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ΠΕΡΙ

ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ1

1 Πρός κατάστρωσιν τών άριθμών έλήφθησαν ύπ* 
δψιν αί άμεσαι παραγωγαί άς προδίδουσιν οί γραμ- 
ματικοί τύποι ούχί δέ καί αί άπωτέρω έτυμολο- 
γίαι καθ’ άς, φέρ’ είπεϊν, πλεϊσται Έλληνικαί, 
Σλαβωνικαϊ καί Λατινικαί λέξεις θά έσημειούντο 
ώς Σανσκριτικαί, πολλαί δέ Γαλλο-Ίταλικαί ώς 
Γερμανικαί. 'Ως πρός τάς Άραβο-Περσικάς δέν 
πρόκειται περί δλων δσων ή ’Οθωμανική είναι επι
δεκτική διότι τότε, αί Άραβικαί μόναι θά ύπερέ- 
βαλλον κατά πολύ δλας τάς άλλας όμού συμ 
περιλαμβανομένων καί τών Τουρκικών, άλλά περί 
έκείνων τάς οποίας τό Λεχόζέ θεωρεί ώς έζοθω- 
μανισθείσας, έν αίς συγκατηριθμήσαμεν πολλάς 
άραβικάς προσλαβούσας οθωμανικούς τύπους· οιον

74.

Jle* ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΝ fcto της Α.Υ. 
τοΰ Αχμετ-Βεφικ-Παχα. ’Er Κωκσταττικουπό- 
Λει {293 έτος έγ. — 2 τόμ. εκ 8°” Σε.Ι. 1293.
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ΰψΙ J (jUll ^U· ΜΕΤΡΟΝ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ 
"’ΚΑΙ ΠΑΑΣΤΙΓΞ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΩΣ ήτοι. Γραμ
ματική της Τουρκικής ’Οθωμανικές γ.Ιώασης ύπό 
τοΰ Μου.ΙΛα, Αβδουρραχμαν-Εφεχτιι. ’Er Κων- 
οταντινουπόΛει 1300 έτος έγ. — 1 τόμ. εις 4” 
Σε.Ι. 184.
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■J'y J CuU ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΣΑΓΑΤΛΪΚΟΝ 
ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ύπό τοΰ Σειχ-Σου- 
λειμαν-Εφεχτη τοΰ Βοχαρείου. ’Er Κύ>ν]πό.1ει 
1298 έ'τ. έγ.— 1 τόμ. εις 8°* Σε.Ι. 320.

Κύοιος σκοπός ήμών είναι ή άνάλυσις τοϋ ’Οθω
μανικού λόγου. Άλλ’ δπως φθάσωμεν εις τδν άληθή 
πυρρήνα αύτοϋ, άνάγκη πρώτιστη ν’ άπαλείψωμεν 
τά ξενικά στοιχεία τά κατά διαφόρους χρδνους πα- 
ρεισαχθέντα, ώς τούτο συνέβη καί εις τάς λοιπάς 
γλώσσας αί’τινες άνευ έςαιρέσεως προήχθησαν δι’ α
μοιβαίων δανείων καί διά προσκτήσεων ξενικών φθό
γγων, τών μέν εύχερώς, τών δέ καί πάνυ δυσχερώς 
σήμερον διαστελλομένων. Έδώ δέν πρόκειται περί 
άναζητήσεως ριζών ή ετυμολογία δέον ν’ ακόλουθή 
τήν περί τών γοαμματικών τύπων έρευναν καί ούχί 
νά προηγήται αύτής. Πριν δμως καταφύγωμεν ε’.ς τά 
τοιαύτα έσχατα με'σα τής άναλύσεως, δυνάμεθα ά- 
πλώς νά προσεγγίσωμεν διαφόρους λε'ξεις σήμερον φε- 
ρομένας έν τή ’Οθωμανική πρός ταυτοσήμους καί ταυ
τόφωνους άλλων γλωσσών δπως έξελεγχθή αμέ
σως ή ταυτότης αύτών, ο’ίκοθεν εννοούμενου δτι δ- 
-ταν λέξις τις εΰρηται έν τή ’Οθωμανική μεμονωμένη 
καί άνευ τίνος συγγένειας έν έτέρα δέ γλώσση παρου- 
σιάζηται μετά πολλών μέν ανιόντων, πολλών δέ καί 
κατιόντων σχηματισμών δίκαιον να λογίζηται ώ; ξε
νική. ’Ενίοτε ή διάκρισις δέν αποβαίνει τόσον προ-

1 *1δε τεύχος ΛΣΤ'.

φανής, καί τότε άνάγκη ετέρων μαρτυρίων. Άλλ’ ο
πωσδήποτε περιοριζόμεθα εις τά άπλούστερα έν τή 
πρώτγ ταύτν) έρεύνγ ήν όιαιροΰμεν εις τρία μέρη. Έν 
τώ πρώτω τούτων πραγματευόμεθα περί τών λέξεων 
άς έδανείσθη ή ’Οθωμανική έκ πάσης ξένης γλώσσης 
πλήν τών τριών τής Αραβικής, τής Περσικής, καί 
τής Ελληνικής, έν τφ δευτέρω περί τών Ελλη
νικών λέξεων, έν δέ τώ τρίτω περί τών Άραβο-Περ- 
σικών.

Ιδού πρός πλείονα σαφήνειαν καί δ άριθμητικός 
πίναξ τών κατά τό ν/εγδζέ άφ’ έκάστης ξένης γλώσ
σης προσληφθεισών λέξεων κατ’αύξουσαν πρόοδον.
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Έφημερίδι τών Παρισίων) οΐτινες διηγούμενοι τούς 
κατά τόν β0” καί 7°’ αιώνα πολέμους τών Κινέζων 
μετά τών τότε έπί τών ορίων τής Κίνας βιούντων 
Tiu-Kiu (Τούρκων) άναφέρουσι τάς μ.νημονευθείσας 
λέξεις ώς ήδη τότε έν χρήσει παρά τοΐς Τούρκοις. 
Ό δέ άποθανών Mordtmann έξηγών διά τής Τουρ
κικής τάς έπί Δαρείου χαραχθείσας σφηνοειδείς έπι- 
γραφάς, τάς λεγομένας τοϋ δευτέρου είδους ήρμήνευ- 
σε τήν λέξιν ταγκρι ώς σημαίνουσαν ό ar, κατά τό 
γραφικόν «έγώ είμι δ ar». Όλα ταΰτα νομίζομεν 
διαιοΰσι τήν κατάταξιν τών λέξεων τούτων μεταξύ 
τών άγνωστου καταγωγής ώς έκ τής άρχαιότητος 
αύτών.

Τό βέβαιον είναι δτι αί λέξεις δέν είναι Τουρκικαί, 
διότι έκτος τής ομοφώνου γάώμης τών Ανατολικών 
συγγραφέων, έκτος τοϋ δτι είσι μεμονωμέναι έν τή 
Τουρκική, αύτό τοΰτο δτι ή λέξις xar έχει θηλυ
κόν σχημ.ατισμον άντίκειται είς τό πνεΰμ,α δλων 
τών Τουρκικών ίδιωμ,άτων.

4.—Αναμφίβολος δμ,ως ή Κινεζική έτυμ,ολογία 
τών τριών λέξεων— 1 °’ U καί bb (γεδά=ο Κινεζι
κός λίθος jade, δστις έλατρεύετο έν τοΐς χρόνοις τής 
ειδωλολατρείας ώς έχων τήν ιδιότητα νά φέρη τήν 
βροχή'1)1· — 2°ν (τσαι—τό τέϊ).—3” 
Σινική,=Κινεζική=στρογγύλη πινακίς,=τό σιτή, δι
ότι άπό τήν Κίναν έφέροντο κατ’ άρχάς τά τοιαϋτα 
σκεύη.

^Α^,ζ»=χαζιρλαμάζ jkJUJ (άσαλετλοΰ) jJjIβ\ 
— (ακρανληκ). κτλ. Τοιοϋτος ύπολογισμός αρ
μόζει νά επισφραγισθή διά τών λέξεων «έκτος 
.Ιαθους η παραδρομής,» διότι καί έάν τοιούτον τι 
δέν μάς συνέβαινεν έν τή διερευνήσει τοϋ λεξικού, 
αί κατωτέρω έπιφερο'μεναι παρατηρήσεις θά ήο- 
κουν ό'πως άλλοιώσωσί τινας έκ τών αριθμών.
Άλλ’ οπωσδήποτε έν συνόλω λαμβανόμενοι ού- 
τοι, πλήν τής περί τών ’Αραβικών λέξεων έπιφυ- 
λάξεως παριστώσιν αρκετά εύκρινώς τήν σχετικήν 
αναλογίαν τών διάφορων συστατικών στοιχείων.

1 Αφρικανικόν έπίσης καί τό κεδι^γχτος κάτος. 
Έσημέιώθη μεταξύ τών Τουρκικών καί ή λ.
ήτις «έκ τοϋ Αιγυπτιακού μετηνε'χθη είς τό Έλλη- 
«νικον και τό Αραβικόν». Γφ όντι δέ σήμερον τήν 
λ. οααις (διότι τούτο σημαίνει τό ^Ι_,=ουάχ) πα- 
ρκγουσιν ουχι πλέον εκ τοϋ Άραβ. οΐ·α<Τ^=ούαζή, 
αλλ’ εκ τοϋ αρχαίου Αιγυπτιακού ^αγ=ούαχ.

2 177οδ«=άροτρον μέγα παρά τοΐς ήμετέροις χωρι- 
κοϊς τής Κεσσάνης. Όρ. Φιλ. Σύλλογος 1 878-9 
σελ. 352.

5 .—Αί τρεις μετ’ Αλβανικής έτυμολογίας σημειού- 
μεναι λέξεις είσιν.—1 °’ U» ζΛΖτ^σα=ή μεταξύ άτό
μων ή πολεμίων φυλών έν Άλβανίη άνακωχή ή συμ
φιλίωσες, οθεν Jjb'jl, μπέσα ΆΛ6αηκή=πρχγ- 

παροδικόν).—2”' ajL·- (τσάπα. Άλλά τά Έλλ. 
σκάπτω, σκαπάνη. Ίτ. zappa Γαλλ, sape- τό τοϋ 
6ου αίώνος Αατ. sampa, δικαιοϋσι τήν σημείωσιν ήν 
φέρει τό Λεξικόν «έκ τοϋ Λατινικού καί τοΰ Αλβανι
κού)».—3°’ ζΤζε'Γα=λεηλασία, έπιδρομή. Άλλά 
Περσιστί α^- καί ΑΧΛ=-=θήρα παρδάλεως—’Εν τή Τσα- 
γαταϊκή αχ^- κατά τόν Pavet, λεηλασία, έπιδρομή . 
Σλαβ. ceta—ζεύγος, συνωρίς—ό δέ Δουκάγγιος οίονεΐ 
εκ τοΰ Αατ. 00θΙη8=συνέλευσις, συνάθροισες, άναφέρων 
χωρίον Ίωάννου τοΰ Αναγνώστου, «Ήπείλησαν τούς 
»Τζεταρέους, ώς ή κοινή φωνή τούτους έκάλει, ήσαν 
»δέ ούτοι ληστών σύνταγμα έκ διαφόρων τόπων 
«συναθροισθέντες». Πρβ. καί τό ήμέτερον τζάτα, έξ 
ών δλων δύσκολος άποβαίνει ή Αλβανική έτυμολο- 
γία τής λέξεως).

2

6 .—Μαλαϊκάς λέξεις έχομεν.—1 °’ (καΛάϊ= 
κασσίτερος).—2” καί 3” Jy ζ.7άζ=λάκκα, ή 
ρητίνη Ίνδο-Μαλαϊστί ώς έν τώ gomme-laque, έξ ού 
καί »Ζ.]=.ϊικα τό έν τφ μελανοδοχείφ στουπίον καί 
ύπόθεμα τοϋ χρυσού χρώματος, γιαΜιζίου— Πρβ. 
τά Άρ. Δ4Ι, ίΓΐΙ, |£Ι, Ιϊ), κτλ.

7 .—Ώς πρός τάς Μογγολικάς λέξεις τό ^ίεχδζε 
Ssv μετέρχεται ώρισμένον σύστημα, πού μέν άναγνω-

Α.
1·—Ή μοναδική καί μονήρης λέξ'ς ήν ή ’Οθωμα

νική προςλαμβάνει εκ τών ιδιωμάτων τοϋ έσωτερικοϋ 
της Αφρικής είναι το όνομα τοϋ νϋν πασιγνώςου λα- 
χανικοϋ, τής πάμιας (ketmie comestible, ket
mie gombaud), ήτις ήλθε τό πρώτον έκ τής ’Αφρι
κής εις τήν Συρίαν και εκεϊθεν διά τής Εύρώπης είς 
τήν Αμερικήν όθεν πάλιν μετε'»εχθεϊσα είς Εύρώπην 
λογίζεται παρά τισιν ’Αμερικανικόν φυτόν* 1.

2.—Ώς Ρουμανικάς καταγράφει τό Λεχδζέ, τήν 
(x00xx(^ra.) καί Ai.il/ ζ^αμα.7ί«ι=άραβόσιτος 

τριμμένος, γεωργικόν φαγητόν, λατινικής καταγω
γής). Είς ταύτας δίκαιον να προστεθή καί ή λ. 
καί ζΛου.7ουχ=άροτρον μέγα)2 ήτις σημειοϋται 
εν τώ Λεξικώ ως Σανσκριτική, όέν είναι δμως τοιαύ
τη είμή ώς έκ τής Σανσκρ. ρ. plava ήθ/«=πλέειν, 
δονεϊσθαι) ε’ς ήν ανάγεται καί τό Σλαβ. plll^li, 
Πρμ ρΠι^=’Αγγλ. plough=Pou;a. plugu= άρο- 
τρον). Κατά πάσαν πιθανότητα τό Ρουμανικόν plllgii 
δύναται νά θεωρηθή ώς ή άμεσος πηγή τοϋ έν τή Ευ
ρωπαία/) Γουρκια μονον εξοθωμ.ανισθεντος .που./ούχ.

3.—Τό Λεχδζέ ανάγει είς τήν Κινεζικήν τάς τρεις 
λέζεις. 1°’ JkL·, Ταγκρί (Θεός δρ. λ. JIL καί ■ Ι-Α

2 ΐΛ'· ζ-ϊ00'·=βκσιλευς, εκ τοϋ Κινεζικού ουγγ.— 
Ιό Λεχδζε προστίθησιν «Είς τό άρχαϊον Τουρκικόν 
»τό θηλυκόν έσχηματίζετο προσθήκη τελικού μ, ού- 
»τω εκ τοϋ χα/r έχομεν καί τό χ·οζόυμ==γυνή τοϋ 
«Χάνου, εκ τοΰ Ά. πεγι εχομεν .·τεχουμ=ήγεμ.ο- 
»νίς, τίτλος έν Ίνδίαις, ώς πάλιν aj-GI άχατζέ=ή 
«γυνή τοϋ άγά).»-3” jliU. ζ^αζα/=βασιλεύς βα
σιλέων εκ τοϋ Κινεζικού χοχάγγ). Περί τής έκ τοϋ 
Κινεζικού ετυμολογίας τών λεξεων τούτων συμ,φω- 
νούσιν οί ’Ανατολικοί συγγραφείς.—’Αλλά πάσα Κι
νέζικη ετυμολογία αμ,φίβολος· ύπάρχει δέ καί ή μ.αρ- 
τυρια Κινέζων ιστορικών (μεταφρασθέντων ύπό τοϋ 
δεινού σινολο'γου Stanislas Julien, έν τή ’Ασιατική

1 Περί τοΰ λίθου τής βροχής δρ. παράδοσιν έν τή γε
νική ίςορία τοΰ Μουνετζίμ-πασή. Τόμ. Α'σελ. 720.

2 Ή λ. έλλείπει έκ τοϋ Αεξ, τοϋ Σουλείμάν-έφέντη.

ρίζον, ποϋ δέ μή παραδεχόμενον τό αύτοτελες αυ
τών. Ούτως έν λ. ajjI (άρ.τά=κριθή) σημειοϋται ότι 
Μογγολιστί άρπά=λεπτός.—έν λ. οτι=τω
Μογγολικφ AiJjj: ένλ. ('γκεραί, τίτλος τών από 
Μεγγελή Χάν είς Κριμαίαν διοικησάντων Χάνιόων) 
δτι Μογγολιστί jjT γκερα=ί.ζιος, ικανός. Άλλ’ άφ 
ετέρου τήν λ. ('γκιουργκι^^ θελει σημαινου-
σαν Τουρκιστί ευειδής, συγγενής βασιλικής οικογένειας 
καί προστίθησιν δτι ό Ταμερλάνος ελέγετο γκιουργ- 
κιατ. Τώ ό'ντι τά νομίσματα αύτού φέρουσι

(έμίρης τιμοΰρης γκιουργκιατ). 'Όλοι δμως οι 
Ανατολικοί καί ιδίως ό Ίβν-Άραπ-Σάχ σύγχρονος 
βιογράφος του Ταμερλάνου, άποφαίνονται δτι γκιουργ- 
xtar δύναται Μογγολιστί γαμβρός, καί δτι απενεμη- 
θη είς τόν Τιμούρην δτε κρατυνθείς ήρχισε νά νυμ- 
φεύηται θυγατέρας ηγεμόνων. ’Επίσης ο επίσημος 1α- 
ταρος ιστορικός τοϋ 11OJ αχώ^ος ο Αβουλγκ<ή λε- 
γει ρητώς ότι αί λέξεις jyU. (x^ovr τό σημερινόν 
^_Αΐέ=καδήνα) (=νοήμων) είσί Μογγολικά!1 
_ Τοϋτ’ αύτό έπαναλαμβάνουσιν έτεροι περί τών λέ
ξεων ζΓαούζ=ή δρνιθα, άλλως Jjjl', 
δθεν καί ό πετεινός Μογγολιστί taika) — καί 
(γιάμ, γιαμτζή=ΐτι·πος, ιππηλάτης, δρ. Vullers εν 
λ.) μιαγκήρ, μαγκίρα, μικρόν νόμισμα, τα τέσ- 
σαρα=έν άσπρον, έκ τοϋ Μογγ. meungOU άργυρος)

άλλως ap^Jja, jliijjl", ^_}1·=περικεφαλα’.α, 
έκ τοΰ Μογγ. ΙΟ^1θΜ1Ο=κασσίτερος) πεχαδιρ= 
ήρως. Μογγ. bdghatour κτλ. Άλλά περί τών Μογ
γολικών έροϋμεν καί παρακατιόν.

8. -Αί τέσσαρες Έβραϊκαί λέξεις χαχο-έ1^ σα^ούρ, 
τορφα, χάβρα, βέν παρέχουσιν έτυμολογ. ένδιαφέρον.

9.— Αρμένικά είσι τά : 1" ^U. (_γάάζ=σταυρός). 
— 2" (τεκφοϋρ, άρμ. τακαβόρ=αύτοκράτωρ 
καΐσαρ, δθεν Τακφοί)ρ-δαγί=οροζ τοϋ Καίσαρος=ή 
Ραιδεστός, Τεκμούρ-σεραγί ν.τ\. Πρβ άρχ. Περσ ta- 
1<ηΙκΐΓΑ=παροφόρος, έν ταϊς Σφηνοειδέσιν έπιγρα- 
φαίς).— S0” JLy (ζοπά^=άκατέργαστος, χονδρός, 
Άρμ.(;)=ίτοπώέ;.—4°’ Jbljl άβακάκ, άνόητος όμ. 
Άρμ.) — 5" όΐΐ (rar· ή λέξις σημαίνει Αρμε
νιστώ;) άθλιον, ποταπόν άνθρωπον. Έν δε τώ Τουρ
κικό» ίδιώματι τό ^ίεχδΐ,ε προστίθησι «ΤαΓ=Κοϋρ- 
»δοι καί Πέρσαι τών Τουρκικών επαρχιών, άθλιος 
«χωρικός.— Οί εύποροι καλούνται ώ»_>ύΰ=σάρτ. Οι 
«κατά τήν Αραβικήν κατάκτησιν μετά τών Αράβων 
«συναναμίχθέντες Πέρσαι εκληθησαν al-A-lT, ις;1>'=ζε- 
»νοζ.»2— Kai αύται ρ.εν αι Αρ|χενιζαι εν τω 
^Ίεχδΐ,ε σημειούμεναι λέζεις. Άλλ’ έκτος τούτων

1 Όρ. Pavet έν λ. καί
-2 Όμολογεΐται δτι και εκληθησαν παρά 

τών Περσών οί Άραβες κατακτητάί, δθεν καί JU 
Αραβική. Το κίεχδΐ,ε ετυμολογεί εκ τής 

αύτής λέξεως καί το ^(ΐ=λαγωνικος, ήτοι 
κυριολ. Αραβικός κύων, μολονότι άλλοι θέλουσιν 
αύτό έκ τής Περσ. ρ. ϋί-Γ=τΡεχωι σπεύδω. Και 
ώς πρός τό ΟΐΓ πάλιν ό Σουλεϊμάν άφ’ ού έν λ. Ofr 
εΐπεν «ούτω καλούνται οί τοίς Γούρκοις υποτάχ
η θέντες λαοί» καί έν λ. άφ’ ού σκοτεινώς

πρέπει νά ύπολανθάνωσι καί άλλαι π. χ. ή λ. jlLy 
=άοοτρον, δέν είναι Τουρκική. «Ή Σανσκρ. ρ. kut. 
«=σχίζω, λέγει ό Pictet (II. 88) παράγει τήν λ. 
»^^η=σώμ.α τοϋ άροτρου, είς ήν άνάγονται άναμ- 
«φιβολως τό Κουρδικόν Κοτάν (άροτρον) καί τό Άρ- 
«μενικόν Κουτάν, σύζευγμα βοών άροτήρων, άρο- 
»τρον.» Τοιαύται ολίγαι τινές πρέπει νά ύπάρχωσιν, 
άν καί ή έλλειψις ειδικής γνώσεως τής γλώσσης 
ταύτης μάς έμποδίζει νά τάς διακρίνωμεν. Λέγομεν 
δέ δ.Ιίγαι διότι όέν πρόκειται ένταϋθα περί τοΰ το
πικού Τουρκικού ιδιώματος τοϋ Βαν ή Έρζερούμ δπου 
θά είσεχώρησαν έν τή χρήσει πολλοί άρμενικοί φθόγ
γοι, άλλά περί τής έν γένει ’Οθωμανικής ήν πραγμα
τεύεται τό ^Ιεχδΐ,έ, καί έν ή ή ύπαρξις φθόγγων 
Αρμενικών δέν θά διέφευγεν έάν ούτοι ήσαν κάπως 
πολυάοιθμοι. Άλλ’ οπωσδήποτε, όύναται νά θεωρη- 
θή ώς έλλειψις τοϋ ^Ιιχδΐ,έ, δτι ούδεμία εκ τών εν 
αύτώ άναφερομένων λέξεων σημειοϋται ώς Κιρκασ- 
σιανή, Ίβηρική, Γεωργιανή ή Κουρδική έν ώ καί τοι- 
αΰται θά εύρίσκονται1.—

10.— Έκ τών επτά Γερμανικών λέξεων αί δύο 
μάλλον άξιαι λόγου είσι. 1°’ (2’αζσι'=Σαξω- 
νικόν σκεύος, σήμερον άπλώς ή γλάστρα).— 2°’

(γουρούς=τΐι γρόσιον έκ τοΰ Groschen δπερ 
πάλιν έκ τοϋ λατ. GrOSSUin. Γαλλ. gfOS, νόμισμα 
τοΰ ΙΓ'. αίώνος, gros tournois, gros blanc δπου τό 
blanc συμπίπτει μέ τό Α«?Ι=άχΓζβ'=λευκός, άσπρο, 
τό κατ’ άρχάς είδ. Μογγολικού νομ.ίσμκτος τής αυ
τής περίπου έποχής).— ·

11.— Ώς Ούγγρικάς τό ^Ιεχδΐ,έ σημειοϊ Γ’1' 
jlx-l (παστάβ, δέμα τσόχας, δπερ δμως κατά τον 
Meninski πολωνικόν).— 2°” Αϊ—"Jl· [παΛάσκα, πυρι- 
τιδοθυλάκιον, δπερ ό Οικονόμος κάπως τολμηρο- 
τερον έτυμ,ολογεί έκ τοϋ θύλαξ, θυλακίσκη, θυλάσκα, 
φυλάσκη φαλάσκα παλάσκα).— •3°v αλιΤΙ (παΛαγκα

πως έξηγήσει αύτήν, έπιφέρει: «σήμερον εν τή 
Κεντρική Άσίκ τατΐ,ικ καλούνται οί λαλοϋντες 
Περσιστί, τάτ δέ οί λαλοϋντες Τουρκιστί.» Ατι- 
να πάντα έναντιοφανή καί άσυμβίβαστα.
Κατά τόν Pavet 0l-=gens de bas etage qui n’ 
habitent pas dans les villes; δρ. δέ έτέρας έτυ
μολογίας παρά Vullers λ. «ίΐ**-!»

1 Τήν λέξιν κασκαβάλ, έτυμολογεί τό κίεχδΐ,ε εκ 
τοϋ Τουρκικού jLaAls (ξηρόν), δπερ ούχ ευρηται εν 
τοίς λεξικοϊς. Άλλά vali καί kvali σημαίνει 
παρά τοίς παραποντίοις τυρός. (Όρ. Rosen. 
Uber die Sprache der Lazen)· ώστε καί^μο- 
λονότι δέν είναι βέβαιον δτι ή αρχή τής λεζεως 
Jx'J ήτις εΰρηται καί έν τή λ. κασέρ, ση
μαίνει (κατά τό λατ. caseus, Γερμ. Kase, έκ τού 
Σανσ. Kashaya, δρ. Pichet 11. 35) εύώδης, καί 
κασκαβάλι=εύώδης τυρός, πάλιν δμως άναμφί- 
βολον φαίνεται δτι ή λέζις ποντική, λαζικη ήτι 
έτερον τοιούτον. Λαζικη δε βεβαίως η λεζις 
(.Ιαΐ,ούτ) ήτις κατά μέν τό κίεχδί,ε σημαίνει «λα- 
ζική τροφή, δηλ. άραβόσιτος» κατά δέ τόν Ro- 
sen άπλώς τό τελευταϊον.

Ai.il/
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περιτείχισμα ξύλινον, δπερ μάλλον έκ τοΰ Ίταλ pa- 
lanca, Γαλλ. palissade).— 4°ν (χαϊόονό λη
στής).— 5°ν (σαραμ.πόϊ=περίφραγμα ξύλι
νον).— 6°' .clii (κατάνα, στρατιώτης έφιππος).— 
7‘) ^ΙιΛλ (χιντόβ , άμαξα).— Είς άς προσθετέον νο
μίζομεν καί τό (βαρούς} προάστειον, κωμό- 
πολις). Το .Λεχάζε θέλει πως τοΰτο έκ τοΰ Περσικοΰ 
jjl> φρούριο*, ή έκ τοΰ Τουρκικού JjjL προφυλάτ- 
τεσθαι, διότι ερμηνεύει 4^ JixjG _>^1>=συνοικία 
προφυλαγμένη έντός φρουρίου. Άλλ’ δμως ή λέξις 
όέν νομίζομεν ν’ άπαντα είς Τουρκικόν έγγραφον πρό 
τών πολέμων της Ουγγαρίας δπου συνηθέστατον τό 
ν3ΓΟ5=κωμόπολις) —

12.— Ώς πρός τάς Ίνδο-σανσκριτικάς λέξεις πα- 
ρατηρητέον δτι δέν πρόκειται ένταύθα περί δλων δ- 
σαι εισήχθησαν διά τγς Περσικής διότι αύται κατα
λογίζονται ούχί πλέον ώς Ίνδο-Σανσκριτικαί άλλ’ 
ως Περσικαί. Ό λόγος ήμών ένταύθα μόνον περί έ
κείνων άς τό Λεχδζε σημειοΐ ώς Ίνδο-Σανσκριτικάς 
κατ’ εύθεΐαν είσχωρήσας είς τήν Τούρκο ’Οθωμα
νικήν. Ώς τοιαύτας όρθώς νομίζομεν παταλέγει 1 °’

(.πιπ«ρ=τό πιπέρι. Σανσκρ. pippali δρ. Villiers 
εν λ. Jili)— 2C“ ζύ- (<τάτζ=είδος ξύλου σκληρού, 
bois de teak, Σ. $ak).— δ0” μ«Γόρ=σάλι, ώς 
έκ τής πόλεως Λαχόρης).— 4°’’ (.πι.έάί τό πι
λάφι. Σ. palanva, ήδονή, δρ. Vuilers). Δέν συζη- 
τοΰμεν δε ούτε το 50ν (είδος φυτού λατ. da
tura Strammonium) ούτε τό β0’ (ro/ίπάζ, 
μίγμα χαλκού καί Ζίγκου) ούτε τό 7 °'* 1' L.-yty (είδος 
ρητίνης Ίνδο-κινεζικής καί κίτρινης βαφής)·1ώς καί 
το 80V (σαζδοΛς=σανδαράκη, είδ ρητίνης

τ>κυκΜ)ουσα κνΛίσκα) λέγει ό συγγραφεύς τού περί
y>Συγγενείαι; έμαθε καί ό ’Οβίδιος παρά τών τώ 
«Πόντφ τότε παροικούντων Σλαβώνων ούς αύτός 
«ωετο Σκύθας είναι :

Gens inculta nimis vehitur crepitante Colossa : 
hoc verbo currum, Scythe, vocare soles.

2 Τό Πολωνικόν Zupan (λέγει ό Pictet, αύτ. 1 0).
χλαμύς, ή έπενδύτης..............πρό πάντων κοντός
καί θερμός, ήτο πιθανώς έξιδιασμένον τό κατ’ άρ
χάς έν τή έννοια: ποιμενικού (ζουπανικού) φορέμα
τος ώς Περσιστ: κουρά! λέγεται φόρεμα μάλλινον
έκ τού κουρά=ποιμήν.

Σ. sindara. δρ. Vullers)· καί τό^0’ l_-y (romd= 
κολλυριον ορ. αυτ.).— Άλλ’ εξέστω ήμίν ένδοιάζειν 
περί τών Γ” Jyj (άδαζόζ, ό παρ’ Ήροδότω ήδη 
άπαντών έβενος, δν ό πολύς GesenillS θέλει έκ τού 
Εβραϊκού σημαίνοντα .Ιίθινος, δ'ώλ. ξύλον σκληρόν 
ως λίθος· η λέζις άγνωστος τή Σανσκριτική διεδόθη 
μεταγενέστερον δρ. Vullers).- 2°’ JjlL (Ταούς= 
Ιαώς, λεξις άγνωστος τή Σανσκριτική καϊ τήν ό
ποιαν υποθετουσι Φοινικο-σημιτικήν. ’Οπωσδήποτε 
εν ώ ήμεϊς λεγομεν παγώνι έκ τού λατ. pavO, οί 
’Οθωμανοί λέγουσι ταώς).— 3°’ (τοντι ό ψιτ
τακός οθεν και το τής συνήθειας δονδοϊί. Κατά τόν 
Vullers τό Ίνδουστανικόν τοντι έκ τοΰ Περσικού *?y 
τοντε δπερ όνοματαποιία).— 4'” dL-JL, (πεΛεσέγκ^ 
ξυλον palissaudre, θεωρούμενον όνομα καί προϊόν 
Αμερικανικόν)2 * * * *. Αντι δε τούτων άριθμητέαι μεταξύ 
τών ’Ινδικών νομίζομεν άλλαι άς τό Λεχδζε βεβια- 
σμένως έτυμολογεϊ έκ τοΰ Τουρκικού οίον I0’ 
(τζιτ τό τσίτι είδος ύφάσματος, τής λέξεως σημαί- 
νουσης Ινδοστανιστι, βεβαμμένον, κηλιδωαένον).— 
QOV " / t , * * λ 7 w > *ί ι3η (,·’ΓίΡΓΟ πενιχρά συσκευή. Αυτή εν τοϊς ΰπο-

1 Devic. Diet. Etym. des mots fran$ais. etc. λ. 
metel, tombac.
Τοιοΰτο καί τό ρώ .·ταχάμε=βαφή μή διαρκής, 

καί ύφασμα μή έχον καλήν βαφήν, έκ τοΰ Βρα- 
σιλιανοΰ ξύλου τού Bahama. 

μνήμασι τού Σουλτάνου Βαβέρ άναφέρεται ώς Ινδική 
ύπό τήν μ.ορφήν δρ. Pavet).

’Εν λ. τό Αεχδζέ λέγει. «Σαντάλ νήσος Ίν- 
»δική δπου φύεται τό λεγόμενον λευκόν σάνταλον 
»ές ού θά κατεσκευάζοντο πλοία καί λέμβοι είς άς 
«δίδεται σήμερον τούτο τό όνομα. Τό δέ κίτρινον 
«σάνταλον, ξύλον άρωματικόν καί πτηνόν τι έχον 
«κρέας κάλλιστον. Έν τοΰ σαντάλου θά κατεσκευά- 
«ζοντο καί καλά καθίσματα δθεν καί σανόα.ΐη μέν 
ό θρόνος σανδα.Ιιγ'ε δέ σήμερον ή καθέκλα». Άλλως 
δέ ό Vullers καθ’ό'νΠερσιστί· 1 ον Jjd-ο τό ξύλον Σανσ. 
chaudara.—2°' Jxl. είδος ύποδημάτων καί μικρού 
πλοίου—3°' χωρίον τοΰ Πουρχάν άποδεικνύει δτι σαν- 
δαλή έλέγετο τό σκαμνάκι είς ο άπέθετον τά υπο
δήματα, δθεν έξέπεσεν είς τήν έννοιαν καθίσματος. 
Ελληνιστί τό σάνόα.Ιον (ύπόδημα) εΰρηται έν τοϊς 
Όμηρικοΐς ύμνοις, τό ξύλον σάντa.lor άναφέρεται 
πάρ’ Άετίω (6°= αιών) ό δέ Δουκάγγιος παραθέτει 
διάφορα χωρία έκ τών Βασιλικών καί τού Θεοφάνους 
μνείαν ποιούντα σανδαΜος πλοίου. Άλλά καί ό 
γράφων ένθυμεΐται δτι έν καταλόγω μοναστηοιακών 
πραγμ,άτων τοϋ 9 ου αίώνος άνέγνωσε τήν λέξιν σαν- 
δά.1ιον=7.έμ^ος. Τίς δμως ή έν τφ Λεχδζε άναφερο- 
μένη Ινδική νήσος, τίς ή σχέσις τού σάνδα-Ιον, δπερ 
τινες θέλουσι σαν(ι)δαλον πρός τό ξύλον σάνταλον, καί 
τό σανδάλιον, καί τίς ή αιτία δι’ήν έκ τών τεσσάοων 
έννοιών καθ’ άς ή Περσική μεταχειρίζεται τήν λέξιν, ή 
μέν Ελληνική δέν παρεδέχθη τήν έννοιαν τού καθίσμα
τος, ή δέ Τουρκική δέν γνωρίζει τήν τού ύποδήματος 
ταύτα άφίνομεν είς άλλους. Τό πιθανώτερον είναι νά 
ύποθέσωμεν δτι συνέβη ένταύθα σύγχυσις ριζών.

Έπί τέλους τό Αεχδζέ παρατηρεί δτι δίκαιον νά 
θεωρηθή ώς’Ινδική ή λ. £(πούλτζ τό πόντζι), 
παραφθορά τού Περσικού Πέντζ=πέντε, καθόσον τό 
μεν κατασκεύασμα έφεύρεσις άγγλοϊνδική, τό δέ όνο- 
μ.α άποδεικνύει δτι κανονικώς δέον τό πόντζι νά 
σύγκειται εκ πέντε στοιχείων «τε'ίου, ζαχάρεως, οι
νοπνεύματος, κανέλλας καί λεμονιού».

1 3.— Αί δεκατέσσαρες Άγγλικαί λέξεις ών αί 
πλείους ναυτικαι νεοίτεραι, δέν παρέχουσί τι ιδιαίτε
ρον. Σημειωτέον μόνον δτι έν τή ’Οθωμανική καθιε
ρωθώ ή παραφθορά τού Steam (ό άτμός) είς 
ζΙσΛιμ^ καί δτι τό Αεχδζέ παραδέχεται τήν τολμη- 
ράν έτυμολογίαν τού tunnel έκ τού θόΛος.

14.— Όλίγαι είσι σχετικώς αί είς τήν Τούρκι· 
κήν είσχωρήσασαι Σλαβικαί λέξεις καί όλιγώτεραι 
τής πραγματικότητος αί έν τώ Αεχτζέ σημειούμε- 
ναι-— Παραλείποντες τά προφανώς Σλαβικά, τσάρ, 
κρα.Ι, κνεζ> βοηβόδ, μπάν, χατμάν, μπογιάρ, ζο- 
Λοτα, κονάκικαί τά (.τράότσα=’ίσια) καί 

{τΐότρα= εξοπλισμός χωρικών), εύχρηστα μό
νον παρά τοίς Βοσνίοις Όθωμανοϊς, ώς καί τά 
(μ.πομαλΐΓΟ'α μονόξυλον) (μπόζοκ μπόζο τά 
Χριστούγενα) παρά τοϊς έν ίουμυλίφ Βουλγάροις, δέν 
θά ένδιατρίψομεν ούτε είς τά τσερτύα (είδ. πλοίου) 
κα.Ιεάσκα (είδ. οχήματος)1 ταΜκα (telega δθεν τό

1 «Τήν λέξιν καΛιάσκα (Γαλ. caleche οίονεί κυρίάς

τής συνήθειας τη.άκάρι^ ΐηΛγάρι') κα^έβρα (είδ. ύ
ποδήματος δπερ άλλοι θέλουσιν Ελληνικόν) και βε- 
Λέντσα (είδ. κάππας· συγγεν. κατ’ άλλους τώ πι- 
λητή, πέλλα pilus, vellus Ίτ. felza, fllzata)· κρά- 
βατς δθεν τό τε ζ5 ^5=αουρπάτς καί τό Γαλλ. cra- 
vache.— Περιεργότερα τά 1°’ (τσόχα ώς έκ τού 
Έλ. (puh-no καί ρ. tkli, ύφαίνω, τύκω, τέκω, έτι 
πλησιέστερον συγγ. τοϊς Γερμ. zeug, zeugen, tuch. 
Όρ. δμως Δουκάγγιον δστις άναφέρει τό Ίταλ. ZOCCa 
=μαλλός καί διάφορα χωρία τού Συροπούλου καί 
άλλων περί τσόχας). 2 °’ ρ'Λ«7ε>ο?=άψίνθιον 
Πρβ. δμ. καί Αατ. fel, bills). 3" jjj^/ (κόκοραν 
άραβόσιτος. Σλ. CUCuruza;—άγνώστου τόγε καθ’ήμάς 
έτυμολογίας, τόσον είς τό Σλ. δσον καί είς τό Τουρκ. 
διότι τήν κατά τό Λεχδ^ε έκ τού yy δεν ηςεύρομ.εν 
ποΰ νά στηρίξωμεν, τής λ. Sβϊ ν τή προτεινομε'νρ έν
νοια μή άναφερομένης έν ούδενί τών Τουρκ. λεξικών. 
Ή Τουρκική κατάληξις oc άποδεικνύει Έλλ. καταγω
γήν καί ό Δουκάγγιος έχει κονκονρον TecCL, Germa- 
nis koker seu Ein kocher καί έπιφέρει Βυζαντινών 
μαρτυρίας καθ’ άς αούαουροζ=βαλάντιον, ώστε πιθα
νόν ό άραβόσιτος νά ώνομάσθη ώς έκ τού σχήματος 
κούκουρος—οίονεί πουγγί). 4°'1 ('μετς, ξίφος, δπερ 
εύοηται άπαράλλακτον έν τοϊς Σλαβικοΐς καί Άγγλο- 
σαξωνικοϊς ίδιώμασι, Γερμ.. Messer καίτοι άσχετον 
πρός τό μάχαιρα- "Op. Pictet II 221). 5°' jyj (ΐ,η- 
rtovri" δπερ οί μέν θέλουσι=τώ Γαλλ. jupe εκ τού’Αρ. 
τζουππέ, οί δέ ώς ό Vullers, ’Αραβικόν μέν, άσχετον 
δέ ποος τό τζουππέ, έτεροι δέ πάλιν Ίνδοεύρωπαϊ- 
κόν2. Δύο έτεραι Σλαβικαί λέξεις έφελκύουσι τήν 
προσοχήν μας :—τό άρχιστράτηγος, καί το
αΧϊΔΙ πατρογονικόν κτήμα.

Τό θέλει τό πρώτον σύνθετον έκ τού y.G
(κεφαλή) καί τού Σλ. (πο’γ, κύριος, δθεν νύν πό- 
γα=ό Θεός). Υπάρχει δέ καί Περσικόν εντε
λώς άντίστοιχον τού . Έν τούτοις ή Τουρκο- 
σλαβική αΰτη έτυμολογία δέν εύρίσκει ήμάς εύπεί- 
στους. Ίσως ποοτιμ-ώτερον θά ήτο νά θεωρηθή τό 
g-ώς λέξις Τουρκική έκ τής αύτής ρ. έξ ής καί τό 
κογτΐ,ά, ώστε νά έξηγηθή=κύριος δέματος, συστρο- 
φής, τμ.ήματος στρατιωτικού. Όσον δε διά το .πα- 
στενε δι’ ού ό έπί τών γαιών νόμος άρθρ. 129 ονο
μάζει τά κτήμ.ατα τών Βοϊνίκων, καλόν νομίζομεν 
νά παοατηρήσωμεν δτι ή λέξις καθαρώς Σλαβική, έκ 
τού παστά=πατήρ καϊ δτι επομένως έκ τυπογραφι

κού λάθους συμπεριελήφθη μετά τών έκ τού Τουρκ. 
y.1 παραγώγων. Ή περαιτέρω συζήτησις περί τών 
ίσως έν τή οθωμανική ύπολανθανουσών Σλαβικών λέ
ξεων ήθελε φέρει προώρως είς τό μέσον τήν περί Τουρ
κικών ριζών έρευναν. Ένταύθα ό λόγος περί τών ομο- 
λογουμ.ένων, έν ώ π. χ. προκειμένου περί τής 
(κοτΐ,άν, κοτσάνι) έάν ήναι Σλαβική, ώς τινες θέ- 
λουσιν, ή Τουρκική, ώς λέγει τό ^ίεχδΐ,ε^ ή έρευνα 
άνέρχεται είς εύρύτερον κύκλον1.

(Έπεται συνέχεια).
Αλ. Καραθεοδωρή.

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

ΡΑΦΑΗΛ και ΙΟΥΛΙΑ.

Μέγιστον των τεράτων ή (ηάοτνπια- 
Καλδερών.

ΣΚΗΝΗ Α'.
‘II θάλασσα* ή Βενετία έ· τω βάθεε. *0 ΑΝΤΩ.ΝΙΟΣ ααϊ ο ΡΑ

ΦΑΗΛ εν γονίολρ.

Άντώποο.— Ή πληγή σου σέ πονεϊ πολύ ;
'Ραεραή.Ι. — Όχι .... όχι, δεν εινε τίποτε. . . . 

μικρά άμυχή· πίπτων με εκτύπησε και τελευταιαν 
φοράν, άλλ’ άνευ δυνάμεως. Καί εκείνος, τί έγεινε ;

Άντώηοο.— Οί μάρτυρες του μεταφέρουσιν αύ
τόν έν γονδόλν]· άγνοώ πού, ίσως εις τά ίδια.

'Ρα^αή.Ι.— Έλυπεΐτο άπαγόμενος ;
Αντώνιος.— θόχί- ,
’ΡαφαήΛ — Ίσως άπέθανεν ;
’Αντώνιος.—”Η έλιποθύμησε.
‘Ρα^α^Λ.—Έάν απεθανεν, η εκδικησις τοΰ πα- 

τρός του, θά ήνε τρομερά.
’Αντώνιος.—Έν πάσγ περιπτώσει οφείλεις να 

έξέλθγς τής Βενετίας πριν νά έξημερώσν), καί τής 
’Ιταλίας εύθύς ώς δυνηθής.

’Ραφαή.Ι.—Πριν νά έξημερώσγ !. . . . μετά μίαν 
ώραν έχομεν ήμέραν.

* ’Αντώνιος.—Άρα δ,τι θά έπιχειρήσγς είνε μανία.
'Ραφαή.1.— Μανία !. . . . Χάριν αύτής έφόνευσα 

άνθρωπον. Χάριν αύτής έξέθηκα είς κίνδυνον τήν 
ζωήν τών συναδέλφων μου, συνέταιρων έργου μεγά
λου. . . Χάριν αύτής έγκαταλείπω μόνην τήν δυστυ
χή γραίαν μητέρα μου είς τήν διάκρισιν τών έχθρών 
καί χάνω ίσως διά παντός τόν οίκον μου καί τήν 
πατρίδα μου. Καί ήθελες νά φύγω χωρίς ν’ άποχαι- 
ρετίσω αύτήν ·,. . .

1 Έν έπιμέτρφ σημειούμεν περί τής βισμάου- 
Αα=ο καρπός τό σμέουρον) δτι τό ΛεχάΖί, τόγε 
καθ’ ήμάς, καλώς ποιεί δταν λέγγι δτι άδηλος ή 
έτυμολογία αύτοΰ, διότι ή εκ τού Σλαβ. tnttline 
(προσθήκη πού σ καί μετατροπή τών φωνηέντων) 
άληθώς λίαν άμφίβολος. Πρόσθες πογαμα= 
ξύλον δι’ ού άναβιβοκαταβιβάζεται τό τηλεβό- 
λον κατ’άναγραμματισμον εκ τού Σλ. pom(lQ(l= 
βοήθεια, ύποβοήθημα. ’Έτι δε και 4&^=ιτατεκε 
ή παρ’ ήμϊν συνήθης εεατε^α=μ.ονοπκτι, εκ της 
Σλ. ρ. Βϊ4ί=όδός, Βουλγ. pilteka, μονοπάτι.
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’Αντώνιος.—Έπειδή ούδέν άνωφελέστερον τών 
συμβουλών, αϊτινες Οά μείνωσι μάταιαι, δέν αντι
λέγω- δέν παύω δμως όνομάζων τήν ιδέαν σου μα
νίαν ή παρατολμίαν, όπερ είνε συνώνυμον.

'ΡαρραήΑ — Άρον τάς κώπας. . . . έφθάσαμεν. 
(Πηδά είς τήν γήν). Θά μέ περιμένγς ενταύθα;

Αντώνιος.—Ναί !. . . Ά ! άκουσον πρός στιγ
μήν όταν ΐδγς τήν ήμέραν ύποφοίσκουσαν, ένθυμή- 
θητι ότι έάν ό ήλιος καταλάβγ ήμάς έν τούτφ τώ 
τόπω, κινδυνεύει καί ή κεφαλή σου καί ή ίδική μου. 
(’Απομακρύνεται). Μόνον τοιουτοτρόπως θά άπομα- 
κρύνωμεν αύτόν τής γυναικός ταύτης, ήτις τόν κα
θιστά μανικο'ν. (Κατακλινόμενος έν τω βάθει τής 
γονδόλης). Ό έρως, ό έρως ! Έάν ή ζηλοτυπία δέν 
ύπήρχε, θά ήτο παράδεισος άνευ όφεως.

ΣΚΗΝΗ Β'.
*0 ΡΑΦΑΗΛ επανε'ρχεται είς την γονίόλην.

ΓΙΙ ήμερα υποφώσκει.

’Αντώνιος.— Αί πρώται λάμψεις τής πρωίας δέν 
φαίνονται έτι έπί τού ορίζοντας τής θαλάσσης, καί 
ήλθες ήδη ! Ύπήρξας πιστός είς τήν ύπο'σχεσίν σου.

'ΡαςραήΛ. —Σέ ένθυμήθην, φίλε μου.
’Αντώνιος. — Δέν αμφέβαλλαν πεοΐ τούτου.
'Ραγαή.Ι —Τί θά κάμωμεν τώρα ;
’Αντώνιος.—Βάλε τήν καλύπτραν σου, λάβε τάς 

κώπας, καί άγωμεν πρός τόν όρμον...Άλλά τί βλέπώ; 
θά έλεγε τις δτι έχεις πυρετόν .. καί μοι είπες δτι δέν 
εινε τίποτε. . . δτι μόλις ήσθάνεσο τήν πληγήν.

'Ραγαή.Ι.—Τώρα μέ πονεΐ ολίγον.
’Αντώνιος.—Άφες τάς κώπας, κάθισον έν τφ 

βάθει τής γονδόλης καί άναπαύθητι.
'Ραφαή.Ι.—Όχι. . . Καλά είμαι έδώ. . .
Αντώνιος.—Είσαι καλά!. . . Ά ! καταλαμβάνω· 

έκεϊθεν δύνασαι νά βλέπγ,ς τήν σκιάδα ένθα κατοικεί!
'Ραφαή.Ι.—Τήν αγαπώ τόσον !
’Αντώνιος.—Έκείνη δέ;
'Ραεραή.Ι.—Έκείνη . . . μοί ώρκίσθη δτι θά μέ 

περιμείνη μέχρι τής έπιστροφής μου.
’Αντώνιος.— Καί έάν βραδύνγς νά έπιστρέψης;
'ΡαιραήΛ.—Θά μέ περιμείνγ μέχρι θανάτου. Μοί 

τό ύπέσχετο.
’Αντώνιος.—Καί θά τηρήσγ τήν ύπο'σχεσίν της ;
’ΡαιραήΛ. —Δύνζτα.1 τις νά ψευσθή, χύνων δάκουα ; 
’Αντώνιος.—Ψεύδεται πας τις παντοιοτρόπως.
'Ραγαή.Ι· —Δύναται τις νά όμνύγ τήν μνήμην τοΰ 

πατρός του καί νά μή τηρήσγ τήν ύπόσχεσίν του;
’Αντώνιος.—Άλλοίμονον ! ομνύει πας τις μα- 

ταίως καί αύτό τό όνομα τοϋ Θεού.
'Ραγαή.Ι.—Σύ είς ούδέν πιστεύεις.
’Αντώνιος.—Άπ’ έναντίας, είς πάντα πιστεύω.

ΣΚΗΝΗ Γ'.
Τα ϊσν οινοκ«1ειον. *0 ΑΝΤΏΝΙΟΣ xau τινις >i'ci μεπμιριεσιόνοι 

-αί.ουσι χνχΐω τρχ-κΖζνις εγ’ ρς ύπάρχει ράχαιρα. Εις ετε'ρχν 
τρχπεζαχ, Λνηρ επίσης ρετ^αφιεσρε'νος πίνει μόνος.

Αντώνιος.—Ε’ίμεθα πάντες συνεννοημένοι ; (Ρί- 
πτων ανήσυχαν βλέμμα έπί τοϋ μεμονωμένου προ- 
σωπιδοφόρου).

Πρώτος προσωπιΑορόρος. — Πάντες. Ό οίνοπώ- 
λης δέν έπέτρεψε νά είςχωρήσωσιν είς τόν περίβολον 
τούτον άλλοι, έκτος τών προφερόντων τάς συνθημα- 
τικάς λέξεις, άς μόνοι ο; συνάδελφοι γνωρίζουσι.

Λεύτερος πζοαωπιάοιρόρος.— Καί ποιος ό σκοπός 
τής συνελεύσεως ήμών ;

Αντώνιος.— Θά έκλέζωμεν έξ ήμών έκεϊνον, δς- 
τις θά φονεύσγ εχθρόν τινα.

Τρίτος προσωπιόοφόρος.-—Διά ποϊον λόγον πρέ
πει ν' άποθάνν) ό έχθρός ούτος ;

’Αντώνιος.—Πρέπει ν’ άποθανγ. . . διότι ήθέ- 
τησε τόν λόγον του, δν έδωκεν έπισήμως, πριν νά μο- 
νομαχήσγ, πρός τινα τών συναδέλφων ήμών. . . διότι 
διέταξε νά καταδιώξωσι τήν μητέρα τούτου, ήτις ήδη 
άπέθανεν ίσως έν τή φυλακή, διότι θά νυμφευθή 
μετά τίνος Ίταλίδος, καί διότι είνε Γερμανός.

Τρίτος προσωπιύοφόρος.—Καί έκείνη. ;
’Αντώνιος.— Θά ζήσν). . . έπειδή ό μόνος έχων 

έπ' αύτής έξουσίαν, δέν είνε έδώ. (Ό μετημφιεσμένος 
έγείρεται τής τραπέζης ένθα έπινε μόνος, λαμβάνει 
εκ τής έτέρας τήν μάχαιραν καί άφαιρεϊ τήν πρωσο- 
π.’δα του).

'ΡαρραήΛ. — Θά άποθάνν).
Πάντες.—Ό Ραφαήλ !
'Ραφαή-1.—Απόψε είνε χορός έν τφ μεγάςφ Δό- 

ρια- οίοςδήποτε όμιλος άνθρώπων δύναται νά εΐςχω- 
ρήσή αύτόσε, άρκεϊ είς έξ αύτών νά θεΚήσν) ν' άπο- 
καλυφθή. . . Τίς έξ ύμών θά άποκαλυφθή ;. . .

’Αντώνιος.---- Αλλά. . .
'Ραρραή.Ι —Τίς έξ ύμών θά άποκαλυφθή ;
’Αντώνιος. —Έγώ.
’ΡαιραήΛ—Δεν Οά δυςπιστήσωσιν είς σέ ;
’Αντώνιος.—Διόλου. . . Άλλά τί Οά κάμωμεν είς 

τόν μετά προσωπίδων τούτον χορόν;
'Ραφαή.Ι —Γνωρίζω δτι έκείνη θά ήνε παρούσα* 

γνωρίζω έπίσης τήν ένδυμασίαν της.
’Αντώνιος.—Έσκέφθης καλώς περί τούτου;
'Ραγαή.Ι.—"Οτε σύ άμφέβαλες περί τίνος δρκου, 

έγώ ώρκίσθην. . . Ώρκίσθην κατά μόνας. . . Ούχ ήτ
τον δμως ό χρόνος θά σοι εΐπγ έάν έξεπλήρωσα τόν 
δρκον μου. Άγωμεν ! Είς τό μέγαρον Δόρια !

’Αντώνιος.—Είς τό μέγαρον Δόρια !

ΣΚΗΝΗ Δ'.
Οίος της Ενετιχς. 'Ο ΑΙΜΥΛΙΟΣ άναπχύετχϊ εν yovJoi*?, 

$τις ταλαντεύεται προςίειϊεμε'νη είς την προκυ
μαίαν. 'II ΙΟΥΛΙΑ πεπλοφόρος

χαϊ φέ'ρουσα επανωφόρι ον 
άμαυροΰ χρω/ατος.

ΊουΜα.—Αίμύλιε. . . .
ΑϊμύΜος.—Κυρία. . . .
Ίου.Iία.—^Γνωρίζεις πού είνε ό Ραφαήλ ;
ΑιμύΊιος.—Ό 'Ραφαήλ;. . . . είνε έν Παρισίοις.
ΊουΜα.—Μεν είνε έκεϊ- τώ έγραψα καί δέν μοι ά- 

πήντησε.
Α<μύΊιος.—Λοιπόν....
ΊουΜα.—Γνωρίζεις ποϋ εύρίσκεται.
ΑιμύΜος.—Καί πώς θά τό γνωρίζω έγώ ;

ΊουΜα.—Έπειδή είσαι μέλος τών φίλων τής Έ · 
νετίας.

ΑιμύΊιος.—Έγώ ;. . . .
ΊουΜα.—Μή φοβείσαι νά σέ προδώσω. Οί συνά

δελφοι λαμβάνουσι διαφόρους ειδήσεις διά μυστικής 
άλληλογραφίας · έάν ήθελες θά ήδύνασο ν’ άπευθύ- 
νης τήν έπιστολήν αύτήν είς χεϊροες- τοΰ 'Ραφαήλ . . . 
Μή λησμονεί δτι είναι λίαν σπουδαία δι’ έκεϊνον. 
Κινδυνεύει ’ίσως ή ζωή του. (Ή Ιουλία άπέρχεται).

ΑιμύΜος.—(Μετά τινα στιγμήν άναπαύσεως, στρέ- 
φων τήν έπιστολήν μεταξύ τών χειρών του). Ούδε- 
μία άμφιβολία, ή γυνή αύτη μέ γνωρίζει.... Ρα
φαήλ! Ραφα'ηλ!. . . άληθές δτι δέν γνωρίζω τι έν τή 
ύποθέσει ταύτη. . . άλλά. . . οί συνάδελφοι θά μοί 
γνωστοποιήσωσι τό πράγμα.

ΣΚΗΝΗ Ε'.
Αί'Θουσα εν τω ρ.εγάρω Δόρια. 'Π ΙΟΥΛΙΑ χαϊ η ρητηρ της χα· 

θηρεναι 'πλησίον άλλήλων εν τω με'σω χυριών.—'Ο ΡΑΦΑΗΛ, 
ό ΑΝΤΏΝΙΟΣ χαϊ οί σνν ροφοί των μετημ?ιισμε'νοι χαϊ 

προσωπι ίοφόροι. Ζεύγη προπαρασκευχ^όμενα είς χο
ρόν. Έκ της ορχήστρας άχονεται το προχ- 

νάχρουσρα βαλς.

'Ραρραή.Ι.—(Πλησιάζει τή Ιουλία). Ωραία προσ- 
ωπιδοφόρε. . . . θέλεις νά χορεύσγς μετ’ έμού;

ΊουΜα.—(Μετ’ έκπλήξεως). Ή φωνή αύτη ομοιά
ζει .... άλλ’ όχι, είνε άδύνατον....

'ΡαφαήΊ.—Τό προανάκρουσμα έληξε· τό βάλς άρ· 
χεται. Πώς πρέπει νά ερμηνεύσω τήν σιωπήν σου ;

ΊουΜα. — Θεέ μου, έάν είνε έκείνος ; (θέτει τήν 
άνθοδέσαην καί τό ριπίδιόν της έπί τών γονάτων τής 
μητρός της.) θά χορεύσω μίαν καί μόνην στροφήν. 
(Απομακρύνονται χορεύοντες καί άναμιγνύονται μετά 
τού πλήθους. Ή μήτηρ κύπτει πρός μίαν τών πλη
σίον αύτής).

Ή μήτηρ τής ΊουΜας.—Τί σημίίνει νεότης ! Τό
σον έκλαυσε καί έθρήνησε σήμερον πριν ή άποδεχθή 
τόν προορισθέντα αύτή σύζυγον, ώστε ένόμιζέ τις δτι 
θά άπέθνησκεν έκ λύπης !. . . . Καί τώρα ιδού αύτή 
χορεύουσα !. . . Ό ! έάν έδιδε' τις προσοχήν είς τά 
δάκρυα τών κορασίων. (Ό Ραφαήλ καί ή ’Ιουλία δι
έρχονται χορεύοντες).

'Ραρραή.ϊ.—Είνε άληθές δτι ύπανδρεύεσαι ;
ΊουΜα.—Άληθές. (Απομακρύνονται είς τό βάθος 

καί έξαφανίζονται έκ νέου).
Ή Μήτηρ. — Καί ήτο διά μίαν στροφήν ! Προκει- 

μένου χορού, πάσαι είνε αί αύταί!. . . Άληθές δτι 
είς τήν ήλικίαν της δέν είχον πλειοτέραν κρίσιν. . . . 
Τί λέγω ; Δέν είχον μάλιστα ούτε τόσην. Ώ ! έάν 
ήκουον τάς συμβουλάς τής μητρός μου, ώς αύτη ά
κούει τάς ίδικάς μου ! (Ό Ραφαήλ καί ή ’Ιουλία διέρ
χονται έκ νέου).

'ΡαρραήΛ.—λέγεις δτι είνε άδύνατον.
ΊουΜα.—’Αδύνατον. (Απομακρύνονται).
Ή Μήτηρ. — Άκόμη μίαν στροφήν. . . Θεέ μου 

είνε ύπερβολική είς πάντα. . . Εύτυχώς ό μνηστήρ 
της δέν έφθασεν έτι. . . άλλως θά είχομεν σκηνάς !. . 
"Οταν διέλθγ καί πάλιν θά τήν φωνάξω· τόσος χο
ρός θά τήν βλάψν;· χορεύει διά νά διασκεδάτρ έξ ά- 

παντος τήν θλίψιν της. . . (Ό Ραφαήλ καί ή ’Ιου
λία φαίνονται έκ νέου καί ί'στανται πρός στιγμήν).

'ΡαρραήΊ. — Καί δέν έχεις λόγον τινά άθωούντά σε ;
ΊουΊία. — (Άφ’ ού πρός στιγμήν έδίστασε, δι’ υ

πόκωφου φωνής) Όχι. . .
'ΡαφαήΊ. — Είθε ό θεός νά λυπηθή πλειότερον σέ, 

παρ’ δ,τι σύ έλυπήθης έμέ. (Άφίνει νά πέσή κατά 
γής λευκόν ρινόμακτρον).

’Αντώνιος.-—(Πρός τούς λοιπούς νέους). Άφήκε 
νά πέσν) τό ρινόμακτρον. . . περικυκλώσατε αύτούς. 
. . (Οί προσωπιδοφόροι περικυκλούσι τούς δύο έρα- 
στάζ, φωνούντες δέ καί χορεύοντες άπομακρύνονται 
πρός τό βάθος).

Ή Μήτηρ.—Όποιος θόρυβος. . . όποΐαι φωναί! 
Θά τήν ζαλίσωσι. . . Ούχί, μετά τήν στροφήν ταύ
την δέν θά χορεύσή πλέον. . . (’Εγείρεται). Πού δι
ευθύνεται ; Δέν τήν βλέπω πλέον. . . Καί πώς νά 
τήν’ίδω!. . . Οί μανιώδεις ούτοι έσχημάτισαν πέριξ 
αύτής κύκλον άδιαπέραστον. . . Τί κραυγή είνε αύτη; 
Καί ή μουσική δέν θά παύσγ πλέον ; Νομίζει τις δτι 
ό χρόνος έπιταχύνεται έπί μάλλον καί μάλλον.... 
θά πάθη. Ά ! τήν βλέπω· δέν τό είπον ; έλιποθύ- 
μησε. . . δέν δύναται πλέον νά κρατηθή. (Τό πλή
θος έπανέρχεται έκπέμπον κραυγάς άναμεμιγμένας 
μετά τόσων καγχασμών, ώςτε ή μουσική δέν άκού- 
εται. Ό Ραφαήλ προσωπιδοφόρος πάντοτε, φέρει έπί 
τών βραχιόνων του τήν ’Ιουλίαν, ήτις φαίνεται λι
πόθυμος). Έδώ, έδώ ! θέσατε' την έπί τού άνακλίν- 
τρου τούτου. . . (Ό Ραφαήλ, τοποθετεί αύτήν κάθη- 
μένην. . . πριν ν’ άπομακρυνθή άμηχανεϊ πρός στιγ
μήν είς τών φίλων του σύρει αύτόν). Θεέ μου ! είνε 
ώχρά ώς πτώμα ! ’Ιουλία, Ιουλία ! (Ψαύουσα τό μέ- 
τωπον καί τάς χεϊρας). Τί είνε αύτό ; Αίμα ! Αίμα ! 
ώ ! τήν έδολοφόνησαν !. . .

ΣΚΗΝΗ ΣΤ'.
Το υπόγειον του οινοπωλείου. 'Ο ΡΑΦΑΗΛ, άχίνητός 

εν τω βχθει χάθηταΐ πλησίον τρχπε'ζης. *0
’ ΑΝΤΏΝΙΟΥ, ό ΑΙΜΥΛΙΟΣ χαί

τινες άλλοι νε'οι.

—Έχω α,ίκν επιστολήν πρός τον συνά- 
δελφον 'Ραφαήλ· είς ποϊον οφείλω νά δώσω αύτήν; 

'Αντώνιος.—Δός την είς τόν ίδιον.
Α'.μύΜος.—Εύρίσκεται έν Βενετία ;
’Αντώνιος.—Ιδού αύτός. . . Ραφαήλ! Ραφαήλ!
'ΡαφαήΛ.— (Ώς άνανήφων έκ βαθέως ληθάργου). 

Ποιος μέ φωνάζει ;
Α'ιριύΜος.—Έχω έπιστολήν, ήτις σοι άνήκει- τήν 

ελαβον παρά τίνος πεπλοφόρου κυρίας, ή οποία μοί 
είπεν δτι είνε σπουδαιότατη διά σέ. Λάβε.

'Ραςραή.Ι.—Τό γράψιμόν της! Ώ! δέν άπέθανε !... 
Πότε έλαβες τήν έπιστολήν ταύτην;

Αιμυ.Ιιος.—Τήν παρελθούσαν νύκτα.
'ΡαφαήΑ—Κατά ποιαν ώραν.
ΛιμύΜος.—Περί τάς ένδεκα.
'ΡαφαήΊ.—(-χίζει έσπευσμένως τόν φάκελλον καί 

άναγινώσκει·) «Ή μήτηρ σου, ήν ένόμιζες νεκράν, ζη 
άκόμη· άλλ’είνε κεκλεισμένη έν σκοτεινά) φυλακή.. .
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Δύναται νά ζήση καί νά έλευθερωθή άν έγώ προσφέρω 
είς άλλον, ούχί τόν έρωτά ριου, διότι ούτος άνήκε καί 
θά άνήκη πάντοτε είς σέ, άλλά τήν χεϊρά ριου.... 
"Οταν λάβης τήν επιστολήν μου, θά ήμαι μετ’ άλλου 
ήνωμένη· άλλά τά πάντα παρεσκεύασα πρός φυγήν, 
άφ’ ού άπας έξετέλεσα τήν ύπόσχεσίν ρ.ου. Μεταβαί
νω είς μοναστήριον. . . . Δέν σέ προειδοποίησα, διότι 
δέν ήθελον νά δ'ιστάσωρ.εν ούτε σύ, ούτε έγώ, δπως 
θυσιάσωμεν τήν εύτυχίαν ήμών, χάριν έκείνης ήτις 
πάσχει ένεκα ήριών.... Χαϊρε.... Ώρκίσθην νά 
σέ περιμείνω. ’Επειδή τοΰτο είνε άδύνατον έπί τής 
γής, θά σέ περιμείνω εις τόν ούρανόν !. . . Χαϊρε, 
Ραφαήλ ριου, χαϊρε!. . . Ιοταια»1 * * *.

1 Έν ταϊς παριιτριοι; πόλεσιν, καθ’ ά; έφ’ ικανόν χρό
νον έςήσκησα τδ επάγγελμά μου, καί οπού τδ κλίμα λίαν
ψυχρόν και δγρδν τυγχάνει, συνήθη; έπιπλοκή τή; ιλαράς
είναι ή δμενογόνο; λαρυγγΐτι; ένταΰθα δε ή τριχοειδής
βρογχΐτις καί ή πνευμονία.

ΥΓΙΕΙΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ.

Περί εμβολιασμού τής Ίλαρδίς.

Πολλοί τών συναδέλφων ώμίλησαν πρότινος χρόνου 
πολλά καί σοφά περί εύφλογίας, ένώ ούδείς περί ιλα
ράς ήτις προσκτησαμένη τοσαύτην φιλίαν καί άγά- 
πης μεθ’ ής πόλεως ζώμεν ούδόλως έννοεϊ νά άπομα- 
κρυνθή ταύτης. Τήν ιλαράν πολύν χρόνον συνέχεον 
ή μάλλον έθεώρουν ώς έν καί τό αύτό νόσημα μετά 
τής εύφλογίας, διαστελλομένην ρ,όνον διά τήν έν τώ 
δέρματι έλάσσω άνάπτυξίν της. Ποώτος ό Ράγκης 
περιέγραψεν αύτήν κατά τό 9 1 0 μ. X. ρ.ετ’ αύτόν 
δμως ό Άλβακϊνος καί πλεϊστοι άλλοι ρ.εταγενέστε- 
ροι συνεταύτιζον αύτήν ρ,ετά τής εύφλογίας, καί ού
δέ τήν έλαχίστην κάν διάκρισιν έποιοΰντο· ή δέ σύγ- 
χυσις αΰτη έπεκράτησε πολλούς χρόνους κατόπιν. 
Μόνος ό Συννέσιος περί τά τέλη τής 1 7”5 εκατονταε
τηρίδας διέστειλε τήν ιλαράν άπό τής οστρακιάς 
καί εύφλογίας όνομάσας τήν ρέν ιλαράν λεπτόν καί 
ήπιον λοιμόν, τήν δέ εύφλογίαν φλεγραίνουσαν λοι- 
ρικήν.

"Αν καί ύπάρχωσι παραδείγματα πολλαπλής προσ
βολής ιλαράς, δρως διά τό λίαν εύάριθμον τών πα- 
ραδειγράτων τούτων παραδέχονται μίαν ρόνην προσ
βολήν καθ’ δλον τόν βίον τοϋ άνθρώπου. Παρατηρεϊ- 
ται έν δλοις τοϊς κλίμασι σποραδικώς καί έπιδηρι- 
κώς, συχνότερον δέ τόν χειρώνα καί τό έαρ· είνε 
νοσηρά κολλητικόν, καί κατά συνέπειαν ρόνον τώ 
συγχρωτισμό μεταδιδόμενον προσβάλλει άδιακρίτως 
πάσας τάς ήλικίας καί τά γένη, συχνότερον δρως 
νέους καί παιδία, καί ιδία κατά τήν πρώτην οδον
τοφυΐαν, οτε καί ή κατά τό ράλλον καί ήττον συρ- 
παροραρτοϋσα τριχοειδή; βρογχΐτις, πνευμονία, ή 
εκλαμψία τών παίδών έπιφέρουσιν έστιν δτε τόν θά- 
τατον.

‘Οπωσδήποτε άναβάλλοντες ές άλλοτε τά περί 
τής φύσεως τοΰ νοσήρατος, κατάληλον κρίνορεν τή 
περιστάσει, καθ’ δσον τό νοσηρά κατέστη ένδηυ,ικόν 
καί όσημέραι έπιτεινόμενον, πολλών δέ βρεφών τό

1 Τό ανωτέρω δραμάτων μετεφράσβη έκ τή; Γαλλική; 
δπό τής εόπαιδευτου δεσποινίδάς ΕΛΕΝΗΣ Γ. ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ. 

νήρα τής ζωής προώρως κόπτεται ένεκεν τών συρ- 
παροραρτουσών έπιπλοκών1, νά σηρειώσωρεν προ- 
φυλακτικόν τι ρέσον κατά τής ιλαράς.

Έπειδή, ώς άνω εΐρηται, τό νοσηρά εϊνε έξανθη- 
μ,ατικόν, καί έν πολλοίς δροιον τή εύφλογία, έπεται, 
δτι δυνάρεθα νά.άντιτάξωμεν τό αύτό προφυλακτικόν 
ρέσον καί κατά τής ιλαράς δηλ. τόν έρβολιασρόν, 
έξ ού άείποτε έσχον τό εύτύχηρα έν τή πράξει ρου 
νά παρατηρήσω εύάρεστα άποτ ελέσρατα. Πώς δέ 
τελείται ό ένοφθαλρισρός άνευ ύλης, διότι τά φυ- 
σαλίδια τής ιλαράς είσΐ τοσούτον σρικρά καί κατά 
συνέπειαν καί ή έν αύτοΐς ύλη τοσούτον άνεπαίσθη- 
τος, ώστε άδυνατοΰρεν περισυλλέγοντες ' αύτήν νά 
τήν ρεταφυτεύσωρεν ; Ό τρόπος δι’ ού έπιτυγχάνεται 
ό έμβολιασμός είναι ή προσέγγισις τών ύγειών άτό- 
ρων παρά τή κλίνη τοΰ κάρνοντος ύπό ιλαράς άτό- 
ρου, καί ό δσον οίον τε συχνότερος συγχρωτισμός αύ
τών, άπεδείχθη δέ, δτι διά τοΰ συγχρωτισροΰ βε
βαιότατα έπιτυγχάνεται ή πρόκλτισις τοΰ νοσήρατος, 
έκτος έξαιρετικών τινων όργανισρών άνεπιδέκσων, 
ούτως είπεϊν, προσβολής, ώς συμβαίνει καί έν παντί 
άλλω κολλητικό καί μυασματικφ νοσήρατι, καί δτι 
προκαλουρένου τοΰ νοσήρατος παρέρχεται πολύ ήπί- 
ως ότέ ρέν έντός πέντε ή έξ ήμερών, ότέ δέ πλειό- 
νων, έστιν δτε παρέρχεται καί άνευ έξανθήρατος, ο
πότε καλείται ιλαρά άνευ έξανθήαατος, ρετά μικρού 
ρόνον πυρετού καί μετ’ έλαχίστων καταρροϊκών φχι- 
νορένων, άτινα συρπαρέρχονται ώσαύτως έντός όλι- 
γίστων ήρερών. Ούδε'ποτε δέ είδον νά έπέλθωσι δυσ
άρεστοι έπιπλοκαί προκαλουρένου τοΰ νοσήρατος, έν 
ώ τούναντίον, αί έπιπλοκαί είσιν έκ τών ών ούκ άνευ, 
καί ών ένεκεν ώς έπί τό πλεΐστον ό θάνατος, καί ίδιοι 
είς τά βόρεια κλίρατα, δπου, ώς ε’ίρηται, συνήθης 
έπιπλοκή είναι ή ύρενογόνος λαρυγγΐτις.

’Άν καί ήδυνάρην νά άναφέρω πλείστα δσα παρα
δείγρατα δι’ ών άποδεικνύεται έναργέστατα τό περί 
ού ο λόγος ρέσον συντελεστικώτατον είς τήν καλήν 
έκβασιν τού νοσήματος, δρως χάριν βραχυλογίας 
άρκοΰραι είς τά εξής δύο περιστατικά.

Τήν 1 0Ζ'“ Μαρτίου προσκληθείς εί; τήν οικίαν τοϋ 
κυρίου Σ. Άνδρέα εύρ ον έν αύτή θυγάτριον οκταετές 
ενός ’Αρμενίου συγκατοικοΰντος μετά τοΰ ανωτέρω 
κυρίου πάσχον ύπό ιλαράς, συνεβούλευσα λοιπόν τήν 
οικοδέσποιναν τής οικίας νά φροντίση νά ρήν άπο- 
μακρύνη τά τέκνα τη; έκ τοΰ πάσχοντος θυγατρίου, 
άλλά ράλλον νά φροντίζη νά τά πλησιάζη είς τήν 
κλίνην τοΰ πάσχοντος, καί νά τά άφίνη νά συγχρών- 
ται τώ πάσχοντι δσον οίον τε περισσότερον, δπερ καί 
έγένετο· καί τά ρέν τέκνα τοΰ ιδιοκτήτου τρία τών 
αριθμόν προσβληθέντα ίάθησαν έντός ολίγων ήμερών, 
τό δέ θυγάτριον τοΰ άρμενίου κινδυνεύει εϊσέτι νά ά- 
ποθάνη ένεκεν άτελεκτασίας τών βρόγχων κατά συνέ
πειαν τριχοειδούς βρογχίτιδας.

R Τήν 2“” ’Απριλίου ώσαύτως προσκληθείς παρά 
τού ύποόηματοποιοϋ ’Αντωνίου Κωστή έχοντο; τέσ- 
σαρα τέκνα, έξ ών τό τελευταϊον διετές έπαθεν ύπό 
ιλαράς πρό τριών ήμερών, συνεβούλευσα τόν ρηθέντα 
κύριον νά πλησιάση τά λοιπά παρά τή κλίνη τοΰ 
κάμνοντος, καί νά παύση άπαγορεύων αύτοΐς τόν 
συγχρωτισμόν ώς έπραττεν έως τότε- τούτου γενομέ- 
νου, τά μέν λοιπά παθόντα ίάθησαν έν βραχεί, τό δέ 
πρώτον παθόν άπέθανεν ύπό έκλαμψίας τών παίδων.

Ταΰτα καί άλλα παραδείγματα ένταΰθά τε καί 
άλλαχοΰ, ένθα έξήσκησα τό έπάγγελμά μου μέ έπει
σαν άδιστάκτως, δτι, προκαλουμένου τοΰ νοσήματος, 
ούδεμία έπιπλοκή έπιγίγνεται, ένφ τούναντίον αί έκ- 
βάσεις τών έπιπλοκών είσιν άείποτε ολέθριοι. Τί 
συμβαίνει δέ έν τφ άνθρωπίνφ οργανισμό, ώστε δ
ταν προκαλήται τό νόσημα νά παρέρχηται μέ τοσαύ
την ούτως είπεϊν χρηστοήθειαν, καί τί συμβαίνει δ
ταν άφ’ έαυτοΰ έπέρχεται ώστε νά άποβαίνη κατα
στρεπτικόν καί επικίνδυνον, τοΰτο ού τής παοούσης 
πραγματείας άντικείμενον. Τό μόνον, δπερ έπαναλαμ- 
βάνω νά είπω καί νά συμβουλεύσω τούς έχοντας τέ
κνα άπρόσβλητα είνε νά μήν παραμελώσι ποσώς τοΰ 
συγχρωτίζειν αύτά τοϊς πάσχουσιν ύπό ιλαράς, όντες 
μάλλον ή βέβαιοι, δτι προσβαλλόμενα δι* αύτοΰ τοΰ 
τρόπου ίώνται έν βραχεί καί άνευ τής έλαχίστης επι
πλοκής.

Έ* Φαναρίβ» την 10 Μαΐον 1883.

Χρ. Νικολαϊδης ιατρός.

Πάλη εύφυίας χαί ορθής χρόσεως.

ι
Τό επόμενον ιστορικόν άνέκδοτον, δπερ έκλέγομεν 

εν πολλοίς άναλόγοις γεγονόσι, μαρτυρεί άρκούντως 
περί τής ύπεροχής τής ορθής κρίσεως έν συγκρίσει 
πρός τήν εύφυίαν.

Ό διάσημος γάλλος συγγραφεύς Μοντέσκιος περιο- 
δεύων έν Ιταλία συνέτυχε τώ λόρδφ Σέστερφηλδ, 
άγγλφ, διακεκριμένοι πολιτικφ καί συγγράφει, μεθ’ ου 
καί προηγουμένως είχε συνδέσει σχέσεις τοιαύτας, 
οΐας συνήθως συνάπτουσιν οί μεγαλοφυείς άνδρες, 
άμα ώς γνώσιν άλλήλους· άπεφάσισαν δέ νά έξα- 
κολουθήσωσιν όμοΰ τήν οδοιπορίαν αύτών.

Έν τή άμάξη ό λόγος έτυχε περί τής ύπαρχούσης 
διαφοράς μεταξύ Άγγλων καί Γάλλων, φυσικό δέ 
τφ λόγφ ό μέν Μοντέσκιος διετείνετο δτι τό έθνος 
αύτοΰ έστιν άνώτερον, ώς ύπερέχον κατά τήν εύ- 
φυΐαν, ό δέ λόρδος ώμολόγει μέν τήν ύπέροχον εύ
φυίαν τών Γάλλων, άλλ* άπέδιδε τοϊς Άγγλοις τήν 
υπεροχήν τής ορθής κρίσεως. Τότε δ’ έπηκολούθησε 
ζωηρά συζήτησις καί λογομαχία περί τοΰ ποιον τών 
δύο τούτων προσόντων ύπερέχει τοΰ έτέρου.

Ό λόρδος Σέστερφηλδ ύπεστήριζε τήν γνώμην αύ
τοΰ μετά ψυχρότατης άπαθείας, ήτις παρώξυνε τήν 
φυσικήν ζωηρότητα τοΰ άντιπάλου του. Έπειδή δέ 
τό ζήτημα ήτο εύρύτατον καί οί συζητηταΐ ίκανώ- 
τατοι είς τό ύπερασπίζειν τό θέμα αύτών, ή συζήτη- 

σις έλαβε πολλάκις τρικυμιώδη όψιν, άλλ’ ούδέτερος 
τούτων κατεπείθετο ύπό τοΰ έτέρου.

Άφίκοντο είς Ένετίαν, δπου ό Μοντέσκιος εύρί- 
σκετο καθ’ έκάστην είς άένναον κίνησιν φλέγόμενος 
ύπό τής περιεργείας τοΰ ίδεϊν καί μελετήσαι πάντα 
τά άξια προσοχής. Άμα τή πρωία έπεσκέπτετο τάς 
βιβλιοθήκας, τά ιστορικά μνημεία, τά δημόσια κτί
ρια, τά άναγνωστήρια καί αύτά τά καφενεία, συνω- 
μίλει μετά πολ.λών, έζήτει πληροφορίας περί τής κυ- 
βερνήσεως καί τής κοινωνίας, έπανερχόμενος δ’ οί- 
καδε, έγραφεν δσα κατά τήν ήμέραν είδε καί ήκουσε 
μετά τών έντυπώσεων αύτοΰ, τό δέ χειρόγραφον άνε- 
γίνωσκε καθ’ έκάστην τφ άγγλφ συνοδοιπόρφ.

II

Έφ’ ικανόν χρόνον ό Μοντέσκιος είργάζετο συγγρά- 
φων τό πόνημα τών οδοιπορικών αύτοΰ άναμνήσεων, 
ήγγιζε δέ τοΰτο περί τό τέρμα, δτε άνήρ άγνω
στος προσελθών έζήτησε νά όμιλήση αύτώ ιδιαιτέ
ρως. Ό άγνωστος είσαχθεΐς είς τό οίκημα τοΰ Μον- 
τεσκίου, ήρξατο λέγων δτι εύεργετηθεις άλλοτε ύπό 
Γάλλων διέτρεφε πρός τό Γαλλικόν έθνος ένθερμον 
εύγνωμοσύνην καί άφοσίωσιν, τούτων δέ τών αισθη
μάτων έμφορούμενος καθήκον αύτοΰ έκρινε νά προς- 
έλθη καί παροτρύνη αύτόν ίνα προσέχη, καθότι τό 
τρομερόν Συμβούλων των Λέχα, μετ’ άνησυχίας 
βλέπον τήν έν Ένετίκ μεγάλην δραστηριότητα καί 
ζωηράν κίντσιν τοΰ Μοντεσκίου άπεφάσισε νά άπο- 
στείλη άστυνόμους είς τόν οίκον του, ίνα κατάσχωσι 
τά έγγραφα αύτοΰ, άν δέ τυχόν εύρισκον καί έλάχι- 
στόν τι περί τής κυβερνήσεως, έμελλε πάντως νά 
καταδικασθή εις θάνατον.

Ό μέλλων συγγραφεύς τοΰ Πνεύματος τών Νόμων 
πτοηθείς έκ τής είδήσεως ταύτης άπένειμε δαψιλείς 
εύχαριστίας τφ άγνώστφ, άνσήμειψεν αύτόν γεν
ναίος, πάραυτα δέ, άμα τή άπελεύσει τούτου, έσπευ- 
σε νά ρίψη τό χειρόγραφον αύτοΰ είς τό πΰρ, καί ε- 
δραμεν άμέσως είς τόν θάλαμον τοΰ λόρδου Σέστερ
φηλδ, πρός δν άνήγγειλε τό συμβεβηκός.

Ό λόρδος, μηδαμώς συγκινηθείς, άπήντησεν αύτφ 
δτι προσηνέχθη κατά τήν περίπτωσιν ταύτην μετά 
πολλής εύφυίας, δτι δμως άν είχε ολίγον όρθο- 
τέραν τήν κρίσιν, ήθελε κρίνει τά εξής: ά) δτι δλως 
παράδοξον θά ήτο, άνθρωπος πάντη άγνωστος, νά 
δείξη τοσαύτην μέριμναν ύπέρ αύτοΰ καί νά προσέλθη 
ίνα άναγγείλη αύτφ είδησιν έπί κινδύνφ τοΰ ν’ άπο- 
λεσθή αύτός ούτος, άν ή προδοσία καθίστατο γνω
στή· β'} δτι, άφοΰ έν αύτφ τφ ήμερολογίφ αύτοΰ 
έγραψεν (ό Μοντέσκιος) δτι αί συνεδριάσεις τοΰ Συμ
βουλίου τών Λέχα ήσαν μυστικαΐ καί αί άποφάσεις 
άπόρρητοι, ούδααώς ήτο πιθανόν δτι άνθρωπος κα- 
τωτέρας τάξεως, οίος ήν ό άγνωστος, ήδύνατο νά έξι- 
χνιάση ταύτας· κάί γ') δτι αί σκέψεις αύται συνδυ- 
αζόμεναι έδει νά φωτίσωσιν αύτόν ινα κρίνη δτι ή εΐ- 
δησις τού άγνωστου ήτο τέχνασμα έξυφανθέν παρ’ 
αύτοΰ τοΰ λόρδου Σέστερφηλδ, καί, κατά συνέπειαν, 
ότι δέν ώφειλε νά καύση τό χειρόγραφόν του, τούθ* 
δπερ ούδείς "Αγγλος θά έπραττε.
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Έκαστος δύναται νά φαντασθή την έκπληξιν τοΰ 
Μοντεσκίου καί τήν λύπην αύτοΰ διά τήν απώλειαν 
τοΰ χειρογράφου, ήν συμμερίζονται καϊ πάντες οί 
θαυμασταί τών έργων τοΰ σοφοΰ εκείνου άνδρο'ς.

ζ.

Ή ίστοροα ενώπιον τί}ς αλήθειας.

Ό Φοντενε'λλος ελεγεν δτι ό ιστορία είνε μΰθος 
κοινώς κα’ι κατά συνήθειαν παραδεδεγμένος, ό δέ πυρ- 
ρωνισμός ουτος άποδείκνυται πολλάκις ορθός. Καί 
άληθώς, πώς είνε δυνατόν ν’ άνακαλύψωμεν τήν α
λήθειαν άπωτάτων έν χρόνφ γεγονότων, ένφ πολλά
κις άδυνατοΰμεν νά έξιχνιάσωμεν ταύτην έν συμβε- 
βηκόσι ένώπιον ήμών διαδραματισθείσιν ;

Τό επόμενον παράδειγμα τοΰ άγγλου 'Ιστορικού 
Raleigh δύναται νά καταστήσα) ημάς σκεπτικούς 
περί τής ιστορικής έν γε'νει αλήθειας.

Ό έν λόγω ιστορικός κατηγορηθείς έπί συνωμοσίγ 
κατά τοΰ βασιλέως ’Ιακώβου τοΰ Α'. καθείρχθη έν 
τφ Πύργφ τοΰ Λονδίνου, έ'νθα είργάζετο συγγράφων 
τόν δεύτερον τόμον τής «'Ιστορίας τοΰ κόσμου.» Ή- 
με'ραν τινά ίστάμενος παρά τι παράθυρον τοΰ κοιτώ
νας του έσκέπτετο περί τών καθηκόντων τοΰ ιστορι
κού κα’ι περί τοΰ όφειλομε'νου πρός τήν αλήθειαν σε
βασμού, δτε τήν προσοχήν αύτοΰ έφείλκυσεν αΐφνη- 
δίως με'γας θόρυβος καί φωναί άκουσθεΐσαι έν τή αύ- 
λή καί πρό τών οφθαλμών αύτοΰ. Εϊδεν άμε'σως τήν 
έξης σκηνήν· δτι, άνθρωπός τις έτυψεν ετερον, δτι ό 
τυφθείς ήν αξιωματικός, ώς έφαίνετο έκ τής στολής 
του, δτι ούτος, σπασάμενος τό ξίφος διεπε'ρασε τό 
σώμα τοΰ τύψαντος, άλλ’ δτι ό τελευταίος έπεσε μέν 
νεκρός, άλλ’ άφοΰ άνέτρεψε τόν άντίπαλόν του δι’ ι
σχυρού κτυπήματος ράβδου.

Δύο στρατιώται συνέλαβον άμε'σως τόν φονε'α ά- 
ξιωματικόν κείμενον έκτάδην καί σχεδόν άναίσθητον 
καί άπήγαγον αυτόν, ένώ ταύτοχρόνως τό σώμα τοΰ 
ξίφει φονευθε'ντος άνδρός άπήχθη ύπό τινων άνθρώ- 
πων μετά πολλοΰ κόπου δυνηθε'ντων νά διασχίσωσι 
τό συρρεΰσαν πλήθος.

Τή έπαύριον, τόν "Άγγλον ιστορικόν έπεσκέψατο έν 
τη ειρκτή εις τών φίλων αύτοΰ, γνωστός έπί φιλαλή
θεια καί ειλικρίνεια, πρός ον καί άφηγήσατο τό συμ- 
βεβηκός τής προτεραίας.

Ύπό μεγίστης κατελήφθη ό Raleigh έκπλήξεως 
δτε ήκουσε παρά τοΰ φίλου του δτι ή άφήγησις 
αύτοΰ ήν σχεδόν έξ ολοκλήρου άνυπόστατος· δτι ό 
νομ.ισθείς άξιωματικός ήτο ύπηρε'της πρεσβευτοΰ τί
νος· δτι πρώτος ό ύπηρε'της ούτος έπετε'θη τύψας· 
δτι δέν άνεσπάσατο τό ξίφος, άλλ’ δτι ό έτερος έπι- 
λαβόμενος τοΰ ξίφους τοΰ ύπηρε'του άνείλκυσεν αύτό 
καί διεπε'ρασε τούτον, καί δτι πάραυια εις τών θεα
τών άνέτρεψε διά ράβδου τόν φονε'α, ξε'νοι δε' τινις 
προσελθόντες άπήγαγον τό σώμα τοΰ φονευθε'ντος.

— Έπιτρέψατέ μοι νά εϊπω, άπήντησεν ό 'Ρά- 
λε, δτι ήπατήθην ’ίσως περί τής καταστάσεως τοΰ 
φονε'ως, άλλ* δτι πάσαι αί λοιπαί λεπτομε'ρειαι είσίν 
άκριβέσταται, διότι εϊδον ίδίοις ό'μμασι πάντα τά 

διατρε'ξαντα, άτινα συνε'βησαν ύπό τό παράθυρον μου, 
εις τό μέρος έκεΐνο, άπέναντι ήμών, έκεΐ δπου βλέ
πεις λίθον τινά ύψηλόν έπί τοΰ λιθοστρώτου.

— Φίλτατέ μοι 'Ράλε, άπήντησεν ό φίλος αύ
τοΰ, έπί τοΰ λίθου έκείνου έκαθήμην άπ’ άρχής άχρι 
τέλους τής σκηνής, παρεμβάς δέ άπέσπασα τό ξίφος 
άπό τών χειρών τοΰ φονε'ως, δτε έ'λαβον καί τήν ά- 
μ.υχήν ταύτην εις τήν παρειάν· έπί λόγω δέ τιμής 
σέ βεβαιώ δτι έπλανήθης καθ’ δλα.

Ότε, μετά τήν άναχώρησιν τοΰ φίλου αύτοΰ, 
ό Ράλε έμεινε μόνος, έλαβε τό χειρόγραφον τοΰ 
δευτέρου τόμου τής Ιστορίας του, δς ήν έντελώς συμ- 
πεπληρωμένος, καί σκεψάμενος έπί τών πρό μικρού 
λεχθέντων, είπε καθ’ εαυτόν:

— Πόσα ψεύδη άρά γε περιέχονται έν τώ πο- 
νήματι τούτω ! Άφοΰ άδυνατώ νά βεβαιωθώ περί 
γεγονότος συμβάντος πρό τών οφθαλμών μου, πώς 
δύναμαι νά έγγυηθώ περί ιστορικών γεγονότων χρο
νολογούμενων άπό χιλιετηρίδων πρό τής γεννήσεώς 
μου, ή καί περί αύτών έκείνων, άτινα μετά τήν γέν- 
νησίν μου συνε'βησαν ; Ω άλήθεια, άλήθεια ! ιδού ή 
θυσία, ήν οφείλω εις τόν βωμόν σου.

Καί ταΰτα είπών, έρριψεν εις τό πΰρ τό χειρόγρα
φον αύτοΰ, έργασίαν πολυετή, καί εϊδεν αύτό άτα- 
ράχως καιόμενον μέχρι καί τοΰ τελευταίου φύλλου.

"Αν πάντες οί ιστορικοί, οί χρονογράφοι, οί νεο- 
λόγοι, ήσαν έν τώ αύτω βαθμώ εύσυνείδητοι, όπόσαι 
σωρεΐαι άνωφελών τόμων θά παρεδίδοντο εις τό πΰρ 1

Μ.

Τελεεοποέησες τοθ σκαφάνδρου.

Πρό τίνος χρόνου, ένεκα συρράξεως, έβυθίσθη, ώς 
γνωστόν, εις τόν Βόσπορον τό γαλλικόν άτμοκίνη- 
τον Προβηγκία. Οί περί τήν άνε'λκυσιν τοΰ πλοίου 
τούτου άσχολούμενοι έ τελειοποίησαν τό σκάφανδρον, 
κατά τόν εξής έξαίρετον τρόπον.

Αντί μιας τών ύάλων τού κράνους άντικατέστη- 
σαν χαλκίνην πλάκα, έν γ γομφούνται τηλέφωνον. 
Ό έν τώ σκαφάνδρω δύτης, ολίγον ύψών τήν κεφα
λήν, λαμβάνει τάς άνωθεν οδηγίας καί λέγει δ τι 
θέλει.

Πάς τις νοεί δτι διά ταύτης τής καινοτομίας, 
θ’ άποφύγωσι τήν πολλήν τού χρόνου άπώλειαν. 'Ο
σάκις πρότερον οί δύται κατήρχοντο εις βεβυθισμέ- 
νον πλοϊον, ήναγκάζοντο ν’ άναβαίνωσι πάλιν εις τήν 
έπιφάνειαν τής θαλάσσης, δπερ λίαν δυσχερές, ίνα 
παρε'χωσι λόγον τής έπισκέψεως αύτών, ώφειλον δέ 
νά λαμβάνωσι μακράς καί λεπτομερείς οδηγίας, πε- 
ποιθότες έπί τήν εαυτών μ.νήμην καί νοημοσύνην. 
Σήμερον δμως εις μηχανικός ή αύτός ό πλοίαρχος 
δύναται νά διευθύν/) τάς έρεύνας τού δύτου, διχλε- 
γόμενος μετ’ αύτοΰ άπό τής έπιφανείας εις τόν βυ
θόν τής θαλάσσης.

Τούτοις προσθετέον δτι άλλοτε μέν ό δύτης, 
κινδυνεύων ή πάσχων τι, είχε πρός δήλωσιν τού
του κώδωνα μόνον, μή άρκοΰντα πρός έκφρασιν τών 
έντυπώσεων καί άναγκών αύτοΰ. Σήμερον δμως διά 

τοΰ τηλεφώνου, έκλείπει μέν πάσα παρανόησις, δη- 
λοΰται δέ πάς κίνδυνος καί εύχερώς νοείται πάσα 
εις βοήθειαν πρόςκλησις. Νΰν ό έν τώ σκαφάνδρφ 
δύτης ού μ.όνον βλέπει βαδίζει καί άναπνέει έν τώ 
βυθώ τής θαλάσσης, άλλά καί όμιλεί καί άκούει.

ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ

ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΤΟΝ ΤΕΧΝΩΝ KAI ΤΟΝ ΓΡΑΟΛΤΟΝ.
— Έν τή έν Βρέμη 1 S'1 γενική συνελεύσει τών 

γερμανών διδασκάλων συζητηθήσονται τά εξής. 1. 
Διδασκαλία’ύγιεινής έν τοϊς σχολείοις τοΰ λαοΰ. 2. 
Περί ύπερφορτίσεως. 3. Διά τί τά σχολεία τοΰ λαοΰ 
πολλάκις τοΰ σκοποΰ άποτυγχάνουσι; 4. Σχολή καί 
βίος έν ταϊς άμοιβαίαις αύτών άπαιτήσεσι. 5. Γερμα
νική παράδοσις καί ιστορία έν ταϊς γερμανικαϊς σχο- 
λαίς. 6. Ή λυρική ποίησις έν τή σχολή. 7. Πεοί τής 
άξίας άκριβεστέρας γνώσεως τοΰ έναστρου ούρανοΰ έν 
τή μαθηματική γεωγραφίη.

Οί δέ ήμέτεροι διδάσκαλοι πότε συνεδριάσουσι πρός 
σύσκεψιν καί συζήτησιν όμοιων θεμάτων ;

— Ή έν Στεττίνφ διεθνής άγορά ίππων άρχεται 
τή 26 Μαίου, θά διαρκέση δέ τρεις ήμέρας καί θά 
περατωθή μετά μεγάλου λαχείου ίππων καί αρμά
των, τή 28 τοΰ αύτοΰ. θά κληοωθώσι δέ δέκα τέ
λεια άρματα, έν οϊς εν τέθριππον, μεθ’ εκατόν ίππων 
άμάξης καί ιππασίας.

— Περίεργος εταιρεία συνέστη έν Μονάχω, ύπό 
πέντε δημοσιογράφων, φέρουσα τό όνομα Λ1ο)'άχειος 
τύ.τος. Έν τφ κανονισμώ άναγινώσκεται δτι μ,έλος 
τής εταιρείας γίνεται πάς δημοσιογράφος, έχων τά 
πολιτικά δικαιώματα καί ό.Ιόκ.Ιηροκ .Tarra.lonor! 
Κωμικώτατον ! Άλλ’ άπό τοΰ γελοίου εις τό σπου- 
δαΐον έν μόνον βήμα.

— Τή 2 τοΰ αύτοΰ έν Δυσσελδόρφγ συνεδρίασεν ή 
δεκάτη έτησία συνέλευσις τής περί τών άνωτε'ρων 
παρθεναγωγείων εταιρείας τών παραρρηνίων έπαρχιών.

— Συνέδριον γερμανών πιλοποιών γενήσεται έν 
Φραγκφόρτγι τή 4 καί 5 ’Ιουνίου.

— Έν τή τελευταίοι έτησία συνεδριάσει τής σουη
δικής γεωγραφικής εταιρείας ό καθηγητής κόμης 
Νόρδωνσκεόλδ άνεκοίνωσεν δτι τή 20 Μαίου έμελλε 
νά είςέλθγ) εις Γροιλανδίαν έπί τοΰ πλοίου Σοφίας, 
τοΰ πλοιάρχου Νίλσωνος, έρχόμενος έκ Γοτεμβούργης.

— Έν τώ Άλβει ποταμώ, παρά τό Άμβοΰργον, 
συνελήφθη όξύρρυγχος, έχων βάρος 831 πφουντίων.

— Τό Βερολίνον τή 1 Μαίου ύπερέβη τό 1,200,000 
κατοίκων. Έν δυσίν έτεσι καί πέντε μησίν έπληθύνθη 
κατά 50,000, ώς λέγει ή έφημερίς τών Βοσγίων.

— Κατά τό πάσχα έν Ρωσσία ήναλώθησαν πεντα
κόσια εκατομμύρια ώών. Ό άριθμός τών έν Ρωσσία 
κατ’ έτος εις τό έμπόριον κατερχομένων ώών άνέρχε- 
ται εις ήμισυ καί τε'σσαρα διςεκατομμύρια.

— Πρός τήν εφημερίδα της Πετρουπό.Ιεως W*·- 
φουσιν έκ Τερέκ. Έκτος τής Νίκαιας, ούδεμία άλλη 
χώρα τοΰ κόσμου έχει τοσαύτην πληθύν ερασμίων καί 
«ύωδών άνθέων, δσην ή Τερέκ· διότι δέν άνθοΰσιν, 

ώς έν βορρά, περικεκλεισμένα καί κατηφή, άλλά πά
σα στέππη, πάσα κοιλάς, πάς λόφος καλύπτεται 
καί σπείρεται δι’ ’ίων. Τά παιδία σωρούς όλους συνά- 
γουσι καί πωλοΰσιν άνθοδεσμών, αίτινες δμως στε
ρούνται πάσης κομψότητας καί τέχνης.

— Τό γνωστόν γαλλικόν σατυρικόν φύλλον Cha
rivari τή 3 Μαίου έώρτασε τήν εαυτού πεντηκονταε- 
τηρίδα. Ό άρχισυντάκτης αύτοΰ Βέρων συνεκρότησε 
μεγάλην εορτήν. Τό Charivari ίδρύθη ύπό τοΰ Φι- 
λίππωνος έν τοϊς πρώτοις έτεσι τής ΐουλιανής βα
σιλείας. Πλεϊστοι διαπρεπείς συγγραφείς συνειργά- 
σθησαν, άλλά κυρίως τοϊς ίχνογράφοις αύτοΰ οφείλει 
τήν μ.εγάλην αύτοΰ διάδοσιν. Τοιοΰτοι ήσαν ό Γρανδ- 
βίλλ, ό Σατυρικός Δυμιέ, ό φιλόσοφος Γαβάρνης, ό 
Εύθυμος Χάμ καί ό Γρεβίνος, ών άνευ τό Charivari 
ώς καί τό Journal amusant, δέν θά ύπεστηρίζετο 
ύπό τοΰ δημοσίου.

— Ό πατήρ τοΰ πρώσσου ύπουργοΰ τών οικονομι
κών, ο σύμβουλος τοΰ ύγειονομείου διδάκτωρ 
Schol Ζ, έώρτασε τή 1 4 Μαίου τήν σπανίαν εορτήν 
διδακτορικής έξηκονταετηρίδος. Άγει τό 82 έτος 
καί άπ’ άρχής τοΰ ιατρικού αύτοΰ σταδίου είργάσατο 
έν Σβάνδνιτς, γεννήσας καί τρεις έπιστήμονας υιούς, 
ων ο εις είνε ύπουργός τών οικονομικών έν Πρωσσία.

•— Οί τρεις έν Βαυαρία τών έργοστασίων έπιστά- 
ται πολλά καί καλά λέγουσι περί τής βαυαρικής βιο
μηχανίας, έν τή έσχάτως δημοσιευθείσγ έκθέσει αύ
τών. Πολλαί βελτιώσεις έγένοντο καί κατά τό 1822, 
μόνον δέ έν Παλατινάτφ ή βιομηχανία ύπέστη ζτ,μίαν 
τινά, ώς έκ τής πολλής βελγικής παραγωγής.

— Έν Νέα Ύόρκγ) έπενόησέ τις έσχάτως περί- 
στροφον σκηνήν θεάτρου, ής έν μέν τή πρόσθια θέσει 
θά γίνηται ή παράστασις, έν ω έν τή έτέρα θά τελών- 
ται αί σκηνικά! παρασκευαί, όπως χρησιμεύωσιν εις 
τάς άμέσους μεταλλαγάς. e

— Έξ Αλάσκας, τής ποτέ Ρωσσικής ’Αμερικής 
καλουμένης, άφίκετο εϊδησις έκπλήξασα πάσαν τήν 
βόρειον Αμερικήν. Εις τήν πρωτεύουσαν τής χώρας 
Σίτκαν άφίκοντο πρό τίνος μ.εταλλευταί έκ τής Ού- 
νιώνος, εύρόντες χρυσόν μίλια τινά πρός άνατολάς 
τής πόλεως. Ό χρυσός ούτος εινε μεμιγμένος μετά 
χαλαζίτηδος (quartz) καί εύκόλως καθαίρεται. Έπί 
τή εϊδήσει ταύτα) πολλοί-χρυσοθήραι πανταχοθεν τής 
ηπείρου εις ’Αλάσκαν ήδη σπεύδουσι.

— Κατά τό 1882 έξ ’Ιταλίας άπήλθον 58,290 
άνθρωποι, οί πλεϊστοι μεταβάντες εις τήν νότιον 
’Αμερικήν.

— Έν Σικάγφ ίδρύθη μετοχική εταιρία πρός καΰ- 
σιν τών νεκρών, μετά κεφαλαίου 1 ΟΟ,ΟΟΟδολλαρίων

Ό πρώσσος πρίγκηψ Γεώργιος σχεδόν καθ’ έ- 
κάστην διατρέχει μόνος τάς οδούς τοΰ Βερολίνου καί 
έκ μεγάλης περιεργίας πολλάκις σφοδρά άπομακρύνε- 
ται καί έπισκέπτεται πάν έργαστήριον. Πρό τινων ε
βδομάδων ήγόρασε καί τι, δπερ διήγειρε σφοδρά τήν 
περιεργίαν αύτοΰ. Έν τή όδφ Βαύθ είςήλθεν εις κρε- 
ωπωλεϊον καί ήγόρασε Μάταες, ιουδαϊκόν πασχά- 
λειον άρτον, ον είςεκόμισεν εις τήν άμαξαν αύτοΰ.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
Τό Αύτοκρατορικόν 'Υπουργείων τής Δημοσίας Έκ- 

παιδεύσεως άνέθετο άρτίως τά καθήκοντα έπιθεω- 
ρητού τών ήμετέρων Σχολείων τφ ένδοξ. Ναίμ Βέη, 
άνωτέρω ύπαλλήλφ τοΰ αύτοΰ 'Υπουργείου. Περί τοΰ 
διορισμού τούτου ού μικρό; έγένετο λόγος, καθότι ύ- 
πετέθη ότι σκοπός τοΰ μέτρου ήν ή έπέμβασις τής 
πολιτείας είς τήν διεύθυνσιν τών έκπαιδευτηρίων καί 
ή άλλοίωσις τών σχολικών προγραμμάτων. Εύτυχώς 
δμως έκ πληροφοριών, ας έλάβομεν, έξάγομεν ότι τοι- 
βΰται προθε'σει; δέν ύπηγόρευσαν τό έν λόγφ κυβερνη
τικόν με'τρον.Έν πρώτοις σημειοΰμεν ότι όέν έγε'νετο 
διορισμός ειδικού έπιθεωρητοϋ τών σχολείων έχοντος 
αποκλειστικήν έντολήν τήν έξέτασιν καί έξέλεγξιν 
αύτών, άλλ’ ότι είς τόν άνωτε'ρω όνομασθε'ντα διακε- 
κριμε'νον ύπάλληλον, διατηροΰντα τήν έν τφ Υπουρ
γείο) θέσιν αύτοΰ, ώς έπιθεωρητοϋ τών δημοσιευό
μενων χειρογράφων, άνετέθη σύναμα καί τό καθήκον 
τού μέριμναν δπως έφαρμόζωνται αί περί άπαγορεύ- 
σεως έπιληψίμ.ων βιβλίων έν τοίς σχολείοις διατάξεις 
τής Κυβερνήσεως καί αί λοιπαί περί σχολείων δια
τυπώσεις.

Οΰτως έχον καί οΰτως έφαρμοζόμενον τό μέτρον 
τοΰτο τοΰ Υπουργείου τής παιδείας ούδεμίαν έμ- 
πνέει ήμϊν άνησυχίαν περί μεταβολής τοΰ σχολικοΰ 
ήμών καθεστώτος έπί βλάβη τής δημοσίας παρ’ ή
μϊν έκπαιδεύσεως, είς τοΰτο δ’ένισχύουσι τάς έλπίδα; 
καί τάς πεποιθήσεις ήμών πρώτον μέν αί άνέκαθεν 
έκδηλωθεΐσαι πατρικαί τής αύτοκρ. κυβερνήσεως 
προθέσεις καί ή προστασία ήν έπεδείξατο άχρι τοΰδε 
ύπέρ τής άνεξαρτήτου διακανονίσεω; τών σχολικών 
ήμών πραγμάτων, είτα δέ αύτή ή έκλογή τοΰ έπί 
τούτφ όρισθέντο; ένδοξ. Ναίμ Βέη, άνδρός κα
τόχου ού μόνον τής άνατολικής, άλλά καί τής ήμε- 
τε'ρας φιλολογίας, διακρινομένου δέ έπί νοημοσύνη 
καί εΰθυκρισί^ κκί εΐοικότητα κτησαμένου είς τά έκ- 
παιδευτικά πράγματα ένεκα τής μακρά; αύτοΰ είς 
τά γράμματα καί τήν φιλολογίαν ένασχολήσεως. 
Σπουδάσα; τήν γλώσσαν ήμών έν τή έν Ίωαννίνοις 
Ζωσιμαίη Σχολή, ό ένδοξ. Ναίμ. Βέης ούκ έπαύσατο 
έπαυξάνων τάς γνώσεις αύτοΰ καί έργαζόμενο; είς 
σπουδαία φιλολογικά έργα, έν οΐς μ,νημονεύομεν ιδίως 
τής ύπ* αύτοΰ φιλοπονουμένης είς τήν Τουρκικήν με
ταφράσεως τών 'Ομηρικών έπών, ήτις προσεχώς, ώς 
πληροφορούμεθα, δημοσιευθήσεται. 'Υπό φιλοπροό
δων δέ έμφορούμενος αισθημάτων, ούδεμία άμφιβο- 
λία ότι έκπληρώσει τά νέα αύτοΰ καθήκοντα μετά 
δεςιότητο; καί λεπτότητας άναλόγου τών φώτων, 
δι’ ών διατελεί πεπροικισμένος.

—no—
’Εν μέσφ έπιλέκτων άκροατών καί πολλοΰ πλή

θους φιλομούσων έκατέρου φύλου έωρτάσθη τήν πα- 
ρελθοΰσαν κυριακήν ή δευτέρα καί εικοστή έπετηρίς 
τής ίδρύσεως τοΰ έν τή πόλει ήμών Έλλ. Φιλολογι
κού Συλλόγου. Πρώτιστά γεγονότα τής τελετής ταύ
της ήσαν αί άναγνώσει; τριών έκθέσεων. Καί ή μέν 

πρώτη τούτων ήν ή τοΰ προέδρου κ. Κ. Καλλιάδου 
περί τών κατά τό λήξαν έτος έργασιών τοΰ Συλλό
γου, έκ ταύτης δέ τό δημόσιον έπληροφορεϊτο τήν τε 
σχετικώς εύάρεστον οικονομικήν αύτοΰ θέσιν, τάς γε- 
νου.ένα; παρά διαφόρων φιλομούσων δωρεάς χρημά
των καί βιβλίων καί τά έργα τών τοΰ Συλλόγου επι
τροπών. Τών δωρεών άξιαι ιδιαιτέρας μνείας είσίν ή 
έκ 500 λιρών προσενεχθείσα ύπό τοΰ έξ. κ. Χρηστάκη 
Ζωγράφου, ου τό έλευθέριον έν κοινωφελέσιν έργοις 
ούδένα λανθάνει, ή έξ 130 λιρών ύπό τής ένταΰθα 
’Εκπαιδευτικής καί Φιλανθρωπικής Αδελφότητος καί 
ή έκ 1000 φρ. ύπό τοΰ κ. Εύστ. Εύγενίδου πρός έκ- 
δοσιν τοΰ χάρτου τών χερσαίων τειχών τής Κων
σταντινουπόλεως. Αί έπιτροπαί πάσαι, κατά τήν 
προεδρικήν έκθεσιν, είργάσθησαν μετά ζήλου, παρε- 
σκεύασαν δέ καί έξακολουθοΰσι παρασκευάζουσαι ΰλην 
έπιστηαονικήν καί διάφορα έργα πρό; δημοσίευσιν, 
άτινα δμως ένεκα διαφόρων περιστάσεων, μένουσιν 
είσέτι παρ’ αύταίς.

Ή δευτέρα τών έκθέσεων άναγνωσθεΐσα ύπό τοΰ κ. 
Κ. Κοντοπούλου, είσηγητοΰ τής φιλολογική; έπιτρο- 
πής, έξήνεγκε τήν κρίσιν αύτής περί τών έργων τών 
άποσταλέντων διά τό Ζωγράφειον Διαγώνισμα τής 
συλλογή; ζώντων μνημείων έν τή γλώσση τοΰ λαοΰ. 
’Εννέα έκ τών διαγωνισθέντων έκρίθησαν άξιοι τής 
δεκαλίρου έκαστος άμοιβής.

Τρίτην έκθεσιν άνέγνω ό καθηγητή; κ. Κ. Εαν- 
θόπουλος, εισηγητής τής ’Εκπαιδευτικής ’Επιτροπής, 
έπί τοΰ Καραπανείου διαγωνίσματος, έξετάσας τά ά- 
ποσταλέντα τέσσαρα πονήματα φυσικής γεωγραφίας 
καί φυσικής ιστορίας, άτινα έπηνέθησαν μέν, άλλά 
δέν εύρέθησαν άξια τοΰ βραβείου.

Ό Έλλ. Φιλολογικός Σύλλογος, δ;, ύπό τήν κρα- 
ταιάν αιγίδα τής Α. Μ. τοΰ φιλολάου Άνακτος καί 
τής πεφωτισμένη; Αύτοΰ Κυβερνήσεως, ήνδρώθη, ά
γων τό τρίτον έτος τής τρίτης αύτοΰ δεκαετηρίδος, 
ού μικράς παρέσχεν όμολογουμένω; ύπηρεσίας είς τάς 
έπιστήμα; καί είς τά γράμματα τά καλλιεργούμενα 
έν τή’Οθωμανικώ Κράτει πρός τ μήν αύτοΰ τούτου τοΰ 
Κράτους τοΰ προστατεύοντας τήν καλλιέργειαν αύτών 
καί τών φιλοτίμως συνεισενεγκόντων τήν ύλικήν ή 
πνευματικήν αύτών συνδρομήν. Ό Σύλλογος ήδύνα
το βεβαίως πλείονα καί σπουδαιότερα τών τελεσθέν- 
των έργα νά έπιδείξη, άν πλείους ήσαν καί οί φιλό
πονοι αύτοΰ έργάται καί συνδρομηταί.

Δημοτελεστάτη καί συγκινητική ύποδοχή έγένετο 
τό παρελθόν σάββατον έν τώ έλλ. παρθεναγωγείφ 
τοΰ Γαλατά τφ γενναίφ προστάτη τοΰ έκπαιδευτη- 
ρίου τούτου κ. Νικολάφ Ζαρίφη, οΰ γνωσταί είσιν αί 
πολλαί καί έλευθέριοι δωρεαί ύπέρ διαφόρων σχολών. 
Τής λαμπρά; ταύτης ύποδοχής περιγραφείση; έν πά- 
ση λεπτομερεία έν ταϊς έφημερίσιν, άρκούμεθα, τό έφ’ 
ήμϊν, σημειοΰντες, ότι ό σεβαστός ούτος προστά
τη; τών Μουσών, ό έναμίλλω; μετά τοΰ πολιοΰ καί 
δημοφιλούς άδελφοΰ αύτοΰ, τοΰ μεγατίμου Γεωργίου 
Ζαρίφη, έργαζομενος ύπέρ τοΰκοινοΰ καλοΰ, έπεσφρά- 
φισε τήν τελετήν διά νέας έκ 200 λιρών δωρεάς, ή- 

τις παραχρήμα άγγελθείσα ήλέκτρισεν έκ χαρά; καί 
ενθουσιασμού τάς σχολικά; άρχάς καί τούς πολυ
πληθείς παρεστώτας.

Κατά τήν ύποδοχήν ταύτην έψάλη ύπό τών μα
θητριών τοΰ παρθεναγωγείου ύμνος τώ κ. Νικολάφ 
Ζαρίφη ποιηθείς μετά πολλής έπιτυχίας ύπό τής έλ- 
λογίμου δεσποίνης Ούρανία; Α. Παλαιολόγου καί μου- 
σουργηθείς ύπό τοΰ εύδοκιμωτάτου διδασκάλου τής 
μουσικής κ. Εύστρ. Παπαδοπούλου.

ΠΟΪΗΣΙΣ
Πρύσκλησες

(Κατά τήν Serenade τοΰ Schubert)
Ό φριχτός μου όρκος, κόρη, 

Ζή χαι μ’ οδηγεί' 
νΗΛΘον χρϊν αχό τά όρη 

Λάμψη ή αυγή.
ΚαταΛΛήΛως τόρα αύρα

Πνέει δροσερά !
Φεύγ’ ή Λέμβος μου μέ μαΰρα 

’Αφανή χτερά.

Τους έχθρούς μας ύχνος τόρα 
ΆβΛαβεΙς κρατεί.

χΗΛΘε τής φυγής ή ώρα
"Ωρα χοθητή.

Φως μου ! χρόσεΛθε έγχαίρως’ 
! μή φοβηθής !

Τό χηδάΛιόν μου έρως 
Στρέφει άΛηθής.

Θά μας φέρη είς Λιμένα,
Άνευ συμφοράς,

"Οχου μύρτα ανθισμένα 
Άνθη τής χαράς·

Και έχει θά μας ένωση
Μέ γΛυχείς δεσμούς'

Δεν αξίζει τύχη τόση
Της φυγής χαΛμούς ;

Ώ έΛθέ, νά ευτυχήσω
Μετά σοΰ χοθω.

Ώ ! έΛθέ, εΛθέ νά ζήσω,
ΆΛΛως θά χαθώ. ΑΠΟΔΗΜΟΣ.

θρήνος.
Ώς ή χθές χ’ ή σήμερον 

Βαίνει σκοτεινή, 
Καϊ άφοΰ τό ήμερον 

Λυχαυγές φανή.

Φέρω τά συμχτώματα 
Ζόφων νοερών 

Τά χρυσά σου όμματα 
Παύσας θεωρών.

Ποΰ οί θείοι Λύχνοι σου 
'Ριχτούν φώς γΛυχύ ;

Έχασα τά ίχνη σου 
ΔιγΛη ζωτιχή!

"Οθεν ώς αόμματος 
Καϊ φρενών έχτός

Σύρω χόδας χτώματος 
Μέχρι τής νυχτός, 

"Οτε εις τήν χΛίνην μου 
Άταφος νεχρός

Θάχτω την οδύνην μου 
Εις Λυγμούς χιχρώς.

Κ' εύχομαι, ώς νήχιον 
Παίζον έν δεινοϊς, 

"Οχως χάν ώς ήχιον 
"Οναρ μοϊφανής.

ΆΛΛ’ έΛχίδας άΐρουσι 
Μάτην αϊ εύχαί·

Άγρυχνοι άσχαίρουσι 
Πάσχουσαι ψυχαί.

"Εως ου τό ήμερον 
ΠάΛιν φώς φανή, 

Κι’ ανριον ή σήμερον 
Γίνη σκοτεινή.

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΓΟΡΓΙΑΣ.

Εες το οναρ τής ήβης.
Τής γεΛώσης μου ήβης, ώ όναρ γΛυχύ, 
ώ, σέ βΛέχω Λαμχρώς εχιτέΛΛον, 
σύ έΛχίδας μοϊ δίδεις, χαρά χαιδιχή, 

άνατέΛΛον.

Σύ μοϊ είσαι ή μόνη χαρά έν τή γή, 
ή έΛχϊς ή αείχοτ’ ακμαία, 
χαΐ άφίεμαι όΛως εις σέ έν σιγή 

ήρεμαία.

Ώ, εις σέ χάν θυμήρες και θειον οϊχεί, 
γηθοσύνως είς σέ ατενίζω, 
ω, σύ είσαι τροφή μου, ω όναρ γΛυχύ, 
και χρός σε αίρομένη έΛχίζω.

Είσαι σέΛας φωτίζον έν μέση νυχτί, 
σύ διέχεις χάν αίσθημα φίΛον, 
σύ, ώ όναρ, χαρά τής Έδέμ έφιχτή, 

σύ αϊμύΛον!

Σ’ τόν ορίζοντα μή τής ζωής μου φανέν, 
έφημέρως φωτίζον, μή σβέσης, 
σεΛαγίζον ώς οίστρον Λαμχρόν όΛονέν, 

ώ, μή δύσης !

Τής γεΛώσης μου ήβης ώ όναρ γΛυχύ, 
ώ, εις σέ ατενίζω θυμήρης, 
σύ μοί είσαι χαρά, καί έΛχις μυστική 

τοΰ ορίζοντας γόησσα ~Ιρις.

Πριν ή ήβη χαρέΛθη, ?) μάγος αύτή, 
όναρ σύ τό χηΛοΰν με, μή δύσης, 

σύ ή τέρψις χ’ έΛχϊς μου, ώ σύ χοθητή, 
μή μ’ άφήσης.

Έν Μ. Ρεύ|χατέ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ Π. ΕΎΑΓΓΕΛΙΔΟΥ.
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Εις κενόν παράδεισον.
Οποια στιδθη φδογςρΩν χρωμάτων, 

ΆνθΩν, πτηνΩν και όπωρΩν και φό.ίδων, 
Rai μιΛισμα Λιγν καί ιρωτυ.Ιον, 
Και δροσερόν κεΛάρυσμα ναμάτων I

Αισθήσεις, νοΰν, καρδίαν συνταράττον 
Όποιον μόρων σόγκραμα ποικίΛον !
Ό κήπος της Έδέμ, άΛΛ' άνευ μήίων, 
Κ' εγώ εντός διά γοητευμάτων !

Τεχνίτης μ' δδηγεε και πδάνος γόης-
'Ενώπιον μου βρίθουν θε~α δΩρα, 
Παν δ,τι φέρει πΐίσα γη και ώρα.

/ ιπ' αυτής νά κοιμηθΩ της χ-ίόης, 
Καί στέψον συ τό μαγικόν σου θαύμα' 
ΠΛευρά υπάρχει πρόθυμος προς τραύμα*·

ΑΠΟΔΗΜΟΣ.

Εις πεβόν άνθος. ...
"Ενα μπουμπούκι χαριτωμένο
Μιας ’μυρωδάτης τριανταφπ.Ι.Ιιας
Τής αυγής κ.ίεισμένο
X’ άνοίζη ’πρόσμενε τη δροσιά.

Τ’ άστρα τού ρίχναν γΛυκαδς αχτίδες 
Καί το φιΛούσαν χαϊδευτικά
Κ’ ήταν γιομάτο κρυφές έΛπίδες 
Γιομάτο μύρα παρθενικά.

ΛΓ άζαφνα ριχτεί ή νύκτ’ αγιάζι
Τό δό.ίιο ’νόμισε ήταν δροσιά, 
Στ’ αθώα φύ.Ι.ία του τ’ όγκα.ίιάζει 
Κ’ ευθύς ανοίγει με μιά στα.Ιιά.

Ανοίγει—Λάμύι δεν β.Ιέπει όμως.
Στρέφει ανήσυχο ’δω καί, ’κεί' 
Μαυροντυμένος άγριος κόσμος, 
Τό φυσοδέρνει νοτιά κακή.

Ή’μέρ' αρχίζει συνεφιασμένη, 
Ή ’μέρ’ αρχίζει χωρίς αυγή.
Β.Ιέπει τό Λάθος του, απομένει
Καί ’ντροπιασμένο σκυφτεί στη γη.

—Μιά τέτοια μέρα ποιος νάρθη τώρα 
Γιά νά τό κόψη στην εθ,οχή ;

—Κανείς δεν ήΛθε —έσπασ’ ή μπόρα 
Καί τό κατέστρεύεν ή βροχή.—

Γίέσαν τά φύΛΛα τά μυρωμένα 
"Ενα προς εν’ άπτή συμφορά 
Καί μαραμένα κσ,ί χΛωμιασμένα 
’Εκυ.ίισθήκαν μέσ’ τά νερά.

Τώρα τό ρόδον δεν εινε π,Ιέον ! 
Ήνοιζ’ εχάθη για μια βραδοά' 
"Οσοι μπουμπούκι τωδαν ωραίο, 
"Αχ ! τό πατούνε στη Λασπουριά.

Ζ. Γ. ΦΥΤΙΛΗΣ.

Αλιευτικά παιγνια.
Τό έπόμενον έπίγγραμ.μχ παρελείφθη κχτά παρα

δρομήν έκ τής σειράς τών έν τώ ήγουμένω Τεύχει 
τού Κόσμου δημοσιευθέντων ΆΛιευτικών Παίγνίων:

Έπιτύμβιον Λεάνδρου Άρβανιτά«η εί; τετράδα χάννων

Χάννων τετρακτύς πόντου πάρος άτρυγέτοιο 
κύμα κεχηναϊοι ρίμφα διετρέχομεν.

Αΰτάρ Γερμανού δόΛω Άφθονίδαο άΛόντες 
δώρον επέμφθημεν φώτα π ιός ίχθι·6όρον , 

δστις τηγάνω ευρυχαδεί σίζοντι μα.Γ ενθείς 
εκτέρισεν σπείσας αιθοπα οίνον αδην.

"Εν τάδε ό.ΙΛυμένοις ήμϊν παραμυθίαν οίον, 
δττι ταφής Λάχομιν φωτός ύπ’ ιχθυφ'.Λου.

--- ·ΙΜΙ· —
Φορολογία προσοδοφόρος.

Έν περιοδικφ τοϋ Βελγίου δημοσιογράφος τις προ
τείνει δύο νε'ους φόρους, οί'τινες—ώς λέγει— θά παρίί- 
χον μεγίστην πρόσοδον τή πολιτεία μετά μεγίστης 
δέ θά είσεπράττοντο εύκολίας. Διά τών δύο τούτων 
φόρων πρόκειται νά φορολογηθώ ή καΛΛονή καί ή 
ευφυΐα, έν άλλαις λε'ζεσι πχς ώραϊος καί πας εύφυης, 
άνήρ η γυνή, θά ύποβάλληται εις ώρισμε'νον φόρον. 
Εύνόητόν έστιν ότι πάντες οί φορολογούμενοι θά έθεώ- 
ρουν κολακευτικώτατον τον φόρον τούτον καί θά έ
σπευδαν νά πληρώσωσιν αύτόν, επίσης δ' εύνόητόν 
έστιν ότι οί μάλλον σπεύδοντες εις την άπότισιν τού 
φόρου θά ησχν οί ήττον φορολογήσιμοι.
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θέλετε vi πίνητε καθαρόν ϋδωρ;
’Ιδού με'σον, δι’ ου δύνασθε νά πίνητε πάντοτε 

έπί τής τραπέζης ύδωρ άπηλλαγμένον οργανικών ού- 
σιών έπιβλαβών τή υγεία :

Παρασκευάσατε διάλυσιν κανονικήν τριθειϊκού άρ- 
γιλλίου καί έπιχύσατε έν με'ρος αύτής έντός επτά χι
λιάδων μερών ϋδατος, ήτοι μικρόν κοχλιάριον έντός 
κάδου συνήθους διαστάσεως. "Αμα γενομένου τούτου 
θά ϊδητε θόλωσιν σχ_ηματιζομε'ντ.ν έντός τού ϋδατος 
καί νιφάδας καταπιπτούσας ταχέως καί παρασυρού- 
σας πρός τόν πυθμένα πάσαν οργανικήν ούσίαν, οϋτω 
δέ άπαλλάττεται τό ϋδωρ παντός χρωματισμού, πά- 
σης δυσάρεστου γεύσεως καί πάσης οσμής.

Έντός έζ ή οκτώ ωρών, ή καθίζησις είναι πλήρης, 
είτε χιλίων λιτρών ό'ντος τού ποσού, τού ϋδατος είτε 
καί μιας μόνης.

Ή αιτία τού καθαρισμού τούτου έστιν εύνόητος. 
Πάν ύδωρ περιέχει διττανθρακικόν κσβέστιον διαλε- 
λυμένον, εις ποσότητα κατά τό μάλλον καί ήττον 
μεγάλην. Τό θειϊκόν όξϋ τού τριθειϊκού πυριτίου ένού- 
μενον μετά τού ασβεστίου σχηματίζει θειϊκόν ασβέ- 
στιον σχεδόν άδιάλυτον, δπερ καθιζάνει.

Ή ύδρική άργιλλος, έλιυθέρα γενομένη, αποτελεί 
μετά τών οργανικών ούσιών ένωσιν καθιζάνουσαν έ-
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πίστις, τό δέ ανθρακικόν όξύ τοϋ διττανθρακικοΰ α
σβεστίου μένει ελεύθερον καί παρέχει τφ ύδατι γεϋ- 
σιν εύάρεστον.

Έφιστώμεν έπί τών ανωτέρω τήν προσοχήν τών 
αναγνωστών ήμών, καθότι γνωστόν τυγχάνει πόσον 
επικίνδυνόν έστι τό ακάθαρτον ύδωρ.

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΑ.

Παρακαλούνται οί κκ. συνδρομητα,ί τοΰ 
1£0σμ.ου οί κα,Ουστεροϋντες την έτησία,ν 
η τήν της β' εξαμηνίας συνδρομήν αύτών, 
είτε έν Κων/πόλει, είτε έν τω έξωτερικω, 
δπως εύαρεστηθώσι ν’άποτίσωσι ταύτην, 
έχοντες ύπ’ δψει τας δαπάνας ας απαι
τεί ή εβδομαδιαία έκδοσις του Περιοδικού.

ΠΑΡΟΡΑΜΑ.— Ό Τίτ.Ιος τον εν σεΛίδι 598 ποιημα- 
τίον χατα παραδρομήν εσημειωθη εν τ<5 εζωφόΑΑιρ Τά 
Β&ρα τοϋ Μαίου αντί: ΕΙς κενόν Παράδεισον-

ΠΑΡΕΡΓΑ.
Λύσεις τών έν τφ ΔΕ', τεύχει προβλημάτων.

Άρ. 279. αίνιγμα.—Βοιωτία.
Άρ. 280. » —Κάρπαθος.
Άρ. 281. » —Κατάρατος, Άρατος, άρτος.
Άρ. 282. » —Άκτα.
Άρ. 283. γρίφος.—Μή τ’ άλλότρεα έκ 

τών εδεων κρε'νης.
Λ Γ Τ A I

ΈνΚωνσταντινουπο'λει. Έλενη Γ. Έλευ- 
βεριάδου (279, 81, 83).— Βιργηνία Π. Εύαγγελίδου (279 
--83).— ’Αριάδνη Α Ζερβουδάχη (279, 83).— Ξεν. Σι- 
δερόπουλος (279 — 283).— I. Α. Κυρισκίδης (281, 82, 
83).— Α. Κούσκουρας (279, 81, 82, 83).— Γ. Ε. Μι- 
σαιηλίδης (279, 81, 82. 83).—Σοφία 'Γψηλάντη'(283). 
-Οΐκος Μπίλα (279, 282, 283).

ΈνΠειραιεϊ.— ‘Ρωξάνη Κ. Δεκαβάλλα (268, 
269).— ’Εν Άδριανουπο'λει Πιπάκης (273, 274).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ-

ΑΡ. 284. —ΑΙΝΙΓΜΑ.
"Αν έστεμμένον στέψωμεν μέ μοσχοβόλα ”α
‘Ο βασιλεύς βασίλισσα γίνετ’ έν εΰκολίμ.

 Δ.Κ.

ΑΡ 285.—ΕΤΕΡΟΝ.
Τρία οτα> συνένωσης γειτνιάζοντα στοιχεία, 
Φυτόν τι τών γνωστότερων καθιστμς έν ευκολία.

Μ. Τ.

ΑΡ. 286. —ΕΤΕΡΟΝ.
Εΐμι σωρός έκ τών πολλών απερ σοι στέλλ* δ Κόσμος. 

"Αν μέ καρατόμησης 
Και μέ όξυτονήσης

Άπ’ τούς γονείς σου φρόντισον, φίλε, νά μέ ζητήσης.
Μαρ. Π.

ΑΡ. 287. —ΑΟΓΟΠΑίΓΝΙΟΝ .
Ποια πόλις άναδεικνύει τούς άθλητάς ;

Μαρ Π.

ΑΡ. 288. —ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ.
Έχομεν δύο ωρολόγια έκ τών οποίων δσον τό 1ν 

προτερεΐ τής τακτικής ώρας (πηγαίνει έμπρός) τόσον 
τό άλλο καθυστερεί (μένει όπίσω).— "Οταν ό λε
πτοδείκτης τοϋ καθυστεροϋντος ωρολογίου κάμνει 
1799 γύρους τοΰ ώρολογίου, ό λεπτοδείκτης τοϋ άλ
λου ωρολογίου κάμνει 1801. Ζητείται πόσον έκαστον 
τών δύο ωρολογίων προτερεΐ ή καθυστερεί τής τακτι
κής ώρας; Σ. Κ.

ΑΡ. 289·— ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ Μ ΥΟΟΑΟΓ1ΚΟ-ΙΣΤΟ- 
Ρ1ΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Εΐμ’ι λέξις έκ 1 4 γραμμάτων τούτων τό ά. είνε 
αρχικόν τοϋ ονόματος διάσημου στρατηγοϋ τοϋ Μ. 
’Αλεξάνδρου· τό β'. αρχικόν αδελφής τίνος τοϋ Δα
βίδ- τό γ'. ψευδούς θεοΰ, δν οί ’Ιουδαίοι πολλάκις 
έλάτρευσαν τό δ', πόλεως όχυρας τής Μακεδονίας· 
τό έ. νήσου ελληνικής· τό ς'. τοϋ Σωτήρος· τό ζ'. 
τοϋ φονεύσαντος τόν έαυτοΰ πατέρα· τό η', τής γυ- 
ναικός τοϋ Άκρισίου- τό θ', τοϋ υίοϋ τοϋ Ποσειδώ- 
νος καί τής Άσκλης· τό ί. τής θυγατρός τοΰ ‘Ωκεα
νού- τό ιά. τοϋ υίοϋ τοϋ Άγαμέμνονος· τό ιβ'. έξό- 
χου ποιητοΰ· τό ιγ'. βασιλίσσης· τό ιδ'. ποταμοΰ.

Α. Κ.

ΑΡ. 290.—ΑΕΞΙΓΡΙΦΟΣ.
CHARADE

Mon premier donne passage aux vapeurs.
Dans mon second on trouve do vapeurs;
De mon tout est muni tout voyageur.

 MAR. r.

acv

Βατοδμ. Μ. Π.


