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‘ 0  θρίαμβός της φύσεως.—Αί ίδίαι το ί Μπερτελώ 
περί τοϋ μέλλοντος.—Περί της φυματιώσεως έν Κί
να.—Τ α  έθιμα τής ’ Αγγλικής βουλής.—Τ α  Ρωσσι- 
κά κάτεργα έν Άμούρ.—'Γί υποφέρει είς δημοσιο
γράφος ίδεολόγος αφιλοκερδώς βέλων να ΰπηρετήστ) 
τήν ι  ατρίδα του δια  τοΰ τύπου.—‘Ο δλλανδδς συγ- 
γραφεΰς I. Κρέμερ χαι τα συγγράμματα αύτοΰ.— 
Οΰδίν νέον ύπδ τδν ήλιον (συνέχεια και τέλος).— 
Πρακτικαΐ συμβουλαι υγιεινής (συνέχεια).—Ά νασκα- 
φαι έν Αίγύπτίρ.—Εις τήν σαρακοστήν (ποίημα).— 
Διατί ή πρου-ήτωρ ήμών Ε ϊα δέν είχεν ανάγκην 
υπηρέτριας.—Ποικίλα.—Σ^ολΛί πρός έκπα'δευσιν τών 
νοσοκόμων.—Σύνδεσμοι τών χωρικών έν Γερμανία.
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ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ Φ ΪΣ Ε ίΙΣ
Ύ π ό  ταύτην τήν επιγραφήν άνέγνωμεν έν τώ 

άγγλ ικώ  περιοδικώ ((Popular Science Monthly» 
8ν άξιοπερίεργον άρθρον τό δποϊον έν μεταφρά- 
οει καί συντομία έκθέτωμεν ώδε :

*0  άνθρωπος εύρίσκεται Ιν άκαταπαύστω  
πάλη π30ς τήν φύσιν. Έ ν τω συγκερασμένω 
κλ ίμ ατι ουτος κατώρθωσε νά ύποτάξη τήν φύ
σιν, ά λ λ ’ έν τοϊς τροπικοΐς, ευθύς ώς έξασθενί- 
ο? ή πάλη καί δ άνθρωπος παύση ιρέρων τήν 
πανοπλίαν κατά  τής φύσεως, αυτη βαθμηδόν 
εισέρχεται είς τά δ ικαιώματά  της καί ταχέως 
έζαφανίζει άπαντα τά ίχνη τής πρώην κυριαρ
χίας τοΰ ανθρώπου. Ό  συγγραφεύς τοΰ μνημο- 
νευθέντος άρθρου Λζέμς Ροδ^υέη έπιβεβαιεϊ ταύ
την του τλν θίσιν διά πολλών παραδειγμάτων 
έκ τοΰ πρακτικού βίου τών άποίκων τής Νο
τίου ’ Αμερικής καί έκ τής ίστορίαςτΰν έγχωρί- 
« ν  ’Ινδών. Έ ν ταϊς άπεράντοις δάσεσι τής Νο-

Φ εβρουαρ ίου 1 8 9 6 . ’A p t6 . ί .

τίας ’Αμερικής, λ έγε ι δ ρηθείς συγγραφεϋς, δέν 
θά εύρητε οΰδέ ίχνη τών ινδικών φυλών, αϊτινες 
πρό ένός αιώνος κατφκουν έν αΰτοις. Έ ν  τού
τοι? οί αρχαίοι περιηγηταί άναφέρουσιν δτι ή 
άπό τοΰ Όρινόκου εως εις τήν Ά μαζόνκαν 
δχθην ην ποτε πυκνότατα κατοικημένη. *0  
ίσχυρώτατος Καρήμπ έφύλαττε ταύτην τήν 
δ/θην έκ τής ίσπανικής έπιδρομής, έκεϊ δέ ενθα 
τήν σήμερον έπϊ έκατό μ ίλια έκτε ίνετα ι παρ- 
θενικόν δάσος καί έπικρατει απροσπέλαστος ά -  
γριότης, ύπήρχον ποτε άκμάζουσαι κώμαι τών 
’Ινδών, έκ τών δποίων τήν σήμερον ουδέ έλά χ ι- 
στα ίχνη διεσώθησαν. Τό παν έλειάνθη, τά π α ν  
έξηφανίσθη ύπό τής θριαμβευούσης φύσεω ς.Έ κ ιΐ 
δέ δπου Ιμεινον ινδικαί κώμαι, αδται άποτε- 
λοΰσιν ώς τ ι δλον μετά τής περικυχλούσης αιί- 
τάς φύσεως τοΰ παρθενικοΰ δάσους. Αί ίνδ ικα ί 
καλύβαι, έστεγασμέναι διά κλάδων φοινίκων- 
είνε απαρατήρητοι έντάς τής πολυτελούς τρο
πικής βλαστήσεως· οί δέ κάτοικοι αύτών συνε, 
μορφώθησαν πρός τήν φύσιν τών τροπικών, άλλά  
δέν ύπέταξαν αυτήν. Οί καλλιεργηταΙ(Ρ1αηΙ»Γ8ί) 
καί οί άποικοι έν τα ϊς τροπικαϊς χώραις, έννον, 
ε ΐτα ι, δέν δύναντα ι νά διάγωσι τοιούτον βίο— 
ώς οί ’Ινδοί, ενεκα δέ τούτου αναγκάζονται 
Ικαστον τεμάχιον γής νά κατακτώ σ ι διά πολ- 
λοΰ κόπου. 'Η  πάλη ουδ’ έπί στιγμήν διακό
π τετα ι. 'Ό ταν δέ αυτη καταπαύση, η δτχν δ ά- 
ποικος έγκαταλείψη τήν καλλιέργειαν^ρίαπίβ^οη) 
καί μετοικήση εις άλλον τόπον,— ή τροπική φύ- 
σις αμέσως τά παν κυριεύει καί ταχέως παν 
ίχνος καλλιεργείας έκλείπει, έν δέ τώ  τόπω τών 
πρώην καλλιεργειών (plantation) έκ νέου βλα- 
στάνει παρθενικόν δάσος ώς νά μή ένήργησέ 
ποτε ένταΰθα ή χεΙρ τοΰ ανθρώπου. Παοά τάς 
δχθας τοΰ ποταμού Δεμεράρα έντάς κύκλο»



Α Σ Τ Ρ Α Π ΗI
Ιχοντος διάμετρον έκατόν μ ιλ ίω ν, οΰ πρό πο λ
λών έτών ΰπήρχον πλούσιαι πλαντάσιαι* οί ίδ ι- 
οκτήται έγκατέλειπον αΰτάς, τώρα δέ έν τούτω 
τώ  τόπω ΰψοΰται πυκνόν δάσος, μόνον δέ εν 
μια γωνία αΰτοΰ καλύβαι τινές τών Νέγρων δει- 
κνύουσιν δτι άνθρωποι κατοικοϋσιν άκόμη έν
ταΰθα. Ά λ λ ' οί Νέγροι ώς καί οί ΊνδοΙ δέν 
παλαίουσι πρός τήν φύσιν καί δέν τείνουσι νά 
ίιποτάξωσιν αυτήν, άλλά  συμμορφοϋνται πρός 
αΰτήν άποτελοΰντες ώς τ ι μέρος τών μεγάλων 
αΰτής κτήσεων.

'Ο ρηθείς συγγραφεύς δ ιηγείτα ι δτι μίαν φο
ράν έτυχε νά έπισκεφθή εκείνον τόν τόπον ένθα 
πρότερον ίιπήοχον τελειό τατα ι πλαντάσ ια ι μετά 
τών έπαύλεων, τών αλευρομύλων κ τλ . μετά £ν 
έτος άπό τής έγκαταλείψεως αΰτών υπό τών 
λενειών. "Ολος ουτος ό τόπος έβλάστησεν εντός 
τοΰ όλίγου τούτου χρονικού διαστήματος τοιού- 
τους πυκνούς θάμνους, ώστε εδέτσε τής συνερ
γασίας τών σκαπανέων δπως άνοίξωσι δίοδον. 
Μετά πολλοΰ κόπου κατώρθωσαν έπί τέλους νά 
είσδύσωσιν εις τούτον τόν τόπον ένθα έπρεπε νά 
κ ε ΐτα ι δ έγκαταλειφθείς οίκος τοΰ plantator-

ΙΙρό ένός έτους ό τόπος ουτος ην έξαίρετα 
καθαρισμένη πλατεία  μετά κήπου έξ έπωροφό- 
ρων δένδρων. Τώρα δέ ένταΰθα ήδύνατό τ ις  νά 
χαρατηρήσϊ] κατά  μέγα βαθμόν άξιοσημείωτον 
θέαμα. Έ κ  τοΰ παοθενικοΰ δάσους τοΰ υψωμέ
νου ώς σκιερόν τείχος παρά τά άκρα τής πλα 
τείας έξετείνετο πρός αΰτήν πυκνόν δίκτυον 
έρπόντων φυτών. Ταύτα τά φυτά ώς νά είχον 
έπιπέση έπ ί της πλατεία ς έκ πάντων τών με
ρών. Τινά αΰτών αΐωρούμενα έκ τών υψηλών 
δένδρων τού δάσους έξέτεινον ε?ς τά έμπρός 
τούς μακρούς ευκάμπτους κλόνους το>ν τούς έξε- 
λισσομένους ώς οφεις, οΐτινες είχον έναερίους ρί
ζας έν τοΐς μέρεσι τής προσηλώσεως τών άραών 
των. θ ά  έξελάμβανέ τις τούτους τούς κλάδους 
ώς γιγαντια ίους δακτύλους, οΐτινες έπειρώντο 
νά καταλάβωσιν δλον τό καθαοισθέν έδαφος. 
Ματαίως έζήτουν <3π<όρας έν τώ  κήπω ενθα πρό
τερον ύπήρχον έν τοσαύτη αφθονία. Α ί πορτο- 
καλέαι πανταχόθεν πεοιβαλλόμεναι υπό τώ νερ - 
πόντων φυτών βραδέως έξηραίνοντο έν ταϊς άγ- 
κάλαις αΰτών, ένφ εις τα πέριξ άνεπτύβσετο 
πλουσίους νέα βλάστησις είς λογαριασμόν τής 
προτέρας ήτις είχε καταλάβει τάς ξένας κτή
σεις. "Α παντα ταΰτα  τά δένδρα τά φυτευθέντα 
ΰπό τού καλλιεργητοϋ ήσαν ξένα τούτων τών 
τόπων, οίονεί αρπαγές, οΐτινες έπρεπε νά κατα - 
στραφώσιν εΰθύς ώς ή φιλόπονος χειρ τοΰ καλ- 
λιεργητοΰ παυσει προφυλάττουσα αΰτά άπό της 
έξουσίας τοϋ παοθενικοΰ δάσο)ς. ’Ενόσω ό ά ν 
θρωπος προεφύλαττεν αΰτά καί κατέστρεφε τούς

έχθρούς τω ν, ταύτα  άνεπτύσσοντο, ά λ λ ’ εΰθύς 
ώς έγκατέλειπεν αΰτά , ταύτα  ΰπέκυψαν εις τήν 
κυριαρχίαν τής περικυκλούσης φύσεως. Έ ν τφ  
έγκαταλειφθέντι οίκω έπίσης λ ίαν έναργώς πα- 
ρετηρεΐτο ή καταστρεπτική έργασία τής τροπι
κής φύσεως, ήτις έτεινε νά εξόντωσή άπαντας 
τούς άκαλέστους ξένους. Οί τοίχοι τής οικίας 
είχον ήδη καλυφθη υπό πυκνού στρώματος τών 
έρπόντων φυτών Έ ν έκαστη, χαραμάδα, έν έκά- 
σττ, <5π·?ί μεταξύ τών πλίνθων εΐσέδυσαν έναέ- 
ριοι ρίζαι. Ε ντός τής Οικίας αί ρίζαι αδται άνοί- 
ξασαι έλευθέραν δίοδον διά τών χαραμάδων 
τής στέγης ·ί)ωροΰντο ώς σ τα λα κτίτα ι καί έπλή- 
ρουν δλον τό έλεύθερον διάστημα διά τών π α 
ραφυάδων των έκτεινομένίον είς ο\α. τά  μέρη 
έως οδ φθάαωσι διά τών ροιγμών τού δαπέδου 
τό κάτω  κείμενον έδαφος. ’Ολίγον κ α τ ’ όλίγον 
τοιουτοτρόπως καταστρέφεται δ σύνδεσμος με
τα ξύ  τών μερών τοΰ οί/.ου· οί θερμίται θά συμ- 
πληρώσωσι τό υπό τής βλαστήσεως έναρςάμε- 
νον έργον, ή δε οικία αφού άποσυντεθή είς τμή
ματα ταχέως θά έξαφανισθή υπό τό στρώμα 
τής πυκνής τροπικής βλαστήσεως. Μετά τινα 
έτη έν τω  «ΰ τώ  τόπω ένθα ηγείρετο ό οίκος θά 
συρίττει τό πυκνόν τροπικόν δάσος θριαμβεύων 
έπ ί τής έργασίας τοΰ άνθρώπου, μόνον δέ δ λ ί
αν έμπειρος οφθαλμός θά δύνηται νά διακρίντι 
τ ά  ϊχνη ταύτης τής έργασίας.

Τοιαύτη είνε ή τύχη άπασών τών έγκα τα - 
λειφθεισών υπό τοΰ άνθρώπου κτήσεων έν ταϊς 
τροπικαΐς χώραις. 'Η  φύσις έν τοΐς τροπικοΐς 
λ ίαν ένεογώς σπουδάζει νά έξοντώστ] τά ίχνη 
τής διαμονής τοϋ άνθρώπου καί τής έργασίας 
αΰτοΰ. "Ενεκα δέ τούτου είνε δύσκολον νά έξεύ- 
ρ·(ΐ ταΰτα  τά ίχνη έν τφ  δάσει τών τροπικών. 
[ΙερΙ τοΰ δτι έντός τούτου τοΰ πυκνοΰ δάσους 
έζων ποτέ άνθρωποι μαρτυροΰσιν ένίοτε οί ευ
ρισκόμενοι έπί τοΰ έδάφους λίθινοι πελέκεις, 
τοιαΰτα έργαλεΐα τά  όποια δύνανται νά άντι- 
στώσιν είς τήν καταστρεπτικήν ένέργειαν τής 
φύσεως. "Α παντα δέ τά άλλα  τά  έργαλεΐα καί 
άπασαι αί οίκοδομαί άνεπιστρεπτεί καταστρέ- 
φονται εΰθύς ώς έγκαταλειφθώσιν εις τήν τύχην 
τω ν. Έ ν τίί εις τούς "Αγγλους άνηκούση Γβι* 
άνη, λόγου χάριν, ύπήρχον δύο φρούρια κατε- 
σκευασμένα έξ οπτών πλίνθων. Τό έν φρούριον 
έγκατελείφθη κατά τό 1740 , τό δε έτερον κατά  
τό 1812 . Τό πρώτον ήδη έξηφανίσθη σχεδόν 
υπό τό πυκνόν στρώμα τής βλαστήσεως, αλλά 
καί τό δεύτερον κατέστη άπρόσβλητον, δ ιότι 
ήδη τό παοθενικόν δάσος έπνιξεν αΰτό έν τα ϊς 
ι’σχυραΐς του άγκάλα ις. Τοιαύτη τύχη κατέλα 
βε τό κατά τό 18 Ί 0 έγκαταλειφθέν νεκροτα- 
φεΐον έν Δζορτζτόουν.
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Οΰδείς τάφος φαίνετα ι υποκάτωθεν τών πυ
κνών χόρτων, οΰδέν μνημεΐον διέμεινεν άκέραιον, 
τό παν κο>τεστράφη καί έξοντώθη υπό τών ρι
ζών τών έρπόντων καί άλλων φυτών. 'Η  πάλη 
τοΰ άνθρώπου μετά τής φύσεως δέν καταπαύει 
καθ δλην τήν ζωήν τοΰ άνθρώπου, άλλά μετά 
τόν θάνατον αΰτού ή φύσις εισέρχεται εις τά 
δ ικαιώματα της καί θριαμβεύει.

ΑΙ ΙΔΕΑ! ΤΟΥ ΜΠΕΡΤΕΛΩ
Π Ε Ρ Ι Τ Ο Ϊ  Μ ΕΛΛΟ Ν ΤΟ Σ.

Ύ π ό  ποιον είδος παρίστατα ι τό μέλλον τής 
γηίνου σφαίρας έν τή κεφαλή, τών διαφόρων εΰ- 
φαντάστων άνό'ρών, πολλάκις έγένετο θέμα τής 
δημοσιογραφίας. Ά λ λ ’ Ι τ ι περιεργότεραι είνε 
αί περί του μέλλοντος ίδέαι ένός μεγάλου έπ ι- 
σιήμονος, δστις ήνοιξεν έν τή έπιστήμτρ νέας 
οδούς καί διά τούτων συν?τέλεσεν είς τήν άνα- 
καίνισιν τοϋ βίου τών συγχρόνων καί τών έπε- 
λευσομένων γενεών. ‘Ο περιφανής Γάλλος χη
μικός Μ περτελώ είνε είς μέγας έπιστήμων. 
Έ π ’ έσχάτων οΰτος παρέστησε τήν εικόνα τοΰ 
μέλλοντος, ήτις είνε περίεργος ύπό πολλάς έπό- 
ψεις. Ή  χημεία, είπεν ούτος έν τ ιν ι συμποσίω, 
κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας παρήγαγε 
μεγάλα άποτελέσματα. ’ Αλλά τοΰτο είνε μό - 
νον ή άρχή, ταχέως θά λυθώσι πολλά αξιοση
μείωτα προβλήματα Κατά τά  20 0 0  έτη δέν 
θά ύπάρχη πλέον ούτε άγροτική οικονομία, ούτε 
γεωργοί, διότι ή χημεία θά καταργήσν] τήν 
καλλιέργειαν τοϋ έδάφους ώς τήν σήμερον αυτη 
έκτελεϊτα ι. Δέν θά ύπαρχουσιν άνθρακωρυχεΐα, 
έπομένως δέν θά συμβαίνωσιν άπεργίαι τών με- 
ταλλευομένων, διότι τά  καύσιμα υλικά θά άν- 
τικαθιστώ ντα ι διά φυσικών καί χημικών ενερ
γειών. Τά τελωνεία καί οί πόλεμοι θά καταρ- 
γηθώσιν, ή άεροπορία γινόμενη τνί βοήθεια χη- 
μικών υλικών, γενικευομένη θά άπαγγείλτ, τήν 
θανατικήν καταδίκην εις ταύτα . Τό πρόβλημα 
τής βιομ/χανίας θά σύγκειτα ι ε ’ς τήν έξεύρεσιν 
τών άνεξαντλήτων πηγών τής δυνάμεως ήτις 
θά άνανεοϋτο διά τοϋ έλαχίστου κόπου. Μέχρι 
τοΰδε δ άτμός παρήγετο διά τής χημικής 
ένεργείας τών καιομένων γαιανθράκων, άλλά 
οδτοι δυσκόλως έξορύσσονται καί τά  έν τοΐς 
έγκάτο'.ς τής γής στρώματα αΰτών άπό ημέρας 
είς ημέραν έλαττοΰντα ι. "Ενεκα τούτου πρέπει 
νά τεθϊί είς χρήσιν ή θερμότης τοΰ ήλίου καί ή 
θερμότης τοΰ φλοιοΰ τής γής. 'Γ πάρχει έλπίς
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δτι είνε δυνατόν νά χρηβιμοποιηθώσιν άμφότε- 
ραι αί πηγα ΐ τής θερμότητος κατά μέγιστον 
μέτρον. Ή  %νώρυξις φρέατος έχοντος βάθος 
3000  έως 4000  μέτρων είνε τελε ίως δυνατή 
εις τούς συγχρόνους μηχανικούς, ετι δέ περισ
σότερον είς τούς μέλλοντας. Έ νταΰθα θά εΰρε- 
θνί πηγή πάσης θερμότητος καί πάσης βιομη
χανίας* έάν προστεθ^ καί ή δύναμις τοΰ υδατος 
θά είνε δυνατόν νά τεθώσιν εις κίνησιν παντο
ειδείς μηχαναί, αύτη δέ ή πηγή τής δυνάμεως 
καί έπί έκατόν έτη δέν θά έλαττωθ^ κατά 
πολύ. Διά τής γηίνης θερμότητος θά έλύοντο 
πολλά χημικά προβλήματα έν οίς καί τό πρό
βλημα τής χημείας περί τής παρασκευής τής 
τροφής διά χημικών μέσων. Τά πρόβλημα τού
το ήδη έλύθη κατ άρχήν : η ένωσις τοΰ λ ύ -  
πους καί τοϋ βουτύρου άπό πολλοϋ είνε γνω 
στή, μ ε τ ’ οΰ πολύν δέ χρόνον θά γνωσθή καί 
τό συστατικόν τών στοιχείων τοΰ άζωτου. Τά 
πρόβλημα τής παραγωγής τών τροφών είνε κα- 
θαρώς χημικόν. Εΰθύς ώς ευρεθ·?) άναλόγως εΰ- 
θηνή δύναμις, θά άρχίσωσι νά κατασκευάζωσι 
θρεπτικάς οΰσίας διά τού άνθρακικοΰ οξέος, διά 
τού υδρογόνου καί τού οξυγόνου έκ του ΰδατος 
καί διά τοΰ άζώτου έκ τής άτμοσφαίρας. Ε 
κείνο τό οποίον έτραττον μέχρι τοΰδε τά φυτά , 
έν τφ  μέλλοντι θά κατασκευάζηται ύπό τών 
άνθρώπων κα ί έτ ι τελειότερον τής φύσεως. Θά 
έπιστη δ καιρός δτε έκαστος θά έχ^ έν τφ  θυ- 
λακίω  του μέρος τ ι χημικών συστατικών διά 
τών δποίων έκαστος θά ίκανοποιή τήν πείναν 
του, χωρίς νά θέλη, νά γνωρίζϊ) τόν καιρόν τής 
ήμέρας καί τού έτους, τήν βροχήν καί τήν ξη
ρασίαν, τό ψύχος, τήν χάλαζαν καί τά έντομα. 
Τότε θά συμβίί τοιαύτη άλλοίωσις τών πάντων 
τήν δποίαν τήν σήμερον οΰδέ δυνάμεθα νά φαν- 
τασθώμεν. Θά έκλείπωσιν οί σπειρόμενοί άγοοί, 
οί άμπελοι, ο! λειμώνες. Ό  άνθρωπος θά γίνγ) 
ηθικότερος καί πραότερος, διότι δεν θά ζνί διά 
τής σφαγής καί τής καταστροφές τών ζώντων 
άντων. Τότε Οά παύσγι $; τήν σήμερον ΰφιστα- 
μένη διαφορά μεταξύ τών εΰφόρων καί. τών άφό- 
ρων χωρών, ίσως δέ αί έρημοι καταίτταθώσιν εΰ- 
χάριστος τόπος πρός κατοικίαν τών ά/θρώπων, 
διότι έκεΐ είνε ύγιέστερον τό κλίμα η έν τφ  
υγρφ έδάφει καί ταις έλώδεσι πεδιάδαις έν ταϊς 
δποίαις τήν σήμερον εΰύ'οκιμεΐ η γεωργία. Τότε 
θά φθάσ/ι είς τήν τελ ίία ν  άκμήν της ή κ α λ λ ι
τεχνία  καί ή εΰμάρεια τοϋ άνθρωπίνου βίου. Ή  
γή όέν θά παραμορφοϋται πλέον, ούτως είπείν, 
εκ τών γεωμετρικών σχημάτων, τά όποΐα έκτε- 
λοϋνται τήν σήμερον ύπό τών γεωργών. Αυτη 
θά μεταβληθνί ε ς παράδεισον, έν τφ  όποίω θά 
βλαστάνωσι χόρτα καί άνθη, δάση καί θ*μνοι
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καί οί άνθρωποι θά έχωσιν άπαντα  έν αφθονία 
ζώντες εν τώ  χρυσώ α ίώ ν ι. Ό  άνθρωπος δέν θά 
παραδίδηται είς τήν αεργίαν καί τήν διαφθο
ράν. Είς δρος τής ευδαιμονίας είνε ή έργασία· 
κα ί b άνθρωπος θά έργάζητα ι, διότι αυτη ή ερ
γασία θά η άναγκα ία  είς αΰτόν, δπως φθάση 
είς τόν άνώτατον βαθμόν τής διανοητικής, ηθι
κής καί αισθητικής άναπτύξεω ς.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΕΩΣ
ΕΝ Κ ΙΝ Α .I

"Απαντες οί Εΰρωπαΐοι ιατροί, οϊτινες εξνί- 
(Τκησαν τό έπ άγγελμ ά  των έν Κ ίνα, έπιβεβαι- 
οΰσιν δτι ή φυματίωσις, $ τ ις προξενεί τόσον ρε
γάλας καταστροφάς έν τοΐς εΰρωπαϊκοΐς κέν- 
τροις, σπανίως άπαντα μεταξύ τών Κ ινέζων, 
οιτινες ώς νά φαίνωνται απρόσβλητοι 6πό τής 
μάστιγος ταύτης τής άνθρωπότητος. Τινές έπ ι- 
στήμονες έξέφρασαν μάλιστα  τήν υπόθεσιν δτι 
εϊνε προνόμιον τής κίτρινης φυλής τό νά μή 
προσβάλληται υπό ταύτης τής νόσου. Ό  Έρ- 
νέστος Μαρτέν έν τώ  άρθρω του, δημοσιευθεντι 
περί τούτου τοΰ ζητήματος έν τώ γα λλ ικώ  πε
ριοδική «R evue Scien tifique», έξηγεΐ τό άνεπί- 
δεκτον τής προσβολής υπό ταύτης τής νόσου έκ 
τυχα ίω ν α ίτ ιώ ν . Οΰτος φρονεί δτι έν Κίνα δέν 
υπάρχει τόσον πολΰς πληθυσμός έν ταϊς πόλε- 
σιν, ώς παρατηρεί τ ις τοΰτο έν τοΐς μεγάλοις 
εΰρωπαϊκοΐς κέντροις. Παρ’ δλην τήν πολυκο
σμίαν έν Κ ίνα, ·ίίτις υπερτερεί κατά  τόν πληθυ
σμόν πολλάς άλλας χώρας τής γής, έν ταϊς πό- 
λεσιν αΰτής οί κάτοικοι δέν εϊνε τόσον πολυά
ριθμοι ώς έν ταϊς μεγαλοπόλεσι τής Εΰρώπης. 
Τό ΓΙεκϊνον, λόγου χάριν, δέν έχει έν έκατομ- 
μύριον κατο ίκω ν ή δέ πολυανθρωποτέρα πόλις 
τής Κίνας ή Καντόνη έχει μόνον 1 ,6 0 0 ,0 0 0  
κατο ίκ. ’Εκτός τούτου έν οΰδεμια κινεζική πό- 
λει δύνατα ι τις νά άπαντήση τόσον πυκνά κα- 
τοικουμένας συνοικίας, ώς έν Ιίαρισίοις 3 Λον
δίνω· έπ ειτα  έν Κίνα δέν εϊνε πολύ α νεπ τυγ
μένη ή βιομηχανία, δέν άπαντώσι πολλά μ εγά 
λα  έργοστάσια τά  όποια νά δίδωσιν εργασίαν 
είς πολΰν λαόν δστις νά ζή έν συνοικίαις πεπυ- 
κνωμένος καί νά βλάπτη  διά τής λυμάνσεως 
τοΰ άέρος τήν υγείαν τών λο ιπών κατοίκων. Δέν 
υπάρχει έπίσης συμπύκνωσις ανθρώπων έν τοΐς 
στρατώσι, ήτις λαμβάνει χώραν έν πολλαϊς χώ - 
ραις τής Εΰρώπης. Έ ν Κίνα δέν υπάρχει διαρ
κής στρατός. Εϊνε αληθές δτι χ ιλ ιάδες τινες 
Τάταροι άποτελοΰσι τήν σωματοφυλακήν τοΰ 
Μπογδιλάνου, άλλά  καί οΰτοι δέν ζώσιν έν τοΐς 
στρατώσι· ένΐ λόγω στρατός, ώς έννοεϊται υπό

τών Ευρωπαίων, δέν όπάρχει. ’Ενώ, άκριβώς Ιν 
τοΐς εΰρωπαϊκοΐς στρατοίς, λαμβανομένων ί ι π ’ 
δψιν τών σ τα τ ισ τ ικώ ν διδομένων, ή φυματίωσις 
αρπάζει τάν μέγαν αριθμόν θυμάτων. Έ ν Γ αλ
λ ία  π . χ . 40 ο)ο έκ τών άποθνησκόντων έκ τής 
φυματκόσεω ς άννίκουσιν είς τοΰς στρατιωτικούς, 
ή δέ έκ τής φυματιώσεως μόλυνσις ώς έπ ί τόν 
π λ ε ΐσ το ν  δ ιαδ ίδετα ι έν τοΐς στρατώσιν.

Ά λ λ η  πηγή τής διαδόσεως τοΰ μολυσμοΰ, έν 
Εΰρώπη εϊνε αί φυλακαί καί ή έπ ί μακρόν έν 
αΰτα ΐς έγκλεισ ις τών καταδίκο>ν. Έ ν  Κίνα αί 
φυλακα ϊ εϊνε άκάθαρτα οικήματα, έν οίς οΰδέ 
λόγος γ ίνετα ι περί υγιεινής, ά λ λ ’ b ποινικός 
κώδηξ τής Κίνας σπανίως καταδικάζει είς έγ- 
κλεισιν έν ταΐς φυλακαίς. ‘ Η θανατική ποινή, 

ή έξόρισις, ή μαστίγωσις καί ή έπίθεσις ζυλίνων 
περιλαίμ ιων. — Ιδού αί πο ινικα ί τιμωριαι τών 
Κινέζων δ ικασ τώ ν , κ α τ ’ αυτόν δέ τόν τρόπον 
άποφεύγουσιν έν Κίνα τήν συμπύκνωσιν τών κα
ταδ ίκω ν έν τα ΐς φυλακα ίς. Έ ν τούτοις, έν τα ΐς 
πόλεσι τής Κίνας, έν α ϊς πάσα υγιεινή  έλλεί- 
π ε ι, ή φυματίωσις έπρεπε νά εύρη εΰνοϊκόν δ ι ’ 
έαυτήν έδαφο;· ένώ τοΰτο δέν συμβαίνει. Ό  
Μαρτέν υποθέτει δτι ή έλλειψ ις τής διαδόσεως 
τής φυματιώσεως έν ταΐς άκαθάρτοις πόλεσιν 
έξαρτάτα ι και έκ τοΰ δτι ή μέθη είνε σχεδόν 
παντάπασιν άγνωστος έν Κ ίνα, ένί|> έν Εΰρώπη 
ή μέθη παρίστατα ι ώς ή κυρία α ίτ ία  τής άνα
πτύξεως καί τής διαδόσεως τής φθίσεως. Τά 
δπιον. έν ταύτη τη άναφορςι, δείκνυτα ι δχι τό
σον έπιβλαβές.

Έ ν τούτοις, άδύνατον νά άρνηθή τ ις δτι οί 
Κινέζοι εϊνε δλως άνεπίδεκτοι προσβολής έκ 
τής φθίσεως. Εϊνε γνωστόν, δτι ή λευκότης τοΰ 
δέρματος, ή ξανθή η πυρρά κόμη θεωρούνται 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα έκείνων τών άνθρώ- 
πων οι όποιοι Ιχουσι προδιάθεσιν πρός τήν φθί- 
σ ιν ,— τοΰτο αναγνωρίζεται υπό πολλών έζόχων 
ιατρών. Έ ν Κίνα οΰδέποτε άπαντώσιν έγχώριο» 
ξανθοί η πυρρότριχες* άν δέ παρατηρεϊται παρά 
τοΐς Κινέζοις ένίοτε παραλλαγή έν τώ  χρώματ» 
τής έπιδερμίδος καί τής κόμης, εξάπαντος έν 
ταϊς βλεψίν αΰτών ρέει μικτόν α ίμα. *0  Μαρ
τέν έπίσης θεωρεί ώς α ιτ ίαν τής παρά τοΐς Κ ι- 
νέζοις μή διαδόσεως τή ; φυματιώσεως τήν έκ
τακτον άπάθειαν τοΰ χαρακτήρος αυτών. Οί Κι
νέζο», ώς έπί τό πλεΐστον, άδιαφοροΰσι πρός 
πα ν , ή νευρικότης καί αί νευρικαί άσθένειαι εϊνε 
σπανιώ τατα ι έν Κ ίνα, είνε δέ γνωστόν, δτι 
άκριβώς ή νευρικότης καί η εΰαισθησία είνε εϊς 
εΰνοϊκός δρος πρός άνάπτυξιν τής φθίσεως.

ΑΣΤΡΑΠΗ
Τ Α  Ε Θ ΙΜ Α  

ΤΗ Σ  ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Οΰδεμία βουλή έν Εΰρώπη έχει το ιαύτας 

χαρακτηριστικάς διαφοράς οΐας δύνατα ί τ ις νά 
άπαντηση έν τη βουλή τής ’ Α γγλ ία ς , ητις οΰ- 
σιωδώς διαφέρει πασών τών βουλών τής Εΰρώ
πης. Οί Ά γ γ λ ο ι έπιμόνως φυλάττουσι τάς πα 
ραδόσεις και τά έθιμα ώς πρός τήν έξωτερικήν 
διακόσμησιν τών δημοσίων οίκοδομών ένεκα δέ 
τούτου έν ταύτη  τη διακοσμήσει απαντα  τ ις 
πολλούς άναχρονισμούς. Έ ν τή βουλή τής ’ Α γ
γλ ία ς , άποτελουμένη έκ τής κάτω  καί άνω βου
λής (τώ ν  κοινοτήτων καί τών λόρδων) διαμέ- 
νουσιν έτ ι έν ίσχύι πολλά έθιμα τοΰ μεσαίωνος. 
Ι δ ία  συνέλευσις τών άντιπροσώπων είναι μόνον 
ή βουλή τών κοινοτήτων, άποτελουμένη έκ τών 
άντιπροσώπων τών κομητειών, τών πόλεων καί 
τών πανεπ ιστημ ίω ν— έν δλω έξ 670  μελών έκ- 
λεγομένων διά μυστικής ψηφοφορίας. Αί συνε
δριάσεις ταύτης τής βουλής παριστώσι μέγα έν- 
διαφέρον. Ε π ε ιδ ή  αυτη είναι τό κ α τ ’ έξοχήν 
νομοθετικόν σώμα τής χώρας, έν αΰτή άγω νί- 
ζονται οί άριστοι ρήτορες τοΰ τόπου.

Κ ατά τόν νόμον, αί συνεδριάσεις τής βουλής 
πρέπει νά ώσι μυστικα ί, ά λ λ ’ ό άγγλικός τύπος 
μετά μακρόν κα ί έπίμονον άγώνα κατώρθωσεν 
δπως τό δημόσιον κα ί οί ρεπορτέροι τών έφημε- 
ρίδων εισέρχονται έλευθέρως έν τή β ο υλή .Ά λλ ’ 
έπειδή μέχρι τοΰδε δέν έκυρώθη διά νομού τό 
δικαίωμα τοΰ δημοσίου τοΰ παρευρίσκεσθαι κατά  
τάς συζητήσεις τής βουλής, έκαστος βουλευτής 
δύνατα ι, έάν θέληση, νά άπαιτήση τήν έκκένω- 
σιν τών έδωλίων υπό τοΰ δημοσίου. Έ ν τού- 
τοις τό καθιερωθέν υπό τής πολυετίας έθ'.μον 
έχει δύναμιν νόμου ; ί ;  τά  δμματα τώ ν Ά γ γ λ ω ν , 
ένεκα δέ τούτον οΰδείς μέχρι τοϋδε "Αγγλος 
βουλευτής ήθέλησε νά έπωφεληθή τοΰ δ ικα ιώ - 
ματός του.

Ό  ξένος ό κατά  πρώτην φοράν έπισκεπτόμε- 
νος τήν βουλήν τών κοινοτήτων θαυμάζει βλέ- 
πων δτι άπαντες οί βουλευται κάθηνται φέρον- 
τες τούς πίλους των καί δτι ό πρ ό εδ ρ ο ς(β ρ θθ Ι ίβ Γ ) 
καί οί γραμματείς τής βουλής (c le rk ) φέρουσι 
περούκας καί μανδύας μακρούς. Κ ατά τά  ίθψ .α  
οί βουλευται πάντοτε άγορεύουσι καθήμενοι 
καί έχοντες τόν πίλον έπ ί τής κεφαλής των, 
δταν κινώσι ζητημά τ ι άναφερόμενον είς τάς 
προκαταρκτικάς υποθέσεις, ά λ λ ’ δταν άγορεύωσι 
περί άλλων ζητημάτων έγείρονται καί ϊσταν- 
τα ι άσκεπείς. Οδτοι αποκαλύπτονται έπίσης 
κατά  τήν εισοδονκαί έξοδον έκ τής αιθούσης τών 
συνσδριάσ?ων. Πρό τής ένάρζεως τών εργασιών 
Τής βουλής ίερεύς τ ι ;  τή ; Ά γγλ ικ α ν ική ς  Έ κ-
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κλησία ; άναγινώσκει προσευχήν, μέχρι δέ τοΰ 
τέλους αΰτής δέν επ ιτρέπετα ι ή είσοδος είς 
τήν βουλήν τοΰ δημοσίου. Κ ατ ’ άρχάς άνεγίνω - 
σκε τήν προσευχήν πρό τής ενάρξεως τών συνε
δριάσεων ό πρόεδρος τής βουλής, έπ ε ιτα  ή ανα- 
γνωσις άνετέθη είς τόν πρώτον γραμματέα , επ  
εσχάτων δέ ώρίσθη ιδιαίτερος ίερεύς (capellan) 
τής βουλής. Μόνον άπαξ άπό τής ίδρύσεως τής 
βουλής αί συνεδριάσεις ήρξαντο άνευ τής τηρη- 
σεως ταύτης τή ; έθ ιμοτυπ ίας. Τοΰτο συνέβη 
κατά  τό 1675 δτε b σπήκερ καί ό κλέρκ δέν ή- 
δυνήθησαν νά συμφωνήσωσι τ ίς  πρέπει ν «  ανα- 
γνώση τήν προσευχήν.

Άξιοπερίεργον έν τή ’Α γγλ ική  βουλή είνα ι 
τό πρόσωπον τοΰ σπήκερ (προέδρου τής κάτι* 
βουλής) δστις έκλέγετα ι υπό τών μελών τής 
βουλής κα ί καταλαμβάνει τήν θέσιν του ευθύς 
ώς άποδώσει τόν νενομισμένον δρκον. Τό αξίωμα 
τοΰ σπήκερ είναι περίβλεπτον καί άριστα αν
ταμείβετα ι· οδτος λαμβανει ετησίως 55 5 5  α γ - 
γλ ικάς λίρας κα ί πολυτελές οΐκηαα έν τώ ανα- 
κτόρω τής Βετσμίτερ. Τά καθήκοντά του εϊνε 
οΰμόνον περίπλοκαάλλάκαί άπαιτοΰσιν εΰςάθειαν 
καί υπομονήν. Παρ’ δλην του τήν υψηλήν θέσιν 
τήν οποίαν καταλαμβάνει έν τή βουλή τών κοι
νοτήτων, τά  δ ικαιώματά του έν αυτή είναι λ ία ν  
περιωρισμένα. Ουδέποτε ούτος δύνατα ι νά εισέλ- 
θη εις συζητήσεις μετά τών μελών τής βουλής. 
Ούτος πρέπει ήσύχως νά άποβλέπη ε'.ς τήν έπ ι- 
ψήφισιν τοιούτων νομοσχεδίων κατά  τών οποίων 
ούτος μετά μεγάλης χαράς θά ήγόρευεν, άλλά  
καθήκόν του είναι μόνον ή εισαγωγή τούτων τών 
νομοσχεδίων εΰθύς ώς ταΰτα  ψηφισθώσιν υπό 
τής βουλής* άτομικήν γνώμην ούτος έν οΰδεμιφ 
περ ιπτώ σει δύνατα ι νά έκφράση. Έ πίσης οδτοί 
δέν δύνατα ι νά καθησυχάση τάς μεταξύ τών 
βουλευτών άναφαινομένας φιλονεικίας καίνά προβ 
διορίση ποιος έξ αύτών νά άγορεύση πρώτος* 
τοΰτο άποφασίζει αΰτή ί) βουλτί. Έ ν τούτοις b 
σπήκερ,ώς καθήμενοςέπί υψηλής έδρας,θά ήδύνα
το ταχύτερον νά λύτη τοιαύτην φιλονεικίαν, 
δ ιότι αυτός καλλίτερον βλέπ ει, τ ίς  τών φιλο- 
νεικούντων βουλευτών ήγέρθη πρότερον καί είς 
τ ίνα  έπομένως ανήκει τό δικαίωμα τοΰ κ α τ ά  
πρώτον άγορεΰσαι. Τοΰτο είνα ι μικρόν παράδειγ 
μα έκ τοΰ περιωριμένου αξιώματος τοΰ προέ
δρου, ίδού δέ καί άλλο* δπως α ί άποφάσεις 
τής βουλής έκλάβωσι δύναμιν νόμου άναγκα ία  
είνα ι ή παρουσία τεσσαράκοντα μελών. Ά λ λ ά  
κα ί δταν b σπήκερ πρό τών άλλων παρατηρήση 
δτι έλλε ίπ ε ι δ αριθμός τών βουλευτών πρός τό 
νόμιμον «quorum », ούτος δέν έχει τό δικαίωμα 
νά έπιστήαη είς τοΰτο τήν προσοχήν τών μελών 
τής βουλής·καί δταν άκόμη |ν αΰτή εΰοίσκονταν
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δυο μονον βουλευταί, ούτος είναι υποχρεωμένος 
νά χείραγωγή τήν συνεδρίασιν, άφοΰ αυτη άπαξ 
ήρχισεν. Τήν ΰπόδειξιν περί τοΰ δτι έλλείπει 
((quorum)) πρέπει να κάμη είς τών παρόντων 
βουλευτών. 'Ακόμη χειρότερον! Μετά τήν λήξιν 
τής συνεδριασε&ις, κατά τήν βαθεΐαν νύκτα , δ 
σκήπερ δέν δύναται νά- άφήση τήν καΟέδραν 
του εως οδ δέν έκπληρωθή ώρισμένη τ ις  εθιμο
τυπ ία  καί άν άκόμη ή αίθουσα εκκενωθή τώνβου 
λ ευτώ ν.'Μ ίαν φοράν συνέβη, ώστε μετά μακράν 
κα ι πολύωρον συζήτησιν Ιν τη βουλή, ο! βου
λευτα ί μετα τό μεσονύκτιον άπεσύρθησαν τής 
βουλής λησμονήσαντες νά τηρήσωσι τήν νενο- 
μισμένην·. εθιμοτυπίαν καί νά άπαγγείλω σ ι τάς 
ετασημους φράσεις περί τής παύσεως τής συνε- 
δριασεως, α ϊτ ινες ως να έλυον τά δεσμά τά αυγ- 
κρατούντα τόν πρόεδρον τής βουλής επ ί τής υ- 
ψήλής του καθέδρας. Τοοαύτη δέ είναι ή λ α 
τρεία τών "Α γγλω ν τής δυνάρεως τοΰ εθίμου, 
ωστε δ Σπήκερ δέν έτόλμησε νά κα ιέλθη  τής 
έδρας του καί ήσύχως Ικάθητο βλέπων « τ ι ή 
αίθουσα τελείως Ικκενώθη, και ίσως θά έκάθητο 
εως .τής έπομένης συνεδριάσεως κατά  τήνέπιοΰ- 
σαν, Ιάν δέν έπήρχετο εις τόν νοΰν τοΰ κλητή- 
Ρ°ς τής βουλής νά παρακαλέση ένα βουλευτήν 
δπως οδτος έπιστρέψη καί προφέρη Ινώπιον τοΰ 
σπήκερ τάς καθιερωμένα; φράσεις τάς ά παλ- 
λα ττο ύσα ; αυτόν τοΰ καθήκοντός του.

Είς τάς συζητήσει; τής βουλής ό σπήκερ ου
δέποτε λαμβάνει μέρος, ένεκα δέ τούτου οδτος 
σπανίως άσκεΐ τήν ρητορικήν του ευγλω ττ ία ν . 
Οδτος μόνον άναγινώσκει τόν απαντητικόν είς 
τήν ποοσφώνησιν τής βασιλίσσης λόγον καί Ιν 
Ικτάκτω  περιστάσει προτείνει είς τούς βοολευ- 
τάς νά εύχαριστήσωσιν Ικ μέρους τής πατρίδος 
έξοχόν τινα  άνδρα διακριθέντα Ιν τώ  στρατώ η 
τώ  στόλω. Έ ν  τή ίττοοία τής ’Α γγλ ικής βου- 
λής έξοχον κατέλαβε θέσιν η ΰπό τοΰ σπήκερ 
Ά μ π ό τ  άπαγγελθεΐσα άγόρευσις πρός τιμήν τοΰ 
δουκός Β έλλιγκτον τή 1η ’Ιουλίου 1814 έτους. 
Ά λ λ ά  το ιαΰτα ι περιστάσεις, βεβαίως, συμβαί- 
νουσιν οΰχί συχνάκις, ένεκα δέ τούτου ό σπήκερ 
συνήθως άφωνο; παρ ίστατα ι Ιν τα ϊς συζητήσεσι 
τής βουλής καί μόνον προσέχει είς τήν τήρησιν 
τής τάξεως Ή  άφωνία τοΰ σπήκερ ιδία φαίνε
τα ι παράδοξος, άν λάβωμεν ΰ π ’ οψιν δ'τι αύτά 

τό ονομα τούτου τοΰ άξιώματος προέρχεται Ικ 
τοϋ ρήματος ((speak» (λα λ ε ϊν ) , Ινώ δ σπήκερ 
ουδεποτε απαγγέλλε ι το ιαύτα ; μακράς αγορεύ
σεις δποΐαι απαγγέλλο ντα ι ΰπό τών προέδρων 
τών βουλών τών λοιπών χωρών.

Καθήκον τοΰ σπήκερ είναι νά τηρή τήν τάξ ιν  
κατά  τάς συνεδριάσεις καί νά άπομακρύνη Ικεί- 
νους τους βουλευτά; ο ϊτ ινε; εκτραχηλίζονται

κατα  τόν υπόλειπον χρόνον τής συνεδριάσεω^ 
τή ; βουλής. 2 !πουδαιοτάτη τιμωρία τήν δποίαν 
δ σπήκερ δύναται νά Ιπ ιβάλλη είς τόν βουλευ* 
τήν είναι τά νά καλέση αυτόν διά τοΰ ονόματος. 
Συνήθως ο σπήκερ αποτείνετα ι είς τόν βουλευ
τήν καλών αυτόν: ((Σεβαστόν μέλος άντιπροσω- 
πεΰον την δείνα εκλογικήν περιφέρειαν». Έ άν 
δέ καλέση τόν βουλευτήν κ α τ ’ δνομα, πρός τ ι 
μωρίαν τής απειθείας η τής αταξίας του έν τή 
βουλή, οδτος ο βουλευτής θεωρείται καθ’ δλον 
τόν καιρόν μή ανήκων είς τήν βουλήν. Έ ν  τού- 
τοις παρόμοια περιστατιχ.ά σπανίως συμβαί- 
νουσι. Συνήθως δ Σπήκερ μόνον απειλε ί τόν βου 
λευτήν διά ταύτης τής τιμωρίας κα ί τοΰτο ήδη 
είναι αρκετόν νά επαναφέρη τήν τά ξ ιν . Μίαν 
φιράν είς βουλευτής είς τήν τοιαύτην απειλήν 
τοΰ σπήκερ ανευλαβώς ήρώτησεν αύτόν: ((Τί δέ
θα προέλθη εκ τοΰ δτι θά μέ καλέσης διά τοΰ 
ονόματό; μ ου ;» Ό  σπήκερ άπήντησεν είς τοΰτον 
δι επίσημου καί Ιμφαντικοΰ τόνου: ((Τοΰτο είς 
μόνον τόν Θεάν είναι γνωστόν.

‘Ο σπήκερ είς ούδεμίαν μερίδα τής βουλής 
ανήκει και πρέπει νά διαττ,ρή τελείαν άμερολη- 
ψ ιαν. Ί  ό ίσχυρώς παρά τώ "Α γγλω  άναπτυχθέν 
συναίσθημα τοΰ καθήκοντος αύτοΰ,ώς πολίτου, 
απολήγει εις τό δτι καθ’ ήν στιγμήν δ σπήκερ 
τοποθετείτα ι επ ί τής έδρας του Ιν τή βουλή 
ένθα ενώπιον του κ εϊτα ι ή αργυρά ράβδος—  
συμβολον τοΰ αξιώματος αύτοΰ, δ ι’ αύτόν παύ- 
ουσι πάσαι αί διάφορα! τών πολιτικών μερίδων, 
ή κοινωνική θέσις καί τά  αξιώματα  τών βου
λευτώ ν, οδτος δέ Ιξ ίσου άδιαφόρως θλίβει τήν 
χεΐρα έκαστου τών βουλευτών κατά τήν συνήθη 
παρέλασιν αύτών παρά τήν έδραν του. ΟύδεΙς 
βουλευτής τής αγγλ ικής βουλής ουδέποτε Ιξέ- 
φρασεν ουδέ τ/,ν Ιλαχίστην υπόνοιαν περί τής με- 
ροληψίας τοΰ σπήκερ. Διά τοΰτο δ σπήκερ τής 
βουλής εκλέγετα ι μή λαμβανομένης ύπ ’ δψιν 
τής πολιτικής καταστάσεως καί τής μεταβολής 
τοΰ υπουργείου ούτως ώστε κατά  τήν είς την 
αρχήν Ιπάνοδον τοΰ συντηρητικοΰ (torg) υπουρ
γείου είνα ι δυνατόν Ικ νέου νά Ιγλεγή  δ αυτός 
σπήκερ δστις κατείχε τοΰτο τό άςίωμα Ιν τώ 
φιλελευθέρω ΰπουργείω.

Αί συνεδριάσεις τής βουλής τών κοινοτήτων 
γίνοντα ι τή δευτέρα τή τρίτη τή πέμπτη καί τή 
παρασκευή είς τάς τρεις μ. μ. καί έξακολου- 
θοΰσι πέραν τοΰ μεσονυκτίου· Ινωρίτερον τοΰ με
σονυκτίου ή συνεδρίασις δύνατα ι νά παύση μό
νον κ α τ ’ ειδικήν άπόφασιν τής βουλής. Τήν τε- 
τάρτην αί συνεδριάσεις Ιξακολουθοΰσιν άπό τής 
12ης έως τών 6 μ .μ . τό δέ σάββα τον ή βουλή 
συνεδριάζει μόνον κ α τ ’ εκτάκτους πεοιστάσεις 
δταν συναθροισθώσι πολλαί υποθέσεις περί τά
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τέλος τής βουλευτικής περιόδου. Πρέπει νά 
προσθέσωμεν οτι Ιν ’ Α γγλ ία  οί βουλευταί ουδε- 
μίαν αμοιβήν λαμβάνουσι διά τό οΰχί εύκολον 
κόπον τω ν. Κ αίτοι τοΰτο Ιμποιεΐ τιμήν εις τά 
πολιτικόν συναίσθημα τών "Α γγλω ν, Ιν τού- 
τοις λ ία ν φορτικόν καθ ίσ τατα ι είς πολλάς τά 
ξεις τοΰ λαοΰ, α ϊτ ινες Ικ τοΰ μέσου των έκλέ- 
γοντες βουλευτήν, πολλάκις λ ία ν πτωχόν άνδρα 
αναγκάζονται νά συντηρώσιν αύτόν, δ ιότι καθ 
δλην τήν βουλευτικήν περίοδον δ βουλευτής δέν 
δύνατα ι νά κατέχη άλλο τ ι αξίωμα και νά κερ- 
δίζη τά  πράς τά ζεΐν άναγκαϊα δ ι’ οιασάήποτε 
εργασίας. 'Έ νεκα τούτου αί μερίδες του λαοΰ 
έν τή βουλή επ ί τινας φοράς ήγειρον τό ζήτη
μα περί τής άνταμοιβής τών αντιπροσώπων 
τής βουλής, άλλά τοιαύτη είναι ή πρόληψις 
τών "Α γγλων κατά  τούτου τοΰ μέτρου, ώστε 
μέχρι τής σήμερον τό ζήτημα τοΰτο δέν έλύθη 
ΰπό τής βουλής. Έ καστος βουλευτή; δύναται 
νά εΐσάξη ε ί; τήν βουλήν νομοσχέδιον (b ill) περί 
τίνος ειδικής περιπτώσεως ή κοινών έργων. 
Κ ατά  τήν πρώτην περίπτωσιν τό νομοσχέδιον 
καλείτα ι ((prinate b ill» ιδ ιωτικόν νομοσχέδιον), 
κατά δέ τήν δευτέραν— «public b ill» Τό σπου- 
δαιότατον δικαίωμα τών βουλευτών είναι τά ά- 
πευθύνεσθαι είς τούς υπουργούς καί Ιπεοωταν 
αυτούς περί διαφόρων ποικίλων ΰποθεσεων. 
Π ολλάκις το ιαΰτα ι έπερωτήσεις άπευθύνονται 
διά τινα  διατριβήν Ιν τ α ΐ ; Ιφημερίσι, διά τ ι να 
συμβάντα υποδεικνυόμενα ΰπ ’ αύτών η διά τινα 
α ιτ ία ν  Ιπισύρουσαν τήν προσοχήν τοΰ βουλευ- 
τοΰ. Αί έπερωτήσεις αδται καθιστώσι δυνατήν 
τήν έξέλεγξιν  τών πράξεων τής Ικτελεστικής 
έξουσίας καί τήν ΰπόδειξιν τών γεγονότων δεο- 
μένων έπεξηγήσεως η άνακρίσεως διότι οί βου- 
λ ευτα ί δύνανται νά άπαιτήσωσι παρά τών υ
πουργών ώς υπευθύνων εν τ ιν ι κλάδω τής διοι- 
κήσεως τής χώρας, Ιπεξηγήσεις Ιξ άφορμής τοΰ 
τρόπου τής Ινεογείας τών ΰπό τήν έξουσίαν αύ
τών δ·.ατελούντων τά  έργα τών δποίων δ ιεγε ί- 
ρουσι διά τινα  α ιτ ία ν , άμφιβολίαν η κατάκρι- 
σιν. Το δικαίωμα τής κάτω  βουλή; νά θεωρή υ
πευθύνους κα ί νά δικάζη τούς άνωτάτους κυ
βερνητικούς υπαλλήλους είναι δ στέφανος δλου 
τοΰ συστήματος τής κυββρνητικής διατάξεως 
τής ’Α γγλ ία ς . Αί έπερωτήσεις τά ; δποία; μέλ- 
λουσιν οί βουλευταί νά άπευθύνωσιν είς τ ι μέλος 
τής κυβερνήσεως αναγγέλλοντα ι Ικ τών προτέ- 
ρων καί έκτυποΰνται είς ιδ ιαίτερα χαρτία· οι 
βουλευταί έπ ειτα  άποτείνουσιν αύτάς κατά τήν 
πρόσκλησιν τοΰ σπήκερ. Ε νίο τε  δ άριθμός 
τών τοιούτω^ Ιπερωτήσεων τών άπευθυνομενων 
κατά τήν διάρκειαν μιας μόνης συνεδριάσεως 
γ ίνετα ι μέγας, Έ ν  γένει έφ ’ δσον ευρυτερον 
ί * 1
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είναι τά κύμα τοΰ κοινοΰ βίου, εφ’ οσον περισσό
τερα γεγονότα σπουδαία έπισυμβαίνουσιν, έπ ί 
τοσοΰτον περισσότερα ζητήματα  άποτείνονται 
ε ί; τούς ΰπουργούς. Πολλαί επεοωτησεις απευ
θύνονται εις τούς ΰπουργούς κα ί δταν εν τή βου 
λή προτείνεται σπουδαία τ ις  μεταρρύθμισις, ως 
π ! /.  συνέβη κατά  τό 1888 δτε έν μια μόνον 
βουλευτική περιόδω άπηυθύνθησαν είς τους 
βουλευτάς 5549  έπερωτήσεις.

Οί βουλευταί μόνον Ιν έκτάκτοις πεοιστάσε- 
σιν άποφασίζουσι νά ζητήσωσιν αάειαν απουσίας 
καί έν γένει σπανίως άπουσιάζουσιν εκ τών συ- 
νεδριάσεων. Πριν η λάβει αδειαν απουσίας δ 
βουλευτής, κατά  τό είωθώς, άνήκων εις τ ινα  
μερίδα έκζητεΐ τόν δεόμενον έπίσης άδειας ά- 
νήκοντα εις τήν εναντίαν μερίδα καί συμφωνεί 
μ ετ ’ αύτοΰ περί τής διαρκείας τής απουσίας 
μετά τήν δποίαν άμφότεροι πρέπει νά έπαναλά- 
βωσι τήν Ιν τή βουλή φοίτησίν τω ν. Τοΰτο κα
λ ε ίτα ι «formation of pair» ένεκα δέ ταύτης τής 
συνηθείας ή σχετική  ταξινόμησις τών δυνάμεων 
τών μερίδων Ιν τή βουλή Ιμμένει κατά  τά 
μάλλον η -ίττον σταθερά παρ’ δλλην τήν προ
σωρινήν άπουσίαν τών βουλευτών. Η είσοδος 
νέου μέλους είς τήν βουλήν έκλεγέντος κατά  τάς 
μερικάς έκλογάς διά τήν χηρεύουσαν θέσιν βου- 
λευτοΰ τίνος έπίσης συνδέεται διά γνωστών ε
θιμοτυπ ιών. Ό  νεωστί εκλεγείς βουλευτής ϊσ τα - 
τα ι παρά τάς κ ιγκλ ίδα ς τάς άποκλειούσας τήν 
είσοδον είς τήν αίθουσαν, παρ’ αΰτώ  δέ εΰρί- 
σκονται δύο μέλη τής βουλής, οίτινες συνοδεύ- 
ουσιν αύτόν κατά  τήν είς τήν βουλήν είσοδον. 
Μετά τό πέρας τής συζητήσεως τών έν τή ήμε- 
ρισία δ ια τάξει εΰρισκομένων ζητημάτω ν δ νέος 
βουλευτής εισέρχεται είς τήν βουλήν δπου συνή
θως άπαντώσιν αυτόν διά χειροκροτημάτων τά  
μέλη εκείνης τής μερίδοςείς τήν δποίαν άνήκει.

‘Ο βουλευτής μετά τήν έπίδοσιν τοΰ δρκου 
θλίβει τήν χεΐρα τοϋ σπήκερ κα ί λαμβάνει τά 
δικαίωμα νά καθήση έπ ί τής βουλευτική: έδρας 
δεξιόθεν η αριστερόθεν τοΰ σπήκερ άναλόγως 
τής μερίδος είς τήν δποίαν άνήκει ’ Από ταύ - 
ττς  τής σ τ ιγμ ή ; δ βουλευτή; ήδη απολαμβανει 
πλήρη τά δ ικαιώματα τοΰ άξιώματός του καί 
άμέσως μετέχει τών έργασιών τής βουλής. Η 
βαθεΐα συναίσθησις τών δ ικαιωματων καί τών 
καθηκόντων, ή ζώσα έν πα ντ ί "Α γγλφ , πχρί- 
σ τατα ι ώ ; ή άμεσο; αύτοΰ δύναμις ώς Ιν τή 
βουλή ουτω Ιν γένει καί έν τώ  βίω καί άποτελεΐ 
τήν κυρίαν α ιτ ία ν  τοΰ φαινομένου περί τοΰ οτι 
τά  θεμελιώδη δικαιώματα τών "Α γγλω ν, ή 
άπόλυτος αύτών ελευθερία δέν έγένοντο νεκρόν 
γράμμα ώς έν πολλαΐς άλλα ις χώραις έχούσαις 
τά αυτά συνταγματικόν πολίτευμα .
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ΤΑ
ΡΩ ΣΣΙΚΑ ΚΑΤΕΡΓΑ

ΕΝ ΑΜΟΥΡ (Σιβηρ )̂

Είς Ρώσσος περιηγητές έπισκευθείς τάς 
Ιν Άμοΰρ φυλακάς καί τά  κάτεργα περιγράφει 
αΰτά  ούτως.

«Καθ $ν ημέραν έπεσκεύθην τά  κάτεργα ην 
εθνική έορτ-/}, ό δέ καιρός ην άθλιέστατος. Αί 
εργασίαι είχον δ ιακοπή, δλοι δέ οί κατάδικοι 
από τής πρωίας έκάθηντο εις τάς μπαράκας 
των Η σκοτεινή κα'ι θλιβερά μπαράκα φαίνε
τα ι ετ ι α/ταισιωτέρα υπό τά  φαιά μολύβδινα 
νέφη τα  οποία ρίπαουσιν ολόκληρα ρεύματα υδα
τος επ ί τής μή ξηρανθείσης γής έκ τής προη
γουμένως βροχής. Θλιβερόν καί μελαγχολικόν 
ε ίνα ι τό νά κάθηταί τ ις έν τή μπαράκα, άλλά 
δέν δύνατα ι να εξέλθη· οί ώπλισμένοι φύλακες, 
ως άλλοι Αργοί, φυλάττουσι τήν μόνην θύραν 
τής μπαράκας καί μετά προσοχής παρατηρούσι 
τας κινήσεις και τόν θόρυβον τών έν αΰτή έγ- 
κεκλεισμένων.

Α λ λ ’ έντός τής μπαράκας κατά  τό φαινό- 
μενον επ ικρατεί πλήρης ησυχία, οΰδείς δέ δ ιε 
γείρει τήν υπόνοιαν τών φυλάκων, οιτινες συ· 
χνακις καί ερρύθμως έκτελοΰσι τόν συνήθη των 
κύκλον πέριξ τής μπαράκας ώς καί προτερον.

*Εν τούτοις έντός τής μπαράκας δέν είναι 
τόσον ήσυχία.

Οί τοΰ κατέργου έπωφελούμενοι τής σπανίως 
συμπιπτούσης έορτής προσπαθοϋσι νά άνακτή- 
βωσι τόν απολεσθέντα χρόνον και δπως δύναν- 
τα ι διασκεδάζουσι. Έ ντός τής μπαράκας ε
ξακολουθεί ζωηρά κυβεία, π ίνετα ι βότκα κατά 
τό ήμισυ βαπτισμένη καί διαρκοΰσι παντού τά  
τυχηρά π α ιγ ν ίδ ια . Τ π ό  τό πρόσχημα τής έ- 
ζωτερικής ψυχραιμίας καί ησυχίας, ήτις απο
κοιμ ίζει τήν οξυδέρκειαν τοΰ επιμελούς φύλα- 
κος,παιζουσι καί αναφλέγονται τά  σκληρότατα 
πάθη. Οί κατάδικο ι έν τώ κατέργω άφοΰ έξα- 
σφαλισθώσιν άπό τήν έπ ίβλεψ ιν τοΰ Οξυδερκούς 
Οφθαλμού τοΰ φύλακος διά τής διοργανώσεως 
ιδ ίω ν σύνθηματοποιών, ο ιτινες, υπό τό πρόσχη
μα τοΰ άτενιζειν αφελώς εις τό παράθυρον τής 
θυρας, επ ιμελώς παρατηροΰσιν έκάστην κίνη- 
σιν τοΰ φύλακος,— άναπαύονται μήσυνκρατοΰν- 
τες τα  παθη τω ν. ’Αρκεί δέ b συνθηματοποιός 
νάψιθυρίση «ΰδω ρ», « 2 4 »  καί ά λ λ α ,'κ α ί εΰθύς 
τά  παιγνιόχαρτα καί ή βότκα στιγμ ια ίω ς κρύ
π το ντα ι, τά  δέ πρόσωπα τών χαρτοπαικτών, 
ο ϊτινες πρό μ ιας στιγμής έν τή έξάψει τοΰ παι*

γνίου θά άλληλοσφάζοντο, παρευθύς μεταμορ? 
φοΰναι κα ί ό όξυνούστατος καί παρατηρητικό- 
τατος ψυχολόγος δέν θά ήδύνατο νά παρατηρή- 
ση έπ ’ αυτών ύποπτόν τ ι γνώρισμα.
Τό πάθος πρός τήν κυβείαν έν πάσαις αΰτοΰ τα ΐς  
δψεσι καί τα ΐς έκφάνσεσιν είναι λ ίαν διαδεδο- 
μένον μετχξύ τούτων τών άθλίων. Τά πάθη ά- 
ναφλέγονται ένίοτε μέχρι τοσούτου βαθμοΰ ώ
στε τινές χάνουσιν δχι μόνον άπαντα  τά  διά 
βαρείας έργα ;ίας κερδισθέντα χρήματα καί 
ένδύματα άλλά  καί τήν τροφήν τ ω ν  τόν άρ
τον, τό κρέας κ τλ . ένίοτε έπ ί ένα μήνα ή δύο 
τρεις εις τά  έμπρός. Καί τοΰτο έργαζόμενοι 
καθ ’ έκάστην ακαταπαύστως βαρείαν έργασίαν! 
ΙΊώς ζώσιν οδτοι κατά  τούτον τόν χρό'Ον έκ- 
πλήσσετα ί τ ις .

Οΰτε ή έταστική έπ ίβλεψ ις, οΰτε α ί αΰστηραί 
καί ώμώδεις τιμωρίαι δύνανται νά προφυλάξωσι 
τούς έγκλειστους έ< τής κυβείας καί τής βότ
κας—  τής μόνης παραμυθίας τών καταδίκω ν 
έν τοΐς κατέργοις. Πρός εδρετιν καί διατήρησιν 
άμφοτέρων τούτων τών άπηγορευμένων άντικει- 
μένων οί κατάδικο ι έκδηλούσι μεγάλην έπ ιτη - 
δειότητα καί οξύνοιαν, ήτις έκπλήσσει μόνον 
τους αΰστηροτάτους καί οξυδερκείς φύλακας

Έ π ιτη δ ίω ς οί κατάδικο ι γινώσκουσι νά κρύ- 
πτω σ ι τά  άκρα τοΰ νήματος· είς οΰδέν ώφε- 
λοΰσιν ούτε οί τοίχοι, οΰτε τά  δεσμά, οΰτε ό 
Οξυδερκής οφθαλμός τών φυλάκων. Έ ν τούτοις 
οΰχί πάντοτε έκφεύγουσι τήν τιμωρίαν. Ή  
τών φυλακών Θέμις είναι αΰστηρά, άμείλικτος 
κα ί σχεδόν καθ’ έκάστην έκδηλοΐ τήν έ π ’ αυ
τών έξουσίαν της. Τό σύνηθες, συχνότατον καί 
μαλακώτερον είδος τής τιμωρίας είνα ι οί ραβδί- 
σμοί. Ή  έφαρμογή ταύτης τής τιμωρίας δέν 
α π α ιτ ε ί πάντοτε άνωτάτην δ ια ταγήν καί έν ώ- 
ρισμέναις περιστάσεσι (π . χ . εις δλας τάς έπ- 
ουσιώδεις παραβάσεις) ανατίθετα ι είς τήν ά μ ε 
σον έγκρισιν τών κατω τάτω ν πρακτόρων τής 
διοικήσεως τών φυλακών, μετά μόνου τούτου 
τοΰ περιορισμού, δτι διά μ ίαν παοάβασιν b π α 
ραβάτης φ ιλοξενείτα ι διά τριάκοντα μόνον 
ραβδίσμών. Πράκτορές τινες καταχρώντα ι τοΰ 
δικαιώματός των δ ιότι, ώς ώμολόγησεν εις έμέ 
εϊς δεσμοφύλαξ, μέ τοσούτους ανθρώπους δέν 
δύνατα ί τ ις  άλλως νά συνδ ιαλέγηται.

Ώ ς  φοονεΐ ή έπιχώριος άνω*άτη διοίκησις 
τών κατέργων, ή τιμωρία αυτη δέν έπ ιτυγχά  
νει τοΰ σκοπού της διότι ήδη οί κατάδικο ι συ- 
νείθισαν πρός αΰτήν καί φαίνονται ά<ϊιάφβοι* 
διά τοΰτο έν σπουδαιοτέραις πεοιστάσεσιν έ- 
φαρμόζεται ή κατά  μόνας έγκλεισις (L.aseraat),

Τοΰτο είναι τό σπουδαιότερον είδος τής τ ι 
μωρίας, Έ *τός τών δεσμών τά  όποια οί
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τάδικοι φέρουσιν εις τάς χεΐρας καί τους πόδας 
τω ν, οΰτοι είνα ι προσηλωμένοι καί εις τό έ- 
δαφος καί φυλάττοντα ι υπό δ ιπλής φρουράς. 
Κ ατά τάς πρώτας δέκα ημέρας ούτοι λαμ βά- 
νουσι περιορισμένην μερίδα τροφής—  ήμίσειαν 
όκα^άρτου, ολίγον τέϊον κα ί κάθε τρεις ήμέρας 
θερμήν τροφήν τ .  ε. ζωμόν μόνον άνευ κρέατος. 
Κ ατά τάς έπομένας ημέρας προστίθεται έτ ι ο
λίγος άρτος.

Οί έν Σιβηρία έξόριστοι υποβάλλονται εις 
τάς αΰτάς τιμωρίας ώς καί οί έν τώ  κατέργω. 
Ουτοι δ ι ’ έκαστον σπουδαΐον παράπτωμα σχε
δόν πάντοτε έκτός τών συνήθων σωματικών 
τιμωριών υποβάλλονται εις τήν έργασίαν έν τοΐς 
μεταλλείο ις ή εις τήν κατασκευήν διαφόρων 
μέσων τής συγκοινωνίας έπ ί ήμισυ έτος, καί 
έπ ειτα  έν τή ΐδ ιότητι τών προσωρινώς δεσμίων 
ΰποκύπτουσιν εις άπάσας τάς συνεπείας καί τά 
τυχα ία  συμβάντα τής νέας των θέσεως.

Αί δραπετεύσεις α ΐτ ινες προσκαλούσιν αΰστη- 
ροτάτην έφαρμογήν τών σκληροτάτων τιμωριών 
είνα ι συνηΟέστατον καί συχνότατον ενταύθα 
φαινόμενον. ’ Αξιοθαύμαστος είναι ή ένέργεια, ή 
ευστροφία, ή πανουργία καί ή εφευρετικό της τήν 
οποίαν δεικνύουσιν έν ταύτη  τή περιστάσει οί 
δραπετεύοντες,ΰπερβάλλοντες τά  άδυνατώ τατα  
προσκώματα.

Ά κριβώς εΐπεϊν,ή  δραπέτευσις ένταΰθα κατά 
ιό  φαινόμενον, ού μόνον είναι αδύνατος ά λ
λά  κα ί στερείται παντός προσφυγίου, έν τού- 
τοις b κατάδικος άπαξ διανοηθείς τήν έκτέλε- 
σιν τής δραπετεύσεως δέν α να χ α ιτ ίζ ετα ι υπ ’ 
οΰδενός κωλύματος έν τή όδώ τής διακαώς έ- 
πιθυμουμένης έλευθερίας, διά τήν οποίαν λ ίαν 
άκριβά άποτίει δια τής ζωής του.

Έ νφ  έν τή κεντρική καί τή δυτική Σιβηρία 
π . χ . ό δραπέτης πάντοτε προοδοκα άν δχι 
φιλοξενίαν καί λαμπράν υποδοχήν τοΰλαχιστον 
ολίγον ξηρόν άρτον,— ενταύθα έν τή Οΰσουρία 
(τήν οποίαν διαβρέχει ό ποταμός Ά μούρ) οί 
έγχώριοι συναντώσιν έκαστον δραπέτην, ώς ά 
μεσόν των έχθρόν, διά τής σφαίρας τοΰ πυρο
βόλου. Οΐκοθεν έννοεϊται, δτι το ιαύτη υποδοχή 
γινομένη Οπό τών εγχωρίων λ ία ν έξηγρίωσε τούς 
δραπέτας, οιτινες εΰθύς ώς συναντήσωσι κά το ι
κόν τ ινα  ταύτης τής χώρας αφειδώς φονεύουσι 
καί δ ,τ ι εύ'ίσκουσι καταρπάζουσι.

Οί δραπέται καταδιωκόμενοι ώς άγρια θηρία 
καί τά  πάνδεινα υφιστάμενοι ύπό τή ; φύσεως, 
τών άνθρώπων καί τής πείνης, έξαγριούνται 
καί έκτελοΰσι διαφόρους ωμότητας, τάς δποίας 
άδύνατον νά άπαντήση τ ις έν τή δυτική  Σ ιβη
ρία, ένεκα τών δποίων άποτίνουσι διά τής ζωής 
Τ»ν κ&ί πάντ^τ® σχεδόν δν# τής έλευθερίαςτων,

Παρ’ δλας ταύτας τάς δυσχερείας οί κατά - 
δικοι δραπετεύουσι καί αρκούντως συχνάκις. 
Δραπετεύονσι παρ’ δλην τήν έπικρεμαμένην έπ ί 
τών κεφαλών αΰτών αΰσττ,ράν τιμωρίαν, 
παρ’ δλους τους παντάπασ ιν άδυνάτοος δρους 
τής δραπετεύσεως, παρ’ δλα τά  ανυπέρβλητα 
κολύματα κα ί τά έκ τής πείνης βάσανα, τά  
δποΐα συχνάκις άναγκάζουσιν αΰτούς έκουσιως 
νά έπιστρέφωσιν όπίσω. ’Ολίγον πρό τής ανα- 
χωρήσεώς μου είχον δραπετεύσει ολ ίγο ι κατα- 
δικοι. Δέν είχον παρέλθει δύο εβδομάδες οτε 
ρ,ίαν ημέραν κατά  τής πρωίαν έφάνη εϊς δρα
πέτης (Τάταρος) έξηντλημένος, άπεξηραμένος, 
μόλις στηριζόμενος έπ ί τών ποδών του έκ τής 
πείνης. Ούτος ΐδών τήν γυνα ίκα ένός άρχη- 
δεσμοφύλακος έπεσεν εις τούς πόδας αΰτής καί 
διά δακρύων τήν παρεκάλει δπως μεσιτεύση 
περί της διασώσεως τής ζωής του. « Έ ν  τώ  
Καυκάσω έγνώρ.ζον νά παρακαλώ τόν κύριον, 
άλλά  τοΰτον ( τ . ε. τόν δεσμοφύλακα) δέν γνω 
ρίζω» έψιθύρισεν ούτος διά φωνής μόλις α ισθη
τής έκ τής έξαντλήσεως τών δυνάμεών του. Ώ ς 
μετά ταΰτα  έγένετο γνωστόν, ούτος έπ ί τέσ- 
σαρας ημέρας δέν είχε φάγει τ ι. Καί πρότερον 
έπ ί ί ζ  δλας ημέρας περιεπλανατο έν τή τά ϊγα  
(έρήμω) τρεφόμενος διά καρύων καί αγρίας 
σταφυλής καί προφυλαττόμενος όπως μή περι- 
πλανηθή εις τήν λεωφόρον ή εις τήν πλησιεστε- 
ραν κώμην, έν τή οποία ή θά έπ ιπ τεν  εκ τής 
σφαίρας ή θά υπ έπ ιπ τεν  εις τήν κράτησιν.

Συνήθως οί πλείστοι κατάδ ικο ι δραπετεύον- 
τες κατά  μόνας ΰποκύπτουσιν εις τήν αυτήν 
τύχην καί έπ ί τέλους εξαντλούντα ι έν τή αητ- 
τήτω  πάλη πρός τά εκ τής πείνης βάσανα καί 
έκουσίως παραδίδονται εις τάς χεΐρας τών αυ- 
στηρώς τιμωρούντων αΰτούς δεσμοφυλάκων

Χ£ υπ ο φ έρ εε  ε ίς  δ ^ μ ,ο σ ιο γ ρ ά φ ο ς  
ϊδ ε ο λ ό γ ο ς  α φ ιλ ο κ ε ρ δ ώ ς  β έλω ν  
νά. ΰ π η ρ ε τ ή β » )  τ ή ν  π α τ ρ ί δ α  τ ο υ  

δ ιά  τοΟ τ ύ π ο υ .
Πρό τινω ν έτών ό Λουή Μ πλάν άπεφάσισε, 

πρός έξυπηρέ τησιν τών συμφερόντων τής πα 
τρίδας διά τοΰ τύπου,νά έκδίδη τήν εφημερίδα 
L ’ homme libre ήτις έγένετο δ ι’ αΰτόν πηγή 
παντοειδών ήθικών βασάνων. Ό  Λουή Μπλάν 
άνθρωπος ιδανικής τιμ ιότητος καί άκραιφνής φ ι- 
λόπατρις δέν ήδύνατο νά έννοήση τήν άνάγκην 
τών κεοδοσκοπικών συναλλαγών τών απα ι- 
τουμένων υπό τοΰ συγχρόνου βίου. Ή  ιδεολο
γική  του άπόφασις περί τής έξυπηρετήσεως διά 
τρΰ τνπ<)υ τών συμφερόντων τής πατρίδος τονι
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δέν συνεφώνει πρός τήν σύγχρονον έκτίμησιν 
τής δηροσιογραφίας ώς κερδοσκοπικού μέσου 
πλουτίζοντος τού; άσυνειδήτως καταχρωμένους 
αΰτοΰ. "Ενεκα δέ τούτου ο! βάσανοι τοΰ Λουή 
Μ πλάν ήρχισαν ά π ’ αυτής τής στιγμής τ ις  έκ- 
δόσεως τοΰ πρώτου φύλλου κα ί τής άνοίξεως 
τοΰ γραφείου τής συντάξεως. Ουτος δεν εΐ'ξευρε 
πώς νά έκφύγν] τό πλήθος έκεινων, οΐτινες παν- 
ταχόθεν έπρότεινον εις αΰτόν τάς έκδουλεύσϊΐς 
Ίων έν τή ίδ ιό τητι συντακτών τών διαφόρων 
τμημάτων τής έφημερίδος, τών έπ ιφυλλ ίδω ν, 
τών ειδήσεων, τοΰ χρηματιστηρίου, τών οικο
νομικών ζητημάτων καί τών ποιητών.

((“Ώ  φίλοι μου, έ'λεγεν ούτος ήρέμω; είς 
τούς συνεργάτας του. ’Ιδού ημείς εΐμεθα φιλο- 
πάτριδες δημοκρατικοί, έν τή έφημερίδι ήμών 
δέν πρέπει νά ΰπάρχν) οικονομολογικόν δελ- 
τίον.

«Τ ί λ έγετε  ; άνεφώνησαν μια φοινή δλοι οί 
συνεργάται του. ’Ιδού τό οικονομολογικόν δελ- 
τίον είνα ι προσοδοφόρον εις τήν έφημερίδα». 
Ά λ λ ά  τοΰτο οΰδόλως ήδύνατο νά έννοήσνι ό 
καλοκάγαθος Λουή Μ πλάν. ((Πώς τοΰτο . . . .  
πρόσοδοι! έλεγεν ουτος έν ταραχή. ’ Ιδού ημείς 
δέν έκδίδομεν τήν εφημερίδα πρός κερδοσκοπι
κόν σκοπόν . . . .  ΓΙροσοδοφόοον τμήμα τό 
οικονομικόν! “Οχι δέν θά έπιτρέψω τοΰτο».

Καί α: ειδοποιήσεις τή ; έφημερίδος ησαν 
πηγή βασάνου δ ι’ αΰτόν. ((”Ωχ, αΰτα ι αί ε t δ ο - 
ποιήσεις, φίλε μου, ήρώτα ούτος τόν δ ιαχει
ριστήν του, γίνεσθε υπεύθυνος δ ιά  τήν ηθικό
τητά  τω ν :»  Ούτος έξανίστατο κατά  τής κατα - 
χωρήσεως τών ειδοποιήσεων ά λλ ’ ό διαχειριστής 
του τώ  άπήντα δτι οίνευ ειδοποιήσεων ή έφημε- 
οίς δέν δύναται νά διατηρηθή καί έπρεπε (πρός 
άπάντησιν τών έξόδιον) νά πω λήτα ι τόσον α
κριβά, ώστε οΰδείς έργάτης θά ήδύνατο νά 
τήν άγοράση. Εί’ς τό επιχείρημα τοΰτο ό Λουή 
Μ πλάν δέν ήδύνατο νά άντείπ-ρ, δ ιότι τό ζή 
τημα έτίθετο ά π ’ εΰθείας: ή νά παύση έκδίδοιν 
τήν εφημερίδα του ή νά συγατατεθή εις τήν 
καταχώρισιν τών ειδοποιήσεων. Ό  Λουή Μπλάν 
άκουσίως ΰπεχώρησεν, άλλά καθ’ έκάστην έσπέ- 
ραν παρατηοών τήν τετάρτην σελίδα τής Ιφη- 
μερίδος του έμόρφαζεκαί ήσθάνετο καταλαμβα- 
νομένην τήν ψυ^ήν του υπό ακατανίκητων αμ
φιβολιών.

((Α γα π η τέ  μοι φ ίλε , ελεγεν ούτος εις τόν γραμ
ματέα τής διευθύνσεω; τής έφημερί δος, βλέπω 
έδώ είδοποι ήσεις καί διευθύνσεις τραπεζών, το- 
*  ογλύφων, φαρμακευτικών νέων συσκευών ,  ,
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Δέν θέλω νά άμφιβάλλω  περί τής τ ιμ ιό τητα ς 
ίλ ω ν  τούτων τών έμπορικών υπογραφών, ά λ λ ’
. . . . ε ίπέτε μοι . . . .  σείς καλώς γνωρίζετε 
αΰτάς; . . . .  Δυνάμεθα άνευ ελέγχου τής συ- 
νειδήσεως νά συστήσωμεν αΰτάς είς τό δημό
σιον; . . · . Εις τήυ παρατήοησιν τοΰ γραμμα- 
τέως του δτι δέν δύνατα ι νά λειψή αδτη ή σε- 
λ ίς  διότι διά συμβολαίου παοεχωρΛθη εις τόν 
έργολάβον τής καταχωρίσεως τών ειδοποιήσεων, 
ό Λουή Μ πλάν άνεφώνει άπελπ ισ τικώ ς: «α χ  ! 
τοΰτο καλώς γνωρίζω ! . . . Δέν προτίθεται νά 
προσβάλλω τήν ιδ ιοκτησίαν τοΰ ά λ λ ο υ ....Ά λ λ ά  
πρέπει νά ΰπάρχωσιν δρια τ ινά , άλλως τε ή- 
μεΐς δυνάμεθα νά φθάσωμεν μέχρι τοΰ νά συ- 
στήνωμεν δλως ύποπτα  άτομα. . . . ’Ιδού, π .χ . 
ή είδοποίησις περί τοΰ υπνοβάτου. Τ ίνα  χα
ρακτήρα έχει τό άτομον τοΰτο; Μήπως, έρωτώ 
υμάς, πρέπει νά γινώμεθα μεσϊται δλων τού
των τών άτόμων, τών πρακτορείων πρός έκζή- 
τησιν προικοφόρων νυμφών καί τά  λο ιπά . ’Ιδού, 
ουτω παρ ίστατα ι, δτι εγώ προστατεύω δ'λα 
ταΰτα  τά  πράγματα . . . . Ό  Λουή Μ πλάν έ- 
νόμισεν έαυτόν ΰποπεσόντα εις τήν έξέλεγξιν 
τοΰ δημοσίου. Ούτος ήν ΐδεολόγος,κατάλληλος 
μόνον δπως συνεδριάζει έν τή Α κα δ η μ ία , έν 
τούτοις συνέπεσεν εις έργαστήριον τοΰτο δέ ή- 
νάγκαζεν αΰτόν βαρέως νά ΰποφέρν). ’Επίσης 
ούτος δέν ήδύνατο νά ΰποφέρν) τάς αποτόμους 
ίσχυράς ί/. φράσεις διά τών δποίων έσυνείθιζον 
νά ίρματίζω σ ι τά  χρονικά τής έφημερίδος οί 
συνεργάται του. Ούτο; μετά μετριότητας έπέ- 
π λη ττε  τήν αδιαφορίαν τών συνεργατών του. 
« 'Τ πελο γ ίσα τε  υμείς δλην τήν φρικαλεότητα 
έκείνου τό  όποιον διηγεΐσθε; ελεγεν ούτος διά 
τόνου βαρείας θλ ίψεω ; εις τινα  τών νέων συνερ
γατώ ν του. ΓΙώς δέν διαμαρτύρεσθε! υμείς μό
νον περιγράφετε . . . .  Έ σκέφθητέ ποτε περί 
τής άνθρωπότητος υιέ μ ο υ ;»

Τά πάντα  έν τή συντάξει έπίκραίνον καί 
προσέβαλλον τά  εΰγενή αισθήματα τοΰ  Λουή 
Μ πλάν. Ή  έφηΐΛερις δέν προώδευεν· έν τή δ ια -  
χειοίσει αΰτής έπεκοάτει τρομερά α τα ξ ία . ’Ε πί 
τέλους ό Λουή Μ πλάν δεν ήδυνήθη πλέον νά ό- 
πομένη καί κατά  μίαν λαμπράν ημέραν δέν ήλ
θε είς τήν διεύθυνσιν, ή έφημερΐς L’ homme libre 
έπαυσεν έκδιδομένη. "Ισως δέ ό Λουή Μ πλάν 
ήσθάνθη οΰκ όλίγην άνακούφισιν απαλλαγεί? 
τούτου τοΰ φοοτίου. Ή δύνατο  δέ έπ ί τέλουί 
νά άναπνεύση έλευθέρως μή θέλων πλέον νά ει* 
ξεύρη τ ί περιέχει ή τετάρτη σελίς τή ; έφημ** 
ρίδος καί άποστέλλων είς κόρακα; τό περί δ ια 
φόρων φαρμακευτικών μέσων, τραπεζών τοκο* 
γλύφ ω ν  πρακτορείων κ τλ . ειδοποιήσεων,
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κ  αταρώμενος τά  οικονομικά δ ελτία , τά άρθρα 
τών συνεργατών του οΐτινες δέν έννόησαν τά  υ
ψηλά αφιλοκερδή αισθήματα αύτοΰ.

Ό  'Ο λ λ α ν δ ό ς  αν>γγραψεί>ς 
I .  Μ ,ρ έ μ ε ρ  

χ α ΐ  τ ά  σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α  α ύ το Ο .
Οί "Ελληνες άναγνώσται ολίγον γινώσκουσι 

τήν 'Ο λλανδικήν φ ιλολογίαν, ά λ λ ' οΰ μόνον έν 
Έ λ λ ά δ ι άλλά  κα ί έν τή λοιπή Εΰρώπϊ] άπό 
τινω ν έτών μόνον ήρξαντα νά δεικνύο>σιν ένδια- 
φέρον πρός αΰτήν, καίτοι μεταξύ τών 'Ο λλαν
δών συγγραφέων άπαντώσι πολλοί άποκτήσαν- 
τες μεγάλην φήμην, οΰ μόνον έ'νεκα τής μεγα- 
λοφυίας των άλλά  καί τής έπιροοή; ·?)ν έξήσκη- 
σαν τά  συγγράμματα αΰτών έπί τής κοινωνίας. 
Τοιοΰτος π . χ . είναι ό I. Κρέμερ, ό έπικληθεις 
Δήκκενς τής 'Ο λλανδίας, δστι; έν άπασί του 
τοΐς έργοις μαστίζει τά ; έλλείψ ει; καί τάς προ
λήψεις τής κοινωνίας καί άναμφιβόλως έξασκεϊ 
μεγάλην έπιρροήν έπ ί τής κοινωνίας Ό  Κρέμ- 
μερ έγεννήθη τώ  1827· κ α τ ’ άρχάς ούτος έπε- 
δόθη είς τήν ζωγραφικήν και έν τή κατά τό 
1851 έκθέσει τή ; Ροτερδάμης, α ί είκόνες αΰ- 
τοΰ διήγειρον τόν κοινόν θαυμασμόν. Έ ν τού- 
τοις μ ετ ’ ολίγον ή φιλολογία έπί τοσοΰτον έ- 
γοήτευσεν αΰτόν, ώστε ούτος τελείως έγκατα- 
λείψας τήν ζωγραφικήν έπεδόθη είς τάς φιλο- 
λογικάς μελέτας μετά μεγίστης προθυμίας δ ι
ό τι έβλεπεν έν τή συγγραφική ένεργεία τό άρι- 
στον μέσον πρός διάδοσιν τών ίδεών του έν τή 
κοινωνία καί πρός καταπολέμησιν τών προλή
ψεων τοΰ λαοΰ. Τό πρώτον αΰτοΰ διήγημα έπέ- 
σπασε τήν προσοχήν τών ά ναγνωστών, ούτος 
δέ άμέσως κατετάχθη  είς τήν σειράν τών πρω
τοβαθμίων συγγραφέων. Τήν μεγίστην έπ ιτυχ ί- 
αν έλαβε τό διήγημα αΰτοΰ ((Fabricks Kinderen» 
(πα ΐδες έν τοΐς έργοστασίοις), έν τώ όποίω διά 
ζωηρών χρωμάτων περιγράφει τήν κατάστασιν 
τών άτυχών πα ιδ ίω ν τών έργαζομένων έν τοΐς 
έργοστασίοις. Τοσαύτην έντύπωσιν ένεποίησεν ή 
δύναμις τής μεγαλοφυΐας τοΰ Κρέμερ καί ή 
ζωηρότης τής έν τώ  δ ιηγήματι περιγραφής 
τών άτυχών παίδων τών καταδεδικασμένων 
είς βαρείας έργασίας άπό τής πα ιδ ικής ηλικίας 
ώστε ή κοινωνία βαθέως συνεκινήθη καί κατά 
πρώτον έπέστησε τήν προσοχήν της εις τήν α 
συνείδητον έκμετάλλευσιν τών άσθενών κα ί ά- 
προστατεύτων παίδων ήτις έξετελεΐτο  πρό τών 
όφθαλμών της. Συνπεία τούτου τοΰ διηγήματος 
έξηγέρθη γενική κατακραυγή κατά  τών άσπλάγ- 
χνων έργοστασιαρχών, η δέ κυβέρνησις έπ ί τ έ 
λους ήναγκάσθη νά έμποδίση διά νόμου τήν εί
σοδον τών παίδων εν τοΐς έργοστασίοις, Έ ν

νοείτα ι, δτι τοιαύτη έκτακτος επ ιτυχ ία  τοϋ
συγγράμματος τοΰ Κρέμερ διά μιας προσδιώ- 
ρισεν αυτώ  τό πρόσωπον καί τήν σημασίαν τήν 
οποίαν εμελλε νά διαδοαματίση έν τοΐς κοινω- 
νικοΐς ζητήμασιν· γούτος: δέ οΰ μόνον έγένετο 

γραφεύς αλλά κα ί απόστολος τών εΰγενών 
καί φιλανθρίόπων ιδεών, ή δέ ένθερμος αΰτοΰ δ ι
δασκαλία αποτεινομένη πρό; τήν κοινωνίαν ύπό 
μορφήνευλήπτων τ(ί;πάσινμυθις·ορημάτων,έλάμ- 
βανεν εκτεταμένην διάδοσιν τόσω μάλλον, δσον 
b Κοεμερ απτόμενο; έν το ί; διηγήμασί του ά- 
π α ν ίω ν  τών μερών τοΰ βίου τοΰ λαοΰ καί πα- 
ρισταμενο; προστάτης τών άσθενών καί τών π ι- 
εζομενων, συγχρόνως έν τοΐς συγγράμμασί του 
καλλ ιτεχνικώ ς έζωγράφει τόν βίον τών χωρικών 
διακρινόμενον έπι άπλότητι καί άκμαιότητι.
Ο Κρέμερ περιγράφων τόν βίον καί τά  ήθη 

τοΰ χωρικού πληθυσμού πάντοτε πρό οφθαλ
μών ένα είχε σκοπόν— τίν ι τρόπω νά, άνακου- 
φίση τής τύχην ταύτης τής τάξεως τού λαοΰ, 
αφοΰ έπιστήστ) τήν προσοχήν τών λοιπών τά ξ ε 
ων επ ι τών βαρέων δοων τοΰ βίου τών χωρικών.

Ί α  δ ιηγήματα  τοϋ Κρέμερ άτινα  έχουσιν ΰ- 
πόθεσιν τόν χωρικόν βίον εύρον μεγαλειτέραν 
επ ιτυχ ίαν  τά  ογκώδη μυθιστορήματα αΰτοΰ, τά 
οποία επίσης συνεγράφ/,σχν πρός ΰπόδειξιν τών 
ελλείψεων τής [κοινωνίας. Ούτος έγραψε καί 
οραματικα εργα έχοντα τήν αΰτήν σχεδόν 5πό- 
θεσιν. ίνκτος τούτου ό Κρέμερ άνέπτυσσε τάς 
ιδέας του εν διαφόοοις δημοσίοις σΐινεδριάσεσιν. 
Ούτος αγορεύοιν δημοσία έκήουττε τ ά ; αΰτάς 
ιδέας τας απαντο>σας καί έν τοΐς συγγράμμα- 
σι του, εκ διαφόρων δέ μερών τής 'Ο λλανδίας 
συνηθροιζοντο δπως άκούσωσι τόν δημοφιλή 
τούτον ρήτορα. Αι κατώτεραι τάξεις τοΰ λαού 
ελατρευον αυτόν καί ενεκαυχώντο, πανταχού δέ 
κατά  την έμφάνισίν του προϋπήντων καί υπε- 
δεχοντο αυτόν θριαμβευτικώς, τιμώσαν έν τώ 
προσωπω αυτού οΰ μόνον έξοχον ρήτορα άλλά 
και κοινωνιστικόν απόστολον ^υπερμαχόμενον 
τή ; ελευθερίας.Κατά τήντελευτήν αΰτού έπισυμ 
βάσαν πρό τινων έτών πλήθο; λαού προέπεμπεν 
αΰτόν είς τήν τελευτα ίαν του κατο ικ ίαν. Ά νε υ  
δ ε/υπερβολής δύναταί τ ις νά ιΐπν) δτι άπασα 
σχεδόν ή χώρα έθρήνει οΰ μόνον δ ιότι άπώλεσε 
τοιούτον έξοχον συγγραφέα, άλλά  καί τυιοΰτον 
ένθερμον φίλον τοΰ λαοΰ, δ ιότι ούτος διά τοΰ 
παραδείγματος το ) κατέδειξεν έτ ι άπαξ τ ί  δύ- 
να τα ι νά κατορθώσί) ή μεγαλοφυία χρησιμοποι- 
ουμένη οΰχί πρός ιδίαν άπόλασιν η κερδοσκοπίαν 
άλλά  πρός διένερσιν έν τή  καρδία τού λαού 
τών εΰγενών αισθημάτων καί τήν άπέλασιν τών 
προλήψεων κα ί τών καταχρήσεων.
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O Y Z X E IS T  N E O N

ΤΠΟ TON ΗΛΙΟΝ
(Σ υνέχεια καί τέλος. "Ιδε άρ. 2 .)

Η νέα ιστορία έγκαυχάτα ι έπ ί τοϊς όπτι- 
κοϊς εργαλείοις, τοϊς τηλεσκοπείοις, τοϊς μικοο- 
σκοπίοις και λοιποΐς. ’Ενώ έν τοϊς κλασικοϊς 
συγγράμμασι (τω  Π λινίω ) γ ίνετα ι λόγος περί 
τοΰ πειρατοΰ Μαρτσιους,δστις είχε τοιοΰτον έο- 
γαλε'.ον, τί) βοήθεια τοΰ όποιου ίστάμενος παρά 
τάς ακτάς τής Σ ικελίας ήδύνατο νά παρατηρώ 
τά  πλοία τα  εκπλεοντα εκ τών οχθών τής ’Α
φρική;. "Άρά γε τοΰτο δέν ήτο τηλισκόπιον;

Οί αρχαίοι μνημονεύουσι τών Ά σσυριακών 
κα ί Α ιγυπτιακώ ν επιγραφών τόσων λεπτώ ν ώ
στε αδύνατος είναι ή άνάγνωσις αυτών διά γ υ 
μνού οφθαλμού. Μήπως δπως ποιήσωσι τοιαύτας 
ίπ ιγραφάς δέν ήτο άνάγκη νά ΰπάρχωσι μεγε- 
θύνοντες τά  άντικείμενα ΰελοι ;

Οι υάλινοι φακοί (The lentil) ήσαν έν 
χρήσει παρά τα ϊς Βεστάλκαις πρός άψιν τοΰ 
ιεροΰ πυρός, καί τοϊς ίατροϊς πρός καυτηοίασιν 
τών πληγών περί τοΰ όποιου άναφέρουσι πολ
λοί Ελληνες σογγραφεϊς, έν οίς ό Άοιστοα/ά- 
νης, ο Ευκλείδης, ό Λ ακτα ίττ ιο ς , ό ’ Α ριστοτέ
λης και άλλοι. ’Εν τέλ ε ι, δ ένοχος άστρονόμος 
τής ’ Αλεξάνδρειάς, ό Κλαύδιος Πτολεμαίος, 
έγραψεν δλόκληρον σύγγραμμα περί τής θεω 
ρητ.κής οπτικής είς τόόποϊον έπέστησαντήν προ
σοχήν των μόνον κχτά τά ; άρχάς τοΰ ήμετέρου 
αίώνος.

Τίς δέν γινώσκει π . χ . εις τινα υψηλόν βαθ
μόν εΰρίσκετο ή αστρονομία παρά τοϊς Α ίγυ- 
π τ ιο ις , Πέρσαις κα ί Χ αλδαίοις; "Αν οί Α ιγύ
πτιο ι κατά  τήν κατασκευήν τών π;ρχμ ίδων δέν 
εγνώριζον τήν μαγνητικήν βελόνην, πώς θά έ- 
ποθετουν ταύτας τάς πυραμίδα; είς τοιοΰτον ά- 
κριβή βαθμόν κατά  τά σημεϊα τοΰ όρίζον- 
το ; ; Παρά τοϊς Έ λλησ ι καί το ΐ; Ίνδο ϊ; ή 
αστρονομία ισ τα ιο  έπί ΰψηλοΰ βαθμοΰ· άρκεϊ 
μόνον νά άναφέργ] τ ις δτι, δ Πυθαγόρας έθεώρει 
την σελήνήν πλανήτην λαμβάνοντα τό φώς του 
εκ τοΰ ήλιου, τήν δέ γή ν— σώμα κινούμενον 
περί τόν ήλιον!

Τό οτι οι Α ιγύπτ ιο ι είχον γνώ^ιντοΰ ΰπερα- 
σπίζειν τάς κατο ικ ίας των έκ τοΰ κ-:οαυνοΰ,δέν 
δύναται νά ΰποβληθή είς άμφιβολίαν.

Περί τή ; πυρίτιδο ; —  τοΰ έγκαυχήματος 
τούτου τής νέας περιόδου τής ιστορίας, τήν σή
μερον δέν ΰφ ίσ ια τα ι αμφιβολία, δτι οΰ μόνον 
αΰτή ή πυρ ίτ ι; άλλά κ& ίτάταχυβόλα δπλαήσαν 
γνωστά έν τή, βαθεία άρχαιότητι παρά τοϊς Ί ν -  
^Οΐ?· "Ηδη κατά  τρν όγδοον αίώνα άπανΐόί

παρ’ αύτοϊς ή ΰπόδειξις δτι πυρίτις κατασκευ
ά ζετα ι έκ τής σελίτρας, τοΰ θείου καί τοΰ άν- 
Ορακος, έπ ε ιτα  άναφέρεται δτι παρ’ αΰτοϊς 
ΰπήρχον μακροί στενοί καί έκ τοΰ ένός άκρου 
κεκλεισμένοι σωλήνες, έν τοϊς όποίοις έτίθετο ή 
πυρ ίτις. Ό  σωλήν ούτος δέν είνα άλλο η τό 
σημερινόν Rakete. "Επειτα έν δυσί σπουδαίοις 
ινδ ικοϊς ποιήμασι γ ίνετα ι λόγος «περί τοΰ 
θείου πυροβόλου δπλου.»

Ή  διώρυξ τού Σουέζ καί ή διάτρισις τού 
ισθμού θεωρείται ώς θαΰμα τών νεω τάτων χρό
νοι. ’Ενώ ετ ι έπί τών Φαραόνων είχε διατριθή 
διώρυξ μεταξύ τής Μεσογείου καί τής ’ Ερυ- 
βράς θαλάσσης, ώς άναφέρεται παρά τώ  ‘Ηρο- 
δότω,

"Οσον άφορα τάς μεγίστας περιηγησεις,συν
ήθως ΰποθέτουσιν δτι δ Βάσκο δέ-Γάμα άνεκά- 
λυψε τήν θαλασσίαν δδόν τήν παρακάμπτουσαν 
τό άκροτηριον τής Καλής Έ λπ ίδος Έ νώ  τόν 
αΰτόν δρόμον πρό 2 ,2 0 0  έτών άπό τού τάξει - 
δίου τού Βάσκο-δέ-Γάμα είχον διέλθει οί στρα- 
τ ιώ τα ι κ α τ ’ έντολήν τοΰ Φαραώ Νεχώ καί 
μ άλιστα  έκκινήσαντες έκ τής ’ Ερυθράς θαλάσ
σης διήλθον δλην τήν ’ Αφρικήν έπ ειτα  διά τοΰ 
Γιβραλτάρ εφθασαν είς τήν Μεσόγειον θάλασ
σαν καί τήν Α ίγυπτον. Πέντε αιώνας πρό τού 
Κολόμβου οί Ίσλανδο ί έπεβιβάσθησαν έπ ί τής 
βορειοανατολικής άκτής τής ’Αμερικής καί έπ ί 
α ιώνας διαρκώ; έταξείδευον εις ταύτην τήν ή'- 
πειρον. Ό  Πυθίας —Έ λλη ν  μαθηματικός καί 
περιηγητής μετά  τόν θάνατον τού μεγάλου ’Α 
λεξάνδρου άνεχώρησεν έκ τής Μ ασαλίας, άφίχθη 
είς τήν ’ Α γγλ ία ν , επλευσεν είς τήν Βόρειον 
τήν Γερμανικήν θάλασσαν, παρέκαμψε τήν Νορ
βηγίαν κα ί διηυθύνθη έτ ι βορειότερον. ’Ε π ί τ έ 
λους πρό εκατόν έτών άπό τής έφεβρέσεως τού 
Στίβενσον κα ί τού Οΰάττου δ Γάλλος Παπέν 

Denis P ap in ) κατεσκεύασε λέμβον κινουμένην 
ι ’ άτμοΰ καί έπλευσε δ ι’ αΰτής τόν ποταμόν 

Βέζερον έ'ως ού αυτη κατεστράφη υπό τών έξα- 
γριωθέντων λεμβούχων. Ό  αΰτός Παπέν παρε- 
σκεύασε καί £ν σχέδιον σιδηροδρόμου.

Τό παρόν ήμών άρθρον θά έγίνετο λ ία ν σχοι
νοτενές άν άνεφέοωμεν πλήθος μικροτέρων ανα 
καλύψεων, α ϊτινες άνήκουσιν είς τήν αρχαιότητα 
κα ί έσφετέρίσθησαν υπό τών μεταγενεστέρων ε
πιστημόνων. Τά παραχθέντα γεγονότα πρέπει 
ε π ’ ολίγον νά μετριάσωσι τόν ζήλον έκείνων οϊ- 
τινες ΰποθέτουσιν δτι οί άρχαΐοι λαοί οΰδεμίαν 
μεγάλην άνακάλυψιν έποίησαν.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΣΪΜΒΟΪΑΑΙ
Ι ’ Γ Ι Κ Ι Λ Ι Η Ϊ

(Σ υνέχεια )

Α ία ιτ α  κ α ί π ρ ο φ υ λ ά ξ ε ις  
έν χαβρώ  φ θ ιν ο π ώ ρ ο υ

Τ ρ ο φ ή .  Πρέπει νά τρώγωμεν περισσό Γέ
ρον κρέας καί ίχθύς. Ν ’ άποφεύγωμεν τάς κα
ταχρήσεις τών μή ώρίμων οπωρών. *0 κατα  
τήν εποχήν ταύτην γιγνόμενος τριγητός καί ή 
κατασκευή τοΰ οϊνου, είνε ή εποχή, καθ ’ ^ν 
επέρχονται πολυάριθμα κρούσματα διαρροίας, 
χολερίνης καί δυσεντερίας. Πρέπει μ ετ ’ έπ ιφ υ- 
λάξεως νά γ ίνετα ι χρήσις τού γλυκέως οϊνου. 
‘Η τροφή τόν χειμώνα καλόν είνε ν ’ άποτελή- 
τα ι έκ κυνηγίου κα ί τών έν άφθονία κατά  τήν 
έποχήν ταύτην υπαρχόντων πτηνών.

Κ α τ ο ι κ ί α .  Π )έπει νά ηνε ευάερος, νά 
θίρμένηται τήν πρωίαν κατά  τά  πρώτα ψύχη 
καί προπάντων νά άερίζηται συχνά.

"Ας άποφεύγωμεν τάς μεγάλας αϋπνίας.
Έ ν δ ύ μ »  τ α .  Πρέπει 'ά  ηνε θερμά. Νά 

συνάπτω ντα ι δσον τό όυνατόν εκ παχέως καί 
εΰκάμπτου έξ έρίου υφάσματος.

’Α σ κ ή σ ε ι ς .  Τά ταξε ίδ ια , ΰπό έποψιν 
άλλαγής τού άέρος είνε καλή ασκησις. Το κυ- 
νήγιον παρέχει πολλάς ω φελιας, αλλ αί βροχαί 
τοϋ φθινοπώρου επιφέρουν ρευματισμούς ε'.ς τους 
κυνηγούς καί τούς άφοβους αλιείς.

*Ολαι αί γενικα ί αδται άρχαΐ είνε δυνατόν 
νά έκτελεσθώσιν, αλλ υπαρχουσι καί ά λλα ι 
τ ινές, α ϊτ ιν ε ; διά νά εκτελεσθώσιν απαιτοΰσι 
πλούτον καί άνέσεις.

Οί μή δυνάμενοι, οί εχοντες άσχολίας ώς 
κα ί οί κ α τ ’ οίκον εργαζόμενοι, πρέπει να έπ ι- 
χειρώσι πορείας, νά κάμνωσι περίπατους πρό 
καί μετά τό πέρας τής έργασίας αΰτών. Πρέ
πει νά έξασκώνται είς τήν γυμναστικήν, είς την 
ξιφασκίαν κα ί νά μεταβαίνωσιν εις τας εξοχας 
κα ί είς τά δάση κατά  τας ημέρας τών ανα
παύσεων.

‘ Η παραγγελία  τού άποφεύγειν τας κατα
χρήσεις αρμόζει είς δλους, εις τε τους 
σίους κα ί τούς πτωχούς, καί οί (/έν, καί οί δέ, 
πολλά τά  κοινά έχουσι, δικφέρούσι δέ κατά  
τούτο μόνον τό οτι άνήκουσιν εις τα  δυο κοι
νωνικά άκρα.

Α ί διαφοραί ώς πρός τάς καταχρήσεις δέν 
άποβλέπουσι η μόνον είς τήν ποιότητα τών οΰ- 
σιών καί τήν πολυτέλειαν τών τής εΰχαριστή- 
σεως άντικειμένων.

Πτωχοί τε καί πλούσιοι έκτίθενται είς τούς 
αΰτούς κινδύνους, έξερχόμενοι τών κανόνων τής 
ΰγιεινής καί τήςμετριότητος έν πα ντ ίπ ρά γμ α τι.

‘ Η διαφύλαξις τών κανόνων τούτων οΰδέν 
τό δύσκολον παρέχει, ουτέ τ ι τό κολύον, καί 
διιως άρκεϊ, δπο>ς παρατείνγ) καί καλλοπίστ] τήν 
ΰπαρξιν.

Αί ήθικαί η ψυχ ικα ί νόσοι δέν είνε ηττον κα- 
ταστρεπτικα ί τών νόσων τών οργάνων, καί έπέρ 
χονται έξ αίφνιδίων ταραχών, άς  πολλάκις ε ί
νε αδύνατον ν ’ άπομακρίνωμεν, αί φυσικαί νό
σοι, τουναντίον, επέρχονται πάντοτε έκ συνη. 
θιών, άς δυνάμεθα διά τής σκέψεως καί τής 
θελήσεως νά τροποποιήσωμεν.

Ά λ .  ϋ ο ρ δ ο ύ λ η ς  ία τ

*Μ· -ιφ»· Γ|ζ^^ί·,Φ···!4<·
3ΤΧ·

Α Ν Α 2 Κ Α Φ Α 1  Ε Ν  ΑΙΓΤΠΤΩ
Ό  περιφανής ερευνητής τών Α ιγυπτιακώ ν 

άρχαιοτήτων Μοργάν Μπέης, δ ευθυντής τού 
έν Γ ίζε (Α ίγύπ τ ιυ ) μουσείου μετά μακρούς κό
πους κατώρθωσε νά εδρη πολλά πολύτιμα άν- 
τικείμενα τής Α ιγυπτιακής άρχαιότητος, κε- 
κρυμμένα έν δ ιαστήματι πλέον τών 3 χ ιλ ιάδω ν 
έτών ΰπό τήν άμμον τής έρημου Σακκαράχ.

’Ή δη  πρό τινων έτών ό Μοργάν βασιζόμενος 
έπ ί τών επιστημονικών του έρευνών ΰπέθεσεν 
δτι έν τί) μικρά κώμη Δασούρ κειμένη νοτιοδυ- 
τ ικ ώ ; τής άρχαίας Μέμφιδος, ΰπό τά  έρείπια 
τών άρχαίων διασαζομένων έκεϊ πυραμίδων έ 
πρεπε νά εΰρίσκωνται διάφοροι θησαυροί τούς δ- 
ποίους οί Α γύπτιο ι έθετον έν τοϊς τάφοις.

Αί ελπίδες τού Μοργάν έδι^αιώθηβαν· ΰπό 
τήν μ ίαν πυραμίδα ουτο; εδρεν έν βάθει 9 πο
δών είσοδον ε ί; κατακόμβην έν τή οποία εΰρί- 
σκοντο 14 τάφοι έν τοϊς όποίοις έκειντο παλλά  
όρειχάλκινα κοσμήματα άνήκοντα είς τού; 
Φαραόνας -’Αμενέμνο III καί είς τόν δεύτερον 
κα ί τρίτον Όζτ,ρτασέν.

Ή  εδρεσις αυτη έξείγειρε τήν περιέργειαν είς 
άπαντας τούς ένδιαφερομένους περί τής άρχαίας 
Α ίγύπτου . Πολλοί ΰπέθεσαν δτι ταΰτα  είναι 
τά  τελευτα ία  ευρήματα έν Δασούρ. Ε ίναι γνω 
στόν δτι τά  κοιμητήρια τών Φαραόνων άπό πολ- 
λοΰ ήδη χρόνου, άκόμη άπό τούς άρχαιοτάτους 
χρόνους, είχον ΰποκύψει είς άρπαγάς· οί κλέ- 
π τα ι κατώρθουν νά είσδύωσι καί εις τά  κε- 
Χρυμμένα τών κοιμητηρίων μέλη, ή δέ ελπ ίς 
περισσοτέρας λείας οΰδέποτε ήπάτει αΰτούς. 
Οΰχί άνευ λόγου ΰπέθετον δτι τά κοιμητήρια 
τά  ΰπό τάς πυραμίδας τοΰ Δασούρ άπό πολ-



λοΰ ήδη είχεν άρπαγίί. Ά λ λ ’ δ Μοργάν διαφό- 
ρως έσκέπτετο,  ̂η δέ ελπ ίς περί τής εδρέσεως 
υπό τας πυραμιόας τοΰ Δασούρ πολυτίμων αρχαι
οτήτων δέν επαυεν ένθουσιώσα αυτόν. Ταύτην 
τήν ελπ ίδα  αυτοΰ δέν ήδ^νηΟησαν νά εξασθε- 
νίσωσιν οΰτί τά ανεπιτυχή αποτελέσματα τών 
ουχ! απαξ επαναληφθεισών αποπειρών εις τήν 
εί'σοδον έντός τών πυραμίδων τοΰ Δασούρ, ο υ :ε  
α ι ύυσκολίαι κο:1 τά κωλύματα τά συνοδεύοντα 
τοιούτου είδους επιχειρήσεις.

Ό  Μοργάν τή συνοδεία τής συζύγου του, 
παντοτεινής συνοδοιπόρου τοΰ έξοχου Α ίγυπτιο - 
λογου έν πάσαις τα ΐς άνασκαφαΐς τοΰ γέροντος 
Α ιγυπτίου , τοΰ υπηρέτου καί δέκα εγχωρίων 
Α ιγυπτίων,είργάζετο  άπό ημέρας είς ήμέράν'είσ- 
δύων βαθύτερον είς τήν γήν, μακρότερον έν τή 
έρήμω. Οί διαρκείς κόποι τοΰ Μοργάν δλοι έ- 
στέφθησαν υπό λαμπράς έπ ιτυχ ίας· δ ακάματος 
ερευνητής ευρεν εν τ ιν ι πυραμίδι τους σαρκοφά
γους δώδεκα ήγεμονίδων, at έπιγραφαί τών δ- 
ποίων άναμφιβόλως καταδεικνύουτιν δτι οί σαο- 
κοφάγοι άνήκουσιν εις τήν εποχήν τής δωδεκά- 
της δυναστείας περί τά  2 ,0 0 0  I Γη π .χ  Έ ν 
τούτοις τοΐς σαρκοφάγοις διεσώθησαν ά'παντα 
τά  σκεύη άτινα  έτίΟεντο, κατά τήν άρχαίαν συ
νήθειαν εν Α ιγυπτ 'ο ,κατά  τόν ένταφιασμόν τών 
ήγεμονίδων έν τώ τάφω . Τά αντικείμενα ταΰτα 
-  περιόεραια, βραχιόλια ,δακτυλύδια ,κάτοπτρα, 
αγγεία  κ τλ . ησαν τόσον πολλά ώστε δ Μοογάν 
ένόμισεν δτι εΰρίσκετο έντόςμουσείου.’Ιδιαιτέρας 
μνείας άξιος είναι δ σαρκοφάγος τής ήγεμονίδος 
Νουμπ-Γοτέπ ή μούμια αΰτής λίαν έφθάοη υπό 
τής υγρασίας· έπί τής κεφαλής αΰτής υπήρχεν 
άργυροΰν διάδημα μετά πολυτίμων λ ίθων, έπί 
τοΰ τράχηλου, περιδέραιον μετά πεντηκοντα 
χρυσών πετάλω ν, έπ ί τών ποδών καί τών χει- 
ρών αΰτής βραχιόλια κεκοσμημένα διά σμα- 
ράγδων.

αΡΧα ' 0'* Α ιγύπτιο ι έκάλουν τόν τάφον 
«κατο ικ ίαν τής α ίω νιότητος». Ούτοι έφρόνουν 
δτι δ άποθανών εξακολουθεί υπάρχων, καί δτι 
μετα τόν ένταφιασμόν δέν παύει δοκιμάζων, 
ώς πρότερον άπάσας τάς χαράς τοΰ βίου, ενδ ι
αφερόμενος είς άπαντα τοΰ βίου τά συμφέροντα. 
Ενεκα δέ τουτου περιέβαλλον τάν αποθανόντα 

δια πανιός ο ,τι τώ  ητο αρεστόν η άναγκαΐον 
κατά  τόν χρόνον τή ; £ωής του μεταξύ τών συγ 
γενών κα ί φίλων του. Έ κ  τούτου εξηγείτα ι ή 
αφθονία τών πολυτίμων σκευών έν το:ς τάφοις 
τών ήγεμονίδων· ταΰτα  είναι τά κοσμήματα 
διά τών δποίων αί ήγεμο/ίδες έστόλιζον τόν 
τράχηλον, χεΐρας, κεφαλήν και πόδας έπ ί τής 
ζοής των.

Έ ν  τ<ρ νέω εδρήματι τοΰ Μοργάν ιδιαιτέραν

Τ  Ρ  Α Π Η

προσοχήν έπκτόρει κυρίως ή λαμπρότης κα ί ή 
λ ε ιτό τ η ς  τών μνημείων μέχρι τοΰδε αδύνατον 
ητο νά υπόθεση τ ις δτι ήτο δυνατόν νά κατα - 
σκευασθή ουτω τεχνιέντως παρόμοιόν τ ι έν ού
τως άπομεμακρυσμέν?] έποχή περί τής δποίας 
ηλθ,ιν εις ημάς μόνον άμυδρΓίί είδήσεις. Κ ατά 
την κρίσιν τών εμπείρων τά δπό τοΰ Μοργάν 
εΰοεθεντα αρχαία Α ιγυπτ ια κά  κειμήλια δύναν- 
τα ι νά α νθαμ ιλλώ ντα ι πρός τά  άριστα κοσμή
ματα τών σημερινών άδαμαντοπωλών κατά  τήν 

λεπτοτατην επεξεργασίαν. Άξιοπερίεργον είνα ι 
πώς οί άρχαίοι Α ιγύπτιο ι μή Ιχοντες πολλά 1· 
διαίτερα εργαλεία ήδυνήθησαν νά κατασκευά- 
σωσι το ιαΰτα  αριστουργήματα τής χρυσοχοϊκής. 
Γινά τών ευρεθεντων κειμηλίων άτε κείμενα έπί 
χ ιλ ιά δ άς ετών έν τοΐς έγκάτο ις τοΰ δγροΰ έδά- 
φους υπεπεσον εις βλάβην, πρώτη δέ φροντίς 
τοΰ Μοργάν ην ή έπανόρθωσις αΰτών έν τί) προ- 
τερα μορφή. 11 έργασία αυτη άνετέθη είς τούς 
επιτηδειοτατους αδαμαντοκατασκευαστάς τοΰ 
Καίρου, οιτινες μετά πολλοΰς κόπους κατώρθω- 
σαν να εκπληρώσωσι τό δυσχερές τοΰτο εργον 
καίτοι ουσιωδώς αί βλάβαι τών κειμηλίων ήσαν 
έπουσιώδε^ς.

Α παντα τα υπό τοΰ Μοργάν άνευρεθέντα 
κοσμήματα υπό τάς πυραμίδας τοΰ Δασούρ έ* 
πισκευασθέντα, εδρίσκονται έν ίδίοις υαλωτοΐς 
(vitrin) εν τι. έν Γ ίζη μουσείω έν τώ δποίω συγ- 
κεντροΰνται ιδίως αί Α ίγυπτιακα ίάρχα ιότητες.

Ε ΙΣ  Τ Η Ν  Σ Α Ρ Α Κ Ο Σ Τ Η Ν
Σαρακοστή μέ ταραμα, σαρακοστή μέ μίδία 
σαρΛκοστή μέ τά χαλβοί καί μέ ώραϊα στοείδια 
έχεις κα! σύ τα κάλλη σου και σέ στολίζουν τόσα 
έχεις τ} αυγοτάραχο καί χαβιαρένια γλώσσα 1 
Ολα γλυκά τα φαγητά ευφραίνουν τήν κοιλιά 

μόνο  ̂μοΰ  ̂φαίνεται πικρή άπ’ δλα ή έληά 
κορδόνι τά μπακάλικα δ'/α μυρτιαϊς στολίζουν

καί έχουν πολλή δουλειά' 
ή φτώχια ό'μως δυστυχεί, τά μάτια της δακρύζουν 

μασσα πικρή έληά ! . .
A. COCCONIS

Α ια τ ι  ή π ρ ο μ ή τ ω ρ  ήμ,Λν Ε ΰ α  
3 έν ε ίχ εν  α νά γ κ η ν  υ π η ρ έ τ ρ ια ς  ;
Έ ν  αμερικανικόν περιοδικόν τά  άκόλουθα 

αναφέρει είς άπάντησιν τής έν τή κεφαλίδ ι τ ε - 
θείσης έρωτήσεως. «Οΰκ ο λ ίγ α ' έλέχθησαν καί 
εγραφησαν περί τών ελλείψεων τώνγυναΐκών κα ί, 
μ εταξύ άλλω ν, δτι ή γυνή πολλάς ώρας διέρχε
τα ι περιποιουμένη καί καλλωπίζουσα τά σώμά 
της. Δ ια τ ί δε εν τίί αρχή δ Θεός πλάσας έκ
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τής πλευρδς τοΰ Ά δ ά μ  τήν Εΰαν δέν τίί 
επλασε κα ί μίαν υπηρέτριαν ;

Δ ιότι ή Ευα δέν εχρηζεν ύπηοετρίας. £0  
Ά δ ά μ  οΰδέποτε διέτασσε τήν σύζυγόν του νά 
τώ  πλέξη κάλ ισ α ς , οΰδέποτε παρεκάλεσεν αΰ 
τήν νά τφ ράψη τό πεσόν κομβίον τοΰ φράκου 
του. Οΰδέποτε άπήτει, δπως ή Ευα αμέσως τώ 
ράψει τά σχισθέντα χειρόκτιά του. Ουδέποτε 
ό Ά δ ά μ  διενοήθη περί τήν δύσιν τοΰ ήλίου νά 
καθήση έν τώ ταραδείσφ κα ί νά λαβή νά ανά
γνωση εφημερίδας, επ ειτα  δέ αφοΰ έκτείνη τους 
πόδας του νά φωνάξη· «πώ ς τό δεΐπνον ακόμη 
ϋως τώρα δέν ήτοιμάσθη». Ούτος μονος  ̂ του ί -  
θετεν πΰρ υπό τήν χύτραν, μόνος του έξέχωνε 
έκ τής γής τά  κρόμμυα, μόνος του έκαθαρι,ε 
τά  γεοίμηλα— ένΐ λόγω , έξετέλει όλας τάς 
αναγκαίας εργασίας. Ή μ ε γ λ ε  τήν αγελάδα , 
έτρεφε τάς όρνιθας— εκαμεν δλα μόνος του καί 
οΰδέποτε έπέστρεψεν είς τήν κατο ικίαν του τήν 
μεσημβρίαν συνοδευόμενος υπό ομίλου καλών φί
λω ν, δτε εν τή οίκιακή του οικονομία συνέβαι- 
νεν ώστε δλα νά είνε φαγωμένα μέχρι τών τ ε 
λευτα ίων ψιχίων τού άρτου Ούτος δέν είχε τήν 
κακήν συνήθειαν νά έπιστρέψη εις τήν κατο ι
κίαν του τήν μεσημβρίαν συνοδευόμενος υπό ο
μίλου καλών φ ίλω ν, δτε έν τή οίκιακή του οι
κονομία συνέβαινεν ώστε όλα να είνε φαγωμένα 
μέχρι τών τελευταίιον ψ ιχ ίων του άρτου. Ουτος 
δέν" είχε τήν κακήν συνήθειαν νά έπιστρέψη -ίς 
τήν κατοικίαν του είς τήν μιαν ώραν μετά τό 
μεσονύκτιον, έ'νεκα δέ τούτου δέν ϋπήρχεν α
φορμή νά έρίζη μετά τής πτωχής Εύας καί νά 
έπ ιπλή ττη  αΰτήν διότι αυτη δεν εκοιμάτο καί 
δλο ϋκλείεν άναμένουσα τήν έπιστροφήν του. 
Οΰδέποτε έκάθητο έπ ί πολλάς ωρας εν τώ οι
νοπωλεία καθ’ 8ν χρόνον ή Εύα εκίνει εν τώ 
λίκνω  τόν μικρόν τη ; Κ άϊν. ’Επίσης ουτος δέν 
είχε συνήθειαν νά ρίπτη τήδε κανεΐσε τόν 
νυκτερινόν του έπανωφόριον, τόν νυκτερινόν π ί
λον του, τάς έμβάδας του,— απεναντίας οδτος 
έτοποθέτει δλα αΰτά κατά σειράν πλησίον τών 
ίιποδημάτων του υπό τήν συκήν. ΈνΙ λόγω ου
τος δέν έφαντάζετο, δτι ή γυνή έδτμιουργήθη 
δπως υπηρέτη αΰτώ καί οΰδόλως έθεώρει έπο- 
νείδιστον δ ι’ έαυτόν νά συμμερίζηται μετά τής 
γυναικός του τάς οίκιακάς υπηρεσίας. Ενεκα 
τούτου ή Εδα δέν Ιχρηζεν υπηρέτριας.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α *
’ Ι ω ά ν ν α  ή έ ν τ ε ρ ο β γ ά λ τ ρ ι  α. Αποτρο- 

παιοτάτη δίκη έκδικασθήσεται άρχάς μαρτίου^έ. ε. 
έν Νέα ‘ ϊάρκη καβ’ ήν ή έναγομένη νέα άκτω καί

είκοσι έτών ήλικίαν άγουσα κ α ί  νυμφευθεϊσα ήδη 
εξάκις έξηφάνισε καί τους εξ συζύγους της’.^Τά άπο- 
τράπαιον τοΰτο γύναιον όπερ άναμιμνησκει τας^θυγα- 
τέρας τοΰ Δαναοΰ, έφ^νευσεν έν αια και τή αυτή ή- 
μέρα τήν θυγατέρα καί τάν τελευταΐον αύτης σύζυγον. 
Πρό” τίνος χράνου ή αύτή είχε φονεύσει  ̂ τάν γαμζράν 
αΰτής και πυρπολήσει τήν οικίαν πράς έξαφάνισιν^τοΰ 
πτώαατος άνακαλυφΟέντος κατόπιν απανθρακωμένου 
ΰπά τά ερείπια. Ά λλά  δέν εινε ταΰτα κ α ΐ  μάνα τα 
έγκλήματα τής μεγαίρας ταύτης, καθότι ή αύτή ^έφά- 
νευσε πλανόδιόν τινα έμπορον οπως ληστεύση τ°3τον, 
πιστεύεται ·ίέ οτι ένήργησε και πλείστους άλλους 
φόνους. "Ωστε ή γυνή αυτη δύναται νά άνομασθή
’ Ιωάννα ή έντεροβγάλτρια.

Ν ύ μ φ η  π ο λ ι ο ρ κ ο υ μ έ ν η  ύ π ά ^ μ ν η -  
ΰ τ  ή ρ ν .—‘ Η θυγάτηρ τοΰ άποθανόντος ’ Αμερι
κανού εκατομμυριούχου Τσαικ Γοουλο πολιορκεΐται 
ΰπά τοσούτων μνηστήρων ώστε »ιηνεκώς φρουρείται 
ΰπά οστυνομικίδν κλητήρων έκ φό2ου μή̂  έπιχειρή- 
σωσιν έφοδον κα! γείνε: ανάρπαστος ή ατυχής ορφανή.

’ Α π ο τ ρ ό π α ι ο  ν Κ ι ν ε ζ ι κ ό ν  έ 6 ι- 
,Χ0 ν —"Οσοι τών Κινέζων 'ένεκα άσθενείας η άφο- 
(3ήτων έλαττωμάτων γίνονται έπικίνδυνοι είς την^οί- 
κογένειάν των ή εϊς τήν κοινωνίαν θάπτονται ζ ω ν -  
τ  ε ς ! Τήν καταδίκην ταύτην αποφασίζει αΰτή ή 
οικογένεια. Οί πάσχοντες εκ μ,εταοοτιχου νοσ7}(Α<χτος 
ή διάγοντες βίον άσωτον υποβάλλοντας είς τήν φρι- 
κώδη ταύτην τιμωρίαν ήν υφίστανται αγογγυστως.

Κ ο ΰ κ λ α  έ ν ε χ ε ι ρ ι α ζ ο μ έ ^ η  δι’ ο ι-
ν 0 ν.  Είς εν τών έν Λονδίνω πταισματοδικείων
άπεδείχθη έσχάτα·ς οτι μήτηρ τις ένεΑοίασε τήν, 
μόνην κ ο ύ κ"λ α ν τοΰ θυγατρίου της δ ιί νά προ^ 
μηθευθή οίνον ! \ /

Ά λ .  Λ ί. Ι ίο κ κ ώ ν ί ίς  /

ΣΧΟΙΜ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΛΕΪΣΙΧ Ttt\ ΝΟΣΟΕΟΜΛΙΪ
’Εκτός τών ποικίλων σχολών, ανωτάτων τε 

καί κατω τάτω ν, έν τα ΐς 'Ηνωμέναις Π ολιτείαις 
υπάρχουσι 35 σχολαί διδάσκουσαι τόν τρόπον 
τής νοσηλείας. Έ ν αΰταΐς τό προσωπικόν τών 
τε διδασκάλων καί διδασκομένων είναι ώς έπί 
τό πλεΐστον γυναικεΐον. Έ ν τούτοις οχι ολαι αί 
διδασκόμεναι έν ταύτα ις τα ΐς σχολαΐς κόραι ά- 
φιεροΰσιν έαυτάς είς τήν νοσηλείαν έν τοΐς νο- 
σοκομείοις Πολλαί φοιτώσιν έν τή σχολή δπως 
άρυσθώσιν ωφελίμους γνώσεις πρός χρησιμοποίη- 
σιν αΰτών έν τώ ίδ ιω τικώ  των βίco■ υπο τοιαυ- 
την εποψιν ή δπό τούτων τών σχολών παρεχο- 
μένη ωφέλεια είναι μεγάλη διότι συντελεί είς 
διάδωσιν έν τή κοινωνία υγειών γνώσεων περί 
τής υγειινής καί τής ιατρικής.

Ή  κυρία Μπέντσον έν τή περιγραφή της τοΰ 
άμερικανικοΰ βίου αναφέρει οτι επεσκέφθη τήν 
σχολήν τών νοσοκόμων εν Βαλτιμόρη. Η σχολή 
αδτη λειτουργεί έν τφ  νοσοκομεία» τοΰ Δζόν 
Γόπκηνς τό άριστον πάντων έν τή γή  κατά  τό
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μέγεθος καί τήν δ ιά τα ξιν . '0  Δζόν Γόπκηνς 
συσσωρεύσας άμύθητον πλούτον μετά τόν θάνα
τόν του έκληροδότησεν άνά τρία κα ί ήμισυ ε
κατομμύρια δολλαρίων εις δύο κοινωφελή ιδρύ
ματα έπ ί το ΐς οποίοις έγκαυχάτα ι ή Βαλτιμόρη 
τό νοσοκομεϊον κα ί τό πανεπιστήμιον. Ά μφό- 
τερα ταΰτα  τά  ιδρύματα φέρουσι τό ονομά του 
χάρις δέ εις τήν μεγάθυμον γενναιοδωρίαν του 
ταΰτα  τήν σήμερον άφίκοντο είς τόν ΰψιστον 
βαθμόν τής άναπτύξεως καί τής άκμής. Ή  
σχολή τών νοσοκόμων εΰρισκομένν) έν τούτω τώ 
νοσοκομείω έν ιδία οικοδομή κατηρτίσθη ώς τά 
λο ιπά κολλέγια . ΙΙολλαΙ νεάνιδες, έκπληροΰσαι 
τά  καθήκοντα τών νοσοκόμων έν τούτω τώ νοσο
κομείω κατάγοντα ι έξ οικογενειών τής ούτω κα 
λουμένης άριστοχρατείας τοΰ νότου, τής πτω - 
χεύσεως μετά τόν πόλεμον. Α υται λαμβάνουσι 
καλόν μισθόν καί κατοικοΰσιν εν κοινοβίω μετά 
πάσης τής εΰμαρείας καί πολυτελείας, ώς έν τοΐς 
λοιποΐς γυναικείοις κολλεγίοις. Έ ν μ ία  αιθούση 
τούτου τοΰ κοινοβίου ή κυρία Μπέντσον άνέγνω 
έπ ί τοΰτοίχου τήν έπομένην έπ ιγααφήνκ 'Α ς ίνθυ- 
μώμεθα πάντοτε ότι ό χρόνος ουδέποτε επιστρέ
φει καί ό'τι πρέπει νά ^ρώμεθα αΰτοΰ έπωφελώς 
υπέρ τών πλησίον ήμών,διότιάν τώρα άφήσωμεν 
τήν κατάλληλον ευκαιρίαν δέν θά εΰρωμεν πλέον 
α ΰ τή ν  δίς αδύνατον νά βαίίσ ϊ) τ ις έπί τής 
αΰτής όδοΰ.»

Παρομοίαν καλήν έντύπωσιν έ'λαβεν ί; κυρία 
Μ.ϊέντσον καί ό'τε έπεσκέφθη έτέραν τοιαύτην 
σχολήν ίδρυθεΐσαν έν τώ νοσοκομείω Σαριτέ έν 
Νέα ’Ορλεάνη. Τό νοσοκομεϊον τοΰτο ίδρύθη τώ 
1784 ΰφ’ ένός Γάλλου ναυτικού, όσης πρός 
τόν σκοπόν τοΰτον άφιέρωσεν όλην του τήν περι
ουσίαν δπως εΰχαριστή^η τους κατοίκους διά 
τήν ΰποδειχθεισαν έν καφώ  τής άσθενείας του 
περίθαλψιν. ’Ακολούθως τό μικρόν τοΰτο νοσοκο- 
μεΐον χάρις εις τά φιλοδωρήματα τών πλουσί
ων πολιτών έγένετο μέγα κ α ί πολυτελές καθί- 
δρυμα, άνεγερθέν κ α θ ’ ό'λας τάς απαιτήσεις τής 
ιατρικής επιστήμης. At κόραι α ϊτ ιν ε ; φοιτώσιν 
έν τη σχολή τών νοσοκόμων έξεπαιδεύθ/,σαν 
πρότερον έν ταϊς σχολαΐς τής μέσης έκπαιδεύ- 
σεως, διά τοΰτο δέν όμοιάζουσι πρός τ ά ; νοσο
κόμους τών ήμετέρων νοσοκομείων. Ή  άρίστη 
έκπαίδευσις τήν οποίαν αΰτα ι λαμβάνουσιν έν 
ταύτη  τνί σχολή δέν έμποδ ίζιι αΰτάς λίαν εΰ- 
συνειδήτως νά εκπληρώσι τά  δυσχερή, ενίοτε δέ 
κα ί απεχθή καθήκοντα τών φυλάκων τών ασθε
νών. Ή  άμερικανίς έκλέγουσα μετά  τελεία·^ 
γνφσεως τό στάδιον τοΰ βίου της δέν σταματά 
έν τώ  ήμίσει δρόμω, άλλά  πάντοτε εΰσταθώς 
χωρεϊ πρός τόν άπαξ προδιαγραφέντα σκοπόν.

Ρ  Α Π Η

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΩΛ XJIPIKON ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

‘Ο χωρικός έν Γερμανία πληρόνων έτησίως 
μίαν μάρκαν έγγράφεται μέλος τοΰ χωρικού 
συνδέσμου « Bauerverein» χάρις δέ τούτου οδ- 
τος άποκτα δύναμιν τήν δποίαν ήδη πρέπει νά 
λάβη τ ις  ύπ ’ ό'ψιν, ένώ πρίν ήν ασήμαντο» ά- 
τομον, κόκκος άμμου μή διακρινόμενος έν τή 
πληθύϊ τών όμοίων του κόκκων. Πρό παντός 
άλλου ό Γερμανός χωρικός έγγαφόμενος μέλος 
τοΰ συνδέσμου άποκτα γνώσιν τών δικαιωμά- 
τ<ον του. Λαμβάνει γνώσιν τούτων έκ τής υπό 
τού συνδέσμου έκδιδομένης μικρας έφημηρίδος. 
Έ καστον μέλος τού συνδέσμου είνα ι κα ί συν
δρομητής ταύτης τής έφημερίδοος, άναγινω - 
σκων δέ αΰτήν άποκτα πολλάς ώφελίμους καί 
νέας δ ι’ αΰτόν ειδήσεις δ ιότι έν ταύτη  τή έφη
μερίδι γ ίνετα ι λόγος οΰ μόνον περί τών δ ικα ι
ωμάτων του άλλά καί περί παντός δ ,τ ι είνα ι 
άναγκαΐον καί ωφέλιμον νά γινώσκη.

Έ ν γένει ό σύνδεσμος έρχεται είς βοήθειαν 
τοΰ χωρικού έν πάσαις έκείναις τα ϊς περιστάσε- 
σιν δτε ούτος χρ ίζει ταύτης τής βοηθείας. Πρός 
τοΰτον τόν σκοπόν οί σύνδεσμοι τών χωρικών 
άνοίγουσιν έν διαφόροις τόποις χημικούς σταθ
μούς εις τούς οποίους προσφεύγουσιν οί χωρι
κοί δπω ; λάβώσι διαφόρους γνώσεις καί επε
ξηγήσεις καί ένθα δωρεάν δίδονται αΰτοΐς άγρο- 
νομικαΐ συμβουλαΐ καί έκτελοΰνται χάριν αύ 
τών παντοειδείς χημ ικα ί άναλύσεις. Έκός τού
του ό χωρικός προσφεύγει είς τόν σύνδεσμον καί 
έν ή περιπτώσει έξαπατηθή υπό βιομηχάνου 
τινός η εμπόρου η έξ απειρίας άγοράση κακής 
ποιότητος έμπόρευμα. Ό  σύνδίσμος αμύνεται 
τών συμφερόντων τού χωρικού· πρός τόν σκοπόν 
τοΰτον ούτος ορίζει δια ιτησίαν δπως λύσή άπαν
τα τά  διαφιλονεικούμενα ζητήματα κα ί τάς δ- 
ποθέσει; τών μελών αΰτοΰ. "Αν δέ b έξαπα- 
τήσας τόν χωρικόν δέν άνήκει είς τόν σύνδε
σμον η είναι καθαρός τοκογλύφος, ό σύνδεσμος 
άναθέτει εις δικηγόρον του τήν ΰπεράσπισιν τοΰ 
χωρικού έν τώ δικαστηρίω. Έ ν γένει, χάρις είς 
τούςσυνδέσμουςπολλοιάσυνείδητοιέκμεταλλευταί 
τών απείρων χωρικών έπαυσαν νά έξαπατώσιν 
αΰτούς μή θέλοντες νά σύρωνται ε’ς τά  δ ικα 
στήρια έν τοΐς όποίοις οί έμπειροι δικηγόροι 
τών συνδέσμων θά άπεκάλυπτον άπασαν τήν πα 
νουογίαν τω ν. Έ ν πάσαις τα ϊς περιπτώσεσι 
κατάτήν σύνταξιν συμβολαίου, έξασφάλισιν τών 
οικοδομών καί λοιπών b σύνδεσμος είναι b με
σ ίτη ; τού χωρικού έν τή πράξει, καταδεικνύων 
εις τόν χωρικόν, τ ί δύνανται νά κατορθώσώσιν 
αί συνενωθεΐσαι πρωσπάθειαι καί δπόιιην μεγά- 
σημασίαν ό συναιτερισμός έχει έπί τών συμφε* 
ρόντων αΰτοΰ.


