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Γ. ΕΓΓΕΝΙΔΟΤ «ΙΑΤΡΟΥ»

ΗΘΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ

TOT M2SA1S0T ΝΟΜΟΥ
(Έί τεύχος Δον)

'Ως έκ τής σπουδαιότητος, ήν Αποδίδει ό Νό
μος είς τήν Έξομολόγησιν καί Μετάνοιαν, Ανάγ
κη ίνα προσθέσωμεν τώ θέματι τούτφ ήθικάς 
τινας θεωρίας.

Κατά τήν θεωρίαν τοΰ Ποινικού δικαίου ό σκο
πός τής ποινής τείνει εις το παρεμποδίζειν τά 
εγκλήματα- δθεν όταν ό εγκληματίας παρεμπο
δίζω αυτός εαυτόν τοΰ έγκλήματος διά της Με
τάνοιας, ούδεμία ύποΛείπεται Ανάγκη τής ποι
νής ώς μέτρου προφυλακτικοΰ- αρκεί μόνον ή ε
ξομολόγησες τοΰ πταίσματος, ίνα μή συλληφθή 
υπόνοια κατά Αθώων, έπιφυλαττομένου τοϋ κα
θήκοντος τής Αποδόσεως ή Αποζημιώσεως πρός 
τόν ήδικζμένον είτε πρός τόν συγγενή καί κλη
ρονόμον αύτοΰ, ή καί έν ελλείψει τούτων, πρός 
τόν Αντιπροσωπεύοντα αύτούς Ιερέα είτε Κριτήν 
έν ύνόματι τοϋ ούρανίου Πατρός καί Κριτοϋ τών 
απάντων.

Διά τοΰτο ό Νόμος ορίζει τάδε:
«Άνήρ ή γυνή, δστις έάν ποιήση άπό πασών 

τών Αμαρτιών τών Ανθρωπίνων, καί παριδών 
παμδρ έν Κυρίω, καί πλημμελήσγ ή ψυχή εκεί

νη, ΕΞΑΓΟΡΕΥΣΕΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΑΥ
ΤΟΥ, ήν έποίησε, καί Αποδώσει την πλημμέλει- 
αν αύτοΰ, τό κεράλαιον αύτοΰ, καί τό έπίπεμ- 
πτον αύτοΰ προσθήσει έπ’ αύτό, καί Αποδώσει 
τίνι έπλημμέλησεν αύτώ. Έάν δέ μή γ τώ Αν- 
θρώπω Αγχιστεύων, ώστε Αποδοΰναι αύτώ τό 
πλημμέλημα πρός αύτόν, τδ πλημμέλημα τό 
άποδιδόμενον τω Κυρίφ, τώ ίερεΐ εσται». Άριθ. 
Ε'. 6 — 9. καί προσέτι.

« Τήν Ανομίαν μου;εγνώρισα, καί τήν αμαρτί
αν μου ούκ έκάλυψα. Είπα Ε2ΑΓ0ΡΕΥΣΩ 
ΚΑΤ’ ΕΜΟΥ ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑΝ ΜΟΥ ΤΩ ΚΥ- 
ΡΙΩ, ΚΑΙ ΣΥ ΑΦΗΚΑΣ ΤΗΝ ΑΣΕΒΕΙΑΝ ΤΗΣ 
ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ » Ψαλμ. ΛΑ'. 5 — 7.

Τέλος πάντων ό Μωσαϊκό; Νόμος τοσαύτην 
Αποδίδει σπουδαιότητα τή Μετανοία καί Εξο

μολογήσει, ώστε έπιλε'γει ρητώς- « πασαι αϊ Α- 
δικίαι αύτοΰ (τοΰ υετανοοΰντος), άς έποίησεν. 
ού μή μνησθώσιν, Αλλ’ έν τή δικαιοσύνη αύτοΰ 

έποίησεν, έν αύτή ζήσεται »· καί περί τής Έ- 
ξαμολογήσεως- «Έξαγορεύσω κατ’ έμοΰ τήν Ανο
μίαν μ.ου τω Κυρίω καί συ Αφήκας τήν Ασέβει
αν τής καρδίας μου».

Ή δέ τοιαύτη παραχώρησες σκοπεύει νά κα- 
ταπολεοιή τήν Απελπισίαν τών άμαρτανό.ντων, 
δι*  ής παρεκτρέπονται έπί "·ά χείρω, μέχρις ού 
Αποβή άδύ ατος ή ηθική αύτών βελτίωσις.

’Αλλά καί έν τούτοις ή υπέρ τών μετανοούν- 
των Άφεσις δέν είναι άνευ Αντιτίμου, καθ’ ό
σον ή θεία Πανσοφία έπενόησεν ’Εγγυητήν φέρον- 
τα τάς Ανομίας τών Μετανοούντων καί άναδε-
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χθέντα την άντίτιμον αύτών τιμωρίαν, όπως 
πληρωθώ ή Απόλυτος Δικαιοσύνη του Θεού. Έκ 
πρώτης άπόψεως φαίνεται πως Ακατάληπτος ή 

άντιστάθμισις της καταδίκης ένδς Αθώου ύπέρ 
τού ενόχου, .πολλώ δε μάλλον ύπερ μυριάδων ε
νόχων. Άλλ’ έν πρώτοις άναμνησθώμεν έκ της 
'Ιστορίας τδ παράδειγμα τού Ζαλεύκου τού σοφ ύ 
εκείνου νομοθέτου τών Λοκρών, οστις έξωρόξα- 
το τδν δεξιόν αύτού οφθαλμόν πρδς άντιστάθμι- 

σιν της κατά τδ ήμισυ Άφέσεως τού ενόχου αύ- 
τού υ Ιού, ώς φωραθέντος μοιχού και κινδυνεύον- 
τος Απολέσαι και τούς δύο οφθαλμούς κατά τάς 
περί μοιχείας διατάξεις της ζαλευκείου νομοθε

σίας.
Κατά τδ νομικόν τούτο παράδειγμα της Ιστο

ρίας ή Έγγύησις όπως ισχύει περί τών πραγμά
των, ούτως Ισχύει καί περί τών προσώπων κα
τά τάς διατάξεις της ’Απολύτου Δικαιοσύνης.

Ναι μεν αί έν ισχύει νομοθεσίαι τού παρόντος 
αίώνος ούδόλως έπιτρέπουσι μίαν τοιαύτην προ

σωπικήν έγγύησιν, καθ’ ήν ό έγγυητής καίπερ 
αθώος νά καταδικασθω εις ποινάς ύπερ τίνος ε
νόχου. Άλλά κατά τάς έν ισχύει νομ.οθεσίας ου
δέ ο δικαστής καίπερ μάρτυς έγκλήματός τί
νος δικαιούται ϊνα καταδικάσω έπί μόνη τη 

ααοτυρία τών εαυτού αισθήσεων καίπερ άληθι- 
νή, εί μη πορισθώσι καί άλλαι μαρτυρίκι είτε 
τεκμήρια θεωρούμενα νομικώς αρκετά πρδς άπό- 
δειξιν. Ιΐλεΐστα όσα τά παραδείγματα της άν- 

τιφάσεως τών έν ισχύει νόμων μετά της απολύ
του Άληθείας καί Δικαιοσύνης- τά δέ αίτια της
άντιφάσεως ταύτης έγκεινται αφ’ ένδς μέν έν τη 
ηθική έξαχρειώσει τού ανθρώπου, καθ’ ήν αδύνα
τος Αποβαίνει ή πρδς αύτδν καί μόνον πίστις, 
Αφ’ ετέρου δέ ή Ασθένεια τού ανθρωπίνου νοδς 

τοΰ πεπερασμένου*  έν ω ή άπειρος Θεότης, ώς 
έλευθέρα καί τών δύο τούτων έλαττωμάτων, 
έρευνα καί κρίνει κατά τά αμετάθετα δόγματα 
της Λυτού Δικαιοσύνης.

ΙΙροκειμένου δέ περί της άντισταθμίσεως της 
καταδίκης τού ένδς ύπερ τών πολλών έκθέσω- 

μεν καί περί ταύτης σχετικόν τι παράδειγμα 
εκ της ιστορίας τού Δικαίου.

Κατά τάς διατάξεις τού Μουσουλμανικού

Δικαίου ο έκ προθέσεως φονεύς είναι ένοχος θα
νάτου, έκτδς έάν άφεθή έκ μέρους τού κληρονό

μου τού θύματος- ό δέ άκουσίως είτε λεληθότως 
φονεύσας καταδικάζεται είς την πληρωμήν τού 
Αντιτίμου ύπολογιζομένου είς πεντακοσίας χιλιά
δας γροσίων.

'Ως παραδείγματα δέ τρανά της άφέσεώς 

μεν τών Μετανοούντων, καταδίκης δέ τών Α
μετανόητων Αναφέρει ο Νόμος τδν παγκόσμ.ιον 
Κατακλυσμόν Αφ’ ένδς, καί την σωτηρίαν της 
Νινευΐ αφ’ ετέρου- καί τού μεν Κατακλυσμού 
την περιγραφήν Αναβάλλομ,εν είς τδ θέμα τδ 

πραγματευομενον περί της Κρίσεως- περί δέ της 
Άφέσεως καί σωτηρίας τών Νινευϊτών διά της 

Μετάνοιας, μεταφέρομεν ένθάδε τά σχετικά ε
δάφια της Γραφής :

«Καί έγένετο λόγος Κυρίου πρδς Ίωναν έκ 
δευτέρου, λίγων άνάστηθι καί πορεύθητι εις 

Νινευή την πόλιν την μεγάλην, καί κηρυξον 
έν αύτή κατά τδ κήρυγμα τδ έμπροσθεν, δ έγώ 
έλάλησα πρδς σέ. Καί Ανέστη Ιωνάς, καί 
έπορεύθη είς Νινευη, καθώς, έλάλησε Κύριος· 
ή δέ Νινευη ην πόλις μεγάλη τώ Θεώ, ώσεί 
πορείας οδού ημερών τριών. Καί ηρξατο Ίωνας 

τού είσπορεύεσθαι είς την πόλιν, ώσεί πορείαν 
οδού ημέραι μιας, καί έκήρυξε, καί εΐπεν έτι 

τρεις ημέρας, καί Νινευη κζταστραφήσεται. Καί 
έπίστευσαν οί άνδρες Νινευη τώ Θεώ, καί έκη- 
ρυξαν Νηστείαν, καί ένεδύσαντο σάκκους άπδ 

μεγάλου αύτών εως μικρού αύτών. Καί ηγγισεν 
ό λόγος πρδς τδν Βασιλέα της Νινευη- καί έξα- 
νέστη Απδ τού θρόνου αύτού, καί περιείλατο την 

στολήν αύτού άφ’ έαυτού, καί περιεβάλετο σάκ- 
κον, καί έκάθισεν έπί σποδού. Καί έκηρύχθη, 
καί έρρέθη έν τή Νινευή παρά τού Βασιλέως καί 
παρά τών μεγιστάνων αύτού, λίγων οί άνθρωΓ 
ποι καί τά κτήνη, καί οί βόες, καί τά πρόβατα 
μη γευεσθωσαν μηθέν, μηδέ νεμέαθωσαν, μηδέ 
ύδωο πιέτωσαν. Καί περιεβάλλοντο σάκκους οί 

άνθαωποι καί τά κτήνη, καί άνεβόησαν πρδς 
τδν Θεόν έκτενώς.

(ΆχολουθεΤ) 

ΗΒΕΡΟΛΟΠΟΚ ΗΕΛΣ ΑΣ0ΕΝ0ΪΣ
(Σννέχ ϊδε Γ'. τεύχος σελ. 57).

Β'Ασθεϊσα δε είς ρειιβασ[Λθύ; ήρξάριν 

χατ<Λα[ζ.βάνω;Λαι ύ?’ ύπνοδίκ;, οτε ψυχρόν 

υγρόν έπί τνί; χεφό; μου με άπέσυρε τη; τοι- 

αυτής καταστάσεως. Ητο ο μυκτήρ κυνος στα- 
ματήσαντος προ εμού μετά του κυρίου του, ου- 
τινος η μακρά κόμη επιπτεν έπι του μετώπου 
καί τών ώμων του. Ή άλλόκοτος ένδυμασία 

καί τδ κάπως σκαιδν τού προσώπου του έπρο- 
ξένησάν μοι φόβον, δν έννοησας ηρξατο νά γε-

— Μη φοβησθε, δεσποινίς, είμαι ο φύλαξ 

τών της έπαύλεως άμπελών καί έπειδη σάς εί
δαν έκ τού ύψους έσκέφθην νά έλθω, ϊνα σάς 
ζητησω ίν Κρέουζερ, όπως άγοράσω καπνόν- 
— Έδωκα αύτω έν Σηλβερον, οπερ σπάνι

ον δν έν τούτω τω χωρίω τον έξημερωσε και η- 
θελησε νά μέ συνοδεύσω βαδιζων παρ’ έμοί καί 
ύποστηρίζων με διά της χονδροειδούς χειρός 
του. Δέν ηδυνάμην νά πράξω άλλως πως η νά 
παραδεχθώ την βοήθειαν ταύτην, ^τις μοι ητο 
καί άναγκαία, καθότι άνευ ταύτης δυσκόλως 

ηθελον φθάσει μέχρι τών έρειπίων.
Έκέρδησε δέ παρευθύς την συμπάθειάν μου 

ώς έκ της περιεσκεμμένης συνομιλίας του, μεθ’ 

?ις μοί έπραγματεύετο τά ζητήματα, καί της 
εμπιστοσύνης, *ην  έδείκνυεν πρδς έμέ, οτε μοί 

ώμίλει περί αύτού καί τών ύποθέσεών του. 'Ο
ποία διαφορά μεταξύ αύτού τού χωρικού καί 
της άνοικτείρμονος έκείνης φλυάρου τη; έπιβαρυ- 

νούσης με χθες διά προσφοράς τών ύπ/ρεσιών 
της! Πόσον η φυσική σύνεσις Απλοϊκού χωρικού 
ύπερέχει της έπιτηδευομένης κοσμιότητας, -ην 

άποκαλούσιν έκλεκτην κοινωνίαν !
II θεα τών έρειπίων τού Ζένο είναι άξιοθαύ- 

μαστος. Μόνον είς πύργος καί ίν παρεκκλησιον 
έμειναν περιστοιχούμενα ύπδ συντριμμάτων πε- 
μβεβλημμένων ύπδ κισσών, έν οϊς θερμαίνονται 

ύπο τδν ^λιον οικογένειαι σαυρών.
Ό οδηγός μου μοί έξιστόρησε τάς παλαιάς 

ίπαύλεις καί τά μικρά χωρία τΤις Έτσάλ, έφ’

τι

οσον έκαθημην έπί της χλόης μετά τού κυνός. 
Τγ στιγμ-ρ δέ ταύτρ οί κώδωνες τών έκκλησιών 
ηχησαν μεσημβρίαν, ο δέ χωρικός άφγρεσε τδν 

πίλον του, άπέσυρε την καπνοσύριγγα έκ τού 
στόματός του καί παρεκζλ-ι χαμηλοφώνω; 
ποιών τδ σημεΤον τού σταυρού. Είτα δέ εύθυς 
ώς έπαυσαν ηχούντες οί κώδωνες έπέθεσε τδν 

πίλον του έκάπνισεν ολίγον καί μέ ήρώτησεν, 

έάν πεινώ. Έδει νά άποκριθώ αύτώ καταφατι- 
κώς, καθότι ημην λίαν καταβεβλημμένη καί δέν 
ηδυνάμην έκ νέου νά οδοιπορήσω. Χωρίς δέ νά 

προφέρη κατηλθε μεγάλοις β'ήμασι την κο

ρυφήν καί έγεινεν άφαντος.
Μετά δέκα λεπτά ήλθε κοράσιον φέρον μοι 

άγγεΐον γάλακτος καί άρτου. Ό φύλας έφρόντι- 
σε τοΰτο δι’ έμέ, άλλ’ έπειδη ειχεν εργασίαν έν 
τ·ρ άμπέλω δέν ήδύνατο νά έπανέλθρ. Ούδέπο
τε τοιαύτη τροφή μοι έφάνη τόσον λαμπρά, διό

τι εφαγον όλα Αφήσασα μόνον τδ Αγγεΐον κενόν. 
Μετά μεγάλης δέ δυσκολίας καί κόπου κατώρ- 
θωσα νά τδ κάμω νά δεχθώ ύλίγα σολδία, διό

τι, ώς φαίνεται, ο φύλαξ άπηγόρευσεν αύτώ νά 
λάβη τι. ‘Όσον δ’ Αφορά δι*  έκεΐνον, δέν τδν έ- 

πανεΐδον, ούδέ γνωρίζω καν τδ όνομά του.

Ίη 12 τού αυτού,

'Η ξενοδόχος μέ έφερε τδ γεύμα μου, άλλά θά 
ψυχρανθ/ί ολίγον κατ’ ολίγον, καθότι δέν ειχον 
όρεξιν, ή δέ καρδία μου πάλλει σφοδρώς ώς έκ 
τού θυμού καί τής ανυπομονησίας. Έχω δέ τάς 

δυνάμεις μου έξηντλημένας, διότι έπί τρεις ώρας 

κατά συνέχειαν έκουράσθην νά ακούω τών ομιλι
ών φλυάρου, αιτινες δύνανται νά παραβληθώσι 
μέ τδν θόρυβον τού μύλου τού ύπδ τού ύδατος 

περιστρεφόμενου.
Έγώ ή οποία έλόγιζον, ότι δέν θά έπανίδω 

πλέον τήν γενναιόκαρδου, διότι έσκεπτόμην, οτι 
θά ήννόησεν, οτι δέν θέλω τάς φροντίδας της. 

ούτε τά; συμβουλάς της, πόσον ήπατώυ.ην! 
Τήν πρωίαν ταύτην, ένώ ήμην ένησχολημέ’ζη νά 
γράφω τάς ετπστολάς μου, ήκουσα τά βήματά 
της έπί τών βαθμιδών καί πάραυτα είσήλθεν 

ώς θύελλα.
— Τί Ανταποκρίσεις; Κουράζεσθε, δυστυχής
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Δεν σάς ειπον, οτι τά νεϋρα σας έχουσιν Α
νάγκην άναπαύλας και ψυχαγωγίας; Και τί 
μανθάνω, άσυνετον παιδίον; χθές μετέβητε μέχρι 
Kuceller ! Αλλά νΰν,έρχομαι, ο~ως σας εμπο
δίσω, ϊνα μή ποιήσητε άλλοτε παρομοίαν αυ

τοκτονίαν. Ελεθτε λοιπόν μετ’ έμ.οΰ και έγώ 
θά σάς μάθω, τ.&ς πρέπει νά ίατρευθήτε ένταΰθα. 
Μάλιστα, μάλιστα, βλέπω, οτι τδ τοιοϋτον σας 
ένοχλεΐ και οτι ήλπίζατε οτι δέν θά μέ έπανί- 
δητε πλέον, άλλά δέν δύναται τις νά έγκατα- 
λίπν) νέαν κόρην, ώς ύωεΐς.

Ίποταχθήτε μόνον εις τάς διευθύνσεις μου, 
έλθετε, έντος δλίγου θά μέ εύγνωμονήτε.

Μηχανικώς πως έλαβον τδν πίλον και τήν ή- 
κολούθησα, παρ’ όλην την κακήν θέσιν, είς ήν 
ευρισκόμην. Μέ ώδήγησε, συνεχώς δμιλοΰσα είς 
τδν κήπον τοϋ χειμώνας, τοιουτοτρόπως δέ κα- 
λοϋσι μέρος τοΰ Ούασσέρμου, είς δ δέν εισέρχε
ται δ δριμυς άνεμος, καθότι έμποδίζουσιν αύτδν 
τά ύψηλά τείχη τοϋ μοναστηριού, και εύρίσκον- 
ται δένδρα τινά πράσινα άναμεμιγμένα μετά 
ροδωνιών. Τδ πλήθος ήτο άπειρον, ή μουσική έ- 
παιάνιζε καί πάντες οί Ασθενείς κατέλαβαν 
τά θρανία. Έφαίνετο δέ, ότι μέ έπερίμε- 
νον, καθότι έδει ν’ άνταποκριθώ είς τάς βε
βιασμένες εύγενείας καί είς τά ύπδ τής περιερ- 
γείας μόνον έμπνευσθέντα ζητήματα πρδς ολα 
εκείνα τά πρόσωπα, άτινα δέν μέ ένδιέρερον.

Οΰδεμία μορφή άληθώς συμπαθητική, ούδείς 
λόγος είσδύων είς τήν καρδίαν ! ’Ημην δέ έξη- 
ρεθισμένη ού μόνον κατά της φορτικής ταύτης 
συνοδού, άλλ’ έπίσης έναντίον πάντων τών ό
μοιων μου. Μεταξύ δέ τών άλλων υπήρχε γυνή, 
ήτις άφήσασα τδν σύζυγόν της καί τά τέκνα 
της, ήλθεν ένταΰθα, ϊνα ζητήση τήν καθαράν 
ηρεμίαν, καίτοι έδει νά καταπιέζηται ύπδ τών 
λυπηρών σκέψεων, δέν ήμποδίσθη όμως νά έξε- 
τάσγ άπδ κεφαλής μέχρι πεδών τήν ενδυμασίαν 
μου, ήτις πραγματικούς ήτο παρά τώ έπικρα- 
τοΰντι συρμφ περιτυλ'-χθεΐσα έν τώ έκ κασμη- 
ρίου έπανωφορίφ της, 0τε έκάθησα παρ’ αύτγ. 
Ειτα δέ, προσφερομένη ώς άρχαία γνώριμος, ήρ- 
ςατο νά μέ διηγήτε τάς γραώδεις φλυαρίας τής 
πόλεως, ένώ τδ πλήρες θανάτου βλέμμα της μέ 

ελύπει. Οί άνθρωποι λοιπόν δέν είναι εικόνες έκ 
κηροϋ ή νευρόσπαστα, ατινα παίζουσι τδ πρό- 
σωπόν των μέχρις οτου παυομένης τής έντάσε- 
ως, τίθενται πάλιν έν τώ κιβωτίω των;

Απελευθερωσις ήτο δι’ έμέ, οτε έσήμανεν ό 
κώδων τοΰ γεύματος, διότι ή φλύαρος ώφειλε νά 
έπιστρέψη πλησίων τών άσθενών της. Μόλις έ- 
λαβον ελευθερίαν, άλλ’ ήμην άδυνατος νά ομιλή

σω και να άκουσω. Λαμπράν Γασινμοίέπροξένη- 
σεν έκεΐ, καθότι δέν αισθάνομαι ούτε τδ σώμα 
μου, ούτε την ψυχήν μου ζώσαν.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ 

ΘΑΛΑΣΣΑ.

(*1δε  τεύχος Δον)

Κατά δέ τήν εποχήν τών βροχών, συγ

κοινωνεί μετά τής θαλάσσης, καί τά υδατα 
τοΰ κόλπου Χαμμαμέτ εΐσχωροΟσι τότε κατά 
30 χιλιάμετρα είς τό εσωτερικόν τής ξηράς.

Ή περίμετρος τής εύρείας ταύτης επιφά
νειας τοΰ υόατος ισοδύναμε? τότε προς τά 
χίλια στάδια άπερ δρίζει δ Σκύλαξ.

Αύτή δέ ή επιφάνεια τοΰ ύδατος σχημα
τίζεται ύπό τής λίμνης Κελβιάχ, ώς καί 
μία σέβχα, ή σέβχα τής Δζερίβας, κειμένη 
μεταξύ τής λίμνης ταύτης και τής θαλάσ

σης, καί χωριζομένης ταύτης ύπό μικράς 
ζώνης γής ήτις ύπάρχει έν τω σχηματίζεοθαι.

Ή ζώνη αΰτη παρουσιάζει έτι πλείστας 
στενάς διεξόδους ή λαιμούς, διά τών δποίων 
άναμιγνύονται τά υδατα τής λίμνης μετά 

τών τής σέοχας.
Ή λίμνη Κελβιάχ καί ή σέβχα Δζερίβα 

συγκοινωνοΰσι προς άλλήλας δΓ αυλακος άνευ

Ό βασιλεύς τής Σουηδίας καί Νορβηγία? 
λαμβάνει έτησίως φρ. 4,600,000. Ό βασιλεύς 
τής Πορτογαλίας φρ. 3,800,000· δ τής Σαξο
νίας φρ. 2,600,000· δ τής Δανίας 2,400,000 
Ό αύτοκράτωρ τής Βρασιλίας φρ. 2,400,000· 
Ό βασιλεύς τής'Ολλανδίας φρ 1, 600,000. 
Ό μέγας δούξ τής Βάδης φρ 1,400,000, δ τής 
Σερβίας φρ. 900,000, καί δ πρώην ήγεμών τής 
Βουλγαρίας φρ. 400,00. Τελευταίος δέ μετα
ξύ τών ήγεμόνων έρχεται δ ήγεμών τοΰ Μαυρο
βούνιου λαμβάνων έτησίαν έπιχορήγησιν έκ φρ. 
120,000, έχει όμως καί έξωτερικάς τινας χο
ρηγίας.

’Εν συνόλω οί μονάρχαι Αμείβονται κατ’ έτος 
διά φράγκων 180,000,000.

Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΒΙΟΣ

Ό άριθμδς τών έν τώ κόσμφ λαλουμένων 
γλωσσών άναβαίνει είς 3,064.

Οί κάτοικοι τής σφαίρας πρεσβεύουσι 1000 
διαφόρους θρησκείας. Ό άριθμδς τών Ανδρών I- 
σοδυναμεΐ μέ τδν άριθμδν τών γυναικών. Ό μέ
σος όρος τοΰ Ανθρωπίνου βίου έστι περί τά 33 
ετη· τδ έν τέταρτον τών Ανθρώπων άποθνή- 

σκουσι πρδ τής ήλικιας τών 7 ετών το ημισυ 
αύτών πρό τοΰ 1 7ου έτους οι δέ ύπερβάντες τήν 
ηλικίαν ταύτην άπολαύουσιν εύδαιμονίας, άς 
στερείται τδ ήμισυ τοΰ Ανθρωπίνου γένους. Εις 
1000 πρόσωπα 1 μόνον φθάνει είς ίο ΙΟΟον έ
τος τής ζωής. Είς 100 δέ μόνον 6 φθκνουσιν εις 
ηλικίαν 65 έτών καί είς 500 μόνον 1 φθάνει 

τδ 80ον έτος.
Τήν γήν κατοικοΰσιν 1,000,000,000. περί

που άνθρωποι- τούτων τά 333,333,333 άνα 
παν έτος άποθνήσκουσι 91,824 άνα πάσαν η
μέραν, 7630 άνά πάσαν ώραν καί 60 άνά παν 
λεπτόν τής ώρας ή 1 Ανα πάν δευτερόλεπτου, 
Οί θάνατοι ούτοι Αντικαθίστανται δι’ ίσου σχε
δόν άριθμοΰ γεννήσεων. Οί έγγαμοι ζώσι πλέον 
ή οί άγαμοι καί ιδίως οί διάγοντες βιον έγκρα- 
τή. Οί υψηλοί τδ Ανάστημά είσι μακροβιώτε- 
ροι ή οί σμικροί’ τών Ανθρώπων ζώσι πλειότε^

προχωμάτων τό δέ Ούέδ Μενφίς, δπερ πλη- 
ροΟται μόνον έν τφ χρδνω τών βροχών καί 
δπερ πριν εισχώρηση είς τήν σέβχα Δζεβάν, 
διαιρείται είς δύο βραχίονας, οιτινες περικυ- 
κλοΰσιν ύψωμά τι οχηματιζόμενον τότε είς 

νησύδριον.
Αύτό δέ τό νησύδριόν έστιν ακριβώς ή Φλά 

τοΰ 'Ηροδότου καί τού Σκύλακος, ή δέ τοπο

θεσία αύτη έστιν ακριβώς ή αυτή όπου οί δύο 

ούτοι συγγραφείς έθηκαν τήν έαυτών νήσον 
Φλαν, δηλαδή τήν είσοδον τοϋ όρμου Τρίτωνος.

Συμπέρασμα : Ό όρμος τοϋ Τρίτωνος ουδέ

ποτε ύπήρξεν έσωτερική θάλασσα άλλά λίμνη 
όμοια πρδς δλας τάς λίμνας τάς κειμένας έπί 

τών οχθών τής Μεσογείου.
Μόνον δέ ύπήρξεν εύρυτέρα διότι είσεχώρει 

μέχρι βάθους SO χιλιαμέτρων είς τό έσω- 

τερικόν.

Γ- ΠΟΛΤΧΡΟΝΙΑΔΗΖ.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Ό Αύτοκράτωρ τής Ρωσσίας λαμβάνει έτη- 
σίαν έπιχωρήγησιν φρ. 48,000,000. Και μη 
ποιούμενος χρήσιν τής ιδιαιτέρας περιουσίας αύ
τοϋ, ήτις υπολογίζεται λίαν κολοσσαία, ό αύτο
κράτωρ δαπαν^ί καθ’ έκάστην 125,000.

Ό Αύτοκράτωρ τής Αυστρίας καί βασιλεύς 
τής Ουγγαρίας φρ. 19,000,000. Ο βασιλεύς 
τής ’Ιταλίας φρ. 17,000,000. Ή βασίλισσα 
τής’Αγγλίας φρ. 11,000,000 καί έν τούτοις 
δαπανά ήττονα τών όσων λαμβάνει. Ό Αύτο
κράτωρ τής Γερμανίας φρ. 1 1,000,000 επίσης. 
Ό βασιλεύς τής ’Ισπανίας φρ. 8,000,000. Ό 
άποθανών βασιλεύς τής Βαυαρίας, Λουδοβίκος 
Β'. , έλάμβανεν έτησίως φρ. 6,200,000 και έ- 
δαπάνα πλείονα τούτων ό δέ νΰν άντιβασιλευς 
λαμβάνει φρ. 300,000 μόνον.
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cot μέν γυναίκες ή άνδρες μέχρι τοΰ 1 5ου έτους 
τη; -ηλικίας, όλιγότεραι 5ε μετά . ταύτα.

Ό άριθμ,ό; τών γάμων έστι 73 εις 2000 ά
τομα. ΟΙ γάμοι δέ είσι συνηθεστεροι μετά τάς 
ισημερίας δηλ. κατά τούς μήνα; ’Ιούνιον καί 
Δεκέμβριον. Οι γεννώμενοι κατά το έαρ εΐσιν 

εύρωστότεροι τών άλλων. Αί γεννήσει; και οί 
θάνατοι συμβαίνουσι συνηθέστερον την νύκτα ή 
την ημέραν. Ό άριθμό; τών δυναυ,ένων νά φέρω- 

σιν όπλα υπολογίζεται άναβαίνων τό εν τέταρ
τον τοΰ δλου πληθυσμού.

Α- Γ. ΑΔΛΜΙΔΗΣ

τών δι*  αληθούς πυροβολικού. Τά καλεόπτερα 
ταύτα, κινδυνιύοντχ- ίνα συλληρθώσιν, έκ- 
βάλλουσιν έξ άπροσδοκήτου έκ τών έντερων 

ατμόν ύπόλευκον, όςύν οστις εξακοντίζεται 
άποτελών κρότον τινα αιφνίδιο / και βκρύκτυ- 
πον, δμοιον κάπως πρός τον τού κανονιού, 
φαρμακεύω ; καί πληγόνων τούς διώκτας. Δια- 
τελούτι δέ φεύγοντα πυροβολούντα τον διώ- 
κοντα εχθρόν σφοδρώς καί συνεχώς, μέχρες 
ού ούτος, άποτοφλωθ-ίς ή φαρμακευθ-ίς ύπό 
τού άτμώδους ύγρού, άφήνη αύτά ελεύθερα.

Οί Βοαβαοδισταί εινε τά άνδο-ιότατα καί » » i
τολμηρότατα τών έντόμων. Αναπαυόμενα 
τάττουσι πάντοτε φύλακά τινα, οστις αγρυ
πνεί δι’ όλους. "Αμα δ φύλα; ίδών πλησιά- 
ζοντα εχθρόν τινα, πυροβολεί άσκόπως τά δέ 
λοιπά έντομα, έγειρόμενα έκ τού κρότου πα- 
ρατάττονται εύθύς στιχηδόνώς αληθής κα- 
νονοστοιχία, καί πυροβολούντα συνεχώς κα- 
τέχουσι τήν έπιδρομήν τών έχθρών, ών πολ
λοί άποθνήσκουσι κατά τήν προσβολήν.

Άοηφάγον τι ήμίπτερον, το λεγόμενον 
Μ ο ρ μο λ ύ κ ε ι ο ν , κατέστη περιβόητον διά 
τά τεχνάσματα, .άτινα μεταχειρίζεται πρός 
άγραν τών μυιών καί άλλων μικροτέρων έν
τόμων. Θέλον όπως έςαπατίση αύτά περια
λείφει πρώτον άπαν αυτού τό σώμα διά τίνος 
γλοιώδους υγρού, ύστερον δέ καλύπτεται διά 
κόνζως καί μορίων μαλλού ούτως έπιμελώς, 
ώστε συγχέεται τφ έδάφει, καί αναμένει αό
ρατον μέχρις δτου φανή ή λεία. Τότε τό 
μορμολύκειου, μετασχηματισμένου εις άμορ
φου μάζαυ κόυεως καί μαλλού, βαίνει βρα
δύτατα, καταβεβαρημέυον ύπό τού κομμώ- 

ματος, πρός αύτήν, μέχρις οτου πλησιάσαυ 
ίκανώς δυνηθή ίνα έπιπέση καί καταβροχθίση 
αύτήν έξ άπροσδοκήτου. .

Ή κόνις, ήν βλέπομευ έν ταϊς γωυίαις 
τών κακώς σαρωθέντων θαλάμων ή κιβώ- 

| τίωυ, ητις συνήθως είνε άναμεμιγμένη 'άμ-

ΙΣΤΟΡΙΑ Tiffl ΕΗΤΟΜΏΝ
ΤΟ ΑΠΟΚΟΠΕΝ ΟΥΣ

---- eve—

Τινα τών εντίμων καταπλήττουσιν ήμας 
αληθώς δια τής εύφυΐας και τών πανουργιών 

αύτών. Ούτως έπι παραδείγματι δ λεγόμενός 
Δύτης, καταοιωκομενος έν τώ υδατι ύπό 
τίνος σαρκοφάγου εντόμου, μεταβάλλεται 
άπδ ερυθρού και σφριγώντος σκώληκος εις 
μάζαν μαλακήν και αποτρόπαιου. Ό δε διώ- 
κων, νομίζων ότι κρατεί ζώου νεκρού, άρινει 
βδελυττόμενος τήν άγραν, ητις άπαλλαχθεΐ- 

σα αναλαμβάνει πάλιν εύθύς τήν προτέραν 
μορφήν. Παϊδες δέ δντες έξεπλάγημεν άπαν- 
τες βλέποντες κολεόπτερά τινα, άτινα, μόλις 
μέν συλληφθέντα, προσποιούνται οτι είνε νε
κρά, άμα δέ άφεΟέντα ελεύθερα απέρχονται 
φεύγοντα ταχέως. Τινα ο’ έμμένουσιν ούτως 

έν τή πανουργία, ώστε προτιμώσι μάλλον 
ίνα καώσι ζώντα ή πνιγώσι παρά νά φύγωσι. 
“Άλλα δέ, κινδυνεύοντα ίνα συλληφθώσιν 
ύπδ τών άρπαλέων πτηνών, ένεκα τών λαμ
πρών αύτών χρωμάτων, καθίστανται αόρατα, 
περικαλυπτόμενα διά νημάτων αράχνης.

Έτερον είδος έντόμων, οΐ λεγόμενοι Β ό μ- 
βαρδισταί, διαφθείρουσι τούς έχθρους αύ

μφ καί μορίοις μαλλού σηρικού, προέρχεται 
έκ τών δολίων μεταμορφώσεων τού έντόμου 
τούτου, δπερ μετασχηματιοθέν καθίσταται 
αγνώριστου- διό οί έντομολόγοι συλλαμβά- 
νοντες πλύνουσι πρώτον καί καθαρίζουσιν έπί 
μακράν πριν ή δυνηθώσιν ίνα κατατάξωσιν 

αύτό.
(’Ακολουθεί)

Πλούσιό; τι; κύριο; ύπέστρεφε μόνο; έκ Βρί- 
στης εί; τά; Ρεννα; έφιππο;. Ό υπηρέτη; του 
έγκαταλιπών αύτόν έπέβη πλοίου ετοίμου 5ι*  

άπόπλουν ουτω; ό κύριο; έχων ανάγκην άλλου 
ύπη^έτου,. πρό; άντικατάστασιν τοΰ πρώτου, ά- 
πετάθ/) καθ’ οδόν πρό; τινα; διαθεσίμου;, προ- 

τιθεμένου; νά περιέλθωσι την Γαλλίαν, άλλ’ α{ 
συμφωνίαι ησαν τόσω σκληραί, ώστε άπαντε;
ήρνηθ<σαν νά ύπνρετήσωσι παρ’ αύτώ.

Περί τό εσπέρα; άφίκετο πρό μικρά; πενιχρά;
καλύβη;, η; ή θύρα ην άνεωγμένη. Είσελθών 
ϊνα άνάψρ την καπνοσύριγγά του, εύρε τρεΐ; α
δελφού;, λίαν κατηφει; 

μένου; καί κλαίοντα;.
πα^ά τ·7) έστίκ καθη- 

Εςετάσα; τό αίτιον τη;
τοσαύτη; αύτών θλίψεω; εμαθεν οτι οί τρεϊ; νέοι 
πρό μικροΰ ειχον θάψ^ι τόν πατέρα αυτών, πτω
χόν μυλωθρόν, οστι; ώ; μόνην περιουσίαν τοί; 
ειχεν άφηαει εξ μόνον λιάρδια (1).

Ό κύριο; προύτεινε νά παραλάβη τόν πρε- 
σβύτερον, ώ; ύπηρέτην.

— θά εχ’/iC εκατόν σκούδα κατ’ έτο; τώ

(1) liard λεπτόν, άρχαϊον, χαλκοΰν νόμι
σμα ίσοδυναμοΰν μέ τρία δηνάρια, τό δε δηνά- 
μόν ίσον πρό; τό δωδέκατον τού σολδίου, τό δέ 
σολδίον έστι τό εικοστόν μιά; λίβρα; ίσοδυνα- 
μουση; προ; tv φράγκσν. ’ ” Σ. Μ. 

ειπεν. ’Αλλά, πρόσεχε ποτέ νά μή θυμώση; 
άλλω; θά σοί άποκόψω τό ου;.

— Καί έάν θυμώσητε σεΐ; πρώτο;;
— θά μοι άποκόψγ; τό ίδικόν μου καί θά 

λάβγι; τρεΐ; σάκκου; χρυσού.
Ό νέο; παρεδέζατο τά; συμφωνία; ταύτα;, 

ιππευσεν όπισθεν τοΰ κυρίου καί συνώδευσεν αύ

τόν εί; τήν επαυλιν.
Τή έπαύριον περί τήν πρώτην ώραν ό κύριο; 

διέταξε τόν νέον υπηρέτην νά όδηγήση τά; βοΰ; 
εί; νομήν καί να έπανέλθρ άκριβώ; τή δεκάτη 
ώρα τή; πρωία;. Άλλ*  ότε έπανήλθεν είχον ήδη 

προγευματίσει.
Ό υπηρέτη; εύρέθη εί; θέσιν νά θ υ μ ώ σ ·ρ, 

άλλ’ έκοατεΐτο χάριν τοΰ ώτό;, οπερ δέν ήθελε 
νά δώση άντί ένό; γεύματος.

Έν τούτοι; ο κύριο; μετεχειρίζετο αύτόν ου
τω; έπί τρεΐ; ήμέρα;, δ δέ ύπηρέτη; μή κρα

τούμενο; πλέον ώργίσθη, συνέπεια τοΰ οποίου 
ύπήρξεν ή άπώλεια τοΰ ετέρου ώτό;. ΦοβούμεΤ 
νο;—καί δικαίω;— μή άπολέση καί τό ετερον 
ού;, έκρινε συνετόν νά έγκαταλίπη τήν επαυλιν; 
έπιστρέψα; δέ έδιηγήθη ίο δυστύχημα εί; τού; 
άδελφού; του.

« ‘Η σειρά μου τώρα » άνεφώνησεν ό δευτερό

τοκο; υιό; τοΰ μυλωθρού..
Καί νομίζων εαυτόν πονηρότερον τοΰ άδελφοΰ 

του, έλαβε τήν ράβδον καί άνεχώρησεν ίνα ζη- 
τήσ-ρ υπηρεσίαν παρά τώ πυργοδεσπότη. · '

Δέν ύπήρξεν ομω; εύτυχέστερο; τοΰ άδελφοΰ 

του. Μετά οκτώ ήμέρα; έπανήλθεν έχων κεκομ- 
μένα άμφότερα τά ώτα.

— Είναι άνάγκη, άνεφώνησεν δ Φάνχιο;, δ 
νεώτερο;, νά ύπάγω νά εύρω τόν κατηραμένον 
τούτον πυργοδεσπότην. Θά τό μετανοήσγ, τό 

< >γ ,ι ορκίζομαι ’
Καί άσπασθεί; τού; δύο αύτού άδελφού; δ 

Φάνχιο; έλαβε τήν· ράβδον καί · έπορεύθη πρό; 

τό μέγαρον.
— Γνωρίζει; τά; συμφωνία; μου; ήρώτησεν 

δ κύριο;.
— Βεβαίως ! Έπί ίν έτος, εως οτου φωνάξ*ρ  

δ κούκκος οφείλω νά σά; υπηρετήσω, χωρίς νά 
θυμώσω.
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— Έχει καλώς, δέχομαι τάς ύπηρεσίας σου. 
Αϋριον κατά τήν πρώτην ώραν θά δδηγήσης 
τούς βοΰς μου εις βοσκήν και θά έπιστρέψης τγ 
δεκάτη νά προγευματίσωμεν.

Ό Φάνχιος ήγερθη άμα τή πρώτη φωνή τοϋ 
άλέκτορος και ώδήγησε τούς βοΰς είς βοοκήν. 
Μετά μίαν ώραν είδε διερχόμενον κρεωπώλην 
τινά, οστις είοελθών εξήταζε τούς βοΰς.

— Ώραΐυν κ.πάδι! άνεφών/σεν ό έμπορος. 
Αύτά τά βωδια είναι παχηά σάν τυφλοπόντι- 
κοι

Παρατηρών δε τον φύλακα κοιμώμενον ύπό 
πολύοκιόν τινα ιτέαν:

— *Ε  ! παλλ/.κάρι! έφώνησε.
— Τί θέλετε, κύριε; άπεκριθη δ Φάνχιος, 

χωρίς νά μετακινηθή.
— θέλεις νά μοϋ πουλήσης αύτά τά βωδια ; 

τά άγοράζω πρός εκατόν σκούδα τό κομμάτι. 
Τά σαράντα κάμνουν τέσσαρας χιλιάδας σκούδα.

— Παραδέχομαι! Άλλά θά μου δώσετε τήν 
ουράν τοΰ τελευταίου.

— Τί θά τ'ν κάμ-ς; Άλλ’ έστω, ολίγον με 
μέλει, θά έχ ς τήν ούράν τοΰ τελευταίου.

Ό έμπορος μετρήσας τω φύλακι τέσσαρας χι
λιάδας σκούδα, άπ ήλθε μετά τοΰ ποιμνίου.
Ότε πλέον ό κρεωπώλης εξηφανίσθ η. δ Φάνχιος 

άναρριχηθείς έπι λεύκης καί την ούράν πάντοτε 
έν χερσί κρατώ»· ήρχισε νά κράζη μεγαλοφώνως :

— *Ω ! ώ ! ώ! αφεντικό ! Γρήγορα, γρήγο
ρα, δέν ήμπορώ πλέον !

*0 πυργοδεσπότης προσέδραμε.
— Τί συμβαίνει Φάνχιε ;
.— Άχ ! κύριε μου, τί δυστύχημα ! Ό άνε- 

μοστρόβιλος έπηρε τά βωδια σας, τά σαράντα 
σας βωδια, ’ποΰ ήταν παχηά ’σάν τυφλοπόντι- 
κοι. Μόλις κατώρθωσκ νά κρατήσω ένα άπό τήν 
ούράν. Άλλά δ άνεμοστρόβιλος ήτο τόσον δυνα
τός, ώστε ή ούρά μόνον έμεινε ’στά χέρια μου ! 
Βλέπετε εκείνον τόν μαΰρον όγκον είς τόν ορί
ζοντα ; Δέν είναι διόλου σύννεφα, καθώς ήμπο- 

ρεϊτε νά ύποθέσετε, άλλά είναι τά βωδια σας.
— Ανάξιε ! άφρον ! μωρέ ! έβλασφήμησεν δ 

κύριος.
— Έ θυμώσατε, άφεντικό; Τό αύτί 

σας . . .

— Όχι, όχι, διόλου! Καί έν τούτοις, θά ει- 
χον πολύ δίκαιον νά θυμώσω. Έπιστρέψωμεν 
είς τήν έπαυλιν.

Ό κύτος μετά τοΰ ΰπηρέτου υπέστρεψαν είς 
τήν έπαυλιν άλλά μόλις έφθπσαν, δ κύριος πα- 
ραθείς τράπεζαν έκάθισε μόνος άναγγειλας τψ 
ύπηρέτη ότι ώφειλε νά μείνη νηστις.

— Ηάει καλά, άπεκριθη εύθύμως δ Φάνχιος· 
καί έγώ δέν έχω διόλου δρεξιν.

Έξελθών δέ μετέβη εις ξενοδοχεΐον, ένθα 

προύγευμάτισεν έξαιρέτως. Τό αύτό έπραξε κατά 
τό γεύμα καί κατά τό δεϊπνον.

Τή επαύριον δ πυργοδεσπότης άπέστειλε τόν 
υπηρέτην νά φυλάττρ τούς χοίρους.

Διήρχετο τότε έμπορος, μεταβαίνων είς τήν 
άγοράν τής γείτονος κωμοπόλεως.

— Ωραία γουρουνόπουλα, παλληκάρι μου ’ 
ειπεν ό έμπορος, θέλεις νά μοΰ τά πουλήσης ;

— Κ’ έγώ καλλίτερο δεν ήθελα. Πόσο μέ δί
δετε δΓ όλα;

— Χίλια σκοΰδα.
— Πάει καλά. Μόνον θά μοΰ δώσετε τήν ου

ράν ενός χοίρου.
— Παραδέχομαι, εϊπεν δ έμπορος, όστις 

πληρώσας, χίλια σκοΰδα, άνεχώρησε συμπαρα- 
λαβών τούς χοίρους.

Υπήρχε πλησίον έκεΐ έλος, έμπεφραγμένον ύπό 
βύρλων κ ί καλάμων, δ Φάνχιος ένέπηξεν έν- 
τός τής ίλύος τήν χονδράν άκραν τής ούράς τοΰ 
χοίρου, καί είσελθών έν τώ βορβόρω μέχρι τής 
ζώνης ήρχισε νά κραυγάζη μεγαλοφώνως.

— Άφεντικό ! άφεντικό ! γρήγορα, τρίξατε! 
βοήθειαν !

Ό κύριος ακριβώς τή στιγμή εκείνη περίπα
των περί τήν λίμνην, προσέδραμεν είς τάς κραυ- 
γάς τοΰ ύπηρίτου.

— Τί συμβαίνει λοιπόν καί πάλιν ; ήρώτησε 
βλέπων τόν Φάνχιον έν τώ βορβόρω μέχρι ζώνης.

— Γρήγορα, άφεντικό, τρέξατε είς βοήθειάν 
μου ή θά τούς χάσωμεν μέχρι τοΰ τελευταίου.

— Τί θά χάσωμεν, άθλιε ;
— Τούς χοίρους σας. "Ενα τρομερόν θηρίον δ 

δαίμων τής κολάσεως, βεβαίως, έξήλθεν άπό 
τήν βάλτον, τήν στιγμήν, ’ποϋ έξεκινοΰσα νά 

έλθω είς τήν έπαυλιν κατόπιν έχώθηκε είς τήν 

λάσπην, σύρων τούς χοίρους, οί όποιοι ησαν κολ
λημένοι άπό τήν ούράν δ ένας μέ τόν άλλον. 
Κρατώ άκόμη τήν ούράν τοΰ τελευταίου, παρα
τηρήσατε ! ’Ελάτε νά μέ βοηθήσετε νά τούς 
σύοωμεν, διότι άν έπιτύχωμεν ολοι θά έλθουν μέ 
τήν σειράν! Ελάτε, ελάτε γρήγορα, διότι έ

σκασα καί θά φύγω !
’Άνευ δισταγμών δ κύριος είσήλθεν εις τήν 

λίμνην καί κρατών τήν ούράν έσυρεν αύτήν μετά 
τοσαύτης δυνάμεως, ώστε έπεσεν ύπτιος έν τώ 
μέσω τοΰ έλους.

— Άλλοίμονον ! τά έχάσαμεν ολα ! έπήγαν 
είς τήν κόλασιν, άνεκραύγαζεν δ ύπηρέτης.

— Ά ! άχρεΐε, άφες με ήσυχον ! Έπεθύ- 
μουν νά σέ ϊδω φεύγοντα καθώς καί τά ζώά μου.

— Έ θυμώσατε, άφεντικό ! Τότε τό 
αύτί σας ;

— Σιώπησον λοιπόν ! Δέν έθύμωσα, άπεκρί- 
θη έσπευσμένως δ πυργοδεσπότης άναλογισθείς 
τάς μετά τοΰ Φανχίου συμφωνίας αύτοΰ.

Κατά τήν επιστροφήν δ κύριος καί πάλιν δέν 
άφήκε τόν υπηρέτην νά προγευματίση.

— Τί μέ μέλει, ειπεν δ Φάνχιος.
— Δέν θά θυμώσης λοιπόν ποτέ ;
— Νά θυμώσω; άλλά διατί; δέν ύπάρχει 

καμμία αιτία πρός τοϋτο. Δέν θυμώνω ποτέ.
Έπί ένα ολόκληρον μήνα δ κύριος άφήκε τόν 

ύπηρέτην νά ζή όπως έβούλετο, μή έπιβαρύνων 
αύτόν δι’ ούδεμιάς εργασίας.

Ημέραν τινά εντούτοις τόν έπεμψεν είς τό 
δάσος, ένα κόψη χονδράν δρΰν, ής ειχεν άνάγκην.

Κατά τύχην διήρχετο άμαξοπηγός.
— Ωραία βαλανιδιά ! άνέκραξε. Μοΰ τήν 

πουλής.

— ”Εχει εκατόν σκοΰδα !
— Σύμφωνοι.
Ό άμαξοπηγός ώδήγησεν είς τό δάσος ξυλο

κόπους και σκαπανείς καί τή έπαύριον μετεκό- 
μισε το δένδρον δλόκληρον.

Ο δε Φάνχιος λαβών άλώπεκα καί φονεύ- 
σας ενέπηξεν, είς το στόμα αύτής κλάδον δρυός.

Αφεντικό, γρήγορα, ελάτε ! Μία άλωποΰ 
βελει νά φάγη τήν βαλανιδιά, τήν δποίαν τώρα 
«κρήμνισα.

— Μία άλωποΰ ; είσαι τρελλός Φάνχιε !
— Άκολουθήσατέ με είς τό δάσος καί θά 

πιστεύσετε !
Ό κύριος ήκολυύθησε τώ Φανχίω. ‘
— Είναι άληθές! ειπεν. ’Ιδού παράδοξον 

πράγμα, οπερ είσέτι δέν είδον ! Τά δυστυχή

ματα ταΰτα είς σέ μόνον συμβαίνουν ! θά με 
καταστρέψης, άθλιε !

— 'Ωραία, ωραία, άφεντικό. Μήπως έθυμώ- 
σατε ;

—Όχι, όχι. Μόνον άμα τελειώση τό έτος θά 
με δείξης τήν πλάτην σου, επειδή δέν ε?σαι 
άξιος διά (τίποτε.

— Μήπως θά φωνάξη γρήγορα δ κοΰκκος;
— Τό ελπίζω.
Ό κύριος έπανήλθεν είς τήν έπαυλιν, ένθα 

ευρών τήν οικοδέσποιναν ήρχισε νά μεμψίμοιρη.

— Φίλη μου, τή ειπεν, δ άθλιος αύτός Φάν- 
χιος θά μάς καταστρέψη τέλος· έάν έξακολου- 
θήση οΰτω θά μέ άφήση χωρίς λεπτόν τις οί- 
δεν άν δέν μοΰ κόψη καί τό ούς.

— Εϊχετε συμφωνήσει, παρετήρησεν ή κυ
ρία, οτι τό έτος του θά τελειώση όταν φωνάςη 
δ κοΰκκος.

— Είναι άληθές, άλλά μόλις εϊμεθα είς τόν 
Φεβρουάριον. Ό νέος όμως ούτος είναι τόσον α
νόητος, ώστε δέν είναι δυνατόν νά γνωρίζη κα
τά ποίαν εποχήν φωνάζει δ κοΰκκος. Αύριον θά 
κάμω νά φωνάξη δ κοΰκκος.

Τή έπαύριον δ κύριος είπε τφ ύπηρέτη :
— Λάβε έν πυροβόλου καί ύπαγε νά επιτη- 

ρής τούς λαθροθήρας.
Ό Φάνχιος έλαβε πυροβόλον καί έζεκίνησε 

διά τό δάσος. Άλλά πάραυτα φωνή τις προσέ
βαλε τό ούς του :

«Κοΰ ! κοΰ ! Κοΰ ! κοΰ !»
Ή φωνή αύτη τοΰ κόκκυγας προήρχετο εκ 

μεγάλης δρυός, παρά τή κιγκλίδι τής έπαύλεως.
— Μπά ! ειπεν δ Φάχνιος, δ κοΰκκος τον 

Φεβρουάριον φωνάζει, θά σέ μάθω τώρα, κακόν 
ζώον, νά περιμένης τόν καιρόν σου διά νά φω- 
νάξης.

Καί έσκόπευσε κατά τής δρυός !
Ό κόκκυξ, οστις δέν ήτο άλλος ή ή πυργο- 

δέσποινα, έπεσεν είς τούς πόδας τοΰ Φανχίου.

14
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ΕΡΜΗΣ I β 7— Παράδοξος κοΰκκος! Ανέκραςεν ό υπη
ρέτης.

Ό κύριος προσέδραιζεν εις τον θόρυβον.

— Λαιμόν ! είπε βλασφημών έφόνευσας τήν 
σύζυγόν μου ! θά σε φονεύσω επίσης ώς σκΰλον !

— Έ θ υ μ ώ σ α τ ε, Αφεντικό;
— Βεβαίως, έθύμωσα.

— Τότε γνωρίζετε τάς συμφωνίας μας' έθυ- 
μώσατε πρώτος, σάς κόπτω λοιπόν τό αύτί και 
με δίδετε τρεις σάκκους χρυσού, χωρίς νά λογα- 

οιάσωυεν τά εκατόν σκούδα τοϋ μισθού.

Και ταύτα λέγων ό Φάνχιος έσπάσατο την 
μάχαιραν καί άπέκαψε τό ούς τού κυρίου του !

•— Μέχρις οτου φωνήσγ ό κοΰκκος, είπεν ό 
πυργοδεσπότης, δεν θά πράττγς άλλο ενταύθα 

η θά τρώγγς, θά πίνγς, θά κοιμάσαι καί θά έ- 
ςέρχησαι είς περίπατον, πρό τού μέ καταστή- 

σγ,ς επαίτην ή μ.οϋ Αποκόψγς καί τό έτερον ούς.

— Θαυμάσια! άνεφώνησεν δ Φάνχιος. Καί 
εγώ εκεί ήθελα νά καταντήσω !

Ί έλος ήκούσθη τό άσμα τού κόκκυγας τό έαρ 
έν τώ δάσει, κζτά τόν γλυκόν μήνα τού Μαιου, 

καθ’ δν ή φύσις φαίνεται άναγεννωμένη. Ό κύρι
ος εδωκε τρεις σάκκους χρυσού τώ Φανχίω, μη 

λησμονήσας τά εκατόν σκούδα τοΰ μισθού, δ δε 

υπηρέτης ύπέστρεψεν εις την χώοαν του, παρά 
τοϊς άδελφοΐς του.

Ήτο πλούσιος ήδη δ Φάνχιος, δ υπηρέτης· 
ένυμφεύθη τότε την θελκτικωτέραν νεάνιδα τής 
χώρας του, καί έπί τρεις ήμ.έρας έορταί έτελέ- 
σθησαν καί συμπόσια μεγαλοπρεπή παρετέθη- 

σαν. έν οίς διεσκέδασαν άπαντες έν τή κοινό- 

τητι έκείνγ οί πτωχοί ώς καί οί πλούσιοι.

Εκ τού I άλλικοΰ

Ν· I. ΓΕΝΝΑΡΟΠΟΓΑΟΣ

ΟΡΑΙΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΕΠΙ ΘΡΟΝΟ Γ 

Ό Ραφαήλ έγεννήθη έν Ούρβίνω την Μεγά- 
λην Παρασκευήν τοΰ έτους 1483. Ό πατήρ 

αύτοΰ Ιωάννης Σάντης, καλλιτέχνης αφελής, 

πράος καί καλοκάγαθος, έδίδαςεν δ ίδιος τά 

πρώτα στοιχεία της διαγραφικής σχεδιογραφίας 
εις τόν προσφιλή καί μονογενή αύτοΰ υίόν, εις τόν 
όποιον εδωκε τό όνομα τοΰ ’Αγγέλου Ραφαήλ.

Βραδύτερου όμως, αισθανόμενος εαυτόν ανε
πιτήδειου πρός διδασκαλίαν, ένεκα της προώρως 

παρά τώ Ραφαήλ άναπτυσσομένης έπιδύσεως 
παρέδωκεν αύτόν είς τόν έν Περούζγ τότε περί

φημου ζωγράφον Περουγΐνον. Ό Ραφαήλ δεκα- 

πενταετης ηδη συνωκειώθη τάχιστα πρός τό ύ
φος τοΰ διδασκάλου αύτοΰ, καί έν βραχεί εΐργά- 
ζετο μετ’ αύτοΰ έπί της αύτής εΐκόνος, δίδων δείγ

ματα της περί τη? έκφρασιν τών φυσιογνωιειώ*  
μελούσης δεινότητος αύτοΰ. Μετ’ ολίγον άπεδή- 

μησεν εις Καστέλλαν όπου έζωγράφησε τόν Αρρα
βώνα της Θεοτόκου ώς καί την Παρθένον έπ'· 

θρόνου. Έδώ δ Ραφαήλ, καίτοι εΐσέτι υπό την 

επιρροήν της Περουγιανης σχολής, της οποίας 
χαρακτήρ ήν ή άκρα αφέλεια καί γλυκύτης τών 

φυσιογνωμιών, το σύμμετρον καί τραχύ τών | πτωχών, πεποικιλμένων ύπό λεπτοϋφών χρυσών 

κοσμημάτων, ούχ’ ήττον Αναφαίνεται ιδιόρ
ρυθμος, καταχέων έπί τών φυσιογνωμιών νεαρόν 

τι καί πρόσφατον πνεύμα Ανεκφράστου θυμηδί

ας, Αγγελικής ταπεινότητας καί θείου ύφους. Ή 
Απαράμιλλος χάρις, τό άνετου καί επαγωγόν 

τών προσώπων της εΐκόνος ταύτης, απομιμή
σεων Αφελών της φύσεως, προϊόντων πρωτοτύ-

■ πων καί ούχί Απορρεόντων έκ σπουδής της γλυ

πτικές τών Αρχαίων, ή σεβασμία αιδώς, ή έπι- 
πνέουσα έπί της φυσιογνωμίας της Παρθένου, οί- 
ονεί Αγνοούσης την ώραιότητα αύτής ή φυσιο
γνωμία τών συνομηλίκων καί φίλων παρθένων, 
ζηλευουσών τήν τύχην αύτης, η λύπη καί ή ά- 

γανάκτησις τών διαφόρων ραβδοφόρων μνηστή-

οων, οϊτινες θραύουσι τάς Αθαλεϊς ράβδους αύ

τών, μη βλαστησάσας ώς ή τοΰ ’Ιωσήφ, άπασαι 
αύται αί καλλοναι συλλήβδην λαμβανόμεναι Α
περγάζονται σύνολον, οπερ μόνη ή μελοφυια τοΰ 
Ραφαήλ, ήδύνατο νά συλλάβη. Καί ήτο μό
λις δεκαοκταετής! Όποια τελειότης σχεδιο

Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΕΠΙ ΘΡΟΝΟΤ
ΤΠΟ ΡΑΦΑΗΛ'

ενθουσιωδών περιγραφών.
Ό Ραφαήλ Απέθανεν έκ πλευρίτιδας, τήν 6 

Απριλίου 1520 τήν Μεγάλην Παρασκευήν, ημέ
ραν επέτειον της γεννήσεως αύτοΰ. Αισθανόμενος 
τό τέρμα τοΰ βίου διέθεσε τά περί αύτόν, έξασ- 

φαλίσας τδ μέλλον τής γυναικός, τήν οποίαν το- 

γραφίας, δποία δεινότης περί τήν έκφρασιν τών 
φυσιογνωμιών καί τήν έπίτευξιν της τών μελών 

σύντομης!
Άλλ’ εινε Αδύνατον νά περιγράψν) τις «πά

σας τάς εικόνας τοΰ Ραφαήλ, χωρίς νά κο- 
πιάση τό πνεύμα τοΰ άναννώστου διά συνεχών 

σοΰτον περιπαθώς ήγάπησε, διαμοιράσας τήν 

περιουσίαν αύτοΰ εις τούς συγγενείς καί τούς δύο 
αύτοΰ φιλτάτους μαθητάς, τδν ’Ιούλιον Ρωμα
νόν καί Φραγκίσκον Πέννι, είς τούς όποιους έκλη- 
ροδότησεν άπαντα τά καλλιτεχνήματα.
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ΕΡΜΗΣ 109

ijfi ιιιμμβηϊ
Ευθύς έξ αρχής σπεύδω νά είπω ότι ού- 

οόλως προτίθεμαι νά κατακρίνω το σύστη
μα άλλα να ύποδείξω τήν κακήν χρήσιν αύ
τού. Βεβαίως ή εισαγωγή είς τόν μαθητικόν 
βιον ή παρεχόμενη διά νηπιαγωγικού συ

στήματος, όπως έννοούσι τήν χρήσιν αύτού 
οί οπαδοί καί είσηγηταί του, εινε καλλίστη, 
εφαρμοζόμενη καλώς, άλλ’ έπικίνδυνος καί 
πολύ μάλιστα, αποβαίνει δΓ έλλειποΰς ή κα
κής εφαρμογής.

Περιστάσεις τού καθ’ έκαστην βίου έπέ- 
τρεψάν μοι έκ τού πλησίον ν’ άντιληφθώ έλ- 
λαττωμάτων τινών κατά τήν χρήσιν τού 
συστήματος τούτου, τά όποια άφίνω είς τήν 
έκτίμησιν τών τε έπαϊόντων καί δυναμένων, 

ους παρακαλώ ίνα μή παρ έρ,οΰ άναμένωσι, 
τού μη ανήκοντος εις τοιαύτην σοφήν χορεί ■ 
αν, φιλοσοφικας τινας ή άλλας σκέψεις πε
ρί παιοων αγωγής, αλλ’ άπλουστάτην ανα
γραφήν δισταγμών τινων.

Εύρέθην έπί τινα έτη κατά σειράν είς· τάς 
λεγομενας έξετασεις νηπιαγωγείων καί δια
φόρων, διότι άφ*  ής στιγμής πρώτη ή «Παλ- 
λάς» και είτα τό «Ζάππειον» .Είσήγαγον είς 
τήν μεγαλούπολιν ταύτην τό θελκτικόν τού
το τής διδασκαλίας σύστημα, έφύησαν δί
κην άμμανιτών ταύτα καί ούδέ προάστειον 
ούδέ συνοικία έλαχίστη αύτής, άπό Πέραν 
μέχρις Τψωμαθείων καί Βλάγκας άπό Φερί- 
κιοϊ μέχρι Μάλτεπε καί άπό Χαλκηδόνος 
μέχρις Άρναούτκιοϊ ύπάρχει μή φιλοτιμη- 
θέν όπως προσλάβη δεσποινίδα τινά “Αννα 
ή Πολυξένην, ήτις μετ’ άκαταβλήτου προσ
πάθειας, μετά μητρικής σχεδόν στοργής, κα
ταγίνεται καθ' δλην τήν διάρκειαν τού έτους

να οιδαςη εις σω?£(αν μίΧ?ών ,χ_
πιόων ότι 6 όνος εινε ζώου τετοάπουν, ότι ή 
κούκλα ονομάζεται ελληνιστί πλαγγών καί 
ότι τό γράμμα, όπερ γράφει έπί τού πίνα- 
κος εινε Α, ίνα μή προσθέσω είς τάς πολλάς 
αύτής φροντίδας καί τήν άγαθώς μητοικήν 
του να λόη τούς ζωστήρας καί νά στέλλη 
£ίς T0V......... αύτής αγγέλους.

Φυσικήν συνέπειαν θά θεώρηση βεβαίως 
πας άναγνώστης τού κόπου καί τής υπομο
νής μου τού νά ζητήσω νά πείσω έμαυτόν 
πφι τήν αληθώς καλής συγκομιδής, ήν πα- 
ρεχωσιν οί παιδικοί ούτοι κ ή π ο ι καί πεοί 
τού καλού αποτελέσματος τής νέας διδασκα
λίας έπί τούς τρόπους, τό ήθος, τήν διάνοι

αν τών μικρών έχείνων αγγέλων.
Και πρώτον ήρχισα σκεπτόμενος κατ' έ

μαυτόν ώς έξής καί έπεθύμουν πολύ ίνα μοί 
εί'πη τις, δΓ ολίγων όμως λέξεων, 
διότι ούδόλως εύκαιρώ διά πολλά έάν ό τρό

πος μου τού σκέπτεσθαι ήνε έλαττωματικός, 
και θά τφ είμαι λίαν εύγνώμων. Μοί ένδι- 
αφέρει πολύτό πράγμα, διότι έχω δύω μι
κρούς αγγέλους πλησιάζοντας τά πέντε έτη 
καθώς ούδόλως άμφιβάλλω, καί πολλοί ά- 

ναγνώσται τού παρόντος, οιτινες έπίσης θά 
ένδιαφέρωνται. Θά ήτο εύτήχημα λοιπόν, έ- 
πειδή καί άλλοι σκέπτονται, ώς γινώσκω, 
καθ’ ον καί έγώ τρόπον έάν έφωτιζώμεθα. ’

Ηρχισα, ώς ειπον, σκεπτόμενος καί έ_ 
ρωτών έμαυτόν έάν πράγματι τά άγγελού- 
δια αύτά, τά διά τοσούτω γλυκείας φωνής 
κοιμίζοντα είς τάς άγκάλας των τούς πλαγ- 
γώνας, τά διά τοσαύτης αληθώς τόλμης 
παιδικής σατυρίζοντα τό πέριξ δημόσιον', τό 
όποιον νομίζομεν ν' άποτελήται έκ τών γο
νέων καί πρεσβυτέρων αδελφών του, διά τάς 
κακίας αύτών, — άν έπιτρέπηται ο! πρεσβύ- 
τεροι ο-ύτοι νά έχωσι κακίας διά τόν μΙΧρόν 
άγγελον, — έάν πράγματι μορφώνται κατά

τό ήθος. Καί έν τή έκπαιδευτική μου άγνοια 
ειπον καί ώμολόγησα ότι διδάσκονται άλη- 
θώς νά σέβωνται τούς μεγαλητέρους των, 
■— τήν μητέρα ή τήν άδελφήν, αίτινες φέρου- 

σιτόήλιοτρόπιον φουστάνι, τόόποιον 
έπέκρινεν ή μικρά άθωότης έν τή άπαγγελία 
της. Καί ούτως, ειπον, διδάσκονται τήν πρώ- 
την έντολήν. Ειπον και ώμολόγησα ότι δι
δάσκονται τήν ειλικρίνειαν όταν συγκαλύ
πτω τήν ιδίαν άγνοιαν δΓ άσυναρτήτων καί 
συγκεχυμένων φωνασκιών άποκρινόμενα όλα 
εις τήν νηπιαγωγόν, γράφουσαν έν γράμμα 
έπί τού πίνακος, εινε Α. Συνέλαβον τά 9] 10 
είς τάς έξετάσεις τοΰ αύτού ποσοστού έπί τών 
νηπιαγωγείων τής πόλεως ημών ή μηδεμί- 
αν άπάντησιν διδόντα, ή απλήν φωνήν έκ- 
βάλλοντα ή άλλ’ άντί άλλων λέγοντα.

’Αλλά πρέπει νά ήπατώμην διότι δέν ά- 
νήκω είς τό διδασκαλικόν σώμα, τό όποιον 
άπό δεκαετίας λιβανωτούς καίει είς τόν βω
μόν τοΰ νέου συστήματος. Ειπον καί ώμο
λόγησα ότι δέν πρέπει νά διδάσκωνται τον 
προς τήν έπίδειξιν ’Έρωτα, — όπως ημείς 
εις τήν έποχήν ημών, — άπαγγέλλοντα 
είς θελκτικά κωμειδύλια ένώπιον χειροκρο- 
τούντος πλήθους, ένθουσιωδώς άναφωνούν- 
τος το ωραϊον άγγελούδι! τί ώραία οπού τά 
λέγει! καί άλλα τοιαΰτα, τά όποια ή άδυ- 
ναμία περί τό διαλεκτικόν ύφος δέν μοι έ- 
πιτρέπει ν’ άναγράψω. Ούδεμίαν βεβαίως έ
πί δειξιν ένέχουσι ταύτα είμή διά τήν διδά- 
σκουσαν, διότι πώς εινε δυνατόν νά έννοή- 
σωσι τήν έπίδειξιν αί μικραί αύται κεφαλαί 
αί μόλις εΐδυϊαι ότι δ όνος εινε τετράπους. 
Δέν γινώσκουσι τήν λέξιν, πιθανόν νά είπη 
ή θελκτική διδάσκαλός των, πώς θέλετε νά 
έννοήσωσι τό αίσθημα είς έποχήν έστερη- 
μένην αισθημάτων; Καί άν μοι έλεγε τό τοι- 
ούτο, διότι δέν έλαβον τήν τιμήν νά μοι εί
πη τις αύτοπροσώπως τό τοιούτο, θά άπέ- 

στρεφον τήν κεφαλήν πιστεύων καί δμολο- 
γών ότι άληθώς εινε κακή ή ’Εποχή νά 
στερήται αισθημάτων.

Άλλά, θαυμάσατε τήν δυσκολίαν μεθ’ ής 
πείθομαι, καί πταίουσιν είς τούτο οί δύω μι
κροί μου άγγελοι, οί όποιοι πλησιάζουσι τήν 
πρώτην τής ΰπάρξεώς των πενταετίαν, δέν 
ήρκέσθην εις τήν έπιπολαίως ώς άνω σχη- 
ματισθεισαν πεποίθησίν μου, ήθέλησα νά 
βεβαιωθώ έτι περισσότερον, ν’ άπολαύσω τήν 
έντελή εύτυχίαν τής έσηχιματισμένης πλή
ρους πεποιθήσεως καί ήρεύνησα έτι περαι
τέρω. Είχον άληθώς διδαχθή τήν ταπεινό
τητα (όχι τόν έγωϊσμόν), τό σέβας (όχι τήν 
αύθάδειαν), τήν μετριοφροσύνην (όχι τήν 
ματαιότητα) τά μικρά άνθη τού νηπιαγω- 
γικού κήπου, καί δύναμαι νά διαπιστώσω 
τήν άλήθειαν τών λόγων διά τών άπειρων 
5 $ ιγ Λ / t ναποοειςεων, ας μοι παρεσχεν η ερευνά αυτή. 
Δυστυχώς τό μνημονικόν μου καί ό είς τήν 
διάθεσίν μου χώρος καί ή ύπομονή τοΰ στοι
χειοθέτου ίσως, εινε μικράς ανεκτικότητας^ 
έπιδεκτικά ! Καί πρώτον περί τής ταπεινό- 
τητός των έπείσθην διότι τά νέα ταύτα άν
θη τού νηπιαγωγικού κήπου ούδέ κύπτουσι 
τήν κεφαλήν ούδέ έρυθριώσιν όπως τά κα- 
κοανατεθραμμένα έκεΐνα παιδία τής έποχής 
ημών, ήτις εύτυχώς παρήλθε πλέον. Δεύτε
ρον τό σέβας, διότι άνευ τού παραμικρού δι
σταγμού, μετ’ έπιχαριτωτάτης και μαγευ- 
τικωτάτης τόλμης ύποβάλλουσι (άγνοώ άν 
γραμματικώς ώφειλον άντί τής ύπό νά συν
θέσω τήν έπί) τάς μικράς καί ποικίλας α
παιτήσεις των. Τρίτον τήν μετριοφροσύνην, 
διότι έν τή διδασκαλία, ήτις γίνεται πρός ά- 
νάπτυξιν τού πρός τό καλόν έρωτος (άλλοί- 
μονον ! ήναγκάσθην έπί τέλους καί είς τήν 
χρήσιν ορθήν ή μή παιδαγωγικής φράσεως) 
ν’ άρέσκωνται είς τά ώραία καί κομψά φο
ρέματα, τά καλά βιβΛία και τά λοιπά ω-
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ραία. Υποθέτω συνάμα καί άπδ καιρού εις 
καιρόν νά τοϊς διδάσκηται δτι καί ολίγον 
ψευδός αύξάνει τδ θέλγητρου τής δμιλίας, ο
λίγη ύπερβολή, ή έπίδειξις τήν χάριν έν γί
νει, ολίγη τόλμη, ολίγη θρασύτης οτι προ- 
καλοΰσι τον έπαινον, άλλά ταύτα πάντα 
βεβαίως έπί τό παροδικώτερον, ώς έντελή τι- 
να συμπληρώματα τής όλης οικοδομής, ώς 
ή τελευταία έπίθεσις καρφίδος εις τήν έσ- 
θήτα ή λευκού κονιάματος εις τδν στολι
σμόν τής θελκτικής νηπιαγωγού κυρίας "Αν- 
νης ή κυρίας Πολυξένης. — Ένώ εις τήν 
εποχήν ήμών έδιδασκόμεθα οτι κάλιστον 
χρώμα ή, και τά λοιπά εκείνα σχολαστι
κά, τά δποια είσέτι βλέπω ώς ειδεχθείς φαν- 
τασμαγραφίας ιπτάμενα περί τήν διάνοιαν 
μου, — "Ω ! πόσον προώδευσαν αί διδακτι- 
καί μέθοδοι καί τά σχολεία ήμών !

Και μή νομίσητε ότι δέν είμαι τελείως 
πεπεισμένος περί τής προόδου ταύτης. Τού- 
ναντίον είμι παν δ, τι δύναται τις νά καλέ- 
ση πεπεισμένος. Άλλ' ή φυσική έκείνη άνη- 
συχία προκειμένου περί τής ανατροφής τών 
δύο μικρών μου αγγέλων καί οί συνεχείς δι
σταγμοί τής συζύγου μου.......... Διότι εύρί-
σκομεν, ώς άνθρωποι άλλης έποχής δύσπιστοι 
απέναντι παντός νέου, άμφιβάλλοντες περί 
τών αποτελεσμάτων αύτού, δτι θά ήτο προ- 
τιμότερον νά κρατήσωμεν τά τέκνα ήμών 
ο’ικαδε, νά τοϊς δώσωμεν οί ίδιοι τάς πρώτας 
άρχάς, καί, βελτιουμένων τών περιστάσεων 
νά έξακολουθήση ύπό τήν ιδίαν ήμ.ών έπίβλε- 
ψιν ή περαιτέρω διδασκαλία των κατ' οίκον. 
Έν μέσω τών σκέψεων τούτων, δισταγμών, 
άς καί άλλοις μετεδώσαμεν παρενετέθησαν 
αί συμβουλαί αύτών καί ούτως έπείσθηαεν 
καί ημείς καί θά φιλοτιμηθώμεν ν' άκολου- 
ίήσωμεν το πανίσχυρου καί ακατάσχετου 
τούτο ρεύμα τής προόδου στέλλοντες τούς 
πενταετείς ήμών αγγέλους είς τό νηπια

γωγείου, όπως διδαχθώσιν έκεϊ τήν τα
πεινότητα, τό σέβας, τήν μετριοφροσύνην, 
τον έρωτα πρός τό καλόν καί τήν καλήν α
παγγελίαν είς τάς κωμωδίας, όπως καί τά 
ΐδικά μαςάγγελούοια έπαινεθώσιν 
είς τάς εξετάσεις κατηγοροΰντα καί σατυ- 
ρίζοντα τό ή λ ι ο τ ρ ό π ι ο ν φουστάνι τής 
μα μ ας των καί τά γιαλιάτούπα- 
π ά». "Ω ! πόσον θά χαρώμεν βλέποντες 
τούς άκροατάς (ή θεατάς; τί ώφειλον νά εϊ- 
πω;) γελώντας; άπότούδε τρίβωτάς χεϊρας.

Έν τούτοις μικρός τις δισταγμός έμενεν 
είσέτι είς τήν σύζυγόν μου καί μέ παρεκάλεσε 
νά γράψω άρθρον τι εναντίον τών νηπιαγω
γείων, — αφελής συζυγική πεποίθησις είς 
το γενναιότερου ήμισυ, ■— ίσως προκληθή ϋ - 
περάσπισίς τις αύτών παρά σοφού άνδρός, ή- 
τις τέλεον πλέον θά κατέπειθεν ήμάς. — Ά- 
ναγινώσκουσα τό παρόν θά ίδη ότι καί έγώ 
δ ίδιος παρεσύρθην εις εγκώμια τών νη
πιαγωγείων.

JOHN

Η ΑΠΟΚΟΙΜΙθΕΙΣΑ ΜΝΗΣΤΗ
ΔΙΗΓΗΜΑ

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ ΤΗ ΑΔΕΛΦΗ ΜΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

--- Ο----

Α'.
ήψίγε τό εικοστόν ϊκτον έτος της ηλικίας 

αυτής ή Κυρία Μηριόλ, οτε τό σκληρόν δρέπα
νου τοΰ θανάτου άφήρπασε τον σύζυγον αύτης.

Καταλιποΰσα τό λαμπρόν μέγαρον, άπεκα- 
τεστάθη εις ίν των έζοχικών αύτης κτημάτων. 
Μακράν της τύρβης της πρωτευούσης έλησμόνη- 
σε παντελώς τον κόσμον, τόν όποιον μόλις είχε 
γνωρίσει. Νά παραιτηθή ούτως άπό πάσαν ή- 
δονήν τοϋ κόσμου τούτου είναι άνώτερον της 

τόλμης καί τοΰ θάρρους γυναικός τόσον νέας καί 
τοσοϋτον ωραίας καί πλούσιας. Άλλ’ ή Κυρία 
Μηριόλ είχε μονογενή θυγατέρα πενταετή την 
ήλικίαν. Ότι δεν ήθε).εν παραχωρήσει είς τήν 

κνήμην τοΰ συζύγου της έπραττεν αυτό είς την 
παιδίσκην, ητις τοΰ λοιπού άπήτει πάσαν την 
υ.ητρικ·},ν στοργήν. Πριν ή γίνη γυνή τοΰ κό- 

σαου ή Κυρία Μνριόλ ύπήρξε μήτηρ- κατέθηκεν 

λοιπόν άνευ λύπης τό σκήπτρου βασιλίσσης ως 

έ-Α τοΰ κάλλους καί τής χάριτος καί άφωσιω- 
θη ολόκληρος είς τήν θυγατέρα αύτής. Ή δε- 

σποσόνη Μηριόλ ούτως ηύξανεν ύπό τους όφθαλ- 

αούς καί έπιτήρησιν τής μητρός αύτης.
ΐ Στενοί τής οικογένειας Μηριόλ φίλοι, επισκε- 

πτόμενοι πολλάκις τήν κατάκλειστον εν τω 
άνανωρη.τνρίω αύτής έρημήτώα, παρεκ-.νουν 
αύτήν όπως άφήση τόν μονότονου βίου- άλλ ε- 
,=.'ν·Λ έδείκνυεν αύτοϊς τήν θυγατέρα της λε- 

νουσα:
— Ιδού ή μόνη χαρά μου καί το τελευταί

ων ονείρου. Ούδέν μ?ε θλίβει- ότι άπώλεσα ε- 
πανευρίσκω αύτό έπί τής Ανατροφής τής θυγα- 

τρός μου καί τής παιδεύσεως αύτής.
___ ’Αλλά γηράσκεις- τή έ/εγον.
_άπεκρίνετο μειδιώσα, τό βλε.,ω ά

πό τινας λεύκάς τρίχας, άς έχω είς τήν κεφαλήν 
καί άπό τό μέτωπόν μου, τό όποιον άρχιζει να 

-υτιδοΰται καί άπό τό κάλλος μου, το οποίον 
παρακμάζει, άλλ’ ή θυγάτηρ μ'-υ, ή προσφι

λής μου Βιργινία. ’έρχεται κατόπιν μου, και 

ότι χάνω έγώ τό δρέπει έκείνη.
■ΗΚυεία Μηριόλ δεν ήπατάτο- ή θυγάτηρ 

αύτής, ή προσφιλής της Βιργινία, ήτο έν τή 

όκτωκαιδεκαετή αύτής ήλικία, ή εντελεστερα 

είκών της καί οί ενθυμούμενοι τήν μητέρα προ 
τοΰ γάμου αύτής έθαύμαζον τήν ομοιότητα 

ταύτην.
— Δεν θ’άφήσγ ς, τή ελεγον πολλάκις, την 

αξιέραστου ταύτην κόρην κεκρυμμένην είς τό βά
θος'τής επαρχίας- διότι δέν έχεις τό δικαίωμα 
νά τήν κρύπτης άπό τούς ύφθαλμούς του κό
σμου' ό κόσμος τήν ζητεί, τήν θέλει, τήν πε- 

ρψ,ένει. z « λ ν
— Ό θεός φυλάξοι, άπήντα έκείνη- ο^ θεός 

φυλάξοι νά στερήσω τήν θυγατέρα μου άπό τής 
χαράς είς έχει δικαίωμα- άλλ’ είσέτι δεν - 

φθασα είς τό τέλος τοΰ έργου μου. Ή Βιργινία 

δ’εν είναι ύπανδρος- μόνον έπί τοϋ βραχίονος του

συζύγου αύτής στηριζομένη θέλει είσέλθει είς 

τόν κόσμον.
— Καί ύμεις;
_Έγώ ; θά τήν ακολουθήσω διά νά χαί

ρω τήν εύτυχίαν της καί ϊσως όπως Αναπολώ 

τό παρελθόν μου.

’ ji περιουσία τής Κυρίας Μηριόλ καί τό λαμ

πρόν αύτής όνομα ήρκουν όπως επισυρωσι πε
ρί τήν Βιργινίαν ικανόν άριθμόν μνηστήρων. Εν
τός έτους οί καλλίτεροι καί οί μάλλον διακεκρι
μένοι νέοι είς τό έξαίσιον κάλλος τής νεάνιδος

δρμούμενοι προσέφερον λιβανωτόν έρωτα 
Έορταί δ; καί ύποδοχαί έτύγχανον άδιάκοπο'- 

είς τήν παλαιάν έπαυλιν τής Κυρίας Μηριόλ.

Είς τάς διαφόρους έρωτήσεις τής μητρος αύ
τής, ή Βιργινία, περί τών διαφόρων έρωτολή- 
πτων νέων, άπεκρίνετο δι’ ενός λακωνικού καί 

ζωηρώς τετονισμένου όχι.
‘ «η στιγμή είσέτι δέν έφθασε, διεννοεϊτο 

ή μήτηρ- Περιμείνωμεν.
Ή ωραία νεάνις ομοίως περιέμενεν τό λε

πτόν εκείνο κατά τό όποιον ή καρδία αύ

τής ήθελεν ονομάσει έ κ ε ϊ ν ο ν , τόν εύτυχή, 
Sv άποκαλοΰσα σ ύ ζ υ γ ο ν θά έθεώρει έαυτήν 

εύτυχή.
—’Ακριβή μου κόρη, λέγει μίαν εσπέραν ή 

Κυρία Μεριόλ τη θυγατρί αύτής, βλέπουσαν 
αύτήν ρεμβάζουσαν, δ Κύριος Ρενώ μοί ώμίλη- 

σε χθες Ικανά διά σέ καί διά τόν υιόν του.
Ζωηρότατου έρυθροΰν χρώμα: εβαψε τας πα

ρειάς τής παρθένου.
___ Ό Κύριος Ρενώ, προσέθηκεν ή μήτηρ, λο

γίζεται εύτυχής άποκαλών σε θυγατέρα του- τί 

λέγεις περί τοΰ υίοΰ του;
— Σεβαστή μου μήτερ, άπήντησεν ή νεά- 

νις άσπαζομένη τήν μητέρα της- μ’ έδίδαξες νά 
μή σοί κρύπτω τίποτε καί νά μή ψεύδωμαι ποτέ.

— Λοιπόν;
— Είμαι εύδαίμων δΓ «τι σάς ειπεν ό Κύ

ριος Ρενώ !
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— Και δ υίδς αύτοϋ σοί Αρέσει;
— Φρονώ, καλή μου μήτηρ, οτι άφόβως δύ

ναμαι νά τω έμπιστευθώ την εύτυχίαν μου.
'Η Κυρία Μηριδλ έθλιψε τήν θυγατέρα αυ

τής έπί τής καρδίας της λέγουσα:
—Ή άπόκρισίς μου με πληροί άκρας χαράς- 

άπδ πολλοϋ ηύχόμην όπως δ νέος ουτος κατα- 
στγ σύζυγός' σου.

Όλίγας ημέρας μετά ταΰτα έπισήμως έκοι- 
νοποιήθη δ προσεχής γάμος τοϋ άξιεράστου νέου 
Ραούλ Ρενώ μετά τής Χαριτοβρύτου νεανικός 
Βιργινίας Μηριόλ.

Γ'.

Τ^κτοτε δ νεανίας ήρχετο καθ’ έκάστην εις 

τήν έπαυλιν. ’Έφθανε τήν μεσημβρίαν και ά- 
νεχώρει τδ εσπέρας εις ώραν λίαν προκεχω- 
ρημένην.

Αΐ ώραι παρήρχοντο ταχέως διά τους μνη
στήρας δσάκις έμενον μαζή· τοΐς έφαίνετο ότι 
ή ωρα τοϋ άποχωρισμοϋ των έφθανε τάχιστα 
ένώ ή τής συνεδριάσεώς των έβράδυνε. Ποτέ δέν 
βαδίζουσι καλώς τών ερώτων τά ώρολόγια !

— Ές αΰριον ! έλεγον πρδς άλλήλους άπο- 
χ οριζόμενοι.

— Κατά τήν συνήθη ώραν έλεγεν ό Ραούλ.
— Σέ περιμένω- άπεκρίνατο ή Βιργινία.
’Έσφιγγον μίαν είσέτι φοράν τάς χεϊρας έπει

τα δ νέος έπήδα έπί τοϋ ίππου του, δστις ά- 
νεχώρει ώς βέλος.

Πρωίαν τινα ή Βιργινία κατέβη είς τδν κή
πον κρατούσα βιβλίον τι- έβάδιζε βραδέως, άλ- 
λώχρους και τους οφθαλμούς προσηλωμένους έ- 
χουσα έπι τής ύπδ τάς άκτϊνας τοϋ ήλίου 
σπινθηροβολούσης άμμου τής δενδροστοιχίας.

Έπερίμενε τήν άφιξιν τοϋ μνηστήρος της. 
Περιδιαβάζουσα έν τφ κήπω έσκέπτετο- άλλ’ 
«ί σκέψεις αύτής ήσαν φαιδραί, διότι χαρωπδν 
μειδίαμα έφερον τά γλυκεία αύτής χείλη- ίσως 
άνεπώλει τρυφεράς άναμνήσεις . . και δικαίως.

Ούτως έβάδισε πολύ, μή παρατηρούσα περί 
έαυτήν καί μηδέ φροντίζουσα είς άλλο ή μό

νον ό,τι συνέβαινεν έν τή καρδία αύτής μηδέ θέ- 
λουσα ν’ άνοίξη τδ είς χεϊρας βιβλίον. Άναγί- 
νώσκουσα ίσως νοερώς έν'τώ μέλλοντι περιπαθές 
ποίημα, συντεθέν μόνον καί μόνον δΓ αύτήν.

Εύρίσκετο ήδη μακράν τής έπαύλεως άλλά 
δέν διενοεΐτο νά σταματήσγ έάν μικρδς ρύαξ δέν 

τή έφραττεν άποτόμως πως τήν δίοδον ήν ή- 
κολούθη. Τότε ήγειρε τους οφθαλμούς έρριψε τδ 
βλέμμα δεξιά καί άαστερά άπορήσασα ποϋ 
τά βήματά της τής έφεραν έν άγνοία της. Έ- 
συρεν έκ τής ζώνης ώρολόγιον, δ ωροδείκτης 
έδείκνυε τάς ένδεκα- έστέναξεν ύπολογιζομένη 
ότι έπί ώραν είσέτι θέλει περιμένει τδν μνη
στήρα της.

Έκάθησε παρά τήν όχθην τοϋ ρύακος είς 
θέσιν χλοανθή καί κατάσκιον.

Δεξιόθεν αύτής ύπήρχε σωρδς λίθων έπί τών 

οποίων άνερριχάτο κισσός καταπράσινος. Ό θό · 
ρυβος τών βημάτων της έτάραξε τήν ησυχίαν 
μικροΰ κοσύφου, όστις άπέπτη τής φωλεάς του, 
έκβάλων δξεΐαν φωνήν ύπολαίς δέ τις καθη- 
μένη έπί ύψηλοϋ τίνος δένδρου έκελάδει άρμο- 
νικώς. Τά άνθη, τά άληθή τής φύσεως θυμια- 
ματικά δοχεία, διεσκόρπιζον πέριξ τάς εύωδίας 
αύτών ταραττόμενα ύπδ έλαφρας πνοής άνέμου

I ζεφύρου. Ό σπινθηροβολών ήλιος άπερρόφα καί 
τάς τελευταίας σταγόνας τής δρόσου, άποξη- 
ραίνων τά φύλλα καί ζωογονών τους ήμιανοι- 
χθέντας κάλυκας- δ δέ ρύαξ μονότονος καί λά
λος έψιθύριζε ρέων.

Ή δεσποσύνη Μηριδλ ήνοιξε τό βιβλίο*  
καί ήρξατο άναγινώσκουσα αύτό. Μετ’ ό
λίγον ήσθάνθη έαυτήν καταβαλλομένην ύτδ 
τής θέρμης τών διά μέσου τών κλάδων είσδυου- 
σών μέχρις αύτής άκτίνων τοΰ ήλίου. Μηχα
νικώς τότε άφήρεσε τδ έκ δαντελών περιλαίμι- 
όν της, όπερ έκάλυπτε τδν λευκόν λαιμόν καί 
τους άλαβαστρίνους αύτής ώμους- τδ έλαφρδν 
ύφασμα παρέσυρεν δ άνεμος καί έρριψε χαμαί, 
τότε δέ έφάνη τδ στήθος τής νεαρής κόρης, χω
ρίς αύτη νά προσέξη είς τοΰτο ποσώς.

“Επεται τδ τέλος.

0 ΚΑΦΕΣ
—Ο—

Ή έποχή τής χρήσεως τοΰ καφέ δέν είναι ά- 
κριβώς γνωστή. Ταξειδιώτης τις Γερμανός ό- 
νόματι Λεονάρ Ρουώλφ θεωρείται ώς ό πρώτος 
πραγματευθείς περί καφέ, έν τή διηγήσει τών 
είς τήν ’Ανατολήν ταζειδίων του- όλίγον δέ ύ
στερον δ κ. Πρόσπερ Άλβΐνος, οστις διέτριβεν έν 
Αίγύπτω, ώς ιατρός τοϋ Προξενείου τής Βενετί
ας. άνέφερε περί τής χρήσεως τοϋ πήματος τού
του έκτενέστερον. Ή χρήσις τοϋ καφέ διεδόθη 

ΚΑΦΕΟΔΕΝΔΡΟΝ

καφέαν είς τάς άποικοίας τής ’Ιάβας.
Φυτά τινα μετεκομίσθησαν είς τδν βοτανικόν 

κήπον τοΰ Άμστελοδάμου, tv δέ έξ αύτών με- 
τεκομίσθη περί τά τέλη βασιλείας Λουδοβίκου 

τοϋ δεκάτου τετάρτου είς Παρισίους.
Τέλος τδ 1720 δ πλοίαρχος Δεκλιέ έπρομη- 

θεύθη τρία φυτά πρδς μετακόμισιν αύτών είς 
Μαρτινίκ, άλλά καθ’ όδδν δύο ήφανίσθησαν, tv

έκ τής ’Αραβίας εί'ς ολας τάς Όθωμανικάς 

χώρας.
Ταξειδιώται έρχόμενοι έκ τής ’Ανατολής εί- 

σήξαν τδν καφέ είς τήν Εύρώπην περί τά μέ

σα τοΰ 1 7ου αΐώνος, καί τώ 1652 πρώτον κα
τάστημα ώς πωλητήριον τοϋ καφέ ήνεώχθη έν 
Λονδίνω, έτερον έν Μασσαλία είς τά 1670 
καί τρίτον ένΠαρισίοις τώ 1672- άναφέρεται δέ 

οτι χρήσις τοΰ πήματος τούτου έγένετο είς τήν 

αύλήν τής Γαλλίας άπδ τά 1644.
Οΐ Βενετοί καί οί Γενουαΐοι έπί πολυν και- 

ρδσ έπεσίτιζον τήν Δύσιν μέ τδν καφέ, δν έπρο- 

μηθεύοντο άπδ τήν Αίγυπτον.
Οί ’Ολλανδοί ζηλοτυποϋντες τδ έπικερδές τού

το έμπόριον έκαλλιέργησαν πρώτοι αύτοί τήν 

δέ έξ αύτών μεταφερθέν έγινε σπέρμα γόνιμον έξ 

ού παρήχθησαν όλαι αί καφέαι, αϊτινες άπο- 
τελοΰσι τδ πλεΐστον τών Άντιλλών.

Τέσσαρα μεγάλα κέντρα ύπάρχουσιν, είς ά 
παράγεται δ καφές, είναι δέ ταΰτα: ή Βραζη- 
λία, ’Ιάβα, Κεϋλάνη καί "Αγιος Δομίνικος, (νή

σος Χαϊτή).
"Αλλαι χώραι παράγουσαι καφέ είναι ή Με-

15
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Μεσημβρνή ’Αραβία, Μαλαβάρη Μαήλη Σου- 
μάτρα κτλ.

Ή παραγωγή τοϋ καφέ δύναται νά έκτιμη- 
θή είς 330 έ κ α τ. Κος· ή έν Ευρώπη κατα
νάλωσες συμποσοΰται είς 240 έκατ. τοϋ δέ υπο
λοίπου τδ πλεΐστον μέρος καταναλίσκεται είς 
τάς 'Ηνωμένας πολιτείας τής ’Αμερικής.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΦΕΑΣ. Ή καφέα 
ζγαπα Ατμόσφαιραν ύγράν και Αραιοθεΐσαν, ώς 
ή τών ορίων, τόπους υψηλούς, κατωφερείας λό
φων, κοιλάδας όρέων ύψους 1000— 1300 μέ
τρων,'καρποφορεί δέ έπι 30 ή 40 έτη.

Δύο έτη μετά τήν φυτείαν δυνάμεθα νά καλ
λιεργήσομε ,> μεταξύ τών καφεών φυτά λογοφό- 
ρα Αραβόσυτον, σιλικίπριον ούδέποτε δέ φυτά 
κλιματόεντα άτινα έμπλεκόμενα τώ στελέχει 
βλάπτουσιν αύτάς.

Είς τάς Άντίλλας και τήν ’Αραβίαν αί κα- 
φέαι Ανθοΰσιν έφ’ δλον τδ έτος ή τουλάχιστον 
δις τοϋ έτους, τδ φθινόπωρου και τήν "Ανοιξιν, 
ό δέ καιρδς τής Ανθήσεως διαρκεϊ έξακολουθητι- 
κώς έπί 6 μήνας.

Ή καφέα Ανθεί συνήθως τδ τρίτον έτος και 
ή παραγωγή της αύξάνει έτησίως μέχρι τοϋ 
30ου έτους.

Ή καφέα ύπόκειται είς τάς προσβολάς πολ
λών έντόμων, ών τινά μεν διατρυπώσι τδν φλοι
όν είσδύοντα έντδς τών δένδρων και έμποιοΰν- 
τα μικράς όπάς Αδιόρατους άνευ μικροσκοπίου, 
έτερα δέ τρέφονται διά τής παρεγχυματώδους 
ουσίας τών φύλλων διάφορα κρυπτόγαμα φυτά 
Αναπτύσσονται έπι τών καφεών και δύνανται 
νά έπιφέρωσι τήν φθοράν αύτών οι μϋς πρδς 
τούτοις είσι φοβερώτατοι εχθροί τής τών καφε
ών φυτείας.

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ. Ό 
καφές ομοιάζει πρδς βύσινον, τδ έρυθρώδες χρώ
μα του, και ή γλυκεία και υπόξινος γεϋσις του 
προμηνύουσι τήν ώριμότητά του, συλλέγεται δέ 
έκ διαλειμμάτων καθ’όσον οί καρποί ώριμάζουσιν, 
έκάστη συγκομιδή Απαιτεί τουλάχιστον τοεΐς 
επισκέψεις κατά 5 — 6 ήμέρας. Είς δέ τάς ’Ιν
δίας και την Κεϋλάνην ή συλλογή γίνεται διά 
χειρός· δπόταν οί καρποί ώριμάζωσι Μαύροι 

διέρχονται τούς τοίχους τών καφεών, συλλέ- 
γουσι τούς καρπούς καί έκθέτουσιν αύτούς έν 
κανίστροις. Είς άλλα μέρη σείουσι τάς καφέας 
έπί πανιών έξηπλωμένων ύπδ τδ δένδρον.

Πρδς εξαγωγήν τοΰ καφέ ύπάρχουσι διάφοροι 
τρόποι, ούτως ένίοτε μέν έκτρίγονται οί καρποί 
μεταξύ δύο κιλίνδρων, άποβρέχονται έν ύδατι 
πρδς Απαλλαγήν αύτών έκ τοΰ σαρκώδους μέ
ρους διά τής πρδς Αλλήλους τρίψεως, καί έ- 
ξαπλόνονται ακολούθως πρδς ςήρανσιν, δτε τδ 
σαρκώδες μέρος καί τδ δεύτερον περιτύλιγμα Α
ποχωρίζονται δι’ έλαφρας τίνος κατατρίψεως ή 
λικμήσεως καί τδ περικάλυμμα τσΰ καφέ λαμ
βάνει χρώμα σχεδδν ύπόχληρον. Είς άλλα μέρη 
ώς είς τά περίχωρα τής Μόκας Αφίνουσι τούς 
καρπούς νά ώριμάσωσιν έντελώς μέχρις ού πέοω- 
σι κατά γής καί ξηρανθώσιν αύτοθελώς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟ- 
ΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑ
ΦΕ. Ό καφές διά νά ήναι καλδς, πρέπει νά ή
ναι σκληρός, ξηρός, νά συντρίβηται δυσκόλως ύ
πδ τούς όδόντας, όμαλδς καί στιλβερός, νά έχη 
όσμήν εύ Αρεστόν καί εύώδη· είναι δέ περιζήτητος 
δπόταν είναι Ακέραιος, κανονικός, -οσον τδ δυνα
τόν καθαρός καί μεγέθους μεσαίου· πρδς έκλογήν 
τοΰ καφέ Ανάγκη νά έξακριβώσωμεν τδ μέρος 
έξ ού κατάγεται, τδ σχήμα, τδ χρώμα αύτών 
καί νά λάβωμεν ύπ’ δψιν τήν ώριμότητά, τήν 
παλαιότητα, καί τδν τρόπον τής διατηρήσεώς 
του, παρετηρήθη δέ ότι όσον παλαιοΰται δ κα
φές τόσον καί καλλίτερος γίνεται. Καφές ζ α - 
ρ ο μ έ ν ο ς χαρακτηρίζει τήν πρδ ένδς μηνδς 
τής ώριμάνσεώς του συγκομιδήν κΑφές μαλακός 
καί σπογγώδης περικλείει είτε φύσει είτε τυχαί- 
ως μεγάλην ποσότητα ΰδατος, όπερ βλάπτει, 
ού μόνον τήν «τιμήν άλλά καί τδ βάρος κατά 
τήν πώλησιν.

'Η γεΰσις καί ή οσμή τοΰ καφέ, πρέπει νά ή
ναι όσον τδ δυνατόν καθαρά. ‘Ως έπί τδ πλεΐ- 
στον δ καφές έχει όσμήν άχύρου καί γεΰσιν σι- 
κάλεως· οί δέ έμπειροπράγμονες δύνανται διά 
μόνης τής μασήσεως νά έκτιμήσωσι τήν γεΰσιν 
τοΰ καφέ.

;· Ακολουθεί)

1ΟΠ1ΙΙ1
Δημοσιεύομεν κατωτέρω τδν προς τδν μέ- 

γαν ευεργέτην Ν. Ζαριφην ύμνον ποιηθέντα 
ύπδ τής ελλογίμου διευθυντρίας τοΰ έν Γαλα
τά Παρθεναγώγείου κ. κ. Παγωνής Άσπριώ- 

του, οστις τονισθεις ύπδ τής ιδίας ψάλλεται 

έν λαμπρά διφωνίαε ύπό τών μαθητριών κα
τά τάς έπισημους τής σχολής τελετάς.

Πρδς τδν εύεργέτην

ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΖΑΡΙΆΝ
Δεύτε ψάλωμεν, ώ κόραι, 
ύμνους κ’ άσματα σεμνά 
’ς τδν Νικόλαον Ζαρίφην 
εύπατρίδην εύκλεά.
Σέ τδν λάτρην τής παιδείας 

κ’ εύεργέτην τών σχολών, 
άνυμνοΰμεν εύγνωμόνως 
καί έκ βάθους καρδιών.

'Ως εύγνωμοσύνης φόρον 
δέξαι δάκρυα θερμά, 
καί τδν ύμνον, δν τονίζει 
ή σχολή μας έν χαρα.

Δέξ’ αισθήματα Αθώα 
έκ χειλέων παιδικών, 
καί τάς δάφνας ας κομίζει 

δ μικρός μας έλικών.

Ώς δ ΰψιστος ποτίζει 
τήν γην ταύτην μέ βροχήν 
ινα δώσρ μ’ Αφθονίαν, 
βλαστημάτων είς αύτήν.

Καί σύ ούτω τήν σχολήν μας 
προστατεύεις καί φιλείς,

και γενναίως τήν αρδεύεις 
μ’ οσα τήν φιλοδωρείς. 

Ή είκών σου τήν σχολήν μας 
ώραίζει καί κοσμεί 
καί ή χείρ σου μάς στεγάζει 

κι’ είς καλόν μάς οδηγεί.

Είδες άστεγα στρουθία 
τεθλιμμένα τήν1 ψυχήν, 
κ’ έν τή θλίψει των βαθεία 
έσχες πατρικήν στοργήν. 

Τ’ όνομά σου ώς άδάμας 
καί χρυσός θά φυλαχθή 
κι’ είς τά βάθη τής ψυχής μας 
εύλαβώς θά φυλαχθή.

Ήδη έχομεν πατέρα 
έχομεν καί φωλεάν, 
καί ή θλίψις μας έκείνη 
μετετράπη εις χαράν.

Ή σχολή μας ώς προστάτην 
τοΰ λοιπού σέ θεωρεί 
και συνάμα εύεργέτην 
καί πατέρα σέ καλεϊ.

ΛΥΓΑΡΓΙΑ

’Αφού Ανθείς σά Λυγαργιά 
όπου νερά καί άμμοι 

νά ήμουν ήθελα κ’ έγώ 
τής ρεματιάς ποτάμι.

Νά κλίνουν τά κλωνάργια σου 
νά πέφτουν στα νερά μου, 

νά γίν*  ή γή παράδεισος 
κ’ ή ρεματιά Χαρά μου.

Ή Πεταλούδα μάγισσα 
ψυχή εύτυχησμένη 

ποΰ στούς άνθούς σου πάντοτε 
νά βρίσκομε κριμμένη.
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*Η άηδονάκι του βουνού, 

μικρή μι,ά φιλομήλα 
ποΰ νά πετώ νζ κελαδώ 

στά δροσερά σου φύλλα.

Άλλά τί άπιστη νά πω, 

και τί νά κελαδήσω ; 
άφοΰ σάν πρώτα π^ά δεν λές 

έγώ θά σέ κρατήσω.

Άφοΰ σάν κόρη άστατη 
σάν Λυγαριά θλιμμένη 

μέ τοΰ Μαΐου τήν δροσιά 

είσαι έρωτεμένη.

Μά θά πέραση, θά διαβή 

χωρίς νά σταματήση 
ή θάλασσα θά τήν δεχθή 

ή γή θά τήν ρουφήση.
Φρούδα θά ’δεις τά όνειρα 

τά κάλλη μαραμμένα 
θά θυμηθής ίνα καιρό 

τήν ρεματχά κ’ ίυ,ένχ

Είς τό ποτάμι θά στραφής 

και στεναγμό θ’ άφήσης 
θά σ’ άγαπα ώς πάντοτε 

άλλά νά μήν έλπίσης.

Παρά πικρά παράπονα 
και δάκρυα χυμένα 

ποΰ σταλακτίκτη ό καιρός 
θά τάχη καμωμένα.

Χάλκη’Ιούλιος 1887.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕΛΩΝΗΣ.

ΠΡΟΣ ΜΙΑΝ ΦΙΛΑΡΕΣΚΟΝ

Τδ νά ζητής είς πένητος τραπέζας, 

[ρεγαΛεία
Κ’ είς χωρικού χηπάριον άνθοϋντα 

[ρόδα κ’ 'ία' 
Τδ νά ζητής είς τράπεζαν ΛουκούΛου, 

[ησυχίαν 
Σερνότητα, άπΛότητα καί δχι εύζωίαν.

Τδ νά ζητής ε:ς τδν βωρδν τοϋ Έρω^ 

[ro<? θυσίαν, 
Ώς θϋρα νά προσφέρωσιν οί νέοι τήν 

[καρδίακ 
Και νά ζητής τά στήθη των γιά σέ νά 

[φθισιώσι 
Καί δταν εκ τοϋ έρωτος οίκτρώς ά· 

[^ωκιώσι 
Σύ νά ζητής, ρέ γέ.Ιωτα αυτούς νά άν- 

[ταροίθης 
Κ έ.Ιπίδα έρωτος αύτοίς ουδέποτε νάδί- 

[ώ?ί.
Τδ νά O?rf(c έκ πείσρατος δυστυχη- 

[σρένος νέος, 
Ός σέ έράται έρρανώς καί δν ήγάπας 

[τεω<·;
Νά .Ιησρονή τδ δρρα σου και τήν 

[γ.Ιυκειά ρορφήν σου 
Ένω ή ρα-ύρη του καρδιά είναι καί ι*  

[διχή σου
Είναι ταύτδν ώς νά ζητής τδ παν ν’ 

[άΛΛάξη νόρον 
Ό ή.ίιος τής Δϋσεως κι Άνατο.Ιής τδν 

[δρόμον 

Είναι ταύτδν ώς νά ζητής φι.Ιάρ ε- 

[σκοςνά ζήσης 
’Εν άφ αν εία · καί τιμάς καί δόξαν 

[νά άφήσης.

ΙΩΑΝΝΗΣΓ ΚΑΠΕΛΛΑΣ

Τά κατωτέρω χαριέστατα ποιημάτια τοΰ κ. 
Κονμάρ έστάλησαν όπως δημοσιευθώσιν έν τω 
4ω φυλλαδίω, άλλ’ εναντίον της επιθυμίας μας 

είχον φθάσει μικρόν μετά τήν συμπλήρωσιν τής 
ύλης τοΰ τετάρτου, δΓ όπερ δημοσιεύονται σή
μερον.

ΚΠΙ Till ΘΑΝΑΤΠΙ ΤΟΓ ΕΙΚΟΣΙΟΚΤΑΕΤΟΥΣ ;

ΠΙΗΙΠ A MAimmil
Α’

Νάχης μικρά τριανταφυλλιά χωρίς άνθό καί 
[κλώνο 

κι’ζντί νερού μέ δάκρυα νά τήν ποτίζης μόνο... 
νζ βλεπης ύστερα μέ μ-ιά.ς τό φύλλο της νζ 

[βγαίνη 
καί τήν σκιά τοΰ κάλυκος είς τό κλωνί κρυμ

μένη..
ν’ άξιωθής δέ νά τήν ’δής μέ όλοι σου τής 

[κόποι 
τριανταφυλλιά καμαρωτή στα χέρια σου κα- 

[τόπι...
μ’ ίνα μονάκριβο άνθό, τριαντάφυλλο δροσάτο... 

κ’ έξαίφνης άγριος Βοριάς νά σοΰ τό ρίψη κάτω, 
τί γίνεσαι; καί τί μπορείς είς τόν Βόρεια έκεϊνο 
νζ κάμ,ης μέ τ’ άδύνατο τό οπλον σου .... τόν 

[θρήνο;

Β'
"Ετσι κ’ εσένα άνθηρέ, ώ Στέφανε κ’ εσένα 
’πού δέν μπορεί τής χάρες σου νά παραστήση 

[μπένα...
"Ετσι καί σέ, Μαρκόπουλε, καμ.αρωτό λουλοΰδι 
ποΰ ήτανε ό βίος σου γλυκύτατο τραγούδι 
κ’ εσένα σ’ ερριψε σκληρά τοΰ Χάρου τό δρεπάνι 
καί στους γονείς σου άφησε πληγή ποΰ δέν θζ 

[γιάννη............
Κλάψτε τον! κλάψτε τον .... γονείς καί συγ

γενείς καί φίλοι 
καί οποίος τόν έγνώρισε νά κλάψη τό οφείλει....

ΤΖΩΝ ΔΕ-ΤΖΑΚΟΜΟΣ
’Αέρας-Αίαταιότης.

(Άφιεροΰται τή μνήμη του).

Άφοΰ τή φλογερή αύγή θενζυρη νύχτα μαύρη, 
Άφοΰ τή δόλια άνοιξι ψυχρός χειμώνας θά’βοη. 
Άφοΰ κι’όλόκληρη ή γή κι’αύτή θά σβύσ’ άκόμα 
Καί ουρανοί καί θάλασσαι θζ γίνουν ίνα στρώμα..

Άφοΰ καί όποιος γεννηθή μέ γέλοια καί παιχνί
δια...

Καί μέ αύτά άνατραφή... γεράση μέ τά ιδία... 

Καθώς ό τζων ΔΕ-ΤΖΑΚΟΜΟΣ, γιά τόν όποιον 
[γράφω

Πηγαίνει τόσο ξαφνικά στο σκοτεινό τόν τάφο... 
Ποιος ήμπορεΐ νά άρνηθή, ποιος δούλος, ποιος 

[δεσπότης, 
"Ότι δέν εινε ή ζ ω ή ΑΕΡΑΣ ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ : .. .

Πέρα 29 ’Ιουνίου 1887.
CONMAR

ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΜΑ
'Ωσάν τούς ψεύστας ποιητάς δέν έρχομαι νά 

[κλάψω· 
Τόν πόθον ποΰ αισθάνομαι,μονάχα θά σοΰ γράψω: 

Άντί ζωής χίλιων χρονών στ’ ωραίο λεύκω

μά σου 
Έπροτιμοΰσα μια ζιγμή νά ζήσω στήν καρ- 

[όι,ά σου !
Αλ. Περδικιδης·

ΑΠΑΝΤΗΣ1Σ

Αληθινέ στιχοποιέ περδίκι μαδημένο 
Ένόμισας τόν έ’ρωτα γιά νάνους καμωμένο, 
Καί έγραψας είς λεύκωμα τούς πόθους τής 

[ψυχής σου
Μά θά γελάση πίστευσε κ’ή Μιχαλοΰμαζύ σου.

ΠΕΡΑΝ

•—-ο—

Έν Εύρώπη πενθοΰσι φοροΰντες μαΰρα, διότι 
τό μέύαν είναι χρώμα τοΰ σκότους μέ το όποι
ον παρομοιάζουσι τόν θάνατον καί τήν στέρη- 
σιν τής ζωής ήτοι τοΰ φωτός. Είς τήν Κίναν με
ταχειρίζονται τό λευκόν χρώμα, διότι δοξάζου- 
σιν οτι ό άποθανών εύρίσκεται είς τόν ουρανόν 
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τον τόπον τής άγνότητος. Είς τήν ΑΙγιπτον 
θεωρείται πένθιμον το κίτρινον χρώμα έπειδή 
τά φθίνοντα άνθη καί φύλλα λαμβάνουσι τδ 
χρώμα τοΰτο. Είς τήν Αιθιοπίαν είναι έν χρή- 
σει τδ φαιδν χρώμα, ώς είκονίζον τήν γην έξ 
ής έγεννήθημεν καί είς ήν έπιστρέφομεν. Είς τι- 
να μέρη τής Τουρκίας τδ χρώμα τοΰ πένθους 
είναι τδ κυανοΰν έπειδή τοιοϋτον είναι τδ χρώ
μα τοΰ ούρανοΰ πρδς §ν Απέρχονται οί τεθνεώτες 
’Εξ έναντίας όμως είς άλλα μέρη είναι τδ έρυ- 
θροΰν καί τδ ίάνθινον έπειδή άμφότερα είσι σύγ- 
κρασις τοΰ μέλανος καί τοΰ κυανοΰ, καί τδ μέν 
πρώτον σημαίνει τδν πόνον τδ δέ δεύτερον τήν 
ελπίδα.

* * 
*

Ή έπαιτεία κατέστη Αληθής μάστιξ έν Γαλ- 
λία· τυγχάνουσα δέ άπηγορευμένη έν ταϊς έ- 
παρχίαις, τούτου ένεκα πάντες οί έκ τών έπαρ- 
χιών έπαίται τρέχουσι πρδς τήν πρωτεύουσαν 
ένθα εύρίσκουσιν Αμέσως τάς Αναγκαίας οδηγί
ας πρδς έξάσκησιν τοΰ έπαγγέλματός των. *Γ-  
πάρχουσι πρακτορεία επαιτών, εγκατεστημένα 
συνήθως έν οίνοπωλείοις. Ό διευθυντής ένδς 
τοιούτου πρακτορείου έχει διηρημένον τδ γρα- 
φεΐον του είς δύο- είς τδ τμήμα τδ λαμβάνον 
πληροφορίας καί είς τδ τμήμα τδ χορηγούν αΰ- 
τάς τοϊς δεομένοις, τοϊς έπαίταις. Πρδς τοΰτο 
έχει ειδικούς ύπαλλήλους, οιτινες διά διαφόρων 
μέσων μανθάνουσι τδ δνομα, τήν διαμονήν, τδν 
βίον, τδν χαρακτήρα, τάς πολιτικάς δοξασίας 
•κ.λ.π. τών έπί φιλανθρωπία διακρινομένων κα
τοίκων τών Παρισίων οί υπάλληλοι ούτοι εύ- 
ρισκονται είς σχέσεις πρδς τδ πρώτον τμήμα τοΰ 
πρακτορείου καί ούτω συντάσσονται λεπτομε
ρείς κατάλογοι. Ό έπαίτης δ έκ τών έπαρχι- 
ών έρχόμενος καί ούδένα γινώσκων έν Παρισί- 
οις Αποτείνεται είς τά πρακτορεία ταΰτα καί 
τδ δεύτερον τμήμα παρέχει αύτοίς τάς Αναγ
καίας οδηγίας.

¥ ♦ 
★

Εσχάτως έξεδόδη έν Αγγλία σύγγραμμα ογ
κώδες, περιέχον τδν αριθμόν πάντων τών έν 
τοϊς δυσί ήμισφαιρίοις έκδιδομένων έφημερίδων 
ώς καί τους τίτλους αύτών, μετά τών εικόνων 

τών διαπρεπεστέρων καί σπουδαιοτέρων διευθυν
τών καί Αρχισυντακτών.

Έν τώ βιβλίω τούτφ Αναγινώσκομεν, οτι ά- 
πασαι αί έκδιδόμεναι έφημερίδες ανέρχονται ε’ς 
35,000.

Εκ τούτων 20,000 έκδίδονται έν Ευρώπη· 
ούτω:

5,000 έξών 800 καθημεριναί έν Γερμανία· 4 , 
000 ές ών 200 καθημεριναί έν τή Μεγάλη Βρε
τανία· 4,092 έξ ών 360 καθημερινά! έν Γαλ
λία.

Ειτα έρχονται αί έν ’Ιταλία, Αύστρία, ’Ισπα
νία, Ρωσσία, Τουρκία, Έλλάδι, Βελγίω, Σουη- 
δια και ’Ολλανδία έκδιδόμεναι, ών ό Αριθμός 

συγκριτικώς έλάχιστος είναι.

Έν’Ασία έκδίδονται 3,000, 206 έν ’Αφρική, 
700 έν Αυστραλία καί 8 έν τοϊς νήσοις τής 
Σάνδβης. Τδ λοιπδν Ανήκει εις τήν βόρειον καί νό
τιον ’Αμερικήν.

Πάντα τά Αντίτυπα τών περιοδικών έκδιδο- 
μένων έν Αονδίνω συγγραμμάτων Ανέρχονται είς 
1 δισεκατομμύριον καί 17 εκατομμύρια· έν Παρ·.- 
σίοις δέ 1 δισεκατομμύριον καί 100 εκατομμύ
ρια ! Μ. Δ.

Εσχάτως έξεδόθη τδ ύπδ τδν τίτλον «01 
ΔΙΌ ΦΙΛΟΙ ήτοι Η ΑΛΗΘΗΣ ΦΙΛΙΑ» πρωτό
τυπον διήγημα συγγραφεν ύπδ τοΰ είκοσαετοΰς 
νέου ’Αθανασίου Ν. Μαυρομμάτου. Ό συγγρα
φείς τοΰ έν λόγω διηγήματος τυφλδς έκ γενε
τής τυγχάνων, ήναγκάσθη ϊνα ύπαγορεύση αύ- 
τδ άλλφ, ώς έν τώ προλόγφ έν συγκινητικωτά- 
τη γλώσση λέγει. Συνιστώμεν θερμώς τδ έργον 
τοΰ Ατυχοϋς πλήν μεγαλοφυοΰς τούτου νέου, ο- 
περ δύναται νά εύρη ό βουλόμενος παρά τώ έκ- 
δότη έν Ταταούλοις, δδδς Χατζή Άχμέτ μαχα- 
λεσή, ώς καί παρά τήδιευθύνσει τοΰ «Λ αγίου 
Έ ρ μ ο ΰ » .

* ¥ 
★ 

——

ΠΟΙΚΙΛΑ
— ο —

Έν τινι ξενοδοχείο» Κύριός τις άφοΰ έγευμάτι- 
σε καί έπλήρωσε τδν λογ[σμόν του, έρωτα τδν 
ξενοδόχον άν τδν έπλήρωσε σωστά.— Μάλιστα 
Κύριέ μου καί εύχαριστώ πολύ μάλιστα (άπαν
τα ό ξενοδόχος) μόνον τδν υπηρέτην έλησμονή- 
σατε. — ’Αλλά δέν έφαγα έξ αύτοΰ τοΰ φαγη
τού (άπαντα έκθαμβος ό πελάτης).

— Γιάννη (λέγει κύριός τις τδν ύπηρέτην 
του) πρόσεξαν νά μέ έξυπνήσγ,ς τδ πρωί είς τάς 
τέσσαρας, διότι τήν πέμπτην Αναχωρεί ή αμα
ξοστοιχία. — 'Ορισμός σας Κύριε (Απαντ^ ό ύ- 
πνρέτης) Αλλά θά μοι κάμητε τήν χάριν νά 
κτυπήσητε τδν κώδωνα διά νά φθάσω.

Πόσον ώραία είναι ή καπνοσακούλα σας καί 
πόσον καλώς κεντημένη (έλεγε κυρία τις πρδς 
τδν παρακαθήμενόν της Κύριον) νά τί θά πή να 
έχγ, τις φίλας νά τδν κεντοΰν — Δέν είναι 
όμως τεχνικόν καί τόσον λεπτόν τδ τής καπνο
σακούλας μου (ύπέλαβεν ούτος), όσον το ’.δικόν 

σας, φίλη, κέντημα.

Άπό τίνος χρόνου ή σύζυγος ένδς Αξιωματι
κού, φρουροΰντος έν μικρά πόλει, κατελήφθη ύπδ 
νευραλγίας, άνησυχούσης τδν σύζυγόν της, οστις 
μετακαλεΐται τδν ιατρόν.

— Ίδετε τήν σύζυγόν μου, ιατρέ, Αγνοώ τήν 
άσθένειάν της, ήτις τήν κατέστησε δύστροπον 
σάς Αφήνω μόνους, όπως σάς έξηγηθή μάλλον 

έλευθέρως.
Ό ιατρός εξετάζει αύτήν.

— Άχ! ιατρέ, άπαντά ή Ασθενής, αποθνή
σκω έκ λύπης, δέν δύναμαι νά ζήσω πλέον, 
εύρετέ μοι έν φάρμακον.

— θεέ μου ! κυρία πρέπει νά άλλάξητε δια
μονήν.

— Ό μάλιστα, νά Αλλάξω'. . . . Τδ σκέ
πτομαι τοΰτο, άλλά είναι τόσον πληκτικόν νά 
στενοχωρηθή τις ! Δέν είναι δυνατόν νά άλλά- 
ξη τοιαύτην δ σύζυγός μου άντ’ έμοΰ ;

— Άναμφιβόλως, κυρία, στείλατε αύτδν 
είς Μασσάουαν καί ύπόσχομαι νά σάς θερα
πεύσω.

Κ. Λ. Μ

ΛΙΜ1ΜΛ Ε

Τδ πρώτον μου ήμισυ χρησιμεύει είς βαφήν 
τδ δ’ έτερον ύπονοεΐ νήσον τδ πάλαι όνομα- 

[στήν 
τδ δέ σύνολόν μου θηρίον έπίφοβον καί τοο- 

[μερόν.
Κ. Λ Μ.

Mon premier sert a tirer de 1’eau, 
Mon second est un animal marin 
Mon tout est un grand poete tragique.

K. L. M.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ.

Πατήρ τις είχε ηλικίαν 42 έτών ό δέ υιός του 
11. Μετά πόσα έτη ή ήλικία τοΰ πατρός θέλει 
γίνει διπλασία τής τοΰ υίοΰ ;

Άδ . . .
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Λύσις Αινίγματος Γ'.

ΚΛΙΝΗ

ΑΥΤΑΙ. —Π. Περσίδης. —Ν. I. Γενναρόπου- 
λος.—’Ιωάννης Γ. Καπέλλας.— Εύστ. Λιβαθι- 
νόπουλος.— Γ. Μελέτιος.—I. Μ. Τζαύρας— 
Ν. II. Κακουλίδης. — Κ. Λάντζης. — Αΐδ. II. 
Καλλίνικος. — Γ. Άνδρεάδης. — Νικ. Κοκιδό- 
πουλος. — Μελπομένη Φλουράκη. —Φεβρωνία 
Μουτεβελλ'η.— Εύτέρπη I. Μαργαρίτου. — Ού- 
ρανία Βλαχοπούλου.— Πολυξένη Δ. Γεωργιάδου.

Λύσις Γρίφου Β'.

ΦΙΑΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΛΥΤΑΙ Ν. I. Γενναρόπουλος —Άντ. Άδαμί- 
δης — ’Αδελφοί Κοκιδόπουλοι.—Κ. Λάντζης. 
— Λ. Ψωμάς.

Λύσις Γρίφου Γ'.

Η ΕΝ ΦΥΛΑΩ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΑΡΕΤΗ ΕΣΤΙΝ

ΛΥΤΑΙ.-Αίδ. Π. Καλλίνικος. Κ. Λάντζης. — 
Ν. Π. Κακουλίδης.—Έμ. Μουτεβελλης. — Α. 
Δ. Οικονόμος. — Δ. Τρανός. - Φεβρωνία Μου- 
τεβελλη. — Α. Νικολαίδου. —Ελένη Κ. Κυφι- 
ώτου.— Άθηνά Κυφιώτου.

Λύσις Αινίγματος Δ'.

ΠΑΤΜΟΣ-ΑΤΜΟΣ

Πατμος καλείται τό νησί 
με έξ δέ γραμματάκια 

και την προφέρουν. ω «\Εραη», 
δυσκόλως τά παιδάκια.

I ο Π αν θέλγς παρευθύς 
να το τινάξγς ’πίσω, 

μέ έκπληξίν σου θά ίδ-ης 

πετών πώς θά σ’ άφήσω.

Ν. Π -ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ.

ΛΥΤΑΙ. — Ε. Μουτεβελλης. — I. Μ. Τζαύ- 
Ρ^?- Απ. Καλλεργης. — I. Δ. Μεταξας. — 
Π. Ίωαννίδης— Μ. Μαρκόπουλος—Ν. Κοκι- 
δόπουλος. — Μελπομένη Φλουράκη. — Α. Νι- 
κολαΐδου. — Φεβρωνία Μουτεβελλη.

Λύσις Προβλήματος Α'.

1 5263 74 = 28
26374 1 5 = 28
3 74 1 52 6 = 28
4 1 5263 7 = 28
5263 74 1= 28
6374 1 52 = 28
7 4 1 5 2 6 3 = 28

= 28 28 28 28 28 28 28

ΛΥΤΑΙ. — ’Ιωάννης Λάντζης. — Άντ. Ά- 
δαμίδης. — Γ. Άνδρεάδης.—Ε. Μουτεβελλης.

ΓΡΙΦΟΣ Λ

(1)Το βασίλειον τοΰ Πλούτωνος. (2) “Ορος της Φθιώτ.δος. (3) ’Ασία. Ha. ΡΑΠΤ-


