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κατά μή/a λ. Is», έτος ή εξαμηνίαν λ. ΙΟ.

Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Σ Δ1ΕΓΘΓΝΤΗΧ

— ΓΡΑΦΕΙΟΝ, οδός Μουσών, ’Λριθ. 4, dnirartt της οίχίας Φι.Ιήμονος -αρά την ττΛατιϊαχ τοϋ Σνΐτάγματος. —

ΜΑΚΒΕΘ
Ή έντύπωσις τήν όποιαν εμποιεί εις τόν θεατήν ή παρά- 

στασις τοϋ Μάκβεθ δύναται νά όνομασθή ριγηλός θαυμασμός. 
Θαυμάζεις, έξίστασαι, πώς κεφαλή ανθρώπου ήδυνήθη νά έκ- 
σφενδονήση άπό τοΰ κοίλου τοϋ κρανίου τη; τοιοϋτον μεγαλο
φυές, στυγερόν αριστούργημα. Καταπλήττεσαι βλέπων τόν 
Σαίκσπηρ περιάγοντα τήν κολοσσιαίαν μεγαλοφυίαν του έπί 
τής σκηνής,όπως ό Γεχωβά τήν θεότητά του έπί τοΰ όρου; Σι- 
νά, έν μέσω βροντών, αστραπών, κεραυνών, τρόμου. Καί φρι
κιά; μέχρι τοΰ μυελοΰ τών κοκκάλων διά τήν οσμήν τοΰ αν
θρωπίνου αίματος τήν οποίαν αποπνέει ή σκηνή· διά τήν τι- 
τάνειον φιλοδοξίαν ήτι; άναρριχάται πατούσα έπί πτωμάτων 
διά τούς εί; τήν σκοτίαν σπινθηρακίζοντας οφθαλμού; καί τό 
στίλβον έγχειρίδιόν τοϋ δολοφόνου· διά τά; άπαισία; 
μέγαιρας άς άνατινάσσει ή γή έκ τών έγκάτων της· διά τάς 
υπό τούς πόδα; τοΰ κακούργου άναθρωσκούσας τύψεις τοΰ 
συνειδότος- διά τήν ρογχώδη λύγγα τοΰ ψυχορραγήματό; του, 
δεά τό λακτιζόμενον πτώμά του.

Έν άλλοι; έργοι; τοΰ Σαίσκπηρ έν ώ τά παγωμένου ρίγος 
τή; φρίκη; διατρέχει τήν σπονδυλικήν σου στήλην, άνατινάσ- 
σεσαι αίφνης υπό τή; παταγώδους έκρήξεως γέλωτος αγο
ραίου· άπό τής όξυκρημνοτέρας, τή; βραχωδεστέρας, τ-ής 
μάλ,λον άπορρώγος άκρωρεία; τοΰ τραγικού κρημνίζεσαι αυ
τοστιγμεί, άκαριαίως, κάτω, εις τήν άλιτενή τοΰ κωμικού πα
ραλίαν όπου φλοισβίζει τά μειδίαμα ή ροχθίζει ό καγχα
σμός. Τό ομμα σου θρηνεί καί τό χείλος σου είνε συνεσταλμέ
νου πρός γέλωτα· καί γέλως καί θρήνο; άναμιμνύονται έπί 
τής μορφής σου σχηματίζοντα νευρικόν οξύμωρου. Άλ,λ’ εί; 
τόν Μάκβεθ τίποτε· τό παν είνε μαΰρον, κατάμαυρον· άκτί; 
ούδεμία· ούδέν άστρον μαρμαίρει εις τόν ορίζοντα· ούδεμία 
αύρα φαιδρότητο; εισδύει διά ρωγμή; τίνος εί; τήν σκηνήν.

Είνε ριγηλός ό θαυμασμό; 8ν έμποιεΐ.

'Ο Μάκβεθ επέτυχε καί κατά τήν σκηνικήν διασκόσυ.ησιν καί 
κατά τήν ηθοποιίαν αν όπως οί ηθοποιοί ένδοθεν τής σκη
νή; προσαρμόζουσι πονηρώ; τό όμ.μα των εί; τήν έπί τοΰ κα
ταπετάσματος οπήν καί βλέπουσι τί συμβαίνει έξω, πό- 
σαι κεφαλαί κυματίζουσι εις τά; θέσεις των, προσηρμόζομεν 
καί ημείς έξωθεν τή; σκηνής τό ομμα μας εις τήν οπήν, θά 
έβλέπου.εν αλλεπαλλήλους δοκιμάς, καί κίνησιν ακούραστου, 
καί πυρετώδη τοποθέτησιν σκηνών, καί θά ήκούομεν δαιμο
νισμένου κτύπον σκεπαρνιών- θά έβλέπομεν καλλιτεχνικόν 
πείσμα νά τοποθέτηση έκαστον πράγμα εις τήν Οέσιν του καί 
νά τό τοποθέτηση όπως πρέπει. Καί διά τούτο άφ’ ού άνε- 
πετάσθη ή αυλαία δέν είδομεν, βπω; άλλοτε, διακοσμήσεις 
καί στολά; άναποδογυριζούσα; τά; έποχάς, τού; αιώνας, τά; 
έθνικότητας, τάς αποστάσεις- ούτε καν ηθοποιούς φοροΰντα; 
πανταλόνια προγενέστερα κατά τριακόσια έτη τής έποχής 
τής δράσεώς των καί πίλους μεταγενεστέρους αυτή; κατά 
διακόσια έτη. X

* *
Πας συγγραφεύ; έχει έν έαυτώ έξέχουσαν τινά χορδήν, 

τήν οποίαν θιγγάνει μετά πλείονο; στοργή; καί έπιτυχίας 
καί ή; τού; φθόγγους διασκορπίζει εί; πάντα τά έργα αύτοΰ., 
Τό μελ.ωδικώτατον, τό άρμονικώτατον τών έργων αύτοΰ είνε 
τό έκ τή; υφής αύτοΰ άπαιτοΰν πλείονα κροΰσιν τή; προσφι
λούς χορδής. Τό αύτό συμβαίνει καί εις τόν ηθοποιόν. "Οσον 
δήποτε καλλιτέχνη; καί άν είνε, όσον εύχερώς καί άν δύνα- 
ται ν' άλ.λάση, μετά τών ένδυμάτων του, προσωπικότητα,όσον

Μάκβεθ.
Καί έν τούτοι; καί εις τόν Μάκβεθ έθοιάμβευσδ σχεδόν,
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διότι είναι αληθώς καλλιτέχνης δ Λεκατσάς. Εις τήν Λ'. 
Πράςιν ήρχισε σιγά, δειλά, διστάζων ώς Λεκατσάς νά παίζη, 
τό μέρος του όπως ό)ς Μάκβεθ νά φονεύση τον Δούγκαν 
άλλ’ εις τήν τελευταία·» σκηνήν ήτο όγ.ψπ,τος. δ ποτέ δ Μάκ
βεθ καί ή Λαίδη Μάκβεθ, μέ τό κολασμένο·» ατενές πρός άλ- 
λήλους καθηλωμένον βλέμμ.α, άφωνοι, στυγνοί, τρομεροί, συλ- 
λ.αμβάνουσι τήν δολοφονίαν, τού βασιλέως, τήν συζητούσι, 
ραγδαίως, πειστικώς, ά.ναύδως, καί ττ,ν άποφασίζουσι. Έφάνη 
αριστοτέχνη; καί εν τή, Γ'. Ιίράξει, έν τή σκηνή του συμ
ποσίου. ενώπιον τού φάσματος τοΰ δολοφονηθέντος έταίρου 
του, δείξας όλην τήν αγωνίαν τής φρίκης μέ τήν σπασμώδη 
διαστροφήν τών μελών καί τήν τρομώδη σύσπασιν τών μυών 
τής μορφής καί τήν ρικνήν άγκύλωσιν τών δακτύλιον καί τήν 
β?^Υχνήν, εν σφαδασμώ, ώρυγήν τοΰ δεισιδαίμονος δέους. Έν 
τή 1/ Πράξει ή σκηνή τής μονομαχίας, ά.λλά πρό πάντων ή 
διά τοΰ άνασπασΟεντος εγχειριδίου λυσσώδης κατά τοΰ αν
τιπάλου του έφόρμησι; καί τά ραγδαία, πνευστιώντα, α
γωνιώδη κτυπήματα κατά τού ξίφους αΰτοΰ, ώς νά ήθελε, 
όλην του τήν ζωήν τήν όποιαν οΰτος έμελλε νά τοΰ αφαίρεση, 
νά τήν έκσπάση ένδοθεν του, ώς φοβερόν ογκόλιθον μίσους, 
νά τήν εκσφενδονήστ, κατακέφαλα του καί νά τόν συντρίψη. 
ήτο αριστούργημα ηθοποιίας.

‘11 κ. ’Ιωάννα Νικηφόρου υπεδύθη τεχνικώτατα τήν Λαί
δην Μάκβεθ· κατώρΟωσε νά ά.νάψη εντός τών οφθαλμών της 
τήν φωσφορίζουσαν αγριότητα όυθαλμών τίγρεως, καί ήτο άλη 
Οής Τισιφόνη,αληθής Λαίδη Μάκβεθότε συνεσφαίρου τόν γρόνθον 
της καί έδείκνυε αίματοσταγεΐς τάς χεϊράς της. Καί δ κ. Κο
τοπούλη; επέτυχε πολύ ίδια δτε μανθάνων τόν θάνατον τοΰ 
Δούγκαν λάβρος αναπηδά επί τής σκηνής, κραυγάζων, βοών, 
ορθάνοιχτα στυλόνων τά θυρώματα, καί κατορθόνων όχι μό
νον τόν πύργον νά σηκώση εις τό πόδι άλλα καί όλον τό 
θέατρον.

* **
Φανταζόμεθα τι θά έγίνετο επί τής σκηνής άν δ Μακβεθ 

παριστάνετο κατά τήν συνήθη νεοελληνικήν κλασικήν Σχολήν. 
Θά έβλέπετεέξηρθρωμένους νευροσπάστωνβραχίοναςνά δέρουν 
τόν αέρα, θά έβλέπετε μαχαίρας καταβιβαζομένας ώς κατά 
κεφαλή; βοών, θά έβλέπετε άλματα καί θά ήκούετε βρυχηθ
μούς, θά ένομίζετε ότι έθραύσθη ή κιγκλίς τοΰ κλωβού τοΰ 
έν τώ άνακτορικώ κήπω λεοντος καί εισώρμησεν εις τήν σκη
νήν, καί όλον αυτό τό τρομερόν ήδη σφαγείου θά μετεβάλετο 
εις αίμ.οβόρον ανθρωποθυσίαν άφρικανοΰ ήγεμόνος σφάζοντας 
εκατοντάδας υπηκόων του διά νά βάψη άλουργή εις τό αί
μα των τάν πανηγυρικήν του πορφύραν. Προχθές τίποτε έξ 
αυτών· μεθ’ όλην τήν δελεαστικωτάτην ευκαιρίαν ήτις πα- 
ρουσιάζετο. Συγχαίρομ.εν έγκαρδίως καί τόν κ. Λεζατσάν καί 
τούς φιλότιμους συνεργαζομένους αύτώ ζαλλίστους ηθοποιού; 
Εινε καιρός πλέον όλα αυτά νά σκουπισθώσιν άπό τής σκη
νής καί νά ριφθώσιν ώς άχρηστα εις τινα γωνίαν τοΰ υπο
γείου τοΰ θεάτρου, ώς αί άπότριπται καί μαδημέναι γενειάδες 
ή φενάκαι καί αί εύρωτιώσαι φαλάκρα·, καί τά μαυρίσαντα 
χάρτινα χρυσά στέμματα.

* ¥

Ή μετά'ίρασις τοΰ κ. Βιζέλα μάς έφάνη ώραία, ρωμαλέα, 
χρωυ.ατισμ,ένη, πλήρης ζωή; καί δρόσου καί μύρου" · εν μυ
ρίζει λυχνάρι· δεν είναι κηλιδωμένη διά στιγμάτων ελαίου· 
ούτε φέρει εις τόν νοΰν μας σκύψιμο·» έπί τραπεζης δατζ.άλΰυ 
με σβυστούς οφθαλμούς. Διά τήν τρομεράν μάλιστα,τήν κτη
νώδη, τήν |ϊΐσ.7.τ/Αυρ· δράσιν τοΰ Μάκβεθ ή άρματωλικήμας 
γλώσσα ήτο ή μόνη, ή απολύτως κατάλληλος. Ό ζ. Βικέλα;

πριν διοχετεύσει διά τοΰ νοός του τάς μεγάλα; ιδέας τοΰ 
Σαίκσπηρ τούς διωχέτευσε διά τής καρδίας του. ’ξίσθάνθη 
πολύ, ένόησε πολύ καί εϊτα άπέδωκε τόν Μάκβεθ.Καθ’ ημάς, 
ούτος είναι δ υπέρτατος έπαινος δ δυνάμενος ν’ άπονεμ.ηΟή εις 
μεταφραστήν.

Μ
‘Π πλατεία ήτο πλήρης· τό υπερώον έξεχείλιζε* όλων τών 

πραγμάτων πληροΰται τό κάτω μέρος πρώτον καί εϊτα βαθ
μηδόν τό άνω· έν τώ θεάτρω μας συνήθως συμβαίνει τό έ- 
ναντίον επάνω πλήρες καί κάτω κενόν ομοιάζει μέ ποτηριού 
ζύθου τό όποιον έχει άφρόν πολύν είς τήν στεφάνην καί υπο
στάθμην διόλου εις τόν τ.υθμενα.Κατ’ άρχάς έφοβήθημεν μή
πως τάς κυρίας τάς μετροΰμεν έπί τών χειρών μόνον, άλλα 
μάς έκαμαν τήν χάρινκαί ήλθαν τόσαι ώστε νά τάς μετρώμεν 
έπί τών δακτύλιον.

* **
Τό υπερώον συνεπλήρωσε τόν Σαίκσπηρ.
‘Ο Σαίκσπηρ δέν έφρόντισε νά παοεμβάλη ιλαρούς, γοργούς, 

φαιδρούς φθόγγους έν μέσω τής πενθίμως μονοτόνου αιματη
ρά; του τραγωδίας. Καί τό έπραξε τό υπερώον. Ίόξερράγη 
εις υ.ίαν έκατοντάφωνον ίαχύν πρός τήν μουσικήν—Ελληνικό! 
Ελληνικό ! Καί έν μέσω τοΰ νευρικού συγκλονισμού έκ τών 
φρικαλέων έντυπώσεων τοΰ Μάκβεθ ήκούσθη ό γοργός ρυθμ.ός 
τοΰ καλαματιανού καί ό σκιρτητικός τοΰ: την .τή —/ιωρέ τήν 
πήτα ποϋγαγε ύ Σπανός. ‘Ραγδαία χειροκροτήματα έκά- 
λυψαν τούς τελευταίους φθόγγους τής μουσικής. Τό υπε
ρώον έκείνην τήν εσπέραν έχειροκρότησε δύο : τόν Σαίκσπηρ 
καί έαυτό. * *

Καί μίαν θερμήν παράκλησιν πρός τόν κ. Λεκατσάν—Διά 
τόν Τρικούπην, τόν άγγλομαθημένον έλέχθη ότι είναι δ πε
ρισσότερον ρωμηάς όλων δέν έπιθυμοΰμεν νά λεχθή τό αυτό 
καί διά τόν άγγλομαθημένον Λεκατσά' ό μετά τήν παρά- 
στασιν λόγοσ. νά λειψή, εί δυνατόν, είτε κουρασμένος είτε α
κούραστος είτε κρυωμένος, είτε ζεστός εϊνε δ κ. Λεκατσάς. 
Εις τόν τόπον τούτον τών λόγων καί οί άπό τής σκηνής πλέον 
λόγοι είναι τό ρωμαίϊκο εις τό άκρον άωτόν του. Αρκεί ότι 
ΐθαγενέστατον τύπον τής συγχρόνου ρωμιοσύνης έχομεν Κώ
στα τόν ρήτορα.

Άτϊόιχαχος.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Ί1 τελευταία αυτής συνεδρίασις υπήρξε λίαν σπουδαία, 
καθόσον έν αυτή μάκρος έγένετο λόγος περί τής δαμαλίδος 
ύλης, περί ής τό >Ιή Χ-άνεσαο συχνά έλαβε τόν λόγον, 
διότι καί προκειμένου περί τών προφυλαχτικών μέτρων κατά 
δαιμόνιας νόσου έδείχθημεν 'Ρωμηοί, Τωμηοί, ‘Ρωμηοί.

"Αμα τή ένάρξει τής συνεδριάσεως. μετά προκαταρκτικά; 
τινα; εργασίας, ή περί δαμαλίδος ύλη; συστάσα έπιτροπή 
ανήγγειλε διά τοΰ προέδρου αυτής κ. Άναστ. τζινη ότι μή 
δυνηθεΐσα ενταύθα νά καλλιεργήση τοιαύτην παρήγγει.'.εν εις 
Μασσαλίαν αρκετήν ποσότητα, ήτις εσσνουπω αποσταλησεσαι 
ενταύθα.

Τήν Οεσιν τοΰ κ. Προέδρου κατελθόντος τής έόρας κατα
λαμβάνει δ β'.αντιπρόεδρος κ.Κορδέλλας'δ δε κ. ΊΕοΰτβος 
λαβών τόν λόγον λέγει ότι ή κατά πρώτον έξ ’Ιταλίας προ-

μηθευθεισα δαμ,άλειος ύλη δι’ ής άνεδαμαλίσθη δ στρατός 
κατά τάς έκθέσεις τών στρατιωτικών ιατρών, δέν έκρίθη άξια 
τοΰ προορισμού αυτής· καθ’ όσον αί έπιτυχίαι ήσαν ασήμαν
τοι· ένεκα τούτου έζήτησε πληροφορίας περί τής έν Εσπερία 
καλλιέργειας αυτής, αΐτινες συνοψίζονται εις τά έξης περίπου.

Έν Ιταλία ύπάρχουσι κομητάτα πρός καλλιέργειαν τής 
δαμαλίδος ύλη;· τούτων διευθυνταί είναι ΐδιώται, οίος δ Μαί- 
γρηκλπ. ενός αυτών μόνου δ διευθυντή; είναι διδάκτωρ, δ κ. 
Μαργότας (Margola) έξ ού ή έξ ’Ιταλίας προμηθευθεΐσα τε
λευταίου δαμάλειο; ύλ.η, ή; πού μέν τά άποτολέσματα ήσαν 
επιτυχή, πού δε ού. Άνακαινίζουσι δέ καί πολλαπλασιάζουσι 
τήν δαμάλειον ύλην δι’ έμ,βολιασμοΰ μόσχων καί δαμάλ.εων.

Τάς αύτάς περίπου πληροφορίας έλαβε καί έκ Βελγίου 
παρά τοΰ διασήμου καταστήματος τοΰ Davige, παρ’ ώ δ 
Έλλην σπουδαστής Καναβατσόγλ.ους σπουδάζει τήν Κτη
νιατρικήν, συντελέσας εις τήν αποστολήν τών περί καλλιέρ
γειας καί ένταΰθα πληροφοριών. Ό Davige εκλέγει ζώα 
3—4 μηνών ζυγίζοντα I 00 κοιλ.όγραμμα, ήτοι 78 οκάδας, 
ενεργεί 70 — 80 τομάς εις τήν κάτω κοιλίαν αυτών καί 
38 — 40 εις τόν όσχεον είς τάς τομάς ταύτας έναποθέτει 
τήν δαμάλειον ύλην έξ ής έν διαστήματι 4 — 5 ήμερων άνα- 
πτύσσονται τά φλ.υζάκια τής δαμαλίδος. Έκ τών φλυζακίων 
τούτων διατρηθεντων συλλέγουσι τήν ύλην, ήνμιγνύουσι μετά 
γλυκερίνη; ώς 1:2 (vaccine poulpe).

Έν ’Ιταλία λαμβάνουσιν αδιακρίτως μόσχους ή δαμάλεις' 
παρ’ ήυ.ϊν δέ είναι δύσκολον νά εύρη τις ζώα έν τοιαύτη 
ηλικία φέροντα τό άνω σημ.ειωθέν βάρος. ‘Π έξ ’Ιταλίας δα- 
μάλειος ύλη έχει γλυκερίνην κατά μείζονα άναλογίαν πρός 
τήν έκ Βελγίου, έλαχίστην ποσότητα πραγματικής δαμα- 
λείου ύλης περιέχουσα. ‘Ο κ. Σοϋτσος πρός ταΐ: ανωτέρω 
πληροφορία1.;, άς εύγλώττως καί μετά πολλής σαφήνειας 
εξέθεσε έγνωστοποίησε τη έταιρία ότι παρά τώ μεταγωγικά»

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
(Συνέχεια ιίε βριΟ. 382)

— Δέν είναι τίποτε. Σΰ είξεύρεις άν έχω θάρρος. Αφού 
μόνοι οί δύο μα; έκάμαμεν τόσα; ημέρας τόν ασθενή, τόν 
χειρουργόν καί τόν νοσοκόμον.

Κατηραμένη πληγή ! Νά πονά, τις καί νά μή δύναται νά 
τό δμολογήση !

— Τί ώραΐον όμως είναι, νά τό λέγη ζ.ανενάς ή καρδιά ! 
είπεν δ Μαύρος.

— Ναι, νά υποφέρη μαρτύρων, χωρίς νά άπαιτή στεφάνους.
‘Ο Σανοΰτο; ένεδύθη καί ήτοιμάσθη νά μ,εταβή εις τήν

αίθουσαν.
— Έντάμωσες κανένα άπ’ εκείνους τούς βουτηχτά; ; ή- 

ρώτησε σταθείς έπί τοΰ ουδού τής Ουράς.
— Σήμερον τό πρωί ηύρα τόν ένα, άπήντζσεν δ Μαύρος· 

αλλά δέν άνεκάλυψεν ακόμη τίποτε, καθώς μοί είπε.
-— *Άς φροντίσουν πολύ, είπεν δ Σανοΰτος. Διότι ένδια- 

φερομαι νά εΰρεθή αυτό τό πτώμα.

λ,όχω τής υγειονομικής υπηρεσίας διατηρείται μόσχος τριών 
καί ήμ.ίσεως μηνών έπί τοΰ οποίου υπό τών κτηνίατρων κ. 
Τασούλη καί Πιλαβίου ένηργήθησαν τομαί καί εμβολιασμοί 
δαμαλίδος ύλης ζωικής, ήν έκ Βελγίου έπεμφεν δ κ. Κανα- 
βατζόγλους. Άλλ’ έπειδή τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν . ε
νετό δ έμβολιασμ,ός, μόλις σήμερον έφάνησαν σημεία τινα, 
οΰχί όμως καί βέβαια άναπτύξεως φλυκταινών. Έν τούτοι; 
έν αποτυχία δ κ. Davige έκ Βελγίου θά άποστείλη νέαν 
πρόσφατον ζωικήν ύλην διά νέαν απόπειραν εμβολιασμού.

Τήν εύφραδή καί γλυκεϊαν άφήγησιν τού κ. 2ϊούτσι»υ 
διαδέχεται ή νευρική έκφρασις τοΰ παιδολόγου κ. ΊΤζέννο, 
όστ,ς φρονεί ότι τό πείραμα τοΰ κ. Σούτσου θά άποτύχη, 
διότι ή πρός εμβολιασμόν δαμάλειο; ύλη έδει νά ληφθή είτε 
έκ παιδός δαμα?.ισθέντος, είτε έκ ζιόου οΰχί έμβολιασθέντος, 
άλλ’ εΰλογιώντας.

Τόν ισχυρισμόν τούτον έλέγχει δ κ. Σοΰτσος διά τών πλη
ροφοριών τού διασήμου Davige, ού τήν διασημότητα έλεγ- 
χει δ κ. Τζίνης· διότι μόλις πρό ένός έτους ήρξαντο νά καλ
λιεργούν έν Ιίελγίω δαμάλειον-ύλην,ήν μέχρι τοΰ 1881 έπρο- 
μηθεύοντο έκ Μιλάνου οί Βέλγοι, έπομένως δέον νά διστάζη 
τις ΐνα θεώρηση τόν Davige ώς αυθεντίαν.

Μετά τινα; παρατηρήσεις τού κ. >1ακκα υπέρ 
γνώμης τού κ. Σούτσου καί τινα παραδείγματα τοΰ τελευ
ταίου, δ πρώτος άλλάσσων θέμα έφιστά τήν προσοχήν τής 
εταιρίας έπί τοΰ τρόπου τής κηδείας καί τοΰ ενταφιασμού 
τών άποβιωσάντων έκ διφθερίτεδος· άφηγούμενος δε ει
δικά; τινας περιπτώσεις κατά τήν κηδείαν τοιούτων νεζ.ρών 
δυναμένας νά θεωρηθώσιν ώς αίτια τής μεταδόσεως τής οο- 
βερά; νόσου, τρέπεται έπί τό σοβαρώτερον καί διάλογων 
μεστών πόνου διηγείται τά κατά τήν κηδείαν Σχολάρχου 
πρό τινων ημερών έκ διφθερίτιδος άποθανόντος, 8ν πλεϊστοι 
παϊδες ήσπάσαντο λαβόντες, ίσως έξ άμελείας, τά σπέρματα

— Διατί, κύριε; μήπως θέλετε νά τό βαλσαμώσητε. έ- 
τόλμησε νά είπη δ Μαύρος.

— Θέλω νά ειξεύρω μέ βεβαιότητα. Μαύρε, ότι άπέθανεν.
— Άλλ’ αφού είναι πτώμα !
— Τις είξεύρει άν δέν έκαμε πόδας καί έσώθη εις κανένα 

αίγιαλόν.
— Εκείνος; έκτος άν έβρυκολάκιασε.
— Δεν μ.έ συμφέρει νά ζή.
— Οΰδ’ εμέ.
— Λοιπόν άς προσέξουν! είναι ανάγκη νά μοί φέρωσιν εν 

πτώμα έπί τέλους.
‘Ο Μαύρος έψέλλισε καθ’ εαυτόν.—Άλλ’ άφοΰ ούτως έχει, 

άς μεταβάλωσιν ένα άνθρωπον είς πτώμα καί άς τόν προσ
φέρουν είς τήν αυθεντία.ν σας.

— Τί μουρμουρίζεις, Μαύρε ί είπεν δ Σανοΰτος.
— Σκέπτομακ, κύριέ μου, ότι έγώ άν ήμην είς τήν θέσιν 

των, ήθελα ψαρεύσει μίαν φώκην διά νά σάς τήν φέρω.
Ό Σανοΰτος έσεισε τούς ώμους.
— Τήν νύκτα τα.ύτην σοί επιτρέπω νά εΰθυμήσης. Μαύρε. 

Πίεδσον σηκώνεις.
— Θά φιλοτιμ,ηθώ, κύριέ μου
— Καί νά κάμη,ς όλα τά φυσικά σου, ό»ς λίαΰρος καί ο»ς 

κτήνος δποΰ είσαι·
— Θά προσπαθήσω νά μή ΰπερβώ τόν αΰθέντην jxeu.
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.-οϋ θανάτου* θεωρών δέ τέλος τήν διά κοινών αμαξών των 
τοιούτων νεκρών ώς καί τών έξ εΰφλογίας άποθανόντων ώς 
αϊ-ια τή; μεταδόσεως τών κολλητικών τούτων νοσημάτων 
προτείνει, όπως ή άρμοδία έπιτοοπή έπιληφθή τού ζητήμα- 
τος και υποβάλη τήν περί τούτου έκθεσιν εις τήν 'Εταιρίαν.

'Ο εταίρος κ. Λάμπρου επικαλείται τήν προσοχήν τής 'Ε
ταιρίας επί τών οινοπνευματωδών ποτών καί κυρίως του οί
νου καί ζύθου, άτινα δέον νά ύποβληθώσιν εις έξέτασιν τών 
αστυνομικών οργάνων, ώς καί τό γάλα. Προτάσεως δέ κα
τόπιν τών κκ. Καλυβωκά καί Βάμβα, όπως γείνν) παράστα- 
σις τή Κυβερνά,σει προς καταστολήν τής εμπειρικής ιατρι
κής, υπό τού συνεδρίου, μή γενομένη; άσπαστής παρά τής 
'Εταιρίας, ό κ. Χασιώτης έπιπροσθέτει εις τήν πρότασιν 
τοϋ κ. Μακκά, όπως συμπεριλήφθώσι καί έξετασθώσι καί ά 
παντα τά άλλα κολλητικά νοσήματα, όσον αφορά τόν τρόπον 
τής κηδείας καί τοϋ ένταφιασμ.οϋ.

Ό δέ κ. Βάμβας προτείνει εις τήν εταιρίαν τής υγιεινής 
όπως εΰχηθή εις τήν Κυβέρνησιν νά υποβάλλη τάχιστα νό
μον περί υποχρεωτικού άναδαμαλισμοϋ καί υπάρχει διάταγμα 
νόμου τού 1835 περί υποχρεωτικού δαμαλισμού· διότι τοι- 
οΰτος νόμος εισήχθη έν Γαλλία κατά τό υπόδειγμα τής ’Ελ
βετίας πρός διασκέδασιν τών προλήψεων τοϋ λαού, άς ούτε 
ή πειθώ, ούτε άλλη τις βία ήδυνήθη νά έςαλείψη.. θεωρεί δέ 
τό ζήτημα λίαν κατεπεΐγον διότι εκ τής άμελειας τού άνα- 
δαααλίζεσθαι άπεβίωσαν έξ ευλογίας κατά τόν παρελθόντα 
’Οκτώβριον 63 άτομα, άτινα εις οϋδεμίαν άλλην έπιδϊ,μίαν 
εντός ένός μηνός άπεβίωσαν τοσοΰτοι. Ό κ. Γρηγοράκης άντι- 
κρούει λέγων ότι ή Κυβέρνησι; έπραξεν ό,τι έπρεπε δι’ 5πο- 
χρεωτ.κού άναδαμαλισμοϋ τών φοιτώντων εις τά σχολεία καί 
διά τής ’Αστυνομίας προσκαλοϋσα τούς απόρους εις άναδα- 

μαλισμόν τέλος ή έταιρία εύχεται υπέρ τής ψηφίσεως τοιούτου 

νόμου· καί λύεται ήσυνεδρίασιςτήν 6 1 )2 μμ. "Άγνωστος.

Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

'II ’/ατριχή Έβδομάς τού τελευταίου μηνός έξέπληξεν ό

λους τούς άναγνώστας αυτής διά τής περιγραφής Τέρα
τος ΆεπλοΟ, τό όποιον είχε τήν τιμήν νά πέση υπό τήν 
έρευναν τοϋ έπί υπουργεία; Γαμβεττα υπουργού τής Παι
δείας, τού διασήμου ϋλιστού ιατρού Πώλ Μπέρ.

Τό Χάνεσαι σάς έπαρουσίασεν άλλοτε τόν κύριον
Έρμ-αφρόδετον τής Κρήτης" σάς παρουσιάζει τώρα τόν 
κύρων Άεκέφαλον τής Γενεύης.

Μεταφράζομεν έκ τής Ίατριχής Έΰόαράιίος.
'Ο κ. Πώλ Μπέρ {Paul Berl) έσχε τήν ευκαιρίαν νά ιδη

κατά τό τελευταΐον εις Γενεύην ταξείδ.όν του έν τινι δημώ-

δει πανηγύρει τέρας ανθρώπινον, διπλοϋν, έκτεθειμένον.
Τά διπλοϋν τούτο τέρας, άληθές καί ζών, είναι αρσενικόν, 

πενταετές. Έγεννήθη εις τά πέριξ τού Τουρίνου έν έτει 1877 
καί έβαπτίσθη δίς, κατά τινα άπόφασιν εκκλησιαστικήν, έκ- 
δοθεΐσαν άλλοτε έν παρομοία πεοιπτώσει.

Τό δεξιόθεν κείμενον ώνομάσθη ’Ιωάννης, τό δέ αριστερό

θεν έκλήθη ’Ιάκωβος, έξ ού ή ονομασία τού τέρατος Ίωάν- 
νης-Ίάκωβος (Jean-Jacques).

Ο: γονείς αυτού, ό τε πατήρ καί ή μήτηρ, οΰδέν ιδιαίτε
ρον σημεΐον παρουσιάζουσιν υπό φυσικήν έποψιν. 'Ο πατήρ 
παριστά τύπον ατόμου προδιατεθειμένου εις φθίσιν ή δέ μή
τηρ χαίρει άκραν υγείαν καί λέγει ότι οϋδεμίαν άταξίαν έ- 
δοκίμασε κατά τόν τοκετόν.

Τό τέρας τούτο έχει δύο κεφαλάς, τέσσαρας βραχίονας, 
δύο θώρακας, μίαν μόνην κοιλίαν καί έν μόνον ζεύγος πο
δών· έν δυσί λέξεσιν· είναι διπλοϋν άνωθεν τού ομφαλού καί 
άπλούν κάτωθεν αυτού.

'II ενωσις τοϋ θώρακος συνέβη εις τήν έκτην πλευράν καί 
άρχεται εις τό σημεΐον όπου παρά τώ έμβρύω ή ομφαλική 
κύστις προσκολλάται πρός τά έντόσθια.'Τπάρχουσιν επομένως 
δύο καοδίαι, τέσσαρες πνεύμονες, δύο στόμαχοι, δύο δωδε
καδάκτυλα έντερα. 'Ο άμφαλός είναι ενιαίος, ώς καί η έδρα 
καί τά γεννητικά όργανα· άλ.λά τό ένιαΐον τούτο είναι ήττον 
σαφές διά τήν λεκάνην καί θά ήδυνατο κάλλιστα νά υπήρχε 
δεύτερα τις λεκάνη άτελής. Τό λεπτόν έντερον, διπλοϋν έν 
τή άρχή αυτού, άποβαίνει άπλ.ούν περί τό κατώτερον αυτού 
μέρος. Λέν ήτο δυνατόν εις τόν κ. Πώλ Μπέρ νά έξετάση 
έάν ΰπήοχεν αντιστροφή τών έντοσθίων εις τινα τών δύο, 
άλλ’ είναι λίαν πιθανόν νά έχτ, ούτως. .Μολονότι κατ’ επι
φάνειαν τά τέρας είναι ένιαΐον, εις τό κατώτερον μέρος υπάρ
χει, πράγματι, δυασμός φυσιολογικός πλήρης, διότι τό σκέ
λος τοϋ δεξιού υπακούει μόνον εις τό πρό; τά δεξιά άτομον,

οπερ δέχεται μόνον τά φαινόμενα τής αίσθητικότητος, τά 
προξενούμενα αΰτώ διά τής επαφής τών έξωτεοικών σωυ,ά- 
των (ψύχος, θερμότης, έρεθισμοί κτλ.)· τουναντίον δέ ’τά 

φαινόμενα τή; κινητικότητος καί αίσθητικότητος τοϋ αριστε
ρού σκέλους άνήκουσιν ιδιαιτέρως εις τό πρός τά αριστερά 
άτομον τό αυτό συμβαίνει διά τήν αισθητικότητα έκάστου 
ήμίσεως τοϋ σώματος, όπερ άποκλειστικώς έν σχέσει πρός 
τήν κεφαλήν άνταποκρίνεται.

Ί1 άνάγκη τής οΰρήσεως καί άποπατήσεως έκδηλοϋται 
συγχρόνως παρ’ άμφοτέρων, τοϋ τε Ίωάννου καί ’Ιακώβου· 
άλλ’ ή αίσθησις έκατέρας τών δύο τούτων λειτουργιών δια
τηρείται κεχωρισμένως εις άμφοτέρους. Είναι δέ περίεργος ή 
άναζήτησις βραδύτερον, έάν θά συμβή, τό αυτό καί διά τάς 

γενετησίους όρμάς.
'II φυσική άνάπτυξι; είναι σχεδόν ή αυτή εις άμφότερα 

τά παιδί» ταϋτα· δέον νά σημειώσωμεν μόνον ότι ό πούς τού 
’Ιακώβου, τού αριστερού, είναι ολίγον ραιβός (στραβός). Τό 
χρώμά των είναι ωχρόν καί ό ΙΙώλ Βέρ νομίζει ότι είναι 
ολίγον άναιμικά.

Μόλις στηρίζονται έπί τών δύο ποδών των εΰρίσκονται έν 
γένει κατακεκλιμένα έπί προσκεφαλαίου ή έξαπλωμένα έπί 
τών γονάτων τών γονέων των. 'Ο σοφός καθηγητής τοϋ Πα
νεπιστημίου τών Παρισίων διϊσχυρίζεται ότι τό βάδισμα θά 
τοις είναι πολύ δυσχερές, άλλ’ όμως νομίζει τοϋ χρόνου προϊ
όντος βέβαια τι; συνήθεια θά λάβη χώραν παρ’ αΰτοις, ώς 
τοϋτ’ αυτό παρετηρήθη δι’ άλλο τέρας θηλυκόν αυτό, τήν 

Ί*£τταν-Χ.ρεστ£ναν, ώστε νά δύνανται νά άλλάξωσι 
βηματισμούς.

'II αίσθησις τής πείνης καί δίψης είναι άνεξάρτητος· όταν 
ό έτερος έξ αυτών τρώγη ή πίνη, δέν κορεννύει τήν ορεξιν 
ούτε τήν δίψαν αυτήν τού άλλου· τοϋθ όπερ, έν ιδιαιτέρα 
τ ινί περιστάσει δέν προξενεί μεγάλην έκπληξιν διότι ό στό-

*0 Σανοϋτος έμόρφασε δυσαρεστηθείς. Άλλ’ ό Μαύρος τοϋ 
είχεν άπό πολλοδ πάρει τόν άέρα.

’Εν τή αιθούση τοϋ κόμητος, όλη καταφώτω καί άπα- 
στραπτούση, είχε παρατεθή τράπεζα. Περί αυτήν ένδεκα 
γυναίκες καί τρεις ή τέσσαρες άνδρας είχον καθίσει. ΤΙΙσαν 
ο: συνδαιτυμόνες τού κόμητος κατά τήν εσπέραν έκείνην.

‘Ο Σανοϋτος εΐσήλθε καί ήσπάσθη τάς γυναίκας εις τό 
μέτωπον, έτεινε τήν χεΐρα πρός τούς άνδρας καί έκάθισεν.

At γυναίκες αύται είχον ημίγυμνους τούς ώμους καί τά 
στήθη, έφερον τινές έξ αυτών προσωπίδας μελαίνας, ώς σκό
τος επί τής μορφής, έφόοουν ποικίλας έσθήτας, ήσαν ώραΐαι 
καί είχον ύποκύανον κύκλον περί τούς οφθαλμούς καί διαυγή 
ωχρότητα περί τούς κροτάφους. Ήτο δέ άδύνατον νά φαν- 

τασθή τις εύθυμοτέραν συναναστροφήν.
Έπί τών νεαρών τούτων προσώπων έπεφαίνοντο μειδιά

ματα προκαλοΰντα τήν επιθυμίαν καί τήν ηδονήν ήκούοντο 
ένίοτε καγχασμοί γαργκλίζοντες ώς στεναγμοί ήδυπαθείας.

— Σάς ευχαριστώ, φίλοι μου, διότι μ’ έτιμήσατε, εΐπεν ό 
κόυ.ης. "Αν δεν ήρχεσθε, δέν θά ήδυνάμην μόνος μου νά περι- 

ποιηθώ τάς δέσποινας ταύτας.
— Λοιπόν μάς έπροσκάλεσες χάριν τών δεσποινών ; είπεν 

έκ τών άνδρών τις.
— ’Εννοείται- έχει τούτο προσβλητικόν τι, φίλε ’Ιερεμία ;

Ούτος ήτο ό αυτό; πρός τόν ευπατρίδην τόν συ-αντή-

σαντα πρό τινων ημερών τόν Σανούτον επί τής πλατείας τού 
άγιου .Μάρκου καί συνομιλήσαντα έπί μακρόν μετ’αΰτού.

— Μή άκούη,ς τόν Γίζην, κόμη, είπεν έτερος τών άνδρών. 
’Εγώ τό νομίζω διπλήν τιμήν μου ότι μέ προσεκάλεσες χάριν 
τών δεσποινών τούτων.

— Σύ όλα τά νομίζεις τιμήν σου, Κουϊρίνη, είπεν ό ’Ιερε
μίας. Άλλ’ έπί τέλους αί τόσαι τιμαί θά σοϋ γείνουν φόρ
τωμα εις τήν ράχιν.

•— Μή μαλόνετε, εΰπατρίδαι, είπε νεαρά τις ξανθή· διότι 
θά μάς δώσητε εργασίαν διά νά σάς ξεχωρίζωμεν.

— Ευχαρίστως θά έμάλονα, άν είξευρα ότι ήθελες μέ 
ξεχω ρίσει, μικρά μ.ου Κλαιλία, είπεν ό Κουϊρίνης.

— Λοιπόν μάλωσε καί σέ ξεχωρίζω, είπεν ή Κλαιλία.

— ΙΙροθύμως.
Καί έγερθείς είπεν αποταθείς πρός τόν ’Ιερεμίαν.
•— Κύριε κόμη Γίζη, είπες πρό μικρού λέξιν άπρεπή εναν

τίον μ.ου. θά τήν άνακαλέσης ;
— "Οχι, είπεν ό Γίζης.
— Λοιπόν θά ξεφουλκήσης :

— Ξεφουλκώ.
Καί έν τώ άμα οί δύο εΰπατρίδαι έσυραν τά ξίφη.

— Κύριοι, άν είναι χάριν αστεϊσμού, δέν σάς τό συγχωρώ 
εις τήν οικίαν μου, είπεν ό Σανοϋτος.

— Καί πότε μέ είδες νά άστεϊσθώ, Σανοϋτε ; είπεν ό 
Γίζης.

— Λοιπόν θά περάσητε εις τήν αίθουσαν καί θά τά ευρήτε 
οί δ ό σάς.

—. "Οχι· έδώ, έδώ ! έκραξ αν γυναικεϊαί τινες φωναί.
— Λεν τό έπιτρέπω, έπέμεινεν ό κόμης.
— Έδώ, έδώ, έπανέλαβον αί γυναίκες.
— ’Αλλά δέν σάς προσεκάλεσα έδώ διά νά μονομαχήσητε.
— Κόμη, είσαι παράξενος, είπεν ό Γίζης. θά μάς κάμη,ς 

τιί ρα τόν εΰαίσθητον ;
— Λοιπόν εμπρός ! πετσοκοτεηθήτε, κύριοι, άν άγαπάτε, 

καί ό διάβολο; νά σάς έπάρη όλους ! εκραξεν ό Σανοϋτος.
'Ο Κουϊρίνης καί ό Γίζης έστησαν έναντι άλλήλων. Οί 

παρόντες ένέτειναν τήν προσοχήν καί έμειναν ακίνητοι.
Πρώτος έπετέθη ό Γίζης διά τριπλού κτυπήματος. 'Ο Κουϊ- 

ρίνη; τόν άπέκρουσε μετ’ έτοιμότητος. Άλλ’ ό Γίζης έξήφθη 
νευρικώς καί κατέφερε γοργά καί άλλεπάλληλα σύνθετα κτυ
πήματα, εις ά μόλις ήδύνατο νά τόν προλάβη ό άνταγωνιστής 
του. Μετά τινα; διαξιφισμούς άκόμη ή χειρ τού ετέρου τών 
αντιπάλων έμελλε προφανώς ν’ άποκάμη.

Τήν στιγμήν ταύτην προεΐδεν έπικειμένην ό Σανοϋτος, καί 
έμενε βλέπων ατενώς, οΰδ’ έφαντάσθη ν’ άποτρέψη τούς δύο 
μαχομένους .

Αλλά μία τών γυναικών άνέλαβε νά συνηγορήση ύπέο τού 
Κουϊρίνη.

— Κόμη Σανοϋτε, είπεν έμπόδισέ του;· ό Γίζης παρα- 
φέρεται.

— Τό ήθέλησαν, είπεν ό Σανοϋτος.

Αλλά συγχρόνως ή ξανθή Κλαιλία ένεθυμήθη τήν ΰπό- 
σχεσίν της καί έσπευσε νά παρέυ.βη. ΊΙγέρθη καί έλθοϋσα 
έγγύς εις τό πεδίον τή; μάχης έτεινε πρός τά δύο ξίφη τάς 
δύο χεΐράς της.

Ό Γίζης επειρώθη νά τήν φοβήσγ, έπισείων τήν λεπίδα. 
Αλλά τότε αύτη όρμήσασα ήρπασε μέ τήν μίαν χεΐρα τόν 
κολεόν καί μέ τήν ετέραν τόν βραχίονα τοϋ Γίζη*

— Είσαι αιχμάλωτός μ.ου, τώ είπε. "ΙΙμην ή αιτία τής 
μάχη; καί ζητώ παρ’ άμφοτέρων συγγνώμην. 'Ρίψε κάτω τό 
ξίφος, Καϊοίνη, καί έλα νά μ’ έναγκαλισθνίς.

'Ο Κουϊρίνης ύπήκουσε κατά γράμμα.

— Λοιπόν ! τέλος πάντων, δέν θά δειπνήσωμεν, Σανοϋτε 5 
είπεν άλλη της γυνή· ή μάς έφερες έδώ διά νά νηστεύσωμεν, 
ώς ή όσια Μαρία εις τήν έρημον ;

— Θεός φυλάξη, νά νηστεύσουν ποτέ οί ώραΐοί σου όδόντες, 
φιλτάτη μοι Πρόνοια ! είπεν ό Σανοϋτος.

— Λοιπόν τότε πρέπει νά νηστεύση ή Φορτούνα ; είπεν 
ή Πρόνοια.

— 'II Φορτούνα πρέπει νά πίνη αιωνίως εις υγείαν μ.ου, 
είπεν ό Σανοϋτος.

Αί δύο αύται γυναίκες αί καλούμεναι Φορτούνα καί Πρό
νοια έκάθηντο έκ δεξιουν καί έξ αριστερών τοϋ οικοδεσπότου. 
ΤΗσαν δέ α: ευνοούμενα’, κατά τήν εσπέραν έκείνην.



6 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ
μαχος είναι διπλούς και όταν πληροϋται συγχρόνως καί ό ] 
άλλος. Ό ΰπνοςειναι έπίσης «χωρισμένος εις άμφότερα τά 

άτομα.
Τά δύο ταΰτα οντα όμοιάζουσι πολύ- οί χαρακτήρες των 

είναι σχεδόν οί αυτοί· ή φυσιογνωμία των είναι γλυκεία καί 
ευχάριστος· άγαπώσιν άλλήλου; καί διασκεδάζουσιν άδι«- 

λείπτως.
•Γπό έποψιν διανοητικήν εχουσι τήν αυτήν περίπου άνά- 

πτυζιν άμφότεροι όμιλοϋσι τρεις διαλέκτους, τήν ’Ιταλικήν, 
Γαλλικήν καί τήν Γερμανικήν. "Οταν τις όμιλή μετά του 
ένός έξ αυτών έν μια τών είοημένων διαλέκτων, ό ετερος ομι- 
λεΐ μετ’ άλλου προσώπου· αί απαντήσεις επομένως είσίν κε- 
χωρισμέναι.

Ό κ. Πώλ Βέρ δέν ηρώτησε τούς γονείς του εάν ειχον 
έμβολιασθή. Τοΰτο έχει τι τό ενδιαφέρον διότι, έάν ό εις έξ 
αυτών μόνον ήν εμβολιασμένος, θά ήτο περίεργον νά μάθγ 
τις έάν ό έτερος έχη, άνεπιδεκτικότητα ένεκα τοϋ εμβολια
σμού τού αδελφού του.

Εις εποχήν τινα τής ζωής των ό εις έκ τών δύο τούτων 
όντων είχε καταρροϊσθή, χωρίς ό άλλος νά έχη πυρετόν 
άλλά θετικαί πληροφορίας λείπουσι, τίς τών δύο ήν ό αίτιος 

τού πυρετού καί τής φλεγμονής.
Τά τέρας τούτο έχει διπλήν ευκαιρίαν θανάτου· διότι ό θά· 

νατος τού ένός τών όντων τούτων θά καταστρεψη τό άλλο· 
άλλά λεπτομέρεια, ήτις δεν στερείται ενδιαφέροντος, είναι ότι 
εκείνος, όστις θά άποβιώση πρώτος, θά ήναι ό μή ασθενής· 
δύναταί τις λοιπόν νά είπη ένταύθα ότι τά ασθενές άτομον 
θά καταστρέψη τό υγιές, ώς τούτο παρετηρήθη εις ολας τάς 
όμοιας περιστάσεις· ό θάνατος τού υγιούς ατόμου προαγγέλ
λεται διά ρίγους, όπερ προηγείται ολίγον τού τελευταίου 
στεναγμού· ό δέ θάνατος τού ασθενούς θά έπελθη στιγμάς 

τινας μετά ταΰτα.
ΙΙρός τό συμφέρον τής έπιςήμης ό κ. Πώλ Βέρ ύπεχρέωσε 

τούς γονείς νά δδηγήσωσι (φέρωσι) τά τέκνα των εις Παρι- 
σίους· άλλ’ δ οδηγός όστις είναι επιφορτισμένος νά τά έκθεση 
είς τό κοινόν είναι Γερμανός καί δέν φαίνεται αποφασισμέ
νος, ουδέ πρός στιγμήν, νά έπ.σκεφθή τήν Γαλλίαν.

Ώς παρετήρησεν δ κ. Πώλ Βέρ έν τή τελευταία συνε
δριάσει τής εταιρίας τής Βιολογίας, είναι θαύμα ότι μέχρι 
τούδε ή περίεργος αΰτη τερατολογική ανωμαλία δέν περιε- 
γράφη υπ’ ούδενός καί ότι αί εφημερίδες έμειναν άφωνοι 
εις τήν τερατολογίαν ταύτην τής φύσεως. Ο: γονείς τού Ίωάν- 
νου-Ίακώβου, έδειξαν πολλά πιστοποιητικά ’Ιταλών ιατρών, 
άλλ’οΰδεϊς τών συναδέλοων τούτων δέν έλαβε μέρος εις σο
φήν τινα εταιρίαν τών ενδιαφερόντων γεγονότων περί ών μέλ- 

λομεν νά άναφέρωμεν.
Θά ήριθμούμεν πολλάς φυσιολογικά; έρεύνας έπί τού δι

πλού τούτου τέρατος· άλλ’ ή έλλειψι; χρόνου καί ή δυστρο
πία ίσως τών γονέων, ώς καί ή απάθεια τών παίδων, οΐτινες 
είσίν, ώς φαίνεται, αβροδίαιτοι (χαϊδευμένοι.), δέν έπέτρεψαν 
εις τόν κ. Πώλ Βέρ νά παραδοθή είς τοιαύτας έρεύνας. 
"Επειτα τά παιδία ταύτα ένεκα τής νεαρά; των ηλικίας 
δέν δύνανται νά διευκοινήσωσι τάς διαφόρους αισθητι
κότητάς των, τούθ’ όπερ παρουσιάζει αληθές κώλυμα όπως 
έκτιμήσωμεν ασφαλώς τά έξ υποκειμένου φαινόμενα. Ευρί
σκει τις έν τή επιστήμη ώρισμένον αριθμόν τοιούτων κτηνω
δών ή ανθρωπίνων δικεφάλων άλ.λά ολίγα έπέζησαν. 'Ο άγιος 

Αυγουστίνος (s tint Augustine) αναφέρει μίαν περίστασιν. Ό 
Σέρ έδωκε τήν ιστορίαν καί περιγραφήν τής Κ*έττας·Χρε- 
ατένα άποθανούση; τόν 1 δον μήνα καί τής διίσιας δ σκελε
τός ευρΓσάεταί είς τό μβϋσεΐον τών Πάρίσίων. Οι ιστορικοί

ώμίλησαν περί ένός τέρατος έφήβου όπερ ήν δ γελωτοποιός 
τού ’Ιακώβου Α'. τής Σκωτίαςτό έξ αριστερών συνιστάμενον 
άτομον ήν ευφυές καί ώραΐον τό έτερον ρυπαρόν, μέθυσον καί 
φιλόνεικον τό τελευταίου έφόνευσε τόν αδελφόν του· δηλ. τά 
έκ δεξιών άτομον άπέθανε τελευταΐον. Τής περιγρα
φής όμοιων τερατολογικών περιπτώσεων οΰσης λίαν ολιγά
ριθμου είς τά χρονικά τής επιστήμης, ένομίσαμεν ότι ώφείλο- 
μεν κατά καθήκον νά παραθέσωμεν ένταύθα πάσας τάς λε
πτομέρειας τάς χορηγηθείσας υπό τού κ. Πώλ Βέρτ. Δέν 
υπολείπεται άλλο ή νά έκφράσωμεν τόν πόθον μας όπως τό 
τέρας τούτο μή ά.πολεσθή έντελώς έκ τής γής, ϊνα δυνηθή 
τις νά έχη ημέραν τινα δλόκληρον καί πλήρη τήν ιστορίαν 
τού περιέργου τούτου φυσιολογικού δυασμού.

Θά έλθη άρα γε ή θά έλθουν καί είς ’Αθήνας;
ΙΙερέεργος.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΔΑΜΑΛΑ
Θά ή,τον οκτώ ή ώρα, κ’ εγώ διευθυνόμην είς τό Δημαρ- 

χεΐον διά ν’ ακούσω τόν καθηγητήν τής θεολογίας κ. Δα- 
μαλάν, όστις έμελλε νά παοαδώση μαθήματα, ούχί περί τής 
εκπορεύσεως τού 'Αγίου Πνεύματος, άλλά περί τής πεντη- 
κονταετηρίδος τού Γλάδστωνος.

Μόλις είσελθών άπό τής πλατείας τής Όμονοίας είς τήν 
δδόν Άθηνάς άντίκρυσα τόν εξώστην τού Δημαρχείου έπι- 
δεικνύοντα καταφωτισμένα υπό τού φωταερίου τά κοσμήματά 
του τά σιδηρόγλυπτα καί σκουριασμένα, τά στέμματα καί 
τάς έπιγραφάς, ώς έπαρχιώτισσα στολισθεϊσα κατά τήν 
έορτήν τού άνδρός τηςμέ όλην τήν συλλογήν τού προϊστορι
κού χρυσαφικού της· άλλά μόλις προχωρήσας ολίγα βήμα
τα, υφίσταμαι τό ξάφνισμα φωνής έξερχομένης δι’ όλης τής 
δυνάμεως τών πνευμόνων άπό τό φωτισμένον Δημαρχείου 
ώς νά είχε κάμει θαύμα δ θεοσεβέστατος Δαμαλάς, καί έλαβε 
τό χάρισμα τού λόγου τό άκομψο·/ κτίριον, καί μέ φωνήν βα- 
ρεϊαν, ώς ή αρχιτεκτονική του, έβροντοφώνει πρός τάς Αθή
νας τήν έορτήν τού Γλάδστωνος· οίίτω παρεστάθη ή φωνή 
εκείνη είς τά ώτά μου, πριν άντικρύσω τι έκ τού σκότους καί 
τής άποστάσεως.

Άλλ’ ήδη διακρίνω πρό τού Δημαρχείου νά μαυρίζη όμιλος 
έκ πεντήκοντα περίπου κοράκων, καθ’ ό'τι τά τέσσαρα πέμπτα 
άπετελούντο υπό ράσων, έπί τού εξώστου δέ αυτού μελα- 
νοφορεμένον τόν Δαμαλάν, διά τής μιας χειρός κρατούντα τό 
χαρτί άφ’ου ήντλει τήν δμιλίαν του, τήν όποιαν συνώδευε τό 
ρυθμικόν άνεβοκαταίβασμα τού γρόνθου τής άλλης χειρός.

Οί ολίγοι εκείνοι καλόγηροι, οί όλιγώτεροι φοιτηταί, καί 
οί ολίγιστοι περίεργοι άποτελοϋσι τήν ίχχ.Ιησίαν τον .iaov, 
/.ι-τ. τό βάπτισμα τό όποιον τοΐς παρέχει δ Δαμαλάς, ήτις 
συνήλθε διά νά έορτάση τήν πεντηκονταετηρίδα τού πολιτι
κού σταδίου τού Γλάδστωνος, καί έγκρίνη ψήφισμα, συγ- 

χαΐρον αύτώ. Ιναί ποια ήτον ή εορτή; τά λόγια τού Δαμαλά 
περί τού φιλελληνο; Γλάδστωνος, έν θεολογική πτωχεία συν
τεταγμένα, Βυζαντινά, τετριμμένα ώς νά άπευθύνοντο πρός 
παΐδας δημοτικών σχολείων. Τό ισχυρότερου τών έπιχειρη- 
μάτων του περί τού ακράτου φιλελληνισμού τού Γλάδστωνος 
ήτον ότι είνε ερμηνευτής τού 'Ομήρου· ώς νά ήθελε νά είπη 
ότι χάριν τής πρός ημάς τούς νεωτέρους "Ελληνας λατρεία; 
του χαε>7-έάε>· είς τήν ασχολίαν αυτήν καί ή θετικωτέρα 
τών ελπίδων, τάς όποιας ένέπνεεν ό λόγος τόϋ, ήτον ότι δ

Γλάδστων θά μάς άνοιξη καί τάς πύλας τής 'Αγία; Σοφίας.
'Ο ρήτωρ έπέρανε τόν λόγον του υπό τά λυσσώδη χειρο

κροτήματα ολίγων παπάδων, μεθ’ 8 άνέγνω τα ψήφισμα, ίν 
γλώσση διά τήν όποιαν οί άκροαταί του άν όντως ήσαν £χ- 
χ,Ιησία τον Λαοί' έπρεπε νά τόν ξυλοκοπήσωσι διά τήν ΰβριν.

'Ο κ. Δήμαρχος διαδεχθείς είτα τόν Δαμαλάν ευχαριστεί 
τό π.ώ/δοη ότι έξελέξατο τό Δημαρχείου πρός τοιαύτην πα
νηγύρι·/, καί βέβαιοί ότι τήν άπάντηοιν τού Γλάδστωνος είς 
τό τηλεγράφημα, τό όποιον θά τού στείλουν αυτός καί ό κ. 
Δαμαλάς, θά τήν άναγγείλη πρός εκείνο. Οί Σύμβουλοι κλεί
ονται ε'.ς 8ν δωμάτιον διά νά ΰπογράψωσι τό ψήφισμα· τό 
ΙΙαπαδολόγιον έφορμά είς τά Δημαρχείου διά νά συγχαρή έκ 
τού σύνεγγυς τόν μέγαν άνδρα, δηλ. τόν Δαμαλάν, καί έξω 
πνίγονται μέσ’ τά γέλοια μερικαί φωναί: είς τήν Πρεσβείαν! 
είς τήν Πρεσβείαν!

Τό μόνον ευτύχημα εινε ότ. διά τήν άπόλαυσιν αυτήν δέν 
έλάβομεν τον κόπον νά έκδράμωμεν μέχρι Πνυκός, καί ή με
γάλη έρημήτι; δέν ήμαρτο ακόμη νά όποστή τήν έσχάτην 
έξουδένωσιν χρησιμεύουσα μετά τόν Δημοσθένη ώς θρόνος τής 
ρητορικής μεγαλειότητος τού κ. Δαμαλά, όστις, καθ’ 8 θεο
λόγος, πάσχει θεολογικήν μανίαν νά συγκροτηθή εκκλησίας.

θεατής
------------ - ------ ------------------------ ----------------

ΧΡΟΝΙΚΑ
’Επαναλαμβάνομε·/ τήν άφήγησιν τών κατά τήν κρίσιν 

τού έθνοφιλούς ασθενούς. "Οσοι παρατείνεται ή νόσος, τόσω 
επιτείνεται καί ή γενική αγωνία. Κοινός πόθος είναι νά ά- 
ναρρώση δ ασθενής καί ν’ άποδοθή πάλιν είς τό "Εθνος, τό 
όποιον αγαπά τούς παληούς του περισσότερον άπό τούς νέους, 
ώς δευτερόγαμος, ήτις ένθυμεΐται μετά φίλτρου τόν πρώτον 
Της άνδρα, ώς άνήρ όστις μετά πόνου αναπολεί τόν πρώτον 

του έρωτα.

■ Άπό τή; μεσημβρίας τής Τετάρτη; μέχρι τής 3 μ. μ. 

τή; Πέμπτης ·ή κατάστασις τού ασθενούς ήτο είς τό αυτό ση
μείο·/ τής σοβαρά;, άλλ’ όχι καί απελπιστικής, κρίσεως.Άλλ’ 
άπό τή; ώρας αυτής ό άσθε-ής κατελήφθη υπό δύσπνοιας 
τοιαύτης, ώστε οί ιατροί ήρχισαν ν’ άπελπιζωνται. 'Ο οί
κος όλος έθρήνει. 'Π ζωή τού Κουμουνδούρου ένομίζετο με
τρούσα μόνον ώρας. Οί βουλευταί όλοι τού κόμματος ειχον 
συνελθεί έν πένθει καί μόλις ήδύναντο νά άνταλλάσσωσι λό- 

Γγον τινα- Κάπου άνέκυπτεν δ κοινός πόνος, τίς θά τόν δια- 
οεχθή. ’Ενίοτε είς κύκλους τινάς γωνιώδεις μετά συστολής 
έρρίπτετο έν όνομα, άνεφέροντο αί άρεταί αυτού, άλλ’ είς τό 
fτέλος τή; άπαριθμήσεως γενική ήκούετο φωνή, — Καλά, 
αλλά δέν είναι δι’ αρχηγός. Καί τότε παρουσιάζετο δειλώς 
άλλο όνομα, καί άνετέμνετο καί άνελύετο καί έφκλονεικεΐτο, 
καί πάλιν έκρίνετο καλόν ώς τοιούτο καί τοιούτο, άλλ.ά . 
δέν είναι δι’ αρχηγός.

Καί έπί τέλους, ώς δμόφωνος στεναγμό; έξηρχετο έκ τών 
χειλ,έων θερμή κοινή ευχή :

— Μπορείς νά σηκωθής καύμένε Κουμ,ουνδούρε !

*Η απελπισία ήτο τόση, ώστε ακόμη καί περί τής κη
δεία; ήρξ ατο νά γίνεται σκέψις καί τόση ή άπόγνωσι; καί

7
τό πένθος ώστε διήρχετο τά πενθούντα εκείνα κρανία τό πεί
σμα νά μή δεχθούν τήν δαπάναις τού Κράτους κηδείαν, διά 
νά μή χάσουν τίποτε έκ τού Κουμουνδούρου των, νά είναι 
πάντοτε ’δικός των, όλος, καί νά μήν οφείλουν τίποτε δι’αΰ- 
τόν είς κανένα άλλον.

Ένώ αυτά έψιθυρίζοντο έν ολοφυρμοί; καί δακρύοις είς τό 
κάτω πάτωμα, είς τόν οργανισμόν τού άσθενούς ύπεισήρ- 
χετο μυστηριώδης βελτίωσις, ώς νά μετηλλάσετο έν μέσω 
νεφών^καί δμίχλης θεατρική τις σκηνογραφία ϊνα τήν δια- 
δεχθή γλυκύ τι καί απαλόν λυκόφως.

'Ο άσθενής έβασανίζετο άπό βαθείας πρωίας μή δυνάμε- 
νος νά άποχρεμφθγ. Τούτο ηυξανε τήν δύσπνοιαν καί έδεί- 
νου τήν θέσιν του. Περί’τήν 8ην όμως ώραν έπήλθε άφθονος 
άπόχρεμψις, έπαναληφθεΐσα περιοδικώς μέχρι τού μεσονυ
κτίου, οί δέ ιατροί Βούρος καί Καραμήτσας έδήλωσαν τό γε
γονός ώς σημεϊον βελτιώσεως καί ένεστάλαξαν πάλιν τήν 
έλπίδα είς τόν άπεγνιοσμένον έκεΐ συναθροισθέντα κόσμον.

"Εκτότε ήρχισε θεραπεία τονωτική. Άπό τής 8 μέ
χρι τής 12 δ άσθενής έλάμβανεν εΰαρέστως ζωμόν καί κονιάκ.

Προκειμένου δέ νά μεταλλάξη κλίνην, έμενεν έπί ικανήν 
ώραν άνακεκλιμένος έπί πολ.υθρόνας. 'Η φυσιογνωμία του ήλ- 
λοιώθη πολύ. Άπώλεσεν ή μορφή του έκεΐνο τό άφθονον τής 
σαρκός, έφ’ ής διεχύνετο άφθονον έπίσης τό μειδίαμα. Άλλ 
ή φωνή του άκόμη έντονο; καί ή ψυχή του έντονωτέρα.

"Οτε καταγίνουσιν μέ τήν τοποθέτησιν νέας κλίνης, μειδιών 
έλ.εγε :

— Μή δά τόση φασαρία γιά ένα κρεβάτι.
Τότε συνέβη καί τό εξής έπεισόδιον.
Είχεν είσέλθει είς τό δωμάτιον μεταξύ τών τοποθετούν- 

των τήν νέαν κλίνην καί ό οικείος κλητήρ Μιχαλέας, άνευ μά
λιστα τού έπενδύτου αυτού.

'Ο Κουμουνδοϋρος τόν άνεγνώρισε καί μ’ εκείνα τά δημο
κρατικά του ένστικτα,

— Βρέ, τού λέγει, έσύ είσαι Γιάννη;
— Τόν έγνώρισες καί χωρίς σουρτούκο ; τού λέγει ή κυ

ρία Κουμουνδούρου.
— Ώς έκεΐ μέφερες, νά μήν τόν γνωρίσω ;
*0 δέ πτωχός Μιχαλέας ευρών ευκαιρίαν, μεθ’ ορμής ήσπά- 

σθη τήν χεΐρα του καί μέ δάκρυα τού είπε !

— Ζήσε, γιά τό έθνος καί τή φτωχολογιά.

Περί τήν 8ην καί ήμίσειαν ήλθεν έκ μέρους τοϋ βασιλέως 
ό κ. Χαντζή-Πέτρος έν στολή,.

Καθ’ όλον τό διάστημα τής άνακουφίσεώ; του αυτής, αι
σθανθείς είς τάς φλέβας του έπανερχομένην τήν ζωήν, ό Κου
μουνδοϋρος είχε·/ άκατάπαυστον συζητητικήν όρεξιν. Καί πρό 
τής έπελθούσης νέας τροπής είχε προσκαλέσει τόν ιατρόν 
Παπαδοπούλαν, έννοών νά μιλήση, πολιτικά. Μετά ταύτα δέ 
έπέμενεν ομίλων περί ιατρικών πραγμάτων καί έξετάζων
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μετά τοΰ κ. Καραμήτσα τάς τής νόσου του υφ’ άλας τάς 
δυνατάς επόψεις. Δέν έλησμόνησε νά έρωτήσή ακόμη καί περί 
τής επιτροπή; τού προϋπολογισμού, τόν δέ κ. Καραμήτσα 
περί κάτι νομοσχεδίων ιατροσυνεδριακής φύσεως.

Τώρα ένθυμούμεΟα τήν μεγάλην ό'ρεζιν ήν εΐχε πριν άσθε- 
νήση όπως λάβη τόν λόγον έντόνως καί μακρώ; έν τή βουλή 
περί τών φορολογικών νομοσχεδίων. Πρώτην ίσως φοράν έ
δειξε τόσην επιμονήν εις τήν επιστημονικήν μελέτην των ζη
τημάτων αυτών, αυτός ό συνήθως τάς αγρυπνίας τών άλλων 
άναπληρών διά τής τόσον ευαντιλήπτου ευφυΐας του.

Έν ταΐς αίΟούσαις ^κουβέντιαζε κόσμος πολύς. Άλλου οί 
Κύριοι, άλλου αί Κυριαι. Μετά τάς φιλέλπιδας διαβεβαιώσεις 

τοΰ κ. Βούρου, ήρχισαν ακόμη καί αστεϊσμοί. Ώς νά έπρεπε 
καί διά πυροτεχνημάτων ακόμη νά έκφρασθή ή προσωρινή 

δειλή χαρά, τά χάρτινα πυροφάνια άνήρχοντο καί κατήρ- 
χετο, έν μύσω κρυφών γελώτων. 'Ο βοηθός τής αστυνομίας 
Κολοκοτρώνης έπερνε καί σημειώσεις όλων τούτων. ’Ίσως 
είχε διαταγήν νά τά περάσγ, εις τό αστυνομικόν Δελτίον.

Ί1 γελαστικωτέρα μορφή ήτο ή τοΰ Πλατούτσα. μεθ’ολας 
τάς περιοδικά; ερωτοτροπίας του πρός τ’ άλλα κόμματα 
μένοντο; πιστού εις τόν Κουμουνδοϋρόν του. Έπείραζε κάμ

ποσους. Επέτυχε όμως μόνου εις τό πείραγμα τοΰ ιατρού Χα
ριλάου.

Έπρόκειτο περί τής διακλαδώσεως τής ιατρική; καί εις 
εμπειρικούς καί εις κομπογιανίτας καί συνεδυάζετο ή κου
βέντα αυτή μέ τό άναντικατάστατον τοΰ Κουμουνδούρου, ότε 
ό Πλατούτσας, πλησιώζων τόν έν λόγω ιατρόν, μέ τό φαι
δρόν αυτού άΟυρόστομον:

— Γίνεσαι έσύ Κουμουνδοΰρος ; ’Όχι. Έγώ γίνουμαι Χα

ρίλαος.

Καί ένας άλλος αστείος έλεγε:
— ’Αφού γέλασε τόσο κόσμο, τώρα θά γελάσγ καί τό

Ζ«Ρ°· ________

Εις τά ιατρικά συμβούλια έλαβε μέρος καί ό ιατρός τοΰ 

Γάλλου-Ναυάρχου.
Ε’ς τόν ασθενή, κατά γαλλικήν λεπτότητα, έπαρουσιάσθη 

ώς υπασπιστή; τού Ναυάρχου, έρχόμενος έξ ονόματος αυτού 
νά τόν έπισκεφθή, καί όχι ώς ιατρός.

Ό Κουμουνδοΰρος τόν ηύχαρίστησε καί τω είπεν ότι θά 
κάμή καί εκείνος τό χρέος του — τής άντεπισκεψεως.

Περί τήν Γ2ην ώραν άπήντησε τηλεγραφικώς ό έν Παρι- 
σίοις διάσημ.ο; ομογενή; ιατρό; κ. Δαμασκηνός, οϋ είχε ζη- 
τηθή ή γνώμη.

Ό κ. Ααυ.ασκηνός έπεδοκίμασε τήν θεραπείαν τών εδώ 

συναδέλφων του, με μόνην τήν διαφοράν ότι ή τονωτική θε
ραπεία νά έξακολουθήσγ έντονώτερον.

Περί τήν 2αν μετά τό μεσονύκτιον άπεχώρησαν καί οί 
ιατροί Καραμήτσας, ΙΙαπαδόπουλος καί Ζαλώνης, έκφράσαν- 
τες πολλά; ελπίδα;, καθόσον μάλισπα ή ημέρα τή; Πέμπτη; 
ήτο ή όγδοη άπό τής νόσου, ή καί κατά συνέπειαν, ή κρι- 
σιμωτέρα κατά τούς ιατρούς.

Άπό τή; 2ας ώρας μ. μ. έως τής πέμπτη; πρωινής ό ά 
σθενής έκοιμήθη ήσυχώτατα, έφιδρώσας ελαφρώς.

Τήν πρωίαν τής Παρασκευής ή αυτή βελτίων κατάστα- 
σις. Οι ιατροί πάλιν συνήλθον εις συμβούλια, ό ασθενής έχει 
όρεζιν. Είπε μάλιστα πρός τούς ιατρούς :

— "Ολο μέ ζουμί θά με περνάτε; Δεν μέ δίδετε καί 
’λίγη μπριζόλα ;

Τό ηθικόν του εις άρίστην κατάστασιν.

Περί τούς εκατόν φίλου; καί φίλας έμειναν δι’όλης τής 
νυκτός άϋπνοι.

θ' καφές έπηγαινοήρχετο ώς στηλωτικός εναντίον τής α
γρυπνίας.

Απόψε παριστάνεται τό δεύτερον ό >Ιάκ6εΟ. Εϊμεθα 
βέβαιοι ότι άθρόοι Οέλουσι συρρεύσει οί θεαταί όπως άπολαύ- 
σωσι τοΰ σαικσπηρείου αριστουργήματος. Καί δέν πρέπει νά 
γείνη άλλως. 'Ημείς οί ρωμγ,οί οί συστηματικοί μεμψίμοιρη 
οί μουρμ,ουρίζοντες παντού καί πάντοτε καί περί πάντων ότι 
δέν έχομεν τούτο καί ότι μάς λείπει εκείνο, οί έχοντες έως τό 
μέγα,καί δίκαιον παράπονον ότι καί αυτόν τόν μέγαν Σαίκσπηρ 
μας τόν έκαμαν σαχλόν έν Έλλάδι οί σχολαστικοί μας πε- 
ράσαντες αυτόν διά της διόδου τού έγκεφάλου των, 
ιδού έπί τέλους ότι άπεκτήσαμεν ζωντανήν καί σπαρταριστήν 
μετάφοασιν τών καλλίτερων δραμάτων τού Σαίκσπηρ, ότι ά
πεκτήσαμεν ηθοποιόν δυνάμενον έν καλλιτεχνική τελειότητι 
νά διερμηνεύσγ αυτά, καί μετενεγκόντα έπί τή; σκηνής ήμ.ών 
έξ αυτής τής πατρίδας τού Σαίκσπηρ έν είδος αγγλικού ρί
γους, μίαν γνησίαν άπήχησιν τής μεγαλοφυίας τού πονητού. 
Ίίμείς δε τί κάμνομεν ; Τρέχομεν όλοι νά έορτάσωμεν ένθου- 
σιωδώς τήν έλευσιν τής τέχνη; καί εις τό θέατρόν μας ; Ώ ! 
όχι- εϊμεθα μουδιασμένοι· κρύοι’ καί προ πάντων αί κυριαι* 
εϊμεθα σχεδόν απογοητευμένοι· καί ήξεύρετε διατί; διότι 
τόρα πλέον δέν θά δικαιούμεθα νά μεμψιμοιρώμεν ό Λεκατσάς 
μάς ήρπασεν άπύ τό στόμα μας έν θέμα μουρμούρας' καί μάς 
κοστίζει.

Έν τούτοι; μεθ’ όλα ταύτα, άπόψε προμηνύεται μεγάλη 

συρροή είς τόν Μάκβεβ, διότι ή στεντόρεια φωνή τού Σαίκ
σπηρ είνε ικανή νά πνίξη καί ταΐς μουρμούραις μας.

Δέν έλησμονήσατε βέβαια τούς σατανικούς εκείνους Βενί 
ζούγ-ζούγ μέ ολον τόν κύκλον τών σατανικών παιγνιδίων 
καί τήν ζουγζουγκικιδίαν των. "Οσοι έχετε πόθον νά τούς ϊ- 

δετε, καί όσοι λαχταρειτε νά τούς γνωρίσετε, πηγαίνετε είς 
τό θέατρου τών ’Ολυμπίων αύριον καί μεθαύριον άπό τής 2 112 
μ. μ. διά νά τούς άπολαύσητε.

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

ΦΡΟΤ-ΦΡΟΥ
Άκουσθέν κατά τήν παράστασιν τού Μάκβεθ 
— Τόν παλγ,ό καιρό τού; Αθηναίους τούς έπλήρωναν γιά

νά πάνε είς τό θέατρο- τόρα οί Αθηναίοι πληρώνουν, άφησε 
πλειά τά εισιτήρια, αλλά ακόμα καί φόρο, γιά τό θέατρο ’.


