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ΚΟΣΜΟΣ
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.

ΕΤΟΣ Α'. ΕΝ ΚΩ.ΝΣΤΑΝΤΙΝΥΟΠΟΛΕΙ, ΣΑΒΒΑΤΟΝ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1883. ΤΕΥΧΟΣ ΚΒ?.

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΗΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ.
ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΙΛΙΕΩΝ.

Φί.Ιί. κύριε Λιευθυττά,

Πρό ημερών τινο.ν έπισκεψάμενος το έν Τσινιλή 
Κιόσκ Αύτοκρατορικόν Μουσείον, παρετήρησα σύν άλ
λαις τήν κατωτέρω άντιγεγραμμε'νην επιγραφήν, ήν 
άναγνούς έσκεψάμην άμε'σως ν’ άποστείλω ύμΐν πρός 
καταχώρισιν έν τώ αξιολογώ περιοδικώ συγγράμμα- 
τι, ού τήν έκδοσιν διευθύνετε, έκπληρών ούτως ίεράν 
πρός ύμάς ύπο’σχεσίν μου περί προσφοράς αρχαιολο
γικών τινων σημειώσεων διά τόν καλόν Κόσμοι-,

Ή επιγραφή αύτη άνακαλυφθεϊσα έν τή ρωααϊκή 
πο'λει τοΰ Ιλίου, έπί τοΰ λο'φου, μετεκομίσθη ένταϋ- 
θα, ώς με έπληροφδρησαν οί έν τώ Μουσείω ύπαλ- 
ληλοι, πρό τεσσάρων περίπου μηνών, καθ’ ήν δηλαδή 
εποχήν έποιεΐτο τάς τελευταίας αύτοΰ έν Ίλίω άνα- 
σκαφάς ό κ. Schliemann. Διά τοΰτο δέ φρονώ δτι 
τυγχάνει είσέτι άνε'κδοτος, διο'τι μέχρι σήμερον, εί 

μή άπατώμαι, τά πρός ήμάς άποσταλέντα έξ ’Αθη
νών καί Εύρώπης αρχαιολογικά περιοδικά συγγράμ
ματα όέν περιε'χουσι τήν έπιγραφήν ταύτην, περι- 
λαμβάνουσαν προξενικόν ψήφισμα τοΰ κοινού τών 
Ίλιε'ων.

"Οθεν, πιστεύω δτι παρε'χω ύμΐν σπουδαΐον έγγρα- 
φρον τής άφνεικς άρχαιο'τητος, νΰν μέν πρώτον διά 
τοΰ Κόσμου έκδοθησομενον, άναφερο’μενον δέ είς τήν 
ιστορίαν τής Ίλιάδος χώρας, ής όλίγιστα γραπτά 
μνημεία τής μετ’ Άλε'ξανδρον έποχής κεκτήμεθα. 
Έστι δέ τοΰτο έγκεχαραγμε'νον έπί μαρμάρινης πλα
κάς (ΰψ. 0,73 γ. μ., πλ. 0,44) έπιμήκους τεθραυ- 
σμε'νης μέν είς πολλά τεμάχια, άλλά προσκεκολ- 
λημε'νης καί έπιμελώς προσηρμοσμε'νης έν ξύλινη 
θήκη προνοία τής A. Ε. τοΰ Χαμδή Βε'η, διευθυν- 
τοΰ τοΰ Μουσείου, δν δίκαιον νομίζω νά έπαινέσητε 
καί ύμεϊς δημοσία διά τούς ύπ’ αύτοΰ καταβληθέν- 
τας αγώνας πρός τακτοποίησιν καί αναγραφήν τών 
είς φύλαξιν έμπεπιστευμε'νων αύτώ ύπό τής Κυβερ- 
νήσεως αρχαίων πραγμάτων.

Έχει δέ τό είρημε'νον ψήφισμα ούτω ;
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ΤΕΚΑΝΔΡΩΙΑΙΣΧΙΝΗΙΧΑΡΟΓΡΗΙ 
ΝΙΚΑΣΙΔΙΚΩΙΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΥΠΑΙΣΙΤΕ 
νεδιοιςπροξενοιςκαιευεργεταις 
ΑΥΤθΙΣΚΑΙΕΓΓΟΝΟίΣΙ/ΙΕΙΣΕΔΟΣΑΝ 
ΑΤΕΛΕΙΑΝΡΑΝΤΩΝΚΑΙΟΣΑΝΩΝΗΤΑΙ 
παρατουτωνηρωληιρροςτουτουςα 
ΤΕΑΗΣΕΣΤΩΤθΥΤΕΛΟΥΣΕΑΝΔΕΤΙΣ 
ΠΡΑΞΗΤΑΙΔΕΚΑΠΛΟΥΝΑΡοΔθΤΩΤθΤΕΛ 
οςτοιςπροξενοιςειναιδεκαιαςυλια 
ΝΑΥΤΟΙΣΚΑΙΕΝΠΟΛΕΜΩ’ΚΑΙΕΝΕΙΡΗΝΗΙ 
ΚΑΙΕΝΚΤΗΣΙΝΚΑΙΓΗΣΚΑΙοΙΚΙΩΝΚΑΙΑΛ 
ΛΟΥΟΤΟΥΑΝΘΕΛΩΣΙΝΕΓΆΤΕΛΕΙΑΙΚ 
ΑΙΙΑΙΕΙΑΣΕΙΝΑΙΚΑΙΕΙΣΦΥΛΗΝΕΙΣΙΟΝΤΑ 
ΣΗΝΑΝΘΕΛΩΣΙΝΚΑΙΑΝΥΡΟΤΟΥΑΔΙΚΩΝ 
ΤΑΙΞΕΝΩΝΕΞΕΙΝΑΙΣΥΛΑΝΕΚΤΗΣΙΛ! 
ΑΔΟΣΣΥΝΑΑΝΒΑΝΕΙΝΔΕΚΑΙΤΟΚΟΙΝΟ 
ΜΤΟΙΛΙΕΩΝΠΑΡΑΚΑΑ ΕΙΝΔΕΚΑΙΕΝΤΟ 
ΙΣΡΑΝΑΘΗΝΑΙΟΙΣΕΙΣΡΡΟΕΔΡΙΑΝΟΝΟΜΑΣ 
ΤΕΙΠΑΤΡΟΘΕΝΚΑΙΑΥΤΟΥΣΚΑΙΕΓΓΟΝΟΥΣ 
ΕΙΝΑΙΔΕΑΥΤΟΙΣΚΑΙΕΝΡΡΥΤΑΝΕΙΩΣΙΤΗ 
ΣΙΝΕΑΝΔΕΤΙΣΤΟΥΤΩΝΤΙΛΥΗΙΚΑΤΑΡΑ 
ΤΟΣΕΣΤΩ
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Πριν ή μεταγράψω τό ψήφισμα τούτο διά τών 
κοινών χαρακτήρων αναγκαίον ήγοϋμαι νά είπω δτι 
τά έπί τής πλακός στοιχειά εισι κανονικά, μαρτυ- 
ροϋντα ίκανώς άρχαίαν έποχήν, τούλάχιστον τών 
μετ’ Αλέξανδρον χρόνων· μάλιστα δέ άποδεικνύασ: 
τούτο τά στοιχεία Q, 3Ξ καί τοϋ τελευταίου έ- 
χοντος λίαν ήνεωγμένα τά σκέλη. Σημειωτέον δμως 
δτι τό fsj δτέ μέν έγκεχάρακται έπί τής πλακός ήμι- 
σκελώς (|\|) δτέ δέ κανονικός· ομοίως δέ καί τά Q 
καί .Q δτέ μέν μικρά παρίσψανται, δτέ δέ δλόκλη- 
ρα. Σημειωτέος έπίσης καί δ παρά τόν γραμματικόν 
κανόνα συνήθης έν ταϊς άρχαίαις έπιγραφαϊς αποχω
ρισμός στοιχείων έκ συλλαβών αρτίων άλλά τοϋτο 
εξεπίτηδες έγένετο, διότι δ λιθοξόος μεταχαράττων 
τό ψήφισμα έπί τής πλακός, προύτίθετο, ώς έκ τίνος 
έν ένίαις σειραϊς αρμονίας φαίνεται, νά έγχαράζη αύτά 
στοιχηδόν. Προσθετέον δέ δτι δ αύτός έν μέν τώ δε- 
κάτω στίχω παραδραμών τό ύπογεγραμμένον ι τής 
δοτικής ΠΟΛΕΜΩ άνεπλήρωσεν έν άνωτέρκ μέν 
θέσει άλλ’ έν μικροτέρω σχήματι* έν δέ τή 13η σειρά 
καθ’ δμοίαν παραδρομήν ένεχάραξε περιττόν ιώτα έν 
τή αίτ. 'ϋι,έας καταστήσας αύτήν ΊΜείας.

Κατά ταϋτα λοιπόν άναγνωςέον τό ψήφισμα ούτω ;

«Τεισάνδρφ, Λϊσχίνη, Χαρόππη, Νίκασιδίχω ’Αρι
στόξενου παισί, Τενεδϊοις, προξένοις καί εύεργέταις 
αύτοϊς χαϊ έγγόνοις, Ίλιεϊς εδοσαν άτέλειαν πάντων 
—καί δς άν ώνήται παρά τούτων ή πωλή πρός τού
τους άτελής έστω τού τέλους, έάν δέ τις πράξηται δε- 
ααπλούν άποδότω τό τέλος τοϊς προξένοις —είναι δέ 
χαΐ άσυλιαν αύτοϊς χαϊ έν πολέμω χαϊ εΙρήνη χαϊ 
ενχτησιν χαϊ γής χαϊ οίκιών καί άλλου οτου άν θέ- 
λωσιν έπ’ άτελεία χαϊ *Ιλιέας είναι χαϊ εις φυλήν 
είσιόντας ήν άν Οέλωσιν- καί άν ύπό του άδικώνται 
ξένων έξεϊναι συλάν έκ τής Ίλιάδος, συνλανβάνειν 
δέ καί τό κοινόν τό ’Ιλιέων — παρακαλειν |δέ καί έν 
τοϊς ΠαναΟηναιοις εις προεδρίαν όνομαστεί πατρόΟεν 
καί αυτούς καί έγγόνους — είναι δέ αύτοϊς καί έν 
πρυτανείφ σίτησιν—έάν δέ τις τούτων τι λύη κατά
ρατος έστω >.

Ή επιγραφή αύτη κέκτηται πολλαπλήν αξίαν* 
σημειωτέα πρώτον ή γραμματική αύτής σημαντικό- 
της έν τή γραφή ονομαστεί καί έν τοϊς κυρίοις όνό- 
μασι Χαρόχπη καί ΝιχασΜχω, άτινα φαίνονται μοι 
άγνωστα άλλαχόθεν καί επομένως αναγραφής άξια 
έν τώ πλουσίω λεξικω τών κυρίων ονομάτων, δπερ 
κατήρτισεν δ Pappe καί, μετ’ αύτόν, δ Benseler τή 
συνεργεία πολλών. Παραβλέπω ωραίας τινάς φράσεις 
ΐνα παρατηρήσω δτι τό προξενικόν τοϋτο ψήφισμα 
πρωτοφανές έστιν, ως εμοι γε δοκεϊ, κατά τό είδος, 
διότι τά γνωστά τών έν διαφόροις έλληνικαϊς πό- 
λεσιν έκδοθέντων προξενικών ψηφισμάτων έχουσιν 
άλλοίους τύπους, διαφέροντας μεγάλως τοϋ τών 
Ίλιέων. Ούχ ήττον αξιοσημείωτος έστι καί ή έλευθε- 
ριότης τοϋ κοινού αύτών πρός τέσσαρας Τενεδίους 
άνδρας καί τούς έγγόνους αύτών, ούς άνηγόρευσε προ
ξένους καί εύεργέτας αύτοϋ. ένεκα λόγων άγνωστων 
•ήμίν. Καί αί μέν άτέλειαι καί τά λοιπά δικαιώματα, 
δι’ ών έτίμησεν αύτούς τό κοινόν, ήσαν πανταχοϋ 

τής Ελλάδος σχεδόν τά αύτά· άλλ’ έν τοσούτφ 
άξιοδαστόν έστι, νομίζω, τό παραχωρηθέν αύτοϊς 
σύν άλλοις προνόμιον τοϋ συλάν έκ τής Ίλιάδος έν 
περιπτώσει άδικίας, διότι τοϋτο έν ούδενί προξενικώ 
Φηφίσματι άπηντήθη είσέτι.

Καί οίαν μέν έννοιαν έχει δ τοϋ προξένου τίτλος 
ένταύθα περιττόν ήγοϋμαι νά περιττολογήσω, έπα- 
ναλαμβάνων κοινά καί έξω τής ύποθέσεως πράγ
ματα* άλλως τε, φίλε κ. Συντάκτα, δύνασθε νά 
παραπέμψητε τούς φιλομούσους τοϋ Κόσμου άναγνώ- 
στας είς τό περί ξεηωζ πρόχειρον άρθρον τοϋ γνω
στού Λεξικού τής ελληνικής άρχαιολογίας* έπι- 
τραπήτω μοι δμως νά ύποδείξω ύμϊν δτι προξενικά 
ψηφίσματα τοϋ ’Ιλίου, κατά τούς κοινούς τύπους, 
ύπάρχουσι μέν ήμιν γνωστά έν τώ Corp. Inscript. 
Gnjecarnm (άρθ. 3596, 3598) καί έν ταϊς Anti- 
quites Troyennes τοϋ κ. Schliemann (σ. 12—13), 
άλλά τό άποστελλόμενον ύμϊν φαίνεται μοι άρχαιότε- 
ρον πάντων, καί μάλιστα τής πρό Άντιόχου Α' επο
χής, δι’ δν προεϊπον λόγον εί δέ μοι έξεστιν είκοτο- 
λογήσαι, τολμώ νά χρονολογήσω τήν ήμετέραν έπι- 
γραφήν μεταξύ τών Όλυμπ. 120 —140. Άρχαιό- 
τερον δέν έπιτρέπεται νά προβώμεν επόμενοι χωρίω 
τινί τοϋ Στράβωνος (ΙΓ’, α', 26) έχοντι ούτω : «Τήν 
δέ τών Ίλιέων πόλιν τών νϋν τέως μέν κώμην είναι 
φασι, τό ιερόν έχουσαν τής Άθηνάς μικρόν καί εύτε- 
λές. ’Αλέξανδρον δέ άναβάντα μετά τήν έπί Γρανίκφ 
μάχην, άναθήμασί τε κοσμήσαι τό ιερόν καί προσα- 
γορεϋσαι πόλιν καί οίκοδομίαις άναλαβεϊν προστάξαι 
τοϊς έπιμεληταις έλευθέραν τε κρϊναι καί άφορον, 
ύστερον δέ μετά τήν κατάλυσιν τών Περσών έπιστο- 
λήν καταπέμψαι φιλάνθρωπον, ύπισχνούμενον πόλιν 
τε ποιήσαι μεγάλην καί ιερόν έπισημότατον, καί 
άγώνα άποδείξειν ιερόν. Μετά δέ τήν έκείνου τελευ
τήν Λυσίμαχος μάλιστα τής πόλεως έπεμελήθη καί 
νεών κατεσκεύασε καί τείχος περιεβάλετο δσον τετ- 
ταράκοντα σταδίων, συνώκισέ τε είς αύτήν τάς κύ
κλω πόλεις άρχαίας ήδη κεκακωμένας, δτε καί ’Αλε
ξάνδρειάς ήδη έπεμελήθη, συνωκισμ.ένης μέν ήδη ύπ’ 
’Αντιγόνου και προσηγορευμένης Άντιγονίκς, μετα- 
βαλλούσης δέ τοϋνομα* έδοξε γάρ εύσεβές είναι τούς 
’Αλέξανδρον διαδεξαμένους έκείνου πρότερον κτιζειν 
έπωνύμους πόλεις, είθ’ εαυτών καί δή καί συνέμεινε 
καί αϋξησιν εσχε, νϋν δέ (κώμην ούσαν) καί ΓΡω- 
υ.αίων άποικίαν δέδεκται, καί έστι τών έλλογίμο^ν 
πόλεων ».

ΊΙ κυριωτέρα δέ σημαντικότης τοϋ ψηφίσματος 
εύοηται έν τή μνεία τοϋ «Κοινού τοϋ Ίλιέων», δπερ 
νϋν πρώτον γινώσκεται* έγνωσται δμως έξ έτέρας 
αακράς έπιγραφής τοϋ νέου Ιλίου, χρονολογούμενης 
μέν μεταξύ τών έτών 306—301 π. Χρ., έκδοθείσης 
δέ έν Archeologische Zeitung (έτ. 1875, τόμ. 32, 
σελ. 151—154), δτι έν αύτω ύπήρχε «Κοινόν τών 
πόλεων» (στίχ. 17), ήτοι «τών πόλεων τών κοινω- 
νουσών τοϋ ιερού καί τής πανηγύρεως» (στίχ.25), δ
περ, καθ’ ά έκ τής αύτής έπιγραφής φαίνεται, έκτεινό- 
μενον άπό Ααμψάκου μέχρι Γαργάρων, κέντρον αύτοϋ 
είχε τό ύπ* ’Αλεξάνδρου ώς φησιν άνωτέρω

Στράβων, κοσμηθέν ιερόν καί είς νεών ύπό Λυσιμά
χου κατασκευασθέν, λεγόμενόν δέ κοινή «ιερόν τής 
’Αθήνας τής Ίλιάδος^». Τούτου λοιπόν τοϋ κοινού 
ή συνδέσμου άμεσον συνέχειαν νομίζω τό ύπό τής 
ήμετέρας επιγραφής νϋν πρώτον γνωστοποιούμενου 
«Κοινον τών Ίλιέων». Είρήσθω δέ δτι τήν ίσχύν καί 
τάς προνομίας αύτοϋ έσεβάσθησαν καί οί ’Ρωααιοι, 
διότι έν έτέροις μεταγενεστέρας έποχής ψηφίσμασι 
τοϋ Ιλίου (C. I. G., άρθ. 3602—3604) άπαντώμεν 
το ρητόν : αΊλιεϊς καί αί πόλεις αί κοινωνοϋσαι τής 
θυσίας καί τοϋ άγώνος καί τής πανηγύρεως»· τοϋθ’ 
δπερ φαίνεται επιμαρτυρών καί Στράβων έν βιβλ. ΙΓ', 
α', 28. Σημειούσθω δ’ έτι δτι οί έν στίχ. 18 τοϋ 
ψηφίσματος άναφερόμενοι άγώνες τών Παναθηναίων, 
εν οίς, κατά τό θέσπισμα τοϋ κοινού, έπετρέπετο 
παρακαλεϊν τούς προξένους καί τούς έγγόνους αύτών 
είς προεδρίαν όνομαστί, είχον έν Ίλίω ίδιον καθί- 
δρυμα Παναθήναιον προσαγορευόμενον, είς τό όποιον, 
εν εποχή μεταγενεστέρα, άπό τίνος προσόδου έγίνετο 
ανά πάν έτος έν τή εορτή τών ΊΜαχών πομπή καί 
θυσία τή Άθηνά (C. I. G. άρθ. 3599). Άλλά μετα
γενέστερον άπαντώσι καί νέα Παναθήναια (C. I. G. 
άρ. 3598, 3680).

Αξία δέ διασαφήσεώς τινός έστι καί ή 13η γραμ
μή, καθ’ ήν παρατηροϋμεν δτι τό τής ίσοπολιτείας 
διδόμενον ύπό τοϋ Κοινού τοϊς προξένοις δικαίωμα 
επετρεπεν αύτοϊς νά καταλέγωνται έν οίαδήτινι φυλή 
τής Ίλιάδος· δτι δέ καί τό Ίλιον, κατά τάς άλ- 
λας πόλεις, διηρεϊτο είς φυλάς, δείκνυσι καί ή έπι- 
γραφή 3599 τοϋ Corp. Inscript. Graecarum, έτε- 
ραι μαλιστα ποιοϋσι μνείαν τών ονομασιών τριών, 
τής Άλεξανδρίδος φυλής, πρός τιμήν άναμφιβόλως 
τοϋ οικιστοϋ (ίδε άνωτ. Στράβ.), τής Άτταλίδος 
καί τής Πανθωίδος (C. 1. G. άρθ. 3615, 3617).

Ταύτα ικανά, νομίζω, πρός μικράν διασάφησιν τής 
αξιολόγου ταύτης έπιγραφής.

Πέραν, 23 Ιανουάριου 1883.

Α. Παπαδοπουλος Κ,εραμευς.

ΤΕΣΣΑΡΑ ΑΝθΠ ΚΑΙ ΕΙΣ ΚΑΡΠΟΣ.1 2

1 ’Αθήνας Ίλιάδος μέμνηται ΊΙρο'δ. Ε', 95, και τά νο 
μίσματα τοϋ Ιλίου (ί'δε Eckhel. D. Ν. V., β', 485), τάς 
δέ έν τψ ιερψ αύτής θυσίας έξετέλουν οι ιερονόμοι καί οί 
πρύτανεις μετά τής ίερείας (C. I. G., άρθ. 3595).

2 Ίδε τεύχος ΚΑ'.

ΔΙΗΓΗΜΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ! ς\
Ό Φήλιξ είχε προςκαλέσει τόν νέον αύτοϋ φίλον 

νά διέλθη ημέρας τινάς έν τώ οίκω Χάλδεν τοϋ Λού
ξωφ παντί τρόπω άποφεύγοντος τήν πρόςκλησιν, ό 
Φήλιξ ζωηρός ών καί έράσμιος τόν τρόπον, έτι μάλ
λον έπέμεινεν, έως ού ό Λούξωφ είπεν αύτω*

— Έπίτρεψόν μοι νά φανώ ειλικρινής* δέν δύνα- 
ναμαι νά έλθω είς τόν οίκον σου. Ό άποθανών πα

τήρ χου ήρισε πρό τινων έτών μετά τοϋ πατρός σου. 
Προτιμώ μάλιστα καί σε παρακαλώ μηδέ τό όνομά 
μου νάναμνήσης είς τούς σούς. A qnoi bon ;

Ό Φήλιξ διετέθη λίαν δυσαρέστως καί άπεκοίνατο·
— Ό πατήρ μου δέν είνε τόσον μνησίκακος.
Άλλ’ έπειδή πάλιν θωπευτικώς έπιμένων είπεν ό 

Λούξωφ·
— Δός μοι ύπόσχεσιν, σέ παρακαλώ, ό Φήλιξ, 

ώς συνήθως, συγκατένευσεν.
Άλλ’ ήδη δέν ήδύνατο, ώς δτε ύπέστρεφεν έκ τοϋ 

γυμνασίου, νά προςίδη έλευθέρως καί ύπερηφάνως είς 
τά όμματα τής μητρός αύτού· ή ώχρότης μ.άλιστα 
αύτοϋ έξέπληξεν έκείνην. Μεγάλως δμως ετερψάν τήν 
τε μητέρα καί τόν πατέρα αύτοϋ αί ζωηραί περιγρα- 
φαί τοϋ νέου αύτοϋ βίου· ή μήτηρ μάλιστα είπεν 
δτι ήσαν λαμπρά τά ένδεικτικά τοϋ υιού, άλλ’ ο 
πατήρ έμειδία καί έσιώπα.

— Πρέπει, προςέθηκεν ή μήτηρ, πάλιν νά παχύ- 
νωμεν τόν δυστυχή νέον, δςτις ίσως πολύ μελετά καί 
σύ οφείλεις νά έξε'ρχησαι μετ’ αύτοϋ είς τόν δροσε
ρόν άέρα. . . .

Καί ή μήτηρ τοϋ Καρόλου σφοδρά εχάρη έπί τη 
έπισκέψει τοϋ κοσμίου αύτής υίοϋ, δςτις έφαίνετο 
γενόμενος ύψηλότερος καί σωματωδέστερος. Άλλ’ ή 
εύμετάβλητος ψυχική αύτοϋ διάθεσις καί τό εύερέθι- 
στον, έθλιβον τήν συνετήν Ελένην, ήτις τάχιστα 
παρετήρησεν δτι ή πρός τόν Φήλικα σχέσις τοϋ Κα
ρόλου δέν ήτο ήδη ή αύτή, ό δ’ Όθων, καίπερ δι- 
στάζων, έπεκύρωσε τήν παρατήρησιν αύτής. Τάς 
διακοπάς ό *Οθων διήλθε εύαρεστώτατα ή οί τρεις 
άλλοι, ούδέν δέ είχε νά κρύψη άπό τοϋ πατρός αύτοϋ.

— Λοιπόν εύκολώτερον άνέτεμες νεκράς γλώσσας, 
ή νεκρούς Ανθρώπους, είπεν άστειευόμενος ό φαρμα
κοποιός. Άλλά καί ούτω θά γείντις διδάκτωρ.

Ό δέ Ιωάννης ούδέ μίαν ημέραν άπήλθεν οίκαδε, 
τούναντίον δέ αίφνης πρός αύτόν ϊπορεύθη ό δασμό- 
λόγος θειος αύτοϋ. Ό θαυμασμός άμφοτέρωθεν ήτο 
μέγας, τοϋ μέν Ίωάννου έπί τή άπροςδοκήτω έπι
σκέψει, τοϋ δέ θείου έπί τή λαμπρά κατοΓκία τοϋ 
άνεψιοϋ αύτοϋ. Κεχηνώς διήλθε τήν εύρεϊαν μαρμα- 
ρίνην αύλήν καί άνήλθε τήν λαμπράν καί ήρέμα άνερ- 
χομένην κλίμακα* δτε δ’ άνήλθεν είς τό λαμπρόν 
δωμάτιον, έφώνησε λέγων

— Ανόητε, τό όνομά σου είναι Λάμ! Τίς θά πλη- 
ρώση ταϋτα;

— Σύ, θεϊέ μ.ου, είπε ξηρώς δ Ιωάννης.
— ’ΕΥώ ; ν
— Ούδείς άλλος. "Οτε έχωρίσθημεν, δέν μοι εί

πες· Διά παραλυσίας καί τά παραπλήσια όέν σοι δί
δω οβολόν, άλλ’ δ άνθρωπος πρέπει νά ένδύηται 
καλώς καί νά εχη κοσμίαν κατοικίαν ; Λοιπόν τί 
βλέπεις τήν δαπάνην, έάν δέν έπαρκής ; Καί έγώ τί 
κάθημαι έδώ ;

— Άλλά πάν μέτρον άριστον ! Σύ κρατείς οίκον 
πρίγκηπος !

— Έρώτησον άντί πόσου έχω αύτόν.
Άλλά τοϋ άλγοϋντος θείου σείοντος έν άπογνώσε^ 

τήν κεφαλήν, γελών δ Ιωάννης είπεν
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— Άντί ούδενο'ς, καί μή άνησύχει.
Καί διά βραχέων άφηγήσατο τά γενόμενα, προς- 

θείς άμα-
— Χαίρω δέ διότι ήλθες, διότι θέλω νά σ’ έρω- 

τήσω, πώς σοι φαίνεται τούτο ;
— Καλο'ν, φίλε μου, σύ γνωρίζεις τούτο, είπεν 

ό δασμολόγος, άναπνέων ώς ό άπό άχθους τινός 
απαλλασσόμενος. Άλλά νά σοι είπω· είσαι εύτυχής...

Ό κύριος Μούγγος ηύδόκησε νά καθήση είς τήν 
τράπεζαν ό ξένος τού συνοίκου αύτού, έμειδίασε δέ 
δτε ό ’Ιωάννης έψιθύρισέ τι είς τό ούς αύτού.

Μετά πολλάς προςκυνήσεις ό δασμολόγος έκάθησε, 
προςέβλεπε ό’ έναγωνίως πώς οί άλλοι μετεχειρί- 
ζοντο τά διάφορα εδέσματα καί άπένειμε τή πλού
σια τραπέζη όλιγωτέραν ής ήτο αξία τιμήν. Άλλ’ 
δμως ό πυρώδης οίνος βαθμηδόν κατέστησεν αύτόν 
τολμηρότερον, έν δέ τοϊς τραγήμασι συνήψε μετά τού 
εύπροςηγόρου Άγγλου σπουδαϊον διάλογον περί δεν
δροκομίας.

Άφ’ ού έπαιξαν εν τώ αμέσως συνεχομένφ σφαι- 
ριστηρίφ καί έπιον καφέν, ό ’Ιωάννης εκωδώνισε καί 
έφώνησε τω προςελθόντι ύπηρέτη-

— Ζεύξατε τήν άμαξαν θ’άπέλθω μετά τού 
θείου μου ! . . .

— Ανεψιέ, τό παρακάμνεις ! είπεν ό δασμολόγος, 
σείων τήν κεφαλήν, έν ω ταχέως ώχούντο έπί τού 
κομψού ανοικτού οχήματος διά τών ομαλών δρόμων 
τών κυανομελάνων όοέων.

— "Ω ! "Ο τι γίνεται πρέπει νά γίνηται ολόκλη
ρον, είπεν ό ’Ιωάννης.

— Ποιος φοιτητής είνε αύτός ; ήρώτησεν ό θείος, 
δείξας εύπάρυφόν ,τινα έφιππον νέον.

— Τής εταιρείας τών Γότθων. Άλλά τώρα έχω 
πάλιν νά σ’έρωτήσω τι. Γνωρίζεις τινά Λούξωφ ;

— ”Αν γνωρίζω τόν βαρώνον Χάλδεν-Λούξωφ καί 
τήν ύψηλόφρονα μητέρα του ; Ό Θεός γινώσκει πώς 
ζώσιν ακόμη. Τό χρεόνεσθαι έχει όρια καί αύτό. 
Άλλ’ ο πρωτότοκος θά πράξη βεβαίως τι, μεθ’ δσα 
καί άν εγένοντο. Έχει ένα μόνον υιόν έάν είς τού
τον μεταβή δ τι είνε ανθρώπινον, τότε ό συγγενής 
του θά βαδίση είς τά ίχνη του καί θά γείνη πλού
σιος άνήρ.

Ό ’Ιωάννης ώχρίασε, σμήνος δέ θλιβερών έννοιών 
κατεκλυσε τήν κεφαλήν αύτού. ΤΙ παρασιώπησις 
αύτη τού πλήρους ονόματος τής άλλως μεμακρυ- 
σμένης συγγένειας- ή σκόπιμος προςκόλλησις τού 
Λούζωφ εις τόν άθώον Φήλικα, δςτις ΐστατο μεταξύ 
εκείνου καί μεγάλης κληρονομιάς, ταύτα πάντα ένί- 
σχυσαν τήν ύποψίαν καί άπέχθειαν τού Ίωάννου είς 
ύψιστον βαθμόν.

Κατά τήν λοιπήν πορείαν μ.όνος ό θείος ώμίλει. 
Ότε δε κατήρχοντο τού οχήματος, διστάζων έθηκε 
πας Ζε^?α’ 5’·5 θυλάκια. Νόμισμά τι έφάνη αύτώ 
Χίαν μικρόν καί έτερον λίαν μέγα. Τότε έμειδίασε 
πάλιν ό άνεψιός αύτού καί είπε μεγαλοπρεπώς-

— Μή άνησύχει, θείε- οί άνθρωποι ήμών δέν δέ
χονται φιλοδωρήματα.

Ιο σπάνιον τού φαινομένου έφάνη εύγενέστατον 

τώ δασμολογώ, δςτις, δηλώσας έξοχον ύπόληψιν 
προς τόν κύριον Μούγγον καί ικανόν σέβας πρός τόν 
έαυτοΰ άνεψιόν, έχοντα τοιούτους εύγενεϊς φίλους, 
άπήλθε πάλιν είς τά ίδια.

Ό θειος μάτην ήθέλησε νά πείση τόν Ίωάννην 
νά μείνη δσον ήδύνατο πλείονα χρόνον έν τή θεξψή 
ίρ(ύ.1εα. Ό φιλόσοφος, πιστός τή εαυτού άποφάσει, 
άμα τή ένάρξει τής θερινής εξαμηνίας, κατέλαβε 
πάλιν τό γυμ,νόν αύτού δωμάτιον, τό έχον πέντε 
παράθυρα, τό δμοιον πρός κιβώτιον ύάλων, ώς ό 
’Ιωάννης έλεγε. Κατήρχετο δέ καθ’ έκάστην είς τόν 
σιδηρόδρομον, άναμένων τούς τρεις αύτού Φίλους. 
Ότε ήλθον ούτοι, μόλις άνεγνώρισαν αύτόν, φέροντα 
πίλον xara^ia καί νέον θερινόν ιματισμόν, ίστάμενον 
έν τή θύρα τού σταθμού, έχοντι έν τω εύωνύμω βρα- 
χίονι έλαφρόν έπανωφόριον καί τή δεξιά έξάγοντα 
βαρύ χρυσοΰν ώρολόγιον, δπως έξακριβώση τόν δρό
μον τής αμαξοστοιχίας. Ούτως είχε δηλώσει τήν 
εύγνωμοσύνην αύτού ό κύριος Μούγγος, άφ’ ού άπε- 
κρούσθησαν αί παρακλήσεις αύτού ίνα πλείονα χρόνον 
μείνη παρ’ αύτώ ό ’Ιωάννης, ού ό χαρακτήρ βεβαίως 
δέν έπέτρεπε χρηματικήν τινα άντάμειψιν. Ό Άγ
γλος είχε προςκαλέσει αύτόν νά διδάσκη τούλάχιστον 
ιδιαιτέρως τά τέκνα αύτού- άλλ’ ό Ιωάννης έξ όκνη 
ρίας καί φιλίας τήν ωφέλειαν ταύτην έχορήγησε τώ 
Γολιάθ.

— Είνε έράσμια πλάσματα, ό Πέρτσυς καί ή 
Άραβέλλα, είπε πρός τόν Κάρολον καί ό πατήρ πλη- 
ρόνει λαμπρά. Άλλά σύ είσαι καταλληλότερος καί 
δύνασαι κάλλιον νά ώφεληθης. Έγώ ήδη ένδύομαι 
ώς βαρώνος, θέλω δέ καί νά ζώ ώς τοιούτος.

Ό Κάρολος βεβαίως έδέξατο μετά ποοθυαίας, διότι 
ή καρδία αύτού έσπαράσσετο, οσάκις έλάμβανε χρή
ματα παρά τής μητρός αύτού.

Ό Φήλιξ ήκροάτο, διαφερόντως θαυμάζων τάς 
πεοί Λούζωφ άνακοινώσεις τού Ίωάννου, άλλ’ ούδέν 
συνήγεν εύκταϊον έξ αύτών^συμπέρασμα.

— Όλίγην δεικνύει μοι έμπιστοσύνην, άποκρύ- 
πτων μοι πάντα ταύτα, είπεν άλλ’ ή πτωχεία είνε 
δύσπιστος, παράδειγμα δέ ό άλλως φίλτατος ήμϊν 
Κάρολος. Πρέπει λοιπόν νάποκρούσω φίλον, όιότι είνε 
έξάδελφός μου, διότι διάκειται έν άπορία ·, Σύ βε
βαίως, ’Ιωάννη, ύστατος πάντων θά μοι συμβου
λευτής τοιούτό τι.

— Ό άνθρωπος είνε άνωφελής, είπεν ό ’Ιωάννης. 
Φήλιξ, φοβού αύτόν. Δύναται νά σοι δώση μεξικα- 
νικόν δηλητήριον ή νά σε φονεύση καθ’ ύπνον.

— Λοιπόν έλθέ παρ’ έμοί καί φύλαττε τόν ύπνον 
μου, είπεν άστείως ό Φήλιξ- έμίσθωσα τό περίπτερον 
τοΰ κήπου Χάλς καί έλαβον θέσεις δι’ άμφοτέρους ή
μάς. Τή άληθεία, έφ’ εξής πρέπει νά συνδιάγωμεν 
περισσότερον, ή δσον φεύ ! έγίνετο κατά τούς τελευ
ταίους μήνας.

—Εύχαριστώ, είπεν ό ’Ιωάννης. Όταν δλως έξαν- 
τλήσω χρήματα καί πίστωσιν, τότε ίσως- άλλά τώ
ρα, ένόσω διατηρείται ό πλούσιος ιματισμός, πάς 
άνθρωπος μέ ύπολήπτεται καί εύρίσκω όσην θέλω 
πίστωσιν.

Καί ύπερηφάνως έπεδείκνυε τά ένδύματα αύτού. 
Μετά μίαν εβδομάδα ό ’Ιωάννης έσχε νέαν λύπην. 

Ό Κάρολος είχε σπεύσει είς τής Ασπασίας τή εσπέρα 
τής άφίξεως αύτού, άλλ’ ίδών διαλυομένην τήν άπά- 
την αύτού, άπήλθεν έν οδύνη. Ή κόρη έπί μακρόν 
χρόνον άπουσίαζεν έκ τής πόλεως. Ό νέος ούδενί 
έφανέρου τήν θλΐψιν αύτού, ούδ’ αύτφ τώ έν σιωπή 
παρατηρούντι ’Ιωάννη, άλλ’ έπί πολλάς ήμ.έρας περι- 
ήρχετο άναυδος καί άδιάφορος, έπινεν άδιακόπως 
πολύ, πρός μέγαν θαυμασμόν τού Όθωνος καί ποτέ 
τοΰ Ίωάννου καθεύόοντος τή μεσημβρία έπί τού ά- 
χυρίνου αύτού στρώματος, είςώρμησεν είς τό δογμά
των καί έξέπληξε τόν φιλόσοφον ώς απεγνωσμένος 
ιδιώτης καί κοινός άνθρωπος.

Σπανίως ό Ιωάννης είχε τοσούτο ταραχθή. Άνε- 
πήδησε βιαίως καί ή κλίνη αύτού συνεσείσθη.

— Άνθρωπε, είπε, είσαι μωρός ; Πώς κατήντη- 
σας ούτω ;

— Ούτως έπέπληξας καί τόν γλυκύν Φήλικα ; 
είπεν ό Κάρολος, δςτις δέν έφαίνετο νήφων, έ'χων τό 
πρόςωπον έρυθρότερον τού συνήθους.

Ό ’Ιωάννης παραδόξως συνεκινήθη, διότι καί πρός 
τόν Όθωνκ ποτέ είχεν ομοίως ομιλήσει, ήδη δέ είπε 
πολλώ ήπιώτερον.

— Άλλ’ άλλος είνε ό Φήλιξ, Κάρολε- έχει καί 
χρήματα καί εύκαιρίαν.

— Βεβαίως, είπεν ό Κάρολος, ό πλούσιος πάντα 
δύναται, άκόμη καί , . .

Ό λοιπός λόγος άπώλετο έν άσαφεϊ τινι γογ- 
γυσμώ.

— Άλλά καί έγώ έχω χρήματα, έπανέλαβε, 
τούλάχιστον διά τούτο τό θέρος.

Άναμνησθείς δέ τίνι ώφειλε τήν έκτακτον προςο- 
δον, είπε-

— Μή όργίζου, φίλε ’Ιωάννη. Καί σύ πολλάκις 
έξεθείασες τόν ζωηρόν καί φαιδρόν νεανικόν βίον.

— Έπεθύμουν όντως νά όργισθώ καί τότε ίσως 
θά σέ άνεχαίτιζον. Άλλ’ ή οργή μου ταχέως έξατμί- 
ζεται. Είθε έκαστος νά γίνηται συνετός έξ ιδίας πί
κρας πείρας ! Άπόφευγε λοιπόν τάς νέας άναστροφάς 
σου. Ό άρχηγός τών νέων φίλων σου είνε θλιβερός 
τις άνθρωπος, ραιβοσκελής, φέρων υψηλά ύποδή- 
ματα, κίτρινου έπανωφόριον καί παράδοξον πρός
ωπον.

— Αύτός ούτος με προςείλκυσεν, ώμολόγησεν ό 
Κάρολος. Άλλ’ είνε δυστυχής καί δέν έχω άνάγκην 
νά δυσκολεύωμαι ένώπιον αύτού. Άφες ολίγον νά 
συνδιάγω μετ’ αύτού, διότι έχω άνάγκην διασκε- 
δάσεως.

Άλλ’ ήλθε τό τέλος τοΰ μηνός καί ό Κάρολος 
έλαβε τόν πρώτον λαμπρόν αύτού μισθόν. Τότε 
έσπευσε πάραυτα ο’ίκαδε καί έγραψεν εγκάρδιον έπι- 
στολήν πρώτη ιδέα έπήλθεν αύτώ νά πέμψη τό 
χρήμα τή μητοί αύτοΰ. Άλλά πριν ή βάψη τόν κά
λαμον, έπήλθε ψυχρότερα τις σκέψις. Ίσως ό γη
ραιός φαρμακοποιός όρθώς έλεγε, διηγούμενος τήν 
εαυτού ιστορίαν- ’ίσως τόν βίον έκάστου καθορίζει ση- 
μεΐόν τι, εί καί μή δυνάμεθα σαφώς πάντοτε νά έξ- 

ακριβώαεν αύτό. Τό σημεΐον τούτο είχεν ήδη πάν
τοτε φανή έν τώ βίω τού Καρόλου. Αί ίδέαι αύτού 
έπί πολύ παραδόξως συνεκρούοντο, έπί πολύ ή γλώσ
σα τής τρυτάνη ς έταλαντούτο καί έν τέλει έκλινεν, 
άλλ’ ού .πρός δεξιάν.

— Τίς οίδε τί συμβαίνει ; έψιθύρισέ. Τό φθινό
πωρου δύναμαι μόνος έγώ νά κομίσω είς αύτήν τά 
χρήματα.

Μετά τρεις ήμ.έρας δέν είχεν ούδέ οβολόν, έπιστρέ- 
ψας ο’ίκαδε έν κραιπάλη, τή χειραγωγήσει τού ραι
βοσκελούς συναδέλφου αύτοΰ καί έτέρου τινός συμπό
του. Είχον μεθυσθή άγρίως έν τινι πλησιοχώρω οί- 
κήματι. Τού Όθωνος ή καρδία συνεστάλη, άμα κα- 
ταπεσόντος τοΰ Καρόλου, δίκην άναισθήτου όγκου.

Τή έπιούση ήρισαν σφοδρώς οί δύο σύνοικοι καί 
άπό τότε ό Κάρολος έτι μάλλον κατά τό δοκούν έ
βαινε τήν οδόν αύτού. Υπερήφανος ών, δέν ώμολόγει 
τήν αισχύνην καί μεταμέλειαν αύτού, προύτίμα δέ 
τήν άναστροφήν τών νέων αύτού φίλων, οίτινες ούδέν 
έμέμφοντο αύτώ, άλλά τούναντίον έχαρακτήριζον 
αύτόν ώς έζοχον -καί έπιμελέστατον.

Καί όντως- είτε έκ παλαιάς συνήθειας, είτε έξ άλα- 
ζονείας τινός, τακτικώς έτι έφοίτα είς τά μαθήματα, 
ούδέν παοέλειπεν ιδιαίτερον μάθημα καί ένίοτε μα 
νιωδώς εΐργάζετο οίκοι. Πολλάκις μάλιστα, ύποστρέ- 
φων έκ τού καπηλειού έν βαθεία νυκτί καί έχων ά
νάγκην ύπνου, δέν έπιπτεν είς τήν κλίνην, άλλ’ έξη- 
κολούθει έργαζόμενος έν τώ φιλολογικώ αύτού θέμα- 
τι. Καί τότε έλεγε ψιθυρίζων

— Ό βλάξ έκείνος κοιμάται καί πάλιν θά θαύ- 
μάση!

Άλλ’ ή εργασία έκείνη δέν ήτο έμπεδος καί ήρε
μος, ούδείς δέ δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν . . .

Έν τούτω τώ μεταξύ μεγαλοπρεπέστατοι! έπήλθε 
τό θέοος καί τά λαμπρά περίχωρα τού πανεπιστη- 
μ.ίου έκόσμει δαψιλές καί ένθουσιώδες κάλλος. Ό Φή
λιξ, διαοκώς πολιορκούμενος ύπό τού φιλόφρονος 
Λούξωφ, άπήλαυε τού βίου άπλήστως καί σχεδόν 
καθ’ έκά.στην έξήρχετο πολλάκις δέ καί ίππευε. Καί 
ό Κάρολος δέ συχνά σύν τοίς φίλοίς άνήρχετο είς τά 
όοη έφιππος. Ούτως έκ τής τετραπλής εταιρίας μό
νος ό Όθων καί ό Ιωάννης ήσαν καθ’ εαυτούς πε- 
ριωρισμένοι- ό δεύτερος μάλιστα σπανίως έκινεϊτο 
χάριν μεγάλης οδοιπορίας.

— Άρκει μοι, έλεγεν, είς φίλος, έν ποτήριον οίνου 
έν τή σκιά. Πόρρωθεν τά όρη φαίνονται θαυμάσια.

Ό Όθων, έπισκεψάμενός ποτέ αύτόν, εύρε πρό 
τής θύοας νέον τινά ύποπτον κκί πιναρόν. Ούδ’ ο 
Ιωάννης διετε'λει έν εύθυμία.

__:Φαντάσθητι άναισχυντίαν, έφώνησεν. Ό έν 
όδώ Λίντ άνάξιος προστατευόμενο'ς μού μοι στέλλει 
άνοικτόν τούτο τό σκύβαλον ....

Ό Όθων έλαβε μειδιών τό έσχισμένον χαρτιονι 
ήτο απαιτητική έπιστολή, σαφώς γεγραμμένη καί 
τό ποσόν άξιον λόγου.

— Έχρεώθης, είπε τώ ’Ιωάννη.
— Βεβαίως, διά νά βοηθήσω τόν άθλιον. Ιδού 

νύν ή εύγνωμοσύνη του. Καί ο νέος περιμ.ένει άπάν- 
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τησιν. Άλλ* είνε άνάξιον νάάγανακτώ- άς περιμένη!
— Δύναμαι νά σοι βοηθήσω διά τινων ταλλή- 

ρων; ήρώτησεν ό πάντοτε μή στερούμενος φίλος αύ
τοΰ.

— Τί λέγεις ; θά ήτο άσωτία. Ούχί- ό άθλιος, 
εις δν συνέστησα έμαυτόν, σάς καί τόν κύριον Μοΰγ- 
γον, οφείλει νά μά.θη ηθικήν.

Καί τότε έγραψεν, έσκέψατο, έγραψε πάλιν, έγέ- 
λασε μεγαλοφώνως καί μετ’ ολίγον άνέγνω επιστο
λήν, δι' ακανόνιστων στίχων, έχουσαν ώδέ πως·

«Εντιμότατε Βάγκενερ ο,
Καί μετά τινα δυσμενή σχόλια καί εξηγήσεις εξακο
λούθησε-

«Θά τά λάβης δλα, δταν λάβω χρήμα- ταπεινο'ς 
σου ύπηρέτης, αιωνίως οφειλέτης, θά σοΰ είμ’ έγώ ο 
Αάμ ».

Μόλις έσφραγίσθη καί έδο'θη τώ περιμένοντι ύπη- 
ρέτη ή επιστολή, ό ’Ιωάννης εύθυμότατος άνεφώ- 
νησεν-

— Άγωμεν τώρα, νά ίδωμεν όποιον προ'ςωπον 
θά έχη ό άνθρωπος καί τί θά λέγη.

Μόλις διήλθον τήν γωνίαν, άφίκοντο λίαν εγκαί
ρως, όιότι κατώρθωσαν νάκούσωσιν άθε'ατοι τόν 
πρό της θύρας αύτοΰ ίστάμενον κάπηλον, λέγοντα 
πρός τόν γείτονα-

— Ό φοιτητής μοι έ'γρζψε γράμμα φλύαρον καί 
φρόνιμον καί δλα κατά στίχον άλλά τό τέλος δεν 
μοι άρέσκει- «Αιωνίως οφειλέτης θά σοΰ είμ’ έγώ ο 
Αάμ !»

— Καλ’ ήμέρα! είπε νΰν ό ’Ιωάννης έμφζνισθείς- 
γέμισόν μου πάλιν σιγάρα τό θυλάκιον!

Καί έξήγαγε τό μέγα κυτίον, δώρον τοΰ Πέρτσυ 
ιδιαίτερον.

— Χωρεϊ άκριβώς είκοσιπέντε.
— Πολύ καλά, κύριε Αάμ! είπεν δ Βάγκενερ καί 

έσπευσεν όπισθεν τής τηλίας.
— Δέν θέλετε τό είδος Villa Clara-,
— Ναι, είπεν ό Ιωάννης, καί έρριψε φλωρίνιον.
— Δέν είνε ανάγκη, τό γράφω.
— θύχί! αρκετά έγράφησαν έως τώρα. "Αν είσαι 

φιλόφρων, είμαι καί έγώ. Άλλ’ άφες τάς βλακείας 
είς τό μέλλον, θά σοΰ αποσύρω τούς φίλους μου. 
Χαϊρε! ....

Καί δμως πάντοτε δέν ήτο ό φιλόσοφος τόσον 
φαιδρός. Πλέον ή όσον έλεγεν, έθλιβεν αύτόν ή τοΰ 
Φήλικος άπομάκρυνσις καί βαθέως έλυπεΐτο έπί τφ 
Γολιάθ, περί ού προεφήτευε ταχεΐαν δύσιν, οσάκις 
κατελαμβάνετο ύπό σφοδρά; μελαγχολίας.

— Τό θέρος είνε λίαν σύντομον, έλεγε ποτέ λυ- 
πούμενος πρός τόν Όθωνα, έν φ κατέκειντο έπί 
χλόης, έν τή κλιτύι ήρεμου λόφου, κατ’ α’ίτησιν τοΰ 
Όθωνος, άκροώμενοι άσαφοΰς θορύβου καπηλειού τί
νος- τό θέρος είνε λίαν σύντομον, άλλά καί τόσον 
μακρόν, ώςτε νά σηπώμεθα.

Ό Όθων έφριξεν έπί τή πικρά ταύτη γνώμη. Παν 
το άναφερόμενον είς σήψιν καί φθοράν ήτο, ώς γινώ- 
σκομεν, άπεχθές αύτώ- καί δμως δέν ήδύνατο νά 
μή δικαιώση τόν έαυτοΰ φίλον.

Οΰτως, έν ώ ποτέ ήσύχως έθεώντο τούς ένηλίους 
αγρούς καί κυανά νεφύδρια έξέπεμπον πρός τόν καθα
ρόν άέρα, καθήμενοι έν θέρει ύπό συνηρεφές κατα- 
πράσινον δένδρον, αίφνης, καθ’ ά έκ δυσερμηνεύτου 
άντιόράσεω; πολλάκις συμβαίνει, κατέλαβεν αύτόν 
άφατος τις μελαγχολία καί τις συναίσθησις τής βρα
χύτητας τών έπικαίρων πραγμάτων, ώς οσμή καί 
πνοή θανάτου. «Πόσον εύέλπιδες, πόσον μεγάλα καί 
εύγενή προςεδοκώμεν, έτι προ ενός έτους! διελογίζε- 
το. Ποια λαμπρά τοΰ μέλλοντος είκών έθελγε τούς 
τεθηπότας ήμών οφθαλμούς, ποια τολμηρά έργα έ- 
σφυρηλατοΰμεν! Πού ταΰτα νΰν; Ποΰ τά δνειρα έκεΐ- 
να; Έγώ μετήλλαξα τό έπάγγελμα- ό παρ’ έμοί είνε 
σιωπηλός τις καί ενδεής άνθρωπος- ό Φήλιξ έγκατα- 
λείπει ήμάς καί ό Κάρολός, ό ποτέ σταθερώτατος 
καί έπιμελέστατος............ Ώ! Τώ δντι άξια όδυρ-
μών! *Ω τής ταλαίνης μητρός, ώ τής δυστήνου Έ- 
λένσς! . . . Καί πόσον ταχέως! Ναι, ταχέως! Faci- 
lis descensus Averno!»

Λήγοντος μηνός ’Ιουλίου, ό κύριος Μοΰγγος άφήκε 
τήν πόλιν καί άπήλθεν είς Ελβετίαν καί ’Ιταλίαν, 
είτα δέ εις Αίγυπτον καί Ινδικήν, ένθα άνήλθε πά
λιν είς τό μέγα αύτοΰ αξίωμα, μετά παρέλευσιν πο
λυετούς άδειας. Άπό τού Ίωάννου, δν λίαν ήνάπα, 
καί περ ίδιότροπον, άπεχωρίσθη σχεδόν έν συντριβή 
καρδίας, πραϋνθείς ύπό τής ύποσχέσεως τοΰ φιλοσό
φου δτι θά είχον άλληλογραφίαν.

Ό δέ Κάρολος, άπολέσας τά έκ τοΰ ιδιαιτέρου 
μαθήματος χρήματα καί μή περιστείλας τάς δαπά
να; αύτοΰ, κατήντησεν είς μεγάλην στενοχω,ίαν. 
Ύπέκυψεν είς χρέη καί παρ’ άλλων έδανείζετο. Πολ- 
λάκις ήτήσατο καί έλαβε χρήματα παρά τοΰ Φήλι
κος, μεθ ου, πλήν τής αρχαίας φιλίας, συνεδεετο καί 
ώς άνήκων είς τό αύτό σωματεϊον, ού δμοια, έκ φοι- 
τητών συνιστάμενα, πολλά έν Γερμανία ύπάρχουσιν. 
’Ήδη έκλινε τήν ύπερήφανον αύτοΰ κεφαλήν έτι μάλ
λον καί έζήτησε χρήματα καί παρά τοΰ Όθωνος καί 
παρ’ αύτοΰ έτι τοΰ πτωχοΰ Ίωάννου. Άλλ’ ούτος 
μόνος τόσον έφάνη ειλικρινή; καί θαρραλέος, ώστε 
παρέσχεν αύτφ καί άγαθήν νουθεσίαν, ήν περ οί άλ
λοι έκ λεπτότητας είχον παραλείψει.

— Τά πέντε τάλληρα, είπε, κινών τήν κεφαλήν, 
άπεο δ δασμολόγος θείος μου, ό άλλως μηδέποτε 
προσφέρων τι, παραδόξως sua sponte (οίκοθεν) μοί 
έπεμψε, ήσαν ώρισμένα είς τόν άτυχή μου Βάγκενερ.

Άμφότεροι έγέλασαν.
— Άλλά, έξηκολούθησε, προτιμώ νά τά δώσω 

εί; σέ, Γολιάθ- σοί τά δίδω, (καί έγένετο αίφνης σο
βαρός) μέχρι? όβολοΰ, άλλά όιόρθωσον, βελτίωσον 
σεαυτόν!

Τοΰτο βεβαίως έν συγκινήσει ύπέσχετο ό Κάρολος, 
άλλά τή αύτή ήμέρα ύπέκυψεν είς τόν πειρασμόν. 
'Οσάκις δμως παραβαίνηται πάσα ύποσχεσις, τότε 
ό παραβαίνων άπόλλυσι καί μέρος τής έαυτοΰ χρη
στότητας καί ή ψυχή πάσχει δ τι καί τό σώμα, δπερ, 
καί τοι μή λαμβάνον βαθύ τραύμα, δέν δύναται δμως 
νά ύποστή τήν έλαφραν άφαίρεσιν δέρματος μεγάλης 
τινός έπιφανείας.

— Εύτυχώς έρχονται μετ’ ολίγον αί μεγάλα·. δια- 
κοπαί, έλεγε ό ’Ιωάννης, παρηγορών εαυτόν, καί 
τότε ό Κάρολος θά τύχη εύκαιρίας δπως συλλογισθή.

("Επεται συνέχεια).

Wilhelm Fischer.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΦΙΛΟΙ.
(Μϋδος).

Ημέραν τινά, έν σκιερώ καί μονήρει λειμών·., εις 
ού τό βάθος έξειλίσσετο τό λεπτόν καί άργυρόχρουν 
νήμα ρυακίου έκτελοΰν ελιγμούς ιδιότροπους διά τών 
πυκνών φυλλωμάτων τών ιτεών καί πευκών, τρεις 
οδοιπόροι διαβαίνοντε; συνωμίλουν ζωηρώς.

Τίνες ήσαν ;
Ό είς ήν άνθρωπος ύψηλού άναστήματος, ζωηρός, 

διάπυρος, χαρακτήρας ένθέρμου- ήτο τό Πνρ.
Ό δεύτερος, τήν κόμην έν άταξία. τό ήθος θρασύ, 

καί τό βήμα ταχύ έχο>ν, ήτο ό "Ανεμοι:.
Ό τοίτος, τέλος, έφαίνετοσυνεστα λαένος, δειλός, 

καί ήρυθρία ώς νεάνις, οσάκις έπρόκειτο νά όμιλήση, 
ήτο ή Τιμή.

Τό θέμα τής ομιλίας αύτών ένέκειτο είς τό νά 
άνεύρωσι μέσον, δι’ ού νά άναγνωρίζωνται οσάκις ά- 
πεχωρίζοντο.

— Εύκόλως δύνασθε νά έννοήτε τήν έμήν παρου
σίαν, λέγει τό Πνρ· δταν βλέπητε καπνόν, έστε βέ
βαιοι δτι δέν εύρίσκομαι μακράν.

— Όσον τό κατ’ έμέ, έξηκολούθησεν ό Άνεμον, 
δταν βλέπητε τά φύλλα κινούμενα, πείσθητε δτι μό 
λις άπέχω δύο βήματά.

— Ταΰτα έχουσι καλώς, φίλοι μου, άπεκρίνατο 
ή Τιμή. Άλλ’ δσον άφορά είς έμέ, άναμιμνήσκεσθε 
καλώς έμοΰ, καθότι άπαξ άπολέσαντές με, ούδέποτε 
θά δυνηθήτε νά μέ έπανεύρητε !

Η

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΚΠΙ11ΕΠΙΣ ΕΝ ΑΙΝΕΡΙΚΗ,.
Ένώ οί έν τή γηραιά Εύρώπη σοφοί, παιδαγ'ωγο’- 

καί ηθικολόγοι έξακολουθοϋσι συζητοΰντες τό περ1 
γυναικείας παιδεύσεως ζήτημα, ούδέ καθωρίσθη είσέτ·. 
ό βαθμός τής μαθήσεως ό άρμόζων τή φύσει καί τή 
κλήσει τή; γυναικο'ς, πολλοί δέ είσιν έτι καί νΰν έν 
τή πεφωτισμένη Γαλλία οί φρονοΰντες δτι ού μόνον 
άσύμφορον, ού μόνον άνέφικτον, άλλά καί λίαν έπι- 
κίνδυνόν έστι τό νά λαμβάνη ή γυνή άνωτέραν τή; 
μέσης παίδευσιν, πολλοί δέ καί ισχυροί είσιν οί ύπέρ 
καί κατά φερόμενοι λόγοι, έν Αμερική τό ζήτημα 
τοΰτο θεωρείται πρό πολλοΰ λελυμένον. Οί πρακτικοί 
τοΰ μεγάλου έκείνου έθνους άνδρες άντί νά πλανών- 
τάι είς θεωρίας άφηρημένας καί είς συζητήσει; πλα
τωνικά;, ήνοιξαν πρωίμως πάσας πάντων τών έκ- 
παιδευτηρίων τάς θύρας είς τήν γυναίκα παρέχοντες

αύτή ίσον τώ άνδρί δικαίωμα τοΰ μετέχειν τής σπου
δής πασών τών επιστημών καί τής ύψηλής φιλολο
γίας, καταλείποντες είς τόν χρόνον καί εις τήν πείραν 
νά κατάδειξη, άν συμφέρον ή άσύμφορον έστι τή κοι
νωνία ή τή γυναικί χορηγηθεΐσα απόλυτος ελευθερία 
τής έκπαιδεύσεως. Ή δέ πείρα άπέδειξεν δτι ή έκ 
παραλλήλου αΰτη άμφοτέρων τών φύλων άγωγή καί 
παιδεία θαυμάσια παρήγαγε τά άποτελέσματα έπ’ ώ- 
φελεία τής κοινωνίας

Είναι μέν άληθέ; δτι ή υλική καί ηθική άνάπτυ- 
ξις τής μεγάλη; έκείνης αμερικανικής Συμπολιτεία; 
καί ή έν πάσι τεραστία αύτή; έπίδοσι; οφείλεται εί; 
δλως έκτάκτου; καί έξαιρετικάς περιστάσεις, καί δτι 
οί μεγάλοι άνδρε; τή; εύδαίμονος εκείνη; χώρα; δέν 
ήσαν ήναγκασμένοι νά καταρρίψωσιν άρχαίας καί βα
θύτατα έρριζωμένα; έξεις, έθιμα καί προλήψεις, ίνα 
άντ’ αύτών έμφυτεύσωσι καί καλλιεργήσωσι νέα;, 
προσκο'πτοντε; έξ άνάγκη; άνά πάν αυτών βήμα, άλ
λ’ εύρον μετά τών άπεράντων και παρθένων γαιών 
γόνιμον έδαφο; πρός ύποδοχήν πάση; ύγιοΰς σποράς, 
έξ ή; έβλάστησαν καί βλαστάνουσι τοσοΰτον έκτακτα 
καί τεράστια προϊόντα τή; άνθρωπίνη; ένεργεία; καί 
διανοίας. Είναι επίσης άληθέ;, δτι πάν δ,τι έκεΐ εύδο- 
κίμως καλλιεργείται καί ακμάζει δέν είναι δυνατόν νά 
μεταφυτευθή καί εύδοκιμήση έν ταϊς χώρα·.; ήμών, 
ούδ’ έπιτρέπουσι τά ήθη, αί παραδόσεις, αί περιστάσεις 
καί ή άγωγή ήμών νά συνδιδκσκωνται π. χ. έν τοϊς 
ήμετέροι; σχολείοι; καί γυμνασίοις τά θήλεα μετά τών 
άρρένων, δπως γίνεται έν τοΐ; πλεϊστοι; έκπαιδευτη- 
ρίοις τή; Αμερικής, ούδ’ είναι έλπιζόμενον ότι θά 
δυνηθώμεν, δπως έχουσι νΰν τά ήμέτερα πράγματα, 
νά διοργανώσωμεν τήν δημοτικήν ήμών παίδευσιν 
οΰτως, ώστε νά έχωμεν σιδηρουργούς, τέκτονας καί 
τοιούτους τεχνίτας ικανούς νά άνέλθωσιν ώ; έν Αμε
ρική είς τά μέγιστα τής πολιτείας άξιώματα, <ΰφε- 
λούμιενοι έκ μόνων τών γνώσεων Ιάς έλαβον έν τοϊς 
δημοτικοΐς σχολείοις- άλλά δυνατόν καί άναγκαΐον 
έστι νά μεταρρυθμισθή τό έκπαιδευτικόν ήμών σύ
στημα έπί τό πρακτικώτερον, καί σκοπιμώτερον συμ- 
φώνω; πρός τά; άνάγν.α; καί τά; περιστάσεις τοΰ 
έθνους ήμών, καί άντί τών κατ’ ένορίας καί δήμου; 
άχρήστων καί άνωφελών ελληνικών λεγομένων σχο
λείων, άντί πολυδαπάνων τινών έκπαιδευτηρίων, 
προσιτών μόνον εί; προνομιούχους τινάς τάξεις τή; 
κοινωνίας, καί τών οποίων ή χρησιμότη; έστι λίαν 
άμφίβολος, νά συστηθώσιν ένθεν μέν τέλεια δσον οιόν 
τε κατ’ ένορίας δημοτικά σχολεία, ένθεν δέ κεντρικά 
γυμνάσια καί πρακτικαί σχολαΐ μεταδίδουσαι τά 
άγαθά ύγιοΰς παιδεύσεως καί καρποφόρου διδασκα
λία; είς πάσας τής κοινωνία; τά; τάξεις.

Άλλ’ άναβάλλοντε; εί; άλλην πραγματείαν τήν 
περί τοΰ σπουδαιοτάτου τούτου θέματος άνάπτυξιν, 
περιοριζόμεθα είς τό περί ού νΰν ήμίν ό λόγο; θέμα. .

Έν ταϊ; Ηνωμένα·.; Πολιτεία·.; τή; Αμερική; εΰ- 
οηνται τά μέγιστα καί κάλλιστα έκπαιδευτήρια θη- 
λέων, μεγίστη; άπολαύοντα φήμης, τούτων δ’ ή σύ- 
στασι; οφείλεται κατά τό πλεϊστον ή είς φιλανθρωπι
κά Σωυ.ατεΐα καί Εταιρίας, ώς παρ’ ήμίν ή ΠαΤΜ,ς., 
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ή είς την μεγαλοδωρίαν πλουσίων άνδρών, ώς τό 
Ζάχχειον. Άλλα τό κάλλιστον καί μέγιστον τών 
Παρθεναγωγείων, όμοιον του οποίου ούδα»χού της 
Εύρώπης καί της Αμερικής ύπάρχει, εύοηται έν 
Πουγκηψείζ, μικρά πόλει τών Ηνωμένων Πολιτειών, 
έν τή έπαρχίζ της Νέας Ύο'ρκης. Τό ίδρυμα τούτο 
οφείλεται είς την πρωτοβουλίαν καί τήν μεγαλοδω
ρίαν πολίτου Αμερικανού όνόματι Βασβάρ, έξ ού καί 
Βασσάρε&ον ΙΙαρθενχγωγε?ον έπωνομάσθη. 
Ό Αμερικανός ούτος Ζάππας, άγαμος ών, καί πλου- 
τήσας έκ τού έμπορίου άπεφάσισε ν’ αφιέρωση άπασαν 
αύτού τήν περιουσίαν είς ίδρυσιν μεγίστου καί σπου- 
δαιοτάτου έκπαιδευτηρίου θηλέων, έντώ όποίω αί είς· 
ερχόμεναι νεάνισες νά λαμβάνωσι τήν αύτήν υψηλήν 
παίδευσιν τήν παρεχομένην είς τούς νέους έν τοις ά- 
νωτάτοις έκπαιοευτηρίοις τών Ηνωμένων Πολιτειών. 
’Αφού έπί πολύ έμελέτησε τό ζήτημα τούτο ό κ. 
Βασσάρ καθυπέβαλεν αύτό τοϊς απανταχού τής Α
μερικής παιδαγωγοϊς τοϊς άσχολουμένοις είς τά τής 
γυναικείας παιδεύσεως, καί ητήσατο τήν γνώμην 
αύτών περί τής χρησιμότητας καί τής κοινωνικής 
ώφελείας τού φιλανθρωπικού αύτού ιδρύματος, ύπερου 
προέθετο ν’ αφιέρωση άπασαν αύτού τήν περιουσίαν. 
Έπιδοκιμασθέντος δέ τού σκοπού αύτού παρά πάν
των τών πρός ους άπηυθύνθη σοφών, ζνέλαβε κατά 
τό 1861 τήν τούτου πραγμζτωσιν διά τρο'που έμ- 
φαίνοντος ού μόνον τήν μεγάλην τού άνδρός φιλαν
θρωπίαν καί φιλοπατρίαν, άλλά καί τήν βχθεϊαν σύ- 
νεσιν και τόν πρακτικόν έκείνον νούν τόν χαοακτηοί- 
ζοντα τούς μεγαλοπρζγμονας άνδοας.

Καί πρώτον μέν έςελέςατο μεταξύ τών έπί παι
δεία καί άρετη διακρινομένων συμπολιτών αύτού 28 
άνδρας, τυύς μέλλοντας νά συγκροτήσωσι τήν διευ- 
θύνουσαν έπιτροπήν καί τό συμβούλων τού νέου τού
του ιδρύματος, ειτα δέ συγκαλέσας αύτούς διά 
προσκλητηρίων τήν 26 Φεβρουάριου 1861 έν τινι 
τών δημοσίων αιθουσών τής πόλεως, έξέθετο αύτοϊς 
αετά συγκινήσεως τόν σκοπόν αύτού τού ίδρύσαι μέ- 
γα καί λαμπρόν Πχρθενχγωγεϊον, όπερ έμελλε νά έμ- 
πιστευθή είς τή? προστασίαν αύτών καί τήν πεφω
τισμένη'? αύτών έπίβλεψιν. Ααλών δέ ο γενναίος έκεϊ
νος άνήρ έστήριζε τήν μίαν τών χειρών αύτού έπί 
τίνος κιβωτίου, κειμένου έπί τής πρό αύτού τραπέ- 
ζης, δπερ μετά τό πέρας τού λόγου παρέδωκεν αύ
τοϊς είπών δτι έν τούτω περιέχονται είς διαφόρους 
αξίας, ά; άπηρίθμησε, 500, 000 δολλάρια ήτοι, 
2, 500, 000 φράγκα, τούτο δέ τό ποσόν έθεώρει 
άρκούν ίνα οίκοδομηθή κατά τό σχέδιον τών άνακτό- 
ρων τού Κεραμεικού μεγαλοπρεπές μέγαρον, κατα- 
σκευασθησόμενον δι’ δλων τών κανόνων τής νεωτέρας 
αρχιτεκτονικής, καί έφωδιασμένον διά πάντων τών 
άπαιτουμένων πρός ύγιά, άνετον καί εύάοεστον βίον 
τών έν αύτώ διδχχθησομένων νεανίδων.

Το μεγαλοπρεπές τούτο οικοδόμημα έκτισμένον 
έπί τίνος γηλόφου είς μικράν άπό τής πόλεως άπό- 
στάσιν έν μέσω τερπνότατης περιοχής, δπόθεν άπο- 
καλύπτεται είς τήν δρασιν εύρύτατος όρίζων, έχει 
πρόσοψιν 500 αγγλικών ποδών, τό μέσον τής δποίας 

κατέχει εύρυτάτη οικοδομή 200 ποδών, τάς δύο τής 
όποιας άκρας διατέμνουσι κατά γωνίαν ορθήν δύο 
πτέρυγες ές 164 ποδών έκάστη.

Τό πρώτον ίσόγαιον πάτωμα περιλαμβάνει πάν- 
τας τους μηχανισμούς, ους έπενόησεν ή έπιστήμη 
πρός όιοχέτευσιν τού άέρος, τής θερμότητος, τού Φω
τός, τού θερμού καί ψυχρού ύδατος καί τών τοιού
των εις απζσζς τάς οροφάς. Τό δεύτερον πάτωμα 
διατεμνόμενον καθ’ δλας τάς διευθύνσεις ύπό διαδρό
μων, ευρυτάτων εύαέρων καί λίαν φωτεινών περιλαμ
βάνει τάς αίθούσας τών παραδόσεων, τά σπουδα
στήρια, τάς αίθούσας τής φυσικής, τής χημίας, τής 
φυσικής ιστορίας, τής ορυκτολογίας καί τής γεωλο
γίας καί τάς πρός διδασκαλίαν τής ιχνογραφίας καί 
τής ζωγραφικής στοάς. Πέριξ δέ τής κυρίας οικοδο
μής εγείρονται πλεϊστα άλλα παραρτήματα, έν άστε- 
ροσκοπεϊον περιέχον ισχυρότατον τηλεσκόπιον καί τά 
τελειότερα έργαλεϊα πρός σπουδήν τής άστρονομίας, 
έν γυμναστήριον καί έν ιπποστάσιον καί αμαξοστά
σιο?, άπαν δέ τό οικοδόμημα θέαν έ'χον άληθούς ά- 
νακτόρου περιστοιχίζεται* ύπό κήπων, δεδροστοι- 
χιών καί άλσεων έν μέσω τών δποίων διαρρέουσι δι
αυγείς ρύακες, καί έν γένει πάν ο τι δύναται νά συν 
τέλη είς τήν ύγείαν, τήν άνεσιν καί τήν εύμάοειαν 
τών έν αύτώ ένδιαιτωμένων τρυφερών νεανίδων.

Αί έν τώ παρθεναγωγείφ τούτω διδασκόμεναι μα- 
θήτριαι ύπερβαίνουσι τάς 400, προσερχόμεναι έξ α
πάντων τών μερών τής ’Αμερικής, ή δέ περίοδος 
τών μαθημάτων διαρκεϊ τέσσαρα έτη. Ούδεμία δέ 
μαθήτρια γίνεται παραδεκτή, άν μή έχη συαπεπληρω- 
μένον τό 1 407 τής ήλικίας έτος, άν δέν γινώσκη νά 
μεταφράζη τόν Καίσαρα, τούς λόγους τού Κικέρωνος 
καί τόν Βιργίλιον, καί άν δέν φέρη άπόδειξιν δτι έ- 
σπούδασε τήν ’Άλγεβραν μέχρι τών δευτεροβαθμίων 
έςισώσεων, τήν ρητορικήν καί τήν στοιχειώδη γενι
κήν ιστορίαν.

Διδάσκονται δέ κατά τήν τετραετή περίοδον τάς 
γλώσσας Λατινικήν, Ελληνικήν, Γαλλικήν, Γερμανι
κήν καί ’Ιταλικήν, τά μα θηματικά, τήν φυσικήν, 
καί τήν χημίαν, τήν γεωλογίαν, τήν βοτανικήν, τήν 
ζωολογίαν, τήν άνατομίαν, τήν φυσιολογίαν, τήν 
ρητορικήν, τήν γενικήν φιλολογίαν, τήν λογικήν καί 
τήν πολιτικήν οικονομίαν. Διδάσκονται δέ ούχί στοι
χειωδώς ούδέ έπιπολαίως, άλλ’έπιστημονικώς παρά 
σοφών καί πεπειραμένων καθηγητών. Ούτω δέ δι- 
δασκόμεναι αί μαθήτρια», τού παρθεναγωγείου τού
του δύνανται μετά τό πέρας τών σπουδών αύτών νά 
καταλαμβάνωσιν οίανδήποτε διδασκαλικήν έδραν, 
καί νά διδάσκωσιν ώς άληθεϊς έπιστήμονες, προτι- 
μώμεναι πολλάκις τών άνδρών.

Καί είναι μέν άληθές Ότι τό πρόγραμμα τού έκπαι- 
δευτηρίου τούτου είναι τεράστιον, περιλαμβάνον ά
παντα τά μαθήματα, άπερ έν ’Αμερική θεωρούνται 
άποτελούντα πλήρη έγκύκλιον παίδευσιν, πολλοί δέ 
είσίν οί άποδοκιμάζοντες τό πρόγραμμα τούτο, άλλ* 
αί μαθήτρια», δέν ύποχρεούνται νά άκολουθώσι τήν 
σπουδήν πάντων τούτων τών μαθημάτων, άλλά 
δύνανται τή συγκζταθέσει τού διευθυντού καί τών 

καθηγητών νά παραλείψωσι μέρος αύτών κατά προ- 
τ'μησιν. Άλλ’ είναι έπίσης άληθές δτι αί μαθήτρια», 
αί έξερχόμεναι τού έκπαιδευτηρίου τούτου είσι τοσού
τον κατηρτισμέναι είς πάντας τούς κλάδους τών μα
θημάτων, δσον καί οί τής αύτής ήλικίας νέοι οί έξερ- 
χόμενοι έκ τών άνωτζτων έκπαιδευτηρίων.

Ούτω δέ διδασκομένη ή γυνή έν ’Αμερική μεγα 
συμβάλλεται είς τήν εθνικήν παίδευσιν, διότι τά 
πλεϊστα τών σχολείων τής πρώτης καί μέσης παι* 
δεύσεως διευθύνονται ύπό γυναικών, ών ή διδασκαλία 
κατά τήν γνώμην τών ειδημόνων έστιν έν πο)Αοϊς 
μαθήμασι τελεσφορωτέρα τής διδασκαλίας τών άν
δρών. Πρό τινων δέ έτών ήοιθυ.ούντο έν ταϊς ΤΙνω- 
μέναις Πολιτείαις έπί 350, 000 καθηγητών καί δι
δασκάλων 200, 000 γυναίκες καί 150, 000 άν- 
δρες. Έν δέ Βαλτιμόρη κατά τό 1867 έπί 550 δι
δασκάλων ύπήρχον 500 γυναίκες καί 50 άνδρες. 
Είναι δέ έννοούμενον δτι ή γυνή δέν δύναται νά κα- 
ταλαβη έπιτυχώς τήν διδασκαλικήν έδραν, καί μά
λιστα έν ’Αμερική, ένθα τά σχολεία άδιαλείπτως έπι- 
βλέπονται ύπ’ άνδρών αρμοδίων καί αύστηρών, άν 
δέν λάβη τήν αύτήν φιλολογικήν παίδευσιν, ήν οί 
άνδρες λαμβάνουσι, καί άν μή ήναι κάτοχος τών 
παιδαγωγικών έκείνων γνώσεων, τών άπαραιτήτων 
είς πάντα διδάσκαλον άξιον τού ονόματος καί τής 
αποστολής αύτού.

Περατούντες τά ολίγα ταύτα περί τού Βασσαρείου 
Παρθεναγωγείου εύχόμεθα ίνα καί τό παρ’ ήμϊν Ζάπ- 
rtecor ού τά θεμέλια κατετέθησαν έπ’ αίσίοις πρό τινων 
ήμερών έν τώ περιβόλω τής Αγίας Τριάδος, καταςή 
έφάμιλλον τού Βασσαρείου άν μή κατά τήν έξωτερι- 
κήν λαμπρότητα καί τήν εύρύτητα τής οικοδομής, 
διότι ό έφ’ ού οίκοδομηθήσεται χώρος δέν έπιτρέπει 
δυστυχώς τήν σύγκρισιν ταύτην, άλλά κατά τήν 
σπουδαιοτητα καί χρησιμότητα τής διδασκαλίας καί 
τήν έκ ταύτης έθνικήν ωφέλειαν πρός έκπλήρωσιν τού 
διακαούς πόθου καί τού εύγενούς σκοπού τού όντως 
μεγάλου πατριώτου καί μεγαθύμου ίδρυτού.

Ν. Φωτιαδης.

ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ

ΤΟΝ ΕΠΙΪΤΗΙΠΝ. ΤΟΝ ΪΕΧΝΟΝ KAI TON TMMJTON.
Ανταποκριτής τις τού Αγγλικού "Αθηναίου πα

ρέχει αύτώ περιέργους τινάς πληροφορίας περί τής 
*νύν κατα στάσεως τής Βοσνιακής φιλολογίας έν Σερα- 
γέβω Έκτος τής έκεϊ όημοσιευομένης έπισήμου έφη
μερίδος τής Αύστριακής διοικήσεως, ούδέν έτερον έ- 
δημοσιεύθη άπό τής ξενικής κατοχής* καί τό έν καί 
μ.όνον ύπάρχον έκεϊ βιβλιοπωλείον, όπερ ανήκει είς 
τινα αύστριακον Σλαύον προμηθεύει τοϊς φιλαναγνώ- 
σταις βιβλία μάλλον είς τήν γερμανικήν καί είς σλα- 
βικάς τινας διαλέκτους γεγραμμένα ή είς την Βοσνια- 
κήν. Προσέτι δέν εύρηται ούδ’ έν κατάστημα παλαι
ών ή μεταχειρισμένων βιβλίων. Έν τοσούτω έπί τής 

τουρκικής διοικήσεως έξεδίδοντο αύτόθι πολλά βι 
βλία καί έφημερίς είς τήν Βοσνιακήν διάλεκτον* άλ
λά δυστυχώς πάντα ταύτα έξηφανίσθησαν ήδη* διό 
καί συμπεραίνει ό άνταποκριτής ότι μετ’ ολίγα έτη ή 
Βοσνιακή διάλεκτος έξαλειφθήσεται διά παντός άπό 
τού χάρτου τών διαλέκτων τής ιλλυρικής χερσονήσου.

Ό εσχάτως έκδοθείς 33°’ τόμος τών ύπομνη- 
μάτων τής Αμερικανικής Φιλολογικής Εταιρίας πε 
ριέχει μακράν καί σπουδαιοτάτην διατριβήν τού Δρ. 
’Ισαάκ Δ. Χάλλ περί τού έν ’Αμερική έκδοθέντος ελ
ληνικού κειμένου τής Νέας Διαθήκης. Ό κ. Χάλλ 
ύποτίθησιν ότι τό έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις έκ- 
δοθέν άρχαιότατον ελληνικόν βιβλίον έστιν ή έπιστα- 
σίζ Ματθαίου Carey γενομένη τω 1 792 δημοσίευσις 
τού «Εγχειριδίου» τού Έπικτήτου. *11 δέ πρώτη ελ
ληνική έκδοσις τής Καινής Διαθήκης έστιν ή έν Ού- 
ορσεστέρη γενομένη τω 1800 έπιστασία Ίσαία θω
μά, κατά δέ τά επόμενα είκοσιν'’έτη έγένοντο επτά 
μετατυπώσεις. Άπό δέ τού 1821 μέχρι τού 1882 
έγένοντο έτεραι έκδόσεις σχεδόν καθ’ έκαστον έτος, 
έξαιρέσει τών έτών 1824, 1828, 1830, 1836, 
1839, 1843, 1867, καί 1874.

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ—Ή έφημερίς ΉΛεχτριβμοο δη
μοσιεύει δύο περίεργα γεγονότα έφαρμογής τού ηλε
κτρικού ρευστού. Καί πρώτον μέν έν τινι θεάτρω τού 
Λονδίνου εξ καί είκοσιν όρχηστρίδες έχόρευσαν έ- 
σχάτως φέρουσζι έκάστη μικρότατον λύχνον ηλε
κτρικού φωτός κεκρυμμένον έντός τών τεχνητών αν- 
θέων άπερ έκόσμουν τήν κόμην αύτών. Μικροσκοπι 
κή συστοιχία, βάρος έχουσα μόλις 1 2/2 λίτρας καί 
άνηρτημένη είς τάς πτυχάς τής έσθήτος, μετέδιδε 
τό ηλεκτρικόν ρεύμα είς τούς μικρούς έκείνους λύ
χνους, ούτω δέ α». όρχηστρίδες μετεβλήθησαν είς ά
στέρας φαεινοτάτους, τό δέ θέαμα ήν μαγευτικώτα- 
τον καί ή έπιτυχία πληρεστάτη.

"Ετερον παράδειγμα προόδου τού ηλεκτρισμού έςιν 
ή είδησις ότι ή έν τοϊς νήσοις Σάνδουϊχ πόλις Χονο- 
λουλού κέκτηται ήδη 300 γραμμάς τηλεφωνικάς! Έν 
πολλαϊς τών νήσων τούτων οί εύρύτατοι άγροί τών 
ζακχαροκαλάμων συγκοινωνούσι διά τού τηλεφώνου, 
πολλοί δέ ίδιοκτήται συγκομιζουσι νύκτωρ τά προϊ
όντα τών άγρών αύτών ύπό τήν λάμψιν τού ηλε- 
κτοικού φωτός !

Έν τούτοις έχει καί ό ηλεκτρισμός τούς κινδύνους 
αύτού. Εσχάτως έν τώ έν Νέα Ύόρκη θεάτρω η επι 
τής σκηνής ήλεκτρόφωτος μηχανή έξερρά^η μετά φο- 
βεοού κρότου έμβαλούσα είς τρόμον καί φυγήν άπαν 
τό πλήθος τών θεατών. Καί πυρκαϊά μέν δεν εγενε- 
το, άλλ’ έτραυματίσθηκαν πέντε ύπάλληλοι τού θεά
τρου, έξ ών δύο θανασίμως. Καί δμως παρά τόν κίν
δυνον τής έκρήξεως, έν Παρισίοις άπεφασίσθη ό προ
σεχής διά τού ηλεκτρισμού φωτισμός τών τριών θεά
τρων είς ά παρέχει έπιχορήγησιν ή κυβέρνησις, εισί 
δέ τά εξής Opera, Opira comique καί Odion. Ό 
φωτισμός γενήσεται διά τών λεγομένων διαπύρων λύ-

45.
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Χνων, ών τό Λαμ,.ρον αλλά κίτρινον φώς δέν έχει τά 
ατοπήματα τοΰ λευκτού φωτός τοΰ παραγομ.ένου διά 
τών άνθράκων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟ
ΔΡΟΜΟΙ . — Περιεργότατος τρόπος τοΰ φωτογρα- 
φεϊν έν ταχύτατη κινήσει, άπ’ αεροστάτων ή άπό 
σιδηροδρομικής άμάςης εφαρμόζεται άπό τίνος έν Εύ- 
,ρώπη. ΤΙ φωτογράφησις τοποθεσιών άπό τοΰ παρα
θύρου τοιαύτης άμάςης τρεχούσης μετά ταχύτητος 
τεσσαράκοντα μιλιών καθ' ώραν, έξετελέσθη έσχάτως 
ύπό τοΰ Δρ. Caudare, δστις μεταχειρίζεται έν τή 
ττερισ ςασει tqcutt) to utu* αυτού χαΆού|ζενον γνοό- 
Ti>ayor (gyrograph.) Ό μηχανισμός αύτοΰ συνίστα- 
ται εκ χαλκού σωλήνος παρεμφερούς μέν ποός τόν 
έχοντα τους φακούς έν τοίς γνωστοϊς ήμίν κιβω- 
τιοις (camera) τών φωτογράφων, άλλά φε'ροντος άν- 
τιθέτως τούς φακούς αύτοΰ καί μάλιστα παραλλήλως 
τώ άςονι. Εντός αύτοΰ ύπάρχει μοχλός όμοιος τη 
πυζιόι ναυτικού ωρολογίου· έχει τέσσαρας τετραγώ
νους οπας, αϊτινες συμφώνως πρός την θε'σιν τοϋ μο
χλού, δύνανται νά παρακωλύσωσιν η μή τήν διαπέ- 
ρασιν τών ακτινών τοΰ φωτός έντός τετάρτου στρο
φής. II περιστροφική δέ αύτη ένέργεια έκτελεΐται 
διά τίνος έλατνρίου άπολυομένου έκ τίνος κόρακας. 
Η έκθεσις τοΰ μηχανήματος τούτου δύναται ν’ άπο- 
τυπωση^ εντός τοΰ δευτερολέπτου οίανδήποτε 
θέσιν ή αντικειμενον, καί, καθά λέγεται, μετά μικράν 
ασκησιν πας τις δύναται άπό τής θυρίδος σιδηρο
δρομικής άμάςης ή άπό άεροστάτου νά φωτογράφη
ση τοποθεσίας κάλλιστα διακρινομένας.

Άποβέωσες τοΰ Ιϊάγνερ.

Ο ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΣ ΒΑΓΝΕΡ, (Γουλλιέλμος Ριχάρ
δος) ό διάσημος ποιητής τής μουσικής τοΰ μέλλον
τος, άπεβίωσε τήν παρελθοΰσαν τρίτη?, ώς τηλε- 
γΡ«?£ώς άνηγγέλθη προχθές έκ Βερολίνου, έν ήλι- 
κιγ εβδομήκοντα περίπου έτών. ’Από τριακονταετίας 
ήδη, αί μουσικά! συνθέσεις τοΰ Βάγνερ έγένοντο θέμα 
ζωηρών καί πολλάκις εμπαθών συζητήσεων ο δέ 
μουσικός κόσμος ήτο διηνεκώς διηρημένος είς δύο 
αντίπαλα στρατόπεδα, τούς Βαγνεριστάς καί τούς άν- 
τιβαγνεριστάς Γήν εμπάθειαν διέθρεψε φαίνεται αύτή 
τοΰ Βάγνερ ή άμετρος αλαζονεία καί ή απεριόριστος 
αντιπάθεια πρός πάσαν άλλην μή βαγνερικήν μουσι
κήν, καθ ής μετά φανατισμού καί μίσους ήγωνίζε- 
το. Εσ.ιν έν τούτοις αναντίρρητου δτι ή μεγάλοφυία 
τοΰ Βάγνερ έξετιμήθη άμα τή παραστάσει τοΰ πρώ
του αύτού μελοδράματος Rienzi ( 1 842), τά δ’ έπα- 
κολουθήσαντα τρία έτερα μεγάλα αύτού έργα Vais- 
seau-Fantome (1843) Tannhauser (1845) καί 
Lohengrin (1850) έθεμελίωσαν διαρκώς τήν φήμην 
αυτού. Διά τών έργων τούτων ό Βάγνερ βαθμηδόν 
μετερρύθμισεν άρδην τήν μελοδραματικήν τέχνην έκ- 
μη ενίσας τάς παραδόσεις τού μελοδράματος, άντι- 
καταστήσας τό δράμα διά τού ποιήματος, καί μετά- | 

σχηματίσας τό θέατρον, άπό τόπου τέρψεως εις ναόν 
καλαισθητικής μεταρσιωσεως. Άπο τού 1850 μ,έχρι 
τοΰ 1865 ό Βάγνερ έπαύσατο συνθέτων νέα έργα, 
άλλ’ ήγωνίζετο διά τής γραφίδας ύπεραμυνόμενος κα
τά τών πολλών αυτού πολεμ.ίων. Τά μελοδράματα 
Tristan et Isolde καί Meistersinger δημοσιευθέντα 
τώ 1865 καί 186^ άπέδειξαν νέαν πρόοδον πρός τό 
ιδανικόν κάλλος τό ύπό τής φαντασίας αύτού πλατ- 
τομενον. Κατόπιν έπί 8 δλα έτη ένησχολήθη είς 
τήν σύνθεσιν τοΰ θαυμάσιου μελοδράματος Nie- 
bellingen, τετραλογίας, όι ην ωκοδομήθη, κοι- 
νώ ερανω, νεον ειδικόν θέατρον έν Beyreuth, 
έν ώ τό μελόδραμα τοΰτο παρεστάθη πολλάκις. 
Τελευταϊον μελόδραμα τοΰ διασήμου μουσουργού ήν 
τό Parsifal, παρασταθέν πέρυσι τό πρώτον έν τώ 
θεάτρω τού Beyreuth. Οί Παρισινοί, διά λόγους εύ- 
νήτους, κακώς ύπεδέξαντο τά Βαγνέρια έργα, δύο δέ 
ατυχείς άπόπειραι παραστάσεων αύτών έγένοντο έν 
τή γαλλική πρωτευούση. Οί Άγγλοι, κατ’ άρχάς 
ψυχρώς διατεθέντες, μετά ταύτα ένθουσιωδώς έχει- 
ροκρότουν τά μουσουργήματα τοΰ μέλλοντος. Γνω
στόν δ’ ότι έπί τινα έτη ό Βάγνερ διετέλεσε διευθυν
τής τής έν Αονδίνφ Φιλαρμονικής 'Εταιρίας. Ποώ- 
τιστος θαυμαστής καί προστάτης τοΰ άποβιόσαντος 
μουσουργού ήν ό νεαρός βασιλεύς τής Βαυαρίας, φανα
τικός οπαδος τής βαγνεριαυ μουσικής άφειδώς δαπα- 
νήσας προς ίδρυσιν ειδικού θεάτρου καί παράστασιν 
τών τού Βάγνερ μελοδραμάτων.— Ό Βάγνερ έγεννήθη 
ενΆειψια τή 22 Μαιου 1813, εσπούδασε δέ έν Δρέσδη 
καί έν τώ πανεπιστημίω τής Λειψίας. Μέγιστον ζή- 
ττ)(χα [Λεταςυ τών μουσικών εΐνε άν ή [ζ,ουσιχη τού 
Βάγνερ, ήν όλίγιστοι ένόησαν καί ήτις όλιγίστους 
έ'τερψε, θά έπιζήση αύτώ ή θά συνταφή μετ’ αύτοΰ. 
Ίσως ημέραν τινά ή άνθρωπό της, κορεσθεϊσα τής έκ- 
τεθηλυμε'νης μουσικής καί απορούσα έπί τή στειρό- 
τητι τών συγχρόνων, θά άναδράμ.η οϊκοθεν πρός άνα- 
ζήτησιν τών σήμερον μή κατανοουμένων έργων τού 
δυσκαταλήπτου μουσουργού !

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ. — Ό πληθυσμός 
τοΰ βασιλείου τής ’Ιταλίαςάνήρχετο κατό έτος 1881 
είς 28, 452, 693 ψυχάς, προελθούσης αύξήσεως 
1,651, 485 ψυχ. άπό τής ηγούμενης δεκαετη
ρίδας. Άλλ’ ή αυξησις αύτη είνε σχετικώς έλάττων 
τής δεκαετηρίδας 1 86 1 —1 771, διότι έν τω μεσο- 
λαβήσαντι διαστήματι μεγάλως άνεπτύχθη ή πρός 
μετανάστευσιν τάσις, τούλάχιστον 350 000 περίπου 
κατελιπον την Ιταλίαν μέχρι τοΰ 1871. ’Εν τοσού- 
τω ή έκπαιδευτική κίνησις έν ’Ιταλία είναι λίαν εύ- 
χάρισιος· διότι κατά το 1871 οί μή δυνάμενοι γρά- 
φειν καί άναγινώσκειν (έκτος τών εξαετών παιδιών) 
ύπελογιζοντο 42 °/θ διά τούς άνδρας καί 5 3 θ/θ διά 
τάς γυναίκας· ενώ σήμερον ύπολογίζονται οί μέν 
πρώτοι είς 35 °/0, οί δέ δεύτεροι είς 47 9/θ.

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ. —'Υπο
τίθεται γενικώς ότι τό μέγιστον μέρος τού ρωσσικοΰ 
χρέους πηγάζει έκ τής κατασκευής τών σιδηροδρόμων 
άλλ’ ή ύπόθεσις αϋτη άποδεικνύεται σήμερον σφαλερά· 
διότι οί ύφιστάμενοι έν Ρωσσία σιδηρόδρομοι έστοί- 
χισαν 262, 000, 000 λιρών στερλινών, έξ ών ή 
κυβέρνησις κατέβαλε τό ήμισυ, κατέχουσα κατά τό 
παρόν χρεόγραφα καί γραμ.μάτια έπί πληρωμή τών 
διαφόρων σιδηροδρομικών γραμμών έχοντα ονομαστι
κήν αξίαν 132, 000, 000 λιρών. Πρός τούτοις ή αύ
τή κυβέρνησις έπλήρωσεν έπί έγγυήσει είς τούς μετό
χους 21, 000, 000 λιρ. Έάν δέ προσθέσωμεν καί 
2, 000, 000 λιρ. διά τούς τηλεγράφους, έχομεν τό 
ποσόν 155, 000, 000 λιρ. αϊτινες έδαπανήθησαν 
είς ταΰτα τά έργα. Τό δ' έπίλοιπον έδαπανήθη είς 
πολέμους· ούτως ώστε ό ίσολογισικός τοΰ ρωσσικοΰ 
χρέους μερίζεται ώς εξής :

Σιδηρόδρομοι καί τηλέγραφοι λιρ. 1 55, 000, 000.
Κριμαϊκός πόλεμος 
Ρωσσοτουρκικός πόλεμος 
Χίβας καί λοιπών

Τό δλον λίο.

η

»

142, 000, 000. 
1 33, 000, 000.

85, 000, 000.

516, 000, 000.
Ό δέ έτήσιος τόκος άποφέρων 5 °/0· καί ήγγυη-

μένος ύπό τής κυβερνήσεως έπί τών σιδηροδρόμων, 
άνέρχεται είς λίρ. 6, 000, 000, ήτοι 2 ψ έπί 
τοΰ κεφαλαίου. Έκ τούτου δέ του ποσού ή κυβέρνησις 
κρατεί τό ήμισυ δι’ έαυτήν, καταλείπουσα τοϊς δανει- 
σταϊς έτησίως περί τά 3, 000, 000 λιρ. στερλινών.

ΟΙ ΕΝ ΤΆΙΣΙΙΝΩΜΕΝΑΙΣ ΠΟΑ1ΤΈΙ \ΙΣ ΕΒΡΑΙΟΙ. 
— Κατά τήν καταστατικήν τοΰ 1880 ό εβραϊκός 
πληθυσμός τών Ήνωμ. Πολιτειών άνήρχετο μόνον είς 
230,984. Άλλ’ή έκ Ρωσσίας τελευταία μετανά- 
στευσις προσέθετο 17,000. "Ωστε ό ολικός εβραϊκός 
πληθυσμός τής χώρας ταύτης άνέρχεται σήμερον 
είς 250, 000 περίπου, έξ ών 80, 518 διαμένουσιν 
έν Νέα Ύο’ρκη, 20, 000 έν Πενσυλβανία, 12, 265 
έν Ίλλινοκ, 18, 580 έν Καλιφορνίκ, 12, 581 έν 
Όχίω. Ύπάρχουσι προσέτι 10, 337 έν Μαρυλάνδη, 
8, 500 έν Μασσαχουσσέτη, 7, 538 έν Λουσιάνη, 
7, 380 έν Μισσουρή, 5, 593 έν Νέα Ίερσέη καί οί 
έπίλοιποι κατά μικροτέρας ομάδας διατρίβουσιν έν 
τή άπό Maine είς Όρεγών /ώρκ.

Η ΖΥΘΟΠΟΣΙΑ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑι.—Αί τελευταϊαι 
καταστατικαί τοΰ γερμανικού κράτους δηλοΰσιν ότι 
κατά τό 1881 ή κατανάλωσις τοΰ ζύθου έν Γερμα- 
νία άνήλθεν είς 830,000,000 valAorlar, ίΖ ών 
2 4,000,000 κατηναλώθησαν έν Βάδεν, 70,000,000 
έν Βυρτεμβέργη καί 265,000,000 έν Βαυαρία· τά 
δέ λοιπά έν Πρωσσία καί τοϊς λοιποϊς μικροτέροις 
κράτεσιν διά 11,000 ζυθοπωλείων. ’Εντεύθεν άπο· 
δεικνύεται ότι έν ένί ετει δι’ έκαστον γερμανόν άνα- 
λογούσιν 80 τέταρτα τοΰ γαλλονίου· άλλ έν μέν τω 
βασιλείφ τής Πρωσσίας ή άναλογία είναι μεγαλει- 
τέρα, έν δέ τή Αλσατία καί Λωρραίνη κατέρχεται 
είς τά 50’τέταρτα. Καί όμως έκαστος μέν Βαδενός 

πίνει κατά μέσον όρον περί τά 170 τέταρτα, ήτοι 
περί τήν μίαν κοτύλην καθ’ ήμέραν, έκαστος δέ 
Βαυαρός ή Βαυαρίς ή Βαυαρόπαις περί τά 200 τέ
ταρτα.

Κατά τό αύτό έτος αί έκδοθείσαι έν Αονδίνφ 
καταστατικαί άποδεικνύουσιν ότι διενεικήθησαν έν τή 
Μεγάλη Βρεττανίκ καί τή ’Ιρλανδία 1,229,354,800 
επιστολών, τούθ’ δπερ, σχετικώς πρός τό προηγού- 
μενον έτος, δεικνύει ότι έπήλθεν αυξησις 5 θ/θ, καί 
ότι κατά τούτο τό έτος άναλογοΰσ; 35 έπιστολαί 
είς έκαστον κάτοικον τοΰ ηνωμένου βασιλείου. Μετά 
τήν ’Αγγλίαν καταλέγετζι ή Σουηδία έν ή άναλο- 
γούσιν έτησίως 30 έπιστολαί κατά κ·.φαλήν είτα 
αί Ήνωμ. Πολιτειαι (19), ή Αύστραλία (18), ή 
Γερμανία (15), αί Κάτω Χώραι (14) καί ή Γαλλία 
(10). Ό δέ ολικός άριθμός τών έκ τοΰ έξωτερικοΰ 
είς ’Αγγλίαν άποσταλ.εισών κατά τά έτη 1881-1882 
έπιστολών, ταχυδρομικών δελταρίων, δεμάτων βι
βλίων, έφημερίδων κτλ. άνέρχεται είς 69,00 0,000, 
ένω τά έκ τών άκτών αύτής διαβιβασθέντα ύπολο
γίζονται περίπου είς 8 7,000,000. Καί έκ μέν τής 
Εύρώπης άπεστάλησαν 37,000,000, έκ δέ τής 
’Αμερικής 22,000,000, έκδέ τών’Ινδιών 3,000,000, 
έκ δέ τής Κίνας 500,1)00, έκ δέ τής Αύστραλίας 
καί τής Νέας Ζηλανδίας 3,750,000, καί έκ τής 
’Αφρικής 2,500,000. Άντιθέτως δέ έκ τής Αγγλίας 
άπεστάλησαν είς τήν Εύρώπην 4 4,000,000, είς τήν 
’Αμερικήν 22,000,000, είς τάς ’Ινδίας 7,500,000, 
είς τήν Σινικήν 1,750,000, είς τήν Αύστραλ/αν 
6,000,000 καί είς τήν ’Αφρικήν περί τά 6,000,000.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
Άπό τινων μηνών έκδίδοται έν τή πόλει ήμών 

άξιόλογον Τουοκικόν Περιοδικόν ύπό τόν τίτλον Έμ- 
6άξ>ι Ζεκια ήτοι τά Φώτα rtj': Ευφυΐας. Ό έκδοτης 
αύτοΰ Μουσταφά Ρεσσίτ Βέης, καί τοι νεότατος τήν 
ηλικίαν, είνε έντριβέστατος τήν άνατολικήν φιλολο
γίαν, διακρίνεται δέ έπί γλα.φυρότητι ύφους, έπί ποι- 
τική φαντασία καί πρό πάντων έπί άκαθέκτφ έρωτι 
πρός τάς έπίστημονικάς καί φιλολογικής μελέτας, 
καί πρός τήν πρόοδον καί τόν πολιτισμόν τών έν τή 
Ανατολή βιούντων έθνών, έφ’ ω καί άγωνίζεται ίνα 
διά τοΰ περιοδικού μεταδίδω τώ όμοεθνεϊ αύτώ δη- 
μοσίφ γνώσεις χρησίμους καί έπωφελεΐς πρός τον 
σκοπόν τοΰτον. Ή ύποστήριξις ής το εν λόγφ περιο
δικόν άπολαύει παρά τω τουρκικώ όημοσίφ μαρτυρεί 
δτι οί ήμέτεροι Οθωμανοί συμπολϊται γινώσκουσι νά 
έκτιμώσι τούς κόπους καί τούς άγώνας τών παρ’ αυ- 
τοϊς λογίων καί συνάμα άποδεικνύει τήν φιλομάθειαν 
καί τά φιλοπρόοδα αύτών αισθήματα. Πράγματι δέ 
άπό τίνος λίαν άξιοσημείωτος καί αξιέπαινος οργα
σμός πρός πνευματικήν άνάπτυξιν παρατηρεΐται πα- 
οά πασαις ταϊς τάξεσι τοΰ ’Οθωμανικού έθνους ού 
μόνον έν τή πρωτευούση, άλλά καί έν ταϊς έπαρχίαις
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του Κράτους, ού μικρός δέ έστιν ό άριθμός τών έκδι— 
δομε'νων τουρκιστί περιοδικών συγγραμμάτων, εφη
μερίδων καί διαφόρου ύλης πονημάτων, πρωτοτύπων 
-η μεταφράσεων.

Τό Περιοδικόν Έμβάρι Ζεκκιά έποιήσατο τώ 
Λοσμω τήν τιμήν τοΰ μεταφράσαι έξ αύτοΰ άρθρα 
τινά καί ποιήματα, έν δέ τώ τελευταίω αύτοΰ τεύ- 
χει δημοσιεύει ειδικόν άρθρον περί τοΰ ήμετε'ρου πε
ριοδικού καί περί τών συντακτών αύτοΰ, δπερ άπε'χο- 
μέν ν’ άναδημοσιεύσωμεν ενταύθα ένεκα τών λίαν κο
λακευτικών εκφράσεων τοΰ ήμετε'ρου συναδε'λφου λί
αν άβροφρο'νως καί επιεικώς κρίνοντας περί του ήμε
τε'ρου εςγου· άρκούμεθα δ’ έκφράζοντες τώ εύπαιδεύ- 
τω έκδοτη) τάς ήμετε'ρας έγκαρδίους εύχαριστίας.

— Έν τοΐς περιεχομένοις τού ήγουμένου τεύχους 
του Κόσμον τοΐς δημοσιευθεϊσι φιλοφρονώ; ύπό τοΰ 
Νεολόγου έσημειώθη, κατά τυπογραφικόν παρόραμα, 
ή μετάφρασις τοϋ Σχιλλερείου Δύτου ώς ποιηθεΐσα ύπό 
A. Β. ένώ έν τώ τεύχει ήμών έσημειοϋτο : ύπό α + β. 
Όφείλομεν ποιήσαι τήν έπανορθωσιν ταύτην. έπι- 
προστιθε'ντες δτι ό άλγεβρικός ούτος άριθμός έτε'θη 
παρ’ ήμών ώς σύμβολον τής άνωνυμίας τοΰ έξελλη- 
νίσαντος τόν Δύτην. Ή μετάφρασις αύτη, ής τήν 
επιτυχίαν πας άναγνώστης βεβαίως έξετίμησε, άλλ’ 
ιδίρ: οί γινώσκοντες έν πρωτοτύπω τό εξοχον του 
μεγάλου ποιητοΰ έργον, καί τήν ζωηρότητα, άμα δέ 
καί τήν δυσχε'ρειαν τής πιστής παραστάσεως τών έν 
αύτώ εικόνων, ή μετάφρασις, λε'γομεν, αύτη άπε- 
στάλη ήμΐν δλως άνωνύμως, άνευ καί εικονικής τίνος 
ύπογραφής, έβεβαιοΰτο δέ μόνον δτι έγράφη έν Κων- 
σταντινουπόλει. Μεταξύ δύο ή τριών αρμοδίων προσώ 
πων άπερ ύπωτεύσαμεν,δέν έβραδύναμενν’άνεύρωμεν 
τόν ποιητήν αύτής, έτι δέ μάλλον έξεπλάγημεν τότε 
έπίτή έπιτυχίγ τής στιχουργίας καί τής μεταφράσεως, 
καθότι έφρονοΰμεν άχρι τοΰόε δτι μεγάλη έστίν ή 
άπόστασις ή χωρίζουσα τήν ύπερνέφελον ποίησιν άπό 
τής θετικής έπιστήμης τοΰ μεταφραστοϋ, άνθ’ ού, έν 
έλλείψει πάσης ύπογραφής αύτοΰ, ήθελήσαμεν νά ύ- 
πογράψωμεν τήν μετάφρασιν διά του α + β.

ιι ΕΠΕΤΕΙΟΙ; των τριών ιερλρχων.-Παρ’ άπάσαις 
ταϊς όρθοδόξοις κοινότησιν έπανηγυρίζετο τήν παρελ- 
θοΰσαν κυριακήν ή τών γραμμάτων φαιδρά εορτή έπί 
τή μνήμν) τών τριών μεγάλων τής οικουμένης διδα
σκάλων καί ιεραρχών, ή δέ πατριαρχική Μ. τοΰ Γ. 
σχολή λαμπρότερου ή άλλοτε έπετέλεσε τήν εορτήν 
ταύτην έν τώ περικαλλεϊ αύτής νέω κτιρίω. Ή Α. Θ. 
Π. χοροστατήσασα κατά τόν έσπεοινόν τοΰ σαββά- ι 
του εν τώ πατριαρχικοί ναώ, έλειτούργησεν έν αύτώ 
τήν έπιοΰσαν, συνιερουργούντων τών Σ. Ά. ’Εφέσου, 
Ήρακλείας, Νικομήδειας, προέδρου Διδυμοτείχου καί 
του άρχιεπισκόπου Νευροκοπίο.υ (τοϋ Σ. ‘Α. Μιτυλή- 
νης, προέδρου τής έφορίας τής σχολής, άπόντος ένε- 
κεν αδιαθεσίας). Ή Α. θ. Π. έμνημόνευσεν έν τή με- 
γάλ·/) εισοδω τών τε ζώντων καί κεκοιμ.ημένων ιδρυ
τών, εύεργετών, συνδρομητών, έφορων, καθηγητών 
καί μαθητών τής Μ. σχολής καί παντός καθ’ ήμάς

έκπαιδευτηρίου- άπό δέ τοΰ ίεροΰ άμβωνας ό πανο- 
σιολ. άρχιμανδρίτης κ. Γρ. Παλαμ,άς σχολάρχης 
τής Μ. σχολής άπήγγειλε πανηγυρικόν λόγον σκοπί
μως λίαν ομιλήσας περί τής άληθοΰς σοφίας καί έπι
στήμης, άφετηρίαν λαβών τό ιώβειον «θεοσέβειά έστι 
σοφία, τό δέ άπέχεσθαι άπό κακών έστιν έπιστήμη».

Περαιωθείσης τής θείας μυσταγωγίας, ή Α. Θ. Π. 
μετά τών Σ. άρχιερέων καί ούκ ολίγων έκ τών δια
κεκριμένων ομογενών κατηυθύνθη, συνακολουθοΰντος 
πλήθους λαού, πρός τήν Μ. τού Γ. σχολήν, ένθα γε- 
νομε'νων ύπο τού οικουμενικού πατριάρχου τών νενο- 
μισμένων θεοκλυτήσεων, λαβών τόν λόγον ό πανο- 
σιολ. σχολάρχης προσεφώνησε τή Α. Θ. Π. έπί τή εύ- 
καιρία τής τό πρώτον ήδη έν τή νεοδμήτω σχολή 
τελουμε'νης σεπτής ταύτης πανηγύρεως, μεθ’ ό' πα- 
ρελθών ό έκ τών καθηγητών τής σχολής κ. Άβρ, 
Μαλιάκας άνέγνω τόν τεταγμένον τής ήμέρας λόγον, 
θέμα αύτοΰ έκλεξάμενος τά περί Δημοσθε'νους, τού 
ύπάτου τούτου τών ρητόρων τής άρχαιότητος.

Έν τε'λει τής άγορέύσεως τοΰ κ. Αβρ. Μαλιάκα ή 
Α. Θ. Π. άναστάσα έπηυλόγησε μέν διδάσκοντάς τε 
καί διδασκομένους, άντεφώνησε δέ τά δέοντα εις τά 
ύπό τοΰ κ. σχολάρχου αύτόθι προσφωνηθε'ντα, καί 
ούτως έληξεν ·η θρησκευτική αύτη τών γραμμάτων 
τελετή.

ιερά ζτνοαος.—Ό κατάλογος τών προσκαλού
μενων νέων συνοδικών μελών ύποβληθείς κατά τά 
είωθότα τή Ύψ. Πύλή έπεστράφη τυχών τής έγκρί- 
σεως αύτής.

— Διά δύο αύτής τηλεγραφημάτων ή έπαρχία 
Ίωαννίνων έξγτήσατο παρά τής Εκκλησίας ίνα ό μη
τροπολίτης αύτής μείνη έν αύτή ώς έχούσν) άνάγκην 
τή; παρουσίας αύτοΰ, καί μή προσκληθή ώς μέλος 
συνοδικόν, καθ’ ά προεξελέγη. Ή ιερά σύνοδος λα- 
βοΰσα έν ό'ψει τό εϊς πάντα; τού; μητροπολίτας καί 
άρχιεπισκόπου; τοΰ οικουμενικού θρόνου επιβαλλόμε
νου καθήκον τής έκ διαδοχής κατά τό συνταγμάτιον 
συμμετοχή; εις τάς έργασίας τής ίεράς συνόδου καί 
τήν μή εύτυχώς έλλειψιν καταλλήλων ιεραρχών έν 
τή παροικία Ίωαννίνων πρός τήν εις ένα τούτων δια- 
πίστευσιν ύπό τής Α. σεβασμ. τών πνευματικών συμ
φερόντων τών χριστιανών της, δέν άπεδέξατο τήν α’ί- 
τησιν, καί προσεκαλέσατο τόν Π. άγ. Ίωαννίνων.

(Έκκλ. 'Αλήθεια).

Ό Χεεμ.ών<χς.

(Έκ τών Παιγνίων ΙΙΑ. ΤΑΝΤΑΑΙΔΟΥ).

Σκέπασε τά ν.εραμίδια πιθαμαϊς δύο τρεις τό χιόνι, 
Κ' εΊκ’ ή πόλις φασκιωμένη μ’ ένα κάτασπρο σεκόόκι. 
Διέτε διέτ’ ασπροπρόσωπους μέσ’ ταϊς γούκαις 

[τυλιγμένους.
Διέτε, διέτε μέσ’ ς’ τό χιόνι ώςτά γόνατα χωμένους.

Πληκ εμένα ή χιονιά, 
Και ή βαρυχειμωνιά, 

Τον, τοΰ, τοϋ, 
Πώς μέ κρυώνει !

Μποϋ, μποϋ, μποϋ 
Πώς μέ στρουμώ/ει !

Αέγουν έγεινε χειμώνας φοβερός εις άλλα μέρη. 
’Ενός όύο γραμματέων κατετάραζε τό χέρι. 
"Εμειναν υπουργοί όύο έ'ζαφνα κακαρωμένοι· 
Καί έφημερίς μιά, λέγουν, νεωστί έκόεόομένη 

Άπ’ τά χιόν’, άπ’ ταϊς βροχαϊς, 
Παραιτει ταϊς μετοχαϊς

Τοϋ, τοΰ, τοΰ
Ξεπαγιασμέναις, 

Μποϋ, μποϋ, μποϋ, 
Ξε^υχημέναις !

Κοκκωνίτσαις μου, τί τρέχει;.... Λοιπόν μ ολα τιι 
[λαχούρια,

Μ’ ολας σας τάς προφυλάζεις, καί μέ όλα τά 
[τακτούρια,

Σάς έπείραζ’ ό χειμώνας, κ’ εισθε κρυολογημέναις ; 
Ώ ! δάις σας έκόπη ! ’Ώ! πολ' ε'ίσθε πειραγμέναις!

Κι όταν βλέπη όέ τινάς
Τόσον κρύας καλλονάς, t

Τοϋ, τον, τοΰ
Τόν πιάνει τρόμος, 

Μποϋ, μπον, μποϋ, 
Μεγάλος όμως !

Καλέ όά μην έχετ’ έννοια, κι’ δ χειμώνας θά περάσρ 
Κ έρχεται τό καλοκαίρι, όποϋ θά μάς ζεσκουριάσρ. 
Τότε τρώγεσθε κομμάτι καν εις τόπον παγωτών, 
Νά ψυχραίνετε τά στήθη φλογισμένων εραστών.

Τότε.... (όμως δέν βαστώ 
Τό κονδύλι μου πετώ, 

Τοϋ, τοϋ, τοϋ, 
Γιατί παγώνω

Μποϋ, μποϋ, μποϋ, 
Γιατί ζαρώνω).

■MP W
"Εν δάκρυον

Έπί τώ θανάτω τοΰ νεαροΰ καί πολ.υκλαύστου 

ΔΗΜΠΤΡΙΟΥ II. ΠΑΣΤΕΑΑ.

"Αχ! σεις, ποϋ μέ κνττάζετε 
μέ ’μμάτχα βουρκωμένα, 

άφήστέ με καί μένα, 
τό ’μμάτι μου νά Ιδ7>,

Χάθηκ’ ό ηρωισμός 
Πανταχοϋ αποκλεισμός· 

Τοϋ, τοϋ, τοϋ 
Κ’ έγώ κρυώνω, 

Μποϋ, μποϋ, μποϋ 
Κ’ έγώ παγώνω.

'•Ώ! τί κρύσταλλα! τί πάγοι! ό Δεκέμβριος άφρίζει, 
Ό αέρας λνσσιασμένος ’ς τά παράθυρα μουγκρίζει. 
Της φακής τά παληκάρια κουκουλώθηκαν ς’τοστρώμα. 
Διέτεμύταις, όπου ςάζουκ, διέτ’άχνούς άπο το ςύμα, 

Αόγι ακουστέ μασητά, 
Μάτια διέτε δακρυστά’

Τοϋ, τοΰ, τοΰ 
Κ’ έγω δακρύω.

Μποϋ, μποϋ, μποϋ 
"Αί κρύο! κρύο !

Ένας χώ,χώ, χώ, τά χέρια εις τό ςόμα τον ζεςαίνει 
Σ’ τή φωτιά ό άλλος τρέχει καί τά μοΰτρά του θερ

μαίνει.

Κ’ ό λεγάμενος εκείνος μέ τήν γούνα το σαμούρι 
"Εως τόν λαιμό χωμένος χαρτιά παίζει σ’ το ταντονρι.

Κ’ έγω θέλω νά χωθώ 
’Σ τά ζεστά νά ζεταθώ, 

Τοϋ, τοϋ, τοϋ 
Γιά τί κρυώνω, 

Μποϋ, μποϋ, μποϋ, 
Καί πλευριτώνω.

Φαναριώτσισαίμου, τόπο! νάχωθώ κ’ έγώ κοντά σας. 
Και σκουντήςε παραπάνω την γενάτη συντροφιά σας. 
Τό ταντοϋρι, Δέσποτά μου, έν ω σε διπλοκορόνει, 
"Ενας άλλος, όπου τρέμει άπ’ την ψύχρα κι άπ’ τό 

[χιόνι, 
Νά κυττάζ’ ένα χοπχ 
Ταϊς γυναίκες ν ' άγαπφ, 

Τοϋ, τον, τοΰ,
Πόσον κρυώνει !

Μποϋ, μποϋ, μποϋ, 
Καί πώς θυμώνει !

Τί καλός είν’ ό χειμώνας δι εκείνον, όποϋ καίει! 
Τί καλό ! έν ω χιονίζει νά ρουφά φοϋρ φούρ τό τέι. 
Κ’ έν ω έζω ό αέρας μάς χαλνά τον κόσμον όλο 
Αυτός μέσα νά τους ^άζη καί τούς όνο συντρόφους 

[σόλο ! 1

1 ’Εννοείται διά τήν πρβφερέττσα, φίλην διατριβήν 
τών Φαναριωτών.
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Να ιόη ποιόν κλαΐτε θλιβερά.. . . 
ποιοι πίνουν το φαρμάκι....

άχ! · · · σύ 'σαι Αημητράκη;.... 
Τό μοναχό παιόί ; !!. . .

Άφήστέ με, άφήστέ με, 
νά ρθώ κ' έγώ νά κλάύω!....

ένα κερί ν' ανάψω
'ς αυτόν τό 'μορφονιό!

Σ* αυτό τό 'μορφολείψανο 
νά είπώ (Μ μυρολόγια, 

παρηγοριάς όυό λόγια
'ς τό δύστυχο γονεό !

'Σ τή μάνα του τήν άμοιρη 

παρηγοριά νά δώσω, 
το νοϋ της νά 'μερώσω.

"Άχ μάνα δυστυχή!....

Που χάνεις τάκριβώτερο 
απ' ούλα τά παιδιά σου!

που ήταν παρηγοριά σου 
κ' έλπίδα μοναχή!

*Ενα τό είχε μοναχό 
αγόρι αγαπημένο, 

και μικροπροκομμένο, 
κι απ' οϋλους ζηλευτό!

'Σ αυτό που ήταν καμάρι τους 
και τοϋ σπιτιού τό θάρρος

'ς αυτό απλόν ει ό χάρος, 
'ς τό μοναχό αυτό!....

*Αχ! τί νά πώ σάν τήν Ιδώ 
τή μάνα νά μαδιέται, 

νά σκούζη νά χτυπιέται, 
και νά μυρολογή ;

Πώς θά μ' άκοϋση σάν τής πώ 
μάνα τό κλάμα πάψε;

— Κλάψε, καύμένη, κλάψε 
ό πόνος σου νά βγή.

Ηταν καλός ό Αημητρός! 
το λένε τά στεφάνια, 

τό λέγ' ι) 'περηφάνεια 

που έχει καί νεκρός !

Καλός ! τί τόν ωφέλησεν 
ή τόση καλωσύνη ;

φεύγει και τήν άφίνει 
και πάει μικρός μικρός !

Γϋρσε τό 'μμάτι ς τό Θεό, 
'ς αυτόν που συμπονάει 

τή μάνα, που βογγάει, 
νά βρής παρηγοριά.

Και πιά μήν τόν συλλογισθής 
μήν πής, κχϋμένη, οτι

είχες παιδί μέ νεότΐ] 
μέ χάρι και 'μορφιά ! !. . .

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟΥ.

Γάμ ος ανάρμοστος.

Ό «Χρόνος» τού Chicago αναφέρει δτι νάνος τ.ς 
Κινέζος όνόματι Τσέ Μάχ, ηλικίας περίπου 45 έτών 
και ούτινος τό ανάστημα δέν υπερβαίνει τούς 44 
δακτύλους, εύρίσκεται εις τάς παραμονάς γάμου με
τά τίνος Ιρλανδής νεάνιδος ηλικίας 1 9 έτών, τής 
δεσποινίδος Fannie Coleman. Φαίνεται δτι ή καλλί
μορφος νεανις αύτη ήράσθη έμμανέςατα τού νάνου, δς 
έξετίθετο έν δημοσίοις Οεάμασιν ώς φαινόμενον πε
ρίεργον. Ό νάνος, δμιλών άριστα τήν αγγλικήν, 
άνταπεκρίνατο εις τά αισθήματα τής δεσποινίδος 
Coleman καί ο γάμος άπεφασίσθη ύπ’ άμφοτε'ρων. 
Άλλ’ οί γονείς τής νεάνιδος άντέταξαν άρνησιν καί 
ούδείς καθολικός ίερεύς τής Νέας ΊΓόρκης συγκατέ- 
νευσεν εις τοιαύτην βδελυράν ενωσιν. Έκτοτε ό Τσέ 
Μάχ μετέβη εις τό Chicago ίνα δώση έκεϊ παραστά
σεις τινάς, παρηκολούθησε δ’ αύτώ καί ή μνηστή του. 
Νέαι προσπαθείαι κατεβλήθησαν έν τή πόλει ταύτη 
παρά τοϊς έκεϊ ίερεύσιν, οίτινες έπίσης ήρνήθησαν νά 
στέψωσιν αύτούς. Μηδαμώς άποθαρρυνθέντες οί δύο 
έρασταί μετέβησαν εις Άγιον Λουδοβίκον, ένθα ή 
Miss Fannie διεκήρυζεν δτι έν έλλείψει ίερε'ως καθο
λικού ή διαμαρτυρομε'νου, θ’ άπετείνετο εις πολιτι
κόν τινα άρχοντα, δστις δέν θά ήδύνατο ν’ άρνηθή 
τήν έπιτέλεσιν νομίμου πολιτικού γάμου. ’Επειδή δέ 
ό νάνος Τσέ Μάχ είναι ήδη κύριος ικανής περιουσίας, 
ζήτημα έστίν έάν αληθώς δ έρως ή τό συμφέρον 
ώθησε τήν Fannie Coleman ε·ς γάμον μετ’ ατόμου 
δυσειδεστάτου καί ανήκοντας εις άλλοίαν δλως 
φυλήν.

★ * 
♦

Φέχτερ δ ηθοποιός έπιστρέφων νύκτα τινά έκ τού 
θεάτρου προσεβλήθη ύπό κλέπτου, δστις παρασυρθείς 
έκ τής λάμψεως μεγίστου τίνος θεατρικού κοσμήμα
τος, συνισταμένου εις καρφίδα ψευδό αδαμαντίνην, 

έσκέπτετο ν’ άφαρπάση αύτό εύχερώς. Άλλά τό θερ

μόν αίμα τού Φέχτερ καί οί έξησκημένοι αύτού μυώ
νες ήνάγκασαν τόν κλέπτην νά έξαχθή έκ τής άπχ- 
της του· έν τοσούτω εύρισκόμενος έν κινδύνω έξήγα- 
γε στιλέττον.

— ’β ! κτύπα, έάν άγαπας, έφώνησεν δ Φέχτερ, 
είμαι δλως άοπλος καί δύνασαι νά κάμης δ,τι θέ
λεις* άλλ’ έπειδή ούδέν άλλο ζητείς παρ’ έμού ή τήν 
άδαμαντίνην καρφίδα μου, δέν είναι δυνατόν νά τήν 
άποκτήσης εύχερέστερον παρά διά τού φόνου *

— Διατί όχι; άπήντησεν δ κλέπτης.
— Ιδού λοιπόν σοι τήν δίδω έπ’ ανταλλαγή. 

Δός μοι τον άνάγλυπτόν σου λίθον (καμέο) ον φέρεις 
έπί του έσωτερικού φορέματος σου, καί λάβε τόν ά- 
δάμαντά μου.

— ! είσαι καί άστεϊος, έπανέλαβεν δ κλέπτης,
δέν σού δμοιάζω.

— Αύτό είναι παζαρλίκι* σάν θέλγς.
Μεθ’ ό' έγένετο ή ανταλλαγή.
Ό ηθοποιός καί δ κλέπτης άποχαιρετηθέντες όιε- 

χωρίσθησαν. δ μέν κατέχων ώραιότατον καί πολύτι
μον λίθον, δ δέ μόνον άσήμαντον καρφίδα.

*¥* Οί έν Νέα Ύόρκγ καθολικοί ιερείς φοιτώσιν εις 
τά θέατρα, εις τά ιπποδρόμια καί εις τά λοιπά δη
μόσια θεάματα περιβαλλόμενοι στολήν κοσμικήν. ’Ε
σχάτως, σύνοδος συγκροτηθεϊσα ύπό τού άρχιεπισκό- 
τής πόλεως ταύτης έπετρεψεν εις τούς ίερεϊς νά μετά* 
βαίνωσιν εις τά θεάματα ταύτα μή μεταμφιαζόμενοι.

*** Οί κάτοικοι τής πόλεως Σάν Φραγκίσκου έν 
Καλλιφορνία μεταβάντες εσπέραν τινά έσχάτως εις τό 
μέγχ θέατρον τού μελοδράματος έξεπλάγησαν ίδόντες 
είδοποίησιν τοιχοκολληθεϊσαν έπί τής θύρας τού θεά
τρου καί άναγγέλλουσαν δτι δέν ύπήρχε παράστασις 
διότι οί διευθυνταί τού θεάτρου άπέδρασαν αίφνηδίως. 
ΊΙ άπόδρασις αύτών έγένετο ούχί ένεκα χρεωκοπίας, 
άλλά τούναντίον ένεκα πολλών κερδών! Είσπράζαντες 
κατά τάς τελευταίας εβδομάδας σημαντικά ποσά οί έν 
λόγω εύσυνείδητοι διευθυνταί έδραπέτευσαν χωρίς νά 
πληρώσωσι τούς μισθούς τών ηθοποιών καί τών λοι
πών θεραπόντων τού θεάτρου !

*** Έ Βελγική Βουλή είχε καταργήσει πρό τίνος 
τήν χρήσιν ποτών έν τώ Βουλευτηρίω. ’Εσχάτως εις 
τών βουλευτών έζήτησε παρά τού ύπηοέτου τής Βου
λής συνεδοιαζούσης ποτήριον ύδατος μετά ζακχάρεως, 
είτα δέ έξαγαγών έκ τού θύλακος αύτού φιάλην κονιάκ 
συνεπλήρωσεν έκ τούτου τό ποτήριον. Πάντες οί βου- 
λευταί ίδόντες έγέλασαν, μετ’ ολίγον δ’ ή Βουλή συ- 
νελθούσα ώς έπιτροπή άποκατέστησεν αύθις τήν 
χρήσιν τών ποτών, έν τή έπί τούτω (ορισμένη αιθού
ση τού βουλευτηρίου.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ.

’Εν τώ χορώ τής Αδελφότητος.
— Ά ! σ’ έγνώρισα* είσαι ή Adele
— Κ’ έγώ σ’ έγνώρισα ! είσαι δ Φώτης.
— Λοιπόν άπό τούς δύο μας γίνετ’ ή Adile- 

Φώτης.

— Πώς ’πέρασες εις τόν χορόν ;
— Έχόρευσα, ίδρωσα, έζεστάθηκα, έκρύωσα, διε- 

σκέδασα, στενοχωρέθηκα, έγέλασα, μ’ έγέλασαν, ή- 
πάτησα, μ’ ήπάτησαν, έπάτησα, μ* έπάτησαν, έ- 
σκούντησα, μ’ έσκούντησαν, έπείνασα, έφαγα, έπια, 
έξώδευσα, είδον ώρκίας, είδον άσχήμους, είδον λευ* 
κότριχας, είδον μειράκια, ήκουσα ανοησίας, είπον α
νοησίας, έκουράσθην, έκορέσθην, έςημερώθην, άνεχώ- 
ρησα, ήσθένησα, μετεμελήθην.

— Πώς σοι εφάνη δ Ίσραηλιτικός χορός ; 
— Αληθές μωσαϊκόν.

Έν τώ Άρμενικώ χορώ*
Δομινοφόρος κύριος πρός δομινοφόρον κυρίαν :
— Δέν σάς λέγω τονομά σας, άλλά σάς λέγω μό

νον δτι πολύ άγαπάτε ν’ άρμενίζητε.
*

’Ιατρός άγύρτης μεταβαίνει παρά τινι χωρικω 
πλουσίω, πάσχοντι σφοδρά έκ ποδάγρας καί διαβεβαι- 
οϊ αύτόν δτι κέκτηται κατάλληλον φάρμακον πρός θε
ραπείαν αύτής* έάν λοιπόν, τώ λέγει, θέλεις νά σέ 
κουράρω, θά εύχαριστηθώ μεγάλως, διότι εύρίσκω πε- 
ρίστασιν νά σοι φανώ χρησιμώτατος.

— Άλλά πώς ήλθετε εις τόν τόπον μας, κύριε ια
τρέ ; λέγει αύτώ ό πάσχων.

— Πεζή.
— Λοιπόν έξέλθετε τού οίκου μου· διότι έάν κα- 

τείχετε τό φάρμακον, δπερ λέγετε, θά ήρχεσθε εφ’ ά- 
μάξης μετά εξ ίππων, καί όχι πεζή.

ΠΑΡΕΡΓΑ.

Λύσεις τών έν τψ ΚΑ' τεύχει προο λημοίτων.

Άρ. ]47. ΑΙΝΙΓΜΑ έκ τών τοϋ Schiller—'Οο

φθαλμός.
Άρ. 157. ετερον.—Τό γράμμα ω.

Άρ. 176. ετερον.— Κάμηλος.
Άρ. 177. ετερον.— Ζεϋς, υς.
Άρ. 178. ΛΕΧΙΓΡ1ΦΟΣ ΓΑΛΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ. -----Sl·

vous savez economiser, nous naurez ni souci, 

ni tristesse.
Άρ. 179. παίγνιον αριθμητικόν.— Έφονευθιι 

έν πτηνόν καί έπί τοϋ όένάρου ο'υάέν έμεινεν.
Άρ .180. ΠΡΟΒΛ1ΙΜΛ ΑΠΟΣΙΩΠΗΤΙΚΩΝ. —Ή 

γλώσσα πολλώυς εις όλεθρον ήγαγεν.
Άρ. 181. λεξιγριφος (charade).—Porte-dra- 

peau.
Άρ. 182. γρίφος.— παχεοα γή μεγα- 

λύνεο τχ φυτά·
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Λ Τ Τ Α I
τών έ/ τφ ΚΑ'. τεύχει προβλημάτων.

Γ. Χρ. Γαλίτσης (175, 176). —Κήπος Δημαρχίας 
(175, 176, 178, 179, 180). —1. Γ. Κιουμουσχερδανίδης 
(175, 176, 179, 180). —I. Α. Κυριαχίδης (176, 177, 
179). —Σ. Α. Χουδαβερδόγλους (176, 179). —Βχσ. Ν. 
Άδαμίδης (175, 176, 1 77, 1 80). —Άθ. Κσύσχουρας 
(175, 176, 179). -Ε. Γαβρχς (174, 180). —Άθ. Κ. 
Πασπαριδης (176) —Έρασμία Συγγρού (174, 177. 179, 
180, 182). —Ε. Λ. Φωτιάδης (τά αύτά, χαι 178). — 
Κλ. Ίωάννου (175, 177, 179) —Nemo(174, 175, 176, 
178, 179\ —Σωχρ.Ν. Μπόζσβιτς (I 74 .175, 177, 178, 
180). —Φρ Δ. Μεζίχης (175. 176, 177, 178, 180). 
—’Αλεξάνδρα Βεγλερή (176, 177). —Π. Π. Βεγλερής 
(176, 177). —Οϊκος Πχπαδοπούλου (175, 176, 180).

Έν Άδριανουπόλει, Χρηστός Μόσχου (175, 176, 177).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ν Ε Α
λί». 1S3.—ΑΙΝΙΓΜΑ.

Ειμί καλόν, ή και κακόν, ώς είμαι έάν μείνω.
Άλλ* άν τδ πρώτον δεύτερον, χαι δεύτερον τδ πρώτον 
Γενή, ευθύς, ώ άνθρωπε, θεός σου θέ νά γείνιυ, 
Θεός σου παντοδύναμος, άνευ πολλών ιδρώτων.

Μ. Τ.
ΑΡ. 1S4—ΕΤΕΡΟΝ.

Τρία ε’ίμεθα άλλοια είς σειράν συντεταγμένα, 
Παραδόξως δέ τά τρία συναποτελούμεν ένα. 
Τών τριών νά μετάλλαξης άν έπιθυμής τάς θέσεις, 
Διαφόρους θά συλλαβής είς τδν νουν σου υποθέσεις. 
Και αύτά δε άν ή χειρ σου μετάλλαξη τελευταίον, 
Νέα πράγματα έμπρός σου θά παρασταθώσι πλέον 
Ιδού, εΐπον ποϊος είμαι* καιρδς ήδη νά πασχίσης 
Μεταλλάττων και συνθέτων μ* ευκολίαν νά μέ λύσης.. 

__________________________________________ Μ, Τ.
ΑΡ. 1 S3.—ΕΤΕΡΟΝ.

Τδ πρώτον μου επίρρημα, μητέρα σου τδ άλλο, 
ΧρονόμετρΟν τδ ολον μου Οέ νά δμολογήσης. 
Τί συλλογίζεσαι λοιπόν : σπούδασε νά μέ λύσης, 
Διότι άλλως ς* τήν σειράν τών άμαθών σέ βάλλω.

Μ Τ.
ΑΡ. 1SG. —ΕΤΕΡΟΝ.

Τήν καλλονήν το πρώτον μου συνήθως εν συνθέσει 
Σημαίνει, τδ δέ δεύτερον τού τόνου μεταθέσει 
Τρήμα, τδ δ* δλον έμψυχον και πάλαι μέν έμπνέον, 
Νυν όμως έμπνεόμενον ομού και έπιπνέον.

I. Κ.
ΑΡ. 1ST. — ΕΤΕΟΝ.

Γράμμα δμού μέ σύνδεσμον κ* εν γράμμα άν ποσθέσω, 
Πόλιν τινά επίσημον ευθύς θ* άποτελέσω.

Μ. Τ.

ΑΡ. 1SS.—ΕΤΕΡΟΝ.
Είς πολλούς καπνδν παρέχω, πρδς πολλοίς, έν άφθονί^. 
ΧΑνευ κεφαλής, παν άνθος είς τδν τόπον μου άνθεϊ.
*Αν έν τούτοις πριν έπέλθη αυτή ή καρατομία, 
Είς την τόνον χειρα βάλης, τότε γίνομαι ξανθή.

A. Τ.

A. IS9. —ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ. ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Μεταπράτης τις προβάτων εχων κεφάλαιον 100 
λιρών, ήγόρασε^ι’ αύτών 300 πρόβατα (^ηλ. 3 προ'β. 
προς 1 λίραν)· έτερος οε', φίλος του ά., εχων 150 λί
ρας, επειδή ή αγορά τών προβάτων ύπερετιμήθη, μό
λις ήίυνήθη νά άγοράστ) £ιά τών 1 50 λιρών του 300 
πρόβατα (ίηλ 2 πρόβατα πρός 1 λίραν), ύποτιμη- 
Οείσης 3έ πάλιν τής αγοράς, άπεφάσισαν άμφότεροι 
ίνα, ένώσαντες τά πρόβατα των, πωλήσωσιν αύτά 
είς ήν τιμήν τά ήγόρασαν, ήτοι 5 πρόβατα πρός 2 
λίρας 'οηλ 3 πρόβατα τούά. = 1 λίρ. 4- 2 προβ. του 
β'. = 1 λίρ: = 5 προβ. = 2 λίρ’.) εκποίησα ντες Si 
καθ’ ολοκληρίαν τό εμπόρευμα των, άντί νά λάβωσιν, 
ώς έπρεπε, 250 λίρας (δηλ 1 ΟΟλίραι τού ά. 4- 150 
λ, τού β'.) έ'λαβον μόνον 240 λ: πώς λοιπόν, πωλή- 
σαντες τά πρόβατά των είς ήν τιμήν τά ήγόρασαν, 
έζημιώθτσαν κατά 1 0 λίρας ;

I. A* Κ. (Έν Χαλκηδόνι)

ΑΡ. 190. —ΑΕΣΙΓΡΙΦΟΣ. 
(Charade).

En admirant les peupliers 
Vous verrez mon premier ; 
Dans mon second aime a chanter 
Le rossignol pendant 1’ete. 
Mon entier est un instrument 
Qui vous assourdit bien souvent.

Uskup. Μ. T.

ΑΡ. 191. —ΕΤΕΡΟΣ.
Mon premier va en tournant, 
Mon second va en saulant 
Et mon entier en otant.

Marie Puppo.

AP. 193.— ΓΡΙΦΟΣ.
Mon premier est un ange ;
Mon second est un ange ;
Mon troisidme est tout autre qu’un ange.

Marie P.

AP 193—ΓΡΙΦΟΣ.

φθίσις 
οφθαλμία 
πνευαονία 
μανία 
με'θη

εκατονταετία.


