ εύκατόρδωτος. Έ ν  τή 'αυτή χειρί δεν χωρεΐ ¿μου τής 
κατεδαφίσεως ό πέλεκυς καί τής άνεγέρσεως ή σφύρα. Καί 
πριν ακόμη αποσάρωδώσι τά  συντρίμματα, πώς καί πού δά 
τεδώσι τού οικοδομήματος αί βάσεις;

"Ο,τι όμως είς αυτόν, κεκοπιακότα εκ τού Εργου τής 
καταστροφής καί Εκτεδαμβωμένον Επί τέλους αυτόν τόν 
ϊδιον άχοβλέποντα πρός τήν διανυδεΐσαν οδόν, ήτο απρό
σιτον, διά τό μέλλον φυσικώς δ’ άποτελή τήν κανονικήν 
τάξιν τών πραγμάτων. Τά ταπεινά δεμέλια, άτινα κλο- 
νούμενα καί όλισδηρά Εκρόφδασεν αυτός νά στηρίξη, ύπ’ 
Εκείνων δ ’ «ρδώσιν είς οικοδόμημα πανύψηλον. Καί άπό 
της τέφρας αυτού δά  γεννηδή ό Είκοστός Αίών, νεανίας 
άκμαΤος καί ίσχυρός, είς ¿ν ώρισται τής νίκης καί τής δη
μιουργίας ό κλήρος.

* * .*

Τού Επηγγελμένου τούτου αίώνος καί κατά προσέγγισιν 
ετι τό πανόραμα αμφίβολον εϊνε, άν δά  ήδύνατο νά Επί
δειξη ήμίν οίοσδήποτε προφήτης. Αυτοί οί Εμπνευσμένοι 
ποιηταί της Παλαιας Διαδήκης, οί διά τών βαρυήχων αυ
τών στομάτων άποκαλύψαντες είς τόν κόσμον τήν μέλλου- 
σαν ελευσιν τού Γίού τού Άνδρώπου, δά  Ερριπτον ίσως τήν 
προφητικήν γραφίδα των, ανίκανοι νά χαράξωσι τήν κατα
πληκτικήν εικόνα- καί ή δερμή φαντασία αυτού τού μάν
τεως τής Άποκαλύψεως, τού άνασύραντος τό παραπέτασμα 
Επί τής απίστευτου καί φοβέρας σκηνής τής τελευταίας ήμέ-

ΚΛΕΙΩ. 7

ρας τού παντός, δα  ήδυνάτει ϊσως νά συλλάβη, αφού εκυο- 
φόρησε τήν ίδέαν ττς  καταστροφής, τό όνειρον τής νέας δη
μιουργίας.

Έ ν  τούτοις ύπήρξάν τινες μή άποδειλιάσαντες νά πα
ράσχο/σιν ήμίν τολμηράς τινας σκιαγραφίας τού μεγάλου 
Αίώνος. Γελοιογράφος τις, άξιοδαυμάστου ¿μολογουμένως 
φαντασίας καί μεγάλης Επινοητικότητος, άφιέρωσεν ολόκλη
ρον χιλιοσέλιδον τόμον είς τήν μέλλουσαν άποψιν τού κό
σμου. Έ ν  τώ Εργω του πάντα τά  στοιχεία ύποτίδενται 
υπόδουλα. Ούδέν μένει άχρησιμοποίητον έν τή πλάσει. Κα
νείς φραγμός Εκτάσεως, κανεν φυσικόν Εμπόδιον, κανέν δριον 
δυνάμεως. Ή  τυφλή ύλη, όργανον άπλούν πλέον μεταξύ 
τών χεφών τού πνεύματος, ούδέν δϋναται νά τω παρεμ
βολή πρόσκομμα' καί Εκείνο, πανίσχυρου, μεταπλάττει, ίδύ- 
νει, υποτάσσει, ρ.εταμορφόνει, κινεί αυτήν καδ’ οίονδήποτε 
τρόπον, σχεδόν τήν γην όλην ώδοϋν είς ταχύτερον περί τόν 
άξονά της στρόβιλον. Καί κύριος τών όλων, δεός Επί τού 
κόσμου, ελεύδερος καί Εν τή δαλάσση καί τή  ξηρα καί τω 
αέρι, ύπερπηδών τά  όρη καί διασχίζων τά  πελάγη καί ιπτά
μενος είς τούς αίδερας ό Άνδρωπος βάλλει τήν ύπερτάτην 
τού δριάμβου του κραυγήν.

Ή  νύξ δεν υπάρχει πλέον δ ι αυτόν. Άπό τών γιγαν- 
τείων ηλεκτρικών αυτού φάρο>ν, τών υποκειμένων τών βου
νών καί το~ν κοιλάδων, ή Εκτασις πληρούται φωτός, είρω- 
νευομένου διά τής Ισχύος αυτού τήν ώχραν καί άσδενικήν 
λάμψιν τής γηραιάς σελήνης, ήτις, ώς παλαιός λύχνος άφ’

οδ Ελλείπει τό ελαιον, κυλιέται «νευ ζωής, όπως κρύψη τό αϊ- 
σχός της μεταξύ των νεφών. Καί άν τ  ημέρα δέ τόν Ενο
χλεί, καί αυτήν δύναται νά Εξαφανίση· ό ήλιος δεν τω χρει
άζεται, αφού κατώρδωσε καί άνευ αυτού νά ζή τήν νύκτα' 
τ ί τόν κωλύει λοιπόν καί νά τόν σβέση όταν δέλη;

‘Η  στερεά δεν υπάρχει πλέον δ ι αύτο'ν. Έβαρύνδη 
τήν τετριμμένην απ’ αίώνων επ’ αυτής' ζωήν; Δεν Εχει τί
ποτε νά ζηλεύση τά  αμφίβια. Τ ά υποβρύχια πλοίά του τώ 
προμηδεύουσι καί τό χρήσιμον φως καί τόν άπαιτούμενον 
αέρα καί τήν άναγκαίαν δύναμιν όπως τόν μεταφέρουν διά 
τινα καιρόν μέχρι τού πυδμένος τής αβύσσου, άνά μέσον 
τών Ερεβωδών μυχών, είς ούς ούτε όφδαλμός ήλιου δεν 
είσέδυ, υπό τά  Εκπεπληγμένα δμματα τών κατοίκων τού 
πόντου, άπορούντιον τίς οδτος ό έπελδών νά είσβάλη καί νά 
ταράξη τά  ήσυχα ύποχδόνια βασίλειά των τερατώδης ξένος. 
‘Η άν δέλη, αί κολυμβητικαί συσκευαί του τώ έπιτρέπουσι 
ν’ άνανεοί καδ’ εκάστην άφόβως τό δαύμα τού Ιησού, βα- 
δίζων Επί τών ύδάτων.

'Γπεράνω τών απειρομεγεθών πόλεων του, τιτανουργη- 
μάτων μεγαλοπρεπείας και τέχνης, διασταυρούνται έν τη 
φαεινοτάτη νυκτί πελώρια ίχ0·υοειδή αερόστατα, κατακλύ- 
ζοντα τήν ατμόσφαιραν. Εναέριος σιδηρόδρομος διέρχεται 
Εν μανιώδει καλπασμφ. Καί είς τήν καταχδόνιον συναυλίαν 
μιγνύει τόν ύπόκωφον βόμβον του τό σύριγμα υποβρυχίου αμα
ξοστοιχίας ή τ  ηχώ μυρίων άπομεμακρυσμένων τηλεφώνων.

(ί’π ε ια ι  τ ύ  τέλος.) ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΤΣΑΚΗΣ.

Η Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Η .
(Δ ιήγημα.)

. . , Ναί βέβαια, ήρχισε ϊ.έγων ό Πέτρος Γαβριήλοβιτς, κατά τόν βίον 
μου εϊδον πολλάς ήμέρας θλίψεως καί ¿δυ'νης, τάς όποιας μ ίτά  δυςαρε- 
σχοίας πάντοτε ανακαλώ είς τΕν μνήμην μου. Έ ν  τούτοις οας ύπεσχέδην 
την ιστορίαν αύτων. ’Ακούσατε λοιπύν.

I.
Κατψκουν τότε, τ ίν  χειμώνα δηλαδή του έτους 1835, έν Μόσχα παρά 

%7¡ θεία  μου, αύταδέλφη τής μακαρίτιδος μητρός μου. Ή μ η ν  δεκαοκτώ 
ετών καί μόλις πρό ¿λίγου ειχον προβιβασ&ή έν τω Πανεπιστημίω της 
Μόσχας άπό τής δευτέρας είς τήν τρίτην τάξιν τής „ωραίας“  Σχολής, ώς 
συνείίΗξον τότε νά τήν λέγωσιν. Ή  5εία μου ήτο φιλήσυχος καί ήπία 
γυνή, πρός-τουτοις δέ καί χήρα. Κατωκει εν τινι μεγάλη ξυλίντ; οικία 
τής έδου Όστοσενκα, &ερ|ααινομέννι κα'Ο* εκάστην όσον εϊνε δυνατόν νά 
επιθυμήσει τις έν Μόσχα. ’Επισκέψεις σχεδόν ποτό δέν εδέχετο, άπό 
πρωίας δε μέχρις εσπέρας Ικάόητο μετά δύο κυριών, αιτινες άπετέλουν 
τήν συναναστροφήν της,- εν τινι αιθούση· επαιζε μετ’ αύτών κοντσίναν 
καί έφρόντιζε πάντοτε νά κατακαπνίζη, όσον ήτο δυνατόν, καί τόν εαυτόν 
της καί τά περί αύτήν. Ή  εργασία αυτή έγίνετο κατά τόν εξής τρόπον. 
Αί κυρίαι ττς συντροφιάς της μετέβαινον είς τόν προθάλαμον καί μεά 
¿λίγα λεπτά γέρων τις καί επίσημον στολήν φέρων υπηρέτης εφερε χαλκήν’ 
λεκάνην, Ιν&α επί πεπυρακτωμένης κεράμου εκειτο δεσμίς ήδυόσμου, 
Ετρεχε διαρκώς άνω κάτω είς τό δωμάτιον χυνων συγχρόνως ϊξος επί τοΰ 
καιομένου φυτού. Ό ταν  ί λευκός καπνός κατεκάλυπτε τό Ιρρυτιδωμε'νον 
πρόςωπόν του, συνέστελλε σκυθρωπώς τάς όφρύς του καί εστρεφεν αύτό 
πρός τά ¿πίσω, άλλά τά έν τω έστιατορίφ καναρίνια, εξοργιζόμενα έπί 
τφ  συριγμω τού παραδόξου τούτου θυμιάματος, έπτερύγιζον ετι σφοδρό
τερου κατ’ αύτοΰ.

Ή  θεία μου μέ ήγάπα τρυφερώτατα, μέ έχάϊδευεν όμως παραπολύ 
— ϊσως διότι ήμην ¿ρφανός πατρός καί μητρός. Παρέδωκεν εν όλόκλη. 
ρον πάτωμα εις τήν άπεριόριστόν μου διάύεσιν. Τ ά  δωμάτιά μου ειχον 
κομψο'τατα Επιπλα καί ουδόλως παρεβάλλοντο πρός τά τών σπουδαστών. 
Ε ίς τόν κοιτώνα μου Εβλεπες ροδοβαφή παραπετάσματα τών παραθύρων 
καί είς τήν κλίνην μου ¿δόνας έκ λεπτότατης μουσελίνης με κυανόχροα

κεντήματα. Αύτά τά κεντήματα, νά ’πώ  τήν αλήθειαν, προςέβαλλον όλί- 
γον τήν φιλοτιμίαν μου. Τό κατ’ εμέ ένόμιζον ότι αί τοιαύται „ενδείξεις 
της τρυφερο'τητος1· δεν ήδύναντο παρά νά με βλάψωσιν εις τό  ίμματα 
τών συσπουδαστών μου, οί όποίοι άμε'σως εϊχον σπεύσει νά μοι προςάψωσι 
τό επίθετον ,,κεράτσαν οικοτροφείου“ , διότι ποτέ δέν εϊχον ένδώσει νά 
φ ονμά ρω  μαζή των. Ε ις τάς έπιστήμας — διά τ ί  ν άποκρύψω αύτη'ν 
μου τήν αμαρτίαν; —  όλίγον κατεγννόμην καί μάλιστα είς τήν αρχήν τών 
μαθημάτων. ’Αντί τούτου πολύ συχνά μέ Εβλεπε τις είς τούς περιπάτους, 
καί Ετι συχνότερου νά τρε'χω μέ τό ελκηθρον, τό όποιον εϊχον λάβει ώς 
δώρον παρά της θείας μου. Σπανίως έπεσκεπτόμην ,,εύγενεστάτων όμο- 
γενών“ οικογένειας, άλλ’ είς τό θέατρου εύρισκόμηυ ϊσως περισσότερον και
ρόν παρά τόν ϊδιον αύτοΰ διευθυντήν· ομοίως εξώδευον είς τά ζαχαρο
πλαστεία καθ’ Εκάστην μέγαν άριθμόν ,,παστετών“  καί γλυκισμάτων. Παρ’ 
όλα ταύτα όμως ποτέ δέν Εκαμνον κακοήθειάν τινα καί έφερόμην πολύ 
μετριοιρρόνως καί χρηστοήθης — ’ςάν νέος άπό σημαντικό σπίτι, καθώς 
λέγουν οί Κωνσταντινουπολΐται. Ποτέ δέν ήθελον νά λυπήσω ούτε μέ τό 
παραμικρόν τήν α’γαθήν μου θείαν, άλλως τε δέ καί τό αϊμα έκυκλοφόρει 
αρκετά ήσύχως είς τάς φλέβας μου.

II.

Από μικρας ηλικίας τό ζατρίκιον εϊχε καταντήσει δ ι’ εμέ πάθος. 
Περί της θεωρίας του καμμίαν ίδέαν δέν εϊχον, Επαιζον όμως όχι πολύ 
κακά, 'Ημέραν τινά παρέστην Εν τινι ξενοδοχείο) μάρτυς πεισματώδους 
τινός μεταξύ δύο ζατρικιστών άγώνος, εκ τών όποίων ό εϊς, ξανθός καί 
μόλις είκοσιπενταετής νέος, μοί έφάνη πολύ άνώτερος τού αντιπάλου του. 
Τό άποτελεσμα τής πάλης άπέβη δι’ αύτόν εύνοϊκόν, έγώ δέ αμέσως τώ 
έπρότεινα ν’ άντιμετρηθή καί πρός έμε'. Συνήνεσε —  καί μετά παρέλευσιν 
μιας ώρας τρεις φοράς διαδοχικώς Εγινα παρανάλωμα τής τέχνης καί δε
ξιότητάς του.'

—■ Έ χ ετε  φυσικήν κλίσιν πρός αύτό τό παιγνιδιού, εϊπε μέ τόνον 
εύπροςηγορον, ϊσως διότι παρετηρησεν ότι προςεβλήθη ή φιλαυτία μου, 
άλλά αγνοείτε τούς θεμελιώδεις κανόνας του. Πρέπει νά προμηθευθητε
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«ν βιβλιάριον περί τού ζατρικίου — τδ υπό τού 
Άλλγάϊερ ή του Πετρώφ παραδείγματος χάριν

— Έ τσ η  νομίζετε; Άλλα πού νά είρω 
αύτδ τδ βιβλιάριον;

— Έ λδτε νά με έπισκεφθήτε μίαν φο
ράν. ’Εγώ  έχω νάσ δς δώσω.

Moi εΤπε τδ όνομά του καί τδ μεροφ, 
όπου κατώκει. Τήν επιούσαν τδν επεσκεφθην 
καί μετά μίαν έβδομάδα κατέστημεν άχώριοτοι 
πλέον φίλοι.

III.
Ό  νέος μου γνώριμος εκαλείτο ’Αλέξαν

δρο? Φουστώφ, κατώκει δέ παρά τή  μητρί του, 
πλουσία συζύγω συμβούλου της επικράτειας, 
είς χωριστόν τ ι. διαμερισμα .τΐ)? ευρυχώρου οι
κίας της και·μέ δλην του τήν ελευθερίαν — · 
απαράλλακτα όπως κ’ εγώ παρά τή ,θε ία  μου. 
*Ήτον υπάλληλος έν τ<ρ 'Γπουργείωτής αύτο· 
κρατορικής αυλής. Είλικρινώς προςεκολλήθην 
είς αύτδν καί ήσθανόμην, .?τι καδ' όλην μου 
τήν ζωήν ποτέ δέν έσχετίσθην μέ τόσην συμ
πάθειαν πρδς νέον σχεδδν τής ηλικίας μου. 
Ολα του έν γένει έκαμνον Ιντύπωσιν γλυκείαν 

καί εύάρεστον, τδ σύμμετρόν του ανάστημα, τδ 
βάδισμά του, ή  φωνή του καί πρδ πάντων τό 
μικρόν καί λεπτοφυές πρόςωπόν του με τούς 
ΰποχρυσίζοντας'γλαυκούς δφθαλμούς, τήν ώραίαν 
καί φιλαρέσκως προεξέχουσαν βΐνα, μέ τό αιω
νίως μειλίχιον μειδίαμα έπί τδν  ερυθρών χει- 
λέων καί μέ τήν δλίγον βοστρυχώδη καί μα- 
λακήν κόμην έπί του στενοί! μέν, αλλά χιονο- 
λεύκου μετώπου του. "Ο,f t  κυρίως διεκρίνετο 
παρά τ δ  Φουστώφ ήτο τδ δμοιόμορφον καί ή  
συνεσταλμένη, άλλ’ ευχάριστος εύπροςηγορία 
του φυσικοί! του χαρακτηρος. Ουδέποτε έβυ- 
θίζετο είς σκέψεις καί πάντοτε ηύ-χαριστείτο 
μέ δ,τι δήποτε. Δι’ αύτδ δμως καί τίποτε δέν 
κατώρθονε νά τδν ένθουσιάση καί νά τδν πα- 
ρασύρη. Πασα περίσσεια, πασα υπερβολή καί 
αύτδν άκόμη τδ ν  ■ εύγενών αισθημάτων τδν 
ήνώχλει καί τδν έθλιβε. ,,Αύτδ εΤνε βάναυσον. . 
συνείθιζε νάλέγη  είς τοιαύτας περιστάσεις, έν 
ω άνεπαισθήτως σχεδδν.έκίνει τούς ώμους καί 
εκάμμυε τούς ύποχρυσίζοντας- οφθαλμούς του.

θαυμαίίους, τή άληθεία, όφθαλμούς εΤχεν 
αύτός δ Φουστώφ ί  Άκάταπαύστως έξέφραζον 
συμπάθειαν, εύαρέσκειαν.καί άφοσίωσιν άκόμη. 
Κατόπιν παρετήρησα,- δρι. ή εκφρασις αυτή τών 
δφ^αλμων του.πρρήρχετο μόνβν' καί' μόνον από 
τδν άσυνήθως αρμονικόν , αύτδν σχηματισμόν, 
καί ότι δέν μετεβάλλετο ούτε καί άν. δ Φου
στώφ ετρωγε τήν σούπαν του ή. έκάπνιζε τδ 
σιγάρον του. Ή  άκρίβειά του. είχε καταντήσει 
παρ’ ήμΐν παρόιμιώδης;. Αί. βέβαια, ή μάμμη 
του. 8'ά ήτο ; γερμάνίςΐ Ή  · φύσις -τόν είχε προι
κίσει μέ πολλά χαρίσματα. ’ Εχόρευεν έξαίρετα, 
ίππευεν ώς κομψέυ,όμενός, έκολύμβα μέ χάριν, 
εκαμνε ξυλουργικά? έργασιας, έτόρνεγε, έκόλλα 
διάφορα πράγματα, έδενε βιβλία, εζωγράφει 
άν&οδέσμας ή  τδν Νάπολέοντα έν κατατομή 
καί μέ κυανόχρουν στολήνρ. επαιζε κιθάραν μέ 
αίσθημα καί έγνώριζε πλεΐστα·. άλλα ταχυδα- 
κτυλουργικά'.παιγνίδια. ί ’Επίσης εΤχί πολλάς, 
αν καί ούχί;πολύ βαθείας, γνώσεις π ε ρ ί τής 
μηχανικής,ύτηφ-φυσικής καί τής-χημείας., Έ ν . 
τούτοις ήτο πτωχότατος είς γλωσσικά προτε
ρήματα: πολύ μάλιστα .έκοπίαζεν, οσάκις επρό- 
κειτο νά δμιλήση έλευθέρως γαλλιστί.. Έ ν  γέ- 
νει δλιγα έλεγε καί είς τάς φοιτητικά; ήμδν 
συνδιαλέξεις έλάμβανε τρόπον τινά μέρος μόνον 
διά της ζωηρδς ήπιότητος τδν  ¿φθαλμδν του

S t î  a t l  ν’  ά κ ο νσ ο νμ ε  t o  τ φ ίγ ^ α ψ η μ α ί 

Κατά τήν Ιλαιογραφίαν τού 'Ερρίκου Μάξ.

καί τού ερασμίου μειδιάματος του. Άνευ άμ- 
φιβολίας ό Φουστώφ πολύ ήρεσκεν είς τάς 
γυναίκας. Περί' του ζητήματος δμως τούτου, 
τού τόσον σπουδαίου διά πάντα νεανίαν, ούδέ- 
ποτε έδιδεν εξηγήσεις καί δικαίως εφερετδ ύπδ 
των φίλων του δοθέν είς αύτδν έπίθετον; „ενά
ρετος δδν Ζουάν“. Νά τδν θαυμάσω, βεβαίως 
δεν ήδυνάμην —< καί τ ί έπρεπε νά θαυμάσω 
έπάνω του; Έ ξετίμω ν δμως τήν φιλίαν του, 
άν καί όλη της ή ούσία συνίστατο ε ίς .τδ  δτι 
μοί ήτο επιτετραμμένου νά τδν επισκεπτοιμαι 
οσάκις ήθελον. Δ ί  Ιμέ ό Φουστώφ ήτο δ 
ευτυχέστερος τού κόσμου άνθρωπος, διότι άναμ- 
φιβόλως κανενδς ανθρώπου δ βίος δέν διέρρεε 
τόσον γαλήνιος, τόσον ήρεμος δσον δ ίδικός 
του. Ή  μήτηρ του, αί άδελφαί του, οί θείοι 
του, αί θείαί του, δλοι τέλος πάντων τδν άπε- 
θέοναν καί μέ δλους εζη εν πληρέστατη ό μο
νοί«, δ ι’ δ πανταχού εΤχεν αποκτήσει ύπόλη- 
ψιν άρίστου συγγενούς.

IV.
Πρωίαν τινά τδν έπεσκέφθην αρκετά ένω- 

ρίτερον τού συνήθους, άλλα δέν εϊρον αύτδν 
άκόμη έν τω καθημερινΰ του δωματίω. Μ’ 
έχαιρέτησεν έκ τού παρακειμένου, δθεν ήκούετο ' 
παράδοξος θόρυβος καί ρόθος ύδάτων. Τδ 
πραγμα εΤχεν ούτω πως: Πδσαν πρωίαν δ Φου
στώφ έκαμνε ψυχρολουσίαν καί μετ’ αύτήν 
άφιέρονεν Ιν τέταρτον της ώρας περίπου εις 
σωματικά; ασκήσεις, είς τάς οποίας μέ τδν 
xatpiv εΤχεν αποκτήσει σημαντικήν δεξιότητα. 
Ε ίς  περιττά; φροντίδας χάριν της ύγιείας του 
δέν έδιδεν άκρόασιν, άλλ’ δμως δέν έλησμόνει 
παν δ,τι ήτο άναγκαΐον είς τήν ευεξίαν τού σώ
ματος. Τδ λόγιο'ν του ήτο „νά μή λησμονής 
τδν εαυτόν σου, νά μή ταράττεσαι, καί νά Ιρ- 
γάζεσαι μέ μέτρον.“

Ό  Φουστώφ δέν εΤχεν άκόμη παρουσια- 
σθη, οτε η έξω θύρα τού δωματίου, δπου έγώ 
ευρισκόμην, άνεπετάσθη βιαίως καί συγχρόνως 
είςήλθε φέρων στρατιωτικήν στολήν εις άνήρ 
εύσαρκος καί πεντηκοντούτης περίπου, μέ γα
λακτώδεις όφθαλμούς είς τδ ερυθρόν πρόςωπον 
καί μέ αληθή πύργον σγουρών καί ύποφαίων 
τριχών έπί της κεφαλής. ’Εστάθη πρδ εμού, 
μέ παρετήρησεν σπδ κεφαλής μέχρι ποδών, 
ήνοιξεν δσον ήδύνατο πλατέως τδ άχανές στόμα 
του, εξέπεμψε θορυβώδη καί μεταλλικόν γέ
λωτα, καί μέ τήν παλάμην του έκτύπησε δυνατά 
τδ ίσχίον του, έγείρας συγχρόνως ύψηλά τδν 
πόδα του.

— ’Εσύ είσαι Δαμιανέ; ήρώτησεν ό φί
λος μου όπισθεν τής. θύρας.

τ-'' 'Ολος κι’ δλος, άπεκρίθη δ είςελθών, 
αλλά τί διάβολο κάμνεις εκεί; Τώρα τελειώ
νεις τήν τουαλέττα σου; Ω ραία, ευγέ σου!

Ή  φωνή τού ανθρώπου, αύτού τού Δα
μιανού δηλαδή, εΐχεν όπως καί ό γέλως του Ινα 
παράδοξου μεταλλικόν ήχον.

— νΗθελα κυρίως να'δώσω ενα μάθημα 
,’ ςτδν άδελφό σου. Άλλ’ ό κατεργάρης θά 
έκρύωσε φαίνεται καί τώρα του κόλλησε κα
ταρροή. Μου εΐνε άδύνατον πλέον νά έργασθω 
καί 8ι’ αύτδ ήλθα καί ’χώθηκα εδώ διά ναύρω 
δλίγη ζέστη.

Καί ήρχισε πάλιν 6 καλούμενος Δαμιανός 
νά γελά τδν άλλόκοτόν του γέλωτα καί έκτύ
πησε πάλιν μ έ  τήν παλάμην τό ίσχίον του. 
Έ π ε ιτα  έξήγαγε μανδήλων, εζωγραφημένον μέ 
κόκκινα τετράγωνα, «καθάρισε βροντωδώς τήν 
ρΐνά του, εν ω οί ύφθαλμοί του άγρίως περιε- ΡΩΜΑΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΓΣΑ ΓΑΜΗΛΙΑΝ ΘΥΣΙΑΝ.

Κατά τ ίν  εικόνα τού F r itz  Schneider,
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στρέφοντο εν τα~; δήκαι; των καί πτύων εις τδ ρινόμακτρον Ιφώναζε πάσγ] 
δυνάμει: ,,Φτοιί — οΰ —  ο ΐ!

Ό  Φουστώφ εμβήκεν Ιπ ί τέλου; ε ί; το δωμάτων, ετεινεν ε ί; άμ,- 
φοτέρου; την χέΓρα καί ηρώτησεν, άν έγνωρίζομεν άλλήλου;.

— °Όλω; διόλου! άπήντηβε βροντωδώ; δ Δαμιανό; · ό άπόμαχο; τού 
χίλια δκτοκόσια δώδεκα δεν έχει άκόμη αυτήν την τιμήν.

Ό  Φουστώφ συνέστησε πρώτον Ιμέ, έπειτα δεικνυ'ων τον ,,άπόμαχον 
του χίλια δκτακόσια δώδεκα“ είπε: „Δαμιανό; 'Ρα 'τ;, διδάσκαλο; . . .  δια
φόρων επιστημονικών κλάδων“.

—  Σωστά, σωστά — διαφόρων Ιπιστημονικών κλάδων, έπανέλαβεν 
δ κόριο; 'Ρ ά τ ; ,  διότι καί ε ί; τ ί δεν εδωκα Ιγώ μαδήματα καί τ ί  ¿κόμη 
καί τήν σήμερον δέν διδάσκω! Μαθηματικά, Γεωγραφίαν, Στατιστικήν, 
’Ιταλικήν Διπλογραφίαν, χάχαχά! καί Μουσικήν! ’Αμφιβάλλετε, άγαπητέ 
μου; ηρώτησεν αίφνη; στραφεί; προ; Ιμε. 'Ρωτήστε τον Φουστώφ μέ 
πόσην τέχνην παίζω· τδ φαγόττο. Καί π ώ ; Μ  ήμουν Ιγώ τότε βοημό; — 
δηλαδή τσέχο;! Μάλιστα, κύριε, είμαι τσε'χο; καί πατρί; μου εϊνε ή άρ- 
χαία Πράγα! . . . Στάσου νά σού’πώ , Φουστώφ· διά τ ί δεν ήλδε; τό
σον καιρό ν ά .μ δ ; ίδή ;; Μά πρέπει νά παίξωμε τήν διωδίαν μ α ;, χά
χαχά! ττν  διωδίαν μα;!

— ’Αλλά μόλι; προχδέ; ήμουν ει; τ ί  σπήτί σας, άπεκρίδη ό Φουστώφ.
— Αυτό κ’ εγώ λέγω τόσον καιρόν, χάχαχά!
“Όταν 6 κ ό ρ ιο ;'Ρ ά τ; Ιγέλα, οί λευκοί δφδαλμοί του έτρεχον ¿πδ 

τήν μίαν ε ί; τήν άλλην γωνίαν τού δωματίου.
— Βλέπω, καλε μου νέε, ότι άπορέϊτε διά τήν συμπεριφοράν μου, 

ειπε στραφεί; αυδι; πρδ; Ιμε'. Αύτδ δμω ; προέρχεται, διότι 3έν γνωρί
ζετε ¿κόμη τδν χαρακτήρά μου. Ζητήσατε περί Ιμου πληροφορία; άπδ 
τδν καλόν μα; ’Αλέξανδρον Φουστώφ. Τ ί δά σα; είπη αυτό;; Αυτός δα

σδ; ’πή : Ό  'Ρ ά τ ;  εΤνε απλοϊκό;, αλλ’ ανοικτόκαρδο;, ψυχή καί σώματι 
βώσσο;, άν όχι διά τήν καταγωγη'ν του, βέβαια Ιμ ω ; διά τά  αίσδήματά 
του . . .  . χάχαχά! Ε ι;  τ ί  βάπτισμα ώνομάσδην ’Ιωάννη;, τώρα δμω; 
δνομάζομαι Δ αμιανό;'Ράτ;! "Ο,τι έχω ε ί; τήν καρδιά μου, δεν ’μπορώ 
νά τδ κρατήσω πολύ μέσα μου, διότι πάντοτε τδ λέγω . .  . χάχαχά! Άπδ 
τυπικότητα;, εδιμοταξία; καί όπω; λέγονται όλα αυτά τά πράγματα τίποτε 
δέν εννοώ καί ουτε δέλω νά εννοήσω. Έ λατε δμω; νά μ’ Ιπισκεφδητε 
ενα βράδυ. Θά βεβαιωδήτε δ ίδ ιο ; περί του'του. Ή  γρηά μου — ή  γυ- 
νάϊκα' μου δηλαδή — εΐνε καί αύτή απλοϊκή, ’;άν Ιμένα. Νά ΐδήτε ομω; 
πόσον καλά δά μ δ ; μαγειρευτή· α ΐ ’Αλέξανδρε, δέν.λέγω τ ίν  άλήδειαν;

Ό  Φουστώφ εμειδίασε μόνον όλίγον, εγώ δέ έτήρουν σιωπήν.
— Μή κάμνετε τώρα καί βέΐς τσακίσματα ’μπροστά ’;  ενα γέροντα 

ανδρωπο ’;σν εμένα· ελάτε νά με ιδήτε, τώρα ο μ ω ; ............
Έξήγαγε τδ χονδροειδέ; άργυρούν ώρολόγιόν του καί τό εκράτησε. 

πρδ τού πλατέω; άνεωγμένου δεξιοί» του δφδαλμοΰ.
— Τώρα πρέπει πάλιν νά γυρίσω. Μέ περιμένει Ινα άλλο πουλάκι 

. . . .  τού δίδω μαδήματα . . . . ό δεδ; πλέον τδ ξέρει ’;έ  τ ί  πράγμα 

. . . . ε ί; τήν μυδολογίαν, άλήδεια, ε ί; τήν μυδολογίαν! Καί τδ κτήνο; 
κατοικέϊ τόσο μακρυά . . . . ε ί; τήν Έρυδρδν Πόλην. Μού εΤνε ¿διά
φορον, δά όπάγω άποστολικώ;, επειδή καλλίτερα εΐνε τά λεπτά διά τδν 
άμαξα νά μείνουν ’;τή τζέπη μου . . . .  χάχαχά! Σ 3 ; προσκυνώ, κυ'ριε, 
καί καλήν Ιντάμωσιν καί σεΐ;, καλέ μου νέε, μή λησμονη'σητε νά έλδητε 
. . . .  βέβαια πρέπει νά παίξωμε καί τήν διωδίαν μα ;! έφώνει άκόμη 
ό .κόριο; 'Ρ ά τ ;  εκ τού προδαλάμου, Ιν ό» μετά μεγάλου δορόβου εφόρει τη ; 
γαλότσαι; του καί διά τελευταίαν φοράν ήκουετο δ παράξενο; καί μεταλλι
κό; γέλω; του.

[,Γ..-,ι τόν ΤουργΜίφ.]. ( έκ ετα ι συνέχεια.)

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .

ν τ δ  κεφαλαίο» τοότω εχαιρετίσα- 
μεν κατά τδ  παρελδδν έτο; πάν
τοτε φιλίω; ίκανά φιλολογικά 
καί άλλη; παντοία; υλη; έργα, 
άτινα ευηρεστήδησαν ν' άποστεί- 
λωσιν ήμ~ν οί ευ’γενεΐ; αυτών 

συγγράφει; ή Ικδόται. Έγνοέϊται, ότι 
πάντοτε περιωρίσδημεν ε ί; βραχεϊαν 
βιβλιογραφικήν σόστασιν, καδ’ 2 σύ
στημα ήρμοζε β  άκολουδή ή συ'νταξι; 
οικογενειακού άναγνώσμ ατο;. Κατά 
τού; αυτού; όρου;, πασαν άνεξαρτησίαν 
περιβεβλημένου;, εξακολουδούμεν καί 
κατά τδ «το; τοϊίτο τδν Ιφ εξτ; καταρ
τισμόν τη ; Β ιβ λ ιο θή κ ης .

23. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 4. ΖΪΓΟ ΤΡΑ ,
καΕδηγητού Ιν τώ ’Αρσακείω, κτλ., Ο ΠΡΑΚΤΙ
ΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ 0ΙΚ0ΔΕΣΠ01ΝΗΣ. 
Έ ν  ’Α&ήναις 1885, σελ. 252. "Ολη.ν σειράν 
χρησίρ.ων καί εύληπτων οικογενειακών Ιγκολ- 
πίων άποτελονσι τά  κατά καιρούς έκδεδο- 
μένα συγγράμματα τού κ. Ζόγοορα, φιλοτι- 
μουμένου τάς πρώτιστας άνάγκας της ή μη

τέρας κοινωνία? φιλοστόργως πάντοτε νά 8·εραπεύη. Άλλοτε, 
δτε ό Ραγκαβής πρδ πεντηκονταετίας μετέφραζε τήν π α 
τρικήν προς θυγατέρα συμβουλήν του διάσημου Γερμανού 
Κάμπε καί έζων ένάρετοι καί άλη&ινοί λόγιοι, καί συνεγρά- 
φετο ό Γεροστάθ·ης βραδυτερον, τό Ι&νος είχε πρόχειρα καί 
εύωνα κάλλιστα τοιαυτα έγχειρίδια, νυν όμως, αφου έξηντ- 
λη&ήσαν τά  παλαιά έκεΐνα βιβλία, μόνον άπόκτημα άξιον 
συστάσεως άνυπό.πτου προς ελληνικάς οίκογευείας εΐνε τά  
βιβλία του κ. Ζυγουρα, μετά πατρικής ήμερότητος είςηγου- 
μένου αγνώστους ευκολίας ‘διά τήν οικιακήν οικονομίαν.

24. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ καί γενικόν πρόγραμμα τον εν 
Βραΐλα Ιλλψ ιχο ν  εκπαιδευτηρίου Γεωργίου Γ. Χρυσο- 
χο'ίδον. Έ ν  Βροίίλα 1885. ’Από πολλου οφείλομεν τω εύ-

παιδεότω ιδρυτή καί Διευθυντή του Ιν Βραΐλα ελληνικοί» 
Ικπαιδευτηρίου ειλικρινή συγχαρητήρια δια τήν προκοπήν 
καί φήμην τοιουτου ίδρό|χατος έν μέσω χώρας, evlke δεν 
εΐνε δυςτυ^ώς ακίνδυνος η &·έσις καί ή είς τά  πάτρια πίστις 
καί έμμονη των ομογενών μας. 'Η  κατά τά  νεώτερα εκ
παιδευτικά συστήματα λειτουργία τοιουτου ανώτερου έκπαι- 
δευτηρίου εΐνε στιβαρόν προκυργιον κατά πολλών τόν έκεΐ 
Ιλληνισυ,έν έπαπειλουντων κίνδυνων καί μάλιστα συμφερόν
των, το δε κύρος τής παλαιας ταύτης αληδ·είας δέν έμει- 
ώ&·η διόλου έκ τών ελεεινών παραλογισμών τής καδ·’ ήμ.άς 
δημοσιογραφίας, της Οποίας άντιπρόςωχοί τινες, &αμβωθ·έν-. 
τες ές έφημέρων θριάμβων νευροσπάστου έδ·ναρίου, άνα&εμα- 
τίζουσιν αχό τίνος καί καταγελώσι πάντας, δσοι ένόμισαν 
τήν διανοητικήν του έθνους μόρφωσιν ώς συντελεστικήν 
πρός συντήρησιν καί έπικράτησιν αύτοϋ Ιν ’Ανατολή.

25. Ο ΤΑΦΟΣ ΤΩΝ ΕΡΑΣΤΩΝ, διήγημα έκπονηδ-έν 
υπό ΝΑΟΓΜ. Π. ΒΟίΛΑ. Άθ·ήνησιν 1885, σελ. 148. Τό 
„αλβανικής νπο-9-εσεως“ διήγημα τούτο „εΐνε ερχον κα&α- 
ρώς Ιξοχικής σνναρπαγης, έκπονη&ίν υπο χλοερας ίνέόρας 
πρός κατόπτευαν τρνγόνων, παρά δε τήν μαγευτικήν τής  
σφριγωσης φίσεω ς έπίόρασιν Ιν αντψ ουτε τό  νπερβάλ- 
λον, ουτε τό φανταστικόν εϊρητα ι“. Κατόπιν περί τού 
ίδίου έργου ό νεαρός συγγρα^εύς λέγει πάλιν έν τφ  προ- 
λόγω: θυσίαν διιΰρον άναγνωσεως &ά νποστώσιν οί προ- 
&ύμως σννδραμόντες είς τήν ϊκδοα ν αντον. Τά  όέ σό
λοικα τής γλώσσας αψίενται είς τήν ίπ ιείκειαν αυτών, 
αναλογιζομένων ότι ονδεϊς άπαντά αλάνθαστος είδήμων 
αυτής, πολλφ  δ' ήττον ό κ. Ν. Π. Βο’ίλας, Ζςτις μετά  ίου- 
Ι ιο νπ ερ ϊτα ς  παρειάς ήρξατο τής  σπονδής τής  όσον ωραίας 
τόσο xal άκατασχέτου ‘Ελληνικής γλώσσης." Τοιαύτην συ- 
στασιν προέταξε του διηγήματος του ό νεαρός συγγραφεύς.

26. ΡΑ Κ Η  Κ Α Ι ΣΑΡΩΟΡΟΝ, μυ&ιστόρημα ΠΡΩΤΟ
ΤΥΠΟΝ υπό Κ. Σ. ΠΕΡΒΕΛΗ. Τόμος Α'. Εν Όδησσω 
1885, σελ. κδ'. καΐ .136. Σαρών.ομεν έκ τού προλόγου τά 
εξής^τού Συγγραφέως ράκη. „Αρχίζω μω ρολογών και πρϊν  
αρχίζω προλογίζομαι. Έ ξ  όννχος τον λέοντα, ίκ  π  ρολό·
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γον μωρία συγγραφέως. ΠολλαΙ μωρίαι τον στενόν μω
ρόν μου νουν κατεπλημμυρισαν, διέξοδον ζητοϋσαι. Έν 
τψ  προλόγφ δ συγγραφείς δείχνναι τους όδόντας, α ς  τά 
πρός πώλησιν ζώα το'υς εαυτών τοίς άγορααταϊς. ‘Ο πρό
λογος εΐνε ό δικηγόρος, δ συνηγόρων υπέρ τών τυχόν 
ανοησιών τον βιβλίου. — Λιέσχισα, εκ Γερμανίας Ιλαν· 
νων, τήν Α υστρίαν καί τά  υπ ’ αυτήν κρατίδια. ‘Ο Δύλ- 
λβφ χατέγεινε σχιζών τά  περικαλύμματα τής ανθρωπίνου 
χαρδίας. Τά παραπετάσματα τών αιώνων ήρθησαν υπό  
τών νευρωδών βραχιόνων Βολταίρον, Σαίκαπηρ, Ιάνδης, 
Οΰγγώ.“ Ή  αύτή &ραύσις ή μάλλον ό αυτός ξεσχισμός 
έξακολου&εΤ μέχρι τέλους τού βιβλίου, τό όποιον ό κ. Κ. Σ. 
II. άφιεροΐ, σπουδάζων δυςτυχώς, είς σεβαστόν αύτώ πρός- 
ωπον.

ΠΕΡΙΚΑΑΓΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ÍE 4E M E N 0I ΤΟ
ΜΟΙ ΤΗ Σ Κ Α Ε ΪΟ ΪΣ . — Κατά προτίμησιν ένός έκ τών

επτά διαγωνισ&έντων σχεδιογραφημάτων άνετέδη ή περαι
τέρω έπεςεργασία τοΰ χρυσοποίκιλτου καί πολύχρωμου (έπί 
ούρανοχρόου υφάσματος) Περικαλύμματος τής Ιίλειονς είς 
τά  ένταυ&α Βιβλιοδετικά Καταστήματα τού Max Baumbach 
und Comp., άναλαβόντα νά παραδώσωσιν αυτό πρός πώλησιν 
μετά 3—4 εβδομάδας. Οί έπιδυμούντες τήν κτήσιν τού 
καλλιτεχνικού τούτου της ,,Κλειούς“ περικαλύμματος, καδι- 
στώντος άύτήν άναφαίρετον πλέον στόλισμα πάσης ελληνι
κής αίδουσης, παρακαλουνται νά. προκαταβάλωσι τό είς έξ 
(6) χρυσά φράγκα άντίτιμον, τών ταχυδρομικών τελών είς 
βάμος ημών λογιζομενων. Διά τοιουτου περικαλύμματος τε
λείως ένταύδα δεδεμένη καί έντός στε^εάς καί κομψής δή- 
κης κεκλεισμένη άποστέλλεται ή Κλείω έλευδέρα ταχυδρο
μικών τελών αντί φράγκων χρυσών τριάκοντα (30). Αΐτησις 
τού περικαλύμματος ή τού Α . Τόμου τής Κλειούς δεδεμέ- 
ναυ άνευ συγχρόνου αποστολής του αντιτίμου δέν λαμβάνε- 
ται ύπ’ δψιν διά προφανείς λόγους.

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α .

Πολλά περίεργα πράγματα συμβαίνουβιν ε ί; τδν κόσμον, Ιν ομω ; εκ 
τών περιεργοτέρων το!» αγγλικού χαρακτηρο; εΤνε τδ εξή;; Ό  Ιν Λονδίνω 
τραπεζίτη; ’Ιωσήφ Δάβσων εχει κόνα τινά, λίαν μοχδηρδ; φόσεω;, καδότι 
Ιντδ; ενδ; μηνδ; επέπεσε καί Ιφόνευσε δόο ετέρου; κόνα; τή ; γειτονεία;. 
Οί κύριοι τών φονευδέντων ζώων άνηνέχδησαν ει; τδ δικαστήριον καί 6 
δεοάπων τ ί ;  δέμιδο; έδωκε διαταγήν νά δανατωδή ό κακούργος τήν αυ
τήν ήμέραν. Ό  τραπεζίτη; δμω; εΐπεν: „Αυτό εγώ δέν τδ δέλω· τ ί  δά 
συμβή άν δέν Ικτελέσω τήν διαταγήν; — Τότε δφείλετε εκάστην ημέραν 
τη ; ζω ή; του σκύλου σα; άπδ τή ; σήμερον νά πληρώνετε διά μ ια ; λίρα; 
στερλίνα;. — Μίαν λίραν τήν ήμέραν, αυτό μα ; κάμνει τριακόσια; εξή
κοντα πέντε τδν χρόνον μάλιστα, ευχαρίστως τά ; πληρώνω, φδάνει μόνον 
νά ζήση δ σκύλο; μου.“  Κ αί πραγματικό»; 0  Δάβσων τήν αδττν στιγμήν 
εμέτρησεν Ικ τών προτέρων τδ ποσόν δι’ ήμισυ ετο;.

— Έ ν  έτει 1848 Ιγίνοντο Ιν τω παλατίω τοί» Λουξεμβούργου εν Πα- 
ρισίοι; μεγάλαι συναδροίσει; εργατών. Ό  γνωστό; δημαγωγό; Louis Blanc 
ύπέσχετο εν τινι ενδουσιώδει αύτοϋ προςλαλιά τα ϊ; ΙργατικαΤ; τάξεσι μέλ
λον λαμπρόν καί ρόδινον. Τότε Άραγώ, δ περιφανή; ’Αστρονόμο; καί διευ- 
δυντή; τού ’Αστεροσκοπείου, ών καί αυτό; τότε μέλος τή ; προςωρινή; Κυ- 
βερνήσεως, επλησίασε τδν ρήτορα καί είπε πρδ; αυτόν μειδιών: „Συν
άδελφε, μ ι  υπόσχεσδε ε ί; τού; εργάτα; τήν σελήνην, διότι ποτέ δέν δά 
κατορδώσω νά τήν καταβιβάσω καί νά τοΤ; τήν δώσω“.

— Ό  Λόρδο; Νώρτ, πρωδυπουργό; άλλοτε τή ; Αγγλία; πολλά; κατα
βολών προςπαδεία; νά ύποτάξη τά ; άποικία; τη ; βορείου ’Αμερική;, καί 
έ συνταγματάρχη; Βάρρο, ε ΐ; τών κυριωτέρων άντιπάλων του, άπώλεσαν 
άμφότεροι περί τά τέλη τού βίου των τδ φώ; τών όφδαλμών των. Ή μ έ-

ραν τινά συνηντήδησαν τυχαίω; έν τινι συναναστροφή καί δ Λόρδο; Νώρτ 
μελαγχολικώ; μειδιών είπε πρ.δ; τδν άρχάϊον άντίπαλον: ,,Συνταγματάρχα, 
Σεϊ; καί έγώ ήμεδα άλλοτε επί πολύν καιρδν Ιχδροί πρδ; άλλήλου;, αλλά 
νομίζω ότι δέν ύπάρχουν δυο άλλοι άνδρωποι ε ί; τδν κόσμον, οί όποιοι 
ήδελον βλέποντε; άλλήλου; εόχαριστηδή τόσον όσον ή μ ε ϊ; οι δύο“ .

— ,,’Μά σα; λέγω τά Μαδηματικά εΐνε μία άκαταμάχητο; επιστήμη, 
εΐνε αύτή ή Λογική'! Παραδείγματος χάριν: ’Ε άν ε ΐ;  εργάτη; κατασκευ- 
άζη αυτόν τδν τοίχον ε ί; δώδεκα ήμερα;, δώδεκα Ιργάται κατασκευάζου- . 
σιν αύτδν ε ί; μίαν ήμέραν. — ,,Ναί βέβαια, εάν 288 έργασδούν, ε ί; μίαν 
ώραν, 17,280 εί; Ιν λεπτόν καί άν 1,036,800 βάλουν χέρι, τότε δά  εχομεν 
τδν τοϊχον έτοιμον ε ί; Ιν δευτερόλεπτον, δηλαδή προτού προφδάσουν νά 
κινήσουν μίαν πέτραν.

—  Μοί Ιπιτρέπει;, αγάπη μου, νά σού ’π ώ  Ινα μυστικό; — Βέβαια, 
ευχαρίστως. — Έ ν α  μεγάλο μυστικό . . .  χρειάζομαι πολύ Ιω ;5 0 0  δραχμαί;! 
— Μή φοβήσαι δλω; διόλου· είμαι όλο; εχεμόδεια, δέν τδ ήκουσα καδόλου.

— Π ρο ςχεχλη μένο ς.  ’Επρεπε τήν κόρη σας νά τήν μάδετε καί μου
σική — δ πατήρ: Κ αί αυτδ σκέπτομαι νά τδ κάμω· δά τήν βάλω νά 
μάδη ιδ  μεγάλο τύμπανο. —  Ό  προσκεκλημένο;- Τ ί λέτε, καλέ! αυτό 
κάμνει πολύ μεγαλείτερο δόρυβο άπδ τδ πιάνο! — Ό  πατήρ: Ί σ ια ,  
ίσ ια  . . . δ ί  αυτό καί τδ παίζουν σπανιώτερα.

— Συνήγορο;(Ινδ;κλέπτου) πρδ; τήν γυναϊκά το υ :— Τρέχα, γυνιΛκα, 
νά κλείση; όλα τά δπωςδήποτε κινητά πράγματα τής οικία; μα;. —  Ή  
σύζυγο;: Καί διά τ ί; — Συνήγορο;: Ό  κλέπτη;, ό όποϊο; σήμερον διά 
τή ; ΰπερασπίσεώ; μου Ικηρόχδη ε ί; τδ κακουργιοδικεϊον άδώο;, δά  ελδη 
ΐσω ; νά μ α ; Ιπισκεφδή διά νά μού Ικφράση τήν ευγνωμοσύνην του.

Κ Α Θ Ι Σ Μ Α  Ρ Α Π Τ Ο Μ Η Χ Α Ν Η Σ .

Αί συνη&ως έν χρήσει παρ’ ήρ.~ν ραπτορ,ηχαναί συν τοΐς 
άνίκτιμττοις αυτών πλεονεκτή[χασι καί ταΐς εύκολίαις, τάς 
οποίας παρέχοοσιν είς τους ράπτοντας, έχουσε συγχρόνως καί 
σοβαρά τινα ¡χειονεκτή(χατα, λίαν έπηρεάζοντα τήν κα&όλου 
κατάστασιν τής ήμ,ετέρας ύγιείας καί κα&ιστώντα ή[χάς ώς 
έπί τό  χλεΐστον νευροπα&·εΐς καί έξηντλημένους κατά τό νευ
ρικόν σύστημα. Οί ιατροί πρό πάντων εΐνε ¿ίς &έσιν νά 
γνωρίζωσι τούτο, καί ούχί σπανίως αναγκάζονται ν’ άπαγο- 
ρεύωσιν είς γυναίκας καί κοράσια τήν κίνησιν ραπτομηχανών' 
άλλ’ ή άπαγόρευσις αδτη, Βυναμένη άζημίως νά έκτελεσδ·ή 
ύπο τών εύπόρων οικογενειών, διά  τούς πτωχούς αστούς καί 
τάς ένΒεεΐς ραπτρίας σημαίνει τό αυτό καί νά παύσωσι 
πλέον έργαζόμεναι πρός πορισμόν τού Ιπιουσίου των άρτου.

Δεκάδες πειραμάτων έγένοντο καί άλλοι τόσοι διαγω
νισμοί διωργανώδησαν έπ’ εσχάτων, όπως εύρε&ή τουλάχι
στον κινητήριαν τ ι τών Ραπτομηχανών μέσον, εύμεταχείρι- 
στον καί έφδηνόν συγχρόνως, ΐνα  παύσωσι πλέον αί γύνάίκες 
εξαντλούσαι τό νευρικόν -των σύστημα διά τής συχνής καί 
ατελεύτητου κινήσεως τών μηχανών διά του ίδίου των σώ
ματος.

Κοά κατεσκεύασαν λοιπόν ηλεκτρικούς κινητήρας καί 
μετεχειρίσ8ησαν την πιεστικήν δύναμιν τού όδατος, έμηχα- 
νή&ησαν μεγάλας καί περίπλοκους συσκευάς καί έδεσαν είς 
κίνησιν τδν ατμόν καί τά  λοιπά, — άλλ’ έξ όλων.τούτων 
άτυχώς ούδεν μέχρι τοδδε μέσον κατωρδ·ώθ·η νά εύρε&ή 
ίκανόν νά τύχη παγκοσμίου φήμης καί αποδοχής.
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’Εσχάτως όμως 6 ,έν Μυλχάουζεν της Θουριγγίας μη
χανικός Γουλιέλμος Χόφμαν προς τον σκοπόν τούτον κατέ
φυγε πάλιν είς παναρχαίαν τινά της φύσεως δόναμιν, τήν 
Ιλξιν της γης. Έ ργον του εΐνε ή εν τη παρατιθέμενη ήμών

είκόνι όρωμένη Ιδρα. 
Προ των ποδών μας 
Ιχομεν τον μοχλόν ^), 
έφ’ ου στηρίζομεν αύ- 
τοός και όςτις άναλό- 
γώςπρος τό μήκος των 
σκελών δύναται να τεθη 
ύψηλότερον. τ  χαμηλό- 

■ τερον. Έ π ’ αύτού λοι
πόν στηρίζομεν άμφο- 
τέρους τους πόδας μεθ’ 
ικανής δυνάμεως ούτως, 
ώςτε η Ιδρα ¿γείρεται 
μετά του καθ-η μόνου 
προςώπου είς ύψος δώ

δεκα περίπου ύφεκατομέτρων. Τό βάρος όμως του σώμα
τος άφ’ έτέρου πιέζει καί αυτό οδοντωτήν τινα ράβδον (ο) 
θέτουσαν έν τφ  άμα είς κίνησιν σύμπλεγμά τ ι τροχών λίαν 
ευφυές καί άπλούστατον έν ταύτώ. Εντεύθεν ωθείται ο 
δίσκος τών Ιμάντων (ά), όςτις μεταφέρει την δύναμιν είς 
την Ραπτομηχανήν (Α). Έ ν ομαλοί ρυθμού κινούντες και κι
νούμενοι μεταπίπτομεν αυθις έντός δέκα ή δώδεκα δευτε
ρολέπτων είς τήν πρώτην ημών θέσιν, τά  μέλη, άτινα έν 
τφ μεταξύ άνεπαύθησαν, άν ύποτεθή ότι προηγουμένως έκο-

πίασαν, πιέζουσιν έκ νέου μετά δυνάμεως τον μοχλόν, έν ώ 
όλη ή μηχανή ήσύχως και όμαλώς έξακολουθεΐ την έργα- 
σίαν της, ήν τινα άκαριαίως δυνάμεθα ν’ άνακόψωμεν δια 
μιας καί μόνης στροφής του διά του γράμματος δ υπο- 
δεικνυομένου μηχανήματος.

Καί άνευ προηγουμένης τινός άσκήσεως αί έργαζόμεναι 
γυνάϊκες δεν εύρίσκουσι ττν  άνάβασιν καί κατάβασιν ταύ- 
την όλου των του σώματος κοπιαστικήν καί οχληράν, μόνον 
δέ όταν πρόκηται να ράψωσιν υφάσματα διά λεπτοίν ραφών 
καί νά κοσμήσωσιν αυτά διά κεντημάτων απαραίτητος εΐνε 
καί μικρά τις  του σώματος άσκησις καί των χειρών προπαι
δεία. Τόν συνήθη μοχλόν δέον οί πόδες, έντός ενός δευτε
ρολέπτου, δίς νά πιέζωσιν, έν ω ένΐαύθα 6 μοχλός τής έδρας 
αρκεί έντός δεκαπέντε δευτερολέπτων άπαξ μόνον νά πιε- 
σθή, καί τούτο χωρίς ν άπαιτή πλείονα της συνήθους δύ- 
ναμιν καί δεξιότητα. Έκαστη ραπτομηχανή, οίουδήποτε καί 
άν ήνε συστήματος,, δύναται μετ’ έπουσιώδεις τινάς μετα- 
βολάς νά προςαρμοσθή είς την έδραν ταύτην τού ραψίμα
τος, διά νά έξισώνται δέ πάσαι αί δυναταί διαφοραί τού 
βάρους, τού σώματος, ύπάρχουσι περί τόν δίσκον διάφορα 
τό μήκος σχοινία, ών τά  μικρότερα χρησιμεΰουσι διά πρός- 
ωπα Ιχοντα βάρος Ιλασσον τών εκατόν λίτρων. "Οταν ο 
δίσκος κινήται διά τού μικρότερου σχοινιού, τότε αρκεί τό 
βάρος τριετούς παιδίου όπως πιέση την έδραν πρός τά  κάτω 
καί νά θέση τήν ραπτομηχανήν είς κίνησιν. Φυσικώς όλος 
ο μηχανισμός πρέπει πάντοτε ν’ αλείφεται έπιμελώς δι’ 
έλαίου.

Π Ι Ν Α Κ Ο Θ Η Κ Η .

'Γπό τήν σκέπην τών ούρανίων τρύτων μορφών, ών τήν 
Ιστορίαν καί τήν χάριν έπιχειρούμεν νά έξηγήσω^εεν κατω
τέρω, άρχόμεθα τής έκάστοτε βραχείας τών είκονων Ιρμη- 
νειας.

Οΰδέν εύγενέστερον καί εύφροσυνώτερον τής άπολαυ- 
σεως,--ήν. έχει ό άνθρωπος νά πορισθή έκ τής πεφωτισμένης 
καί ήρέμόυ μελέτης τών περί ημάς συμβαινόντων, ούχί βε
βαίως τών άναγομένων είς τήν βιωτικήν μέριμναν, ούτε τών 
σχετιζομένων πρός τήν κοινωνικήν καί πολιτικήν πάλην, 
αλλά ιών έκδηλουντων τόν φυσικόν τής άνθρωπότητος βίον, 
μυστηριωδώς παρερχόμενον πάντοτε, αυτομάτως λειτουρ- 
γούντα καί μόνον είς τόν ήσυχον. παρατηρητήν άποκαλΰ- 
πτοντα τό ίδιον μεγαλεΐον καί τήν άρρητον αυτού χάριν. 
Νεάζει περί ημάς αείποτε ή τής φύσεως όρμή, οί δέ δια- 
βλέποντες τήν δραστηριότητα τής ύπολανθανούσης ταύτης 
ζωής, βαθύτατα αυτοί αισθάνονται τά  θέλγητρα τής ίδιας 
αύτών ύπάρξεως, καί συγκεντρούσιν ανεξάρτητόν τινα ευ
δαιμονίαν είς έαυτούς, καί έπαναβλέπουσι τας γλυκείας έκεί-

νας ύπτασίας, αΐτινες έγκατέλειψαν ημάς μετά τής 
παιδικής ηλικίας.

Τήν τοιαΰτην ηδονήν καθίστησι πάντοτε πρόχει
ρον ν τών αθώων παιδιών θέα· όταν προςηλώσωμεν 
τά  βλέμματα πρός τήν άνηβον ταύτην τής άνθρωπό
τητος μερίδα, πρός τούς κεκλεισμένους τούτους κάλυ
κας, τό αφελές καί άκαχον αύτών μειδίαμα, τούς γλυ
κείς καί γελόεντας οφθαλμούς των, ουδέποτε έπέρ- 
χεται ήμΐν ή ίδέα το,ύ πιθανώς πολυστένακτου μέλλον
τος των, διότι τά  τρυφερά ταύτα πλάσματα προεξο- 
φλούσι πάσαν τών έπελευσομένων χρόνων τήν πικρίαν 
καί αθλιότητα διά  τών ούρανιωτέρων απολαύσεων, τά  
πάντα άγνοοϋντα καί ουδέν θέλοντα νά μάθωσιν. 'Η  
όψις του παιδός εΐνε ή γνησιωτέρα προςωποποίησις τής 

παρ’ άνθρώποις ευδαιμονίας, πρός ήν άτενίζοντες οί ταλαί
πωροι ημείς λησμονούμεν ευκόλως καί οίκειοθελώς τήν συγ- 
χυσιν τού κόσμου τούτου, θεωρούντες τά  περί ημάς ταύτα 
οντα ως ωραία ανθύλλια έκ τών ήλυσίων αγνώστου ήμΐν ευ
δαιμονίας μεταφυτευθέντα, ώς προφήτας αίσιωτέρου μέλλον
τος. Είς την πηγήν τής ζωής, οπου ταύτα κάθηνται, αντα
νακλάται τ  ίλαρά όψις το»ν, ήρεμος δέ διαρρέει ό βίος αύτών 
έπί τη θέα τής αγγελικής μορφής των. Ευώδεις νάρκισσοι, 
έκ τής ίδίας άρδευόμενοι δρόσου! Είς τό διπλοϋν τούτο τής 
θείας χάριτος θέαμα άναγνωρίζομεν ημάς αύτούς, άγνωστός 
τις θέρμη καί λάμψις ουρανία περιβάλλει ώς ακτινωτή αίγλη 
τους οφθαλμούς μας.

Είς τά  σκιερά καί μονήρη, δάση άντη^ούσιν ένίοτε μυ
στηριώδεις ψιθυρισμοί, ακατάληπτοι καί αόριστοι τόνοι, ών· 
αγνοεί 6 μελαγχολικός διαβάτης τήν πηγήν καί τήν αίτίαν. 
"Ομοιαι έπέρχονται καί είς ττν  διάνοιαν ημών ένίοτε. σκέ
ψεις, μή ένοικούσαι διαρκώς είς τό πνεύμα, αλλά μακρόθεν 
προςμειδιώσαι ήμΐν καί ώς φωτεινά μετέωρα άφανιζόμεναι.
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Αυτό εΐνε τό θειον τών αναμνήσεων φώς, άμα τή έκλείψει 
τού οποίου άποκαλούμεν μεμψιμοίρως καί θεωρούμεν οί 
ντπιοι πλάνην πάσαν προγενεστέραν ευδαιμονίαν ημών. — 
Καί είς την όψιν τού παιδίου ένσαρκούνται αί γλυκύτεραί 
ημών αναμνήσεις. Ή  μαύρη σκιά τών έπιγείων δεν αμαυ
ροί τό ουράνιον φώς τής φυσικής ταύτης είκόνος. Τά πάθη 
ήμών καί αί φροντίδες, νωθροί έρωτες ή άγρια μίση δέν 
δ ιέσ τρ εψ α ν  
τάς τρυφεράς 
ταύταςψυχάς.
Εντεύθεν εΐνε 
διδακτικώτε- 
ρον καί παι- 
δαγωγικώτε- 
ρον τό ζητεΐν 
παρά τώ άν- 
δρί τά  ΐχνη 
τής παιδικής 
αύτού ηλι
κίας ή παρά. 
τώ παιδί τόν 
μέλλοντα άν- 
δρα. Διότι, 
τ( άλλο εΐνε 
οί σημερινοί 
άνδρες παρά 
διεφθαρμένα 

παιδία; Δέν 
προ^ω^ούμεν, 
άλλ απισθο- 
χωρούμενδυς- 
τυχώς έν τω 
βίω, τόδέ ιδα
νικόν τής άν- 
θρωπότητος 

κάλλος ευρη- 
ται παρά τοΐς 
παισί.

Καίτάπαι- 
δία τ α ύ τα ,
Σύ ώ συμπα
θέστατη τού 
Ρ α φ α ή λ  με- 
γαλοφυΐα, Σύ 
καί μόνη κα- 
τώρθωσας ν’ 
απεικόνισης!

Αί καλλύνου- 
σαι τάς γραμ
μής τα υ τά ς  
άγγελικαίτών 
δυο παιδιών 
χροτομαί έμ- 
πνέουσιν όλην 
τήν χάριν τής 
ωραίας ήμών 
θρησκείας Ιρ- 
^ινηνεόουσαι 
αματοπνεύμα
τού γλυκυτάτου αρχηγού της, ότε οδτος αποτεινόμενος πρός 
τήν πάσχουσαν ανθρωπότητα έλεγεν "Α φ ετε τα  -παιδία ‘¿ρ· 
χεσ&αι πρός μ ί,  καί μή κωλύετε αυτά’ τώ ν γαρ τοιοΰτων 
εστίν -η βασιλεία τον Θεόν*).“

— Είς τό μαρτυρολόγιον πολλών οικογενειών εΐνε ανα- 
γεγραμμένάι έποχαί τινες δοκιμασίας, καθ’ άς ό όμιλος τών 
οίκείων άρύεται υπομονήν καί καρτερίαν έκ τού ήθους τού 
σεβαστοτέρου έν τή> οΐκω προςωπου. — Τίς έξ ήμών, έν 
στιγμαΐς μαύρης άπωλείας ή έπικειμένου κινδύνου, δέν ήτέ- 
νισεν άπελπις ή περίφοβος την μορφήν σοβαρού πατρός καί 
δέν ήντλησεν έκ τής ανδρικής αύτού άξιοπρεπείας παραμυ-

Μ ΑΤΑ ΙΟΤΗΣ.
Ε ι/ω ν  Γηί πριγχιπίββηί Βικτωρία.

*) Μαρκ. 10, 14. Πρβλ. καί Ματ». 18, 3.

■ θίαν ή θάρρος; Άν τά  εθνη δέν υποβάλλονται πάντοτε 
καί καθ’ όλα είς σύγκρισιν πρός τούς οίκους καί τά  άτομα, 
συνταυτίζεται όμως είς ώρισμένας περιστάσεις _ή θέσις^ ¿κεί
νων πρός ταύτα, ουδέ υπάρχει ό άρνούμενος, ότι τό ημέτε- 
ρον Γένος έν καιροί; χαλεπές παρέσχε καΧ_παρέχει το συγ
κινητικόν θέαμα τεθλιμμένου οίκου, καί τούτο, διότι αί οί- 
κογενειακαί άρεταί καί παραδόσεις δέν έπαυσαν ίστορικώς

λατρευόμεναι 
καί Ιν άνάγκρ 
χρησιμοποιου- 
μεναι .π α ρ ’ 
ήμΐν. Έ χε ι
π ρ ά γ μ α τ ι ή 
δυςτυχίαΐδιόν 
τ ι , '. συνεκτι
κόν. θ ά λ π ο ς  
καί.άφθον.εΐ 
είς α ε γ ά λ α  
δ ιδ α γ μ α τ α . 
Ένομίσαμεν 
κατά τα ύ τα ' 
καί ημείς, ότι 
άνταποκρινό - 
μεθα π ρ ό ς  
υψηλόν τ ι  τών 
ήμερων τού
των αίσθημα 
δημοσιεύον- 

τες ώραιοτά- 
τηνείκόνατού 
έσ τε^ μ ένο υ  
πατρος  του 
Ιθνουςμας.— 
Δέν ε ιμ ε θ α  
όρφανοί’άςέγ- 
καρδιώσηλοι- 
πόν ήμάς ή 
όψις τού Βα- 
σιλέως τώ ν 
Ελλήνων!

— "Οσα ή 
άνθρωπότης 
όνειρα καί. 
άλλα φαντα
στικά έπινοή- 
ματαδένέπρό- 
φθασε συν τω 
χρόνω ν’ άπο- 
κρυστυλλώση 
είς καθαράς 

' θρησκευτικής 
ιδέας, ήθέλη- 
σεκατ’ άλλον 
τινά δογματι
κόν τρόπον νά 
οίκονομήση, 

καί άπομνη- 
μονεύουσα αυ
τά  παρέδωκεν

άπο γενεάς είς γενεάν. Οδτω βαθμηδόν καί καθ’ Ιξιν ελα- 
βεν υπόστασιν ο μύθος, ή . πλουσιωτάτη αότη ιτηγη φιλο
λογικής καί καλλιτεχνικής παραγωγής. ,

'Ο  διάσημος τής „Σχολής τού Μονάχου“ ζωγράφος 
Bodenilaπsen, γνωστός ήδη είς τούς ήμετέρους Άναγνωστας 
έκ τής είκόνος τής Ήρούς καί τού Λέανδρου, έχεχείρη®8 ν« 
χαραστήση την προςωποποίησιν τής Ιδέας τού Μν-θ-ον, αναμ- 
φιβόλως δέ διά τού θαυμασίου αύτου έργου έστησε περί- 
φημον μνημεΐον τής συγχρόνου παρά Γερμανοΐς Τέχνης. 
Εφάμιλλον τού πρωτοτύπου ξυλογράφημα παρέχει σήμερον 

δι’ ευμεγέθους είκόνος ή Κλειώ. Είς τό φύλλωμα παρα
κτίου δάσους έμφανίζεται έν μέσω τών ποικίλων παραλλα
γών τού δυοντος ηλιακού φωτός ή μορφή άγνής καί ωραίας
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. χάρης, βεβοθισμένηφ είς την ¿«πληκτικήν άκρόαυιν ιχυστη-* 
ριωδων ψι&ορισμ.ών, οΰς «ναδίδει ό φλοίσβος των υδά των 
καί ή διά των φύλλων πνέουσ« αύρα. Ό  κόσμ.ος των πα
ραδόξων άκοοσμ.άτων και των τολμηρών ονειροπολημάτων 
ανοίγεται ήδη προ των έκστατικων της παρθένου οφθαλμών, 
σομπληροΐ δέ το όμοιάληθες θέαμα ή παρουσία της σοβα- 
ράς γλαυκός με τό σκεπτικόν βλέμμα της, συμβολον γοη
τευτικών Ιπαγγελιών. ’Αθώα!, δσον καί ωροήαι τής παιδι
κής μας ηλικίας φαντασιοπληξίας ων ή άνάμνησις καθίστησι 
τόσον προσφιλή τήν οικογενειακήν εστίαν, όπου ενεπνεύσθη- 
μεν καί· άπηλαύσαμεν τήν χάριν των!

— 'Ο  νεωτερος αδελφός του διάσημου Γαβριήλ Μάξ 
'Ερρίκος Ιξέθεσε πρό τίνος. Ιν Βιέννη, όπου διαμένων διδά
σκει' Ιν τή  Μεγάλη των Τεχνών ’Ακαδημία, χαριεστάτην 
έλαιογραφίαν, δ ί  ής ζωηρότατα παρέστησεν αφελή των παι
διών συνήθειαν. Καί ημείς οί Άνατολΐται ένθυμούμεθα, ό’τι 
πολυ συχνά έγίναμεν μετ’ άλλων παιδικών ομηλίκων θύματα 
νοστιμωτάτης πλάνης, τής οποίας εΐνε πάντοτε μοχθηροί 
αγωγοί οί τηλεγραφικοί πάσσαλοι. Νεαρώτατοι λοιπόν συν- 
ωμόται καί ωτακουσταί εϊχομεν τήν πεποί&ησιν ότι 9 ’ άχον- 
αουμε τον τηλέγραφο  καί κατ’ αυτόν τον τρόπον 9·’ άπο- 
στηθ-ίσωμεν καί θά  διαδώσωμ,εν όλας τάς μυστικάς διατα- 
γάς,_ δσας οί κ. κ. Σαλισβουρή καί Σ“ διαβιβάζουν είς κάτι 
ναυάρχους κάποιων στόλων. Προςεκολλωμεν τά  ωτία είς 
τάς μαυρας έκείνας ράβδους, βομβούσας μόνον ώς αί μέ- 
λισσαι καί οϋδεν σαφές έκμυστηρευομένας, άνελαμ-βάνομεν 
λίθους καί με πεΤσμα κατεφέρομεν δυνατούς κτύπους- έπ’ 
αυτών, ασαφέστερους τώρα άναδιδουσών βόμβους. ,,Σώττα! 
ν' άχονσονμε τώρα\“ ’Αλλά μάτην! Πολύς καιρός πρέπει 
νά παρέλθη εως δτου.μά&ωσι τά  αθώα παιδία, ότι δεν εΤνε 
ίδιον καλής ανατροφής νά μανθάνωσιν είς τόσον μικράν ηλι
κίαν ύβρεις, οίας έξέφερεν ό εΰγενέστατος κυρ. Ρούμβολδ 
προς τον κ. Δηλιγιάννην, τάς οποίας καί διά τούτο ο πρω
θυπουργός τής ’Αγγλίας διαβιβάζει κρυπτογραφικώς, έκ σε
βασμού βέβαια πρός τήν δημοσίαν, ηθικήν.

— Ως όλη ή. ρωμαϊκή φιλολογία εΐνε πιστή ηχώ τής 
έλληνικής καί ο κατ’ οίκον επίσης των Ρωμαίων βίος δεν 
ήν διάφορος τού αρχαίου Ελληνικού, οδτως ώμοίαζον καί 
αί θρησκευτικαί παραδόσεις καί άλλα έθιμα τής Ρώμης 
προς τα  Ιν Έλλάδι. Τήν διδακτικήν των προπατόρων μας 
αφέλειαν άπετύπωσαν μετ’ αμείωτου χάριτος είς τόν ιδιω
τικόν βίον καί οί Ρωμαίοι, μ.ίαν δέ των μ.εγαλοπρεπών σκη
νών τού παρ’ άρχαίοις. οικογενειακού βίου παρίστησιν η γα
μήλια  τής Ρωμαίας 9υσία. Τούς Ιφεστίους Θεούς άντικα-

θίστησι κατά τήν περίστασιν ταυτην ή ’Αφροδίτη, είς τον 
βωμόν τής οποίας κατατίθησιν ή νύμφη μετ’ άν&έων παι
δικά αθύρματα. Προςήρχετο δε είς τήν άναίμακτον ταυ
την καί ώραίαν θυσίαν κατά τάς π^ώτας ημέρας τού γά
μου, ευχαριστούσα τη θε^ διά τήν ευρεσιν τόσον προςφιλούς 
συζύγου, όςτις παρέλαβεν αυτήν είς τόν ίδιον οίκον άπο τού 
πατρικού, Ιν ω διήγε τόν άφροντιν καί μονότονον παρθενικόν 
βίον καί πρό μικρού έτι κατέγινεν είς παιδικάς ενασχολή
σεις. 'Ο  αυλός ήκολούθει τάς ευχάς καί τήν θυσίαν, άν- 
τήχει είς τήν στοάν ό υμέναιος καί ή ευλογία τής Κυπρίας 
έπλήρου τόν οΤκον ευδαιμονίας. Ταυτην τήν είκόνα έγρα- 
ψεν ό Fritz Schneider.

— Άλλ’ αί άκατάπαυστοι τής γερμανικής Τέχνης πρό
οδοι δεν άντιπροςωπεύονται μόνον υπό ίδιωτώνκαί Σχολών 
καί ’Ακαδημιών, είς τήν Ιμψύχωσιν αυτών συνειςφέρει καί ό 
βασιλικός θεσμός, αί δε γερμανικαί αύλαί υπήρξαν ανέκαθεν 
φυτώρια των Μουσών. Άν τό στέμμα^ του Αυτοκράτορος 
των Γερμανών κοσμούσιν οί άδάμαντες τόσων στρατιωτι
κών θριάμβων, ή σύζυγος τού υιού καί διαδόχου του Βι
κτωρία πολλάκις έλαβε τήν δάφνην πρωτοτύπου καί έξοχου 
καλλιτέχνιδος. Τά άνθη τής ειρήνης δρέκουσιν αί άβραί 
τών ήγεμονίδων χεΤρες, καθ’ ήν Ιποχήν αί των άνδρών 
δράττωνται στιβαρώς τής σπάθης. Μακάρια έθνη! — ΙΤρο- 
έστη δέ πολλών καλλιτεχνικών σωματείων ή πριγκίπισσα 
αυτη', νυν δ ’ Ιπιτίμως, αλλά καί ένεργ'ώς προεδρεύει πολ
λών ’Ακαδημιών, διότι τήν βαρύτητα τού τίτλου υποφέρει 
δ ί  ακαμάτου καί παραγωγικής Ιργασίας. Άδικόν της έργον 
εΐνε ή σήμερον όπισθεν παρατιθεμ.ένη Μ αταιότης, είς τήν 
Ικτέλεσίν τής οποίας κατεβλήθη μεγάλη γνώσις της καλλι
τεχνικής συμμετρίας — ώς Ικφραζονται αυτοί Ιδώ οί τε- 
χνοκρϊται — καί ποιητικω-έάτη φαντασία είργάσθη. ΕΤνε 
τό πράγμα όλίγον ξένον άν όχι καί άγνωστον πρός ημάς, 
διότι ημείς δεν κατεγίναμεν ως οί βόρειοι λαοί- μέ πολλά 
κομβολόγια καί με ¿σταυρωμένους, μεγάλα βιβλία καί χον
δρά έχομεν πολλούς αιώνας ν’ άνοίξωμεν, τήν δε κεφαλήν 
τού σκελετού μόνον οί φοιτηταί τής ιατρικής λαμ.βάνουσιν 
Ινίοτε ύπ’ οψιν είς τάς μελέτας των. Πράγματι, τό φθαρ
τόν τών επιγείων άλλως ήμεϊς εκφράζομεν, καί πολλάκις Ιν 
τή  δημοτική ήρ.ών ποιήσει αρκεί ή στέρησις τού ηλιακού 
φωτός πρός παράστασιν του μεγίστου τών θανόντων μειο
νεκτήματος. Άλλ’ ή ιδιοσυγκρασία τού ποιητικού ημών λαού 
δεν εΐνε ορθόν νά λογίζεται ώς άλάν&αστον κριτήριον καί 
ξένων αριστουργημάτων, τών οποίων ή γνώσις πρέπει νά πλη- 
θυνθή Επίσης μέχρι τής μορφώσεως νέας έλληνικής τέχνης.

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

Ά ν  Ιπρόκειτο 
ν ά  εκτίμ η σ η  τ ι?  
τ ά ?  π ρ ό ςή μ α ς  συμ
π ά θ ε ια ς  τώ ν  ξένων 
εκ τη ?  μισελληνι- 
κ η ς  τού ευρω π α ϊ
κ ού  τύπου  συναυ
λία?, εύκόλω ς ήθελε 
π εισ θ ή , ό τ ι ο ίκτρά 
ά π ό  μ έρους μα? 
πσρανόησις άλλο- 
τρ ίω υ συμφερόντων 
κ α ί βλέψ εω ν π α ρέ
συρε τού? δμογε- 
νεΤ? είς άνέγερσιν 
εύρυχώρου φιλελ-ς- 
ληνικοδ Π ανθέου , 
δπου ά θρόο ι ε ίς- 
ή λασαν.πάσηςάπ ο-

χρώ σ εω ς κ α ί κλήσ εω ς εύεργέτα ι τού ελληνισμού. Κ α ί ίσ ω ς  μεν δύ να τα ί 
τ ι ς  ν ά  δ ικ α ιώ σ η  κ α ί ν’ ά νεχθη  τή ν  βλάσφ ημ ον γλώσσαν τώ ν  φιλειρηνικών 
οργάνω ν, α ντί άναλόγου συνήθω ς τ ιμ ή μ α τ ο ς  άνακρουο'ντων τού? πρός τήν

ειρήνην ύμνους, άλλ' εΤνε απελπιστική τώ ον.τι ή άνάγνωσις ρυπαρών άρ-. 
θριδίων έν χάση γερμανική έφημερίδι, άν τύχη μάλιστα τό φυλλάριον νά 
κήδεται τών πτωχών συμφερόντων συντηρητικών μικρεμπορίσκων. Ύπό 
στατιστικήν άπλώ? εποψιν εινε σπάνιον φαινόμενον, ότι εν καί μόνον γερ- 
μανόφωνον φύλλον, ή  σοβαρά Έ φ η μ ερ ϊς  τή ς  Λ ε ιψ ία ς  (οχι ή εγχώριο? 

Η μ ερ ήσ ια )  όμιλε"! Ιν Ιμβριθεστάτοις άρθροις τήν εύγενή τών Γάλλων γλώσ- 
• σαν, συνηγορούσα μεά άκαταμαχήιου λογική? και άμεροληψίας υπέρ τή? 
ήμετέρα? ύποθέσεως. Εύτυχώ? ούτε βους Ιπ ί γλώτταν τών Συντακτών 
αϋτης βεβηκεν, ούτε όρεξις ελληνικού παρασήμου δύναται νά προςαφ&η εί? 
πρόςωπα άνώτερα αγοραπωλησία?, ούτε νύξις διά τών γραμμών τούτων 
δίδοται πρό? παροχήν τοιούτων. Ευγνώμων άπλώ? μνεία τή? πρός ήμας 
εύνοία? των Ιξέφυγε τήν γραφίδα μου, καθ·’ ήν εποχήν πάντε? εχομεν 
άνάγκην φρονίμου 9-άρρου?.

Καί ταΰτα μέν Ιχουσιν ούτως, άλλα? δ’ Ινδιαφερούσας Σοι ειδήσεις 
συνέλεξα τάς έξης:

Ό τ ι πολλά ψεύδη διαδίδονται καί πιστεύονται ύπδ τών άν&ρώπων' 
εΤνε γνωστόν, επίσης δέ γνωστόν εΐνε, ότι πρώτιστη πηγτ πάσης ψευδολογία; 
εινε ή σπερμολόγος εκείνη γραΰς, ή  καλούμενη τν π ο ς .  Ό  Εύρωπαϊκός 
λοιπόν αύτός τύπος διέδωκεν επ’ Ισχάτων μίαν φήμην, ή όποια σήμερον 
άποδεικνύεται ό-ερμών κεφαλών εφεύρημα. Έλέχ&η. ότι κατά τόν σερβο
βουλγαρικόν πόλεμον έσχηματίσθη καί ιουδαϊκόν τ ι τάγμα, θαύματα επι- 
τελέσαν επί τοΓ πεδίου της τιμής. Τώρα βεβαιοίΤται, οτι τοιοΰτον τάγμα
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εξ Ιουδαίω ν ούτε κάν ύπηρξε, καί τούτο ίσως ίνα πληρωθή τό ήηθέν, ότι 
από τής ύπό Τίτου άλώσεως τής 'Ιερουσαλήμ ί  ΊουδαΤος άοπλος πλάνης 
μόνου &ά ηυε, ούχί δε καί γενναίο? μαχητής. ’Αλλά τ ίς  ?ρά γε εΤνε ό πο
νηρός Ιφευρέτης τής ιστορίας ταύτης;

Καί νομίζετε ότι ύπάρχει Ιν Ευρώπη, καί ίδία εν Γερμανία, ελευ
θερία; Τ ό εξής επειςόδιον άνάγνωτε πρώ
τον καί έπειτα συγκ,οίνατε τήν θέσιν τών 
εν Έλλα'δι καί τών ενταύθα δημοσιογραφούν- 
των. 'Ο  άπό τού Δεκεμβρίου εν Βερολίνω 
διατριβών δόκιμος τής Δανίας συγγραφεΰς 
'Ερμαννος B ang Ιξεδιώχθη Ισχάτως Ικ 
τής πόλεως ταύτης καί Ικ  ΙΙρωσσίας ώς 
,,όχληρός ξένος". Ή  άστυνομία εδρεν αυ
τόν πρωίαν τινά εν τή  κλίνη του ακόμη 
κατακείμενον καί άπήτησε παρ’ αυτού άμέ- 
σως νά Ιγερθή καί νά Ιγκαταλείψη άνευ 
αναβολής τό Βερολΐνον. Τη μεσολαβήσει 
όμως τού πρε'σβεως τής Δανίας έλαβεν 
άδειαν νά παραμείνη 48 ώρας ακόμη πρός 
τακτοποιήσω τών ύποθε'σεών του. Ώ ς  αι
τίαν τού μέτρου τούτου λέγεται ότι δ 
υπουργός Πουττκάμερ επέδειξεν εις τόν 
πρεσβευτήν τής Δανίας άρθρον τ ι ,  δημο- 
σιευθέν εν τινι εφημερίδι τής Νορβηγίας, 
εν ω δ B ang έγραψεν ανοικείους κρίσεις 
περί τών εικόνων τής αυτοκρατορικής οι
κογένειας. 'Ο  μόλις 
26ί"?5 τήν ήλικίαν 
B ang εΤνε εΤς τών 
γονιμωτέρων καί ευ
φυέστερων σκανδιναυ- 
ών συγγραφέων, πολλα 
δέ τών έργων αύτού 
μετεφράσθησαν καί είς 
ξένος γλώσσας, ίδίφ '  
δέ είς τήν γερμανικήν.

Πόσον φροντί- 
ζουσι τά  άλλα κράτη 
περί τής ύγιείας τών 
ύπηκόων των καί πόσα 
ποσά δαπανώνται πρός 
τόν σκοπόν τούτον δυ· 
νάμεθα νά φαντασθώ- 
μεν λαμβάνοντες πρός 
τό παρόν ύπ* ϊψιν μό
νον τήν γείτονα καί 
φίλην τής ’Ιταλίας χώ
ραν, ένθα δ βασιλεύς 
αύτής Ούμβέρτος ύπέ- 
γραψεν εσχάτωςνόμον, 
δ ί  οδ επιψηφίζονται 
εκατόν εκατομμύρια 
φράγκων πρός βελτίω- 
σιν τών ύγιεινομικών 
πραγμάτων της Νεα- 
πόλεως. Μετ’ όλίγον 3έ 
άρχίζουσι καί αί πρός 
άποκάθαρσιν της πύ- 
λεως Ιργασίαι καί Ιλ· 
πίζεται μετά παρέλευ- 
σιν ού πολλού χρόνου 
νά καταστή ή θελ
κτική αδτη τής ’Ιτα
λίας νύμφη ικανή, εύ- 
θαρσώς ά  άντιμετω- 
πίζη είς τδ μέλλον πάσης φοβερδς καί άνθρωποκτόνου επιδημίας προςβολήν.

'Η  άνάπτυξις τών γειογραφικών εταιριών έφθασε πλέον είς τάς ημέ
ρας ημών είς τό κατακόρυφον αύτής σημεΤον. Πασών δέ πρώτη εΤνε ή 
εν Βερολίνφ γεωγραφική εταιρία, είς ήν κατά τό παρελθόν μόνον έτος 1885 
Ινεγράφησαν 127 νέα μέλη. Κατάλογός τις Ικδοθείς άρτίως ύπό το ύ 'Ε ρ 
ρίκου Βίχμανν περιέχει 94 ύπαρχούσας γεώγραφικάς εταιρίας, διανεμομένας 
είς 20  κράτη καί 85 πόλεις. Ε ίς  ταύτας δέον' άκόμη νά προςτε&ώσι καί

54 Υποκαταστήματα τών Ιταιριών τούτων έν 50 πόλεσιν. Έμπορογεω- 
γραφικαί Ιταιρίαι υπάρχουσιν εν συνόλφ δέκα τόν αριθμόν. Ώ ς  πρός τόν 
αριθμόν τών τοιούτων σωματείων ή Γαλλία κατέχει τήν πρωτίστην θέσιν, 
ώς άριθμουσα 28, εΐτα ή Γερμανία έχουσα 24 τοιαύτας εταιρίας. Κατό
πιν έπονται ή  ’Ιταλία καί ή  Ε λβετία  έκάστη άνά 6 έχουσα, ειτα ή Με

γάλη Βρεταννία 5 , ή  βωσσική Αύτοκρατο- 
ρία τέσσαρας, ή  Βρασιλία τρεϊς, ή  Αυ
στροουγγαρία. αί Ή νωμέναι ΠολιτίΤαι, τό 
Βέίγιον, ή 'Ολλανδία, ή Πορτογαλλία, ή 

Ιστανία καί ή Αργεντινή Δημοκρατία άνά 
δυο καί τέλος ή  Δανία, ή  Σουηδία, ή  ’Ια
πωνία, ή  'Ρουμανία, ή Αίγυπτος καί τό 
Μεξικόν άνά μίαν γεωγραφικήν εταιρίαν. 
Ο ολικός άριθμός τών μελών τών 94 τού

των γεωγραφικών Ιταιριών συμποσούται είς 
48,000, τά δέ έσοδα αύτών Ιτησίως είς 
1,800,000 φράγκων Ιν  συνόλω, είς S δέον 
άκόμη νά προςτεθώσιν Ιω ς 600,000 φράγ
κων είς προςθέτους χορηγίας άπό μέρους 
τών οίκείων κρατών. Έ ξ  όλων τούτων 
τών εταιριών πλουσιώταται ε?νε ή βασιλική 
γεωγραφική Ιταιρία τού Λονδίνου, ή  αύτο- 
κρατορική της Πετρουπύλεως καί ή ’Αφρι

κανική εταιρία τού 
Βερολίνου.

Ε ίς  δημοτικούς 
φόρους έκαστον άτο- 
μον πληρόνει Ιν Πα- 
ρισίοις 152 φράγκα, 
Ιν Φραγκφούρτη 102 
φράγκ., εν Χριστιανία 
78 φράγκ., |ν  Βιέννη 
65 φράγκ.,' Ιν Βουδα
πέστη 46 φράγκ., Ιν 
Βερολίνω 44  φράγκ.. 
Ιν Πετρουπόλει 19 
φράγκ. Τ ά  χρέη τής 
πόλεως τών Παρισίων 
διανεμόμενα κατά κε
φαλήν συμποσούνται 
δι’ έκαστον τών κα
τοίκων είς 1005 φρ., 
τά τής Φλωρεντίας 
άνέρχονται δ ϊ  έκαστον 
άτομον είς 9S3, τά 
τής Φραγκφούρτης287, 
τά τής Βιέννης είς 
209 φράγκα. Μεταξύ 
200 καί 100 φράγκων 
κυμαίνονται τά είς 
έκαστον τών κατοίκων 
άναλογούντα χρέη τών 
πόλεων Βερολίνου, Μο
νάχου, Κοπενχάγης, 
Στοκχόλμης, Λειψίας, 
Κολωνίας, Τεργέστης, 
Στουττγάρδης καίΧρι- 
στιανίας. Διά τήν Πε- 
τρουπολιν τά. χρέη, πε
ριορίζονται είς 11 μό
νον φράγκα κατά κε
φαλήν, καίτά της Βαρ
σοβίας μάλιστα1 μόνον 
είς 7 φράγκα περίπου. 

Καθ’ ήν όμως
εποχή ν  πλέΓον ενδιαφέρον άναπτύσσετα ι π α ρ ’ ή μ ΐν  δ ιά  το ύ ς  συρμούς τώ ν  
τορπιλλοβόλω ν ή  τώ ν  Ε νδυμασιώ ν, δ έ ν  μ ο ι ε π ιτρ έ π ετα ι β εβ α ίω ς ή  περί 
τούτω ν πολυπραγμοσύνη , άρκούσης άλλω ς τ ε  τ η ς  Ε νταύθα σ ιω πη λή ς ενός 
υ π ο δ ε ίγμ α το ς  π α ρα θέσ εω ς, μ εθ’ ή ς  δ ιατελώ

ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥ.
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Κατά τάς δυο τελευταίας δεκαετηρίδας 
πολλά; των μικρών ρ,αταίας καί έπιβλαβεΐς 
διαχύσεις ώς καί των έφηβων άκαιρά τινα 
αθύρματα άντικατέστησεν ή εύγενής προς συλ
λογήν γραμματοσήμων άμιλλα. Λίαν ταχέως 
μετεδόθη εξ Ευρώπης, όπου κατά πρώτον 
έπίσης πυρετωδως άφωσιώδησαν οί νέοι, και είς 

ημάς τό πράγμα, ή δε στατιστική ευ’φήμως μνημονεύει καί του 
παρ’ ήμΐν.ζήλου προς πλουτισμόν τοιούτων συλλογών. Εντεύ
θεν θ’ άντικάταστήσωμεν.καί ημείς τά  κακοζήλως μεσαιωνικά 
προβλήματα  καί τούς γρίφους διά τής Ιστορίας των γραμ· 
ματοΰήμωί>, άρχόμενοι μεν από των προςεχων φυλλαδίων 
τής συστηματικής καί απλής αυτής έκθέσεως, προςτιθέντες 
δ ’ Ικάστοτε διάφορα περίεργα ταχυδρομικά καί έν γένει 
παν ό,τι διδακτικόν σχετίζεται προς τά  γραμματόσημα.

Οί ξένοι, καί πρδ πάντων οί Γερμανοί κατέστησαν τήν
συλλογήν των γραμματοσήμων έπικερδέστατον είδος βιομη
χανικής δραστηριότητας, επειδή δό αί τυπογραφικαί καί 
^ρωμολιθογραφικαί ευκολίαι άφθονοΰσι προ πάντων ένταύδ·α, 
η Λειψία εινε τό κέντρον τής έμπορικής των γραμματοσή
μων συναλλαγής, ή τουλάχιστον τό χρηματιστηρίου, κατά 
τούς χρησμούς τού όποίου αί απίστευτοι αδται συναλλαγαί 
ρυθμίζονται ύπό των πραγματογνωμόνων. Λευκώματα, σκαν
δαλώδεις άναπαραγωγαί, Ιρμηνεΐαι, περιοδικά, Ιδιαιτέρα φι
λολογία άποτελοϋσιν ένταύθα όλόκληρον τμήμα τής βιβλιο
γραφίας, καί άπασχολούσί λεγεώνας διδακτόρων καί χιλιά
δας έργατών. ,

Ευκόλως δ ’ έξηγείται ή καταπληκτική αδτη ποσότης 
τής έργασίας, ήτις δοξάζει τούς διδάκτορας καί τρέφει τούς 
έργάτας, αφού έκάστη Ιδαφική τού πλανήτου μας μετα
βολή καί πάσα νέα χωρογραφική καί πολιτική μεταρρύ&μισις 
ώς άμεσον αποτέλεσμα έχει τήν παραγωγήν νέου είδους 
γραμματοσήμων. Τό πραγ^εα δεν άγνοούσι καί τά  παιδία 
ακόμη, όσα μάλιστα ηύτυχησαν ν άποκτήσωσι Λεύκωμα 
γραμματοσήμων.

Φρόνιμος λ. χ. οικογενειάρχης καί σεβαστός πατήρ άνα- 
γινώσκει πρός τόν μικρόν του υίόν τήν τυχούσαν έφημερίδα, 
καί τούτο μόνον διά νά δείξη πρός αυτόν πώς πρέπει νά

σταματά ολίγον εις τάς 
ύποστιγμάς,περισσότερον 
εις τάς άνω τελείας κάί 
νά παίρνη τήν άναπνοήν 
του είς τάς τελείας, διότι 
εΐνε κίνδυνος νά πνιγή 
ποτε ό Νίκος, όταν βιά
ζεται άναγινώσκων. Έ κ  
συμπτώσεως έτυχεν ή 
Ιφημερίς νά λέγη:

,,Έπί τέλους έτέδ·η 
ή ΙΙολιτεία τόύ Κόγκου, 
κατα κοινήν των ένδια- 
φερομένων Δυνάμεων συμ
φωνίαν, ύπό τήν προστα
σίαν τού βασιλέως Λεο-
πόλδου κ α ί ................... “

— ,,Ούρράάά!“ ξεφωνίζει τρίς ό Νίκος καί με ανέκ
φραστου χαράν προςθ-έτει: ,,θάχουμε καινούργια πάλιν γραμ
ματόσημα!“ Καί τρέχει νά ετοιμάση είς το Λεύκωμα του 
τόπον διά τά  γραμματόσημα τού Κόγκου καί μένει άκαρ
που τό διακοπεν περί απαγγελίας μάθημα τού πατρός του..

'Καί τώ δντι, προ ¿λίγων ήμερων ήρχισαν νά κυκλο- 
φορώσι τά  νέα γραμματόσημα τού Κόγκο, τεσσάρων δια-

φόρων χρωμάτων καί τιμών (ήτοι 5, 10, 25 καί 50 έκατοστ. 
τού φρ., πρασίνου, ερυθ·ρ., κυαν., βαδ·έος κιτρ.), όμοια δε μέχρι 
παραποιήσεως πρός τήν παρατεθειμένην εικόνα 
μας. 'Η  νέα αυτη σειρά τώυ γραμματοσήμων 
θεωρείται προςωριντ ώς καί το ’Επιστολικόν 
δελτάριον (Carte postale. Union postale uni
verselle. E tat indépendant du Congo), ταχύτατα 
δέ θ’ άντικατασταθή ύπό άλλης πρωτοτυπωτέ- 
ρας καί πιθανούς πλουσιωτέρας.

Τά κάλλιστα των Λευκωμάτων καί τά  τε
λειότατα έκδίδονται ένταύθα παρά τοίς Άδελφοΐς Senf, <5ν 
τήν διδακτικήν περιγραφήν θά παραθέσωμεν προςεχώς.

A N i P I K O I  2 Ϊ Ρ Μ 0 Ι .

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. — κ. Δ. Ε . είς Κώνστανήπολιν. Διά 
τούς έν τή 'Γμετερα πόλει κ. κ. ΣυνδρΟμητάς μας δεν εΐνε πλέον ζήτημα 
ή αιτία τής βραδιτητος. Ο ί συντελεσαντες πρός τούτο, έρωτώμενοι δεν 
θ’ άρνηθώσι τήν ενοχήν των. Πρός ήμας τουλάχιστον όμολογούσιν αυτί 
καί ύβρεολογούντες. — κ. Π . Σ. είς Μεσσήνην, C rédit L yonnais είς ’Αλε
ξάνδρειαν, Reçus. — κ. I. Κ. Τσ. είς Καβάλλαν, κ. I. II . Τσ. είς Τρα- 
πεζουντα. Ένεγράφησαν κατά τούς νέους όρους. Εύχαριστουμεν. — κ. Π. 
Α. είς Πρίγκιπον. ^Οταν παραδώσητε δέκα φράγκα είς τό έν Γαλατδ Γερ
μανικόν ταχυδρομείου. Άλλος όρος δεν υπάρχει. — κ. Φ. Α. Σ. είς Σμύρ
νην. Έγράψαμεν καί θά γείνη κατά την έπιθυμίαν Σας. —  κ. Γ. Α. Μ. 
εις Σύρον. Ευχάριστου μεν διά τήν φιλικήν φροντίδα. — κ. Π . Σ . είς 
’Αλεξάνδρειαν. Τό άντίτιμον έλήφθη. 'Η  σημείωσις λείπει. — κ. Α. Κ. 
είς 'Ιεροσόλυμα. Έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. Ή  άλλη παραγγελία έλή
φθη ύπό ση’μείωσιν. — κ. S . Δ. Ζ . είς ’Αθήνας. Έ π ί  τέλους περιήλθον 
είς χεΤράς μας. Τώρα μή άνησυχέίτε. — κ. X. είς Πάτρας, Πολύ αργά 
καί ήκιστα εύσχήμως εδρετε τήν πρόφασιν. Μας οφείλετε καί θά μας 
οφείλετε φράγκα χρυσά εΐκοσιν (αριθμός 2 0 !. — κ. Γ. Ε . είς Λονοΐνον. 
Οι Γερμανοί εκφράζουσι τό πραγμα είκονικώτατα διά τής λέξ. Anspie
lung· ή  άλήθεια εΐνε όμως ότι είς μεταφραστικούς υπερθεματισμούς, κατά 
μήνα μάλιστα Φεβρουάριον, ύπερτιμωνται πολλάκις τά  πλακου’ντια. — κ. I. 
Κ. είς Κίον. Διά τά περικαλύμματα, άπό πολλοϋ έξεργαζόμενα, ιδετε έν 
τω κεφαλαίω τής Β ιβλιο& ήχης. — κ. Γ . Δ. είς Αθήνας. Διαχειμάζει 
έκάί χαριν τής γερμανικής προφοράς, τελείας έν τή πόλει έκείνη. — κ. Μ. 
Οίκ. είς Άγχίαλον. Έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν γράφομεν αργότερα. — 
κ. κ . ’Αδ. ¿τ., Λ. Α .Π . εις Σουλιναν. Έλήφθησαν έγκαίρως. Εΰχαριστοθ- 
μεν. — κ. Β . Β. είς Άδριανούπολιν. Δέν δυνάμεθα δυςτυχώς. 'Η  προ
πληρωμή ισχύει κατά πάντα καί διά πάντα. —  κ. Ο. Π . είς Βατούμ. 
Πρός τήν κ. Β . X. θ ά  διευθύνωμεν ώς λέγετε. — κ. Ν. Β. είς Βαλτζήκ. 
Ε ίς τό εξώφυλλον αναγράφονται όλοι οί τρόποι λεπτομερώς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. — Ή  είκοαιπενταετηζίς τού Γουλιέλμον Α'., ύπό Άριστείδου Ν . Ρούκη. — Κατά τόν εικοστόν αιώνα, ύπό Μιχαήλ Μη- 
τσάκη. — Ή  δυςτυχισμένη, κατα τόν Ίβά ν  Τουργένιεφ, — Βιβλιοθήκη. —  ’Ανέκδοτα. — Κάθισμα ραπτομηχανής, μετά είκόνος (σελ. 121- —  Πινα
κοθήκη, ήτοι ερμηνεία τών εικόνων. —  Έ πιστολαι έξ·'Εσπερίας. — 'Ο  μισελληνισμός xotf γερμανικοί τύπου. — Τ ά γ μ α ’Ιουδαίων πολεμιστών. — 
Ή  έν Εύρώπη ελευθεροτυπία. —  Δη;μοσία υγεία έν ’Ιταλία. — Γεωγραφικαί έταιρίαι έν Ευρώπη. — Δημοτικοί φο'ροι τών μεγαλοπόλεων. Συρμικτ'
είκών (σελ. 16 '. — Γραμματόσημα μετά τριών εικόνων. — ’Ανδρικοί συρμοί (είκών σελ. 12). — Μικρά ’Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. 'Ο  Βασιλεύς μας (σελ. 1). — Τό παραμύθι, άλληγορική προςωποποίησις τής ιδέας τού μύθου, κατά τόν Μποδεγχάουζεν 
(σελ. 4—-5). —  Στ! στ! Ν ’ άκούσουμε τό τηλεγράφημα, κατά τόν Ε. Μ ά | (σελ. ¿). —  Ρωμαία προςφέρουσα γαμηλίαν θυσίαν, κατά τόν F . Schneider
(σελ. 9). — Αί άγγελικαί κεφαλαί του Ραφαήλ (σελ. 12). —  Ματαιότης, εικών τής πριγκιπίσσης Βικτωρίας (σελ. 13).

Ε κδότης Π .  Λ. ΖΧ ΓΟ ϊΡΗ Σ~
Τ νποΐζ  B i r  &  HonüatiD, fr — Χ άρτης  Neue Papiermaoufaetur, h  ΣτρΜβΟνργψ. — M tl iv y  Frey &  Seuing, f r  J u y l ç ,


