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Τόκα λοιπόν . . έτέλείωσε τοϋ Άραμπή τό δράμα ! 
ώ τών Εγγλέζων θαύματα κα'ι θαυμαστή ταχύτης ! 
ο,τι προεΐπα έγινε άμέσως κατά γράμμα, 
μωρέ μά λές καί ήμουνα μετά Χριστόν προφήτης. 
’Ιδού ό Άχμετ ’Αραμπά; μέ ολο του τ άσκέρι 
καταφιλεΐ τών Βρεττανών τό σιδερένιο χέρι.

Ζήτω λοιπόν ό φίλος μου σίρ Γάρνετ Ούολσλέϋ !
Ζήτω τά τέκνα τού Τζών Μπούλ μέ δλη των τή λίρα ! 
καί κάθε φιλελεύθερος άπό καρδιάς άς κλαίτ) 
τοΰ πολεμάρχου Άραμπή τήν μαυρισμένη μοίρα.
Δέν μ* ακούσε . . πρώτος έγώ άπ’ τήν άρχή τοϋ είπα, 
πώς θέ νά κάμη μοναχά μές ’στό νερό μίά τρύπα.

Γ’ά μ’ά σπαλέτα ψεύτικη έβγήκε παλληκάρι, 
έθύμωσε μέ τόν Χεδΐβ γ’ά μ’ά παληογυναΐκα, 
γΓ αύτά τά δυό έσήκωσε τόν κόσμο ’στό ποδάρι, 
και έφαντάσθη τρόπαια καί τάφους εις τή Μέκκα. 
Τόν φούσκωσε μέ σχέδια μεγάλα κι’ δ Σουλτάνος, 
καί έβαπτίσθη Ζίγγις Χάν, Μωάμεθ, Ταμερλάνος.

Αλλ’ δμως δλοι οί τρελλοί δεν γίνονται μεγάλοι, 
δεν γίνονται τού έθνους των σωτήρες ξακουσμένοι’ 
ή μένουν μέ τά σχέδια μονάχα ’στό κεφάλι, 
ή έπί τέλους ’βρίσκονται μ’ά ’μέρα κρεμασμένοι.
ΚΓ ό Άραμπής γ’ά λυτρωτής τής Άραπ’ζς περνούσε, 
άλλά κΓ αύτός δέν είξευρε γιατί έπολεμοϋσε.

Μαζί του έσηκώθηκαν τής Άραπ’άς τά κτήνη, 
κΓ έφώναζαν γ’ά λευθερ’αΐς κατενθουσιασμένοι,
/.ά μόλις λόγχη ήθελε ό Άγγλος νά προτείνη,

άμέσως έσκορπίζοντο σάν μισαποθαμμένοι. 
θαρρώ πώς τόσο εύκολα δέν ρίχνει τ’ άρματά του 
Λαός πού άγωνίζεται γ’ά τήν έλευθερ’ά του.

Αλλ’ δμως τής ελευθερίάς καί ίσκιος κάν δέν φθάνει 
έκεΐ όπού άπλόνεται τό κράτος τού Προφήτη, 
έκεϊ όπού λατρεύεται τά άγιο Κοράνι, 
κ’’ εις τούς απίστους θάνατον ό Ού/εμάς κηρύττει. 
ΚΓ άν ήλεκτρίση ’λευθερίά τά στήθεΐα τού ’Αράπη, 
θά ήναι μαύρη, βάρβαρος, μέ βούρδουλα σατράπη.
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’Ελευθερίας δέν ζητεΐ ή πρόοδός βαρβάρους,
καί κάθε ψευδελεύθερο; έμπρός τη; πέφτει θύμα’ 
καί άν κτυπά καί λούζεται εΐ; αίματος χειμάρρου;, 
δέν θέλει ν’ άπαντά φραγμούς εΐς τό γοργό τη; βήμα. 
Καί τώρα, Άχμέτ Άραμπη, 'στη φούρκα άν πεθάνη;, 
φαντάζομαι ταλαίπωρε, τί λείψανο θά κάνης.

Ά; έλθη ό Σουλτάνο; σου, ό κύριο; Χαμίτης, 
κΓ άπό τά. χέρ’α άν ’μπορή, τών 'Άγγλων ά; σέ σώση’ 
δέν σέ γλυτόνει καί αύτό; άκόμη ό Προφήτης, 
γϊατί ό Ι'άρΛετ είμπορεϊ κΓ αύτόν νά παλουκώση.
Ό Πατισάχ σού τάκαμε, άλλά κΓ έκεϊνο; μένει 
σαν χάχα; με την συμβασι την μονογραφημένη.

Χαϊρε, ώ Σίμωρ, Μάκφερσον, σίρ Γάρνετ Ούολσλέΰ, 
χαίρετε, άνδρες τής ξηρής, ναυτόπαιδα τού στόλου, 
χαίρετε, δούκες τού Κουνώ, ξανθόκομοι κΓ ώραϊοι, 
άλλά μ.ήν τό κουνήσετε άπ’ τό Σουέζ καθόλου.
Ναί μέν, ή κόμησσα Λεσσέψ, κΓ ό κόμη; θά φουρκίση, 
αλ7> ό υψιστος Θεός άς τού; παρηγορήση.

Ω σύμμαχοί μας, χύνετε έδώ κΓ έκεϊ στερλίνα’ 
ή δόξα σάς χαμογελά καί στέφανα σά; πλέκει, 
κΓ έγώ γ’ά τήν άγάπη σα; ολον αύτόν τόν μήνα 
θά έχω στό τραπέζι μου εγγλέζικο μπιφτέκι’ 
Χειροκροτείτε, Ελληνες, τών φίλων σας τή νίκη, 
και ρίξετε το στο φαγεϊ καί ’στό κουβαρνταλήκι.
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ΤΑ ΕΝ ΑΙΓΪΠΤΩ.I

Ή τερπνοτέρα στιγμή εΐς τό θέαμα γαλής ήτι; έννοεΐ 
νά παίξη μέ τά θύμά της, πριν τό άποτελειώση, είναι 
καθ’ ήν έκείνη μέν υποχωρεί, στρογγυλουμένη είς σχήμα 
κουλουρίου, ένώ τό θύμα της κατ’ άρχάς ακίνητον, λει- 
πόθυμον ύπό φόβου, ολίγον κατ’ ολίγον ξεθαρρεύεται, 
εως οτου σκέπτεται ν άποπειραθή κίνησιν τινα ύπεκφυ- 
γής, όπόταν τό κουλούριον έκεϊνο έκτυλίσσεται καί έκ- 
τινάσσεται όρμητικώς ώ; βόμβα κατά τού άτυχούς πον
τικού.

Τοιαύτην εικόνα παρέστησεν ή κατά τάς τελευταία: 
εβδομάδα; μονομαχία μεταξύ τού αρχιστρατήγου 
τών άγγλικών δυνάμεων Ούελσελέη καί τού άρχηγού 
τής έν Αίγύπτω στρατοκρατίας Άραμπή. Ό τελευταίος, 
οστις είχε καταθαμβηθή ΰπό τή; έντός ολίγων ώρών κα- 
ταλήψεω; τής Διώρυγος καί τής έν Κασασίν τοποθετή- 
σεω; τού άγγλικού άρχηγείου, καί άπεφάσισε νά συμμα- 
ζευθή όχυρούμενο; έν Τελελκιμπίρ, αίφνης άνεθάρρησεν 
ύπό τή; συνοχής τού Ούελσελέη, έτόλμησε νά έξέλθη 
τής τρύπα; του, νά στήση τά ματάκια του μέχρι τής 
σκηνής τού Άγγλου άρχιστρατήγου, νά μυδροβολήση

τά πρό ποδών του, οτε έν άπροσδοκήτω όρμή δ ήσυχα— 
ζων Ούελσελέη έπιτίθεται κατά τού Τελελκιμπίρ, τό κυ
ριεύει έν πεισματώδει μάχη, προχωρεί είς τά Ζαγκαδζίκ, 
δώκει καί έκεΐθεν τόν Άρχιάραβα,κυριεύει τό Μπελμπίς, 
τόν κυνηγά μέχρι Κάιρου, καταλαμβάνει τήν πρωτεύου
σαν, συλλαμβάνει τόν Άραμπή, διαλύει τήν στάσιν, δέ
χεται τήν ύποταγήν πόλεων καί έπισημοτήτων, καί κη
ρύσσει τήν λήξιν τής αιγυπτιακή; Ιλαροτραγωδίας, έ·/ 
διαστήματι ένό; μηνός περίπου, έπί κεφαλή; μόλις τρια- 
κοντακισχιλίων άνδρών, έναντίον τριπλασίων εχθρικών 
δυνάμεων, έν χώρα έχθρικώ; πρός αύτόν διακειμένη, ύπό 
κλίμα πολέμιον, ήλιον άποκτείνοντα, νέφη μυιών, παοά 
τόν Νείλον άπειλούντα πλημμύρας, έπί καιούσης άμμου, 
μέ τήν Διώρυγα τού Γλυκού Νερού δηλητηοιασμένην, 
κινδύνου; έκρήξεω; χολέρας, άνευ ούδεμιάς συνδρομής έκ 
μέρους τοϋ άντιβασιλέως, μέ πολλούς τών ύπουργών το» 
κρύφα συνεννοουμένους μετά τοϋ έχθροΰ, καί ένώ άκόμη 
ό πονηρός λόρδος Δούφεριν έδίσταζε νά ύπογράψη τήν 
στρατιωτικήν σύμβασιν μετά τής Τουρκίας.

Τόση ταχύτης έν μέσω τοιούτων προσκομμάτων καί. 
κατ’ έχθρού όχι εύκαταφρονήτου, ήδύνατο νά είναι επί
φθονος καί μεταξύ τών μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων 
τή; ήπειρωτικής Εύρώπης. Είναι άδύνατον αί ά.Οροιστι- 
καί αύταί νίκαι τών Άγγλων νά μή γεννήσωσιν έκπλη- 
ξιν εί; όλην τήν Εύρώπην’ είναι άδύνατον νά μή συντε- 
λέσωσιν εί; γέννησιν νέας στρατιωτικής δόξης, άν οχι 
ίσαμιλλωμένη; πρό; τήν τή; Γερμανίας, άλλά δόξης έπί
ση; δροσεράς καί δημοτικωτάτης. Είναι άδύνατον νά 
μή άναλάβη ή Αγγλία θεσιν έπίση; ύπέροχον έν τοΐς 
ηπειρωτικοί; πράγμασι τής Εύρώπης, ώ; ή τή; Αύστρο- 
γερμανία; άφ’ ένός καί τής 'Ρωσσίας άφ’ έτέρου. Ό αν
τίκτυπος τοϋ αιγυπτιακού κτύπου έσται γενικός. Θά 
τόν αίσθανθώσι παντού. Έάν ήτο δυνατόν νά ά'ρη τις 
διά μιά; τήν διπλωματικήν αυλαίαν καί νά προσβλέψη 
είς τά όπισθοσκήνια, θά ιδη πρόσωπα ώχρά, μορφάς 
σκεπτικά;, μελαγχολίαν, φόβους, σχεδόν άπόγνωσιν. Η 
Γαλλία Οά αίσθανθή ολον τό ρίγος τού πείσματος και. 
τής μεταμέλειας. Έάν ήτο δυνατόν νά μοιρασθή αύτή 
τήν νίκην, πόσον θ’ άνελάμβανεν έκ τής άφανείας. Ή 
’Ιταλία, ή μετά τόσου κωμικού πείσματος άντιπρά- 
ζχσχ έναντίον τής άποκλειστικής έν Αίγύπτω ένερ
γείας, θά δαγκάση τά χείλη της μέχρι; α’ίματός. 
'II Τουρκία βεβαίως Οά. προβή μέχρι κόλαφων κατά 
τοϋ ίδίου τη; προσώπου, μέχρς κτυπημάτων τής χον
δρής κεφαλής της κατά τοϋ πρώτου τοίχου ό» θά εΰ— 
οισκεν. Ή Ρωσσία, ώ; κυρία αντίζηλος τής Αγγλίας 
έν Εύρώπη καί έν ’Ασία, θά ζητήση πώς νά έλαττώση 
διπλωματικώς τά πολεμικά τρόπαια τών Αγγλων. Ή 
Αυστρία θά ένθυμηθή οτι ή έκστρατεία αΰτη είναι κυ
ρίως έργον εκείνου οστις όταν είδεν τάς τόσον κα
ταφανείς ορέξεις αύτής διά τήν Θεσσαλο ίκην τής έξε— 
φώνησε τό ηχηρόν έκεϊνο: Κάτω τάς χεϊρας! 'Ως δέ νά ε— 
παιζεν ή Τύχη τό πρώτον πρόσωπον είς ολον αυτά τό 
δράμα, ταύτοστιγμεί ό τηλέγραφος ανήγγειλε τάς άθρόας 
μάχας καί νίκας τοϋ Ούελσελέη μέ τήν ασθένειαν το» 
Βίσμαρκ καί τήν πρός πάσαν έργασίαν ανικανότητα !
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-τοΐς έν ταϊς έπαρχίαις έπιστάταις μας δτι ό Αύ
γουστος εληξεν.

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Προχθές συναντά καταβαίνοντα τού 'Υπουργείου τών 
Έζωτεοικών τον πρεσβευτήν τής ’Ιταλίας Κ. Κουρτο- 
πάσσην δ κ. Γεννάδιος. «Λοιπόν, τί πράττει ύπέρ ήμών 
•ή φιλτάτη Ιταλίαν τόν έρωτά. Ό ’Ιταλός λαμβάνει τό 
πλέον διπλωματικόν ύφος του καί λέγει. «Μή κάμνετε 
άνοησίας, σείς οΐ Έλληνες» Ne faites pas de sottises. 
«Χαίρω πολύ, ότι συμφωνοϋμεν,» άπαντά ό κ. Γεννάδιος 
μέ τό λεπτότερον καί εύγενέστερον ύφος του’ «τό αύτό 
λέγω καί έγώ πρός τούς συμπολίτας μου πρό άπειρων 
χρόνων. Πρό πάντων νά μή κάμωμεν τήν άνοητοτέραν 
τών ανοησιών, τό νά άκούωμεν τά; αφιλοκερδείς συμβου
λάς τών οίλων μας μεγάλων καί [ΐιχς.&ν δυνάμεων.» 
Tableau !

Τηλεγραφικώς έπληροφορήθημεν ότι έν τή μετά τοϋ 
Γλάδστωνος συνεντεύξει του ό ήμέτερος Βασιλεύς είπεν:

— Έγκώ άγαπώ τήν Ελλάδα’ πράξατε ο,τι ήμπορέ- 
• σητε ύπέρ αύτής.

Καί ό Γλάδστων νά ψαύη τήν κεφαλήν του καί νά νο- 
μίζη ό’τι αύτός φέρει τό ελληνικόν στέμμα !

Ή ταχύτης τών Άγγλων περί τήν διεξαγωγήν τών 
πολεμικών των έογων έν Αίγύπτω θά ήτο μοναδική εί; 
τά χρονικά, έάν ^έν τούς έθολόναμεν τά νερά οί Έλλη
νες καί άπεδεικνύομεν οτι ήμεϊς κάμνομεν όγριγωρότερα 
ταϊς δουλιαίς μας. Έντός 15 ήμερών διεκέψαμεν σχέ
σεις, έκάμαμεν πόλεμον αιματηρόν, έπροφθάσαμεν νά 
θάύωυ.εν τούς νεκρούς μας ύπεγράψαμεν ανακωχήν, συ- 
νομολογήσαμεν ειρήνην καί έφάγαμεν καί τόν Τζιβανό- 
πουλον. Μπράβο μα; !

Εϊμεθα πλέον 6 πισπιρλίγκο; τών έθνών ! Τίποτε με
γάλο δέν γίνεται χωοίς νά χώσωμεν τήν ούρίτσα μας ! 
Είς τό μεγάλο άγγλοαιγυπτιακόν δράμα, όπερ είχε δια
στάσεις καί τρόμους Όΰέ.Ι.Ιον, τό ’δικό μα; τό ζήτημα 
έχρησίμευσεν ώς άναψυκτική κωμωδία ό Μάγειρος Γραμ
ματείς ή τά "Α.Ι.Γ άντ a.Llwv τοϋ Σουρή.

Λίαν έγκαίρως μεταβαίνει εί; τήν νέαν θέσιν του ώ; 
πολιτικός πράκτωρ τής Αίγύπτου έν Έλλάδι ό πολύτι
μος φίλο; κ. Αναστάσιος Βυζάντιος. Καθ' ήν στιγμήν 
τελειόνει τό πολεμικόν έργον, άρχεται άκριβώς τά ειρη
νικόν, περιλαμβάνον απειρίαν συμφερόντων. Μεταξύ τών 
■τελευταίων δέν είναι ελάχιστα τά ελληνικά’ ϊσως είναι

τά πρώτα. ’Απαιτείται έξιδιασμένη ίκανότης τού έν 
Αίγύπτω αντιπροσώπου μα:, όπως κεροίσωμεν ο,τι άπω- 
λεσαμεν δυστυχώς δέν δυνάμεθα είσέτι νά ύπάρξωμεν 
άνευ τών διεσπαρμένων μεγάλων έμ.πορικών μας κέντρων. 
Πρέπει νά άποκαταστήσωμεν άκμαίαν καί πάλιν τήν 
πολυάριθμον καί σημαίνουσαν κοινότητά μας έν Αίγύ
πτω. Είς τήν νοημοσύνην, τήν λεπτότητα καί τόν 
ακέραιον χαρακτήρα τού κ. Βυζαντίου εχομεν πλήρη πε- 
ποίθησιν ύιά τούτο προσδοκώμεν οτι θέλει άνταποκριθη 
πληρέστατα είς τό μέγεθος τών περιστάσεων.

Τά μόνα Γχνη τής δόξης τού Άραμπή:
—Νά όνομασθούν μερικά σκυλιά Άραμπήδες καί νά

δοθή τό αύτό όνομα είς μερικούς φίλους ώς παοατσοϋκλι.

Είπε καί ό κ. Στέφανος Ξένο; τήν γνώμην του περί 
τοϋ κ. Λεκατσά, διότι αύτόν ύποθέτομεν συγγραφέα τών 
τεσσάρων σελίδων έν ταϊ; Νέαις Ίδέαις έκ τών έν αύ- 
ταΐ; άναφερομένων δειπολιστών, δεικτών, προδεικτών, 
κοβάλων, μιμούλων καί πκροφθαλμιστών ! Καί ξεύρετε 
ποιον είναι τό έγκλημα τού κ. Λεκατσά διά τόν κ. Ξέ
νον ; Ότι δέν ανήκει εί; καμμίαν άπ’ αύτά; τά; τάξει; 
τών κοβάλων καί ότι ύέν είναι μέλος κανενός α./ά/ί.τ. 
Ένω όσοι παριστάνουν τόν Σχακσπίαρ πρέπει νά είναι 
μέλος τών χΊάαττς. Άλλο έγκλημα τού κ. Λεκατσά 
—κατά τόν παραδοξολόγον κ. Ξένον—είναι, ότι δέν 
διόρθωσε τόν Σαχσκηπίαρ, καί ότι ό Σχακσπίαρ ούτε νά 
μεταφράζεται πρέπει ούτε νά παριστάνεται. Άλλοι, ότι 
δεν έδιόρθωνεν έπί τής σκηνή; τήν γλώσσαν τοϋ μετα- 
φρκστοϋ κ. Βικέλλα. Καί τελευταϊον ότι ύβρισε τό κοι
νόν, διότι ειπεν εί; τό τέλος τή; παραστάσεω; τοϋ 
Όθέ.Ι.ίοο ότι όσον εύγνωμονεϊ τό κοινόν διά τήν θερμήν 
πρός αύτόν ύποστήριζιν, άλλο τόσον περιφρονεΐ τού; ολί
γου; έχθρού; του, οΐτινες τόν ειχον ύποδεχθή εύθύ; έξ 
αρχής διά συριγμών. Ό κ. Ξένο; δέν περιορίζεται νά εί
ναι διασκεδκστικός, άλλά θέλει νά γίνεται καί κακό;. 
Δέν πειράζει’ ή φύσις τών γελωτοποιών ενέχει πάντοτε 
όλιγην μοχθηρίαν ό δε παραφυσικός κριτικό; τών Νέωγ, 
Ιδεών καί φοβερό; αντίπαλος τού Σ γαχσπίαρ ή Σχιχε- 
τάρον δεν έπρεπε ν’ άποτελέση έξαίρεσιν.

Ό αποψινό; ΚΙχλ^ίνΟρωπος, διπλούς, θά κάμη 
πάλιν Οραϋσιν !

ΕΚ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.

προηγαύ j s.’iQM άρ·.Ο 3«0)

Κκίτοι έν τγ4 έσχκτη εύ::σζ.ό;/.εν ς ά’Ληχκνίζ, ποοσε- 
πκΟουν ούχ ήττον νκ οκίνω·ζκ: οσον το δυνατόν άπκθέ- 

στεοος.
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Κατ’ έκείνην την στιγμήν όμιλος δεσποινίδων διέρ
χεται τό πολιορκούν με πλήθος κκί προχωρεί τολμηρώ: 
πρός έμέ’ έν άκαρεΐ καί ώ; έζ. συνεννοήσεως πκρατάσσον 
ται πάσαι δεξιά χαί άριστερά, καϊ άρχίζουσιν άτενώ; 
καί έρευνητικω τώ βλέμ.ματι νά μέ παρατηρώσι κατά 
κρόταφον.

«Τί σημαίνει πάλιν τοΰτο ;» έσκέφθην κατ' έμαυτόν. 
Μετ’ έπχνείλημμένας παρατηρήσεις, ήρχισαν νά ψιθυρί- 
ζωσιν όμοφώνως τάς λέξεις : «Δεν έχει . . . δέν έχει . . .
. . .», συνοδεύουσαι αύτάς διά βλεμμάτων καί χειρονο
μιών μεστών άπογοητεύσεως κζί άπελπισίας.

Είναι άδύνατον νά σάς περιγράφω τήν ψυχολογικήν 
μου κατάστασιν κατ’ έκείνην τήν στιγμήν. Ένόμιζον ότι 
εύρισκόμην έντός φρενοκομείου, χωρίς όμως νά δύναμαι 
άκριβώς νά ορίσω άν έγώ ήμην ό τρελλός ή τό πλήθος 
τών περιεστώτων. ’Ήμην ούτωσί κατάπληκτος, καί πα- 
ρετήρουν τά περί έμέ ώς ό Don Bartolo τόν Alma viva 
έν τη δευτέρα πράξει τοΰ Κουρέως τής Σεβίλλης, άκρι
βώς .............«comme una statua» ....

«Είναι δυνατόν νά ήναι Ελλην καί νά μήν έχη·» 
έξηκολούθουν πάσαι έν χορώ, ένώ συγχρόνως άπήρχοντο 
ή μία κατόπιν τής άλλης. Τέλος ή τολμηρότερα έξ αύ
τών θέτουσα τήν χεϊρα έπί τοΰ ώμου μου μ’ έρωτα :

— «Είναι δυνατόν νά ήσθε Έλλην, κζί νά μήν έχ ε
ίτε . . . .»

— «Τί ; αποκρίνομαι στεντορείως, ώσεί έγειρόμενος 
έκ βαθέος ληθάργου.

— « Ελληνικόν χρογΐ.Ι ! ! !■ άποκρίνεται φεύγου- 
σα, καί ώς Πάρθικχβέλη βάλλουσα βλέμματα μεστά πε- 
οιφρονήσεως καί οργής.

Τάς τελευταίας ταύτας λέξεις ύπεδέχθησαν οί πεοιε- 
στώτες διά σαρκαστικών καγχασμών πρό τών όποιων τό 
φλέγμα μου τό μέχρι τοΰδε τοσαύτας ύποστάν δόκιμα 
σίας δέν ήδυνήθη νά άνθέζη.

Ήγέρθην φοβερός έκ τής θέσεώς μου, καί διηύθυνα ορ
γίλα σχεδόν απειλητικά βλέμματα κατά τοΰ πλήθου., 
άτινα ούδόλως επέφερον τό ποθούμενον άποτέλεσμα, 
διότι οί καγχασμοί άντί νά παύσωσιν έξηκολούθουν μετά 
περισσοτέρας έπιτάσεως- ύποθέτω μάλιστα, οτι μεταξύ 
τών γελωτων ήκουσα καί τάς λέξεις : «Βάστα "Ελλην. . 
. . . βάστα θυμόν σου.»

Έκρινα καλόν νά άπέλθω παραυτα. Δυστυχώς τό 
πλήθος σύν γυναιζί καί τέζνοις μέ ήκολούθησε.

Τινές εξ έπαγγέλματος άστεΐοι ήρχισαν νά ζητωκραυ- 
γάζωσι. Έντός ολίγων λεπτών αί ζητωκραυγαί έξήρχον- 
το έξ όλων τών λαρύγγων. Ή πόλις άπασα άντήχει. 
Πρός τό άκολουθοΰν με πλήθος έτεροι όμιλοι περιέργων 
έσπευσαν έκ τών παρακειμένων όδών, καί ώς συνήθως 
συμβαίνει είς τοιαύτας περιστάσεις, ήρχισαν κκί αύτοί 
νά ζητωκραυγάζωσιν χωρίς κάν νά γνωρίζωσι περί τίνος 
πρόκειται.

Ύπό τοιαύτην όχληράν συνοδείαν κατώρθωσα τέλος 
νά φθάσω είς τήν προκυμαίαν. Πρίν είσέλθω εις τό άτ- 
μόπλοιον όπερ ήγκυροβόλει παρά τήν ακτήν, έρριψα 
βλέμμα πρός τά όπίσω’ ήτο ολόκληρο; πόλις συνηθροι- 
σμένη και άλαλάζουσκ. Τέλος έπεβιβάσθην. ΙΙλήν είς 
μάτην. Αί ζητωκραυγαί έξακολουθοΰσιν μετ’ έπιτάσεως. 
Εύρισκόμην έν μεγίστη αμηχανία.

Τί κάμνω; ό πλοίαρχος μοί παραπονεϊται, ότι τό πλή
θος άπειλεΐ νά είσέλθη είς τό άτμόπλοιον.

Ύπό τοιαύτας δυσκόλους περιστάσεις έθεώρησα καθή- 
ιόν μου νά άναβώ είς τό κατάστρωμα καί νά χαιρετήσω 
-όν όρυόμενον όχλον.

Αίφ*'/5ί ό’μως ώς διά μαγείας αί ζητωκραυγαί κοπά- 
ζουσι· Είχε φθάσει λόχος έφιππου άστυνομίας.

Ό λοχαγός εισέρχεται εί; τό άτμόπλοιον καί ζητεί 
τόν πλοίαρχον, οστι; οδηγεί αύτόν πρός έμέ.

Έν όλίγοις διηγούμαι τώ λοχαγώ τώ συμβάν, καί. 
εκφράζω αύτώ μάλιστα τήν μεγίστην ευαρέσκειάν μου 
«διά τόσας ενδείξεις συμπάθειας καί ένδιαφέροντος τής 
πόλεως Κίελ ύπέρ ...»

Πριν τελευτήσω ό άστυνομικός ύπάλληλος καγχάζων 
σαρδώνειον, μέ χαιρετά στρατιωτικώς καί απέρχεται.

Τό άτμόπλοιον μετ’ ολίγον έκινεΐτο. Κατάκοπος έκ 
τών συμβάντων τής ήμέρας έρρίφθην είς τήν κλίνην μου 
άναλογιζόμενος οϊαν έπιρροήν έχει ή λέξις «Έλλην.» 
Έκοιμήθην έν συναισθήματι μακαριότητος διότι ήμην 
«Έλλην» καί ήγέρθην λ.ίαν πρωϊ έν τώ Δκνικω λιμένι 
τοΰ Korsoer.

Περιήλθον τήν Δανίαν, Σουηδίαν καί Νορβηγίαν, άλλ.’ 
άπέφευγον νά λέγω ότι είμαι Έλλην. Διατί ; Διότι έπε
θύμουν νά ταξειδεύω μάλλον incognito.

Τί εξάγεται έκ τής διηγήσεως ταύτης ;
Φίλο; τις είς δν διηγ.ήθην τό συμβάν ίσχυρίσθη πρώ

τον ότι έγεινα γελοίος· κατόπιν ύψώσας τά βλέμματα 
καϊ τόν δείκτην πρός τόν ούρανόν προσέθηκε μετά φωνής 
τραγικώς ύποτρεμούση; « Ω νάνε Ελλην, έ'ως πότε Οά 
κύπτη; ύπό τό μέγεθος τοΰ βάρους τοϋ μεγαλείου τών 
μεγάλων .... τών γιγάντων προγόνων σου.»

Έτερός τις είς όν έπίσης διηγήθην τό γεγονός, καί 
όστις εινε όλιγώτερον τραγικός,προσηλώσας τά βλέμματα 
έπί τοΰ έδάφους λέγει: «Ίνα άποκτήσωμεν τήν εύνοιαν 
τής Εύρώπης πρέπει νά σωφρονήσωμεν.»

Ύμεΐς δέ, Κύριοι άναγνώσται, όσοι είχατε τήν ύπο
μονήν νά μέ άναγνώσητε μέχρι τέλους τί εξάγετε ; . . .

Έγώ τούλάχιστον δέν εξάγω τίποτε.

Von 8*uck
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ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΘΡΙΤΙΚΟΙ.

Τό («Μή Χάνεσαι φροντίζει και περί τής 
ύγείας Σας.

Ό καθηγητής Bouchard έξέδωκεν έσχάτως σύγ
γραμμα πραγματευόμενον ύπό νέον όλως φώς τά 
τής τροφής καί τής διαίτης έν σχέσει με τάς νό
σους.

Τοΰ συγγράμματος αύτοΰ άξιόλογον κρίσιν έδη
μοσίευσεν ό κ. Δάρεμβεργ έν τώ Journal des De
bats, ής μετάφρασιν έφιλοπόνησεν διά τό «Μ ή 
Χάνεσαι φίλος ιατρός έχουσαν ώς έξής :

Ή θρέψις, τούτέστιν ή ζωή, απαρτίζεται έκ τεσσάρων 
κατά διαδοχήν πράξεων. Αύται δέ είσί ; Εισαγωγή και

θεραπείας, παρέχει δέ τφ ίατρώ οδηγόν έν μέσω τήσ 
πληθύος τών φαρμάκων δσα δ έμπειρισμός προσφέρει εί* 
τήν έσκοτισμένην αύτοΰ διάνοιαν είς δέ τό γόνιμον 
τοΰτο άποτέλεσμα φέρει ή θεωρία τοΰ Bouchard δι’ ής 
κατορθοΰται ωφέλιμός τις έκλογή μεταξύ τών παλαιών 
θεραπευτικών μεθόδων. ΊΙ δέ έκλογή αύτη τότε μόνον 
καθίσταται δυνατή, όταν γίνη καταληπτή ή άμεσος κα
ταγωγή τών νόσων. Ή θεραπευτική έστί πάντοτε συ
στηματική, άλλ’ύπό τόν όρον τής έξελέγξεως αύτής ύπά 
τών παρατηρήσεων, άλλως μοιραίως φέρει είς πλήρη ά- 
τολμίαν πρός χορήγησιν φαρμάκων, καί έπιτρέπει νά. 
έπαναλέγηται τό τοΰ Petrone «Medicina nihil aliud. 
quam animi consolatio.» Ένώ τούναντίον ή θεωρία τοΰ 
Bouchard έστί λίαν πρακτική. ’Ιδού παράδειγμα.

Ή παχυσαρκία οΰτε δυσμορφία τις έστι ούτε ελλει— 
ψις· εινε νόσος κατ' έπιβράδυνσιν τής θρέψεως. Γι πειρα- 
τέον πρό; θεραπείαν ; ή πάθησις αύτη παράγεται ούχί. 
πάντοτε έκ πολλή; άπορροφήσεως λίπους, αλλα συνειθε— 
στερον έκ διαστροφής τή; θρεψεω; μν κατεργαζομένης 
τά; λιπαρά; ούσίας, εί’τε αυτουσίως εισαγομένα; διά τοΰ 
στομάχου εί’τε σχήμα τιζομέν ας έν τώ οργκνισμώ διά χη- 
μικών αντιδράσεων δαπάνη άλλων μη λιπαρών ουσιών. 
Ρνωστόν τώ οντι, ότι, όταν ή καταστροφή τής άζωτου— 
χου ούσίας γίνεται ταχεία, τό λίπος γεννάται άφθονον 
έν τοΐς ανατομικοί; στοιχείοις, μένον δε και μη καιόμε- 
νον παράγει τήν παχυσαρκίαν. Οθεν αυτή εχει αφορ
μήν τήν έλλειψιν όξειδώσεως τών λιπαρών ουσιών τών 
έκ τής τροφής ’ καί τής έντώ όργανισμω καταλύσεως: 
(disassimilation) χορηγουμένων.—Γνωστόν δε οτι ίνα τά 
έκ τών σιτίων λίπος όξειδωθή, τούτέστι δέον νά
μεταβληθή πρότερον είς γλυκερίνην και λιπαρά τινοο 
οξέα, διά τοΰ παγκοεατικοΰ ύγρού καί -?ό πάντων δια. 
τής χολής αλκαλικής ούσης καί έκρεούσης εντός εντεοοο 
ού ό χυμός δεν είνε λίαν οξύς. Διά τοΰτο δέ όσοι πά— 
σχουσι γαστροεντερικήν δυσπεψίαν είσι συνήθως παχύ
σαρκοι. ’Άλλως δέ ό κ. Bouchard άποδεικνύει ότι ή 

καΰσι; τών λιπαρών ούσιών τών έν τω όργανισμω σχη- 
ματιζομένων διά τής καταλύσεως τών άζωτούχων ου
σιών παρεμποδίζεται ένεκα έλλείψεως οξυγόνου , καί τό» 
οντι έλλείψει οξυγόνου συμβαίνει κατά τήν αναιμίαν, 
τόν άλκολισμόν, τήν διά τοϋ αρσενικού δηλητηρίασιν, 
προκαλοΰντα άσυνήθη πάχους άνάπτυξιν τούτ αύτά 
συμβαίνει καί κατά τήν έγκυμοσύνην. Γθι«ΰται είσιν αί 
άφορμαί τής παχυσαρκίας" πρός θεραπείαν ταύτης δέον 
νά τροποποιηθώσι αί Ορεπτικαί αύται ταραχαί αι παρα- 
κωλύουσκι τήν κατά φύσιν κατεργασίκν τών λιπαρών 
ούσιών.—Πρός τοΰτο, καταδείκνυσι ό κ Bouchard, 
δέον πρώτον μέν νά έξεγερθή ή ενέργεια τοΰ νευρικού συ
στήματος καί τής θρέψεως καθόλου διά σταθερών άσχο- 
λήσεων, οίον έργασίας, ταξειδίων, διασκεδάσεων, εντρι
βών, ύδροθεραπείας, θαλασσίων λουτρών· ούτως επιτα
χύνονται αί θρεπτικαί έναλλαγαί’ δέον συνάμα νά εγεί
ρεται ή ενέργεια τοΰ ήπατος τοΰ εκζ,ρίνοντος την χολήν 
τήν πρός άφομοίωσιν τών όξειδωσίμων λιπαρών ουσιών 
άναγκαίαν. Τά ύδατα τοΰ Marienbad έν Βοεμια καί τοΰ- 
Brides έν Σαβοΐα πληροϋσι τήν ένδειξιν ταύτην, ,περι- 
στελλομένης ούτω τής τάσεως τών παχ-υσάρκων όπως 
κατασκευάζωσι έν τω οργανισμό» λίπη μή οξειοώσιμοτ 
ττούς Twzuctv τών Χιτζαρών τούτων ουσιών 7) 
άσζ.·/ισ·.ς και ’/) έν έλευθέοω άέοι γυμναστική είσιν απα- 
□ αιτ/ίτα^ ο υττνοζ δε uiq έστω Χίαν τ^αρατεταμενος

άφιξις τοΰ πρός θρέψιν τών κυττάρων ώρισμένου ύλικοΰ 
διά τε τών αιμοφόρων καί λυμφατικών αγγείων μετά 
τοΰτο άφομοιωτική κατεργασία τοΰ ύλικοΰ τούτου καί 
μετατροπή αύτοΰ εις ζωσας ουσίας. Επειτα υποστρο- 
φος μεταβολή ή κατάλυσις (d^sassimilation') τών ούσιών 
τούτων, αΐτινες έπανέρχονται πάντοτε πρός τόν θάνατον 
καί τέλος εξωσις αύτών. Αύται είσιν αί ιέσσαρες κυρίως 
ποάξει; τή; ζωής. Εξομοίωσες, διάπλ.ασις, κατάλυσις, 
καί αποπομπή. ΙΙρός πλήρη δέ ύπαρξιν τή; ζωή; δέον 
ΐνα καθ’ & παρατηρεί ό Bouchard, τό σύνολον τών πε- 
πτοαένων ούσιών ή μεΐζον τοΰ πρός θοεψιν τών στοι
χείων αναγκαίου ποσού. Χρειάζεται πλεόνασμα υλικού 
χρησίμου όπως χορηγήση τήν δύναμιν όση απαιτείται 
πρός λειτουργίαν τών καλώς τραφέντων. Χρειάζεται δη
λαδή εύ έχουσα μηχανή καί καύσιμος ύλη.

Έν τώ όργανισμω, μέρος μέν τής ύλης κρατείται ΐνα 
καταναλωθή βραδύτερον, καί τοΰτο κυρίως έστί ζωή, 
μέρος δέ ταύτης κυκλοφορεί και καιεται προ; παραγω
γήν τής πρός λειτουργίαν δυνάμεως.

Ή δέ ύγεία τότε μόνον ύφίσταται, όταν αί θρεπτικά! 
καί ζωτικαί αύται πράξεις τελώνται κατά τού; φυσικούς 
νόν.ους. “Αλλως έκδηλοΰται ή νόσος, ή τούλάχιστον λέ
γει ό Bouchard, επέρχεται νοσηοά τις κατάστασι; γεν- 
νώσα νόσους άνομοίους κατ’ έπιφάνειαν. Τοΰτο έστί ή λε
γάμενη ιίιάΟισις (diathAse.) Έν δέ τή συγγραφή αύτοΰ, ή- 
τις θέλει άφίσει άκριβή χρονολογίαν έν τή ιστορία τή; 
συγχρόνου ιατρικής, σημειοΐ ημΐν ο σοφος ουτος κα
θηγητής τής ' γενικής νοσολογίας, τήν άμεσον, τούτέ- 
στι τήν χηρικήν καταγωγήν σειράς όλης νόσων άς 
ή παοατήρησις είχε συναγάγει ύπό τό όνομα αρΟρε· 
τεχή διάθεσις. Αύται δέ είσιν : ό ρευματισμός, ή άρ- 
θρΐτις είτε ποδάγρα, ή ψαμμίασις, ό ήπατικός κώλιξ, 
ό'διαβήτης· παρετηρήθη πολλάκις ότι παχύσαρκος γυ»ή 
έτεκε διαβητικόν τέκνον, ότι αρθριτικόν τέκνον είχε πα- 
τέοα ψαμμιώντα, ή πάσχοντα ήπατικόν κώλικα, καί 
ότι ό ρευματισμός έπεκράτει ώς έπί τό πολύ έπί πά
σης ταύτης τής σειράς τών νόσων. Τίς ήδη ή αιτία τοΰ 
οικογενειακού τούτου δεσμού νοσημάτων ούτω; ανόμοιων; 
Ή έκφρασις άρθριτική διάθεσις ουδόλως εξηγεί τό πράγ
μα" ό Bouchard κατέδειξεν ήμΐν οτι πάσαι αύται αί 
παθήσεις οφείλονται είς τό αύτό οργανικόν πταίσμα, 
τούτέστι είς τήν έπιβράδυνσιν τής θρέψεως. Ή ανεπάρ
κεια τής κατεργασίας τοΰ λίπους παράγει τήν παχυσαρ
κίαν ή τόν σχηματισμόν τών χολολίθων οΐτινες γεννώσι 
τούς ήπατικούς κώλικα;. Ή ανεπάρκεια τής κατεργασίας 
τοΰ σακχάρου παράγει τόν διαβήτην, τέλος ή άνεπάρκεια 
τής κατεργασίας τών άζωτούχων ούσιών (τοΰ κρέατος, 
τής τυρίας, τής όσπρίας) δίδει γένεσιν είς τήν άρθρίτιδα 
καί τήν ψαμμίασιν. Παρά τοΐς διαφόροις τούτοις άρρω
στοι; ή αύτή πάντοτε νοσηρά διασκευή ύπάρχει, άγουσα 
τόν οργανισμόν, έξ αιτίων είσέτι άγνωστων, ότέ μ.έν πρός 
ταύτην, ότέ δέ πρός έκείνην τήν έκδήλωσιν τής διαθέ- 
σεως μεταδιδόμενη; κληρονομικώς άπό τοΰ ένός πρός τόν 
έτερον. Τοΰτο έξηγεΐ ήμΐν διατί έκάστη τούτων τών νό- 
σων έστί ού μόνον κατ’ εύθεΐαν κληρονομική, άλλά καί 
μεταπίπτει κληρονομικώς είς άλλην νόσον τής αύτής φύ
σεως καί διατί συνάμα τό αύτό άτομον δυνατόν νά προσ 
βληθή ύπό πολλών έζ.δηλώσεων τής αύτής διαθέσεως, 
τούτέστι τής αύτής νοσηρά; διασκευής.

Ό νέος ούτος τρόπος τοΰ Οεωρεΐν ομάδα όλην χρονιών 
νόσων άνοίγει νέους βρίζοντας ώς προς τάς ενδείξεις τής
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βραδύνει τάς καύσεις. Περιττόν νά προσθέσωμεν οτι έν 
τή καθημερινή διαίτη, τά λιπαρά καϊ τά έμβάμματα 
είσίν άπολύτως άποβλητέα" μάλιστα δέ ή διά τών οξέων 
θεραπευτική έκείνη αγωγή, έστι ρητώς άπορριπτέα" λίαν 
«υνήθως αΐ νεαοαΐ κόραι καταβροχΘιζουσι κρύφα δξος 
πρός άπόκτησιν λεπτοφυούς άμα καί κομψού αναστήμα
τος, καϊ έπισχναίνονται μεν άναμφιβόλως, άλλ’ ή άπορ- 
ρόφησις τού πλεονάζοντος τούτου οξικού οξέος, δπερ 
έστιν ή βάσις τού δξους, καταστρέφει τόν έξ άνοργάνων 
ουσιών σκελετόν τών κυττάρων, αύξάνει τήν καθ ολου 
καταλυτικήν ένέργειαν πάσης οργανικής ύλης, προσβάλ
λει τήν ύγείαν καϊ καθιστά τόν άνθρώπινον οργανισμόν 
άνεπιτήδειον ΐνα χορηγήση τά άναγκαϊα στοιχεία πρός 
«ΰξησιν τού σώματος' ό οργανισμός ούτος καθίσταται 
Χίαν τρωτός καϊ εύκόλως προσβάλλεται ύπό τών νόσων 
-τών έξ οργανικής καταπτώσεως, τής φθίσεως κατεχού- 
σης τήν πρώτην μεταξύ τούτων θέσιν.

Ήδη έλθωμεν είς τήν άρθρίτιδα είτε ποδάγροε’ί· καϊ 
•ταύτης ή καταγωγή έστϊ κυρίως έκ τών τροφών ποοέρ 
χεται δέ ώς καϊ ή ψαμμίασις έξ ύπερβαλλούσης τροφής 
καί έξ άτελούς καταλύσεως τών άζωτούχων ουσιών. 'Ο 
Εράσμιος έλεγε πρός τινα ποδαλ.γόν φίλον του- «Σύ μέν 
έχεις τήν ποδάγραν, έγώ δέ τήν ψαμμίασιν" συνεζεύχθη- 
μεν τάς δύο άδελψάς». Έάν αί παθήσεις αύται αύξά- 
νουσι κατά τάς ήμερα; μας, τοϋτο συμβαίνει διότι τρώ- 
γομεν πολύ κρέας. Ο κ. Bouchard καταδείκνυσιν δτι ά
τοπος έστιν ό ισχυρισμός καθ’ δν τό κρέας έστϊν άναπό- 
•φευκτον είς τήν κανονικήν λειτουργίαν τών μυών. Ή 
μυϊκή αύτη λειτουργία γίνεται καϊ δι’ άρτου καϊ λίπους. 
Εστω δέ τοϋτο πρός γνώσιν τών έργατών ΐνα μή πλάτ- 

τωσιν έαυτοϊς ψευδείς καϊ δαπανηρά; άνάγκας" πρό παν
τός δέ άς μή φορτόνωμεν τά παιδία κρέατος, όπού καί 
πηκτής, όιότι καθιστώμεν ταύτα δυσπεπτικά καί τά 
προεκθέτομεν είς πάσας τάς άρθριτικάς νόσους, δσαι ο
φείλονται είς κακήν τροφήν, οίον τόν ρευματισμόν, τήν 
παχυσαρκίαν, τήν ποδάγραν κλ. Τά παιδία δέον νά τρέ- 
ψωνται ώς έν ’Αγγλία- άπαξ μέν τής ήμέρας κρέας, τό 
δε λοιπόν γάλα, βούτυρον, ώά, γεώμηλα, και καρποί. 
Σοφά ταύτα καϊ καλά παραγγέλματα" ό δέ ιατρός έστω 
ό μέγας έπιτηρητής τού μαγειρείου" διηγούνται δτι ό 
Philippe Hecquet κατήρχετο συνεχώς μέχρι τούτου, διά 
"να άσπασθή τους μαγείρους. «Φίλοι μου, έλεγεν αύτοϊς, 
σάς είμαι ευγνώμων διά τήν πολλήν έκδούλευσιν δσην 
•παρεχετε είς ήμάς τούς ιατρούς" άνευ τής δηλητηρίου 
•ήμών τέχνη; ή σχολή όλόκληρος θά έπορεύετο τήν πρός 
-τό νοσοκομείου άγουσαν. * Οί άρθριτικοϊ άγαπώσι συνή
θως τήν ευζωίαν. Οί πλούσιοι έλεγεν ό Ambroise Tare 
βασανίζονται ύπό ποδάγρας, διότι τρώγουσι καλά, πί- 
νουσι καλά, καϊ παίζουσι τούς πεσσούς. Ό δέ καθηγη
τής Toques περιελάμβανε άπασαν τήν παθογένειαν τή; 
νόσου ταύτης είς δύο λέξεις «Feuillette et fillette», δπερ 
ελληνιστί φυλαττομένης άμα τής όμοιότητο; τών ήχων 
ήδύνατο ίσως νά παραφρασθή «τροφή καί τρυφή». Καί 
υπερβολή μεν είνε νά περιορισθή τις είς τάς διαβεβαιώ
σεις ταύτας, όιότι ή ποδάγρα έπέρχεται πολλάκις έκ τοϋ 
χαθεστηκότος βίου εί; δλως σώφρονας καί έγκρατεϊς έρ- 
-γάτας. Γεννάται δέ πάντοτε οσάκις αί άζωτούχοι ούσίαι 
κακώς κατεργάζονται καί είνε νόσος έξ έπιβραδυνούσης 
βρέψεως.

Ήδη ποία ή θεραπεία τής παθήσεως ταύτης ή μάλ
λον τής πλημελοϋς ταύτης θρέψεως ; Πάσα αύτη δύναται 
νά περιληφθή είς τόν έξής άφορισμόν τοϋ Chomel «Ζήν 
διά τριών φράγκων καθ’ έκάστην καϊ κερδίζειν ταύτα 
διά τής έργασίας». Ούτως ύπάρχει άσφάλεια δτι δέν 
θά καταβροχθίζεται μεγάλη ποσότης άζωτούχων ούσιών 
καϊ δτι αύται θά καίωνται. Πρός έπίρρωσιν τής όξειδώ- 
σεως ταύτης, ό κ. Bouchard ένδείκνυσιν ήμΐν διάφορα 
[μέσα στηριζόμενα έπί τής χημικής συνθέσεως τών χυμών 
τών ποδαλγών. Τοιαύτα είσίν αί ούσίαι αί έλαττούσαι, · , - · - ·g, ,τον σχηματισμόν του ουρικου οςεος προερχόμενου εζ α
τελούς καταλύσεως τών άζωτούχων ούσιών, τά χόρτα, 
τά δαμάσκηνα, τά βάλσαμα τής τερεβενθίνης, τού τολού, 
τής Άρικεύθου" ή άπαγόρευσις μεγάλη; χρήσεως κρεά
των, σακχαρωδών ποτών, όζέων, άεριοφόρων ή λίαν 
άλκοολικών ποτών. Η πόσις πολλοϋ ΰδατος καϊ μάλι
στα ολίγα ένέχοντος στερεά στοιχεία, ώς το ύδωρ τών 
δεξαμενών (τό ομβριον), τό ύδωρ τού Evian, μετά ταΰτα 
έρχεται τό διττανθρακικόν νάτρον δπερ διαλύει τό ούρι* 
κόν όξύ, τά ΰδατα τοϋ Λ ichy, Tougues" άλλά μόνον είς 
εύρώστου; οργανισμούς έστιν εύπρόσδεκτος ή θεραπεία αυ
τή" παρά τοΐς άσθενεστέροις τό άνθρακικόν νάτρον δύνα- 
ται νά άντικατασταθή διά τών αλάτων τής λίθινης, άτινα 
έπίσης καθιστώσιν άδιάλυτα τά ούρικά άλατα. ΙΙόσην 
έπιτυχίαν δέν έσχον οί άσθενεΐς εί; Vittel, Coulreseville, 
Royal, Meilbach! Τέλος τά έν γένει έρεθίζοντα τήν θρέψιν 
οίον ή μάλαξι; (nassage). Τά άτμώδη λουτρά, ό "ηλεκτρι
σμός, καί μάλιστα ή μετρία άσκησις είσίν ισχυρά βοη
θητικά είς τοιαύτας περιστάσεις.

ΛΕΙΑΕΙ ΚΛΔΡ.

Έκυψε τήν κεφαλήν έπϊ τού στήθους, καί έμεινεν 
ούτω λεπτά τινα σκεπτόμενος. Είτα μετά μικρόν άν,ή- 
γειρεν αύτήν στενάξας.

— Αισθάνομαι, είπεν, δλον τό μέγεθος τής άποστολή; 
μου, τό βάρος τών καθηκόντων μου, άλλ’ ούδέν, ούδέν 
δύναμαι. Αί διαθέσεις μου είναι διαθέσεις γίγαντος καί 
ή ισχύς μου ισχύς παιδιού" τό κράτος μου ομοιάζει μέ 
πίθον πλήρη οπών, ώστε τό έν αύτώ διαρρέει πανταχό
θεν· έμβαλόνομεν τήν μίαν καί άνοίγουσι δέκα καί 
ούτω χανόμεθα, δήθεν άνθιστάμενοι. Πρό ολίγου κατη- 
ράσθην τόν Άραβή καί τήν Αίγυπτον.... Πόσον είχον ά
δικον !... Έάν είχον δέκα έτι Άραβήδες, δυναμένους νά 
έξάψωσι, νά φανατίσωσι, νά ένθουσιάσωσι τούς Μουσουλ
μάνους μου, όποιον εύτύχημα ! Τιθέμενος έπί κεφαλής 
τού ένθέου έκείνου λαού, νά καταπλήξω έκ νέου τήν 
φαύλην Εύρώπην....

Καϊ ταϋτα λέγων άνηγέρθη" έβημάτιζεν έν ταραχή νευ
ρική έντός τού δωματίου του, ένώ τό τέως άπαθές πρό
σωπόν του έλάμβανε ποιάν τινα έκφρασιν.

— Νά όρμήσω έναντίον τών φράγκων, έςηκολούθησεν 
ώσεί όνίίροπολών, καί ηγούμενο; τών άνδρείων μου νά 
ένθυμίσω εις τούς άπιστους τίνων πατέρων είμεθα τέ
κνα" νά μάς ίδωσι καί πάλιν αί πύλαι τής Βιέννης φοβε-

ρους καί άπειλοϋντας·... Οί ηγεμόνες καί οί βασιλείς, ίδίαις άγκάλαις. Τό αυστηρόν βλέμμα τοϋ ήγεμόνος ε- 
πρός τούς όποιους τώρα στέλλω άναγκαζόμενος παράση- πιπτε τέλος έπί μίαν, ήτις μάλλον έπέσυρε τήν προσο- 
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•'Γ'·» —» -···-.μα καί έπιτροπάς έκ στρατηγών καί μεγιστάνων, νά έν- 
νοήσωσιν δτι δέν έχουσιν έν έμοί έξάδελφον και ισότιμον 
συνάδελφον, άλλά μάστιγα καϊ ξίφος κρεμάμενον έπϊ τής 
κεφαλής των" οί πρέσβεις των άντί νά εισέρχονται άγέ- 
ρωχοι είς τά άνάκτορα μου, όιατυποϋντες άπαιτήσεις 
καί σχεδόν προσταγάς, νά παρίστανται τοέμοντε- καϊ 
δειλοί ένώπιόν μου, μόλις άποτολμώντες ν’ άτενιζωσι 
τόν ήλιον τού προσώπου μου καί ν’ άσπάζωνται τό ά
κρον τής μανίκας μου......

Ή κινούσα αύτόν έντασις τών νεύρων ήρξατο έλατ- 
τουμένη ολίγον κατ’ ολίγον, ή έξασθένησις καί κόπωσίς 
του έγένετο τοιαύτη, ώστε έλθών έκάθησεν ή μάλλον έ- 
πεσεν έπϊ τοϋ διβανίου, θά ένόμιζέ τις οτι μόνον ή ό- 

νειροπόλησις τών μεγάλων έργων τόν κατεπόνει. Καί 
πάλιν νωχελής καί μέ τό βλέμμα άπαθές έμεινεν άκίνη- 
τος. Λεπτά Ttva παρήλθον ούτω, είτα δέ ή θύρα "τού 
δωματίου ήνεώχθη μετ’ εύλαβείας, καϊ άνθρωπος είσήλ
θε μετά σεβασμού γονυπετήσας. Ήτο μαύρος κατάχρυ- 
σον φέρων στολήν καϊ ξίφος" άνώτατος ύπάλληλος τών 
άνακτόρων, ισόβαθμος σχεδόν τώ πρωθυπουργώ, πλήν υ
πέρτερος τήν έπιρροήν, πολλάκις δέ έκ τού βάθους τοϋ

χήν του, τή προσέφεοε τό χρυσοϋν μανδύλιον ή βαλαντίου
χρυσίου ή έψαυε τόν πώγωνά ιά δύο μόνον δα
κτύλων. Ήτο σημεΐον, καί ή νεαρά κόρη παρηκολούθει 
αύτόν περιχαρής είς τόν θάλαμον τής ύπερτάτη; ευδαι
μονίας......Καϊ τώρα ;.........

Καϊ τώρα, έξηκολούθησε μετά τινα βήματα συν— 
νοιας, τώρα καϊ έδώ ή ταπείνωσις ! Τό έθιμον τελείται, 
άλλ’ έπαιτικώς. Μία, μόνον μία, καί αύτη άνευ τής 
έλαχίστη; έκλογή; ! Ποϋ είναι αί έποχαί έκείναι, δτε. 
αί έκθέσεις τών στρατηγών μας έν πρώτω κεφαλαίω άνέ- 
φερον ώ; κύρια λάφυρα τάς νέας καί τά παιδία, άτινα 
άπέστελλον είς χρήσιν καί άπόλαυσιν τοϋ αύτοκράτορος 
των. ΓΙαρημέλουν τήν έπιτυχίαν τή; μάχης πολλάκις, 
άλλ’ ήρκει αύτοϊς ή έπιτυχία τής άγρας. Πού ή έποχν» 
Μ υράτ τού τρίτου, εις ον δεκαπέντε έν μιά ήμέρα προ— 
σήχθησαν νεάνιδες έκ τής έν Βυζαντίω άποθήκης ; Μέ
γας είς δλα, άπέθανε καϊ έν τούτφ μέγας. Έξέπνευσε 
κολυμβών έν μ.έσφ στηθών νεανίδων . . . . (1) Καί τώρα 
μία. μόνον μία !. . . προσέθηκε μετά πικρού παραπόνου. 

Περί τό τέλος τού μονολόγου τούτου έκτακτος καί
τεοπνή εύωδία ήρξατο διαδιδοαένη έν τώ δωματίω, 
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πλάξ παρασήμου.
Έμεινε σιωπηλός καί άναμένων,

ι όμμάτων τού όμιλούντος. Φαιό; δέ καί άμαυρός άτμός 
όπως ό Κύριός του'έπλήρου τό κενόν τής μικράς αιθούσης, ολίγον κατ’ όλι—

νήγειρε τήν κεφαλήν, καί διά νεύματος απλού έσήμανεν , νέας κυριευθεϊς ταραχής, έξηγέρθη νευρικό; και πλήρης 
αύτώ τήν θέλησίν του. Ό νεωστί είσελθών ήγέρθη καί άχαλινώτου πάθους, 
πρός τά όπίσω μετά προσοχής βαδίζων έκλεισε πρώτον Jfc'.
τά παράθυρα τοϋ δωματίου, είτα δέ διά τοϋ αύτοϋ τρό
που έξήλθεν. Τελευταΐον ήνοιξεν ή Θύρα καί ό μαύρος είσήλθεν, ό—

Ό έτερος, μείνας μόνος, έκίνησε κατ’ άρχάς μετά δηγών έκ τής χειρός .... μά τί ήτο έκεΐνο, θεέ μου, 
οίκτιρμοϋ τήν κεφαλήν" είτα δέ: Ιτί ήτο ! . . . Δέν τήν περιγράφω, διότι ή δρμή τού άνα-

— "Αλλη ειρωνεία, είπε μειδιών μετά πικρίας. Τά μένοντο; δέν Οά μοι έπιτρέψη νά τό άναπαραστήσω μετ’
πάντα παο’ ήμΐν έξηυτελίσθησαν ! "Αλλοτε έν έποχαί;! άκοιβείας.

* - .............................. - —- τ> r... 'εύδαιμονίας καϊ μεγαλείου, τά άνάκτορα τοϋ Βυζαντίου 
ήσαν μεταβεβλημένα είς χώραν τρυφής καί άπολαύσεως" 
θά ένόμιζέ τις αύτά γωνίαν τινά καϊ άπόσπασμα τού 
μέλλοντος παραδείσου" τά άμαυρά έκ τής πολυκαιρίας 
έκεΐνα τείχη περιέκλειον καλλονάς ούριομόρφους, εύϋπλο 
κάμους, κόρα; τής Γεωργίας καί έκτακτα άρώματα τών 
•έπαρχιών τής άπεράντου αυτοκρατορία; μας" άλλοτε 
τήν εσπέραν ταύτην, μετά τό πέρας τή; τελετής, έκα- 
τοντάς καλλιμόρφων παρθένων παρετάσσετο κατά τήν 
διάβασιν τού μονάρχου, άπορούντος ποίαν νά προτιμήσ·/) 
καί έπιθυμοϋντος δλα έκεΐνα τά άβρά σώματα, τά εκα
τόν έκεΐνα ζεύγη τών οφθαλμών τών τριών χρωμάτων, 
τά λευκά έκεΐνα πάλλοντα στήθη νά μετεμορφοϋντο είς 
έν μόνον σώμα, είς έν ζεύγος λαμπούντων οφθαλμών, 
είς έν στήθος, δπως ροφήση δλων έκείνων τό άρωμα όμοΰ 
καί τήν ευωδίαν, δπως είς μίαν περίπτυξιν περιβάλλη 
άπάσας τάς χάοιτας έκείνας .. Αί νέαι ΐσταντο έν τοΐς 
διαδρόμοις, πάλλουσαι έκ τής άνυπομονησία;, άγω- 
νιώσαι έκ τής έπιθυμίας, τις άρα Οά ήτο ή εύδαίμων έ
κείνη, έφ’ ής θά έπιπτε τό έπιεικές βλέμμα τοϋ μεγά
λου Κυρίου καί ήτις θ’ άπελάμβανε τήν μεγίστην εύ- 
δαιμονίαν νά τόν διασκεδάση, δεχόμενον αύτήν έν ταΐς

— Έδώ, κόρη [I'/V, τή είπεν σιγαλά ό μαύρος, έδώ 
κυρία μου μεγάλη καί νέα, θά εύρη; τάς ήδονάς, άς σοί 
προητοίμασεν ή καλωσύνη καί ή ένάρετός σου καρδία.
Προχώρει λοιπόν μετά θάρρους.

Καί έξήλθε τοϋ δωματίου, ένώ ή νέα γονυπετοϋσα :
— Ώ Κυριάρχα μου καί αύθέντα, έψέλλισεν λαμβά- 

νουσα τά κράσπεδα τού άντερίου του, ώς τή υπαγόρευ
σαν. Λογίζομαι άπόψε ή εύτυχεστάτη τών γυναικών 
τού άπεράντου κράτους σου.

Ό Κύριός της άνήγειρεν αύτήν μετ’ εύμενείας μέν, 
άλλά τρέμων καθ’ δλον τά σώμα, ώς διατελών ύπό τήν 
έπήρειαν τών μεθυστικών καί γαργαλιστικών άρωμάτων. 
Ή νέα άπήλ.λαξεν αύτόν μετά φόβου τής σπάθης καί 
τών περιττών ένδυμάτων, ένώ συγχρόνως έκεΐνος, παρά, 
τά είθισμένα ίσως, σχεδόν έξέσχιζε τό περικλεΐον τόν 
λεπτόν αύτής κορμόν ένδυμ.α καί τό αραχνοειδές κάλυμ
μα τοΰ στήθους, άποκαλύπτων μεταλλεΐον δλον σαρκών 
καί στέρνων.

Μετά τινα ώραν ό άνήρ ϊστατο δρθιος παρά τήν κλί—

(1) Ήτορι»^». Όλη ή Κίράγρφος xvafiptxai άητώς πι,'.ίπου 5γΛ 
όμοε^νοΟ; μον ίατορικοΟ.
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νην μέ την κεφαλήν κεκλιμένην καί τό πρόσωπον σύνο- 
<φρυ, ενω ή γυνη-κόρη, δειλή καί συνεσταλμένη, εγείρετο 
καλύπτουσα ύπ’ αίοούς τά γυμνά αύτής μέλη. Τό βλέμ
μα τοϋ άνδρός έστράφη προς την κλίνην.

— Τό αίμα τών εχθρών σου ! έύέλλισεν ή νέα, (1', ώς 
«διδάχθη.

Τό πρόσωπον τοϋ άνδοός έυ.εινεν όμως καί πάλιν άπα- 
€ές.

— Μήπως ή ταπεινή δούλη σου εϊχε τήν μεγάλην α
τυχίαν νά μή άρέση εΐς τόν Κύριόν της ; ήρώτησεν ή 
κόρη.

— Όχι, παιδί μου, όχι, τοιοΰτον φόβον μήν έχης, 
άπεκρίθη ούτος και έιρουσε τάς χεϊρας.

Ό Μαύρος έπεφάνη έκ νέου.
— Πάρε την είς τό δωμάτιόν της, είπεν, καί τίποτε 

■νά μή τής λείψη, άκούεις ; Νά τη άποδοθώσιν ολαι αί 
τιμαί συζύγου μου ....

Ειτα δέ μετά τήν έξοδόν των :
— Τί πταίει τό πτωχόν πλάσμα, έξηκολούθησε. Σου 

φέρουν δυστυχή κόρην ένώπιόν σου, τόν όποϊον παριστώσι 
μεγάλον, τρομερόν, ώς θηρίον.

Είναι ώραία, θαυμασια, πλάσμα, άλλ’ ό φόβος τής 
παραλύει τά πάντα, έξαλείφων και καλλονήν καί σώμα 
και μέλη. Έχεις πλησίον σου παραδείσιου άληθώς κάλ- 
λος, άλλ’ άψυχον καί άνευ αίσθήσεως, άγαλμα έκ μαρ
μάρου, καί έπειτα σοΰ λέγουν απόλαυσε μεγάλε καί τρο
μερέ Κύριε καί αύθέντα. ΓΔ ! τούτο είς τό μέλλον πρέ
πει νά λείψη καί άλλη άνατροφή άνάγκη νά δίόηται είς 
τάς διά τήν έσπέραν ταύτην προωρισμένας παρθένους. 
Δέον έκ τών προτέρων νά μέ-γνωρίζωσιν ολίγον... Όσον 
δέ δι’ άπόψε....

Καί έκρουσεν έκ νέου τάς παλάμας. Ό μαύρος πάραυ- 
τε ένεφανίσθη, γονυπετήσας άμέσως.

— Φέρε με άμέσως τήν Ζείνέπ, είπε.
Ό μαύρος, καί περ μετά δειλίας, άνήγειρεν όμως τά 

•περίφοβου βλέμμα.
— Τί μέ κυττάζεις τοιουτοτρόπως : Έννοώ τί σκέ

πτεσαι, καί σοί έπιτρέπω νά λαλήσης άφόβως.
— Ω ήλιέ μου, ύπέλαβεν ό μαύρος, ώ αύθέντα μου 

μέγιστε, τόσας άλλας έχεις νεαράς περίλαμπρους γυναί
κας, καί....

Καί ό μαύρος έσιώπησε, φοβούμενος νά προχωρήση.
— Καί εξέλεξα τήν πρεσβυτέραν, αι ; Πώς φαίνεσαι 

ότι δεν έμαθες καλώς τό έπάγγελμά σου ! Δέν ήξεύρείς 
τουρκικήν παροιμίαν : Ή γρηά κόττα έχει τό ζουμί. 
Έλα πήγαινε τώοα.

Καί ό μ.αύρος έξήλθεν.
— Ό πτωχός μου άγας τά έχασε μέ τήν άποψεσινήν 

μου ιδιοτροπίαν, προσέθηκεν, άμα τή έξόδω τοΰ μαύρου.
Ό αγάς μετά μικρόν επανήλθε οδηγών τήν Ζεϊνέπ, 

ακτινοβολούσαν ύπό χαράς. Είχε λησμονηθή τοσούτον 
χρόνον ή δυστυχής διά τό προβεβηκός τής ηλικίας, καί 
αύτή δέ ή ιδία ήπόρει έπί τή έκτάκτω τιμή τής έσπέρας 
έκείνης καί έν άρχή έδυσπίστει πρός τήν ανέλπιστου αύ
τήν ευτυχίαν.

Καί όμως δεν είχεν έτι ύπερβή τά τριακοστόν τής η
λικίας της έτος !
_____________ Τ Ε λ Ο Σ.

(I) ’Iatopudv.
Λερ6ές Άβουβεζίρ.

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

ΜΕΤΕΚΟΜΙΣΘΗ ΤΟ ΜΕΓΑ
X ΑΡΤΟΠΩΛΕΙ ΟΝ

ΠΑΛΛΗ και ΚΟΤΖΙΛ
ολίγον άνωτέρω τής προτέρας του θέσεως έπί τής 
όδοΰ *Βρμ.ο9, είς τό μεγαλοπρεπές Ίσόγαιον τής 
Οικίας Ιί. Λελούδα, μεταξύ τών καταστημάτων 
Χτεφ. ϊ'αδαλα καί I. Ιίοζοροπούλου.

ΓΑΛΑ ΑΔΟΛΟΝ

Έξ άγελάδων, άς ό κ Μέρλιν μετέφερεν έξ Ελβετίας 
έπίτηδές, UliAEITAI έν τώ κήπω Στουρνάρη, ά- 
πεναντι τού ύπουργείου τών στρατιωτικών (είσοδος άπό 
το μέρος τού κ. ψύχα).

αντί 1,20 ή όζα.
Πώλησις άπο 5 1)2—7 π. μ. καί 4—C μ. μ. οτε 

γίνεται ή άμελξις.
ΚαΟαρεάτης, τεριόΐης, άκρίδεεα.

Ό έπιστάτης Ίω. Χρυσάζη;.

'fιΗΤΕΙΤΑΙ παις II—13 έτών όπως ύπηρετή 

είς οικίαν. ΊΙ διεύθυνσις είς τό Γραφεΐόν μας.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΟΛΎΜΠΙΑ
Α. ΤΣΟΧΑ.

Εκτακτος Παοάστασις.Διά τήν έσπέραν τής Τρίτης 7 Σεπτεμβρίου 1882. Διδαχθήσεται ύπό τοΰ Έλλην. Δραματ. θιάσου τοΰ ζ
ΛΕΚΑΤΣΑ.ΊΙ τραγωδία τοΰ Σαιξπείρου

ΑΜΛΕΤΟΣ

Κατά μετάφρασιν τού κ. ΒΙΚΕΛΑ είς πράξεις 5. 
Καί μετά τών είς τήν ιστορικήν εποχήν της άνηκόντων 

ένδυμάτων.


