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! Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Ε Ω Σ
27-όδός Π ανεπιστημίου-27

Γ ρ αφ εΐο ν ανοικτόν καθ’
| έκάστην άπό 10 —12  π. μ.

| Πασα παρατήρησις ίπί 
ί τής αποστολής του φύλλου 
 ̂γίνεται δεκτή μόνον εντός 

ίκ ό τώ  ήμερων.
#   *

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α
ΣΓΝΤΑΣΣΟΙΗΕΝΗ ΤΠΟ ΚΓΡΙΩΚ

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Ρ Ι Α

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ

ΣυνδρομηταΛ έγγράφοντατ είς τό Γ ρ α φ ε ΐ ο ν  της 

Έφ^μ,β/λέδος των Κυ^κών

Έ ν τ φ  Έ ξω τερ ικ ώ  δέ π α ρ ’ & παθι τ ο ΐς  κ . κ .  
ά ν τ ιπ ρ ο ο ώ π ο ις  Λ μώ ν.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

’Από την ’Αλεξάνδρειαν. — Δεσποινίς Κατίνα Ψύχα. — Το 
μαραμμενον κρίνον (μυθιστόρημα της κ. Παρρέν). — Ό  τυφοειδής 
πυρετός Γ (ύπό δος ’Ανθής Βασιλειάδου ιατρού).—Τό Ράδιον καί ή 
Ραδιοενέργεια (ύπό δος Μ. Πινελλη). — Συναυλία Μελοδραματικού Συλ
λόγου.— Έπιφυλλίς : Είς τό Πάρκον (μετάφρασις δος Είρ. Νικολαίδου). 
—Ειδοποιήσεις.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ
Φως κκί χρώμ.ατα ώραϊα. Ό  ουρανός ’Αθηναϊκωτατος, 

έορτινός μέ χρώματα ρόδων και. μενεξέδων είς όλην τήν κλί- 
μ.ακα των πλέων ωραίων καί φωτεινών τόνων. 'Ένα φως 
γαλανόν που καθρεπτίζεται μέσα είς τήν θάλασσαν καί 
τής δίδει κυματισμούς σαπφειρένιους καί κοκκινωπούς καί 
χρυσούς, ’σαν δλα τά  πολύτιμα μαργαριτάρια τής Κλεο
πάτρας καί τά  ρουμπίνια του Φαραώ να είχαν άναλυθή 
επάνω είς τά  κύματα που παίζουν είς τήν ακτήν.

Μέσα έν τούτοις είς τήν ακτινοβολίαν αυτήν του ούρα- 
νοΰ καί τής θαλάσσης, μέσα είς τήν διαύγειαν του όρίζον- 
τος, μέσα είς τήν άπαλο'τητα του άέρος που φαίνεται ’σάν 
νά θωπεύη τόν ταξειδ ιώτην, ιδού και κάτι σκιερόν, σκο
τεινόν, που αντιπροσωπεύει τήν ύλην καί τήν πεζήν πραγ- 
μ.ατικότητα καί που σκορπίζει καί διαλ,ύει κάθε ποίησιν 
καί κάθε άνάμνησιν του ωραίου παρελθόντος.

Μία Κλεοπάτρα είς τό μ-έσον τής θαλάσσης. ’Ερειπω
μένη, μαύρισμ-ένη, μ.έ ανοικτάς πλευράς καί μέ στήθη καί 
θώρακα, όχι βέβαια χυμένα από αλάβαστρον, ά λ λ ’ ουτε καν 
από γύψον. Έ να  μαύρον καί άπαίσιον σκέλεθρον πλοίου, 
μία αηδής βορβοροφάγος, ενας όγκος από άλυσσίδες καί άπό

•Τΐ· ΥΛ
ί Διά τά ανυπόγραφα άρθρα ) 
ί εΰθύνεται ή συντάκνις αυτών <
) Κ.  Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η  Π Α Ρ Ρ Ε Ν  (
) Τά πεμπόμενα ήμΓνχειρά- ί 
άγραφα δημοσιευόμενα ή μή ?
 ̂δεν επιστρέφονται. — Ά ν υ π ό -   ̂
ι γραφα καί μή δηλοΰντα τήν 
‘ διαμονήν τής άποστελλούσης 
) δέν είναι δεκτά.— Πασα άγ- 
| γελία άφορώσα είς τάς Ι ίυ -  
) ρίας γίνεται δεκτή.

Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν- 
] σιν όφείλουσι ν’ αποστέλλωσι 
) γραμματόσημου 50 λεπτών ( 
(πρός έκτύπωσιν νέας ταινίας. )
^  #

σίδη ρα καί άπό τροχούς, ενα βαού καί άσχημον μηχάνημα, 
μέ κολλημένου χωρίς καμμίαν εντροπήν επάνω του τό 
όνομα τής πλέον ουραίας καί ενδόξου βασιλίσσης τής Αί
γυπτου.

Ιίτωχή Κλεοπάτρα ! ΙΊοιός νά σου έ'λεγεν όταν μέ έ'να 
βλέμμα σου υπέτασσες τούς πανισχύρους του κόσμου Καίσα- 
ρας, οτι θά έξέπ ιπτες τόσον, καί θά έξευτελίζεσο είς βα
θμόν, ώστε τά  πλέον ταπεινά  καί τά  πλέον αγενή καί 
άσχημα πράγματα νά φέρουν τό όνομά σου καί νά ενθυμί
ζουν τήν ώραίαν καί άβράν σου υπαρξιν. Είναι ή μανία αύτή 
των κοινών θνητών, τών θνητών που δέν έχουν ιστορίαν καί 
πού δέν αισθάνονται κανένα σεβασμόν προς τήν ιερότητα 
τών ωραίων αναμνήσεων, νά τάς μολύνουν καί τάς υβρίζουν 
καί τάς εξευτελίζουν άπονα καί αλύπητα . Νά συνδυάζουν 
έ'ξαφνα χωρίς δισταγμόν, χωρίς νά κοκκινίζουν καν τό όνομα 
τής Κλεοπάτρας μέ τήν μαύρην αυτήν βορβοροφάγον, που 
έμυκατο ’σάν θηριον, όταν τό πλοιον μας λυγιστόν σάν δελ -̂ 
φίνι που κολυμβά ήσυχα, έπροχωρούσεν πρός τόν λιμένα τής 
’Αλεξανδρείας.

Ευτυχώς ότι άπεμακρύνθημεν γρήγορα άπό τό θέαμα 
αυτό καί οτι ή άφιξις τών ιατρών του υγειονομικού κλάδου 
καί αί διάφοροι διατυπώσεις καί ίατρικαί επισκέψεις μέ 
έκαμαν νά ξεχάσω τήν βεβήλωσιν τής άναμνήσεως μιας
βασιλίσσης, ή οποία έ'γεινεν ισχυρά καί μεγάλη διότι ύπήρ-
£ ' \ »/>* ςεν ωρχ ιχ  και εςυττνη.

Δύο πλοιάρια, κομψά τώρα αυτά καί καθαρά καί άσπρο- 
χρωματισμένα, μέ λεγεώνα ολόκληρον άπό άνδρας μελαγ- 
χροινούς ¿πολιόρκησαν τό βαπόρι μας καί προσεκολλήθησαν 
μέ χονδρά σχοινιά καί άλυσσίδες επάνω του. Μία άνθησις
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άπό κόκκινες κολοσσαΐες παπαρούνες μέσα εις τά  βαπορακια 
αύτά, ένόσω ήσαν εις κάποιαν άπόστασιν. Ά λ λ  ’ βσον ¿πλη
σίαζαν καί όσον ή μυωπία μου μοΰ επέτρεπε να διακρίνω 
τά  πράγματα καλλίτερα, ή παπαρούνες μετεμορφώθησαν 
εις κατακόκκινα φεσάκια ανθρώπων της εξουσίας, οί όποιοι 
? εϋ ! άν και Α ιγύπτιοι φέρουν την στολήν τήν ρ υρ η ν  και 
στενήν καί πανοριότυπον των Εύρωπαίων υπάλληλων. Τι 
κοΐαα ! Νά ¿ξευοωπαίζωνται αί στολαί των Α ιγυπτίων. Τι 
κοϊμα τά μπρούντζινα αύτά πρόσωπα νά μη διατηρήσουν 
τίποτε άλλο ίδικόν των, του ¿θ,ισμού τω ν, της φυλής των,
παοά μ.όνον τά  κόκκινα φεσακι,α.

Ό λοι μαζή άνεροιχήθησαν επάνω, όλοι άνήρχοντο σιω
πηλοί καί αυστηροί, ρίπτοντες βλέμματα άδιάφορα εις τους 
έπιβάτας καί δίδοντες εις τό πλήρωμα του πλοίου όλιγολο- 
γους διαταγάς. Οί Ρώσσοι νχΰται έφαίνοντο άπό της στι- 
γαής αύτης ύποτακτικοί των, η λευκή φυλή άναγνωριζουσα 
τήν κυριότητα της μαύρης. 01 έπ ιβάται όλοι είς τό καπν ισ τή -  
ριον  ■ αύτή ήτον ή διαταγή του άξιωματικού τού υγειονομι
κού τμήματος. Καί οί έπιβάται έμβηκαν εις την γραμμήν, 
ώς παιδιά του δημοτικού σχολείου καί ό ενας  ̂όπισω άπο 
τον άλλον είσήγοντο προ των ύγειονομικών άρχών.

Μέοα εις τά  κόκκινα φεσάκια, τά  μελαψά πρόσωπα και 
- ά ' μαύρας στολάς, μία άβρά καί ξανθή νέα κυρία με την 
ταινίαν καί αυτή τήν μαύρην καί κόκκινην του ύγειονομου 
εις τό χέρι, έκάθητο έμπρός είς ένα τραπέζι και εξηταζε τας 
κυάας.Ί ΐτο  ή γυναίκα ιατρός,μία έκ των πολλών του υγειο
νομικού κλάδου. Αί κυρίαι έν τούτοις δεν είχαν καταλαβει 
περί τίνος έποόκειτο καί δι* αύτό διευθύνοντο και αυται με 
άρκετήν συγκίνησιν προς τόν άνδρα ιατρόν. Ή  συγκ-.νησ-.ς 
των μάλιστα ηύξησεν, όταν έγνώσθη, ότι ώφειλαν να π α 
ρουσιάζουν τά  άπλυτά των διά τήν άπολυμανσιν. Γα 
ά π λυτα ! Φοβερόν! Ό λα ι έκοκκίνιζον., έταράσσοντο, όιεμαρ- 
τύροντο διά τήν γελοίαν άπαίτησιν, άλλά κ α ί ολαι ηναγ- 
κάσθησαν νά ύποταχθοϋν εις τήν σκληράν ανάγκην.^ ^

’Εν τώ  μεταξύ καί έ φ ’ όσον ή άπολύμανσις ευρίσκετο
περί τό τέλος, 4 ».τοίνΛ * « . 6 . « · « ,  >* ” “ “ ■
τής ¿ ¡ « 4 «  *«'· " ”5
φελάχους νά μας πλησιάσουν καί νά μας σύρουν πρός την

ξηράν. ,
Έ να  σύμπλεγμα άπο σώματα ύψηλα, λ επ τά , ελαστικα, 

σώματα σκεπασμένα μέ μακρ ο ύ ς  ποδήρ ε ις  χ ιτώ νας  χρωμά
των ώραίων εις τά  όποια επικρατεί τό bleu, ενα bleu του 
ουρανού μας, όταν είναι λ ιγάκ ι σκοτεινός. Μετά το γα λά 
ζιο αύτό, τό όποιον μέ τήν πολλήν χρησιν σχηματίζει θαυ
μάσιους κυματισμούς όλης της γκάμας τού κυανού, έρχεται 
τό άσποο καί τό κρέμ καί τό καφφέ. Έ πανω  άπο το ένδυμα 
αύτό πού ’μοιάζει περισσότερον άρχαϊον Ελληνικόν παρα 
Empire, ένα σωστόν έπιχιτώνιον, μέ πτυχάς γραφικας, 
ριγμένον μέ άφέλειαν καί μέ χάριν εις τό σώμα ή σκεπα- 
r ov τ όν άριστεοόν ώμον. Παπούτσια κόκκινα καί φεσι κόκ
κινο τυλιγμένο μέ άσπρο μαντύλι, ή χρωματιστά άλλα σκε
πάσματα της κεφαλής. "Ολοι αύτοί εις γραμμήν, ο ένας 
’πίσω άπό τόν άλλον, σύροντες τήν άλυσσίδα μας, αυτοί j

οί ίδιοι συμπλεγμένοι εις όλοζώντανην αλυσσον, εύκαμπτοι, 
εύθύσωμοι, μέ μίαν γραφικότητα καί μεγαλοπρεπειαν εις 
τάς κινήσεις, τήν όποιαν όμολογώ ότι δεν έπερίμενα νά ίδω 
εις τούς φελάχους καί τήν οποίαν μέ έντροπήν μου όμολογώ, 
ότι σπανίως είδα έως τώρα εις τούς άνδρας τούς συγχρόνους 
της λευκής φυλής.

ΛΕ2Π0ΙΗΠ U T S U  T O A
Μετά μεγάλης λύπης ήκούσθη παρ’ όλων τών γνωρισαν- 

των τήν Κατίναν Ψύχα, ό αιφνίδιος αύτης θάνατος συμβάς 
εις τό Παρίσι πρό ολίγων ημερών.

Ή  Κατίνα Ψύχα συμπαθής φυσιογνωμία τών ’Αθηνών 
είχε άποκατασταθη πρό τινων ετών, μετά τόν θάνατον  ̂ τού 
πατρός της, εις τό Παρίσι, όπου γρήγορα άνεγνωφίσθη ή φ ι
λολογική της άξία, καί τά  έργα της έγένοντο άμέσως δεκτά
άπό τά  καλλίτερα περιοδικά.

Εις τήν Revue Bleue έγραφε μικρά χαριτωμένα σκίτσα,
εις δέ τήν Έπι&εώρησιν τών Π αρ ισ ίων  ¿δημοσίευσε τό 
μυθιστόρημά της «Les Courtisants de la gloire» με
λέτη  κοινωνική καί ψυχολογική.  ̂ ,, , „

Καί τώρα εύρισκομένη εις Νορμανδίαν ετοίμαζε νεον ερ-
γον, τό όποιον θά έξέδιδε μετά τήν εις ΙΙαρισίους επιστρο
φήν της, καί τό όποιον ό άδικος θάνατος δέν τήν άφησε να 
τελειώσω.

Λημοσιεύομεν κατωτέρω άντι πασης άλλης νεκρολογίας, 
ένε ποίημα τού ποιητού μας κ. Κωστη Παλαμά, με την βε
βαιότητα οτι είνε ή περισσότερον άρμόζουσα εις τήν ώραίαν 
ψυχήν της νεκρολογία :

Κ Α Τ Ι Ν Α  Ψ Υ Χ Α  

Κ άπον  τήν ε ίδα , κάπον  να δ ια βα ιν η , 
ψ υχή  πλασμένη  μόλ ις  άπο  άερα' 
σαν άπο  α νρα  μ οακ  οποτ ισ  μεντ] 
στο δ ιάβα της ή στράτα πέρα  ώ ς πέρα  
άνάσταινε κα ί ή ατρατα η σκον ισμένη  
χά ϊδ ιο  ξα νθό  τρ ιγύρο  της κα ί ή μ έρα .
Κ άπον  τήν ε ίδα , κάπον  να δ ιαβα ινη .

Τήν ξανάειδα . Το φτερωτό κοντύλι 
στο μαργαρ ιταρόχερο  κ ρα τούσ ε · 
κάτου άπ  τον λόγον το χρναο  καντι/λι 
τό σ ιγαλό β ιβλία  μελετούσε , 
κ ι’ άπάνον  στο γ ραμμ ένο  της τάχε ίλ ι 
γλυκό  μ ιό  ξένη γλώσσα  κελα ϊδούαε.
Τήν ξανάειδα . Τό φτερωτό κοντύλι.

Σ ν ν τ ρ ιμ μ έ ν ο  τό φτερωτό κοντύλ ι ;
’Αργό κα ί κρύο  κατάπεαε τό χέρι ;
Β ορρ ία ς  τό σννεπήρε τό καντήλ ι ;
Τό ρηγ ικό  κ ο ρμ ί  τού δράκον  τα ίρι ;
Ποιό Έ δέμ ,  ώ  χρ νοανγ ούλα , σ’ είχε στείλει, 
και π ο ιό  σε ξαναδέχτηκε  ; πο ιός  ξέρει !
— Καί φορούρες  κορώνα  ένα κοντύλ ι.

Κ ω ύ τ Α ς  Π α λ α ^ α ς
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ΤΟ ΜΑΡΑΜΜΕΝΟΝ ΚΡΙΝΟΝ
(Συνέχεια)

Απο μακρυά έφάνησαν νά επιστρέφουν οί άλλοι της συν - 
τροφιας, ό Στέφας έμπρός μέ τήν Ά μάλιαν καί ¿λίγο πειό 
πίσω ό γιατρός με ένα χωρικόν. Οί δύο νέοι έφαίνοντο προση" 
λωμενοι εις μίαν πολύ σοβαράν συζήτησιν καί δέν άντελή- 
φθησαν καν, όταν ¿πλησίασαν τάς δύο γυναίκας, κάτω άπό τό 
μεγάλο πεύκο, όπου έκάθηντο. Ή Ά μ άλια  ήτο κατακόκκινη, 
και τα ’μάτια της έλαμπαν καί ακτινοβολούσαν δσον όμι- 
λουσε μέ τήν συνειθισμένην της ζωηρότητα, ένω ό Στέφας κά
πως μελαγχολικός τήν ή'κουε.

Η Αννα ήσθανθη σαν νά έφευγεν όλη ή ζωή της όταν 
οί δυο νέοι ¿πέρασαν, χωρίς κάν νά προσέξουν> έάν αύτΐ) ύ .
πήρχε. Τά μάτια της διά μιας ¿γέμισαν δάκρυα, τά  όποια 
γλήγορα-γλήγορα ¿σκούπισε μέ τά χέρια της, ένω ή κ. Μοίρα 
εχαιρετούσε τόν γιατρόν, ό όποιος δέν είχε κανένα λόγον, ουτε 
κα|Χ[χιαν ενόιαφερουσαν (χε τον χωρικόν συζή τησιν, ώστε νά ! 
¡¿ην τούς παρατήρηση.

Έ  ! δέν σας πήραν κάν εΐ'δησιν ; είπεν ό γιατρός.Έχουν 
σοβαρές ομιλίες οί νέοι, κυρία μου, είπε, καί ήτο έτοιμος* μέ ' 
μίαν άκόμ,η λεξιν του νά ρίψν, τήν απελπισίαν εις τήν ψυ
χήν τής δυστυχισμένης κόρης.

Καί τό κορίτσι μας πώς είναι ; Γ ιατί πάλι χλωμάδες καί 
άσπρα χείλια καί παγωμένα χέρια, είπεν, ένω έσφιγγε τό 
χερι τ '^  **'1 παρατηρούσε μέ κάποιαν έκπληξιν τό πρό
σωπό της. Έδώ κρύο δέν κάνει, δέν ¿περιπάτησες, ώστε νά 
κουρασθής· πώς λοιπόν καί γ ια τ ί πάλι ή μεταβολή αύτή ;

Η *· Μοίρα έστράφη τότε καί αύτή καί τήν είδε καί δέν 
ή μπόρεσε νά κρατήσν, μίαν φωνήν έκπλήξεως. Πώς ! Μά I 
τωρα, τώρα δά ήταν κατακόκκινη σαν τριαντάφυλλο καί έφαί- 
νετο τόσον καλα, καί ήταν τόσο χαριτωμένη πού δέν μπο
ρούσα νά ξεκολλήσω τά ’μάτια μου άπό ’πάνω της. Δέν ξέρω, I 
δεν̂  μπορώ' νά καταλάβω τίποτε, είπε καί έστράφη πρός τήν 
διευθυνσιν τών δυο νέων, σαν νά έφαίνετο ύποπτευθεϊσα, ότι 
το κακόν εκεί είχε τήν πηγήν του. Ό  γιατρός ήκολούθησε τό 
βλέμμα τής κ. Μοίρα καί έμάντευσε τήν σκέψίν της. Νά εί
ναι ταχα ερωτευμένη μέ τόν μικρόν ; έίπε μέσα του, ή ή κ . 
Μοίρα, φιλύποπτος όπως είναι, φοβείται καί άνησυχεΐ καί γ ι ’ 
αύτό, ούτε πολυϋποφεοει τό δυστυχισμ.ένο αύτό παιδί.

Ή κ. Μοίρα είχε σηκωθή. Ή Μίνα ή οποία είχε μείνει 
τελευταία, διατι εμάζευε λουλουδάκια άπό τά χωράφια, έφά- 
νηκεν έξαφνα ’πίσω άπό ένα πυκνό σύμπλεγμα μεγάλων δέν
δρων με ένα ώραιο μπουκέτο άπό κατακόκκινες παπαρούνες 
καί άνεμώνες τού άγροΰ. Τά μάγουλά της ήσαν άναμμένα’ 
άπό τόν ήλιο, τά ματάκια της έλαμπαν, λουλουδάκι κΓ αύτή 
φρέσκο καί ολοζώντανο μέσα εις τά λουλούδια της. Μαμά, 
μαμακα, κυρία ’Ά ννα, γ ιά  δήτε τ ί ωραίο μπουκέτο έκαμα· 
καί έτρεχεν εύτυχισμένη, ένω ό άέρας τής έξοχής άνεμιζε τά 
καστανοκοκκινα μαλλιά της, πού ¿κυμάτιζαν γιαλιστά καί 
άμορφα σαν τα  τριχωτά φυλλώματα τών πεύκων.

Ενα δένδρο πασχαλιας ύψώνετο έκεΐ κοντά καχε- 
κτικό, μέσα εις τήν υπερηφάνειαν τών αιωνόβιων πεύκων τού

ασους, καί κάτω άπό τρία τέσσαρα κλαδιά ένός κολοσσαίου 
κορμού. Ταπεινό καί λεπτό απλώνει τά  άσπρα λουλουδάκια 
του εις τα καχεκτικά κλωνιά του, χιονισμένο θέαμα μέσα εις 
τό σμαραγδένιο στεφάνι πού ¿σχημάτιζαν γύρω του εις κάθε 
τόνον πράσινον τά δένόρα και οί χλοοστολισμένοι άγροί. ΤΙ 
Μινα, ώς τό είδεν, έβγαλε μιά φωνή χαρας καί έτρεξε νά κόψη
*π° τκ  ώΡαϊκ μυρισμένα λουλούδια του. Έ λα , κυρία 
Αννα, έλα νά μού κόψγ,ς, γ ια τ ί έγώ ό'έν φτάνω.
__ Πήγαινε, κυρία Ά ννα , είπεν ή κ. Μοίρα. Καί μείνετε 

σεις άκόμη έδώ, ώς πού νά φαμεν. Ό γιατρός λέγει ότι ό - 
αέρας του υπαίθρου σας κάνει καλό.

 ̂ Ή Ά ννα , ή οποία είχε συνέλθει άπό τήν συγκίνησίν της, 
και δεν ητο πειά ούτε τόσον ώχρά, ούτε τόσον παγωμένη ώς 
πριν, εσηκωθη άπό τήν θέσίν της καί ¿πλησίασε τήν Μίναν.
Η μικρούλα εις δηό πηδήματα είχε τρέξει νά τήν ποούπαν- 

τησνι ^και φλυάρει, ζωηρά, σάν νά τήν είχε μεθύσει ό άέρας 
τής έξοχής, άρχισε νά τής λέν, τάς έντυπώσεις της άπό τόν 
περίπατο. Μά δέ ξέρεις, κυρία Ά ννα , δέν ξέρεις τ ί ώραϊά 
πού είναι περα έκει. Νομίζει κανείς πώς έχουν σπαρμένες τής 
παπαρούνες καί τά άσπροστεφανωμένα χαμομομήλια καί τής 
μαργαρίτες τού άγροΰ. Ζωγραφιά, κυρία Ά ννα , πειό ώμορφη 
«πο ολες τής καρτολίν πού μούφερνεν ό Στέφας, άμα εί'ξερα 
το μαθημα μου.̂  Μούρχουνταν νά πέσω μέσα ’κεΐ νά κυλισθώ, 
απαραλλακτα όπως έκανα όταν ήμουν μικρούλα καί έστρω
ναν εις τή Μασσάλια τά ωραία χαλιά μας εις τό πάτωμα.

 ̂ Και η θει ’ Ά μ άλ ια , ξέρεις, έ'λεγεν ότι ήταν πολύ ωραία σάν
εις τήν Κέρκυρα καί έκοψε λουλούδια καί έβαλεν ένα μπου-
κετάκι άπό μαργαρίτες εις τήν κουμπότρυπα τής ζακέτας τού
Στεφα μας. Ξέρεις τ ί λέν καί πώς ρωτούν τής μαργαρίτες,
κυρια^ Αννα ; είπεν ή μικρή. Νά ! άκουσε, πώς τώλεγεν ή
θεία Ά μ άλ ια  : Μ ’ ά γ  α π  α δ έ ν μ ’ ά γ α π α. Καί σέ
καθε λέξι πού έ'λεγεν έμαδούσε καί ένα άσπρο φυλλαράκι τού 
λουλουδιού.

, Η Αννα’ £ν^ εις τΐ)ν άπρόσεκτα παρακολουθούσε 
την φλυαρίαν τής Μίνας πού έμοιαζε σάν κελάρισμα δροσε
ρού νερού, έξαφνα έκοκκίνησεν, έταράχθη, εύθύς ώς ή μικρά 
ωμιλησε για  το ξεφύλλισμα τού λουλουδιού. 'Γά κορίτσια 
γ  συμμαθητριές της τού σχολεου έσυνείθιζαν νά ξεφυλλίζουν 
της μαργαρίτες καί είξερεν, άν καί αύτή δέν είχεν έρωτήση 
ποτε τό μαντικόν αύτό λουλούδι τής άγάπης, τ ί έσήμαινεν ό 
χρησμός καί γ ια τί ¿ρωτούσαν τά κορίτσια τής ρ.σεργοερίτες, τ ά 
μικρά αυτά καί όλοφώτεινα άστράκια τών άγρών.
, β τ \ εΐπε τί) λουλουδάκι -εις τήν θείαν σου ; ήρώτησε 
η Ά ννα  μέ άγωνίαν. '

« Ό  χ ι̂ ! Δ έ ν μ ’ ά γ α π ? » .  Καί ή θεία ¿θύμωσε καί 
επεταςεν ολες τής μαργαρίτες πού κρατούσε στα χέοια της 
και τας 7τατ*/)σε [χε τά ποίτα τη ς....

Ό ταν ή Μίνα είπε τό οχι έκεινο, τής Ά ννας τό πρόσω- 
πον ελαμψε και ¿φωτοβόλησε. Ό χι δέν τήν άγαποΰσε, δέν 
θα την αγαπούσε. Τό λουλούδι αύτό έλεγε χωρίς άλλο τήν 
αλήθεια. Δεν μπορούσε παρά νά λέν, τήν άλήθεια, είτε μή 
γιατί θα το ¿ρωτούσαν βλα τά κορίτσια ; Ή λύπη της, ή άΟ 
πελπισια πού τήν είχε κυριεύσει προτήτερα, ¿πέρασεν άμέσως.
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Διά μιάς όλα γύρω της τής έφάνησαν πολύ, πολυ ωραία, ό 
αέρας πειο μυρισμένος από πρίν, τα τραγούδια των πουλιών 
πειό γλυκά, πειό αρμονικά, ή γραμμές του ΓΙάρνηθος καί 
του ΙΙεντελικοΰ πειο πλαστικές, πειό τέλεια ζωγραφισμένες 
κάτω άπό το γαλάζιο στερέωμα.

Έτρεξε στο ταπεινό δενδράκι καί άπονα, αλύπητα, όπως 
κάνουν δλοι οί ευτυχισμένοι άρχησε να τραβ<γ τούς πειό πλου
σίους καί πειο ωραίους κλώνους του. Μέ τό τίναγμα αύτό τά 
λευκά λουλουδάκια άρχισαν να πέφτουν εις την βελουόο- 
στρωμένη γή καί επάνω εις τά  μαλλιά καί τούς ώμους καί 
τά φορέματα των δύο κοριτσιών.

Κυρία "Αννα, κυρία "Αννα, βρέχει λουλούδια, ά ! τί ω
ραία ! εϊπεν ή Μίνα. Στάσου έκεΐ, μη κουνηθής, νά μην πέ
σουν κάτω. Είναι έτσι πολύ ωραία. ΙΙάω νά φωνάξω τή θεία 
Ά μ άλ ια  νά σέ φωτογοαφήστ). Νά την ή θεία Ά μ άλ ια .

Καί πραγματικώς ή Ά μ άλ ια  ήρχετο τρέχουσα πρός τά 
δύο κορίτσια. Ό ταν έφθασεν ή αδελφή της μέ τόν γιατρό, 
καί έμαθεν δτι ή "Αννα έξχφνα καί πάλιν είχεν άδιαθετήσει 
καί παρ’ ολίγον νά ύποστή νέαν κρίσιν, ή Ά μάλια  ύποπτευο- 
μένη τί θά είχε συμβή ί'σως εις τήν ψυχήν τής πτωχής νέας, 
έτρεξεν αμέσως έξω. "Ηθελε νά τήν ϊδή, νά βεβαιωθή, επί 
τέλους νά τήν άναγκάσγ νά μιλήσ*/).

Ά λ λ ’ δταν ή Μίνα έτρεξε καί τής έδειχνε τήν "Ανναν,
στεφανωμένην καί άνθοστολισμένην, σάν νύμφη, δπως εστε-
κετο κάτω άπο τό δένδρον, με τά  μάγουλά της σάν δύο
τριαντάφυλλα καί τά  μάτια της σάν δύο μαΟρα φωτεινά δια ·
μάντια, ή Ά μ άλ ια  ήσύχασεν, άνέπνευσε. Βεβαίως τό κορίτσι 
αύτό δέν έπασχε παρά φυσικώς μόνο. Βεβαίως αί αιφνιδιαι 
κρίσεις θά είχαν τήν πηγήν των εις κακόν όργανικόν, καί δχι 
εις πόνον ψυχικόν, δπως είχεν αρχίσει νά τό ύποπτεύεται.

Ά λλά  είσαι καί σύ ωραία, εϊπεν, ή Ά μ άλ ια , ευχαρι
στημένη πολύ, διότι αί ύποψίαι της έφαίνοντο άβάσιμοι. Στα- 
θήτε δπως είσθε. ΙΙαω νά φέρω τήν μηχανή μου. Θά σας 
πάρω τής δοό. Καί μετά. πέντε λεπτά έπέστρεψε, μέ τό 
instantané της εις τό χέρι καί έπήρε δύο τρεις φωτογρα
φίες, χωριστά τήν Ά νναν καί τήν Μίνα καί μαζή καί τής 
δοό.

Εξαπλώθηκαν έπειτα καί ή τρεις κάτω εις τά  χορταρά
κια, ή "Αννα εύθυμη καί εύχαριστηαένη, ή Ά μ άλ ια  κάπως 
σκεπτική καί ή Μίνα χαρούμενη γ ια τ ί μπορούσε νά κυλιέ
τα ι απάνω εις τά άσπρα λουλουδάκια, χωρίς ούτε ή θεία της, 
ούτε ή διδασκάλισσά της νά τήν εμποδίζουν. Ό  ήλιος, ό ό
ποιος έκαιεν πρίν τόσο πολύ, έκρύφθηκεν έξαφνα'πίσω άπό πυ
κνά σύννεφα καί τά  πουλιά άρχησαν νά κατεβαίνουν χα
μηλά καί νά αελαϊδοΰν γύρω άπό τά  τρία κορίτσια, σάν νά 
τά ειδοποιούσαν δτι ό καιρός θά άλλασεν καί δτι θά έβρεχε.

—  Θά βρέξϊ), εϊπεν ή Ά μάλια . Κοϊμα! Ή  Κηφισιά θά 
είναι μελαγχολική μέ τήν βροχή.'Ο Στέφας είχεν έλθει πίσω 
των χωρίς νά τόν καταλάβουν.

—  ”Ω, εϊπεν, δέν είναι δυνατόν νά έχωμεν βροχήν μέ τόσον 
καθαρόν ορίζοντα. Κ υττάξετε, νομίζει κανείς πώς άν ξαπλώ- 
σν) ’λίγο τό χέρι του θά έγγίξγι τόν Πάρνηθα.

Ή  "Αννα έπετάχθη άπό τήν θέσιν της γελαστή καί κα-

τακόκκινη, τόσον ευχάριστα τήν έξάφνισεν ή άγαπημένη φωνή 
του νέου. Ή  Ά μ άλια  έστοάφη καί παρετήρησε καί α υ 
τήν καί τόν Στέφα μέ βλέμμα περισσότερον ερευνητικόν καί 
περίεργον παρά άνήσυχον. Ή  Μίνα έσηκώθη καί ήρχισε νά 
κουνή τό δένδρο. Μία νέα βροχή άπό άσπρα λουλουδάκια 
έκαμε κάτασπρα τά  μαλλιά  καί τά  φορέματα των νέων, ένω 
ή μικρά ενθουσιασμένη διά τό κατόρθωμά της έγελοϋσε καί 
έκτυποΰσε σά χέρια της. Βλέπεις, Στέφα ; έλεγε. Εις τήν 
Κηφισιά βρέχει λουλούδια.

Εις τήν Κηφισιά βρέχει πολλά έμορφα πράγματα, Μίνα 
μου, εϊπεν ή Ά μάλια . Τό κακό μόνο είναι, που ή μαμά σου 
δέν ευχαριστείται εδώ καί αύριο κατεβαίνομεν πάλιν εις τάς 
"Αθήνας.

ΙΙώς ! είπεν ό Στέφας. Μά δεν είχεν άποφασιςθή τό πρωί 
πώς θά πέοναμεν έμεΐς τό επάνω πάτωμα του σπητιοϋ του 
γιατρού ; Ή  μητέρα έφαίνετο νά είναι τόσο ευχαριστημένη 
εδώ ;

Δέν ξέρω ! Τώρα, αυτή τή στιγριή, μου είπεν, οτι με-
τενόησε γ ιά  τήν άπόφασί της καί δτι αύριο κατεβαίνομεν......

Ή  Ά ννα , ή οποία, κατά τήν συνήθειάν της, άκουε χω
ρίς νά όμιλή, αίσθάνθηκε διά μιας, ως νά έσφίγγετο ή καρ
διά της, ως γύρω της νά έγίνετο σκοτάδι, ώς νά έχάθηκεν 
άπό τήν μιά έως τήν άλλην στιγμήν δλη ή έμορφ^ά τής έξο
χης. Τό εί'ξερεν αυτή δτι θά έφευγαν, εί'ξερεν άκόμη, δτι αύτή 
ήτο ή α ιτία  τής άποφάσεως δπου έπερνεν έξαφνα ή κ. Μοίρα. 
Καί δμως τώρα μόνον ήσθάνετο τί θά έχανε καί πόσο θά ήτο 
δυστυχής ό'ταν θά έπέστρεφαν εις τάς Αθήνας. Ή  κ. Μοίρα 
τής είχεν είπεΐ τήν άπόφασίν της. Θά τήν ¿φρόντιζε, θά τήν 
έβοηθοΰσεν, άλλά δέν θά τήν έκρατοΰσε πλέον κοντά της.

Δειλά, δειλά άνεστέναξε καί είπεν εις τήν Ά μάλια : μπο
ρείτε νά πήτε εις τήν κυρία, δτι εγώ ή μείνετε εδώ ή φύγετε 
πάντοτε θά πάω μέ τήν μητέρα μου. "Ισως τότε άλλάξγ 
γνώμην.

Ό  Στέφας καί ή Ά μ άλ ια  δταν ήκουσαν τά  λόγια τής 
"Αννας άντήλλαξαν βλέμματα που έλεγαν δλην τήν έκπλη- 
ξίν των. Τί είχε λοιπόν συμβή καί ή "Αννα εί'ξερεν, δτι άν 
αύτή έφευγεν άπό τήν Κηφισιά, ή κ. Μοίρα δέν θά είχε 
πλέον λόγον νά θέλη νά φύγγι; Ό  Στέφας έκοκκίνησεν, έχλώ - 
μιανε, άλλά δέν ήμπόρεσε νά είπή τίποτε. Έσκέφθη, δτι 
χωρίς άλλο ή μητρυιά του είχε μάθη τί είχε συμβή τόπροη- 
γούμενον βράδυ καί ή άπόφασίς της εξηγείτο.

Ή  Ά μ άλια  δμως δέν εϊξερε - ί νά ύποθέσν). "Ηθελε νά 
ερωτήσν] τήν ’Άνναν, άλλά διά μιας έκρατήθη. Βέβαια ή ά- 
πόφασις τής άάελφής της νά άπομακρύνγ τό πτωχό εκείνο 
κορίτσι εις στιγμήν που τόσον είχεν άνάγκην του καθαρού 
άέρος καί τής ζωής έν γένει τής εξοχής, δέν ήμπορούσε νά 
έχν) άλλην α ιτίαν, παρά τόν φόβον της διά τήν συμπάθειαν 
τού Στέφα πρός αυτήν. *

Χωρίς λοιπόν νά είπή τίποτε, έσηκώθη καί διηυθύνθη πρός 
τό σπ ίτι. "Ηθελε μιά γ ιά  πάντα νά έξηγηθή μέ τήν άδελφή 
της καί νά τής δώσγ) νά έννοησγ, δτι άκριβώς γ ιά  νά πεισθή 
άν ό Στεφας τήν άγαποΰσε, άν τήν έπροτιμοϋσε άπό κάθε 
άλλην, έννοοϋσε νά μήν άπομακρύνγ τήν "Ανναν άπό κον
τά της.
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Ά ν  τώρα, πρίν νά γείνω άκόμη γυναΐκά του, έσκεπτετο, 
θά έχω νά φοβούμαι κάθε κορίτσι έμορφο, μήπως μού τόν 
πάργ, άλλά τότε, δταν παντρευτούμε, τί θά γείνγ λοιπόν 
καί τ ί εΐ'δους έμπιστοσύνην θά έχω πρός τόν άνδρα μου·

Ή  Μίνα πού είχεν άρχίσει νά πειν^. έτρεξεν δπίσω άπό 
τήν θεία της. Ή  "Αννα έσηκώθηκε νά τήν άκολουθήσγ Ά λ λ  ’ 
ό Στέφας μέ ένα του βλέμμα τήν έκαμε νά καθίση καί πά
λιν. Τί σου εϊπεν ή μητέρα μου Ά ννα  ; ήρώτησε. Καί πότε 
σοϋ ώμίλησε · Σοΰ είπεν έκείνη δτι πρέπει νά φύγγς ; Σοΰ 
είπε τίποτε γ ιά  μένα ; Σέ ήρώτησε τίποτε · Καί μήπως σύ 
τής είπες δ ,τι δέν έπρεπε νά τής είπής · <

Ή  "Αννα εις τά τελευταία αυτά λόγια τού νέου ένθυ- 
μήθη τήν σκηνήν τής περασμένης βραδείας καί μία χαρά με
γάλη έζωγραφίσθη εις τό πρόσωπόν της. Τά μάτια της έ- 
λαμψαν, δλη ή φυσιογνωμία της έφωτίσθη, έζωογονήθη, καί 
ήσθάνετο μέσα της μίαν έλπίδα καί μίαν δύναμιν μεγάλην. 
*0 ήλιος ό όποιος έξαφνα είχεν άπελευθερωθή άπό τά  σύν
νεφα πού τόν έσκέπαζαν, έφώτισε τήν ώραίαν εικόνα τής έ 
ξοχης· τά  πουλάκια άρχισαν τώρα νά πετοΰν ύψηλά άπό κλα
δί σέ κλαδί καί νά τραγουδούν τραγούδια ζωηρά καί εύθυμα 
πού άπηχοΰσαν μέσα εις τήν ψυχήν τής κόρης καί τήν έκα
ναν άκόμη πειό εύθυμη καί πειό ευτυχισμένη.

*Η κυρία μού είπεν δτι δέν πρέπει να μείνω μέ τό γ ια 
τρό καί βρίσκω δτι ή κυρία είναι πολύ καλή, καί γ ι ’ αύτό 
μέ συμβουλεύει τ ί πρέπει να κάμω. Ώς τώρα, κύριε Στέφα, 
ένόμιζα δτι ή κυρία δέν ’μπορούσε να μέ ΰποφέργ καί τόσο 
τήν έφοβούμην, πού έτρεμα ’μπροστά της. Σήμερα δμως ή 
κυρία μού ’μίλησε μέ τόση καλωσύνη, ώστε καί εις τήν 
φωτιά άν μού ’πγ να πέσω, θά είμαι βεβαία δτι μού λέει γ ια  
τό καλό μου.

Ό  νέος άνέπνευσε. Ώ σ τε ή μητέρα του δέν άπεμάκρυνε 
τήν "Ανναν έξ αιτίας του.

Θέλεις λοιπόν νά φύγγς ά π ’ έδώ "Αννα ; τήν ήρώτησε, 
χωρίς νά άφίσγ νά φανή ή συγκίνησις πού ήσθάνετο καί ό 
φόβος του μήπως ή άπομάκρυνσις αύτή έχγ κακάς συνεπείας 
διά τήν υγείαν της.

Θέλω νά κάμω δ,τι θέλετε δλοι σας καί δ ,τι μέ δ ιατά 
ξετε. Έσεΐς δέν μού είπατε δτι πρέπει νά κάνω, δτι' θελετί, 
δτι πρέπει νά σας άκούω.

Ό  Στέφας ήσθάνετο πάλιν δτι τόν έκυρίευσεν ή τρελλα 
τής περασμένης βραδείας. Τού ήρχετο νά άρπάξγ τό ώραΐο, 
τό θαυμάσιο εκείνο πλάσμα, τό τόσο άγαθό καί άφελές καί 
απλοϊκό, νά τό σφίξγ εις τήν άγκαλιά του, νά τό τρελλάνγ 
μέ τά φιλιά του καί νά φύγγ μακρειά, πολύ μακρειά εις μιάν 
κρυμμένη τού κόσμου γωνιά, νά ζήσγ έκεΐ τρελλός καί ε ύ - 
τυχισμένος μαζή της. Ά λλά  έξαφνα ή ένθύμισις τής Ά μ ά - 
λιας τόν έκαμε νά συνέλθγ. Τού έφάνη δτι τήν άκουεν ά
κόμη νά τόν έρωτα, άν ή καρδιά του ήτο Ιντελώς έλευθέρα, 
άν δέν είχεν αίσθανθή ώς τώρα έρωτα αληθινόν γ ιά  άλλην 
γυναίκα, άν ένόμιζεν δτι έκείνη δπως ήτο μέ τόν χρακτήρά της 
τόν άμέριμνο καί τόν άνεξάρτητο, θά ήτο ή γυναίκα πού μπορούσε 
νά άγαπήσγ πολύ, πολύ, μέ δλην τής ψυχής του τήν δύναμιν.

Καί ήτο τόσο εύμορφη καί τόσον θελκτική, δπως τού ’μι

λούσε, ώστε δέν έδίστασε νά τής ύποσχεθή μίαν άγάπην αίω · 
νίαν, ένα έρωτα τρελλόν, εις τόν όποιον καί ό ι'διος έπίστευε 
τήν στιγμήν εκείνην. Ά λ λ ’ ιδού τώρα εύρίσκετο εμπρός εις 
τήν Ά νναν καί τό πάθος τής περασμένης βραδιάς τόν έκυ- 
ρίευεν. Ήσθάνετο σάν μία δύναμις άνωτέρα σάν μιά μα- 
γνητική έλξις νά τόν έσυρε πρός τήν νέαν. ’Εκεί πρωτητερα 
ο,τι είχεν έκεΐ, δ,τι είχεν ύποσχεθή, τό ήσθάνετο βέβαια άλλά 
καί τό άπεφάσιζε καί τό έκανόνιζε σύμφωνα μέ τήν λογικήν.

Ή  Ά μάλια  ήτο κορίτσι τής τάξεώς του, τής άνατροφής 
του, πλούσια, μέ μίαν λέξιν είχεν δ,τι έχρειάζετο καί δ ,τι 
αί κοινωνικαί . υποχρεώσεις άπαιτοΰσαν άπό τήν γυναίκα εις 
τήν οποίαν θά έδιδε τό ό'νομά του. Τήν αγαπούσε μέ τήν 
καρδιά του, άλλά καί μέ τόν νοΰν του. ΙΙρίν νά αίσθανθή τό 
παραμικρόν αΐ'σθημα γ ι ’ αύτήν, είχε σκεφθή δτι ήτο καλή ' 
νύμφη, δταν μάλιστα τήν έσύγκρινε μέ τήν Κορνηλία, τήν 
εΰρισκε άσυγκρίτως καλλιτέραν. Ά λλά  εκείνο πού ήσθάνετο 
τής δυό αύτές ημέρες γ ιά  τήν "Αννα ήτον έντελώς άλλοιώ- 
τικο. Τήν ή'θελε ’δική του, καταδική του, ή ψυχή του τήν 
έλαχταοούσε καί ήσθάνετο δτι κάτι θά έλειπε πάντα άπό τή 
ζωή του, άν έχανε τήν εύκαιρία νά γίνν) αύτός ό κύριος τής 
καρδιάς καί τών αίσθήσεών της. Ό λα ι αί σκέψεις αύταί έπέ- 
οασαν άπό τό μυαλό του εις μίαν στιγμήν.

Ή  Ά ννα  έσηκώθη καί πάλιν να φύγ-γ. Ήσθάνετο δτι άν 
ή κ. Μοίρα ευρισκεν άτοπον νά μένγ μαζή μέ τόν γέροντα 
γιατρό, θα ευρισκεν άκόμη άτ^πώτερον να μείνγ καί να μιλή 
μόνη της μέ τόν Στέφα κάτω άπό τό δένδρον. Είχε πλέον άρ- 
χί-σγ να έννοή δτι ή νεότης καί ή έμορφιά της έγίνοντο ά- 
φορμή εις άλ.λους μέν νά τήν συμπαθούν καί εις άλλους νά 
τήν ύποπτεύωνται. Ή  κ. Μοίρα ήτο άπό τούς άλλους αύτούς 
καί δέν ήθελε νά τήν δυσαρεστήσγ.

Ο ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
ΤΥΦΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ  

Γ .

Ό  Τυφοειδής πυρετός ύπόκειται πάντοτε εις ύποτροπάς» 
ένίοτε δύο τυφοειδείς πυρετοί διαδέχονται άλλήλους παρα 
τώ  ίδίω άσθενεϊ. Άπεδείχθη ήδη δτι άρχική α ιτ ία  τού τυφο
ειδούς πυρετού εύρίσκεται εις τό ύδωρ. Έχομεν ήδη άλλοτε 
περιγράψει, δτε έγίνετο λόγος περί τών ποσίμων ύδάτων, 
τά α ίτ ια  ενεκα τών όποιων τό ύδωρ είναι τό μέσον τής 
μεταδόσεως τού νοσήματος τούτου. Ό τ ε  εις πόλιν τ ινάάνα - 
φαίνεται έπιδημία τυφοειδούς πυρετού, αί άρχαί σπεύδουσι 
νά έξετάσωσιν τό διά πόσιν χρησιμεΰον ύδωρ καί πάντοτε 
σχεδόν άποδεικνύεται έκ τής έξετάσεως δτι έν αύτώ έμπε- 
ριέχονται νοσογώνα σπέρματα τού τυφοειδούς πυρετού.

Ό  τυοειδεΐς πυρετός είναι νόσος καθ ’ ήν ή παρουσία τού 
ιατρού έπιβάλλεται άνά πάσαν στιγμήν διά τούτο καί δέν 
θέλομεν διόλου εϊσέλθει εις τάς λεπτομέρειας τής θεραπείας 
αυτής.

"Αλλως τε  αΰτη ποικίλλει άναλόγως τής τοιαύτης ή τοι- 
αύτης λειτουργικής ταραχής. Έ ν τούτοις έπαναλαμβάνομεν 
άπαξ έτι πρός τάς μητέρας. Μή δίδετε ταχέως τροφήν
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στερεάν εις τούς ασθενείς τούς άναρρωνύοντχς εκ τυφοειδούς 
πυρετοΟ. Τό γάλα, ό ζωμός, ό οίνος, ό Χ'ψ-όί του -/¡¡Αΐόπτου 
κρέατος έπχρκοΰσιν εις αυτούς —ερισσώς.

Κ οκκϋτις [?ίιξ 
Λέγουσιν δτι ή βήξ αυτή ελχβε τήν έπωνιψ-ΐχν τχύτην 

διότι τά  παιδία τά  προσβαλλόμενα ύ π ’ αύτής έκβάλλουσι 
κατά τούς παροξυσμούς ήχους ομοιάζοντας μέ φωνήν άλέ- 
κτοοος.

Ή  παρομοίωσις αΰτνι οθεν καί άν προήλθεν είναι λίαν 
χυδαία, τό αληθές μόνον είναι δτι ό παροξυσμός της κοκκύ- 
τιδος (ίηχός είνα ι απολύτως χαρακτηριστικός της νόσου καί 
άκούοντες παιδίον βήχον παρατεταμένως καί σφοδρώς λεγο- 
μεν : «"Εχει κοκκύτιδα»

II κοκκϋτις είναι νόσος μολυσματική. Ουδέποτε αυτή πα
ρουσιάζεται αυτομάτως. ΙΙαιδίον προσβληθέν υπό κοκκύτι-, 
δος τήν προσέλαβεν εξ άλλου τινός. "Οπως δέ πάσαι αί μο- 
λυσματικαί νόσοι μεταδίδεται αμέσως. ΙΙαιδίον ύγιές ελθών 
εις επαφήν μεθ ’ ετέρου κοκκυτιώντος ή έ'παιξεν μ ε τ ’ αυτού 
η το ήσπάσθη αμέσως προσλαμβάνει τό σπέρμα της νόσου

Ε Π Ι Φ Τ Λ Λ Ι Σ

E IS  ΤΟ Π Α Ρ Κ Ο Ν
Ό  κύριος Ουέλς έ'φθχσε πρώτος εις τήν συμφωνηθείσαν συνάντησιν, 

ε’ις μίαν γωνίαν τού πάρκου Monceau. Ή το καιρός υγρός καί σκοτεινός 
τά ξερά φύλλα έπεφταν μέσα εις τήν στέρνα τήν περιτριγυρισμένη μέ 
σπασμένες κολώνες, ό θόρυβος των αμαξών δεν άκούγεται επάνω εις 
τό ύγρόν έδαφος. Μυρουδιά φθινοπώρου έβγαινε άπό τά ξηρά χόρτα καί 
γυμνά άπό φύλλα δένδρα. Εις τάς δενδροστοιχίας ήτο πολύ ολίγος 
κόσμος. Τό πάρκον έφαίνετο έρημο. Ή μοναξιά αύτή έφάνη καλός 
οιωνός εις τόν κόμη. Έπερπατουσε μέ μικρά βήματα κυττάζοντας τρι- 
γύρο. Ή κυρία Meurys είχε άργήσει πολύ. Τουλάχιστον αρκεί νά έλθη ! 
Δέν της είχε άποσπάσει χωρίς κόπον τήν ύπόσχεσιν αυτήν, τήν ελπίδα 
μιας συναντήσεως εις ένα δημόσιον μέρος τό όποιον διόλου δέν τήν εξέ
θετε.

Βεβαίως έπαιζε ένα τοελλό παιχνίδι, γεμάτο κινδύνους. Είχε φήμην 
εναρέτου γυν,,ικός, καί ήτο άμεμπτος διά τήν ωραιότητά της, τήν κομ- 
ψότητά της καί τήν διαγωγήν της.

Ή κυρία δέ Meurys έκινδύνευε νά τά χάση όλα αύτά.
Τό χειρότερον, ήτο ό ιδιαίτερος φίλος του συζύγου της. Καί αύτό 

όμως δεν τόν εμπόδιζε !
Χθες, εις τό σαλονάκι όπου τόν εδέχετο μόνη, είχε τήν μεγάλη τόλμη 

νά της πή τόν έρωτά του, τόν οποίον τήν είχε ήδη κάμει νά έννοήση 
μέ γράμματα περιπαθή. Αί σύντομοι λέξεις του, τό τρυφερόν βλέμμα 
του, καί συγχρόνως ύπερήφανον, είχον κυριεύση τήν έκπληκτον γυ
ναίκα : Τήν σημερινήν αύτήν συνάντησιν σχεδόν τής τήν έπέβαλε μέ 
τήν δύναμιν της θελήσεώς του. Καί εκ των προτέρων άπελάμβανε τήν 
ευχαριστήσω τής πρώτης αυτής συναντήσεως, κατά την όποιαν θά ήρ- 
χετο περιπατούσα γρήγορα, μέ τό κεφάλι σκυμμένο, μέ τό πρόσωπο 
σκεπασμένο μέ χοντρό βέλλο, μέ' τά μάγουλα κόκκινα, με τήν θαυμα- 
σίαν συγκίνησιν του φόβου καί τής ανησυχίας. "Επειτα πάλιν ήρχιζε 
ν ’ άμφιβάλλη ένώ έκύτταζτ τό ρολόγι του μέ ανησυχίαν.

’Αλλά έκεί κάτω ; Ναι ! "Οχι ! Ήσθάνθη μίαν μικράν συγκίνησιν 
εις τήν καρδιά" όχι δέν ήτο  ’Αλλά ναι ! ήτο βεβαίως εκείνη ! χω
ρίς νά βιάζεται, πολύ ήσυχη, είσήρχετο εις τήν ώρισμένην δενδροστοι- 
χίαν, κρατούσα άπό τό χέρι τόν μικρόν υιόν της Ρεϋμόνδο, ένα ξανθό 
άγοράκι τεσσάρων χρόνων με μακρυά μαλλιά. Ό  κύριος Ουέλς έκαμε 
ένα μικρό μορφασμόν. Αύτη ή όποια ποτέ δέν εξήρχετο με τό παιδί,

Ό τε  εις οίκογένειάν τινχ  ύπάρχει παιδίον προσβεβλημενον 
ύπύ κοκκύτιδος, εάν δέν απομονωθη αμέσως, είναι έκ των 
σπσνιωτάτων, εάν δεν προσβληθώσι έκ περιτροπής καί τά  
λοιπά παιδία τής οικογένειας. Εις τά  σχολεία, παιδίον προσ
βληθέν ύπύ κοκκύτιδος ποέπει ν ’ αποβάλλεται πάντοτε.

Ή  διαμονή εις δωμάτιον το οποίον έ'χει κατοικηθεί προη
γουμένως ύπύ κοκκυτιώντος παιδίου είναι κυνδινωδεστάτη. 
Μή νομίσητε δέ οτι μόνον παιδία προσβάλλονται ύπύ τής 
νόσου. Γονείς ή καί άλλοι στενοί συγγενείς προσλαμ,βάνουσι 
ταύτην άπύ παιδίον προσβεβλημένον ύπύ τής βηχύς ταύτης.

Γνωρίζομεν οτι τά  πτύελα έμ,περιέχουσι τούς σπόρους τής 
νόσου., πρέπει λοιπύν μ.ετά μεγίστης φροντίδος ν ’ άπολυ- 
μαίνομ.εν τά  ένδύμ-ατα καί πάντα  τά  αντικείμενα τά  όποια 
τυχύν έμ.ωλύνθησαν ύπύ τής άποχρέμ.ψεως.

'Η περίοδος τής έπωάσεως κατά τήν οποίαν οί σπόροι 
τής άσθενείας ύπνώττουσι ποικίλλει άπύ τρεις έως οκτώ 
ημέρας.

Παιδίον ύγιές έλθών εις επαφήν μετά παιδίου κοκκυτιών
τος δύναται νά παρουσιάση τά  πρώτα σημεία τής κοκκύτιδος

τό έκαμε διά νά φαίνεται ιός νέα μητέρα έάν κανείς την συναντούσε ; 
Ή  ένάμιζε ότι ή παρουσία τού παιδιού θά έμετρίαζε τήν διαχυτικότητα 
τού κόμη ; "0τ ι καί άν ήτο ό ερχομός αυτού τού τρίτου δυσηρέστησε 
τον χο|/.η και του εφανη οτι γ4το απρεπής.

Ή κυρία δέ Meurys τόν είδε : Τήν παρετήρησε ότι έκοκκίνησε καί 
αύτό τήν έκαμε περισσότερον θελκτικήν.Περπατούσε μέ μεγάλην χάριν, 
όλα εις τό άτομάν της ήσαν εύγενή καί λεπτά. Ό  κύριος Ούέλς είχε 
κάποιαν τύψιν εις την συνείδησιν μιας κακής πράξεως. Ο τι καί άν 
έσκέπτετο, ή επιθυμία του νά τήν δή ήτο μεγάλη καί ¿προχώρησε γρή
γορα, ¿χαιρέτισε τήν νέαν κυρίαν καί εφίλησεν εις τό μέσωπον τό 
παιδάκι.

— ΙΙόσον εισθε καλή, καί πόσον σάς ευχαριστώ, ¿ψιθύρισε.
-  Τρέξε, άγάπη μου j είπεν εκείνη εις τόν γυιό της.

Ύπακούων ό Ρεϋμόνδος άρχισε νά τρέχη εις τις δενδροστοιχίες χω
ρίς όμως νά τούς χάνη άπό τά μάτια του. Έσταματούσε, έκύτταζε 
πού ήρχετο ή μητέρα του μέ τόν κύριον έπειτα ήρχιζε πάλιν νά τρεχη 
σάν ένας μικρός ξανθός λαγός. Τά μαλλιά του εκυμάτιζον πίσω του. 
Μίαν στιγμήν άπεμακρύνθη πολύ" ή μητέρα του έφώναξε :

— Ρεϋμόνδε ! Ρεϋμόνδε!
Έπέστρεψε άμέσως, κατακόκκινος άπό τόν καθαροί άέρα καί τήν 

κίνησιν.
— Μήν άπομακρύνεσαι, αγάπη μου ! τού ειπεν εκείνη. Είχεν ύπο- 

σχεθή εις τόν έαυτόν της νά μήν άφήση άπό τό χέρι της τό μικρό" έν 
τούτοις ! "Αν αύτός θά ητο παρών θά είχε τήν δύναμιν ν ’ άρνηθή 
εις τόν κύοιον Ούέλς, θά είχε τό θάρρος νά τού εΐπη :

— Ό λα αύτά είνε ενα ώραίο' όνειρον, λησμόνησέ το. "Εχω καθήκον 
τήν Ίμ ι)ν του συζύγου μου νά ;φυ.ίαξω. Μήν ζητήσης νά μέ ξα- 
ναδής.

Πώς λοιπόν τώρα μόλις είδε τόν κόμη έχασε κάθε δύναμιν καί έλη- 
σμόνησεν όλας τάς άποφάσεις της ; Άπό τι αίσθημα κινουμένη άπε- 
μάκρυνε τό παιδί της, αίσθανομένη ότι δέν ήδύνατο νά τήν ύπερασπί- 
ση όσον ενόμιζε. -r

Ά ς  καθήσωμεν μίαν στιγμήν, τήν παρακαλούσε εκείνος, εϊμεθα μό
νοι" εάν ειξευρες, έχω τόσα πράγματα νά σού πώ. Τής έπιασε τό χέρι, 
ύπεχώρησεν έπειτα άπό μικράν άντίστασιν καί, άφού έκύτταξε ολόγυρα. 
Τό παιδάκι έπαιζε κοντά εις τήν στέρνα, ένας βράχος σκεπασμένος 
άπό χλόη τούς έκρυπτε άπό τά άδιάκριτα βλέμματα.

— Σάς αγαπώ, έλεγεν ό κ, Ούέλς, σάς άγαπώ τρελλά !
"Επλασε ενα φοβερό μαρτύριο τό οποίον τής διηγείτο" έβδομάδες,
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μετά μίαν εβδομάδα. Ά λλα  τά  πρώτα ταΰτα σημεία μάς 
άπατώσιν. Ό  παροξυσμύς τής βηχύς του όποιου τύν τύπον 
πάντες σχεδύν γνωρίζομεν δέν παρουσιάζεται έξ αρχής Τύ 
παιδίον κ α τ ’ άρχάς προσβάλλεται ύπύ καταρροής, ήτις επειτα  
μετατρέπεται εις βρογχίτιδα. "Εχει ολίγον πυρετόν, αδια
θετεί, βήχει συχνάκις. 'Υποπτευόμεθα ιλαράν έκ τών ανω
τέρω συμπτωμ,άτων, έν τούτοις άδύνατον είναι ν ’ άποφανθώ- 
μεν μετά θετικότητος κατά τάς πρώτας ταύτας ημέρας ένι- 
οτε καί κατά τήν πρώτην εβδομάδα. Ά λλά  μ.ετά παρελευ- 
σιν δέκα ημερών ή βήξ μεταβάλλεται άπύ μικρά καί έλαφρά 
εις βήχα έπίμονον καί έπερχόμενΟν κατά πα ρ ο ξ υ σμ ο ύ ς  ά λ
λοτε άλλους. Οί παροξυσμοί ούτοι είναι πλέον διαρκέστεροι 
τών τής βρογχίτιδος. Τύ πρόσωπον κ α τ ’ αυτούς κυχνοΰται 
οί οφθαλμοί γίνονται έρυθροί. Έ ν τούτοις ακόμη δέν είσέ- 
βκλλον οί αληθείς παροξυσμοί. Δυνάμεθα νά είπωμεν οτι τύ 
παιδίον προετοιμάζεται δι ’ αυτούς. Κατά τήν διάρκειαν 
τής δευτέρας έβδομάδος ούτοι παρουσιάζονται μεθ’ ολκςτάς 
έντάσεις αυτών. Ό  μ,ικρύς ασθενής αισθάνεται τήν βήχα 
έπερχομ.ένην καί παρατηροΰμεν οτι κατ ’ άρχάς προσπαθεί νά

μήνες τρελλής άγάπης τήν όποιαν έκρυπτε, έπειτα τό πάθος του έγεινε 
τόσον δυνατόν ώστε δέν ήδύνατο πλέον νά ύπορερη" δέν τόν ελυπείτο 
λοιπόν ; Αύτη ή τόσον καλη τόν άφινε νά ύποφέρη έτσι, τό μαρτύριον 
αύτά ; Διότι ή λύπη του ήτο τόσον μεγάλη ώστε δέν τού έμενε παρά 
ό θάνατος" ¿δοκίμασε νά φύγη, άλλ’ ή ζωή ήτο κάλασις μακριά 
της. Ά λ λ ’ οχι δέν θά τόν έκανε νά χάση κάθε έλπίδα, άφού δέν τής 
έζήτει τίποτε άλλο παρά νά τόν άγαπα λιγάκι, άφού ¿κείνος τήν ¿λά
τρευε. Τόν ήκουε μεθυσμένη, όταν έξαφνα σαν νά εξυπνούσε από ένα 
όνειρο έκύτταξε τριγύρο της καί άρχισε νά φωνάζη.

— Ρεϋμόνδε !
Τό παιδί ειχε εξκφανισθή. Τρέχουσα έδώ καί εκεί απελπισμένη τό 

¿φώναζε, έκαμε τόν γύρον τής στέρνας, άνέβηκε ¿πάνω εις τόν βράχον 
καί έκύτταξε εις τά περιξ, έτρεχε σέ μιά δενδροστοιχία καί έπειτα 
εγύρισε πίσω, παντού άκολουθουμενη άπό τόν κύριον Ούέλς έντελώς 
χαμένον, ή κυρία δέ Μβυτγ8 έφαίνετο σάν γυναίκα ή όποια έξαφνα 
έτρελλάθη. Τά μάτια της άλλαξαν χρώμα, τά χείλη της όταν δέν ¿φώ
ναζε «Ρεϋμόνδε ! Ρεϋμόνδε» έτρεμον ώς μιας γρηας, ή στάσις της, 
όλα έμαρτηρούσαν τήν φρίκην της, τήν άπελπισίαν της.

— Ά λλά  πηγαίνετε λοιπόν, ζητήσατε παντού, τρέξατε άπό έκεί 
έγώ θά πάου άπ ’ έδώ έλεγε με φωνήν μισοακουομένην, χωρίς νά τόν 
κυττάζη.

'Υπήκουσε, ήρχισε νά ζητή τό παιδί, ήρώτησε τούς φύλακάς, τούς 
σπανίους περιπατητάς. Κανείς δέν τό είχε δεί. ’Επανήλθε απογοητευ
μένος καί δυσαρεστημένος. Ή κυρία δέ ΜβιΐΓχβ εύρέθη ¿μπρος του, 
τόν έκύτταξε άπό τό κεφάλι έως τά πόδια καί ¿γύρισε τήν πλάτην 

της.
— Τίποτα, τίποτα είπε, θά τόν έκλεψαν
Καί ή δυστυχής γυναίκα ήρχισε νά παριπατή αφηρημένη, χωρίς νά 

κυττάζη πλέον δεξιά καί αριστερά, μέ τό σώμα άκαμπτο καί τά μάτια 
απλανή.
Ό  κύριος Ούέλς προσπαθούσε με λόγια ασυνάρτητα νά τής δώση θάρ
ρος.

— Εις τήν άστυνομίαν θά τόν ανεύρωμεν, είνε αδύνατον νά μήν...
"Εστρεψε έξαφνα
— "Α ! εισθε άκόμη έκεί ; Ά λλά  ζητήσατε λοιπόν ! Ω ! διατί 

ήλθα ; Μοΰ προξενείτε φρίκην !
"Εξω άπό τά κάγκελλα οί περίεργοι ήρχισαν νά μαζεύωνται, εφώ-

ναξε.

τήν άπαφύγ·/) καί κατόπιν νά τήν άναχαιτίσν) άλλά μ,αταίως.
Ή  όρεξις παύει, τά  παγνίδια τ  ’ αποφεύγει καί εις τύ 

βλέμμα του διακρίνομεν ανησυχίαν ή καί τρόμον. Ε λπ ίζε ι 
άλλά μ α τα ίω ς,ό  βηχίκύς παροξυσμύς εμφανίζεται διά παρο
ξυσμών διακεκομμένων καί θορυβοδών.

Ά ν θ η  Βαόιλεεάδον (’Ιατρός)

ΡΑΔΙΟΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ
Αί ακτίνες τού Ραδίου δέν είνε διόλου τής αυτής φύσεως· 

αντί ονομάτων τά  όποία ενδεχόμενον καί νά συνεχεοντο, πρύς 
γνωστοποίησιν τής μεταξύ των διαφοράς, τάς έσημείωσαν 
διά τών Ελληνικών γραμμάτων "Αλφα, Βήτα, Γ άμμα.

Ό  Leopold Freund χαρακτηρίζει αύτάς ώς έξης : Αί
ακτίνες "Αλφα είνε αί όλιγώτερον διαπερώσαι,καί εις στρώμα 
άέρος τριών έκατοστομέτρων εξαφανίζονται παντελ,ώς· διά 
τού μαγνήτου όλιγώτερον άλλά πάντοτε άρκετά ύπεξαιρού- 
μεναι, καί στρεφόμεναι άντιθέτως τής γραμμής τήν οποίαν 
άκολουθούσιν αί κάθοδοι άκτϊνες. "Ισως συμφωνούν μέ τάς 
ύπύ τού Goldstein άνακαλυφθείσας άκτϊνας.

— Είνε ¿κείνος, Ρεϋμόνδε ! Ρεϋμόνδε !
Ά λλά  τίποτε, τότε ήρχισε νά έρωτα :
— Δέν είδατε νά περάση ένα άγοράκι μέ μακρυά μαλλιά, μέ ναυ

τικό φόρεμα ; *Ω Θεέ μου ! Θεέ μου.
Κανείς δέν τό είχε δεί, ή κυρία δέ Meurys έπεστρεψεν εις τό πάρ

κον άκολουθουμένη άπό τά λόγια πού είπε μιά γρηά γυναίκα :
— Πώς είνε δυνατόν νά χάνουν τά παιδιά τους, αυτό θά πή πώς 

δέν τ ’ άγαπούν διόλου.
— Κυρία σας παρακαλώ άφήσατέ με νά σας οδηγήσω σπίτι σας, 

έλεγεν ό κόμης. "Η έπιστρέψατε μόνη. Σας ορκίζομαι ότι θά έπανεύρω- 
μεν τόν μικρόν. Δέν είνε δυνατόν νά εχάθη.

— Ό άνδρας μου ! ¿φώναξε ¿κείνη τότε καί αίσθάνθηκε ζάλην. Ώ  ! 
τί θά πή μανθάνων ότι ό υιός του Ρεϋμόνδος έχάθη : "Α ! Τί μάθημα
τί μάθημα διά μίαν τιμίαν γυναίκα ! Άπεμάκρυνε τόν κόμην
μέ κίνησιν βιαίαν καί ύπερήφανον.

— Άφήσατέ με, άφήσατέ με. έλεγεν, ειδεμή σας ορκίζομαι ότι θά 
τά είπω όλα εις τόν σύζυγόν μου. Μη μέ ακολουθήτε πλέον, σάς τό 
άπαγορεύω.

’Εστάθη έκπληκτος, άπηλπισμένος, έπειτα ήρχισε πάλιν νά τήν 
άκολουθή άλλ’ άπό μακρυά.’Επήρε τόν δρόμον τού σπιτιού της, ¿περι
πατούσε γρήγορα, καί ολον τό σώμά της είχε νευρικήν ταραχήν, οί άν
θρωποι τήν έκύτταζαν καί τήν ¿νόμιζαν τρελλή. Τέλος έφθασε, τήν 
¿πλησίασε, έτοιμος δΓ όλα, δεχόμενος τήν εύθύνην τής διαγωνής του, 
έστω καί άν έπρόκειτο νά τήν άγοράση άκριβά. Ή κυρία δέ Maurys 
έκτύπησε μέ τρέλλα εις τήν μικράν πόρτα τού μεγάρου της. Άνθρωποι 
έστέκοντο εις τόν δρόμον τήν έκύτταζον σιωπηλοί, τέλος ή" πόρτα άνοιξε 
καί οί ύπηρέται έτρεξαν :

— Ό Ρεϋμόνδος είνε εδώ, κυρία ! "Ενας στρατιώτης τόν ηύρε 
εις τόν δρόμον τής Μεσσήνης καί τό έφερεν έδώ.

Ή κυρία δέ Maurys είπε:
— Πού είνε ;
Τόν είδε καί έπεσε λιποθυμισμένη, αί ύπηοέτριαι της τήν ¿σήκωσαν 

εις τά χέρια, ένώ ένας ύπηρέτης έκλεισε την πόρτα εις τό πρόσωπον 
τού κυρίου Ούέλς καί τών περιέργων.

'Η λύσις αύτή τού έφάνη ή πλέον λογική έπειτα άπ’ όλα. Δέν έπα- 
νείδε πλέον τήν κυρίαν δέ Meurvs καί έταξείδευσε

(Paul Margeriite)
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At ακτίνες τοΰ Βήτα διαπερώσιν όχι [/.όνον άέρια, άλλά 
και λεπτά  στρώματα στερεών σωμ.άτων, χάρτην, λευκάρ- 
γιλλον, G uttapercha- διά τοΰ Μαγνήτου πζρεκκλίνουσιν 
επίσης τής γραμμής τω ν, όπως καί αί του ’Ά λφα . Αί α κτ ί
νες του 1 άμ.μ.α εινε αί αλιγώ τερον έξαφανιζόμ.εναι καί ύπό 
του μαγνήτου δέν επηρεάζονται- δύνανται να συγκριθώσι 
[/.έ τάς άητΐνας του Böntzen- κατέχουν πολλήν δύναμιν 
εις τό να διαπερώσιν. ’Εάν τάς πλησιάσν] τις εις αέρια μ ετα 
βάλλονται αυτά άμ.έσως, και επανέρχονται εις την προτέ- 
ραν των μ,ορφήν, άμα άπομ-ακρυνθώσιν αί ακτίνες.

"Ισως κατορθώσουν νά άνακαλύψωσι καμμίαν ουσίαν 
ή οποία έπηρεαζομένη ύπό των άκτίνων του Ραδίου νά φω- 
τίζη . Πόσον τοΰτο ή'θελεν είσθαt προτιμ-ότερον του αεριό
φωτος και του ηλεκτρισμού άκόμ.η, διά λατομ.εΐκ πυριτιδα- 
ποθήκας, χημικά εργαστήρια κτλ.

Ά λ λ  ’ επί του παρόντος έτέθη εις πραξιν ήδη ή διά του 
Ραδίου άναγνώρισις των αληθινών ή ψευδών αδαμάτων, ()ί 
αληθινοί αδάμαντες υπό τάς ακτίνας του Ραδίου φωσφορί
ζουν, ενώ οί ψευδείς στερούνται όλως διόλου τής ιδιότητας 
αυτής.

Αί Ραδιοκτΐνες διά τής επιρροής των δύνανται τόσον διά 
τον ανθρώπινον οργανισμόν όσον καί διά τον του ζώου νά 
χρησιμοποιηθώσιν. Αί ένέργειαι αυτών είνε ιδίως διά τόν 
οφθαλμόν, τό δέρμα, διά όργανα άδενώδη καί διά νεύρα 
κατάλληλοι.

Ή  έπιδερμίς μας τόσον διά τάς ακτίνας αύτάς όσον καί 
διά τάς του Böntgen εινε ολίγον ευαίσθητος- προσβάλλε
τα ι, ούτως είπεΐν, κα ίεται. Καθ’ ον καιρόν έκτελεΐτα ι ή 
ενέργεια τών άκτίνων, δεν προξενούν αύταί απολύτως κα
νένα πόνον ά λ λ ’ αί μετά ταυτα  σχηματιζόμεναι φυσαλίδες 
ναί. Ή  φωτοθεραπεία έθεμελιώθη ύπό του άποθανόντος δυ
στυχώς διά την ’Επιστήμην πολύ πρωίμως Finsen. ’Αλλά 
δέν είνε του παρόντος καιρού. Οί έκ πυριτοειδοΰς λίθου καί 
έξ υδραργύρου φανοί ήθελον μ.άς φέρν) πολύ μ.ακράν.

’Εκτός τής ’Επιστήμης, καί διά τό πολύ κοινόν τό Ρ ά- 
διον εινε μέγα εύεργέτημ-α· πρώτον ως άποψιλωτικόν. Τρί
χες άσχημίζουσαι τό πρόσωπον ή τάς χεΐρας, άδιάφορον, τό 
Ράδιον τάς έξαλείφει, χωρίς νά άφήσνι κανέν ίχνος, καί 
άνευ βλάβης τής έπιδερμ-ίδος, τούτέστι σημ.εια δέν μένουν.

Διά την πάθησιν του καρκίνου τό μ-έσον εινε θαυμμάσιον, 
προς παντελή εξαφάνισιν αύτοϋ· ποός δέ δι ’ άκροχορδώνας, 
λειχήνας, ύπερσαρκωμ.ατα καί άλλα όμοια καταστρέφονται 
διά τών Ραδιοακτίνων, καί δέν εινε ίσως ό καιρός μακράν 
όπου καί εις άλλα μ.ολυσματα αί άκτΐνες αύταί θέλουσι 
βάλει τέρμ,α.

ΑΥσον άφορ^ τό νευρικόν σύστημ.α δέν έφηρμόσθη είσέτι 
ή μέθοδος δ ι ’ δλας τά  περιπτώσεις, άλλά φα ίνετα ι ό τ ι.κ α ί 
διά τοΰτο έ'ρχεται σπουδαίος τής Ε πιστήμης άρωγός. Τάς 
νευραλγίας καταπαύει όμ-ως προφανώς. Σημειωτέόν ότι ή Ρα- 
διοενέργεια αυτή, τουτέστι ή χρήσις τών άκτίνων, πρέπει 
νά άνατίθεται μόνον εις ίατρικάς χεΐρας. Δέν εινε ίδιον εκά- 
στου άνθρώπου. Χρειάζεται προσοχή διά τοΰτο.

ΙΙεοαίνοντες προσθέτομ.εν ότι εις τάς πυοετωδώς ένεργη

θεΐσας άναλύσεις τοΰ Ουρανίου μ.ας έπαρουσιάσθησαν καί 
άλλα στοιχεία, τά  όποια χωρίς νά προβώμ.εν περαιτέρω περί 
τής ένεργείας των, άπλώς όνομάζομεν : Helium, Ema-
llium, Aktinium. Ά λ λ ’ άνάγκη νά έπιπροσθέσωμ.εν ότι 
οί μ,εγάλοι επιστήμονες ώ . ó Ramsay, ó Rutherfod, 
ό Kelvin καί ή εύφυής γυνή Κυοία Curie δέν εινε [εντελώς 
συμ.φωνοι περί τής μεταβολής τοΰ Ραδίου εις έν τών στοι
χείων τούτων.

Αξιοθαύμαστος δέ εινε, διά τόν σχετικώς ολίγον καιρόν 
τής έμφανίσεως του, ή εκτενής περί Ραδίου φιλολογία. Τό 
ετήσιον βιβλίαν περί ιδιοτήτων καί τής ένεργείας του τρέχει 
ήύη τό τέταρτον τής έκδόσεώς του έτος καί τά  εις διάφορα 
περιοδικά περί Ραδίου άρθρα είνε άπειρα.
'Ως νεωτατον λαμ-πρόν έργον καί διά τήν φιλολογίαν χρη- 
σιμ.ώτατον όνομαζόμενον τό τοΰ E. Rutherford, Ή  Ρα- 
διοενεργεια. Τή άδεια τοΰ συγγραφέως Γερμανική έκδοσις 
ύπό Ε . Aschkinass. Έν Βερολίνω 1907.

Δόκτωρ Ε. B oth
Κατά μετάφρασιν Μαρία ϋ ι ν ί λ λ η

Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α  
Τ Η Σ  Μ Ε Λ Ο Δ Ρ Α Μ Α Τ Ι Κ Η Σ  Σ Χ Ο Λ Η Σ  Τ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ

Ο “ Α Π Ο Λ Λ Ω Ν , ,

Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν έγεινε εις τήν αίθουσαν τοΰ 
Συλλόγου ΙΙαρνησοΰ ή πρώτη συναυλία τής Μελοδραματικής 
Σχολής τοΰ Συλλόγου ό « ’Απόλλων» τήν οποίαν έδημ,ιούρ- 
γησε καί ήγάπησε μ.έ δλην τήν ψυχήν της ή πραγματική 
καλλιτέχνις τοΰ τραγουδιού κ. Νίνα Φωκά, μαζύ μ.έ επ ι
τροπήν καί άλλων κυριών τών ’.Αθηνών.

Κατά τήν συναυλίαν αυτήν ώμίλησαν οί κ. κ. Τσοκόπου- 
λος καί Λαμ.πλετ, έκθεσαντες τον σκοπόν καί τήν χρησιμό
τη τα  τής σχολής, κατόπιν μαθήτριαι καί μαθηταί, οί όποιοι 
έτραγούδησαν μ-ονωδίας καί δυωδίας, έδειξαν τάς καταπλη - 
κτικάς προόδους τής σχολής εις τόσον μικρόν διάστημα άπό 
τής ίδρύσεο/ς της.

Τά άδιάκοπα χειροκροτήματα, μ.έ τά  όποια τό πολύ- 
πληθέστατον κοινόν συνεχαίρετο τάς νέας καλλιτέχνιδας καί 
καλλιτέχνας ήσαν άρκετόν δεΐγμ.α τοΰ ενθουσιασμού του καί 
τής έπιδοκιμ.ασίας τής νέας καί τόσον άναγκαίας καί χρησί- 
μ.ου Μελοδραματικής Σχολής, τής όποιας οί καρποί είμεθα 
βέβαιοι δέν θ ’ άργήσουν νά στεφανώσουν μέ τελείαν επ ιτυ 
χίαν τό έργον τής κυρίας Φωκα καί τών λοιπών κυριών.

’Επίσης άξία θερμών συγχαρητηρίων εινε καί ή κ. Λίνα 
Λότνερ ή διευθύνουσα τό ’Ωδεΐον τοΰ Συλλόγου ό « ’Απόλ
λων» καί ή όποια μ.έ τόσην στοργήν υιοθέτησε τό έργον τή : 
Μελοδραματικής Σχολής.

Τ Α  Δ Ω Ρ Α  Σ Α Σ  ΕΙΣ  Τ Ο Υ  Π ΑΛΛΗ & Κ Ο Τ Ζ Ι Α  ^
Τά ποικίλα καί ώραΐα δώρα σας τοΰ Νέου έτους θά προ- 

μηθευθήτε εις τό Χαρτοπιυλεΐον ΙΙάλλη καί Κοτζιά, εις τ ι-  
μ.άς πολύ εύθηνοτέρας εφέτος, άπό όλα τά  άλλα έτη.

ΔΙ Α  Δ Ω Ρ Α  T O T  ΝΕΟΥ Ε Τ Ο Υ Σ
'Υπάρχει εις τό γραφεΐον τοΰ ’Επαγγελματικού Σχο

λείου διαρκής έκθεσις κομψοτεχνημάτων, έργων τών μαθη
τριών, καταλληλιον διά δώρα τοΰ νέου έτους, τά  όποια πω - 
λοΰνται εις τιμ,άς πολύ λογικάς.

ΤΥΠΟΙΣ ΙΙΑΡΑΣΚΕΥΆ ΛΕΩΝ11


