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ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.

ΕΤΟΣ Α'· Έν Κωνσταντινουπόλει, ϊάββατον 19 Φεβρουάριου 1883. ΤΕΥΧΟΣ ΚΔ .

Ό σεβαστός καί , μουσοστεφής φίλος τοΰ Κό
σμου έξ. κ. A. Ρ. Ραγκαβής εύηρεστήθη άπο- 
στειλαι ήμϊν καί τρία έτερα ’ Ασματα της Κολά- 
σεως τοΰ Δάντου, ών σήμερον παρατιθέμεθα τό Β’. 
δημοσιεύσαντες ήδη το Α'. έν τώ τεύχει IB', τοΰ 
ήμετέρου περιοδικοΰ. Άφοΰ καθ’ έκατοντάδας άριθ- 
μοΰνται αί εις ξένας γλώσσας μεταφράσεις τών Οαυ- 
μασίων έπών τοΰ δαιμονίου τούτου ποιήσου, τοΰ 
διανοίξαντος τήν έποχήν τών νέων ιδεών, τοΰ «δι
δασκάλου τής οργής καί τοΰ μειδιάματος», μετά- 
φρασις τούτων έν τή καθ’ ήμάς γλώσση καί μάλι
στα ύπό τοιούτων φιλοπονουμένη μεταφραστών, 
οίος ό κ. Ραγκαβής, έστιν ανάγνωσμα αείποτε 
ευπρόσδεκτον τοϊς τερπομένοις καί διοασκομένοις 
έκ τής μελέτης τοιούτων έκτακτων δημιουργη
μάτων έξοχου ποιητικής φαντασίας.

ΚΟΛΑΣΕΩΣ ΤΟ Β'.

"Εδυεν ή ήμέρα, καί ο μέΛας 
αήρ άπέσπα των συνήθων κόπων 
τής γής τά ζώα. Μόνος ό’ είς τήν πάΛητ 

έθωρατ,ίσθην, τήν τής οδοιπορίας 
και τήν των ευσεβών μου αισθημάτων, 
ήν θά χαράζη άπταιστον τό πνεύμα.

Βοήθει, Μοΰσα., έμπνευσες ύψίστη, 
και πνεύμα, σύ τό γράψαν όσα είδον, 
έδώ τήν εύγενή σου φύσιν δεϊζον.

« Ώ οδηγέ μου ποιητά», ήρζάμην,
» ιδέ ή αρετή μου άν άντέχη
» πριν ή μέ θέσης έπί τής ανόδου.

» Ό γονευς είπας ότι τοΰ ΣιΛβίου
» θνητός, είς τόν αθάνατον μετέθη
» κόσμον, άρτιας έχων τάς αισθήσεις.

» "Αν δ’ ό εχθρός παντός κακού έδέχθη
» ευνους αυτόν, κ’ έσκέφθη τί καί τινες 
» έπρόκειτο έκ τούτου νά φυώσιν,

» ό έμφρων άπαράδεκτον δέν κρίνει
» έν ουρανοις αυτός πώς έζεΛέγη
» πατήρ τής Ρώμης, τοΰ Λάμπρου της κράτους 

» ήτις καί όπερ, ί'να πάντα εϊπω,
» Ιδρύθησαν έν τώ άγίω χώρω
» τοΰ διαδόχου του μεγάΛου Πέτρου.

» Έπήνεσας αύτήν του τήν πορείαν 
» άΛΛ’ έπ αύτής προρρήσεις τών νικών του 
» ήκουσε, καί τοΰ παπικοΰ μανδύου.

» Τής έκΛογης τό σκεΰος ειτ' άπή.Ιθεν 
» εκεί, ίνα τήν πίστιν ένισχύση, 
» ήτις έστίν άρχή τής σωτηρίας.

» Έγω δέ τί νά έΛθω ; τίς τό θέΛει ;
» Λέν είμαι ούδ’ Αινείας ούδέ ΠαΰΛος, 
» δέν κρίνομ’ έγώ άζιος, ούδ’ άΛΛος

» μέ κρίνει. "Αν νά έΛθω κατανεύσω, 
» φοβούμαι μή ή έΛευσις είν’ άφρων.
» Σοφός εί. Κρείττόν μου γνωρίζεις ταΰτα».

Ώς δ’ ό μή θέΛων οχε πριν έπόθει, 
κ’ είς νέας σκέψεις πρόθεσιν άΛΛάσσων 
καί τής αρχής άφίσταται τοΰ έργου, 

τοιοΰτος ήμην εις την μαύρην όχθην, 
σκεπτόμενος, άνέτρεπον τήν πράζιν, 
τήν έν σπουδή τοσαύτη άρζαμένην.
« ΚαΛώς άν 'άντεΛήφθην τών σών Λόγων» 

μοί είπεν ή σκιά τοΰ μεγάθυμου,
« δειΛία τήν ψυχήν σου κατατρύχει, 

λ ήτις ποΛΛούς ποΛΛάκις καταθάΛΛει 
» έκτρεπομένους τών ένδόζων έργων, 
» ώς ψευδής οψις δειΛιάσαν ζώον.

» ΆΛΛ’ ΐν’ αύτοΰ άπαΛΛαγής τοΰ φόβου, 
» θενά σ’ είπώ πρός τί, καί τί σκοπεύσας 
» ήΛθον, οπότε πρώτον σ’ έΛυπήθην.

» Κ’ έγώ είς ήμην έκ τών αμφίρροπων.
» Μ’ έκάΛεσε καΛή καί μακαρία, 
» γυνή, κ’ έγώ τή είπον νά προστάζη.

AS.’
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» Οί όφθαΛμοί της έΛαμπον ως τ’ άστρα, 
» καί ήρζατο ήδύτατα, βραδέως, 
» μετά φωνής άγγεΛικής νά Λέγιγ

«—Ψυχή χαρίεσσα, Μαντύης γόνε,
» ον έτι ζή ή φήμη έν τώ κόσμω
» καί ζήσει όσον χαι ό κόυμος ζήσει,

» έμοΰ ό φίΛος, άΛΛ’ ούχί τής μοίρας,
» κωΛύεται είς τους ερήμους δρόμους, 
» χαι ύπό φόβου τρέπεται όπίσω.

» Φοόοΰμαι δέ μή τόσον έπΛανήθη,
» ωστ’ έφθασα έζώρας αρωγός του, 
» ως ηχούσα έν ούρανοίς επάνω.

» ΆΛΛ’ άγε σύ, χαι διά τής κομψής σου
» γΛώσσης, δι ών αν διαθέτης τρόπων,
» βοήθησαν χαι παραμύθησόν με.

» ΤΙ Βεατρίχ’ είμ'ι ή στέΛΛουσά σε, 
» χ’ έρχομ’ έκ τόπον δν ποθώ χαϊ πά.Ιιν.
» Έρως μέ φέρει, Λύων μου τά χεί.Ιη.

» Προ τοΰ έμοΰ κυρίου όταν ε.Ιθω, 
» εύφημα πΛείστα περί σοΰ θά Λέγω».— 
» Έσίγησεν, έγώ δ’ ήρζάμην τότε·

»—Ώ σύ γυνή ένάρετε, χαι μόνη
» δι ής ή άνθρωπότης ύπερέχει
» τών έν τώ μικροκύκΛω ούρανώ της,

» τόσον μ’ ευφραίνει ή έπιταγή σου,
» ώστ’ ύπακούσας Λέγ' ότι βραδύνω.
» Τί Θέ.Ιεις περιττόν νά μ’ είπής αύθις ;

» Είπέ μοι όμως πώς δέν έφοβήθης
» νά καταβής είς τό ένταΰθα χέντρον
» άπό τοΰ ύψους δ ποθείς ένθέρμως».

»—Άφ’ ον νά διδαχθής τά πάντα Θέ.Ιεις,
» βραχέως θά σ’ είπώ», μοι άπεχρίθη,
» έδώ πώς δέν έδίστασα νά έΛθω.

» Ά^ιον φόβου είν’ έκείνο μόνον
» δ δύναται κακόν νά έπιφέρη.
» Τ’ ά.Ι.Ια ούδόΛως. Φοβερά δέν είναι.

» Είμί έκ θείας χάριτος τοιαύτη,
» ώστ’ ούδ’ ή άθΛιότης σου μέ θίγει, 
» ούδ’ αύται τής πυρχαίας αί φ.Ιόγες.

» Είς ουρανούς ύπάρχει γυνή εννονς,
» δι’ δ σέ πέμπω κώΛυμ’ άθυμοΰσα.
» Το τραχύ θέσπισμα τό άνω θραύει,

» καί δή χα.Ιεσαμένη τήν Αονκίαν, 
» τή Λέγει·—ιι'Ηδη ό πιστός σου δειται 
» τής σής φροντίδας. Σοι τόν αναθέτω».

» Πάν τό σκΛηρόν μισούσα ή Αουκία,
» προσή.Ιθεν είς τό μέρος όπου ήμην
» μετά 'ΡαχήΛ τής πάΛαι καθημένη·

»—ΕύΛογητή θεόθεν Βεατρίκη»
» είπε, «τόν σέ φιΛοΰντα δέν συνδράμεις,
» τόν διά σέ τών ζώντων έζεΛθόντα;

» Αέν ήχουσας οίχτρώς αύτόν θρηνοΰντα;
» δέν β.Ιέπεις πώς πρός θάνατον πα.Ιαίει, 
» παρά χειμάρρω πόντου δεινοτέρω ; »

» Ούδείς ό έν τώ κόσμω τόσον σπεύδων 
» νά Λάβη κέρδος, ν’ άποφύγη βΛάβην, 
» όσον έγώ, ώς ήκουσα τάς Λέγεις.

» ΚατήΛθον έκ τοΰ μακαρίου θρόνου 
» πρός σέ, τοίς έπεσί σου πεποιθυία, 
» τιμώσι σέ και τούς άχούοντάς σε».—

» Είπε χ’ έστράφ’· οί όφθαΛμοί της Λάμψιτ 
» ήκτινοβόΛουν, έμπΛεοι δακρύων·
» δι’ δ καί μαΛΛον έσπευσα νά έΛθω.

» Καί ήΛθον ώς διέτα^εν έκείνη,
» σ’ άπήΛΛαζα τοΰ φοβερού θηρίου, 
» τοΰ κΛείοντός σοι τήν οδόν τοΰ όρους.

» Τί σοι Λοιπόν συμβαίνει; Τί; Τί μένεις;
» Τόσην δειΛίαν έν τώ στήθει στέγεις;
» Τόσον σοι Λείπει εύτοΛμίας θάρρος ;

» Έν ούρανοίς εύΛογηταί γυναίκες
» τρεις ύπέρ σοΰ οπότε μεριμνώσι,
» χ’ οί Λόγοι μου σ’ ύπόσχονται τοσαΰτα ; »

Ώς τ’ άνθη κάμπτει τής νυκτός ή πάχνη 
καί κΛείει, ώς δ’ ό ήΛιος προσΛάμψη, 
ανοίγονται άμέσως καί όρθοΰνται,

ούτω κ’ ή χαυ> ωθείσα άρετή μου· 
καί ύπό τόσου έπΛηρώθην θάρρους, 
ώστ’ζείπον, ώς τις τήν ψυχήν ανδρείος·

« Ώ ! έΛεήμων ή συντρέζασά με,
» καί σύ φιΛόφρων, σύ ό ύπακούσας
» παϊς άΛηθείαις ας έπρόφερέ σοι !

» ΈπΛήρωσάς μου τήν καρδίαν πόθου
» νά έ'Λθω πάΛιν, δι ών Λόγων είπας.
» ΆνέΛαβον τήν πρόθεσιν τήν πρώτην.

» Έχομεν μίαν θέΛησιν. Προχωρεί.
» Έσ’ οδηγός, διδάσκαΛός μου, αρχών». 

Είπον, καί ώς προέβη, είς τόν δρόμον 
τόν ύψηΛόν είσήΛθον, τόν δασώδη.

A. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ.

ΤΕΣΣΑΡΑ ΑΝθΠ ΚΑΙ ΕΙΣ ΚΑΡΠΟΣ.5 
ΔΙΗΓΗΜΑ.

'Η πηγή τών πόρων Ίωάννου ήρξατο ήδη 
ρέοοσα λίαν άτάκτως, καί ότε ·ή πίστωσιί αύτού κα- 
τήντησεν είς τό ρ.ή περαιτέρω, ό ξενοδόχος ένήγα- 
γεν αύτόν είς δίκην. Έν άκρ^ φκιδρότητι έκ τοϋ δι
καστηρίου έπανελΟών, έξέθηκε τά έπόαενκ τω φίλω 

αύτοϋ Όθωνι.
— Είςελθών είδον τόν άνθρωπον παρά τω γραρι- 

[ζατεΐ, πρός όν λεπτομερώς άνεκοίνου πάντα μου τά 
χρέη καί πάσας μου τάς αμαρτίας. Τό άνθος τών 

γραμματε'ων σοφώς παρετήοησε·
— «Βεβαίως· ό μή έχων χρήματα, δε'ν πρε'πει νά 

σπουδάζτ)».
— «Καί τίς είσαι σύ, γραμματεϋ ;» είπον μετ’ 

οργής. «Έδώ έτάχθης νά γράφγς καί νά σιωπάς. Τί 
άναμιγνύεσαι; "Αν είχες εύνε'νειαν, θά μοι έδιδες κά

θισμα ...»
Καί ταϋτα είπών, έλαβον μόνος κάθισμα. Μετ’ ο

λίγον είςήλθε καί ό δικαστής.
— «’Αναγνωρίζεις τόν απολογισμόν τοϋ ξενο

δόχου ; » ήρώτησε με, τοΰ ξενοδόχου μου δεικνύον- 

τος τό παλαιόχαρτόν του.
— «Φρονώ, ότι είνε έν τάξει,» είπον άδιαφόρως.

— «Καί θά πληρώσγ,ς ;»
— «Εννοείται».
— «’Αλλά πότε ;» ήρώτησεν ό ξενοδόχος, μ.ακρόν 

έχων καί έλεεινόν προςωπον.
— «"Οταν έλθωσι τά χρήματά μου».
— «Καί πότε θά γείνγ τοϋτο;» είπεν ό δικαστής.
— «Κύριε δικαστά, έπιθυμώ σύ νά μοι τό ε’ίπγς», 

είπον έγώ είλικρινώς, καί έν συντομω περιέγραψα 

τήν κατάστασιν τών γονέων μου.
'Ο δικαστής συγκεχυμένος είπεν
— «Άλλ’ αφού ήσο τόσον άπορος, μεγάλη σου 

ή τόλμη νά φοιτάς είς τό πκνεπιστήμιον».
— «Κύριε δικαστά, ήδη ήκουσα τήν χυδαίαν 

ταύτην γνώμην παρά τοϋ γραμματέως σου. Είς αύ
τόν καί τοϊς όμοίοις αύτω αρμόζει τοιαύτη γνώμη· 
θαυμάζω δμως άκούων αύτήν παρά σού, άνδρός πε
παιδευμένου. Έάν λοιπόν νέος τις ήρξατο ήδη νά 
έχη κλίσιν είς τήν σπουδήν, οφείλει, καθ’ ύμάς, νά 
κράτη εαυτού καί νά γείνγ σκυτεύς ή πωλητής ται
νιών καί περιποδίων, μόνον διότι δεν έχει ακριβώς 
καθ’ εξαμηνίαν τάναγκαΐα έπάρατα χρήματα ; Καλόν 
ήτο έάν διετηοούμεθα άνευ γεωμήλων καί ίππείου 
κρέατος, άλλ’ δμως πρέπει νά ζήσωμεν».

— «Καί είσαι πρωτότοκος ;»
— «Εύτυχώς καί τελευταίος. Άν ήσαν μετ’ έμέ 

καί άλλοι, τότε δή δέν θά είχες τήν λύπην νά μέ 
βλέπγς είς τό πκνεπιστήμιον, ούδ’ ό ξενοδόχος τήν 
χαράν τής κενώσεως τών χυτρών του. θά ε’.ργαζομην 

διά τούς άλλους».
— «Άλλ’ έπρεπε τούλκχιστον νά τύχγς ύποστη- 

ρίξεως ».

1 Ίδε τεύχος ΚΓ'.

— «ΊΙ μήτηρ μου είνε πρεσβύτις καί έχει άκόμη 
τόν άνδρα της, έγώ δέ δέν δύναμαι νά ένδυθώ γυναι
κεία. Τίνες σπουδάζουσιν άνέτως καί άκάρπως ώς έπί 
τό πολύ ; Οί βλάκες υιοί τών πλουσίων. Απέρχονται 
νέοι είς τά πανεπιστήμια καί φοιτώσιν είς αύτά δταν 
κοιμώνται οίκοι οί καθηγηταί· φθείρονται ύπό τής ά- 
φθονίας τών χρημάτων αύτών, καταστρέφουσι τήν νεα- 
ράν αύτών ηλικίαν καί άποθνήσκουσι προώρως. Όσοι 
κατορθοϋσι νά μ.ή πάθωσι τό τελευταϊον τοϋτο, έπανέρ- 
χονται μετά προςθήκης οίήσεως καί δοκησισοφίας είς 
τήν προτέραν αύτών βλακείαν. Τότε άξιοϋσι νά πρω- 
τεύωσι, ταπεινοϋντες καί τούς άπορους, ων τήν μέν 
καρδίαν πληροί πλούτος μεγάλων συναισθημάτων, 
τήν δέ κεφαλήν πολλάκις έξοχος νοΰς. Καί τί προ

κύπτει ;»
Άλλ’ ό δικαστής έφάνη στενοχωρούμενος.
— «Υπομονή, κύριοι», έπανέλαβον. «Προκύπτει 

λοιπόν δ τι άλλο'κοτον καί παράλογον έν τή κοινωνίγ 
τών άνθρώπων. Πλούσιος, άλλ’ ίσως μυλωθρός τήν 
άξίαν ή βουτυροποιός, θέλει νά διοική τά κοινά, έν 
συνειδήσει δ’ έπιζητεΐ τήν διεύθυνσιν των σχολείων 
τής πατρίδος αύτοϋ, ή τήν πρωτοβουλίαν έν τή συν
θέσει άρθρων έφημερίδων, ή κρίνει καί έπικρίνει άν- 
δρας επιστήμονας.............Ούτω, κύριε δικαστά, οί
γεννάδαι ούτοι φαίνονται μέν δήθεν ύπέρ τής προό
δου άγωνιζόμενοι, άλλά κυρίως ύποστηρίζουσι τούς 
όμοιους αύτών καί βλέπεις έν τώ σταδίω τής μ.αθή- 
σεως νέους, έν χαμερπεία καί ποταπότητι τυχον- 
τας τής εύτυχίας ταύτης. Διότι ύπάρχουσι καί νέοι 
άθλιοι τόν χαρακτήρα, έν κολακείαις κλίνοντες τόν 
αύχένα, πρός έπίτευξιν θέσεων μεγάλων, ή φοίτησιν 
είς τά πανεπιστήμια ή άλλο τι δμοιον, ΐνα δήθεν ά- 
ποτινάξωσι τήν σμικρότητα αύτών καί άναδειχθώσιν 
ίσοι πρός έκείνους, άφ’ ών ή τύχη κατά μυριάδας 
σταδίων χωρίζει αύτούς. Άλλ’ ήδη φαντάσθητε συν
αυλίαν νέων, πλουσίων, βλακών, μεθ’.έτέρων πανούρ
γων, κολάκων, ίδιο τελών καί πτωχαλαζονων ...»

— «Κύριε, νομίζεις ήμας μαθητάςσου;» είπε 

διακόψας με ό δικαστής.
— «Είσαι άνυποφορος, ώς κακή πενθερά», είπε 

καί ό γραμματεύς.— «Άπήντησα πρός τήν γνώμην σου, κύριε, δτι 
ώφειλον νά τύχω ύποστηρίξεως. Νομίζω δτι άπελο- 
γήθην καί παύομαι, διότι καταλαμβάνω δτι δε'ν με 
καταλαμβάνετε», είπον έγώ μετ’ έξάψεως.

Τότε δ δικαστής διεξήλθέ πως έκπληκτος τόν α
πολογισμόν καί έκ νέου ήτιάσατό με, είπών-

— «Άλλ’ έδώ ύρίσκω διάφορα, μή άναγκαία είς 
τήν ζωήν μέτρον ζύθου, φιάλην οίνου, θερμά ποτά. 
Μοί φαίνονται ταϋτα περιττά καί ίδια ματαιοφρο

σύνης.— «Κύριε δικαστά», είπον δογματικώς, «έάν έ- 

γίνωσκες τάς νεωτέρας έρεύνας τών φυσικών επιστη
μών, θά έγίνωσκες καί δτι ποσόν πνευματώδους πο
τού είνε ωφέλιμον τώ πνευματικώς έργαζομένω, μάλι
στα δέ καί άναγκαϊον, ώς ό έπιούσιος άρτος».

— «Έγώ ούδέποτε πίνω οίνον,» είπεν ο χρηστό-
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τητα προςποιούμενος, «φρονώ δέ δτι ούν ήττον ερ
γάζομαι πνευματικώς».

--- «Άλλά, κύριε δικαστά, σύ βεβαίως τρώγεις 
καλλίτερα, ή ήμεϊς παρά τούτφ».

Και εδειξα τον ξενοδόχο ν διά τού άντίχειρος.
—« Αλλ εις εμέ», ειπεν ούτος, «έρχονται τέσσα- 

ρες διδάσκαλοι, οίτινες εργάζονται άπό πρωίας μέχρι 
νυκτός, και ουδέποτε πίνουσι σταγόνα ζύθου ή οίνου».

^Τοτε έστρεψα και κατ αυτού τά τηλεβόλα μου 
καί είπον

—, «Καί είς αντάλλαγμα είσαι γνωστός έπί άχρειό- 
τητι έν πάση τη πόλει».

Ούτως έφίμωσα καί τόν ξενοδόχον, δ δέ δικαστής, 
κινών την κεφαλήν, έγε'λα, ετι δέ καί ό γραμματεύς 
εκαγχασεν. Είτα ο δικαστής προύτεινεν άπότισιν έκ 
διαλειμμάτων καί έγώ συνηνεσα, είπών

— «Δέχομαι, διότι λίαν συνετή είνε ή πρότασίς 
σου». 1

«θέλεις τρία τάλληρα κατά μ,ήνα *»
— «Είνε πολλά».
— «Λοιπόν δύο ;»
— «Πάλιν πολλά».
— «Έν τότε, διά τούς οίκτιρμούς τού Θεού !»

«Κύριε δικαστά, έγώ τηρώ τάς ύποσχέσεις 
μου. Καί τό έν είνε πολύ !»

— «Άλλ’ είνε αδύνατον νά είςέλθωμεν βαθύ- 
τερον !»

— «Διατί όχι ; Είπέ δεκαπέντε γρόσια καί δί
νεται ».

Ούτως εκρίθη καί ύπεγράψαμεν.
— «Είνε ανάγκη», ήρώτησα βάφων τόν κάλαμον, 

«νά λαμβάνω άπόδειξιν παραλαβής τού άξιοτίμου 
ξενοδόχου ;»

« Αναμ,φιβόλως», είπε γελάσας ο δικαστής.
«Δεν γνωρίζει τις τί συμβαίνει», είπον έν 

τέλει, φίλε Οθων, ρίψας λοξόν βλέμμα έπί τού άτυ
χούς ξενοδόχου, εις ον ήδη, έάν μή πρώτος άποθά- 
νω, θά καταβάλω το οφείλομε να άνέτως, έν τρισίν 
έζαμηνίαις !»

Ούτως εν ευθυμία έθηκε τέρμα δ φιλόσοφος είς τήν 
διήγησιν αυτού, ής ο Όθων μετά προςοχής ήκροά- 
σατο, έντρομος έπί τώ θάρσει τού φίλου αύτού καί 
γελων χμχ δια το κωμικόν τής ύποθέσεως.

—- Ο ^ατηρ μου είνε λίαν ελευθέριος, είπε* διατί 
λοιπόν.’Ιωάννη, δέν δέχεσαι τι καί παρ’ έμού ; Έ
λαβε μεν πολλάκις παρ’ έμού ό Κάρολος, άλλά καί 
χάριν σου εύρίσκονται άκόμη ολίγα χρήματα.

~ Ευχαριστώ σοι, είπεν ό σοφός. Είνε εύκολος ή 
άμελζις τών φίλων τούτο δύναται πας τις. Άλλά 
τό καθισταν ύποτελεϊς τής επιστήμης ξένους καί 
άοιαφόρους, σκληροτράχηλους Φιλισταίους καί πλεο- 
νεκτας Μανιχαίους, τούτο είνε μεγαλοφυές, τούτο 
προςενει γέλωτα. Τί νομίζεις ·, Ό κόσμος δέν οφείλει 
άρά γε σμικράν τινα φορβήν είς άνθρωπον ώς έγώ ; 
Γίνωσκε λοιπόν ότι, ενόσω δύναμαι, θά εύρίσκω‘τήν 
τροφήν ταύτην . . . Άλλ’ ήδη δός μοι τούς περί 
φοιτητών κανονισμούς, διότι μικρά τις αμφιβολία 
ηρξατο καταλαμβάνουσά με.

Και φυλλολογήσας τό βιβλιάριον, είπε μετά θυμού* 
Λοιπον με ήπάτησεν ο όσιος δικαστής. Αί α

παιτήσεις τού ξενοδόχου είνε παλαιότεραι τριών μη
νών, πρό πολλού άρα ηκυρώθησαν. Δέν θάφήσω 
λοιπόν τό πράγμα. Δός μοι χαρτίον.

Πρός δε τάς ερωτήσεις καί παραινέσεις τού ’Όθω
νος, απεκρίνατο συντόμως,

— Μή ένόχλει με !
Μετ’ ολίγον έγραψε καί έδειξεν αύτώ ύπερηφάνως 

το επόμενόν παράδοξον έπιστόλιον.
«Κύριε δικαστά τού πανεπιστημίου !

«Κατά τήν παράγραφον 1 1 τού κανονισμού, τό 
πρός τόν ξενοδόχον χρέος μου πρό πολλού έπαλαιώ- 
θη. Θαυμάζω λοιπόν πώς ύμείς, δ φύλαξ τών νόμων, 
έπωφελήθητε τήν στιγμιαίαν άγνοιαν μου καί μέ ή- 
ναγκάσατε είς παράνομον συμβιβασμόν. Διά τής πα- 
ρουσης μου απαιτώ τήν ταχειαν άκύρωσιν τού γενο- 
μένου πρακτικού.

Ιωάννης Αάμ».
— Είνε σπουδαϊον, είπε φιλαρέσκως, μετά τήν 

άνάγνωσιν.
— Είνε άνόητον !, είπεν ό *Οθων, άληθώς άλ- 

γών. Απαιτείς άδικα καί άδύνατα. Ό δικαστής έ- 
δειχθη λίαν επιεικής, άλλ’ ή άναισχυντία σου αύτη 
(καί μή σοι κακοφανη) συνεπάγεται βεβαίως ειρκτήν.

— Δεν θά παραβλέψω τό πράγμα, καί άν άκόμη 
μετά τεσσάρων ίππων είςαχθώ είς τήν πόλιν, είπεν 
δ ’Ιωάννης άδυσωπήτως.

ΊΙ ίσχυρογνωμοσύνη αύτού ήτο άκατανίκητος. 
Σφραγισας τήν επιστολήν, εκόμισεν αύτήν έν θυέλλη 
και συρμώ νιφετών είς τού δικαστού τόν οίκον. Ό 
δικαστής παραυτα πάλιν προςεκάλεσεν αύτόν είς τό 
δικκστήριον. Ότε ύπέστρεψε πρός τόν Όθωνα βραδύ- 
τερον ή κατά τήν πρώτην πρόςκλησιν, είπε γελών 
τώ ©ίλω αύτού*

Ο γραμματεύς εμαθε το εύ συμπεριφέρεσθαι* 
άμέσως άναστάς μοι προςήνεγκε κάθισμα. Άλλ’ δ δι
καστής ήτο σκυθρωπός, είπε δέ τά εξής.

— «Μοί έγραψας τήν έπιστολήν έκείνην, ήτις ού 
μόνον είναι άπρεπης, άλλά καί ένέχει ούσιώδη τινά 
πλάνην. Τό έτος διαιρείται είς τέσσαρα τέταρτα* 
ό τι συμφωνεΐται έν τώ πρώτω δύναται νάπαιτηθή 
διά τού δικαστηρίου καί έν τώ δευτέρω, καί ούτω 
καθ’ έςής. Όθεν δέν δύνασαι νά ίσχυρισθής ότι έπα- 
λαιώθη τό χρέος σου, άλλ’ ώς χρηστός νέος οφείλεις 
νάποτίσης όσα ώμολόγησας».

— «Γούτο νοείται οίκοθεν», είπον έγώ, «μέ ^α- 
ρώξυνεν όμως ή βία. Άλλως δέ δ κανονισμός πρέπει 
νά συντεθή σαφέστερον».

Καί τούτο είπών, άπήλθον.
Ί πήρξες ευτυχής, ειπεν ο Όθων, καί πρέπει 

νά χαίρης ότι έπερατώθη τό πράγμα κατ’ εύχήν.
” Αοιπον θάρρος, φίλε μου !. . . Άλλ* ετοιμάζεσαι 

νάπέλθης είς τό μάθημα, ώς βλέπω. Καί δ" Γολιάθ 
έξήλθεν . . .

— Άπό τής χθες, είπε στενάξας δ Όθων.
— Άλλά καί δ Φήλιξ ήτο μετά τού Λούξωφ 

παλιν εν τή αμάξη. Ό άνθρωπος ούτος προςα^μ.ό-

Ό Ιωάννης έκίνησε τούς ώμους, είπών
— Καί τί σημαίνει έάν γνωρίζω *, Άλλ επειδή 

δείκνυσθε πρός με ειλικρινής, θά φανώ καί έγώ τοιού- 
τος. Νομίζω λοιπόν ότι κόρη τις είνε αιτία ....

Ή κυρία Χάλδεν ήρυθρίασε.
__  Πιθανόν, είπεν ήσύχως. Άλλ’ ύπομονή ! Ίσως 

δέν ηλθον πολύ άργά. Θέλεις αύριον νά με παρα- 
λάβης άπό τού ^ξενοδοχείου καί νά μεταβώμεν είς 
τού Φήλικος ; Δέν έχω νά πραγματευθώ μυστικά. 
Άμφότεροι έχομεν τήν αύτήν γνώμην καί δ υιός μου 
σέ τιμά τόσον, όσον καί εγω.

— Προθύμως, είπεν δ Ιωάννης.
Άλλά τή έπιούστ), μάτην δίς κρούσαντες τήν σκιά

δα τού Φήλικος, εύρον έν τέλει αύτό? έν τώ οίκω.
Ό Φήλιξ ήρυθρίασεν, ίδών αίφνης τήν μητέρα 

αύτού, έτι δέ μάλλον εφοινικισθη, ότε προςήψεν αύ
τώ τήν μετά τού Λούξωφ κρυφίαν εξοικείωσιν.

__  Όλοι έπιτίθεσθε κατά τού δυστυχούς, είπε, 
ττλαγίως βλέπων τόν Ίωκννην. Και συ, μήτερ, κατα
δικάζεις αύτόν ! Έάν τόν έγνώριζες ...

Άλλ’ δ μέν ’Ιωάννης θαρραλέως ύπέμεινε τό πλά
γιον βλέμμα, ή δέ μήτηρ απεκρίνατο μετά φρίκης.

__ Δέν θέλω νά τόν ίδω, ίκανώς άπήλαυσα άπό 
τού οίκου αύτών ! Πού ήσο τήν νύκτα, Φήλιζ j · · · 
Άλλ’ άς μή έρωτώ* άφες τόν δύστηνον έκείνον είσαι 
άσθενής καί τώρα άμέσως έλθέ μετ’ έμού είς τήν 
οικίαν . . . Σιωπάς άκόμη ; Κύριε Αάμ, ίδέ, διστάζει 
τί νά προτιμήσ*/), τόν διαφθορέα, ή τήν μητέρα αύ- 

τοθ · , , <
Έφαίνετο τόσον τεταραγμένη, ώςτε αυτος~ ^ο 

’Ιωάννης παρεκάλεσεν αύτήν νά ήσυχάσγ, έν ώ’ο 

Φήλιξ σύννους ίστατο *τρο αυτής.
.—’Επειδή υπολαμβάνεις τό πράγμα τοσον τραγι

κόν, είπεν έν τέλει, θέλω, μήτέρ μου, νά^ ύπακούσω, 
άν καί άκουσ-Ιως. ΆΓλ’ ό[Λως πρέπει νά ίδω τόν έζά- 
δεϊφόν μου. . . Μη έρωτήσγς δέ διατί, προ,'έθετο δει- 
■Χώς. Άφες με άκόμη ολίγα; ημέρας, ύπιτχνοϋμαι όε 
ότι η εντελώς θά διακόψω τήν μετά τοΰ Λούζωφ φι
λίαν, ή θά σε πείσω ύπέρ αύτοΰ, διά σαφόΛ τεκμη

ρίων.
Πρός ταύτην τήν ύποσγεσιν η κυρία Χάλόεν ηναρ- 

κάσθη νά ύποκύψ'/ι και ήσυχος άνέχαμψεν είς τά ’ίδια.
Μετά δύο ημέρας ό Φήλιξ έπεσεν άπνους, θανα- 

σίμως τραυματισθείς ύπό τού Κάρολου, έν άγρια και 
θλιβερά μονομαχία.

Ό δυστυχής ούτος, έν τή αφροσύνη αύτού φαντα- 
ζόμενος ίδεώδές τι ίνδαλμα, κατεσκόπευσε τας κρυ- 

I φίας έκδρομάς τοϋ ποτέ αγαπητού αύτψ Φήλικος- 
1 καταλαβών δ’αίφνης αύτόν με·ά τής Ασπασίας, 

παρά τινι χωρίω, σφοδρά έξύβρισεν αύτόν. Ό Λ^ζωφ 
ήθέλησε δήθεν νάσυμβιβάσγ αύτούς, ήδυνήθη δε, δια 
πονηρών παρατηρήσεων τόσον νά έξερεθίση τήν θη
ριώδη λύσσαν τοϋ ενός καί τό έπινοσον πκθος τού 
άλλου, ώςτε έπηκολούθησε ξιφομαχία μέχρι θανάτου, 
άντί αθώου τινός συμβιβασμού. Πιστός δέ ό Λούζωφ 
τώ χαρακτηρι αύτόϋ, άπέσχε μέν τής πάλης, άλλ’ 
άδημόνως άνέμενε το αποβησομενον.

'il μονομαχία έγένετο ώς οίον τε κρυφίως καί πορρω

ζεται είς πάντα καί φύλαξ άκόμη γίνεται . . . Ίπά- 
γω λοιπόν καί έγώ είς τήν τρώγλην μου.

Τούτο λέγων άπήλθεν δ ’Ιωάννης είς ίδια. 
Άλλ* εκεί άπροςδοκήτως έταράχθη ή μοναξια αύτού. 
”Ηκουσε βήματα έπί τής κλίμακος και λόγους φιλο
φρονητικούς τής οίκοδεσποινης και έβη ολίγον <<ρό, 
τόν διάδρομον. Τότε ήκούσθη ψόφος έπί τής θύρας 
καί άνήλθεν ή μεγαλοπρεπής αύτού φίλη κυρία Χάλδεν, 

μήτηρ τού Φήλικος.
Έμειδίασε πρός τήν τού φιλοσόφου σύγχυσιν καί 

έκπληξιν, ήν αύτός ούτος δέν ήδύνατο νά έρμηνεύση, 
έν τή άπροςδοκήτω έκείνη έπισκέψει. Άλλά μόλις ή 
γυνή έκάθισεν έπί παλαιού καθίσματος, τή παρα- 
κλήσει τού Ίωάννου, καί τήν παροδικήν ©αιδρότητα 

διεδέξατο κατήφεια.
_Φίλτατε Αάμ, σέ εκπλήττω βεβαίως. Άλλ’ 

οί έκ Ρόσσελ νέοι ήμών δέν ήσαν κατ’ οίκον, δυστυ
χώς δέ καί δ υιός μου Φήλιξ* αόριστος δέ τις ανη
συχία μέ είλκυσε πρός τά έδώ. ΊΙδη άπό τού φθινο
πώρου έφαίνετο πασχών, άλλ’ ή μετά σου οδοιπορία 
ώφέλησεν αύτόν. Νυν δμως τόσον σπανίως γράφει καί 
τόσον συντόμως . . Μήπως άσθενεί ; Μήπως στερεί
ται *, Είσαι φίλος του, κύριε Αάμ,, καί έγώ μήτηρ 
του. Λοιπόν μή κρύψης τι τών κατ’ αύτόν.

_Κυρίως μέν δέν άσθενεί καί κατά βάθος είνε 
πάντοτε ό αύτός αγαθός νέος. Άλλ’ άφ ότου δ Αού- 
ξωφ είνε στενός αύτού φίλος, σπανιώτερον βλε^ω 

αύτόν.
_Ό Λούξωφ, δ έξάδελφός του Χάλδεν-Αούςωφ , 

έφώντ,σεν z κυρίά Χά^εν. "ϊψιστε, Παντοδύναμε ! . .
Καί σχεδόν 7.ιπόθυμος, ανεκλιθη επι τής έδρα,.
Ό ’Ιωάννης δέν είχε λεπτά καί εύοσμα μύρα, έν 

σπουδή δέ έδράξατο φιάλης άμμωνιακού και κατα- 
κλύσας τό εαυτού ρινόμακτρον, έθηκεν αύτό προς την 
ρίνα τής πελιδνής γυναικός.

_Πόσον είνε πικρόν ! είπε στένουσα, άφ’ ού άνέω- 
ξε τού; οφθαλμούς* σταγών τις είχεν υγράνει τά 
χείλη αύτής. Μή με νομίση; άδύνατον, είπεν αυθις- 

έάν έγίνωσκες πάντα ...
_Γινώσκω, είπεν δ ’Ιωάννης, τής γυναικός συν- 

ελθούσης, ποϊαι αί σχέσεις άμφοτέρων τών οίκων., 
Πολλά μάλιστα ύπενόησα. Άλλ’ δ τρόπος ύμων μ 
έκπλήττίΐ· μ-ήπω; ό Φήλιξ ίέν είπέ τ: περί τοϋ έπι- 

στηθίου αύτού φίλου *,
— Ούδέν ούδέποτε, ούτε γραπτώς, ούτε^προφορι- 

κώς. Τό πράγμα γίνεται λεΧογισμένως I Ό δυστυχής 
υιός μου έν ταϊς χερσΐ τοϋ Οεηΐάτου έκείνου ! Όπι
σθεν κρύπτεται ή έριννύς μηττ,ρ του, 'ήτις δεν συνε- 
χώρτ,σεν άκόμχ είς τόν άνδρα μου τόν όψιμον γά
μον του. ’Εάν οί λόγοι καί αί κατάραι αύτών εφό- 
‘νευον, καί οί τρεις <ϊέν θά έζώμεν . . . Ά»ά 
τώρα ό Φήλιξ πού εινε *,

Καί άνέστη έξαλλος. Ό ’Ιωάννης ήσύχως έπεισεν 

αύτήν νά καθήση, είπών*
__  Πρό τής αύρ'.ον πρωίας δέν θά έπανέλθ*/). Πάν

τοτε ή οδοιπορία αυτών είνε διήμερος.
— Καί πού πορεύονται ; ήρώτησε ταχέως. Δεν 

γνωρίζεις αρά γε ;
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τής πόλεως. Μόλις περί τό εσπέρας ήλθε' τις νεαρός 
ιατρός, δν ό Λούζωφ προςεκάλεσε, ίκετεύσας νά συν- 
τάξη ταχεΐαν έκθεσιν. Ό ιατρός κατηφής είπε τώ 
Λούζωφ ότι βαρύ ήτο τό έπί τής κεφαλής τραύμα 
τοΰ Φήλικος.

— Σήυ.ερον δέν δύναται νχ γείντ, τι, είπεν- Έπι- 
μελώς περιέδησα αύτόν, παραγγείλας είς έμπειρον 
καί σιωπηλόν φύλακα νά ύπηρετή αύτώ. Ό φύλαξ 
ούτος, έάν μή μεθύση, περί τούτου δέ έορόντισα, είνε 
προτιμότερος εζ άλλων προθύμων υπηρετών. Είμαι 
κατάκοπος καί θά κατακλιθώ έπί τινας ώρας. Αύ- 
ριον φοβούμ.αι μή λάβωμεν άλλα μέτρα, διότι ό 
δυστυχής άπώλεσε πολύ αίμα.

Ό Λούζωφ δέν ήδυνήθη νά κοιμ.ηθή. Ό πυρετώ- 
δης αύτοΰ παροξυσμός έπί μάλλον έκορυφοΰτο, καί- 
τοι δέ είχεν αποφασίσει νά σταθή μακράν τών γεγο
νότων, άπήλθεν όμως περί μέσας νύκτας, είς τήν 
σκιάδα τοΰ τραυματίου. Έν τώ προδόμφ είδε φώς 
καί ήκροάσατο. Ό φύλαξ, κλείδας κρατών, κατήρχε- 
το είς τήν οίναποθήκην. Τότε ήρεμα ο Λούζωφ άνέφ- 
ξε τήν θύραν, ήν αύθις ήρεμα έ'κλεισε, καί αθέατος 
είςέδυ είς τό δωμάτιον. Τρόμος κατέλαβεν αύτόν, 
ίδόντα κατακείμενον, έν βαρεία. νάρκτ), δίκην νεκρού, 
τον ακίνητον τραυμ.ατίαν έν τώ άβληχρώ φωτι νυ
κτερινού λυχνίσκου. Έζαγαγών τό ρινόμακτρον αύ
τού, άπέμαξεν άπό τού μετώπου τόν ψυχρόν αύτού 
ιδρώτα. Πάντα έσίγων έτι, καί τότε ό Σατάν ένίκη- 
σεν έν αύτώ. Ταχέως άποσπάσας τόν πεοίδεσμον τού 
Φήλικος, έξήλθεν ώς φάσμα, έν τω μέσω τής νυκτός.

Άλλ’ έν τή θύρζ τού κήπου σφοδρώς συνεκρούσθη 
μετά τίνος· έσπευσεν όμως περαιτέρω, άναυδος καί 
τώ μανδύα αύτού κατακεκζλυμμένος. Ό έτερος, ο
μοίως σιωπών, ταχύ ρίψας βλέμμα, είςήλθε πάραυτα 
είς τήν σκιάδα. Αύτός ήτο ό Κάρολος. "Οτε είδε πί- 
πτοντα τόν τής νεότητος αύτού φίλον ύπό τήν βζ- 
ρείαν αύτού πληγήν, τήν παράφρονα αύτού οργήν 
διεδέξατο άλγηδών καί φρικαλέα θλϊψις. Αύτομάτως 
έλαβε χαρτίον, δοθέν αύτώ ύπό τού μζρτυρος τού αν
τιπάλου. ήκουσε βλοσυρώ όμματι καί άσυνζισθήτως 
τάς συμβουλής τού έαυτοΰ, είτα άπεχώρησεν, έπλα- 
ντ.ττ, ως εαϋροντητος εν τω πχγερω οουαωνι χ,αι οτε 
έπήλθε βαθεϊζ νύς, άκων ύπέστρεψεν είς τήν πόλιν.

— Άπηύδησα, θζ κοιμηθώ, είπε γογγύζων καί 
έκλεισε τήν θύραν τού οίκου.

Τότε πάλιν ήλθεν είς τήν χεΐρα αύτού ή έπιστο- 
λή, ήν είχε παρζρρίψει έν τφ θύλακι αύτού, και έν 
τω φέγγει λαμπτήρος άνε'γνω έν σπουδή·

«Φίλτατε Κάρολε,
»Δέν θά μεμψιμοιρήσγ,ς ότι. έν τή τελευταία ήμών 

συναντήσει, πάλιν ή τύχη σοί είνε δυσμενής, ένεκα 
δήθεν τής πενίας σου. Τό έσώκλειστον ποσόν ανήκει 
είς τον λύπης άξιον νικητήν έν τώ δυστήνφ ήμών 
άγώνι, όπως κατορθώσν; νά φύγγ. Χαιρε· δέν έλησμό 
νησα τούς νεανικούς ήμών όρκους............

Φήλιξ».
— Καί εγώ παρεγνώρισα αύτόν, έφώνησεν ό τά- 

λας νεανίας, ύβρισα, άπέκτεινα ! Ούχί, δέν γίνεται, 

έάν άκόμη ύπάρχτ; Θεός έν ούρζνοΐς ! Θά ζήση, καί 
έγώ οφείλω νάκούσω άπό τού στόματος αύτού ότι μοί 
συγχωρεΐ !

Καί τότε μετά σφοδρώς παλλομένης καρδίας έπο- 
ρεύθη, ώς ε’ίδομεν, είς τήν σκιάδα. Τού τε οίκου καί 
τού δωματίου ή θύρα ήσαν άνεφγμέναι. Ό Κάρολος 
έγονυπέτησε πρό τής κλίνης, έλαβε τήν άβράν τού 
φίλου αύτού χεΐρα καί δακρύοις έκάλυψεν αύτήν. 
Άλλ’ ή χειρ ήτο άδρανής καί νεκρά, θερμόν δέ αίμα 
κατέκλυσ- τού Καρόλου τό μέτωπον, δπερ έστηρίζετο 
έπί τής κλίνης. Ό νε'ος έκπληκτος άνεπήδησε καί 
παντί σθένει προςεπάθησε νά καθάρν) έαυτόν. Άλλά 
τότε ύπέστρεψεν ό τού καθήκοντος έπιλήσμων φύλαζ, 
φέρων άνά χείρας κηρίον.

— Φονεΰ ! έφώνησε· βοήθεια, βοήθεια ! Καί έν 
τή λάμψει τού κηρίου έβλεπε τόν άγριωπόν καί κα- 
θημαγμ,ένον άνδρα ό'ρθιον καί άκίνητον, καί άπό τής 
χειρός αύτού ή φιάλη έπεσεν ήχούσα κατά γής. Ή- 
θέλησε νά συλλάβη τόν Κάρολον, άλλ’ ούτος έρρω- 
μένως άπέωσεν αύτόν, γελών όζέως, καί έν παραφρο
σύνη έξήλθεν έ'ξω εις τό νύκτιον σκότος, είς τόν ά- 
πελπισμόν.

(Επεται τό τέλος).

Wilhelm Fischer.

ο
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(Παράδοσις ρωααική). 1 

Πρό πολλοΰ καιρού έζη χωρικός τις, όστις έώρ- 
ταζε μέν πάντοτε μετά μεγάλης εύλαβείας τόν άγιον 
Νικόλαον, άλλά κάποτε ένομιζε καλόν νά έργάζηται 
κατά τήν εορτήν τού προφήτου Ήλιού’ άνεγίνωσκε 
τά τροπάρια τού άγιου Νικολάου καί τώ προσέφερε 
κηρόν καί λίβανον, ένώ δέν ήμέλει να εύλζβήται καί 
τόν άγιον ΊΙλίαν.

Μιζ τών ήμερών άμφότεροι οί άγιοι διήρχοντο 
τόν άγρόν του, περιπζτούντες δέ έξήτζζον μετά πε
ριέργειας τούς βλαστούς τού σίτου.

— ’ΐδού, προμηνύεται καλή συγκομιδή, είπεν ό ά
γιος Νικόλαός, καί άληθώς ό χωρικός είναι γενναίος, 
τίμιος καί εύσεβής, λατρεύων τόν θεόν κζί εύλαβού- 
μενος τούς άγιους. Είνε καλή άμοιβή.

— Χούμ ! άπεκρίθη, ό προφήτης Ήλίας, θζ ίδή· 
θά ίδωμεν τί θάσυγκομίση όταν άποστείλω τόν κεραυ
νόν κζί τήν χάλαζαν διά νά καταστρέψ·/) τόν άγρόν 
τού χωρικού σου· θζ μάθη ϊσως νά εύλαβήται και 

, τόν άγιον Ήλίαν.
Έπί τούτω έλογομάχησαν ολίγον, κζί έπειτα 

άνεχώρησαν έκαστος είς τά ’ίδια.
Ό άγιος Νικόλαος έσπευσε νζ συναντήση τόν χω

ρικόν.
— Σπεύσον, τώ λέγει, νζ πωλήσγς τόν σϊτόν 

σου πρό τής συγκομιδής του είς τόν ιερέα τής ένο

1 Τήν πζρίδοσιν ταύτην ήκουιε Γερμανός περιηγητής 
έν Ρωτσιμ παρά τοϊς χωρικοϊς καί έδημοσίευσεν έν τινι 
τών γερμανικών περιοδικών. Μετεφρχσθη ΰπο Κ.

ρίας τού προφήτου Ήλιού, διότι, άλλως, δέν θζ έχγ,ς 
τίποτε· θά καταστραφή ύπό κεραυνού καί χαλάζης.

Ό χωρικός έδραμεν άμέσως πρός τόν ιερέα.
— Θέλετε ν’ άγοράσητε, τώ λέγει, τόν σίτον μου 

πρό τής συγκομιδής του ; έχω μεγάλην άνάγκην 
χρημάτων. Άγορζσατέ τον, πάτερ μου, άγοράσατέ 
τον, θά κάμητε μίαν καλήν πρζξιν.

Συνεφώνησαν περί τής τιμής, καί ό χωρικός λα
βών τά χρήματα έπέστρεψεν είς τά ίδια.

Μετ’ ολίγον, έκάλυψε τόν ούρανόν θυελλώδης νε
φέλη, βροχή δέ καί χάλαζα κατέπεσζν είς τόν άγρόν 
καί όλα τά σΐτα έκόπησαν ώς διά μαχαίρζς.

' Τήν έπαύριον, έπανήλθον ό άγιος Νικόλαος καί ό 

άγιος Ήλίας.
— Τδε, λέγει ό προφήτης Ήλίας, πώς έκαμα τόν 

άγρόν τού χωρικού.
— Τού χωρικού ! όχι άδελφέ. Δέν τόν έκάκωσες· 

είνε ό άγρός τού ίερέως, καί ούχί τού χωρικού.
— Πώς ; τού ίερέως !
— Ναι, πρό μιας εβδομάδας έπώλησεν ο χωρικός 

τήν συγκομιδήν του είς τόν ιερέα τής συνοικίας τού 
άγιου Τίλιού, καί έπληρώθη τοϊς μετρητοΐς. Ό δυς- 
τυχής ίερεύς άπώλεσε τά χρήματά του !

— Ή ! ώ !, άπήντησεν ό άγιος Ήλίας, έπειδή 
συνέβη τούτο, θά έπαναφέρω τόν άγρόν είς τήν πρώ
την του κατάστασιν, και ή συγκομιδή θζ γίνγ, δι
πλάσιά καί καλλιτέρζ.

Συνωμίλησαν έπί τινα λεπτά, κζί είτα άπεχωρί- 
σθησαν.

Ό άγιος Νικόλαος έπζνήλθεν είς τού χωρικού.
— "Υπαγε είς τόν ιερέα, τώ λέγει, κζί άγόρζσον 

πάλιν τήν συγκομιδήν τού άγρού σου. Πίστευσέ μοι, 
θά κερδίσγς.

Ό χωρικός τρέχει πρός τόν ιερέα, χαιρετά αύτόν 
καί τω λέγει :

— Πάτερ μου, άλλοίμονον, ό πανάγαθος θεός σοί 
έστειλε σκληράν τιμωρίαν όλος ό άγρός προσεβλήθη 
έκ χαλάζης. Θέλεις νζ όιαμοιρασθώμεν τήν ζημίαν ; 
Αναλαμβάνω τόν άγρόν μου καί σοί έπιστρέφω τό
ήμ.ισυ τών χρημάτων σου.

Ό ίερεύς ηύχαριστήθη μεγζλως έκ τής προτζσεως, 
καί ή πώλησις συνωμολογήθη άμέσως.

Άλλ’ άπό τής ήμέρας ταύτης, μόνος ό Θεός γι- 
νώσκει πώς έγινε τούτο ! ο άγρός τού χωρικού ήρ- 
ξατο ν’ άποκαθίσταται είς τήν προτέραν του κατά- 
στασιν, αί παλαιαί ρίζα·, άνεβλάςησαν χάρις είς καλήν 
τινα βροχήν, ήτις έπότισε τήν γήν, καί ή συγκομιδή 
υπήρξε λαμπρά· οί στάχεις ήσαν πυκνοί. Μετά τήν 
βροχήν ά <εφάνη ό ήλιος πρός ώρίμανσ-.ν τού σίτου, 
όστις έσχε χρώμα χρυσίζον. Ό χωρικός έθέρισεν, 
έκαμε τάς στιβάδας του καί ήτοιμάζετο νά άλω-ι 
νίσ-/).

Έν τώ μεταξύ έπανέρχεται ό άγιος Ήλίας μετά 
τού άγιου Νικολάου, καί ρίψας φαιδρόν βλέμμα πρός 
τόν άγρόν, είπεν είς τόν σύντροφόν του.

— Τδε, Νικόλαε, οποία εύλογία θεού ! δέν άπο- 
κατέστησα καλώς τήν θέσιν τού ίερέως ; θά τήν έν- 
θυμήται μέχρι τέλους τής ζωής του.

— Τοΰ ίερέως ; όχι, άδελφέ. ΤΙ χάρις είναι άναμ- 
φιβόλως μεγάλη, άλλ’ ό άγρός άνήκει είς τόν χωρι
κόν. Ό ίερεύς ούδενός μετέχει.

— Τί λέγεις ;
— Ναί, άληθές. "Οτε ή χάλαζα κατέστρεψε τόν 

άγρόν, ό χωρικός μετέβη πρός τόν ιερέα καί ήγόρασε 
τό πραγμά του είς τήν ήμίσειαν τιμήν.

— Υπομονή, έπανέλαβεν ό προφήτης Ήλίας, 
ύπομονή ! Θά άποπατώσω τάς στιβάδας. Όχωρικός 
ήμπορεϊ νά άλωνίζτ) όσον θέλει, άλλά δέν θζ συγκο- 
μίση παρά έν καί μόνον κοιλόν.

— Κακή δουλειά, είπε κατά νούν ό άγιος Νικό
λαος, κακή δουλειά ! καί πάραυτα μετέβη είς τού 
χωρικού.

— Άκουσον, τω λέγει· όταν θζ άλωνίζγς, μή 
θέτε είς τό άλώνι πλειότερον τού ενός όέματος.

Ό χωρικός ήρξατο νά άλωνίζγ, ώς ώδήγησεν 
αύτόν ό άγιος, καί έκαστον δέμα έδιδεν αύτώ έν 
κοιλόν. Έπλήρωσεν άπάσας τάς άποθήκα; του· δέν 
έξήρκεσαν και έκτισε νέας.

Άλλά μετ’ ολίγον όιέρχεται ό άγιος Ήλίας, συ- 
νοδευόμενος πάντοτε ύπό τού άγιου Νικολάου, έμ
προσθεν τών άποθηκών τού χωρικού.

— Πόσας άποθήκας έκτισεν ό χωρικός ούτος ! τί 
θά βάλγι έντός ;

— Είνε όλαι πλήρεις, άπήντησεν ό σύντροφος.
— Άλλά πόθεν άπέκτησε τοσοΰτον σίτον ;
— Είνε άπλούστατον όταν ήλώνιζεν έθετεν άνά 

έν δέυ,α, καί έκαστον δέμα τώ έδιδεν άνά έν κοιλόν.
— Έ, Νικόλαε, άπήντησεν ό προφήτης Ήλίας, 

σύ λοιπόν έπληροφόρεις τόν χωρικόν: είπέ μου ό,’τι 
θέλεις. Άλλ’ έσο ήσυχος, ό χωρικός σου θα μ.έ ένθυ- 

μηθή.
— Καί τί θα τώ κάμγς ·,
— Αποφεύγω νά σοί τό εϊπω, άλλά σοί άπαντώ 

ότι θζ λογαριασθώμεν μετ’ αύτού.
— Πράγματι, είπε κατά νούν ό άγιος Νικόλαος, 

κατάλληλος στιγμή νά τόν καταστρέψ·/).
Καί πάρζυτα έσπευσε νά συναντήσγ τόν χωρικόν.
— Άγόρασον ταχέως, τώ λέγει, δύο κηρία, τό 

μέν μέγα, τό δέ μικρόν, κζί κάμε ό,τι θζ σοί εϊπω.
Τήν έπαύριον ό άγιος Νικόλαος καί ό άγιος Ήλίας 

όιερχόμενοι μετημφιεσμένοι ώς πρυσκυνηταί συνήν- 
τησαν τόν χωρικόν φέροντζ δύο κηρία, τό μέν άξίας 
είκοσι γροσίων, τό δέ χζίχξ ε"·Μσι παράδων.

— Πού πηγαίνεις, χωρικέ ; λέγει ό άγιος Νικό
λαος.

— 'Υπάγω νά άνάψω τά μέγα τούτο κηρίον έμ 
προσθεν τής είκόνος τού προφήτου Ήλίζ, όστις μέ 
εύηργέτησε. "Ολος ό άγρός είχε καταστραφή καί ή 
χάρις του μοί τά άνταπέδωκε διπλάσια.

— Καί τό μικρόν αύτό κηρίον, διά ποιον είνε ·,
— ’Α ! τούτο είνε δια τόν άγιον Νικόλαον, ά

πήντησεν άφελώς ό χωρικός· καί έζηκολούθησε τόν 
δρόμον του.

— *Ε λοιπόν, Τίλια, βλέπεις ότι άδίκως μέ κα

τηγόρησες ;
Έως έδώ έτελείωσεν ή ύπόθεσις τού χωρικού. Ό
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προφήτης Ηλιας καταπραϋνθείς, άφήκεν ήσυχον τόν 
χιοριζόν, δστις εζησε του λοιπού εύτυχής εύλαβούμ.ε- 
Ύος τοσούτω τόν άγιον Ήλίαν, δσω καί τον άγιον 
Νικόλαον.

-------------- £83---------------

Ο ΧΟΡΟΣ.J

θ Ζ0?0*, θν τινες ώνόμασαν τό παιγνίδιον τών 
μεγά.Ιων παιδιών, ύποχονδριακοί δέ τινες φιλόσοφοι 
καί οί έν τή Δύσει ιερείς (οίτινες παρενε'βησαν πολλάκις 
ί’να έμποδίσωσιν αύτόν), καλουσιν έτι καί σήμερον 
παίγνιον τοϋ διαβόΛου, είνε μία τών πρωτίστων τέρ
ψεων τχς λαμπροτέρας περιόδου τζς ζωής ήμών, 
κατήντησε δέ οίονεί κοινωνική άνάγκη, εις ήν πας 
τις έζ ήμών άπέτισε τον φόρον του. Τίς ό αή αισ
θανθείς έν τή νεανική αύτού ηλικία, καί εις μόνον 
τό άκουσμα τού χορού, τούς ήδυτερους μ,υχίους 
παλμούς, καί εις τίνος τήν νεαράν καρδίαν ή αίθουσα 
τού χορού δέν έξήσκησεν άκατάσχετόν τινα μαγνη- 
τικην έλξιν ; Καί δμως έν βήμα πρός τά πρόσω καί 
παύουσι τά θέλγητρά του. Εύτυχής νεότης ! δώρον 
τιμαλφές ! Εύτυχής, διότι δέν σκέπτεσαι δτι θά πα- 
ρέλθγς καί σύ, ώς παρέρχονται τά πάντα έν τω 
κοσμώ τούτω !. . . (καί ό χορός).

Άλλ’ έπί τό προκείμενον.
Ό άνθρωπος γεννηθείς φύσει εραστής τού καλού 

καί ωραίου, αγαπά τάς ωραίας θέσεις καί τάς ώραίας 
κινήσεις, ταύτας όέ τω παρέχουσιν ή ευκινησία τού 
σώματος καί τών μελών αύτού. Αί πρώται κινήσεις 
τών ποδών καί τών χειρών, ώς καί τά άλματα, έ- 
γέννησαν την ιδέαν τού χορού, ήτις σήμερον τοσούτον 
έμορφώθη.

Ό χορός έξασκούμενος καλλιτεχνικώς θέλγει τόν 
οφθαλμόν, επενεργεί ζωηρώς έπί τού πνεύματος καί 
τού αισθήματος τού ώραίου, καί τότε ανήκει Ας τήν 
τάξιν τών ώραίων τεχνών. "Ωστε πας χορευτής α
νάγκη νά έχη ελευθερίαν, δεξιότητα καί χάριν εις τάς 
κινήσεις του.

Έζετάζοντες τήν ιστορίαν τού χορού βλέπομεν δτι 
παρ’ απασι τοϊς έθνεσι της άρχαιότητος έκ τών 
θρησκευτικών τελετών κατήντησαν εις τάς αίθούσας 
τών διασκεδάσεων.

Και πρώτον εκ της Παλαιάς Διαθήκης γινώσκομεν 
οτι οι Εβραίοι διαβα ντες τήν Έρυθράν θάλασσαν, τή 
οοηγια τού θεοπνεύστου Μωϋσέως, έδόξασαν τόν Κύ
ριον εν τυμπάνοις καί χοροϊς, αλλαχού δέ άναγινώ- 
σκομεν «ΈΛαβε δέ Μαριάμ ή και άδεΛφή
Άαρών τό τύμπανον τή χειρί αυτής καί έζήΛθον 
πάσαι αϊ γυναίκες οπΐσω αυτής μετά τυμπάνων και 
χορών· έζήρχε δέ αυτών Μαριάμ Λέγουσα, άσωμεν 
τώ Κυρίω ένδόζως γάρ δεδόζασται (Έζ. Κ. ΙΕ § 20). 
Έπί της εποχής Ίωάννου τού προδρόμου άπαντώμεν 
τόν χορόν έν συμποσίω καί διασκεδάσει κατά τήν έ- 
πετηριδα τού Ηρώδου. «Και γενομένης ήμέρας εν-

I ΈρανισΟΙν έκ τών Reflexions sur Part de la Danse 
τού Lepitre καί έ< τοϋ Traite de la danse ancienne 
et moderne τοΰ Cahusac, ύπδ Σ. II. Π.

| καιρού ότε 'Ηρώδης τοϊς γενεσίοις αυτόν δεϊπνον 
εποίει τοϊς μεγιστάσιν αύτοϋ και τοϊς χιΛιάρχοις αυ
τού και τοϊς πρώτοις τής ΓαΛιΛαίας. Και εισεΛθού- 
αης τής θυγατρός αυτού τής Ήρωδιάδος και όρχη- 
σαμένης, και άρεσάσης τώ 'Ηρώδη και τοϊς συνανα- 
κειμένοις, είπεν δ βασιΛεύς τώ κορασίω· Λΐτησόν με 
δ έάν θέΛης και δώσω σοι. (Μάρκος, Κ. ΣΤ'. § 21).

Καί παρά τοϊς άρχαίοις Έλλησι κατά πρώτον ά
παντώμεν τόν χορόν εις τάς θρησκευτικάς τελετάς, 
δέν ήργησεν δμως νά είσχωρήση καί εις τάς οίκιακάς 
διασκεδάσεις, ένθα τά σπουδαιότερα πρόσωπα, φιλό
σοφοι, πολιτικοί, ποιηταί καί ρήτορες ούδόλως κα- 
τεφρόνουν αύτού, μηδ* αύτού τού σοφού Σωκράτους 
εξαιρούμενου, δστις καί μέχρι τών τελευταίων αύτού 
ήμερών έχόρευε, έπήνει δέ καί συνίστη τόν χοοόν, ώς 
άριστον μέσον όρέξεως, ύγείας καί ρώμης τού σώμα
τος. Ό "Ομηρος λέγει, δτι νέοι Φαίακες έχόρευον πρός 
καταπράϋνσιν τής λύπης τής Όδυσσέως καί διασκέ- 
δασιν αύτού, (Όχηρ. Όδυσ. θ. 100. 130), οί δέ 
’Αθηναίοι έν ήμέρκ γάμου έφερον χορευτάς πλουσίως 
ένδεδυμένους καί έστολισμένας έχοντας τάς κεφαλάς 
μέ άνθη καί στεφάνους, χορεύοντας τόν χορόν τού 
Υμεναίου. Καί κατά τήν ταφήν τών βασιλέων αύτών, 
χορευταί καί χορεύτριαι προεπορεύοντο τής έκφοράς, 
χορεύοντες ύπό τήν μελωδίαν μουσικής, κατά δέ τόν 
τρυγητόν τών σταφυλών, τήν μετακόμισιν αύτών 
καί τήν κατασκευήν τού οίνου, έτελούντο ίδιαίτεραι 
έορταί, ών έν έκάστη έχορεύοντο άλληγορικοί χοροί, 
παριστάντες τήν έκτελουμένην έργασίαν.

Οί 'Ρωμαίοι κατακτήσαντες τούς "Ελληνας καί 
διδαχθέντες παρ’ αύτών τάς τέχνας καί έπιστήμαςς 
έζέμαθον ομοίως καί τον χ^ορόν δν πρώτος ό Νουμά, 
Μομπίλιος (713 — 671. π. X.) είσήγαγεν εις τάς 
θρησκευτικάς έορτάς, κατόπιν δέ μεταγενέστεροι εις 
τάς διαφόρους οίκιακάς καί κοινωνικάς διασκεδάσεις. 
Έν γένει οί 'Ρωμαίοι είχον όλιγίστους εθνικούς χορούς, 
έπί Αύτοκράτορος δέ Αύγούστου ήσαν λίαν έν χρήσει 
έπί τής σκηνής, άλλά κατόπιν δυνάμει νόμου άπε- 
κλείσθησαν ολοτελώς τού θεάτρου, καί μόνον βλέ
πομεν αύτούς κατά τάς έκφοράς τών νεκρών, παρι- 
στάντας διά μιμητικών κινήσεων τόν χαρακτήρα τού 
άποθανόντος, ώς καί κατά τήν πρώτην ημέραν τού 
Μαίου, καθ’ ήν ή νεολαία έξερχοαένη εις τούς άγρούς 
καί τάς πεδιάδας, άνθεσι καί στεφάνοις έστολισμένη, 
έχορευε ύάλλουσα τό καΛώς ώρισες εις τόν Μάίον.

Έπί τών Ρωμαίων ό χορός διεδόθη εις Ιταλίαν 
καί πρώτος ο *Α)<λις είσήγαγεν αυτόν εις τήν αύλήν 
τού Τουρίνου, ένθα τοϊς πάσιν ήρεσκεν, διότι πολλοί 
πολλά περί αύτού έγραψαν. Κατά τήν 1 6ην έκατον- 
ταετηρίόα άναβιβάζεται έν τώ θεάτρω τό λεγόμενον 
balettO, άπομίμησις τών άρχαίων μιμητικών χορών, 
έν δέ τοϊς ύψηλοϊς κύκλοις είσάγεται νέον δλως είδος 
χορού, καθ’ δ προσεχώρουν καί ύπεχώρουν μετ’ έρ
ρυθμου βηματισμού, καί καθ’ δ οί μέν άνδρες φέροντες 
τόν μανδύαν καί τό ξίφος, έκράτουν τάς Κυρίας διά 
τής άριστερας χειρός, αί δέ γυναίκες ήσαν κατάκλει- 
στοι φέρουσαι ποδήρη χιτώνα.

Οί Γάλλοι πρώτοι έσυστηματοποίησαν τον χορόν, 

καί αύτοϊς οφείλεται ή σημερινή αύτού προοοος. ΊΙ 
Αικατερίνη τών Μεδίκων (1514-1 589) γεννηθεϊσα 
καί έκπαιδευθεϊσα έν τή αύλή τής Φλωρεντίας, εισή- 
γαγε κατόπιν έν τή Γαλ).ική αύλή, ούς εζέμαθεν εν 
’Ιταλία χορούς, τελούσα μεγαλοπρεπεστάτας έορτάς 
καί προσωπιδοφορίας, καί τότε βλέπομεν τας μακράς 
έσθήτας άντικαθιστώσας τά βραχέα ένδύματα, τήν 
συνήθειαν τού κρατεϊν τάς κυρίας έκ τής χειρός εκ- 
λιπούσαν, έπικρατήσαντα δέ χορόν τόν Menuet. Δη
μιουργός τών νέων Γαλλικών χορών αναφερεται ο 
’Ιωάννης Γεώργιος ΝονβΓΓθ (1727-1810) φέρων τόν 
τίτλον·πρώτου χοροδιδασκάλου τής Βασιλικής Γαλ
λικής Μουσικής ’Ακαδημίας, πολλά δέ περί χορού 
γράψας.

Έν Γερμανία κατά πρώτον άναφέρονται χοροί τινες 
έκτελούμενοι ύπό τών πρώτων χριστιανών εις μνήμην 
τών άγιων καί μαρτύρων, οίτινες καί άπηγορεύθησαν 
ύπό τής έν Αύρηλία συνόδου κατά τό 533 μ. X. 
άλλά μετ’ ολίγον καί πάλιν έπανελήφθησαν-

Τούς στροφοειδείς χορούς άνά ζεύγη άπαντώ
μεν παρά τοϊς Γερμανοϊς κατά τον ΙΕ', αιώνα, έκτο- 
τε δέ χρονολογείται καί ό έθνικός αύτών χορός τό 
Walzer.

Πάντα τά έθνη, έκτος μικρών έςαιρέσεων, έχουσι 
τούς έθνικούς αύτών χορούς. Τών Γερμανών εθνικός 
χορός είνε τό Walzer. Τών Γάλ)<ων έθνικοί χοροί είσί 
τό Menuet καί ή Francaise, τών ’Άγγλων ή Αη- 
glaise, τών Πολωνών ή Polonnaise, zMasureck και 
ή Krakujak, τών ’Ιταλών ή Tarantella καί Salta- 
rello, τών ’Ισπανών ή Tandango καί Sarabende. 
Οί "Ελληνες χορεύουσιν έτι καί σήμερον ώς έχόρευον 
οί προπάτορες αύτών. «Μετά ποΛΛής τής χάριτός^ 
λέγει Γερμανός συγγραφεύς, και ευκινησίας χορεΰου- 
σιν οϊ νέοι "ΕΜήνες, aJIAa δυστυχώς εις τάς νάη- 
Λάς συναναστροφάς περιφρονοϋντες τους εθνικούς 
αυτών χορούς χορεύουσι τούς γένους, μόνος δε δ 
Λαός Ας τάς έορτασίμους ήμέρας χορεύει εις τάς 
δδούς ή εις τάς οικίας τούς εθνικούς χορούς του».

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

ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΠΧ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΝ.

Οικογένεια ! λέξις ιερά καί πάσαν συγκινούσα 
καρδίαν ! ποίησις αγνή κατερχομένη διά τής άγαθό- 
τητος καί τής φρονήσεως τού πολιότριχος προπάτορος 
εις τούς έκγονους αύτού καί άνερχομένη διά τών γε
λώτων, τών θωπειών καί τών φιλημάτων άπό τών 
ροδοχροων τέκνων εις τάς λευκόχροας κεφαλάς τών 
γονέων !. . . .

» ♦
ΊΙ οικογένεια ! σύνδεσμος γλυκύς, σύνδεσμος αφο- 

σιώσεως, σύνδεσμος αγάπης καί επιείκειας, ού ό δε
σμός, θεόθεν συμπλακείς, διέρχεται τούς αιώνας 
άδιάλυτος !

★
* *

Ή οικογένεια ! ό πατήρ, ή μήτηρ, αί άδελφαί, οί 
αδελφοί, ή σύζυγος, τά τέκνα ! Έν αύτοϊς ή καρδία

άνακαλύπτει ζωογόνον οασιν κατά τήν έρημον τού 
κόσμου τούτου, ευρίσκει τήν ανάπαυλαν, τήν εύτυ- 
χίαν, τήν χαράν, τήν ειρήνην !. . . .

Όποια άληθώς τέρψις δτε μετά κοπιώδη τής ή
μέρας έργασίαν, έργασίαν πολλάκις άκαρπον, έπα- 
νέρχεσαι εις τόν οίκον σου, καί βλέπεις φαιδρά τά 
πρόσωπα τών περί σέ, χεϊρας θερμά; τεινομένας σοι, 
βλέμματα φίλια είλικρινώς έπερωτώντα τό βλέμμα 
σου, οωνήν προσφιλή εις τά ώτά σου, καρδίαν άγαλ- 
λομένην έπί τή έπιτυχίκ σου καί παραμυθούσαν επί 
τή άποτυχία !...........

ΊΙ σύντροφος τού βίου άπομάσσει τό κάθιδρον μέ 
τωπόν σου, ό υιός σου κομίζει κύπελλον άναψυκτικόν, 
ό γηραιός πατήρ, άργών ένεκα γήρως, βοηθεϊ σοι διά 
συνετών συμβουλών, οί λύχνοι άπτονται, ό όεϊπνος, 
παρασκευασθείς μετά καθαριότητος και προσοχής 
ύπό τήν διεύθυνσιν τής συζύγου, τής μητρός, τής ά- 
δελφής, παρατίθεται άτμίζων έπί τής τραπέζης. 
Είτα, περιστοιχισμένος ύπό πάντων έκείνων, ούς 
έξίσου άγαπ^ς, παραδίδεσαι εις τήν ήδονήν τής συν- 
διαλέξεως καί τής οικογενειακής διαχύσεως !...........

Ιδού ή μόνη εύτυχία έν τώ κοσμώ τούτω !

1. Ε.

ΑΔΥΝΆΜΙΑΙ ΕΠΙΣΠΜΩΝ ΑΝΔΡΏΝ.

Σπουδαίον κεφάλαιον έν τή ιστορία τών επισή
μων άνδρών άποτελούσιν αί άσινεϊς καί άκακοι αδυ- 
ναμίαι αύτών, εις ών τό άλλόκοτον ένιοι τούτων 
όφείλουσι τήν μεγάλην δημοτικότητα ής έτυχον παρά 
τοϊς πολλοϊς. Ό τω 1850 έν Βερολίνω τελευτήσας 
πρώτιστος τών διαμαρτυρομένων θεολόγων Αύγουστος 
Νέανδρος ήτο πολλάκις τοσούτον παράδοξος καί 
άπρόσεκτος, ώστε παρέσχεν άφθονον^ύλην άνεκδότων. 
Έν μια τών ήμερών έφαντάσθη δτι ήτο χωλός επειδή 
καθ’ οδόν, χωρίς νά το συναισθανθή, επατησε τόν 
έτερον πόδα επί σωλήνος. Έπειδή η οικία εν ή είχε 
διατρίψγι έπί μακρόν χρόνον άπεϊχε πολύ άπό τού 
πανεπιστημίου, έζήτησεν αυτός και εύρεν άλλο οίκημα 
έγγύτερον καί άνετώτερον, ούχ ήττον δμως διέβαινε 
καθ’ ήμέραν έπιμόνως άπό τής παλαιάς οικίας και 
περι&πατει πάντοτε τήν συνήθη παλαιάν οδον. Ου- 
δεμία ήμερα παρήρχετο χωρίς νά λησμόνησα) ο Νεαν- 
δοος νά φορέστ) έν οίονδήποτε ένδυμα απαραίτητον 
άνευ δέ τής έπιτηρήσεως τής μετ’ αύτού συμβιουσης 
άδελφής του θά εξήρχετο πολλάκις ενδεδυμενος 
στολήν περίεργον καί καταγέλαστον.

Παρέδιδεν έν τώ πανεπιστημίω μετά πολλής εύ- 
ροίας λόγου καί χάριτος εχων έν χερσί καυλον πτε
ρού, δν έστρεφε καί έτιλλε διά τών δακτύλων ίστα- 
μενος όρθιος καί έρειδόμενος έπί τού αναλογειου δπερ 
έκλινεν ότέ μέν πρός εαυτόν, οτε δε πρός τούς ακροα- 

τάς αύτού.
Ό Βουδαϊος, δν ό Έρασμος άπεκκλει τό θαύμα 

τής Γαλλίας ύπήρζεν ό τά μάλα άφγρημένος καί άσύν-
49.
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νους τών άνθρώπων. ‘Ημέραν τινά έδραμε σπουδαίως 
δ ύπηρέτης αύτού εις τό μελετητήριόν του και τώ ά- 
νήγγειλεν ότι έκαίετο ή οικία* ό Βουδαΐος άπεκρίνα- 
το* είπε' το εις την σύζυγόν μου, ήξεύρεις ότι έγώ δέν 
φροντίζω περί οικιακών ύποθέσεων.

Σουλλύς, ό έπιφανε'στατος τών έν Παρισίοις ύπουρ- 
γών τού Ερρίκου Δ',έξίστατο σχεδόν είπεϊν τών φρενών, 
οσάκις ένησχολεϊτο πολλάς ημέρας εις νε'α περί πο
λιτικών μεταρρυθμίσεων σχέδια. Πορευομενός ποτέ έν 
ώρα χειμώνος εις την έκκλησίαν είπε πρός τόν συνο
δοιπόρον του ότι ήσθάνετο δριμύτατον ψύχος. Σήμε
ρον δ καιρός δέν είναι ψυχρότερος τού συνήθους, άπε- 
κρίνατο έκεϊνος* ίσως ένεόύθητε φορέματα ελαφρότε
ρα. Τώ ό'ντι δ Σουλλύς έφόρει μόνον τον έπενδύτην 
του, διότι είχε λησμονήσει νά φορέση τόν ύπενδύτην 
του.

Ό μέγας φυσιοδίφης Βυφών κατεγελάτο διά την 
πολλήν φροντίδα καί ακρίβειαν μεθ’ ής έκαλλωπίζετο 
ώς νεάνις. Έχαιρε φορών πολύτιμα ένδύματα, άδά- 
μαντας καί γυναικείους κόσμους. Έβοστρύχιζε τήν 
κόμην καί τήν περιέθαλπεν, οσάκις έμελέτα, διά χαρ- 
τίων, αργυρών πορπών καί μικρών κτενίων. Ό μι
κρόσωμος δίγγλος ποιητής Πώπος ολίγον διέφερε κε- 
καλλωπισμένου πιθήκου, έχων πυκνότάτην καί μα
κράν κόμην, φορών ξίφος καί μεγάλας χειρίδας· καί 
δ δυσειδής τήν δψιν Βολταϊρος ένεδύετο συνήθως πο
λυτελέστατα καί κομψότατα.

Ό Πετράρχης έφόρει δερμάτινον έπίβλημα έφ’ ού 
έγραφεν έν τοΐς περιπάτοις τά ποιήματά του οσά
κις είχεν απορίαν χάρτου ή περγαμηνής. Τό έπί
βλημα τούτο έφύλαττεν ώς κειμήλιον μέχρι τού 1527 
ό καρδινάλις Σαδελέτ.

Ό σοφιότατος τών γάλλων έγκυκλοπαιδικών Διδε- 
ρώτος διεκρίθη διά τό λίαν άτηαέλητον τού τρόπου 
καί τής περιβολής. ’Επανήλθε' ποτέ έκ Πετρουπόλεως 
εις Παρισίους φορών εύναΐον χιτώνα καί νυκτερινόν 
σκούφον καί περιπατών έν τοιαύτη στολή εις τάς ο
δούς τών πόλεων δι’ ών διέβαινε, τούτου ένεκα 
ένομίσθη πολλάκις ώς πάσχων ύπό μονομανίας. Φί
λος τις έπισκεψάμενος τόνΔιδερώτον εύρεν αύτόν χέον- 
τα θερμά δάκρυα. Πρός Θεού, τί έπαθες ; τόν ήρώ- 
τησεν έντρομος. Κλαίω διά μίαν σπαραζικάρδιον ιστο
ρίαν τήν οποίαν πρό μικρού συνέταξα, είπεν.

Ό συγγραφεύς Ίωνάθαν Σουΐφτ, δ τοσούτον λεπτόν 
έχων ούς ώστε ώργίζετο μέγρι μανίας οσάκις ήκουε 
κακόρρυθμον στίχον, έθέλγετο ύπερβολικώς έπί τώ 
γλωσσικώ ίδιώματι καί τή συνομ λία τών κατωτέρων 
τάξεων τοσούτον, ώστε οσάκις περιηγείτο τάς κώμας 
καί τάς πόλεις κατέλυεν εις εύτελέστατα πανδοχεία 
συντρώγων καί συμπίνων μετ’ αχθοφόρων καί αμαξη
λατών.

Ό πολλά κατά τής δεισιδαιμονίας γράψας Βολ- 
ταΐρος έτρεμεν όλος δσάκις έβλεπε γεράνους πετομέ- 
νους αριστερόθεν αύτού. Ό Ναπολέων Α' έπίστευεν εις 
προφήτας, χαρτοπαίκτας καί εις τέρατα αίσιά τε καί 
μή. Ό άδελφιδούς αύτού έμυήθη παρά τού Rome 
τά μυστήρια τού έκκαλεΐν τά φάσματα τών νεκρών 
καί τού περιστρέφειν χρησμωδούσας τραπέζας.

Ό Ρουσώ δέν ήτο άμοιρος έλλειμ,μάτων* έφοβεΐτο 
τήν σκοτίαν* ή έπερχομένη νύξ ήτο δι’αύτόν πράγμα 
φρικωδέστατον.

Ό συγγραφεύς Θωμάς Όββης έγινε το πραγματι- 
κώς έμμανής, οσάκιτ έν νυκτί έμενεν άνευ φωτός μίαν 
μονήν στιγμήν, άνελάμβανε όέ πάλιν τάς αισθήσεις 
καί τό λογικόν του, οπότε δ ύπηρέτης έκόμιζε λύχνον 
άνημμένον εις τό μελετητήριόν του.

Ό ήρως τής Βανδέας, ό είπών τοΐς πατριώταις 
του «δπόταν προχωρώ άκολουθατέ μοι, έάν ύποχω- 
ρήσω θανατώσατε' με, έάν άποθάνω έκδικήθητε τόν
θάνατόν μου», ώχρίασε ίδών ποτέ μικρόν σκίουρον 
καί έτρεμεν όλος.

Ό τής ’Αγγλίας ’Ιάκωβος Β' έλιποθύμει βλέπων 
απλώς ξίφος.

Ό Έρασμος κατελαμβάνετο ύπό πυρετού οσφραι- 
νόμενος οσμήν ιχθύων, ούς έξ απαλών ονύχων άπε-
στρέφετο.

Ό τής Σαξωνίας Μαυρίκιος έφευγε καί έκρύπτετο 
οσάκις είσήρχετο εις τόν κοιτώνά του αίλουρος.

Ό Γουσταύος Άδόλφος καί ό στρατάρχης Τουρε'ν- 
νης έφρικίων βλέποντες αράχνην.

Ό Τύχων Βράχης έτρεμεν έπί τή θέα άλώπεκος ή
λαγώ.

Ό τής Σουηδίας Κάρολος ’Ιωάννης δέν ήδύνατο 
νά ίδη κύνας.

Ό Βαλλενστήνος έξεπλήττετο άκούων τό λάλημα 
άλέκτορος.

Ό σοφότατος Σκαλίγερος έτρεμεν όλος ότε έβλεπε 
κάρδαμον.

Ο φιλόσοφος καί διαλεκτικός Πέτρας Βάϋλε έλι- 
ποθύμει άκούων τόν θόρυβον πτηνού ταραττομένου 
έν τοΐς ύδασιν.

ΤΙ περίφημος κυρία Στάελ συνδιαλεγομενη έκράτει 
καί έστρεφε πάντοτε μεταξύ τών δακτύλων της κλά- 
δον ή άνθος, ή τεμάχιον χαρτιού* άνευ τούτων έλη- 
σμόνει τό νήμα τών ιδεών της καί ή εύφραδής έμενεν 
ώς ιχθύς άφωνος.

Ό αστρονόμος Λαμπάς έργαζόμενος καί μελετών 
έκράτει πάντοτε εις χειρας κυβάριον νήματος, όπερ 
προσέφερεν αύτώ εγκαίρως δ ύπηρέτης του ΐνα παίζη.

(’Ακολουθεί).
Ν.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ.
Περί άσφυξΐας.

Ό άνθρωπος άναπνέων έπί »χακρόν καί διαρκώς ά- 
έρα'διεφθαρμένον, ή πλησιάζων εις λάκκον ή εις ύπό- 
γειον ή εις άλλο τι μέρος οθεν άναδίδοται άέριον μή 
άναπνεύσιμον, καταλαμβάνεται εύθύς ύπό ζάλης* δ 
σφυγμός, έν αρχή τής προσβολ.ής ταχύτατος, είτα 
διακεκομμένος και άτακτος, φαίνεται έπί τέλους, ώς 
έκλείπων* τό δέρμα καθίσταται ψυχρόν, τό πρόσω- 
πον ώχριά, τά δέ άκρα τού σώματος φαίνονται ώς 
ύποκυανίζοντα. Έν τή περιστάσει ταύτη τό αίμα, ό
περ έρχεται πρός τούς πνεύμονας ΐνα άερισθή, ού
τως είπεϊν, μή λαμβάνον πλέον όξυγόνον, αποβάλλει 

περαίνει ότι δ έξοστρακισμος, ού σκοπός έλέγετο τό 
προστατεύσαι τήν Δημοκρατίαν κατά τών έπιβου- 
λευομένων ταύτην, ήν ούδέν έτερον άλλ’ ή μέσον τού 
εύαρεστήσαι τώ λαώ, ός έτέρπετο βλέπων πίπτον
τας έκείνους, ών έφθόνει τό ύψος, τούθ* όπερ λέγει 
καί δ Πλούταρχος. Ό κ. Χουσσαί άποκκλεϊ τήν 
Γαλλικήν Δημοκρατίαν ^jioxpaziar Άβηναϊχην ώς 
τείνουσαν ν’ άποδεχθή τόν νόμον τού έξοστρακισμού.

— Παρασκευάζεται έν ’Αμερική ή έκδοσις βιβλίου 
έπιγραφομένου Το ΛερΙ γυναίχοο ζήτημα εν 
Πολλαί δέσποιναι καί δεσποινίδες συνεργάζονται εις 
τήν σύνταξιν τού βιβλίου, έν ταύταις δέ άναφέρονται 
πρωτίστως ή δεσποινίς Frances Power Cobbe, καί 
αί κυρίαι Fawcett καί Burnett.

— Τόν προσεχή Μάρτιον μεταβήσεται εις Παρι
σίους εύγλωττος τις Άμερικανίς δεσποινίς, ή Σωσ- 
σάνα Β. ’Αντωνίου, συνοδευομένη ύπό έξάδος ετέρων 
ρητόρων τού καλού φύλου καί ιδιαιτέρας γραμμα- 
τέως. Σκοπός τών ’Αμερικανίδων έ'σται τό ίδρύσαι 
Σύλλογον διεθνή ύπέρ τών δικαιωμάτων τών γυναι
κών καί διά δημοσίων διαλέζεων πεϊσαι τόν κόσμον 
(τόν άρρενα) περί τούτων.

— ΊΙ έν Βερολίνω ’Ακαδημία τών Επιστημών α
ποστέλλει κατ’ αύτάς εις ’Αθήνας τον έκ Δαρμστάτης 
καθηγητήν κ. Αέψιον μεθ’ ενός βοηθού ΐνα έρευνήση 
γεωλογικώς τήν ’Αττικήν καί γνωμάτευση, εί δυνα
τόν, περί τής ηλικίας καί γενέσεως τών άττικών 
μαρμάρων.

— Λέγουσι συνήθως ότι δ καλός μάγειρος οφείλει 
είναι καί καλός χημικός. Καί άγνωστον μέν κατά 
πόσον εις μάγειρος δύναται είνκι ταύτοχρόνως καί χη
μικός, το βέβαιον όμως φαίνεται ότι οί χημικοί είσί 
παράδοξοι μάγειροι. Ό χημικός κ. Emile Fischer 
άφού έξήγαγε τήν ξανθίνην έκ τού γουάνου, έκ τού 
ούρους κλπ. κατόρθωσε—δόξα τή χημεία ! — διά 
τής είρημένης ξανθίνης νά κατασκευάση θεοβρομίνην 
καί καφεΐνην, ήτοι τά δύο ούσιώδη στοιχεία *τού 
τεΐου καί τού καοέ !λ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ.

ΣΤΟΛΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ.—Έν τοΐς γαλλικοΐς νεω 
ρίοις ναυπηγούνται ήδη έ'ί χαί τεοσαράχοντα πολε
μικά πλοία, έξ ών όεχατέσσαρα βωρηχτά, τχ λοιπά 
δέ προωρισμένα εις φρουράν λιμένων καί άκτών, εις πε 
ριπολίας, άγγελιοφορίας κλπ. ΤΙ ολική τών πλοίων 
τούτων άξία ύπολογίζεται εις 126 εκατομμύρια φρ. 

! Δύο τών νέων θωοηκτών δ Ναναρχος Βωόεν καί ο 
Κρατερος άπορροφήσουσι τό ποσόν 1 2 εκατομμυρίων. 
Έκ τών λοιπών, οκτώ θωρηκτά στοιχίσουσιν έκα
στον άνά 9 έκατομμ. Διά τά άλλα σκάφη ή δαπάνη 
έ'σται 6—7 έκατομμ. δι’ έκαστον.

ΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ.—Ό πολεμικός στόλος 
τής Γερμανίας έστι νύν διωργανωμένος μετά θαυμα- 
σίας δυνάμεως. Τόν στόλον τούτον συγκροτούσιν έν 
καί τοιάκοντα θωρηκτά καί σιδηρά πλοία, ών πολλά 
είσι κορβέτται έχουσαι 8 —16 τηλεβόλα. Κατά τήν

τό ώραϊον έρυθρούν χρώμα καί γίνεται μέλαν καί ή 
άναπνοή δέ μόλις ύπάρχει αισθητή. ’Αλλ’ δ θάνατος 
δέν έπέρχεται άμεσος, ώς θά ύπέθετέ τις ίσως, διότι 
τού τοιούτου ή καρδία, εί καί οί παλμοί αύτής μόλις 
άκούονται, έξακολουθεΐ ούχ ήττον ενεργούσα καί έχει 
ζωήν έλαχίστην μέν, άλλά καί έςαρκούσαν. Δέν πρέ · 
πει λοιπόν ν’ άπελπιζώμεθα έν τοιαύτη περιστάσει, 
άλλά νά έξακολουθώμεν έπιμόνως τήν έφαρμογήν 
τών καταλλήλων έν τοιαύτη περιστάσει βοηθειών, άς 
ύποδεικνύομεν κατωτέρω έν συντόμω.

Ύπάρχουσι, καί μάλιστα έν ταϊς πόλεσϊν, άνθρω
ποι δυστυχείς, οΐτινες συνεπεία οίαςδήποτε λύπης δέν 
έ'χουσι μέν τό θάρρος νά άνθίστανται εις τήν δυστυ
χίαν, άλλά τούναντίον τήν στιγμιαίαν ίσχύν τού νά 
ζητώσι τόν θάνατον δτέ μέν ούτως, δτέ δέ άλλως, καί 
άλλοτε διά τής άσφυξίας. ’Επέρχεται δέ ή άσφυξία 
ιδίως διά τών άνθράκων, όταν δηλαδή έκ σκοπού 
κλείηται δωμάτιο'ν τι καλώς καί άναπνέηται έπειτα 
τό άνθρακικον οξύ τό προερχομενον έξ άνθράκων ή 
μιανημμένων. Συμβαίνει δέ τό αύτό καί τυχαίως, καί 
μάλιστα παρά τοΐς άπόροις, οΐτινες ποιούντες χρήσιν 
ξυλανθράκων ή γαιανθράκων έν τοΐς ένδιαιτήμασιν 
αύτών λησμονούσι ν’ άφίνωσιν άνοικτήν θύραν ή πα- 
ράθυρον πρός είσοδον τού καθαρού καί έξοδον τού 
δηλητηριώδους άερίου.

Έν ή περιπτώσει συμβαίνει έκ τοιούτων αιτίων 
άσφυξία ή άλλοτε έντός χώρων, ών δ άήρ διαφθείρε- 
ται ύπό τής άναπνοής πολλών έπί τό αύτό άνθρώ - 
πων, όφείλομεν νά μεταφέρωμεν άμέσως τόν προς- 
βληθέντα εις άνοίκτον μ.έρος, νά άφκιρέσωμεν καί 
άπομακρύνωμεν παν ό,τι έμποδίζει τάς κινήσεις τού 
στήθους πιέζον αύτό ούτως ή άλλως, ή κάλλιον γυ- 
μ.νώσαντες αύτόν δλοτελώς έξαπλούμεν αύτόν έπί 
κλίνης* έχει ραντίζομεν καί έπιβρέχομεν τό πρόσωπον 
καί το στήθος δι’ οξους ή διά κολόνιας ή διά ρακής 
καί έπιτρίβομεν τόν άσθενή διά φλανελλας καί δ<,ά 
σκληράς βύρσης πόδας καί χειρας* συγχρόνως δέ έρε- 
θίζομεν τούς μυκτήρας δι’ αμμωνίας, προσέχοντες έν 
πκσι τούτοις πολύ μή βλάψωμεν διά τού ραντίσματος 
τού οξους καί τής ρακής ώς καί όιά τής προσεγγί- 
σεως τής άμμωνίας τούς οφθαλμούς τυχόν. Τέλος 
προσπαθούμεν νά είσαγάγωμεν άέρα εις τούς πνεύ
μονας είσφυσώντες αύτόν δια σωλήνος εις το στόμα, 
ένώ έν τούτω σφίγγομεν διά τών δακτύλων τούς ρώ- 
θωνας κλειστούς. Πράττομεν δέ καί τούτο καί έκεΐνα 
έπανειλημμένως καί διαρκώς μέχρι τής άφίξεως ιατρού.

Κ. Λ.
(9Εκ του Γερμανικού)·

ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ
ΤΟΝ ΕΠΙίΤΗΜΝ. TON TEXH9N ΜΙ ΤΟΝ ΓΡΜΙΜΤΟΝ.

Έν τή Γαλλική 9Επιθεωρεί τωκ όνο Κόσμων 
δημοσιεύεται σπουδαία μελέτη τού κ. Έρρ. Χουσσαί 
περί έξοστρακισμού έν ταϊς άρχαίαις Άθήναις, έξη- 
γούσα τήν γένεσιν καί τόν οργανισμόν τού θεσμού 
τούτου καί συ^κεφαλαιούσα τά ιστορικά γεγονότα, 
ών ένεκα έφηρμόσθη. Ό συντάκτης τής μελέτης συμ
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έκθεσιν τού ναυαρχείου, τά πλοία ταύτα έν άρχή 
τού νε'ου έτους εύρίσκοντο σταθμεύοντα ώς έξης: Έν 
τη ανατολική Ασια 3 θωρηκταί κορβετται (ολικός 
αριθμός τηλεβόλων 54) ζαί δύο κανονιοφόροι (τηλεβ. 
8).—Έν Αύστραλία 1 κορβέττα (τηλεβ. 10) καί 3 
κανονιοφόροι (τηλ. 15).—Έν ταϊς δυτικαίς Ίνδίαις 
και τή ανατολική ακτή τής νοτίου ’Αμερικής 2 κορ- 
βέτται (τηλ. 24) καί 1 κανονιοφόρος (τηλ. 5).—Έν 
τγ Μεσογείω 1 άγγελιαφόρον.—11 είς Αίγυπτον πα- 
ραμείνασα ειδική μοίρα περιελάμβανε 2 κορβέττας 
(τηλ. 25), 1 κανονιοφόρον (τηλ. 4) καί 1 άγγελια- 
φορον (τηλ. 4).—Τρία έτερα πλοία έπλεον είς διαφό
ρους θκλάσσας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΡΕΝΟΒΛΑΒΩΝ.—Ό αριθμός τών ά- 
νεγνωρισμε'νων φρενοβλαβών άνδρών έν’ Γαλλία ανέρ
χεται εις 1 1,768 καί δ τών φρενοβλαβών γυναικών 
είς 12,817.—Πληροφορία ούσιώδης : Την πλειονό
τητα τών φρενοβλαβών άπαρτίζουσιν οί άγαμοι.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
Διεδόθη καί έδημοσιεύθη εν τινι τών εφημερίδων 

οτι εν τη ΙεράΣυνοδω, αρχιερέων τινων άξιωσάντων 
οτι ή Α. Θ. Π. δ Οικουμενικός Πατριάρχης οφείλει 
δούναι λόγον περί της διαχειρίσεως τών άπό της χ- 
ναβασεως αυτού εις τον Θρόνον μέχρι σήμερον είσ- 
^ραχθέντων υπο της Α. Π. καί ύπ’ αύτής δαπανη-
θεντων μεγάλων χρηματικών ποσών, προσενεχθέντων 
ύπό διαφόρων δωρητών έπί κοινωφελεί σκοπώ, διε- 
δόθη, λέγομεν, δτι ζωηραί έγένοντο έπί τούτω συζη
τήσεις εν τώ σεβασμίφ τούτω Σώαατι.

Ο αρχιγραμματευς τής I. Συνόδου έν ανακοινώσει 
προς τάς εφημερίδας διαψεύδει τήν διάδοσιν λέγων; 
«επειδή αί ειδήσεις αύται είσίν δλως άνακριβείς καί 
ζεναι τής αλήθειας, ενετάλην ύπό τής I. Συνόδου ίνα
διακηρύξω αύτάς τοιαύτας».

Πράγματι, δέν ήτο δυνατόν νά πιστευθή δτι έπί 
ζητήματος οικονομικής διαχειρίσεως ύπήρχον άφορ- 
μαι ζωηρών συζητήσεων εν μέσω ίερού συλλόγου άρ 
χιερεων προεδρευομενου υπο τής Α. Θ. Παναγιότη- 
τος. Ό έπ’ δνόματι τού Γένους καί τής Εκκλησίας 
ζητών ή δεχόμενος παρά γενναιοφρόνων δωρητών με
γάλα ή μικρά χρηματικά ποσά ίνα δαπανήση ταύτα 
κατά βουλησιν, ή κατ’ εντολήν, είς οίαδήποτε έκπαι- 
δευτικά η φιλανθρωπικά έργα, έννοείται οϊκοθεν δτι 
πρώτιστον αυτού μ.ελημα καί καθήκον κρίνει τό τηρείν 
και λογιςικα βιολιά και αποδείζεις καί αλληλογραφίαν 
και λοιπά σχετικά έγγραφα βεβαιούντα τήν μέχρις ο
βολού ακρίβειαν τών ληφθεντων καί δαπανηθέντων, 
και μκλιστα δποταν ο τήν διαχείρησιν ταύτην άνα- 
λαμβάνων ή δεχόμενος δμολογήται κοινώς πρότυπον 
ακρίβειας και άκεραιότητος, ώς πάντες άνεξαιρέτως
φρονουσι περί τής Α. Θ. Παναγιότητος τού Οίκουμ. 
Πατριαρχου κ. Ιωακείμ, τού Γ'. Ό ούτω διαχειριζόμε- 
νος δημόσια χρήματα, άείποτε, έν πάση ώρα καί 
στιγμή, έτοιμος εστιν ίνα δω λόγον τής εαυτού δια
χείρισής εις τους αρμοδίους, ού μόνον δέ, άλλά καί 

οικοθεν επιζητεί πολλάκις άφορμήν ίνα συχνότερον 
εκτελή τήν ευχάριστου ταύτην καί ανακουφιστικήν 
έργασίαν, δι’ ής έλαφρύνεται έπαισθητώς ή βαρεία ά- 
ληθώς εύθύνη τού διαχειριστού. Έν τή προκειμένη 
δέ περιπτώσει αρμόδιοι πρός έπιθεώρησιν τής διαχει- 
ρίσεως είσίν αύτά καί μόνα τά μέλη τής Ί. Συνόδου 
καί του Δ. Μ. Συμβουλίου, δ δέ τύπος ούδαμώς, φρο— 
νούμεν, εχει τήν άξίωσιν ίνα ή λογοδοσία έξέλθη τού 
κυκλου τών δύο διοικητικών έν τοις πατριαρχείοις 
Σωμάτων. "Οθεν, άφού ή μέν διαχείρισις έγένετο μεθ’ 
όλης τής άπαιτουμένης άκριβείας καί τάξεως, ώς πάν
τες πιστεύουσι, έτοιμα δέ καί πρόχειρα είσι πάντα τά 
προς εξέλεγξιν, τό δέ είς ταύτην δικαίωμα καί καθή
κον τών δύο Σωμάτων έστι θετικόν καί άναντίρρητον.
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ουόεις υπήρχε λόγος ίνα πιστευθή δτι ζωηραί συζητή
σεις έγένοντο εν τή I. Συνόδφ έπί τού λεπτού τούτου 
ζητήματος. Τούτου ένεκεν δέν έπιστεύσαμεν καί ημείς 
εις τήν διάδοσιν καί άνεμένομεν έπίσημόν τινα πεοί 
τούτου διάψευσιν, ήτις καί ταχέως έπήλθεν.

Κατά τάς έκ Τρκπεζούντος αλληλογραφίας, ήρ- 
ςατο έν τή πόλει ταύτη άνεγειρόμενον μεγαλοπρε
πές κτίριον, δαπάναις δύο φιλομούσων καί γενναιο
φρόνων πολιτών Τραπεζουντίων, τών κ. κ. Κωνστ. 
Θεοφυλάκτου καί Φωκίονος Κούση, ίνα χρησιμεύση ώς 
κατάστημα τών έκεί έκπαιδευτηρίων. Τή 1 6η τού 
παρελθόντος μηνός ’Ιανουάριου έγένετο μετά πολλής 
έπισημότητος, ή κατάθεσις τού θεμελίου λίθου, καθ’ 
ήν ό σεβ. Μητροπολίτης άγ. Τραπεζούντος κ. Γρη
γόριος άπήγγειλεν άρίστην προσφώνησιν έρμηνεύσασαν 
τήν εύγνωμοσύνην τού τόπου τοις δωρηταίς. Αύθη- 
μερόν ή κοινότης άνεκήρυξε δικαίως τούς έν λόγφ δύο 
πολίτας ενεργέτας τής πόλεως.

— Έν ταίς περί τών εύεργετών ' τής Μ. τού Γ. 
Σχολής σημειώσεσιν ήμών ταίς δημοσιευθείσαις έν τώ 
προηγουμένω τεύχει, παρελείρθη κατά τυπογραφικόν 
παρόραμα τό όνομα τού φιλογενούς κ. Νικ. Ζαρίφη, 
ενός τών πρωτίστων δωρητών τού κεντρικού τού
του εκπαιδευτηρίου. Γνωστόν δτι τό οίκόπεδον, έφ’ 
ού ή Σχολή ωκοδόμηται, έδωρήθη ύπό τών άξιοτί- 
μων κ. κ. Νικ. Ζαρίφη καί Στ. Ζαφειροπούλου.

’Em τύι άναγνώσει τοϋ ΣχαΗερείου Λύτου, 
or 8r Γώ Κ'. Τεύχει τον Κόσμου έόημοΰίευΰαμε^ 
δ κ. Λ. Ρ. Ραγχαβης άχενθυνει tyilr ττ/r εχο- 
μέπγτ χαριεοτάτητ χρτιχην επιστολήν»

Φίλτατε Κύριε,

• · · Εύχαριστώ τόν α 4- δι’ ήν μοι παρέσχεν εύ- 
χαρίστησιν ή λαμπρά του μετάφρασις. Ελπίζω δτι 
δέν θ’ άπαυδήση καί βαθμηδόν θά μάς χαοίση δλον 
τόν Schiller καί εί τινα άλλον. Τόσον σπανία είναι 
παρ’ ήμίν ή χχρχ τού άναγινώσκειν ώραίους στίχους!

Άλλ’ επειδή έθος κατακεντρεχές τής κριτικής 
εστι ν αναζητή κηλίδας καί δπου δέν ύπάρχουσι, καί 
εις αυτα τα άριστά, δυστυχώς ούδ’ έγώ είμί τούτου 

άπηλλαγμένος, καί δτε τι χειροκροτήσεων μόνον και 
στεφάνων άξιον άπαντώ, ξέω αύτό πρώτον δι άκρου 
τού δακτύλου, μή τι εύρω μικροσκοπικόν άξιον μομφής 
έν αύτώ. Ούτω και εν τήαξιολογω τάυτη μεταφράσει.

ά. Καί πρώτον ώς πρός τήν ομοιοκαταληξίαν. Ό 
-f- β είναι, ώς έκ τού έργου του εκτιμώ, εκ τών α

ριστοτεχνών έκείνων, παρ’ ού δικαιιος δυναμεθα ν 
άπαιτήσωμεν νά ταχθή εις τόν φάλαγκα τών αύ- 
στηρών καί ανακρίβειας μή επιτρεπόντων περί τήν 
στιχουργίαν. Ό κανών είναι καί πρέπει νά ήνε αί το- 
ηζόμεναι ληκτικαί συλλαβαί νά όμοιοκαταληκτώσιν 
ολόκληροι, καί ο’^χ^ τή Ιταλική και ταϊς αλ- 
λα'ς πτωχαϊς ώς πρός τήν ομοιοκαταληξίαν γλο>σ- 
σαις άπό μόνου τού φωνηέντος. Ίσως τούτο εχει δυ
σκολίαν. Τόσω τό χειρότερον διά τούς στιχουργους 
τούς ήττονας τών δυσκολιών. Ό α, 4- 6 είναι κρειτ- 
των αύτών, καί έπιθυμητον εις τάς μελλουσας μετα
φράσεις του ν’ άποφύγη όμοιοκαταλτξίας, ώς εττος- 
προ^τωϊ, oypvr—xpir, ρχθ7ι-ωθεί, (.,ών—θεόκ, 
άκοιχτδν—χρατώτ. Οί ασθενέστεροι λαμβκνουσι ταύ
τα ούχί ώς έξαιρέσεις, άλλ’ ως κανόνα, ως δικαίωμα 
των, καί ούτω καταστρεφεται η καθαροτης τής ήμε
τέρας στιχουργίας.

β'. ΤΙ χασμωδία πρέπει παρ’ ήμίν όσον ένδέχεται 
ν’ άποφεύγηται, οία είναι ή τού α επομένου αμέσως 
μετά ά τετονισμένον, ως δεντοι αΛηθων ^στροφ. 2 4). 
Τά μικρολογήματά μου ταύτα άποδεικνύουσι πόσην 
ύπόληψιν τρέφω προς τον ποιητην. Ποσους τών ημε- 
τέοων άνέγνων, ών ουχί τάς παρωνυχίδας, αλλα τους 
πόδας καί χειρας τών στίχων θά ένόμιζον άναγκαίον 
νά κόψω !

γΧ. Είς ένια ίσως αδύνατον δεν θα ήτον εις τον 
μ.εταφραστήν νά μείνη ετι πλησιεστερον τού πρωτο
τύπου* καί τινες μέν προσθήκαι ή αλλοιώσεις εισιν 
ώοκίαι καί κοσμούσι τήν μετάφρασιν ίσως μάλλον ή 
δ,τι β>άπτουσιν, οίον τό ώζ* ^ύσι/? χρυοη (στροφ. 24). 
Άλλά τό ξγφροττιο (στροφ. 1 3) μοί φαίνεται πα- 
ρέλκον καί μή άνταποκρινομενον εις την ιδέαν τού 
ποιητού έντελώς. Έν στροφή 5η ο προτελευταίος 
στίχος ωθούνται χτΛ. δέν εκφράζει ικανώς τήν επάλ
ληλον σώρευσιν τών κυμάτων, ήτις δικαιολογεί τον 
επόμενον. Τό εχάθΐ] νέα ύνχή (στροφ. 8) είναι 
κατώτεοον τού αποχαιρετισμού τού πρωτοτύπου.

Τοιαύτα ού πολλού λόγου άξια είσίν δσα εύρον νά 
παοατηοήσω, έπειδή τό άπητήσατε.

Έτ ΒεροΛίνιρ τη 9 Φε6ξ>οναξ)ίον 1883
"Ολως ήμέτερος

A. Ρ. Ραγκαβης.

Άχρα χαΟαριότης.
Μεταξύ τών Εύρωπαίων διακρίνονται κυρίως επι 

παροιμιώδει καθαριότητι οί Όλλανδοι, αλλά και έν 
αύτή τή Όλλανδία ύπάρχει χωρίον τι, όνόματι 
Broock, ούτινος οί κάτοικοι ύπερβαίνουσι πάντας 
τούς ομοεθνείς αύτών έπί ιδιοτροπία οσον αφόρα εις 
τήν καθαριότητα. Τού χωρίου τούτου αί γυναίκες δα-

πανώσιν δλον αύτών τόν χρόνον εις το νά στίλβωνωσι 
τά μαγειρικά σκεύη, νά τρίβωσι τάς οικίας των, νά 
Ο^ονγγαρί^ωβι τά λιθόστρωτα, νά σαρώνωσι καί νά 
ζε^χονίζω^ι τάς οδούς. Άλλά πώς νά κωλύωσι 
τούς ίππους καί τάς δαμάλεις άπό τού νά ρυπαίνωσι 
τάς οδούς ; Πρός τούτο αί φανατικαί έπί καθαριότητι 
γυναίκες έπενόησαν είδος τι μικρού σάκκου, δν προσδέ- 
νουσι κάτωθεν τής ούρας τών ζώων, ίνα μή αί άκαθαρ- 
σίαι πίπτωσιν είς τάς οδούς ! Τήν κυριακήν ούδεμία 
τούτων μετέβαινε μέχριζ έσχάτων είς τήν έκκλησίαν, 
άλλά καί κατ’ αύτήν έτι τήν έορτάσιμον ήμέραν πά- 
σαι ένησχολούντο είς τάς πεφιλημένας αύτών εργχ- 
σίχς τού πλύνειν, σαρώνειν, στίλβειν κτλ. Οί ιερείς 
τού χωρίου θλιβόμενοι έπί τούτω, πολλάκις άπεπει- 
ράθησαν νά πείσωσι τάς γυναίκας δπως τήν κυρια- 
κήν φοιτώσιν είς τήν λειτουργίαν, αλλ’ εις μάτην 
συμβουλαί, παραινέσεις, διδαχαί, έπιτιμήσεις, άπει- 
λαί καί τά παραπλήσια άπέτυχον τού σκοπού απέ
ναντι τής έπιυ,ονής τών γυναικών, δπως μη διακο- 
ύωσιν ούδ’ έπί μίαν ώοαν τάς πρός καθαριότητα ένα-
i I I · *

σχολήσεις αύτών. Έπί τέλους, ίερεύς τις επέτυχε τού 
σκοπού έπινοήσας τό έζής μ.έσον : Έπεσκέψάτο οικοι 
πάσας τάς οικογένειας τού χωρίου και παρεκαλεσε 
τάς γυναίκας δπως άπαζ μονον και εζαιρετικώς με- 
ταβώσιν είς τήν έκκλησίαν τήν προσεχή κυριακήν, 
διότι έχει ν’ άνακοινώση αύτχίς πράγματα σπουδαιό
τατα καί τά μάλιστα ενδιαφέροντα, περί καθαριοτη- 
τος. Τήν ορισθείσαν κυριακήν πάσαι αί γυναίκες 
ποοσήλθον είς τήν έκκλησίαν, δ δέ ίερεύς άναβάς 
είς τον αυ.βωνα ύπέσχετο αύταίς ότι όσαι έν 
τώ κόσυ.ω τούτω φοιτώσιν είς τήν λειτουργίαν, ειξ; 
τόν άλλον κόσμον θέλουσιν έργάζεσθαι αιωνίως έν τώ 
παραδείσω τρίβουσαι τάς χύτρας τών αγγέ
λων καί «σφουγγαρίζουσαι» τά μαρμάρινα δωμάτια 
τού Θεού. Αί γυναίκες τού χωρίου Broock τοσούτω 
κατεθέλχθησαν έκ τής ύποσχέσεως περί τής μελλού- 
σης αύτών εύδαιμονίας, ώστε, απ εκείνης τής ημέρας, 
προσέρχονται είς τήν έκκλησίαν τακτικώτατα εκά- 
στην κυριακήν.

ί·Εχ τών προτύπων επιτύμβιων).

’Ενθάδε κείται
Άπό τής όγδοης τού Μαρτίου 

Άχρι τριάκοντα μιας 
Δεκεμβρίου τής χρονιάς 

Χίλια οκτακόσια όγδοήντα μιας
Ό υιός τού Γερασίμου Κωνσταντίνου γεννηθείς, 

Δέκα υ.ήνας δέ τραφείς 
Φεύ άπέθανε ταχύς.
Έστερήθημεν, υιέ μου, 
Οί γονείς σου τρυφεράν 
Σέ άώρως τήν χαράν 
Γαίαν έχεις έλαφράν. 
Τάς μεγαλουργίας βλέπουν 
Πενθηφόρως τού Θεού 
Μήτηρ καί πατήρ όμού, 
Πλήν σέ, Δημητράκη, ού.

(^Αντεγράφη έχ νεχροταγείου).
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ΙΤΟΙΈΪΣΙΣ.

Αί άποκρέασ.

(Έχ τών Παιγνίων ΙΙΛ. ΤΑΝΤΑΑΙΔΟΓ).

’Λποκρέαι ! άποκρέαι !.... μαγική ονομασία ! 
’Επιδημική εις οΛους έπεσε παραΛυσία.
*Ω ! μά τον Θεόν, δέν είναι παντεΛώς με τά 

καΛά των /
"Ω.' αυτοί θά ύπερδώσι τούς τρεΛούς με τά σωτά των!

Άποκρέαι! Άποκρέαι!.... Πόση κίνησις του κόΰμου! 
Πάσαι γέΛωτος αιτίαι περιστρέφονται εμπρός μου ! 
Τί τρεχάματα! τί ζήΛος! πόσα γέΛοια! πόσαιτρέΛαι! 
Τί σας έπιασε;.... σταθήτε, ώ θεύτρεΛοι άγέΛαι!... 
”12 ! ώ ! βΛέπωνμαινομένους καί μανίας πάντα νέας

Ευθυμώ τάς Άποκρέας !

Άποκρέαι! Άποκρέαι!... ’Εορτή ποΛΛάμεγάΛη! 
Πνεΰμ’άνήσυχον χορεύει ’ς τών ανθρώπων τό κεφάΛι. 
Τήν σεμνότητα πρός ώραν ό περίγανος άφίνει, 
Κι ό φιΛάργυρος ό γέρων τό κομπόδεμά του Λύνει.

'Λποκρέαι! ’Λποκρέαι! ΠοΛιτεία ποΰ ; ποΰ νόμοι;
Καί αύτοί οί νομοθέται έΛωΛάθησαν άκόμη.
Ό ’Επίκουρος μονάχος εις τόν κόσμον θριαμβεύει. 
Άσωτεία, Λαιμαργία, καί κουφότης βασιΛεύει.
Λιέ, πώς δέν θά φάγουν ίσως μερικάς ήμέρας κρέας 

Πνίγονται τάς ’Αποκριάς !

’Λποκρέαι ! Άποκρέαι!... Οι χοροί είν’ανοιγμένοι 
Τι ού ρ ια μπρε παρα.Ιυμένοι !

Μουσική, ποτά, γυναίκες, γέΛωτες ,φωναίκαί κρότοι... 
Εις αυτά ζημερωθτ,τε, κ’ εις αυτά φανήτε πρώτοι !

’Λποκρέαι ! ’Λποκρέαι !... "Οσοι εισθε κΛηρονόμοι, 
Νά, ό Φαραώ σάς κράζει' τί προσμένετε άκόμη ; 
Μέ φΛουριών πουγγιά μεγά.Ια βράδι βράδι φορτίο - 

θήτε.
Λίά νά τά πάρ' ή ζάΛη ’ς τούς χορούς κουθαΛηθήτε. 
Άπό τό παράθυρου μου θεωρών τοιαύτας θέας

Κ’ έγώ κάμνω Άποκρέας !

Χαρτοπαίκτα πεισματάρη! άπο τό κακόν σου σκάσε! 
Τήν κατάστασίν σου δΛην ’ς ένα πείσμ’ άπάνου χάσε! 
Πριν τεινάξης τό πουγγί σου κρύρ-ε π.Ιήυ δυό χρή- 

ματ' άΛΛα
Λυριον που θ’ άγοράσης τό σχοινί γιά τήν κρεμάΛα. 
Ώ! άγρύπ> α, καί τ’ αυτιά σου τσίτωνε σάν τό Λαγώ, 

Λιά σέ κοιμοΰμ’ έγώ.
Άύριε μέ τά κουδούνια ! καί τοϋ χρόνου ! καί τοΰ 

χρόνου !

Λύο ν.ούμαις φορτωμένος άνθρωπος μέ δέρμα ονου! 
’Ώ! μακράν άπό τοσαύτας γαίδουρώσεις άπευκταίας, 

Χρυσάς κάμνω Άποκρέας.

’Λποκρέαι! ’Λποκρέαι!.... Λυτή έγεινεν άράπης. 
Λυτός έ'γεινε κορίτσι- σοβαρός αυτί/ σατράπης, 
Καί αυτί} μέ προσωπείου τούς χορεύοντας πΛανα,, 
«.Θεωρία έπισκόπου, καί καρδία μυ- 

Λ ων ά /»

’Λποκρέαι! ’Λποκρέαι!... Μή κ’ έγώ δέν ευθυμώ; 
Άπ’ τά γέΛια όπου κάμνω δι’ αύτούς Λιγοθυμώ. 
ΒΛέπω τοΰτον όπ.ΰ πάσχει άπό τήν ποΛυφαγίαν,. 
Καί έκεινον όπου χάσκει άπό τήν ποΛΛήν άργίαν, 
Κ’ έν τοσούτω διά στίχων ΜΛΛων ταύτας τάς Ιδέας 

Άπερνώ τάς Άποκρέας.

"Ενας απο άγρυπνίαν όΛοένα χασμουριέται. 
’Σ τάχαρτιάχθέςβράδι ά,ΛΛος έχασε καίσυΛΛογιέται. 
ΆΛΛος νουν δέν έχει πΛέον διά μίαν Άφροδίτην. 
Το κρασί που ήπι ό ά,ΛΛος τοΰ εύγήκ’ άπό τήν μύτην. 
Νά ή τυρινήμας, νά την.... άι ήμέραι Λυγοστεύουν 
Κ’ οϊ καΛοί καλόγεροί μχς άξεβράκωτοι χορεύουν.

Αύριον πώς θά γεΛάσω σάν τούς ϊδω κατηφεΐς
Μέ τήν Καθαρήν Λε υτ έρα ν, κ’ έχθρούς οΛους 

τής τρυφής !
ΒΛέπων μούτρα ξυνισμένα, αύριον πΛέον ωραίας 

Θά νά έχω άποκρέας.

Θά ξυπνήσω μέ ταίς σκούπαις τό πρωί μέ τά 
πανέρια

Κι’ ώς έκ θαύματος θά ’ίδω μέ τά σταυρωμένα χέρια 
Μέ σταυρούς καί μέ μετάνοιαις τοΰτον τόν παρα- 

Λυμένον 
Και αύτον τόν χαρτοπαίκτην, καί αυτόν τόν με- 

θυσμένον,

"ΟΛους μετανοημένους, οΛους αύριον μέ νοΰν, 
Μέ κατάνυξιν τά στήθη νά κτυποΰν καί νά θρηνούν. 
Τότε δά κ’ έγώ ’ς τήν μέσην οΛος γέΛοια θά πηδήσω, 
Καί—«ή σημερνήσας γνώσις χθές ποΰ ήτον;»— θά 

ρωτήσω, 
Και θά κάμω μέ κυάμους καίμέ χόρτα, καί μ’ εΛαίας 

Τάς δικάς μου Άποκρέας !

ςημ. Σεβόμενοι τήν πρωτοτυπίαν τών έργων τοΰ 
αειμνήστου ποιητοΰ δημοσιεύομεν ταΰτα αμετάβλη
τα, τοσούτφ μάλλον καθόσον άπας άποπειραθέντες 
προηγουμένως νά μεταβάλωμεν στίχους τινάς έλά- 
βομεν πολλαχόθεν διαμαρτυρήσεις σπουδαίων φίλων 
έπί τώ ότι νοθεύομεν έργα ποιητοΰ δημοτικού προδε- 
δημοσιευμένα.

ΠΑΡΕΡΓΑ.

Αγαπώ άπ’ τά ΛουΛούδια
Κάθε είδος χωριστά.

’Ρόδα, κρίνα, μενεξέδαις, 
Λάφναις, βιόΛαις, γιασουμιά.

Λύσεις τών έν τφ ΚΓ' τείχει προβλημάτων.

Άρ. 194. αίνιγμα. *Apaifr, Ψαρά.
Άρ. 195. ετερον.— Σοϋσα.
Άρ. 196. ετερον.— 'Οπούς.
Άρ. 197. πρόβλημα χτιχουργιλς. —('ΐδε κα

τωτέρω).
Άρ. 198. λεϊιγριφος (charade) Cor/ou.
Άρ. 199. λεϊιγριφος τετράπλευρος (Έσημει- 

ώθη κατά παραδρομήν ώς (CHARADE) :
ΑΝΕ MO ΝΕ 
MO LIE HE 
WE RE US

Άρ, 200. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΝ.

’Αγαπώ χίΛιαις πατρίδαις, 
"Οπου τύχη καί ’βρεθώ.

Λέν μέ δέρνει νοσταΛγία 
Σ’ οπογο μέρος κι άν σταθώ.

ί
Αγαπώ τ’ αηδόνια οΛα 

Κι’ οΛα τ’ άΛΛα τά πουΛιά.

Καί Λατρεύω κι’ εύΛαβοΰμαι 
Τό Χριστό, τήν Παναγιά.

Άπό κάθε βΛέπεις είδος 
Αγαπώ ποΛΛά ή δυώ. . .—

Μά γιατί άπ’ ταις κοπέΛΛαις 
’Εσέ μόνον άγαπώ ;

’£» ΚωνΙπόλη. ΑΛΕΞ. Κ. ΠΕΡΔΙΚΙΔΗΣ.
----------- Ί - Γ ♦ *" -

ΔΙΑΛΟΓΟΙ,
σοο-ο-

Έν τω καχουργοδιχείω :
Ό πρόεδρος. — Κατόπιν τοιούτου τρομερού κα

κουργήματος δέν είχες τύψιν συνειδήσεως;
'Ο κατηγορούμενος. — Δέν βάζω ποτέ στύψιν εις 

τήν συνείδησίν μου, κύριε πρόεδρε,
WWWWV

Έν τή άνακρίσει :
Πρόεδρος — Τί λέγει ή ουνείόησίς σου ;
Κατηγορούμενος.—'Η συνείδτσίς μου, κύριε πρό

εδρε, έγεννήθη κωφάλαλος.
WWWW*

Έρωτηθείς τις τί έστι Χρηματιστήριον ; άπήν- 
τησε: Κήτος καταπίνων τούς ’Ιωνάς, άλλά μή ά- 

ποδίδον αύτούς.

ΓΝΩΜΑΙ. -0-000
Πλείους ή καλοκάγαθία ή ό πλούτος φίλους ποιεί 

και μείζω ίσχύν ή ή δύναμις. (Φενελών).
★ ★

Άρίστη ένδειξις επαρκούς πνεύματός έστιν όταν 
τούτο άρέσκηται διά-ειν μόνον. (Σενέκας).

* *

Ό άνθρωπος οφείλει έκστρατεύειν προς κατάκτη- 
σιν εαυτού, ή δέ πρόοδος αύτού δέον είνε ίδιον αύ

τοΰ έργον. (Ballakche).
* *

Σκοπός τής άναγνώσεως δέον είναι τό βοηθεϊν ή
μάς εις τό σκέπτεσθαι. (Γίββων).

Άρ. 201. γρίφος. — Έν τούτω τώ 
σμ-ω άδεδαεότης έν πασεν έπεκρατε?.

κό-

Πρός Λύσιν τοΰ ύπ’ άρ. 197 προβ.Ιήματος στι
χουργίας διά τής όμοιοκαταΛηξίας ωτα, φώτα, άΓ 
πεστά.Ιησαν ήμϊν ούκ όΛίγα δίστιχα, έξ ών παρατι

θέμεθα τά επόμενα :
Ποός σοοών τούς λόγους στρόφων μετά πεοσο/ής τά ώτα 
'Εση πάντα φωτισμένος με τά τής σοφίας φώτα. I.

’Επιστήμης θέλεις φώτα ;
Άσχει νοΰν υή μόνον ώτα Β Λ. 

Ό όνος όέν είν* εύτυχής γιά τά μαχρά του ώτα, 
Άλλά γιατί *ς τήν κεφαλήν ολίγα εχει φώτα. I. 
Μας τραγουόε'ς ώ; αηδών κα> γίνομ’ δλως ώτα. 
Χορεύεις ώς άβρά συλφίς καί λάμπεις ώ; τά φώτα. Κ. 
Οΐ ωραίοι οφθαλμοί της ακτινοβολούν ώς φώτα 
Κ’ ή αγγελική φωνή της τέρπει όλων μας τά ώτα.

Πολύμνια.
Ό λέγων πώς δέν ώφελοΰν εις τάς γυναίκας φώτα 
Κέκτηται δικαιώματα είς τά τοϋ Μίδα ώτα.

Κήπος δημαρχίας.
Θέλεις νά μάθης διατί μισούν τινες τά φώτα ; 
Φοβούνται μήπως είς τό φώς δέν κρύπτονται τά ώτα.

I Α. Κυριαχίδης.
Εις τους νέους πρέπει μόνον άντι γλώσοης νά'χουν ώτα. 
Ο"τω ιαόνον θά ’μπορέσουν ν’ αποκτήσουν πολλά φώτα.

A. Κ. Περδικίδης.
Τό στοιχείον Φ άν θέσης φίλε, εις την λεζιν ώτα, 
Θά άλλάξη σημασίαν καί θά γίνη τότε φώτα. (Εύγε !)

A, A. 1.
Οί οβεννύοντες τά φώτα 
Κρεμαστέοι άπ’ τά ώτα. I.

Άν δύο λύχνοι κρεμασθοΰν εις τά μακρά του ώτα , 
Πλείονα λογικών τινων ό όνο; θαχη φώτα. Δ.
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Κάλλιον νά έχης ζεκομυ.ένα ώτα.,
”Π ώ; φωτοσβέστης νά ©υσας τά ©ώτα.

Π.
Ό ονος είναι άνθρωπος μ* άνεπτυγμένα ώτα, 
Μέ sang-froid εγγλέζικο και έσβεσμένα φώτα.

I.
"Οταν οί φίλοι σου σου τρων διά χορόν τά ώτα, 
Χορόν μέν δίδε τους, άλλά σβύνε νωρίς τά φώτα.

I.
Εις την φωνήν τοΰ πάσχοντος κλειστά δ έχων ώτα, 
€Ως θρυαλλίς τις άς καή είς τά τών λύχνων ©ώτα.

I.

Λ Γ Τ A I
τών έ/ τφ ΚΓ'. τεύχει προβλημάτων.

X. Κοκκώδη (194, 195, 1 96, 200, 281). — Οίκος 
Μπελά (194 195 Ζ 200 201).—Πυροβολιστης (194. 201). 
— Θ. Μ. Παρασκευόπουλος (19 4. 195, 197.)— Μ, I. 
Γεδεών (201.)— I. Α. Κυριακίδης (194, 195, 197, 
200, 201.).— Σ. Α. Χουδαβερδογγους (194, 195, 197.). 
— Εύτ. Μαργαρίτου (194, 200). Κήπος Δημαρχίας 394, 
195, 197, 198, 200, 201). Κ. Σπαθάρης (200, 201)· 
— I. Κ. Σαρδίσσκης (201 ) — Έ. Γαβρας (201). — Ξεν. 
Θεοδωρίδης (200.)— Nemo (194, 195, 198, 200.) — 
Φρ. Μεζίκης (194, 195, 200, 201.)— Δ. Α. Ίσμυρί- 
δης (194, 195, 197, 200, 201.).-

Έν Καλλιουπόλει, Κλεονίκη Παχΰ(175, 176).
Τον ύπ’άρ. 164 γρίφον ελυσεν έκ τοΰ εξωτερικού πρώτος 

0 έν Μαγκεστρί^, κ. Κωνστ. Ζαχαριάδης. — Έν Σκο- 
πείοις Γ. Δ. Τ. (154, 155,). — Έν Άδριανουπόλει Χρη
στός Μόσχου (183, 184).— 

---------—------------

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ^

ΑΡ. 202. —ΑΙΝΙΓΜΑ.
Βλέπε καλώς τδ αίνιγμα άν θέλης νά μέ ευρης. 
Άλλά δέν ειμ’ ώς τά λοιπά έποΰ συνήθως ’ξεύρεις. 
Λέγομ’ εις τήν γραμματικήν δνομ' έκ τών κυρίων 
Είμαι δ’ οικογενειακόν, γνωστόν και έκ βιβλίων.
Τ’ άκρα, ποΰ βλέπεις, άν ιδής όρθώς πως τεταγμένα 
Τήν λύσιν θά σοι εί’πωσι γράμματα τυπωμένα.
’Άπορον ! πώς ! ένφ έμπρδς είς τούς οφθαλμούς σου κείμαι 
Σύ νά νομίζης αίνιγμα δυσεύρετον οτ’εΐααι.

I.

ΑΡ. 20». —ΕΤΕΡΟΝ.
Μονόπους δορυφόρος περί τά δένδρα ίσταμαι.

”Λν μέ καρατόμησης, 
Και μέ δξυτονήσης,

Τετράπουν παραδόξως και βρώμα σου καθίσταμαι.
Μ. Τ.

ΑΡ. 201.-ΕΤΕΡΟΝ.

Το ήμισυ πλεονασμόν άείποτε σημαίνει.
Ευχήν τδ άλλο τής έν γή διαμονή; εμφαίνει.
Τδ δ’ ολον μου άνθρώπειος υπάρχει αία κλήσις·
Σκέψαι, ώ φίλε, έμβριθώς, άν θέλης νά μέ λύσης.

Μ. Τ.

ΑΡ. 205.-ΕΤΕΡΟΝ.
Μέ ευρίσκεις είς τά πλοία.
Πλήν συνάμα είμαι πόλις

Γνωστή δλοις, 
Άλλά ποία : 

Map Π.

ΑΡ. 2OG.—ΑΕΞΙΓΡΙΦΟΣ.
Πώς δύναται νά έξαχθη έννοια έκ τών έπομένων 

λέςεων ;
Σώα γε xoJUol αϊ βουν Σέρραι ωτ ώραι,.

Μαρ, Π.

ΑΡ 207. —ΕΤΕΡΟΝ.

Ές λέξεις άπαρτίζουσι τον έπομενον λεζίγριφον άρ· 
χόμεναι άπό στοιχεΐόν τι καί λήγουσαι είς τό αύτό 
στοιχειον.Ή έννοια τών λέξεων τούτων έχει ώς έξης:

ά. ’Όνομα έκ τής μυθολογίας (λέξις μέ 6 στοιχεία) 
S'. Αίτιον πολλάκις πτωχείας ( » 5 » )
γ'. Εύρυτάτη χώρα του κόσμου ( » 4 » )

Χρονικόν επίρρημα ( » 3 » )
ε'. Διπλοΰν επιφώνημα ( » 2 » )
ς'. Στοιχεϊον τού αλφαβήτου ( » 1 » )
Ό αναγνώστης ας άναπληρώση τά τετράγωνα ίιά 

λέξεων :
0 Ξ Η Q Β 8
S S S Β Β
Β Η Β Β
s u s
Β Ξ
S

ΑΡ. 2OS.—(Charade).
Une main habile demande mon premier, 

Avec le temps se fait mon dernier, 
Une grande chance promet mon entier.

Mar P.

AP. 200· —ΕΤΕΡΟΝ.
La moitie de nos peres c’ est mon premier, 

Les oiseaux n’ aiment pas mon dernier. 
Dans les prairies se trouve mon entier.

Jean M. Seme las.

ap. 210.—ΓΡΙΦΟΣ.

Oo

τύφος 
πυρετός 
διφθερίτις κΟμ,α. 
φθίσις 
πεοιτυφλίτις A. Α.


