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ΚΟΣΜΟΣ
ΣΎΓΓΡΑΜΜΑ ΤΧΈΓΡΖΟΑςΜΚΙΟΓΎ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.

ΕΤΟΣ Α ΕΝ ΚΏ,ΝΣΊ AN IΙΝΟΓΠΟΛΕΙ, Σ ΙΒΒΛΓΟΝ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. ΤΕΥΧΟΣ ΙΓ .

ΟΙΚΟΝΟΜΟΑΟΓΙΚΑΙ ΜΕΑΕΤΑΙ. 1

Τό }*ρημ.χτεσιήρεον κχί ό Λίάμ.ος.
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Σκανδαλίζουσι τούς ηθικολόγους αί μεγάλαι πε- 
ριουσίαι αί άκόπως καί έν βραχυτζτω χρόνφ άπο- 
κτώμ.εναι έκ τής κερδοσκοπίας έν τοϊς Χρηματιστη
ρίου έπί προσβολή τής δημοσία; ηθικής. Άλλά διά 
τί δεν σκανδαλίζουτι μάλλον αύτού; αί περιουσίαι 
τών άνθρώπων έκείνων, οί όποιοι προστατευόμενοι ύπό 
τοϋ Νόμου πλουτούσιν άρνούμενοι τάς ύποχρεώσεις 
αύτών καί καταστρέφοντε; τούς άλλους ;

«Έν τώ Χρήματιστηρ'φ, λέγει ό κ. Rend'l, ό κα
κής πίστεως άνθρωπος δύναται κερδίζειν άπεριορί- 
στως καί ουδέποτε ζημιοϋσθαι. Όποιον θέλγητρου 
τοϋτο διά τά πλήθη ! όποιον δέλεαρ διά τόν μή με- 
ριμνώντα περί τιμής ! Πόσοι άνθρωποι εισέρχονται 
εις τά Χρηματιστήρια τίμιοι μέν έν τώ κέρδει, άτι
μοι δέ έν τή ζημίζ ! Άλλ’ έάν ή άρνησι; πληρωμής 
κατεδιώκετο, άντί νά προστατεύηται ύπό τοϋ Νόμου, 
» . τ ’ ' 1 ν ' '

1 Τέλος. Ίδε τεϋχο; IB'.

εάν ο αθετώ ν τό χρέος του έςετίθετο εις ποινικήν κα- 
ταδίωξιν, εις κατάσχεσιν τής περιουσίας του κτλ. 
έκαστος ήθελε περιορισθή εις πράξεις άναλόγους τών 
κεφαλαίων καί τής πίστεως αύτοϋ, ούδείς δέ θά είχε 
τήν το'λμην νά ένεργήση τάς κολοσσαίας καί τερα
τώδεις έκείνας πράξεις, αί όποϊαι διασείουσιν, ούτως 
είπεϊν, τό έδαφος τών λρηματις-ηρίων τής Εύρώπης».

Άϋλως δέ ή πείρα ενός αίώνος καί επέκεινα άπέ- 
δειξεν ότι ή τοιαύτη νομοθεσία ού μόνον τάς έπί προ
θεσμία πράξεις δέν ήδυνήθη νά έμποδίση, άλλ’ ούδέ 
τό παίγνιον νά περιορίση, δπερ πολλάκις καλύπτε
ται ύπό τό προσωπείου πραγματικής πράξεως. Ώστε 
άπέτυχε καθ’ ολοκληρίαν τοϋ σκοπού αύτής. Βέβαιον 
άρα έστίν δτι ή τοιαύτη νομοθεσία, τής όποιας σκο
πός ήτο νά προστατέυσα) τήν ηθικήν, είναι έξ έναν- 
τίας άμοιβή διδομένη εις τήν άνηθικο'τητα.

Ταύτα σαφώς άπεδείκνυεν δ Berryer λέγων
«ΤΙ πρός τό παίγνιον άποστροφή, ή έπιθυμία τοΰ 

καταπνίξαι καί άποσκορακίσχι αύτό, ώδήγησε τήν 
νομολογίαν εις τό νά συγχίση τό άθέμιτον παίγνιον 

μετά τής θεμιτής κερδοσκοπίας, ήτις έστίν άναγ- 
καϊον στοιχεϊον εις τήν κοινήν πρόοδον καί εύημε- 
ρίαν άλλά νομίζω δτι ή νομολογία εφθασεν άκρι- 
βώς διά τών άποφάσεων αύτής εις δλως έναντίον ά- 
ποτέλεσμα. . . . Διά τί νά μή καταδικάζωσι μάλλον 
διά πάσης τής αύστηρότητο; τόν άνθρωπον εκείνον, 
δςτις ένεργήσας έν τώ Χρηματιστηρίω πράξεις έπί 
προθεσμία ήθέτησε τάς ύποχρεώσεις του ; Τοιαύτη 
τις νομολογία ήθελεν άφεύκτως έλαττώσει τόν άριθ— 
μόν τών άνθρώπων, οί όποιοι έπιζητούσι τήν τύχην 
δι’ άφρόνων κερδοσκοπιών, μή ύπαρχούσης σπουδαίας 
τινό; νομικής ευθύνης, ίνα σταματήση αύτούς εις τήν 
έπικίνδυνον ταύτην καί άπερίσκεπτον οδόν». Ό δέ 
περίφημος Casimir Pcrier έν συνεδριάσει τή; Γαλλι
κής Βουλής έ'τι αύστηρότερον κατέκρινε τόν Νόμον 
είπών μετ’ άγανακτήσεως. « II νομοθεσία έκείνη ή 
όποια παρέχει τό δικαίωμα εις τόν μή καλής πί
στεως άνθρωπον νά ένεργήση δύο άντιθέτους πράξεις 
συγχρόνως παρά δύο διάφοροι; έπικαταλλάκταις 
τήν μέν πρός τόν ύψωμόν, τήν δέ πρός τόν έκπεσμόν, 
καί τό μέν κέρδος τής έπιτυχούσης πράξεως νά λάβη 
προστατευομενος ύπό τοϋ Νόμου, τήν δέ ζημίαν νά 
μή πληρώση έπικαλούμενος τό άθέμιτον τής πρά- 
ξεώς του, ή τοιαύτη νομοθεσία ούσα έναντία καί 
τής ηθικής καί τής δικαιοσύνης καί τής λογικής κα- 
ταργεϊται άφ’ έαυτής». Ούτω καί ό κ. Andrieux εν 
έκθέσοι τινί, ήν ύπέβαλεν εις τήν Βουλήν τώ 1877 
λέγει μεταξύ τών άλλων ταύτα- «'Π πείρα άπέδει- 
ξεν δτι ό Γαλλικός Νόμος ό θεωρών άθεμίτου; τάς 
πράξεις τού Χρηματιστηρίου καί άρνούμενος αύταϊς 
τό νομικόν κύρος δέν έπροστάτευσεν εί μή τήν κακήν 
πίστιν, καί δέν ένεθάρρυνεν εί μή τήν άκόλαστον κερ
δοσκοπίαν».

«*Νί έπί προθεσμία πράξεις, λέγει καί ό σοφός νο
μοδιδάσκαλος Troplong, είσιν έ'ργον τών νομίμων 
κερδοσκοπιών, αί όποϊαι όμολογοϋνται ουσαι εκ τών 
πρώτων στοιχείων τού έμπορίου. Άφ ής στιγμής 
έγένετο παραδεκτόν δτι τά χρεώγραφα τών Κυβερ
νήσεων είσιν έμπορεύσιμος ύλη, ήν δύναται τις ν’ α- 
γοράση καί νά πώληση κατά πάσαν στιγμήν, διά 
τίνος άνατοοπής ιδεών άπαιτούσιν δπως τό αυτό 
είδος τών συναλλαγών, τών έπιτρεπομένων εις πάν
τα τά άντικείμενα τού έμπορίου, άποκλείηται εκ 
τών διαπραγματεύσεων τών δημοσίων χρεωγράφων ; 
......... Ούδέποτε έπήλθεν εις τήν διάνοιαν οίουδήτινος
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νά ίεωρήση ώς άνηθίκους μηχανορραφίας, ώς τυχηρά 
παίγνια ή ώς στοιχήματα τάς τοιαύτας κερδοσκο
πίας (τάς επί προθεσμία πράςεις), αί οποϊαι είσίν ή 
ψυχή τού εμπορίου. Δεινώς άρα άπατώνται οί συ- 
ναριθμούντες μετά τών τυχηρών παιγνίων πράξεις 
καθαρώ; έμπορικάς.

«Έπειτα, λέγει δ νομομαθής Guillard, πώς είναι 
δυνατόν λογικώς καί νομικώς νά έξομοιώσωμεν τάς 
έπί προθεσμία πράξεις τών Χρεωγράφων πρός τά τυ
χηρά παίγνια; Ό άρνούμενος νά πλήρωσή χρέος εκ 
χαρτοπαιξίας προερχόμενου στερεί τόν αντίπαλόν του 
μόνον τού κέρδους τού έκ της κυβείας, δέν τόν ζημί'.ϊ 
δμως ούτε είς την περιουσίαν του ούτε είς την τιμήν 
του. Άλλ’ ό πελάτης εκείνος δ άρνούμενος νά πλή
ρωσή τον δυστυχή μεσίτην του, ή τόν έντολοόόχον 
του έπικαταλλάκτην ού μόνον ζημιοί αύτόν χρη
ματικών δι* δσα ποσά κατ’ έντολήν καί διά λο/σμόν 
του έπλήρωσεν είς τρίτους, άλλά καί περιάγει αύτόν 
είς κίνδυνον νά ύποστή τήν άτιμίαν τής χρεωκοπίας, 
νά έξωσθή τού Χρηματιστηρίου, καί νά καταστρέψγ) 
τό μέλλον εαυτού καί τής οικογένειας του, περιπλέον 
δέ νά συμπαρχσύρη καί άλλους είς τήν αύτήν τύχην. 
. ...Τίς άνθρωπος εύσυνείδητος ήθελεν ίσχυρισθή δτι 
ή τοιαύτη πράςις έχει ομοιότητα ή άναλογίαν τινά 
μέ τήν τού χαρτοπαίκτου;....'Οπότε δέ τά χρέη τού 
χαρτοπαίκτου θεωρούνται χρέη τιμής, πώς πρέπει 
νά θεωρώνται τά χρέη τού Χρηματιστηρίου;»

Άλλ’ έάν αί πράξεις τού Χρηματιστηρίου πρέπει 
νά θεωρώνται ώς κυβεία άθέμιτος, διά τί αί Εύρω- 
παϊκαί Κυβερνήσεις αί κλείουσαι τά χαρτοπαικτεϊα 
καί τά άλλα κυβευτήρια, ού μόνον ίδρύουσιν ίδίαις 
δαπάναις μεγαλοπρεπή Χρηματιστήρια, ού μόνον έ- 
πιτρέπουσι τήν είσοδον είς πάντα ιθαγενή ή ξένον, 
άλλά καί διά νόμου άναλαμβάνουσι τήν προστασίαν 
αύτών καί τό μέγιστον, διορίζουσιν έν αύτοίς δημο
σίους ύπαλλήλους, τούς έπικαταλλάκτας (agents de 
change), οί όποιοι θεωρούνται δικαίως ώς οί συμβο
λαιογράφοι τών έν τώ Χρηματιστηρίω συναλλαττο- 
μένων ; Δέν άποδεικνύει τούτο δτι αύταί αί Κυβερνή
σεις ανεγνώρισαν έπισήμως τήν νομιμότητα τών 
πράξεων το5 Χρηματιστηρίου, θεωρούσι δέ νεκρόν τό 
γράμμα τού νομού, ώς άσυμβιβάστου πρός τό πνεύμα 
τού αίώνος ήμών καί τάς άνάγκας τών νεωτέρων 
κοινωνιών ;

Ό δέ μαρκήσιος D’AuJiiTret, εις τών σπουδαίων 
ρητόρων τής Γαλλίας άποκρινόμενος έν τή γαλλική 
Γερουσία πρός τόν άντιφρονούντα Delangle είπε πρός 
τοϊς άλλοις καί τούς άξιομνημονεύτους τούτους λό
γους :

« Διά τί ο ένεργών πράξιν τινά ανοικτήν, ώς λέ- 
γουσιν έν τή γλώσση τού Χρηματιστηρίου (operation 
a deCOUVerl), καί δς».ς είναι άνθρωπος κακής πίστεως, 
δεν διατρέχει άλλον κίνδυνον, είμή τήν άπώλειαν τής 
τιμής αύτού;.... ήθελεν είναι ολίγον τό νά στιγμα- 
τισθή ο τοιούτος άνθρωπος ύπό τών δικαστηρίων. 
Πρέπει νά καταδιώκηται μέχρι κατασχέσεως τής πε
ριουσίας του, μέχρι προσωπικής κρατήσεως. Το συμ- 
<pepor της ηθικής απαιτεί τήν τιμωρίαν τής κακής 

πίστεως. Πέπεισμαι δτι μόνον διά τοϋ μέσου τούτον 
δύναται νά έίαττωθη ή αθέμιτος κερδοσκοπία».

Ίίδυνάυ.εθα νά παραθέσωμεν ένταύθα τόν σπου
δαίο ν λόγον δν έπί τού αντικειμένου τούτου ώμίλη- 
σεν έν τή ιταλική Βουλή δ ύπουργός Μιγκέτης, καθώς 
καί πλείστας άλλας γνώμας καί κρίσεις άνδρών μέ
γιστον έχόντων κύρος έν τε τή νομολογία καί τή 
πολιτική οικονομία, άν δέν έφοβούμεθα μή ύπερβώ- 
μεν τά όρια τής παρούσης Μελέτης. *Αλλως δέ νο- 
μίζομεν δτι τά λεχθέντα είσίν ικανά, ϊνα κλίνωσι 
τήν πλάστιγγα τής δημοσίας γνώμης ύπέρ τής θεω
ρίας ήν άσπαζόμεθα, ύπέρ ής συνηγορούμεν, καί ήν 
παρεδέξαντο ήδη αί πλείσται τών εύρωπαϊκών κυ
βερνήσεων ώς καί αί Ήνωμέναι Πολιτείαι τής ’Αμε
ρικής, δπερ έστί καί τό μέγιστον τών έπιχειρημάτων 
ήμών.

ς·'.
Καί τό μέν πρωσσικόν Κοινοβούλιον παρεδέίατο 

κατά τό 1860 νόμον καταργούντα τήν απαγόρευσήν 
τών έπί προθεσμία πράξεων, καί άναγνωρίζοντα τήν 
νομιμότητα αύτών.

Έν δέ τή Έλβετίζ οί κ. Almeras καί James Fazy 
ύπέβαλον ένώπιον τού Μεγάλου Εθνικού Συμβουλίου 
καί τού Συμβουλίου τού Κράτους αναφοράν έν όνό- 
ματι τής δημοσίας πίστεως, τών άναγκών τού εμ
πορίου, τής ελευθερίας τών συναλλαγών καί τής ήθι- 
κοποιήσεως τού Χρηματιστηρίου. «Δέν άμφιβάλλο- 
μεν, έλεγον, έν τή σπουδαία έκθέσει αύτών, δτι ή ύ- 
περβολή τής κερδοσκοπίας καί τών παιγνίων τού 
Χρηματιστηρίου, ά βλέπομεν άναπτυχθέντα κατά 
τούς τελευταίους τούτους χρόνους, θά έλαττωθώσι 
μεγάλως δια τής νέας ταύτης νομοθεσίας». Ή δέ 
κυβέρνησις παραδεξαμένη τήν αϊτησιν έςέόοτο τήν 
19 φεβρουαρίου I860 νόμον, τού οποίου τό πρώτον 
άρθρον έχει ούτω*

« Αί έπί προθεσμία πράξεις τών σιτηρών, τών έμ- 
πορευμάτων, τών διαπραγματεύσιμων τίτλων είτε 
τής βιομηχανίας, εϊ^ε τών δημοσίων έργων, είτε τών 
χρεωγράφων αναγνωρίζονται έν τώ Χρηματιστηρίω 
τής Γενεύης ώς πράξεις εμπορικαί».

Έν Όλλανδία πάσαι αί έπί προθεσμία πράξεις α
ναγνωρίζονται ώς έμπορικαί συναλλαγαί καί δικά
ζονται ύπό τών τακτικών δικαστηρίων.

Έν Βελγική δ νόμος έστιν όμοιος μέ τόν γαλλικόν. 
Άλλ’ άπό τού 18 48 δ ύπουργός τού Εμπορίου άνε- 
γνώρισε τήν άνάγκην τής μεταρρυθμίσεως αύτού. Τώ 
δέ 186 9 άναφορά υπεβλήθη είς τήν Βουλήν ύπό τού 
γνωστού τραπεζίτου Bruer. Ή. άναφορά ληφθείσα 
ύπ’ όψει παρεπέμφθη πρός τόν ύπουργόν τής Δικαιο
σύνης. Τά άρθρα 421, 422 τού Ποινικού Κώδηκος 
κατηργήθησαν, ή δέ νομολογία τού Βελγίου αναγνω
ρίζει τάς έπί προθεσμία πράξεις.

Έν ’Ιταλία μετά τάς καταστροφάς τάς έπελθού- 
σας είς τά διάφορα τού κράτους Χρηματιστήρια, ή 
κυβέρνησις πρός πρόληψιν παρομοίων καταστροφών 
έν τώ μέλλοντι ύπέβαλεν είς τήν Βουλήν Νομοσχέ- 
διον ύπογεγραμμένον ύπό τού πρωθυπουργού καί ύ- 
πουργού τών οικονομικών Μιγκέτη, τού ύπουργού τών 

δημοσίων έργων Σπαβε'ντα, καί τού Φινάλλη ύπουο- 
γού τής γεωργίας, τής βιομηχανίας καί τού έμπορίου.

Μετά σπουδαίαν καί λαμπράν συζήτησιν, είς ήν 
έλαβον μέρος οί έπισημότεροι τών ρητόρων έντε τή 
Βουλή καί τή Γερουσία, καί μετά τήν έμβριθή άγό- 
ρευσιν τού πρωθυπουργού Μιγκέτη, είπόντος πρός 
τοίς άλλοις δτι «Ήάναγνώρ ισις τών έπι προθε
σμία πράξεων θεωρείται ώς έν ζών προσφορωτέρων 
θεραπευτικών μέσων, ιών δυναμένων νά προίοθωσι 
και νά μετριάσωσι τάς ό.Ιεθρίας κρίσεις, άς υπέστη
σαν τά Χρηματιστήρια ποΛ2ών ϊτα.Ιικών πόίεων» 
ή μέν Βουλή διά ψήφων 166 κατά 65, ή δέ Γερου
σία διά ψήφιον 6 7 κατά 12 παρεδέξαντο τό Νομο
σχέδιο ν τού οποίου τό 4CV άρθρον έχει ούτω·

« Αί έπί προθεσμ,ία πράςεις έχουσι νόμιμον κύρος 
καί δικάζονται ύπό τών τακτικών δικαστηρίων, και 
όταν άκόμη πρόκηται περί- μόνης πίηρωμης τών 
διαγορών».

Το βασιλικόν διάταγμα τό έπικυρούν τόν νόμον 
τούτον φε'ρει χρονολογίαν 6 σεπτεμβρίου 1874.

Σημειωτέον ένταύθα δτι έν τώ πρώην βασιλείω 
τής Νεαπόλεως ή νομιμότης τών πράςεων τού Χρη
ματιστηρίου άνεγνωρίσθη ύπό τού νομού άπό τού 
1824, ένεκα δέ τούτου τό Χρηματιστήριον Νεαπόλεως 
ύπέστη σχετικώς έλαχίστας καταστροφάς.

Έν ’Ισπανία, καθώς καί έν τοϊς πλείστοις γερμανι- 
κοίς κράτεσ-.ν ή νομολογία άναγνωρίζει τά συμβόλαια 
τών έπί προθεσμία πράξεων τού Χρηματιστηρίου, εν 
δέ Φραγκφόρτη δικάζουσι πάσαν τοιαύτην άγωγήν, 
καί δπότε μόνον περί πληρωμής διαφορών πρόκειται.

Έν Έλλάδι τά δικαστήρια άναγνωρίζουσι τάς 
πράζεις τού Χρηματιστηρίου, ώς γινομένας τοίς με- 
τρητοίς.—Τέλος ή Αυστρία μετά τήν έν έτει 1 87 3 — 
187 4 έπελθούσαν άςιοθρήνητον οικονομικήν κρίσιν 
καί καταστροφήν, άναγκαίον έθεώρησε νά μεταρρύθ
μιση τήν νομοθεσίαν αύτής διά τού νομού τής 1 
άπριλίου 1 875, τού δποίου τό άρθρον 1 3 έχει ούτως:

«Έν ταϊς δίκαις έν αίς πρόκειται περί πράξεων 
τού Χρηματιστηρίου ή ένστασις άπαραόέκτου ή στη- 
ριζομένη έπί τό δτι ή αϊτησις τού ένάγοντος έχει άν- 
τικείμενον πληρωμ.ήν διαφορών προερχομ.ένων έκ κυ
βείας ή στοιχήματος, εστιν άπαράδέκτος».

Τί δέ γίνεται έν Αγγλία, ής ή νομολογία καί τά 
δικαστικά έθιμα είσί πρωτότυπα καί ιδιόρρυθμα ;

Αί πράςεις τού Χρηματιστηρίου γίνονται μεταξύ 
έπικχταλλακτών (Brokers) καί παικτών (Jobers). 
Αί έπί προθεσμία πράξεις απαγορεύονται μέν ύπό αρ
χαίου τίνος νόμου έκδοθέντος τώ 1 734 τή προτάσει 
τού John Bernard έξ ού έλαβε καί τό όνομα, πρόστι- 
μ.ον όέ 500 λ’ρών έπ.βάλλεται τώ παραβάτη τού 
νόμου, άλλ’ δ νόμος ούτος έμεινε νεκρόν γράμ,μα διό
τι τό Κομητάτον τού Χρηματιστηρίου, ού μόνον δέν 
άναγνωρίζει αύτόν, άλλά καί απειλεί νά έξώση διά 
παντός τού Χρηματιστηρίου τόν θελήσοντα νά έπικα- 
λεσθή ύπέρ εαυτού τόν νόμον τούτον, δστις άλλως 
κατηργήθη τώ 1860 κατά τό ποινικόν αύτού μέρος.

Αί δέ χρήματικαί διαφοραί αί πηγάζουσαι έκ τών 
πράξεων τού Χρηματιστηρίου μεταξύ έπικαταλλα- 

κτών καί τών παικτών πλτρόνονται κατά τήν έκκα- 
θάρισιν (liquidation) γινομένην έκάστην δεκαπενθη
μερίαν, ο δέ άρνούμενος νά πληρώση αποκλείεται τού 
Χρηματιστηρίου, καί δέν δύναται νά έπανέλθη άνευ 
τής άποφάσεως τού Συμβουλίου καί πριν ή γένωνται 
αί άπαιτούμεναι διατυπώσεις πρός έξασφάλισιν τού 
δλου ή μέρους τών χρεών τού άποκλεισθέντος. ΤΙ 
ισχύς τού Συμβουλίου τού Χρηματιστηρίου είναι τοι
αύτη, ώστε ούδείς δύναται νά καταφύγη είς τά δι
καστήρια άνευ τής άδείας αύτού.

Αί όέ μεταςύ έπικατ'αλλακτών καί τών πελατών 
αύτών άναφυόμεναι διαφοραί δικάζονται ένώπιον ορ
κωτού δικαστηρίου, δπερ άποφασιζει άνεκκλήτως. Οί 
δέ ένορκοι δείκνυνται συνήθως εύνοϊκοί πρός τούς Έ- 
πικαταλλκκτας. Πρό ολίγων έτών (κατά τό 1874 
άν δέν άπατώμεθα) είς δίκην τινά, έν ή έπρόκειτο 
περί διαφοράς 80,000 λιρών (2,000,000 φρ.) προ- 
ερχομένης έκ πράξεων τού Χρηματιστηρίου κολοσ- 
σαίων, καίτοι αποόειχθέντος δτι σκοπός τού ένεργούν- 
τος τάς μεγάλας έκείνας πράξεις ήτο ή καθαρά καί 
άθέμιτος κερδοσκοπία, τό δικαστήριον τών ένορκων 
έξέδοτο άπόφασιν ύπέρ τού ένάγοντος έπικαταλλά- 
κτου. Καί δμως τό Συμβούλιον τού Χρηματιστηρίου 
μ.ή άρκούμενον είς μόνην τήν προστασίαν, ήν χορη- 
γούσιν αύτοίς τά δικαστήρια, άπήτησε παρά τής 
Κυβερνήσεως ϊνα άπασαι αί τού Χρηματιστηρίου πρά
ξεις θεωρηθώσιν ύπό τού Νόμου σπουδαϊαι καί ύπο- 
χοεωτικαί. Οίιδεμία ύπάρχει αμφιβολία δτι ή Αγ
γλική Κυβέρνησις, μ’ δλην τήν δυσκολίαν ήν έχει τού 
μετακινείν τά άρχαία, θέλει παραδεχθή θάττον ή 
βράδιον τήν αϊτησιν ταύτην.

Έν Ρωσσία ό Νόμος θεωρεί άθεμίτους καί αξιοποί
νους τάς έπί προθεσμία πράξεις τών Χρεωγράφων.

Εντούτοις δ ποινικός νόμος τής Ρωσσίας ουδεμίαν 
ποινικήν ρήτραν περιέχει κατά τών λαμβανοντων 
αέοος είε τά τυγηρά παίγνια καί τήν κυβείαν.
11 V όχ e * 1 > r , ιΥπολείπεται ηόη ημ.ίν να εςετασωμεν τα περί του 
ήμετέρου Χρηματιστηρίου καί τής ήμετέρας νομο
θεσίας.

Τό Χρηματιστήριον Κωνσταντινουπόλεως ούδένα 
είχε κατ’ άρχάς επίσημον χαρακτήρα. Αί έν αύτφ 
πράξεις ήσαν απλή καί καθαρά κερδοσκοπία, είς τήν 
οποίαν δικαίως ήδύνατό τις ν’ άποδώση τόν χαρα
κτηρισμόν τής κυβείας. Υπήρχε μέν Κανονισμός τις 
καί Συμβούλιον Διοικητικόν, άλλ’ ούδέν ϊσχυε νά πε- 
ριστείλη τάς αύθαιρεσίας καί τήν έξ αύτών ανωμα
λίαν. Βραδύτερον είσήχθη καί τό σύστημα τής Έκ 
καθαρίσεως, επομένως δέ ή παραλαβή καί παράδοσις 
τών Χρεωγράφων, άλλά ταύτα ήσαν εικονικά μάλ
λον ή πραγματικά. ΤΙ κζτάστασις αυτή έξηκολού- 
θησε μέχρι τού 1872, δτε κατά διαταγήν τής Κυ
βερνήσεως Επιτροπή συνισταμένη έκ τών μεγάλων 
τραπεζιτών τού Γαλατά καί εξ τών επισημοτέρων 
Έπικαταλλακτών τού Χρηματιστηρίου συνελθούσα έν 
τή Αύτοκρατορική ’Οθωμανική Τραπέζτ) ύπό τήν προ- 
εδρείαν τού έξοχ. Όχανές Τζαμίτς αντιπροσώπου τής 
Κυβερνήσεως συνέταξε τόν νυν διέποντα τό Χρηματι-
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στήοιον ’Επίσημον Κανονισμόν, έπιζυρωθέντα δι' αύ- 
τοζρατοριζοϋ διατάγματος.

Κατά τόν Κανονισμόν τοϋτον τό Χρηματιστήριον 
άνήκει είς τό Κράτος, διατελεϊ ύπό τήν έπίβλε- 
ψιν τοϋ Υπουργού τών Οικονομικών (νϋν δέ τοϋ 'Υ
πουργού τοϋ ’Εμπορίου), διοικεΐται δέ ύπό είκοσζμε- 
λοϋς Διοικητικού Συμβουλίου έζλεγομένου διά πλειο- 
ψηφία; παρά τών μελών, τών έπικαταλλακτών μό
νων έχόντων τό δικαίωμα τοϋ έκλέγεσθζι. Ό πρόε
δρος εκλέγεται παρά τοϋ Συμβουλίου δι’ απολύτου 
πλειοψηφίας. ΊΙ Κυβέρνησες διορίζει αύτοκρατορικόν 
επίτροπον έδρεύρντα έν τώ Χρηματιστηρίφ, παριστά- 
μενον είς τάς συνεδριάσεις τοϋ Συμβουλίου, έπιβλέ- 
ποντα είς τήν αύστηράν τήρησιν τοϋ Κανονισμού καί 
έκτελοΰντα τάς αποφάσεις τής ’Εφορίας, όσαι είσι 
σύμφωνο' πρός τον Κανονισμόν τούτον. Προϊτος αύ- 
τοκρατορικός επίτροπος έν τώ Χρηματιςηρ'φ ύπήρξεν 
ό έξοχ. Άββεδήν πασσάς, νϋν δέ διατελεϊ τοιοϋτος 
ό έξοχ. Ρεφήκ μπέης, είς τών νοημονεστέρων ύπαλ- 
λήλων τής Κυβερνήσεως, ζατέχων τήν θέσιν Γενικού 
Διευθυντοϋ τοϋ εμπορικού τμ-ήματος έν τφ Ύπουρ 
γείφ τοϋ ’Εμπορίου. Ό διορισμός τοιούτων προσώ
πων ώς αύτοκρατορικών έπιτρόπων άποδεικνύει τήν 
σπουδαιότητα ήν ή Κυβέρνησες άποδίδωσιν είς τό 
Χρηματ.στήριον.

Έκτοτε λοιπόν τό Χρην.ατιστήειον Κωνσταντινου
πόλεως έξωμοιώθη πρός τά Εύρωπαϊκά Χρηματιςήρια 
κατά τήν τάξιν καί τήν ασφάλειαν τών συναλλαγών. 
Τολμώμεν μάλιστα νά διισχυρισθώμεν ότι τό σύστη
μα, καθ’ ό' γίνονται αί συναλλαγαί έν τφ ήμετέρφ 
Χρηματιστηρίφ, ένεκα τών καθ’ ημέραν συμψηφισμών 
καθίσταται έπιπονώτερον μέν, άλλά πρακτικώτερον 
καί άσφαλέστερον τοϋ συστήιιατος τών Εύρωπαϊκών 
Χρηματιστηρίων. Αί δέ πράξεις αύτοϋ διά τής δε
καπενθημέρου έκκαθχρίσεως, αύστηρώς τηρούμενη;, 
έλαβον σπουδαϊον χαρακτήρα, έ'χοντα πάν τό άπαι- 
τούμενον νομικόν κύρος ώς άποδεικνύεται έκ τοϋ Κα
νονισμού.

Κατά τό άρθρον 2 τοΰ Κανονισμού τούτου τά μέ
λη τοϋ Χρηματιστηρίου διαιρούνται είς τρεις κατη
γορίας.

1°’. Είς Έπικαταλλάκτας (agents de change) 
moubayatzi.

2”. Ε ς Μεσίτας (remisiers) semissar.
3”. Είς Μεταπράτας (revenleurs en Bourse).
Κατά δέ τό άρθρ. 3 5 όπωλητής οίασδήποτε ποσό

τητας Χρεογράφων έχει τό δικαίωμα είς τήν κατά 
δεκαπενθήμερον γινομένην έζκαθάρισιν νά παραδώση 
τό ποσόν τών Χοεωγρζφων, ά έπώλησεν. ’Επίσης 
καί ό αγοραστής έχει τό δικαίωμα νά ζητήση καί 
παραλάβη τό ποσόν τών Χρεογράφων, ά ήγόρασεν. 
Οί δέ βουλόμενοι νά μεταφέρωσι μέρος ή τό δλον τών 
πράζεων αύτών είς τήν έπομένην δεκαπενθήμερον έκ- 
καθάρισιν, δύνανται κατά τό άρθρ. 36 νά πράξωσι 
τοϋτο πληρόνοντες τύ δικαίωμα τής μεταφοράς (re
port ή depOFi) συμφωνούμενον δι’ εκούσιας καί αμοι
βαίας συγκαταθέσεως τών συναλλαχθέντων. Κατά 
δέ τά άρθρ. 37—4 3 έν ή περιπτωσει τό έτερον τών 

μ,ερών δέν δύναται νά τηρήση τήν ύποχρέωσιν, ήν έ
χει τοΰ νά παραλάβη τά άγορασθέντα Χρεόγραφα, ή 
νά παραδώση τά πωληθέντα, τό Γραφεϊον τής Εφο
ρίας προβαίνει άμεσος είς τήν διά δημοσίου έν τφ 
Χρηματιστηρίφ πλειστηριασμοϋ αγοράν ή πώλησιν 
τών ύπό διαμαρτύρησιν Χρεογράφων είς βάρος τοΰ μή 
τηρήσζντος τήν ύποχρέωσιν αύτοϋ.

’Επειδή λοιπόν κατά τήν έννοιαν τού άρθρ. 2 οί 
μέν άπλοι Μεσϊται ένεργοϋντες έν τώ Χρηματιστηρίφ 
στιγμιαίας πράξεις άγοράς ή πωλήσεως διά λογα
ριασμόν τών είς τούς Έπικαταλλάκτας έγγραφόντων 
τάς πράξεις αύτών ούδεμίαν έχουσιν ατομικήν εύθύ- 
νην, οί δέ Μεταπράται ένεργοϋσι μέν δι’ ίδιον λογα
ριασμόν, άλλ’ ή εύθύνη αύτών περιορίζεται έντός τοϋ 
Χρηματιστηρίου, διότι αί πράξεις αύτών δέον νά 
συυ.ψηφίζωνται αύθηαεοόν, καί ούτε παοαλαυ.βανου- 
σιν ούτε παραδίδουσι κατά τάς δεκαπενθημέρους έκ- 
καθαρίσεις, έπεται δτι ή πραγματική παραλαβή καί 
παράδοσις τών τίτλων δέν επιβαρύνει, εί μ.ή τούς 
Έπικαταλλάκτας, οί όποιοι είσίν οί τραπεζϊται τών 
έν τφ Χρηματιστηρίφ άμέσως ή ίμμ.έσως συναλλατ- 
τομ,ένων είτε τραπεζιτών, είτε έμπορων, είτε ιδιω
τών οίωνδήποτε, κατ’ εντολήν καί διά λογαριασμόν 
τών όποιων ένεργοϋσιν έπί ώρισμένη προμήθεια, αύ
τοί καί μόνοι δντες ύπεύθυνοι διά τάς πράξεις ταύ- 
τας, διότι τό Χρηματιστήριον ούτε γνωρίζει, ούτε 
άνάγκην έχει νά μχθγ τούς πελάτας τών Έπιζαταλ- 
λακτών, οϋς καί μόνους θεωρεί ύπουθύνονς, καί οί ο
ποίοι είσίν ύπόχρεοι νά έχωσι τά άπαιτούμενα διά 
τήν εργασίαν αύτών ύλικά καί ηθικά κεφάλαια, νά 
κρατώσι τακτικά βιβλία, νά παραλαμβάνωσι καί νά 
παραδίδωσι κατά πάσαν έκκζθάρισιν τούς πραγμα
τικούς τίτλους, νά διαπραγματεύωνται τό δικαίωμ.α 
τής μεταφοράς (report) κτλ.

Έκ τοϋ γράμματος καί τοϋ πνεύματος τοϋ Κανο
νισμού τούτου καταδε'κνυται άναμφιλέκτως δτι άπα- 
σαι αί πράζεις τού Χρηματιστηρίου ήμών έχουσι τό 
άπαιτούμενον νομικόν κύρος. Διότι οί μ,έν μ,εσΐται 
ουδέν βεβαίως άθέμιτον ή άνήθικον πράττουσιν, ούδ* 
έπιτρέπεται αύτοϊς ούδεμία κερδοσκοπία- ομοίως καί 
οί μεταπράται τοϋ Χρηματιστηρίου, ών έργον έστι 
τό άγοράζειν καί μεταπωλεΐν έπί έλαχίστω κέρδε; 
ή ζημία, δπως πράττουσι πάντες οί μεταπράται οίου- 
δήποτε εμπορεύματος. "Οσον δ’ άφορά τούς Έπι
καταλλάκτας, νομίζομεν δτι ούδέν θεμιτο'τερον καί 
ήθικώτερον τοϋ έργου αύτών, ού μόνον διότι εργά
ζονται έπί ώρισμένη προμηθείς και διά λογαριασμόν 
τρίτων, άλλά καί διότι αί πράξεις αύτών καταλή- 
γουσιν εις ύποχρεωτικήν παραλαβήν καί παράδοσιν 
τών τίτλων, δπερ καθ’ δλους τούς νόμους, καί αύ
τούς τούς αύστηροτάτους, θεωρείται θεμιτόν καί έγ- 
κυοον. Ούδέ δύναταί τις τών ηθικολόγων νά ε’ίπη 
δτι ό Έπικαταλλάκτης κερδίζει ά.πόκω'.· χαί άχινόύ- 
ζως τόν άρτον τής οικογένειας αύτοϋ, ή δτι άνα- 
μιγνύεται είς κερδοσκοπικά τεχνάσματα, άφοΰ ώς εί- 
πομεν, δέν έπιτρέπεται αύτώ τό κερδοσκοπεϊν δι’ ί
διον λογαριασμόν.

"Οσον δ άφορά τήν νομοθεσίαν τής οθωμανικής κυ- 

βερνήσεως, είναι γνωστόν ότι ό Έμ.πορικός Κώδηξ 
αύτής ούδέν άρθρον ρητόν περιέχει περί Χρημαστηρίου 
καί τών έν αύτώ πράξεων, ούδ' ύπεβλήθη ποτέ είς 
τήν αύτοκρχτορικήν κυβέρνησιν σπουδαία περί τούτου 
αίτησις. Άλλ’ έλπίζομεν δτι έν τή συντάξει τοΰ 
νέου Κανονισμού τοϋ Γενικού Χρηματιστηρίου, ό'ν 
κατά διαταγήν τής κυβερνήσεως, ής γνωσταί αί φι
λοπρόοδοι τάσεις, επεξεργάζονται τό ’Εμπορικόν Έ- 
πιμελητήριον καί ή ’Εφορία τοϋ Χρηματιστηρίου, πε- 
ριληφθήσονται τά άπαιτούμενα άοθρα πρός περιφρού- 
ρησιν τών συμφερόντων τοϋ δημοσίου, καί πρός ίκανο- 
ποίησιν τής ήθιζής καί τής δικαιοσύνης.

Ύποβάλλοντες τήν μελέτην ταύτην ήμών είς τήν 
κρίσιν τών αρμοδίων καί είς τήν έκτίμησιν τοϋ δη
μοσίου χάριν τού όποίου έφιλοπονήσαμεν αύτήν, ού
δέν άλλο προτιθέμεθα ή νά άναιρέσωμεν, δσον παρ’ 
ήμών έςήρτηται, τάς περί Χρηματιστηρίου καί τών 
έν αύτώ εργαζομένων έπικρατούσας σφαλεράς προλή
ψεις, νά ύπηρετήσωμεν τήν ηθικήν κζί τήν δικαιοσύ
νην, καί νά καταστήσωμεν καταληπτήν καί ψ.λα- 
φητήν, ούτως είπείν, τήν μεγάλην αλήθειαν δτι ή 
άφρων καί ά/αλίνωτος κερδοσκοπία ή κυβεία, καί τά 
έξ αύτής άθέμιτα κέρδη τά σκανδαλίζοντα τούς ηθι
κολόγους, ή καί τούναντίον αί έκ τοϋ παιγνίου κατα- 
στροφαί τών άτόμων καί τών κοινωνιών δέν δύναν
ται νά πολεμηθώσι καί νά περισταλώσιν άλλως, ή 
διά της άναγνωμίσεως τον χύμονς χαί της νομιμό
τητας ιών έν τω -Χμημα,τιατημίω συνα.Ι.Ιαγών. Άν 
ή Μελέτη αύτη θεωρηθή έλλιπής, κν άπετύχομεν τοΰ 
σκοπού, δν προεθέμεθα, άποδοτέον τοϋτο είς τό άνε- 
παρκές τών ήμετέρων γνώσεων, ούχί δέ είς έλλειψιν 
άγαθής προθέσεως.

Έγραφον έν Κων)πόλει τήν 16 νοεμβρίου 1882.

Ν. Φωτιαδης

Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Κων/πόΛεως.

ΓΙ

ΩΡΑΙΑ ΧΗΡΑ ΚΑΠΙΤΑΝΟΒΙΤΣ/
Κροατικόν διήγημα.

Μετ’ ού πολύν χρόνον ήρξαντο καθαίροντες τήν 
οικίαν τής ώραίας χήρας, ήρξαντο μαγειρεύοντες, ό- 
πτώντες, τηγανίζοντες. '11 Βαρβάρα Καπιτάνοβιτς 
έτέλει τόν γάμον αύτής μετά τοΰ Δανιήλ Γόσποδιτς.

Έγένετο δε έν θέρει, υιικρόν πρό τοϋ θερισμού.
Άλλ’ ή οσμή τών γαμήλιων τραπεζών είςέτι διήρ- 

κει, δτε ό Γόσποδιτς μετέβαλε τρόπον, πάντων θαυ- 
μασάντων. Μόνη ή Βαρβάρα Καπιτάνοβιτς ούδ’ έλά- 
χιστον έξεπλάγη.

— Τό έγνώριζον, είπε πρός τήν Μιλάδην. Πας 
άνήρ είνε δμοιος πρός άλλον. Διά τοϋτο δέν ήθελον 
πάλιν νά περάσω τόν δακτύλιον ό μικρός ούτος

1 Τέλος. Ίδε Τεύχος ΙΒ'. 

κρίκος σφ γγει πολύ τόν δάκτυλον. Άλλά τά γενό- 
μενα ούκ άπογίνονται. Ανάγκη μέ φρόνησιν νά ύπο- 
φέρωμεν.

Ό Γόσποδιτς τέως μ.έν ήτο ό επιμελέστατος τοϋ 
χωρίου άνήρ· νϋν δμ,ως έφαίνετο άπροςδοκήτω; ο
κνηρός, ώς άλλος σατράπης. Καί τό έλάχιστον έρ
γον είς φόβον αύτόν ένέβαλλε. Δι’ δλης τής ήμέρας 
έμενεν όκνός. Ότε δέ δέν έπινε καί δέν έτρωγε, έκά- 
πνιζε τήν σύριγγα αύτοϋ. Οί θερισμοί έφθασαν, πάντες 
έξήλθον εϊς τούς άγρούς· ή Βαρβάρα Καπιτάνοβιτς 
διέτασσε τά τών εργατών, καί αύτή συναντελαμβά- 
νετο, θερίζουσα τώ δρεπά· φ, δεμάτια άθροίζουσα καί 
πάντα ώς οί άλλοι ποιούσα, ύπό φλέγοντα ήλιον. 
Άλλ’ ο Γόσποδιτς έμενεν οίκοι, έν ψυχεινή σκιά- έάν 
δέ καί έξήρχετο, έποίει τοϋτο ΐνα σκώπτγ τήν εαυτού 
γυναίκα, ή τούς έργάτας έπιπλήττ-/), ών είς τό ή- 
λιοκαές πρόςωπον ό ίδρώς έπλημμύρει.

Καί κατ’ οίκον δ’ έπί μάλλον καί μάλλον ήοξατο 
γινόμενο; άρχικός. Πάντα διά μιας ήθέλησε νά διορ- 
θώσγ). 'II Βαρβάρα, κατ’ αύτόν? ούδέν έγίνωσκεν 
όρθώς νά πραξγ, ούτε τούς χιτώνας αύτοϋ νά κατα- 
σκευάσν), ούτε τόν ζωμόν καί τά λάχανα, άτινα 
παρετ’θη αυτφ. Πρός δέ ήτιάτο αύτήν, διότι έ- 
μισγεν ύδωρ εϊς τόν οίνον αύτοϋ. ’Εκείνη τό μ.έν πρώ
τον ήρέμα καί άγεριόχως άπήντα είς τάς μομφάς 
αύτοϋ’ είτα δμ.ως ήρξατο σπουόαιως άντικρούουσα 
καί δτε άπαξ άντήλλαξαν σοβαρούς λόγους, ή έρις 
ούδέποτε έπαύσατο.

Ήλθε τό φθινόπωρον, ήρξατο ό τρυγητός. Ό Γό
σποδιτς πάκιν άφήκε τή γυναικΐ αύτοϋ έργα καί κό
πους, δτε ό’ ο νέος οίνος ώς πϋρ έρρεεν εις τούς πί
θους, ό ληστής ήρχετο είς τήν οίναποθήκην καί το
σοϋτον έπινεν, ώςτ’ ήναγκάζοντο νάπάγωσιν αύτόν, 
δίκην σάκκου. Ή Βαρβάρα ούδέν έλεγεν, άλλ’ έκλειε 
τήν οίναποθήκην καί δτε ό Γοσποδ τς ήτει τήν 
κλείδα, έκείνη οΰτως ήρνεϊτο, ώςτε ή αίτησις δέν 
έδευτεροϋτο. Τούτου ένεκεν έπορεύετο είς τό καπη- 
λεΐον καί καθ’ εσπέραν μεμεθυσμένος έπανέκαμπτε, 
φωνών καί κροτών ώς άφρων.

Οΰτως ήλθε πάλιν ό χειμών. Άνευ τίνος αιτίας 
ό Γόσποδιτς έδειξε διά μ.ιάς άσπονδον μίσος κατά τής 
Μιλάδης. Έτρεμεν ή δύστηνος κόρη, οσάκις προςέ- 
βλεπεν αύτήν.Έβλασφήμει καί ΰβριζεν, οσάκις ή κόρη 
έφερεν είς τήν τράπεζαν τήν άτμίζουσαν λοπάδα, ή 
τόν καπνόν, δν δι’ έκεΐνον έκοπτεν, ή τήν λάγηνον 
τοϋ οίνου. Τήν δυστυχή κόρην καθ’ έκάστην πρός 
τήν εαυτού κατήγγελλε γυναίκα, ούτω δέ ή Μιλάδα, 
ένόσφ μέν έφαίνετο ό ήλιος, έκλαιε κατ’ ιδίαν, πρός 
τόν κόλπον αύτής- δτε δ’ ήρχετο ή νύξ, έκλαιεν έν 
τή άχυρίνφ αύτής στρωμνή καί κατήντησε νά περι- 
φέρηται ώς λαγιδεύς, μετά πεφλογισμένων όμμάτων.

— Θά σέ διορθώσω, έλεγε πάντοτε, οσάκις τήν 
οργήν αύτοϋ ήρέθιζεν ή Μιλάδα καί άδιακόπως έπα- 
νελάμβανε πρός τούς γείτονας-

— Πρέπει νά φύγη- θά τήν διώξω άπό τό σπήτι!
— Δέν γνωρίζω τί έχεις κατά τής Μιλάδης, είπε 

ποτέ ή Βαρβάρα.
— Τί έχω ; έφώνησεν ό ληστής. Δέν είνε οκνηρά,
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άδέξιος, θρασεία ; Και πράττει τι κατά τάζιν ;
— Έγώ ποτέ δέν είχον παράπονα.
— Σύ' έγώ όμως έχω πάντοτε, έξηκολούθει λέ- 

γων* έάν έντός ολίγου δέν την άποβάλης, δέν γνω
ρίζω τί θά πράςω. Έπί τέλους θά την φονεύσω.

Μια τών κυριακών, έν ώ αί γυναίκες ήσαν έν τγ 
ο Γόσποδιτς άπό πρωίας έκάθητο έν τώ 

καπηλείω, προςφέρων οίνον πρός τινας άπολελυμένους 
στρατιώτας, δμ,ιλών, άδων καί κομπάζων. ΊΕπανελ- 
θών οίκαδε οίνόφλυξ, έπεσεν έπί καθίσματος, καθ’ήν 
ώραν έπανε'καμπτε καί ή γυνή αύτού. 'Απλώς προς- 
βλέψασα αύτόν, είςήλθεν είς τό δωμάτιον, όπως άπεκ- 
δυθή. Κακή μοίρα είςήλθεν, ίνα στρώση την τράπε
ζαν, καί η Μιλάδα, είςέτι φέρουσα τά έορσάσιμα έν- 
δύματα, κοράλλια περί τόν λαιμόν καί κρήδεμνον, έμ- 
πεπορπημένον είς την κεφαλήν.

— Δέν βλέπεις ότι δέν καίει ή καπνοσύριγξ μου ; 
ήρξατο λέγων ό ληστής. ΊΙ Μιλάδα πάοαυτα άνήψε 
δαδίον καί έδωκεν αύτώ πυρ. Έπί τινα χρόνον έκά- 
πνιζε δήθεν ήσύχως· άλλ’ αίφνης έκτύπησεν έπί τής 
τραπέζης καί τά άγγεία άνεπήδησαν καί συνανεμί- 
χθησαν.

— Θά παίζης μ’ έμέ, οκνηρά, θεοκατάρατος ; Δέν 
σοί είπα ότι δέν καίει ;

Πάλιν ή κόρη έκόμισε καίον δαδίον, έγονυπέτησε 
πρό τού Γόσποδιτς καί έπιμελώς άνήψε τήν σύριγγα.

— Δέν καίει πάλιν. Βέβαια τήν έμάγευσες, πριγ- 
κηπέσσα !, έφώνησε πάλιν καί άπέσπασε τά κοράλ
λια αύτής, άτινα έκυλίσθησκν χαμαί ώς αίματος 
θρόμβοι.

ΊΙ Μιλάδα ήρξατο κλαίουσα.
— Τί όρύεσαι ; ειπεν ό Γόσποδιτς. ΊΙκουσα άρ- 

κετήν μουσικήν. Σιώπα !
Καί άδιστάκτως έπληξε σκληρώς τό στόμα τής 

κόρης.
— Ποτέ άνθρωπος δέν μ’ έκτύπησεν, ειπεν ή Μι- 

λάδα θρηνούσα, έξω άπό τήν μητέρα μου. 'II Γο
σποδίνα ποτέ δέν μέ ήγγισεν, ούδέ μέ τό*» μικρόν δά
κτυλόν της καί σύ. . . .

— Καί έγώ ; Τί ; έφώνησεν ό Γόσποδιτς, άνα- 
πηδήσας. Λάβε όσον ξύλον έως τώρα δέν έφαγες.

— Χριστέ μου !
— Καί Παναγία μου !, είπε σκώπτων ό ληστής 

καί παίων τήν δυστυχή. Φύγε, ύπαγε, παραπονέ
σου* θά φανή σήμερον τίς είνε κύριος έδώ, σύ ή έγώ. 
Σύναξε τά πράγματά σου, φύγε, ύπαγε είς τούς άθιγ- 
γάνους* εκεί σοί πρέπει !

Καί έλάκτισεν αύτήν πρός τήν θύραν καί ώς κύ- 
να έξέβαλε.

ΊΙ Μιλάδα έκλαυσεν, είτα έδησε τήν σκευήν αύτής, 
ένεδύθη μηλωτήν, έλαβεν έκ τού φραγμού ράβδον 
καί έσπευσεν είς τό δωμάτιον τής κυρίας, ίν’ άποχαι- 
ρετίση αύτήν.

— Πού ύπάγεις ! ήρώτησεν έκπληκτος ή Βαρβάρα. 
— Ό κύριος μέ διώκει. 

—
— Ό κύριος, ό σύζυγός σου !
— Ούτω ·, Καί σύ άμέσως συνάγεις δ τι Εχεις, εί- 

πεν ή Βαρβάρα. Έγώ δμως δέν σ’ άφίνω. Θά μείνης.
— Δέν δύναμαι, κυρία.
— Καί διατί ;
— Διότι. . . διότι δέν ύποφέρω πλέον.
— Καί τί έχεις νά ύποφέρης ;
— Ό κύριος πάντοτε μ.ε ύβρίζει, ειπεν ή κόρη, ά- 

πομάσσουσα τά δάκρυα αυτής. Δέν άρκεί ότι δυσα- 
ρεστείται είς δ τι καί άν πράξω, άλλ’ ήρχισε καί νά 
ό'χ(ργ.

— Πότε σ’ έ'όειρε ;
— Τώρα, πρό ολίγου.
— Καί διατί κατά σού είνε τόσον κακός *,
— Θέλεις έξ άπαντος νά τό μάθης ;
— Πρέπει νά τό μάθω βέβαια.
— Διότι δέν δέχομαι ό τι θέλει, ειπεν ή Μιλάδα, 

διά τούτο είνε κακός, μόνον διά τούτο. Καί δέν δύ
ναμαι νά πράξω ότι θέλει. «Καί δέν άγαπας τήν 
γυναϊκά σου, ή οποία είνε ώραία, ώραιοτάτη τού κό
σμου γυνή ;» είπα πρός αύτόν. Άλλ’ εκείνος εγέ- 
λασε καί είπε* «Βέβαια είνε ωραία* άλλά καί σύ μοί 
άρέσκεις. Ό πετεινός έχει μόνον μίαν όρνιθα ; Έγώ 
δέν είμαι πουλάκι». Ναί, Γοσποδίνα, τούτο είπε, είς 
τήν ζωήν μου. Τιάρα νάποθάνω, έάν δέν τό είπε !

— Σέ πιστεύω, Μιλάδα, ειπεν ή Βαρβάρα, καί διά 
τούτο νά μείνης. Ουδέ τρίχα σου θά έγγίση. Είνε 
φροντίς ίδική μου.

ΊΙ Μιλάδα έξήλθεν, άπεδύθη τήν μηλωτήν, έστη
σε' που τήν ράβδον καί πάλιν άπέθηκε τόν έαυτής 
φάκελον.

"Οτε ό Γόσποδιτς καί ή γυνή αύτού έκάθησαν είς 
τήν τράπεζαν, έκόμισε δέ ή παιδίσκη τό·/ ζωμόν, ό 
ληστής άνεπήδησε φωνών, καί τά όμματα αύτού 
φοβερώς άπήστραψαν.

-— ’Ακόμη έδώ ; Δέν σέ δ· έταξα άμέσως νά φύγης 
άπό τό σπήτι μου ;

— Τό σπήτι είνε ίδικόν μου, είπεν ή Βαρβάρα 
ύπερηφάνως, καί τό κοράσιον είνε καλόν καί θά μεί- 
νη πλησίον μου.

— "Οταν όμως έγώ λέγω νά φύγη............Έφώ
νησεν ό Γόσποδιτς καί έκρότησεν έπί τής τραπέζης.

— Πάλιν θχ μείνη, είπεν ή Βαρβάρα, διότι έγώ 
θέλω.

— Θά το ίδωμεν, έτονθόρυσεν ό Γόσποδιτς, ό'ν έ
πνιγε σχεδόν ή οργή.

— Μή όργίζου, εί.τ:εν ή Βαρβάρα* πιθανόν νά σέ 
βλάψη.

— Έμπρός, έξω ! προςέταξεν ό ληστής, δρα- 
ςάμενος τής καπνοσύριγγος καί όρμήσας έπί τήν 
Μιλάδην.

— Μή τήν έγγίσης, είπεν ή Βαρβάρα* τό απα
γορεύω.

— Τό άπαγορεύεις ; Είς έμέ ! Έγώ δέν άκούω 
προςταγάς τού ποδογύρου, όχι !

— Τί μοι ώρκίσθης ;
— Καί σύ τί μοι ώρκίσθης ; Πού είνε ή εύπεί- 

θειά σου ;
Καί συλλαβών τήν Μιλάδην άπό τών μακρών 

πλοκάμων έπαιεν αύτήν.

Εύθύς μετά τόν πρώτον κτύπον έρρευσε τό αίμα αύ
τής * δτε δ* ή γυνή αύτού ώρμησεν είς τό μέσον, 
τότε άφήκε τήν Μιλάδην καί πιέσας τήν Βαρβάραν 
πρός τόν τοίχον, ήρξατο παίων καί αύτήν διά τής 
καπνοσύριγγος. ΊΙ Βαρβάρα ήμύνετο ώς οΐόν τε διά 
τών πυγμών, μηδέ φω*ήν βάλλουσα, έως ού όπισθεν 
έδράξατο αύτού ή Μιλάδα. Τότε έλάκτισεν αύτόν ή 
Βαρβάρα κα: έκείνος έκλονήθη.

— Διότι δέν σέ θέλει, είπεν ή γυνή, διότι είνε τί
μια. . . Αί ; ! Τά έμαθον όλα !

Ό ληστής ένόμισεν ότι έπεσεν έπ’ αύτού ή στέγη. 
Έκπληκτος, πρώτον είδε τήν Μιλάδην, είτα τήν 
γυναίκα αύτού, καί πάραυτα έςελθών, έσπευσεν είς 
τό καπηλείον.

*
Έπί τινα χρόνον ή Βαρβάρα ίστατο έν μέσω τής 

αιθούσης. Συνήρμοσε πάλιν τούς μακρούς καί μέλα- 
νας αύτής πλοκάμους, διαλυθέντας έν τή μετά τού 
άνδρός πάλη, καί έξεδύθη τόν χιτώνα, ό'ν είχε σχί
σει ό ληστής. Έν τώ μεταξύ ή δυστυχής παιδίσκη 
ίστατο κατά μέρος, άκίνητος καί άναυδος. Μόνον τά 
όμματα αύτής έζήτουν άγωνιωδώς νάναγνώσι τό 
ψυχρόν καί σκοτεινόν πρόςωπον τής Γοσποδίνης, 
βοήθειαν καί σωτηρίαν έπικαλούμενα.

— Καλώς, πο)ύ καλώς, είπεν έν τέλει ή Βαρ
βάρα, καθήσασα απέναντι τής εστίας. Ούτως έμελλε 
νά γείνη καί τώρα γνωρίζομεν πού είμεθα.

Οί λόγοι ουτοι ήψαντο καί τής Μιλάδης, άλλά 
δέν έτόλμησε νάποκριθή.

ΊΙ Βαρβάρα έδράξατο τής λαγήνου καί έπιεν οίνον. 
^Αλλά τό πυρώδες ποτόν, άντί νά θερμάνη, μάλλον 
έψύχρανεν αύτήν.

— Λάβε, πίε καί σύ· ό οίνος δίδει εύθυμίαν, είπε 
πρός τήν κόρην, τήν λάγηνον όρέγουσα.

ΊΙ Μιλάδα έπιε καί κατέθηκε τό άγγείον.
— Τί νά πράξωμεν ; είπε πάλιν ή Βαρβάρα καί 

ήτένισε τήν κόρην, ώς εί έπί τού προςώπου αύτής 
υπήρχε μυστηριώδης γραφή, ήν ήθελε νά έξιχνιάση.

ΊΙ Μ.λάδα άπέμαξε τό στόμα τή χειρίδι αύτής.
— ! είπε στένουσα* είθε νά τόν άφινες είς τήν

άγχόνην !
ΊΙ Βαρβάρα ήκόντισεν αύτή βλέμμα τοσούτο φο

βερόν, όσον τό τού κριτού, τού έ'χοντος έξουσίαν 
ζωής καί θανάτου. Είτα έταπείνιοσε τούς οφθαλμούς 
καί ήρξατο σκεπ.τομένη.

Έσκέψατο έπί μακρόν καί πλήρης άλγους, άκίνητος 
μένουσα. Μόλις έκινούντο τά βλέφαρα αύτής. Άλλ’ 
έν τέλει έγέλασε, φοβερόν γέλωτα λεαίνης, ήτις ο
σφραίνεται θύμα, μή δυνάμενον νά διαφύγη.

Ήτο εσπέρα δτε ύπέστρεψεν δ Γόσποδιτς, συνο- 
δευσάντων καί δύο συμποτών, οίτινες γελώντες ή
γαγον αύτόν είς τήν θύραν τού οίκου καί είτα σπεύ- 
δοντες άπή>νθον. "Οτε άνέωξεν ή Βαρβάρα, ό ληστής 
έπεσεν ώς δένδρον, ύπό πελέκεως κοπέν, πρός τούς 
πόδας τής γυναικός. Εκείνη είλκυσεν αύτόν έ'σω, 
έκλεισε τήν θύραν καί άφήκεν αύτόν κατακείμενον.

Μετά μικρόν, είςήλθεν ό ληστής είς τήν αίθουσαν, 
έ'χων είς χείρας τήν ράβδον, ήν ή Μιλάδα είχεν άφή- 
σει έκεί έςω. Οί οφθαλμοί αύτού ύπερμέτρως ήνοί- 
γοντο, ώς σύνηθες τοίς μεμεθυκόσι.

— Καί πού είνε αύταί αί κατηραμέναι; έφο3νησε, 
συγχρόνως κλονούμενος, ώς εί τό δωμάτιον ήτο 
πλοίον έν πελάγει. Τώρα θά τάς διδάξω τίς είνε δ 
κύριος. Καλήν εσπέραν, γυναικίτσα μου. Τώρα είσαι 
ήμερη, αί ; Έγιο διατάττω, έγώ μόνος είμαι κύριος 
έδώ. Καταλαμβάνεις ; Μήπως ή καρδία σου έπι- 
θυμεί ξύλον, γλυκύ μου περιστέρι ;

Καί περιέστρεφε τήν ράβδον, άλλ’ έπεσε κατά γής* 
προσεπάθησε νά έγερθή, άλλ’ έξηντλήθη καί ύπνω- 
σεν όπου έ'πεσεν, έπί τού δαπέδου, ό ήμισυς ύπό τήν 
τράπεζαν.

Τότε έρριψε βλέμμα έπ’ αύτόν ή Βαρβάρα, βλέμμα 
μακρόν καί χαρκς δηλωτικόν. Είτα έξήλθεν, άκρο- 
ποδητί βαίνουσα.

Οί άνθρωποι αύτής ήσαν συνηγμένοι έν τώ άρτο- 
κοπείω.I

— Πού είνε λοιπόν δ κύριος, ήρώτησεν αύτούς ή
σύχως. Κάνεις δέν γνωρίζει πού είνε *,

— Πού θά είνε ; είπεν ή Μιλάδα, δυσειδώς προς- 
βλέψασα, πλήρης μίσους καί περιφρονήσεως* είς τό 
καπηλείον.

— Υπάγετε ολοι καί ζητήσατε τον, προςέταξεν 
ή Βαρβάρα. Νά μήν έπιστρέψητε έάν δέν τόν εύρητε. 
Σύ μόνον μείνε, Μιλάδα.

Πάντες ύπήκουσαν ταχέως καί προθύμως. Έξήλ- 
θον, έλαβον φανούς καί δάδας καί έπορεύθησαν διά 
τής ψύχρας, άστεροέσσης, χειμερινής νυκτός.

— Φέρε τώρα τά σχοινία, είπεν ήσύχως τή Μι- 
λάδη ή Καπιτάνοβιτς.

— Τίνα σχοινία ;
— Τού στεγνώματος.
— Καί διατί ;
— Μή έρωτήσης περισσότερον.
ΊΙ Βαρβάρα είςήλθε πάλιν είς τήν αίθουσαν, έκά- 

θησε καί ούδ’ άπέστρεψε τό όμμα άπό τού Γόσπο
διτς, ώς εί έφοβείτο μή διαφύγη. ΊΙσθμαινε δέ, δτε 
ή κόρη είςήλθε μετά τών σχοινιών.

— "Εχει καλώς, είπεν ή Βαρβάρα, έγερθείσα. Βοή- 
θησον με νά τόν δέσω.

— Τίνα *,
— Τόν άνδρα μου.
— "Οπως διατάξης, Γοσποδίνα.
— Λοιπόν εύχαρίστως τό πράττεις ;
— Βέβαια, έκ καρδίας.
— Λοιπόν, σιγά σιγά, έψιθύρισεν ή Βαρβάρα, σύ 

τούς πόδας καί έγώ τάς χείρας.
Καί έπέπεσον έπ’ αύτού. Καί τοι δ’ ο Γόσποδιτς, 

άγνοών τί πάσχει καί ώς όνειρώττων εφώνει καί λυσ- 
σωδώς περί εαυτόν έκτύπει, έκείναι όμως, έν όλίγαις 
στιγμαίς, κατέβαλον αύτόν καί έδησαν τούς πόδας 
καί τάς /.ειρ^ όπίσω.

— Έπ-τύχομεν, είπεν ή Βαρβάρα, βυθίως άνα- 
πνεύσασα. Τίποτε πλέον δέν θά πράξη.

Έ Μιλάδα έγέλα· τόσον εχαιρε, τόσον εύφροσύνως 
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περιήρχετο, ώς εί ύπήρχε χορός καί έφίλει τούς ώ
μους τής Γοσποδίνης.

Καί δμως ή Βαρβάρα ένευσεν αύτή και συνεξήλθον 
είς τήν αύλήν.

— Τί εχεις, Γοσποδίνα, ήρώτησεν ή κόρη πο7υ- 
πραγμόνως.

— ’Εγκαίρως θά τό μάθης.
Είτα, τή βοηθείζ τής παιδίσκης, είλκυσεν είς τήν 

αύλήν τό έλκηθρον. ΊΙτο μικρόν, ένεκα τού χειμώ
νας μή εχον τούς τροχούς. Άμφότεραι αί γυναίκες 
έπλήρωσαν αύτό άχυρου, κατεσκεύζσαν κάθισμα διά 
κιβωτίου χόρτου, έξήγαγον τ.ύς ίππους και έζευξαν 
αύτούς. ΊΙ Μιλάδα έκεέμασε τάς ήνίας είς τό φρέαρ 
καί ή Γοσποδίνα έστησε τήν μάστιγα είς τό σάγμα 
τού δεξιού ίππου.

— Τώρα έγρήγορα, είπε* φορεσον τά ένδύματάσου.
— Ποια ένδύματα ;
— Δέν βλέπεις ότι θά έξέλθωμεν ;
ΊΙ Μιλάδα προςέβλεψε τήν Γοσποδίναν, χάσκΓυσα, 

καί είςήλθεν είς τό άρτοκοπεϊον. ΊΙ Βαρβάρα, μηδέ 
προςβλέψασα καν τόν δεδεμένον ληστήν, ταχέως διά 
τής αιθούσης έπορεύθη είς τό δωμάτιον καί ένδυθεϊ- 
σα τήν μηλωτήν, περιέβαλε τήν κεφαλήν κρηδέμνω 
καί έτερον περιέδεσε πρό του στόματος. ΊΙλθεν ήδη 
καί ή Μιλάδα, ομοίως φέρο^σα μακράν μηλωτήν καί 
ομοίως ούσα, διά τό ψύχος, δεδεμένη τό στόμα. Άμ
φότεραι ήσαν δμοιαι οθωμανίσι* μόνον τά όμματα 
έλαμπον, ώς ύπό πέπλον χαρεμιού.

— Καί λο'πόν ; είπεν ή παιδίσκη θαρρούσα.
— Πολλά έρωτας, είπεν ή Βαρβάρα. Βοήθει μοι, 

τούτο μόνον θέλω παρά σού.
— Πίστευε είς las, Γοσποδίνα. Είμαι πιστή, σέ 

άγαπώ, τό αίμα μου δίδω διά σέ.
— Λοιπόν έλθέ !
Έφ’ εξής ουδέ λόγος ήκούσθη. Άμφότεραι συνεν

νοούντο μόνον βλέμμασι καί νεύμασι. Συνέλαβον τον 
Γοσποδιτς, έζείλκυσαν αύτόν είς τήν αύλήν, ερριψαν 
είς τό έλκηθρον καί κατεκάλυ{/α? αύτόν τώ άχύρω. 
ΊΙ Μιλάδα ήνοιξε τήν θύραν τού οίκου, είτα άνέβη- 
σαν είς τό έλκηθρον ή Βαρβάρα έδράξζτο ηνίων καί 
μάστιγος καί έξήλθον έν τώ μεσω τής νυκτός. Διήλ- 
θον άφόβως διά τού χωρίου, τό έλκηθρον ώλίσθαινε 
διά τής χιόνος, ώς τόν αέρα σχίζει βολή τηλεβόλου. 
*Εφευγον πρό αύτών αί καλύβαι, νυκτερινόν έκ χιό
νος φερουσαι σχου^οζ· έφευγον καί τά λευκόκλαδα 
δένδρα, ώς εί υπερφυσική τις δύναμις άπέσπα αύτά 
τού εδάφους. Πρό τού χωρίου, όπου τό δάσος έρχε
ται, έφάνησαν λύκοι. Άλλά πάραυτα ήφανίσθησαν, 
διότι προύτιμησαν βεβαίως τήν έπίσκεψιν σταύλου 
τινός ή όρνιθώνος τής Θήρας ταχυπτέρου συνωρίδος.

Έπορεύοντο διά τού παγετού, ώς διά πληθύος 
λιθίνω·/ αναστημάτων, άποσπασθέντων έκ τών τοί
χων τών εκκλησιών, ή άνεγερθεντων έκ τών έν τά- 
φοις φερέτρων. ΊΙ Βαρβάρα έσταυροκοπεϊτο καί ή 
παιδίσκη, τρέμουσα παρ’αύτή, ήρξατο ίσχυοώς προς- 
ευχομένη.

Αισίως άφίκοντο είς τήν πεδιάδα.
Ό ουρανός ήτο αίθριος καί άστερόεις* ύπό τό άμυ- 

δρόν αύτού φώς, ελαμπον χιονοσκεπή πεδία καί 
κρυσταλλοπηκτοι σταλαγμοί, πεπηγότα ρυάκια και 
παχνήεντες θάμ,νοι.
. "Οτε ήγγισαν πρός τήν πόλιν, ή λάμψις έτι μάλ

λον ηύξησεν, ή χιών έφεγγοβόλησε καί τάχιστα άνέ- 
θορεν ό τής αγχόνης λόφος, μέλας άνυψούμ.ενος πρός 
τον χειμερινόν ούρανόν.

Πρός τόν λόφον έκεϊνον διηύθυνεν ή Βαρβάρα τούς 
ίππους.

ΊΙ άγχόνη προςή^γιζε.
Δίς ετι ήχησεν ή μάστιξ καί τό έλκηθρον έστη 

ύπό τό κολαστήριων. Οί έπ’ αύτού κόρακες άνέπτησαν 
είς τον αέρα καί προςηγόρευσαν τήν Βαρβάραν, περί 
τήν κεφαλήν αύτής πετόμενοι καί εύθύμως κρώζοντες. 
Έκείνη προςένευσε τοϊς ορνέοις, έπήδησεν άπό τού 
έλκηθρου, έδησεν είς δένδρον τούς ίππους καί ήρξατο 
λύουσα κλίμακα έκ τού ελκήθρου, έν ώ ή Μιλάδα 
άπέρριπτε τό άχυρον, ίνα φανή ο Γοσποδιτς.

— Τί τρέχει ; Δέν μ’ άφίνετε ήσυχον ; έτονθό- 
ρυσεν ο ληστής. Διαβολογυναίκες !

ΊΙ κλίμαξ έπεσε καί ή Βαρβάρα έσυρε τόν άνδρα 
αύτής άπό τών κνημών. ΊΙ Μιλάδα ώθει αύτόν έκ 
τού ελκήθρου. Ό ληστής έπεσεν είς τήν χιόνα, ύψωσε 
τήν κεφαλήν καί περιέβλεψε θαυμάζων. Έν τώ μεταξύ 
έλύθη καί δεύτερα κλϊμαξ καί άμφοτέρας ή Βαρβάρα 
συνέδησε διά σχοινιών.

—Τί βλακεία είν’ αύτή; είπεν δ ληστής· πού είμαι 
λοιπόν καί ποιος μ’ έδεσεν ;

Ό παγετώδης άνεμος ταχέως ήγαγεν αύτόν είς 
συναίσθησήν.

— Έγώ σέ έδεσα, είπεν ή Βαρβάρα.
— Σύ ; Καί τί έπαθες ;
Ό Γοσποδιτς είδε τήν άγχόνην καί έφριξε.
— Πάλιν θά σέ κρεμάσω, περιστέρι μου, είπεν ή 

γυνή, οθεν σέ έλαβον.
— Μή άστειεύου.
— Δέν αστειεύομαι, είπεν ή σύζυγος αύτού ήσύχως. 

Θά μέ βοηθήσης Μιλάδα ;
— τόν κρεμάσωμεν ; έφώνησεν ή κόρη. Μετά 

πάσης χαράς.
* Εστησαν τάς κλίμακας είς τήν άγχόνην καί έδρά- 

ξαντο τού Γοσποδιτς, ίνα θώσιν αύτόν έπί τών κλι
μάκων.

— Διά τούς οίκτιρμούς τού Θεού, ετραύλισεν ο 
ληστής* αφες με. Θζπέλθω είς τά δάση καί ποτέ δέν 
θά σ’έπανίδω. Δέν θέλω νά κρεμασθώ, δέν θέλω.

Μάτην ικέτευε, μάτην ήπείλει "Υψωσαν αύτόν καί 
θεϊσαι έπί τής κλίμακας, περιέδησαν ίσχυρώς. Είτα ή 
Βαρβάρα άνέβη είς τούς ώμους αύτού, έστερέωσε τό 
σχοινίον τής άγχόνης καί έθηκε τεχνηέντως τόν 
βρόχον περί τόν τράχηλον αύτού.

— Λυπήθητι!, είπεν δ Γοσποδιτς ίκετεύων. Θά 
πράττω δ τι θέλεις, μόνον άφες μοι τήν ζωήν.

— Ούχί· πρέπει νά κρεμασθής, είπεν ή Βαρβάρα.
Καί κατέβη ταχέως, έλυσεν αύτόν άπό τής κλί- 

μακό; καί άπέσυρεν αύτήν.
*Ι1δη δ Γοσποδιτς ώρχεϊτο φρικώδη δρχησιν, 

μέσον ούρανού καί γής.

— Μέ θέλεις καί τώρα ; είπε γελώσα ή Μιλάδα* 
Τί λέ /εις ;

— Εύχου ύπέρ τής ψυχής αύτού, είπεν ή Βαρβάρα.
Άμφότεραι βραχύ έπηύςαντο καί σταυροκοπηθεϊσαι 

κατέλιπον τόν φρικαλέου τόπον.
Μετά τινας στιγμάς το έλκηθρον ήφζνίσθη διά τής 

χιόνος.
Ό Γοσποδιτς πάλιν έκρέματο έκεϊ, δπου δ δήμιος 

είχε κρεμάσει αύτόν. Ίίδη ούδείς κατεβίβασεν α,ύτόν.
Οί δέ κάτοικοι τής Ζαγορίας είπον δτι καί αύτος 

δ διάβολος είχε βαρυνθή τόν Γοσποδιτς καί τή ή- 
μέρζ έκείνη πάλιν ήγοςγεν αύτόν έκεϊσε, πρός χζρο- 
ποίησιν τών κοράκων, οίτινες πολύν χρόνον επ’ αύτω 
ηύφράνθησαν.

Το (Κήγημα τούτο, πρωτοτύπων γρα^εν χροα- 
τνβτϊ ύπό τον έκ Ζαγρα6 ’Όγουλετς,
εκ τού χειρογράφου μετήνεγχεν ε'κ; τηκ γερριακικηκ
καί έόηρ,οσίευσεκ ό 11. <jU'iilll>ei*£*·

ΗΟΗΚΑΙΕΘΙΙΑΑΞΕΝΟΝΧΰΡΟΝ.
'Ο γάμος έν ’Αμερική.

Έν προηγουμένω τεύχει τού Κόσμου έποιησάμεθα 
μνείαν περί τού παράδοξου τρόπου, καθ’ δν δ Γάλλος 
γεωγράφος κ. Elisee RecklS συνήψεν είς γάμου κοι
νωνίαν τάς δύο αύτού θυγατέρας διά μόνης τής πα
τρικής αύτού ευλογίας, ού μόνον άνευ ίερέως, άλλά 
καί άνευ άντιπροσώπου τής δημοτικής αρχής. Ό 
καινοφανής ούτος γάμος, δστις, έννοεϊται, κατεκρίθη 
αύστηρώς ύπό τής όρθοφρονούσης μερίδος τού Γαλλι
κού τύπου, έκλήθη ελεύθερα σύΐ,ευζυ; (union lijre ) 
Περί τούτου δέ άναγινώσκομεν καί τά εξής έν τή Πα
ρισινή έφημερίδι Figaro:

«Φαίνεται δτι ή νέα μέθοδος τού συζεύγνεσθαι 
θεωρείται έν Αμερική νομ»μωτάτη, ιδίως δ’έν τή πο
λιτεία τής Νέας Ύόρκης ο νόμος δ έπιτρέπων τόν γά
μον είτε ενώπιον ίερέως οίαςδήτινος θρησκείας, είτε 
ενώπιον δημάρχου ή δικαστού κλπ άποδέχεται ο
μοίως, είς τινας περιπτώσεις, τήν έΛευθέρακ σύζευζικ. 
Έάν άνήρ τις συζή διαρκώς μετά τίνος γυναικός, έ- 
πέτρεψε δ’ αύτή νά φέρη τό εαυτού όνομα, τούτο καί 
μόνον άρκεϊ ίνα τά τέκνα αύτών θεωρώνται νόμιμα. 
Όσάκις δ’ έτυχε δίκη κληρονομική μεταξύ μελών τής 
αύτής οικογένειας, τό ζήτημα τής,νομιμότητος τών 
τέκνων έλύθη κατά τήν άνωτέρω έννοιαν»,

Έν νεωτέρω δέ φύλλω ή αύτή έφημερίς, έπανερχο- 
μένη είς τό περί γάμου ζήτημα, άρύεται έκ τού συγ
γράμματος (Η Μετανάστευσις, άρτίως δημοσιευθέν- 
τος ύπό τού δικηγόρου κ. De sfontaines τόν έπόμενον 
περίεργον χαρακτήρα αμερικανικών ηθών.

« Ό κ. Βίσσελ έπεθύμει νά νυμφευθή, άλλ* έπειδή 
ή συνείδησίς του δέν έπέτρεπεν αύτω νά δώση χαρα
κτήρα οίαςδήποτε έπισημότητος είς τήν σύζευξιν, ήν 
εμελλε νά συνάψη, έδήλωσεν δτι ούδένα δέχεται νά 

παρευρεθή έν τή τελέσει τών γάμων, ούτε ίεοέα, ούτε 
δημοτικόν ύπάλληλον, ούτε συγγενή τινα, ούτε μάρ
τυρα. Τί δ’ έ'πραξε; παρέλαβε την γυναίκα, ήν έξελέ- 
ςατο, μόνην έντός άμάξης καί έςήλθεν είς περίπατον 
δτε δ* εύρέθησαν μόνοι, ούδείς δέ παρήν ίνα άκούση 
ή ίόη αύτούς, τότε έξαγαγών έκ τού θύλακος.αύτού 
δακτύλιον καί περάσας αύτόν είς τόν δάκτυλον τής 
νεάνιδος, είπεν αύτή :

— Ούτος έστιν δ γαμήλιος δακτύλιος. Έσμέν 
συνεζευγμένοι.

Τής νεάνιδος δέ κατανευσάσης, προσέθηκε*
— Έπ θυμώ νά ζήσω μετά σού καί νά μεριμνώ 

περί σού διά βίου θεωρών σε σύζυγόν μου.
Είτα ώδήγησε ταύτην είς οικίαν, έν ή έμίσθωσε δώ- 

ματαα δι’ έζυτόν καί τήν σύζυγόν του» και διέμεινεν 
έν αύτή έπί ένα μήνα, καθ’ δν συνέζησαν ώς νόμιμοι 
σύζυγοι.

Άλλ’ ή εύτυχία αύτών ήν έφήμερος. Περί τό τέλος 
τού μηνός ή έρις ένέσκηψεν είς τόν οίκον. Οί «νεόνυμ
φοι» έδιχονόησαν καί ή γυνή έγκατεΊιπε τήν συζυγι
κήν εστίαν. "Οτε δμως ήθέλησε νά κηρύξη άκυρον τόν 
γάμον, προσέκρουσεν είς τόν περί γάμου νόμον τής πο
λιτείας τής Νέας Ύόρκης καί ή αίτησις αύτής 
άπερρίφθη !. . . »

9Ηλεκτρεκός 3ίοδι^ρόδρομ.ος·

Άληθώς θαυμάσιον έστι τό θέαμα άμάξης ταχυ- 
πορούσης χωρίς νά φαίνηται ή κινούσα δύναμις ! Τοι- 
αύτης άυ,αξης τήν εικόνα παρατιθέμεθα περαιτέρω. 
Ό έν τώ προσθίφ μέρει τής άμάξης εύρισκόμενος άν
θρωπος δύναται νά κόψη άμέσως τήν κίνησιν αύτής 
δυνάμει μικρού μοχλού, όν κρατεί άνά χεϊρας. Ούτε 
μηχανήν βλέπει δ θεατής, ούτε καπνόν ή ατμόν, ούτε 
ίππον. Καί δμως ύπάρχει έν τή άμάς·^ μεγάλη τις 
κινητική δύναμις, ή τού ηλεκτρισμού, ής τήν ένέρρειαν 
καίπερ δυσπερίγραπτον άποπειρώμεθα δ.ά βραχέων νά 
έξηγήσωμεν.

Γνωστόν δτι δ Άραγώ εύρε τήν ύπαρζιν ηλεκτρι
κού ρευστού παραγομένου έπί όρειχαλκίνου σύρματος 
ενούντος τά δύο άκρα μαγνήτου· τό ρευστόν τούτο 
δύναται τις νά μεταβ.βάση άλλαχού, ώς μεταβιβά
ζεται δ ηλεκτρισμός διά τής συνήθους ηλεκτρικής μη
χανής. Ό γερμανός Σήμενς έπενόησε τήν ύπ’ άρ. 2 
μηχανήν τήν παρά^ουσαν ήλεκτρισμόν. ΊΙ μηχανή 
αύτη είνε κατεσκευασμένη ούτως, ώστε τροχός τις 
στρεφόμενος φέρει τό όρειχάλκινον σύρμα άπό τού ενός 
είς τό έτερον άκρον μαγνήτου, ούτω δέ πχράγεται ρευ
στόν ηλεκτρικόν ίσχυοόν καί άκατάπαυστον, δπερ 
δύναται τις νά μεταβιβάση άλλαχού δι’ ετέρου σύρ
ματος. Άλλά πώς στρέφεται τής μηχανής ταύτης δ 
τροχός ;

”Αν ήλεκτρικόν τι ρεύμα, δυνάμει σύρματος έτέρας 
μηχανής, συγκοινωνήση μετά τού τροχού τής μηχζνής 
ταύτης, έξαναγκάζει τόν τροχόν νά στρέφηται μετά, 
ταχύτητος καί δυνάμεως πολλής.

Ταύτα γινώσκων δ άναγνώστης δύναται να έν-

27.
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νόηση πώς κινείται ή άμαξα τοϋ νε'ου τούτου σιδη
ροδρόμου.

Κάτωθεν της άμάξης ύπάρχει ή μηχανή τοΰ Σή- 
μενς συγκοινωνούσα μετά τών τροχών αύτής· ώστε 
τό ηλεκτρικόν ρεύμα διευθυνο'μενον πρός τόν τροχόν 
■τή? μηχανής περιστρέφει τούτον, δυνάμει δέ τοϋ 
τροχοΰ τούτου περιστρέφονται και οί τροχοί τής ά- 

μάξης οί συνδεόμενοι μετ' αυτού. ’Αλλά πόθεν και 
πώς έρχεται τό ηλεκτρικόν ρεύμα είς τήν μηχανήν 
τοϋ Σήμενς, άφοΰ ούδέν παρατηρεϊται σύρμα μετα- 
βιβάζον τούτο ; Τό ήλεκτρικόν ρεΰμα παράγεται έκ 
τών σιδηρών ράβδων, έφ’ ών πορεύεται ή άμαξα. Ού 
μακράν ύπάρχει μηχανή ηλεκτρική, κινουμε'νη δι’ 
ΰδατος ή δι’ άτμοϋ, εργον δέ ταύτης είνε νά κινεί 

τήν μηχανήν τοϋ Σήμενς καί νά παράγγ έν αύτή 
συνεχές ήλεκτρικόν ρεύμα Σύρμα όρειχάλκινον διευ
θύνεται άπό τής μηχανής ταύτης πρός μίαν τών σι
δηρών ράβδων, διά τούτου δέ ό ήλεκτρισμός βαίνει 
με'χρι τοϋ τροχού τής Σημενείου μηχανής καί τήν περι
στρέφει, ούτω δέ κινεί τούς τροχούς τής άμάξης τούς 
συγκοινωνοϋντας, ώς ε’ίπομεν, μετά τής μηχανής. Ό 
άνθρωπος ό τόν μοχλόν κρατών, δύναται νά κλείσγι 
τήν δίοδον τού ηλεκτρικού ρεύματος, τότε δέ καί ή 
μηχανή καί ή άμαξα σταματώσιν.

Εσχάτως έφευρεθη έτερον μ.έσον συγκοινωνίας τοϋ 
ήλεκτρικοϋ ρεύματος μετά τής Σημενείου μηχανής. 
Έπί τών ξιλύνων δοκών, δι’ ών είνε έστρωμένη ή σι
δηροδρομική οδός, έτέθη σύρμα δμοιον τώ τοΰ τηλε

(Άρ· 2)· ’ηλεκτρική μηχανή τοϋ Σήμενς.

Τό έν Χάμω 'ΙΡδραγωγεεον.

Ή γενική τών Σκμίων Συνέλευσι: έψηφίσατο τό 
ποσόν έξακοσίων λιρών οθωμανικών, όπως διοχετευ- 
θώσιν ύδατα είς Τηγάνιον, τήν άρχαίαν τής Σάμου 
πρωτεύουσαν. 'Η άπόφασις αύτη τής σαμιακής συνε- 
λεύσεως, καί ή ύπό τής ηγεμονικής Κυβερνήσεως έπι- 
τέλεσις τοΰ έργου, έσχον εύτυχές, ιδίως διά τούς 
άρχαιοδίφας, τό αποτέλεσμα. Τό ύπό τοϋ Ηροδότου 
μνημονευόμενον άμφίατομον όρυγμα τοϋ Εύπαλίνου, 
ήτοι τό άρχαΐον ύδραγωγεΐον Εύπαλίνου Ναυστρόφου 
τοϋ Μεγκρέως, άρχιτέκτονος άκμάσαντος κατά τόν ς' 
πρό Χριστού αιώνα, άνεκαλύφθη σχεδόν ήδη, καί ολό
κληρον άνακαλυφθήσεται προσεχώς, τής έργασίας βαι- 
νούσης. Ήδη τό τρίτον , καθ’ 'Ηρόδοτον, της Σά
μου θαΰμα πρόκειται άψευδές έτι μαρτύριαν τής 
τε μεγαλοφυίας καί τής έπιχειρηματικότητος τών αρ

γράφου. "Ei ερον βραχύ σύρμα συνδέει τό άνω σύρμα 
μετά τού τροχοΰ τής μηχανής καί μεταδίδωσιν αύτώ 
ηλεκτρισμόν διά τοϋ άνω σύρματος- τό σύρμα τοΰτο 
στρεφόμενον προχωρεί μετά τής μηχανής διά τίνος 
τροχαλίας.

'II νέα αύτη μέθοδος τοϋ χρησιμοποιεΐν τάς ράβδους 
τοϋ σιδηροδρόμου είνε προτιμητέα, καθότι άλλως εν
δεχόμενόν τι πρόσκομμα δύναται νά έμποδίσγ τήν 
μεταβίβασιν ήλεκτρισμοϋ καί επομένως τήν κίνησιν 
τής άμάξης. Ή έφαρμογή δ’ αύτής κυρίως έσται ωφέ
λιμος έν ταίς σήραγξι (tunnels) τών σιδηροδρό- 
μων. δπου ό άπό τών γαιανθράκων καπνός διαφθεί- 
ρει τόν άέρα καί προξενεί ού μικράν άνησυχίαν τοΐς έ- 
πιβάταις.

χαίων Ελλήνων. Πλεΐστοι τών διαπρεπών άρχαιο-ι 
λόγων καί περιηγητών, δ τε ’Ιωσήφ Τουρνεφόρτιος, 
Ριχάρδος Ποκώκ, ’Ιάκωβος Δαλληβάης, Σοαζέλ Γουφ- 
φιέ καί Λουδοβίκος Ρός άπεπειράθησαν άνωφελώς καί 
έπί ματκίω, δπως . άνεύρωσι τό ύπό τήν ’Αστυπά
λαιαν τής Σάμου ύδραγωγεΐον τοϋ Εύπαλίνου. Ό 
Guerrin έν έτει 1854 εύτεχέςερος τών προμνησθέντων, 
έν τή περί Πάτμου καί Σάμου συγγραφή αύτοϋ άνα- 
φέρει, δτι έπί τοϋ τοποτηρητοϋ τής Σάμου, κ. Γεωργίου 
Κονειιένου, τυχών τής έπί τούτω άδειας του, επεχεί- 
ρησεν άνασκαφάς πρός άνεύρεσιν τοΰ ύδραγωγείου 
τούτου, κειμένου ύπό τό όρος ή μ.άλλον εν τώ ορει 
«,Κάστρω» τής άρχαίας τής Σάμου άκροπόλεως, 
παρεκβολή τοϋ όρους ’Αμπέλου, καί παρά τήν πηγήν 
τής κοιλάδος τοϋ 'Αγίου Ίωάννου Άγιάόες ή Ναγι,- 
άόες κοινώς καλουμένην. Ό Guerrin άρξάμενος τών 
άνασκαφών αύτοϋ έκ τοΰ ναϊδίου τοϋ άγίου Ίωάννου 
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τών Ναγιάδων, άνεκάλυψευ είσοδόν τινα τοΰ ύδρα- 
γωγείου Εύπαλίνου τοΰ Μεγαρέως, ή μάλλον άνώ- 
ρυξε νεωτέρας έπιχώσεις οπών τοΰ ορούς πρός φύλαξιν 
τών ποιμνίων κατ’έποχάς διάφορους γενομε'νας. Δικαίφ 
επομένως τώ λόγφ ή δόξα τής έν γένει άνακαλύ- 
ψεως καί άποκαλύψεως τοΰ μεγάλου καί όντως θαυ
μάσιου τούτου τής άρχαιότητος μεγαλουργήματος 
έπεφυλάσσετο τγ σαμιακή κυβερνήσει, άρξαμένη τών 
άνασκαφών αύτής έζ. τού όλως αντιθέτου μέρους τών 
ύπό τοΰ Guerritl έπιχειρηθεισών, ήτοι άπό τής πρός 
τόν όρμον τής αρχαίας Σάμου, τά νΰν Τηγανιού, κλί- 
σεως τοΰ όρους Κάστρου καί παρά τό 'Ελληνικόν με- 
το’χίον Παναγίας τής Πολυαρμενίτισσας ή Σκολιανής, 
άτε δή έκτισμένου έν μέσω βαθέος καί μεγάλου σπη 
λαίου, πλήρους αποκρυσταλλώσεων. Ούτως έν τοϊς 
σπλάγχνοις τού όρους Κάστρου ή μάλλον βουνού τοΰ 
’Αμπέλου, πρό έτών άκριβώς 2,500, ό άνθρωπος, 
ύπερνικών τάς άνυπερβλήτους τής έποχής έζείνης 
δυσκολίας, δια τής σφύρας καί τής σμίλης τού έργά- 
του άνέωςεν όρυγμα (galerie souterraine) άμφί- 
στομον, επτά μέν καί έπε'κεινα σ_αδίων μ.ήκους, 
ϊσης τούτέστιν άποστάσεως άπ’ ’Αθηνών εις Πει
ραιά, ύψους δέ καί πλάτους δεζαέξ ποδών. Ό
ποιον μεγαλοπρεπές όντως έργον, άντιμετωπίζον ό.τι 
έπ’ εσχάτων έθαυμάσαμεν, τήν διζτρησιν τών Άλ
πεων, άν ούχί ώς πρός τήν έ'κτασιν, τούλάχιστον ώς 
πρός τήν έντέλειαν καί τήν άκρίβειαν τής εργασίας ! 
Κάτωθεν τής σύριγγος ταύτης (tunnel), θαυμασίως 
καί κανονικός λελαξευμένης έν τοϊς έγκάτοις τού ρη- 
θέντος βουνού Κάστρου, καί διά ποικίλων ήδη στα- 
λακτιτών ύπεράνωθεν κεκοσμημένης, εις βάθος είκοσι 
καί έπε'κεινα πήχεων έν τφ βρζχφ άναλο'γως τής εδα
φικής άνωμαλίας, χάριν τής χωροσταθμίσεως καί τής 
ίσοςαθμίσεως τής πηγής, άπαντά τις έτερον όρυγμα, 
ύπό τό όρυγμα κυρίως είπεϊν,έν τώ μέσω άκριβώς πλά
τους τριών ποδών, δι’οΰ το ύδωρ διωχετεύετο διά 
σωλήνων εκ τής πηγής τών Ναγιάδων εις τήν πόλιν 
τής Σάμου, διερχόμενον καί έκτής άκροπόλεως αύτής. 
Ή πηγη αυτή τών Ναγιάδων σχηματίζεται, φαίνεται, 
εκ τού χειμάρου Ίμβράσου παραρρέοντος, κατά τόν 
Άθήναιον, τήν πόλιν τής Σάμου, καί ίσως όντος τοϋ 
αρχαίου ποταμού τής νήσου Ιίαρθενίου, καθ’ ύπόθεσιν 
τού Στράβωνος. Όθεν ή γνώμη τού Πλινίου, ότι έκ τής 
ζρηχης τών Μιτυληνών διωχετεύετο τό ύδωρ εις τήν 
πολιν τής Σάμου, καθίσταται ήδη άπίθανος, καθότι 
μεχρ'· τή? πηγής τών Ναγιάδων φθάνει τό ύπό τό 
όρυγμα εις τό βάθος έτερον όρυγμα καί οί σωλήνες 
αύτού είσί κατεσκευασμένοι έζ οπτής γής, κατά πολύ 
δε ομοιάζουσι προς τους παρ’ ήμϊν έν χρήσει. Άν δέ 
οι αρχαιοδϊφζι ασχοληθώσιν εις τήν έξέτασιν αύτών, 
ίσως ζρθή και ή πρόληψις, ότι οί Ρωμαίοι πρώτοι 
εις ύδραυλικά έργα μετεχειρίσθησαν πλίνθους όπτάς 
ως εν τώ υδραγωγείφ τού Άδριανού έν Άθήναις, έπι- 
κυρωθή δέ ούτως ή γνώμη τού Άσύλλα (γρ. Άύλου) 
Γελλίου, ότι οί Σάμιοι πρώτοι έφεΰρον τήν κεραμι
κήν. Αι εργασίαι τής άνευρέσεως ολοκλήρου τού ύδρα- 
γωγείου Εύπαλίνου τού Μεγαρέως περατοΰνται τάχι

στα κατ’ εύχήν άπό τής μιάς εις τήν έτέραν τών 
εισόδων αύτού.

Τάς άνωτέρω πληροφορίας περί τοΰ θαυμασίου Εύ- 
παλινείου υδραγωγείου μετηνήγκαμεν εις τάς στήλας 
ήμών έ'κ τίνος άλληλογραφίας έκ Σάμου δημοσιευθεί- 
σης πρό καιρού έν ταϊς Άττικαΐς έφημερίσιν. Ήδη, 
καθά πληροφορούμεθα, τό άρχαΐον τούτο εργον, ού 
μόνον έντελώς άπεκαλύφθη, άλλά καί έπισκευασθέν 
δεόντως φροντίδι τού δραστήριου Ήγεμόνος τής Νήσου 
καί δαπάνη τών φιλότιμων Σαμίων πρόκειται νά χοη- 
σιμεΰση εις τόν άρχαΐον αύτού προορισμόν έπί μεγίστη 
ώφελεία τών κατοίκων

Έπί τών δύο εισόδων τοΰ Υδραγωγείου χαραχθή- 
σονται έπιγραφαί εις μνημόσυνον τής άνακαλύψεως καί 
τών συντελεσάντων εις άνακαίνισιν αύτοϋ, λίαν δ’ ά- 
σμένως παρατιθέμεθα ώδετάέπί τούτφ συνταχθέντα 
ύπό τοΰ σεβαστού ήμών φίλου κ. Αεάνδρου Άρβανι- 
τάκη έπιγράμματα, άτινα εύηρεστήθη εύγενώς άνακοι- 
νώσασθαι τώ Κόσμω :

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΡΩΕΛΕΓΕΙΑ

ποίηθέντα ύπό ΛΕΑΝΔΡΟΥ ΑΡΒΑΝΪΤΑΚΠ κατ’ αί'τη- 
σιν τοϋ ύψηλοτάτου Ήγεμ,όνος .της Σάμου κκ. 
Κ ΑΔΟΣΙΔΟΤ πατσά, ϊνα χαραχΟώσιν έπί τών δύο 
πυλών τοΰ άρτίως άνακαλυφθέντος έν Σάμω καί 
άνακαθαρΟέντος Εύπαλινείου διστόμου ορύγματος.

Έπί τής μχόίς πύλης.
Μηκεδανήν σήραγγ’, άμφίστομον, ε'γκασι μακράν 

αύ.Ιακ’ έ'χουσαν έοΐς 'ύδατος ήδυπότου,
"Hr ποτέ Ευπαλίνος άνήρ Μεγαρεύς κάμε τευχών, 

εργον τεκτοσύσηι, θανμ’ όρόωσι μέγα,
Ταύτην πανδαμάτωρ συνέχωσε χρόνος και αίστον 

θήκατο α.Ι.Ιοδαποίς ένδαπίοις τε άμα.
Εϋτε δε Κωνσταντίνος άρίμρων ηγεμόνευε 

τη.Ιεκ.Ιυτοίο Σάμου, ’ Αδοσίδης έπίκ.Ιην, 
’Ηγεμόνας ζήΑω Σαμίων τ’ άναΑώμασιν είδεν 

έζαύτις σήραγζ ήεΑίοιο ρράος,

Θειορράνους Σταυροΐο Μονής ήγήτορος ϊρής 
τούτω τω στόματι σπουδή ερρεσταότος.

Έπί τής έτέρας πύλης.

Μηκεδανόν τόδ’ δρυγμ’, εύτυκτον, θαύμα ιδέσθαι, 

'ύδατος εγκασιν οις μακρόν αγωγόν εχον,
Εύπα.Ιινος δ τεύζεν ιδηίησι πραπίδεσσι, 

συγχωσθέν δε χρόνον δηρόν άϊστον έην,
ΖήΛω Κωνσταντίνου άράρρονος Άδοσίδαο 

ήγεμονεύοντος τη.Ιεκ.Ιυτοίο Σάμου,
Άδροτάτρ δαπάνη δήμος Σαμίων μεγαθύμων 

κοάνισεν έκθάψας, οιον έην τό πάρος,
Κυρί.ί.ίου πατρός σεπτού άγιοτριαδίτεω

την τοϋδε στόματος σχόντος επιστασίην.

---------- ---------------

ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ

ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΙ». ΤΟΝ ΤΕΧΝΤΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΡΑΟΑΤΩΝ.
"Εηενέργεια τοϋ έλαίου έπϊ τών κυμάτων 

τή; θαλάσση ,
Εις τήν Γαλλικήν ’Ακαδημίαν τών ’Επιστημών ύ- 

πεβλήθη άρτίως ή έπομένη περίεργος έ'κθεσις ύπό τοΰ 
κ Virlet d’Aoust.

«Αααβανων άφορμήν έκ τών πειραμάτων τοΰ Άγ
γλου μηχανικοΰ κ. Shieds καί έκ τών διασαφήσεων 
τών δοθεισώνύπό τού κ-Van der Mensbrugghe, ύπο- 
βκλλω τή Άκαδημίγ παρατηρήσεις τινάς περί τής 
γαληνευτικής έπενεργείας τού έλαίου επί τών κυμά
των τής θαλάσσης. Άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων 
γνωστή 'ήν ή περίεργο αύτη ίδιότης, μνημονευομένη 
ύπό τού Πλινίου, τού Πλουτάρχου καί αύτού τού ’ Α- 
ριστοτέλους· καί τοι δέ άγνωστος σχεδόν έν ταϊς ή- 
μέραις ήμών, ούχ ήττον περισώζεται παρά τισι τών 
Ελλήνων ναυτικών.

«’Αληθώς, θελήσας τφ I 830 νά έπισκεφθώ τάς έν 
τώ Αίγκίω θρζκικάς νήσους τάς κειμένας έκτος τών 
συνήθως δικπλεομ.ένων γραμμών, έμίσθωσα μικρόν 
πλοϊον έν Έλλησπόντφ, δι’ ού έπεσκεψκμην τήν Τέ
νεδον καί τήν Ίμβρον, είτα δε διευθύνθην προς τήν 
Σαμοθράκην άλλά μή δυνηθείς νά προσεγγίσω εις 
τήν άλίμενον ταύτην νήσον ένεκα σφοδράς κακοκαι
ρίας, ήναγκζσθην νά έςακολουθήσω τόν πλοΰν προς 
τήν Θάσον.

»Ό ναύκληρος τού πλοιαρίου παρέλαβεν έκ Θάσου 
μικρόν φορτίον έλαίου, είτα δε έπανήλθομεν εις την 
Σαμοθράκην, όπου, καίτοι κατευνασθείσης ολίγον τής 
θαλάσσης, ούχ ήττον δμως τά κύματα μεθ’ ικανής 
είσέτι σφοδοότητος διερρήγνυντο επί τών παραλίων 
καθιστάντα κινδυνώδη τήν εις ταύτα προσπελασιν. 
Ότε άπείχομεν μίλλιον περίπου τής νήσου, ήρξζμεθα 
διαχέοντες έλαιον άπό τής πρώρας τού πλοίου, με- 
γζλως δ’ έζεπλζγην ίδών το έλαιον επεκτεινόμενον 
έπί τής έπιφανείας τής θαλάσσης μετά μεγίστης τα
χύτητας· τά δέ κύματα, έπιπεδούμενα καί βαθμη
δόν μετασχηματιζόμενα, τή έπενεργεία τοΰ έλαίου, 
εις έπιφζνειαν όλως γαληνιαίαν, καθίστων τόν πόν
τον τοιοΰτον οιον οί ναΰται χαρακτ^ρίζουσι διά τής 
έκφράσεως «εϊν’ ή θά.Ιασσα Μδι». Ούτω, προσηγ- 
γίσαμεν εις τήν νήσον εύχερώς καί άκινδύνως. Έκτο- 
τε πολλάκις έκ περιέργειας έπζνέλαβον τό πείραμα 
έν τώ πελζγει, καί έκζστοτε τά κύματα, κατά τό 
μάλλον καί ήττον έξωγζωμένα, έγαληνίων αυθωρεί 
σχηαατιζομένου κύκλου έχοντος έκτασιν άνζλογον τή 
διαχεομένη ποσότητι τού έλαίου.

«Τω 1852, ευρισκόμενος έν τή κεντρική Αμερική, 
έν Μεζικώ, καί γινώσζ,ων ότι έπί τού ισθμού τού Τε- 
χουαντεπέκ ύπήρχον πηγαί πετρελαίου, άναβρύουσαι 
έκ τής κοίτης τού ποταμού Κοατζακοαλού παρά τάς 
πρός τόν ’Ατλαντικόν έκβολάς αύτού κζί έντός ορμί
σκου σχήματιζομένου έκ γλώσσης γής, έφ ής εύρη- 
ται τό περιοδικός ένεργούν ήφαίστειον Τούζτλα, έ- 
σκεψάμην ότι ή έκροή τού πετρελαίου, φερομένου πρός 
τήν θάλασσαν μετά τών ποταμίων ύδζτων, παρή- 

γε κατά πάσαν πιθανότητα άποτέλεσμα άνζλογον 
τώ παρατηρηθέντι άλλοτε έν τή Μεσογείω. "Οθεν, 
ότε άπό Μεξικού μετέβαινον εις Βεραζρούζαν έ'σπευσα 
νά εύρω ναυτίλους τινάς τών παρόχθιων καί νά έρω- 
τήσω τούτους άν παρετήρησαν ότι, πνέοντος τοΰ 
έν Βερακρούζη τρομερού βορείου άνέμου, δν οί ιθαγε
νείς καλούσι νορτέ, ’ή θάλασσα εΐνε ήμερωτέρα έν τώ 
δρμφ τοΰ Κοαοζζκοζλοΰ· πράγματι δέ μοί άπήντη- 
σαν ότι ό όρμος ούτος ήν συνήθως γαλήνιος καί ότι 
πολλάκις έπωφεληθέντες τής γαλήνης ταύτης ήδυ- 
νήθησαν ν’ άποβώσιν εις τήν ξηρζν καί ν’ άνααείνωσι 
μέχρι κοπάσεως τοΰ άνέμου.

«Τό αύτό φαινόμενου τής δι’ έλαίου γαληνιάσεως 
τών κυμάτων πραγματούται φυσικώ τφ λόγφ έν τή 
Νεκρά Θαλάσση, έν τή Άζοφιζ.ή, ίσως δέ καί ένια- 
χοΰ τοΰ Εύ'είνου, καθόσον καί αί θάλασσα ι αυται 
δέχονται ύποβρυχίως ποσότητά τινα όρυκτοΰ έλαίου. 
Καλόν θά ήν άν έγίνοντο επιμελείς εις τά διάφορα 
ταύτα μέρη παρατηρήσεις, έξ ών δυνησόμεθα νά έκ- 
τιμήσωμεν τήν δύναμιν καί τήν έ'κτασιν τής πραγ
ματικής έπενεργείας τοΰ έλαίου έπί τών θαλασσίων 
κυμάτων». 

*

πτωςιϊ τοτ κομήτου!—ΤότελευταϊονέξΕυρώπης 
ταχυδρομεϊον κομίζει ήμϊν σπουδαιοτάτην έξ ού- 
ρανών εΐδησιν ό κομήτης θά πόση επι τού ήΑίου ! Θά 
παραστώμεν μ,κρτυρες πρωτοφανούς καταστροφής, 
άγνώστου τέως τοϊς άνθρώπίις! Καί δέν εΐνε άπάτη. 
Γράφει τούτο άστρονόμος εύρωπαϊκής καί έπουρανίου 
άπολαύων φήμης ό κ. Κ. Φλαμμαρίων διά τής ύπο- 
γραφής αύτού όλογρζφου! Ό Γάλλος άστρο νόμος λέγει 
ότι άν ό κομήτης τού 1882 είναι ό αύτός καί ό τού 
1843 έπανελθών τώ 18F0, έπεται ότι ελκυσθείς, 
μαγνητισθείς καί υποδουλωθείς ύπό τοΰ ήλίου έςετρο- 
χ.άσθη καί ότι όσημε'ραι περιστρέφεται πλησιέσ-ερον 
περί αύτον άν δε ή ύπόθεσις αύτη βεβ^ιωθ/;, παρα- 
στησόμεθα μετά τινας μήνας θεζταί μοναδικού έν 
τή ίστορίη ούρανίου δράματος. Ό κομήτης θά έπα- 
νέλθη μετά μεγίστης ορμής, θά διέλθη διά πασών 
τών πλανητικών τροχιών μετ’ αύξούσης άείποτε τα
χύτητας καί θά πέσγ κατ’ εύθεϊαν γραμμήν έπί τού 
ήλίου μετά τοιαύτης ορμής, ώςε ή ταχύτης θάύπερβή 
τά 600,000 μ. κατά τό τελευταϊον της πτώσεώς 
του δευτερόλεπτον. Άλλ’ ό άναγνώστης μή ταρασ- 
σέσθω! Ήπτώσις αύτη, λε'γουσιν, ούδεμίαν θζέπενέγκν) 
άλλοίωσιν εις τό ήλιακόν σύστημα, ούδ’ έλαχίστην 
έπήρειαν έςει έπί τής γής.

Καί άγνωστον μέν κατά πόσον έπαληθεύσει ή 
προρρησις αύτη τού κ. Φλαμμαρίωνος, στηριζομένη 
καί αύτη έπί ύποθέσεως. Βέβαιον όμως είναι ότι άπό 
τίνος φαίνεται πρός τό δυτικόν τοΰ όρ ζοντος λαμπρός 
κοαήτης διαμένων έπί τού στερεώματος καθ’ δλην 
πεοίπου τήν διάρκειαν τής νυκτός καί ότι άγνοεϊται 
άν ήνζι ό αύτός κζί ό τού σεπτεμβρίου ή έτε ος.

Τινές άποδίδουσι τήν έν Εύρώπν) γενομένηυ εσχά
τως πολυομβρίαν εις τήν έπήρειαν τών κομητών. "Ε- 
τεοοι εις τήν αύτήν έπήρειαν άποδίδουσι τήν αλλα
χού έπικρατοΰσαν ανομβρίαν,καί έτεροι προφητεύουσιν, 



244 Ο ΚΟΣΜΟΣ. Ο ΚΟΣΜΟΣ. 215

έπί τοϋ κομήτου πάντοτε στηριζόμενοι, δτι έξομεν 
χειμώνα θερμόν! Έκ τούτων έπεται δτι ούδείς μέχρι 
τοϋδε καί έκ τών αστρονόμων αύτών δύναται είπεϊν 
δτι έμυήθη είς τά κομητικά μυστήρια.

* ★
♦

Η διαβαςις ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ. — Πιστή είς τήν 
φιλίαν καί ακριβής είς τήν συνε'ντευξιν τήν όρισθεϊσαν 
ύπό τών έοαστών αύτής αστρονόμων, ή περικαλλής 
Αφροδίτη διέ£·η προ τού δίσκου τοϋ ήλίου τήν 6 
Δεκεμβρίου (ν) καί έξετέλεσε τήν παρε'λασιν αύτής 
κατά τδ ύπολογισθέν καθ’ ώρας, κατά λεπτά καί 
δευτερόλεπτα πρόγραμμα. Τηλεγραφήματα ληφθέντα 
έκ πάντων τών μερών τής ύφηλίου ένθα άπεστάλη- 
σαν παρατηρηταί, ανήγγειλαν δτι τινές μέν τών α
στρονόμων δέν ήδυνήθησαν νά έκτελε'σωσι πλήρεις 
παρατηρήσεις, ένεκα ζηλοτύπων τινών νεφελών, αί- 
τινες παοενεβλήθησαν, τινές δέ τούναντίο» παρετή- 
ρησαν άριστα τό φαινόμενον καί έφωτογράφησαν έπι- 
τυχώς τόν ήλιον φε'ροντα έν άγκάλαις τήν πολυ
θέλγητρου θεάν. Ή στιγμή έκείνη ούδόλως ήν κο
λακευτική ύπέρ τής μητρός τοϋ Έρωτος, ήτις μόνον 
κατά τήν περίπτωσιν ταύτην άντί λάμψεως, φέρει 
πρόσωπον αμαυρόν καί ζοφώδες. Δε'γεται δτι ή θυγά- 
τηο τοϋ Διός είχε διπλωματικήν αποστολήν παρά 
τφ βκσιλεΐ τοϋ ήμετε'ρου πλανητικού συστήματος, 
μεσιτεύσασα παρ’ αύτώ δπως τύχη χάριτος ύπέρ τοϋ 
κομήτου, καταδικασθε'ντος, ώς ανωτέρω ε’ίπομεν, είς 
θάνατον.

* *

— Τή 2 Δεκεμβρίου (ν) ή έν Cambridge πανε
πιστημιακή Μουσική Εταιρία συνεκρότησε μ.ουσικήν 
συναυλίαν (ήτις ήν ή 176’’ τόν αριθμόν) καθ’ ήν 
έδιδάχθη ό Αίας τοϋ Σοφοκλέους μετά μουσικής 
συντεθείσης έπί τούτω ύπό τοΰ καθ. Μακφάρρεν. Προ
ηγουμένως δέ έδιδάχθησαν έν Όξφο'ρδη μέν ό Αγα
μέμνων, έν τή Σχολή δέ τοΰ Bradfield ή ΆΛκηστις. 
Καί ταύτα μέν οί ξένοι, μεΛετώντες άκαταπαύστως 
και τερπόμενοι έκ τών αριστουργημάτων τών ήμε- 
τέρων προγόνων. 'Ημείς δέ ;.......... ιήμεες μεταφρά
ζομε'/ έλεεινώς έκ τοϋ Γαλλικού καί παριστάνομεν τά 
έλεεινότερα τών διά τάς έργατικάς έν Γαλλία τάξεις 
συντασσομένων δραματοφανών μυθιστορημάτων καί 
διδασκόμεθα έξ αύτών. . . .ανοησίας.

Ένεκα σοβαρών λόγων, οίτινες άπό πολλοΰ έφείλ- 
κησαν τήν κοινήν προσοχήν, ή Ί. Σύνοδος προέβη άρ 
τίως είς τήν παύσιν τού Μητροπολίτου άγ. Καστο- 
ρίας κ. Κωνσταντίου. Χηρεύσαντος ούτω τού θρόνου, 
είς τήν Μητρόπολιν μέν Καστορίας μετετέθη ό παν. 
άγ.Βάρνης κ.Κύριλλος, είς τήν τής Βάρνης δέ ό θεοφ. 
άγ. ’Αργυρουπόλεως κ. Καλλίνκος, προαχθείς είς μη
τροπολίτην.

Συνάμα άπεφασίσθη ίνα έκ τοϋ έθνικοϋ ταμείου 
χορηγήται τώ Κ. Κωνσταντίφ μηνιαίος μισθός έκ 
δέκα λιρών πρός έξοικονόμησιν τών άναγκών αύτού.

Πληροφοροϋσιν ήμάς, άλλά δυσκολευόμεθα νά πι- 
στεύσωμεν είς τήν πληροφορίαν ταύτην, δτι ό παυθείς 
μητροπολίτης τέως Καστορίας προορίζεται ύπό τής 
έκκλησιαστικής άρχής είς τήν θέσιν τής Μεγάλης 
Πρωτοσυγκελίας.

— Μέλος τοϋ Δ. Ε. Μ. Συμβουλίου έξελέγη ύπό 
τής ί. Συνόδου ό έκ τών μελών αύτής σεβ. άγιος 
Γρεβενών κ. Κύριλλος άντί τού τέως άγ. Βάρνης, νϋν 
δέ μητροπολίτου Καστορίας, κ. Κυρίλλου, άπελευσο- 
μ,ένου είς τήν έπαρχίαν αύτοΰ.

— Άπεβίωσε τήν νύκτα τής παρελθούσης δευτέ- 
ρας πρός τήν τρίτην ό γηραιός Χατζή Γεώργιος Κων- 
σταντινίδης, άρχαϊος ύπάλληλος τής Εκκλησίας 'Ιε
ροσολύμων καί πολλάκις ένεργόν λαβών μέρος έν τή 
διοικήσει τών έκκλησιαστικών καί εθνικών πραγμά
των, έσχάτως δέ μέλος ών τοΰ Δ. Ε.· Μ. Συμβουλίου 
έν φ καί άλλοτε πολλάκις είργάσθη. Ό μακαρίτης 
διεκοίνετο έπί νοημοσύνη καί κρίσει, άκριβεί γνώσει 
τών έκκλησιαστικών πραγμ.άτων καί παιδεία ού τή 
τυχούση, πολλάκις δ’ έπί τών καθ’ ήμάς δημοσίων 
ού μικράν εσχεν έπιρροήν. Κληρονόμον αύτού ώρισε 
διά διαθήκης τόν άνεψιόν, ιατρόν κ. Καμπού- 
ρογλουν, λέγεται δ’ δτι σπουδαία ποσά έκ τής περι
ουσίας αύτού διέθηκεν ύπέρ φιλανθρωπικών καί έκ- 
παιδευτικών ιδρυμάτων. Κατά ρητήν αύτού έντολήν 
ένεταφιάσθη έν τή νήσω Πριγκήπω, ή δέ κηδεία αύτού 
έγένετο μεθ’ ενός καί μόνου ίερέως.

■·ΙΧΙ··

’3S τό ποτάμΛ.

Ποτάμι, ποΰ γεΛούμενο 
τό ρεΰμά σου, ποΰ τρέχει; 
τί μέΛΛον σε παντέχει 
καί φεύγεις χαρωπό ;

Περνάς τόσω περήφανο 
απ’ τώμορφο Λιβάδι, 
κι’ άφίνεις γιά σημάδι 
μόνο ’Λίγο νερό !

'Ώ στάσου ’δώ καΛΛίτερα 
νά χαίρης τώνομά σου, 
κϊ όταν περνά κοντάσου 
εκείνη π’ αγαπώ,

Νά Λούξγ είς τό ρεΰμά σου 
τώραΐο πρόσωπό της 
και σύ τό μέτωπό της 
νά τής γιΛής, μικρό.

Καί μή γοργό καί ξέγνοιαστο 
’ς τή θάΛασσα κυΛιέσαι 
χωρίς νά συΛΛογιέσαι 
πώς χάνεσαι μωρό.

ΈνΓαλαξίω. _____
Νικόλαός Δοςιος.

Χαρτοπαε'γνεον.

Πυρ’ ό έρως μιάν ήμέρα τήν άγγεΛική μου φίΛη, 
Καί τής είπε μέ τό γέΛοιο, ό αχρείος, είς τά χείΛη

Μέ τίπονηριά ποιος ’ξεύρει- α παίξουμε χαρτιά; » 
Κάθησαν έκεί ’στον κάμπο, είς τό δροσερό χορτάρι, 
ΆντιμέτωΛα οϊ δυώ τους, ό θεότρεΛΛος κι’ ή χάρι, 

Κ’ έβαΛαν γιά στοίχημά τους ένα δυώ φιΛιά.

Έχασ’ ό τρεΛΛός ό έρως· ό κακός καΛά νά πάθη ! 
Έπαιξε καί τό δοξάρι—καί αυτό όμως έχάθη—

Τής σαίταις, τήνφαρέτρα, καί τά δύω του πτερά· 
Καί τής μάνας του ακόμα έχασε τά περιστέρια. 
Άχ ! έφώναξε, τί ήΛθα στά δικά σου τά Λιμέρια !

Καί ή Λύπη διεδέχθη τήν προτέρα του χαρά.

Τά τριαντάφυΛΛα ποΰ είχαν τά ωραία μάγουΛά του 
’Έχασε· τά διεδέχθη ή ώχρότης τοΰ θανάτου.

’Ανάθεμα ! ανάθεμα τό άτυχο χαρτί !
Τοΰ ’κέρδισεν ή φίΛη μου τό κοραΛένιο στόμα, 
Τό πονηρό τό ’μάτι του έκέρδισεν ακόμα

Καί σάν βρεγμένο έμεινεν ό δύστυχος γατί.

ΣτοΛίσθηκ’ ή αγάπη μου μέ τά χασίματά του. 
’Στο ώμορφό της πρόσωπο θά δ/ής τά μάγουΛά του, 

Τό κοραΛένη στόμα του ποΰ είναι γιά φιΛιά.
"Αν θέΛης τό δοξάρι του νά βρής καί τής σαίταις, 
’Ώ! κύτταξε τους μαύρους της εκείνους δυώ μαγνίταις

"Οπου καμίνι’ άνάφτουνε μέ κάθε τους ’ματιά.

Έρως σωστός κατήντησεν ή φίΛη μου νά γίνιγ 
Ποτέ όέν βρίσκω άνάπαυσι καί ουδαμοΰ γαΛήνη·

Γιατί, γιατί έκέρδησεν ακόμη κάτι τί.
Μαξή μέ τής σαίταις του, μαξή μέ τήν ’ματιά του, 
Έκέρδησε καί τήν στ,Ληρή καί άπονη καρδιά του.

ΧέΛχαις φοραίς ανάθεμα εκείνο τό χαρτί !
’Er Σοφία. I. Ζ.

--- ---------------------

ΠΟΙΚΙΛΑ.
αριθμός ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.—Καθ’ ύπολογισμούς ποιη- 

θέντας ύπό τής ιατρικής ’Ακαδημίας τών Παρισίων, 
ύπάρχουσι σήμερον καθ’δλην τήν οικουμένην 189,000 
ιατρών. Είσί δέ διεσκεδασμένοι οί ιατροί ούτοι ώς 
επομένως- Έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής ’Αμε
ρικής 65,000’ έν Γαλλία, 26,000· έν Γερμανία καί 
Αύστρία 32,000' έν Μεγάλη Βρεττανία καί ταϊς ά- 
ποικίαις αύτής 35,000· έν Ιταλία 10,000· έν Ί- 
σπανία 9,000· αί δέ λοιπαΐ 16 χιλ. έν ταϊς λοι- 
παϊς χώραις τής ύδρογείου σφαίρας.

* ★

ΓΕΝΟΣ ΤΗΣ γης—Καθηγητής τής ^γλωσσολογίας 
έρωτά έν φροντιστηρίφ τόν παρ’ αύτώ ίστάμενον μα
θητήν «Έν ταίς πλείσταις τών γλωσσών ή γή είνε 
γένους θηλυκού· δύνασαι νά μοί είπης τόν γλωσσικόν 
τούτου λόγον;» Ό μαθητής σιγή έπί τινα δευτερό
λεπτα διαπορών καί ώς κατησχυμένος έπί τή σιγή· 
αίφνης άνεγείρει θαρραλέος τήν κεφαλήν καί «Ναι, 
Ναί, άποκρίνεται έν σπουδή, εύρηκα. Επειδή καί τής 
γής τήν ηλικίαν ούδε'ποτε κατώρθωσαν οί άνθρωποι 

νά έξιχνιάσωσι, κατέταξαν αύτήν είς τών γυναικών 
τό γένος λόγω ομοιότητας προσόντων.» Άγνοοϋμεν 
άν ό νεαρός γλωσσολόγος πονηρευόμενος καί παίζων 
ήσπουδάζων καί είλικρινώς έ'δωκε τήν άκομψου ταύτην 
άπόκρισιν τό άληθές δμως καί λυπηρόν άμα έν τούτφ 
είνε δτι ό σοφός αύτοΰ καθηγητής (δστις άλλως, έν 
παρόδω είρημένον, ούδαμώς διακρίνεται έπί λεπτο- 
τροπία πρός τό ιΰραϊον φΰλον) χαιρεκάκως μειδιάσας 
κατένευσεν εις τήν δοθεϊσαν έξήγησιν. Β. Λ.

ΠΑΡΟΡΑΜΑ. — Έν τφ τεύχει IB', σελ. 187 (έν τή 
πραγματεία τό Χρηματιστήριου καί ό νόμος) 
άντί δ ΰ ο ο λ α ι άντίθετοί άνάγνωθι δ ΰ ο δ λ ω ς αν
τίθετοι Καί έν σελ. 190 άντί έργαστήριον άνά
γνωθι έογοστάσιον.

ΠΑΡΕΡΓΑ.

Λύσεις τών έν τώ ΙΑ' Τεύχει προβλημάτων.
’Αρ. 74. ΜΙΤΟΣ ΑΡΙΑΔΝΕ1ΟΣ.

Μελανόπτερος νύξ παραστάτις 
πολυτρόμου σωρείας νεκρών, 

Έπεκτείν’ εϊς τήν γήν σκιερόν 
τό πλατύ κάλυμμά της.

Καί ιδού, οί σαπφείρινοι κάμποι 
άπό άστρα γεμίζουν λαμπρά, 

κ’ έν τφ με'σφ αύτών άργυρα 
ή πανσε'ληνος λάμπει. (ΖΑΑΟΚΩ.ΣΤΑΣ).

Σημ.— Του προβλήματος τούτον τήν λνσιν απέστει- 
λεν ήμϊν πρΰτος ό κ. Γρ. Βανιέρης, είτα δί καί άλλοι.

Άρ. 75. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΟΝ.

Άρ. 76. αίνιγμα.—Σύμπαν.
Άρ. 77. ετερόν.—Βοΰς, ούς.
Άρ. 78. Ετερον.—ΈπιστοΛή.
Άρ. 79. ετερόν.—ΆγχίαΛος.
Άρ. 80. αεξιγριφος/Charade)— Dame-jeanne
Άρ. 84. λεξιθηρια.—Όίω, έάωι άάω, άιω.
Άρ. 82. ετερα.—Abracadabrant.
Άρ. <93·|γριφος.—Τά περεττά ^ρήμ,ατά 

πέτα, πλεεστοε γάρ ενδεείς έν τώ κό- 
σμ.ω πεενώσε.

Αύται τοϋ 1' τεύχους.
Χαρίνλεια Κοκκώδη έν Θεραπείοις, (άριθμ. 65, 67, 

68, 69, 73) — Χαρίκλεια Ν. Άδαμίδου (65, 66, 68). 
—Έρασμία Συγγροΰ (68, 73). —Ευδοξία I. Νικολαίδου 
(64, 65, 66, 67, 68, 73). - ’Αργυρά» (73). — Εύτέρπη 
καί Καλλιο'πη Καλλίφρονος (64, 65, 67, 68), — Φ. Κ. 
(73).—Δημ. Κ. Σαρδίνσκης (64, 65, 66, 67, 68, 73).— 
Δημ. X Γιανακόπουλος (64, 65, 68,73).—Γ.Βαϊσηάδης 
(64, 65, 66, 67, 68).—Κ. Σπαθάρης (τά τοϋ Θ' τεύχους 
καί 73).—Ε. Γαβρας (64, 67, 68), — Λύσανδρος (73).— 
Ουτις (64, 65, 66, 67, 68, 73).—Κωνστ. Ε. Ζαχάρωφ
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(65, 68, 73).—1 Α Κυριαχίδης, I. Α. Χουδχβερδόγλους, 
Σ. Α. Χουδαβε δούλους (6 » , 66. 67, 68, 73),—Κλεάν 
Οης Ίωάννου (64. 65, 68) Brasserie Viennoise (65, 
66 67, 68). —Βχσ. Ν Άδχμίδης (65, 66, 68. 73).— 
Δ. ΓζαυαρέΛος (73) —Θεμ. Μ. Παρα ιχευόπουλος f65, 66, 
67. 68). — Άθ Κούσχουρας (65. <·8). —Λυσίμαχος Π. 
Μαυρίδης (64, 65, 66, 68 7 3) —Δημαρχιακός Κήπος έν 
Μνηματακίοις, έμμέτρως (64, 66, 67, 68, 73). — Δ. Α. 
Ίσμυρίδης (65, 66, 68 69, 7 3

Έν Φιλιππουπόλει, Δημ. Κάβρας (55).
Έν Σχοπείοις. Γ. Δ. Τανταλίδης (45, 49, 50, 54, 55) 

Αυτόθι, Μ. Τ. (56, 59, 60).

Λύται τοΰ ΙΑ' τεύχους. — Άγ. Σκυθοπ. κ. Γερασ. (χρ. 
74). — Στ-φ. Άλ. Καραθεοδωρή (74, 76. 77. 78 79, 
80,81, 82).—Κορν. Σπαθάρης (71)—Φώτ. Ν Φωτι 
άδης (74. 81). —Δηα Κ. Σαρτίνσχης (74, 76, 77 78, 
79,80.81, 83). - Νικ. Κανέλλος (74) — A. I Χου 
δαβερδόγλους (74 .—I. Α. Κυριακίδης (7 4. 76. 77, 78. 
81). — Σ Α. Χουδαβερδόγλους (77 78,81). — Εύφ. Α 
Χουδαβερδόγλου (77, 78. 81)—Ευδοξία I Νιχολαίδου 
(74, 76, 77. 78. 83).—Αγλαΐα Δ. Σύρμα (74. 76. 77, 
78, 79. 81, 83, 34) —I Δ Σ (74) — Ρηγίνη Άρβχ 
νιτάχη(78;.—Καλλιόπη Καλλίφρονος (76. 77, 78, 79, 
81).--’Ασπασία I. Καλλίου (77, 78). — Ελένη 1. Άνα- 
στασιάδου (74). — Μιχαήλ Γ. Ο’χιάδης (81. 8?) —Δημ. 
Άλεςχνδρίδης (74).—Λ. Λιμαρχχης (83). ’Αθ Άλε 
ξανδρίδης (81, 83,) —Δημ. Γλωσσότη; (77) —Φ Κ. (77, 
79 81, 83).—Ξ Δ Τ. (81’.— Άργυρώ (83).— Γεώργ. | 
Βαϊσηάδης (74).—Εύριπ. Α.Φωτι άδης (7 4.7 5,77.78 81). 
—Ούτις (74 .7 5,76.77. 78, 79, 81, 83).—Σ. Καρόπουλος 
(74, 77,78.81.83) -X. Παραπα τόπουλος(74)—Έπαμ. 
I. Σαραντίδης (74,75,78,79,81). — Δ.Τζαμαρέλοςί 74,83). 
Γεώρ. Άρβχνιτάκης (83).- Έλλην. Λ>χειον έν Σταυρο- 
δρομίω(74) —Θεμ. Μ. Ιίαρασχευόπουλ^ς (7 4).—Κ. Ψω- 
μιάδης(76, 77. 78. 80 ι.—Σ. (74). — Βασ. Ν. Άαμίδης 
(75, 77, 78, 79, 81).—Κορυδαλίς (78, 81, 83 —Άθ. 
Κούσχουρας (77,78, 81).—Γ. Κρητιχχχης έμμέτρως (77, 
78).— Ανώνυμος (74) —Δ Α. Ίσμυρίδης (7 4. 75. 7 8. 
79, 81.82, 83).—Ν. Όχανίδης (74) —1 ΙΙαΐσιος Βου- 
νιόζης (77, 78, 79, 81, 83). — Κήπος Δηααρχ/α; (7 4, 
75, 76, 8», 83).—Κωνστ. Ε. Ζαχάρωφ (65, 71).—/Λυ
σίμαχος Μαυρίδης (7 5. 77, 78, 79, 81). — Λ Συρίγος 
(83). Έρασμία Συγγροΰ (74, 75. 77, 78, 81).

Έν Άδριανουπόλει, ανώνυμος «Ε?ς έκ τών μορφούντων 
κόσμον» (74). —Βχρνη Π X. Βουλαλχς (74). — Βουχου 
ρεστίψ, Παρχσκευχς Κ. Δερούσης (74).—Γαλαζίψ, Π Α. 
(74, 76. 77, 78, 79, 80, 81, 82).—Ιίρού.ή. Π. Παυ
λίδης (74 .—Άθήναις, Γ. Μ. Τανταλίδη. (74) -Μιτυ- 
λήνη, Μaptάνθη I Κόντου (74). — Έν Βάρνη. Σωτηρία 
Σ Θεοφάνους.— Έν Κωνστάντσφ, Γ. Δ. (7 4). — Χ.Ψα- 
ραύτης (75,77,81).—Έν Γαλαζίψ, Γ. 1. Γχιώκας (74)

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ·

ΑΡ. 94. —ΠΡΟΒΛΙΙΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ.
Εντός τών επομένων 64 τετραγώνων νά τεθώσιν οι άπδ 

τοΰ 1 μέχρι τοΰ 64 αριθμοί ούτως ώστε ή πρόσθεσις έ

κάστη; στήλης είτε οριζοντίως είτε καθέτως νά δίδη το 
αύτδ κειοάλαιον ή δέ ποόσθεσις τών δύο διαγώνιων νά δίδη 
κεφάλαιον ακριβώς διπλάσιαν τοΰ κεφαλαίου έκαστη; στή
λης.

Σημ. Είς τον πρώτον λύτην τον προβλήματος τού
τον όωρηβήσεται καλόν φωτογράφημά άρχαίότητος.

ΑΡ 95.— ΑΙΝΙΓΜΑ.
'Ολόκληρον τδ σώμα μου *ς το λέγω, είναι κάτι. 
Πασών δέ τών δυνάμεων γεννχτ’ ή ύπερτάτη.
Άν |5ίψης κχτω τήν αρχήν και άνυψώ ης τόνον.

• Απλανής.

ΑΡ 9β—ΕΤΕΡΟΝ.
Ούρα γίνομαι άμέσως έάν κόψη; τήν ουράν μου.
Μή τήν κόψης, θ’ άπολέσης τότε θέαν τήν λαμπράν μου.

I. Ααγόπουλος.

ΑΡ ΟΤ . — A ESI ΓΡΙΦΟΣ
Χωρίς έμοΰ ούδείς ποτέ ύφασμα άγοράζει.
”Αν άπδ σου άπόχοπώ , η χειρ σου αίμα στάζει.

Μαρ Πούππου.

ΑΡ 9S — Ετερος - (Charade).
Mon premier est un animal pt-rfide.
Mon second un element liquide ;
Et mon tout un edifice sph ndide.

Marie Puppo.
AP 99. —ΑΟΓΟΓΡΙΦΟΣ.

”Av τών ποιμένων ο θεδς προσλχβη μέτρον ενα 
Κ’ έάν τις έκ τών φίλων του ά'ριστον τψ προσφέρη, 
Σοφήν θά δώσή συμβουλήν, καλήν διά καθένα, 
Κηρύττων οτι ηδονήν ό μέσος ορος φέρει.

Κήπος Αημαρχίας.

ΑΡ. 1ΟΟ. —ΓΡΙΦΟΣ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Τ,νΑ]
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