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.’Εγεννήδη έν Λαμπόβω της ’Ηπείρου κατά τό 1813. 
Ένωρίτατα άπορφανισθτίς πατρός, τά  πρώτα δε γράμμ.ατα 
διδαχθείς έν τω ένοριακω τής πατρίδος του Σχολείω, δεκα- 
τετραετής άπηλ&ε πρός τον έξάδελφόν -ου ’Αναστάσιον Ζάπ- 
παν, έν Παραμυθία έμπορευόμενον, όποΟ·εν μετά διετή έργα- 
σίαν μετέβη είς Ρουμανίαν παρά τω οίοιδίμω έξαδέλφω του 
Ευαγγέλη Ζάππα, πρό μικρού καταλιπόντι το πεδίον του 
Αρεως και αυτόθι ήδη έγκατεστημένω. Ευθύς από των πρώ
των αυτών έπιχειρήσεων, τής έκ- 
μισθώσεως σπόριμων γαιών, ετυ- 
χον οί νεαροί έπιχειρηματίαι-έν- 
9·αρρυντικων ωφελημάτων, Ιπεξέ- 
τειναν δε κατά μικρόν τον κύκλον 
της εργασίας των καί ουτω συν- 
ετέλεσαν εις την έπισταμένην 
καλλιέργειαν και άνάπτυξιν τής 
παραγωγικότητος των μερών 
εκείνων, όπου βραδύτερου το- 
σουτοι ομογενείς τε  καί έγχώριοι 
άνεδείχθησαν έμπορικώς.

Ή  παραδειγματική των δύο 
έξαδέλφων σύμπνοια, καρτερία 
καί νοημόσύνη ηύλογήθη υπό τής 
Προνοίας, ταχέως δ ’ άπέβησαν 
ουτοι σπουδαιότατοι κτηματίαι. 
ϊνα προςέλθωσιν έπίκουροι του 
άναγεννωμένουΈθνουςκαί πάντα 
τόν ίδιον πλούτον διαθέσωσιν 
υπέρ τής ήμερώσεως αυτού. Μετά 
τόν θάνατον τού Ευαγγέλη, ό 
Κωνσταντίνος άνέλαβε μόνος νά 
συνέχιση τό μεγαλεπήβολον πρό
γραμμα, παρέχων μεν έπί είκο-
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σαετίαν ήδη τά  έν τή διαθήκη έκείνου άναγεγραμμένα κλη
ροδοτήματα ύπερ έκπαιδευτικών κυρίως έργων, πεντήκοντα 
περίπου χιλιάδας δραχμών έτησίως, άνεγείρων δε περιφανές 
τό έν Άθήναις Μέγαρον των ’Ολυμπίων διά δαπάνης δύο ώς 
έγγιστα εκατομμυρίων δραχμών. — Εις εαυτόν δέ ίδιον προ- 
διέγραψε πρόγραμμα των έ9·νικών ευεργετημάτων, ήτοι ,,τήν 
άνάπτυξιν και διάδοσιν τής έλληνικής παιδείας, την ύγια 
καί ελληνοπρεπή τού εδ·νους μόρφωσιν καί την πρακτικήν

αυτού παίδευσιν“. Κατά ταυτα 
ίδρυσε τά  εξής Ζάκκ&ια  ’Εκ
παιδευτήρια: τά  ένΛαμπόβα» καί 
Λέκλη άρρένων καί Θ·ηλέων, τό 
έν Άδριανουπόλει παρθεναγω
γείου, τό έν Φέρραις τής Θρά
κης, τό έν ίϊρεμετή, τό έν Δρο- 
βιάνη, καί τά  έν Δελβίνω, Φι- 
λιάταις, Νιβάνη άρρεναγωγεία 
καί τό έν Κωνσταντινουπόλει πε
ρίβλεπτον Παρ9·εναγωγεΐον. Τά 
πρός άνέγερσιν των καταλεχθέν- 
τωνέκπαιδευτηρίο»νδαπανηδέντα 
ΰπερβαίνουσι τό έκατομμύριον, 
έπιχορηγέϊ δέ ό μέγας Ευεργέ
της πρός συντήρησιν αυτών υπέρ 
τάς 70 χιλ. φράγκ. έτησίως, καί 
δεν θεωρεί άκο’μη ό ίδιος πλή
ρες τό έκπαιδευτικον σχέδιόν του, 
άλλα καί έτερα φερώνυμα σκοπεί 
νά στήση τής φιλομουσίας του 
τρόπαια.

Τό δεύτερον του Ζαππείου 
προγράμματος κεφάλαιον · ανα
πτύσσεται πλήρες έν ταις πρός 
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τόν έν Αδήναιςπρόςδιάδοσιν των Ελληνικών γραμμάτιων Σύλ- μίας, απέριττου διαίτης και μονήρους διατριβής. νΕν τινι 
λογον έπιστολαϊς τοΰ Κωνσταντίνου, προτασσομεναις του τε- μικρά γωνία ρουμανικής χώρας — τω ίστορικώ πλέον Βρο- 

ευτ.α̂ °ϋ , "/* «ΰτοΰ έκδοδέντος και εις μυριάδας σθ·ενίω — διανύει λιτότατον καί αρχαϊκόν βίον, άκραιφνέ-
κομψων αντιτύπων διανεμηδέντος — φιλοσοφικού σύγγραμμα- στατος της φόσεως χαρακτήρ, ακατάβλητος Ιν τη έργασία, 
τος του φιλοσοφικωτέρου της Νεωτέρας Ελλάδος τέκνου, του ευδαλέστατος τήν υγείαν καί μόνον έχων γνώρισμα των πέντε 
αοιδίμου Πέτρου Βραΐλα Άρμένη. Έ ν  ταΐς έπιστολαΐς έκείναις πρός τοΐς έβδομήκοντα έτών της ηλικίας του τάς λεύκάς
έκδηλουται όλη ή φρόνησις καί ή στοργή καί ή πρόνοια του τρίχας, ¿φ' άς έπέδρασεν ό τά  μεγάλα σκαπτόμενος νοΰς,
ε νικου υεργέτου υπέρ τής ορδής των παιδευομένων ρ,ορ- καίτοι άφ’ ετέρου συντελεί εις τήν σωματικήν ευεξίαν του
φωσεως, άνταξία δέ των διαδέσεων τούτων έκτίμησις εΤνε οί ή προηλιακή πάντοτε έξέγερσις καί ή άπλουστάτη της τρο- 
λογοι του έναρέτου φιλοσόφου, δςτις „κατά την σύνταξιν τοδ φής δίαιτα, άπαξ τής ήμέρας λαμβανομένης άνευ προλόγων 
πονήματος του είχε πάντοτε πρό όφδαλμών τάς οδηγίας καί έπιλόγων, μηδ’ αυτοΰ του έπιτραπεζίΟυ οίνου έξαιρου- 
του φιλογενοϋς αγωνοθέτου“. Αί ,,Φιλοδέου καί Ευγενίου μένου, όν «ναπληροϊ τό άριστον κα6· Έ λληνας υδωρ. Οί 
έπιστολαί“, λαμπρά απαρχή πολυτίμου παρομοίων έγκολπίων έκ τοδ σύνεγγυς γνωρίσαντες τόν άνδρα άπεκόμισαν πάν- 
σειρας, ^υπετυπω&ησαν υπό τής χριστιανικής του Κωνσταν- τοτε τόν δαυμασμόν επί τω συνδυασμό» τοιούτου βίου πρός
τινου Ζαππα πρωτοβουλίας, έτελειωθ-ησαν δε υπο τής φίλο- τήν διάπλασιν χαρακτήρος τοσουτον ευπροςηγόρου καί ευγε-
σοφικής του Βραΐλα έπιστήμης. νους καί επί τή διαύγεια του πνεύματος καί τή  έμβρι&τία

Ιην εκτέλεσιν του τρίτου μέρους του προγράμματος τής κρίσεως, ήτις τά  πάντα υποβάλλει είς ακριβή έλεγχον 
του  ̂ηρχίσεν απο έννεαετίας, συστησας διά τής έν Α9·ήναις καί προκαλεϊ τήν Ιρευνητικήν του όρ9·ου καί αΰστηράν του 
„επί τής έμψυχώσεως τής εθνικής βιομηχανίας έπιτροπής·1 άληδοΰς ζήτησιν. Τοιοΰτος διά βραχέων 6 άνήρ, όν ή Πρό- 
δυο γεωργικά διαγωνίσματα, τό μ'εν πρός εκπαίδευσιν υπο- νοια έχάρισεν είς τό Έδνος.
τροφών έν γεωργικάϊς σχολαις τής Ευρώπης, τό δέ πρός έκ- Ή  Α. Μ. ό Βασιλεύς Γεώργιος έπί τη ένηλικιώσει του
, 7 ε" Ργ'’ί ων Ρι? λίων» ¥  Φ κατέΟεσεν άναποσπάστως Διαδόχου Κωνσταντίνου άπένειμε τό άνώτατον δείγμα τής 
έν^τη Εθνική Τραπέζη τής Ε λλάδος 250,000 φράγκ., έκ πρός τόν άνδρα έκτιμήσεως Αότοΰ καί του Πανελληνίου, 
του προϊόντος των οποίων τελούνται τά  διαγωνίσματα ταϋτα, προαγαγών τόν Κωνσταντίνον Ζάππαν από του άνωτάτου 
Η ιδρυτική των διαγωνισμάτων τούτων έπιστολή, προτε- Ταξιάρχου είς τό παράσημον του Μεγαλόσταυρου. Επίσης 

ταγμένη και αυτη έν τόΐς άχρι τοΰδε έκδοδεΐσι δύο πονή- έτίμησαν αυ’τόν δΓ ιδιαιτέρας έπιστολής ή Α. Μ. καί ή Α. Γ. 
μασι ,,Περι έλαίας“ καί „Περί σταφιδαμπέλου“ εΐνε λαμπρόν ό Διάδοχος. Τό άνώτατον παράσημον, τήν Μεγάλην Ταινίαν 
απαύγασμα τής πρακτικής του αγωνοθέτου διανοίας, μετά Μετζηδιέ, είχεν ηνδη άπονείμει αυτού ή Α. Α..Μ. ό Σουλτά- 
σπανίας^,έμβριδείας καί γνώσεως πραγματευόμενου ζωτικοί- νος Χαμήτ μικρόν μετά τά  έγκαίνια του έν Κωνσταντινου- 
.ατα τής έδνικης προόδου ζητήματα. Πολλοί των διά τοΰ πόλει Ζαππείου, τοσοΰτον περιφανώς άμείψας τόν γενναϊον 
διαγωνίσματος έκπαιδευδέντων ύποτρόφων διδάσκουσιν ήδη ιδρυτήν τοιούτου Παρθεναγωγείου έν τω κέντρω τής Αυτο- 
τα  ο ίψ α  πρακτικα μαδήματα έν έλληνικοΐς έκπαιδευτηρίοις. κρατορίας Του. Λίαν δέ τιμητικάς άπηύδυναν αυτού τότε 

^ Τοιαύτην^ ό έρημίτης του Βροσδενίου ποιείται χρήσιν έπιστολάς αί Α. Τ. ό τε Βεζόρης καί ό Υπουργός τής Παι- 
του αποταμιεύματος πολυχρονίου, έπιμόνου καί δραστηριω- δείας. ΕΤνε τετιμημένος ώςαύτως από πολλου καί διά ρου- 
τατης έργασίας, μετά λελογισμένης περί τον βίον οίκονο- μανικού παρασήμου.

 ----------

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΦβΝΗΣ
ΗΤΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΓΓΗΣ.

Τοιοϋτομ φέρει τίτλον τό περιεργότατον βιβλίον, όπερ τοΰ λάρυγγος καί άρχεται τοΰ κυρίου δέματος διά προεις- 
εγραψε και έξέδωκεν^ ο διάσημος νΑγγλος λαρυγγοσκόπος αγωγικών τινων φυσιολογικών παρατηρήσεων.
Μίΐΰΐίβηζιβ καί υπερ ετυχεν ευδυς μετά τήν έκδοσίν του δι- ΈντεΟδεν μανδάνομεν περί τοΰ ρεύματος τοΰ άέρος,
πλής έν αλλαις δύο^γλώσσαις μεταφράσεως, γερμανικής, όπερ σχηματίζεται κατά τήν.έκπνοήν κατά τήν χώραν τοΰ 
ητις έκδοδήσεται κατα τας άρχάς τοΰ φδινοπώρου, καί γαλ- λάρυγγος, τοΰδ’ δπερ καί εΐνε ή πηγή τής παραγωγής καϊ 
λικής, ητις μετ ου πολυ δά ίδη τό φώς. Ό  άγγλος έπι- δυνάμεως τής φωνής, διότι έκεϊ εΐνε προςηρτημένα τά  δύο 
στημων δέν έσκόπει να παράσχη κανόνας τής φωνητικής έλαστικά πέταλα μεταξύ των χόνδρων τοΰ λάρυγγος, άτινα 
μουσικής, «λλα να πραγματευδή τους δύο κυριωτέρους πα- καί έκτείνονται έκ των έξω πρός τά  όπισδεν. Ταύτας ονο- 
ραγο.ντας τής υγιείας τής.^φωνής, ήτοι τήν μόρφωσιν αύ- μάσωμεν συμβολικώς φωνητικός χορόάς, επιλέγει ό. συγ- 
τής και τήν δίαιταν τής ήδη ,μορφωδείσης. "Οσον δέ καί γραφεύς. Κατά τήν έλαφράν έκπνοήν πρόςκεινται αυται 
αν φαίνεται περιττή πρός τήν ωδικήν ή γνώσις τής άνα- χαλαρωμέναι είς τόν τοίχον τοΰ οργάνου καί σχηματίζουσι 
τομίας καί τής .φυσιολογίας των όργάνων, καδώς εΐνε πράγ- ίκανώς ευρεΐαν ρωγμήν μεταξύ άλλήλων, δΓ ής άκωλότως 
μάτι ουχι απαραίτητος ή γνώσις τοΰ οφδαλμοΰ διά τόν διέρχεται ό έκπνεομενος άήρ. Καί όταν προφέρωμεν φω- 
«ρχαριον της ζωγραφικής, έν τούτοις ή κατάληψις των νήεν τ ι ή έκφωνοΰμεν ένα τόνον, ευδυς τότε αί λευκαί καί 
υγιεινών κανόνων προϋποδέτει πάντοτε στοιχειώδη τινά γνώ- στιλπνόταται αδται λωρίδες έντείνονται καί συνεφάπτονται 
σιν ανατομικών καί φυσιολογικών κεφαλαίων. Διά τοΰτο καί άλλήλαις κατά το μέσον τής ρωγμής. Διά τόν έξερχόμενον 
ο ημέτερος συγγραφευς προτάσσει τοΰ χρησιμωτάτου αΰτου αέρα άφίνουσι στενοτάτην μόνον σήραγγα έλευδέραν, καί 
πονήματος σαφή τινα καί έναργή περίληψιν τής ανατομίας έπειδή* τό ρεΰμα τοΰ άέρος στενοχωροόμενον συμπιέζεται
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πρός έξοδον, ώς έκ τοΰ έπιγινομένου ίσχυροΰ κλονισμού αί 
έλαστικώταται έκεϊναι φωνητικαί χορδαί όφίστανται .άδια- 
κόπους δονήσεις. Έ κ  τοΰ α’ριδμού τών δονήσεων τούτων 
έξαρτάται το δψος τής ήμετέρας φο>νής. Εΐνε γνο*στόν, δτι 
φωναί τινες άναβαίνουσι ρ.έχρι τριών διά πασών και ετι 
πλειόνων ένίοτε, καί οτι ήσκημένος άοιδος μεταξύ δύο γει
τόνων τόνων δυναται ν’ άναπτόξη σειράν ή μάλλον ολόκλη
ρον σύστημα παραλλαγών, τάς οποίας ουδεν κλειδοκύμ
βαλού, ουτε τό τελειότατον, δυναται παραηολουδοΰν νά 
μεταδώση. Τό πλήδος τοΰτο τών τόνων ορίζεται έκ τής 
παραλλαγής τών αποστάσεων, άς δύνανται υποβοηθοΰντες 
νά παράσχωσιν οί μυώνες τοΰ λάρυγγος είς τούς χόνδρους 
τοΰ οργάνου τούτου καί άπό τούτων είς τά  άκρα τών με
ταξύ τών χόνδρων έκτεινομένων καί έντεινομένων φωνητικών 
χορδών τήν ορμητικήν αυτών φοράν λαμβάνουσιν οί μυώ
νες ουτοι άπό της παραστατικής τοΰ έγκεφάλου δυνάμεως, 
ητις μορφουμένη μουσικώς τοσαότην δυναται ν’ άποκτήση 
τελειότητα, ώςτε νά κυβέρνα τά  όργανα τοΰ λάρυγγος μιας 
Άδελίνας Πάττη πρός έκφώνησιν τών λεπτοτέρων φωνητι
κών παραλλαγών καί τών ουρανιωτέρων μελωδιών.

Άφοΰ δέ τό πλήδος τών έν λόγω δονήσεων έπιληφ9·ή 
τοΰ έκπνεομένου άέρος, τότε αΰταί αί δονήσεις λαμβάνουσι 
τόν ήχητικόν λεγόμενον χρωματισμόν, καί τοΰτο δια τής 
έπιδράσεως αΰτών έπί τών συγκινουμένων υπ’ αυτών τούτων 
έξόδων, οΐον τών έξωτάτων κοιλωμάτων τοΰ φάρυγγος, τής 
ρινός καί τοΰ στόματος, άτινα άφ’ ενός μέν εΐνε έφινδια- 
σμένα υπό καταλλήλων άντηχητικών έκ χόνδρων τοιχωμά
των, άφ’ έτέρου δέ διά κινητών όργάνων, οΐον τής γλωσσης, 
τής κιονίδος, τών παρειών καί τών χειλέων, άτινα πολλα- 
χώς δύνανται νά μετασχηματίσωσι τά  κοιλώματα καί ποι- 
κιλοτρόπως νά μεταβάλωσι την άπόχρωσιν τής φωνής Γνω
στόν οτι ή φωνή έκάστου ατόμου έχει το ιδιαίτερον αυτής 
γνώρισμα, τό χρώ/ιά της, καδώς λέγόμεν, καί οτι το χροΰμα 
τοΰτο μεταλλάσει είς διαφόρους αποχρώσεις έν τή αυτή 
ταύτη τή ©ισνή, τοΰθ’ όπερ ευκόλως δυνάμεθ-α να δοκιμα- 
σωμεν έκφωνοΰντες διάφορά'τινα φο»νήεντα κατά τον αε
τόν ήχον.

Έ άν  ό άοιδός άπό τοΰ χαμηλότερου τόνου τής ίδίας 
του’ φωνής άναβή βα9·μηδόν μέχρι τοΰ ύψηλοτέρου, φδάνει 
εΐς σημεΐόν τ ι ύψους — παραλλάσσον βεβαίως κατα τα 
διάφορα άτομα — , τό όποιον εΐνε πάντοτε ωρισμένον, και 
τό οποίον ποτέ δέν δύναται νά υπερβή, έάν δεν μεταβαλη 
ρυδμόν. — Άλλά ταΰτα άνήκουσιν είς τήν δεωρίαν τής μου
σικής, ώρίσ9·ησαν δέ υπό τών νόμων τής ακουστικής, αφ 
ής έποχής ή λαρυγγοσκόπια διά τών κατόπτρων της συν- 
επήλδεν έπίκουρος τών έρευνών τοΰ μέρους τούτου τής 
Φυσικής.

*  *:'ΐ

Έ ν άλλω τμήματι τοΰ έργου του. διακρίνει ό Mackenzie 
τήν οτηί}ΜΪ,ν καί χιφαλιχην  λεγομένην φωνήν, καδ’ όν 
τρόπον καί ό ήμέτερος λαός ονομάζει τό κιβδηλον ένίοτε 
τάλαντον τών ψαλτών μας. Ώ ς  ο μέγιστος δέ λαρυγγο
σκόπος τής έποχής μάς υπέβαλεν είς μικροσκοπικάς δια 
τοΰ κατόπτρου παρατηρήσεις υπέρ τούς τετρακοσιους μέχρι 
τοόδε άρρενας καί δήλεις άοιδούς ι.άπό τοΰ καταλόγου τών 
πειραμάτων τούτων - δέν λείπουσι τά  ονόματα τής Νίλσων, 
Άλβάνη καί άλλων έπισημοτήτων), ώρισε δέ μετά μαδημα- 
τικής ακρίβειας όπόση εΐνε ή έκτασις τής οπής τών φωνη
τικών χορδών παρά τινι βαρυτόνω ή υψιφώνω κατά τήν

έκφώνησιν τούτου ή έχείνου τοΰ τόνου- ευρε δέ ότι μέχρι 
μέν σημείου τινός τής κλίμακες ή ρωγμή μένει ανοικτή, 
εόΟ-ός ομως κατόπιν αί χονδρώδεις άκραι τών λωρίδων συν- 
άπτονται άφ’ εαυτών, καί έφ’ όσον υψοΰται ή φωνή συγ- 
κλείονται καί τά  χείλη τοΰ μεγίστου μέρους τών οργάνων 
του’των, καί όταν ή φωνή λάβη τήν όξυτάτην αυτής έντα- 
σιν, τότε πλέον μικκυλότατον έν σχήματι έλλείψεως τμήρ.α 
τής οπής μένει ανοικτόν, τοΰ οποίου όμως πάλιν ή μικρο- 
σκοπική πέριξ στεφάνη υπόκειται είς ταχίστην δόνησιν. Η 
βαδμιαία αυτη σμίκρυνσις τής δονητικής συσκευής ορίζει 
κατά τους γνωστούς τής φυσικής νόμους τό υψος τών τόνων.

Άφοΰ δέ μορφωδή έντελώς ή φωνή και ό καλλιτέχνης 
ευρίσκεται ήδη έν ένεργεία, ο>ς πρώτην αρχήν τοΰ βιωτικοΰ 
επαγγέλματος του πρέπει ν’ άσπασθ-ή ταύτην, νά μή-ψαλλη 
ποτέ, έάν, δ ι’ οίονδήποτε λόγον καί διά προαίσδημα αλλό- 
κοτον έτι, óe»" ίχει diá^eatv va ιράλη. Τό γνωστόν περί 
πνευματικής ευεξίας αξίωμα εύλόγως δύναται νά μεταβλήδή 
καί είς τό „vox sana in corpore sano“, οί δέ γενικοί περί 
τής σωματικής καί ψυχικής υγιεινής κανόνες άφορώσι πρώ
τιστα είς τόν άοιδόν. Δέν πρέπει ομως πάλιν ή περί τής 
σωματικής υγιείας φροντίς νά παραγκωνίση πάσας τοΰ βίου 
τάς απολαύσεις καί τήν μόνην άληδινήν τοΰ καλλιτέχνου 
χαράν, ήτος κυρίως συνίσταται είς τόν πορισμόν οσων πλεί- 
στων δαφνών άπ’ εναντίας, πλήρης ψυχική ευφροσύνη καί 
συναίσδησις τής ΐδίας αξίας καί βίου ευμάρεια παράγουσι 
τήν διάϋεσιν, τήν καλήν διάδεσιν τοΰ άοιδοΰ. Οίκογενεια- 
καί ταραχαί καί άλλαι έμπαδεΐς κατά τόν καθημερινόν βίον 
έξάψεις, καί όταν ακόμη δέν γίνεται κατ' αύτάς χρήσις 
ύβρεων, ραπισμάτων καί δακρύων, εΐνε ασπονδότατοι έχθ-ροί 
τής καλής φωνής. Γαστρίμαργο; δύναται νά ήνε όσον 9·έλει 
ό ψάλτης, άς άποφεύγη όμως τά αρτύματα, διότι καλόν καί 
ακέραιον ερκος όύύντων *) εΐνε άπάραίτητον .πρός τελείαν 
απαγγελίαν. Πνευματωδών ποτών καί καπνίσματος κ«τά- 
χρησις εΐνε όλεδρία διά τήν διατήρησιν τής φωνής, καί 
απλή δέ χρήσις αυτών δέν πρέπει νά γίνεται έν δερμαΐς καί 
μή καλώς άεριζομέναις αίδούσαις, ενθ-α διπλασίως έρεδίζε- 
ται έκ τούτων ό φάρυγξ καί ό λάρυγξ. Τά ένδύματα 
ανάγκη νά μή παρακωλύωσι τήν ώς οΐόν τε έλευδερωτέραν 
λειτουργίαν τοΰν αναπνευστικών οργάνων" τον στηθ-όδεσμον 
ώς καί πάντα τά  συναφή είδη τής γυναικείας περιβολής 
άναδεματίζει μετ’ άγανακτήσεως ό φιλάνδρωπος Άσκληπιά·' 
δης, παραβάλλει δέ αύτά πρός τά  μεσαιωνικά βασανιστήρια 
όργανα, πρός ό πάντες βέβαια οί ίκτροί συμφωνοΰσι, ουτε 
μία όμως . κυρία, τής έποχής μας έχει διάδεσιν νά συμμορ- 
φωδή, ήκιστα δέ πασών γυνή άοιδός.·

Παν τό συντεϊνον έν γένει'πρός έκτράχυνσιν τοΰ λαιμοΰ 
δέον νά μή παραμελήται· πρός τοΰτο δ ’ απαιτείται πρώ
τιστα πάντων όση πλείστη κίνησις είς τό υπαιδρον καί είς 
τόν καδαρόν αέρα ως καί παν εΐδος παιδιάς καί σωματικής 
γυμνασίας,' καί δήρα άκόμή' πρέπει ν’ άποφεύγωσιν ιδία οί 
άοιδοί τήν αυτόματον έκείνην τοΰ σώματος έκδήλυνσιν, ήτις 
έκτίδησιν αυτούς κατόπιν είς πλείστους κίνδυνους. Τά παρ
αγγέλματα τής δημώδους υγιεινής δέν εΐνε διόλου ανάγκη 
νά γελοιοποιώντας διότι πολλών εύαισθ-ήτων ασήμαντοι πα- 
δήσεις ίάδησαν ευκόλως δΓ αυτών, ουδείς δέ δύναται νά 
ν’ άρνηδή ότι ή πρός τήν αποτελεσματικήν αυτών έφαρμο- 
γήν πίστις πολλούς άν δέν εσωσεν, ένεδάρρυνε τουλάχιστον.

*) Ή  περιγραφική τον Όμήρ&ν φράσις άφεδη ελληνική έν τ<3 
άγγλικψ κειμένω.
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'Η  υπερβολή „ώναμφιβόλως συνορεύει μέ τό γελοΐον, το δέ 
.γένος των άοιδων πολλάς έκ παραδόσεως τρέφει προλήψεις, 
άλλ’ ούδείς. φδόνος προς τήν άκράδαντον πλείστων ψαλτών 
πεπο£Β·ησιν ίπ\. τήν ιαματικήν έχενέργειαν τον κρύου βρα
στού (κρέατος) και. άλλων άκάκων έδωδίμων κατά των άνοή- 
των: κρυολογημάτων και του βράγχους.

Και 5,τ ι ισχύει διά τήν φωνήν του άοιδοΰ, τοΰτ’ αυτό 
δυνατόν νά λεχδή και περί τής του ρήτορος έκτός μικρών 
τινων διαφορών. Άλλ’ έπειδή μονοί μέν οί εϋμ.οιρήσαντες 
καλής ακοής καί καλλκρωνίας δέλουσι καί έπιχειροΰσι νά 
ψάλλωσι, πάντες όμως έν τω κόσμω τούτω ανεξαιρέτως 9·έ- 
λουσι .νά όμιλώσι (περί των κωφαλάλων βέβαια δεν πρόκει
ται τώρα), μέγα δε πλήθος των ανθρώπων εχουσι φυσικάς 
τε καί έπικτήτους. ¿τελείας των φωνητικών οργάνων, των 
οποίων, ή διόρδωσις αποτελεί τό κυριώτερον μέλημα τής 
περί τήν φωνήν υγιεινής, διά ταΰτα ό ήμέτερος συγγραφευς 
ολόκληρον του βιβλίου του μέρος άφιεροί είς τήν δίαιταν 
των ρητόρων.

Ύπό φυσιολογικήν έποψιν δεν υπάρχει ουσιώδης δια
φορά μεταξύ λαλιας καί φωνής. ‘Η ομιλία χρήζει ;}—4 ακε
ραίων τόνων πρός τελείωσιν του έργου της, καί. ή ευκρινής 
προφορά των συμφώνων συμβάλλει πρωτίστως είς τήν σα
φήνειαν του λόγου· ¿ντεύθ·εν ατέλειαι και νόσοι των όδόν- 
των,. τής γλώσσης, του ουρανίσκου, τής ρινός καί των χειλέων 
οίνε τά. συνηδέστατα αίτια τής διαταράξεως τής λαλιας. 
Όμιλοΰντες δεν έχομεν βεβαίως ανάγκην νά προςαρμόζωμεν 
τήν έντασιν.τής φωνής μας πρός διαγεγραμμένον τινά ρυί>- 
μόν, οοδέν ήττον δμως απαιτείται μέχρι τινός καί ή τήρησις- 
σχετικής.- τίνος πρός άπλοϋν τι άσμα ιδιορρυθμίας. ’Ενώ 
ψάλλωμεν οί. τόνοι φέρονται ώς έν ρεύματι ποταμού έπί 
όμαλοΰ Ιδάφους, άλλ’ όταν όμιλώμεν ό φωνητικός χείμαρ
ρος εχεί.νά προςκρούση είς παντοία προςκόμματα, οΐον στενά, 
βράχους, νησίδια,, καί οί φραγμοί ουτοι παράγουσι τά  σύμ
φωνα. Ή  περίπλοκος καί ήκιστα ευπλαστρς. τής λαλιάς 
φύσις ανάγκη παρ’ έκάστου άνδρώπου νά διαμορφωτή μέχρις 
ώρισμένου τινός τελειότήτος βαθμού, διότι έκαστος ήμ,ών 
φιλοτιμεΐται νά άρέσκη ή του’λάχιστον νά έννοήται ύπό 
όσων πλείστων. όταν όμιλή. Ούδεμία δ ’ υπάρχει αμφιβολία 
ότι ή μόρφωσις των φωνητικών οργάνων αρχίζει καί πρέ
πει .ν’ άρχίση μέ τάς πρώτας του βρέφους πρός λαλιάν 
απόπειρας. Ή · άνάπτυξις .δυνατής φωνής έκτος τής φυσικής 
προδιαδέσεως. προϋποδέτει κυρίως συντονωτάτην των γονέων 
πρόνοιαν, ασκούν των τά  Ιδια τέκνα είς παιδιάς καί.έργ.ασίαν 
τινά .Ιν ύχαίδ'ρω, είς τόν έλεύΕλερον, τον καδαρόν, τόν εύερ- 
γετικώτατον ,άέρα; 'Ο  μέλλων ρήτωρ πρέπει, ώς ό Γαργαν- 
τούας έκέϊνος. „crier comme tous les diables, pour s’exercer 
le thorax“.. . . .

.Μετρία τις, αλλά ταχτική  είς τό ασμα άσκησις είνε 
εύκταιότατον μέσον πρός μόρφωσιν του ένάρδφου λόγου,

διότι μόνον δι’ αύτου εΐνε δυνατόν νά έπιτευχδή ή τελειο-,' 
τάτη των φωνηέντων προφορά. Δεν είνε μικρά ή έκ τής 
ευφραδείας τού πρώτου των παίδων διδασκάλου Ιπίδρασις 
πρός κανονικήν άνάπτυξιν των φωνητικών οργάνων, αναγκαία . 
δέ ή άσκησις έν τή απαγγελία, τοΰδ’ όπερ όμως δεν είνε . 
εργον του τυχόντος παιδοτρίβου, άλλα καρπός πλείστων 
γνώσεων, Ιτ ι πλειοτέρας πείρας καί μάλιστα καλαισδήσίας. 
Δεινοτάτην άπατώνται οί γονείς τής σήμερον απάτην νομί-, · 
ζοντες, ότι είνε ¿διάφορον καί ¿κίνδυνον τό κακόν παρά
δειγμα τής ¿σφαλμένης προφοράς, τής κακορρημοσύνης ήύέ- 
λομεν είπεί, άν ή λέξις αύτη, ταύτοσήμαντος τή κακολογία, 
δεν ήτον έπίσης όλεδρία διά .τήν ήδακήν τού παιδός ανά- 
πτυξιν. Κακώς όμιλοΰντες καί προφεροντες υπηρέται δεν 
διαφέρουσι τών ήδικώς άσχημονοΰντων ύπό τήν εποψιν τής 
ανατροφής, αφου δέ ή συριστική του σίγμα προφορά μάς 
ένΒ·υμίζει τον όφιν, ενωρίς πρέπει νά φροντίσωμεν, όπως μή 
έξομοιωδώσι τά  προςφιλή ήμών τεκνία πρός τό έρπετόν 
¿κείνο όταν άνδρωδώσι. — Διακεκομμένη, άδρά καί τρέ- 
μουσα φωνή εΐνε ίσως ένίοτε αναγκαία διά τον ρήτορα πρός. 
έκφρασιν πάδους έξεγερδ·έντος κατά τήν φοράν τοΰ λόγου, 
άλλ’ ή πρός τούτο άσκησις δεν είνε αξιοσύστατος' ή φύσις 
μας βοηδεΐ έν τοιαύτη περιπτώσει 3·αυμασίως, δήλα δη φυ
σικούς ' ή ήδ'Οποιια άλλως τε δέν πρέπει καδ’ όλα νά ταυτί
ζεται πρός τήν ρητορικήν, διότι έργον τής τελευταίας δέν 
εΐνε κα&όλου νά υποκλίνεται. ,Οί διδάσκαλοι δέν εΐνε δύς- 
κολον νά διαβλέπωσιν έν τοίς μαδητάΐς χα&ολογικάς τούν 
φωνητικών οργάνων διαταράξεις, εύκολώτερον δέ νά παρα- 
πεμπωσι τά  τρυφερά ταΰτα πλάσματα είς ενσυνείδητον ια
τρόν τό άπλούστερον βράγχος, πάσα τής φωνής παρακώ- 
λυσις εΐνε δείγμα άλάνδαστον είτε τοπικής διαταράξεως 
είτε νευρικής, χρήζει δέ πάντοτε, τής ιατρικής έπικουρίας. 
Εΐνε περιττόν βέβαια είς ταΰτα νά προςτεδή καί ότι έκα
στος ρήτωρ πρέπει νά έχη οδοντοστοιχίαν άνευ χασμάτων 
διά νά μή έκτεδή αυτός είς τά  χασμήματα καί τάς χασμω
δίας τοΰ ακροατηρίου.

— Φειδώ φρόνιμος τών φωνητικών δυνάμεων εΐνε πρώ- 
τιστον καδήκον καί τοΰ ρήτορος όσον καί τοΰ άοιδοΰ, δςτις 
έχει τουλάχιστον πλεΐστα είς τήν διάδεσίν του διαλείμματα, 
ένώ ο πρώτος πρέπει έπί ώρας πολλάκις όλας άκαταπαύστως 
νά. όμιλή. ΓΤροςφυεστάτη όσον καί ευφυής ή έφ'εύρεσις τοΰ 
πλήρους έκείνου ποτηριού υδατος, δπερ δύναται ν ά ή ν ε  καί 
μετ’ άλλου οίουδήποτε αναψυκτικού ή δυναμωτικόΰ ποτού 
άναμεμιγμένον, αρκεί ν’ άρέσκη τούτο είς τόν ρήτορα- καί, 
νά ένδ'αρρύνη αυτόν ή του’λάχιστον νά ύποκρύπτη μικρόν τί 
τής συγκινήσεως καί έξάψεώς του μέρος, αμα είς τό βήμα 
άναβ'άίνοντος. Καλή τράπεζα εΐνε κάλλιστον αντισήκωμα 
τών ρητορικών φωνασκιών. Ησυχία καί δίαιτα, τακτικός 
καί ευδτφ.ος βίος άναδεικνύουσι τούς καλούς άοιδούς. καί 
άγορητάς, χωρίς νά δυσιάζηται όμως κατά τάς ημέρας τής 
ει’εξίας παν δ,τι. καδιοτά τόν.έπί γής βίον όπωςουν ανεκτόν.

(Έ ν  Λονδίνω.) Γ. Δ- Μ.

Η Τ Ε Χ Ν Η  Τ Ο Υ  Υ Π Ν Ο Υ .

Έφήμερίς .τις. αμερικανική έγραφεν ,έπ’ έσχάτών, ότι έν 
πολλοΤς των άνωτέρων παρ&εναγωγείων της Νέας ’ϊόρκης 
είςήχδ-7): άπό, τίνος, νέον μάδημα, καδ’ ό-αί νεάνιδες δ·ά δι- 
δάσκωνται έν ώρισμέναις ώραις της εβδομάδας τήν τέχνην

του κοιμϊσδαι. Φαίνεται δέ ό τ ι μ έ  τάς δεωρητικας παρα
δόσεις δέν δά συνδέωνται καί πρακτικαί ασκήσεις, άλλ’ 
όπωςδήποτε, λέγει ή αμερικανική έφημερίς, οί είςηγηταί του 
καινοΰ μαδήματος έλπίζουσι νά ίκανοποιήσωσι μίαν άπό πολ- Η Χ Α Ρ Τ Ο Μ Α Ν Τ Ι Σ .

Kati τ.·ν ιλαιογραγ!ιν τή; Β«ίλ?.ί Mocs.
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λού υφισταμένων ανάγκην καί ν’ άναπληρώσωσιν έπαισδητήν 
ελλειψιν είς την μέχρι τουδε ανατροφήν και έκπαίδευσιν 
των νεανίδων. Διότι ή χάρις, ή οποία αποτελεί μίαν των 
ωραιότερων αρετών του γυναικείου φύλου, δεν πρέπει νά πε
ριορίζεται μυνον είς τήν ήμ.έραν· ή νυκτερινός εύτρεπισμός 
πρέπει να γίνεται μεδ όσης καί διά τήν ημέραν έπιμελείας, 
εΐνε δε προςέτι άπρεπές να κοιμάταί τις με ανοικτόν τό 
στόμα καί τό εΐδος του έξαπλώματος των μελών εν τη 
κλίνη δεν εΐνε ¿διάφορον, Ιπειδή έντεύδεν προκύπτει 6 κίν
δυνος το“ ρογχαλισμου, τόν όποιον πρέπει έν πάση περι- 
πτώσει ν’ άποφεύγωμεν.

Και τοιαύτα μέν έλεγεν ή αμερικανική εκείνη έφημερίς, 
έκ των λεγομένων της δε ήμεΤς ύποδ-έτομεν ότι το νέον 
μάδημα των παρθεναγωγείων τής Νέας ’Γόρκης δά  ήνε τρό
πον τινα αισθητική του ύπνου, ήτοι μ.ία παράστασις τού 
ωραίου έν τω δπνω, δςτις ουτω μεταρσιούται δια μιας εις 
τέχνην. Καί διά τ ί οχι; Άφ’ ου δά καί έξ αυτής της 
αναπνοής, τής πρώτης λειτουργίας, ήν άσυνειδήτως έκτελεΐ 
τό νεογέννητον βρέφος, παρήχδη ολόκληρος τέχνη, ήτις Εδω- 
κεν αφορμήν εις πολλούς ιατρούς καί είς άλλους, οί όποιοι 
δέλουσι νά ήνε τοιουτοι, νά γράψωσιν άναρίδ·μητα διδακτικά 
συγγράμματα· δεν δά ήτο λοιπόν δυνατόν νά γραφώσιν αΐ- 
σδητικαί καί καλολογικαί μελέται περί τού ύπνου;’ Παρα- 
τηρούμ.εν δε ότι, καΟ·ώς έν τη αναπνοή των νεογέννητων, 
οΰτω καί ένταύδα πρόκειται κυρίως περί ζητημάτων τής 
υγιεινής, ής αί απαιτήσεις έν πολλοΐς συμφωνούσι προς τάς 
καλαισθητικάς δεωρίας των καλολόγων τής Αμερικής, έξαι- 
ρουμένου ίσως τού ρογχαλισμού καδ’ ου άτυχώς μέχρι τής σή
μερον δεν εύρέδη δραστικόν τι καί αποτελεσματικόν φάρμακον.

Επί τού παρόντος δεν πρέπει ν’ άνησυχήσωμεν τους 
οΰτω δορυβωδώς κοιμωμένους καί έχοντας τό στόμ.α των 
καδ ύπνους είτε ανοικτόν, είτε κλειστόν, καδ’ ά υπαγορεύει 
ή καλαισδησία. “Οςτις όμως άνέγνο>σέ ποτε δημούδές τι 
περί υγιεινής βιβλίον, γνωρίζει άνευ αμφιβολίας, ότι τό μόνον 
ορδ'όυ εΐνε νά κοιμάταί τις με κλειστόν τό στόμα, ότι τούτο 
μάς έδόδη υπό τής μητρός φύσεως, όπως δ ι’ αυτού είς- 
άγωμεν τάς τροφάς-, όμιλώμεν καί σιωπώμεν, καί ότι κυρίως 
διά τής ρινός είςέρχεται καί εξέρχεται ό διά τήν αναπνοήν 

. αναγκαίος ατμοσφαιρικός άήρ. Δέν έχομεν ένταύδ-α σκοπόν 
ν άπαριδ-μήσωμ.εν τά  πλεονεκτήματα τού τρόπου τούτου 
τής αναπνοής, τόν όποιον ρήτορες συνέστησαν ως μέσον 
πρός πολύωρον δημηγορίαν καί οί διδάσκαλοι τής Ρητορικής 
άλλοτε έπώλουν μάλιστα ως μυστηριώδες φάρμακον πρός 
άπύκτησιν νέων δυνάμεων έν μακραις άγορεύσεσι· παρατη- 
ρούμεν όμως μόνον, ότι διά τής ρινός ό αήρ καλλίτερον κα
θαρίζεται από τού. κονιορτού καί προςφορώτερον θερμαίνεται 
μέχρις ου φδάση είς τούς πνεύμονας. Τό περιστατικόν 
τούτο εΐνε άξιοσημείωτον καί προ πάντων, όταν,. καδώς 
συμβουλευουσι καί οί Ιατροί, άφίνωμεν τον άέρα έλευδέρως 
να -είςέρχεται είς τά  δώματα καί τόν χειμώνα μάλιστα κοι- 
μω'μεδα άνεωγμένων των παραθύρων. 'Ο  παδολόγος Νει- 
μάϋερ σκώπτει τούς δειλούς Εκείνους, οί οποίοι, φοβούμενοι 
μή κρυολογήσωσι, κλείουσιν έπιμελώς τά  παράδυρα τού κοι- 
τώνός των, λέγει δέ ότι πολύ καλώς δυνάμ.εδα νά προφυ- 
λάξώμεν τό σώμά μας α’πό τού ψυχρού άέρος τής νυκτός 
διά δερμών Εφαπλωμάτων. Ναί, άλλ’ ο κύριος ουτος έπρεπε 
συγχρόνως ν ί  μάς υπ'οδείξη καί τόν τρόπον, καδ·’ όν δεν 
εΐνε δυνατόν καδ·’ ύπνους νά πέσωσιν άφ’ ήμών τά  έφαπλώ- 
ματα καί νά ' μή έχτεδώμεν είς τούς κινδύνους τής αιφνί
διας μεταβολής τής θερμοκρασίας

Διά ταύτα λοιπόν ύπάρχουσιν άκόμη πολλοί άνδ-ρωποι, 
καί πρό πάντων παρ’ ήμίν, οί οποίοι κοιμώνται με κεκλει- 
σμένα παράδ·υρα καί τόν χειμώνα άφ’ ο3 άνάψωσι πυράν έν 
τω δωματίω των. Νομίζομεν ότι οί απόστολοι τής σκλη
ραγωγίας πολύ δά δυςχολευδώσι ν’ άποσοβήσωσι τήν συνή- 
δειαν ταύτην. ' Άλλ’ έξ άλλου μέρους έπαπειλεί νά έκραγή 
έπανάστασις όσον άφορα πρός τούς κοιτώνας, ή μάλλον τάς 
κλίνας μας, ή όποία μέχρι προ μικρού ήδ·ελε δεωρηδη αυτό 
τούτο άντίπρα'ξις κατά των νόμων τής ύγιεινής, νυν δέ ύπε- 
ρασπιστάς καί κηδέμόνας έχει πολλούς καί σπουδαίους άν· 
δρας τής επιστήμης. „Ό  παλαιόδεν καί έκ τής πολυχρονίου 
συνηδ-είας έπικρατών μέχρι· τούδε τρόπος τού κοιμδσδαι 
έρριζώδη, ώς έκ τού χρόνου, τόσον πολύ παρά τοΐς άνδ·ρώ· 
ποις, ωςτε παντες παραδέχονται αυτόν ώς τόν μόνον κα
τάλληλον καί σύμφωνον πρός τήν υγιεινήν, άν καί ου’δείς 
μέχρι τούδε έπεχείρησεν έπιστημονικώς νά τόν εξακρίβωση“. 
Οϋτο» γράφει έλβετός τις ίατρός έν αρχή μιας πραγματείας 
του περί τού ύπνου, δημοσιευδείσης έν τοΐς <J>uütokoyt· 
■Λΐιις ‘Α ρχι/ο ις  του .Πφλύγκερ (Pfltiger's Archiv fiir die ge- 
sammte Physiologie). Κατά τόν συγγραφέα τούτον ή ανω
τέρω μέδοδος τού ύπνου δεν εΐνε όσον νομίζομεν καλή' καί 
δέν εΐνε καλή διά τους έξης λόγους. Ό  κύριος ούτος ήσχο- 
λεΐτο είς πειράματα πρός ευρεσιν τής έπιρροής, τήν οποίαν 
έξασκεί έπί τής κυκλοφορίας τού αίματος καί τής σωματι
κής δερμοκρασίας ή κατώτερα δέσις των μελών, τά  όποια 
συνήδως κρατούμεν υψηλά· ώς έκ τούτου πολλάκις κατε- 
κλίνετο το εσπέρας είς κλίνην, έν ή οί πόδες του, έν άντι- 
δ'έσει πρός τήν έπικρατούσαν συνήδειαν, έκειν;ο πολύ υψη
λότερα τής κεφαλής. Πολλάκις δε καί έκοιμύτο όλην τήν 
νύκτα κατά τον ανωτέρω τρόπον, ήτοι μέ τούς πόδας 
υψηλά καί τήν κεφαλήν όσον τό δυνατόν χαμηλότερα. ΙΙα- 
ρητήρησε δε κατόπιν μετ’ εκπλήξεως, „ότι τό πρωί ήγείρετο 
ένωρίτερον τού συνήδ·ους, ότι άμέσως ήσδάνετο εαυτόν εύ- 
διάδετον (δέν είχε δηλαδή /ιαχμονξλήχι), τήν ήμέραν είρ- 
γάζετο καρποφορώτερον καί ουδέποτε πλέον έπασχε κεφα
λόπονον, υφ ου προηγουμένως συνεχώς έβασανίζετο“. Έκ 
των καλών τούτων αποτελεσμάτων ένδ·αρρυνδεές, άπεφάσισε 
νά έξακολουδ'ήση έπί τέσσαρα έτη τήν μέδοδον ταύτην καί 
πολλάκις, διά νά πεισδ·ή. περισσότερον περί τής ευνοϊκής 
αύτής έπενεργείας, ύψωνε τό άκρον τής κλίνης, τό πρός 
τούς πόδας, μέχρις 26 όφεκατομ. άπό τού πρός τήν κεφα
λήν, οσάκις, δέ τούτο έγίνετο, το πρόςωπόν του έκοκκίνιζε 
καί έδερραίνετο καί ϊδρωνεν ούκ ολίγον ένίοτε δέ καί οί 
οδόντες αύτού συνεκρούοντο ώς έκ τής πληδώρας έν τοΐς 
άρτηριακοΐς άγγείοις. ,,Άλλ’ ή γενική τού σώματος κατά· 
στασις δέν ήτο δυςάρεστος, ώς ήδελέ τις υποδέσει, καί 
άπαξ έξοικειωδείς πρός τήν μέδοδον, ένόμιζον, ότι ή κεφαλή 
μου εκειτο ύψηλά, ήσδανόμην διαυγές τό χνεύμά μου καί 
τό σώμά μου ώςεί φερόμενον έπί πτερύγων“.

„Ε ξ  ολων τούτων τών έρευνών, έξακολουδεί λέγοίν ό 
συγγραφεύς, άποδεικνύεται, ότι ή δέσις τού σώματος μέγα 
διαδραματίζει χρόςωπον έν τη οικονομία τού οργανισμού καί 
ότι Ιξ αύτής έξαρτώνται σημαντικαί έν.αύτώ μεταβολαί.

Εκ τούτων σπουδαιοτέρα εΐνε ή διανομή τού αίματος 
εν τφ  σώματι καί ιδία ή συμφόρησις αυτού κατά τήν κε
φαλήν, άφ’ ής έξαρτώνται καί όλα τά  λοιπά φαινόμενα. 
Επειδή δέ πάσαν τοιαύτην συμφόρησιν πολλοί, σφάλλοντες 

βεβαίως, νομίζουσιν ώς βλαβερών, δέν εΐνε άπίδανον νά χα* 
ρακτηρισδή υπό τινων ή νέα αυτη μέδοδος έκ τού προτέρου 
βλαβερά καί έπιζήμιος είς τήν ύγίειαν.“

Κ Λ Ε Ι Ω .

Αλλά κατά τόν συγγραφέα ή δεωρία αύτη εΐνε πεπλα- 
νημένη) διότι ο δ·υρεοειδής άδήν συγκρατει κατα μέγα μέρος 
τό πρός τήν κεφαλήν ρέον αίμα καί εμποδίζει ούτω πασαν 
πίεσιν έπί του έγκεφάλου. Πρός τούτοις καί αυτός ό έν 
Βερολίνω καδηγητής Βέργμαν λέγει ότι: ,,έάν τό αΐμα ρέη 
ταχύτερον διά τών φλεβών μας, δέν έπεται έκ τούτου ότι 
εΐμεδα άσδενεΐς, άπ’ εναντίας ή ταχύτερα μετουσίωσις έν 
τή φαιά ουσία συμπίπτει μέ τάς τελειοτέρας λειτουργίας 
τού πνευματικού ημών οργανισμού. Μόνον η έλάττωσις τής 
δρέψεως, ή βραδεία κυκλοφορία τού αίματος προξενεί κεφα
λαλγίαν, άδιαδεσίαν, ανικανότητα πρός έργασέαν, εύαισδη- 
σίαν τών αίσδητηρίων καί παροξυσμούς αυτών. Ή  νοσηρά 
εξαψις νεύρου τινός δέν εΐνε σημέΐον τονικής, αλλ απ έναν- 
τίας, σημέΐον Ιξησδενημένης δρέψεως“.

‘Ο έλβετός λοιπόν ίατρός βέβαιοι.ημάς, ότι παρετήρη- 
σεν έν εαυτω μόνον καλάς συνεχείας, άλλ’ έρωτά εαυτόν, 
έάν ύχάρχη ανάγκη νά' έγκαταλείψωμεν τον τρόπον τού 
κοιμάσδαι, καδ’ όν πάντες εΐνε συνειδισμένοι νά κοιμώνται. 
Ή  ανάγκη αύτη δά  εύρεδή καί δά  καταστή είς όλους οφ
θαλμοφανής, εάν έξετασδώσι δεόντως ολα τά  πλεονεκτή
ματα καί έλαττώματα τής μεδόδου ταύτης. „ 0  έγκέφα- 
λος, τό κεντρικόν όργανον τών σκέψεων καί πράξεων ημών, 
ειΛ τό δραστηριώτερον καί συγχρόνως τό εύγενέστερον 
μόριον τού ήμετέρου σώματος καί έχει ανάγκην φυσικώς 

.καλής καί άφδόνου δρέψεως, όπως άνταποκριδη πρός ολας 
τάς απαιτήσεις τής νευροπαδούς έποχής μας. ’Επειδή δέ

τοιαύτη τις δρέψις εΐνε δυνατή μόνον δι όξυγονουχου και 
πολλού αίματος, ή ροή δ ’ αύτού πρός τόν έγκέφαλον γίνε
ται δυςκολώτερον κατά τήν ορδήν στάσιν τού ήμετέρου 
σώματος καί έπιτυγχάνεται μόνον διά τής μεγαλειτέρας 
ένεργείας τής καρδίας, διά τούτο πάσης συστασεως αξία 
εΐνε ή μέδοδος έκείνη, καδ’ ήν έν βραχυτάτω χρόνω δύναται 
ν’ άναπαυδ'ή τό διαρκούσης τής ημέρας καταπονηδέν καί 
έξαντληδέν κεντρικόν όργανον“.

Καί τοιαύτην άνάπαυσιν παρέχει άληδώς καί ο νυν έπι
κρατών τρόπος τού κοιμάσδαι, άλλ’ αυτη δέν άνταποκρί- 
νεται πρός τάς σημερινάς άπαιτήσεις. ‘Ο υγιής άνδρωπος 
διέρχεται τό έν τρίτον του βίου του έν τή κλίνη, έπομένως 
ποΤς εΐνε δυνατόν νά μένη άδιάφορος πρός τάς υγιεινάς έπιρ- 
ροάς, ύφ’ άς διέρχεται τόν χρόνον τούτον; 'Η  νέα μέδοδος 
υπόσχεται ΐασιν άπό τών κεφαλαλγιών, βελτίωσιν τής έξ 
αναιμίας προερχομένης νευρασδενείας καί αυτών άκομη τών 
στηδ-ικών νοσημάτων, τά  όποια βέβαια κατά μέγα μέρος 
προκαλούνται έκ τής ελλιπούς 8·ρέψεως τών οικείων οργά
νων. Όπωςδήποτε ό συγγραφεύς συμβουλεύει τήν βαδμιαίαν 
είςαγωγήν της νέας μεδόδου. Εως ότου πάντες συνειδ·£σωσιν 
είς αυτήν, καί άπαλάύσωσι. τήν ευεργετικήν αύτής έπιρροήν 
έπί τού οργανισμού των. Κατά τήν έγερσιν, λέγει, πρέπει 
έπίσης νά καταβάλλεται προςοχή, καί ό έξυπνών δέν πρέπει 
αμέσως νά έκπηδά τής κλίνης, επειδή ή αίφνιδία αναιμία 
τού έγκεφάλου δυνατόν νά προξενήση λιποδ·υμίαν και αλλα 
έπικίνδυνα συμπτώματα.

ΦΥΛΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΩ.
(ΔΙΗΓΗΜΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ.)

„Βέβαια· ή πατρίς μας κατήντησεν όλιγάνδρωπος. Άπό 
τής έποχής άκόμη τού Μεγάλου ’Αλέξανδρου, οςτις ηνοιξε 
τας πύλας τής πολυχρύσου Ασίας, πόσοι άνδρωποι δεν είς- 
έρρευσαν έντεύδ·εν είς τήν ’Ανατολήν! Πόσους άλλους πάλιν 
δέν άνήρπασεν ό πόλεμος καί ή διχόνοια! Άφ’ ής έποχής 
ΰπετάχδημεν είς τούς Ρωμαίους χιλιάδες Ελλήνων απέρχον
ται είς Ρώμην καί τήν άλλην ’Ιταλίαν, διά νά πωλήσωσιν 
έκεΐ τήν μόρφωσιν, τήν ικανότητα καί τήν σοφίαν των. Καί 
3,τι άπέμεινεν έν τή πτωχή ταύτη χώρα άπώλεσε σύν τη 
έλευδερία καί τήν φιλοτιμίαν καί τήν φιλεργίαν.“

,,Ή γεωργία εΐνε λίαν κοπιώδης διά τούς άνδρυίπους 
μας“, έξηκολούδησεν ό Χαιρέας, „καί όμως είς πάσαν εκτα- 
σιν γής εΐνε πολύς χρυσός κεκρυμμένος, αρκεί νά δέλη κα
νείς νά τόν έξορύξη. Πολλοί καλλιεργούσι τούς αγρούς των 
ήκιστα έπαρκώς, καί τούτο μόνον χάριν τού έπιουσίου άρτου, 
τούδ’ όπερ σπανίως έπιτυγχάνουσι, ένω αντι ευτελέστατης 
τιμής δά  ήδύναντο ν’ άποκτήσωσι' καί νά έκμεταλλευδώσι 
τόσας άπεράντους καί αδέσποτους έκτάσεις. Αλλά πάσα 
πρός έργασίαν όρεξις έχάδη. Είς τας μεγαλειτέρας παλιν 
πόλεις ό καδ-είς έπιδιοΐκει εύκολα κέρδη και αφδονους απο
λαύσεις, είς δέ τήν υπαιδρον χώραν οί άνδρωποι δεωρούσιν 
άναπαυτικώτερον άντί νά γεωργήσωσι τόν αγρόν των μέ τόν 
ίδρωτα τού προςώπου των, νά φυλάττωσι περιφερόμενοι καί 
φυγοπονοϋντες δύο-τρεΤς αίγας καί άλλα τόσα πρόβατα.“ 

„νΩ! μακάριοι οί παλαιοί χρόνοι!“ εΐπεν ό Φιλοκλής πε
ρίλυπος, ,,ότε χάσαι αί δυνάμεις διετίδεντο πρός έργασίαν, 
δτε Εκαστος μεδ’ ,υπερηφανίας καί χαράς άνέπτυσσεν όλην

τήν δραστηριότητα του χάριν τής πολυτιμήτου πατρίδος 
του! Παρήλδεν ή ωραία έκείνη έποχή' δια παντός καί δέν 
δά  έπιστρέψη πλέον διά παντός!“

,,Ή κυριαρχία τών Ρωμαίων“, προςέδηκεν ό Χαιρέας, 
„δέν δά  μάς τήν έπαναφέρη βέβαια ποτέ. Οί νέοι · ουτοι 
κύριοί μας έκμυζώσι καί τήν τελευταίαν τής χώρας μας 
ικμάδα.“

„'Ως πρός τούτο δέν είμαι καδ’ ολοκληρίαν τής γνώμης 
Σου, φίλε μου. Οί ρωμαίοι άρμοσταί καί οί άλλοι υπάλλη
λοι ήδύναντο βεβαίως νά ήνε ολιγώτερον πλεονέκται- αλλ 
ή κυριωτέρα αίτία τής δυςτυχίας μας Εχει την πηγήν της 
έν αύτω τω ελληνικω λαώ. ’Αφού άπαξ διεφδάρη, καί άνευ 
τής ρωμαϊκής κατακτήσεως δέν δά  ήδύνατο να Ιπωφεληδή 
τήν έλευδ-ερίαν του. Θά τήν μετεχειριζόμεδα, φίλε μου, ως 
καί πρό τής υποταγής είς πολιτικάς έριδας καί έμφυλίους 
σπαραγμούς καί δά  κατεστρεφόμεδα ίσως παντελώς. Οί 
έπελδόντες Ρωμαίοι τηρούσι τουλάχιστον τήν τάξιν έν τή 
χώρα, καί δέν ευρίσκω τήν άσκουμένην πίεσιν τόσον τρα- 
χειαν.“

,,Αλλ’ ή τάξις δεν εΐνε καί τόσον σύντονος“, εΐπεν ό 
Χαιρέας. „Μόλις υπάρχει ή λεγομένη ασφάλεια τής ζωής καί 
τής περιουσίας- Ή  ληστεία λαμβάνει όσημέραι εύρυτέρας 
διαστάσεις, καί ολόκληροι συμμορίαι περιτρέχουσιν ώς στρα
τιωτικοί λόχοι τήν χώραν.“

„Μάλιστα“, ύπέλαβεν ό Φιλοκλής, ,,ή ακαταστασία Ελα- 
βεν άπό τίνος μεγάλη-1 έπίτασιν, καί δέν άρνοΰμαι ότι οί ρω
μαίοι υπάλληλοι ώ.ς καί αί άρχαί τών ήμετέρων πόλεων ήδύ-
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ναντο νά έπέμβωσί δραστηριώτερον. Έ ν τούτοις; και αυτής 
τής ληστείας, τήν κυριοιτεραν αιτίαν πρέπει ν’ άναζητήσώμεν 
έν αυτω .'τώλλαω μας, έν τη εξαγριώσει των ήδών καί'προ
πάντων έν τη βαδμηδόν έπιπολαζούση ασεβεία. Ί δ ε  τρι
γύρω Σου,. πανταχόυ έπί πάντων τούτων των λόφων καί των 
κοιλάδων βλέπεις τούς ναούς, τούς οποίους ίδρυσαν οί ευσε
βείς πατέρες μας. Οί χλεΤστοι τούτων εινε σήμερον παντε
λώς παρημελημένοι καί ούδαμοΰ βλέπει τις άναδρώσκοντα 
τον καπνόν οίαςδήποτε δυσίας· πολλοί άλλοι εΐνε ετοιμόρ
ροποι καί σύδείς έπισκέπτεται αυτούς.“

¿Έχεις δίκαιον“, εΐπεν ό Χαιρέας, „απιστία καί ασέβεια 
άφ’ ενός,, καί ή · βαναύσοτέρα δεισιδαιμονία άφ’ ετέρου καί 
ή βλακωδέστερα ,πρός τά  δαυματα μανία. ’Αντί τής προς 
τούς παλαιούς δεούς λατρείας πολλοί, οίτινες αίσδάνο-νται 
ακόμη.τήν ανάγκην τής θρησκείας, έστράφησαν προς τούς 
ξένους δεούς;, προς. τά ς  άνοήτους καί παρηκμακυΐας δρησκείας 
τής Ασίας" καί. τής Αίγυπτου,, τάς οποίας περιβάλλουσι με 
νεώτερα .καί φανταστικά ράκη, καί αί όπόΤαι διά των μικρο- 
λογων μυστηρίων τών καί των ακολάστων έδίμων των έπι- 
σκοτίζούσι.καί συγχέουσι την. ψυχήν, καί αντί ν’ άνυψοίσωσι 
τό άνδρώπινον.ιπνεΰμα, παρασύρουσιν αυτό εις τον ίλιγγον 
τής ήδυπα&είας.“

' ¿Εχεις. δίκαιον, φίλτάτε Χαιρέα, δεν υπάρχει πλέον 
παρ’ ήμΐν ή άλήδινή ευσέβεια, παραφορά μόνον καί σύγχυσις 
έπικρατεί, καμμία προς τά  καλά προτροπή, ουτε ψυχική τις' 
ίκανοποίησις, ούτε ήδικότης . . . . · · ,

.„Ζωμεν εις χρόνους παρακμής καί διαφδοράς. Φαίνεται 
ότι οί δεοί άπέστρεψαν τό πρόςωπόν των άφ’ ήμών, διότι ημείς 
οί άνδρωποι τούς άπηρνήδημεν. 'Ο  ωραίος έκείνος δεσμός, 
ό οποίος συνέδεε τήν γήν πρός τούς ουρανούς, διεκόπη.“

Καί ταυτα είπών άνηγέρδη ό Χαιρέας στενάξας, καί 
άφού άπαξ ίτ ι  άφήκε να περιπλανηδώσι τά  βλέμματά του- 
έπί τήν μακράν καί διά λόφων --περιεστεμμένην έκείνην το- 
ποδεσίαν, άπετά&η·.καί πάλιν πρός τον φίλον του μετά ζωη- 
ροτέρας.τώρα φωνής καί είπε: „Σήμερον - άνεκαίνισα έκ &ε- 
μελίων τάς γεωγραφικάς μου γνώσεις. Σ ’ ευχαριστώ, φίλ- 
τατε Φιλόκλεις, δίότι μ’ έφερες εις τήν ώραίαν ταύτην 
σκοπιάν.“; Ανηγέρδη δέ τότε καί έ Φιλοκλής, καί άμφό- 
τεροι ελαβον τήν πρός. τά  ίδια άγουσαν.

Αφού δε προΰχώρησαν έπί τινα χρόνον πλησίον άλλήλων, 
άπεδίωξε πρώτος ό Χαιρέας τάς δλιβεράς σκέψεις, αίτινες 
άμφοτέρους. εΤχον, καταλάβει κατά τήν προηγηδεΐσαν συν
ομιλίαν, καί. παρειήρησεν: „’Απορώ, Φιλόκλεις, πώς κατορδοΐς 
μόνος καί άνευ. ούδεμιας βοηδείας νά' διευδύνηςκαί νά έπι- 
τηρής; τας τόσας. έργασίας Σου.' Δεν είμεδα, φίλε μου, καί 
οί δύο πλέον' νέοι-..ή' κόμη μας ήρχισεν ήδη νά λευκαίνεται,- 
Ιδώ κατά.τούς κροτάφους μας, καί ήρχισαν. νά χαλαρώνται 
αί δυνάμεις μας. Έ γώ  τουλάχιστον διά τον έαυτόν μου 
έχω ήδη τρεις- ηλικιωμένους υιούς, έκ τών οποίων μάλιστα 
οί δύο εινε καί έν ώρα γάμου- αυτοί δύνανται βέβαια νά 
με υχο,στήρίξωσι., ’Αλλά Σύ .μόνον τήν μίαν δυγατέρα Σου 
έχεις- ήτυχησας με τούς μακαρίτας υίούς Σου.“

Ό.· Φιλοκλής άπήν'τησε. με μικρόν στεναγμόν. _ ,,Ναί, 
πολύ μικροί.άπέδανον οί δύο υίοί μου· ποτέ δεν δ ά  τους 
λησμονήσω.' Έ ά ν  ακόμη έζων,. μεγάλη δά  ήσαν.δι’ έμε 
άνακούφίσις... Δέν εΐνε όμως καί αί άσχολίαι μου καί αί. 
φροντίδες πάρα πολύ-μεγάλαι. 'Έ χω  - άξιους δούλους. καί 
άπελευδέρους, τούς οποίους: ¿γώ αυτός, προςείλκυσα εις τήν 
υπηρεσίαν: ρ.ου-' εΐνε πιστοί, καί ασφαλείς, μερικοί μάλιστα' 
έξ αυτών εΐνε ήδη οικείοι πρός έμε ώς φίλοι καί άνδρωποι

\

τής ιδιαιτέρας εμπιστοσύνης μου. "Ολοι αυτοί υπό τήν ο δ η 
γίαν μου διεξάγουσι τάς έργασίας. μου, έκαστος Ιν,.μέρος 
αυτών, είς τρόπον ώςτε τά  πάντα βαίνουσι. κατ’ .ευχήν. 
Αλλως τε πιστεύω, ότι δεν δά  μ.εινω καί έπί μακρόν ακόμη 
χρόνον άνευ ΰπόστηρίξεως, καί δ’ αποκτήσω βέβαια άνδρω- 
πον οίκειότερον πρός έμέ ή οί δούλοι ουτοι καί οί άπε- 
λεύδεροι.“

,,Έάν ή Χαριτώ Σου“, ΰχέλαβεν ό Χαιρέας, „δεν είχε 
νά κληρονομήση τόσω μεγάλην περιουσίαν, ευκόλως δά  ευ- 
ρισκες βέβαια Ινα γαμβρόν, καδώς τον δέλει· ή ψυχή Σου. 
Καί καδώς «αρε-ήρησα, κατά τον καιρόν τής.μακρας έν- 
τεύδεν απουσίας μου έγεινε ωραιότατη κόρη καί εινε πλέον 
εις τό άνδος τής ηλικίας της. Έδαύμασα τω όντι τό χα- 
ριέστατον καί ραδινόν κοράσιον μέ τούς ξανδούς έκείνους 
βοστρύχους τού καί τούς γαλανούς, κοίλους όφδαλμούς της. 
Πόσον φρόνιμος καί γνωστική ήτον ή ομιλία , της, πόσον 
φιλόφρων καί σεμνή συγχρόνως ή συμπεριφορά της. νΗδε- 
λον νά Σ ’ έρωτήσω, φίλε- μου, άπεφάσισες τίποτε όριστικόν 
διά τήν κόρην;“

Ό  Χαιρέας δέν ήλδε μόνον διά τά  πρόβατα, κα) τούς 
βόας είς τήν Χαιρώνειαν; ’Ήλπιζεν, άν τά  πράγματα ήρ- 
χοντο ευνοϊκως, ν’ άποκτήση έδώ καί μίαν νύμφην διά τον 
πρεσβύτερον υιόν του- ή δυγάτηρ τού πλουσίου φίλου του 
παρεΐχεν έλπίδας συμφορωτάτου συνοικεσίου, όποιον δέν ήτο 
εύκολον νά έπιτύχη τις καί αλλαχού. 'Ο  Φιλοκλής δέν 
έδυςκολεύδη νά έννοήση έκ τού λίαν περιέργου ήδους, τό 
όποιον προςέλαβεν ο Χαιρέας άπευδϋνων τήν έρώτησιν ταύ- 
την, ρ.έρος τού σκοπού, τον όποιον είχε κατά νουν ό φίλος 
του, καί ώς έκ τούτου έσπευσε νά μήν τόν άφήση έπί μα- 
κρον έν τη άβεβαιότητι. Απεκρίδη λοιπόν με αποφασιστι
κόν υφος:

„Διά τήν άποκατάστασιν τής δυγατρός μου άπεφάσισα 
ήδη, φίλε μου, όριστικώς. Εΐνε τώρα ώςάν νά ήραβωνίσδη.“ 

„Καί έγώ δέλω, Φιλόκλεις,. νά ήμαι πάντοτε ειλικρι
νής“, εΐπεν ό άλλος. „Πάντοτε λοιπόν εΐχον τήν κρυφίαν 
έλπίδα, ότι κατά τήν τωρινήν έδώ διαμονήν μου δά  συν- 
ήπτον συγγενικόν δεσμόν μεταξύ τών οίκων μας... Αυτή ή 
ωραία ελπίς έχάδη πλέον.“

„λυπούμαι, φίλε μου,, από καρδίας“, απεκρίδη ό φ ιλο - 
κλής, „δίότι ή έπιδυμία Σου. δέν εΐνε δυνατόν πλέον, νά έκ- 
πληρωδή.. Α ν εΐχον. καί. άλλην δυγατέρα, κανείς βέβαια 
άλλος δέν δά Ιγίνετο γαμβρός μου παρά είς έκ. τών υίών 
Σου. Άλλ’ ή Χαριτώ μ.ου παρεχωρήδη ήδη είς άλλον.“

: „Καί μ’ έπιτρέπεις νά Σ ’ έρωτήσω, είςποΐον; ”Οχι βέ
βαια είς τόν θράσυλλον,' τόν υιόν τοΰ Θρασυμάχου, τόν 
Έλατέα! Ήκουσα άλλοτε τουλάχιστον, ότι αυτός έπεδίωκε 
νά λάβη τήν χεΐρα τής δυγατρός Σου, καί ότι καί Σύ. φιλο- 
φρόνως έφέρεσο πρός αυτόν. Έ ν τούτοις δέν ήδυνάμην πάν
τοτε νά πιστεύσώ, ότι ήδελές.ποτε έμπιστευδή τήν ευτυχίαν 
τής δυγατρός Σου. είς τούτον τόν άνδρωπο.ν. Καί Ó- πατήρ 
του ακόμη δέν ήξιζε πάρα πολύ.“

¿Οχι! αύτός ό Θράσυλλος ποτέ δέν δά  νυμφευδή τήν 
δυγατέρα μου“, .εΐπεν ό Φιλοκλής.. ;

„Πολύ χαίρω διά. τούτο. · Ό  Θράσυλλος εΐνε αναίσχυν
τος καί ακόλαστος νεανίας, καί κυλιέται .μέ έξώλεις έταί- 
ρους .είς τά καπηλεία, καί πολλάκις .τόν εΐδον μέδυσμένον 
έν σταδερδ .μεσημβρία.“ . . . .

' . „Καί έγώ ήκουσα παρόμοια περί αυτού. Έ χ ε ι έδώ έν
■ Χαιρωνείά μίαν οικίαν, καί κάτι υπαστατικά,.γτά ..όποΐα; ¿κλη

ρονόμησε παρά τής μητρός του, καί ένίοτε διαμένει ένταύδα-
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κατά τήν τελευταίαν μάλιστα ταύτην εξαμηνίαν έρχεται 
συχνά καί παραμένει έπί μακρότερον χρόνον. Έδοκίμασε δε 
πολλάκις μέχρι τουδε νά προςκολληθή είς έμέ, άλλ’ άνευ 
έπιτυχίας, άν καί έδώ, έντός της πόλεως, φέρεται μετά πολ
λής κοσμίότητος. Μίαν φοράν μάς έστειλε καί δώρα, εις 
έμέ καί είς την θυγατέρα μου. Καί τ α  μεν προς έμε δωρα 
ώφειλον χάριν της εύπρεπείας νά τά δεχθώ, έννοείται όμως 
ότι τά  αντακέδωκα πλουσιοπαρόχως, αλλά τά-πρός την κό
ρην μου Ιπεστράφησαν ζρός τόν δωρητήν. Πιστεύω τώρα 
νά έπείσδη, καί δεν θά καυχάται όμως διά τούτο, .ότι έγώ 
πάρα πολύ φιλόφρων Ιφέρθην προς αυτόν. Την είς τόν οΐ- 
κόν μου όμως εΐςοδον δεν έχέτρεψα αύτω κατ’ ούδένα τρό
πον. Δέν εΐνε δέ μόνον ό έκλυτος αυτού βίος ή αίτια, δ ι’ 
ήν κατεσπατάλησεν ήδη σημαντικόν μέρος τής περιουσίας

του, ουδέ εΐνε μόνος αυ’τός ό λόγος, δ ι’ ον αντιπαθώ πρός 
αυτόν. Εΐνε δόλιος καί μοχθηρές άνθρωπος.“

„Έγώ ήκουσα καί άλλα πολύ κακά πράγματα περί 
αυτού. Ό  κόάμος διαδίδει, ότι εύρίσκεται έν κρύπτω είς 
συνεταιρισμόν μετά των ληστών καί αί χείρές του δ'εν εΤνε 
καθαραί αίματος.“
\  „Πολλά πράγματα ακούονται περί αυτού··', είπεν ό Φιλο- 
κλ'%, „άλλα δέν δύναμαι νά πιστεύσω πάντα.“

' „Το καλλίτερον πάντων εΐνε ότι δέν Θά γείνη, φίλε μου, 
γαμβρός Σου. Άλλ’ έξετράπημεν ήδη πολύ τού θέματός 
μας· ποιος εΐνε λοιπόν ό ευτυχής μελλόνυμφος;“

„Γνωρίζεις βέβαια τόν θετόν υίόν μου Φυλλίδαν, τόν 
υίόν τού Χαιρωνέως Νικοδήμου;“

[ίχ τον γιρμανιχοΐ’.] {ϊπιται οννίγεια.)

Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α .
Ό  Σεπίέμβρωι χαί το étoç. — Πανοικεί μετανάστιίΜις. - Σχολίΐα καί βιβλία. - νΕλευ<?ΐΐ τΰν  φ ο η ψ β ν . -  Πατρική επιοτολή εί< ¡>όο τόνον;.

1. Σεπτεμβρίου 1887.
— Διατί τό έτος ν’ άρχίζη από τόν ’Ιανουάριον; μοί 

έλεγε προχθές φίλος μου τις , έν <3 έβαδίζομεν παρά τον 
Κολωνόν, διερχόμενοι τό ίερον των Ευμενιδών άλσος. Ποιον 
βαθύ χάσμα ανοίγεται μεταξύ της τριακοστής πρώτης Δε
κεμβρίου καί τής πρώτης Ίανουαρίου ώςτε ή  μία ν’ άνήκη 
είς άλλο εκατοστημόριου τού αίώνος καί ή άλλη είς άλλο, 
ίδιον έχον όνομα, ίδιαν Ιστορίαν; Τί διακόπτεται μεταξύ 
των δύο τούτων ήμερων; Τί λήγει τήν μίαν ήμέραν καί τί 
άρχεται την άλλην; Τάς αλλεπαλλήλους ταύτας έρωτήσεις 
διέκοψε μικρός όνος, διελθών τήν στιγμήν Ικείνην παρά την 
ατραπόν ήν επορευόμεθα φορτωμένος φρύγανα- παρηκολού- 
θει δ ’ αυτόν νεαρά χωρική, ήτις, αντί νά φορη τά  υποδή
ματά της είς τούς πόδας της τά  έκράτει είς τάς χειράς της.

— Γιατί δέν τά  φορείς, κορίτσι μου, τά  παπούτσια σου, 
μόνο περπατάς ’ξυπόλυτη;

— Τά παπούτσια, χαλνάνε, τά  ποδάρια δέν χαλνάνε! 
άπήντησεν α ίτη  έτοίμως. '

Καί βεβαίως, οί πόδες ουτε έπιδιορθώσεως ούτε έμβαλ- 
λώματος ανάγκην εχουσι!

Ό  φίλος μου, έμμένων είς την ίδέαντου, έξηκολούδησε:
— Τό έτος έπρεπε ν’ άρχίζη την πρώτην Σεπτεμβρίου, 

προ πάντων δ ι’ ήμάς τούς Αθηναίους. Τ ά  σχολεία, τά  δ ι
καστήρια, τά  φοιτητικά ξενοδοχεία, τό Πανεπιστήμιον, πά- 
σχοντα θερινήν νάρκην τόσον καιρόν αφυπνίζονται τόν Σε
πτέμβριον καί άρχίζουσι τήν θορυβώδη ζωήν των. Τ ί δέν 
χωρίζει τήν μίαν ήμέραν άπό τήν άλλην! ’Ενίοτε συνοικίαι 
ολόκληροι . . . .  Τήν τριακοστήν πρώτην Αύγουστου κατα- 
κλινόμεθα ύπ’ άλλην στέγην καί τήν πρώτην Σεπτεμβρίου 
εόρισκόμεθα μεταξύ άλλων τοίχων. Ά λλά καί χωρίς νά θ θ  
λωμεν ήναγκάσθημεν νά ύποκύψωμεν είς τήν κυριαρχίαν τού 
Σεπτεμβρίου, καί τό Πανεπιστημιακόν έτος, τό έτος τής 
Ινοικιάσεως, τό σχολικόν έτος άρχονται, ώς ή Ίνδικτιων τού 
έν ΚωνσταντινΟυπόλει Πατριαρχείου, άπό πρώτης Σεπτεμβρίου.

* * ft
Ό  φίλος μου δέν έχει άδικον. Ούδείς μην καθιστά 

τάς ’Αθήνας τόσον διαφόρους έαυτών, ούδείς μήν επιβάλλει 
τόσον ίδιάζοντα χαρακτήρα έπί τού ίοστεφάνου πτολιέθρου 
ημών όσον δ Σεπτέμβριος.

Ποταμοί αίματος έχύθησαν πρός άπελευθέρωσιν του 
χώματος τούτου, καί όμως οί κλειστοί τών έν Άθήναις οί- 
κούντων Ελλήνων δέν έχουσιν ούδέ σπιΟ-αμήν έδάφους ίδι- 
κού των ούχί δ ιά  νά ζήσωσιν έπ’ αύτού, άλλ’ ούδέ νά 
φώσιν έν αύτω.

'Ημείς ένταΰθα άγοράζομεν τό δικαίωμα τού ζην υπό 
στέγην. Μή δντες έρριζωμένοι βαθέως έν τινι γωνία τής 
πόλεως διά τής ιδιοκτησίας, παρασυρόμεθα.ύπό τού φθινο
πωρινού ανέμου τού Σεπτεμβρίου είς άλλην συνοικίαν, πρός 
άλλον ορίζοντα, μεταξύ άλλων γειτόνων, άλλων στεγών καί 

■ καπνοδόχων. Ίσως είς τούτο μας ωθεί καί ό έν τώ βάθει 
πάσης άνθρωπίνης καρδίας άγρυπνων πόθος τού αγνώστου, 
του βελτίονος· καί μεταλλάσσομεν τοίχους με τήν έλπίδα 
ότι θ ά  ρχταλλάξω;ι^ν ίσως τύχην.

Τό πρώτον έτος τής ε,ίς ’Αθήνας έλεύσεώς μου άπέμεινα 
κατάπληκτος ώς εΐδον τήν πανοικεί ταύτην μετανάστευσιν, 
μεταβάλλουσαν τούς ’Αθηναίους είς νομάδας γ ίφ το νς ,  συ
στέλλοντας τήν σκηνήν των καί έκκινοΰντας όπως στήσωσιν 
αύτήν αλλαχού. Τ άς πρώτας έκείνας έντυπώσεις, μή άπαμ- 
βλυνθείσας ύπό τής συνήθειας, θά  μεταγράψω ένταύθα: 

„Συστοιχίαΐ φορτηγών άμαξίων τριζόντων ύπό τό ποι- 
κιλον βάρος, διατρέχουσι τάς οδούς των Αθηνών διασταν- 
ρούμεναι, συγκρουόμεναι.“

'Ο ,τι.ήτο  Ιν τού φωτί ή  έν τή  σκιά, ό.τι έπεδεικνύετο 
ύπερηφάνως ή άπεκρύπτετο αίδημόνως, τελεί σήμερον διά 
τών οδών τήν έτησίαν αύτού παρέλασιν, ήν θά έπαναλάβη 
πάλιν τόν προσεχή Σεπτέμβριον.

Ή  αίθουσα, ό κοιτών, τό μαγειρεΐον, τό πλυσταρεϊον, 
συναντοινται ώς παλαιαί φιλαι- εδώ κιβώτιον συγκλονεΐ τήν 
κυρτήν του ράχιν ύπό τών συχνών τής φορτηγού άμάξης 
άνατιναγρ.ών παρέκει σκαμνίον άνεστραμμένον εύρίσκεται έν 
σπαρακτική στάσει, ώσεί άνέτεινε τάς χεϊρας έπικαλοΰμενον 
έλεος· ή έσχάρα καί τό τηγάνιον ταλαντούνται κροτούντα 
είς τά  πλάγια τής άμάξης.

Ή  περιφέρεια τού παντοίου τούτου συμφύρματος σχημα
τίζει α’νώμαλον πολύγωνον, διπποικιλλόμενον ύπ’ αραβουργη
μάτων, ούτίνος αί άνισοι καί ετεροειδείς πλευραί αποτελούν
ται έκ τής στρωμνής, τής σκάφης, τού καβουρδιστηρίου τού 
καφέ, το~ σαρωθρου καί τού εύρεθέντοςέντω κοιτώνι τής Δόνας 
Ιουλίας αντικειμένου αντί τού καταζητουμένου Δόν Ζουάν.“
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Τήν πρώτην Σεπτεμβρίου, έξυπνούντες τήν αυγήν καί 
βλέποντες τήν προ ήμών λωρίδα τού ουρανού άλλως δια- 
τεμνομένήν, τόν ορίζοντα άλλην φυσιογνωμίαν έχοντα, άν 
μή έπιπροσθη γνώριμόν τ ι μνημείον, νομίζομεν ότι μετη- 
νέχθημεν είς νέαν πόλιν, ής τήν άγνωστον άποψιν έφορώμεν 
τήν πρωίαν έκ τού ξενοδοχείου είς ό κατελύσαμεν τήν νύκτα. 
Τάς πρώτας ήμέρας, άν τό πνεύμα ήμών τύχη πολύ άπη- 
σχολημ.ένον καί άφήση τούς πόδας νά βαδίζωσι κατ’ αρέ
σκειαν, ώς ένίοτε ό ηνίοχος τούς ίππους του, οί πόδες καθ’ 
έξιν φέρουσιν ήμάς είς τήν παλαιάν συνοικίαν αίφνης άνα- 
νήφομ.εν, έκβάλλομεν έπιφυίνημα αδημονίας καί τρεπόμεθα 
πρός τήν νέαν διεύθυνσιν.

Άλλ’ ή άναστάτωσις δέν άρχεται έκ τής τελευταίας 
μόνον ήμέρας τού Αυγούστου, άλλ έκ τών μέσων ’Ιουνίου 
ή αρχών ’Ιουλίου, ότε έπί τών θυρωμάτων έπικολλάται ή έκ 
τών υπερθύρων έπί πινακιδίου άναρταται, ένίοτε έντυπον, 
πολλάκις άνορθόγραφον τό: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Καθ’ δλον 
τούτο τό διάστημα έκαστος έχει τό δικαίωμα νά είσέλθη 
είς πάντα οΐκον φέρόντα τύ λευκόν τού ένοικιαστηρίου στίγμα, 
δύναται νά έπισκεφδ·ή τό σπουδαστήριον τού έπιστήμονος, ή 
λογοτέχνου, τό κομμωτήριον τής φιλάρεσκου δεσποίνης, τόν 
παρθενικόν κοιτώνα περικαλλούς νεάνιδος· δύναται νά ίδη 
τήν πάλλευκον καί αίδήμονα κλίνην ταύτης, τάς χημικάς 
συνθέσεις τής καλλονής τής έτέρας, τήν βιβλιοθήκην τού 
άλλου καί νά μαντεύση τάς έξεις ή τάς ιδιοτροπίας του. 
Τό π»?λύ πολύ ό ένοικων δύναται νά όρίση τάς ώρας τής 
‘έπισκέψεως· τούτο εΐνε τό μόνον δικαίωμά του- μετ’ αυ’τό 
έπί δυο καί ήμισυν μήνας τό home αύτού, τό οικογενειακόν 
άσυλον, τό  άδυτον τής στοργής ή τών μελετών του εΐνε 
έκτεθειμένον είς πάντα διαβάτην θέλοντα νά Ιδΐ/ το σπίτι, 
είς πάντα περίεργον, είς πάντα άδιάκριτον.

Ποΐαι απροσδόκητοι συναντήσεις ένίοτε είς τά ς  «λλη- 
λεπισκέψεις ταύτας, ποΐαι έκπλήξεις, ποια ειδύλλια διακο- 
πέντα αΐφνης καί συνδεόμενα αυθις, καί ποΐαι δραματικαί 
καί θανάσιμοι αποκαλύψεις έκ τής εύρέσεως φωτογραφίας 
άγαπωμένου όντος έν ξένω δωματίω!

Αί σιγηλαί οδοί, αί ύπνούσαι ύπό τό θερινόν καύμα, 
άποτινάσοουσι τήν νάρκην αυτών καί πληρούνται κινήσεως 
καί ζωής. "Οσοι έφυγαν τόν καύσωνα καί τήν κόνιν των_ 
’Αθηνών ζητούντες αλλαχού δρόσον έπιστρέφουσιν έξ Ε σπε
ρίας, έκ τών νήσων τού Αίγαίου ή του Ίονίου, έκ τού Φα
λήρου, έκ τής Κηφισιάς· οί φοιτηταί έπανέρχονται έκ τών 
τεσσάρων σημείων τού όρίζοντος. Αί Άθήναι άναβιούσιν.

Οί διευθυνταί τών ιδιωτικών Λυκείων καί Παρθεναγω
γείων έχουσιν ήδη κάμη όλας τάς $(.*Άάμ(χς τ ω ν  διεκήρυ- 
ξαν στεντόρεια τη φωνή ότι παρ’ αύτοΐς εύρίσκεται ή άρί- 
στη ποιότης τής Γραμματικής, τής ’Αριθμητικής, καί τής 
Γεωγραφίας, ότι, μεθ’ όλην τήν αξίαν τού έμπορεύματός 
των, εΐνε καί συγκαταβατικώτεροι είς τάς τιμάς άπό τούς 
ομοτέχνους των καί υπέρτεροι παντός συναγωνισμού, έπιδιώ- 
κοντες τήν ωφέλειαν είς τήν μεγάλην κατανάλωσιν, ότι επο
μένως τό φιλόμουσον καί σεβαστόν κοινόν παρακαλέΐται νά
τούς προτιμήση.

Άλλα διά τούς βιβλιοπώλας ίδίως ήρχισεν ή χρυσή
έποχή!

'Ο  άπό έτών μή έπισκεφθείς τάς ’Αθήνας θά  έκπλαγή 
διερχόμενος όδοΰς τινας καί άκουων αίφνης βιαίαν έκπνοήν 
άτμού έκθρώσκοντος άπο σωλήνα. Εΐνε ό ατμός μηχανι-

κού τίνος πιεστηρίου διότι τά  χειροκίνητα ανεπαρκέστατα 
πρός τάς κολοσσιαίας καί πυρετώδεις έκτυπώσεις, ών. έχουσιν 
ανάγκην σήμερον αί Άθήναι, κατέφυγον είς τά  μικρά τυπο
γραφεία Καθ’ ολον τό θέρος τό άσθμα έκεΐνο έξηκολού- 
θησε, καί τά  διδακτικά βιβλία έσωρεύοντο έν ταΐς άποθή- 
καις, κατά μεγάλα δέματα μέχρι τής οροφής άνερχόμενα.

Τώρα ήλθεν ό καιρός νά ταξειδεύτωσιν είς όλα τά 
μέρη τής Ε λλάδος καί έκτος αυτής, νά ύπάγωσιν είς πόλεις 
καί χωρία, νά διαβώσι βουνά καί θαλάσσας, γέφυρας ποτα
μών καί σκιεράς κοιλάδας, νά είοέλθωσιν είς πτωχών καλύ
βας ή δίς πλουσίων μέγαρα, νά φέρωσι τά  γράμματα τού 
Αλφαβήτου είς τό χαριέστατον μικρόν, τού οποίου τό στο
ματάκι αποπνέει γάλα άκόμη, καί τήν γλωσσώδη σοφίαν 
Λεξικού είς τόν νεανίαν, ου οί δάκτυλοι στρήφουσιν ήδη 
ύπ'ερ τό άνω χείλος μύστακα ύπάρχοντά πως ή φαντασιώδη.

Ζωηροί α’γορασταί πλημμυρούσι νυν τά  βιβλιοπωλεία, 
φωνάζοντες ονόματα συγγραφέων καί ονόματα βιβλίων, άνυ- 
πομονοϋντες, συνωστιζόμενοι.

Εκείνος έκεΐ ό βιβλιοπώλης ό μηδέν έγκεκριμένον ύπό 
τού 'Υπουργείου έχων διδακτικόν βιβλίον αερίζεται περιλύ- 
πως μέ τόν πίλον του είς τήν θύραν τού καταστήματος, 
βλέπων παραρρέοντα τόν Πακτωλόν, χωρίς ν’ άφήση είς αυ
τόν τό έλάχιστον χρυσού ψήγμα.

Ουτος έδώ πολλά έχων έγκεκριμένα — τουτέστι κατα- 
ναγκαστικώς κυκλοφορούντα ώς τά  χαρτονομίσματα τής 
Τραπέζης — ακτινοβολεί έξ ευδαιμονίας, καί έν «3 τό  άπα- 
στράπτον βλέμμα του διευδώνεται γοργώς έπί τών πολύχρω
μων βιβλίων, είς πάντα τίτλον συγγράμματος έκφωνουμενον, 
τό στόμα του μειδιά πρός ένα πελάτην, ή μία του χειρ δια- 
τάσσει τόν υπάλληλον, ή έτέρα λαμβάνει χρήματα, καί τό 
σύνολον αύτού έπαγρυπνεί έπί τής ακρίβειας καί τής τάξεως.

Άρχεται πλέον ό σχολικός τών Αθηνών βίος, ό τόσον 
γραφικόν άποτελών δ·έαμα έκάστην πρωίαν καί έσπέραν.

Παιδάκια καλοκτενισμένα ρ,'ε φορέματα καθάρια έφ’ ών 
μαντεύει τις τά  βλέμματα τής μητβός καί τήν στοργήν αυ
τής, κοράσια μέ χιονώδη τήν λευκότητα ποδ,ιάν, νεάνιδες 
μ ΐ σώμα καρυάτιδος μ'ϊ μακράς πλεξίδας άποληγούσας είς 
μετάξινον κόσυμβον, μαθήτριαι καί μαδ·ηταί έπί τής όψεως 
αυτών φέροντες τήν δρόσον τής πρωίας διέρχονται τά  εΰρέα 
μαρμαρόστρωτα πεζοδρόμια.τής όδού Πανεπιστημίου, έφ’ ής 
κεΐται τό Άρσάκειον καί παράκε.ινται ή  κείνται τά  πλείστα 
τών ιδιωτικών έκπαιδευτηρίων άρρένων καί θηλέων, με τά  

. βιβλία ύπό μάλης καί τό  καλάθιον είς τήν χεΐρα, μ'ε τήν 
σκυτίνην παρά τό πλευρόν σάκκαν, καί τόν παρακολουθούντα 
ένίοτε υπηρέτην όστις κρατεί τό τίλάρον  τού κεντήματος 
καί τήν σχολικήν σκευήν.

Καί τό δειλινόν! Ώ ,  πόσον ωραία εΐνε ή πρό τής θύ- 
ρας τού σχολείου συνώστισις μικρών κεφαλών, καί ή έκ τής 
άποτινάξεως τού καμάτου καί τής άνακτήσεως τής έλευθε- 
ρίας παιδική άγαλλίασις, καί ό βόμβος καί ή ορμητική έξ
οδος, ώς μελισσών άνοιγομένης τής κυψέλης, καί ή βιαία 
κίνησις τής γλώσσης καί τού σώματος μετά τήν δέσμευσιν 
επί τού ξύλινου θρανίου! . . . Πώς λυπειταί τις ότι δεν εΐνε 
πλέον παιδίον, πώς λυπεΐται ότι άπέπτησαν διά παντός τά 
φαιδρά, τά  πλήρη γελώτων ετη! . . .

% **

Άλλ’ ίδιάζουσαν φυσιογνωμίαν παρέχουσι τήν έποχήν 
ταύτην είς τάς.Α θήνας ρί φοιτηταί — αί χελιδόνες τού 
φθινοπώρου <->ς τούς άπεκάλεσα άλλοτε - τά  αποδημητικά
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πτηνά, «τινα απέρχονται τό θέρος και επανέρχονται τον 
Σεπτέμβριον, όπως ζητήσωσι φωλεάν υπό αθηναϊκόν τι 
γεΐσον.

Ή  έμπροσθοφυλακή αύτών έφάνη ήδη. Έ ν  τη πλα
τεία του Συντάγματος! την ώραν τής μουσικής, περιπατούσι 
καθ’ ομίλους, άναφωνούσιν αν συνανίήσωσι γνωστήν μορφήν, 
έκβάλλουσι φωνάς χαράς, έναγκαλίζονται, φιλούντο« έν μέσω 
του πλήθους άνακόπτοντες τον ρούν του ανθρωπίνου εκείνου 
ρεύματος, όπερ μετά βίας κυλινδεΐται από τής μιας άκρας 
τής πλατείας πρός τήν έτέραν, βομβουν φλυάρως, μή προσ- 
έχον διόλου είς τήν μουσικήν ήν ήλθε ν’ «κούση.

Αί σ'ννοικίαι τής Νεαπολεως άνακτώσι τήν ζωήν κα'ι

¿φανείς μάρτυρες τής έπιστήμης, εχοντες τήν γενναιότητα 
όυχί ν’ άπο9·άνωσιν υπέρ αυτής άλλα νά ζήσωσι, τουθ’ όπερ 
ένίοτε εΤνε πολλω ήροκκώτερον.

Πρό τινων ήμερων συνεβάδιζον έν Πειραιεΐ, μετά τίνος 
δστις μοί είπε δεικνύων μοι άνδφωπον τριακονταπεντε περί
που ετών, έπιμελώς ένδεδυμένον.

— Τον βλέπεις αυτόν;
— Τόν βλέπω.
— "Εως δεκατεσσάρων ετών έκουβαλυϋσε λάσπη είς τά  

γ ια π ιά ' μίαν ήμέραν εΤχεν άναβή πάλι με τό πηλοφόρι τή 
σκάλα- έκέΐ έπάνω δεν ξευ'ρω πώς του ήλ9·ε έξαφνα ή ίδέα 
νά μάθη γράμματα- καταβαίνει κάτω, άφίνει διά πάντα τή

ΠΟΛΙΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.ΠΩΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΜΙΑ

τόν ευθυμον δώρυβόν των- τά  τεμάχια των χαρτίων τα  προσ- 
καλούντα τούς διαβάτας να ένοικιάσωσιν Ιν δωμάτιον άπε- 
σόρδησαν είς τά  εντός υπό τής γραίας φεσοφόρου ή τσεμ- 

. περοφόρου οίκοδεσποίνης· ήδη τό δωμάτιον παράγει καθ’ 
έκάστην τήν δραχμήν του, καί ό διερχόμενος υπό τα  παρά
θυρά του ακούει ήχηρούς έν αΰτω γέλωτας ή τόνους κιθάρας.

■ ’Επανήλθε, μετά τών φοιτητών, τό μειδίαμα έπί τής 
μορφής τών ‘ξενοδόχων καί καφεπωλών. Άπασα ή αγορά 
μετ’ άγαλλιάσεως χαιρέτα τήν ελευσιν τών πεντακισχιλέων I 
έκείνων θυλακίων! Τινες τών φοιτητών, όκό ευτυχές γεννη- 1 
θέντες ζωδιον, λαμβάνουσιν Ιντός έρυδροστίκτων φακέλλων 
κατά μήνα επιταγάς ή  έκατόφραγκα, άτινα πέμπει μετά 
τών ευχών του ό γηραιός πατήρ· άλλοι καταναλίσκσυσι κατά 
μικρόν, τεμαχηδόν, κτήμά τ ι ή  άγρόν, καί άλλοι, απόκληροι 
τής τύχης, δι’ οιίς ουδέν πλόιον ταξειδεύει. ούδείς αγρός 
παράγει, οϋδέν εργοστάσιου καπνίζει, παλαίουσι νυχθημερόν 
κατά τής πενίας, κατακτώ/τες την ζωήν έκάστης ήμέρας.

λάσπη, μέσα είς τήν οποίαν έπρόκειτο νά περάση τή ζωή 
του, έμβαίνει υπηρέτης καί πηγαίνει είς τό σχολείο’ τελειό- 
νει τό Δημοτικό, πάγει είς το Σχολαρχείο, είς τό  Γυμνάσιο, 
επειτα είς τό Πανεπιστήμιου, — όλο υπηρέτης! — παίρνει 
δίπλωμα καί γίνεται Ιατρός· εΐνε ολίγα χρόνια τώρα, παν- 
ΒρευΟηκε, Ιπήρε εκατό χιλιάδες δραχμάς προίκα καί Ιχει 
και δυο τρία σπίτι«! . . .

Πόσοι εΤνε τοιούτοι! πόσοι κατακλίνονται είς τρώγλας, 
άποζώσι με τεμάχιον άρτου καί αλίπαστον ίχθυν ή ολίγον 
τυρίον, μελετώσι μέχρι βαθείας νυκτός υ'πό τό αμυδρόν φως 
λυχναρίου καί, όπως ήμέραι τιν'ες δεν Ιχουσιν ήλιον, δεν 
έχουσι νεότητα οί ταλαίπωροι, καί άγνοούσι τήν φαίδραν 
άμεριμνησίαν τών είκοσι έτών, καί τήν ευωδίαν του έαρος 
τής ζωής! . . .

Ουδόλως όμως ώμοίαζε πρός τούτους ό νυν Ιατρός Ευ- 
στάδ·ιος όστις εύπορον εχων πατέρα ένόει νά χαρή τα  
νηάτα του. Ένε'δύετο μετά φιλαρεσκείας, καί ττο έπιμε-
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λέστατος φοιτητής · . . τών ζυθοπωλείων, καί συχνά πυκνά 
έζήτει παρά τού γέρον κατεσπευσμένως χρήματα δΓ αγο
ράν έπιστημονικών συγγραμμάτων. 'Ο  απλοϊκός Εΰρυτάν 
έφριττε διά  τήν πληθύν των έπιστημονικών. συγγραμμάτων 
καί τήν υπέρογκου τιμήν των- «λλ’ έν τέλει ένόησε τί συν- 
έβαινε- κ’ έν ω συνήθως έγραφε πρός τόν υίόν του, ον είχε 
μονογενή, μετ’ ίδιαζούσης φιλοστοργίας, αίφνης μετέβαλεν

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2ΑΠΠΑΣ (έν σελ. 257).
2. Η ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΣ. Κατά τήν ελαιογραφίαν τής 

Βαλλής Moes (έν σελ. 26)). Μεγάλα καλλιτεχνικά προτε
ρήματα περικοσμούσιν αληθώς τήν ζωγραφήσασαν τήν ει
κόνα ταΰτην, παριστάνουσαν περικαλλή Άθιγγανίδα, ήτις 
διά τών παιγνιόχαρτων μαντεύει τό μέλλον. Δια μυρίων 
σημείων προβλέπει τά  μέλλοντα νά συμβώσι καί ζητεί νά 
έξιχνιάση τά  κρύφια τής άνδ·ρωπίνης ζωής. Άλλ’ έλαφρώς 
σείει τήν καλλίκομον κεφαλήν της, ή καρδία της πάλλεται 
σφοδρότερον, ταρασσομ.ένη ύπδ έναγωνίου χροςδοκίας, μελαγ
χολικόν δε ρέμβος έπιχύνεται έπί του μόλις μειδιώντος προς- 
ώπου της.

3. ΣΤΡΩΣΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΘΕ
ΝΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΗ Σ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (έν σελ. 265). —  4. ΠΩΣ 
ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΙΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ (έν σελ. 268). -  
Τό -μήκος τών άκτών του λεγομένου πορθμού Puget έν τη 
βορείοι ’Αμερική ανέρχεται είς 1500 μ.ίλια, ευτύχημα δέ πρέ
πει νά 8-εωρηθη διά  τήν χώραν ταύτην, ότι πανταχόθεν δια
σχίζεται καί περιβρέχεται υπό σής θαλάσσης, διότι αυτη 
όχι μόνου φέρει αέρα είς τά  πυκνότατα έκεΐ καί παρθένα 
δάση, αλλά καί παρέχει ευκολίας πρός διαμετακόμισιν τής 
ξυλικής είς όλον τόν εξω κόσμον. Κατα τήν τελευταίαν 
καταμέτρησιν τής χώρας μεταξύ Κολουμβίας καί τού πορθ
μού Puget άπας ό ένταϋθα συσσωρευμένος θησαυρός ξυλι
κής ύπελογίσθη είς 160,000 έκατομμύρια κυβικών ποδων, 
μόνον δε ό είδήμων δύναται ν’ άντιληφθή τήν σημασίαν 
τού αριθμού τούτου. ’Από τής ίδρύσεως ένταϋθα τού πρώ
του πριονοστασίου, πρό τριάκοντα έτών μέχρι τής σήμερον, 
άπαντα τά  διά του πελέκεως ύλστομηθεντα δένδρα άντι- 
στοιχούσι πρός 2500 μόνον εκατομμύρ. κυβικών ποδών — 
ποσον ευτελέστατο·/ εν συγκρίσει πρός τό  τεράστιον ποσόν 
τών 160,000 εκατομμυρίων. Ή  δασώδης αύτη ζώνη έκτεί- 
νεται ολόκληρα 400 μίλι* κατά μήκος τής βρεττανικής 
’Αμερικής, από τών ακτών τού ’Ωκεανού και τού πορθμού 
Puget μέχρι τής βορειοδυτικής Μοντάνας, όπου μεταξύ 
όρέων κεΐνται λαμπραί καί ζωγραφικώταται λίμναι. Έ ν 
μέσω Βέ τής καρποφόρου καί ευρείας κοιλάδάς τών ορεινών 
τούτων σειρών Ιτελέσθη κατ’ Αύγουστον τού 1883 ή αξιο
μνημόνευτος εορτή της συγκολλήσεως τών έξ αντιθέτου 
διευθύνσεως, έκ Μισσισιπή άφ’ ενός καί έκ Κολουμβίας άφ’ 
ετέρου, προερχομένων σιδηροδρομικών γραμμών τού μεγάλου 
σιδηροδρόμου τού Ειρηνικού Ωκεανού. Καταλληλότερος 
τόπος καί καταλληλοτέρα ευκαιρία δεν ήδύνατο νά εύρεθή 
πρός Ιπιτέλεσιν τοιαύτης εορτής. Κυρίως όμως πάντες οί

ύφος. Ε κ  τών απαντήσεων δέ του πατρός ένόει τις άν ό 
υίός έζήτει χρήματα τ όχι.

Τινες τών έπιστολών τούτων ήρχιζον ώς έξής:
— Παιδί μου Στάθη,
Ά λλαι δέ:
— Ά θλιε υίέ!

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Π. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ.

ρήτορες τής ημέρας έκείνης, μεταξύ δ ’ αύτών ό πρώην πρό
εδρος Γράντ, ό  καθηγητής Γνάϊστ, ό Κάρολος Σούρτς καί" 
οί πρεσβευταϊ. τής ’Αγγλίας καί τής Γερμανίας μετ’ απροκά
λυπτου έκπλήξεως έθαύμαζοζ το  εργον, τού οποίου τήν τελεί- 
ωσιν πρό ένος έτους ακόμη ούδείς είχε φαντασθή τόσον ταχειαν, 

Άλλ’ ετι όλιγώτερον εΤχον φαντασθή οί ρήτορες ουτοι 
τάς δυςκολίας καί τ ’ ανυπέρβατα σχεδόν έμπόδια κατά τήν 
διάσχισιν δασών καί απόκρημνων όρέων, μήκους 600 μιλίων, 
καθώς καί τά  μέσα, δΓ ών ύπερενικήθησαν τόσον ταχέως, 
πάσαι αί δυςχέρειαι. Τό σώμα τών έργατών τού τεραστίου 
τούτου αμερικανικού σιδηροδρόμου «προχωρεί διηρ.ημένον είς 
12 τμήματα — τμήματα μηχανικών καί έργατών. "Εκα
στον δε τούτων άντεπροςώπευεν Ιδίαν κινητήν κώμην, έκτεν- 
νομένην κατά μήκος τής στρωννυμένης γραμμής.' Περί δε 
τάς σκηνάς τού αρχιμηχανικού καί τού πολυαρίθμου έπιτε- 
λείου του αί κώμαι αυται άνεπτύσσοντο έντός βραχέος είς 
αληθείς πόλεις έκ σκηνών, είς άς οί πολυάριθμοι ίπποι, ή 
ίδια ιατρική υπηρεσία καί τροφοδοσία, παρείχε καί πολεμικόν
τινα χαρακτήρα.

"Οπως όμως κατά τόν μεσαιώνα ό πραγματικός πόλεμος ' 
εζη διά τού πολέμου, οΰτω καί Ιν τοΐς άγρίοις καί άβάτοις 
έγκάτοις τής ’Αμερικής ή στρώσις σιδηροδρόμων τέλεΐται καί 
τρέφεται διά τού σιδηροδρόμου. Ουτος, ό μόλις γεννηθείς, 
φέρει παν οδτινος Ιχει χρείαν ό στρατός τών έργατών έκ 
τών όπισθεν κειμένων χωρω'ν, τάς ο'ποίας πρό ο’λίγου κατε- ■ 
κτησεν ή ειρηνική τού ανθρώπου φιλοδοξία. Άπό τών 8·ε· 
ρινων ήμερων τού ίτους 1882, κα8’ άς ήδύνατο νά ίδη τις 
τό μεγαλόπρεπες τούτο θέαμα, οΤον παριστάνουσιν αί ήμέ- 
τεραι εικόνες, ή μεν πώς είργάζοντο οί έργάται Ιντός τών 
πυκνών δασών, ή δε πώς τίθενται έν ’Αμερική αί πρώται 
βάσεις μελλουσης μεγαλοπόλεως, χαρήλθον μόνον ■ ολίγοι 
ακόμη μήνες καί τό Ιργον ήν τελειωμένον. 'Ο  σίδηρους 
δεσμός μεταξύ τών λιμνών τού Καναδά καί τού πορθμού 
Ρ ι^ β ί, ο άγων άπό τού άνω Μισσισιπή πρός τάς έκβολάς 
τού Κολουμβίου καί εχων τό τεράστιον μήκος τών 2100 μι- 
λίο*ν συνεπληρώδη καί έκλείσδη. ‘Η ατμάμαξα κυριαρχεί 
ήδη όλης της βορειοδυτικής έκτάσεως τών Ηνωμένων Πο
λιτειών, ό δέ δΓ αυτής, άπό ’Ωκεανού είς Ωκεανόν, μετ’ 
αστραπιαίας ταχύτητος ταξειδεύων περιηγητής τού νέου κό
σμου δίν δυναται πλέον νά φαντασθή όποιον 8·έαμα παρει- 
χον τά  παρθένα έκεινα καί απέραντα δάση, ότε πρωτην 
φοράν τω 1882 ό μάγος καπνός είχεν άναπετάσει τήν ση
μαίαν του έν τή  μεγαλόπρεπε! ταϋτη τών δασών έρημία 
καί γαλήνη.
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Έ κ  τών πρό τινο? δημοσιευθεισών .στατιστικών πληροφοριών περί 
τοΰ άριθμοΰ τών εγκληματιών κατά τάρ διαφόρους εύρωπαΐκάρ χώρα« μαν- 
θάνομεν, δτι εν 'Ισπανία ουτοι άφθ-ενοΰσιν εί? με'γαν βαθμόν, ,ύπερτερεΤ 
δ* κοτα τούτο ή Ίβηρική χερσόνησος τάρ λοιπάρ νοτίους χώρα? τής Ευ
ρώπη?. Έ ν  τάϊρ διαφόροιρ είρκταΤρ της 'Ισπανίας. ύπήρχον τώ  1884 φυ
λακισμένοι 17,128 κατάδικοι, έξ ών οί μεν 16,818 ήσαν άνδρερ, οί 8έ 
λοιποί γυναίκες. Έ κ  τών ανωτέρω καταδίκων 7548 άνδρερ καί 506 γυ- 
ναοιερ ησαν εντελώρ αναλφάβητοι, πρόρ τούτοι; 778 άνδρερ καί 75 γυνα~- 
κερ Ιγινωσκον μο'νον την άνάγνωσιν, εΤτα 7368 άνδρερ καί 221 γυναίκες 
ήξευρον άνάγνωσιν καί γραφήν καί τελευταΐον 413 άνδρερ καί 5 γυνάίκερ 
ειχον τόχει άνωτίραρ μορφώσεωρ. Οί πλεΐστοι τών εγκληματιών τούτων 
προήρχοντο έκ τών έπαρχιών τη? Βαλεγκίαρ καί τής Γρανάδαρ, οί έλά- 
χίστοι δέ εκ τών Καναρίων νήσων.

Η  διάσημο? άοιδόρ Άδελίνα Πάττη έχει μεγα τ ι καί λευκόν έξ ελε- 
φαντύδοντορ ¿ιπίδιον, έφ’ ου ύπάρχουσιν εγγεγραμμένα τά ονόματα δλων 
σχεδόν τών ηγεμόνων καί ήγεμονίδων τής Ευρώπη?. Καί έν πρώτοι? ευ- 
ρίσκεται ρητόν τ ι ,  γραφέν ίδιοχείρωρ υπό τοΰ Αύτοκράτορορ ’Αλεξάνδρου 
του Γ  . τ ί  έξήρ: „ούδέν υπάρχει μαγευτικώτερον του άσματός Σας, το 
όποΤον θά ήδύνατο νά εξημέρωση καί τό άγριώτερον θηρίον“. Ό  Αύτο- 
κράτωρ Γουλιέλμορ έγραψε τάρ λέξειρ: „τη αηδόνι όλων τών ώρών του 
ετουρ“. Η  βασίλισσα Χριστίνα προρέθηκεν επί τό ποιητοιώτερον: „τη 
έρασμιωτάτη Ίσπανίδι ή βασίλισσα, ή όποια τό θεωρεί καύχημά τηρ δτι 
αριθμεϊ αυτήν μεταξύ τών υπηκόων τηρ“ . Ό  αύτοκράτωρ Φραγκίσκο? 
Ιωσήφ έγραψε μόνον τό όνομά του κάτωθεν του δνόματορ τηρ Αύτοκρα- 

τείραρ καί την ημερομηνίαν συναυλία? τινόρ, κα5’ ήν επί παρουσία του 
ετραγωδησεν ή περίφημο? άοιδόρ. Ή  βασίλισσα τών Βέλγων έχάραξε 
γραμμαρ τιναρ έκ του „στροβίλου τοΰ φιλήματος“  υπό A rditi. Ή  άνασσα 
τηρ Αγγλίας Βικτωρία έγραψεν: „’Εάν εΤνε άληθέρ τό λεγόμενον υπό του 
βασιλέωρ Λήρ, ότι „ή γλυκεία φωνή έξωράίζει τήν γυναίκα“ , τότε-Σείς, 
γλυκεία μου Άδελίνα, εισθε ή θελκτικότερα δλων τών γυναικών“. Έ ν  
μέσω τών ήγεμονικών τούτων ιδιογράφων ευρίσκεται καί τό όνομα ,,0ιέρ- 
σορ, πρόεδρο? τής Δημοκρατία;“, όρτιρ μετά γαλλικής όντως χάριτος προρ- 
δέτει κατωτέρω: ,,Είρ τήν βασίλισσαν τού άσματος τείνω τήν δεξιάν τοΰ 
δημότου“ .

Ο γάλλορ περιηγητής Guilnseth άνεκάλυψε κατά τινα δδοιπορίαν του 
είρ τά μεσόγεια τήρ Αυστραλίας γιγαντώδη τινά εύκάλυπτον, δένδρον υψουρ 
120 μέτρων καί έπί τών κλάδων αύτοΰ σμήνη μελισσών, ών τό μέλι άνέ- 
πεμ^τε τήν αυτήν όσμήν, ήν άναδίδουν καί-τά  άνθη του δένδρου τούτου. 
Άγγλος τι? καθηγητής έν Μελβούρνη Ιξήτασε τό μέλι τοΰτο καί άποφαί- 

νεται, δτι περιέχει άξιολόγονρ ιαματικά; ιδιότητας.

Ιδ ο ύ  πώς έξεφράσθη έσχάτωρ περί τήρ ροπής τοΰ άναγινώσκοντορ 
δημοσίου ó M udie, ιδιοκτήτης καί διευθυντής τήρ μεγαλειτέραρ καί ση- 
μαντικωτέραρ δανειστικής βιβλιοθήκης τοΰ Λονδίνου. „’Ολίγον, εΤπε, ζη
τούνται τά ποιήματα, βραχυτάτη δέ εΤνε ή διάρκεια τοΰ ένδιαφέροντορ 
τοΰ δημοσίου πρόρ άνάγνωσιν βιογραφιών. Ό  ,,Γόρδων“ έλησμονήθη καθ’ 
ολοκληρίαν, σπανιώτατα δέ ζητεί τιρ ν’ αναγνώση τόν ,,Καρλύλ“, δ δέ 
„Γεώργιος Έλλιοτ“ άρχίζει ήδη καί αυτός νά λησμονήται“ . Τοΰ ποιήμα
τος „E noch  A rden“  ύπό τοΰ Τεννυσώνορ ήγόρσσε 1500 άντίτυπα, τών 
„Περιηγήσεων“  τοΰ Λιβιγκστώνορ 8000 σώματα, ομοίως δέ 3000 σώματα 
ήγόρασε καί έξ έκάστου τών μυθιστορημάτων τοΰ Γεωργίου Έλλιοτ καί 
2000 άντίτυπα τοΰ „'Ημερολογίου τήρ βασιλίσση?“ . Πολλών άγγλων μυ- 
θιστοριογράφων, ώς τήρ B raddon , τοΰ O uida καί άλλων, τά έργα, πριν 
η  ετι δημοσιευθώσι, έχουσιν αυτόν συνδρομητήν έκ τών σημαντικωτέρων, 
διότι αμέσως άγοράζει 600—800 άντίτυπα, τά όποΐα άπλήστωρ άναγινώ- 
σκουσιν οί πολυάριθμοι πελάται του.

Η  στρώσιρ τών £ωσσικών σιδηροδρόμων εις τάρ χώρας τοΰ Καυ
χύσου εξακολουθεί προοδεύουσα καί μάλιστα άφ’ δτου άπετελειώθη πλέον 
ή  διάτρησις τήρ παρά τό Νδβοροσίσκ σήραγγορ. Μέχρι τοΰ προρεχοΰρ

έαρο'ρ θά  ήνε έτοιμη ή  σιδηροδρομική γραμμή, ήτιρ θά  συνδέη κατ’ εύ- 
θεΤαν την Πετρούπολιν καί τήν Μαύρην θάλασσαν. Ή  σήραγξ έχει μήκος 
1500 μέτρων καί διέρχεται πετρώδη καί λίαν στερεόν βράχον. Έ νεκα  τη; 
στρατηγικής σπουδαιότητορ τήρ γραμμής τούτης ή  ρωσσική κυβέρνησιρ ού- 
δεμιάρ φείδεται δαπάνης, άλλά καί τό έμπόριον πολλά θ’ άρυσθή έξ αυ
τής ώφελήματα, διότι διασχίζει πετρελαιούχουρ χώρας, έξ ών τό προϊόν 
τοΰτο ταχέως θά  μεταφέρεται ε!ρ τάρ κεντρικωτέραρ εμπορικά; αγοράς 
τήρ νοτίου 'Ρωσσίαρ. Έκτόρ τούτου ή ρωσσική κυβέρνησιρ συνωμολόγησεν 
έπ’ εσχάτων δάνειον έκ 3 '/2 εκατομμυρ. ρουβλίων, δπωρ διά τοΰ ποσοΰ 
τούτου αύξηθή τό υλικόν τών καυκασίων σιδηροδρόμων κατά 18 άτμαμάξαρ 
καί 1296 άμαξας έπιβατών καί έμπορευμάτων.

Ό  στρατηγός Βλύχερορ, ό σπουδαιότερος τών στρατηλατών τής Ιίρωσ- 
σίαρ κατά τοΰ Ναπολέοντορ, ήτο πρόρωπον δημοφιλέστατον, είχε δέ τώ 
δοθη ύπό τοΰ λαοΰ τό όνομα „στρατηγός Ε μπρός“  καί άλλαι πολλαί προς· 
ωνυμίαι χαρακτηρίζουσαι τάρ ιδιοτροπίας του καί τήν έμπιστοσύνην, τν 
έτρεφε πρόρ αυτόν ό λαός. Τ ώ  1814 έλαβεν ό Βλΰχερ τήν εξής χαρακτη- 
ριστικωτάτην επιστολήν, τήν ¿ποίαν μεταδίδομεν έν όσον οΐόν τε πιστή 
μεταφράσει:

„Έξοχώτατε! Άξιαγαπητότατε Κύριε Βλΰχερ!
Νά μέ συγχωρέσητε, έξοχώτατε, άξιαγαπητότατε Κύριε Βλΰχερ, 

στρατηγέ Εμπρός, διότι έγώ τό άνάξιον γέννημα τολμώ νά Σας γράψω.· 
δεν μπορώ 8μωρ άλλέωρ νά πράξω, καί τούτο έξ αίτιας τοΰ Θεοφίλου 
μου· Σ8ρ θερμοπαρακαλώ, φίλτατε κύριε Βλΰχερ, έξοχώτατε, στρατηγέ 
’Εμπρός, νά μέ ’πήτε τ ί  αταξία εΤνε αύτή ’ρτό στρατιωτικό ταχυδρο
μείο. Τόν Θεόφιλό μου τόν έχω ’ρτούς εύζώνουρ τήρ φρουράς καί ξέρει 
πολύ καλά τήν Εξοχότητά Σαρ, τόν στρατηγό ’Εμπρός. Δυό φοραίρ 
τουστειλα χρη’ματα καί δεν έλαβε τίποτε. Ταπεινότατα Σάς παρακαλώ 
νά διορθώσητε αυτούς τούς παλιανθρώπους, άλλά κατά τόν ’δικό μας 
τόν πρωσσικό τρόπο, καταλαμβάνετε, πώς έγώ Ιννοώ· αυτό θά ώφε- 
λήση, γιατί εΤνε άδικο νά στέλλη κανείς κάτι τι ’ρτά παιδιά, ποΰ πολε
μούν για τήν πατρίδα, κ ι’ αυτά νά μή λαμβάνουν τίποτε. Ή  Έξοχο’· 
της Σαρ θά βάλη βέβαια μιά φορά ’μπροστά αύτούρ τούς παλιανθρώ
πους καί γιαΰτό Σδρ έγραψα, έπειδή ξέρω πώς ό γ έ ρ ο ς  δέν παίζει 
εύκολα. Έ ξοχώ τατε, άνίκητε στρατηγέ, ποΰ Σδρ λέγουν καί στρατηγέ 
’Εμπρός, αγαπητότατε κύριε Βλΰχερ, μένω ταπεινότατος

5 δουλόρ Σαρ καπνοδοχοκαθαριστής ΜατθάΓο? Κέλλερ.
Γ. Γ. ’Αν ’δήτε τό Θεόφιλό μου, παρακαλώ, νά τόν χαιρετήσητε, 

άλλά νά μή τοΰ δώσητε κανένα δώρο· έγώ τόν έμαθα πάντα νά έχη 
τάξι. Λοιπόν, γειά Σαρ! Ό  Θεός νά δίδη ’ρτή Πρωσσία πολλούς στρα
τηγούς μέ καρδιά, ποΰ νά μιλή ετση μ ’ αύτούρ ό λαός.“

Κατά τινα έκθεφιν τήρ έν Μονρεάλη κηπουρικής εταιρίας άπαντερ 
οί κατά τήν ύφήλιον υπάρχοντες βοτανικοί κήποι συμποαοΰνται εις 197, 
διανεμόμενοι κατά χώρας ώρ.έξήρ: Έ ν  Γαλλία καί ταϊρ άποικίαις αυτής 
διατηροΰνται 25 βοτανικοί κήποι, έν ’Αγγλία καί ’Ιρλανδία 12, έν δέ ταΐρ 
άγγλικαΐς άποικίαις, ήτοι έν ’Ινδική καί Αυστραλία 27. Έ ν  Γερμανία 
ύπάρχουσι 34 βοτανικοί κήποι, έν Ιταλ ία  23, έν 'Ρω σσία  καί Σιβηρία 17, 
έν Αυστροουγγαρία 13, έν τ ξ  Σκανδιναυϊκή χερσονήσω 7, άνά 5 δε βοτα
νικούς κήπους έχουσι τό Βέλγιον, ή  'Ολλανδία καί αί άποικίαι τηρ, ή 
Ισπανία  μετά τών αποικιών της καί αί Ή νωμέναι ΠολιτεΤαι τής βορείου 
’Αμερικής. Ή  Πορτογαλλία καί ή Ε λβετία  έχουσω άνά τρεις βοτανικούς 
κήπους, ή  Δανιμαρκία καί ί  'Ρουμανία άνά δύο, ή δέ Βραζιλία, ή Χιλή, 
ή Αίγυπτος, ή  Έλλάρ, ή Γουατεμάλα, ή 'Ιαπωνία, ή  Περουβία καί ή Σερ
βία άνά ένα καί μόνον βοτανικόν κήπον. Ό  κατάλογος ουτορ συμπλη- 
ροΰται διά τινων νέων τοιούτων, ίδρυθέντων έπ’ έσχατων έν ’Ινδική καί 
Γενεύη. Ο ί ήμίσειρ σχεδόν τών βοτανικών κήπων συντηροΰνται δαπάναις 
των κατά τόπους κυβερνήσεων, οί δε λοιποί έν μέρει μέν ύπό τών Παν
επιστημίων, έν μέρει δέ ύπό εταιριών καί δημοτικών άρχών καί ιδιωτι
κών κληροδοτημάτων. 94 επί το~ρ εκατόν έξ ολων τών έπί τήρ γης βο
τανικών κήπων εΐνε διαρκώς ανοικτοί είρ τό δημόσιον.'
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Έ ν  μιή τών τελευταίων συνεδριάσεων τήρ έν ΓΙαρισίοιρ ’Ακαδημίας 
τών Ε πιστημώ ν ό καθηγητής 'Ρανβιέ ύπέβαλεν έκθεσιν τών διδακτόρων 
Σπίλμαν καί Χαουρχάλτερ, δ ι ' ήρ άποδεικνύεται πώς ή συνήθη; μύϊα τών 
δωματίων μας παραλαμβάνει τόν φυματιώδη βάκιλλον τοΰ Κώχ έκ τοΰ 
πτυάλου τών φθισικών καί τόν διαδίδει περαιτέρω. Οί δύο ουτοι ιατροί 
συνιλάμβανον τάρ μυίαρ, αί ίποΤαι καθίπταντο έγγύρ τών δοχείων εν 
οΤρ επτυον οί άσθενοΰντερ καί έθετον αύτάρ ζωντανά; ύπό ύαλίνουρ κώ
δωνα?. Τή έπαύριον αί μυϊαι ήσαν απασαι νεκραί, έπί τής εσωτερικής 
δέ τών κωδώνων παρειαρ εύρίοκοντο πολυάριθμοι μικραί καί ύπόφαιοι κη- 
λίδερ, τά  περιττώματα τών ζωΰφίων τούτων. Διά τήρ μικροσκοπικήρ ερεύ- 
νηρ εύρέθησαν είρ τά περιττώματα ταΰτα καί είρ τά περιεχόμενα τήρ κοι
λίας τών πλείστων μυιών άναρίθμητοι φυμαηώδειρ βάκιλλοι. Άλλά καί 
εις τάρ κηλίδαρ, τάρ όποιας άπέξεον έκ τών παραθύρων καί τών τοίχων 
τοΰ δωματίου, έν ώ  έκοίτετο δ πασχών, άνεκάλυψαν τούς αυτουρ βακιλ- 
λουρ. Ή  μυ~α έχει τόν βίον λίαν βραχυ'ν· αποθνήσκει, ξηραίνεται τό σώμά 
τηρ καί μεταβάλλεται είρ κονιορτόν, οδτω δέ άπελευθεροΰνται οί δεσμώται 
βάκιλλοι καί μεταδίδουσι πανταχοΰ τά σπέρματα της φυματιώσεωρ. Ό  
καθηγητής ’Ρανβιέ συμβουλεύει λοιπόν τά διά τό πτύαλον τών τοιούτων 
ασθενών ώρισμένα δοχεϊα νά κλείωνται στεγανωρ καί τό επικίνδυνον αυτών 
περιεχόμενον νά έξουδετεροΰται διά ζέοντος δδατορ ή διύ φανικοΰ όξέορ, 
διαλύσεωρ 5°/0. ______

Ό  διευθυντής τοΰ βαοιλικοΰ γραφείου τής Στατιστικής έν Πρωσσία 
έδήμοσίευσεν έπ ’ εσχάτων έν τώ ύπ’ αύτοΰ τοΰ ίδίου έκδιδομένω περιο
δικό» αρθρον λίαν άξιόλογον, πραγματευόμενον την „ιστορικήν άνάπτυξιν, 
τό παρόν καί τό μέλλον τήρ στενογραφικής τέχνης“. Έ ξ  αύτοΰ μανθά- 
νομεν ότι ή στενογραφία δεν εΤνε έφεύρεσις τών νεωτέρων χρόνων καί ότι 
„έν ’Ρώμη, κατά τήν έποχήν τοΰ Χρίστου ακόμη, ήτο λίαν άνεπτυγμένη“ . 
Καί παρ’ αύτοϊς ετι τοΤςΈλλησιν ή στενογραφία ήτο h  χρήσει, ο’ρ απο- 
δεικνυ'ουσι τά δοχεία, τά έσχάτωρ άνορυχθέντα παρά τήν Ναύκρατιν εν 
Αίγύπτω καί τά άλλα άρχαιολογικά ευρήματα έπί τήρ αθηναϊκής Άκροπό- 
λεοιρ, τά χρονολογούμενα έκ τήρ έποχήρ τοΰ Δημοσθένουρ. Έ ν  τούτοι; 
όμως οί ’Ρωμαίοι δύνανται νά θεωρηθώσιν ώρ οί πρώτοι ειρηγηταί τήρ 
γενική? -/ρήσεως τής στενογραφίας, ήρ κύριος εφευρέτης ύπήρξεν ο Μάρκος 
Τούλλιορ Τύρων (τώ 63 π. X.). Ό  Αύγουστος ανύψωσε τήν στενογραφίαν 
είρ τήν θέσιν τών καλών τεχνών καί διέταξε νά διδάσκεται ύποχρεωτικώρ 
είρ 300 σχολεϊα. Έγραφον δ’ έν αυτοί? τότε έπί ξυλίνων πλακών έπε- 
στρωμένων διά κηροΰ καί διά τοΰτο δέν έσώθησαν μέχρι; ημών δείγματα 
τήρ άρχαίας έκείνης στενογραφικής ίκανότητορ, έκτόρ χειρογράφων τινών 
φυλασσόμενων έν Κάσσελ καί Βολφενβΰτελ.

Κατά τόν μεσαιώνα πασαι αί στενογραφικαί άπόπειραι απέτυχον καί 
είρ ούδέν κατέληξαν άποτελεσμα, μόλις δέ κατά τούς νεωτέρουρ χρόνους, 
ήτοι κατά τ ίν  16«» αιώνα έν ’Αγγλία ί  'Ρέδκληφ καί επειτα Σκωτόρ τις, 
’νόματι Τιμόθεος Βράϊτ έφεΰρον νέον είδος στενογραφίας, τό δποϊον μετά

τάς τελειοποιήσεις τοΰ M ason, τοΰ T aylor καί τοΰ P itm an  διεδόθη εις 
"λα? τάρ τάξεις τήρ κοινωνίας.

'Ομοίως καί έν Γαλλία άπό τοΰ Ι"»'» αίώνορ καί έν Γερμανία άργό- 
τερον, ήτοι άπό τών άρχών τοΰ 18«“ ήρξαντο πολλοί άνδρερ νά έργάζωνται 
πρόρ έφεύρεσιν τήρ στενογραφίας, ήτιρ τήν σήμερον, είρ άκρον τελειοποιη- 
θεΤσα, κατέστη κοινόν σχεδόν κτήμα καί διδάσκεται εις τα πλεϊστα σχο
λεία τήρ μέσης καί άνωτέραρ έκπαιδεύσεωρ. Διά νά έννοήσωσι δέ οι 
ήμέτεροι άναγ»ώσται τήν μεγάλην έν Γερμανία διάδοσιν τήρ στενογραφίας 
άρκεΤ νά παραθέσωμεν τού; εξής άριθμούρ, οδρ έρανιζόμεθα έκ τοΰ ανω
τέρω μνημονευθέντορ άρθρου. .Καθ’ ίλην τήνΓερμανίαν ύπάρχουσι 460 σύλ
λογοι (κατά τό σύστημα τοΰ Gabelsberger), ών τά μέλη συμποσοΰνται είρ 
11,220, έτεροι 298 (κατά τόν σύστημα τοΰ Stolze) μετά 6,627 μελών, 
προςέτι 63 σύλλογοι (κατά τό σύστημα τοΰ Arends) μετά 1216 καί προρ- 
έτι 72 (κατά τό σύστημα τοΰ 'Ρόλλερ) μετά 1140 μελών. "Απειρος δε βε
βαίως είνε ό αριθμός εκείνων, οί όποιοι έκμανθάνουσι τήν στενογραφίαν 
έν τοΤρ σχολείοις, ή  κατ’ ίδίαν, καί εκείνων, οί. όποιοι μεταχειρίζονται αύ- 
τήν είρ ιδιωτικούς σκοπούς.

Τό χαριέστατον μελόδραμα τοΰ άγγλου μουσουργοΰ Sullivan, τό 
όποιον επανειλημμένο»? έπί δύο χειμώνας παρεστάθη καί έν Λειψία ύπό 
τοΰ άγγλικοΰ θιάσου, τοΰ άναβιβάσαντορ αυτό έπί της σκηνής, δ „Μικά
δος“  μέλλει εντός ολίγου νά παρασταθή 8ι’ 9000“« '1) '  φοράν. Έ ν  τή 
ιστορία τών θεατρικών παραστάσεων ούδεμία μνημονεύεται τοιαύτη έπι- 
τυχία καί ούδέν δρδμα, ή μελόδραμα υπάρχει τοσάκις έπαναληφθέν καί 
πάντοτε ευχαρίστησαν τούς άκροατάς του. Ό  στατιστικογράφορ τήρ εν 
Λονδίνιρ „D ram atic  A uthors Union“ Έδουαρτρ δ ι’ έπιμελώρ συναχθει- 
σών άποδείξεων έξηκρίβωσεν, ότι κατά τά τελευταία εικοσιν έτη αί παρα- 
οτάσειρ τοΰ „Μικάδου“  εινε σχεδόν διπλάσιαι τών παραστάσεων άλλων 
μελοδραματίων, τά δποΤα άπέκτησαν μεγάλην δημοτικότητα. Μετ’ αύτόν 
έρχεται ή „Περιοδεία τήρ Γήρ είρ 80 ημέρας“ ύπό ’Ιουλίου Βέρν, πα,οα- 
σταθεΤσα 5680 φοράς, έπειτα ή κωμωδία τοΰ Βύρωνος „Τ ’ άγόρια μας“ , 
παρασταθεΐσα 5344 φοράς, κατόπιν τ  „Patience“ τό νεώτατον μελοδρα
μάτων τοΰ Sullivan, έπαναληφθέν 5160 φοράς, ή  ,,Νυκτερίρ“ τοΰ Ίωάν- 
νου Στράους μέ 3844 παραστάσεις καί τοΰ "Οφφενβαχ ό ,,’Ορφεύρ εν τφ  
Ά δη“ μέ 3164 παραστάσεις.

Μεταξύ τών φοιτητών τοΰ έν Βερολίνφ Πανεπιστημίου έσχηματίσθη 
νέος τις Σύλλογος Διεθνής, είρ 8ν δικαιούνται νά προρελθωσιν έκεϊνοι έκ 
τών σπουδαστών μόνοι, όσοι όμιλοΰσιν έκτόρ τήρ γερμανικής καί μίαν 
τούλάχιστον ξένην γλώσσαν, οί ξένοι επομένως τήν μητρικήν των. Ι ό  
προεδρεϊον τοΰ άκμάζοντορ ήδη σωματείου τούτου άποτελοΰσιν άντιπρόρ· 
ωποι πασών τών έθνικοτήτων, έν ειρηνική δ’ ανοχή καί άξιοπρεπεΐ άβρό- 
τητοι παρακάθηνται άλλήλοιρ Γερμανοί, Άγγλοι, Γάλλοι κ α ί ’Ιταλοί.

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .
— Ειρήνη ή Αθηναία, Αύτοκράτειρα'Ρωμαίων (769—802). „’Εναί

σιμος διατριβή“ ύπό’Ιωακείμ Δ. Φοροπούλου. (σελ. 1—61.) Τιμ. 3 φράγκ.
— Locke’s Verhältniss zn Deshartes. Eine von der philo

sophischen Fakultät der Berliner Universität gekrönte Preisschrift 
von Dr. Sommer, (σελ. 03.) Τιμ. 2’/ä φράγκ.

— D er Hellenismus der Zukunft. Ein Mahnwort von J. Flach, 
(σελ. 51.) Τιμ. 2 φράγκ.

— Abhandlungen zn r  N aturw issenschaft und  Psychologie 
von C. S. Cornelius, (σελ. 155.) Τιμ. 3 φράγκ.

— Religionsgeschichte. Geschichte der Entwickelung des re
ligiösen Bewusstseins in seinen einzelnen Erscheinungsformen, eine 
Geschichte des Menschengeistes von Dr. H. Preise. (In 4 Abtheilungen.)
1. und 2. Abtheilung, (σελ. 256.) Τιμ. 4 ‘/i φράγκ.

— C a lra ri’s philologische und archaeologische Bibliothek.
79. und 80. Band. Subscriptions-Prois ä 2 ippcSyx. Einzelpreis 
ä 3’/* (ppdyx.

( I n h a l t :  Der attische Process. Vier Bücher. Eine gekrönte 
Preisschrift von M. n . E. Meier und G. Fr. Schötnann. Neu bear
beitet von J. H. Lipsius. [2. Band XVI und S. 885—1053]).

— Jah resberich t Uber die F ortsch ritte  der elassischen 
A lterlhnm sw issenschaft, begründet von Ivan Müller. (25. Band:) 
2. Heft. Tipi. 5 ippci/K.

— Aristophanls comoediae. Annotatione critica commcntario 
exegetico, etseboliis graecis instuxit Frodericus H. M.Blaydes. ParsVII. 
Acharnenses. (XX, 509 c«7.). Tip. 13 (ppdyx. (I—VII. Tip. 70 (ppdyx.)
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ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ Π ΕΡΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗΝ.

Τ ή  7. ’Ιανουάριου του ένεστώτος έτους έπεκράτει έν Έ ρισμκν του 
Κολοράδου άσυ'νηδες ψύχος καί Ά  κάτοικοι ώμολόγουν ότι ουδέποτε 
άλλοτε ενεδυμούντο αΰτό τόσον δεινόν καί 
ανυπόφορου, διότι καί τή ν  μ ε σ η μ β ρ ία ν  
ακόμη τό δερμόμετρον ¿δείκνυε 12° κάτω
θεν του μηδενικού. Καί έν τούτοις, «οφ’ όλην 
τήν κακοκαιρίαν καί τήν ψυχρότητα της ατμό
σφαιρας άνδρες, πάντες, καί γυναίκες καί παιδία 
τή ς πόλεως ¿κείνης, εσπευδον κατά τάς μετά 
μεσημβρίαν ώρας ε |ω  των Βυρών καί εστρε- 
φον έκδαμβοι τά βλέμματα πρός τον ουρανόν,
όπό&εν 5 ήλιος παρείχε Βαυμάσιόν τ ι άληύώς 
δέαμα. Περιβαλλόμενος υπό κρίκου, έχοντος 
όλα τά χρώματα τής ϊριδος, έξέπεμψεν ό δί
σκος ταυ ήλιου τάς άκτΐνάς του πρός τήν χιο
νοσκεπή επιφάνειαν της γης. "Ετερον λαμπρόν 
φ.ώς εφαίνετο παραλλήλως σχεδόν πρός τόν 
όρίζοντά,'έξετείνετο μέχρι του ήλιακού δίσκου 
καί όπου συνήντα τόν πολύχρωμον κύκλον έλαμ- 
πον έτεροι δύο ήλιοι. Τέλος έσχηματίσδη καί
έτέρα μεγάλη πολύχρωμος ίρις, διασχίζουσα τόν ήλιον εις τό μέσον. Τό 
φαινόμενον τούτο διήρκεσε μέχρι της δύσεως του ήλίου, έπανελήφδη δέ
τό αυτό λαμπρόν δέαμα τό έσπέρας, ότε άνέτειλεν ή σελήνη. Ή  παρα
τεθειμένη ήμών είκών δεικνύει τό φωτεινόν φαινόμενον περί ττν  σελήνην.

Τό παράδοξον τούτο δέαμα, τό όποιου παρετηρήδη καί έξ άλλων 
μερών τού Κολοράδου καί εξηγήδη κατά πολλούς-καί διαφόρους τρόπους, 

έγένετο καί άλλοτε όρατόν, τή Ιΰ . Σεπτεμ
βρίου τού 1851 εγγύς τής Γενεύης, όπου οί 
άπλουστεροι τών χωρικών κατελήφδησαν υπό 
φρίκης πιστεύσαντες, 8τι έτετραπλασιάσδη ό 
ήλιος έπί τω  σκοπώ τού νά καταφλεξϊΐ τήν γην.

Οί φυσικοί καί οί μετεωρολόγοι άπό 
πολλού έξηκρίβωσαν τήν αιτίάν τού φαινομένου 
τούτου καί άπέδειξαν, ότι τούτο καί πάντα 
τά  όμοιόμορφα πρός τούτο παράγονται εκ τής 
δλάσεως του φωτός εις μικρούς κρυστάλλους 
εκ πάγου, αίωρουμένους εις τά ύψηλότερα στρώ
ματα της άπεψυγμένης άτμοσφαίρας. Καί ότι 
πράγματι τό λαμπρόν τούτο θέαμα προκαλεϊ- 
ται κατά τόν τρόπον τούτον, επέτυχε τέλος καί 
6 φυσιοδίφης B rew ster ν’ απόδειξη διά πει
ραμάτων. Έ π ί  τίνος ύαλίνης πλακός άπεκρυ- 
στάλλωσε λεπτόν καί διαφανές στρώμα δια- 
λυσεως στυπτηρίας κ α ί  μετά τούτο εκρά- 

τησε τήν πλάκα μεταξύ τού ήλίου καί των όφδαλμών του. Καί πράγματι 
είδε κεχρωματισμένους κύκλους περί τόν δίσκον τού ήλίου, οί όπάίοι εΤχον 
μεγάλην όμοιότητα πρός τούς παρατηρηδέντας εν τώ  οι’ρανώ κατά τήν 
7. Ίανουαρίου.

κ. Σ. Κ. εις Νικολάϊεφ, Πανιερ. Άρχιεπίσκ. 
■Σβορνικίου κκ. Δ. εις Τούζλα, Ε . Ο. εις Σουέζ, I. 
Π . εις Ειίπατορίαν, Δ. Ν. Μ. είς Φιλιππούπολιν, 
Γ . A. Α. είς ’Αρμαβήριον, Π. Σ. καί Α. Σ. εις 
’Αλεξάνδρειαν. ’Ελάβομεν τ ’ άποσταλέντα καί Σας 
είχαριστούμεν, — κ. 1. Κ. Τ ζ . είς Καβάλλαν. Σδς 
εΰχαριστούμεν διά τάς υμετέρας πληροφορίας. ΕΤνε 
άλλως φυσικόν τά  διάφορα άτομα διαφόρως νά 
r /ωσιν άνεπτυγμένον καί τό καλλιτεχνικόν αΰτών 
αισδημα. — Κ1'·' A. Ν. Τσ. είς ’Αλεξάνδρειαν ( 'Ρ ω 
μανίας I. Περί της ΰφ’ ύμών ζητούμενης μηχα- 
χανής έφροντίσαμεν καί δ α  Σδς γρά^ωμεν προς- 
εχώς, δά  προςδέσωμεν δέ καί τινας αλλας οδηγίας 
περί τής χρήσεως αυτής. — κ. Γ. 'Ρ .  είς Μιτυ- 
λήνην. Τήν παραγγελίαν Σας άνεδέσαμεν ήδη εις 
τό ένταΰδα κατάστημα τού κ. I. Δ. Ν. — κ. Γ. 
Κ. Ζ . είς Φιλιππούπολιν. Έντεΰδεν οΰδεμία συν
έβη παραδρομή. ’Ερευνήσατε αυτού καί δ ά  εΰ· 
ρήτε πού έγκειται τό λάδος. — κ. I. Δ, Κ. είς 'Ρέ· 
δυμνον. ’Ελάβομεν τήν Ιπιστολήν Σας καί Σάς 
εΰχαριστούμεν εκ τού προτέρου διά τά λοιπά. — 
κκ. Σ. καί Κ είς Ξάνδην. Σδς εΰχαριστούμεν διά 
τήν εύγενή Σας πρότασιν καί δά συμμορφωδώμεν 
προδύμως πρός αυτήν. —  κ. Φ. Δ. Γ . ε ις’Αδήνας. 
©ά Σδς άπαντήσωμεν μετ’ όλίγας ημέρας. — κ. 
θ .  Β. είς Κωνσταντινούπολή. ’Ελήφδησαν καί τά 
αίτηδέντα άπεστάλησαν αΰδημερόν. — κ. Φ. Ζ.

είς Σιάτισταν. Εΰχαριστούμεν διά τάς πληροφο
ρίας Σας. Πριν δ  ετι λάβωμεν τό γράμμα Σας 
ειχε γνωσδή η μεγαλόφρων καί πατριωτική δωρεά 
τού ήμετέρου συμπολίτου κ. I. Τραπαντζή πρός 
τά . σχολεία της πατρίδος μας, τά όποια εις τό 
εξής βεβαίως δ’ άνακτήσωσι τήν άρχαίαν των 
άκμήν καί δ’ άναδείξωσιν άγλαούς καρπούς πρός 
ωφέλειαν τής ιδιαιτέρας ήμό5ν πατριδος. — κ. 
Ε . Λ. Μ. εις 'Ροστόβιον. Συνεμορφώδημεν, ώς 
βλέπετε. — κ. Δ. II . είς Θεσσαλονίκην. Τό δη- 
λωδέν έλήφδη..— Δεσποινίδι Ζ . Γ. είς Μιτυλήνην. 
Μέχρι τής σήμερον δέν ελάβομεν τάς δεούσας 
πληροφορίας, μετά τού αιτηδέντος περιοδικού. — 
— κ. Β. Δ. Β. είς Σωζούπολιν. Τού λοιπού άπο- 
σταλήσονται τά τεύχη κατά τήν νέαν Σας διεΰ- 
δυνσιν. Ή  „πλυντική μηχανή“ εΤνε ήδη εν χρή- 
σει. Περί δέ τής άξίας αΰτής δά Σας γράψωμεν 
ιδιαιτέρως. Περί τής άλλης Σας παραγγελίας 
έφροντίσαμεν τά δέοντα. — κ. Ν . Μ. είς Βιέννην. 
Άπορούμεν πως, έπί τόσον χρόνον Ιν τή αΰστριακή 
πρωτευούση διατρίβοντες, δέν κατωρδώσατε μέχρι 
τουδε έν τινι Μουσείω ή  έν άλλη τινι καλλιτεχνική 
Έ κδέσει, ή. εν καλλιτεχνικό» τινι καταστηματι, 
οΤων είμοιρέϊ βεβαίως ή  'ϊμετέρα. μεγαλούπολις, 
νά ίδητε καί νά δαυμάσητε τά  άριστοτεχνήματα 
τού χρωστήρος τού A lm a Tadem a. 'Ο  περιφα- 
φανής ουτος ζωγράφος ¿φιλοτέχνησε τάς εικόνας,

δ ι’ ών έκοσμήδησαν τά κάλλιστα τών έργων τού 
Γεωργίου "Εβερς, έζωγράφησε δέ καί άλλα σημαν
τικότατα έργα, ών ή υπόδεσις εΤνε ειλημμένη έκ 
τού δημοσίου καί ιδιωτικού βίου της ελληνικής 
άρχαιότητος καί των οποίων διανοείται σύν τω 
χρόνω νά δημοσιεύσω ολίγα τινά καί ή διεύδυνσις 
τής ,',Κλειοΰς“ . — κ. Ζ. Ν. είς ‘Ρώμην. Τό βι- 
βλίον εξεδόδη πρό μικρού, ό δέ συγγραφείς αυτού 
εΤνε γνωστός καί εξ άλλων έργων φιλολογικών, 
ίδία δε διηγημάτων, ών ή  υπόδεσις εΤνε ειλημ
μένη Ικ  της ελληνικής άρχαιότητος. Εΰπαίδευ- 
τος ημών συνεργάτης μας ΰπεσχέδη νά γράψη 
σύντομον περί τού άνωτέρο» βιβλίου κρίσιν. Ό  
γερμανικός τύπος καί πρό πάντων οί περί τά φι-
λολογικά άσχολούμενοι Γερμανοί πολλαχώς σχο-. 
λιάζουσιν αΰτό. Εΰχάριστον σύμπτωμα εΤνε ότι
άπό τίνος ή κοινή ενταΰδα περί 'Ελλάδος καί 
'Ελλήνων γνώμη έλαβε βελτίονά τινα τροπήν.

Τούς απανταχού φιλικώς άντιπρος- 
ωπεύοντας ημάς ώς καί τούς ά π ’ εΰδειαςέγγραφέν- 
τας συνδρομητάς παρακαλούμεν νά σπεύσωσι πρός 
άποστολήν τών καδυστερουμένων συνδρομών των, 
άφ’ öS μάλιστα άπό πολλού ήρχισε καί ή  δεύτερα' 
εξαμηνία, ης έξεδόδη ήδη καί 5'·τ (ήτοι 17»«)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κωνσταντίνος Ζάππας, ό μέγας τής.Ελλάδος πολίτης. —  'Γγιεινή τής φωνής, ήτοι περί διαίτης καί ιιορφώσεως αΰτής. 
— Ή  τέχνη τού δπνου. — Φυλλίδας καί Χαριτι»' (Διήγημα .έκ της Ελληνικής άρχαιότητος — συνέχεια). — Άδηναϊκά Χρονικά ύπο Αριστοτέλους II. 
Κουρτίδου. — Πινακοδήκη, ήτοι ερμηνεία των εικόνων. — Ποικίλα. (Οι έγκληματίαι εν Ισπανία. — Τ ό ' ριπίδιον της ’Αδελίνας Πάττη. — ’Ιδιότη
τες τού εΰκαλΰπτου. — Τ ί άναγινώσκουν σήμερον οί "Αγγλοι. — Οί όωσσικοί σιδηρόδρομοι. — Μία έπυπολή πρός τόν στρατάρχην Βλύχερ. —  Οί 
βοτανικοί κήποι άνά την ύφήλιον.) — ’Επιστήμη καί καλλιτεχνία. (*Η. έξάπλωσίς τής. φδίσεως .διά.τώ ν μυιών. — 'Ιστορία ττ ς  στενογραφίας. — Τό 
έπί τού παρόντος δημοφιλέστατον μελόδραμα. — Διεδνής σύλλογος φοιτητών |ν  Βερολίνο».) — Βιβλιοδήκη. — Περίεργον φαινόμενον περί τόν ήλιον 
καί τήν σελήνην Ιμετά είκόνος). — Μικρά ’Αλληλογραφία. . ’

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Κωνσταντίνος Ζ άππας, μέγας τής Ελλάδος πολίτης (έν σελ. 257). — Ή  Χαρτομανής. Κατά τν;ν ελαιογραφίαν της 
Βαλλής Μοεβ (έν σελ. 261). — Στρώσις σιδηροδρόμου διά τών παρδενων δασών τής ’Αμερικής (έν σελ. 265). — Πώς γεννδται μία πόλις έν Αμερική 
(έν σελ. 268). '  -ί

’Εκδότης Π . Α. Ζ ϊΤ Ο Γ Ρ Η Σ .
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