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υΕω; δ'.δαχθ&π πολλοί, 

καί πληθυνθη ή γνωσις.

Δανιήλ ιβ'. 4

"Οτι αί γνώσεις αυξάνουν τήν δύναμιν 
τών ατόμων και κοινοτήτων, τούτο ύπό πάν
των δμολογεϊται: ΜΑ.ΘΗΣΙΣ, ΔΥΝΑΜΙΣ, 
εΐνε ρητόν τού Βάκωνος. Τό ρητόν τούτο, 
σαφηνισΟέν ήδη κατά τρόπον τόσον θαυμά
σιου από τήν Ιστορίαν, δεν υπάρχει αμφιβο
λία ότι θέλουν αποδείξει έτι άληθέστερον αυ
τό αί μεταβολαί τού χρόνου, όσαι θέλουν έ- 
πέλθει εις τήν κοινωνικήν κατάστασιν τού 
ανθρωπίνου γένους. Πώς δέ αί μεταβολαι αύται 
θά έπενεργήσώσι πρός τό καλήτερον ή χει
ρότερον, τούτο έγκειται εις τό είδος τών γνώ
σεων, οσαι διασπαρώσιν εις τήν κοινότητα, 
ώς καί από τόν τρόπον τής εφαρμογής αύτών 
εις τά του βίου. Έκ τούτων συμπεραίνομεν 
όθεν, ότι αί γνώσεις εΐνε δύναμίς τις, ήτις 
όποιαδήποτε καί άν ήνε, δύναται νά χρησι- 
μεύση πρός τό καλόν ή πρός τό κακόν. Τήν 
ηράκλειον αυτήν δύναμιν δυνάμεθα νά μετά- 
χειρισθώμεν καί ώς βοηθητικόν μέσον εις τόν 
δρόμον τής αρετής ν.ν) εύδαιμονίας, πρός τού

τοι: δέ καί ώς οογανο > διά τού δποίου νά έπι 
τύχωμεν τυραννικούς καί δολίους σκοπούς.

Ό άνθρωπος έπλάσθη διά τήν πρόοδον, 
ώστε ανάγκη πάσα νά καλλιεργή τάς φυσι- 
κάςαύτού δυνάμεις δι' ών έπροικίσθη, καί διά 
τον παρόντα ώς καί διά τόν μέλλοντα κό
σμον. Όθεν άν καλλιεργή ή ένασχολή τάς 
φυσικός του δυνάμεις εις τρόπον, ώστε νά 
έμποδίζη τό μέγα έργον τής έπι γής υπάρ- 
ξεώς του, τούτέστι τήν διά τούς ουρανού*  έ- 
τοιμασίαν, ή τοιαύτη καλλιέργεια δέν εΐνε 
αξία νά δνομάζηται βελτίωσις. Τούναντίον 
όμως, όταν ζητή έπιμελώς τήν ζωογόνησιν 
τού πνεύματος καί τάς άνεπτυγμένας αυτού 
γνώσεις ώς μέσα βοηθητικά τού κυριωτέοου 
σκοπού τής ύπάρξεώς του, έν άλλαις λέξεσιν, 
όταν ζητή τήν φιλοσοφίαν ώς θεράπαιναν τής 
θρησκείας, τότε φυσικφ τφ λόγω ό τοιούτος 
ένασχολεϊται κατά τρόπον εύγενέστατον ώς 
λογικού καί ήθικού οντος.

Ή μάθησις λοιπόν εΐνε τωόντι πολύτιμο:, 
όταν μάλιστα δ κάτοχος αυτής τήν έφαρμόζη 
προς τά τής αρετής, δδηγούμενος από θρη- 
σκευτικάς άρχάς. καί αισθήματα. Ό 
λόρδος Βάκων λέγει ότι, «αί γνώσεις εΐνε έξ 
έκείνων τών πραγμάτων, άφ’ ών πρέπει τι^ 
νά προφυλάσσηται, προς άπόδειξιν δέ τών λε 
γομένων του έστω τό εξής παράδειγμα: άνοί.
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γω, λέγε·, πηγήν τινα τής δποίας τά ρυάκια 
ούσκολον νά προΐδω πού και πώς θά τ; έξω- 
σιν, έκρινα οθεν έν πρώτοις ορθόν και ανα
γκαίου νά κατασκευάσω ισχυρόν και σταθερόν 
οχ Οον, οστις νά χρησιμεύση ώς δδηγός τών 
ύδάτων έκ τούτου λοιπόν επεται οτι: άτια- 
σαι al γνώσεις πρέπει νά περιορίζωντα ι 
άπό την θρησκείαν, και γ* άναφέρωνται 
£ΐς γρησιν λαί πράςιν.» Φυσικωτάτη καί 
αξιοπαρατήρητος δμοίωσις. Ή θρησκεία είνε 
ό ισχυρός δχθος καί φραγμός, δ περιορίζων εν
τός τής ιδίας του αύλακος τών ανθρωπίνων 
γνώσεων το ρυάκιον, καί δδηγών αύτό είς 
τόν κύριόν του δρόμον, ώστε νά καθωραΐζη 
τήν χώραν μάλλον παρά νά πλημμυρή 
αύτήν.

ΙΙερί τής μαθήσεως προκειμένου, δύναται 
τις νά εϊπη οτι αυτή έστιν ογι μόνον δύνα- 
μις, αλλά καί αρετή καί εύδαιμονία. II μχ- 
θησις έγένετο πρόξενος εύδαιμονίας καί αρετής 
έν ταύτω είς τόν Νεύτωνα καί Αώκκιον, οί- 
τινες άνέφεραν τάς παραδόξους των νοητικάς 
δυνάμεις, ώς και αύτών τών δυνάμεων τ’ α
ποτελέσματα είς την πρώτην Πηγήν Φωτός 
καί ’Αλήθειας, βαθέως αισθανόμενοι τήν ί-

■» / \ x ·» \ , tοιαν των ανικανότητα, και τα εις τας ερευ
νάς τού ανθρωπίνου πνεύματος τεθέντα δρια. 

Ό Νεύτων, δ πλέον αρχέτυπος καί υπομο
νητικός καί άγχίνους, τών όσοι ποτέ ήρεύνη- 
σαν φυσικήν καί μαθηματικήν άλήθειαν, ώ- 
μίλησε περί έαυτού ώς έξης: «Αγνοώ δποίαν 
τινα ιδέαν περί έμού έχει δ κόσμος, τό κατ’ 
εμέ δμως νομίζω οτι δέν διαφέρω πολύ άπό 
παιδάριον παίζον έπι τού παραθαλασσίου καί 
ηδυνομενον ποτέ μεν οια την ευρεσιν πετρι- 
οιου τίνος λειοτερου του πρώτου, ποτέ οε οια 
κογχύλην ώραιοτέραν παρά τό σύνηθες, ένω 
έκειτο έμπροσθεν μου κεκαλυμμένος άπας δ 
Ευρύχωρος τής αλήθειας ώκεανός.»

Έλέχθη έν τοις ανωτέρω περί τής μαθή

σεως τών έξοχων τούτων φιλοσόφων οτι, ή 
μάθησις αύτών δέν ήν μόνον δύναμις, αλλά 
καί αρετή καί εύδαιμονία, έπειδή ειχον ώς 
βάσιν αύτής αύτήν τήν θρησκείαν, ένω όλως 
τουναντίον συνέβαινεν εις τινας, ώς είς τον 
Βολταιρον, Ρουσσόν, Γιοβώνα κτλ. είς ους 
ήτο μέν δύναμις, δέν ήν όμως ούτε αρετή 
ούτε εύδαιμονία, διότι αί άρχαί αύτών ήσαν 
πάντι ξέναι καί άλλότριαι τής θρησκείας. 
Διότι βέβαια ούτε εύδαιμονία, ούτε εύδαιμο- 
νίας πηγήν δυνάμεθα νά όνομάσωμεν τό μή 
προφυλάττον τόν άνθρωπον άπό τήν άθλιε- 
στάτην φιλοδοξίαν καί τήν δχληροτάτην 
μέριμναν περί τής τού κόσμου ύπολήψεως, 
καί τάς φοβερωτάτας τού μέλλοντος προσδο
κίας !

*Ας λάβη ύπ’ οψει πας τις οτι υπάρχει 
κάτι ύπερβαϊνον τήν υλιστήν τού άνθρωπίνου 
πνεύματος ίπτασιαν, καί τών λαμπροτάτων 
αύτού ανακαλύψεων άξιολογώτερον, καί τού
το έστιν δ Θεός. Είς τήν πηγήν αύτού καί 
το ταμειον άς προστρέχη άδιακόπως διά νά 
ταπεινόνη πνευματικήν ύπερηφανίαν, βλέπων 
τήν πρός τό άμαρτάνειν κλίσιν καί αδυνα
μίαν αύτού, διά νά σύρη τόν νούν άπό υπέρ
μετρου τινα θεωρίαν δευτέρων αιτιών είς τήν 
Πρώτην Μεγάλην Αιτίαν τών απάντων, δ 
τοιούτος άς ή βέβαιος έκ τών προτέρων δτι 
ή τοιαύτη ζήτησις τών ιδεών του θά ήνε 
τερπνή άμα καί ώφέλιμος, θά γίνη αγαθός 
καί θά πράττη τό καλόν καί είς τούς άλλους.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

Ο ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑ» ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΥΠΕΡΩΚΕλΝΕίΟΣ ΚΑΛΩΣ

Συνέχ. καί τέλος. Τδί τεύχος ΙΑ'.

Κατά τήν 30 ’Ιουνίου τού 1866 τόΚρε- 
άτ-ΊΓστέρν φέρον 3630 χιλιόμ. κάλω, δν 
είχε παραλάβει άπό τού έν Κρεαβνίς έργοστα- 
σίου άφικνεϊτο είς Βαλ-ντίαν τής ’Ιρλανδίας 
συνοδευόμενον ύπό τού Τ ρ ο μ ε ρ ο ύ, πολεμι
κού πλοίου τών 21 κανονιών, καί τριών άλ
λων άτμοπλοίων.

Ήδη άπό πέντε γ μερών είχε κατατεθή 
έν Βαλεντία δ παράκτιος κάλω; τής νέας 
υποβρυχίου γραμμής, σημαντήρ δέ έδΐίκνυεν 
έν τή θαλάσση είς άπόστασιν 50 χιλ. άπό 
τής ακτής τό σημ-ϊον, ένθα ευρίσκετο ή έτέ- 
ρα τών άκρων αύτού.

Ή συνένωσις τών δύο κάλω έγένετο έπί 
τού Κρεάτ-'Τστερν, τήν δέπαρασκευήν, 1 ’Ι
ουλίου μ.μ. ήρξατο ή άνέλιξις έν μέσω τού 
γενικού ένθουσίασμού καί τών ονρρά, τών 
πληρωμάτων τών πλοίων.

Τήν άνέλιξιν ύπεβοήθησε καθ’ δλην τήν 
ημέραν καί τό διάστηχα τήςνυκτός δώραϊος 
καιρός καί ή έπικρατούσα γαλήνη. Τό πλοΐ- 
ον έβαινε μετά σταθεράς ταχύτητος έξ κόμ
βων καθ’ ώραν, ήκολούθει δέ γραμμήν παράλ
ληλον άπέχουσαν 60 χιλιόμ. πρός νότον έ- 
κείνης, ήν ήκολούθησε κατά τό 1865. ΙΙερί 
τήν πρωίαν τού Σαββάτου, 2 Ιουλίου, τηλε
γράφημα άποστελλόμενον έκ Βαλεντίας έξέ- 
φραζε τω πληρώματι τάς συμπάθειας τού 
λαού καί τάς εύχάς αύτού ύπέρ τής επιτυ
χίας τής έπιχειρήσεως.

Ό πλούς έξηκολούθησεν ύπό τάς εύυοίκο- 
τε'ρας περιστάσεις. Ή μετά τής ήπειρου 
συ^κοΓΧονία ή / πάντοτε έντελής. Πρός απο
φυγήν παντός δυσαρέστου έπεισοδίου προ
ερχόμενου έκ τής αβελτηρίας ή τής κακο
βουλίας τών έπί τής άνελίξεως έργατών, εί-

έκλέξειχον έπί τούτω ιούς μάλλον γνωστού;
καί μάλλον άφωσιωμένους ανθρώπους. Πρός 
πλείονα άσφάλειαν περιέβαλον αύτούς λινούς 
έπιχιτωνίσκονς έστφημένους παντός εϊοους 
Οηλακίου έν ω θά ήόύ/αντο νά κρύψω σι καί 
τό έλάχ ιστόν έργαλείον. Τέλος ύπεχρέωσαν 
νά ύπογράψωσι έγγραφον, καθ' δ θά έρρί- 
πτοντο αύθωρεί είς τήν θάλασσαν έν ή άν 
περιπτόσει έφωοώντο ένοχο: οίασδήποτε κα- 
κοβούλου απόπειρας.

Δέν θά ένδιατρίψωμεν πλειότερον έν ταις 
λεπτομερείαις τού δεκατετραημέρου τούτου 
πλοός. Ή τού κάλω κατάθεσις καθ’ όλου 
τό μεταξύ τών δύο κόσμων διάστημα έγένε
το άνευ έπεισοδίων, ώς έκ τών ληφθεισών 
προφυλάξεων καί τής έπικρατούσης γαλήνης. 
Έφαίνετο δτι πάντα τά στοιχεία συνηνώθη- 
σαν όπως βοηθήσωσι τή έπιχειρήσει ταύτη 
καί οτι ή θεία Πρόνοια ένεδιεφέρετο ύπέρ αυ
τής.

Καθ’ έκάστην κατά τό μακρόν τούτο διά
στημα άντηλλάσσοντο συνεχή τηλεγραφή
ματα μεταξύ τών πλοίων καί τής Εύρωπαϊ- 
κής ήπειρου, άτινα έξελέγχοντα τήν εντέ
λειαν τού κατατιθεμένου κάλω έγνώριζον 
συνάμα τοϊς πληρώμασι τά κατά τήν έπο
χήν ταύτην έπί τή ήμετέρα ήπείρω διαδρα
ματιζόμενα σπουδαία γεγονότα. Τότε έξηκο- 
λούθει σφοδρός δ μεταξύ Πρωσσίας, Αύστρίας 
καί ’Ιταλίας πόλεμος, δ δέ τηλέγραφος άν- 
ήγγελλεν αύτοίς τάς κινήσεις τών 'Ιταλικών 
στρατευμάτων καί τάς νίκας τών Πρώσσων. 
Ούτως έν υ,έσω Ώκεανφ μακράν πάσης άλ
λης μετά τών άνθρώπων συγκοινωνίας, έπλη-



340 Ο ΛΟΓΙΟΣ ΕΡΜΗΣ 341
ροφορούντο τάς κινήσεις τών στρατών πολύ 
κάλλιον ή έν Παρισίοις καί Αονδίνω.

Τήν πρωίαν τής 4 5ης 'Ιουλίου τά πλοία 
άφικνοΰντο έν τώ όρμω Ήρτ-Κοντάν (χαρά 
καρδίας). "Απειρον πλήθος ιθαγενών άνέμενεν 
έπί τής παραλίας, όπως παραστή είς τήν έκ- 
φόρτωσιν τοΰ ογκώδους παρακτίου καλώ, δς 
έδει νά συμπλήρωσή τήν ύποβρύχιον γραμ
μήν τοΟ ύπερωκεανείου τηλεγράφου. Καθ’ ο- 
λην τήν ημέραν τό πλήθος δέν έπαυε κατα- 
κλύζον τήν ακτήν, τό δ’ έσπέρας τό έπί τής 
παραλίας θέαμα ήν τοσοΰτον, ώστε θά ένόμιζέ 
τιθ οτι παρευρίσκετο είς εορτήν αληθώς άγνω
στον είς τάς ύπερβορείους ταύτας χώρας. 
Ούχί μακράν έν τή θαλάσση έταλαντεύ-το 
κρατούμενον άπό τών γιγαντιαίων αύτού αγ
κυρών τό Κρεάτ-'Ύστερν και περικυκλούμε- 
νον ύπό τού λοιπού τής αποστολής στολίσκου. 
Πλήθος δέ λέμβων καί πλοιαρίων περιεκύ- 
κλουν αύτό μεταφέροντα έπί τού καταστρώ
ματος αύτού τούς περιέργους κατοίκους. Ό
μιλοι έπισκεπτών ίσταντο άδιακόπως πρό τών 
μηχανών καί άλλων οργάνων άτινα έχρησί- 
μευσαν είς τήν κατάθεσιν. Άλλά τό κύριον 
συνεντευκτήριον τού πλήθους τούτου, ήν ή 
μεγάλη αίθουσα τών έπιβατών έστολισμένη 
μεγαλοπρεπώς, ένθα συνωστίζετο άπας ούτος 
δ υπερβόρειος κόσμος θαυμάζων τήν λάμψιν 
καί πολυτέλειαν τού ήμετέρου πολιτισμού. 
Εκεί συνήρχοντο ώς έπί τό πολύ αί γυναίκες 

τών ιθαγενών έπιδεικνύουσαι φιλαρέσκως τάς 
στολάς αύτών,τινές δέ καίκρούουσαι τάς χορδάς 
τού έκεϊ κλειδοκυμβάλου. Φευ ! έν ποια γω
νία τού κόσμου τούτου, έν τινι άγρια έρήμω 
οέν είσήχθη τό μόλυσμα τού μουσικού τού
του οργάνου ;

Ταύτα είσι τά έπεισόδια τής άξιοθαυμά- 
στου ταύτης έπιχειρήσεως μιας τών μεγα- 
λητέρων βεβαίως έξ όσων άναφέρει ή ιστορία 

.τού πολιτισμού. Σήμερον τά τηλεγραφή

ματα άφικνούνται είς Νέαν ‘Γόρκην μετά τής 
μεγίστης κανονικότητος. Κατορθούσι νά δια- 
βιβάζωσιν ούτως έξ λέξεις κατά λεπτόν. Ή 
άπομόνωσις τού ηλεκτραγωγού είναι έξαίρε- 
τος Άλλ’ ίνα άποφύγωσι τήν έξ έπαγωγής 
γέννεσιν ηλεκτρικού ρεύματος έν τώ δπλι- 
σμώ, μεταλλάσσουσι κατά πάσαν στιγμήν 
τήν φύσιν τού διά τού άγωγού άπ>στελλο- 
μένου ήλεκτρισμού όπως έξουδετεεώσωσι τόν 
έν τώ δπλισμώ ύπάρχοντα. Επί τής άρχής 
ταύτης στηρίζεται όργανόν τι τού Βάρλεϋ, 
ήδη έν χρήσει έν τώ ύπερωκεανείω τηλεγρα
φώ

Μετά τήν κατάθεσιν τής πρώτης ταύτης 
τηλεγραφικής γραμμής, τά πλοία έδει νά έκ- 
πληρώσωσι καί το δεύτερον μέρο; τής απο
στολής αύτών, νά άνεύρωσι καί συμπληοώ- 
σωσι τον πρός ένός έτους άπωλεσθέντα ύπο
βρύχιον κάλων. Μετά έπανειλημμένας άνα- 
ζητήσεις καί άποτυχίας, τή Κυριακή 29 
Αύγούστου τό Κρεάτ-'Ύστερν κατώρθωσεν 

ν’ άνεύρη καί άνελκύση τον κάλων τούτον, 
προσδέσαν δέ είς τό έν αύτώ συμπλήρωμα ν’ 
άρξηται τής νέας καταθέσεως. Τή 27 Αύ
γούστου μετά αίσιον πλούν τό πλοΓον τούτο 
άφικνεΐτο είς Νέαν Γην συμπληρούν ουτω 
την όευτεραν μεταξύ των ουο κόσμων ύπερ- 
ωκεάνειον γραμμήν.

Τανύν ή γραμμή αύτη λειτουργεί έπίσης 
καλώς ώς ή προγενεστέρα, άμφότεραι δέ καθ- 
(στώσι τήν μεταξύ τών δύο ηπείρων άνταπό- 

κρισιν ούχ’ ήττον ταχεΐαν ή δ ηλεκτρικός τη
λέγραφος μεταξύ Παρισίων καί Μασσαλίας. 
"Αξιόν θαυμασμού μάλιστα έστιν ότι, πρός 
λειτουργίαν τών γραμμών τούτων άρκούσιν 
άσθενέστατα ηλεκτρικά ρεύματα παρά πάσαν 
τήν γνώμην ήν πρό τής ίδρύσεως αύτών έξέ- 
φερεν ή έπιστήμη. Ούτως δ κ. Σιέλ έν τή 
ύπ’ αύτού συγγραφείση Ιστορία τοϋ ύ.τερ- 
ωχεανείον τη.Ιεγράφον ότι, άπ- 

εστάλη έξ Ιρλανδίας διά τού ώκεανού τηλε
γράφημα τή βοηθ-ία ηλεκτρικής στήλης ά- 
ποτελουμένης έκ μιας δακτυλήθρας ! « Ηοη 
προστίθησιν δ κ. Σιέλ, πληροφορούμαι παρά 
τού κ. Κόφφετ έξ Ήρτ κοντάν οτι διεβίβασε 
συγχαριτήριον τηλεγράφημα τώ δόκτωρι 
Γούλδ είς Βαλεντίαν χρώμενος στήλη συγ- 
κειμένη έκ τίνος καμακιού, ενός τεμαχίου 
ψευδαργύρου, καί μιάς σταγόνος ύδατος ούχι 

ογκωδεστέρας δακρύου!»
Καί χδπ, τις δέν δμολογεΐ οτι ή άνθρωπίνη 

έπιστήμη ύπερέβη διά τών έργων τής φαν
τασίας καί τά θαυμάσια τής ποιήσεως; Ο 
Σαιξσπήρος ύπολείπεται τής πραγματικότη
τας λέγων έν τινι τών τραγωδιών αύτού διά 
τού Πούξ, ένός τών έλαφροτέρων δαιμόνιων.

* θά τζερι,βάΐω &ά την χήΓ έ)- 

ζάς τεσσαράκοντα Λεπτών^.
Δυστυχή Πούξ ! ’Εναέριον δαιμόνιου ! 

Ό ήλεκτρισμός είναι ταχύτερος σού ! Ζη
τείς τεσσαράκοντα λεπτά διά νά όιατρεξης 
τήν γήν άλλ’ έάν ή γή περιεβάλλετο ύπο 
μεταλλικού σύρματος δ ήλεκτρισμός θά διέ- 
τρεχε τούτο έντός δευτερολέπτου ! Ούτως ή 
νεωτέρα θετική έπιστήμη πραγματοποιεί τάς 
φαντασίας τής ποιήσεως καί ούχί σπανίως 
υπερβαίνει αύτάς!

Ή άπίστευτος αύτη ταχύτης επιφέρει τα 
μάλλον παράδοξα άποτελέσματα. Τηλεγρά
φημα άπζ^στελλόμενον έκ Αονδίνου είς Νέαν 
‘Γόρκην, δηλ. έξ άνατολώνπρός δυσμά:, άφ- 
ικνεΐται πολλάς ώρας πρό τής άνρχωρήσεως 
αύτού. Το φαινόμε'^ον τούτο προέρχεται έκ 
τής διαφοράς τού μήκους τών ούο πόλεων 
καί έκ τού ότι δ ηλεκτρισμός μεταδίδεται 
μετά ταχύτητος μείζονος τής περί τόν άξονα 
στροφής τής γής.

Περατούμεν ένταύθα τήν Ιστορίαν τής με
ταξύ τών δύο ήπειρων ίδρύσεοίς τού ύπερ
ωκεανείου τηλεγράφου. 01 ταρακολουΟήσαν-

τες έπισταμένως πάσας τάς μνημονευθείσας 
περιπέτειας, δι’ ών διήλθεν ή ίδρυσις αύτη, 
είναι άδύνατον νά μή ήσθάνθησαν ένδιαφέ- 
ρον τι όπως γνωρίσωσι τήν λύσιν τού με
γάλου τούτου έπιστημονικού δράματος καί 
μή έθαύμασαν τούς άνδρας έκείνους, οίτινες 
κατέβαλον τόσους άγώνας καί τόσον έθυσία- 
σαν πλούτον πρός έπιτέλεσιν έργου παρά πλεί
στων τότε Οεωρουμένου χιμαιρικού. Αληθές 
ότι οί άνδρες ούτοι άντιμείφθησαν αδρότατα. 
Αί βαθμηδόν αύξάνρυσαι εισπράξεις τού ύπερ
ωκεανείου τηλεγράφου (*)  έδικαίωσαν τάς 
γενομένας δαπάνας, αί δέ κυβερνήσεις τών 
δύο άμέσως ένδιαφερομένων κρατών άπένει- 
μαν είς πολλούς αύτών μεγίστας τιμάς. Άλ
λά πόσοι τών άνδρών τούτων δέν ύπέκυψαν 
άγωνιζόμενσι πριν ή γευθώσι τής χαράς τοΰ 
θριάμβου; Πόσοι δέν έπεσον θύματα τοΰ κα
θήκοντος μόνην σχόντες άμοιβήν τάς όλίγας 
σελίδας άς εις τήν μνήμην αύτών άφιεροΐ ή 
Ιστορία ;

Άποσπώμεν έπί τού τροκειμένου τούτου 
συγκινητικάς τινας γραμμάς έκ τής μνημο - 
νευθείσης ιστορίας τού κ. Κύρου Σιέλ, έν αίς 
ούτος άριθμεϊ πάντας έκείνους τών συνεργα
τών αύτού, οίτινες άπέθανον παρ’ αύτφ πριν 
ή παρασταθώσιν είς τήν έν τέλει έπιτυχίαν 
τής έπιχειρήσεως:

« Ό πλοίαρχος Ούδσων λέγει, κατέβη τόν 
τάφον.Ό Βοδούς άγγλος μηχανικός^ δστις εύρί- 
σκετο μεθ’ ήμών έπί τού Νιαγάρα, αναπαύε
ται έν τή γενετείρα γή. Πολλοί άλλοι μετα- 

। σχόντες κατ’ άρχάς τής έπιχειρήσεως δέν 
ύπάρχουσι πλέον. ‘Ο λοχαγός Βερμάν, δστις

,*)  Κατά τα πρώτα ετη τ·<; ίδρύσεως έκά- 
στ·/} δικ τού τηλεγράφου πεμπψ.ένη λεξ’.ς έτ·.- 

μ.ατο αντί )ι:ών στερλινών. Σήμερον τ, τιμή αυ- 
τη ήλαττωθ; κατά πλέον τού ήμίσεως.
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^ποιήσατο τάς πρώτας έν τφ Άτλαντικφ 
καταμετρήσεις, άπέθανε κατά τον τελευταίου 
πόλεμον πολέμων ύπέρ τής πατρίδας αυτού. 
Ό Ζόν Βρέττ δ πρώτος έν Αγγλία συνέται
ρός μου, δ Σαμουέλ Στατάμ δ Βιφιάμ Βρον, 
δ πρώτος πρόεδρος τής εταιρείας τού ύπερωκε- 
ανείου τηλεγράφου, καί τόσοι άλλοι άπέΟανον 
ομοίως. Τήν έσπερον ταύτην οί πρώτοι λο
γισμοί ulou είναι οτι έκεινοι, οίτινες είργά- 
σΟησαν εύσυνειδήτως μεθ’ ήμών, δέν ύπάρ- 
ywsw rfir\ όπως μετάσχωσι τού θριάμβου ».

ηλ· ν· γβωργοποτλος

ΚΑΛΛΙΟΝ ΜΗΤΗΡ ΠΑΡΑ ΣΥΖΗΓΟΣ

I.

Κατα το 1884 άπέθχνεν έν . . . άνθρωπός 

τις ευκατάστατος, άφήσκς λύπην τοϊς περί 
αύτδν άπαραμύθητον. Ήτο νέος, πλούσιος και 

αγαθός, τρία σπάνια προτερήματα.
— Όποία δυστυχία, ελεγον, κατά την κη

δείαν του, οί άνθρωποι, νά ήναι τόσον εύτυχής 

και να άποθάνη!
Είς τήν λύπην ταύτην συνενούτο καί αίσθημα 

τι οίκτου δια τήν χήραν του. Έλησμόνησκ νά 

προσθέσω, ότι ο μακαρίτης ήτο άνθρωπος, αλη
θώς προνομιούχον είχε συζευχθή σύζυγον δικκε- 
κμμένην, σπανίως δέ συζυγία υπήρξε εύτυχεστέ- 

ρα, καί επειδή ή θεία πρόνοια, ούδέποτε εγκα

ταλείπει τι ήμετελές, είς υιός τοϊς είχε γεννηθη 
άμα τώ γάμω των. Ό νέος ούτος, οστις έ κλη
ρονόμησε τάς ιδιότητας τού πατρός του, ήτο 
δεκαοκταέτης, οπότε ο θάνατος τώ έπέθηκεν 

έπί τού πίλου του μέλαιναν ταινίαν.

Τρία έτη παρήλθον. Τδ πρώτον έν δάκρυσι, 
τδ δεύτερον έν στεναγμοί; καί τδ τρίτον έν σκυ- 

θρωπότητι.

Είς φίλος είχε συντελέσει κατά πολύ εις τδ 
νά μεταβληθώσι ταύτα. Έχρησίμευσεν ώς πα

τήρ παρά τώ νέω, και παν 8,τι φιλία ειλικρινής 
δύναται νά εύρη πρόσφορον, έτελείτο πκο’ αύ

τού, πρδς τδν σκοπόν τού νά καταστήση, έάν 

ούχι εύτυχή, τούλάχιστον ύποφερτήν τδν κα- 
τάστασιν τής χήρας.

Μίαν ημέραν,ό φίλος άνεχώρησε καί ή απου

σία του έπανέφερε τδν θλίψιν έν τή οικία. Έ- 
πανήλθεν έπί τέλους, άλλ*  αί επισκέψεις του, έ- 

γένοντο σπανιώτεραι. Ή yi^v, καί δ υιό; της 
παρεπονούντο διά τούτο.

— 'Ακούσατε, τοϊς λέγει, επιθυμώ νά δμιλή- 
σω έλευθέρως, καί έπειδή σας άγαπώ άμφοτέ- 
ρους πολύ, δεν δύναααι νά σάς άποκοΰύω ότι ή 

αίτια τής άπουσίας μου μοί έπεβλήθη έκ λόγων, 
τού; όποιους θά έκτιμήσητε. Αί συνεχείς επι
σκέψεις μου έκαχαν τδν κόσμον νά πιστεύσρ οτι 
έχω σκοπόν νά σάς συζευχθώ.

— Όποιος παραλογισμός ! έφώνησεν ό νέος, 
ενώ ή μήτηρ του έστρεφε τό πρόσωπόν υπέρυ
θρον έξ αίδούς.

— Έ, φίλε μου, ή μήτηρ σου είναι άκόμη 
πολύ νέα.

— Τριάκοντα εννέα έτών.

— Μάλιστα, τριάκοντα εννέα. Άλλά ή χά
ρις καί ή ώραιότης τήν καθιστώσι κατά δέκα 

ετη μικροτέραν.
— ί ίνκι άληθές τούτο, ή μήτηρ μου είναι 

χαρίεσσα.
— Άς άφήσωμεν αύτά, ειπεν ή κυρία.

— Αφήσατε τόν κόσμον νά λέγη, ύπέλαβεν 
δ νέος, καί έξακολουθεϊτε νά ϊρχησθε παρ’ ή

μϊν, ώς καί άλλοτε· καί ταύτα είπών έξήλθε.
Έπήλθε σιωπή Μετ’ όλίρονή χήρα, γλυκύ 

ύπομειδιάσασα, είπε.

— Ήκούσατε τόν Παύλον, αγαπητέ μου 
φίλε, εχ?ι δίκαιον, έξακολουθεϊτε νά έρχησθε, 

ώς καί άλλοτε, καί άφετε τδν κόσμον νά λέγη.
— Αδύνατον, άπεκρίνατο δ φίλος, δ κόσμος 

είναι πεοίεογος πολύ, ίσως δέ καί έαάντευσε.

-Τί;
— Ότι σάς άγαπώ εξ όλης καρδίας.
— Σκέπτεσθε τούτο ;

— Μάλιστα. Τούτο μόνον σκέπτομαι· σάς 
άναπώ κκί σάς τδ λέγω έλευθέρως καί άπλού- 

στατα, δέν σάς ζητώ όμως τίποτε κκί ιδού ο

τι άνκχω-ώ.
— Δικτί αναχωρείτε ;
— Διότι έάν μείνω, θζ σας ζητήσω άλλο τι. 

— Υγιαίνετε, φίλε μ/η.
— Χαίρετε, κυρία.

U.

Ή οίκ,ία κατέστη μάλλον θλιβερά, μέχρις ού 
δ νέος ήδυνήθη νά έννοήσ/j τί συμβαίνει. Επει
δή δέ ειχεν εύγενή καρδίαν, μετέβη πρδς συ- 
νέντευζιν τής μητρός του, καί τ·/) είπε, κατό

πιν πολλών δισταγμών καί θωπειών.
— Αγαπητή μου μήτερ, πρέπει νά ύπαν- 

δρευθ/,ς.
ΊΙ μήτηρ έδάκρυσε, καί δ νέος τγ έδωκε νά 

έννοήση, οτι είχε άδικον ένδοιάζουσα έπί πλέον, 
οτι κκί αύτδς ήμέραν τινα, ήθελεν ύπανδρευθή 
καί οτι τότε θά έμενε μόνη· τέλος, διά πολλών 

έπιχειρημάτων, τνί ύπέδειξεν ότι είς τδν άλλον 

κόσμον, ό μακαρίτης σύζυγός της, θά έθεώρει άρ- 
κούσαν την θυσίαν τήν γενομένην είς μνημόσυνον 

αύτού.
Μετά τινας ήμέρας, δέν έκλαι·. πλέον, συν- 

εζήτει μ.ετά τού υίυύ της, καί μετά δύο μήνας 

τά πάντα ειχον κκθαρισθή.
Ό κόσμος ευρισκεν οτι ή κυρία Λ. άρκούντως 

ειχεν έκτελέσει τά καθήκοντά της έπί τή μνή
μη τού συζύγου της, καί οτι γυνή άριθμούσα -η
λικίαν τριάκοντα έννέα έτών, έχει το δικαίωμα 

νά μή μένη χήρα.
— Καί παρατηρήσατε προσέθετον οι άνθρω

ποι, οτι ο νέος τήν έζήτησε. Κκί όμως δ κόσμος 
ήπατάτο· δ νέος ήτο μέν τδ δρών ποόσωπον είς 
^ήν περίστασιν ταύτην, άλλά δέν ώρεσεν ίνα δ 

γάμος γίνη σήμερον, ή αύριον. Ή κ. Α. ήγάπΧ 
περιπαθώς τδν κ. Ζ. καί τδν ήγάπα μετά τής 
νεανικής έκείνης αγάπης, μεθ’ ής κκί τδν πρώ

τον σύζυγόν της ειχεν άγαπήσει.

Ill

Τά άνθη αντικατέστησαν τό πένθος έν τή οΐ- 
κία, ή χήρα ύπεμειόία είς την έπκνελθούσαν 

νεότητά της, δ κ. Ζ. έχαιρε διά τον εύτυχή έ
ρωτά του καί δ υιός ήγάλλετο διά τήν εύτυ- 

χίαν τής μητρός του*  άλλ’ ήλθεν άλλος τις, ινα 
διαταράξη τήν χαράν αύτών, δ δ’ άλλος ούτος 

ύπήρξεν δ κ Π. συμβολαιογράφος. ΤΙ κ. Α. με- 

τακκλεσαμένη αύτδν, κατά τάς παραμονάς 
τών γάμων της, τώ ειπεν, οτι, επειδή δ κ Ζ· 

ήτο πλούσιος, εγκαταλείπει ολην τήν περιουσίαν 
τού συζύγου της καί αύτής είς τδν υιόν της. 
ΠρδςΓταύτα δ κ. Π. άντι νά άπορήση ή τούλά

χιστον νά προσποιηθή έκπληξιν, άπεκρίνατο.
— Άλλά ταύτην τήν Οφείλετε ήδη αύτώ.

— Δέν σάς έννοώ κύριε.
___ Σάς είπον οτι τήν περιουσίαν τήν οφείλετε 

ήδη αύτώ.
— Ακούω άλλά δέν σάς έννοώ ποσώς.
—- Είναι άπλούστατον τούτο. Δίδετε τήν 

κατάστασίν σα;, ώς καί τήν τοΰ συζύγου σας 

είς τδν υίόν σας. Λαμπρόν τούτο, άλλά καί 

πέντε έτών στρατιωτική ύπηρεσία, εινε έπίσης 
λαμπρά, πρδ πάντων δι*  ίνα, οστις δέν άναμέ- 

νει αύτήν.
— Κύριε, τώρα δέν σάς έννοώ ολως διόλου.

Ή ! πολύ εύκολον. Ό υιός σας, υίδς χήρα;, 

ήτο έξηρημένος τής στρατιωτικής ύπηρε«ίας, 
άλλως ώς γνωρίζετε, ή ψήφός του ειχεν έζέλθει.

— Τώρα λοιπόν ;
— Τώρα διαφέρει τό πράγμα. ’Εάν νυμφευ- 

θήτε τό δεύτερον, δ υιός σας δέν ήναι πλέον 
υίός χήρας, καί έπειδή είναι ήδη άργά όπως 

παρουσιασθη ώς έθελοντής, θ’ άναγκασθή νά ύ- 
πηρετήση έπί πέντε έ^ή ώς στρατιώτης.

— Όρκία δουλειά, πληρώνει ένα αντικατα

στάτην.
__  Δέν ύπάρχουν πλέον αντικαταστάσεις έν 

τώ στρατώ.
— Τότε κατορθώνομεν τήν απαλλαγήν του 

διά τών χρημάτων.
— Τά χρήματα δέν είσχωρούσι πλέον εις 

τήν στιγμήν ταύτην.
— Άλλά είναι τρομερόν !

__ Μάλιστα.
— Ό υιός μου γνωρίζει τούτο ,;

I — Μάλιστα.
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— Και τί σας είπε ;
— Μέ παρεκάλεσε νά μή σχς διαβιβάσω τήν 

λεπτομέρειαν ταύτ/jv.
— Δυστυχές τέκνον ! Κύριε Π. δέν υπανδρεύ

ομαι πλέον. Κάλλιαν ρ. ή τ η ρ π α ρ ά σύ

ζυγο ς.

Ή καλή γυνή έκράτησε τόν λόγον της.
Και ναι μ.έν, οτι μετά πέντε έτη, οπότε 

πλέον ό υιός της θά έξαιρεθή της στρατιωτικής 

υπηρεσίας, θζ ήναι ελεύθερα νά συνέλθη είς γά

μου κοινωνίαν, άλλ’ αρα γε είς ηλικίαν τεσσαρά

κοντα τεσσάρων έτών, θά έπανθει η αύτη ώ- 
ραιότηςέπί τοϋ προσώπου της, ή ταύτην θζ άν- 

τικαταστήσωσιν άπεχθεΐς ρυτίδες; Τοϋτο άνα- 

λογιζομένη, έλυπεΐτο σφόδρα.

Δυστυχής γυνή ! Έγώ, τό κατ’ ’μέ, σοΙ εύ

χομαι νζ εχγ,ς τήν αύτην, ώς καί προ πέντε ε
τών, ωραιότητα, ίνα δυνηθρς νά εκπλήρωσής 

ό,τι χάριν τοΰ μητρικού φίλτρου σου έστερήθης, 
καθιστάμενη και σύζυγος καλή, ώς ύπήρξας και 

υ.ήτηρ άγαθή και φιλόστοργος.

Δ. Θ. Καλεμης

ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ.

Ή Χρονολογία έστι γνώσις τών χρόνων, 
καθ’ ούς έκαστα τών ίστορουμένων συνέβη- 
σαν(α), δι’ής φυλάσσεται τάξις καί συνέχεια 
εις τήν ιστορίαν, αί διάφοραι έποχαι έναργέ- 
στεραι γίνονται, και τά Ιστορούμενα σαφέ
στερα. ’Εποχή ο ενταύθα έστιν όρος χρονι
κός αξιολογώ τινι συμβάντι σημειούμενος, άφ’ 
ού οί χρόνοι, ώς άπό τίνος αρχής άριθμούν- 
ται. Χρονολογικά! δ’ έποχαι εΐσί διάφοροι, ώς 
ή τής Τρωάδος καταστροφή, αί ’Ολυμπιάδες,

(α) Χρονολογία ούκ άπεικότως ρηθείη, είτε 
απλώς περί χρόνου τον λόγον ποιούμενη πραγ

ματεία, και έκ τών χρόνων έπαρίθμησις, συν

ημμένα τά έν αύτοΐς πεπραγμένα έχουσα.

ή κατά τών Περσών ’Εκστρατεία τού Με
γάλου ’Αλεξάνδρου, ή τής πόλεως Ρώμης 
κτίσις καί άλλαι, τάς όποιας μετεχειρίζοντο 
καί οί Χριστιανοί πρότερον, έως ού μοναχός 
τις Διονύσιος δ Μικρός έπιλεγόμενος, χρονο
λογικός συγγραφεύς τού έκτου αΐώνος τού 
χριστιανισμού, είσήγαγε τήν συνήθειαν τού 
χρονολογ'εϊν άπό τού χρόνου, καθ’ ον δ Χρι
στός έγεννήθη, ήν συνήθειαν μεταχε:ρίζον:-·ι 
ήδη όλοι οί χριστιανοί, διό καί Αειιι-ή επο

χή καλείται. Έμπειροι όμως τών μετά τχύ- 
τα χρονολόγων απέδειξαν οτι όλην τετραε
τίαν ή πενταετίαν έσφαλιν δ Διονύσιος(β). 
Μεταξύ τών χρονολόγων τοσαύτη έστι διαφω
νία περί τών όσοι άπό κτίσεως κόσμου άχρ: τής 
τού χριστού γεννήσεως παρήλθον χρόνοι, ώστε

β) Κατ’άρχάς καί μεταξύ τών χριστιανών 
οί ιστορικοί διώριζον τούς χρόνους, ή άπό κατα

βολές κόσμου, τόσους καί τόσους άριθυ.ούντες 

ή άπό ’Αβραάμ· άλλοι κατά τάς παο’ Έλλη- 
σιν ’Ολυμπιάδας· άλλοι άπό της εκστρατείας 
κατά τών Περσών’Αλεξάνδρου τοΰ Μακεδόνος, 

οιτινες καί έλέγοντο χρόνοι τών Σορομακεδόνων · 

άλλοι μετά ταΰ εα άπό Διοκλητιανοΰ, ήτις καί 
ώνομάσθη Εποχή Μαρτυρική, διά 

τον έπ’ έκείνου τοΰ τυράννου γεγονότα κατά της 
Εκκλησίας φρικτόν διωγμόν. ’Αλλά τέως κατά 
τόν εκτον αιώνα, έπί της βασιλείας τών Ίου- 
λιανών ήρξαντο νά χρονολογώσι άπό της τοΰ 

Κυρίου καί Θεού ημών ένανθρωπήσεως, λέγοντες: 

’Από τοΰ Σωτηρίου έτους, άπό χριστού, άπό 

της ένσάρκου οικονομίας κτλ.

Πεώτος δε Ιστορείται ότι έγεινε της συνήθειας 

ταύτης εισηγητής Διονύσιος ό Μικρός επιλεγό
μενος. Αυτός Σκύθης ών τό γένος, μοναχός τό 

επάγγελμα, χρονολόγος την σπουδήν, άντί της 

άπό Διοκλιτιανοΰ χρονικής άναμετρήσεως, είσή- 

γαγεν είς την έκκλησίαν τούς άπό της ένσαρ- 

κώσεως χρόνους, άριθμήσας έτη άπό Χριστού 

532’ Καίτοι άναφέρεται άλλος προ τοΰ Διονυ
σίου τούτου μοναχός καί εκείνος Αιγύπτιος. δ_ 

διακόσια', περίπου διάφοραι γνώμαι τών δποίων 
τά άκρα επέκεινα 3,000 χρόνων άπ’ άλλή- 
λων διίστανται. Διά τούτο οχληρός καί άδό- 
κ<μός έστιν δ τρόπος, τόν όποιον μεταχειρί
ζονται πολλοί ιστορικοί έν τή χρονολογία τής 
παλαιάς Ιστορίας, άριθμούντες κατά τό άπό 
καταβολής κόσμου έτος διότι διαφοροφρονούν- 
τας άκολουθούντες χρονολόγους, συγχέουσι 

τόν άναγνώστην, μή δυνάμενον έκ τής ανω
μαλίας ταύτης νά συμπεράνρ τόν χρόνον καθ’ 

δν τά Ιστορούμενα συνέβησαν. Ίινες μετα
χειρίζονται τήν Ιταλικήν περίοδον, ήν έπενό- 
ησε ’Ιωσήφ β Σκαλίγερος. Αύτη ο άναφυε- 
ται έκ τών ηλιακών καί σεληνιακών κύκλων 
καί τών Ίνδικτυόνων, δηλαδή τών άριθμών 
28, 49 καί 43, τών δποίων πολλαπλασια- 
ζομένωνπρός άλλήλους, προκύπτει δ άριθ- 
μός 7.980 δστις είναι ή Ίουλιανή Περίοδος, 

Ή Διονυσιακή ή~.ν. ή Κη' ή έποχή ά^τ/ζ- 
ται τώ 4,744 έτος τής Ίουλιανής περιόδου·

αοζ
ώ

» ετη,ι Διονυσιακά ταΰτα
, δίδουσι περισσοτέρους 

ζρήλθον, χρόνου 

έξ εναντίας, οτι ολιγωτερους, οι

νόματι Πζνόδωρος, άρχ/γό,' τοΰ τοιούτου έτους 
έπί της βασιλείας τοϋ Άρκαδίου γενόμενος. Ή 
έποχή αύτη τών χρόνων, ήτις κζί Διονυσιακή 

καλείται, μεταξύ τών χριστιανών έπεκρζτησε, 
καί κρατήσει, καί κρατεί. Έμενεν όμω; 

τοϊς χρονολογούσε περί αύτής διαφωνία 

οί μέν, λέγουσιν, οτι τά 

ώς σήμερον άριθμοΰντζι 
τω όντι τών δσωνζπο χριστού 
7 ή 8, οί δ"
μ'εν 1, οί δέ 2, οί δέ 3, οί δε 4 οί δέ 5, έως τών 

6. "Όθ-ν οί μέν τόν προχρονισμόν ύφορώμενοι ά- 
φζιροϋσι οί δέ τόν μετζχρονισμόν υποπτευόμενοι 

προσθέτουσι πλείονζς ή έλάσσονας χρόνους, όταν 

θέλωσι κατά τήν ιδίαν γνώμην νά χρονολογή- 

σωσι τήν έν χερσίν ύπόθεσιν αυτών προς άκρι- 
βειζν. Οί δοκιυ,ώτεροι όμως τών χρονολόγων, 

ίσως δέ καί οί περισσότεροι κρίνωσιν ότι ο Διο

νύσιος έπεβράδυνε κατά τέσσαρας χρόνους τό α

ληθές καί κύριον έτος, καθ’ ο έπληρώθη ή υπερ

φυής τοΰ Κυρίου κατά σάρκα γέννησες- 

αλλά ταύτην τήν σκοτεινήν καί κοπιαστι
κήν χρονολογικήν μέθοδον έώμεν άλλους, 
ημείς δ’ άκολουθήσωμεν όπως ευρωμεν.

Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΙΣ
*Η

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΗΘΕΙΑΣ

Λαμπρά χαί μεγαλοπρεπής υπήρξε*·  
ή δυθείσα έορεή έτ ταϊς αίθοΰσαις τοϋ 
Κυρίου Λεμάζ προέι’ρω έ>· τή Βου.Ιρ της 
Βορδώ ! Οι χοροί είχον όιαρχέσει μέχρι 
της Τετάρτης πρωινής ώρας και οΰδείς, 
μή έζαιρουμένων οΰδ' αυτών έτι τών δυσ
χερών πως προσκ.Ιηθεισών χυριώ*·,  δέν 
ήδυνήθη νά μή άποφανθή οτι τδ δείπ
νου, ή υποδοχή, ύ χορός, καί έν γένει 
τά πάντα ύπήρζαν θαυμάσια, ως ήρριο- 
ζεν είς οικίαν ϋψτη.Ιής περιωπής, Ως 6έ 
συμβαίνει πάντοτε, ύπδ την Λαμπράν ε
κείνην έζιοτερεκην δι^εν ΰπεκρίπτοντο 
Θ.Ιί^εις καί άνησνχίατ, ας ό κ. και ή κ. 
ζίεμάή κατά την στιγρην εκείνην προσ- 
επάθησαν όπως άποχρύψωσιν, ένεκα τών 
όποίιυν ούκ' ό.Ιίγην γενναιότητα καί ε
πιθυμίαν έπεδεί^αντο.

Τών άνηονχιών δε τουτιυν πρόξενος 
ην αύτδς ό υιός τιυν, ό Γεώργιος Δεμάζ 
όατις τδ δέκατον τέταρτον έτος τΤ^ς ηλι
κίας αΰτοΰ μό.Ιις αγιυν, δις κατ επανά- 
.Ιη^ιν άπεπέρφθη έκ δύο Λυκείων, ένεκα 
τοΰ άναγώγου αΰτοΰ χαρακτηρος, καί 
δέν ήΛ,Ιασσε διαγωγήν ούτε έν αΰτώ τώ 
έκκ.Ιησιαστικώ διδασκα.Ιείω είς ό έτέθη. 
Ό διευθυντής τοϋ ενδιαιτήματος τούτου 
έκτιμών τήν οικογένειαν τοΰ άναγώγου 

I μαθητοϋ, έκράτηοεν αΰτδν έπί τινα και- 
44
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ρον άλλά μετά παρέλευσιν ολίγου χρό

νου άνεκοίνου αύτοίς οτι πάντων : τών πρός 
μόρφωσιν τοΰ υίοΰ αύτών μέσων ανωφελών 
άποβάντων, έσκοπει δπως τιμωρήση αυτόν 
διά τής έσχατης τιμωρίας.

Παρεκτος τών τριμηνιαίων και επισή
μων δελτίων, ή οικογένεια Δεμάζ έλάμ- 

βανεν άνά παν Σάββατον έκ τοϋ τήν 
πέμτην τάζιν διδάσκοντος καθηγητοϋ 

τον Γεωργίου και έν ιδιαίτερον γραμμά
των. Πρό τινων δέ ωρών έλαβε τοιοϋτον, 
χάριν δέ τον όποιον ό κ. Μαρβόα σύμ

βουλος έν τώ έφετείω τής Βορδώ, ώς καί 
ό κ. Ώδιέ, γενικός συνήγορος έν τή αυ
τή αύλή, παρέμειναν δπως μάθωσι τό 
έμπεριεχόμενον αύτοϋ, έντή μεγάλη αι

θούση τής υποδοχής, οπότε πάντες οί 
λοιποί προσκεκλημμένοι άπήρχοντο.

— Λοιπόν τί νεώτερα; ε'πεν ό κ. Μαρ- 

βοά.

— Χειρ χειρότερα, άπεκρίθη ό κ. Δε
μάζ, ζητών έν τώ θυλακίιρ τοϋ ενδύμα

τος του τήν έπιστολήν.
— ’Ακούσατε, έπρόσθεσεν ούτος, τί 

μέ γράφει ό τοϋ Γεωργίου καθηγητής: 
« Ούδεμία μέχρι τοϋδε βελτίωσις. Τό 
δυστυχές τέκνον σας προετοιμάζει έαν- 

τω θλιβερόν μέλλον».

ΟΙ δύο τής οικογένειας Δεμάζ φίλοι, 

έπειράθησαν παντί σθέιει δπως παρη- 
γορήσωσιν αύτήν φαίνεται όμως ότι ή 
παραχθεισα είς αυτούς έντύπωσις ήν 
λίαν σοβαρά, έπειδή ώρας τινας άργώτε- 
ρον ό κ. Μαρβοά μοι έδιηγεϊτο τούς φό
βους του, ώς καί τάς τοΰ γενικόν συνη
γόρου.

— Βλέπετε, μέ εΐπεν, ό Γεώργιος θά 
προζενήση είς τούς γονείς αντοϋ μεγά

λος λύπας.
Καί μοί έδιηγήθη τά περί τοϋ γραμ

ματίου τοϋ τήν πέμτην τάζιν διδάσκον
τος καθηγητοϋ.

— Νομίζω, τώ άπεκρίθην, δτι άνη- 

συχήτε πέραν τοΰ δέοντος. Πόσα δεκα- 
τετραετή ιδιότροπα παιδία, έγένοντο 
χρηστότατα έν τή εικοσαετία των!

— Ώ! είπεν ό κ. Μαρβοά· είσθε λίαν 
αίσιόδοζος! έγώ όμως δέν συμφωνώ ώς 

πρός τούτο, καθότι έχω λόγους ισχυ
ρούς ν’ αμφιβάλλω.

— Καί ποιους λόγους δύνασθε νιι έ- 

χητε υμείς, ούτινος τιι τέκνα είσι παρά
δειγμα ;

— Συγγνώμην, ότι τά τέκνα μου δέν 
είνε άνελλειπή, τούτο αληθές· άλλ’ είμαι 
πατήρ ευτυχές, συνάμα δέ'καί υπό τής 
θείας προνοίας ευνοηθείς. Τό τοϋ καθη
γητοϋ τοϋ Γεωργίου γραμμάτιου μοί ά- 
νακαλεί είς τήν μνήμην προφητείαν τινα 

πρό τριακονταετίας λεχθείσαν παρά τί
νος καθηγητοϋ, καί αύτοϋ έπίσης διδά
σκοντος είς τήν ιδίαν τάζιν καί έχοντας 
ίδιότροπόν τινα καί οχληρόν μαθητήν. 
Είνε δέ μία έκ τών άρχαιοτέρων καί άλ- 

γεινοτέρων μου αναμνήσεων, ήν πρού- 
τίθεμαι νά σοί διηγηθώ- θα ίδήτε δέ ότι, οι 
άζιοσέβαστοι ούτοι καθηγηταί καθορώσιν 

εναργέστερου τό τών μαθητεΐ'ομένων αΰ- 
τοίς μέλλον, καί ότι έν τέλει ό κ. καί ή 
κ. Δεμάζ έχουσι δίκαιον νά φοβώνται ώς 

π^ ός τό μέλλον τοϋ υ’ιοϋ αύτών.
Έκαθέσθημεν παραλλήλως έπί τοϋ 

ανακλίντρου μου, καί ήρχισε νά διηγή- 
ται τάς αναμνήσεις του ώς έζής:

— Ημεθα τριάκοντα καί έζ μαθηταί 
έν τή πέμπτη τάζει τοϋ έκπαιδευτηρίου 
τοϋ \4j-iou Λουδοβίκου έν Λ ... “Εχον- 
τες δέ καθηγητήν ήμών, τόν κ. Τουρνέ, 
μαθηματικόν πεπειραμένου, άλλ’ ολίγον 
αδυνάτου χαρακτήρας, προωδεύομεν 

ποιοϋντες αύτώ παντοειδείς κακουχίας. ) 
Μεταζύ ήμών υπήρχε καί τις άνάγωγος, 
μόλις τό δέκάτον τέταρτον έτος τής ηλι

κίας αύτοϋ άγων, όνόματι Γιλβέρτης, ό 

οποίος, αδύνατον νά ύπάρχη πανουργία 
έν τώ κόσμω ήν νιι μή έζετέλεσεν. Η α- 
φήγησις έσται εκτενής, διό θα περιορισθω, 

διηγούμενος ύμίν τά κυριώτερα.
Ημέραν τινά, ένώ ό κ. Τουρνέ μάς 

παρέδιδε τόν Κικέρωνα, μεταζύ όλων τών 

σημειώσεων συνέπιπτε νά λάβωμεν ύπό 
σημείωσιν καί τό έζής :*δύο  αρνήσεις ί· 

σοδυναμοϋν μέ μίαν κατάφασιν : ό καλός 
Γιλβέρτης χωρίς νά χάση καιρόν, έζή- 

τησε παρ ι τοϋ καθηγητοϋ τήν άδειαν 
όπως ίζέλθη έπί τινα στιγμήν τής παρα- 
δόσεως. Έπειδί) όμως αί έζοδοί του ή ιαν 

πάντοτε αλλεπάλληλοι καί ύποπτοι, ό 
καθηγητής τώ άπεκρίθη διά ρητής άρ- 

νήσεως.
Ό Γιλβέρτης έκ δευτέρου έζήτησε τήν 

άδειαν. Νέα άρνησις.

— Σκεφθείς ολίγον καί χωρίς ν’ ά- 
πωλέση καιρόν, ανέκραζε· ώς βάσιν έ- 

χομεν ότι, δύο αρνήσεις ίσοδυναμοϋν μέ 
μίαν κατάφασιν, άρα λοιπόν καί έγώ, 
κατά φυσικόν λόγον, πρέπει νιι έζέλθω, 
καί εύθετος έζήλθε.

“Ετερον Ιστορικόν. Μια τών ήμερων, 
ό καθηγητής, ήμών έλησμόνησε τήν ταμ- 
βακοθήκην αύτοϋ έπί τής 'έδρας· ό τρο
μερός Γιλβέρτης, δέν γνωρίζω τίνι τρό- 

πω διωλίσθησε πλησίον αύτής καί λα
βών τήν ταμβακοθήκην ήν άνοίζας άφοϋ 
άνέμιζε τόν έν αύτή υπάρχοντα ταμβά- 

κον μέ τινά κόνιν πταρμικήν έκ τών 
σφοδροτέρων, έπανέθεσεν αύτήν καί πά

λιν έν τή ιδία θέσει της. Ο κ. Τουρνέ, 
κατά τήν συνήθειάν του, ήρζατο νά πτάρ- 

υυται τρομερώτατα.

— “Ω! ώ! Καλός οιωνός, καλός οιω

νός, κύριε καθηγητά! έπανελάμβανεν ό 
Γιλβέρτης είς έκαστον πταρμόν.

Συνεπεί α τούτου παρήχθη γενικός 
γέλως. Τήν έπομένην, είκοσιπέντε έκ τών 
μαθητών έλαβον μεθ’ εαυτών έκαστος 
όλίγην δόσιν τής περιφήμου κόνεως, αί 
δέ δύο τής παραδόσειος ώραι παρήλθον 

έν πταρμοίς καί . ..
Ό κα.ίόι. Γιλβέρτης δέν έπαυε κραυ- 

γάζων περί έπιδημίας έγκεφαλικών κα

ταρροών.
Ό καθηγητής προησθάνετο μέν τήν 

έπιβουλήν, δέν ήδύνατο όμως νά έζιχνιά- 

ση τόν έπιβουλέα.
Μετά παρέλευσιυ ολίγων ημερών, ό 

ταλαίπωρος Τουρνέ εύρισκεν έπί τοϋ 
γραφείου του μεγάλην δέσμην χόρτου. 
Τήν έπομένην δέ ημέραν ό χόρτος άνε- 

πληροϋτο διά πήρας τίνος περιεχούσης 
βρώμην. Θεωρώ όλως περιττόν όπως 
ε'ίπω ύμίν ότι αυτή έπρομηθεύθη έν. τίνος 
φάτνης ύπό τοϋ Γιλβέρτου. Ο άθλιος 

τοσοϋτον εΰστόχως ύπεκρίνετο τό πρό
σωπον αύτοϋ, — δν πας τις θά έζελάμ- 

βανε ώς ήθοποιόν μάλλον τής σκηνής 
παρά σπουδαστόν, — ώστε ήν αδύνατον 
ν’ άποδειχθή ένο·χος τών κακοβουλιών 
του. Ό κ. Τουρνέ είχε μέν τήν ήθικήν 
άπόδειζιν τής ένοχής του, άλλ ό Γιλ- 

βέρτης άνακρινόμενος άπεκρίνετο μετά 
τοσαύτης άταραζίας, ώστε τό θύμα του 

άκον ένέδιδε.
'Ημέραν τινα μάλιστα ό Γιλβέρτης ά- 

γανακτών ένεκα τών προσαπτομένων 
αύτώ υπονοιών, έζήτησεν αναφανδόν τόν 

λόγον, τοϋθ’ όπερ καί έγένετο.
Έν τούτοις τό διπλοϋν συμβεβηκός 

τής χορτο-δέσμης ώς καί τής βρωμο- 
• πήρας προύζένησαν μέγαν θόρυβον συ- 
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νεπεία δέ τούτον εΰρομεν πρωίαν τινά 
τόν Λυκειάρχην καθήρενον έπί τής έδρας 
τοΰ ήρετέρου καθηγητοϋ, μείναντος τοΰ 
τεΛευταίου οίκαδε ένεκεν σφοδρού κατάρ- 
ρου. Άμα τή προσεΛεύσει άπάντων των 
εν τή ήρετέρα τάζει ραθητών ό Λυκειάρ
χης προσηγόρευσεν ήρίν ώς έζής :■

Κύριοι I

-— Σήμερον θά σας παραδώσω εγώ τό 
μάθημα. Πριν ή άρχίσωμεν, οφείλω νά σάς 
είπω ότι οί προπηλακισμοί οί προξενηθέντες 
ύφ’ ύμών τφ κ. Τουρνέ, θά έχωσι δεινοτέρας 
συνέπειας παρ’ όσων σκέπτεσθε. Θά άναγκα- 
σθώ, έν πρώτοις, νά αιτήσω τήν τού καθη- 
γητού τούτου παύτιν, δ όποιος οικογενειάρχης 
ών, 0’ άναγκζσθή ένεκεν υμών νά έγκατα- 
λείψη πόλιν, ένθα έχει τά συμφέροντά του, 
τούς φίλους του καί τά φίλτατά του τέκνα. 
Η μεταβολή αύτη έσται αύτφ δυστύχημα 
διότι, δ κ. Τουρνέ σταλήσεται, ώς εΐκός, είς 
Λύκειόν τι τής τελευταίας τάξεως, ά'ν δ’ άλ
λως καταστραφήσεται. Έφθαρμενον στάδιον! 
Δέν έσκέφθητε περί τούτων, είμαι βεβαιώτα- 
τος: άλλ’ ήδη δτε εϊδοποιήθητε, πιστεύω ότι 
δεν 0 ά έςακολ ουθήσητε τάς προπέτειας έάν δέ 

τούναντίον εϊσθε κακής ψυχής.
ΊΊ προσαγόρευσις αύτη, είς ήν ούδε- 

ρίαν ΰπόστασιν έδιδον, εν τοσούτω μάς 
συνεκίνησε βαθέως. ΠΛείονες της τάζεως 
προέτρεψαν τόν ΓιΛβέρτην όπως παραί
τηση ήσυχον τόν δυστυχή Τουρνέ.

Ή ησυχία διήρκησεν έπι έν δεκαπεν
θήμερον, διά τόν καθηγητήν ρας.

Μετά τήν Λήζιν όμως τοΰ χρόνου τού
τον, ό ΓιΛβέρτης έθεσεν ύπό τήν καθέ- 
κΛαν πυροτέχνημά τι και έκπυρσοκρό- 
τησις τρορερά παρήχθη.

Ένορίσαμεν ότι ή πΛησίον κειαένη 
πυριτιδαποθήκη άνετρέπετο.

— Δυστυχή! ταΛαίπωρε! έκραύγασεν 

ό κ. Τουρνέ, θ’ άπωΛεσθής έπι τοΰ ίκρι- 
ώρατος.

Καί (δείκνυε τόν ΓιΛβέρτην διά τρα

γικής τίνος χειρονομίας.
ΟΙ ήρίσεις τής τάζεως έρρίγησαν οί δέ 

Λοιποί έζερράγησαν είς γέΛωτα.
’Εγώ ήρην έκ τών ριγησάντων

θά ίδήτε ότι δέν ειχεν άδικον. Τό δι- 
δασκαΛείον μικρογραφικώς είναι τόπος 
τις, έιθα τό παιδίον και τό μειράκιου 
αύζάνοντα διά προσόντων καίέΛΛείιβεων 

κέκτηνται όμως ταΰτα καί έν τή ανδρική 
ήΛικία έν κοινωνία.

Τό επόμενον έτος, των άνωθι Λεχθέν- 
των συρβεβηκότων, ό πατήρ ρου εστάΛη 
είς τήν εσχατιάν τής ΓαΛΛίας. ’Εκεί ά- 
πώΛεσα έντεΛώς έζ όψεων τό γυρνάσιον 
ένθα παρήτησα τήν’τάςιν ρου, τόν καθη
γητήν Τουρνέ και τόν συρπαθητι,κώτατον 
συμμαθητήν ρου ΓιΛβέρτην. Εικοσαετή- 
ρίς έκτοτε παρήΛθε. Κατά τό πέρας τοΰ 

ρακροΰ τούτου χρονικού διαστήρατοι-, 
σννήντησα μίαν ημέραν έν άτραράζη 
τινι ένα κύριον, τοΰ όποιου ή μορφή μοί 
άνεκάΛη άορίστως τά α,ΛΛοτε γνωσθέντα 

χαρακτηριστικά τον. 'Ίσως διενοήθην ά- 
πατώμαι καί έμεΛΛον ν' άπασχοΛηθώ είς 
τήν ά» άγνωσιν τοΰ ήρετέρον φύΛΛου, 
ότε ό οδοιπορικός συνοδοιπόρος ρου 
άνοίγων τό χαρτοφυΛάκιόν του, παρήτη- 
σε νά τοΰ πέση έν έπισκεπτήριον, έπί 
τοΰ όποιου, ρέχρις δτου έτεείνος τό άνα- 
Λάβη, ήδυνήθην ν’ άναγνώσω Παυλΐνος 
Β-ρτράνδ. Εκ τούτου τόν άνεγνώρισα.

— Κύριε, είπον αυτήν εύαρεστήσθε νά 
ροί συγχωρήσητε έρώτησίν τινα ;

— Δύο καί τρεις, αν αγαπάτε, κύριε.
— Δέν διήΛθετε, τυχαίως, τό πέρπτον 

σχοΛικόν ύμών έτος, έν τώ γυρνασίω 
τοΰ Άγιου Λ.... έπί καθηγητοϋ τίνος ό- 

νόματι, άν δέν ρέ άπατα τό ρνημονί- 

κόν, κ. Τουρνέ;
—ΜάΛιστα, ροί άπεκρίθη.
-Τότε εΐρεθα. σνρραθηταί. Είμαι ό 

Λοί’ί Μαρβοά.
— Είσαι ό Λουί Μαρβοά;
—Βεβαιώτατα.
— Τόσον τό καΛΛίτερον! όποια ευ

τυχής συνάντησις!
Καί περιεπτύχθηρεν έγκαρδίως.
Εγευρατίσαρεν όροϋ έν Ρονένη ένθα 

άφίχθημεν.

Ό ΠαυΛΐνος Βερτράνδ κατείχε προηγ- 
ρένην τινά θέσιν, εγώ ήρην γενικός συ
νήγορος· άρφύτεραι Λοιπόν αί θέσεις ή- 
σαν τιρητικαί καί ήρεθα έκ τοΰ ίδιου 
κόσμου; ώσαύτως δέν έζητάσαρεν τό πρό
σκομμα όπερ διωΛίσθαινεν σχεδόν άτυ- 
χώς ρεταζΰ δύο αρχαίων συμμαθητών 
τεθειμένων τοΰ μέν ύψ-ηΛά τοΰ δέ κάτω 
έπί τών βημάτων τής κοινωνικής κΛί-

ρακος.
ΆνωφεΛές νά είπω ύμίν, ότι έπί ποΛ'υ 

ώριΛήσαρεν περί του γυμνασίου τοΰ Α
γίου Λ ... Ό Βερτράνδ, ό όποιος συνε- 
πΛήρωσε τάς σπουδάς του έκεί ένθεν 
σχεδόν δέν άπεμακρύνθη, έγίνωσκε τό 
στάδιον άπάντων τώ>ν αρχαίων τής πέμ
πτης συμιιαθητώι' του. Αί αποκρίσεις 
αυτού πρός τάς ποΛυαρίθμους 'ερωτήσεις 
<ϊς τώ άιηϋθη α, μο' έδειζαν τήν άΛή- 
θειαν 'εκείνων άτερ ήδη σάς είπον: ήτοι· 
τό παιδίον, άνευ εζαιρέσε υς, φαίνεται έν 
τώ σχοΛείω, ό,τι έσεται ήρέραν τινα έν 

τή κοινωνία.
Οί έπιρε.ΙεΖς καί φ Λ άπονοι Γιχον άφι- 

χθή είς Λίαν τιμη-ικάς θέσεις· οί οκνη
ροί άπωΛέσθησαν, οί δέ φΛύαροι εύρί- 
σκοντο έν βορβ >ρω· τωαύτη ήτο ή άπει- 

κόνισις.

Μαθητής τις ειχεν άφιχθή ύιβηΛότε- 
ρον καί μακρότερον παρά τάς πρώτας 
φαινομένας άρχάς του.

Ό Βερτράνδ ροί έπΛηροφόρησεν ότι 
ό Ιωσήφ Ρουσσώ ήτο βουΛευτής.

ΒουΛευτής ό ρικρός 'εκείνος Ρουσσώ 
ό όποιος δεκατετραετής ών, είσήγε τά 
δάκτυΛα έν τή ρινί του, καί δέν ήζευρεν 

οΰδερίαν, έστω καί άπΛήν, Λέςιν νά όρ- 
θογριιιβ-η ;

— Ναι, φίΛτατέ μοι, ό Ρουσσώ είναι 
ήδη βουΛευτής καί ισχυρός Φαίνεται δέ 
ποΛυΛογών έν τω κέντρω τοΰ πΛήθους 
ότι έδει αυτός νά ώνομάζετο ύπό-γραμ- 
ματεΰς τοΰ κράτους, καί αγνοώ τέΛος ό
ποιου υπουργείου.

— ΈζηκοΛούθησε μετά τήν πέρπτην 

τάς σπουδάς του ;

— Παντάπασιν. Ληφθείς δόκιμος κα
τά τήν έκτην έζέτασίν του παρά ίατρο- 
διδάκτορος, προσεπάθησεν ώς ποιεί πας 
δόκιμος, ρεταχειριζόρενος τόν καιρόν 
αύτοΰ καί τά άναγκαιοΰντα χρήματα 
ίνα γείνη ιατρός· άΛΛ είναι εις αγύρτης 
τοΰ χωρ>ίου, αμαθής, ιϊνευ ιδεών καί ύ
ψη Ιών αισθημάτων, χαρερπής καί άνά- 
ζιος τό φέρειν τίτΛον δημάρχου καί τής 
μικροτέρας έτι αγροτικής κοινότητας.

— Ωραία τόν εϋτρεπίζεις!

— Σέ βεβαιώ ότι τόν φείδομαι· άΛ- 
Λως, πΛείστα θά σοί έΛεγον περί τοΰ πο· 
Λιτικοΰ τούτου άνδρός. Η γενική γνώμη 
δύναται έγκρίναι περί αύτοΰ, ά.ΙΛά τό 
κατ' έμέ πότε δέν θά Λάβη τό έπισκεπτή
ριον τοΰ ΠαυΛίνου Βερτράνδ.

ΈΘΛιιβα τήν τοΰ αρχαίου συμραθη- 
τοΰ ρου χείρσ, ό όποιος πάντοτε ήτο ό 
αυΐό; Βερτράνδ ό έν τώ γυμνασίω 'επο
νομαζόμενος Εύθύδικος, ένεκα τής εντοΛ- 

μίας καί ευθύτητας του.
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— Kai ό Γιλβέρτης, ειπον, ό Γιλβέρ- 

της εκείνος ό όποιος έκαμ,νε να. πτάρνυ- 
ται ειπασα ή τάζις καί έθετο πΰρ ύπό 

την τοΰ δυστυχούς Τουρνέ καθέκ.Ιαν, 
τή Χ?ήσεί πυροτεχνήματος τίνος, τί ά- 

πέγεινε;
— Έπραγματοποίησε την προφη

τείαν τοΰ καθηγητοΰ ήιιών.

— Οποίαν προφητείαν ;
■— Πώς! δέν ενθυμείσαι πλέον, ότι 

μετά τη- τοΰ πυροτεχνήματος έκπυγσο- 
κρότησιν, ό κ. Τουρνέ προεφήτεοσεν ότι 
ό Γιλβέρτης άπολεσθήσεται έπί τον ι

κριώματος;
— 'Έχεις δίκαιον. Λοιπόν;

— Λοιπόν ! ή προφητεία έπραγμα- 

τοποιήθη. 'Ο Γίλβέρτης δεκαοκταετηρίδα 

συμπληρών καί τρεις προσέτι μήνας, 

εστάλη ένεκα τοϋ άναγώγου αύτοϋ χα
ρακτήρας είς Αφρικήν, μ.εταζύ τών ζέ

φυρων. Ευρών μέσον συγκαταριθμήθη 
μετ' έπιλέκτων τινων πονηριές ψυχής. 
Έπιλοχίου τι· δς έπιπλήξαντος όλίγον 
αυτόν έμαστίγαισεν απολύτως ώς εί έδε- 

ρεν έν τώ γυμνασίορ τόν πτωχόν εκείνον 
Τουρπίνον έκ τοΰ οποίου ζητών γλυκύ- 

σματα άπωθείτο. Ό ύπαζιωματικός ήτο 
έζαίρετός τις άυήρ· οστις εύσπλαγχνι 

σθέις τόν κακούργου τοΰτον, άπεσιώπησε 
την πρίιςιν και ούδέ λέζιν έπέφερε.

Άντί δέ νιι νυχθή έκ της γενναιότη

τας ταύτης, ό Γιλβέρτης έλαβε κλίσιν νά 
έπιβάλλη τιμωρίαν τοΐς άνωτέροις του. 
Ή οικογένεια του τό» είχε συστήση πρός 

τινα αντιστράτηγον τοϋ συντάγματος 
του, καί ημέρας τινας πρό της έν τώ 
στρατώ κατατάζεώς το ι έγευμάτισε μετ' 

εκείνου ός ώφειλεν είσθαι όσον οΰπω εις 
τών αμέσων αρχηγών του. Διελέχθησαν 

οικογενειακώς έκάπνησαν καί έπαιζαν 

τό σφαιριστηρίου■ Έάν ό Γιλβέρτης είχε 
την έλαχίστην σΰνεσιν, ήθελεν 'εννοήσει 
ότι αί έν Παρισίοις μεταζύ κ. Δυβρώ καί 

κ. Γιλβέρτου εύνωχίαι, δέν έπετρέποντο 
ωσαύτως καί έν Κωνσταντίνα μεταζύ τοΰ 

αντιστράτηγου Δυβρώ καί τοϋ στρατιώ
του Γιλβέρτου. Δυστυχώς ή σπάνις συνέ- 

σεως ήτο μία έκ τών ελασσονών έλλεί- 
ψεων τοΰ άρχαίου μαθητοΰ τοΰ κ. Τουρ
νέ. Πανόμοιος περιεβλήθη καί τήν στρα

τιωτικήν στολήν ινα προσφέρηται πρός 
τόν άντισιράτηγον τον ώς έζ Ισου πρός 

Ισον. ’Αλλ' ό αντιστράτηγος, άφοϋ έπί 
τινα καιρόν είδε τυφλοίς όμμασι καί προ- 
σεποιήθη τόν κωφόν, ήιαγκάσθη, διά 
τόν φόβον τών συνεπειών, να θέση ύπό 
κράτησιν τον Γιλβέρτην, οστις ευρών τήν 
θέσιν άνταςιαν έαυτοϋ άντέτεινε. Εν

νοείς Λοιπόν τό τέ.Ιος κάλλιοτα έκ τοϋ 
χαρακτήρας του. Πρός τόν αντιστράτη

γον του, ό όποιος τώ έπέβαλλε ποινήν 

οκταήμερον, τετράκις ή πεντάκις έπανα- 
ληφθείσαν διά τής αστυνομίας, ό στρα
τιώτης Γιλβέρτης άπεκρίθη δώ ενός ήχώ- 

δους ραπίσματος, δι ό καί ή άπόφασις 
τοϋ πολεμικού συνεδρίου έδόθη χάρις 

ταΐς ύψηλαίς προστασίαις καί τή έπιει- 
κωτάτη καταθέσει τοΰ άντιστρατήγου, ό 
Γιλβέρτης, εί έκέκτητο καλά τινα ήθη, 

ήδύνατο έτι vci διαφυγή τόν ουλαμόν τής 
εκτελέσεως τών δικαστικών αποφάσεων. 
Άλλ’ έδει νά πραγματοποιηθή ή προφη

τεία. Ότής πέμπτης καθηγητής δέν είχεν 
είπεί; είκοσαετηρίδα θά διέλθης έν ειρ

κτή- έιλλά: θά άποθάνης επί τοΰ ικριώ
ματος. Ή στάσις τοΰ Γιλβέρτου ήτο τοι- 

αύτη πρό τοΰ φι.Ιανθρωπικωτάτου πολε

μικού συμβουλίου, καταψηφισθείς ύπ' 

αύτοϋ όπως τυφεκισθή.

"Ηδη έννοείς, έπρόοθεοεν ό Μαρβοά,

διΐι τί ανησυχώ) άκούων έτερόν τινα κα
θηγητήν τής πέμπτης λέγοντα περί μα

θητοΰ τίνος τής αυτής τάζεως;

«Τό παιδίον τοΰτο ετοιμάζει έαυτώ, 

λίαν θλιβερόν μέλλον.»
Ό προφήτης καί ό υπομνηματιστής 

τοϋ προφήτου δέν ήπατήθησαν. Ό υιός 

τον κ. Δεμάζ έσχε τέλος τι ήττον μέν 

τραγικόν, άλ.ί’ αισχρότερου ίσως τοΰ 

Γιλβέρτου.
Συμβουλή τοΐς μαθηταϊς οί όποιοι έ- 

πιτρέπουσιυ έαυτοίς πάντα έν τώ σχο- 

Λείω καί περιμένουσιν όπως ώσι σπου
δαίοι έζερχόμενοι αύτοϋ. Δέν γίνεται τις 

σπουδαίος κατά τό δοκοΰν. Δει προετοι- 
μασθειν παιδιόθεν καί έκ σπαργάνων, ώς 
έ,Ιεγον οί Ρωμαίοι, τού.Ιάχιστου οτε τό 

δίκαιον καί ή θρησκεία όμιλοΰν καί ή έ- 

Λαχίστη έτι κα.Ιή θέ.Ιησις αρκεί άκοΰσαι 

καί έννοήσαι αύτονς.
Π. Ρ.

στως όσα προ'τερον τυχόν έννοοΟμεν διαφορο- 

τρόπως,
"Οπως δέ μή επί ματαίω άναγινώσκη τις, 

άς εχη ύπ’ οψει του τούς έξης κανόνας :
α'. 'Επειδή οί πρωτόπειροι άγνοοΟσι τίνες 

είσιν οί άριστοι συγγραφείς, πρέπει νά συμ- 
βουλεύωνται ειδήμονας άνδρας, παρ’ ών Οά 

λάοωσι τάς άπαιτουμένας όδηγίας ΐνα μή 

χρονοτριβώσιν εις τήν άνάγνωσιν αχρήστων 

ή ολίγης άξίας.
β'. Δέν εινε καλόν ν' άναγινώσκη τις πολ

λά ταχέως καί κατεσπευσμένως, ούδέ πολύ 

μέρος το5 συγγράμματος εις όλίγον διάστημα 
χρόνου, χωρίς νά τό έςετάζη καί έμβαθύνη 

εις τήν έννοιαν αύτού, νά ώφελήται άπ’αύτό 

όσον ένεστι· μέτρον δέ άναγνώσεως εις πάν

τα πρέπει νά ή ή δεκτικότης τοΰ νοός αΰ- 

τοΰ· καί παράδειγμα τούτου προσφυέστατου 

πρέπει νά ή ό στόμαχος, είς τόν όποιον οί 
φρονίμως διαιτώμενοι ρίπτουσιν έν αύτώ όσα 
ευκόλως χωνεύει βρώματα, άπεχόμενοι άπό 

τήν «μετρίαν.
γ’. Χρηστά καί άξιόλογα βιβλία πρέπει 

ν’ άναγινώσκωνται συχνάκις. Κατά πρώτον 
δύναται δ αναγνώστης ν’ άναγνώση βιβλίον 
χρηστόν έπιπολαίως, όπως συλλάβη γενικήν 
τινα τών γραφομένων έννοιαν, ώς δεύτερον 

π.έπει νά τό άναγνώση βραδέως καί προσε- 
κτικώς· προλόγους καί εισαγωγικούς λόγους 
δέν πρέπει νά παραδράμη, όπως έννοήση τήν

I διάταξιν καί τον σκοπόν τοΰ συ(γραφέως.

δ'. Έάν τό βιβλίον τύχη νά ήνε ύλης ε

πιστημονικής, τότε πρέπει εις πάσαν πρότα- 
σι> καί εις πάν θεώρημα νά χρονοτριβή, μέ- 

χρις δτου άντιληφΟή εντελώς τά γραφέντα, 
έάν δέ έχη άπορίας εις χωρία τινά, άς τά 
σηαειώση προσεκτικώς, καί άς άναβάλ/] τάς 
άπορίας του ές άλλοτε· διότι, πολλάκις ο 
νοΰς εύρίσκεται έαυτοϋνοητικώτερος, και ό,τι 
τώρα δέν έννοεϊ, δύναται εύκόλως νά έν .-οήστ,

ΝΕΘΟΑΟΣ ΤΟΥ ΕΠΩΦΕΛΏΣ 
ΑΝΑΓΙΝίΙΣΚΕΙΝ

Δ'.ά τής άναγνώσεως καταλα</€άνίμεν όσα 
άνορες σοριΐ έπιμελώς συγγράψαντες δ'.έδω- 

καν είς τιύ; άλλους ή παρέπεμψαν είς τάς 
έπερχομέυας γενεάς, πολύτιμα καί κάλλιστα 

κειμήλια· άνευ δέ ταύτης ήθέλαμεν άγνοεϊ 
τά τών άλλων ευρήματα ή νοήματα καί ή- 
Οέλαμεν μείνει εις τάς άπλάς ήμών καί μο- 
νομερείς γνώσεις, βσας δι' ιδίας ήμών επιπό

νου καί έπ.μελοΟς σκέψεως καί άσκήσεως ά- 
πεκτήσαμεν όλίγας καί άμυδρας. Εις τά βι

βλία εύρίσκομεν θησαυρούς πολυτίμους νέων 

ιδεών, διδασκομεΟα ν’άποβάλλωμεν τάς άπα
τας ήμών, καί μανΟάνομεν όρθώς καί άτταί-
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μετεπεετα*  αλλ’ έάν ιτολλάκις συνάντηση τάς 
αυτας δυσκολίας, τότε πρέπει νά προστρέξη 
είς άλλου βοήθειαν και νά ζητήσγ] παρ’ αύ- 
τοΰ την έζήγησιν τών αποριών του, χωρίς νά 
συσταλθή ή έντραπή,διότι βοηθέ ιται παρ' άλ
λου, τουναντίον μάλιστα νά αίσχύνωνται ε
κείνοι, όσοι δύνανται νά βοηθηθώσ-. παρ' άλ
λων, προτιμώσι νά πλανώνται είς τήν άγ
νοιαν δι' άλαζονικήν των διάθεσιν.

ε. Ωφελιμώτατον εινε νά γράφη τις πε- 
ριληψιν τών άξιολογωτέρων τής βίβλου*  διότι 
διά τούτου τοΟ μέσου καθαρίζονται καί λαμ

πρύνονται τοΰ αναγνώστου αί ίδέαι*  ο,τι δέν 
εννόησε διά τής απλής άναγνώσεως,καί τούτο 
δύναται νά έννοήση τελειότερον, δταν γράψη 

αύτό.

Ν’ άναγινωσκη τούς συγγραφείς απα
θώς, άνευ φιλίας ή εχθρός κατ'αυτών*  νά 
μή τούς κρίνϊ], χωρίς νά έχη τούς άπαιτου- 
μένους λόγους.

ζ'. Μεταβολή τής άναγνώσεως είνε αναγ
καία. Μετά σπουδαίας καί σοβαράς άναγνώ- 
σεις, πρέπει ν’άναγινώσκϊ] τις καί βιβλία χα- 
ριεντα, ίνα ουτω έλαφρύνηται κάπως άπδ τδ 
βάρος τών σπουόαίων καί ένδυναμονηται είς 
νέας σπουδαίας μελέτας άνάγνωσιν.

*

ΒΙΟΣ και ΕΘΙΜΑ

MIAS INAIHS HABS

Ή Ευρώπη δέν γνωρίζει σχεδόν τούς αγρίους 

της Βορείου Αφρικής είμή έκ των μυθιστορημά
των τού Φενιμόρου Κούπερ οστις, καίτοι πραγ
ματευόμενος μετ’ ακρίβειας περί τού τύπου τών 
Ινδών, αποσιώπα ολοσχερως τον οργανισμόν της 

φυλής. Όθεν πρός Αναπλήρωσιν τού κενού τούτου 
σπουδαία τις γεωγραφική εταιρία έδημοσίευσεν 

εσχάτως πραγματείαν τινά περί τής κοινωνικής 

διοργανώσεως μιας τών φυλών της Βοοείου ’Α
μερικής τών Ούϋκνδότων, έξ ής δημόσιε ύομεν έν 
περιλήψει τά έπόμενα:

Ή κατά φυλήν κυβέρνησες έν τή Βοοείω Άα.=- 
ρικτί βασίζεται έπί τής συγγένειας. Ούδεμία θέ- 

σις έν φυλή τινι υπάρχει διά τινα τού οποίου δ 
τόπος νά μή ύπάρχη ώρισμένος, καί ή παραδο
χή προτιθεται τήν σύστασιν έπι πλάστου συγ-
γενείας εκεί οπού υπάρχει θέσις. Συχνκκις έλέ- 
χθ/) οτι: « η ινδικ/) κοινωνία έστιν ιστοί π ε- 

ρ ί π λ ο κ ο ι συγγένειας, τής οποίας ή βάσις 
έγένετο διά τού αίματος καί τής σκευωρίας διά 

τού μέσου τών γάμων,» και πραγματικώς σύμ- 

πασα αυτή ή κοινωνία τών συγνενών δέν είναι 
ειμη η αναπτυξις της συζυγικής κοινωνίας. Αί 
συνήθειαι ώς έπίσης καί αί παραδόσεις δεικνύ- 

συσιν ετι παρά ταϊς φυλαϊς ταίς μάλλον πεπο- 
λιτισμεναις κατάστασιν τινα προνενεστέοαν, 
καθ ην το κοινωνικόν σώμα ήτο διηρημ.ενον ούχί 
καθ’ οικογένειας, Αλλά κατά οσΖυγ ας καί 
τινες ήδη φαίνονται εΐσέτι οτι δέν έφθασαν είς 
τήν κατά φυλάς διαίρεσιν.

Παρόμοιόν τι όμως δέν συμβαίνει παρά τοϊς 
Ούϋανδοταις οΐτινες εχουσι συνάμα καί τήν οι

κογένειαν καί τήν φυλήν.
Η οικογένεια διά τόν Ινδόν σημαίνει ιδιαιτέ

ρως πως τούς έν ιη οικία, καί ή λέξις έφαρμό. 
ζεται έπί τών προσώπων άπερ έν ταϊς χατα- 

σκηνώσεσι εχουσιν tv μόνον οίκημα, καί διηνε- 
κέσι κοινοτικοϊς πράγμασι, tv τμήμα κοινής 

κατοικίας. Γνωστόν έστιν ότι τό μέρος τής κα- 

τασκηνωσεως τής φυλής υπάρχει ανοικτός τις 
κύκλος πεταλοειδής, οπού έκαστη οικογένεια έ

χει την εαυτης εστίαν τεθειμενην έν τώ κεντ-ιρ 
και σχεδόν πάντοτε ή εστία αύτη ύπάρχει κοι
νή είς δύο οικογένειας, ών έκατέρα κατέχει εν 
μέρος.

Ό διοργανισμός τής οικογένειας έχει τούτο 
το άξιοσημείωτον, ότι δηλαδή ή γυνή έστιν δ 

άρχηγός αύτής. ’Εκτός έν καιρώ πολέμου, ή 
γυνή άρχει πανταχού παρά τοϊς Ούϋανδόταις· 
έν τω συμβουλίω διευθύνει αύτή, έν τή οικία έττι- 
τάττει· καί αύτή μόνη καθαρίζει τας νομίαους 

συγγένειας. Ουτω ό ή φυλή υπάρχει tv σώμα

διοργανούμενον έκσυγ γενών άποτών 
γυναικών «'Η γυνή προεξάρχει τής φυλής.» 
Τοιαύτη έστιν ή διατύπωσις δι ής ο Ουϋανδο- 

της εκφράζει τόν διοργανισμον τούτον. Τα τέκνα 
άνευ διακρίσεως φύλου άνήκουσιν είς τήν φυλήν 
τής μητρός*  ό δέ σύζυγος μόνος διατηρεί τα δι- 

κ αιώματα καί τά προνόμοια τής έαυτού φυ

λής, όταν ζ·ρ μετά τής φυλής τής γυναικός αυ

τού. Ό γυνακεϊος σύνδεσμος ύπάρχει τοσούτον 
καλώς,ό μόνος όστις δημιουργεί τήν νόμιμον συγ
γένειαν, ώστε ο γάμος Απαγορεύεται μεταξύ 

ανθρώπων τής ίδιας φυλής καί, οίασδήποτε καί 
αν η ή συγγένεια, έπιτρέπεται μεταξύ άνθ-ώπων 
διαφόρου φυλής. Ούτως είς άνήρ δέν δύναται νά 

συζευχθγ τήν θυγατέρα τής αδελφής τής εαυτού 
μητρός, ητις Ανήκει είς τήν ίδιαν φυλήν μετ 

αύτού, αλλά συζεύγνυται μετά τής θυγατρος τής
αδελφής τού πατρός αύτού τού Ανήκοντος είς ε- I 

τέραν φυλήν.
Έκζστη φυλή φέρει τό ov'jjioc ΐνό; ζώου του I 

οποίου ό πρόγονος έστιν ό τιτλοφόρο; αύτής. 
Ίπάρ/ουσι δ’ USiv.x φυλαι άνηκουσαι εις τούς 

Ούϋανδότκς- ·?) φυλή τοϋ λύκου, ή τής πλατυ- 
κερω έλάφου, τής χελώνας, τής άρκτου, τοϋ 
θαλασσίου όφεως, κτλ. Γενορένου λόγου περί ί- 
τόυ.ου τίνος τής δεινός ή δεινός φυλής, λέγου- 

σιν οτι η πλατύκερως έλαφος,, ελαφος,άρκτος, 
γελώντι. 'Εκαστη φυλή έχει προσέτι κκταλογον 
ονομάτων παραγομένων έκ τών χαρακ' η ιστ κον 
εξεων ή τών συμβολ κών προσόντων τού θεού αύ- 
το~ς τού τιτλοφόρου*  λέγουσι δ’ ή ισχνή πλα- 

τύκερως έλαφος, οί μακροί γαμψόνυχες, τό σκλη 

cov κρανίον, ορίζοντες μέλος τι τής φυλής τών 
πλατύκεοω έλάφων, τών άρκτων ή τών χελω
νών. 'Άπαξ τού έτους, έν τη εορτή τού θερισμού, 
τό συυ.βούλιον τής φυλής εκλέγει ονόματα δια 

πάντα τά τέκνα τοΰ ένιαυτού γεννηθέντα. Ού- 
δείς δέ δύναται νά μεταβάλλη όνομα, Αλλά διά 
σημαντικόν συμβάν πολεμικόν ή διπλωμ.ατικον, 
δύνανται ν’ άξιωθώσι της τιμής δευτέρου τίνος 

ονόματος χορηγουμένου έν συμβουλίω.

'Όπως είσέλθ/) τις είς μίαν φυλήν πρέπει, ώς 
είπομεν, νά παρουσίαση τόπον συγγένειας*  άρ-

χονται λοιπόν να είσέρχωνται εις μίαν φατρίαν 

(φυλήν), διά τού μέσου τής υίοθετήσεως, κα'ζ 
έάν τις είσέλθη είς τήν φυλήν όπως νυμφευθη, 
φοοντίζουσιν ινα είσέλθη είς ετέραν φατρίαν,εκτός 

τής του μέλλοντος συζύγου.

Ή κυβέρνησις τής φυλής κανονίζεται κατζ 
τήν διττήν ταύτην διοργάνωσιν, δηλ. τής οι

κογένειας καί τής φατρίας, Ανατίθεται δέ εις 
συμβούλια και Αρχηγούς λαμβανομένους έξ έκα
στος φυλής. Ή φατρία έχει τό εαυτής συμβού- 
λιον μεταξύ τών οικογενειαρχών, δηλαδή σύγ- 

κειται έκ γυναικών. Αί δε σύμβουλοι αυται, 

τέσσαοες τόν Αριθμόν, έκλέγουσι τόν αριθμόν τής 
φατρίας μεταξύ τών Αρρένων μελών. Τό δέ συμ

βούλων τής φυλής σχηματίζεται Ακολούθως έκ 
τής συνενώσεως τών συμβουλίων τής φατρίας, 
καί συλλαμβάνει κατά συνέπειαν tv πέμπτον 
Ανδσών καί τέσσαρα πέμπτα γυναικών. Ό δε 
σαχήμ τής φυλής εκλέγεται έπίσ/ις μεταζύ τών 
άνδρών τών Αποτελούντων μέλος τού συμβου-

I λίου.
Ή περίεργος αύτη διοργάνωσις, βασιζομένη 

έπί τής κατά δύο βαθμούς έκλογής, παρέχει εις 
e , d ■»το γυναικεϊον στοίχειον υπεροχήν τινα ητις εκ-

1 πλήσσει τόν Εύρωπαϊον, συνειθισμένον νά βλέπη 

τά ήαέτεοα συντάγματα μή παρέχοντα είς τας 
γυναίκας καί αύτό τό δικαίωμα τής ψήφου. Έν 
’Αμερική απ’ έναντίας -ό προνόμιον, αύτό τό 
μονοπωλεϊον, ύπάρχει δια το αδύνατον φύλον, 

διότι αί τέσσαρες γυναίκες αί συγκροτούσα*,  
τό συμβούλων τής φατρίας, έκλέγονται ύπό τών

I οικογενειαρχών, δηλαδή υπο των άλλων γυναι

κών.
Έοοτάζουσι δέ τήν έγκαθίδρυσιν έκάστης 

συμβούλου έν γένει διά πασαν έκλογήν τά συμ

βούλια τής φατρίας συνέρχονται άνευ τελετής 
τίνος έν ώρι σμένη ήμέρα έκάστης εβδομάδας. 

Τό δέ συμβούλων τής φυλής συνέρχεται τακτι- 
κώς τήν νύκτα τής πανσέληνου έκάστου σελη
νιακού ιχηνός· Αί δε τελευταιαι αυται συνελεύ
σεις συνοδεύονται ύπό διατυπώσεων, συνεχώς πε- 

ριγραφομένων έν τοϊς μυθιστορημασι. Ο
ι γός τών λύκων ύπάρχει δικαίωμα τι ο κηρυ^ κάι 
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ύ αρχιδικαστής φυλής, δηλαδή αυτό; έπ- 

αγρυπνεΐ περί τή; οικοδομή; τού μεγάρου του 
συμβουλίου καί συγκαλεϊ τό συμβούλιον κηρύτ
τει την εναρξιν πληρών καπνοσύριγγα την ο
ποίαν άνκπτει*  άναπέμπει πυκνόν καπνόν πρό; 
τε τόν ουρανόν και την γην. Τότε η καπνοσύριγξ 
εκτείνεται προ; τόν σαχήμ οστι; γεμίζει τό εαυ
τού στόαα δια καπνού έμφυσα βραδεω; έπι τη; 
κεφαλή; τών συυ.βούλων καθυμένων κυκλοτερώ; 
πέριξ αύτού ‘Η καπνοσύριγζ κυκλοφορεί έζ αρι
στερών πρό; τά δεξιά, και άμα περατωθρ ή κυ
κλοφορία αύτη-, ο σαχήμ εξηγεί τόν σκοπόν τη; 
συνελεύσεω;. Τό συμβούλιον συζητεΐ και, γενι
κώς, ο σαχήμ δεν όμιλει και περιορίζεται οπω; 
διατύπωση την κπόφασιν. Όταν δ· τι; ώμίλη- 

σεν έν έννοία τινι θεωρούσιν ώ; ολίγον έντιμον 
δι’ αύτον τό νά μεταβάλη γνώμην*  οπερ έν παρ
ενθέσει, οφείλει νά θέση χαλινόν εί; την κοινο
βουλευτικήν εύγλωττίαν τών Ινδών.

Άλλοτε ό σαχημ. έλαμβάνετο έκ τη; φατρία; 
τών * Αρκτων, ηδη ομ.ω; έκλέγουσιν αύτόν με
ταξύ τ€ών Πλατύκερω έλάφων, διότι, λέγουσιν 
οί Ο5ϋανδότε;, ο θάνατο; άφηρπασε πάντα; 
τού; συνετού; ανδρα; έκ τη; φυλή; τών Άρκτων.

eH ένέργεια τη; κυβερνητεω; συνίσταται εί; 
το ποιησαι σεβαστά τά δικαιώματα και εί; τό 
νά έπανρυπντί εί; την έκπληρωσιν τών κοινωνι
κών καθηκόντων. Άλλω; δέ δικαιώματα καί 
καθηκοντά εί ι/ ώμτμένα ούχί έν κώδηκί τιν, 
άλλά διά τη; συνήθειας, ητι; κατέστη είδος τι 
δικαιώματος καθ’ £ξ.ν.

Ή πολυγαμ.ία επιτρέπεται μέν, αρκεί όμως 
αί σύζυγοι ν’ ανηκωσιν εί; όιαφερούσας φατρία;. 
Άλλως τε η πρώτη συ,υγος μένει αρχηγό; τη; 
οικογένεια;.

Ό μέλλον νά συ,ευχθη άνηρ λαυ.βάνει την 
γνώμην τη; μητρός τη; νεανιδσ; προ; ην έχει 
κλίσιν, είτε ό ίδιο;, είτε διά μέσον τής αητοό; 
αύτού.

^Επεται τό τέλο;)

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 9.
Κυριακήν τινα τού μηνός νοεμβρίου τού έ

τους 4 887 μοί έπήλθεν ή ιδία νά έπισκεοθώ 
τήν φυλακήν τής πόλεως.

Μεταξύ τών πολλών πρό εμού διελθοντων 
δεσμωτών, τήν προσοχήν μου έκίνησε νέος 
ηλικίας είκοσι τριών ή είκοσιπέντε έτών, κε- 
κυφυϊαν τήν κεφαλήν έχων. < . ,

Έν τώ βλέμματι αύτού δέν διεζρίνετο αίσ- 
χρο'της, ώς έν τώ τών άλλων, μάλλον αιδώς, 
ήτις ύπερβαλλδντως μέ κατέπληξ ν.

— Ό νέο; αύτός, μοί ειιτε χαμηλοφώνως: 
δ άρχιφύλαξ είνε εις πτωχός διάβολος μάλ
λον δυστυχής ή ένοχος. Εύρίσκεται έδώ άπό 
τής πρώτης ίανουαρίου, θά μείνη δέ μέχρι 
τέλους δεκεμβρίου τό όλιγώτερον...........

— Τί έπραξε λοιπόν; ήρώτησα.
— Έκλεψε χρυσά ένώτια, δπως δώση 

αύτά ώς δώρον είς τήν μνηστήν του έπί τή 
πρώτη τού έτους 4888.

Έπί τοϊς λόγοι; τούτοι; διέμεινα έπί σμι- 
κρον σύννους.

Ό δεσμώτη; ειχεν είσέλθει είς στενόν δω- 
μάτιον, φέρον άνωθεν τόν αριθμόν 9.

— Δέν νομίζετε, εΐπον τώ άρχιρύλακι, 
δτι δ νεανίας ούτος λίαν αύστηρώ; έτιμωρήθη 
διά στιγμιαϊον σφάλμα; . . .

— Μάλιστα, κύριε. Άφ’ ενός έτους οεν 
έπαυσα έκτιμών τά; εύγενεϊ; διαθέσεις τού α

ριθμού 9. Εινε τίμιο;, φιλόπονο;, καθαρό; . 
Ούδέποτε έξήλθεν άπό τού στόματός του κα- 
κο; τι; Λογο;, ουοε εοειςε ποτέ ανυπομονη
σίαν εινε δ τύπος τών δεσμωτών μου :

— Μικρόν σφάλμα βαρύνει έφ’ δλη; τή; 
υπάρξεως, απήντησα : ίοών έν δυστυχές δν !

— ‘Έχετε δίκαιον, έξηκολούθησεν δ φύ
λα;. Δι’ αύτόν δέν ύπάρχει πλέον εύτυχία 
έν τώ κοσμώ. Θέλετε νά σάς άναγυώσω τό 
άντίγραφον έπιστολής, τήν όποιαν δ ουστυ-

χή; νέος έγραψε πρό; τήν μητέρα του πρό 

όκτώ ήμερων..............
— Καί έχετε τό αντίγραφου τούτο ; ή

ρώτησα.
— Μάλιστα, ή επιστολή έκείνη μέ συν- 

εκίνησε καί θά κρατώ πάντοτε τό άντίγραφον 

αύτή; πρό; άνάμνησιν:
Έρριψα έν ύστατον βλέμμα εί; τό ύπ’ α

ριθμόν 9 δωμάτιον, οπερ κ-κλεισμένον ήτο, 

καί ήκολούθησα τφ άρχιφύλακι.
’Ιδού τό έμπεριεχόμενον τή; έπιστολής τού 

δεσμώτου.
« Μήτερ μου,

«Κατά τήν ώραν ταύτην, καθ' ήν πλη
σιάζει δ χρόνο; τή; άπελευθερώσεώ; μου, αι
σθάνομαι έκλειπούσας τά; δυνάμει; μου, αι
σθάνομαι έγκαταλεϊπόν με τό θάρρος, κατα
νοώ δέ δπόσον τό σφάλμα μου ήτο μέγα, δ- 
ποσον ή τιμωρία ήτο τρομερά ! . . .

« Όπόταν αί θύραι τής ειρκτής μπ άνοι- 
χθώσι πρό έμού, καί μοί άποδοθή ή έλευθέ
ρια, θά έχω τό δικαίωμα νά παρουσιασθώ πρό 

ύμών;
« Θά τολμήσω έγώ, δ κλέπτης, νά γόνυ - 

πετήσω πρός τής τιμιότητο; ύμών;
Όχι, μήτέρ μου, δέν θέλετε έρυθρυάσει, 

ύμεϊς ή τόσον εύγενής ή τόσον αγνή, πρό 
τού άτιμάσαντος το όνομα ύμών !

‘'Αμα τή έξόδω μου άληθή; έξιλασμό; 
άρξεται δι*  έμέ.Θ’άναχωρήσω εί; Νέαν Ύόρ- 
κην, ένθα εύρίσκονται δύο τών φίλων μου, 
άγνοούντε; τό κ,ακούργημά μου. Θά έργασθώ 
ώ; θά είργάζετο δ θέλων ν’ άποκτήση πολύ
τιμον τι, καί θά έπιστρέψω, ώ μήτέρ μου ! 
δπόταν καταστώ άξιο; ύμών

«"Αξιος ύμών καί άξιος τής Ιωάννης έ- 
πίσης. Τής Ιωάννης, τής ορφανής, τήν ό
ποιαν προύτιθέμην νά καταστήσω σύζυ
γόν μου.

« Όπόσον το όνομά μου θά τή έμποιή νύν 
απέχθειαν ’ Καί δταν σκέπτωμαι δτι ένεκα 

τού ‘υπερβολικού προς αύτήν έρωτος κατέστην 
κλέπτη;! αισθάνομαι σειομένας τά; φρέ
να; μου !

« Ήτο ή πρώτη ίανουαρίου, τό γνωρίζετε, 
καλή μου μήτέρ. Μέχρι τής ημέρα; έκέίνη*  
ύπήρξα τίμιος, χρησοό;· μέχρι τή; ημέρα; 
έκείνη; ειχον άκολουθήσει τά; φρονίμου; κα^ 
αγαθά; συμβουλάς σας.............

Ήτο ή πρώτη ίανουαρίου ! Ή ’Ιωάννα 
μοί είπε τήν πρωίαν: ία ίώοά
μου, μή τό ^η τμοκήσηρ.»

«Διηρχόμην πρό τών καταστημάτων, τά 
έκθέμκτα τών όποιων ήσαν πλήρη πολυτί
μων άντικέιμένων. Ενταύθα κοσμήματα, 
χρυσά βιβλία, πορρωτέρω στολίδια καί αυ- 
ρία άλλα άγιοβασνΛνάτικα. . . .

«Τά κέρδη τού μηνός έκείνου ήσαν ελά

χιστα .... έστερόύμην τού άναγκαιούντο; 
χρηματικού πρός αγοράν καί τού έλαχίστου 
έτι άντικειμένου : καί έν τούτιο; δέν ήδυνά- 
μην νά έπιστρέψω είς τήν οικίαν μέ κενά; 
τάς χεϊρας. « /Ζεριμ^κω τά δώρά μου, μή 
τό ^ησ^ιονήσης!» μοί είχε είπεϊ ή Ιωάννα !

« Μήτερ ! μήτ-ρ ! Ή ’Ιωάννα ά; μέ θεω- 
ρή κλέπτην, άλλά πρό; Θεού ! ποτέ νά μή 
μάθη δτι τό εύλογημένον όνομά της τό σε
βαστόν εί; έμέ πρόσωπον τη;, είχε σχέσιν 

μέ τό κακούργημά μου !»....
Καθ’ ήν στιγμήν έπεράτουν τήν έπιστο

λήν ταύτην, ή άνάγνωσι; τή; όποια; μέχρι 
δακρύων μέ συνεκίνησε, δύο γυναίκες ένεφα- 
νίσθησαν πρό τού ούδού τή; θύρα;» . . .

Ό φύλαξ έθλιψε τήν χ^εϊρά μου.

— ‘Η μήτηρ καί ή μνηστή, μοί είπε.

Συνεσπειρώθην έν τιν: γωνία τού δώμα - 
τίου, προβλέπων συγκινητικήν τινα σκηνήν.

‘Ο φύλαξ ίδών τά; δύο γυναίκα; άπεκά- 

λυψε τήν κεφαλήν. . . .
Ή μήτηρ έπλησίασεν αύτόν ζωηρώς.
— Έρχόμεθα νά ζητήσωμεν τον υιόν
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μου, κύριε φύλαξ, είπεν αύτη διά τρεμούσης 
συγκινητικής φωνής . . . ιδού ή πρός ά- 
πελευθερωσιν αύτοΰ διαταγή..............

— Ό Θεός ηύλόγησε τάς προσπάθειας 
ύμών, αγαπητή μου κυρία, άπεκρίνατο δ άρ- 
χιφύλαξ. "Εστω δεδοξασμένον τό όνομα Αύ
τοΰ. Πρό στιγμής ήδη ώμίλουν περί τοΰ 
υίοΰ σας, δστις εινε άξιος γενικής συγγνώ
μης. Έντός δύο λεπτών θά ^ιφθή είς τάς 

άγκάλας σας !

Έκ τής γωνίας μου παρετήρουν τήν νέα
σαν μνηστήν τοΰ δεσμώτου, τής όποιας πυ
κνός πέπλος έκάλυπτε τό εύειδές πρόσωπόν.

Αί δύο γυναίκες έπλησίασαν άλλήλας.

Αίφνης τριπλή κραυγή άντήχησεν.
"Ανθρωπός τις έρρίφθη ώς βόμβα έν τφ 

δωματίω, έπί τινας δέ στιγμάς ήκούετο συγ

κεχυμένος 4 ίθυρος στεναγμών άναμιγνυομέ- 
νων μετά λυγμών.

— Ελεύθερος έπί τέλους είπεν ή μήτηρ, 
είσαι έλεύθερος !

Ό αριθμός 9 έταπείνωσε τήν κεφαλήν.
— Μήτερ μου, Ιωάννα, είπε μετά φωνής 

υπό λυγμών διακοπτομένης, ή άνάμνησις 

τής ύπερτάτης χαράς, τήν όποιαν μοί παρ
έχετε σήμερον, θά μέ άκολουθή πανταχοΰ... 
Θά καταστώ άξιος ύμών τό ομνύω !

— Έλησμόνησα τό σπουδαιότερου έπανέ- 
λαβεν ή μήτηρ διά τόνου άπλοΰ, έπωλήσα- 

μεν τήν μικράν οικίαν ήμών καί άναχωροΰ- 
μεν μετά σοΰ είς Νέαν "Γόρκην.

Ό νεανίας έγονυπέτησε, τούς οφθαλμούς 
μεστούς δακρύων έχων.

— Καί σύ έπίσης Ιωάννα ; ήρώτησεν δ 
δυστυχής νεανίας.

— ’Αγνοείς άπεκρίνατο ή νεάνις, ής ή 
φωνή έτρεμεν αγνοείς, 5τι ή γυνή οφείλει ν’ 
άκολουθή τόν έαντΓ,ς σύζυγον καί ότι σύ 
είσαι ό ίδικός μου ένώπιον τοΰ Θεοΰ!...

Κατά τήν στιγμήν έκείνην δ άρχιφύλαξ, 

δστις είχε μέ πλησιάσει έθλειψε τήν χεΐρά 
μου μέχρι συντρίψεως.

Έγώ έδειξα αύτφ τήν θύραν έν σιγή καί 
άπεμακρύνθημεν. άμφότεροι μέχρι δακρύων 

συγκινηθέντες έκ τής σκηνής, ής έγενόμεθα 

μάρτυρες.
Μ. ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗΣ.

ΑΡΑΒΙΚΑ! ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ

1. Ή γλώσσα ένίοτε κόπτει τήν κεφαλήν.
2. Έάν δ φίλος σου ήνε μέλι, μή τον φά- 
γης δλον.
3. Όταν δ ποντικός καί δ γάτος έχωσιν α
γάπην, γίνεται έλλειψις ζωοτροφιών.
4. Όταν έκβάλη γένεια δ υιός σου, ξύρισε 
σύ τά ίδικά σου.
5. Όταν διαβαίνης τον τόπον τοΰ μονο- 

φθάλμου, γίνου καί σύ μονόφθαλμος.
6. Έάν κατά δυστυχίαν έχης φίλον μωρόν 

έσω σύ φρόνιμος.
7. Όταν ήνε πολλοί πλοίαρχοι, βυθίζεται 
τό πλοίον.
8. Όσα λόγια είπες, σέ κυριεύουν β,τι 
δέ ακόμη δέν είπες, τά κυριεύεις σύ.
9. Όταν ήσαι ακμών ύπόμενε· όταν δέ 
ήσαι σφύρα, κτύπα ίσα.
10. Όταν σκωρίαση δ σύμβουλος, ύαλίζεί 
ή συμβουλή.
11. Ό καιρός διδάσκει έκεΐνον, δστις δέν έ
χει διδάσκαλον.

12. Όστις πλαγιάζει άδείπνητος, σηκόνεται 
χωρίς χρέος.
13. Έπώλησε τόν αμπελώνα, καί ήγόρασε 
πατητήριον (το μέρος είς δ πατούν τά στα
φύλια).

14. Δανεισμένα φορέματα δέν κρατούν ζέ

στην.15. Ή μήτηρ τοΰ βωβοΰ καταλαμβάνει τήν 

γλώσσαν τοΰ βωβοΰ.
4 6. Κοιμάται ή μήτηρ τοΰ φονευθέντος- 

άλλ’ ή τοΰ φονέως αγρυπνεί.
17. Μιας ώρας υπομονή, χρόνων άνάπαυ- 

σις;
18. Φίλοι άριστοι εινε έκεϊνοι οί’τινες παρα
κινούν δ είς τον άλλον είς τό καλόν.
19. Επισκέψεις κάλλισται εινε αί συντο- 

μώτεοαι. ί ι20. Πίασε τόν κλέπτην, πριν αύτός πιάση 

έσέ.
21. Ή σιωπή πολλάκις εινε άπάντησις.
22. Προτιμώ σκύλου κεφαλήν παρά λέοντος 

ούράν.
23. ’Ακόμη καί τόν Ιούλιον δύναται τις νά 

έκλιστρήση.
24. Τής νεότητος ή μέθη ύπερβαίνει τήν 

μέθην τοΰ οίνου.
25. Αί ήμίονοι ύπήγαν νά ζητήσωσι κέ

ρατα, καί έγύρισαν χωρίς αυτιά.

ΤΟ ΕΑΡ
Παρήλθον τά δεινά μας, άνάσανεν ή φύσις 

Ό τύραννος ό γέρων, ιδού έκθρονισμένος·
Ίδέτε τον πώς φεύγει μακράν έξωρισμένος. 

Ιδού κ’ οί οπαδοί του έξόριστοι έπίσης.

Τό χέρι τό βαρύ του μάς έθλιβ' έπωούνως,
Κ’ έκράτει πλακωμένου τό ήμισυ τής σφαί- 

[?αί·
Τό δρέπανον τοΰ Κρόνου κατέστρεψε τό τέρας. 

Καί άντ’ αύτοΰ τό έαρ προβαίνει χαρμοσύ- 
[νως.

Έσκίρτησεν δ κόσμος εύθύς δπού έφάνη 
Μέ τάπητας πρασίνους τό έδαφος έστρώθη- 

Τής φύσεως τό σκήπτρον είς χείράς του έδό- 

[θη.
Κ’ έφόρεσεν ένδόξως σαπφείρινο στεφάνι.

Αί αύρ’ αί ζωηφόροι τήν κόμην του χαδεύουν 

Πλησίον του βαδίζουν τό κάλλος ή νεότης 
Παρέπονται κατόπιν ή τέρψις, ή φαιδρότης, 

Καί τρυφερών Ερώτων χοροί το συνοδεύ

ουν.

’Ακτίνες άναβρύουν άπό τά βλέμματά του· 
Ή λάμψις ή γλυκειά του τούς πάγους ά- 

[ναλύει ·

Ή όψις του τόν ζόφον τά νέφη διαλύει- 

Άνθοΰν αί πεδιάδες ύπό τά βήματά του.

Τό ιον τό σεμνόχρουν προκύπτει εύσχημόνως· 
Ό κρίνος τήν ώραίαν έγείρει κεφαλήν του- 

’Ενδύεται τό ρόδον τήν έκλαμπρον στολήν του 

Καί στέφετ’ δμοψήφως μονάρχης τοΰ χει- 
(μώνος.

Έστέκοντο τά δένδρα ξηρά καί μαραμμένα- 
Τά γυμνωσενδ γέρων, καί άφησε τά ξύλα·

Έγέμισαν δέ τώρα μέάνθη καί μέ φύλλα, 

Καί θάλλουν χαριέντως ώς νύμφαι στο
λισμένα,

Ιδού τό χελιδόνι καί πάλιν έπιστρέφει 
Άπο τήν κινδυνώδη μακράν δόοιπορίαν,

Κ ’ ένφ τήν τραγικήν του μάς λέγει ιστορίαν, 
Περιπετών άτάκτως, τά νεογνά του τρέφει.

Ό ψάλτης τών δασών μας μέ τούς τερ
πνούς τους ήχους 

Μάς θέλγει, μάς ήδύνει, καί μάς ένθου- 
[σιάζεΓ

Μέ τόνους πολυστρόφους τό Έαρ έκθειά^ει· 
Καί έρωτας μηνύει καί πόθους ένδομύ- 

[χους.
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Ο γεωργός τον σπόρον έξάγει τόν κρυμμένου· 

Τής γής με προθυμίαν τό στήθος άνα- 
σκάπτει. 

Τόν άληθή του πλούτον έκεί έγκαταθάπτει, 
Κ’ έλπιζε', νά τόν λάβη πολλαπλασιασμένον.

Τά ποίμνια λευκαίνουν παντού τήν πεδιάδα· 
Γεμίζουν άπό γάλα τής μάνδρας τά δοχεία-

Άναπηδμ τό γίδι μέ σχήματα γελοία, 
Και τό άπλούν αρνάκι βυζάνει τήν αμνάδα.

Παντού επιπολάζει συμπάθεια γλυκεία· 
Συγχέοντ’ αί ύπάρξεις, αί φύσεις οίκειοΰν- 

(ται- 
Ένονονται τά πάντα, τά πάντ’ άνανεοϋνται- 

Καί αύτη ειν’ ή πρώτη τού έτους ήλικία.
Ρ

ΠΟΙΚΙΛΑ

— Καλημέρα, φίλε μου.
— Καλημέρα.
— ΈΛυμεϊσαι βεβαίως οτι σοι οφείλω προ 

ολίγων μκνων 100 δραχμάς.
—- Μάλιστα, (καθ’ εαυτόν). Λόξα τώ Θεώ, 

θά μέ πληρώσφ έπι τέλους !
— Αΐ ! λοιπόν. Δάνεισε με, παρακαλώ, ζλ- 

λαις 100, νά σοΰ οφείλω 200·
__ . · · ι J ι

Έν ζενοδοχείω

Κύριος προσπαθεί νά κόψγ; τό π ι φ τ έ κ ι του.
— ’Αλλά, κύριε ξενοδόχε, φωνεΐ μεθ’ άνυπο- 

μονησίας, εύαρεστήθητε νά έξετάσητε αύτό τό 
π ι φ τ έ κ ... Είναι τόσον σκληρόν . . . άδύνα- 
τον είναι νά τό κόψω.

— Γ κ α ρ σ ό ν, κράζει ό ξενοδόχος διά γλυ
κείας φωνής, δός είς τόν κύριον ?ν άλλο μαχαίρι!

Α.ΙΛΙΓΜ.% ·Λ

Είμαι μέσα εις τήν Ρώμην, και συγχρόνως εις 

[την Κών, 
Διατρίβω εις Μωρέαν, την Ρωσσίαν κατοικών, 
Είς τό δώμά σου συχνάζω, εις τόν οικόν σου 

[ποτέ· 
Είς τόν τράχηλον δεμένον μέ κρατούν οΐ πωλητζί 
Έγώ άψυχον μέν είμαι καί χωρίς άναπνοήν, 
'Όμως ειμ,αι άναγκαϊον είς έκάστου τήν ζωήν 
Καί ο ίδιος ό Έρως άφανίζετ’ έν ταύτω, 
Άν τό υποκείμενόν μου δέν ύπάρχη έν αύτώ.
Ζώ μακράν άπό τά δάση, πλήν μέ ζώα κκ- 

[τοικώ, 
Είς τήν νήν ποτέ δεν ειααι, κκί μ’ ανθρώπους 

[συνοικώ.
Όπου ή πτωχός ή γέρων, άδιστάκτως προ· 

[χωρώ.
Άν δέ πλούσιος ή νέος, παρευθύς αναχωρώ.
Είς τόν κόσμον δέν μ*  εΰοίσκεις, οσ ν κκί άν 

[στοχκσθής.
Πλήν, άν ήναι φως, μέ βλέπεις εις τήν μέσην 

[παρευθύς.
Είς τοΰ κώνωπος τό σώυ.α εύρυχώρως ε’σχωρώ, 
Τ.νώ τόσον είμαι μέγα, ώστε ούδ’ εις τό πζν 

[χωρώ.
Τί άκόμκ δεν μ’ ευρίσκεις ; τί ακόμη άπορείς ; 
Είς τό στρώμά σου νά μ*  ευρης χωρίς κόπον ήμ- 

[πορεΐς.
Πώς είς έ'κστασιν τοσαύτην, άναγνώστα, σέ 

[κινώ ;
Είς τήν γλώσσάν σου έπάνω αιωνίως τμγυρνώ.

ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΙΣ
Παρακα.ίοϋμεν έπιμόνως τούς έν ταϊς 

έπαρχίαις τον κράτους καί τώ εξωτερικά 
συνδρομητάς τουκΛογίου Έρμοΰ»τοΰς μή 
π.Ιηρώσαντας είσέτι τάς συνδρομάς των 
όπως άποστείΛ.Ιωσιν αύτάς. Έ.Ιπίζομεν 
ότι οί κύριοι οΰεοι θά θε.Ιήσωσι π Δέον νά 
Λάβωσιν νπ’ ojf’ei αυτών τάς εκτάκτους 
δαπάνας άς απαιτεί ή τακτική τοΰ πε
ριοδικού έκδοσις καί τήν δυσχερή θέσιν 
είς ήν περιάγει ήμάς ή περαιτέρω έκ μέ
ρους αυτών καθυστέρησις τής πληρωμής 
τοϋ αντιτίμου τών ετησίων αυτών συν
δρομών εν εναντία περιπτώσει θά άναγ- 
κασθώμεν νά δημοσιενσωμεν έν προ"" 
τεΰχει τα ονόματα αυτών

Α. ΚΑΑΑΜΙΔΑΣ hi Γ. ΑΣΠΡΟΜΑΛΛΗΣ
ΓΡΑΦΕ ΙΟΝ : /4, Γό Άδά Χάν, οδός Τελωνείου, Γαλατά.

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΧ1ΟΝ 

Αίβάν Σεράι, 23, 25, 27.

ΚAT ΑΣΚΕΊ'ΑΖΟΜΕΝ:
ΑΤΜΟΜΥΛΟΥΣ κκί ΝΕΡΟΜΥΛΟΥΣ παντ'ς είδους καί μεγέθους, έχομεν έν άποθήκαις ΑΤ- 

ΜΟΜΗΧΑΝΆΣ ΑΓΓΛΙΑΣ, ύδραυλικούς τροχούς, μυλόπετρας, κόσκινα σιμιγδαλομηχζνζς, εύρη
κας, σασόρια, πιρόζια, τ ιόρια, βούρτσες, λεβατόρια, μυλοκόπια, μετάξια κλπ. κλπ.

Τιμαί συγκαταβατικοί είς τό έπακρον. .

Ειδοποιείται τό κοινόν ότι εύρίσκετοι 
αυγοτάραχου καλόν τής Πρεβέζης διά 

πώλησιν καί είς συγκαταβατικήν τιμήν. Οί 

έχοντες ανάγκην άποταθήτωσαν έν Γαγτζή 

χανίω άριθ. 4.

ϊ· ΔΗΜΗΤΡΙΟγ IΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ Η.
ΕΔΟΠΟΙΗ ΣΙΣ ΤΟΙΣ ΚΑΠΝ1ΣΤΑ1Σ.

(Σιγαρόχαρτον Τραμβάϊή

Τό ύπό τήν ανωτέρω έπωνυμίαν υγιεινόν 

σιγαρόχαρτον έξ όρυζίου Κίνας ώς σημειοΰται 
εις άπαντα τά φύλλα τού σιγαροχάρτου συ- 

'-ισταται το~ς καπνισταϊς ώς τό μόνον μέχρι 

τούδε έφευρεθέν ύγιεινον σιγαρόχαρτον.
Πωλείται έν Γαλατά Καράκροϊ έγγύς τού 

σταθμού τών τροχιοδρόμων άριθ. 1 παρά τώ 

καπνοπωλείω τοΰ κ. Δημητρίου Α. Πλυτά. 
’Απλή δοκιμή τοΰ είρημένου σιγαροχάρτου 

ανώτερα τυγχάνει πάσης έτέρας συστάσεως.

Έκαστον κυτίον τιμώμενον άντι 7 γρεσίων 

έμπεριέχει 60 φυλλάδια ών έκαστον άποτε- 

λεϊται έξ 80 φύλλων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΕ1ΟΝ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΚίΙΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΟΥ
Ό γνωστός έν τή ήμετέρα πολει αριστο

τέχνης φωτογράφος κ. Σταύρος Κωνσταντι- 
νίδης ούτινος έσγάτως τό έν Γαλατά παρά 
τά Σεντουξίοικα φωτογραφείον ειχεν άποτε- 
φρωθή, άνεσκεύασε καί διερύθμισεν αυτό έκ 
νέου κατά τάς τελευταίας έν Ευρώπη εφευρέ
σεις, πλουτίσας συνάμα αύτό μέ φωτογραφικά 
εργαλεία και σκεύη τών αρίστων εύρωπαϊκών 
έργ'οστασίων. Παρέχει ούτως άρίστην ευκαι
ρίαν είς τό σεβαστόν κοινόν οιά φωτογραφι- 
κάς παραγγελίας παντός είδους μη ύπολειπο- 
μένας κατ’ ούοέν τών έν Ευρώπη, δπερ θερ
μώς συνιστώμεν εις το δημόσιον.
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ΜΕΓΑ ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΑΑΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟΝ
ΕΝ ΝΙΣΑΝ ΤΛΣ

Ααμβάνομεν τήν τιμήν νά δηλώσωμεν 
ύαϊν ότι ίδρύσαμεν έν Νισάν Τάς ΜΕΓΑ 
ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟΥ, σκο
πός τοΰ Οποίου είναι νά χορηγή είς τό δημό
σιον γάΛα γνήσιον άμα και νωπόν έντός 
δοχείων έσφραγισμένων, πρός δέ καί βούτυ- 
ρον νωπόν και ανθόγαλα (κρέμα) έπι πα
ραγγελία.

'Από πολλοΰ ήν άπαραιτήτως αναγκαία 
ή ίδρυσις τόιούτου καταστήματος έν τή ήμε- 
τέρα πολυανθρώπω πόλει, δυναμένου νά χο- 
ρηγή γάλα άδολον και ξένον πάσης οίασδή- 
τινος νοθείας, καθότι τό γάλα θεωρείται σή- 
μερον ώς άπαραίτητος τροφή εις τε τόν ύγιά 
άνθρωπον καί είς τόν άσθενή, ώς καί είς τά 
νήπια καί τούς γέροντας οΐτινες δύνανται ου- 
τω ν’ άποφεύγωσι πάσαν ασθένειαν προερχο- 
μένην έκ νενοθευμένου γάλακτος καί πασχου- 
σών αγελάδων.

*Η διατροφή καί συντήρησις τών γαλα- 
κτοφόρων αγελάδων ούσα σήμερον έν τών 
σπουοαιοτέρων ζητημάτων τής νεωτέρας α
γρονομίας, έπιστήμης τά μάλα θεραπευομένης 
ύπό τών εύρωπαϊκών έθνών, δέον όπως καί 
παρ’ ήμΐν έπίσης άποβή ή μόνη μέριμνα τών 
ανθρώπων τών έμφορουμένων τών άρχών τής 
διαιτητικής καί τής ύγιεινής. Διότι ή άγελάς, 

ώς τις μηχανή, παράγει γάλα άνάλογον πρός 
τήν παρεχομένην αυτή τροφήν καί πρός τήν 
υγιεινήν αύτής κατάστασιν.

Έκ τοιούτων λοιπόν αρχών όρμώμενοί καί 
είδικάς κεκτημένοι γνώσεις περί τροφής καί 
συντηρήσεως γαλακτοφόρων αγελάδων, άπε- 
φασίσαμεν διά θυσιών οΰ σμικρόν νά προικί- 
σωμεν τήν ήμετέραν πόλιν διά τοΰ προκει- 
μένου ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΑΛΑ
ΚΤΟΚΟΜΕΙΟΥ, δΓ ού έπιδιώκομεν τή*·  
πραγματοποίηση· άΛηθοΰς προόδου καί 
άνυψώσεως τοΰ εμπορίαν τον γά.Ιακτος 
καί τήν έδραίωσιν τής δηιιοσίας υγιεινής.

Έπί τή έλπίδι ότι θέλετε εύαρεστηθή νά 
τιμήσητε ημάς διά παραγγελιών σας, αίτινες 
θά έκτελώνται πάντοτε μετά πάσης έ,τιμε- 
λείας, οιατελοΰμεν μετ’ έξαιρέτου προς ύμάς 
ύπολήύεως καί τιμής.

ΤΙΜΟΛΕΩΝ γ- γίαππης, 
ςτρατοκλης γ. παππης, Αγρονόμος

Σημ. Ή διανομή τοΰ γάλακτος θέλει γί- 
νεσθαι δι’ ιδιαιτέρων άμαξιδίων εντός δοχείων 
έσφραγισμένων.

Διά σννδροράς άπευθυντέον.
Έν Πέραν : παρά τοΐς φαρμακείοις Ν. Γ. 

Κανζούκ, Δελλασούοα, Ν. Κωνσταντινίδη, 
Εύγενίω Δελλασούοα. ■—- Έν Γαλατά: Δ. 
Καΐρη καί Σ. Καστοριάδη.


