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παρακα.Ιούμεν έπιμόνως τούς εν ταΐς έ- 
παρχίαις τοϋ Κράτους και τώ έξωτερικω 
συνδρομητάς τοϋ ύμετέρου περιοδικού 
τους ιιή πΛηρώσαντας είσέτι τάς συνδρο- 
μάς των, όπως άποστείΛωσιν ήμϊν απ’ 
ευθείας τδ άντίτιμον αυτών. Έ,Ιπίξομεν 
ότι, οϊ κύριοι οΰτοι (καί ιδίως ό έν Κερα- 
σοΰντι Κύριος Π. Η. Π.) Θά θεάήσωσι 
πΛέον νά Λάβωσιν ϋπ οψιν αυτών τάς 
εκτάκτους δαπάνας άς απαιτεί ή τακτική 
τοϋ ήμετέρου περιοδικού έκδοσις και 
τήν δυσχερεϊ θέσιν είς ήν περιάγει 
ήμας ή περαιτέρω έκ μέρους αυτών κα
θυστέρησες τής πάΐηρωμής τοϋ αντιτίμου 
τών ετησίων αυτών συνδρομών.

Ή Διεύθυνσις.

ΠαρακαΛεϊται ό έν Νικομήδεια αύθορ- 
μήτως άνα.Ιαβών τήν πρδς τους έκεϊσε 
συνδρομητάς διανομήν τοϋ περιοδικού κ. 
Δ. Κ. Έα έξοφ.Ιήση τδν Λογαριασμόν 
του' άΛΛως θά άναγκασθή ή Διεύθυνσις 
νά χαρακτηρίση αύτδν δι ο'ίων επιθέτων 
και άσυναισθήτως έφιΛοδώρησεν αύτήν.
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κκστικοι συμπερασμοί.— 'Ιστορία ένός κλαπέν- 
τος έξ ύπερβολης.

Ευχάριστου πάντοτε είναι έάν εϊπωμεν οτι 
τά νυν άποθνήσκομεν ήττον ταχέως παρ’ άλ
λοτε, οτι ή μέση ζωή μακροτέρα κατέστη. 
Γεγονός άναμφισβήτητον*  ή Ονησιμότης παν- 
ταχοϋ έν Εύρώπη είς μείωσιν άπό ένός αιώ
νας εύρίσκεται. Συμφώνως δέ τω δόκτορι κ. 
Βακέρ, βουλευτή τής Κορέζης, ή Ονησιμότης 
έν Γαλλία, κατά τούς χρο'νους του Laplace 
Condorcet, (4) ήτοι περίτά 1770—4783 
ήτο οιά 4 000 ζώντας οίασδήποτε ηλικίας, 
34 · ένω τά νυν είς 22 ανέρχεται (2). Έν 
τινι οήμω τής Κορέζης, ή Ονησιμότης κατά 
τό 4 775— 4 790 ήτο 41 · τά νυν δέ μόνον 
14· κατά συνέπειαν ή καθεστώσα ηλικία, 
τών άποθνησκόντων τήν σήμερον έστι έκ τρι
άκοντα καί έξ έτών, έ\φ τότε ήτο έξ είκοσι 
καί τριών. Ούτωσι δ*  έπιδήλως έστι εις τε 
τούς πλείστους τοϋ κράτους νομούς καί είς τό 
έξωτερικόν. Έν Σουηδία τφ 1740 διά 1000 
κατοίκους, 28 κατ’ έτος Ονήσκοντες έλογί- 
ζοντο, κατά τούς παρόντας όμως χρόνους, 17. 
Συνελόντι δ*  είπείν ή Ονησιμότης έν Σου
ηδία καί Νορβηγία δέν απαριθμεί πολλά θύ

ματα. Έν Ιταλία έν τφ άρχαίφ δουκάτφ 
τοϋ Μιλάνου, ή Ονησιμότης τφ 1774 ήτο 
41 διά 4 000*  νϋν δέ κατέπεσεν είς 28 διά 
1000. Έν αύτη δετή Ρώμη, έν ή το 4794 
— 4800 ήτο 39 θανόντες διά 1000, ύπεβι- 
βάσθη τό 1880—4 883, είς 27.

Πόθεν προέρχεται ή εύτυχής αύτη μείω-

(1) Laplace. Γάλλος μαθηματικός καί α
στρονόμος έκ τών σοφωτέρων συγγραφεύς του 
ούρανίου μηχανισμού (1749— 1827). Con
dorcet· σπουδαίος φιλόσοφος μέλος της Γαλ
λικές Συνελεύσεως*  έδηλητηρικσθη, όπως άπο- 
φύγη τό ικρίωμα (1694)

(2) Σύνοδος της διεθνούς στατιστικής εται
ρίας της Ρώμης.

σις ; Πολιτικοί τινες τήν απέδωσαν είς τήν 
έπίδρασιν τής γαλλικής έπαναστάσεως ! Καί 
5ρ.ως τοϋτ’ αύτό παρατηρείται ούχί μόνον έν 
Γαλλία, άλλά καί άλλαχοϋ, έν χώραις αί- 
τινες λίαν βραδέως έκαρπώΟησαν τής αφετη
ρίας τών νέων ιδεών.

Τό καθ’ ήμάς ώς αλήθειαν λαμβάνομεν 
ότι αύτη αρχήν έχει τήν πρόοδον τοϋ γενικού 
πολιτισμού, τήν πρόοδον τής υγιεινής. Τοι
ουτοτρόπως ή έλάττωσις τής Ονησιμότητος 
συχνακις αποοιδεται εις την προοοον της ια
τρικής έπιστήμης. Άλλ’ δ ιατρός κ. Βέκερ ει
λικρινών ομολογεί ότι ή ιατρική έπιστήαη, 
έκτος έξαιρέσεών τινων, οέν συντελεί πολύ 
πρός τούτο. Όταν, παρατηρεί, λέγωσι πρός 
ύποστήριξιν τοϋ θέματος τούτου οτιτώ 4660 
π. χ. έν τφ IIotel-Dieu τών Παρισίωυ, έν 
τέταρτον τών έν λοχεία γυναικών άπέθνησκε, 
ένω τήν σήμερον εικοσάδα τινα μόνον ή Ονη- 
σιυ,ότης ποοσβάλλει· δύναται τις πρός άπάν- 
τησιν νά είπη οτι ή ιατρική έπιστήμη ούοο - 
λως έν τή περιπτώσει ταύτη άνεμίχΟη*  πρός 
τούτο ήρκεσε μόνον ί άνακαινήσωσι τό άρ- 
χαίον IIotel-Dieu, ν’ άνασκευάσωσιν έπί τό 
ύγιεινοτερον τάς αίΟούσας καί ί άπομονώσωσι 
τούς ασθενείς προς σμίκρυυσιυ τής αναλογίας 
τών θνησκόντων. Έτερον ωσαύτως παράοειγ- 
μα προστίθεμεν τήν ύπό τοϋ κ. Όουσσέως 
Τρελά έν τινι περί τά μέσα Ιουνίου έ. έ. συν
εδριάσει έν τή Ακαδημία τών ’Επιστημών, 
όιάλεξιν, άπαγγείλαντος ότι κατά τήν έκκο- 
πήν τών μελών τό 1880— 1884, εις έγ- 
χειρισθείς έπί τεσσάρων άπέΟνησκε· άπόδέ τό 
1884—4887 δέν άπόλλυται πλέον εΐμί είς 
έπί 25 !

Ό αύτός Τρελά, άρτίως έτι (τή εσπέρα 
τής 2] 14 ’Οκτωβρίου έ. έ.) μέσφ πολλοϋ 
π?.ήθους έπιστημόνων τε καί μή, έν τή εύρεία 
αιθούση τοϋ ένταϋΟα Ελληνικού Φιλλολογι- 
κοϋ Συλλόγου άγορεύων, μεΟ’ ύπερηφανείας ά- 

νομολόγει τήν πρό 20 έτών ταπείνωσιν τής 
χειρουργικής διαβεβαιώσας,δτι, τρεις καί πλέον 
έπί τοίς πέντε άπέθνησκον τότε, ήτοι περί τάς 
έβδομήκοντα γυναίκας έπί τοίς εκατόν, ένω 
ήδη χάρις είς τήν αντισηπτικήν μέθοδον, ά- 
ποΟνήσκουσι δεκαπέντε*  πόρισμα, έν ένί λόγω, 
φανερώτατον τής άντισηπτικής μεθόδου, ήτις 
δέον νά έφαρμοσΟή πανταχοϋ όπου οί άνθρω
ποι κήδονται τής εαυτών ζωής καί άλγοϋσΐ 
έπί ταίς συμφοραίς τοϋ πλησίον. Διά τών τε- 
λεσφορωτάτων τούτων διακηρύξεων του δ πο
λύς χειρουργός κ. Τρελά καί διά τής ίδιαζού- 
σης περί τήν έκφρασιν διαύγειας καί χάριτος? 
λίαν κατέΟελξε τούς άκροατάς του.

Ή βελτίωσις λοιπόν τών αντισηπτικών έ- 
πιδέσμων, κατά πολύ συνέτεινεν όπως πραγ- 
ματοποιηΟή ή άσφάλεια τής δημοσίου ύγιει- 
νής· άλλ’ έπειδή ή τε ύγιεινή καί ή ιατρική 
έπιστήμη δέν είναι έτι έντελείς, ώς μή έχου- 
σαι ώρισμένα τέρματα, παραδεχόμεΟα, χωρίς 
ούδενί προδήλως ν’ άπαρέσκωμεν, ούδ’ αύτώ 
τώ δόκτωρι κ. Βακέρ, ότι τώ όντι ή παρέκ- 
τασις τής άνΟρωπίνου ζωής οφείλεται ώς έπί 
τόπλείστον τοίς ίατροίς τοϋ αίώνος τούτου.

Πρός τούτοις, ή δαμαλίς, καθώς καί δ κ. 
Βακέρ κάλλιστα άναφέρει, έπαιξε τό μέρος 
της, έν μέρος μάλιστα διάσημον.

Διά τοϋ έμβολισμοϋ, έν Γαλλία οί έξ εύ- 
φλογίας Ονήσκοντες έκ 301,000 ύπεβιβάσ- 
Οησαν είς 33,000. Έν Σουηδία άλλοτε, ή 
εύφλογία ήρίθμει 28 θύματα έκ 10,000 κα
τοίκων νϋν δέ έν θύμα μόνον. Διά τοϋ έμ- 
βολισμοϋ ώσαύτως καίσιά τήςύποχρεωτικής 
έπαναλήψεως αύτού, έξηφανίσΟη δλοτελώς ή 
εύφλογία έκ τής γερμανικής αύτοκρατορίας. 
Ή είς έλώδεις τόπους άποξήρανσις καί χρήσις 
τής θειούχου κινίνης (sulfate de quinine) 
ήλάττωσε σφόδρα τήν θνησιμότητα. Ό κ. 
Βακέρ έξηκρίβωσεν ότι, έν μέν τή Γαλλία καί 
Αλγερία, καταναλίσκονται πλειότερον τών 8 

έκατομμυρίων κινίνης· είς 23 δέ έκατομ, α
νέρχεται τό έν όλί) τή Εύρώπη κατανα?ασ- 
κόμενον ποσόν κατά συνέπειαν έπί τόκφ 3ο]ο 
άποτελείται κεφάλαιον τι σχεδόν ένός διλ- 
λιονίου. Χάριν λόγου, προς τούτοις δέον ν’ά- 
ναφερωμεν περί τε τοϋ έλευθέρου εμπορίου τών 
σιτηρών καί περί τών εύκολιών τής συγκοινω
νίας, έξ" ών μεγάλη παρήχ Οη έπίδρασις έπί τής 
θνησιμότητος, καταργουμένης τής σιτοδείας.

'Ως έτερον παράδειγμα έχομεν τήν έν Ι
ταλία διεύθυνσιν στατιστικής ής έφά- 
μιλλον έτι δέν ήδυνήθησαν νά έχωσιν οί έν 
Γαλλία. Έν τφ συμβουλίφ τής Ρώμης δ κ. 
Λουδοβίκος Βόδιο, τή χρήσει άπροσβλήτων 
αριθμών, είς τούς αύτούς ούς καί δ κ. Βακέρ 
άκριβέστατα συμπερασμούς κατέληξε: οί θά
νατοι λέγει, άπέβησαν σπανιώτεροι, αί δέ γεν- 
νεαί ένδυναμοϋνται*  ένω τό 4866—1870 
οί έν άσθενεία καί άδυναμία καταλεγόμενοι ή- 
σαν 36 ο]ο, τό 1884 —1884 ή άναλογία 
αυτή ύπεβιβάσθη είς 20· τά τελματώδη μέ
ρη, δ μέγας ούτος πρός καταπολέμησιν έχθρός,^ 
παρεκωλύθη διά τών έργων τής άποξηράν- 
σεως. Τό 4874-4876 άπέθνησκον ένεκα τών 
αναθυμιάσεων λιανωδών μερών έπί 4 00,000 
Ίταλ. στρατ. 50 άτομα*  άπόδέ τό 4883 — 
84 μόνον 17. Έν τέλει δ κ. Βοδιό, έπιμένει 
διαβεβαιών τήν έπί τό δυνατότερου οργάνω- 
σιν τής ύγιεινής, προσθέτων ότι, έκεί μόνον 
έγκειται ή παράτασις τής ζωής καί τό τής 
μακροβιότ ητος φάρμακον.

Ή Ονησιμότης,ώς έφθημεν είποντες, είς υ,εί- 
ωσιν εύρίσκεται· άλλ' έν τούτοις, είς ήμάς 
καί πάλιν άπόκειται όπως καταπολεμήσωμεν 
αύτήν έτι πλειότερον. Έν σπουδαία τινι πρός 
τό δημοτικόν Συμβούλιου έκθέσει τοΰ ιατρού 
κ. Σωτάν άπαντώνται ένδιαφέροντες άριθμοί, 
δά ών δήλον γίνεται ή έπισημότης τοϋ ύπό 
τών Παρισινών είς διαφόρους μεταδοτικές α
σθένειας άποτιομένου φόρου.
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ΊΙ συχνοτης έν Παρισίοις τοϋ τυφοειδούς | 
πυρετού έόιπλασιάσθη άπροσδοκήτως άπδ 
του 1880*  ή έρυθριτις, ητις ώς μέσον δρον 
το 4863-4869 ήτο 33 νεκροί έπί 4ΟΟχιλ. 
κατοίκων, άνεβιβάσθη είς 42 άπδ του 1863. 
Ή διφθεριτις άπδ 43 είς 93. Έν Βρυξέλλαις 
δμως διά τών προληφθέντων προφυλακτικών 
μ έσων υπδ τοϋ ύγιειονομείου ή θνησιμο'της διά 
τον τυφοειοή πυρετόν ύπεβιβάσΟη άπδ 0.94 
εις 0.40. Εν ^Αγγλία ίδρυσαν τδ «local 
gouvernement doard,» δαπανήσαντες τδ 

874 4882, χωρίς ν’ άναφέρωμεν τά περί
Ιρλανδίας και Σκωτίας, 4,398 εκατομμύρια, 

ούτως ώστε είς διαφόρους χώρας ή θνησιμο'της 
ύπεβιβάσθη άπδ 22.7 έπί 4000είς 48.8 άφ*  
οτου έπελήφθησαν τήςύγιάνσεως τοϋ το'που. 
1 ής γενικής έν γένει θνησιμόίητος έν Αγ
γλία, μέσος δρος έστιν 2.39 τοϊς 4,000« Ή 
συστασις τοϋ εν λόγω καθιδρύματος, λέγει δ 
κ. Μονώ, σώζει καθ’ έκαστον έτος 70,000 
υπάρξεων, κατά δεκαετίαν δέ, 700,000. Έάν 
ωσαύτως ιδρυον και έν Γαλλία τμήμα τι δη
μοσίου υγιεινής, ύποβιβάσαντος τήν θνησιμό
τητα εις τήν αύτήν άναλογίαν, άνά παν έτος 
θά έσώζοντο -100,000 ατόμων, ήτοι έν έ- 
κατομμύριον άνά δεκαετίαν.

ΠΕΡΙ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΝ
(Συνέχεια καί τέλος ίδε τεύχος Γ.

Πας πλούσιος ή πένης, διερχόμενος τδν βίον, 
εν οϊαδήποτε καί άν διατελή καταστάσει, θέ
λει μΜει τά ύνόματα τών μεγάλων άνδρών οϊ- 
σινες έδοςασαν, έτίμησαν, έφώτισαν, υπηρέτη

σαν, κατεθελξαν την άνθρωπότητα, την ιστο
ρίαν τών κυριωτέρων φυλών τών λαών οΐτινες 

κατωκησαν τή/ γην, τά συνεπτυγμένα έργα 
.ών φιλοσόφων, τών ποιητών, τών ηθικολόγων, 

τών θιασωτών της θρησκείας, οΐτινες κατέλειπον 

τάς εαυτών σκέψεις γεγραμμένας ώς κληροδό- 

τ/]μα προς κοινήν απόκτησιν τών όμοίων αύ- 
τδις.

«Πώς ειχον σχηματισθη η γλώσσα, οί οφθαλ
μοί καί ή γ\ώσις τού θαυμαστού έκείνου άθη- 
ναϊζου λαοΰ, όστις αύτό,- δ ί'&ο- έ'κμνε 
τών φδών τοΰ Πινδάρου, τών τραγωδιών τόΰ 

ΣοφοκΆ/ους, τών λόγων τοΰ Δχμοσθένους, τών 
αβροτήτων τοΰ ’Αριστ-οφάνους, τών αϊθε- 

ρίων δοξασιών τοΰ Πλάτωνος, τών εικόνων το5 
Ζεύξονος, τών αγαλμάτων τοΰ Φειδίου ; Έκ της 

συν/.Οεία; ην ειχεν ά-οκτησει διζβιών έν κοι- 
νωνία πνεύματος καί αισθήματος μετά τών 
μεγάλων άνδρών αύτού, διά της επικοινωνίας 

.ού αισθήματος εκείνου τού μεγάλου, τού ω
ραίου καί τού ύψίστου, ών είχε διηνεκώς τούς 
τυπους, τκ ύποδείγματα, τ’ αριστουργήματα, 
τκ παραδείγματα ύπο τούς οφθαλμούς αύτού. 

Οι μεγάλοι εκείνοι ρήτορες άκουόμενοι ύπδ τών 
λοιπών έν ταϊς πολιτικαϊς συνελεύσεσι, οί με

γάλοι έκεϊνοι ποιηταί έν τοϊς ολυμπιακοϊς ά- 
γώσιν ή έν τώ θεάτρω, οπερ τότε ύπήρχε κα- 
θιδρυμα άν ούχί σκοπδς κερδοσκοπίας, οί κήποι 

τού Ακκδημου, δτε ο πένης πκρίστατο, οπότε 
ηθελεν, είς τούς διαλόγους τού Σωκράτους, είς 

τά μαθήματα τού Πλάτωνος, έθεατο τά έογα 

των «,ωγρκφων αυτού άνηρτημένα δΓ αύτόν έν 
τοϊς νκοϊς, τα άγαλματα τών γλυπτών άποκε- 
καλυυμενα εν τώ Παρθενώνι ή άεννάως έκτεθη- 
μένκ είς τδν θαυμασμόν αύτού, ταύτα δέ πάν
τα ύπηρχον τοσαύται δημώδεις έκδόσεις δλων 

τών άριστουργημάτων τού πνεύματος, της σο
φίας ή της χειρδς ανθρώπων. Χάρις δ’ είς τάς 
δωρεάν ταύτας έκδόσεις, ο λκδς έκεϊνος είχε 

καταστη, ούχί τών βασιλέων λαδς ώς ό ρωμαϊ
κός, άλ)α λαός φιλοσόφων, ποιητών, σοφών, 
τεχνιτών. Ούδέποτε τδ ανθρώπινον πνεύμα ειχεν 
άνέλθει ούτωσί ύπεράνω, καί, δταν θέληση τις 
νκ ύπολογίση το ύψος, δέον έτι νά κκταμ,ετρη- 

σωμεν αύτδ είς τά ύπολειφθέντα λείψανα της 

εποχή; εκείνης.
«ϋΩστε, είς τδ ύψος τούτο διανοητικού καί 

πολιτισμού, συντετελεσμένου έτι δια 

της ηθικης ίσότητος τών φίλων, της ανοχής 
πάντων τών θρησκευτικών αισθημάτων, προσ- 
καλούμεθα ινα φέρωμεν την ψυχήν, τά ηθη, 

την θέσιν, την γλώσσαν, τάς τέχνας τών η- 
μετέρων αγροτικών η βιομηχανικών λαών. ’Ιδού 

η άληθης ίσότης, η εύκολωτέρα, η άγιωτερα 
άπασών, η ίσότης πρδ τού πολιτισμού.

«'Υπέστην καί επιτυχίας και ανεπιτυχιας εν 
τώ βίω μου ώς συγγραφεύς. Έν τη άρχη του 
σταδίου μου, τά έξοχα πνεύματα της εποχής 
μου, αί γυναίκες, τά ζώντκ ταύτα προαισθή
ματα τών άπογόνων, διότι αύται φέρουσι μεθ 

εαυτών την λεπτήν κρίσιν έπί.τών τεχνικών 
έργων, είς την άλάθητον ταύτην αισθητικό

τητα ώς η φύσις· οί νέοι ών τά έτη και τά 
σοφίσματα τών σχολείων εΐσέτι δεν εζηλειφαν 

την ηθικην αΐ'σθησιν οί πλούσιοι καί οί εύτυχεϊς 
τού κόσμου τούτου, οΐτινες εχουσι τας σχολάς 
καί την λεπταισθησίαν έξησκημένην ύπδ της 
σχολής· οί ηγεμόνες οί άγαπώντες νά στέφωσ 

τά εαυτών ονόματα δΓ όλων τών επισημότα

των ακτινών του αιωνος αυτών,αι αυλαι αι .ivo, 
ζητούσι παρά τών γραμμάτων πρόοδον και 

μνημην διά τούς μ,εταγενεστερους, ηύνοησαν 
διά προσαγορεύσεως ώς εύ παρεστησαν και μει
διάματος καλοκκγαθίας τούς πρώτους στίχους 
μου. Τά μεγάλα ιστορικά, φιλολογικά $1 ύπατικά 

ονου,ατα της πατρίδοςμου καί τών νέων έτών, οι 
Ροχάν, Μουτμορανού, οί Γαλλεϋμάνδ, οί Λαινε, 
οί Δε Σέρρ, οί Νουάγκ-Κολλαρδ, οί πριγκηπες 

καί αί πριγκηπεσσαι, οί βασιλείς οΐτινες, ώς ό 
Λουδοβίκος ΊΗ'. ο ’Αλέξανδρος καί οί πεπαι
δευμένοι ηγεμ.όνες του Βορρά η της Τοσκάνης, 

έθεώρουν τιμήν αύτών δντες οί προστάτα·. και 
ένίοτε οί έφάμιλλοι τών συγγραφέων καί τών 
ποιητών, δέν ,άπηξίωσαν ώστε νά συνδιαλεχθώ 

μετ’ αύτών, καί έστιν οτε νά γείνω φίλος αυτών. 
Έτηρησα δέ σεβαστήν άνάμνησιν περί τού

του..
«Καί ηδη είς τδ τέρμα τού φιλολογικού στα

δίου μου, δπερ σφραγίζω έγώ ό ίδιος πρδ της ή · 

λικίας της άποκαμώσεως, ώς ό Ροσσίνης απε- 
σύρθη συνετώς έν τη έκ Βαλόγνης σιγ’$ αυτού 

πριν άπολέση τόνον έκ της φωνής αύτού, θέλω 
θεωρεί ώς φιλοδοξίαν μου ότι λαμβάνω εν ταϊς 

άσημάνταις τάξεσιν, έντιμους δμως, τού λαού 

την φιλολογικήν καί πολιτικήν πολιτογρκφησιν, 

ην έλαβον άλλοτε εν ταις ανωτερας και κομ.- 
ψαϊ; τάξεσι της πεπαιδευμένης κοινωνίας. Ναι, 
ο,τι γελοίως άποκαλούσι την δόξαν τών γραμ

μάτων, καί ητις κατά βάθος ύπάρχει ή μέτρια 
οικιακή δημοτικότης ένδς μεταξύ άλλων δια- 

σημοτέρων ονόματος, έσεται δΓ έμ,έ τούτο :
«Νά έγκαταλείψω σελίδας τινάς τών αισθη

μάτων μ.ου η τών σκέψεών μ.ου, εν μ.ικρω βι- 
βλίω έπί τού τραπεζίου της καλύβης η τού οί- 

κίσκου τών εργατών, τών πόλεων η τών εσο

χών
«Νά άναφυλλίζωυ αι ί δ εσπέρας, εν τή λάμ.ψει 

τού λύχνου της εστίας, ύπο τών χειρών της 
μητρδς της οικογένειας, τών θυγατέρων αύτης, 
ώς μ.ικρά κατήχησις τώς καρδίας

«Νά φέρωμαι ώς φίλος καί ν’ άπαγγέλλωμαι 

κατά τεύχη, τάς κυριακάς, εν τοϊς περιπατοις 
ούς έπιχειρούσιν αί οίκογένειαι και οί γείτονες εν 
ταϊς εαυτών άγροϊς ή εν τοϊς άνθηροϊς άμ.πε- 

λώσιν αύτών
«Νά χρησιμεύω ώς τρίτος μετά τού*τιμ.ιου  

εργάτου, τού εύπορου, τού φίλεργου και της συ
ζύγου αύτού, δτε μ.εταβαίνουσι, κατά τάς έορ- 
τασίμους ημέρας, κατά το θέρος, όπως ανα- 
πνεύσωσι καθαρδν αέρα, έκτδς τού έργοστασίου 
καί μακράν της πάλεως, τδν ελεύθερον άερα, 
τδν βαλσαμ,ικδν, τδν αρχικόν, οστις ανακαινίζει 

έν τη ψυχή αύτών, ώς καί έν τώ στηθεί αύτών, 
τδ αίσθημα ώς την αναπνοήν καί την ζωήν

«Νά βαυκαλίζωμαι μετά τών μι ρών έπί- 

πλων καί τών σκευών της οικογένειας τών ά- 
λιέων, έν τή λέμβω δΓ ής αί οίκογένειαι τών 
ναυτών ήμετέρων παραλίων μεταβαίνει χαριν 

περιπάτου.
«Νά περιτυλίσσωμαι μετά τού μελανός άρτου 

καί τών αλμυρών έλαιών εντός τού σακκιδιου 

είς δ ο ποιμ.ήν τών 'Υψηλών ^Αλπεων και τών 
Πυρσηναίων περικλείει την μ.οναχιχ.ηνπρομηθειαν 
αύτού, μεταβαίνων είς τήν χώραν τών αίγά- 
νοων ϊνα βόσκηση τά εαυτού ποίμνια τών προ-
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βάτων, τών προβάτων η τών βοών άπεο μόνον 

καταπεσούση; τη; χιόνο; τού χειμώνα; θέλουσιν 
επανελθεί.

«Έν ένίλόγω, νά καταστώ μέρος παρημελη- 
μένον μέν άλλ’ άναγκαιον τη; άποσκευη; τών 
πτωχών, τών διζρημ,ένων εί; πάντα τά διάφορα 

επαγγέλματα τού αγροτικού, τού ποιμενικού, 
τού ναυτικού 7) καθεστικού βίου τού λαού, ί) 
νά έκφρασθώ κάλλιαν, οπω; καταστώ χυδαίο;.

«Τούτο δ’ειναι φιλοδοξία ητι; φαίνεται, κατά 

πρώτην έ'ποψιν, τείνουσα προ; κατάβασιν, άλλ’ 
ητι;, πράγματι τείνει προ; άνάβασιν, διότι ού
δέν ύπάρχει ύψηλότερον τη; ψυχή; ενό; έθνου; 

οσω τδ μαντεύειν την άνάγνωσιν, τού; στο

χασμού;, την προσευχήν, την οικιακήν συνδιά» 
λεξιν τού εντίμου λαού.

«Ό χρυσό; ύπάρχει χρυσό; ύπδ πάντα τά 
σχήματα, είναι άληθές*  είτε κατ’ δγκον, είτε 

κοπτόμενο; εί; νόμισμα τηρεί την εαυτού λαμ
πηδόνα και την άςίαν*  άλλ’ η χρησιμότη; αύ

τού ποικίλε», έν τοσούτω κατά τδν δγκον αύτού, 
κατά την τοποθετησιν αύτού έν τ’/i πολυτελεία 

και τη εμπορική συναλλαγή, και κατά την 
χρήσιν αύτού έν τη κυκλοφορία. ’Αγαπάτε κάλ- 
λιον νά ύπάρχητε τδ έπιχρύσωμα οπερ λάμπει 
άνωφελώ; έπι τών ώμων τού θρόνου, τδν δγκον 

οστις κοιαάται άκίνητο; έν τοϊ; ύπογε'οι; τών 
δημοσίων τραπεζών, *η  τδ μικρόν έκ χρυσού νό
μισμα οπερ καθ’ έκάστην διατελεϊ έν ενεογεία 
διηνεκη άνταλλασσόμ.ενον έν ταϊ; χερσι τού λα

ού οπω; πολλαπλασιάσει τδν πλούτον αύτού και 
έπαρκέση εί; τά; ημερησία; άνάγκας; Ιδού τδ 
ζήτημα.

« Τδ επ’ έμοί, προτιμώ νά ύπάρχω τδ μικρόν 
βιβλίον έν τη χειρί τού γέροντο;, τη; μητρδ; 
και τού παιδό; οιτινε; έπληρωσαν αύτδ αντί ε

νός οβολού, παρ’ οσον τδ μεγαλοπρεπές και με- 
γαλόσχημον εκείνο βιβλίον μετά τών έπιχρύσων 

γραμμών, τού ωραίου χάρτου, τού εικονογραφη
μένου καί δεδεμένου διά μετάξη; τού ακινήτου 

έπί τή; βιβλιοθήκη; τη; πολυτελεία;. ’Επιθυμώ 

νά ύπάρχω τδ μικρδν νόμισμα δπερ άγοράζει 
διά πλείονα; ανθρώπου;, τού; άδελφού; μου, 

τδν έπιούσιον άρτον η την άνάπαυλαν τη; ε

σπέρα;· τδ νόμισμα τούτο ύπάρχει ήττον πο
λύτιμον δι’ ϊνα μόνον, άλλ’ ύπάρχει πολυτιμό
τερο ν διά τού; πολλούς*  καί έάν πολλαπλα- 
σιάσητε την αξίαν αύτού έπί όλων τών αξιών 
ας άλληλοδιαδόχω; έδημ.ιούργησεν έν τώ έμ- 

πορίω άπασών τών στιγμών καί έν ταί; χερσί 
τη; πληθύο; ταύτη; έπίίνέτος, θέλετε εύρεϊ 
δτι δ μικρό; όβολό; έπέδωκε πλείονα; ύπηρεσίας 
καί παρουσιάζει πλείονα ώφεληματα η δ ακα

τέργαστο; δγκος. Τούτο έστίν ολον τδ μυστήριον 
τη; δημοτική; φιλολογία;, καί διά την αιτίαν 

ταύτην επιχειρώ την έκόοσιν τού μικρού περιο
δικού μου.»

Ταύτα κατά τδν Κ. Λαμαρτϊνον.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

Ο ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΟΣ ΚΑΛΩΣ

V / V Τ’ ~ IfΣυνεχ ids Ιευχο; 1 .

Κατά Ιούλιον, ώς εϊπομεν, τού 1837 έν 
διαστήματι έξ περίπου μηνών, ή κατασκευή 
τού ύπερωκεανείου κάλω, είχε περατωθή. Ύ- 
πελείπετο ήδη ετέρα δυσκολία, ούχ’ ήττον α
νυπέρβλητος, δ τρόπος τής μεταφοράς. Έν 
αόνον πλοιον έν τώ κόσμω ήούνατο νά περι- ι ι Γ» I ι
λάβη τδν γιγάντειον αύτού όγκον τδ πλοιον 
τούτο ήν τό Great Eastern,νεωστι τότε έν 
Αγγλία ναυπηγηθέν καί καλούμενον ήδη 
Λεβιάθαν. Άλλά κατά τήν εποχήν ταύτην, 
τό πλοιον τούτο ούδένα ειχεν έπιχειρήσει πλούν 
έμπιστευόμενοι δ*  αύτω το έργον τής κα- 
ταθέσεως τού ύπερωκεανείου κάλω θά διεκιν- 
δύνευον ίσως τά συμφέροντα τής εταιρίας.

Επειδή δέν ήδύναντο νά φορτώσωσιν τόν 
δλον κάλων έφ' ενός πλοίου, άπεφασίσθη νά 
διανείμωσιν αύτόν μεταξύ δυο πλοίων άνηκόν- 
των είς έκαστον τών ενδιαφερομένων κρατών.

Ώς τοιαυτα ύπεδείχθησαν παρά μέν τής α
μερικανικής κυβερνήσεως δ Λϊαχαρας μέγχ 
έλικοκίνητονδίκροτον, χωρητικότητος 3,200 
τόνων, καί ταχυπλοώτερον πλοιον τών Ηνω
μένων Πολιτειών, παρά δε τής αγγλικής δ 

δίκροτον χωρητικότητος 3200 
τόνων όπερ ειχεν άποτελέσει μέρος τού κατά 
τόν Κριμαϊκόν πόλεμον έν Εύξείνω αγγλικού 
στόλου. Τρία άλλα πλοία ή Σονσκε^άνα 
Λεοχάρδα^ς καί δ Κύκάωψ προσηνέχθη- 
σαν ύπό τών δύο κυβερνήσεων, τό μέν όπως 
συνοδεύηκαί βοηθή τώ Νιαγάρα, ττ. δέ όπως 

συνοδεύωσι τόν ’Αγαρέ^νονα.
Άπεφασίσθη ίνα τά πλοία ταύτα άναχω- 

ρήσωσι κατά τον Ιούλιον, δτε ύπήρχον μεί- 
ζονες ελπίδες γαλήνης, ό μέν Νιαγάρας μετά 
τής Σονσ^ε^άνης έκ Βαλεντίας, δ δέ Α- 
γαρέανωτ μετά τών δύο άλλων έκ Νέας 
Γής,έκάτερον φέρον τό ήμισυ τού κατατεθη- 
σομένου κάλω,συναντηθώσι δέ καί συγκολ- 
λήσωσι τά δύο τμήματα έν μέσω ώκεανώ.

Πρό τούτου ύποβαλόντες τόν κάλων είς 
τελευταίαν τινά δοκιμασίαν έβεβαιώΟησαν ά
παξ έτι περί τε τού αγωγού αύτού καί τής 
άπομονώσεως (1). Αί περί έπιτυχίας έλπί- 
δες ηύξησαν. Ένόμιζον ότι έλαβον πάντα 
τά αναγκαία μέτρα διά τήν αίσίαν άποπε- 
ράτωσιν τού έργου, έκολακεύοντο δέ ότι ει- 
χον προίοει τά πάντα. Άλλ*  ή πείρα μόνη 
μανθάνει ήμάς νά προβλέπωμεν, ή δέ πείρα 
είναι πο)<λάκις δυσεπίτευκτος καί σκληρά !

Πάντες οί γενναίοι έργάται τής άξιομνη- 
μονεύτου ταύτης έπιχειρήσεως πάντες έκεϊ- 
νοι, οιτινες άπό πολλού ειχον βασανίσει το

πνεύμα καί τήν καρδίαν διά συνεχούς αγω
νίας, οιτινες πρό ούδενός κωλύματος έστησαν 
ούδ’ άπεθαρρύνθησαν πρό ούδεμιάς αποτυ
χίας, οιτινες ειχον έλπίσει ότι αί έλπίδες έ- 
νομίζοντο φρούδαι, πάντες ούτο: βλέποντες 
τό έργον αύτών άφικόμενον είς τό σημεϊον 
τούτο συνησθάνθησαν ότι δέν άνήκεν αύτοΐς 
τού λοιπού. Άνέθηκαν τήν διεκπεραίωσιν 
αύτού τφ Θεώ και άνέμενον τό τέλος μετ’ 

εύνοήτου αγωνίας.
Τήν 17 ^Ιουλίου 1837 πάντα τά προμνη- 

πλοία συνηνώθησαν έν τώ λιμένι 
τής Βαλεντίας. Ό λόρδος ύποδιοικητής τής 
Ιρλανδίας έπιθυμών νά ένθαρρύνη διά τής 
παρουσίας αύτού τούς έργάτας τού μεγάλου 
τούτου θαλασσίου δράματος, τούς ήρωας τού 
αληθούς τούτου άγώνος τής έπιστήμης κατά 
τών στοιχείων τής φύσεως καί τών προλή
ψεων, έσπευσε νά κατέλθη άπό Δουβλίνου 
είς τήν πολιν. Έν δέ συμποσίω τινι δοθέντι 
προς τιμήν τών άναλαβοντων τήν μεγάλην 
έπιχείρησιν απήγγειλε λαμπρόν λόγον, έν 
ω έξαίρων τήν τόλμην καί τόν πρός τήν έ- 
πιστήμην έρωτα τών άνδρών τούτων δέν 
έδίστασε νά εϊπη ότι, καί έν περιπτώσει απο
τυχίας θά ήν έγκλημα ν άποθαρρυνθώσι καί 
έγκαταλίπωσι τήν έπιχείρησιν. «Άποτυγχά- 
νειν τό πρώτον^ έλεγεν δ ρήτωρ, έστίν όρος 
απαραίτητος τής έν τέλει έπιτυχίας».

Καί όντως οί λόγοι τού ύποοιοικητού τής 
Ιρλανδίας ήσαν προφητικοί. Τήν 2G Ιουλίου 
έν υ,έσω τού γενικού ένθουσιασμού τού παοι- 
σταμένου πλήθους, δ Νιαγάρας ήρχ,ετο τής 
τού κάλω καταθέσεως, αφού πρώτον συνήρ- 
μοσεν αύτον μετά τού τήν ^Ιρλανδίαν διερ- 
χομένου έναερίου ηλεκτρικού σύρματος. Αλλά 
μόλις ειχον άνελιχθή περί τά 10 χιλιομ. 
οτ έξ άμελείας έργάτου τίνος έκ τών έκ τής 
άνελίξεως, δ κάλως περιπλακείς σινετρίβη. 
Ανέσυραν έκ τής θαλάσσης τό άποσπασθέν

(1) Τά γενόμενκ πειράματα κατέδειξαν οτζ 

ό ηλεκτρισμό; ήδύνατο νά διέλθρ δι’ ολη; τη; 

γιγαντιαία; ταύτη; έκτά'εω;, τοΰθ’ οπερ ε- 
λυεν tv τών μεγίστων ζητημάτων τών άναφε- 
ρομένων εί; την κατασκευήν τού ύπερωκεανείου 

τηλεγράφου.
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μέρος, συνήρμοσαν αύτό μετά τού έν τφ 
πλοίω, ή δέ άνέλιξις έξηκολούθησε.

Hept τό έσπερας τής 31 ’Ιουλίου έπήλθε 
το λυπηρόν συμβάν τής τού καλώ διαρρή- 

ςεως. Ο στολίσκος ην τότε είς άπόστασιν 
420 μέχρι 450 χιλιαμ. άπό τής Βαλεν- 

τιας. II θάλασσα ην ταραχώδης, δ άνεμος 

^πνεε νοτιοουτικος, τό δέ πλοίον έπλεε μετά 
ταχυτητος 3 μέχρι 4 κόμβων. Άλλ’ δ κα
λώς παρεξέκλινε λίαν, παρασυρόμενος δέ ύπό 
ύποθαλασσιου τίνος ρεύματος, ούτινος ουδό
λως ύπώπτευον τήν ΰπάρξιν, άνελύσσετο μετά 

ταχυτητος G μεχρις 7 κόμβων δυσαναλόγου 

■προς την πορείαν τού πλοίου*  ώς έκ τούτου 

ο έπι τής άνελίςεως μηχανικός κρίνων με- 
γίστην τήν δαπάνην συνέσφιγξε μικρόν τόν 

αναστολέα τής μηχανής καθ’ ήν στιγμήν ή 
πρύμνη τού πλοίου κατήρχετο. Άλλ’ αίφνης 
ταύτης ώς έκ τού σάλου άνεγερθείσης, δ κά- 
λως έθραύσθη κάτωθεν τής τελευταίας τρο
χαλίας και καταπεσών έξηφανίσθη ύπό τά 
υδατα.

Γό πλοίον ήν τότε είς άπόστασιν 508 
χιλιομέτρων άπό τής Ιρλανδίας, τό δέ βάθος 
τού υδατος 3240 μ. Ήδη 514 χιλιομ. κά- 

λω είχον έκτυλιχθή. Πραφανώς δέν ήδύ- 

ναντο νά έπαναλάβωσι τήν άπόπειραν μετά 
τών ύπολειπομένων 2972 χιλιομ. Ήναγ- 
κάσΟησαν δ'θεν νά παραιτηθώσι τής έπιχειρή- 
σεως και έπανέλθωσιν είς Αγγλίαν.

Εν τουτοις ούδείς άπεθαρρύνθη. Κατά 

οια ι,αγην τού κ. Κυρου Σιελ νεα ποσότης κά- 
Λου ζατεσκ^υασθη, ητις συνενωθείσα μετά 
τού ύπολειφθέντος είχε μήκος 4500 χιλιομ. 
Τήν κατάθεσιν άνέλαβον τά αύτά πλοία συν- 

οοευομενα ήοη ύπό TojAalorus x.aigorgou. 
Απεφασιθη μόνον όπως δ Νι αγάρας και δ 
Ή)*αμψΓω)·συναντηθώσι  τήν φοράν ταύτην 

έν τώ μεσω τού Ωκεανού, συναρμώσωσι τά 
επ’ αύτών δύο τμήματα, ειτα δέ άπό τού

σημείου τούτου άναχωρούντα έκαστον κατ’ 
αντίθετον διευθυνσιν μετενέγκωσι τά άκρα τό 

μέν είς Νέαν Γήν, τό δέ είς Ιρλανδίαν.
Κατά τήν 29 Μαρτίου 1858 ήρξατο ή 

δεύτερα αυτή αποστολή. Γήν 14 τού έπ^^£- 

νου μηνός τά δύο πλοία συνηνούντο έν μέσω 
Ωκεανώ, ή δε συναρμογή τών δύο τραυμά

των έγίγνετο άνευ επεισοδίου. Τά πλοία άνε- 
χώρησαν βραδυπλοούντα έκ φόβου μή έπέλθη 

δ:α??ηξίς τις. Kai δ>ως μεθ· δλην τήν προ- 

φύλαξίν ταύτην δίς δ καλώς άπδ άποστά- 
σεως δίερράγη, δίς δέ τά πλοία ήναγκάσθη- 

σαν νά έπανέλθωσιν έπί τδ αύτδ σημεϊον δ- 

πως συναρμώσωσι τά διασπασθέντα τμήματα. 
Απεφασισθη λοιπόν δπως έν περιπτώσει νέας 
οιαρρήςεως, άν ή διάρρηξις αύτη έγίγνετο 
άπό αποστασεως, τα πλοία άποπλεύσωσιν είς 
τά ίδια.

Η προβλεπομένη διάρρηξις έπήλθεν, ένφ 
τά πλοία εύρισκοντο είς άπόστασιν 50 χιλ. 
άπ άλλήλων. Τής άποστάσεως ούσης συ- 

μαντικής, ήναγκάσθησανταύτα έκόντα άκον- 
τα νά έπανακάμψωσιν είς ’Ιρλανδίαν.

’Ήοη άρχονται νέοι άγώνες. Ύπελείπετο 
έν τοίς πλοίοις καί τοίς έργοστασίοις Ικανή 
ποσότης κάλω όπως έπαναλάβωσι τήν έπι- 
χείρησιν. Καί όντως αύτη ήρξατο τήν 15 

Ιουλίου. Τήν 17 έγένετο ή συναρμωγή τών 
δύο τμημάτων έν μέσω Ώκεανφ. Ιδού 

πώς άνταποκριτής τις τού Χφόνου, έπιβαί- 
νων τού *Αγαμέμΐ  οκος, περιγράφει τά κατά 
τήν νέαν ταύτην άπόπειραν, ής τάς λεπτομέ
ρειας οφείλομεν τώ ύπό Λουδοβίκου Φιγέ δη- 

μοσιευθεντει άςιολογω βιβλίω « τά θαύματα 
τών έτηστημών'»

«Περί τήν μεσημβρίαν τής 17 γενομένης 
τής συναρμογής τά δύο πλοία άνεχώρουν 
κατ’ άντίθετον διεύθυνσιν. Κατά τάς ποώτας 
ώρας τά πλοία έβαινον λίαν βραδέως, όπως 
μ ή έπέλθη διάρρηξις, είτα ή ταχύτης τού

•Αγα^έ^νοΓος ηΰξησε βαθμηδδν μ-έχρι δ 

κο'αβων καθ’ ώραν.
Μικρόν μετά τήν 6ην έσπερινην ώραν εϊ- 

δομεν μεγίστην φάλαραν αευθυνομένην μετά 

μεγάλης ταχυτητος πρές τδ πλοϊον. Ιίρωτην 
φοράν έπήλθεν ήμϊν ή ιδέα, μή τήν τοΰ κά

λω διάρρηξιν κατά τήν τελευταίαν απόπειραν 
προύςένησε κανέν τών τεράτων τούτων. Ή 
φάλαινα διηυθύνθη έπί τινα χρόνον εύθυ κατά 

τοΰ κάλω, τότε δέ μόνον καθησυχάσαμεν οτε 
εϊδομεν αύτην διελθουσαν πλησίον αυ.ου 

κατά τό σημείον τής καταουσεως και μηοε- 
μίαν προξενήσασαν βλάβην.

Τά πάντα έβησαν καλώς μέχρι τής 8 ώ
ρας. Ό κάλως άνελίσσετο κανονικώς, τό δέ 

δυναμόμετρον έόείκνυε πιεσιν 1/00 λίτρων, 

όπερ ήν τό τέταρτον τού βάρους, οπερ ηου- 
νατο ούτος νά βαστάση. Μικρόν πρό τής 
8ης παρετηρήθη βλάβη τις έν τω κάλω. Ό 
τής ύπηρεσίας μηχανικός κ. Κάννινγ ούδέ 

στιγμήν έδει ν’ άπωλέση, καθόσον δ κάλως 
άνελίσσετο τοσούτον ταχέως, ώστε τό βε- 

βλαμμένον μέρος θα έζηρχετο τού πλοίου έν 
τός 20 λεπτών είχε δέ δυστυχώς καταδεί- 

ξει ή πείρα ότι ήν αδύνατον ν’ άναστείλωσι 
τήν άνέλιξιν τού κάλω ή τήν πορείαν τού 
πλοίου, άνευ κινδύνου διαρρήξεως. ’Ακριβώς 
μετά τήν έπιδιόρθωσιν, δ καθηγητήςΘόμσων, 

άντγ^^^'ΐΚζν οτι το ηλεκτρικόν ρεύμα επαυσε 
διερχόμενον, άλλ οτι η άπομονωσις ην έντε- 
λής. ’Υπέθεσαν λοιπόν ότι αιτία τής διακο

πής ταύτης ήν τό φθαρέν μέρος τού κάλω, 
δθεν έταμον αύτό ίνα τό προσαρμώσωσι κάλ- 

λιον.
Έν τούτοιςπρός γενικήν άθυμίαν τόήλεκ- 

τρόμετρον έδειξεν ότι ή διακοπή έδηλούτο 
έν σημείω τού κάλω άπέχοντι 20 λεύγας 

άπό τού πλοίου έν τφ υδατι. Αλλως ουο^ 
λεπτόν έδει ν’ άπωλεσθή, έπειοή ην προφανές 

• ότι τό μέρος τοΰ κάλω, όπερ ειχον κάμει έν- 

τος στιγμών τινών, έμελλε νά άνελιχθή καί 
ριφθή εις τό ύδωρ, ή δέ κατά τάς στιγμάς 
ταύτας συγκόλλησις τών δύο τμημάτων έ
φαίνετο σχεδόν άδύνατος. Άνεστειλαν οθεν 

αύθωοεί τήν πορείαν τού πλοίου, ήλάττωσαν 
δ' ώς οίόν τε τήν ταχύτητα τού άνελισσο·· 

μένου κάλω.
(ΆχολουΟετ)

Η ΠΑΪΑΙΝΑ

ΜΗΓΗΠ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ
ΥΠΟ

Γεωρ ·5^· cKoytzoyph

Η ΣΥΝΑΝΊΉΣΙΣ

‘Ήμην μωρός πο.ίύ μωρός !Ό μύστας 
μου δεν Ϋ^ρζατο φυόμενος*  η χαρδία μου 
ην εΛευθέρα παντός ξένου αισθήματος-^ ό 
νους μου έπΛαττεν όνειρα παώωά πάήρη 
παυδωών δίασχεδάο'εονν. Είχον γονείς ά- 
γαπώντάς με παραφόρως. Ημην Λ αυ
τούς ή γεροντωη παρηγοριά, ή γ.Ιυχεϊα 
εΛπϊς, η ζωη, η χσρά χαΐ ό γεΛο^ς. Εν 
ταϊς θερμαϊς αυτών αγχαΛανς χαν εν τή 
γΛυχεία πατρίδυ μου άπηΛαυον αχρας ευ
φροσύνης ! Ώ ! χρνσή μου πατρίς ! Πό
σον ευτυχής εξ(υν χαθημενος ύπό τά φυά- 
Λώμματα τών δασών σου χαν χρυπτόμε^ 
νος εντός αυτών άναρρυχο^μενος δίχην 
αγρίου αίλουρου έπί τών ύ^ωόμων σου 
δένδρων! . . .

Πόσον ευτυχής ήμην οτε επνστρέφων 
ροδωός ίχ τού χαμάτου χαν τής δνασχε- 
δάσεως έρρι^πτόμην είς τάς θερμάς της 
γΛυχείας μητρός μου άγχάάας χαΐ γάυ- 
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κοφιΛών τους γ.Ιυκείς όφθαΛμούς της έ- 
γΛι0ύρι£ον είς τδ ούς της ήδέως.

— ΜανοΰΛα ! γΛυκειά μου μανού Λα ■
ΆΛΛά τδ γΛυκύ εκείνο δναρ διεΛύθη 

. . . καί ιδού εγώ μακράν όΛων ‘εκείνων, 
ο&ς παμαφόρως ήγάπησα. Άπεχαιρέτη- 
σα μετά συντριβής καρδίας τδν πατέρα 
μου και την δυστυχή μου μητέρα, και ε~ 
πιβιβασθείς έπί πΛοίου άναχωροϋντος, 
έπεμπα τδ ύστατον χαίρε τή πτωχή μου 
πατρίδι . . . Ώ ! δεν θά Λησμονήσω τήν 
πίκραν εκείνην στιγμήν άσπαξόμενός με 
ό πτωχός μου πατήρ δακρύων.

■— ' ϊ'παγε, μοι είπε, είς τήν ευχήν 
τοϋ θεοΰ ! ό θεδς νά σε καΛοφωτήση! Ή 
ευχή μου νά ήναι μαξή σου και νά σέ 
βοηθή είς τδ καΛόν.

Και άσπασθείς γε έστρεφε τδ πρόσω
πον αύτοϋ διά νά σφογγίση δύο δάκρυα 
κυΛιόμενα έπί των ροδοχρόων αύτοϋ πα
ρειών.

Καί έκΛαιον κάγώ. Καί έθρήνουν πικ- 
ρως και τά δάκρνά μου έπιπτον δίκην 
πρωινής δρόσου.

Ω ! δέν θά Λησμονήσω ούδέν ! ούδέν ! 
δέν θά Λησμονήσω τά άγια εκείνα τής 
μητρός μου δάκρυα τά τόσον άγνά και 
τόσον πύρινα.

Πτωχή μου μήτερ! χρυσέ μου πάτερ !
Ή έΛευθέρα παντός ξένου αισθήματος 

καρδια μου μονον αγάπην υίικήν έιιπε- 
ί>^1χε.

Ή μόνη μου ΘΛίψις ήν οτι άφινον 
τους γονείς μου.

Αί ! εΛε]ον καθ εαυνον ! Τούς ά- 
φίνω γιά τό καΛόν μον τούς άφίνω διά 
νά γείνω μιά ’μέρα κ έγώ άνθρωπος! 
δέν πρέπει νά κΛαίω γι’ αύτό !. . .

Και έσφόγγισα τά δάκρυά μου . . .

Μετά μίαν ώραν ήμην μόνος έπι τοΰ 
καταστρώματος τοΰ πΛοίου! μόνος! μό
νος ! μόνος ! "Ανευ φίΛου, άνευ συγγε
νούς, καί ήμην μικρός, μόΛις δέκα καί 
πέντε ετών ! ‘ΆπεΛπις και τεθΛιμμένος 
εκυώα τδν αύχένα και έμειδίασα πι- 
κρώς:

— Είναι γιά τδ καΛό μου έψιθύρι- 
σα . . .

Έκάθησα ! ό ήΛιος έδυε ! Ή σε.Ιήνη 
διεδέχθη αύτδν έν όΛη αύτής τή μεγαΛο- 
πρεπεία . . . Ούδέποτε άΛΛοτε μοι έφά
νη ώραιοτέρα. ’Αστέρες ποΰ καί ποΰ έ- 
Λαμπον ! Ή καρδια μου άκουσίως έπιέ- 
ξετο, έπιέξετο όΛονέν. Έφύσσα αήρ δυ

νατός. "Ηκουον τδν φΛοίσβον τών κυμά
των θωπευόντων τά πΛευρά τοΰ πΛοίου. 
Π θάΛασσα ήν γαΛηνιαία, απέραντος, 
μεγαΛοπρεπής.

Μακρόθεν ώς άστρον σβεννύμενον έ- 
φαίνετο ό φάρος τής πτωχής μου πατρί
δας . . . έβΛεπον αύτδν καί μοί έφαίνετο 
σμυκρυνόμενος όΛονέν μέχρις ότου έχά- 
έντεΛώς . . . τότε έρρίγησα· ένόμισα ότι 
συναπωΛέσθη καί ή τεΛευταία έΛπίς μου! 
ώμοίαξον μέ ξενιτευμένον πτηνδτ καί 
άκων έ^ιθύρισα:

Πουλάκι ξε'νο ξενιτευρ.ενο κυνζγζμενο και

ποΰ νά ζαθζ,σω νά ξενυχτίσω, νά ξενυχτίσω 
[νά [Λ/] χαθΏ.

Μοί έφάνησαν οι στοίχοι πικροί καί 
έκΛαυσα ............

Εγονυπέτησα άκων ! Αί χείρες μου 
ύψώθησαν πρδς τδν ουρανόν καί μέ τρέ- 
μοντα χείΛη έήαθύρισα προσευχήν..

— Θεέ μου! Σύ βοήθησόν με! Σύ δι- 
ηύθυνον τιι διαβήματά μου έν τή ξένη 
καί................

Ή καρδία μου σκιρτώσα ήνάγκασε τδ 
στόμα νά σιγήση. Καί τότε προσηυχήθην 
θαυμασίως! ότε δέ ήγειρόμην τότε μόνον'

τό τρέμον στόμα μου ήρθρωσε Λέξιν έν 

είδη προσευχής, έν είδη θερμής παρα- 
κΛήσεως.............

— Θεέ μου! Θεέ μου! ......
7Ητο γΛύκεια καί δροσερά ή ημέρα 

καθ’ ήν έφθασα είς ‘Αθήνας! Καί ιδού 
έγώ κάτοικος ‘Αθηνών ! Ένωκίασα μι
κρόν τι δωμάτιον είς καΛήν τινα οδόν 
καί εκεί τοποθετήσας τά πτωχά μου βι- 
6Λία καί ένδύματά μου, κατεγινόμην με- 
Λετών αεννάως διά νά δώσω τάς νενομι- 
σμένας εξετάσεις καί καταταχθώ είς τήν 
Γ'. τάξιν τοΰ γυμνασίου!

— Ώ ! τί χαράν' ποΰ θά πάρη ό πα
τήρ μου, έσκεπτόμην μειδιών ύπερήφα- 
νον παιδικόν μειδίαμα, όταν μάθη ότι 
έκέρδισα έν έτος. . .

Καί έιιεΛέτων! έμεΛέτων! έμεΛέτων. . .

'Ημέραν τινα πρδ τοΰ γραφείου μου 
μεΛετών ήσθάνθην αίφνήδιον έγκεφα- 
Λικήν ξάΛην! ένόμισα ότι τδ δωμάτιόν 
μου έκινείτο! ή κεφαΛή μου έήαΛίσθη 
και μόΛις έπρόφθασα νά έγερθώ. "ΕκΛέι- 
σα τό βιβΛίον μου! καί Λαβών τδν πιΛον 
μου έξήΛθον. Ζωογόνος αύρα έδρόσιξε 

τδ καίον μέτωπόν μου.
—"Ας μεταβώ έως τδ ΦάΛηρον! διε- 

Λογίσθην! ό άήρ τής θαΛάσσης θά μέ 
δροσίση περισσότερον.............

Καί έπεβιβάςθην ιίμάξης διερχομένης 
έμπροσθεν μου. Μετά τινας στιγμάς οι 
τροχοί τής άμάξι^ς έκυΛίοντο έπί τοΰ ε
δάφους τών ώραίων καί πΛατειών τής 
ΈΛΛηνικής πρωτευούσης οδών.

Μετά τινα Λέπτα τής ώρας εύρισκό- 
μην είς ΦάΛηρον. “Ερρινα βΛέμμα πε
ρίεργον έπί τής ώραίας έκείνης ΘαΛάσ
σης έξνιπΛωμένης δίκην νυμφικού μετά
ξινου έφαπΛώματος έπί νυμφικής πα- 
στάδος καί έθαύμασα ίδών τάς μικράς 

μέν πΛήν κομιβιις τοΰ ΦαΛήρου οι
κίας. . . .

Περιεπάτησα θαυμίιξων έπί μίαν όΛό- 
κΛηρον ώραν. ΆΛΛ' ό καιρός αίφνηδίως 
έθοΛώθη καί κρίνας εύΛογον νά αναχω
ρήσω πριν ή βρέξη μετέβην πρδς τδ μέ
ρος ένθα ήν ή άμαξα, ής οί ξωηροί καί 
ρωμαΛέοι ίπποι έκρουον διά τών ποδών 
των τδ έδαφος άνυπομονοΰντες καί βια- 
ξόμενοι................

Βροχή Λεπτή ήρχισε πίπτουσα! Ό 
ούρανδς έσκοτίσθη παντάπασι! βρονταί 
άπδ καιρού είς καιρόν έβρόντουν παρα- 
δόξως, άστραπαί δέ δίκην ρομφαίας πύ
ρινου διέσχιξον τό αχανές.

^σί?ΡΧοίιί?Γ εντός τής άμά- 
ξης μου, ότε γέρων κεκυρτωμένος καί 
κόρη Λευχειμονούσα τρέχοντες άμφότε- 
ροι προσείΛκυσαν τήν προσοχήν μου.

Αέν ύπήρχεν έκει που πΛησίον άμαξα 
καί έσκέφθσν ότι ήτο κρίμα νιι μεταβώσι 
πεξή μέχρι τής κατοικίας των αί δύο 
ανθρώπινοι αύται ψυχαί.

Ταύτοχρόνως ό γέρων έπΛησίαξε. 

~Ητο εβδομηκοντούτης σχεδόν, γΛυκδς 
δέ τήν δό·ιν καί τό βΛέμμα υπερήφανος. 
ΆΛΛιι έάν ήθεΛέ τις νά κρίνη έκ τοϋ 'ε
ξωτερικού του καί έκ τ7·ς'ενδυμασίας αύ- 
τοΰ, θά έ.Ιεγεν άδιστάκτως ότι ό άνθρω
πος ούτος ήτο πτωχός. . .

— ’Αγόρι μου, μοί είπε πΛησιάσας 
μέ φωνήν γΛυκείαν. Μεταβαίνομεν έγώ 
καί ή ΠαυΛίνα μου είς τάς ‘Αθήνας ή 
βρο^η μάς έπλασε! H αμαξά σου είναι 
μεγάΛη. Λάβε τήν καΛωσύνην νά μάς 
φιΛοξενήσης καί ό Θεός νιι σοΰ χαρίση 
ότι επιθυμείς.

Δέν γνωρίζω μέν άΛΛά πιστεύω νά, έ- 
κοκκίνησα ! . . . Καί είναι βέβαιον διότι 
ήσθάνθην τό αίμά μου όΛον ότι άνέβη 
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είς τό πρόσωπό»· ftov. Π ωραία Παυλίνα 
ήτο άγγελος!

— Λογίζοραι εύτυχής εάν δυνηθώ νά 

σας φανώ χρήσιμος· έψ'έλλισα έν τού- 
τοις ! όοίσατε κύριε ! ορίσατε δεσποινίς.

Ό γέρων άνέβη βοηθήσας καί τήν 
Παυλίναν νά άναβή. Έκάθισεν απέναν
τι ρου, έσφιγζεν ευχαριστών ροι τήν 

χείρά ρου και ροι έσύστησε κατόπιν τήν 
ρικράν αύτού Παυλίναν-

Ήτο ρόλις δεκατετραέτις ! 'Πν υψη

λού άναστήρατος λεπτοφυής και ευλύ

γιστος, οί όφθαλροί αυτής ήσαν βαθέως 

κυανού χρώρατος, τον προσώπου της τό 
χρώρα ήτο λευκόν, λευκότατου ! ό ώ- 
ραίος αέτής καθαρός και παχύς λαιρός 
έσχηράτιζε πτυχάς θελκτικωτάτας ά- 

σπασρούς προκαλούσας. Ή καστανή αυ
τής κόρη έχύνετο άφθονος είς τούς κορ- 
ψούς αύτής ώρους, έδένετο δέ ρόνον κά
τωθεν διά ταινίας ερυθρός. . .

Παυλίνα! Παυλίνα! Παυλίνα !

Ή Αφροδίτη δέν ήτο ωραιότερα σου 
τήν στιγρήν εκείνην. "Αρωρα γλυκύ ά- 
νεδίδετο ελαφρώς καταπληρρυρούν τήν 
άραζαν και τήν πτωχήν ρου ψυχήν ! 

Έρέθυον! Ή κενή ρου καρδία ήρχισε 
πληρρυρούσα! Έπληρρύρει όλονέν ύπό 

αίσθήρατος άλλοκότου. . . Έζαλίσθην! 
Σκοτοδινίασις ρέ κατέλαβε φρικτή και 

παράφρων έκ τή<? γλυκείας αύτής καλ
λονής.

— Τί ώραιότης! ανέκραζα.

Καί έν τή ζάλη ρου έκείνη ήρπασα 
τήν προτεινορένην τής Παυλίνας λε- 

πτοφυα χείρα και άσπασθείς αύτήν έψι- 
θύρισα έρυθριώ ν.

— Λογίζοραι εύτυχής διότι σας γνω
ρίζω!

Η χειρ ρου έτρερε παραδόζως! Ένό- 

ριζον ότι ειχον θέσει βαρύτατου έπι τού 

στήθους ρου λίθου καί άνέπνευσα βεβια- 

σρένως.

Μή σοί φαυή παράδοζον, ωραία ρου 

άυαγνώστρια, ρή ρειδιάσης παντάπασι 
διά τά δάκρυά ρου ταύτα! Λάβε ύπ’ όψιν 

ότι ήρην παιδιού άκόρη ρικρόν. 
Λάβε ύπ’ όψ1*"  δτι ή καρδία ρου (ά- 

πωλέσασα τούς γονείς ρου πρός οός έ
τρεφαν αγάπην απεριόριστον) ειχεν ά- 
νάγκην απόλυτον νά άγαπήση. Λάβε 

ύπ’ όψιν τόν άγγελον εκείνον δν ειχον 
προ ΰφθαλρών και κρίνε έάν έρρεον δι

καίως τά δάκρυα ταύτα ή όχι. . .

— Κλαίετε ; ρέ ήρώτησεν ή Παυλίνα 

ίδούσα τά δάκρυά ρου κυλιόρενα έπι 

τών παρειών ρου.
— Μέ συγχωρείτε! έψιθύρισα ταραχ

θείς . . .

— 'Εχω ρίαν αδελφήν . . . ρικράν 
όπως σείς . . . και . . . τήν όροιάζετε 

τόσον ....

Ευτυχώς βήζ έπελθών ρέ ήνάγκασε 

νά σιωπήσω.

— "Εχετε αδελφήν ; ήρώτησε πάλιν 

ή Παυλίνα ρέ φωνήν ήχηράν και λε

πτήν.

■—- Ναι ! δηλ. ειχον . . . θέλω νά εί- 
πώ . . . σάς ώροίαζε πολύ . . . άλλά ... 

θάνατος.

"Πρην τόσον έστεναχωρηρένος, τόσον 
έρυθρός ώστε δέν ήδυνήθην νά έζακολου- 

θήσω . . . οί όφθαλροί ρου έγέρισαν 
άπό δάκρυα τά οποία άφήκα πλέον νά 

ρεύσωσιν ελευθέριος.

Ό γέρων συγκινηθείς λίαν έκ τής θέ- 
σεώς ρου και νορίσας ότι έκλαιον τήν 
αδελφήν ρου ήρχισε νά ρέ παρηγορή, 

ή δέ Παυλίνα λυπηθείσα καί αύτη έχυσε

Λάθρα έν δάκρυ, οπερ έσφόγγισεν αμέ

σως.
Θεέ ρου ! Θεέ ρου τι δύσκολος θέσις 

έκείνη δι έρέ ! Ηύχαριστούρην άφ' ενός 
διότι τήν έγλύτωσα φθηνά καί έκλαιον 
ταύτοχρόνως έκ συγκινήσεως, έκ παιδι
κής α’σχύνης καί προ πάντων έζ. .. έ

ρωτος.
— Ταλαίπωρο παιδί ! έλεγεν ό γέρων 

θωπεύων ρε’ ταλαίπωρορου αγόρι! Ελα 

ρή κλαίης ! κόσρος παληόκοσρος ειν’ 

αύτός.
Μέ ήρώτησε δέ ρειλιχίως.

—- Εχεις γονείς ;
"Απήντησα καταφατικώς.
— Κατοικούν έδώ, είς 'Αθήνας ;

— Οχι δυστυχώς.
— Δέν είσαι ’Αθηναίος ;

-Οχι!

— Άλλά ;
— Κωνσταντινουπολίτης.
— Τί κάρνεις έδώ ;
— Σπουδάζω.

—- ΊΑ ; τό αγόρι ρου ! πόσων χρόνων 

είσαι παιδί ρου ;
— Δέκα πέντε ! Στής 23 ’Απριλίου 

ρπαίνω εις τά 16.
— Πώς όνοράζεσαι ; χάρισέ ρε σέ 

παρακαλώ τό χρυσό σου ινορα.
— Θεόδωρος απήντησα.
—Ά ! τί καλό δνορα ! άνέκραζεν ή 

Παυλίνα σιωπηλή άχριςώρας! Δώρον 

θεού, θεού δώρον! Καί έγέλασε γέλωτα 

γοητευτικώτατον.
Έρυθρίασα και πάλιν. 'Οσάκις τό 

ρικρόν της ήνοιγε στόρα ή ρικρά αύτη 
σειρήν ήσθανόρην άλλοκότους παλρούς 
είς τό πτωχόν ρουστήθος.

(Άκοζ.ουβί7)

Η ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
MIA ZB-ZkST-A-ISS  Jk.

ΠΟΙΗΤΡΙΑ

Οί Ρςυμοϋνοι είσι καταγώγί; λκτινικ^ς, 
προς άπόδειξιν ό"ε τούτων ζρκεΐ τδ δνοίΛΖ ιζύτων, 
·/; γλώσσα έστι, δέν λέγω άδελφί), άλλ’ έ- 
ξάδελφος της χίΛετέρας. 'Η λκτινικ-/) γλώσσα 
εΐσηχθη εις τάς χώρας τοϋ κάτω Δουνάβεως 
ύπδ τών στρατιωτών τοϋ Τραϊανού, ώς έγέ
νετο ύπδ τών λεγεώνων τοϋ ’Ιουλίου Καίσαρος 
είς Γαλλίαν. Μίγμα άλλεπαλλά,λως δακικών 
στοιχείων, σλαβικών, ούγγρικών, κατ’ άρχάς 
κατέστη άμορφόν τι ιδίωμα άρκούντως άμορ- 
φον, έπειτα δμως χάρις είς την φιλολογικήν 
καλλιέργειαν γλώσσα αρμονική κζι εύκαμπτος. 
Ευχαρίστως δ’ ό γάλλος περιηγητής ό διερχύ- 
μενος άλληλοδιαδύχως τάς γερμανικάς, σλαβι· 
κάς και ούγγρικάς χώρας, ανευρίσκει αίφνης 
ηχώ τινα τοϋ έθνικοϋ ιδιώματος αύτού.

’Αληθώς είπεΐν, δέον νά έχη τις λεπτήν τλ,ν 
άκοην δπως άντιληφθρ τών ομοιοτήτων αίτινες 
δέν έκδηλοϋνται σχεδδν είμη είς τδ έςησκημένον 
δρ ανον τοϋ γλωσσολόγου. Άρκοϋμαι δέ είς έν 
μόνον παράδειγμα. Ρουμουνιστί ή γη λέγεται 
panentu. Κατ’ άρχάς ούδέν έννοοϋμεν έκ τ^ς 
λέςεως ταύτης, άλλ’ ύπάρχει άπλούστατα ή 
λατινική λέξις paninentun, καί ημείς μετε- 
τρέψαμεν είς pahenent. Ή λέξις έστιν ομοιό
μορφος πρδς γαλλικήν, άλλά μετέβαλεν έν

νοιαν.
Έάν δεν ύπηρχε μεταξύ τών Ρουμάνων καί 

ημών ίτερός τι ήθικδς δεσμδς έκτδς της γλωσ
σικής ταύτης συγγένειας, ούδόλως έδικαιούμεθα 
νά προτιμά,σωμεν αύτούς τών γειτόνων αύτοΰ 
ούγγρων, σέρβων ά; βουλγάρων, άλλ’ ύπάρχει I- 
τεοόν τι. Οι νουνεχείς Ρουμοϋνοι -ηδονται θεω- 
ροϋντες την Γαλλίαν ώς την πρεσβυτέραν της 
φυλής αύτών έρχονται ίνα σπουδάσωσι είς 
τάς σχολάς ά,μών έπιζητοϋσιν ίνα καταστη-
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σωσι την εαυτών χώραν μικράν τινα Γαλ
λίαν. Καθίστανται περιπαθείς διά την ή- 

μετεραν φιλολογίαν, τελουσι δ’ οι ’ίδιοι αύ- 
τοι σπουδαίους φόρους πρδς αύτήν. 'Η Γαλλική 
’Ακαδημία εστεψεν εσχάτως Βιβλιογρα

φίαν τινά του Β ο λ τ α ί ρ ο υ, όφειλομέ- 

νην εις τον κ. Γ. Βετζέσκον, γραμματέα της έν 
Λονδινω πρεσβείας της Ρουμανίας. Ό αύτδς 

συγγραφευς αναγγέλλει την προσεχή έκδοσιν με
λέτης τίνος επι τών κωμωδιών τοΰ Βολταίρου. 
'II δέ μελέτη αυτή συνεγράφη τν) συνεργασία 

του κ. Κωνσταντίνου Λαχοβάρη, αρχαίου 
θήτου τοΰ Λυκείου τοΰ Μεγάλου Λουδοβίκου και 

της Σορβόννης, οστις έτηρησε μετά την μακράν 
παρ’ ήμΐν διαμονήν αύτοϋ περιπαθή λατρείαν 

πρδς τά γαλλικά γράμματα.
Έτερος Ρουμοΰνος, ο πρίγκηψ Κ. Γ. Βιβέ- 

σκος, συγκαταριθμειται μ,εταξύ τών ημετέρων 
πρώτων στρατιωτικών συγγραφέων. Έπολέμησε 
μεθ ήμων έν Μεξικώ και έν τγ τελευταία έκ- 

στρατεία της Γαλλίας. Έδημοσίευσε δέ λαμ- 
πράς μελέτας περί της ιστορίας τοΰ σώματος 
Λορενη, προ της Πονέβλας, και περί τοΰ στρα

τού τοΰ Ρήνου.
Παρα τοΐς Ρουμουνοις, ώς και παρά τοΐς γεί- 

τοσιν αύτών τοΐς Σλαύοις, τοΐς Οβγγροις και 
τοΐς Ελλησιν, ή άναγέννησις της φιλολογίας 

συνεπεσε μετά της άναγεννησεως της έθνικότη- 
τος αύτών ήσχολήθησαν εις την περισυλλο*  ην 
τών δημοτικών ασμάτων, οί ποιηται ένεπνεύ- 

σθησαν υπο τών άφελών χαρίτων αύτών προ- 
σπαθοΰντες παντι σθένει ν3 άπομιμώνται τούς 
Ούγγώ και Λαμαρτίνους. Μεταξύ δέ τών ποιη

τών τοΰ αιώνας τούτου τών άξιολογωτέρων δια- 
κριτεον τους κκ. Βασίλειον Άλεξανδρήν, Βα- 
λεντιάνον, Γρηγόριον Άλεξανδρέσκην, και Ήλι- 
άδην Ραδουλέσκον. ' Υπάρχουσιν εξαίρετα πράγ

ματα εις τας Δοινας (ποιημάτια τοΰ κ. Άλε- 
ξανδρη, παρ. χάριν τδ έπι της άνθζμίδος, οπερ 

η ρουμουνική γλώσσα άποκαλεΐ διά θελκτικού 
ονόματος Cavriniote (Δακρυόεν).

« Πολλά άνθη λάμπουσιν έν τώ κόσαω __
Πολλά άνθη εύωδιάζουσιν — Άλλ’ ώς ήαεΐς 
μικρά δακρυόεντα (άνθεμίδες) — Ούδέν άνθος

κατεχει έν τώ κόσμφ εύωδίαν τοσοΰτον ηδεΐαν 
και τοσοΰτον ηδύ όνομα.

» Είσθε τα δακρυα τών αγγέλων — έπι της 

γης ούρανόθεν πεπτωκότα — όταν μεταξύ τών 
βαυκαλιζομενων αστέρων — ώς άγναί ψυχαι 

αύτών _ ιστανται χύνουσαι θλιβερά δάκρυα.

» Είσθε αβρά και λευκά—ώς προσφιλέστατη 
εΐκων της ζωής μου.»

Παρα τοΐς λυρικοΐς τούτοις αίτιοις τοΐς 

κοινοΐς είς πάντας τούς λαούς, οί Ρουμοΰνοι ά- 
νευρίσκουσιν έν ταΐς εαυτών ίστορίαις εύγενη θέ

ματα ποιηματίων ή εποποιίας*  ή δ’ ιστορία 
αυτή, πολύ όλίγον γνωστή είσέτι, έστιν άξια 
μελετης. ‘Ωραΐαι δέ και ίσχυραί περιγραφαι εί
σιν η τοΰ Ίλάδ τοΰ δράκοντος ή ή τοΰ Στεφά

νου τοΰ μεγάλου τοΰ οποίου έστησαν έσχάτως 
τον ανδριάντα έν Ίασίω.

Οί Ρουμοΰνοι ποιχταΐ &ν άροΰνται είς τδ ν’ 

άπομιμώνται % μεταφράζουσι τούς ήμετερους. 
Οιζειοποιοΰνται μ,άλιστοε ίια την εαυτών πα
τρίδα τδν Rousau, οστις διακηρύττει οτι ή 

οικογένεια αύτοϋ κατ·ήγετο έκ τών οχθών τοΰ 
Δουνάβεως.

« Λοιπόν, ό έμδς πρόγονος, ειλκυε την έαυ-

►ν οπού δ Δούναβις γει-
τονεύρ τή Θράκη.»

Γράφει πραγματικώς δ συγγραφεύς της 
Φραγκιάδ ας και άφηγεΐται διά μα

κρών πως έπι της έποχης τοΰ Φιλίππου de 
Valois, ο περί ου ο λογος πρόγονος διηλθε την 
Ουγγαρίαν και την κάτω Γερμανίαν και ηλθεν 

ινα προσενεγκη τας εαυτοΰ ύπηρεσίας είς τδν 
βασιλέα της Γαλλίας κατά τών Άγγλων. Έπι 
τοσοΰτον δέ διεκρίθη έν τη υπηρεσία, ώστε δ 

βασιλεύς έχορηγησεν αύτώ επαρκή κτήματα 
έπι τών οχθών τοΰ Λείγηρος, και έθεμελίωσεν 
έκεΐσε. την γενεάν έξ ης κατάγεται δ ήμέτερος 
ποιητης.

Η περικοπή αυτή δέν υπάρχει αρκούντως 
σαφής και δέν άποδεικνύε άπολύτως οτι δ 
πρόγονος Ρουσάφ ύπηρξε βλάχικης κατα
γωγής, διότι ήδύνατο νά ύπάρχη Ούγγρος η 
Σάξων. Άλλά δέν άποκρούομεν τούς Ρουμούνους

τοΰ φυλήν έκ τών

άφοΰ έχουσι την άξίωσιν νά ώσι προσκεκολλη- 
μένοι είς ήμας δι’ ένδς ετι πλέον δεσμοΰ.

Ό δέ κ. Άλεξανδρης έξηγαγεν έκ τών δε

δομένων τούτων καίτοι ίκανώς αορίστων το άν- 
τικείμενον ποιηματίου τίνος (ballute) α.ςιολο- 

γου.
’Άλλως τε δέ δ βασιλεύς Κάρολος και η βα

σίλισσα ’Ελισάβετ κατέστησαν ηδη έξαίρετοι 

ρουμοΰνοι πολΐται. 'Η δε βασίλισσα, καίτοι εκ- 
ρουμανισθεΐσα κατά την καρδίαν,διατελεΐ πίστη 
είςτ/jV γερμανικήν ποίησιν, ητις έβαυκαλιζε την 

παιδικήν ηλικίαν αύτης*  προσέτι δέ δεν απηςιω- 

σε τδ ιδίωμα τών έαυτης ύπηκοων και εγενε .ο 
παρά τοΐς γερμανοΐς δ διερμηνεύς της φιλολο
γίας αύτών, ύπογράψασα διά τοΰ έπιχαρίτου ο
νόματος Garmen Silva δοκίμιά τινα καί 

μεταφράσεις, αιτινες έφείλκυσαν την προσοχήν 
τοΰ καλλιτέρου κριτοΰ. Έδημοσίευσε συγχρόνως 
γερμανισσί τόμους τινάς ποι*ήσεως  μεταφρασθεν- 
τας έκ τών καλ7.ιτέρων ρομούνων ποιητών καί 
συλλογήν δημοτικών διηγημάτων. Σπανιως δε 

οί ποιηται έχουσι την τιμήν νά μεταφράζωνται 
ύπδ βασιλέων*  ούτω δέ η Ακαδημία τοΰ Βου- 

κουρεστίου έγένετο δ διερμηνεύς της εύγνωμο- 

σύνης αύτών.
Άλλ’ ή βασίλισσα ’Ελισάβετ δέν άρκεΐται 

μόνον είς τδ νά μεταφράζη τούς ποιητάς, άλλ’ 
άμιλλάται πρδς αύτούς καί έστιν αξία μετα- 
φράσεως καί αύτη ή ίδια. Τδ ποίημα αύτης ή 

Σ α π φ ώ έστιν εποποιία αρχαία έκ τών μάλ
λον αξιοσημείωτων. Έν τώ λίαν προσφάτφ έργω 
αύτης, δ Ί ε χ ο β ά, έπανέλαβε θέμα λίαν 

γνωστό?, την πζράδοσιν τοΰ Περιπλανωμενου 
’Ιουδαίου, δυνηθεΐσα ν’ άνακαινίστ) αύτην δι’ 

ώραίων στίχων αισθήματος συνάμα φιλάνθρω
που καί πα.νθεϊστικοΰ. Μένει δέ γυνή μεθ’ δλον 

τδ έαυτης προτέρημα καί μεθ’ όλον τδ στέμμα 
αύτης. Ή ίδια, έν άσματίω τινι, έκτίθησι πώς 
εννοεί τδ πρόσωπον της γυναικός.

«Πρδς ημάς τάς γυναίκας έδόθ/) η δύναμις 

νά ύποφέρωμεν, διότι βαρεΐαι φροντίδες καί θλί
ψεις έπιβαρύνουσιν ημάς*  διότι ταραχαί, αιτινες 
ούδέποτε άποκάμνουσι, διαπερώσιν άκαταπαυ- 

στως δι’ άκανθων τδν βίον ήμών:

«Είς τδν εύποροΰντα ή χοερά τής επιτυχίας 

έπιτυγχάνεται, ενώ ημείς πιστεύωμεν άνευ ησυ
χίας, άνευ δόξης, άνευ χαράς. Αύτδς διάγει ζω

ηρός, ενώ ημείς ψηλαφώμεν μετά δειλίας. Η 

θύελλα σύρει αύτδν, ή θυελ7<α ητις και ημάς 

έμποιεΐ τρόμον.
«Άλλ’ ημείς μόναι βλέπομεν τδ λεπτδν τδ 

ά§ρόν —ό,τι υπάρχει σκοτεινόν δι’ αύτδν, ήμεΐς 
μόναι δυνάμεθα νά κατακρίνωμεν*  — δι’ έλα- 

φράς χειρδς γλύφομεν τδ ιδανικόν.

«'Ημείς Θεμελιοΰμεν τήν μόνιμ.ον φωλεαν και 
ίσχυράν δύναμιν*  έσμέν δι’ αύτδν τδ θέλγητρον, 
ή άγνότης ή αίωνία τοΰτο έστιν ή δάφνη ήμών, 

ή εύτυχία τών γυναικών».

(Έκ τοΰ Γαλλικοΰ.)

Γ· ΠΟΛΎΧΡΟΝΙΑΔΗΣ.

ΤΟ ΘΕΑΜΑ

ΩΡΑΙΑΣ ΝΤΚΤΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΡΗΜΟΥΣ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ •

Μίαν ώραν μετά τήν δύσιν τοΰ ήλίου, ή 
σελήνη άνήλθεν ύπεράνω τί>ν δένδρων είς δε 
τόν αντίθετον δρίζοντα βαλσαμώδης αύρα, 
ήν έκόμιζε μεθ’ έαυτοϋ έκ τής ανατολής,, έ
φαίνετο οτι προηγείτο αύτής., ως δροσερά 
πνοή είς τά δάση.

Ή βασιλις τής νυζτός, άνήλθεν ολίγον 
κατ’ ολίγον είς τόν ούρανόν*  δτέ μέν ήκολού- 
θει γαληνιαία τήν αίθερίαν αύτής πορείαν, 
δτέ δέ άνεπαύετο έπί τών νεφελών, αιτινες 
ώμοίαζον προς τάς κορυφας ύψηλών δρέων 
χειονοσκεπών/

Αί τεφέλαι έκείναι έλίσσουσαι καί άνελίσ- 
σουσαι τά εαυτών ιστία άνεκυλίοντο ώς δια
φανείς ζώναι έκ λεπτού τουλίου, διεσκεδά- 
ζοντο κατ’ έλαφράς τολύπας άφρού, ή έσχη- 
μάτιζον είς τούς αιθέρας στρώματα θαμβω-
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δει έκ βάμβακος, τοσω ήδέα είς τήν δψιν, ώ
στε ένόμιζέ τις οτι ήσθάνετο τήν μαλακότητα 
αύτών και έλαστικότητα.

Καί έπί τής γης ή σκηνή δέν ύπήρχεν 
ήττον έπαγωγός*  ή φαιόχρους καί βελούδινη 
λάμψις τής σελήνης κατέβαινεν άνά μέσον 
τών δένδρων καί έξέπεμπε φωτινάς ακτίνας 
μέχρι τής ποικνο'τητος τών βαθύτερων σκο'- 
των.

Ό Ποταμός δστις έρρεεν ύπό τούς πόδας 
μου, άπώλλυτο άλληλοδιαδο'χως έντός τών 
δασών, άλληλοδιαδοχως δέ άνεφαίνετο φω- 
ταγωγούμενος δλος ύπό τών αστερισμών τής 
νυκτός, τούς όποιους ήνηγκαλήζετο έν έαυτφ: 
Έκ του έτέρου μέρους τοΟ ποταμού έκείνου 
έπί εύρέως λειμώνος ή λάμψις τής σελήνης 
έκοιματο ακίνητος έπί τής χλόης. Οί διάτ- 
τοντες αστέρες άνεκινουντο τήδε κακεΐσε ύπό 
τής αύρας καί διεσκορπίζοντο έν τώ όρίζοντι, 
έσχημάτιζον νήσους έκ κυματιζουσών σκιών, 
έπί ακινήτου θαλάσσης φωτός. Πλησίον τό 
παν διετέλει έν σιγή καί ησυχία, έκτος τής 
καταπτώσεως φύλλων τινών, τής αποτόμου 
διαβάσεως αίφνηδίου ανέμου τών σπανίων 
καί διακεκομμένων κρωγμών τού νυκτικορα- 
κος*  άλλά, μακράν, έκ διαλειμμάτων, ήκού- 
ετο ή τρομερά κατάπτωσις τού καταρράκτου 
του Νιαγάρα, τού όποιου, ό πάταγος έν τή 
γαλήν/] τής νυκτός, έπετείνετο άπό ερήμου 
είς έρημον, καί έξέλειπεν έν μέσω τών μονη
ρών δασών.

Τό μεγαλείου, ή έκπληκτική μελαγχολία 
τού θεάματος τούτου, δέν δύνανται νά έκφρα- 
σθώσι δι*  ανθρωπίνων γλωσσών, αί ώραιώτε- 
ραι έν Ευρώπη νύκτες δέν δύνανται νά δώ- 
σωσι μίαν ιδέαν αύτών. Είς μάτην έν τοΐς 
κεκαλλιεργημένοις άγροΐς ημών ή φαντασία 
ζητεί νά έπεκταθή*  διότι πανταχού άπαντα 
άνθρωπίνας κατοικίας*  άλλά, είς τάς έρημους 
έκεΐνας χώρας, ή ψυχή ηδύνεται νά είσδύϊ] 
είς ώκεανόν όασών, νά πλανάται έπί τών όχ- 

θών απέραντων λιμνών, νά ριψοκινδυνεύη έπί 
τού βόθρου τών καταρρακτών, καί, ούτως εί- 
πεΐν, νά εύρίσκηται μόνη ένώπιον τού θεού.

(Έκ τού Γαλλικού).

ΘΡ. Ε- X- ΑΡΓΙΤΟΥ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΑΙίίίΟΥ
Γνωστόν οτι ή νικοτιανή, ή κοινώς καπνός 

λεγομένη, περιέχει ελαιώδη τινα ούσίαν, την νι- 
κοτιανήν, τό δηλητηριωδέστατον τούτο στοι
χείου 8περ διά τών οργάνων ημών Απορροφώμεν. 
'Ως έπί τό πλεΐστον δέ, δ καπνός δν καπνιζω- 

μεν περιέχει νάτρον ώμμωνιακόν, χλωριούχον σό- 
διον, ύλας σακχαρώδεις, αρωματικάς, πνευμα

τώδεις καί οργανικά οξέα.

Ό καπνιστής Απορροφά τά έν αύτώ Ανθρα
κικά οξέα, τά ύδροκυανικά, βαλερινιακά, προ

σέτι Αμμωνιακόν, όξείδιον τού άνθρακας, παραφ- 

φίνην, ανιλίνην κτλ*  έν γένει δέ νοσώδεις ού- 
σίας.

Ό καπνός αδυνατών τόν νούν καί τό μνη- 

μονικόν είς τόν βαθμόν όπως καί τό οίνόπν-υμα, 
έπιφέρει μετά της ίσχνότητος την Απώλειαν 
της φυσικής ρώμης καί προκαλεΐ άφθονον σία- 
λον, καίτοι τό υγρόν τούτο είναι τοσούτον 
Αναγκαίου είς την πέψιν. Προκαλεΐ σπασμούς, 
Αδημονίαν, νευρικάς κινήσεις, αμβλυωπίαν, γα

στραλγίαν, αδυναμίαν, ανορεξίαν, δίψαν, κτλ. 
δίδει μαύρους χυμούς καί καθιστα τινα έγωι- 
στην. Είναι συχνότατα δυσάρεστον διά τούς 

μη καπνίζοντας, καί πρόξενος άλλεπαλήλων 
πυρκαϊών.

'υ ίατρόςς Ε. Decaisue, δς λίαν σπουδαίως 
ένησχολήθη ύπό υγιεινήν έποψιν περί τού αντι
κειμένου τούτου, καί έπιμελώς έσπούδασε τά Α
ποτελέσματα τού καπνού έπί τού οργανισμού 
νεανιών, Από έννέα μέχρι δέκα οκτώ έτών, έξη- 
κρίβωσεν οτι ή κακίστη συνήθεια τού καπνίζειν 

έπιφέρει μεγάλους σπασμούς είς την αίματικήν 
κυκλοφορίαν τού πεπτικού συστήματος, προξε- 

νεΐ ψυχικήν νάρκωσιν, καί καθιστα τινα έπιρρε- | 

■πην πρός τά πνευματώδη ποτά.
Κυριωτέρα αιτία τών συμπτωμάτων τών ά- 

ναφερομένων είς την χρήσιν του καπνού είναι η 
νικοτιανίνη. ΠαρετηρήθΖσαν είς πλείους τών 

καπνιστών καί μασσώντων, ή κυνάγχη, η λα- 
ρυγγΐτις, ή γαστρΐτις, ήώτΐτις, η κωφότης, δ 

καρκίνος της γλώσσης καί τών χειλέων, και εις 
λυυ.φαντικην κρασιν έχοντας η πνευμονικη φθΐσις 

και η βρόγχιος.
Έν ιατρική τινι δημ.οσιψ συνεδριάσει εν Πα- 

ρισίοις, δ ιατρός Βαλλίν επιβεβαιωσας τας δια

δηλώσεις τού συναδέλφου του Decaisue έπι 
της διαλείψεως τών καρδιακών παλμών καί τού 

σφυγμ,ού, προσγινομ.ενων έκ της καταχρησεως 
τού καπνού, ύπέδειξε πλειστα συμβάντα καρδι

ακών σπασμών καί σκοτοδινιασεων παρατη- 
ρηθέντων ύπ’ αύτού καί ύπαγομένων είς την αύ
την κατηγορίαν τών παρά τού ιατρού Decai- 

Sue προειρηθέντων.
«Καίτοι δέ σπάνιοι αναμφιβόλως, ούχί όμως 

καί καινοφανείς αί περιστάσεις αυται, λεγει ο ι
ατρός Βαλλίνι*  πλην παρά τάς ύπερβολάς τών 
κατά τών καπνοφίλων λοιδοριών, δυνάμεθα νά 
παρατηρησωμεν χείρονα τών ηδη γνωστών συμ

πτώματα, προκαλούμενα τ*Ζς  συνηθείας τού κά

πνιζε ιν.»
Έτερος ιατρός δ κ. Brouardel την έξης 

έπάγεται γνώμην.
«’Ιδιαζόντως, λέγει, δύο τινα πρός έξέτασιν 

λόγου άξια φαίνονται είς τάς Ανησυχίας τάς έκ 
τού καπνισμού προξενουμένας. Καί πρώτον τά 
στομαχικά έν γένει συμπτώματα άπερ προκα- 
λούυ,ενα έπενεργούσι συχνάκις έπί της καρδίας, 

τούθ’ όπερ καί δ Lasegue σαφέστατα άλλοτε 
Απέδειξε. Δέον ώσαύτως νά έξετασθώσι καί τά 
έν αύτώ κυανικά στοιχεία έξ ών δυνατόν νά έ- 

ξακριβωθώσι τά διάφορα ταύτα συμπτώματα 
άπερ ώς παρατηρεΐται, Αδύνατον νά προύκαλε- 

σθώσι μόνον διά της νικοτιανίνης.».

Φίλος τις δ κ. Ο. Β. έπεβεβαίωνεν ότι παρε- 
Τηρησεν έπί τού εαυτού του καρδιακάς Ανησυ
χίας, ώς έκ της συχνής ϊξεως τού καπνίζειν, δ- 
λως διαφόρους τών ύπό τού κ. Βαλλίνι δηλωθει- 

σών. Περιέπιπτεν έν καταστάσει λειποθυμίας, 

συνοδευομένης ύπό γενικής τού οργανισμού συν- 
ταράξεως, διανοητική? κοπώσεως, έν καταστά- 
σει τέλος νευροπαθητικτί, διαδηλούσν) την άμε

σον έπενέργειαν τού τοξικού της νικοτιανίνης 

στοιχείου.
Καί όμως τά τελευταία ταύτα συμπτώματα 

παρά τοΐς ναύταις, οιτινες ποιούσι χρήσιν καί 

κατάχρησιν μάλιστα τού καπνού δν μασσούσι, 

ούδαμώς απαντώνται.

Γινώσκοντες δέ οτι δ Αριθμός τών κ. κ. κα

πνιστών παρά τά άνω λεχθέντα, Αντί νά έλατ- 
τωθη, δσημέραι αύςάνεται, σκόπιμον θεωρούμεν 

νά προσθέσωμεν καί τινας τελευταίας παρατη
ρήσεις έπί της χρήσεως τού καπνού.

Ό κινδυνωδέστερος τρόπος τού καπνίζειν έστί 

τό Απορροφάν Απ’ εύθείας τόν καπνόν*  προτιμώ- 

τερον λοιπόν, έν Ανοικτώ Αέρι, μετά καπνοσυ- 
ριγγος, η μάλλον διά πίπας μακροσωληνου, 

λαμβανομένου ύπ’ οψιν οτι η ποσότης της νικο- 
τιανίνης δέν έξαρταται μόνον έκ της ^ποιότητος 

τού καπνού, άλλά προσέτι έκ τού μήκους τού 
σωληνος, καθότι ή ούσία αύτη συγκεντρούται _ 
είς τό μέρος τό βραχύτερον τού σιγάρου. Πράγ
ματι δέ τό μεγαλητερον μέρος τ?ίς νικοτιανίνης, 
απορροφαται μετά τών τελευταίων λειψάνων τού 

σιγάρου.
Προσοχή Απαιτείται έκ μέρους τών κ. κ. κα

πνιστών ! Λρήσις καί μη κατά^ρηβιςΐ

ΗΛ. ΧΡ· ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έξεδόθη τό 6 ον τεύχος της ερμηνείας της 
Πολιτικής Δικονομίας, χρησιμωτάτου πονήμα
τος συντασσομένου καί έκδεδομένου ύπο τών 

διαπρεπών νομομαθών Γεωργάκη έφέντη Μελαγ- 
χροινού, Αντεισαγγελέως παρά τω Άκυρωτικώ 
καί Σεφκέτ*  βέη, προέδρου τού πολιτικού τμή
ματος τού πρωτοδικείου τού Πέραν. Τό έργον 
τούτο προώρισται ν’ Αναπληρώσω σπουδαΐον 

κενόν τής ’Οθωμανικής νομοθεσίας.

33
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Ο ΛΟΓΙΟΣ

0 ΠΑΝΑΓΗΣ
Στο σηδερένιο στήθος σου ποΰ τό στοΛίζουν τόσα 

ΒασιΛικά παράσημα ώ "Ηρω Παναγη, 
επιθυμεί κ ή μπένα μου νά σου εϊπή καμπόσα 

καί νά σοΰ ράνη ΛοΰΛουδα νωπά άπό τή γή 
ά.Ι.Ιά εινε άδύνατη νά όμιΛή ή γΛώσσα

όταν για σένα θενά πη καί κάΛΛια ή σιγή.............

Κ έγώ γι’ αύτό τόσον καιρό γι’ αύτό έσιωποΰσα 
Δέν ήζευρα τί νά σοΰ πω, μέ τί νά σέ στοΛίσω

Κι έρώταγα καμμιά φορά στη σκέψι μου τη μοϋσα 
άν ήμπορώ γιά Παναγη τραγούδι νά τονίσω, 

κ’ εκεί ποΰ πρέπουν Πίνδαροι έγώ για νά τοΛμήσω
Μά τέΛος άπεφάσισα συγγνώμην νά ζητήσω 

απ' τούς μεγάΛους ποιητάς καί άπό σέ άκόμα 
ποΰ έμεινες άθάνατος είς ό.Ιων μας τό στόμα.

Ταύρος καί Τίγρις καί τά δαό θηρία αίμοβόρα 

όπου ‘μπορούσαν μονομιάς νά καταπιούν μια χώρα 
τόν ηυρανε τόν θάνατο φρικτό σέΛίγη ώρα

στης σηδιρένιαις φούχτες σου σ’έκειά την άμασχά,Ιη 
ποΰ έάν σφίζη σίδερο θαρρώ ζουμί θά βγάΛη. . .

Χαιρε ώ ^Ηρω Παναγη! καί μ’ ευτυχίαν ζήθι, 

σ’εθαόμασαν παντού της γης τών περιέργων πΔήθη
καί είδανε τί θά είποΰν τοΰ Παναγη τά στήθη

καί είδαν μέ τά μάτια των πώς δέν είν πΛέον ιιϋθοι 
"Οσα ή Ιστορία μας παΛΛ^,ά έδιηγήθη. . .

Έσΰ Λοιπόν απέδειξες μ αυτή σου τήν ανδρεία 

ό,τι φαινοϋνταν σκοτεινό άπ' τήν μυθοΛογία.

’Έχε ΰγειά, Χρόνια ποΛΛά μέ τόν μικρόν εκείνο 
τόν μέΛΛοντα διάδοχο τής φήμης σου, τόν Νΐνο.. .
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1ΟΙΗ1ΕΙ1

ΤΟ ΣΞΈϊΜΑΙΧΓΤΖΡΟ

'«ώττέρι πού στά σύνεφα 
τά μελανά χλωμγάζει, 

ΊΙ μαραμένη μου ζωή 
σ9 τδν κόσμο ομοιάζει.

Ζωή πού πόνος θλιβερός 
καί λογισμός την δέρνει, 

δπως τά φύλλα τά ζερά 
σάν άνεμος τά πέρνει.

Μά σάν κτνπά τδ σήμαντρο 
καί τά βουνά βοίζουτ, 

Τδ τέλος μου τδ άτυχο 
σκληρά θά σ' ενθυμίζουν . . .

”Αν θέλης νά μή θλίβεσαι 
καί νά μην ένθυμήσαι, 

δζι έσν μ' εμάρανες 
καί θάνατός μου είσαι

ΊΙ πρόσταζε τά μάτια σου 
φωτιαϊς πια νά μή χύνουν, 

νΗ πέσμε πώς μέ αγαπάς 
σ' άν πέφτουνε νά σβύνουν.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕΛΩΝΗΣ

Γ\ά μένα πιά ή μαύρη γή 
χορτάρι δέν φυτρόνει, 

Είμαι τδ έρημο βουνό 
που τδ σκεπάζει χιόνι.

Πού μέσα πάντα καίγεται 
καί μέ νερά δέν σβύνει, 

Πού σ τό βαθύ του στεναγμό 
μαύρο καπνό άφίνει.

Σέ κυπαρίσια θλιβερά 
κυλούν τά δεικρυά^μου. 

Καί σήμαντρο κατήντησε 
σ9 τά στήθη ή καρδιά μου

'Ορκίζομαι νά σ9 άρνηθώ 
ζητώ νά σέ μισήσω, 

Άλλά ματαίως προσπαθώ 
νά σέ αλησμονήσω . . .

Στον τάφου μου επιθυμώ 
τά χώματα τά κρύα

Νά τελειόνη κ ή ζωή 
καί ή αθανασία.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ

Μετ*  εθνικές χαράς είχαν άναγνώσει τάς πρό 
τινων εβδομάδων πολυκρότους αγγελίας της ά- 

φίζεως Ελληνικού θεατρικού Θιάσου ύπδ τδν 
γνωστδν καλλιτέχνην κ. Άλεξιάδην. Ειδον τά 
διακρίνοντα, δήθεν, την φοράθ ταύτην, συστατι

κά τού Θιάσου, ού μόνον είς στολάς άλλά και 

είς προσωπικδν μέγα και εκλεκτόν.
Μετ’ ολίγον άνηγγέλθη και η πρώτη παρά- 

στασις. . . Έλυπά,θην 8τι ένεκα εκτάκτου κω
λύματος ηναγκαζόμην νά στερηθώ της εύχαρι- 

στησεως τού νά φανώ κάγώ τδ κατά δύναμιν 
πρόθυμος είς την δικαίαν ύποστηριξιν τών αγω

νιστών της Έλλ. Σκηνές.
ΊΙ παρά στάσις έγένετο. Τί δέ έγραψε περί 

αύτ$ίς ύ τύπος πάντες γινώσκομεν. Έγένετο 
και δευτέρα καί τρίτη παράστασις. Άλλ’ έν 

ταϊς παραστάσεσι ταύταις, άν έγώ δέν κατόρ
θωσα νά παρευρεθώ, έσπευσα όμως νά παρα- 

καλέσω φίλον μου τινά, 'ίνα μ’ άντικαταστηση, 
λαμβάνων τάν καλωσύνην νά μοί διηγηται τήν 
έπιούσαν τά περί της διεξαγωγής αύτ.ών . ,

Έπερίμενα ν’ ακούσω κάτι, άν ούχι καθ’ ολα 
σύμφωνον πρδς τά τών δημοσιευθεισών κρίσεων, 

τουλάχιστον ομωςσυγγενεύον κατά τι. Δυστυχώς 
όμως ή άπάντησις τού φίλου μου (δ:ακεκριμμέ- 
νου άλλως τε λογίου) ητο, πάντοτε ή έξης.

«‘Ως δράματα μέ ηρεσαν, άλλ’ ώς παραστά
σεις μ’ έστεναχώρησαν πολύ !»

Ή θέλησα νά βεβαιωθώ περί τών λεγομένων 
του καί ίδίοις δμμασιν νά εξετάσω τά πράγμα

τα. Έφ’ ω καί έσπευσα νά παρευρεθώ είς τάς 
προχθεσινάς παραστάσεις τού Σαββάτου καί 

της Κυριακής.
Ή πρώτη ητο τδ έξοχον έργον τού μεγάλου 

ύπερασπιστού της κατωτάτης τάξεως της κοι

νωνίας κ. Φηλικος ΙΙυάτ, τού συγγραφέως τού 
«Ρακοσυλλέκτου*  ητον Ο ΧΕΙΡΩΝΑΞ. Ή δευ- 
τέοα δέ παράστασις ητο τδ άθάνατον τού Μο- 

λιίρου αριστούργημα «Ό ’Αρχοντοχωρτάτης».
Μετ’ εθνικού ένδιαφέροντος προσεπάθουν κατά 

την διάρκειαν της παραστάσεως μη μέ διαφύγη 
τί, δπερ δέν ήθελα προσέξει. Πιστεύω δέ νά τδ 
κατόρθωσα τούτο. ‘Ομολογώ την άδυναμ.ίαν 

μου είς παρόμοιας περιστάσεις. ‘Ομολογώ οτι 
κατ’ εκείνην την στιγμήν δέν δύναμαι η μόνον 
πρδς την σκηνην νά έχω προσηλωμένον νουν καί 
καρδίαν. Ελπίζω δέ είς 8, τι έν όλίγοις θέλω 

κατωτέρω άναφέρει νά εύρω άπδ μέρους μέντού 
Σεβαστού κοινού πολλούς συμφώνους τγί έμρ 
ταπεινή κρίσει, άπδ μέρους δέ τών αξιότιμων κ. 
κ. ηθοποιών μικράν άκρόασιν—Πικρά μέν ή άλη- 
θεια, άλλ’ άναπόφευκτος νά λέγηται.

Καί πρώτον διά τδν Θιασάρχην κ. Δ. Άλε - 
ξιάδην, τδν άλλως τε άπδ χρόνων γνωστδν τώ 
δημοσίω της πόλεώς μας διά την σπάνιάν έπι- 
τυχίαν μεθ’ ίς διδάσκει τά δυσκολότερα καί 
λεπτότερα τών δραμάτων ούδέν έχομεν 
νά παρατηρησωμεν, μάλλον δέ εύχαριστού- 
μεν αύτώ καί άπδ καρδίας συγχαίρομε ν δι’ ούς 
καταβάλει ύπέρ της Έλλ. Σκηνές εύγενεΐς ά- 
γώνας, περί αύτού ούδέν λέγω έχομεν νά παρα

τηρησωμεν, έκτδς άνεπαισθητου τινδς, οπερ εινε ο 
ύπερβολικδς πόνος της ψυχής ύν δεικνύει είς στε- 
ναχώρους τού προσώπου δπερ ύποδύεται περι
στάσεις, καθ’ άς η διαπεραστική φωνή του 

διακόπτεται αίφνης, ειτα δέ άρχίζει διακεκομ- 

μίνως νά έκβάλλη άρκετά «*Αχ»  άπδ τού 
στήθους του, πράγμα τδ όποιον ίσως περισσο- 
τέραν χάριν θά είχε καί ορθώτερον θά ητο άν 
έσυντομεύετο καί άν έλειπεν ή παρά τοϊς πλεί- 
στοις άπαρέσκουσα έκείνη ύπερβολη. Ό κ. *Α-  
λεξιάδης είς πολλά τού δράματος μέρη ητον α

μίμητος. ‘Ως πρδς τδν κ. Πεταλάν, έττίσης συγ
χαρητήρια έχομεν καί μάλιστα όταν βλέπωμεν 
αύτδν μετά τόσης άφελείας καί τδν «ραδιούρ- 

γον» νά ύποκρίνηται ώς έν τώ προσώπω τού Έ- 
ραστού της Αουίζης. Ό κ. Τσίντος έπίσης άρι· 
στος ηθοποιός*  ενίοτε μόνον βιάζεται είς την ά” 
π αγγελίαν, δυσκολεύων ούτω τούς άκροατάς νά 
έννοησωσι τάς λέξεις. Άλλ’ δχι τούτο πάντοτε. 
Περί τού κ Γ. Νικηφόρου πο^λά κεκτημένου τού 
κωμικού προσόντα, έκτδς τών έπαίνων ούδέν 

άλλο έχομεν ν’ άπονείμωμεν αύτώ.
*Επρεπε νά γ τις έν τώ θεάτρω ίνα ίδη αύ

τδν έν μέν τώ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙ, μ. έ τ η ν μ. α ύ- 
ρ η β ε λ ά δ α τ ο υ κ α ί τ’ ά ψ η λ δ κα- 
π έ λ λ ο , έν δέ τώ άριστουργηματι τού Μο- 
λιέρου ύποκρινόμενον τδν ηρώα της βλακείας κύ- 
αον Μαθιδν Παραμυθιόν.

Πεοί τού προσωπικού τών κυριών μόνον διά 

τάς νεωστί έλθούσας κ κ. Ελένην Χέλμη καί 
Αύρηλίαν Πομόνη ολίγα έχομεν νά είπωμεν, 
τών λοιπών γνωστοτάτων τυγχανουσών τοϊς έ- 
ρασταϊς τού Έλλ' θεάτρου.
Ές αύτών ή κ. Χέλμη έν ττί άπαγγελία ενίοτε 

εινε ούχι τόσον εύάιεστος. Ένόμισα προχθές έν 
τώ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙ οπού ύπεκρίνετο τδ πρόσωπον 
της συζύγου τού πρωταγωνιστού, οτι μόνος έγώ 
ήπατώμ.ην στεναχω ρούμενος διά την έπανη- 
λειμένως άπαγγελλομένην λέξιν τού «πειδ» 
άντι «πε^ά» τούλάχιστόν, ώς λ. χ. έν τνί σκη- 
v7j καθ’ ην μετά της θυγατρός της ’Ιωάννας 
συνομιλούσα παραπονεϊται διά την άπουσίαν 

τού άνδρός της λέγουσα «αύτδ πει δ, είνε άνυ- 

πόφοοο πειδ κτλ. > Έπίσης καί αί κινήσεις, αί 
χειρονομίαι τη; κυρίας ταύτης εις πολλά 
μ.η ευτράπελα μέρη άν ηναι δυνατόν 

νά γίνωνται μετά περισοτέρας χάριτος. Καί 
ταύτα περί της κ. Χέλμη· άλλ’ ώς πρδς την κ.
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Αυρηλιαν, τχ; δ πζ(χς οίίγχς μόνον λέξει; ήκού- 

σαμ,εν ν,χι λεςει; απλή; Οζλχμχττόλου, δεν δυ- 
νζμ.εθζ η άπο χχζ^’.χς νά συγχχρωμεν χύτη εν
θυμούμενοι τόν φυσικώτατον εκείνον τρόπον τ^ς 
^εΓ/ικς μεθ’ χν^γγ^ )/χν συμπαθώ; πρό; 

την κυρίαν αύτη;, τόν άπό τη; υπηρεσία; πα
ραίτησήν τη; Η επιτυχή; ύπόκρισι; και ό θαυ
μασμό; τών θεατών δέν συνίσταται υ,όνον εί; τά 
δρώντα τού δρζματο; πρόσωπα, αλλά κζ· εί; 

τά; ολίγα; λεξει; μια; θαλαμηπόλου όταν αυ- 

ται λε'γωνται μετά τοιαύτη; σπανία; τέχνη; ην 
έόειζεν η κ. Αύρηλία ΙΙομόνη

Ή εσπέρα τη; παραστάσεω; τού ΛΡΧΟΝ- 
ΤΟΧΩΡΙΛΊΌΓ ήτο καθ’ όλα εξαίρετο;, έκτο; 
άλλου λυπηρού θεάματος, οπερ δυστυχώ; πζν- 

.ο,ε σχεοον παρατηρεϊται εί; τό κ ε ν ό ν τώ ν 
περισσοτέρων θεωρείων, ενώ ή 
πλατεία είναι πληοη;.

Απόψε διδαχθήσεται η ώραίζ ιλαροτραγωδία 

τού μακαρίτου δικηγόρου Π. Ζζνου Ο ΟΔΓΣ- 
ΣΕΓΣ. Προμυνηεται μεγίστη συρροή.

Πέραν 29 ’Οκτωβρίου 1887.

ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΟΣ.

Έπι έννεακαίδεκα ήδη εκατονταετηρίδας 
ή πάτριος μουσική έν τή θεοτεύκτφ ιερά 
όλκαοι της .Εκκλησίας ημών διαβιώσασα 
και έν μέσω δεινών πειρατηρίων άσινής πολ- 
λακις διαδραμουσα ως θησαυρός τιιχαλφής 
άχρις ημών διασέσωσται. Μετά δέ τήν πα
λιγγενεσίαν τού ήμετέρου έθνους, δτε δ έκ 
δυσμών δίκην χειμάρρου λάβρως είσρέων ευ
ρωπαϊκός πολιτισμός, πάσας τρεπόμενος τρο- 
πάς ώσπερ 5 Ιίρωτευς έκεϊνος, ήρξατο κατα- 
κλύζων τήν έθνικήν ημών κληρονομιάν, άνε- 
φάνησαν καί τινες έξ ημών τήν νέαν εύρω- 
παϊκήν ανατροφήν καί παίδευσιν αύτών βου
λωμένοι έπιδ-ϊξαι, οί μέν έξ άγνοιας ώς ίδια 

πάντα τά όθνεϊα καί άλλότρια θεωρούντες 
καθάπερ δ Αθηναίος έκεϊνος Θρασύλλος, 
οστις πάντα τά είσπλέοντα καί έκπλέοντα 
άπό τού λιμενος ΙΙειραιώς πλοϊα ώς ίδια θεω
ρών ύπερήδετο, οί δέ έκ πλάνης έπιδιώκοντες 
τήν διά τής τετράφωνου ευρωπαϊκής αρμο
νικής μουσικής βαθμηδόν άντικατάστασιν έν 
τή Εκκλησία τής έθνικής ημών μουσικής, 
καταπολεμούσα τό τιμαλφές τούτο τών πά
τερων ημών κειμήλιου, κατασυντριβόμενοι 
ομχοζ πάντοτε και έπί τον ακρογωνιαίου λίθον 
προσκόπτοντας. Και σήμερον οτε δ κατά 
τάς ίεράς ημών μουσικής πόλεμος μετά μεί- 
ζονος δραστηριότητος διεξάγεται ύπό τής καθ’ 
ήμάς εύρωπαϊζούσης νεοτητος, μεγίστη ανά
γκη παρίσταται, είπερ ποτέ, δπως άνεγερ- 
θώσι, πάσαις μηχαναϊς, φρούρια καί φραγμοί 
έναντι τού θολερού τούτου χειμάρρου τού κα- 
τακλύζοντος παρά τισι τών ήμετέρων καί 
θρησκείαν καί γλώσσαν ελληνικήν καί υ,ου- 
σικήν διά συγγραφών απολογητικών, οί δέ 
πιστοί, όση ουνύμις, ανεπηρέαστοι καί άπή- 
μαντο: οιασωθώσι διά καταλλήλων δημοσι
ευμάτων περί τής άρχαιότητος καί ιστορίας 
τής ίεράς τέχνης, διδασκόμενοι σωτηριωδώς, 
πώς οί πατέρες ημών μεριμνώντες περί τής 
μούσης τής έκκλησιαστικής ημών μελωδίας 
συνεβάλλοντο πρός διάσωσιν τού έθνικού τού
του πλούτου έν ήμέραις δόξης ή έν ήμέραις 
χα)\.επαϊς.

Τή εύγενεϊ δέ διακονία τών Έλικωνιάδων 
καί Ίεροσολυμιτίδων Μουσών έκ παίοων έ- 
μαυτόν καθιερώσας, προύθυμούμην καθ’ ά
παντα τον έξαέτη ενεργόν βίον μου ώς δημο
σιογράφου καί δή ώς μέλους διαφόρων τής 
βασιλευούσης Συλλόγων καί Αδελφοτήτων 
ίνα έν τφ μέτρω τών άσθενών μου δυνάμεων 
συντάττων άπαγγέλλω διαφόρους πραγμα
τείας περί διαφόρων ζωτικών ζητημάτων καί 
μάλιστα περί τού πατρίου θησαυρού, τής ίεράς 
έλληνικής μουσικής, άςπερ, πλήν τινων σπο

ράδην έν διαφόροις έφημερίσι καί περιοοικοϊς 
κατά καιρούς δημοσιευθεισών, μεταςυ άλλων 
μου χειρογράφων κατέλεγον άναμένων αί- 
σιωτέραν ώραν. ’ΤΙδη δέ, δπότε άρχεται ύπο- 
φώσκουσα ή τών παλινορθώσεων ηως, άνα- 
βάντος είς τόν περίοπτον θρόνον τών Χρυσο- 
σ τόμων καί Διονυσίων τών Μουσελιμών άν- 
δρός τεπροικισμένου δι’ έξοχων προσόντων 
εύλαβείας, άρετής, συνέσεως καί χριστομι- 
μήτου βίου, πιστού δέ φύλακος τυγχ,άνοντος 
τών ?^ακπατουμένων πατρωων κειμήλιων, 
εύκαιρον ήγησάμην είς φώς άγαγεϊν εν τών 
περί μουσικής Ιστορικών μελετημάτων μου 
πρός άμυναν τής ούτως ίταμώς προσβαλλο- 
μένης ίεράς μουσικής, θεωρών τούτο ώς άπο- 
χρώσαν μέν άπάντησιν είς το ψεύδος, έγκολ- 
πιον δέ άλεξιτήριον τοϊς περί πλείστου ποιου- 
μένοις τον πάτριον τούτον θησαυρόν, έρμη- 
τήριον δέ έξ ού έτεροι είς κριτικωτέρας και 
μάλλον εκτενείς μ ιλέτας πιθανόν νά έπιδο- 
θώσι, συντελούντες οιά κοινής συνεργασίας 
κοινόν προγραμα άκολουθούντες προς συλλο
γήν τών τήδε κάκεϊσε έσπαρμένων ειδήσεων 
καί δή πρός ^ιάλυσιν τής αχλυος τής περι- 
κα?.υπτούσης τάς άγνοουμενας σελίδας τήζ 
έθνικής ημών μουσικής διά τής προσηκουσης 
συναρμολογήσεως καί άπαρτίσεως τελείου 
σχετικώς μουσικού ίστορικυύ έργου είς έν ολον 
αρμονικόν, τούθ*  οπερ τά μάλα δυσχερές, παρ 
έμοιγε κριτή, διότι οί πλείους οί καί δυνά- 
μενοι κατά καιρούς άσχ οληθήναι ή τόν πόνον 
τής διασώσεως τών μουσικών ιστορικών ειδή
σεων όρρωδούντες ή τή ραστώνη καταθύον- 
τες άλλοις τήν δόξαν κατελίμπανον, και 
ουτω διατελούμεν ήδη στερούμενοι έστω και 
στοιχειώδους ιστορίας τής ίεράς ελληνικής 
μουσικής, δηλωτικής τών κατα καιρούς δια
φόρων φάσεων καί τυχών αύτής καί τών 
διαπρεψάντων έν τφ έκκλησιαστικώ δρίζοντι 
ένδοξων ύμνογράφων, ασματογράφων, ύμνφ- 
δών, μουσικών τε καί μουσικολόγων. Επειδή 

δέ έκ τών διαφόρων μακρών πραγματειών 
μου, άς κατά καιρούς μετ’ έπιμελείας καί 
ζήλου συνταξάμενος άνέγνων έν τφ ένταύθα 
άλλοτε μέν άκμάσαντι τανύν δέ έπιθανατίω 
διατελούντι Έλληνικω Μουσικφ Συλλόγφ, 
ή υπό τόν τίτλον ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑ
ΣΚΗΝΟΣ KAI II ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ 
ΗΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗ άναγνωσθεϊσα τή 4 
Δεκεμβρίου τού 1881 σωτηρίου έτους κατά 
τήν έπέτειον έορτήν τού Συλλόγου, άναπλη- 
ροϊ έν πολλοϊς τήν διαληφθεϊσαν έλλειψιν ώς 
περιέχουσα ικανά χρή^Γ-;Λα γνώσιν τής 
ιστορίας τής πατρίου μουσικής, δι’ έλπίδος 
έχω ότι αύτη είς φώς άγομένη ούκ άνόνητος 
άποβήσεται τή ορθοδόξω έλληνίδι νεότητζ 
καί παντί φιλίστορι δμογενει καί δή τοϊς κλη- 
ρικοϊς καί ίεροψάλταις, διό καί άναγκαϊον 
προ.θέμην, ώς όμογενής τά πάτρια τιμών 
καί γεραίρων καί ζηλών τήν πατρώαν εύ
κλειαν, τύποις έκδούναι ταύτην έν τεύχει 
μονοτόμφ καί πολυσελίόφ, πεντεκαίδεκα πε
ρίπου τυπογραφικά φύλλα περιέχ,οντι, έπιπο- 
νως ένατος άνακαινισθεϊσαν καί έν πολλοϊς 
πλουτισθεϊσαν καί έπεξεργασθεϊσαν καί ση- 
μειώσεσι πυκασθεϊ^αν.

Τά μικρά ταύτα, πλήν πλήρη ζήλου 
πνευματικά κεφάλαια καταβαλλομεν προς 
έθνικήν ώφέλειαν, τούτο μέν έπί τον φιλούντα 
τοϊς κάμνουσι συγκάμνειν Θεόν πεποιθοτες, 
τούτο δέ ένδόντες είς τα; θερμας προτροπας 
πολλών τής ίεράς μουσικής ένθέρμων θια
σωτών καί έραστών, οιτινες υποστηριξουσι 
βεβαίως διά τής προθύμου καί φιλότιμου αύ
τών συνδρομής το άγγελλομενον πόνημα 
μου, οπερ έφιλοπονησα πολλά έπί τούτφ συγ
γράμματα ακριβώς καί συντετελεσμενως έκ- 
μελετήσας καί έπισταμενως συλλεξας πάν 
ο,τι το αντικείμενου έφ’ ού προεθεμην ένετυγ- 
χανεν. ΤΙ συνδρομή έκαστου σώματος εκ- 
τυπωθησομένου μετ έςαιρετου φιλοκαλίας 
έπί μεγάλου ογδόου και χάρτου λαμπρού,
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ώρισται εις άργυροΰς μετζητιές διά τούς προ
πληρώνοντας άμα τή έγγραφή πρός εύχερε- 
στέραν έκτύπωσιν, έν δέ τέταρτον τής οθω
μανικής λίρας (6 φράγκα) διά τούς πληρώ- 

σοντας έπι τή παραλαβή τοΰ βιβλίου.
Πάσα αϊτησις άπευθύνεται είτε εις τό έν 

Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως Καβαφιάν 
Χάν (Γραφεία Βυζαντίδος, άριθ. 10), 

εΐτε εις τό βιβλιοπωλείων τοΰ κ. Σταύρου Αε- 
μονίδου (Γαλατάν, δδός Γιοργαντζιλάρ, 

άριθ. 26.
Τό αγγελλόμενου σύγγραμμά μου έπικο- 

σμηθήσεται διά τοΰ πανσεβάστου καί πανα

γίου ονόματος τοΰ πανευκλεώς τανΰν τούς 
οΐ'ακας τοΰ Άποστολικοΰ Οίκουμενικοΰ τής 
Κωνσταντινουπόλεως Θρόνου διϊθύνοντος Πα- 

ναγιωτάτου Πατριάρχου Διονυσίου Ε'. τοΰ 
άπό Άδριανουπόλεως, φ και άνατίθημι τούτι 

εύσεβάστως έξ αισθήματος βαθυτάτης εύγνω- 
μοσύνης, ώς άπολαύων τής υψηλής Αύτοϋ 
εύνοιας, και δι’ ας φέρει προγονικάς άρετάς, 

αύθόρμητος άπό εΐκοσιοκταετίας καθ' άπαντα 
τόν άρχιερατικόν Αύτοϋ βίον παριστάμενος 
γενναίος προστάτης τών πατρώων κειμηλίων 
και τών ένθέρμως υπέρ αύτών έναγωνιζο- 
μένων.

Έν Κων)πόλει τή 31 Αύγουστου 1887.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΑΟΣ.

ΑΙΝΙΓΜΑ 1ΑΛ

Εις σχολεϊον σπουδάσας. . .πλήν συγγνώμην 
άρχηγός ιατρών μετά ταΰτα έγενόμην 
εις τήν κεντρικήν ’Ασίαν κατοικώ 
άλλα και είς ’Αμερικήν συμβούλια ποιώ 
με πλοία πάντοτε ταξειδεύω 
άλλ ουδέποτε είς λέμβον εμ.£χίνω 
είς θέατρα και χορούς δέν θά μέ ίδής 
είς φαρμακεία θά μ’ εύρής 
κάτι τι έχοντα έπι κεφαλής 
άλλά μή φίλε μου τόσον άπορής.

XT. ΝΕΟΚΟΣΜΟΣ

ΗΜΖΡΟΛΟΓΙΟΝ

Tor ΔΙΣΕΚΤΟΙ’ ΕΤΟΥΣ

1888

ΧΤΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΝ

‘Υπό

Δ. ρΚοΑΛΕΜΗ

(Τη συνεργασία διαφόρων Λογιών)

Όγδοον ήδη τοϋτο διατρέχει έτος ή έκδο- 
σις τοΰ ήμετέρου Ημερολογίου δ ΧΡΟΝΟΣ, 
δμολογοΰμεν δέ δτι, καθ άπάσας τάς έν τφ 
όκταετει διαστήματι έκδόσεις εύρομεν προθύ
μους συναντιλήπτωρας τούς πλείστους τών 
δμογενών, έκτος όλιγίστων έξαιρέσεων άν- 
θρώπων τινων, μή κατανοούντων, δυστυχώς, 
τάς δαπάνας, ας συνεπάγεται ή έκδοσις βι
βλίων, και όποιου είδους ώφελείας άποκομίζει 
δ έκδοτης. Ούχ’ ήττον ημείς και τούτους έξ 
ϊσου εύχαριστοΰμεν, τολμώμεν δ’ απλώς πα- 
ρακαλέσαι όπως έφέτος τούλάχιστον δείξωσι 
πλείονα προθυμίαν περί τήν έκτέλεσιν τών 
πρός ημάς ύποχρεώσεών των, άφοΰ και τό 
βιβλίου έκ δέκα, ώς πάντοτε άποτελούμενον 
τυπογραφικών φύλλων, χάριν τών πολλών, 
θέλει τιμάσθαι εις τό ήμισυ τής τέως άξίας 
του, ήτοι έν μέν Κων]πόλει γρ. 5, έν ταϊς 
έπαρχίαις γρ. 6 προστιθεμένων τών ταχυδρο
μικών τελών καί έν τφ έξωτερικω φρ. 1 1]2.

Περί τής έν τφ ήμερολογίω δημοσιευθη- 
σομένης ύλης ούδέν λέγομεν, έπαφίνοντες νά 
κρίνωσιν αύτοι οί άναγνώσται οΐτινες εύρή- 
σουσι έν αύτφ ύλην παντοίαν φιλολογικήν, 
όφειλομένην είς λογίων καλάμους.

Ό εκδότης.

I .Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σημ. Διά πάσαν αίτησιν εγγραφής συνδρο
μητών, άπευθυντέον προς τόν εκδότην, Γαλα
τά, Γκιουμούς χάν. άρ. 9.


