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ΚΟΣΜΟΣ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.

ΕΤΟΣ Α ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ, ΣΑΒΒΑΤΟΝ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1883. ΤΕΥΧΟΣ ΚΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ1.

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΟ 11ΙΕΣΙΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ.
Ύπέρ τά τριάκοντα έ'τη ήδη οί ιατροί παρορμώ· 

μενοι άπό τά παραδείγματα του Ζουνόδ, Πραβάς 
καί Ταβαριέ μετεχειρίσθησαν πεπιεσμένον αέρα πρός 
θεραπείαν τινών νοσημάτων, καί παρήγαγον άξια λαγού 
αποτελέσματα, είς περιπτώσεις άναιμίας, αιμορρα
γίας παθητικής, βρογχίτιδας χρονιάς, καί άσθματος 
έμφυσιματώδους. Ί2ς φυσιολογικά δέ φαινόμενα τε
χνητής συμπιλήσεως του άέρος έπί τής ζωής, άπαν- 
τες οί φυσιολόγοι πάρε τήρησαν έλάττωσιν του αριθ
μού τών παλμών τής καρδίας, καί τών άναπνεύσε- 
ων, καί μείζονα διαστολήν του θώρακας είς έκάστην 
αναπνοήν. Οί ιατροί συνήθως ποιούνται χρήσιν ενός 
τρίτου, ή του ήμίσεως περιπλέον τής κοινής ατμο
σφαιρικής πιέσεως, ενώ οί φυσιοδίφαι όιά τά πειρά
ματα των, καί ή βιομηχανία έπί τινα καιρόν ήδη, 
καταφεύγει είς μεγαλειτέρους βαθμούς πιέσεως, ιδίως 
δέ είς ύποβρυχίους έργασίας καί όταν πρόκηται νά 
καταθέσωσι τά βάθρα αψίδων πρός γεφύρωσιν πο

ταμών.
Ό μετερχόμενος τό υποβρύχιον έπάγγελμα του 

δύτου έγκλείει τήν κεφαλήν του έντός μεταλλικού 
κράνους, έχοντος ύάλινα δίοπτρα, καί δεχομένου διά 
σωλήνων πεπιεσμένον άέρα, ώθούμενον άνωθεν διά 
πνευματικής αντλίας μέ βίαν ικανήν, ώστε νά έξω- 
θήται πάλιν διά πόρων έπίτηδες κατεσκευασμένων ό 
ήδη χρησιμεύσας είς τήν αναπνοήν αήρ. Ούτω πως 
επιτυγχάνεται ισορροπία πιέσεως μεταξύ τού περι
στοιχίζοντας τόν δύτην ύδατος καί τού άέρος, δν ά- 
ναπνέει· ούτος είνε όρος άπαραίτητος δπως δυνηθή 
νά ζή καί νά έργάζηται ύπό τήν έπιφάνειαν τής θα
λάσσης. Μολύβδινα πέλματα ύπό τούς πόδας, καί 
αδιάβροχος στεγανή ένδυμασία συμπληρούσι τήν σκευ- 
ασίαν του. * Αλλοτε δ δύτης ήτον έξηρτημένος άπό 
τό πλοϊον ένθεν ή πνευματική άντλία τώ μετέδιδε 
τόν άπαιτούμενον άέρα διά τήν συντήρησίν του είς 
τά βάθη τού ύδατος, άλλά τώρα βαστάζων έπί τών 
νώτων αύτού δοχεϊον πλήρες συμπεπιλημένου άέρος, 
περιπατεϊ είς τόν πυθμένα τής θαλάσσης άνεςάρτη-
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τος δπου θέλει, άντικαθιστών κατά βούλησήν τόν μο- 
λυσμένον άέρα τής περικεφαλαίας του διά τού έπί τής 
ράχεώς του άποτεταμιευμένου άέρος. Οί ούτω πως συ
σκευασμένοι δύται άλιευταί κοραλλίων, μαργαριτών, 
σπόγγων κλπ. καταβαίνουσιν είς βάθος τεσσαράκοντα 
μέτρων ένίοτε καί ύφίστανται πολλάκις πίεσιν πεντά- 
κις μεχαλειτέραν τής συνήθους ατμοσφαιρικής. Έπί
σης ή έν χρήσει τά νύν συσκευή διά τήν θεμελίωσιν 
ύποβρυχίων κρηπίδων διά τάς γεφύρας βελτιωθεϊσα 
σπουδαίως άντικατέστησε τόν αρχαϊκόν άλεξιδύτην 
κώδωνα.

Ή έφεύρεσις καί έφαρμογή τού νέου τούτου συστή
ματος έγένετο έν Γαλλίκ τό πρώτον, είς τά 1841, 
περιγράφεται δε ώς εξής. Σιδηρούς σωλήν εχων μή
κος καί διάμετρον ίσα μέ τό πάχος καί ύψος τής 
προτιθεμένης κρηπίδες τών αψίδων τής γεφύρας στη
ρίζεται είς τόν πυθμένα τού ποταμού καί άνωθεν έπι- 
στομίζεται στεγανώς διά θαλάμου, έντός τού όποίου 
άντλούντες βιαίως πεπιεσμένον άέρα άναγκάζουσι τό 
ύδωρ νά έξε'λθη διά τού κάτω χείλους, τού στηριζο- 
μένου έπί τού πυθμένος είς τον ποταμόν άκολουθού- 
μενον όρμητικώς ύπό τού έπισπεύδοντος αύτό άέρος. 

Κενωθέντος ούτω πως τού σωλήνος, τότε εισέρχονται 
οί έργάται διά συστήματος θυρίδαν έπίτηδες κατε

σκευασμένων έπί τών πλευρών αύτού, καί σκάπτου- 
σιν έν τώ πυθμένι παρασκευάζοντες τά θεμέλια τής 
κρηπϊδος. Έφ’ όσον άνιμάται τό χώμα, καθιζάνει 
βαθμηδόν ό σωλήν διά τού ίδιου του βάρους, άλλε- 
πάλληλα δέ ισομεγέθη κυλινδρικά τμήματα συνδεό- 
μενα μέ τό άνω χείλος καθ’ όσον τούτο χαμηλόνει, 
αηκύνουσι τόν σωλήνα, μέχρις ότου φθάση νά στη- 
ριχθή επι στερεάς πέτρας. Τότε γεμί^ουσι το κύτος 
του μέ ύδραυλικήν λιθόκολλαν καί ή κρηπίς τής γε
φύρας είνε τελειοποιημένη. Έντός αύτών τών σωλή
νων οί έργάται πολλάκις ύφίστανται πίεσιν πεντά- 
κις άνωτέραν τού βάρους τής συνήθους άτμοσφαίρας. 
Είς τούτους, καθώς καί μεταξύ τών δυτών όσοι βυ
θίζονται είς μέγα βάθος, συχνάκις παρετηρήθησαν 
συμπτώματα τοσούτον σοβαρά ώστε έπήνεγκαν καί 
θάνατον. Έν πρώτοις αισθάνονται κνισμόν τού δέρ
ματος άνυπόφορον, Lio κέντημα ύπό τών έργατών 
κοινώς καλούμενον. Είτα παρουσιάζονται σφοδραί 
άλγηδόνες τών μυώνων καί άρθρώσεων, αΐτινες ε κό
πιασαν περισσότερον. Παραλυτικά συμπτώματα, ιδίως 

είς τά κάτω άκρα, συχνάκις έμμονα καί ολέθρια, καί
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τέλος πάντων ένίοτε αιφνίδιος θάνατος. Έξ εκατόν 
άνθρώπων ήσχολημένων είς την εργασίαν ταύτην 
πρός θεμελίωσιν τών κρηπίδων της γέφυρας τού Άγ. 
Λουδοβίκου έν Μισσουρία της ’Αμερικής τριάκοντα 
προσεβ?\ήθησαν ύπό σοβαρών συμπτωμάτων καί δώ
δεκα άπεβίωσαν.

Διά πειραμάτων επανειλημμένων άπεδείχθη, δτι 
τά μ.νησθέντα συμπτώματα όέν προέρχονται άπό μο
νής της πιέσεως τού ατμοσφαιρικού άέρος, άλλ’ δτι 
είνε μάλλον αποτέλεσμα χημικής ένεργείας. "Ότι τό 
όξυγόνον συμπυκνούμενον προσβάλλει με σφοδράν έν- 
τασιν τόν ζωϊκόν οργανισμόν, ώστε άντί ζωοδότου, 
ώς συνήθως αναγνωρίζεται, είς τοιαύτας περιστάσεις 
φονεύει έπίσης μεγάλα καί μικρά ζώα, ού μόνον τά 
σπονδυλικά άλλά καί τά άσπόνδυλα εναέρια, είτε 
ένυδρα, έτι δέ καί τά φυτά μικρά είτε μεγάλα, καί 
εξολοθρεύει ούχ ήττον καί αύτούς τούς μακροσκοπι
κούς οργανισμούς.

Δ. Σταμαίίαδης.

ΤΕΣΣΑΡΑ ΑΝθΠ ΚΑΙ ΕΙΣ ΚΑΡΠΟΣ.'
ΔΙΗΓΗΜΑ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Δ .

Έν εύδία χειμερινή ήμ,έρα, ό μετά συνέσεως μετέ- 
γων τών διαφόρων παύσεων καί σχολών ενός έκάστου 
τών φίλων αύτού ’Ιωάννης, έχων μεθ’ εαυτού τον έν 
σισύρει έγκεκορδυλημένον Φήλικα, διήρχετο δενδρο- 
στοιχίαν τινά, ής τά δένδρα, ύπό δροσοπάχνης κο
σμούμενα, ήστραπτον έν τώ ήλιακω φωτί.

Ό Φήλιξ αίφνης ήρώτησε τόν φί)ον αυτού·
— Γνωρίζεις τόν πρός τά έδώ ερχόμενον διαπρεπή 

εκείνον κύριον ;
— Κλίνωμεν άριστερά καί ταχέως !, έτονθόρυσεν 

δ Ιωάννης, ρίψας δραπέτι βλέμμα. Είνε βδελυρόςτις, 
εσχάτως κομίσας μ.οι άσπασμούς, έν τινι καπηλείω, 
παρά τού θείου μου, τού δασμολόγου.

— Καί πώς ονομάζεται ;
— Λούζωφ- είνε δέ οικονόμος καί συμπότης τών 

ύψηλοφρόνων Γότθων (αδελφότητος τίνος). . . ’Αλλά 
παρακολουθεί. Σπεύσωμεν. . .

Καί έτάχυναν τό βήμα.
— Πολλάκις έως τώρα, είπεν ό Φήλιξ, είδον αύ

τόν έν τώ θεάτρω καί ταϊς συναυλίαις, ένθα έπί πολύ 
καί μετά προςοχής με έβλεπε, διά τών κυανών αύ
τού διόπτρων.

— Άτδής σύντροφος.............. Άγωμεν πάλιν είς
τήν πόλιν.

Άλλά καί ο Αούζωφ καρτερικώς ήκολούθησεν αύ- 
τοίς.

— Άγωμεν είς τό δωμ.άτιόν μου ! είπεν ό Ίωάν* 
νης, έτι μάλλον έζαφθείς ύπό τής άσυνήθως ταχείας 
κινήσεως.

1 *1δε τεύχος Κ'.

Άμα είςελθών, ερριψε βλέμμα διά τού παραθύρου.
-— Ό άθλιος όνος πλησιάζει καί έρχεται έδώ !
— Άλλά διατί τόν άποφεύγεις τόσον ; Μήπως 

τώ οφείλεις χρήματα ; είπε γελών ό Φήλιξ.
— Τόν άποστρέφομαι έξ δλης ψυχής. Έχει δό

λιον μειδίαμα καί κατηραμένην φιλοφροσύνην............
Εμπρός ! άχρείε, προςέθηκε χαμ,ηλοφώνως.

Ό Λούξωφ είςήλθεν άφελώς. Ήτο περίπου επτά 
καί είκοσιν έτών ηλικίας, έχων μέλαιναν κόμην, λίαν 
άραιάν έπί τού κρανίου, προςωπον άχρουν, διόπτρας 
ποό τών όμμάτων καί χεϊρας τά μάλιστα μικράς. 
Μέγας καί ώραϊος κύων συνείπετο αύτω.

— Τί άγαπάτε ; είπεν ό ’Ιωάννης, λίαν τραχέως.
— Πρώτον φιλικήν δεξίωσιν, φίλτατε κύριε Λάμ, 

είτα κάθισμα καί οϊγάροκ. Δέν Οά με συστήσης τώ 
κυρίω τούτω ;

Τό χάλκινον τούτο θράσος λίαν ήρέθισε τόν Ίωάν- 
νην, δςτις ήδη προςηνέχθη κοσμιώτερον, ή δσον τις 
προςεδόκα.

"Οτε έλέχθησαν τά δύο ονόματα, ό Λούξωφ πάλιν 
προςέβλεψε τόν Φήλικα, ώς εί ένήδρευεν αύτόν, άλλ’ 
εύθύς έπειτα είπε θωπευτικώς·

— Χάλδεν ; Έάν μή άπατώμαι, τά κτήματα ύ
μών κείνται παρά τό Ρόσσελ. Λαμπρότατα κτήμα
τα.. . Άλλά δυστυχώς (συγχωρείτέ μοι διά τήν έ- 
λευθεροστομίαν) δ νύν κατέχων αύτά δπωςούν ολι
γωρεί πρός περιποίησίν των.

— Καί γνωρίζετε τά κτήματα ταύτα ;
— Ό θεραπεύων τήν γήν πάντοτε έρωτα περί τών 

ολίγων μεγαλειτέρων κτημάτων, άτινα ύπάρχουσιν 
άκόμη έδώ. Άλλως δέ πρό πολλού δέν είδον αύτά, 
διότι τά τελευταία έτη άπουσίαζον μακράν.

— Έν τή βορείω Αμερική ;
— Έν Μεξικώ.
— Έχετε θαυμάσιον κύνα, είπεν δ Φήλιξ, θεωρών 

τό λαμπρόν καί μέγα ζώον.
— Έκεϊθεν καί αύτός κατάγεται, Τύρρελ, my jo !
Καί τό εύγενές ζώον ώρθώθη, έτάνυσε τά ισχυρά 

αύτού μέλη καί σταθεροίς δμμασι προςέβλεψε τόν κύ
ριον αύτού, θωπεύσαντα τήν κεφαλήν τού ζώου τή 
μικρά αύτού χειρί !

— Ώς γνήσιος οικονόμος ώφειλον νά έγκαταλίπω 
αύτόν είς τούς δρόμους, άλλά όιήλθομεν δμού άγα- 
θάς καί πονηράς ημέρας.

Είτα άφηγήσατο εύκρινώς καί ζωηρότατα τά έν 
περιηγήσεσι καί θήραις συμβάντα αύτφ, καί ούτω 
μία ώρα παρήλθεν ώςεί πετομένη. Μετά ταύτα ά- 
νέστη καί σχεδόν έγκαρδίως προςηγόρευσε, προςκα- 
λέσας άμφοτέρους, καί ιδία τόν Φήλικα, πρός έπί- 
σκεψιν αύτού, δπως θεωρήσωσι τήν ινδικών δπλων 
συλλογήν άύτού καί ετερχ σπανιώτατα πράγματα.

— Τούτον ονομάζεις βδελυρόν ; είπεν δ Φήλιξ τώ 
φίλω αύτού, δτε έμειναν μόνοι. Όμολογώ μέν δτι 
κατά πρώτον καί είς έμέ έφάνη ούχί συμπαθητικός· 
άλλ’ δμως πόσον πνευματωδώς καί διαφερόντως διη
γείται !

— Άναντιρρήτως είνε πολύλογος, 3ΐπε ξηρώς δ 
’Ιωάννης, άλλ’ ούχ ήττον κακά διανοείται. Διότι. 

σκέψαι ολίγον πρός τί παρακολουθεί ήμας; Πρός τέρ
ψιν ήμών ·, Άλλ’ ούδέν άντί ούδενός. ’Ή χάριν τών 
άθλιων σιγάρων μου; Ή χάριν τής εύαρέστου ομι
λίας μου; Δέν είμαι δά καί τόσον έράσμιος !

— Άλλ’ εϊμ’ έγώ ! είπε φαιδρώς δ Φήλιζ καί τό 
μικρόν αύτού στόμα έγέλασεν, δτε έμάκρυνεν άπό τού 
μετώπου τήν κόμην καί είδεν είς τό ύπότυφλον κά- 
τοπτρον.

— Καί γνώριζε δτι ή>θε διά σέ.
— Καί τί με θέλει;
— Τίς οίδε; Ή θέλει νά σέ άμέλξτ), δπερ δέν είνε 

τόσον κακόν ή νά σέ έξαγοράστ), δπερ μάλλον ύπο- 
πτεύω, ή τίς οίδέ τι. 'Όπως καί άν έχη, ζήτησον 
τήν συμβουλήν πρεσβυτέρου τινός καί συνετωτέρου σου 
καί προςεχε τόν άνθρωπον !

Άλλ* δ Φήλιξ τοσούτο προςέσχεν, ώςτε άμα τή 
έπιούση έπεσκέψατο τόν νέον φίλον καί τή μετεπιούση 
προςεκάλεσεν αύτόν είς τό άριστον, δτε καί διεμαρ- 
τυρήθη δ πρός αύτόν πορευθείς ’Ιωάννης. Άλλ’ ο Φή
λιξ καί τή εσπέρα είςήγα^ε τόν Λούξωφ είς τής Α
σπασίας, εί καί άγρίως προςέβλεπεν αύτόν δ φύλαζ 
αύτού άγγελος.

Ουτω πρός ώραν διεταράχθη ή πιστή σύμπνοια 
τών παλαιών φίλων. Δυσαρέσκεια κατέλαβεν αύτούς, 
μή δ-.ακειμένους οίκείως πρός τόν νέηλυν. Ητο μέν 
σπουδαϊον δτι έν τώ άπλώ καί σχεδόν παιδικώ αύ
τών κύκλω έρρίφθη άνθρωπος, ύπερτερών αύτών κατά 
τά έτη καί τήν πείραν καί κάλλιον γινώσκων τόν 
κόσμον θά ύπέφερον μάλιστα πάντα καί θά έζωογο- 
νούντο ίσως τελεσφορώτερον. Άλλ’ δμως δ χαρα- 
κτήρ καί ή φύσις τού Λούξωφ ήτο δλως άλλοία, ούδ’ 
είχε τήν άπαιτουμένην έλκύουσαν δύναμιν. Ό μέν Κά
ρολος, ένεκα τής πενίας αύτού καχύποπτος ών καί λίαν 
εύερέθιστος, δέν ύπέμενε τήν αριστοκρατικήν τού Λού
ξωφ συμπεριφοράν δ δ’άγαθός *Οθων έλεγε συνήθως·

— Ό άνθρωπος δέν μοι άρέσκει* πάντοτε γελά, 
σκώπτει τά πάντα καί είς ούδέν άλλο φαίνεται άρε— 
σκόμενος, εί μή είς τά άναφερόμενα είς τό τρώγειν 
καί πίνειν.

Ούτως δ Λούξωφ ό>ίγην εύρισκε χάριν, έν ταϊς συ- 
χναϊς αύτού έπισκέψεσι, πρό τών όμμάτων τών τριών 
φίλων, εί καί έφέρετο έρασμίως, παίζων ^ardoMror 
καί άδων ισπανικά μελίσματα. Άλλ’ δ Φήλιζ του
ναντίον φιλιχ,ώτερος αύτω έγίνετο, είτε έκ τίνος μα
ταιοφροσύνης, πολλάκις άπαντώσης παρά τοϊς άπα- 
λόφροσι νέοις, μάλλον δ’ είπεϊν παρ’ αύτοϊς καί μό- 
νοις, ούχί δέ καί παρ’ άλλοις· είτε έκ του εύγενεστέ- 
ρου λόγου τού καταστήσαι οίκεϊον τό νέον μέλος είς 
τόν νέον δι* αύτό κύκλον. Διά τούτο ο Λούζωφ εφαί- 
νετο εύκόλως παρηγορών εαυτόν έπί τή ψυχρότητι 
τών άλλων.

Εσπέρα τινί ύπέστρεφον είς τά ίδια δ Φήλιξ καί ο 
Λούξωφ, δςτις, δτε έχωρίσθησαν άπό τών τριών, εί
πεν έκείνω*

— Τό κοράσι ον δέν είνε τόσον κακόν, άλλά τί
ποτε δέν Οά κατορθώσητε.

— Τίποτε; Τί σημαίνει τίποτε; ήρώτησε ξενι- 
σθείζ δ χρηστοήθης Φήλιξ.

— Φίλτατε Χάλδεν, ύπέκρουσε κυνικώς μειδιών 
δ Λούξωφ- είμαι διακριτικός καί δέν έναντιούμαι άν 
θέλης νά φανής άθώος. ΧΙσως σοι άρέσκει επί τινα 
ετι χρόνον νά ένθουσιάς πλατωνικώς. Τούτο αύξάνει 
τήν άπόλαυσιν. Άλλ’ δ ύψηλός φίλος σου, δ κύριος 
Στρώ, Στρόκ, (πώς ονομάζεται;) άλλέως βλέπει τήν 
κόρην.

— Δέν φρονώ, έφώνησεν δ Φήλιξ, είς δν όντως 
ήρεσκε τό κοράσιον, δτι ο φίλος Κάρολος...........

Δέν ευρεν άμέσως τήν πρέπουσαν λέζιν.
— Τόν προλαμβάνομεν, είπεν ήσύχως διακόπτων 

δ Λούξωφ. Δοκίμασε τήν κόρην διά τίνος μικρού δώ
ρου. Έάν φρονής δτι θά τό άπορρίψη, τότε έκλεξον 
μέγα. Νομίζεις τούτο άδικον ; Φίλτατέ μοι, είμαι 
μέν πρεσβύτερός σου, άλλ’ ούχί καί τόσον γέρων, ώςτε 
νά δεικνύησαι τόσον ηθικός, τόσον serious ! Τό 
δυςτυχές κοράσιον έπί πολύ περιμένει καί προφανώς 
έπιθυμεί. Θαυμάζον βλέπει τούς αίδήμονας κυρίους, 
τόν μέν μετά τόν δέ. Φρονείς ίσως δτι άρκεϊ είς αύτό 
τό κυμβαλίζειν καί άδειν καί τά παραπλήσια ; Καί 
κατά βάθος δέ τί τό κακόν ; Άφ' ενός βραχιόνιόν τι 
καί έπανωφόριον, άφ’ ετέρου κλοπαίόν τι φίλημα, 
περίπατος ύπό τό φέγγος τής σελήνης, δταν έ'λθωσι 
χλιαραί αύραι καί έαρινά αισθήματα........... Έγώ βε
βαίως είμαι άνώτερος πάντων τούτων, τό κοράσιον 
δμως είνε καλόν τι χρήμα. Σχεδόν έχω καί έγώ όρε- 
ξιν νά δοκιμάσω πάλιν τήν τύχην μου.

Τοιούτον λόγοι, έν νυκτί ένσταλαζόμενοι είς τάς 
άκοάς νέου, εύαισθήτου, ύπό τε οίνου καί ζηλοτυπίας 
έξηρεθισμένου καί αισχύνην νομίζοντας τά φαίνειθαι 
άμβλύν καί μαλθακόν, έβαλον κατά τού ποθουμένου 
σκοπού, εί καί άπεϊχεν έτι δ Φήλιζ τού ομοφρονή- 
σαι μετά τού συνοδεύοντας αύτω. Ό Λούξωφ δεν 
είπε περισσότερα τή εσπέρα έκείνρ, εχωρίσθη δε τού 
Φήλικος, παρά τήν θύραν αύτού, εύξάμενος τό 
v^tror 8·1αφρόν. Τή έπιούση επότισε τά σπαρέντα 
διά πολλών λόγων καί θρασειών γνωμών, λαβών 
αφορμήν έκ τού δράματος, δπερ είδεν έν τώ θεάτρω, 
καί έκ τών διαφόρων τής σκηνής γυναικών, 
είχε σχέσεις.

Εσπέρα τινί μετά ταύτα, εφάνη ή Ασπασία εν 
κομψώ νέω ένδύματι, οί δε συνελθοντες φίλοι, θαυ- 
μάζοντες, πραςηγόρευσαν αύτήν έκθύμως. Ή κόρη, 
αίδημόνως μειδιώσα, έ'βη πρός τόν Φήλικα, δν φι- 
λίως προςηγόρευσε καί ώρεξεν αύτω τήν μικράν αυτής 
χεϊρα. Εκείνος έθλιψεν αύτήν, προςέβλεψεν αυτή φι- 
λοστόργως είς τούς μέλανας οφθαλμούς, είτα δ είλ- 
κυσε καί έφίλησεν αύτήν έν άκρα σπουδή.

— Εύγε ! είπεν δ Λούξωφ.
Άλλ’ δ Κάρολος, μόλις ήδη φέρων είς τό στόμα 

ποτήριον ζύθου, έφάνη επιθυμών νά σφενδονηση αυτό 
κατά τού έπιδρομέως. Άλλ* άπεθηκεν αυτό βλάσφη
μων, δπερ δέν έπρεπε τόσον εις καλόν θεολογον, και 
λαβών μετ’ οργής τό κάλυμμ.α αύτού, εζήλθεν.

Ό Ιωάννης, εύθύμως γελάσας έπί τφ πράγματι, 
διότι μ,άτην τό κοράσιον αντεστη εις τον απροςόοκη- 
τον ασπασμόν, έλεγε νύν ήσύχως·

μεθ’ ών
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— Ό Γολιάθ πάλιν ώργίσθη· θά έπραττες καλώς, 
Φήλιξ, ακολουθών αύτόν.

Ό Φήλιξ συνεκλονίσθη, άλλ' αύθωρεΐ ό Λούξωφ έ- 
ψιθύρισέ τι είς τό ούς αύτοΰ καί τότε ειπεν άδιαφόρως.

— Ό νυκτερινός άνεμος θά τόν ψυχράνγ· ούοό- 
λως έβλαψα αύτόν.

— Καί έγώ δέν τόν έβλαψα, έγόγγυσεν ό ’Ιωάν
νης, στραφείς έπί τοΰ ανακλίντρου, τό πρόςωπον 
πρός τόν τοίχον.

Δέν ήδύνατο πλέον νά καπνίσγ καί μόλις θορυβω- 
8ώς ροφήσας, άνέστη βραδέως, έλαβε τό πλατύ καί 
παλαιόν αύτοΰ έπανωφόριον καί έδράξατο τής ρά
βδου του.

— Μεΐνον, Όθων, είπε- μόνος κάλλιον θά συνεν- 
νοηθώ μετ’ αύτοΰ.

Ό Κάρολος είχε φώς έν τω δωματίω αύτοΰ καί 
ίστατο πρό τοΰ γραφείου, ένώπιον άνεωγμένων βι
βλίων. Ό φίλος αύτοΰ άνήλθε πνευστιών τήν κλίμα
κα καί βαρέως βαίνων είςήλθε.

— Διατί έφυγες, ώς κεντηθείς ύπό σφηκός ·, ήρώ
τησεν ό ’Ιωάννης.

— Ώ ! ’Ορθότατα έλεγες, είπεν ό Κάρολος, τρε'- 
μων ύπ’ οργής, νά μή έμπιστευώμεθα ε:ς τό μέλλον 
καί δικαίως έσκωπτες τήν ισόβιον φιλίαν ! Τό έπά- 
ρατον άργύριον !. . . Άλλά τίς ένόμιζε τόν Φήλικα 
τόσον άμβλύν, τόσον κακοήθη ;

— ’Ανόητε ! Ό Φήλιξ είνε αγαθός ώς σύ’ άλλά 
αή θυμώσγς· ε’ίμεθα νΰν μόνοι. Καί οί δύο είσθε βλά
κες ! Πρός τί τοσοΰτος θόρυβος ; Τί είνε ‘Εκάβη, τί 
είνε Ασπασία ; Δύνασθε νά νυμφευθήτε αύτήν, σύ, 
καθολικήν κόρην, έκεΐνος, κόρην άρτοποιοΰ ·,.... Έλθέ, 
σβέσον τόν λύχνον καί άγωμεν πάλιν !

— Ούδέποτε ! Διέορηξα τήν φιλίαν μετ’ έκείνου 
καί μετ’ εκείνης !. . .

Καί έστέναξεν έκ βαθέων.
— Ω ’Ιωάννη, έπανέλαβε, δτε ίστάμην όπισθεν 

τοΰ καθίσματος της καί έστρεφε πρός με τό φίλτα- 
τον αύτής πρόςωπον, σχεδόν μελαγχολικώς θεωροΰ- 
σά με, διά τών θαυμαστών οφθαλμών της· δτε τό 
στόυα της έμειδία, έγώ άπέσχον, έγώ δέν περιέσφιγξα 
αύτήν πρός τό στήθος μου ! Καί τώρα έοχεται ό 
γλυκύς νέος, ό φέρων έπά.ρατα ενδύματα, καί φιλεΐ 
αύτήν καί περιπτύσσεται πρό τών οφθαλμών μου !. . 
θά έκοπτυν τό έν ώτίον μου διά μίαν περίπτυξίν 
της...........

— Θά ήτο πολύ, παρετήρησεν ό ’Ιωάννης μετά 
σοβαρότητος.

— θά συναντηθώ ποτέ ιζετ’ έκείνου, υ,ετχ τοΰ έ- 
παράτου Λούξωφ.

— Σκεψόμεθα· άλλ’ ήδη έλθέ μετ’ έμοΰ είπεν ό 
’Ιωάννης.

— Ούδέποτε θά πατήσω έκεϊ.
— Μή μεγάλας ύποσχε'σεις, είπεν ό ’Ιωάννης· άλ

λως δέ τί λέγει ό θύτης πρός τήν Χρείμχιλδ;
— «Ούχί έκ παλαιάς πρός αύτόν φιλίας· εκείνη δέ 

δέν είνε άξια τής έμής», είπεν ό Κάρολος.
— Εύγε, ούτως έχει ! Δέν άπατάσαΓ ϊσως ύπέρ 

τό δέον έπορευόμεθα έκεΐ. . . . Νΰν λοιπόν άγωμεν 
είς άλλα ζυθοπωλεία.

— Δέν θέλω, δέν πίνω τίποτε.
— Άλλ’ έγώ πρέπει νά έχω τήν ύγρασίαν μου 

καί είς σέ ή μοναξία δέν ωφελεί, είπεν ό ’Ιωάννης. 
Ίόού λοιπόν. Σύ καί ο Όθων πολλάκις χύνετε μώμε 
ή χονιαχ είς τό τέιόν σας· φέρε λοιπόν τήν φιάλην 
καί τήν ζάχαριν έκ τοΰ δωματίου τοΰ φίλου. Έγώ 
θά πίω, εί δυνατόν, Γρόγ, θά συνομιλώ μετά σοΰ 
καί θά άποδιώξω τάς θλιβεράς ιδέας.

Ούτω καί έγένετο. Ό ’Ιωάννης ε’κειτο καπνίζων 
έπί τοΰ σκληροΰ άνακλίντρου καί ό Κάρολος έμελέτα 
δσον ήδύνατο. Ό ’Ιωάννης δέν έλάλει, φρονών ϊσως 
όρθώς δτι μόνη ή παρουσία αύτοΰ κατεπράυνε τόν φί
λον. Άλλως δέ μετ’ ού πολύ ήλθε καί ό Όθων καί 
άπό τότε έπαύσαντο, τών τριών τούλάχιστον, αί είς 
τής Ασπασίας επισκέψεις.

Τγ έπιούσγ ό Φήλιξ προςεπάθησε νά συνδιαλλαγή, 
έτυχεν δμως ψύχρας ύποδοχής παρά τοϊς βαθέως λυ- 
πουμένοις φίλοις. Τότε, άνασείσας τούς ώμους, άπε- 
χώρησε καί τοσούτω μάλλον παρεδόθη τγ άναστροφγ 
τοΰ μηδέποτε ταρασσομένου Λούξωφ, δςτις έγίνωσκε 
νά τέρπγ αύτόν καί είςάγγ πάντοτε είς νέους ομίλους.

— Μή είσθε κακοί, έλεγεν ό ’Ιωάννης, παρηγο- 
ρών άμφοτέρους· έγώ εύκόλως δέν άγανακτώ. θά έχω 
πάντοτε αύτόν κατά νοΰν καί θά οδηγήσω αύτόν πά
λιν είς τόν δμιλον ήμών.

—Ό θεός νά όώσγ !, είπε στένων ό Όθων, δςτις 
έν άθωότητι συνέπασχεν έπί τοϊς γενομένοις.

Ό Κάρολος ούδέ λέξιν είπεν, άλλ’ έρριψε παρ’ εαυ
τόν άγρίως μέγα βιβλίον, άντί νά θέση αύτό είς τό 
άναλογεϊόν του, έφ’ ώ ό ’Ιωάννης άπό καρδίας έγέ- 
λασε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ» Ε'.

Άλλ’ ό ’Ιωάννης ούδολως έγέλα, δτε, μετά δύο- 
περίπου εβδομάδας, πρωία τινί, είςήλθεν είς τό δω
μάτιον τοΰ φίλου αύτοΰ Φήλικος, άλλ’ είχε τό παρά
δοξον αύτοΰ πρόςωπον λίαν σοβαρόν.

— Ποΰ διάγεις τάς νύκτας ; ήρώτησε τόν μετ’ 
έκπλήξεώς τίνος βλέποντα νέον, δςτις άπαθώς έκειτο 
έπί τοΰ άνακλίντρου, πρό τοΰ άθικτου αύτοΰ προγεύ
ματος, έν νυκτερινώ έπενδύτγ, εί καί ή ήμέρα ήτο 
προκεχωρηκυϊα.

— Έρωτας ώς ανακριτής, είπεν εύτραπέλως πως 
ό Φήλιξ.

— Καί όντως περιττή είνε ή έρώτησις, είπεν ό 
’Ιωάννης. Προχθές, είς τοΰ κόμητος Σ., τόσον πόν
τοι έπότισαν νεανίαν τινά, ώςτε δύο άνδρες άπήγαγον 
αύτόν οϊκαδε, γελώντες καί σκώπτοντες. Καί σύ χθες 
ήσο έν Ροζεμβίλλγ, έλκύσας αύτόσε μετά σοΰ τήν 
άνόητον Ασπασίαν. Δέν αίσχύνεσαι;

— Τί ; Είσαι καί κατάσκοπος, έφώνησεν ό Φήλιξ, 
άναπηδήσας.

— Είμαι κάπως έξελεγκτής, είπεν ό ’Ιωάννης καί 
άνάψας αύθις τήν καπνοσύριγγα αύτοΰ, σχολαίως έ- 
ταλαντώθη έπί τής κινητής έδρας.

—Δέν είνε καί τόσον εύάρεστος είς τόν βήχκ μου 
τοιοΰτος έλεγχος, έν ψυχραϊς νυξί, προςέθηκε.

— Καί κάνεις δέν σοι εύγνωμονεΐ έπί τούτω, εί
πεν ό Φήλιξ.

— Ό σός Λούξωφ βεβαίως ούχί.
— Ούδέ έγώ, έφώνησεν όργίλως ό Φήλιξ. Τί έ- 

πάθετε σείς ; Σύ τούλάχιστον ήσο συνετός ! Άν 
σείς είσθε ανόητοι, τί μοι μέλει; Τί δέ πρός σέ, άν 
μετά κομψοΰ τίνος κυρίου ύπάγω είς χορούς, είς θέ- 
ατοα.. ... .i

— Καί είς κακούς οϊκους, άντεΐπεν ό ’Ιωάννης.
Άλλ’ ό Φήλιξ προςεποιήθη δτι δέν ήκουσε καί 

προςέθηκεν
— Άν έν πάσγ άθωότητι καί τιμή ώραΐον φιλώ 

κοράσιον καί άγω αύτό είς χορόν ;
— Είς τήν Ροζεμβίλλην, είπε ξηρώς ό Ιωάννης.
— Δέν είμαι άκόμη παΐς, δέν χργζω χειραγωγίας, 

δέν θέλω κηδεμόνα ! έφώνει μανιωδώς ό Φήλιξ. Σύ 
φαίνεσαι γινώσκων περί Ροζεμβίλλης πλείονα έμοΰ. 
Θά μείνωμεν φίλοι, άλλά δέν θά έμποδίζγ ό είς τόν 
έτερον ! "Απαξ διά παντός λέγω, δέν θέλω νά τυραν- 
νώμαι, δέν θέλω νά μοί διαγράφωσι πορείαν βίου, 
θέλω έλευθερίαν καί πάσαν άπόλαυσιν, ήν δίκαιοι ή η
λικία, ή κλίσις καί. . . .περιωπή μου !

— Έτελείωσες ; ήρώτησε ψυχρώς ό ’Ιωάννης. Πε
ρίφημα άπεστήθισας τό μάθημά σου. Μόνον τό τέ
λος προςέκοψεν ολίγον. Άλλ’ ούδείς φθόνος, ήδη δέ 
άκουσον μου, "Ινα σοι δώσω καιρόν νά ψυχρανθγς, ο
λίγον θά εξομολογηθώ. Λέγεις δτι γινώσκω περί ί’ο- 
ζεμβίλλης πλείονα σοΰ. Ίσως, ϊσως δέ καί περί πολ
λών έτι πραγμάτων, τέκνον υ.ου ! Πριν ή στενώς συν- 
δεθώμεν, δτε ήμην έν τγ δεύτερα τάξει, έγενόμην μέ
λος άδελφότητος μαθητών, έν ή έσ.αθον καί οπλομα
χίαν όπωςδήποτε καί πολλά άλλα καλλίτερον φεΰ ! 
καί βασιμώτερον. Ό φαγών έκ τοΰ ςύλου τής γνώ- 
σεως, άνοίγει βεβαίως τούς όφθαλ.μούς, ούτοι δμως 
δέν βλέπουσι καί τι τό λίαν παρήγ'ορον. Ό δέ μή ών 
ούδενός άξιος, ούτος ζητεί νά φυλάξγ καί τούς άλ
λους. Νΰν σύ αύτός μαρτύρησαν ές ού χρόνου καλώς 
γνωριζομεθα, είπον τι ή έπραξα, πλήν κακής τίνος 
αστειότητας, λυπήσαν ή παραπλανήσαν σέ, ή τόν 
χρηστόν Όθωνα, ή έρεθίσαν καί θέλξαν τόν έλαφρόν 
Γολιάθ ·, «Καλόν δτι είμαι τοιοΰτος, οίος είμαι», 
διενοήθην. «Άλλ’ αύτοί έν τή βλακεία αυτών ά- 
γνοουσι τίνα θησαυρόν κατέχουσιν, δντες άθώοι, σύ 
δέ οφείλεις νά βοηθήσγς είς φύλαξιν αύτοΰ». Έχεις 
δμως δίκαιον, Φήλιξ- ούδείς έπί τούτω εύγνωμονεΐ 
μοι..........

Ό Φήλιξ, συγκινηθείς, έλεξε πολλώ ήπιώτερον
— Άλλ’ ώ παλαιέ φίλε, μή έσο ύπερβολικός. Είνε 

άρά γε τόσον κακόν, δτι συμπίνω μετά τών Γότθων, 
δτι ένίοτε άναστρέφομαι μετ’ αύτών ;

— Πράττε, άφ’ ού πρέπει νά γίνηται· κάλλιον 
τώρα ή βραδύτερον. Άλλ’ δμως πρόςεχε είς τούς έν 
Ροζεμβίλλγ είςερχομένους, φυλάττου πρό πάντων 
άπό τοΰ Λούςωφ !

— Ιδού πάλιν ! είπεν άλγεινώς ό Φήλιξ. Καί 
διατί ; Τοΰτο μοι φαίνεται άνοησία καί ζηλοτυπία !

Ό δύστηνος ! 'Οφείλει μάλλον έμέ νά Φοβήται έκεΐ
νος. Ίδέ.

Καί έρριψεν είς μέσον βαλάντιον πλήρες χρυσίου, 
προςθείς·

— Έκέρδισα τιμίως, καί ιδία άπ’ αύτοΰ.
— Άλλά τοΰτο είνε τό άργύριον τοΰ Σατανά, εί

πεν ό ’Ιωάννης, μετά προςοχής ψαύσας τό χρήμα 
καί άποτρίψας τόν δάκτυλον πρός τό όθόνιον τής 
τραπέζης. Έχετε λοιπόν καί παίγνιον; Όντως προο
δεύετε τάχιον, ή δσον έφρόνουν. Νά σοι εϊπω τί θά 
προκύψγ, άν ούτως έξακολουθήσγς ; Πρώτον μέν θά 
είσαι μετά τών Γότθων καί τοΰτο δέν βλάπτει. Δεύ
τερον δέ θά χρεωθγς, άλλ’ ό γέρων σου έχει χρήματα. 
Τρίτον καλπάζων θά φθείργς τήν ύγιείαν σου. ’Άν δέ 
καταντήσγς είς τήν καλλιπάρειον Λιζέτταν ; Χθές 
βεβαίως τήν είδες...........

Καί εγέλασε πολύ, είτα δ' έπανέλαβε·
— θύχί, Φήλιξ· δέν είσαι πολύ ρωμαλέος, δέν 

θάντίσχγς έπί πολύ. Σύ αύτός δέ σκέψαι άν είνε 
δίκαιον νά άγγς άκακον κόρην, τήν Ασπασίαν, είς 
τής κυρίας Ρόζης, τής μετά άνεψιών μόνον καί άνευ 
κεφαλαίων προςοδούχου ταύτης κυρίας, είτα δέ βαθ
μηδόν βαθύτερου νά βυθίζγς τήν άθώαν εις τήν δια
φθοράν. . . Έν τγ φιλία ήμών ούδέν πλέον κεϊται· 
οί ώραΐοι χρόνοι πολύ διήρκεσαν, πλέον ή δσον ήλ- 
πισα, πάντα όέ θά παρέλθωσιν. Άλλ’ δμως τοΰτο 
καί μόνον λέγω σοι, συντόμως καί άνευ στόμφου, ώς 
μέ γνωρίζεις. Μέμνησο τής μητρός σου, πρός τά ό'μ- 
ματα τής οποίας μετ’ ολίγον θά έμφανισθγς !

Ό Φήλιξ έπορφυρώθη μέχρι αύχένος. ,
— Τό παίγνιον είνε άνοησία, είπε, μή άπαντήσας 

εύθύς πρός τά τελευταία, καί τό κέρδος δυσάρεστου 
καί είς έμέ αύτόν, διότι δέν φαίνεται εύπορών ό Λού
ξωφ. Έχω κατά νοΰν νάγοράσω ακριβά τόν κύνα 
του, δπως πάλιν άναλάβγ. Περί δέ τών άλλων σου 
παρατηρήσεων, ύπισχνοΰμαί σοι λ. .

Τίς οίδε τί θά ύπισχνεΐτο καί τί έμελλε νά τηρή- 
σγ ; Ή εύνοϊκή δμως ώρα τής ύποσχέσεως καί άμε- 
τακλήτου άποφάσεως έμελλε νά φύγγ άνεπιστρεπτεί, 
όιότι τότε άκριβώς έκρούσθη ταχέως ή θύρα, καί 
μηδέ τό έμ.τρός άναμείνας, είςήλθεν ό Λούξωφ μετά 
τοΰ πιστού αύτώ Τύρρελ

— Μήπως γίνομαι οχληρός ; ήρώτησε, παρατη- 
ρήσας τά πρόςωπα άμφοτέρων τών φίλων.

— Έγώ άναχωρώ, χαίρετε, είπεν ό ’Ιωάννης πε- 
ριαλγώς καί αϊφνης άναστάς.

- Διατί τόσον σπεύδεις ; έφώνησεν ό Φήλις, 
δραμών κατόπιν καί δραξάμενος τήν άνθισταμένην 
χεΐρα τοΰ φίλου. Σήμεοον πάντως θά έπανίδωμεν 

άλλήλους.
Άλλά καί τό σήμερον καί τό αύριον παρήλθε καί 

δέν είδον άλλήλους, δ τε δ’ έν τέλει συνηντήθησαν, ό 
Φήλιξ είχεν ήδη είςέλθει είς τά τής εταιρείας τών 
Γότθων.

— Fata viam inveniunt, έλεγεν ό ’Ιωάννης, μετά 
πολλής λύπης πρός τόν φίλον Φήλικα. Έχει καλώς, 
παράκρουε καί τέρπου έπί μίαν ή δύο έξαμηνίας, άλ
λά μή λησμονεί ήμάς έντελώς. Εις τό καπηλείον σου
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θά έρχωμαι, ενίοτε μόνον ε’.ς τό δωμάτιον σου.
— ’Αλλά τζΰτζ νοούνται ο’ίκοθεν, είπεν ό Φήλιξ, 

άς έρχωνται δέ μετά σοΰ πολλάκις και οί άλλοι. Εί
νε σκληροτράχηλοι και πρε'πει νά κεντώνται. Καί 
έγώ βεβαίως, οσάκις δύνωμαι, θά έρχωμαι ε’.ς ύμάς !

Τοϋτο δμως δέν έγε'νετο πολλάκις, εί δέ μή έρ- 
ράγη εντελώς ή παλαιά φιλία, ούχ ήττον άπό τής 
ώρας εκείνης είχε πολύ χαλαρωθή. Ό ’Ιωάννης συ
χνά έπεσκε'πτετο τόν Φήλικα, οσάκις δμως κατελάμ- 
βανε παρ’ αύτφ τόν μισηθε'ντα Λούξωφ, πάραυτα έ
φευγε πρός τούς δύο άλλους φίλους.

— Δός μοι σιγάροχ, είπεν εσπέρα τινι πρός τόν 
Κάρολον.

Άλλ’ ήτο πάντη κενόν τό κιβωτίδιον τοΰ Όθω- 
νος, έν ού τώ δωματίω συνήθως συνήρχοντο.

— Άφήκα τό καπνίζειν, άπεκρίνατο ό Κάρολος· 
τά γρο’σιά μου γίνονται σπάνια.

— ’Ανόητε ! έγόγγυσεν ο ’Ιωάννης, καταμετρήσας 
τόν φίλον αύτοϋ διά βλέμματος άποδοκιμασίας. Πε- 
ρίμενε· άμέσως έρχομαι πάλιν και μένω παρά σοι εις 
τό τέιον.

Μετά βραχύν χρόνον ύπέστρεψεν ό ’Ιωάννης, τά 
μάλιστα φαιδρός. Θείς έπ’ι τής τραπέζης σιγάρων 
κιβωτίδιον,

— Ιδού, είπε, σο’ι τά χαρίζω, Γολιάθ, διά νά ύ- 
ποδέχησαι έφ’ εξής κοσμίως τούς έρχομένους. Ό κα
πνός ούτος είνε δι’ έμέ καί τά μικρά αύτά Λουχάπχα 
θά τά φάγωμεν εις τό τέιον. Θά μάς ώφελήσωσι.

Καί λέγων ταΰτα, έςήγε τά πράγματα έκ τών 
μεγάλων αύτοϋ θυλακίων.

— Καί πόθεν τοσαύτη πολυτέλεια ; ήρώτησε θαυ- 
μάσας ό Όθων, δςτις τόσον δεξιώς παρεσκεύαζε τό 
τέιον, όσον τά φάρμακα ό πατήρ αύτοϋ.

— Δέν έλάβετε λελιθογραφημένην άγγελίαν, κυ
ρίου τινός Βάγκενερ, έν όδώ Αίντ, δςτις συνιστά τά 
πράγματά του τοϊς κυρίους σπουδασταϊς ; Πάσα τι
μή είνε άζία άλλης. Πρό ολίγου παρ’ αύτοϋ τά ήγόρασα.

— Φαίνεται δτι σύ έχεις άκόμη χρήματα.
— ’Εγώ ·, Έν τέλει τής εξαμηνίας ; Ούδέ οβολόν ! 

Ό άρχάριος πρέπει νά ύποστηρίζηται, καλώς διάγων, 
είπεν ό ’Ιωάννης.

Ό Κάρολος άσβεστον έγέλασεν έπί τοίς μετά πολ
λής σπουδαιότητος λεχθεϊσι λόγοις τοϋ Ίωάννου, καί 
αύτός δέ ό νουνεχής Όθων, καίπερ σείων τήν κεφα
λήν, μ.ετέσχεν δμως τοϋ γέλωτος...................................

Τό έαρ ήτο έπί θύρας, εί καί ό Μάρτιος είχε πολ
λούς έτι παγετούς. Παρά τό είωθός, ό ’Ιωάννης δέν 
έφαίνετο έπί πολλάς ήμέρας, ούδέ εύρίσκετο έν τώ 
οϊκω αύτοϋ, μέγα θαυμαζόντων τών δύο αύτοϋ φί
λων. Άλλ’ αίφνης λακωνικόν τι έπιστόλιον προςεκά- 
λεσεν αύτούς εις τής μεγάλης δενδοοστοιχίας τόν ύπ’ 
άριθμόν 25 οίκον.

Αύτοϋ, έν λαμπρώ οίκήματι πλουσίου Άγγλου, 
έκπληκτοι εύραν τόν φίλον αύτών, κλινήρη κατακεί- 
μενον έν δωματίω, καλώς ηύτρεπισμένφ. Έφαίνετο 
πάσχων, άλλά γηθοσύνως έγέλασεν, δτε είδε τά έκ- 
πεπληγμένα πρόςωπα.

—Δέν είνε καλλίτερα έδώ, παρά έν τώ άθλίφ δω

ματίω μου, ένθα είςβάλλει ό άνεμος ώς εις κιβώτιον 
ποτηρίων ; ήρώτησε θριαμβικώς. Ιδού κοιτών μεγα
λοπρεπής, ύψηλός, φωτεινός, εϋεύχωρος, άλλά καί 
θερμός, χάρις εις τόν μαλθακόν τάπητα, τά διπλά 
παράθυρα καί τήν πηλινήν θερμ.άστραν. Ζώ ένταύθα, 
ώς ό Θεός ήμών έν Γαλλία. Έάν μόνον έκάπνιζον......

Ό βήξ διέκοψεν αύτόν.
— Άλλά πώς ήλθες έδώ ;
— Υπομονή· πρώτον τί θε'Λετε ; Καφέ, τέιον, οί

νον ; Άπλώθητι, Κάρολε, έπί τοϋ άνακλίντρου, έν 
πάση άνέσει· διά τοϋτο καί κατεσκευάσθη. Άλλ’ έγώ 
θέλω νά πίητε σοκολάταν, ίνα συμπίω καί έγώ.

Καί υ.ετά προθυμίας έπίεσε κομβίον. Ηχηρός κώ
δων ήντήχησε καί πάραυτα έφάνη σοβαρώς βλέπων 
ύπηρέτης, εις δν έδωκε τάς άναγκαίας προςταγάς.

— Φέρε εις τούς φίλους μου καί ολίγα σιγάρα, έ- 
πεφώνησεν αύτώ έξερχομένφ . Είτα στραφείς, ήρξατο 
ώδέ πως.

— Λοιπόν άκούσατε. Πρό τινων ημερών έβλεπον 
έν τή τάφρω τοϋ μεγάρου τούς μικρούς ριψοκινδύνους, 
άνω καί κάτω εύθύμως διολισθαίνοντας έπί τοϋ λε
πτού πάγου. Άλλ’ ιδού αίφνης γηραιός τις Άγγλος, 
άνο'ητος, δςτις ύπεδύθη τά πρός όλίσθησιν πέδιλα. 
«Κύριε, είπον αύτώ, σύ πλέον δέν είσαι παιδίονβ.Άλλ’ 
έκεϊνος, φίλοι μου, όομά καί πάραυτα βυθίζεται. Τότε 
έγέλασα μέν, άλλ’ έλυπήθην τόν παλίμ,παιδα, είςήλ- 
θον μέχρι γόνατος εις τό έλος καί ώρεςα αύτώ τήν 
χεϊρα. ΤΠτο δμως βαρύτερος ή δσον ένόμιζον καί τότε 
άμφότεροι βαθύτερον έβυθίσθημεν. Ό πάγος έρράγη 
καί μου έκοψε τάς χεϊρας, έν ώ προςεπάθουν νά θέσω 
που αύτάς. Άλλ’ άνευ κινδύνου καί μετά πολλοϋ 
κόπου έπατήσαμεν εις τήν όχθην. Τότε ό άθλιος δέν 
με άφήκεν ήσυχον καί με ήνάγκασε νά συνοδεύσω ό- 
μοϋ εις τόν οίκον του. Ότε δέ μοι έπήλθε μικρά τις 
αιμορραγία.................

— Τί ; έφώνησεν έντρομος ό Όθων, καί ό Κάρο
λος ώςαύτως άνέστη.

— Άλλά δέν ήτο τίποτε- καί άλλοτε έπαθον κα’ι 
γνωρίζω αύτήν. Λοιπόν ού μ,όνον ό ιατρός, άλλά καί 
ό καθηγητής προςεκλήθη........

Τή στιγμή έκείνη) έκόμισεν ό ύπηρέτης τό εύώδες 
ποτόν, άμα δέ καί κυτίον σι.γάρωκ έκ στιλπνότατου 
ξύλου, έπειπών

— Ό κύριος Μοϋγγος σάς χαιρετίζει, φοβείται δέ 
μήπως ό καπνός βλάψη τό στήθος τοϋ κυρίου Αάμ.

— Τούναντίον ή οσμή τού με ώφελεϊ.
— Ό κύριος Μοϋγγος παρακαλεϊ νά λαβή τήν 

τιμήν νά γνωρίσγ) έπειτα τούς φίλους τοϋ κυρίου Λάμ.
— II τιμή αύτη εΐνε ίδική μας, είπεν ό ’Ιωάννης.
—Βλέπετε, έξηκολούθησε λέγων μετά χαράς, άπελ- 

θόντος τοϋ ύπηρέτου, βλέπετε πόσον εύγενώς καί φι- 
λοφρόνως συνδιάγομεν ; Άλλ’ ό άνθρωπος ούτος φαν
τάζεται δτι έσωσα τήν ζωήν αύτοϋ καί διά τοϋτο 
οφείλω νά άνέχωμαι τήν εύγνωμοσύνην του. Δέν όύ- 
νασαι νά φαντασθής, Όθων, μάλλον δέ σύ, Κάρολε, 
πόσον είνε εύεργετική ή άφθονία αύτη, ή εύμάρεια, ή 
άνάπαυσις, μετά τήν πολυετή μου άθλιότητα, μετά 
τήν κακήν έκείνην βρώσιν καί πόσιν, μετά τόν τρί

μαίνετο έν τώ δωματίω αύτοϋ, άφ’ ού δ’ δλην τήν 
ημέραν μετά μόχθου άντέστη, περιεβλήθη τή εσπέρα 
τόν έπενδύτην αύτοϋ καί έξήλθεν εις τό ύπαιθρον. 
Άλλά τοϋ μέν Φήλικος τό δωμάτιον δέν ήτο πεφω- 
τισμένον, ό δ’ έπιμελής Όθων ήτο είςέτι έν τή σχο
λή καί ό Κάρολος δέν ήτο οίκοι. Δύσθυμος καί άβέ- 
βαιος, έτεινεν ό σοφός τό βήμα πρός τής Ασπασίας 
καί άφίκετο λίαν έγκαίρως. Τό μικρόν δωμάτιον 
ήτο πεφωτισμένον. Ό Ιωάννης, ίδών διά τών πα
ραθύρων, είδε καθήμενον τόν Κάρολον έπί τοϋ άνα
κλίντρου καί κρατοϋντα τό άσθενώς άνθιστάμενον κο· 
ράσιον πρός τό στήθος αύτοϋ.

— ΤΩ γυναίκες, ώ νεότης ! έστέναξεν ήσύχως ό 
Ιωάννης.

— Τώρα θά ύπάγω πρός τήν θείαν μου, έλεγεν ή 
Ασπασία.

— Έρχομαι μετά σοϋ, είπε προθύμως ό Κάρολος.
Καί τό φώς έσβέσθη. Ό Ιωάννης συνεσπειρώθη 

πρός τόν τοίχον τό νεαρόν ζεύγος δέν είδεν αύτόν, 
δτε πρό αύτοϋ διήλθεν, άπό τών βραχιόνων κρατού
μενον. Παραμειψάντων τήν γωνίαν, ό ’Ιωάννης είς
ήλθεν εις τόν ξενώνα.

— Ώ ! χαΐρε, κύριε Λάμ ! είπε λίαν ύπηρετικώς 
ό πανδοχεύς. Πώς λοιπόν σέ βλέπομεν πάλιν ; Οί 
κύριοι έγκατέλιπον τό ξενοδοχεϊόν μου. Είςελθε- θά- 
νάψω τό φώς. Τί άγαπας ; Ποτήριον ζύθου ;

— Ποτήριον πόντς, είπεν ό Ιωάννης. Αί νύκτες 
είνε άκόμη ψυχραί. Καί νϋν (ή θύρα είνε κεκλεισμένη ;) 
πρόςεχε εις δσα θά σοι είπω. Τί άγαπας καλλίτερον, 
τό έλεεινόν σου ξενοδοχεϊον, ή τήν θυγατέρα σου ; 
Τήν θυγατέρα σου, νομίζω. Λοιπόν δίωξον αύτήν τής 
οικίας σου, τής πόλεως, δσον ένεστι ταχέως καί δσον 
ένεστι μακράν. Δέν λέγω πλείονα τούτων.

Άλλ’ έπί τή άνησύχω έρωτήσει τοϋ έντρομου 
άρτοποιοΰ, είπε' τινας έτι λόγους καί έν τέλει προς- 
έθετο-

— Άλλά μή με προδώσης, μήτε πρός τό άνόη- 
τον κοράσιον, μήτε πρός τούς βλάκας νέους. Πρέπει 
νά ε’ίμεθα φρόνιμοι, κύριε.

Τή έπιούσγ έξήλθε καί πάλιν, τοϋ ήλίου άκτινο- 
βολοϋντος καί εύρε τόν Φήλικα συσκευαζόμενον καί έν 
μικρή τινι συγχύσει.

— Παρά τών άλλων καθηγητών έλαβον τά άπο- 
δεικτικά μου, είπεν ό Φήλιξ, άλλά δέν τολμώ νά 
προςέλθω πρός τόν τής Λογικής, διότι λίαν άναισχύν- 
τως κατέλειπον τά μαθήματά του.

— Ποσάκις παρέστης εις τάς παραδόσεις του ; ή
ρώτησεν ό ’Ιωάννης.

— Ούδ’ άπαξ !
— Λοιπόν έν τή έκφωνήσει τοΰ καταλόγου ούδέ- 

ποτέ σε είδε καί δέν σε γνωρίζει. Έγώ θά ζητήσω νά 
ύπογράψγ τήν άπόόειξίν σου. Ποϋ κατοικεί ;

Καί τοϋ Φήλικος θαυμάζοντος, έλαβεν ύπό μάλης 
τήν άπόδειξιν αύτοϋ καί έξήλθεν ήσύχως.

Μεθ’ ήμίσειαν ώραν έπανέκαμψε καί ρίψας τόν χάρ
την εις τήν τράπεζαν, έκάθησεν έπί τοϋ άνακλίντρου 
καί είπε-

— Μικροϋ δεϊν νάποτύχωμεν !

καλεϊται Άραβέλλα καί έχει 
καί ροδόχρουν πρόςωπον, ώς ά 
νέος χαλύβδινος, σοβαρός άμ

βωνα έκεϊνον, τό ρυπαρόν δωμάτιον, τήν σκληράν 
καί πλήρη χόρτου κλίνην μου. Άρκεϊ νάνοίξω τό στο 
μα καί δ τι θελήσω έρχεται,ώς διά μαγείας. Τούτοις 
πρόςθες καί τήν εύγενή περιποίησιν καί φιλοφροσύνην!

— Άλλά σύ ταΰτα όέν ήγάπας, είπεν ό Κάρο
λος, ροφήσας ένηδόνως τό μ-έλαν ποτόν έκ τής σινι
κής κύμβης. Πολλάκις σέ ήκουσα καταφερόμενον 
κατά τής επαράτου χομψείας.

— Πάν πράγμα έχει τά δύο αύτοϋ μέρη, είπεν ό 
’Ιωάννης συγκεχυμένως. Ό σοφός πρός πάντα οφείλει 
νά συμφωνή. Δέν έδόθη βεβαίως παντί άνθρώπφ, έ- 
ξηκολούθει λέγων φιλαρέσκως, νά είνε τοιοϋτος λόρ 
δος καί νά προςτάττή εις τοιούτους ύπηρέτας, οιτι- 
νες φαίνονται ώς άλλοι κύριοι. Αμφιβάλλω άν σύ, 
Γολιάθ, δύνασαι νά κατορθώσγς τοϋτο. Άνάγκη νά 
είνέ τις φύσει τοιοϋτος.

Ό Όθων καί Κάρολος είδον άλλήλους καί έγέ- 
λασαν.

— Ποέπει δέ νά ϊδητε τά τέκνα τοϋ κυρίου Μούγ- 
γου, είπεν αύθις ό ’Ιωάννης. Καθ’ έκάστην έρχονται 
καί έρωτώσι περί τής πολυτίμου ύγιείας μου. Τό μέν 

λαμπρούς βοστρύχους 
ίγγελος· τό δέ Πέρτσυς, 
α καί ορμητικός. . . .

Τοιοϋτος ήμην ποτέ καί έγώ !
Άλλ’ ή άθυμ,ία τοϋ Ίωάννου δέν παρετάθη έπί πολύ.
— Άς έλθγ καί ό Φήλιξ ! έφώνησε περιαλγώς.
— Καί έγώ τοϋτο προτιμώ, είπεν ό Κάρολος.
— Άλλά μή γόγγυζε ούτω, Γολιάθ. Διηγήθητέ 

μοι καί σείς τι, είπεν ό Ιωάννης.
Ούτω χαίροντες διελέγοντο, δτε ένεφανίσθη ό οι

κοδεσπότης, εύχαριστών τοϊς δύο φίλοις έπί τή έπι- 
σκέψει αύτών καί άμα προςκαλών αύτούς συχνά νά έ- 
πανέρχωνται. Μετά τινας δέ συνήθεις λόγους, ό Ιωάν
νης ήρώτησεν

— Άκόμη πόσον χρόνον θέλεις νά σε έπιβαρύνω ;
Ό Άγγλος άπεκρίνατο γερμανιστί, μεθ’ ικανής 

όρθότητος·
— Όπόσον θέλει νά μέ εύφραίνη διά τής παρου

σίας αύτοϋ ό σώσας τήν ζωήν μου. Άλλ’ έξαρτάται 
έκ τής γνώμης τών ιατρών καί είτα βεβαίως έκ τής 
έλευθέρας αύτοϋ θελήσεως. Γινώσκει δτι δσω περισσό
τερον, τόσω εύαρεστώτερον βλέπομεν αύτόν.

— Κύριε Μοϋγγε, είπεν ό ’Ιωάννης, είσαι πλού
σιος καί θέλεις νά ρίψγς εις λαμπρότητας καί απο
λαύσεις πτωχόν σπουδαστήν, δςτις χάριν σοϋ ολίγον 
έβράχη. Δέχεται μέν έπί τινας εβδομάδας τήν προς- 
φοράν σου, άλλά δέν θέλει νά τόν σκώπτγς ώς σω- 
τήρα τής ζωής σου.

— Είσαι ιδιότροπος, είπε μειδιών ό κύριος Μοϋγ
γος. Άλλά μήπως καπνίζεις :

— Δύο μόνον ροφήματα. Τώςα είμαι καλά.
Άλλ’ ό βήξ διέψευδε τούς λόγους αύτοϋ. Οί δύο 

φίλοι διημερέυσαν παρ’ αύτώ καί τή έπιούσγ προςε
κλήθη καί ό Φήλιξ.

Έν τούτφ τώ μεταξύ διελύθη ή τελευταία παρο
δική τοϋ χειμώνος δριμύτης καί αιφνίδια μεταβολή 
έπήλθεν εις τήν ατμόσφαιραν. Ό ’Ιωάννης λίαν έθερ-
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— Καί πώς τούτο ; ήρώτησεν δ Φήλιξ, ανησυ
χών έπί τη πανουργία του Ίωάννου.

— Μάθε δτι τόσον ολίγον γνωρίζω τον άνθρωπον 
δσον εκείνος έμέ. "Οτε είςήλθον είς τόν οίκον του, ε
κείνος κατά τύχην συνόδευε κύριόν τινα [χε ζρι τού 
προδόμου. Έ θύρκ άνεωγη καί έγώ εύρέθην έναντι 
δύο κυρίων, ών έκάτερος ήδύνατο νά είνε δ καθηγητής.

— *Ω φευ ! Καί 
Φήλιξ ·

πώς τά διώρθωσας ; είπεν δ

— "Οπως έπρεπεν, είπε φιλαρέσκως δ ’Ιωάννης. 
Σύ θά έκοκκίνιζες καί θά έπραττες ανοησίαν τινά. Ού
τε πρός δεςιάν έβλεπον, ούτε πρός άριστεράν, ίνα μή 
προδοθώ, άλλ’ ευθύ πρός τά πρόσω καί είπον έν πάση 
τή άθωότητι άρνίου· «Παρακαλώ νά ύπογραφή ή ά- 
πόδειξις αΰτη». Ταύτας ακριβώς τάς λεξεις. Τότε 

είςαγαγών με είς δωμάτιον ήτο βεβαίως δ οικο
δεσπότης καθηγητής. ’Ιδού λοιπόν ή άπόδειξίς σου, 
λέγουσα· επιμεΛώς εφοΐτησεκ !

Έι/εκα ταύτης τής μεσιτείας τού Ίωάννου οί τρεις 
φίλοι συναπήλθον είς 'Ρόσσελ. Ό ’Ιωάννης προύπεμ- 
ψεν αυτούς μέχρι τού σταθμού καί είπεν αύτοίς δτι 
έσκόπει νά διέλθη καί τάς διακοπάς παρά τώ κυρίω 
Μούγγω.

— Αύτού είνε καλλίτερον έν εαρι, ή έν τή πόλει, 
είπε, καί ίσως ή καλή περιποίησίς με ώφελήση έτι 
μάλλον. "Οταν δμως ύποστρέψητε, θά καταλάβω τό 
δωμάτιον μου. Χαίρετε, άσπάσασθε τούς γονείς ύμών 
καί τό Έλενίδιόν σου, ΧΟθων.

(Έπεται συνέχεια).

Wilhelm Fischer.

εος μετανάστευσες.

Εύρίσκομεν έν επιστολή έκ νέας Ύόρκης δημοσιευ
όμενη έν τινι τών παρισινών έφημερίδων τάς έποαέ- 
νας περιέργους πληροφορίας περί τής έξ Εύρώπης καί 
ιδία έκ Γερμανίας μεταναστεύσεως είς τήν ήπειρον τού 
νέου κόσμου.

Ιστορικός τις άπεκάλεσε τήν Γερμανίαν offieina 
gentium (ΛαοποίεΙοκ) τόν ορισμόν δέ τούτον εύρίσκο
μεν όρθότατον έάν παρατηρήσωμεν δτι ή χώρα αύτη, 
ή επίσης, ως και η Σινική αυτοκρατοοία, πυκνότατον 
έχουσα πληθυσμόν, διαχέει τούς πλεονάζοντας αύτής 
κατοίκους εις δλην τήν οικουμένην, άντικαθιστώσα 
ένιοτε τήν ένοπλον κατάκτησιν διά κατακτήσεως ει
ρηνικής, ασφαλεστέρας καί διαρκεστέρας.

Έν μόναις ταίς Ίΐνωμέναις Πολιτείαις άριθμούνται 
ήδη 10 —12 εκατομμύρια Γερμανών, οίς κατ’ έτος 
προστίθενται εκατοντάδες χιλιάδων. Μέγας έπίσης 
αριθμός Ιρλανδών μεταναστεύει εις τάς Ηνωμένας 
Πολιτείας, αλλ ούτοι οκνηροί όντες, μέθυσοι, φυλέ- 
ρ’.δες και αμαθείς, μή ειδοτες ούτε γράφειν, ούτε άνα- 
γινώσκειν, αποκαθιστανται μόνον ώς ύπηρέται έν ταίς 
πόλεσιν ή ώς γεωργοί έν τοίς άγροίς.

Τουναντίον, ο Γερμανός φιλόπονος ών, εύπαίδευ- 

τος καί φιλόδοξος αποβλέπει είς θέσιν ύπέροχον έν τή 
θετή πατρίδι, καθίσταται εύπορος διά τής βιομηχα
νίας, τής τέχνης καί τής έπιστήμης, καί έπιθυμεί νά 
κληροδοτήση τοϊς τέκνοις αύτού τήν νέαν γήν ώς ι
δία αύτών πατρίδα. ’Επειδή δέ ή πάλη είνε τό πρό- 
τιστον έλατήριον τής προόδου, δ Γερμανός ήρξατο ά
μέσως άναζητών άφορμάς άγώνος, άς καί εύρεν άνευ 
πολλού κόπου. Ούδείς αγνοεί δτι ό Γεραανός έστιν εύ- 
κοινώνητος, φιλών τήν καλήν τροφήν, τον καλόν οί
νον καί τόν ζύθον του. Έν ταίς ΤΙνωμέναις Πολιτεί- 
α.ς ύπήρχε πολυάριθμός τις καί ίσχυρωτάτη αίρεσις 
χουμίτα>'ώΓ^ άποστρεφομένων συστηματικώς τούς 
χορούς, τήν ένόργανον μουσικήν καί πάντα τά είδη 
τών ποτών πλήν τού τείου. Οί οπαδοί τής αίρέσεως 
ταύτης κατόρθωσαν νά είσαγάγωσιν είς πολλάς τών 
πολιτειών τήν εντελή αποχήν άπό παντός ποτού, ήν 
καί ένέγραψχν έπί τών σημαιών αύτών κατά τάς έκ- 
λογάς. Ταύτα φρονεί καί πράττει ιδίως ή μερίς τών 
δημοκρατολιγαρχικών (republicans), ήτις έν ταϊς 
Ήνωμέναις Πολιτείαις έκπροσωπεί τάς δεσποτικάς 
ιδέας έν πάσι τοίς άστικοϊς, θρησκευτικοίς καί κοι- 
νωνικοίς ζητήμασι, ένώ οί δημοκράται (democrates) 
θέλουσι τήν άκραν έλευθερίαν. Οί Γερμανοί άνήκουσι 
πάντες σχεδόν είς τήν δευτέραν ταύτην μερίδα καί 
κατά πολύ συνετέλεσαν είς τήν ήτταν, ήν έσχάτως 
οί δημοκρατολιγαρχικοί ύπέστησαν. Ούτως, έν ταίς 
πολιτείαις, έν αίς ούτοι ήθέλησαν νά είσαγάγωσι τόν 
αυστηρόν αύτών δεκάλογον τής άπό τών ποτών άπο- 
χής. οί Γερμανοί κατήγαγον θρίαμβον πληρέστατον.

’Αλλά τήν δύναμιν τών .τουρύταλ’ώκ δύναται δ ά- 
ναγνωστης νά εκτίμηση έκ τών επομένων ολίγων 
στατιστικών πληροφοριών. Έχουσιν ούτοι έβΰομή- 
κοντα χιΜάίας καί παρεκκλησίων, ένθα
κυρύττονται έχατοκ κατ’ έτος εν έκάστω ναώ, 
ήτοι έ.κτα έκατο^ϋρια λόγων κατ’ έτος. Άριθμούσι 
τεασαράχοκταχι.Ηαόας Κυριακών Σχολείων, καί τεσ- 
ααξ)άκοντα χνΛάόω: εταιριών ή συλλόγων, έτι δέ εζ 
χιΛάόας έφημερίδων θρησκευτικών, άν δυνάμεθα ν’ 
άποκαλέσωμεν ούτω τά παράλογα αύτών καί άηδή 
δημοσιεύματα. Άλλ’ ύπό τό ύποκριτικόν προσωπεϊον 
τού πουριτανισμού, διαπράττονται αί μέγισται τών 
καταχρήσεων δ μέν ιθαγενής Έάγκης νοθεύει άτιιζω- 
ρητεί τά προϊόντα αύτού* δ έργαστηριάρχης κλέπτει 
τούς πελάτας του* δ δικηγόρος καταχραται τήν έμ- 
πιστοσύνην τών οικογενειών, δ ιατρός άνέτως έξα- 
ποστέλλει είς τόν Άδην τούς άσθενεΐς, καί οί κληρι
κοί κληρονομούσι μεγάλατ περιουσίας άντι τών φυσι
κών κληρονόμων. 'Ρητέον δμως δτι δ πουριτανισμός 
εΐνε καταγωγής άγγλικής, προσομοιάζων τή αίρέσει 
τών κοναχέξ)ω>\ Ό ΓΓάγκης, κερδοσκοπος άχαλίνω- 
τος, κατεμαγεύθη εύρων, ώς άνωτέρω είπομεν, προ
σωπεϊον διά τάς άπατηλάς αύτού έπιχειρήσεις, καί 
ζή σωφρόνως μέν ένώπιον τού κόσμου, ύπερασωτως 
δέ έν τώ ίδίω αύτού οίκω. Καθά πληροφορούμαι, αί 
γυναίκες τών πουριτανών ιερέων ύποφέρουσι δεινό
τατα μαρτύρια παρ’ αύτών. "Ινα δέ έννοήσητε πού ά
γει ο πουριτανισμός ούτος ο θελων νά ούδετερόση 
τά φυσικά τής γυναικός αισθήματα διά τερατώδους 

τυραννίας, παραχωρώ τόν λόγον είς τούς Καορους τής 
Φιλαδελφίας, πρωτευούσης τού κουακερισμού :

«Υπάρχει έν τή δδώ Mount Nernon Street (λέγει 
ή έφη’ζερίς αυτή) συχόία^εκτήρ^οχ άμα καί κα^α- 
είτήρίΟΓ όπίον διά κυρίας, διευθυνόμενον ούχι υπό Κι
νέζου τίνος, άλλ’ ύπό γυναικός λευκής, ονόματι Αι
κατερίνης Κίουιζ. Τά δωμάτια καί αί αίθουσαι τού 
καταστήματος τούτου είσί λαμπροτατα.ι, ή δε πε
λατεία αύτού συγκροτείται έκ κυριών τής άνωτάτης 
τάξεως* αύστηρότατα δέ άποκλείονται έκ τού κατα
στήματος τούτου οί άνδρες, καθ’ ών αί καπνίζουσαι 
τό όπιον γυναίκες αισθάνονται μεγίστην άπέχθειαν.»

Έτέρα άμερικανική έφημερίς Το ίθχος γρά:φεζ 
τής έν Ούασιγκτώνι καταστάσεως τάδε :

«Αί Άγγλικαί ίδέαι έδηλητηρίασαν τό ήμέτερον 
δημοκρατικόν σύστημα. Αί άριστοκρατικαί κομπορ- 
ρημοσύναι πλημμυρούσι* τό πνεύμα τών είς τάξεις 
διαιρέσεων κατέλαβε τούς δημοσίους λειτουργούς* ο 
κατάλογος τών συνταξιούχων άπειλεί τούς έλευθέρους 
ήμών θεσμούς, οί δέ μισθοί ύπερεςωγκωθησαν. Υπάρ
χει έν μέσω ήμών άριστοκρατία άλαζων, βυθίζουσα 
μέχρι άγκώνος τάς χεϊρας, είς τό δημόσιον ταμεϊον. 
Πανταχού χοροί, γεύματα, ύποδοχαί, πολυτέλεια τών 
δημοσίων λειτουργών καί άηδής μεγαλαυχία άνθρό- 
πων έπιρρεπών είς μοναρχικάς ιδέας καί όιαφθε.ρόν- 
των τήν κοινωνίαν. Έν πάσαις ταϊς τάζεσι τής κοι
νωνίας βασιλεύουσιν οί αύλικοί τρόποι καί ή άριστο- 
κοατική έθιμοταξία, άπερ καταμαγεύουσι τάς ωραί
ας έκείνας γυναίκας, δσαι έχουσιν έπιπόλαιον άνα- 
τροφήν.»

Τά άνωτέρω άναγινωσκων τις νομίζει δτι βλέπει 
εικόνα τής ρωμαϊκής παρακμής* ού πόρρω δ’ άπέ- 
χουσιν οί κα~ακτηταί, καί ούτοι έ'σονται οί Γερμα
νοί* έστε περί τούτου βέβαιοι.

ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ
ΗΤΟΙ

ΤΟ ΕΦΕΓΡΕΘΕΝ ΟΡΓΑΝΟΧ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΗΜΩΝ ΜΟΤΣ ΚΗΣ,

Γνωστόν δτι πρό διετίας συνεστάθη ύπό τού Οι
κουμενικού Πατριάρχου Μουσική έπιτροπή συγκειμένη 
έκ τού Π. άρχιμανδρίτου κ.Γερμανού Άφθονίδου, προ
έδρου, τού καθηγητού κ. Α. Σπαθάρη, τού πρωτοψάλ
του τής Μ. Εκκλησίας κ. Γ. Βιολάκη κκί τεσσάρων 
μουσικοδιδασκάλων έκ τών παρ’ ήμίν δοκιμοτέρων, 
ήτοι τών κκ. Ίωάσαφ μοναχού, Γ. Κηλτζανίδου, 
Ν. Ίωαννίδου καί Ε. Παπαδοπούλου, καί έντολήν έ
χουσα τήν τακτοποίησιν τής ιεράς ήμών μουσικής 
συμφώνως τή περισωθείση παραδόσει καί τήν κάθαρ- 
σιν αύτής άπό τών παρειοφρυσάντων έν αύτή ξενι
σμών. Μετά βαθείας εύχαριστήσεως, ήν συμμερί
ζονται βεβαίως πάντες οί φίλοι τού σεπτού τούτου 
πατροπαραδότου έθνικού ήμών κειμηλίου, πληροφο- 
ρούμεθα δτι ή μουσική έπιτροπή μετά σύντονον έργχ-

σίαν έπί προγράμματος ώρισμένου έθετο τάς θεμελι
ώδεις βάσεις μουσικού συστήματος έπιστημονικού 
άυ.α καί πρακτικού άνευ τής έλαχίστης άλλοιώσβως 
τής σωζομένης παραδόσεως, τής ούσίας καί τής φύ
σεως τού ιερού μέλους καί τής μουσικής γραφής. Ή 
έργασία τής έπιτροπής εύρίσκεται ήδη περί τό τέρ
μα, πρώτιστον δέ έργον αύτής έγένετο ή σύστασις 
μουσικής σχολής άρξαμένης ήδη άπό τού νέου σχο
λικού έτους, έν ή ένεκαινίσθη τό νέον διδακτικόν 
σύστημα πρός έκμάθησιν τής εκκλησιαστικής ήμών 
μουσικής. Τήν έναρξιν τνς σχολής ταύτης, ήτι: ά- 
τυχώς στερείται πόρων επαρκών καί άσφαλών προς 
συντήρησιν αύτής, ήγγείλαμ,εν εγκαίρως εν τώ τεύ- 
χει Α'. τού Κόσμον (Ίδ. σελ. 12).

Ποοσδοκώμεν άνυπομόνως τήν δημοσίευσήν τής εκ- 
θέσεως τής έπιτροπής ίνα άνακοινώσωμεν τοϊς άνα- 
γνωσταις τού Κόσμον πλήρες τό εργον, ού ή σπου- 
δαιότης έστί καταφανής* σήμερον άρκούμεθα καθι- 
στάντες γνωστόν το κυριώτατον κκί σπουδαιότατον 
προϊόν τής έργασίας ταύτης : τούτο δ’έστι τό Υ α.Λ

τήροον.
Ή έφενρεσιο μονσικον όργάκον καταλλήλου είς με

λέτην καί διδασκαλίαν ήν άνάγκη, ής τήν θεραπείαν 
ματαίως ηύχοντο οί ήμέτεροι μουσικοί. Ή άνατολι- 
κή μουσική έν γένει διαφέρει ουσιωδώς τής εύρωπαί- 
κτς κατά τό μέτρον τών τονιαίων διαστημάτων ή 
καθ’ ώρισμένους νόμους, περισωθέντας ύπό τής παρα
δόσεως, χρήσις τών διαφόρων τονιαίων διαστημά
των έν τώ μέλει άποτελεϊ τά τρία γένη όιατοπκόν^ 
Χξ.ωματίκόν καί εχαρμόποχ. Ούδέν τών γνωστών 
μουσικών οργάνων δύναται ν’ άποδώσ*/) πιστώς τά 
διαστήματα ταύτα καθότι, κατά τό σύστημα τής 
εύρωπαϊκής μουσικής, πάντα τά όργανα έχουσιν ώς 
έλαχίστην φωνητικήν μονάδα τό συγκεκερασμένον 
(tempere) ήμιτόνιον, επομένως άόύνατον νά ψαλη 
πιστώς οίονδήποτε άνατολικόν μέΧος έπί εύρωπαϊκού
όργάνου έκτος τής βαρβίτου, καθό μή έχούσης ώρι- 
σμένα διαστήματα. Έν έλλείψει ετέρου οργάνου οί 
καθ’ ή’ζκ; μουσικοί μελετώσιν έπί τού ταμπονρίονβ 
δπερ δμως έκτος τών άλλων πολυειόών αύτού ελ· 
λείψεων, ούδόλως χρησιμεύει πρός θετικήν διδασκα
λίαν* αύτη λοιπόν έγίνετο καί γίνεται μέχρι τούδε 
διά μόνης τής φωνητικής παραδόσεως, μόνη δε μα
κροχρόνιος διδασκαλία έξωκείου τό ους πρός τάς λε
πτότητας τών τονιαίων διαστημάτων.

Ένεκα τής απουσίας οργάνου ή εισβολή καί ή ε- 
πικοάτησις τού εύρωπαϊκού μέλους εν τή ήμετζρκ 
•κοινωνία έπέδρασεν όλεθρίως καί έπί τής έκκλησια- 
στικής ήμών μουσικής άπό πολλών ήδη έτών καί 
τείνει όσημέραι είς τήν διαφθοράν τής ουσίας τού α
νατολικού μέλους διά τής άντικαταστάσεως τών το- 
νιζίων διαστημάτων αύτής ύπό τής συγκεκερασμε- 
νης εύρωπαϊκής κλίμακας. Αύτη έστιν ή πρώτη αι
τία τής καταπτωσεως τής τέχνης* έάν εις ταύτην 
προστεθώσιν άφ’ ένός μέν ή μέχρι τούδε ασύγγνω
στος άμέλεια καί ολιγωρία τής έκκλησιαστικής χργτ,ζ 
πρός καλλιέργειαν αύτής, άφ’ ετέρου δέ ή αύθαιρεσία 
καί τό άνειμένον ύφος πολλών ίεροψα)κτών, οΐτινες

43.
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άντικαθιστώσιν έν τή έκτελέσει τού, κανόνα; τού σε
μνού καί άφελοΰ; μέλους διά τής κατ’ αρέσκειαν 
ψαλμωδίας, εύκόλως έξηγεΐται ό άπό τίνος έκδη- 
λούμενος παρά τινι μερίδι τής ήι/.ετέοα; κοινωνίας κα
κόζηλος καθ’ ημάς ποθος τής εισαγωγής απλώς καί 
καθαρώς τής εύρωπαϊκής μουσική; έν τή ’Ανατολική 
Εκκλησία.

“11 έφεύρεσι; τοΰ 
Ψαλτηρίου έστί, κα
τά τήν ήμετέραν 
γνώμην, γεγονός άφ’ 
ού άρχεται νέα έπο- 
χή διά τήν έκκλησι- 
αστικήν ημών μου
σικήν. Τό Ψαλτή- 
ρεον, θεραπεΰον πά
σας τάς άνάγκας καί 
απαιτήσεις τής τέ
χνης, τίθησι φραγ
μόν εις τήν ιδιοτρο
πίαν τών άρεσκομέ· 
νων εϊς δαψιλείς καί 
άπρεπεΐς λαρυγγισ
μούς καί ςενοφωνίας, 
καθιστάν δέ τήνμ,έν 
διδασκαλίαν μεθο- 
δικωτάτην καί σα- 
φεστάτην, τήν δέ 
έφαρμογήν τής θεω-, 
ρίας όσον ενεςι πρα
κτικήν, δεσμεύει τήν 
φεύγουσαν παράδο- 
σιν καί άσφαλίζει 
ταύτην κατά τοΰ 
ρεύματος τή; ςενο- 
Φωνίας. Τό Ψαλτή-

Fm IPAKEIMTDY

’Αρ, 4, —Τό Ψαλτήριον, ήτοι τό έφευρεΟέν οργανον τής 
έκκλησιαστικής ήμών μουσικής·

—'Ο Κανών τοΰ Ψαλτηρίου.

έν τή μουσική, σχο β 
λή καί βοηθούν τή S 
διδασκαλίαν τώνΐΒ 
μ.ουσικοδιδχσκάλων 
προύξένησε με/ίστην 
χαράν εις δλον τό 
σώμα τών έν 
Κων/πόλει ιερο
ψαλτών καί έφ- 
είλκυσε τήν προ
σοχήν πολλών 
επιστημόνων έν 
οί; άρκούμεθα
άναφέροντες τό Άρ, 2
όνομα τοΰ καθηγητού κ. Δ. Βερναρδάκη, έπισκεψαμέ- 
νου τοΰτο προ τινων μηνών κατά τήν εντεύθεν διά— 
βασιν αύτοΰ.

Τό Ψαλτήριον, ού παρατιθέμεθα ενταύθα τήν είκό- 
να’ (χ?· G’ ε’·νε οργανον έμ.πνευστόν, έχον τόνμηχανι
σμόν και τήν κατασκευήν τών έν τοι; δυτικοί; ναοί; 
οργάνων, κατεσκευζσθη δέ έν Κωνσταντινούπολή. ύπό

εϊ; έλάχιστα άκουστικά τ[ 
κλήρους όκταφωνίας, ών

τήν οδηγίαν τοΰ προέδρου τής έπιτροπής κ. Γερμανού- 
Άφθονίδου- έχει πρωτίστως τήν αξίαν τής πρωτοτυ
πίας, μεθ’ δλας δέ τάς έλλείψεις περί τήν κατασκευήν 
αύτοΰ έπετεύχθη πληρέστατα ό σκοπός δν προέθετο 
■ή έπιτροπή, τούτέστιν ή άκριβής διαίρεσις τοΰ τόνου 

•μήματα. Περιέχει δύο όλο
ι έκάστη ύποδιαιρεΐται εις 

τριάκοντα έξ φθόγ
γους, ώστε ό ολικός 
άριθμός τών κλει
δών εΐνε έβδομήκον- 
τα τρεις, τούτέστιν 
άπό τού φθόγγου Λο 
τής ύπάτης μέχρι 
τού φθόγγου Λο τή; 
νήτης· άλλά έν τώ 
λαβυρίνθω έκείνω 
τών πολλοςημοοίων 
τοΰ φθόγγου ανέφι
κτος θά ήτο ή έκτέ- 
λεσι; καί τοΰ άπλου- 
στέρου μέλους άνευ 
τής βοήθειας τού 
Κar όνος. 'Ο Κα
νών, (άρ. 2), εΐνε σα- 
νίς πέντε δακτύλων 
πλάτους καί μήκους 
’ίσου πρός τήν σειράν 
τών κλειδών έφ’ ής 
καί έφαρμοζεται, δυ- 
νάμενος νά μετακι- 
νηθή εύχερώς πρός 
τά δεξιά ή πρός τά 
άριστερά· έπ’ αύτού 
ύπάρχουσι τέσσαρες 
σειραί κομβίων, έφ* 
ών παίζει ό ψάλλων 
χωρίς νά έγγίζη τάς 
κλείδας. Ή θέσις 
τών κομβίων εΐνε 
τοιαύτη ώστε έν τή 
κατωτάτη σειρά αύ
τών προκύπτει ή δι

ατονική κλί— 
μαξ,καθαράκαι 
άκριβής, οΐαν 
ορίζει αύτήν ή 
θεωρία τής έκ- 
κλησιαςικής ή
μών μουσικής· 
έν τή κλίμακι 

ταύτ·/) καταφαίνεται ψηλαφητή ή μεταξύ τών τόνων 
μείζονο;, έλάσσονος καί έλαχίστου διαφορά. Τάς 
διαφόρου; χρο’α; τών τριών γενών, τά; διέσεις καί 
τάς ύφέσε-.ς οφείλει νά ζητήσν) ό παίζων εϊς τάς άνω- 
τέρας σειράς τών κομβίων.

Ή πρό; τά δεξιά ή πρός τά άριστερά μετακίνησή 
χρησιμεύει διά τήν πιστοτάτην καί ά- τοΰ Κανόνο

κριβεστάτην έκτέλεσιν οίαςδήποτε παραχορδής, διά 
τήν μεταβολήν τοΰ ίσου καί τήν μελέτην τή; θεω
ρίας τού τροχού. ’Εκτός τών έβδομήχοντα τριών 
κλειδών ύπάρχουσι προχειρότατα οκτώ έτερα κομβία 
έν τώ σώματι τού οργάνου, ών έκαστον συρομενον 
άναδίδωσι κατά βούλησιν έν ίσον διαρκές κατά τόν 
-ήχον τοΰ μέλους.

ΊΙ επιτυχία τοΰ οργάνου εΐνε τοιαύτη ώστε κατά 
τήν ομολογίαν τών μουσικοδιδάσκαλων, ών εϊς τήν 
καλοκάγαθίαν όφείλομεν πάσας τάς έ > τώ παρόντι 
άρθρω πληροφορίας, μουσικός γιγνώσκων τήν Λα- 
pal.layi\r , μετά μικράν έξάσκησιν δύναται νά έ- 
κτελέσρ έπί τού Ψαλτηρίου οίονδήποτε μέλος τή; 
Εκκλησιαστικής μουσικής. Χαιρετίζοντες μετ’ άγαλ- 
λιάσεως τήν πολλοΰ λόγου άξίαν ταύτην έφεύρε- 
σιν, ήτις οφείλεται εϊς τήν έργασίαν τής μουσική; έ
πιτροπής, νομίζομεν δτι γινόμεθα διερμηνείς τοΰ φρο
νήματος πάντων τών αναγνωστών τοΰ Κόσμου έκ- 
φράζοντες τήν κοινήν εύγνωμ.οσύνην πρός τήν άνω- 
τάτην έκκλησιαστικήν άρχήν δι’ ήν καταβάλλει πρό
νοιαν ύπέρ τής έκκλησιαστικής ήμών μουσικής, έλ- 
πίζομεν δ’ δτι τό έργον τής μουσικής έπιτροπής έκ- 
τιμηθήσεται προσηκόντως καί δτι τό Ψαλτήριον 
χρησιμεύσει ώ; πρότυπον εϊς κατασκευήν άλλων τε
λειότερων εν τινι έργοστασίω τής Εύρώπης.

Διά τήν κατασκευήν αύτού ένταϋθα έδαπανήθη τό 
ποσόν εκατόν περίπου λιρών· φοονοΰμεν δ’ δτι διά 
τοΰ αύτού ποσού δυνατόν νά κατασκευασθή έν Εύ- 
ρώπγι οργανον τελειότερον καί στερεώτερον.

Λυπούμεθα διότι ή παρατιθεμένη είκών τού Ψαλ
τηρίου, ςυλογραφηθείσα ένταϋθα, υπολείπεται κατά 
πολύ ώς πρός τήν χαρακτικήν τέχνην· ούχ ήττον 
παρίστησιν άκριβώς τήν έξωτερικήν άποψιν τού ορ
γάνου καί μ,έρος τοΰ εσωτερικού οργανισμού.

ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ

ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΤΟΝ» ΤΟΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ TPAMATQN.
Ή βιογραφία τοΰ έσχάτως άποβιώσαντο; άρχιεπι- 

σκόπου Κανταβριγίας συγγραφήσεται ύπό τών αίδ. 
κ. κ. Ράνδαλ Τ. Δαβίδσωνος καί Σ. Βέγχαμ. Καί 
αί μέν τοΰ κ. Δαβίδσωνος στεναί σχέσεις μετά τού 
αρχιεπισκόπου, ώς γαμβρού καί ιδιαιτέρου αύτοΰ 
γοαμματέως, έςοχως συνιστάσιν αύτόν εϊς τήν έκτέ- 
λεσιν τού έργου τούτου. Ό δέ κ. Βέγχαμ είχεν επί
σης γνωρίσει καλώς τάς χάριτας του μακαρίτου 
παρ’ ού έξετιμάτο πολύ, διότι έχρημάτισεν άλλοτε 
άντιπροσωπος αύτού έν Άδδίγκτωνι. Τπομνηστέον 
δέ δτι εΐχεν άνατεθή αύτώ άλλοτε ή έκδοσις τών 
συγκινητικών ύπομνημάτων τών Tait, πατρός καί 
υιού. Πρός δέ τούτοις έποιήσατο ειδικά; μελέτα; περί 
τής συγχρόνου έκκλησιαστικής ιστορίας· ώστε ό κ. 
Δαβίδσων ηύτύχησε νά συνεργασθή μετά δραστηριω- 
τάτου άνδρός. Ή τού κ. Tait άρχιερατεία περιλαμ
βάνει είκοσι καί έξ έτών χρονικήν περίοδον· εύτυχώς 
δμως κατέλιπεν έν εϊδει έπιστολών καί ημερολογίων 

άφθονον ύλην χρήσιμον εις τήν βιογραφίαν αύτού, 
ήτις έκτυπωθήσεται μετά τινα χρόνον έν ϊδίω βιβλίω, 
ύπό τών κκ. Μάκμιλλαν καί Σας.

— Ό κ Κ. Ε. Ούίλσων έκδίδωσι προσεχώς, κατ’ 
έκλογήν, ύπό τήν έπιγραφήν «Περσική εύφυία καί χα- 
ρακτήρ», τό ς·’ κεφάλαιον τού εϊς τό άγγλικόν ϊδίωμ.α 
πεζή τε καί έμμ.έτρω; μεταφρασθέντος ύπ’ αύτοΰ «Βα- 
χαριστάν» τοΰ Δζάμη, περσικού κλασικού ποιήματος, 
άλλ’ ύποδεεστέρου κατά τό ύφος τού «Γκιουλιστάν» 
τοΰ Σααδή. Τό δλον ποίημα, δπερ ούδέποτε μετεφρά- 
σθη άγγλιστί, σύγκειται ές οκτώ κεφαλαίων, ών ση- 
μαντικώτερκ είσι : τό πρώτον, έπιγραφόμενον «αί πα- 
ροιμίαι τών Σοφίς», τό έκτον «εύφυία καί χαρακτήρ». 
τό έβδομον «βιογραφικαί σημειώσεις περί τών πεσ
σών ποιητών μετ’ έκλογών έκ τών συγγραμμάτων 
αύτών», καί, τέλος, τό όγδοον καί τελευταίον έπι
γραφόμενον «Μύθοι».

—Ό διάσημο; ϊνδολόγο; καθηγητή; Μάξ Μύλλερ 
έν τοΐς τελευταίοι; αύτού έν Κανταβριγίχ άναγνώσμασι 
«περί τοΰ τί νά δύνανται νά διδζςωσιν ήμάς αί Ίνδίαι» 
προσδιώρισε πολύ μεταγενεστέραν έποχήν εϊς άπασαν 
τήν σανσκριτικήν καλουμένην φιλολογίαν, ής τάς άρ- 
χά; κατεβίβαζον εϊς άρχαιοτζτους χρόνους. Τά μέν 
δράματα τού Καλιδάσα, οίον τήν Σαχουττά.Ιαν καί 
τό Ουρδαπή, χτινχ ν.ιτετχσσονζο μέχρι σήμερον εϊς 
τήν αύγουσταίαν έποχήν (κατά τόν ποώτον π. Χρ. 
αιώνα), παραδέχεται δτι πρέπει νά μετατοπισθώσιν εις 
τόν έκτον αιώνα μ.. Χρ. Τούς δέ νομού; τοΰ Μανού, 
ού; τινα; ό μέν σίρ Ούίλλιαμ Jones έχρονολογει τώ 
1280 έτει π. Χρ., ό δέ Έλφινστων περί τό 900 έ
τος π. Χρ., καί άλλοι περί τό 500, παραδέχεται 
ώ; έργον ούχί τοσούτον άρχαϊον, άλλά μεταγενέστε
ρον τή; τετάοτη; μ.. Χρ. έκατονταετηοίδος.

— Ό ει Τυβίγγη περ.ώνυμο; κχΟηγητή; τής ζεν- 
δική; γλώσσης Κάρ. Γέλδνερ, έξεπόνησε δευτέρχν έπι- 
μελεστέραν έκδοσιν τής Ζενόαβέαταζ, ήτις δημο- 
σιευθήσεται εϊς τρίχ μέρη ύπό τήν προστασίαν τής 
έν Βιέννη αύτοζρατορικής ’Ακαδημίας.

— Τό άγγλικόν Άθή>·αιο>· αναγγέλλει, δτι έν τώ 
Περσικώ κόλπω άνεκαλύφθησαν ύπό άλιέων τρία 
μαργαριτοφόρα στρώματα, ών τό μέν κεϊται πρός 
δυσμάς τοΰ λιμένος τή; Λίγγας, εις άποστασιν τριών 
τετάρτων μιλίου άπό τής άκτής, τό δέ πρός άνατο- 
λά; τή; Λίγγας, κατ’ εύθείαν πρός τό Κο’γγ, καί τό 
έτερόν πλησίον τής Μοβιχς, ήτοι πρό; δυσμάς τών 
λιμένων Χαράκ καί Ταβαννάχ.

— Γνωστόν δτι πρό τριών περίπου έτών έγένετο έν 
’Αγγλίκ σπουδαία τι; άνακζλυψις άναφερομένη εις 
τήν άεχαιοτζτην ιστορίαν τών λαών τής Μ κρα; ’Α
σίας,Πιάτου προσδιορισμού τών χεττιαών καλούμενων 
έπιγραφών, ά; τινες διάσημοι περιηγηταί άνεύρον 
γεγλυμμένα; έπί βράχων καί λίθων έν Καρχησίω τής 
Συρίας, έν Μαγνησίμ, έπί τοΰ άναγλύφου τοΰ ψευδο- 
Σεσώστριος καί πολλαχοϋ τής Φρυγίας. Ή έπ’ αύτών 
μελέτη τών άγγλων άσσυριολόγων λαμβάνουσα όση- 
μέραι μεγάλην άνάπτυξιν, χρήζει εϊσέτι πολλής ύλη; 
πρό; έξαγωγήν θετικωτέρων συμπερασμάτων· διότι, 
αί έπιγραφαί αΰται είσί, δυστυχώς, σπανιώταται.
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Έν τοσούτφ, έκτο; τών πρό δύο ήδη έτών άνακα- 
λυφθεισών έν Καρχησίω, δαπάνη τής αγγλικής Κυ- 
βερνήσεως, περιήλθεν έσχάτως είς τήν κατοχήν τοΰ 
Βρεττανικού Μουσείου λίθος φέρων μ.έρος ανθρώπινης 
μορφής καί μακράν χεττικήν έπιγραφήν. Σημειωτέον 
δέ ότι τοιαύτην έπιγραφήν κέκτηται καί τό έν Κων- 
σταντινουπόλει Αύτοκρατορικόν Μουσεϊον, ής τά στοι
χειά εΐσιν έν άνανλύφφ. Έκ τών επιγραφών δέ τού
των καί άλλων σχετικών μνημείων άπεδείχθη ήδη, 
δτι οί Χετταίοι κατά τόν ΙΔ' αιώνα π. Χρ. γενο'μενοι 
πανίσχυροι έξέτειναν τήν κυριαρχίαν αύτών άπό τής 
βορείου Συρίας με'χρι τών ασιατικών ακτών τοΰ Αι
γαίου πελάγους.

Καθήκον ήμών ήγούμεθα ποιήσαι ένταΰθα απλήν 
τινα παρατήρησιν άπευθυνομε'νην τοίς διευθύνουσιν 
εκπαιδευτήρια, έπιφυλαττόμενοι ίνα πλατύτερον έ- 
πανέλθωμ,εν έπί τοΰ άξιου προσοχής τούτου θέματος. 
Έτύχομεν άρτίως έσπε'ρας παρά τινι φίλτ) οικο
γένεια, ής ό δεκαετής υ'ός έκάθητο ένώπιον τραπέ- 
πέζης κατ’ ιδίαν ε’ίς τινα γωνίαν τής αιθούσης μελε
τών τά διά τήν έπαύριον μαθήματα αύτοΰ. Έπ: δύο 
δλας ώρας ό μαθητής έμελε'τα καί εΐσε'τι δέν είχε 
συμπληρώσει τήν μελέτην ούδέ τοΰ ήμίσεος μέρους 
τών μαθημάτων αύτοΰ. Ό παις τυγχάνει ών έκ τών 
φιλομαθών, φιλότιμων καί νοημο'νων, καί εννοεί νά 
μή άπέλθτ) πρός ύπνον είμή μετά τήν ολοσχερή συμ- 
πλήρωσιν τής μελέτης. Άλλ’ έν τφ μαθητή συνέβαινε 
πάλη άςία προσοχής μεταξύ τοΰ καθήκοντος αύτοΰ 
καί τοΰ φόβου τής έπιπλήξεως τοΰ διδασκάλου άφ’ 
ένο'ς, καί τοΰ άδυνάτου τοΰ παρατεΐναι τήν μελέτην 
ύπέρ τάς δυνάμεις αύτοΰ άφ’ έτέρου. Κεκοπιακώς έκ 
τών μαθημάτων τής ημέρας, προ’σθες δέ καί έκ τών 
παιγνίων, εχων τόν στόμαχον βεβαρυμένον έκ τοΰ 
δείπνου, τούς οφθαλμούς ημίκλειστους έκ τού νυ
σταγμού διότι ύποχρεοΰται νά έγείρηται τής κλίνης 
περί τήν 6ην ώραν τής πρωίας ίνα μετά τήν έβδόμην 
εύρεθή έν τή παραδόσει, έπάλαιεν ό δυστυχής πρός τά 
ένώπιον αύτοΰ παρατεθειμένα βιβλία καί μετ’ άξιοθαυ- 
μάστου έπιμονής ένέμεινε μελετών άπό τής 8ης μέχρι 
τής 1 2ης ώρας τοΰ μεσονυκτίου ! Τί έμελε'τα ; Γινώ- 
σκομεν πάν-ες τά προγράμματα τών ήμετέρων σχο
λείων, όθεν περιττόν νά παρατάξωμεν ένταΰθα τά μα
θήματα τοΰ νεαρού σπουδαστοΰ. Έν τι μόνον ου δυ- 
νάμ,εθα παρελθεϊν έν σιγή, τό μάλλον άξιοθαύμαστον. 
Ό δεκαετής παϊς έμελε'τα ή μάλλον έγραφεν άριθμητι- 
κήν ο τής αριθμητικής διδάσκαλος ύπεχρέωσε τούς 
μαθητάς αύτού νά γράψωσιν οίκοι πολλαπλασιασμούς 
τινάς. Άλλά πόσους ; ώ τής άνοικτιοαοσύνης τοΰ 
διδασκάλου ! τεσσαράκοντα όλους πολλαπλασια
σμούς, ώς άριθμήσαντες τούτους έβεβαιώθημεν. Κατ’ 
άρχάς ενομίσαμεν ότι πρόκειται περί ποινής έπιβλη- 
θείσης τώ μαθητή ένεκα πταίσματος· πλήν ούδαμώς 
περί τούτου προύκειτο, άλλά περί τακτικής καί συνή

θους μελέτης ! τό δέ περιεργότερόν έστιν δτι ό μα
θητής δέν έγίνωσκε άπταίστως τήν προπαίδειαν τοΰ 
πολλαπλασιασμού καί ήναγκάζετο συχνότατα νά 
προςτρέχγ είς τόν πίνακα ταύτης. Άν ό τής άριθ
μητικής διδάσκαλος, περί ού ό λόγος, έσκέπτετο 
άριθμητικώς, θά έποίει τόν επόμενον άπλούστατον 
αριθμητικόν υπολογισμόν : Δι’ έκαστον πολλαπλα
σιασμόν μαθητής μή γινώσκων άπταίστως τήν προ
παίδειαν θά δαπανήσγ) άναμφιβόλως ούχί όλιγώτερα 
τών πέντε λεπτών τής ώρας, κατ’ έλάχιστον όρον 
άρα διά τεσσαράκοντα πολλαπλασιασμούς θά δαπα- 
νήσγ διακόσια λεπτά, ήτοι ώρας και είκοσι 
Λεπτά, ή μάλλον τέσσαρας ώρας μετά τών μικρών 
άπαραιτήτων διαλειμμάτων ! Τό πράγμα καθίστα
ται άπίστευτον, άλλ’ έ'στι θετικόν, διότι ένώπιον ή
μών έγένοντο καί οί τεσσαράκοντα πολλαπλασιασμοί, 
τοΰ μαθητού έπιμείναντος μέχρι καί τής τελευταίας 
πράξεως παρά τήν προτροπήν ήμών δπως ένεκα τής 
κοπώσεως, ύφ’ ής κατελήφθη, άναβάλγ τό τέταρτον 
τούλάχιστον αύτών.

Έρωτώμεν νΰν : είνε τοΰτο διδασκαλία ή τυραν
νία ; Είνε κέντρον τής έπιμελείας τοΰ μαθητοΰ ή 
μάλλον άφορμή πρός προσόχθησιν καί άμέλειαν ; 
Σκεψάσθωσαν περί τούτου οί ιθύνοντες ιδιωτικά ή 
δημόσια έκπαιδευτήρια άρρένων τε καί θηλέων. Τό 
έφ’ ήμίν άρκούμεθα ύπομιμνήσκοντες τό άρτίως δη- 
μοσιευθέν έν ξένοις καί ήμετε'ροις περιοδικοϊς συγγράμ- 
μασιν δτι οί έν Γερμανία σοφοί, οίς ε’ίθισται ήμίν 
άπό τίνος ν’ άκολουθώμεν, συζητοΰσι κατ’ αύτάς περί 
τοΰ ζητήματος τής έν τοίς έλληνικοίς σχολείοις καί 
γυμνασίοις έπισωρεύσεως πολλών μαθημάτων, ών ή 
ποικιλία καί ό άριθμός συντελοΰσι μάλλον ίνα έπι- 
σκοτίζωσι τόν νοΰν καί άμβλύνωσι τό πνεύμα τών 
μαθητών. Είς δέ τών καθηγητών τής έν Μαγχάϊμ 
πραγματικής Σχολής, έδημοσίευσεν άρτίως μελέτην, 
δι’ ής προτείνων μέσα τινά πρός διάσωσιν τών μα
θητών, άναπτύσσει τήν ιδέαν δτι κατά μέν τά 
πρώτα έ'τη τής μαθητείας δέον ή έκπαίδευσις νά 
βαίνη βραδέως, νά έπιταχύνηται δέ μόνον κατά τήν 
τελευταίαν τοΰ μαθητικού βίου περίοδον· δτι ο μα
θητής δέον νά προσκτάται κατ’ άρχάς γνώσεις θετι- 
κάς καί άσφαλεΐς καί δτι δέον νά καταργηθή ή κατ’ 
έπίδειξιν κκί ή έπιπόλαιος διδασκαλία, δΓ ής μάτην 
άπόλλυται ό χρόνος τών σπουδαστών έπί μεγίστη) 
τούτων βλάβγ. Ό αύτός καθηγητής ύποστηρίζει δτι 
κατά τά πρώτα έ'τη τής μαθητείας τοΰ σπουδαστοΰ 
δέον νά καταργηθώσι τά γραπτά μαθήματα καί ν’ 
άπαλλαγή ό μαθητής τής έν τή οικία γραφής καί 
άντιγραφής κειμένων καί θεμάτων καί ονομάτων (καί 
πολλαπλασιασμών), ή δέ διδασκαλία δέον νά περιο- 
ρισθή έν αύτή καί μόν·/) τή παραδόσει τοΰ σχολείου.

Όμολογοΰμεν δτι αί ϊδε'αι τοΰ γερμανοΰ καθηγη- 
τοΰ είσιν έπιδεκτικαί άντιρρήσεων, έάν πρόκηται νά 
έφαρμόσωμεν ταύτας κατά γράμμα έν τοίς ήμετέ- 
ροις σχολείοις. Ώς τυγχάνουσι ταΰτα δι οργανωμένα 
καί ώς εχουσιν οίκονομικώς, μόνη ή έν τή παραδόσει 
διδασκαλία ούκ έξαρκεΐ πρός ούσιώδη καρποφορίαν, 
καθότι ένεκα τής πληθύος τών μαθητών καί τής 

όλιγότητος τών σχολείων, τών παραδόσεων καί τών 
διδασκάλων, ή έν τή τάξει έξέτασις τών μαθητών 
κατά τό προσήκον μέτρον καθίσταται άδύνατος· όθεν 
άνάγκη καί τής κατ’ οίκον σπουδής. Ούχ ήττον 
έστιν άναντίρρητον δτι αΰτη δέον νά γίνηται εν με
τρώ, δτι οί διευθύνοντες όφείλουσι νά γινώσκωσι τά 
ύπό τών λοιπών καθηγητών καί διδασκάλων επιβαλ
λόμενα τοίς μαθηταις κατ’ οίκον καθήκοντα, ϊνα μή 
ταΰτα καθιστώνται τυραννικά, καί επί πάσιν οτι 
δυνάμεθα έκ τών προγραμμάτων τών ήμετέρων σχο
λείων καί παρθεναγωγείων νά διαγράψωμεν μαθή- 
ματά τινα έπ’ ώφελεία πνευματική καί σωματική 
τών σπουδαστών έκκτέρου τοΰ φύλου.

Τήν έσπέραν ταύτην όίδοται ό ύπέρ τοΰ εν Φα- 
ναρίω Κεντρικού Παρθεναγωγείου χορός εν τώ εν Πε- 
ραία θεάτρω τοΰ Δημαρχιακού Κήπου, καθώς καί ο 
έν Πριγκήπω ύπέρ τών έν τή νήσω ταύτγι δημοτικών 
σχολείων. Έκ τών μέχρι τοϋδε δοθέντων δημοσίων 
χορών έπαινοΰνται ιδίως διά τήν λαμπρότητα και 
τήν τάξιν μεθ’ ής διεξήχθησαν ό ύπέρτών Σχολείων 
τοΰ Γαλατά ύπό τήν προστασίαν τής εύγενοΰς κ. Ε. 
Κουντουριώτου καί ό ύπέρ τών σχολείων τής Ίσραη- 
λιτικής κοινότητος.

ΤΟΥ

SCHILLER.
« 'Ιππότης ή μή, τίς τοΛμά ; βυθισθείς

Νά ψαύση τδν μαΰρον βυθόν ;
Κρατήρα τινάσσω χρυσοΰν· παρευθύς

Tor πίνει ό σάΛος ροθών.
Είς φώς δστις πάΛιν τδν φέρη ημέρας 
Λαβέτω ώς δώρον, τοΰ άθΛου τδ γέρας·».

Ό άναή είπών προχωρεί κατηφής
,Τά κύματα δπου Λυσσοΰν,

Και ρίπτει απ' άκρας κρημνού κορυφής
Είς δίνην κρατήρα χρυσοΰν 

«'Υπάρχει γενναίος—κραυγάζων και. πάΛιν— 
Πόθων τήν φρικώδη της ΣκύΛΛας άγκάΛην ;»

Άκούσαντες άνδρες και νέοι σιγήν 
ΟΙ πάντες τηρούν εμβριθή.

Μαινόμενα κύματα πΛήττουν την γην!
Τίς άθΛον τοιοΰτο ποθεί;

Ό δ’ αρχών καί τρίτον κραυγάζει έν τέΛεν 
«Ούδείς νά ριφθή είς τά κύματα θέΛει;»

Βαθεια καί πάΛιν σιγή.—ΆΛΛ’ έκτδς 
Χωρών τοΰ δειΛοΰ ούΛαμοΰ

Τών νέων καΛός τις, πέτα προπετώς 
Μανδύαν καί Ιςίφος δμοΰ.

Ίππότας, δέσποινας, τδ εκθαμβον πΛήθος 
ΈκπΛήττει τοΰ νέου τδ ένοχον ήθος.

Καί δτε, προβάς πρδς τήν άκραν όφρύν
Τοΰ βράχου, τήν δίνην όρα,

Έρεύγετο δσα κατέπιε πριν 
ΆπΛήστως ή ΣκύΛΛα νερά.

Καί ώς νά έβρόντα μακράν, άφρισμένος- 
ΆνέβΛυζε ροΰς έκ τοΰ μαύρου πυθμένας.

Κυμαίνεται, βράζει καί σίζει δινών
Ώς 'ύδωρ καί πϋρ άν μιχθή·

Ραντίζει άφρδς τδν γΛαυκδν ουρανόν 
Καί κΰμα τδ κΰμα ωθεί.

’Ωθούνται, ωθούνται πυκνά, ώργισμένα^ 
Ή θάΛασσα θάΛασσαν ώς νά έγέννα.

ΆΛΛά ή σφοδρά άνεστάΛη ορμή
Κ έντδς τοΰ άφροΰ βαθμηδόν

Πρδς τάρταρα γέρουσα μαύρη σχισμή 
Βαράθρου ήνοίχθη χανδόν

Έκεί τών κυμάτων έσβέσθη δ κρότος 
Έν δίναις χαθέντων είς άβατον σκότος.

Ταχέως πριν γαΰρ’ άναβοΰν τά νερά, 
ΚαΛει τδν Θεδν αρωγόν.

Καί. . . .—πέριζ κραυγή αντηχεί γοερά.— 
Ό νέος δινεί ώς στ αγών

Καί ήδη πΛηροΰται ή άπΛηστος κρύπτη
Κ’ ύπούΛως τδν εύτοΛμον δύτην καΛύπτει.

Έκ μέν τών κρημνών θεωρούν σιγηΛοί' 
ΠΛήν κάτωθεν ρόθος ΐ/χει

Καί στόμα πρδς στόμα έντρόμως ΛαΛεϊ .' 
«Έχάθη ή νέα ψυχή»·

Καί πΛήθος κυμάτων ροθοΰντ’ άναβαίνουν 
Καί πάντες έν φρίκη έτυχής αναμένουν.

rAv ρί^ης τδ στέμμα είπών : «Θ’ ΐιναβή
Τδν θρόνον τδ στέμμα φορών

Ό σώσας αύτό», ή Λαμπρά αμοιβή 
Θά εθεΛγε μόνον μωρόν.

ΌΛέθρια βάθη ! καΛύπτοντα δσα 
Ψυχή ν’ άναγγείΛη αδύνατον ζώσα.
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Αυτάνδρους έρρόφησ' εις μίαν στιγμήν 
Ό στρόβιΛος ναΰς παμπαθεϊς·

Και τρόπεις χ’ ιστούς ό παμφάγος πυθμην 
Ώς θρύμματ’ άπέβρασ’ εύθύς. —

Κι ακούουν αύζάνοντα μαΛΛον και μαΛΛον
Ώς ροϊζον τυφώνος της δίνης τον σάΛον.

Κυμαίνεται, βράζει καί σίζει δινών
Ώς ύδωρ και πϋρ άν μιχθή,

Ραντίζει άφρός τον γΛαυκόν ουρανόν,
Και κΰμα τό κΰμα ωθεί,

Και ώς νά βροντά πΛημμυρεϊ άφρισμένος
Ακάθεκτος ροΰς έκ τοϋ μαύρου πυθμένας.

’Ιδού ! έκ τοϋ σκότους, ώς κύκνου πτερά,
Λευκόν τι έφάνη· αύχήν,

Και χεϊρες ! έρέσσουν, περοΰν τά νερά 
Μοχθοΰσαι, άΛΛά κατ’ ευχήν.

’Εκείνος ! άνέδυ καί ίμφροντις νεύων
Ύιβοϊ πρός τό φώς τόν κρατήρα σαΛεύων.

Άνέπνευσ’ έκ βάθους μακράν εισπνοήν
Τό φώς χαιρετών τό γΛυκύ- >

Το π.Ιήθος δέ χαϊρον εκπέμπει βοήν :
«Έσωθη» καί «ζή» καί «δέν έμειν’ έκεϊ».

«Έζ "Αδου άνέστη διά τών όδόντων
Τής ΣκύΛΛας περάσας ο μόνος τών ζώντων».

Έν πΛήρει θριάμδω τόν φέρουν ποΛΛοί-
Και στάς πρό τοΰ θρόνου πρηνής

Προτείνει τό γέρας. Ό δ' αρχών χαθεί
Τήν κόρην- αυτή προσηνής

Κιρνϊι εις τό κόπε Λ. Ιον στίΛβοντα οίνον
Ό δέ πρός τόν άνακτα Λέγει προπίνων :

u'O Άναή νά ζή ! καί νά χαίρη πας ζών 
Εντός τοϋ ροδόχρου φωτός·

Η νύζ τών πυθμένων φριχτή- τόν θεόν
Νά μή δ.κιμάζρ θνητός

Ποτέ νά μή θέ.Ιη νά μάθρ παν ό τι
Ή πρόνοια κρύπτει είς φρίκην κ’ είς σκότη».

»Πεσών κατεπόθην ώς φώς αστραπής, 
ΠΛήν βίαιος ροΰς πρός εμέ

ΠΛαγίως όρμα Ικ βραχώδους οπής·
Α) δύο με ρίπτουν όρμαί

Εις δίνην στροΰίΛου- αισθάνομαι ζάΛην
Και παύω τήν νήίιν ώς άσκοπον πάΛην.

» θανάτου ήν κρίσιμος τότε αγών'
ΆΛΛά καθ’ ύφάΛου ορθής

Μ’ ωθεί ό θεός, δν κα.Ιώ αρωγόν·
Αρπάζω τόν βράχον σωθείς.

Έκεϊ κι ό κρατήρ έπί κΛάδου έστάθη, 
Απύθμενα άΛΛως θά έσχιζε βάθη·

»Λιότ’ ύπ’ έμέ βάθος άμετρον ήν
Και σκότος και φώς πορφυρά.

Τό ους μέν έκεϊ άέν ακούει φωνήν,
Π.Ιήν φρίττον τό β.Ιέμμα όρα, 

Ωσάν σαΛαμάνδρας καί δφεις και σαύρας 
Φρασσούσας τοΰ "Αδου τάς πύΛας τάς μαύρας.

»Έκεϊ έσπειρώντο είς σμήνη πυκνά
Μορφαί σκοτείναι κ’ ειδεχθείς,

Καί σφΰραι καί πρίστεις, θηρία ρικνά,
Και πας τερατώδης ιχθύς.

Σειράς δέ όδόντων γυμνών μοι άγριας 
ΉπείΛει ό τίγρις νηκτών καρχαρίας.

» Έκεϊ έκρεμάμην ή μόνη ψυχή
Έν πΛάσμασι θείας οργής,

Έκεϊ όπου φθόγγος φωνής δέν ήχεϊ,
Μακράν ανθρώπινης στοργής, 

Έν μέσω τεράτων εν στήθος άσθμαϊνον, 
Είς έρημον, χειρ’ αρωγόν μή προσμένων.

»Καί έρπουσι πρός με μυρίοι αρμοί
Καί πΛόκαμοι, στόμ’ ανοικτόν·

Τάς χεϊράς μου Λύουσι τρόμου πα.Ιμοί,
Καί παύω τόν βράχον κρατών.

Μ’ αρπάζει ή δίνη σφοδρώς παταγοΰσα, 
Κ’ έσώθην ή κίνησις ήν άνιοϋσα.»

’ Ακούσας ό άναζ, καί θάμθους μεστός, 
«Σός-Λέγει- ό στίΛ&ων κρατήρ-

Σός δέ κ’ ό δακτύΛιος έσται αυτός,
Λαμπρός άδχμάντων άστήρ, 

"Αν πά.άν το.Ιμών τόν πυθμένα διφήσης 
Καί είπης έκεϊ τί συγκρύπτει ή φύσις ».

ΆΛ.Ιά 'ικετεύει τό στόμα γΛυκύ
Τής κόρης αύτοϋ συμπαθώς :

«Ό άσπΛαγχνος, πάτερ, άγων έπαρκεϊ·
Επέστη δεινά άΛηθώς !

Καί άν τής ψυχής σου οϊ πόθοι δέν σθύνουν, 
Ίππόται τόν νέον αυτόν ας αισχύνουν».

Τό κύπεΛΛον τότε ό αρχών ε’υθύς 
Λαθών κ’ είς τήν δίνην πετών, 

«Άν φέρης, τώ Λέγει, αύτό θά κΛηθής
Συ πρώτος έμών ιπποτών

Καί σέ είς νυμφώνα Λαμπρόν θ’ άναμένη 
Ή τόρα θερμώς ύπέρ σοΰ δεόμενη».

θεός τις έντός του άνήζ-ε πυράν ; 
Τό β.Ιέμμα του Λάμπει θρασύ !

Τήν βΛέπει ώραίαν, ώχράν, πορφύραν 
Νά σδύνη ώς δύσις χρυσή.

Τό έζοχοΤ γέρας δίψα νά κερδήση
Καί πίπτει ποθών νά χαθή ή νά ζήση.

Ή δίνη ύψοϋται, τό βάθος ήχεϊ,
Άφροί τήν ακτήν πΛημμυροΰν, 

Κρημνόθεν προκύπτει πονοϋσα ψυχή
Καί βΛέπει τόν άπΛηστον ροΰν· 

θροοϋν ανιόντα, θροοΰν κατιόντα 
Νερά- πΛήν τόν νέον δέν φέρουσι ζώντα.

Έν Κωνσταντιτουπο'.Ιει. α + 6.

«β»

Φιλαργνρία ένεκα έκδικήσεως.

Άναγινώσκομεν έν τινι αλληλογραφία έκ Φιλαδέλ
φειας δτι ό Νέγρος Yoshna Provine Bord Eddy ά- 
πέθανε προ τίνος έν άθλίω οΐζίσχω ζγων τό 84ΟΪ τχς 
ηλικίας αύτοϋ έτος. Έπί είκοσιπενταετίαν σχεδόν 
καθ’'/)ν διέτριβε έν Φιλαδέλφεια ρ.όνον αέληαα είχε νά 
έκδικηθγ άτορ,όν τι, δπερ έβλαψε τήν συζυγικήν αύ- 
τοΰ άρριονίαν.

Έγεννήθη δούλος έν Βιργινία τόν Μάρτιον 1 798. 
Δεζαεξαετής κατορθώσας νά άναλάβγ τήν έλευθερίαν, 
έζη ώς κουρεύς έν Πενσυλβανία, ριετά τετραετίαν δέ 
φλεγόρ,ενος ύπό θρησκευτικού έρωτος έλαβεν ιερατι
κόν βαθρ.όν, έγένετο ίεροκήρυς καί έπεχείρησε δρα- 
στηριώτατον προσηλυτισρια'ν. Κατά τήν διά Φιλαδελ- 
©ίας αύτού διάβασιν προσείλκυσε τήν συυ.πάθειαν τού 
έζεΐσε Νέγρου επισκόπου Allen, δστις καί διώρισεν 
αύτόν διάκονον τής ’Εκκλησίας. Διααένων έν Φιλα- 
δελφείγ, ήράσθη τής κόρης τού έπισκο'που ήν καί έ- 
νυριφεύθη. Ό ρ.ήν τού ριέλιτος δέν είχεν εϊσέτι λήξει 
δτε έννοήσας δτι ή γυνή αύτού εύρίσκεται έν σχέσεσι 
ριετά τίνος γναφέως έζήτησε διαζύγιον ούπερ καί έ- 
τυχε, ή δέ γυνή αυτού συνεζεύχθη τόν γναφέα.

‘Ο Eddy ώρ.οοεν έκδίκησιν κατά τού άρπαγος καί 
τής άπιστου συζύγου, συνέλαβε δέ παράδοξον σχε
δίαν έκδικήσεως, άπεφάσισε δηλονότι νά κεροήσγ 
άρκετά χρήρ,ατα δπως κατασταθή ιδιοκτήτης τού 
καταστήματος, έν ω ύπήρχε τό γναφεΐον, καί δυ
νηθή ούτω νά έξώσν) έξ αύτού τό προδοτικόν ζεύγος, 

έλπίζων δτι ή έξωσις έμελλε νά καταστρέψη τούς νεο- 
νύμφους.

"Ινα έκτελέσγ δέ τό δυσχερές τούτο σχέδιον, δ 
Eddy ήνοιξεν έκ νέου έργαστήριον, ήρχισε νά ξυρίζγι 
τόν πλησίον του άπό πρωίας ριέχρις εσπέρας καί ύπέ- 
βαλεν εαυτόν είς βαρυτάτας στερήσεις ϊνα άπο- 
κτήσγ χρήματα ώς τάχιστα. Ήλθε δέ τέλος ή 
ήμέρα καθ’ ήν έσχε τήν εύχαρίστησιν ν’ άναγγείλγ τω 
γναφεΐ οτι έόει νά κενώσγ τόν οίκον έντός 24 ώρών.

Ό γναφεύς εκβληθείς αετφκησεν είς γειτονικήν 
οικίαν. Μετά παρέλευσιν ριηνός ή οικία αύτη έγέ
νετο έπίσης κτήμα τού Eddy καί έξώσθη ό κάτο/ος 
αύτής. Ή έκδίωξις αύτη τού πλύντου άπό οικίας 
εις οικίαν διήρκεσε 20 έτη, άνευ ανακωχής- ό Eddh 
ήγόραζεν, ένοικίαζεν, ύπεθήκευεν άλλεπαλήλως πάν 
κτίριον ένθα ύπώπτευεν δτι κατωκει ο άνθρωπος ό άρ- 
πάσας τήν γυναίκα του.

Ό γναφεύς κατεστράφη ύλικώς ένεκα τών άλ- 
> επαλλήλων ριετοικήσεων καί έπί τέλους άπέθανεν 
έκ λύπης. Ή /ήρα αύτού ένυριφεύθη έκ τρίτου, άλλ* 
ό πρώτος αύτής σύζυγος έπανέλαβεν άριείλίκτως τήν 
παράδοξον καταδίωξιν άγοράζων, ύποθηκεύων καί 
ένοικιάζων τάς οικίας, έν αίς κατωκει τό νέον ζεύ
γος, ρ-έχρ'.ς ού καί ή γυνή άπαυδήσασα έκ τού διωγ
μού καί έκ τής λύπης ήσθένησε βαρέως καί άπεβίω- 
σεν. Άλλά καί ό μαύρος Eddy μετά μικρόν παρηκο- 
λούθησε τήν σύζυγον αύτού είς τόν τάφον, διότι, τού 
πάθους τής έκδικήσεως κορεσθέντος, ούδεις πλέον 
δεσμός συνέδεεν αύτόν πρός τήν ζωήν. Οί γείτονες, 
οιτινες ένόμιζον αύτόν πάμπτωχον, διότι τόν έβλε- 
τιοί ζώντα ώς αθίγγανον, μεγάλως έξεπλκγησαν δτε 
μετά τόν θάνατόν του έμαθαν ότι ήν ιδιοκτήτης 
εκατόν καί έπέκεινα οικιών.

ΠΑΡΟΡΑΜΑ— Έν τω προηγονμν’νω Τεύχει έν τω ε- 
πιγράμματι τοΰ κ· Ν.Φ Βεγ.Ιερή οηερ άποτεΛε'ϊ έν α· 
κροστιχίδι τήν .ϊε'ζιν θάνατος, έν τω S' σιίχω αντί 
τοΰ επέρχεται άνάγυωθι απέρχεται.

ΠΑΡΕΡΓΑ.

Λύσεις τών έν τφ Κ' τε »χει προβλημάτων.

Άρ. 165. αίνιγμα.—- Ζώνη.
Άρ. 166. ετερον.— Γεωργία.
Άρ. 167. ετερον.— ΓαΛανή.
Άρ. 168. ετερον.— "Υφασμα, φάσμα, ιισμα.
Άρ. 169. ετερον.— Τρικυμία.
Άρ. 170. πΐΌΒΛΗΜΐ AiiosianuriKax. — Έσο 

οικονόμος είς πάσας σου τάς πράζεις.
Άρ. 171. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΡΙΘΜ1ΓΠΚΟΝ.
Ό πατήο σου καί ή μήτηρ σου είχον έκαστος πα

τέρα καί μητέρα, ήτοι έχεις δύο παππούς καί δύο 
προμήτορας, έν άλλαις λέξεσι τέσσαρα πρόσωπα, ή 
τό διπλάσιαν έκείνων, ών είσαι τό άμεσον τέκνον. Οί 
δύο πάπποι σου καί αί δύο προμήτορές σου είχον επί
σης έκαστος πατέρα καί μητέρα, ώστε έχεις τέσσκρας
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προπάππους καί τέσσαρας προμάμμας, ήτοι οκτώ πρό
σωπα, ή το ίιπλάσιον της δευ τέρας άνιούσης γενεάς. 
Καί ούτως έφεξής μέχρι 56ης γενεάς, ήτις ήν 
σύγχρονος του Ιησού Χριστού, οθεν γίνεται ίήλον ότι 
Λέον νά ύψωθή δ άριθμός 2 εις τήν 56ην αυτού δύ- 
ναμιν. Ούτω γινόμενης τής πράζεως, εύρίσκεται ότι 
έγένοντο γεννήσεις 1 39.245,017,489,534,976 ίνα 
ίλθη ό αναγνώστης τού Κόσμου εις τόν κόσμον !

Άρ. 172. αεξιγριφος (charade).— D6lire.
Άρ. 173. γρίφος.— γονεϋ^δ.

Λ Τ Τ Α I
τών έ/τφ Κ'. τείχει προβλημάτων

’Αλεξάνδρα Βεγλερ-η (166. 167, 168, 169. 170, 172) 
— Π. I. Κ. (166. 167, 173).—Σ Ν. Μπόζοβιτς (165, 
166, 168, 169, 170 .—Καλλιορόη Θεοοωρίδου (173).— 
Nemo (1 66, 169, 172) — Χχρίκλεια Κοκκώδη (166, 16S, 
170,1 72). —Έρασμ. Συγγρού(165, 167, 168. 170, 173). 
— Ε Α. Φωτιχδη;(τά αύτχ) —ί. Κιουμουσκερδανίδης 
(169).—Ε. Γαβ?ά;(165, 166. 167, ?68, 473).—Carl 
Frohberger εν Θεραπείοις(166,167, 168, 169, 170, 171, 
172, 173). — Κήπο; Δημαρχία: (168, 1 69, 173). — Α 
Γλωσσότης (166. 168. 169). Χαρίκλ. Ν. Άδχμίδου(1 37, 
168, 1 69, 170).—Β Ν Άδαμίδη; (166. 167, 168, 
169, 170).-Οίκος Μπέλα (169, 170, 172, 173).-I. 
Σ. Μοσκοβι’δης, έν Θερχπείοις (έμμέτρω; 166, 168).—!. 
Α. Κυριχκίδης (166, 169, 173).—Σ. Α. Χουδαβερδόγλους 
(166, 167, 168).

Έν Καλλιουπόλει, Κλεονίκη Παχύ (126, 135, 1 36, 
138, 139, 134). Έν 'Αγίω *Ορει, Πχναγ. Δ.Καραντά- 
νης (121.)

Το ύπ’ άρ. 136 Άριαδνείου μίτου μία μόνη λύσις άπε- 
στάλη ήμϊν, ύπδ τού κ. Κορν. Σπαθάρη.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ

ΑΡ. 174.—ΑΙΝΙΓΜΑ.
(Έκ τών παραβολών καί αινιγμάτων τυύ Schiller).

λέγε μοι τις ή εικων ή έν βνθώ κείμενη, 
'Η αίγλην άπδ τον βυθόν και φώς άρνομένη ; 
Ώς μάγος έν ριπή μορφήν άλλάσσει, άμαυροΰται, 
Προβάλλει άλλη ή αυτή, και αυτή άλλοιοΰται, 
Και πάλιν αίφνης άντ αυτής άλλη γεννάται νέα; 
— Μεταβολή άένναος, και ή εικων ακμαία! 
Μικρά υπάρχει και σμικρδς δ χώρος εν ω κεϊται, 
Πλήν ιδε ! 'Η μικρά αυτή τδ σύμπαν μοι όωρεϊται.

. . Άλλά μοι καί τδν κρύσταλλον τδν τιμαλφή 
[γνωρίζεις ;

Τδνστίλβοντα γλυκΰτερον χρυσού καιάάαμάντων; 
Άάμπει και μένει άφλεκτος, και φλέγων και 

[έκκαίων,
Κυκλίσκος ε&$ εάϊεκμυζα τδ άπειρον τοΰ κόσμον 
Πλησιφαης δ ουρανός, δ ήλιος., ή ίρις, 
Αντανακλώνται έν αντω λαμπρότερονκατόπτρου.

Β. Λ.
ΑΡ 1 75—ΕΤΕΡΟΝ.

Εις τού κώνωπο; τδ σώμα αύρυχώρω; εισχωρώ 
* Αν καί είμαι μέγα; ώστε ούδέ εί; τδ παν χωρώ.

Α. Γ. *Αδ·

ΑΡ. 170—ΕΤΕΡΟΝ.
Τετράπουν ζώον δύσμορφον, γνωστόν διά τδ αϊσος· 
Τά δύ? πρώτα χφαιρώ καί γίνομ’ εύθύς νήσος. Μ. Τ.

ΑΡ. 1 7 —ΕΤΕΡΟΝ.
Τδν *Ολυμπον καυχάσαι ψευοώ; πώς έλελίζει;· 
Διχοτομώ σε ομω;, κχί τότε θά γρνλλίζης. Μ. Τ.

ΑΡ. 1 7S. —ΛΕΞ1ΓΡΙΦΟΣ ΓΑΛΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ.
Διά τών επομένων ελληνιστί γεγραμμενων λέξεων, μετα- 

τρεπομένων εις προφοράν γαλλικήν καί καταλλήλως τοπο
θετούμενων, σχημάτισαν φρχσιν γαλλικήν, χωρίς νά μετά
φρασης ταύτας :

Σΰ νόμιζε βαι βοΰς σΰ νή έκών ταϊς νή βουν σου 
ά τρεις ώραι.

Βατούμ. Μαρία Πούπου.

ΑΓ 1 79.— ΠΑΙΓΝΙΟΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ.
Κυνηγός ^ιαβκίνων πλησίον 3ενίρου, έφ* ού έκά- 

θηντο 20 πτηνά, έπυροβόλησε καί ερριψε τό τού
—Πόσα πτηνά έφονεύθησαν καί πόσα έμειναν έπί 

τού ίέν^οου : _______ «___ ’____________________________ ¥ ¥
ΑΡ ISO.—ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟΣΙΩΠΗΤΙΚΩΝ.

t ττώτΐχ tfc τΗΐτ°+ ΗχΗν· 
. Άδ.

ΑΡ ISI —ΛΕΞΙΓΡΙΦΟΣ. 
(Cliai’acle )· 

Mon premier porte 
Mon second se porte 
Mon tout transporte, 

Batoum Marie P.

Εις τον έπ:στειΛαντα ημιν άνωνύμως} δια της υπο
γραφής ιείς φίίος σου και του Κόσμου συνδρομητής^, 
παρατηρήσεις τινας περί των Πάρεργων, άπαντωιιεν 
οτι συμμεριζο'μεθα ταύτας έν με'ρει, αΚΓοτι έπεθυμου- 
μεν ν9αναχοινώσωμεν αντω προφορικως τάς ήμετέρας 
άντιπαρατηρήσεις.

ΑΡ 1S3— ΓΡΙΦΟΣ

Ε. Δ. Γ.


