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Κατά τ ά  τελευταία έτη ΙκανεΛημμένως Ιγένοντο διάφο
ροι καί σφοδραϊ συζητήσεις Ιν τοΐς εόρωκαϊκοις κοινοβουλίοις 
περί του ζητήματος της 

• περιστολής τής χρή- 
σεως του οίνου καί των 
άλλων πνευματωδών 
κοτών, Ιδία δέ ,άπό 
τίνος ήρξαντο καί έδώ,
Ιν Γερμανία, καί; αλλα
χού να σχηματίζωνται 
σύλλογοι, σκοκόνέχον- 
τες να περιορίσω σιν 
όσον τό δυνατόν την . 
κατάχρησιν των πο
τών, ήτις όλονέν έξ- 
απλουμένη καί διαδι- 
δομένη είς τάς κάτω- 
τέρας τής κόινωνίας 
τάζεις κατήντησεν έπί 
τέλους μία των φο
βέρων καί α ν ιάτω ν 
σχεδόν πληγών ττς  
σημερινής κοινωνίας.
Εντεύθεν λ α β ό ν τες  
καί ημείς Ιπ’ εσχάτων 
αφορμήν, παρέχομ εν 
παρακατιόντες πληρο
φορίας τινάς καί σημει
ώσεις περί τής φιλο- 
ποσίας χαρά τοΐς δια- 
φόροις λαοίς τής ύφη- 
λίου.

Έ κ  των λαών ττς  
σκανδιναυϊκτς χερσο
νήσου μόνοι οί Νορβη- . 
γοί κυρίως κατώρδ·ω-
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ΒΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗ. Είκών ΒΙ&εε.

σαν ν’ άκαλλαγώσι ττν σήμερον των κίνδυνων καί των άλλων 
έκ της άμέτρου χρήσεως οινοπνεύματος, προερχόμενων βλα- 

. . . " βών, Καταναλίσκουσι
μόνον τό τρίτον μέ
ρος τοΰ Ιν Σουηδία 
καί τό Ικτον του Ιν 

, Δανία Ιξοδευομένου οι
νοπνεύματος, άν καί 
όπωςδήποτε άντικαθ·ι- 
στώσιν αυτό διά βα- 
ρέοςτινόςζόθ-όυ,όμοίου 
προς τον Ιξαγόμενον 

. αγγλικόν.
Μεταξύ των Σουη

δών’ καί τών Δανών, 
, οίτινες άμφότεροι θεω

ρούνται ώς οί μέγιστοι 
φιλόκόται του κόσμου 
λαοί, υφίσταται ή μόνη 

• διαφορά,' ότι οί μεν 
πρώτοι με&υουσι συ
χνότερου, οί δε δεύτε
ροι κίνουσι διαρκώς καί 
άκαταπαόστως, χωρίς 
όμως νά καταντώσιν 
είς μέ&ην. Έ ν  άλλοις 
λόγοις οί μέν κάσχου- 
σιν όξύν αλκοολισμόν, 
οί δέ τόν ετι χείρονα 
καί φοβερώτερον χρό- 
νιον. Ή  διαφορά εΐνε 
ή αυτή, πρός την ήν 
καί ό Μάξ Νορδάου 
εδρε μεταξύ τών παρι- 
σιανών καί τών άγγλων 
τ  γερμανών Ιργατών. 
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'Ο  παρισιανός έργάτης σπανίως με&όσκεται, Ιχειδή όμως Si 
όλης της ημέρας, είτε όταν φάγη είτε μτ, πίνει συγχρόνως 
ποτηριον άψιν&ίου τ  άλλου τίνος „δηλητηριώδους“ ποτού, 
Βιά τούτο ύποκειται είς περισσοτέρκς νόσους καί ταχύτερου 
θάνατον παρά τον συχνότερου με&ύοντα έργάτην των ξέ
νων χωρών.

Ε λβετός τις λόγιος, ασχολούμενος περί την στατιστι
κήν, λέγει εν τινι.έσχάτως Βημοσιευόέντι σπουδαίω συγγράμ- 
ματί του, ότι ,,ε!ς τάς Ηνωμένας Πολιτείας 8έν πίνουν Βιά 
νά πίουν, άλλα Βιά νά μεθύσουν“ , πιστεύει Βέ οτι ή έξις 
αδτη κα&ιερώ&η πλέον καί είς αυτήν την Μεγάλην Βρεττα- 
νίαν παρ’ δλας τάς καθ’ έκάστην καταβαλλομένας έναντίον 
του κακού προςπαθείας,. καί τους απειροπληθείς συλλόγους 
τής έγκρατείας καί τής λιτότητος.

Έ κ  των συγγραμμάτων του Βιασήμου άμερικανου νευ
ρολόγου Dr. Beard μαν&άνομεν, δτι ή την σήμερον έπικρα- 
τουσα νευροπάθεια, καρπός των πυρετωΒών προόΒων του πο
λιτισμού’ καί τής αποστεγνώσεως του κλίματος, ωθεί είς 
την πόσιν οινοπνεύματος, ¿ξαναγκάζει Βέ τούς άπαξ υποκύ- 
ψαντας είς τήν έπιρροήν του Βιεγείροντος τα  νεύρα ποτού 
τούτου νά έξακολουθώσι νά το πίνωσιν. Άλλ’ υπάρχει έκεϊ 
καί έτερόν τ ι  έ&ιμον έπαυξάνον καί ύποθάλπον την κακίαν 
ταύτην, το Κέρασμα. Σπανίως συναντωνται είς το καπη
λειού ’Αμερικανοί χωρίς εΤς Ιξ αυτών νά πληρώνη τά  χοτά 
των άλλων, μεδ* ό.έτερος αναλαμβάνει.τήν ύχοχρέωσιν.τού
την καί ουτω καθ’ εξής μέχρι του τελευταίου. Ή  αυτή 
κακή συνήθεια επικρατεί καί μεταξύ των εργατών τής Σουη- 
Βίας, έσχάτως Βέ ήρχισε καί έν Γαλλία ν’ άναφαίνηται αύτη 
συχνάκις υπό τδ όνομα Tournée.

’Εν γένει ολίγον μεν εΐνε γνωστόν, άλλ’ άληθέστατον, 
ότι κατά τά  τελευταία ετη του αίώνος τούτου έν Γαλλία 
λίαν ΒιεΒόδη ή χόσις ρακής, έν <5 είς τάς άλλας χωράς 
έμεινε τουλάχιστον στάσιμος καί εις τινας μάλιστα έξ αυ
τών, ώς έν Νορβηγία, καί ήλαττώθη. Έ ν έτει 1830 ή έτη- 
σία κατά μέσον όρον κατανάλωσις ήτο 2 '/4 λιτρών κατά 
κεφαλήν, μέχρι Βέ τού 1880 ηόξή&η είς 7’/3 λίτρας, χοσδν 
ανώτερου καί τού έν ’Αγγλία καταναλισκομένου, ενθα Βέν 
υπάρχει οϊνος, έν ω ή Γαλλία εΐνε μία των είς οίνον ευφο· 
ρωτάτων χωρών τής γης, ήτο τουλάχιστον προ τής φυλλο- 
ξήρας τοιαύτη καί εΐνε άκόμη μεταξύ των οίνόπνευμα κινόν- 
των λαών. Ή  θλιβερά καί ολεθρία αδτη αδξησις τής κα- 
ταναλώσεως έξηγείται έκ των όσα μαν&άνομεν περί τών 
έχικτήτων έξεων καί ή&ών τού λαού τούτου. Έ ν  έτει 1876, 
Βιηγεϊται 6 ανωτέρω μνημονευ&είς Ελβετός, Ισχηματίσ&η 
έν Παρισίοις Λέσχη γυναικών, πινουσών άψίνθιον. Έ ν ταΐς 
τακτικάίς αυτών συνεΒριάσεσιν τά  έξημβλωμένα τούτα οντα 
τής κοινωνίας άπείχον πάσης οίαςΒήποτε τροφής καί έπινον 
μόνον όσον τό Βυνατόν περισσότερα ποτήρια του ίΒιαζόντως 
καταστρεπτικού τούτου ποτού, έκείνη Βέ ή όποία άν&ίστατο 
περισσότερον είς τήν ¿χηρείαν τού δηλητηρίου, έξελέγετο 
χρόεΒρος τής λέσχης Βιά τον προςεχή μήνα. Τή 13. ’Ια
νουάριου 1873 εδρεν ή αστυνομία έν τινι πλατεία τών Πα- 
ρισίων γυνάΐκα χεχηγυΤαν έκ τού ψύχους, ήτις συνελ&ούσα 
είς έαυτήν ώμολόγησεν, δτι κατά τήν έσπέραν εκείνην έχιε 
42. ποτήρια καθαρού αψινθίου. ΓΙροςέ&ηκε Βέ δτι ουδέ στα-

γόν» δ&ατος άνέμιξεν είς αυτό Βια νά μτ καταστρέψη τδ 
άρωμα τού ποτού. Παρομοία τις κατάστασις έξημβλωμένων 
γευστικών νεύρων παρεκίνησε καί τούς βέλγους εκείνους έρ- 
γάτας, περί ων ό Dr. Barello έν τινι συνεΒρίω κατά τής 
φιλοποσίας,-συνελ&όντι έν Βρυξέλλαις, Βιηγή&η δτι εΐΒεν 
αυτούς είς ττν γινέβραν των έγχέοντας καί θεΐϊκόν όξυ- Τδ 
Βέλγιον εΤνε μία των χωρών èκείνων, έν αΤς έπ’ έσχατων 
ήρχισε νά γίνηται έπαισθητά ή κατανάλωσις οίυοπνευματω- 
Βών ποτών, άτινα χίνονται κατά προτίμησιν, ώς καί έν Γαλ
λία, συμβαίνει, δταν ό στόμαχος ήνε κενός. Κοινότατον 
όμως έν Βελγίω, ώς καί έν Γαλλία,, έ&ιμον εΐνε νά πίνω<π 
μετά τδν ζύθον r  τδν οίνον ρακήν, pour les faire passer, 
τδ αυτό Βέ συμβαίνει καί |ν  Βερολίνφ καί είς πολλά άλλα 
μέρη τής Γερμανίας, ενθα μετά τον ζύ&Όν απαραίτητον 
θεωρείται καί ποτήριον ρακής ή άλλου τίνος χνευματώΒους 
ποτού. Ό  Γάλλος μάλιστα Βέν ευχαριστείται νά πίη μετά 
μεσημβρίαν τον καφφέ του χωρίς τού petit verre, ττο ι αρω
ματικού τίνος πνευματώΒους ποτού.

Έ ν  'Ολλανδία οί ρ/λλλον παραΒεΒομένοι είς τήν πολυ
ποσίαν εΐνε οί έργάται, οΐτινες καίτοι έσκληραγωγημένοι 
καί άσχολούμενοι είς έργασίας, αιτινες θά  κατέβαλλον 
πάντα μή έχοντα σιΒηρούς καί νευρώδεις μυώνας, έν του- 
τοις άποθνήσκουσιν ένωρίς, Βιότι Βηλητηριάζονται Βιά τού 
οινοπνεύματος. Μία λίτρα γινέβρας καδ·’ έκάστην Βιά πολ
λούς έξ αυτών εΐνε τό έλάχιστον ποσδν τού απαραιτήτου 
αυτοίς ποτού. 'Ο ςτις 8s θέλει νά μισ&ώση αύτούς, οφείλει 
νά συμφωνήση είς τόσας καί τύσας λίτρας ρακής, κατόπιν 
Βέ Βύναται νά προςθέση καί τινα εκατοστά Βιά τάς αλλας 
άνάγκας τής ζωής, αΐτινες Βέν συγκαταλέγονται είς τδ εί
δος τής γινέβρας. "Ολοι αδται αί άνάγκαι θεωρούνται Βευ- 
τερευούσης φυσεως, πρώτη Βέ καί κυρία άνάγκη εΐνε τδ 8η- 
λητηριώΒες ποτόν. Τά χρήματα ώς μόνον μισθόν άποποι- 
ούνται πάντοτε, Βιότι ή πρώτη καί τελευταία αυτών άνάγκη 
εΐνε ϊ  γινέβρα, έκτος 8’ αυ’της ουΒεμίαν άλλην γνωρίζουσι.

Τδ Ιναντίον συμβαίνει χαρά τοΐς 'Ρώσσοις. Κατά τάς 
νεωτέρας πληροφορίας ό ρώσσος έργάτης Βέν πίνει καδ·’ 
ϊξιν καί μόνον άπλώς καί ώς έτυχε. Δεν πίνει μέν συχνά
κις, άλλ’ οσάκις πίη πρέπει καί νά με&υσθή. Έ ν  τούτοις 
υπάρχει δμως Βΐαφορά τις μεταξύ τών κατοίκων τής μεγά
λης καί τής μικράς 'Ρωσσίας. Οί πρώτοι Βέν πίνουσι συν
ήθως καδ·’ εκάστην, άλλ’ άμα χαρουσιάσ&ή τις ευκαιρία καί 
έκτεθώσιν είς τδν πειρασμόν, καταλαμβάνονται ώςεί ύχδ 
μανίας καί άκαταχαόστως πίνουσιν έχί ολοκλήρους ημέρας 
καί έβΒομάΒας άκόμη. Πολύ νηφαλιώτεροι εΐνε οί κάτοικοι 
τής μικράς 'Ρωσσίας, οί όποιοι Βέν παραφέρονται έκ τού 
ποτού, άλλα δ-υσιάζουσιν είς τον Βάκχον μόνον όσάκις πρό- 
κειται νά ΒιασκεΒάσωσι καί ευ&υμήσωσι.

Τό αυτό Βύναται νά ρηθή καί περί ημών, τών Ε λ λ ή 
νων, καίτοι στερουμε&α έν τώ  ζητήμαη τουτω των αναγ
καίων στατιστικών πληροφοριών. 'ΟπωςΒήποτε γνωστόν εΐνε 
είς πάντας, δτι ό Έ λλην άείποτε Βιεκρί&η έπί νηφαλιότητι 
καί λιτότητι περί τάς Βιαφόρους σωματικάς απολαύσεις, καί 
μάλιστα τάς έν εΐΒει ξυστής ουσίας παρεχομένας,'άν άπό- 
λαυσις Βύναται νά ονομασ&ή r  Βιά ΒηλητηριωΒών καί θα
νατηφόρων ποτών άπονάρκωσις τών ήμετέρων αίσδ·ητηρίων.

ΚΛΕΙΩ. 343

E M f l,  Η Μ Ι Κ Ρ Α  Κ Ι Ο Υ Ρ Τ Ι Ι Σ Α .

Ή  μικρά Έ μώ  ήτο ωραία. Καίτοι Βέ οί γονείς καί 
υλα τά  λοιπά μέλη τής άγρίας οίκογενείας, είς ήν ανήκε,
-τδ έγνώριζον, αυτή ούτε κάν τδ  ¿μάντευε, Βιότι κανείς Βέν 
είχε τή  τδ  είπεΤ μέχρις έκείνης τής έποχής. Τούτο δμοις 
ήρχισεν ήδη νά σκέπτηται νά τό κάμη ό σείχης τής φυλής, 
επειδή πρώτος αυτός παρετήρησε μετ’ εύαρεσκείας τδ  άγριον 
ρόδον, τδ όποιον έξήν&ει μεταξύ τών οπαδών του. Άν 
ή&ελέ τ ις  ν’ απόκτηση τ ι από τδν αυστηρόν σεΐχην, — ό 
όποιος παντού ήτο γνωστός Βιά τήν σκληρότητα καί άπαν- 
&ρωπίαν του, —  «πετείνετο πρώτον προς τούς γονείς τής 
Έμοϋς,. οί όποιοι αμέσως έστελλον τήν μικράν μέ Βώρά 
τινα πρός τον σεΐχην, καί οδτος άμεσοις έξεπλήρου τήν «ιτη- 
σιν. Άλλα Βέν παρήλδ-ε πολύς καιρός καί ήρχισαν νά Βύ,'- 
,σχυρίζωνται εις τδν τόπον, δτι ό σεΐχης καί δταν άκόμη ή 
Έ μώ  ¡χέ κενάς χέϊρας έπήγαινε χρδς αυτόν, καμμίαν παρά- 
κλησιν τών μαύρινν της ματιών Βέν ηδύνατο ν άποκρούση.

Σήμερον Ιπρόκειτο νά γίνη μέγα πολεμικόν συμβούλιον 
χαρά τοΐς γονεύσι τής μικράς κόρης. Μέγας κίνδυνος ήπεί- 
λε>. οκτώ ωραίους κούρδους νεανίας καί μεταξύ αυτών τδν 
γενναΐον Μεκκόν, ό όποιος άπό καμμίαν ληστρικήν έκδρο- 
¡χήν Βέν έπέστρεφε χωρίς νά φέρη καί Βώρόν τ ι  πρός τήν 
μικράν Έ μώ , ¿λίγα τινα μεγάλα ψευΒομάργαρα, ή ποικιλό- 
χρουν τ ι  μανΒήλιον, ή καί ζεύγος κίτρινων ευμαρίΒων, τάς 
οποίας ή μικρά κόρη μόνον τάς εορτάς, καί τότε Βιά νά μή 
.τάς χαλάση άντί νά τάς φορή είς τούς πόΒας, τάς έκράτει 
πάντοτε είς τάς χεΐρας. Ο ί νέοι ουτοι εΐχον επισύρει έπί τήν 
κεφαλήν των ττν οργήν τού σεΐχου, Βιότι ληστεόσαντες με
γάλην τινά έμπορικήν συνοδίαν' εΐχον κρατήσει δι’ εαυτούς 
τύ μεγαλείτερον καί έλκυστικώτερον τής λείας μέρος. Άλλ’ 
ό προδότης Βέν κοιμάται. Είς έξ αυτών, ί>εωρών τδν εαυ
τόν του άΒικη&έντα υπό τών άλλων, π«ρεπονήδ·η ολίγον, J  
φαίνεται, μεγαλοφώνως καί τού άσκοπου τούτου θορύβου 
συνέπεια ήτο νά ήνε τΒη άπαντες κεκλεοσμένοι sv xcvc στενή 
καί πνιγηρά άπο&ήκη, έπειΒή παρά τοΐς ΚούρΒοις Βέν είς- 
ήχδ·η άκόμη ή χρήσις έν γένει τών φυλακών. Έμφοβοι οί 
δ-ήλεις συγγενείς τών περιορισ&έντων, μητέρες, άΒελφαί, συ-1 
ζυγοί καί μ.νησταί, εΒραμον γοερώς &ρηνούσαι πρδς τδν 
καινοφανή Ταμερλάνον καί ήσπάζοντο, χάριν ζητοϋσαι, τούς 
ώμους καί τδ κάτω μέρος τών ποΒών του. Ά λλα μάτην 
ό φιλάρπαξ σεΐχης, 9-εωρών τά  ίερώτατά του « β ή μ α τ α  
προςβεβλημένα, ήτο ξένος πρός πάσαν ευσπλαγχνίαν. Μόνη 
ή Έ μ ώ  εΐχε πλέον άπομείνει ώς τελευταία άγκυρα έλπίΒος· 
εν τούτοις καί αυτή ή  μήτηρ της T h  φοράν ταύτην ολί· 
γην έμπιστοσύνην εΐχεν είς τήν έπιρροήν της, Βιότι ό σεΐ
χης είχεν όρκισδ··? τδν φοβερώτατόν του δρκον, δτι ή&τλεν 
έκΒικήσει ττν  άπώτην Βι’ αίματος, Βέν εΐχε Βέ κατορθώσει 
νά τδν καταπραύνη oí-re «άν «¿τή ή πρό τών ποΒών του 
κατά&εσις όλων τών ύπεξαιρε&-έντων λαφύρων. Έ π ί οκτώ 
όλοκλήρους ημέρας οί φυλακισμένοι νεανίαι ήσαν ήναγκα- 
σμένοι δρ&ιοι νά κοιμώνται, ό Βέ σεΐχης έξηκολοό&τι νά 
ήνε άκαμπτος, Ιως ου έπί τέλους αί παρακλήσεις τών άπα- 
ρ«μυδ·ήτων γυναικών κατώρΐκοσκν νά άρωσιν όλους τούς 
δισταγμούς τής μητρός τής ωραίας κορασίδος. Ουτω λοι
πόν σήμερον ή Έ μ ώ  έστολίσ&η μετ' ΙΒιαζοόσης φροντίδος 
Βιά ττν  έκτακτον ταύτην πρεσβείαν της· μία νεόνυμφος τη 
έφερε τά  ωραία τού γάμου της πέδιλα, πεποικιλμένα διά

γνησίων μαργαριτών καί κεκοσμημένα Βιά μεταξωτών κροσ
σών, μία άλλη τή  ένέδυσε τδ  καλλίτερου της φόρεμα, τδ  
όποιον γύρω γύρω εΐχε κεντήσει ή περιφημότερα κεντήτρια 
τής φυλής. Είς τά  ώτα τη ¿κρέμασαν μεγάλους, χρυσούς 
δακτυλίους όμοιους πρδς ¿κείνους, τούς όποιους τδν παλαιόν 
καιρόν ελαβεν ή 'Ρεβέκκα παρά τού Έλιέζερ, καί έπί τής 
κεφαλτς έτέδη κάλυμμα καινουργές, χρυσοποίκιλτον καί έχον 
διάφορα ωραία χρώματα· ώς περιδέραιον έφερε τά  ΙΒικά 
της τεμάχια κοραλλίων καί τά  μεγάλα καί άπαστράπτοντα 
ψευΒομάργαρα, τά  όπόία ό Μέκχος τη εΐχε χαρίσει. Είς 
τάς χεΐρας τή  έδό&η ώς Βώρον πρδς τδν σεΐχην ζεύγος τρυ- 
γόνων Ιξ ¿κείνου τού γένους, δπερ έν ’Αραβία καλείται Κε- 
ρίμ, έπειΒή, λέγεται, ή φωνή των ομοιάζει πολύ πρδς τδ 
,,Γιά Κερίρ.“ (ώ &·εέ). Μεγάλη αμαρτία θεωρείται νά κρά
τηση τις περιορισμένα τά  ωραία ταύτα καί μελαγχολικά 
πτηνά, τά  όποια είς το  άνώτερον μέρος τού λαιμού έχουσι 
μέλανα καί πολύ ωραία κεχαραγμένον δακτύλιον. Τέλος 
μετά πολλάς προετοιμασίας ή Έμώ ήτο έτοιμος πρδς απο
στολήν. ’Αλλά Βέν 8·ά λησμονήση δρά γε τάς προφορικώς 
Βοδτίσας είς αυτήν οδηγίας καί διδαχάς; Δέν &ά φοβηΟ·ή 
δρά γε νά φιλτση τάς χεΐρας τού σεΐχου, νά περιγράψη τό 
άλγος καί τ ίν  δλίψιν τών συγγενών καί κα&ώς πρέπει νά 
Ικ&έση τήν άποφασιν τών νέ«ν, όπως μή περιπέσωσιν έκ 
δευτέρου είς τδ αυτό αμάρτημα;

'Ο  ήλιος έκπέμπει σήμερον καυστικωτέρας ή άλλοτε 
τάς ακτΐνάς του- ό σεΐχης διέταξε να στρώσωσι τδν τάπητα 
του πλησίον τού ποταμού καί ¿δώ αναπαύεται στηριζόμενος 
έφ’ ενός χρυσοκέντητου' προςκεφαλαίου. Μία τών γυναικών 
του ίσταται παρά τήν κεφαλήν του καί κινεί τδ πλατύ ρι- 
πίδιον ακοιταπαύστως υπεράνω τού οπό τής πολλής θ·ερμό- 
τητος βασανίζομένου παντοδυνάμου αρχηγού. Διά νά κα- 
ταστη Βέ τδ  ύπδ τού ριπιδίου σχηματιζόμενον ρεύμα έτι 
ψυχρότερου, από καιρού είς καιρόν βυθίζει αυτό είς τά  κύ
ματα τού παραρρέοντος ποταμού· μία άλλη, δούλη, ίστα- 
ται είς τδ άλλο άκρον καί άνεμίζει τούς πόΒας τού αυ
στηρού άνδρός. Κατ’ ¿κείνην άκριβώς τήν στιγμήν βλέ
πει ουτος μακρό9·εν προςερχομένην τήν Έ μ ώ  καί «νεγερ&·είς 
ολίγον τήν έρωτα: ,*Α, Έ μώ , Βέν σου εΐνε καί ’σένα με
γάλη ζέστη; Άλλ’ αάττ τδν ατενίζει μετά σοβαροτητος 
. . . . τ ί νά το} εΐπη πρώτον; Μάτην προςπα&εΐ νά έν&·υ- 
μη9·ή τήν σειράν τών ΒιΒαχ&έντων λόγων,' όλους άπ’ αρχής 
μέχρι τέλους, όλους τούς ¿λησμόνησε. Καί αυτή τ  ίΒία 
&·ερμαν9·εΐσα παραπολύ ένεκα τού πολλού δρόμου μόλις Βό· 
ναται νά συλλαβή καί νά έκφραση αυτήν μόνον τήν ιδέαν: 
,ΓΑχ, τ ί  ζέστη &ά υποφέρη τώρα καί αυτός ό καϋμένος 
Μέκκες! Τ ί καλά άν ’μπορούσα νά τού πάγω ολίγα σταμνιά 
απ’ έχεΐνο ’κεΐ τδ  δροσερό καί κρύο νερό! . . .

— Λοιπόν, Βέν άποκρίνεσαι ουτε είς τούς λόγους μου;
Έ μ ώ ; Τ ί έχεις;

— 'Α χ! άπήντησεν ή μικρά μέ φωνήν πνιγομένην υπό 
τών δακρύων, πώς δ ά  βασανίζη δρά γε  τον καύ'μένο·/ Με’κ- 
ν,ον μέσα ’ςτήν αποθήκη ή μεγάλη αυτή ζέστη!

Ό ργίλως στρέφεται δ σείχης πρδς τδ  άλλο μέρος, Βει- 
κνύων αυτή τά  νώτά του, άφωνος παραΒίδει ή περικαλλής 
κόρη τά  προςενεχ&έντα Βώρα είς τήν όλίγον άπωτέρω ίστα- 
μένην υπηρέτριαν καί κλαίουσα απέρχεται έκεΐ&εν. Πλήρης
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κατήφειας καί θλίψεως κλίνει η ωραία της κεφαλή ήδη, 
ί τ ι ς  άλλοτε μετά τόσης ύχερηφανείας : προςέβλεπε τον περί 
αυτήν κόσμον' πόσον, κακώς ¿ξεπλήρωσε τήν σπουδαίαν της 
άχοστολτν! Τί-όφείλει τώρα νά εϊπη προς τάς καραδοκούσας 
γυναίκας;.-Δέν εΐχεν όμως ανάγκην λέξεων, διότι το κατα- 
βεβλημένον της χρόςωχον. έφανέρονεν αρκετά, όταν έφθασε 
προ της πύλης τής χαμηλής οίκίας των γονέων της. Ό λο- 
λύζουσαι καί .καταρώμεναί τόν σν.ληρόκαρδον σεΐχην· έγκα- 
τέλιχον αί ξέναι γυναίκες τήν άπαραμύδητον Έ μώ  καί τους 
γονείς της. ' .

Ή  μικρά κόρη καμμίαν δρεξιν δεν είχε πλέον σήμερον 
νά πλέξη περισσότερον το περιπόδιόν της, δεν τή ήρεσκε 
δε έχίσης νά έξέλθη εις νομήν των πατρικών κτηνών. Δεν 
•/δυνατό νά λησμονήση τον Μέκκον κα&ειργμένον έντός τής 
στενής φυλακής και βεβυθισμένη είς.λυπηράς σκέψεις περιε- 
πλανάτο τήδε κάκεΤσε έντός τής πατρικής καλύβης· „Πό
σον ανόητη ήμουν! ..Τώρα πλέον <5 Μέκκος θά σκάση εκεί 
άπό τήν .πολλή · ζέστη. Ποιος θά μου φέρνη υστέρα μαρ
γαριτάρια καί μανδήλια ;. Καί έγω ήθελα ίσια ίσια νά τον 
παρακαλέσω- τήν ερχόμενη φορά νά μου φέρη ΐδιαις παν
τόφλες ’ςάν έκείναις ’που ’φορούσα σήμερα.

Αίφνης ακούει τήν στιγμήν έκείνην καλουμενον το 
όνομά της· Έμώ! Έμώ! ΕΤνε δυνατόν; Ή  φωνή τουΜέκκου.

Νά και αυτός ό Ιδιος έρχεται μετ’ ολίγον τρέχων καί χαι
ρέτα  αυτήν περιχαρώς καί εύφροσύνως. „Έμώ, ευλογημένη 
Έμώ! Έ λ α  γρήγορα, γιά τ ι σέ περιμένουν! *0 σεΐχης μόλις 
πρδ ολίγον μάς άφησεν Ιλευθέρους καί όταν έτρέξαμε νά 
του φιλήσουμε τά χέρια καί τά  ποδάρια, μάς εΤπε νά ελ- 
8·ωμε ’ςέσένα. Έ άν  δεν έλυπειτο, καθώς είπε, εσένα πε
ρισσότερο καί άν δ'εν εκαμνε σήμερα τόσον μεγάλη ζέστη, 
θά μας άφινεν όλους νά ψοφήσουμε καί νά σαπήσουμε μέσα 
’ςτή στενή καί βρώμικη ώποθήκη.“ Πόσον γρήγορα ετρεξεν 
ήδη ή Έ μώ  μ'ε τον Μέκκον προς τούς γονείς της, πόσον 
έγκαρδίως τήν ήσπάσ&ησαν καί την ηύχαρίστησαν οί εύθυ
μοι ήδη καί περιχαρείς συγγενείς των φυλακισμένων!

— νΑχ, Μέκκο, εΤπεν ή Έ μώ  πρός τόν νεαρόν πολεμι
στήν, ότε τω εσπέρας μετά τήν εορτήν τής απελευθερώ- 
σεώς του έπέστρεφον οίκαδε, μή ξεχάσης," όταν γυρίσης ¿το 
καμμιά γκασσού (ληστρική έκδρομή) νά μου φέρης παν
τόφλες ’ςάν έκείναις ποΐΓ έφορούσα σήμερα.

Ό  Μέκκος δ'εν τό ¿λησμόνησε καί «ί εύμαρΐδες τής 
μικράς κόρης ¿χρησιμέυσαν πρός τόν αυτόν σκοπόν, πρός 
ον καί οί σήμερον υπό τής νεονύμφου δοθεϊσαι αυτή, δη
λαδή είς ευτυχή καί ευδαίμονα μότα του γενναίου Μέκκου 
γάμον.

Δ ( 5  X .

ΣΥΜΠ0Σ10Ν ΠΑΡΑ TÛ ΤΙΣΙΑΝ0.

/ ο λαμπρόν της ημέρας βλέ- 
φαρον κλίνει ήδη πρός 
τήν δυσιν αύτού, μακρό- 
θεν δ’ ¿πιφαίνεται βρα
δέως προςερχομένηήίσπέ- 

Πανταχου έπικρατεΐ βαρεία 
σιγή κώ. άθορύβως διασχίζουσι τά  
περί τήν Βενετίαν ρείθρα τής 

.Άδριατικής. «ί λέμβοι ώςεί φασμα- 
τώδη πλοιάρια, φέροντα μυστη
ριώδεις έπιβάτας. Καί ή φύσις 
καί ¿ άνθρωπος φαίνονται τήν 
ώραν-τούτην δτι αναπαύονται από 
τών κόπων τής μόλις παρελθου- 
σης ημέρας. Καί περιαυγάζει μέν 
ακόμη ό δύων ήλιος τούς πέντε 
βόλους τής Ικκλησίας του 'Αγίου 

Μάρκου, αλλά και αυ’τος μ ετ  όλίγον θα  έξαφανισθή έντε- 
λώς, η νυξ. θα  έξαπλωση τόν σκοτεινόν αυτής πέπλον καί 
τήν ώραίαν Βενετίαν θά  χαιρετήσωσι διά τών φαιδρών των 
ε^σματων οί λεμβούχοι — ούχί βεβαίως ακόμη διά τών 
στροφών του Τάσσου, διότι ή μεγαλοφυΐα αδτη δεν άνέ- 
λαμψεν είςέτι είς τόν «στερόεντα τής ’Ιταλίας ουρανόν. Τό 
έτος, περί οδ γράφρμεν, εΐνε τό .]532 , φαιδρόν καί πλήρες 
διασκεδάσεων ,διά τήν Βενετίαν, δπως καί παν άλλο Ιτος 
του παρελθόντος καί του μέλλοντος τής ένδοξου δημοκρα
τίας, ώς άξιοσημείωτον δ’ αυτού ημέραν έκλέγομεν τήν 
1**· τοίΐ μηνός_ Αύγουστου.. Τότε έορτάζουσιν οί 'Ίταλοί το 
ferrare Agosto,, ¿ .δε.λαός έπωφελεΐται της αφορμής ταύ- 
της, δπως θύ,ση καί παραδοθή είς θορυβώδεις απολαύσεις, 
χωρίς νά γνωρίζη πόθεν προέκυψεν ακριβώς ή έορττ. Έ ν

'Ρώμη το ferrare Agosto καί ή έορτή τών αλύσεων του 
Πέτρου εχουσι τήν αυτήν σημασίαν, έν τούτοις κατά τήν 
πάροδον τοσούτων αίώνων φαίνεται δτι άρχοαόν τ ι  έθιμον 
διετηρή&η μέχρι τών χρόνων τούτων ύχό νέον μόνον έν
δυμα καί ημείς ένθυμούμεθα, δτι ferrare Agosto ούδεν 
άλλο σημαίνει παρά ,,έορταί του Αύγουστου“ (Fei'iae Au- 
gustae). Περί του Αύγουστου δέ καί τής αρχαίας 'Ρώμης 
όμιλεΤ καί ό θείος καλλιτέχνης, δςτις έκεΐ άπέναντι ημών 
κά&ηται. 'Ο  .διάλογος άπό τού αρχαίου Αύτοκράτορος με
ταπίπτει είς άλλον νεώτερον αύτοκράτορα. Τισιανός da Ve- 
cello λέγεται ο καλλιτέχνης, 6 δέ νεώτερος οδτος αύτοκρά- 
τωρ όνομάζεται Κάρολος ¿ Ε '.

Πλήρης θέλγητρων εϊνε ή γωνία έκείνη της Βενετίας, 
εν&α ό Τισιανός συνή&ροισε περί εαυτόν , τους έκλεκτους 
αυτού φίλους. Μάλλον δέ παντός άλλου αυτός ό καλλι
τέχνης αισθάνεται καί έκτιμα την χάριν τών θέλγητρων 
τούτων, διότι μόλις προ όλίγου χρόνου ήρχισε νά τ  άπο- 
λαύη. Μέχρι τού έτους 1530 κατώκει έν Casa San Samuele 
έγγύς τής μεγάλης διώρυγος, κατόπιν μετωκησεν είς τήν 
πρός βορράν κειμένην συνοικίαν τής πόλεως „Contrada San 
Canziano“. ’Εντεύθεν δύναται νά Ιδη τις έλέυθέρως την 
έπιφάνειαν τής θαλάσσης μέχρι τού Μουράνου, δύναται μά
λιστα, ν’ άτενίση τάς άπωτάτω είς τον αϊθέρα έξαφανιζο- 
μένας Αλπεις-τού Καδόρε, έν τόΐς κόλπους τών όποιων ό 
Τισιανός είδε τό φως τής ημέρας. Ε νταύθα υπάρχουσι 
δένδρα καί λαμπρήν φώς καί ατμόσφαιρα μή περιοριζομένη 
έντός στενών κοά υψηλών τοίχων. 'Ο  μέγας ζωγράφος αι
σθάνεται ένταύ&α τό στή&ός του έλευθερώτερον άνάπνέον 
καί άχαυστως άσχολείται πώς καλλίτερον. νά κόσμηση τό 
νέον του άσυλον. ' ίϊρό πάντων όμως ήγάπα καί περιεποιέϊτο 
τόν ύπό τών κυμάτων τής θαλάσσης περικυκλούμενον κή-

ΣΓ
Μ

ΠΟ
ΣΙ

ΟΝ
 

ΠΑ
ΡΑ

 
ΤΩ

 
Τ

ΙΣ
ΙΑ

Ν
$.

Κ,
ατ

α 
τή

ν 
ελ

αι
ογ

ρα
φί

αν
 

ίου
 

Ιω
σή

φ 
Κ

ίς
. 

Έ
ν.

 
φω

το
γρ

αφ
ήμ

ατ
ος

 
ώ̂ν

 
Κ

ατ
ασ

τη
μά

τω
ν 

Β.
 

A
ng

er
et

 
εν 

Β
ιέ

νν
η.



346 ΚΛΕΙΩ.

χόν του, ενδα χολλάκίς συνεκάλει τους πιστούς του δαυ- 
μαστάς, ίνα σχουδαιολογήση καί διασκεδάση μετ' αυτών 
καί, ευδυμήση έτι μάλλον, δταν μεταξύ αυτών δεν ήσαν 
μόνον σοφοί άνδρ®^, άλλα και χαρίεσσαι άντιπρόςωποι του 
ωραίου φύλου. Πολλά έχει νά διηγηδ-η 0 μέγας ζωγράφος 
περί της τέχνης και του βίου του, περί της αναστροφής 
αυτοΰ χρός τους τότε έχισήμους άνδρας, χάν δ ' ό,τι διη
γείται έχει άπερίγραχτον χάριν, δια τούτο καί σήμερον δεν 
παρέδηκεν είς τούς φίλους του άχλούν γεύμα, αλλά κρος- 
εκάλεσεν αυτούς είς αληθώς αρχαϊκόν συμχόσιον, οΐον συν- 
εί&ιζον νά χαρέχωσιν είς τούς οίκείους των οί σοφοί και οί 
καλλιτέχναι τής αρχαίας 'Ε λλάδος,. χάντοτε έχιζητούντες, 
τάς άχολαυσεις τής τραχέζης νά έξευγενίσωσι διά πνευμα
τικών καί αίδερίων άχολαύσεων.

Σήμερον ό Τισιανός όμιλεΐ χάλιν κερί τού μεγάλου του 
χροστάτου, του Αύτοκράτορος Καρόλου τού Ε'., δςτις χρό 
ολίγου αυθις χαρέσχεν αύτω ενδείξεις έκτάκτου εύνοιας. 
'Ο  Μονάρχης άνηγόρευσεν αυτόν κόμητα τού Παλατινάτου, 
τού Λατερανοϋ και μέλος τού συμβουλίου της Έκικρατείας. 
Όμοίως προήχ&η είς ίχχότην τού χρυσού χτερνιστήρος, την 
άλυσιν δε, ήν τώρα φέρει, ρητώς διετάχθη νά φορή, έπίσης 
καί, το ίχχοτικόν ξίφος, οσάκις παρουσιάζεται είς την αυ
λήν. Έ κτος τούτων καθ’ έκάστην τω παρέχονται χλεΐστα 
δσα χρονόμια, διά δε τάς δύο είκόνας τού Αύτοκράτορος, 
ας έκαμεν εν Βονωνία τω 1530 και χρό ολίγου έν Βενετία, 
ελαβε δυο χιλιάδας σκούδων. Δεν εΐνε λοιχόν άπορον, άν 
όμιλή μετά μεγάλης ευγνωμοσύνης περί τού υψηλού αυτού 
προστάτου. Οί μάλλον χροςεκτικοΐ άκροαταί του εινε αί 
θυγατέρες τού Πάλμα Βέκκιο. Και αί τρεις άτενίζουσιν 
αυτόν άσκαρδαμυκτεί· ή μέν άφίνει νά χέση ή κιθάρα, έφ’ 
ής χρό ολίγου Ιχαιζεν, ή δε έναχέθηκε τό μουσικόν της 
όργανον 1x1 τού καθίσματος, διότι τώρα αντηχεί μουσική 
&ελκτικωτερα, η ομιλία τού διδασκάλου, δςτις δύναται μέ 
τον χρωστήρα νά ήνε τόσον εύγλωττος, καί τόσον ζωγρα
φικός είς τον λόγον. Μεταξύ αύτού καί των θυγατέρων 
τού Πάλμα ΐσταται δ Πέτρος Αρετΐνος, ή φιλολογική ,,μά-. 
στιξ των ηγεμόνων“, 6 δσον ευφυής άλλο τόσον ηθικώς 
διεφθαρμένος λιβελογράφος. Αύτοκράτορος καί βασιλείς τον 
φοβούνται, καί διά τούτο όλων οί οίκοι εΐνε δ ι’ αύτόν ανοι
κτοί, φυσικώς δε δεν ήδΰνατο δ οΐκος τού Τισιανού ν’ άπο- 
τελέση έξαίρεσιν. Φαίνεται οτι ψιθυρίζει τ ι είς τό  ους τής 
χαρ αυτόν ίσταμένης νεαράς γυναικός, ήτις είς άχάντησιν 
δίδει αύτω εν άνθος — ίσως ώς άμοιβτν δτι την φοράν 
ταύτην ¿κράτησε την γλώσσάν του καί δέν έξέφερε δηκτι
κήν τινα φράσιν. Τίς εΐνε ή ωραία αυτή γυνή; Τό όνομά 
της ουδείς τό γνωρίζει, δύο όμως μεγάλοι ζωγράφοι τήν 
έζωγράφησαν, δ Πάλμα Βέκκιος καί ό Τισιανός, είς άμφο-

τέρων δ ί  τάς εικόνας ττ,ν δνομάζουσιν ,,ή ώραία τού Τι- 
σιανοϋ“ (la Bella di Tiziano), δχερ ούδέν άλλο σημαίνει ή 
δτι ο μεγαλοφυής ζωγράφος έχαρακτήρισεν αυτήν ώς τήν 
Ινσεσαρκωμένην χάριν. Ακριβώς δχως ένταύ&α ΐσταται πλη
σίον τού Άρετίνου, οδτω χαρέστησεν αυτήν ό Τισιανός διά 
τού χρωστήρος.

Ή δη  στρέψωμεν τά  βλέμματα χρός άριστεράν. ’Ιδού 
ό Πέτρος Bembo, δ ποιητής καί σοφός, ό ’Ιάκωβος Τάττης 
δ καί Σανσοβΐνος έχικαλούμενος, άρχιτέκτων καί γλύπτης, 
καί ο Λουδοβίκος Άριόστος, ό ψάλτης τού ,,μαινομένου Ό ρ- 
λανδου“, Οί τρεις οδτοι τήν στιγμήν ταύτην άποτελοϋσι 
μεταξύ των ιδιαίτερον κόσμον. 'Ομιλούσι πρός άλλήλους 
χαμηλή τή φωνή, ό δε διάλογός των περιστρέφεται εις τινα 
ωδήν τού Bembo, φέροντος τό  μοναχικόν σχήμα. 'Ο  Σαν- 
σοβϊνος καί ό Άριόστος καταθέλγονται έκ των άχαγγελλο- 
μένων στίχων τού μελαγχολικού φίλου των, ειλικρινής δε 
εΐνε η αγάπη τού Άριόστου χρός τον αντίζηλόν του, άφ’ 
ου ό ίδιος άχη§·ανάτισε τον Bembo ώς έκεΐνον, δςτις πρώ
τος διά τού παραδείγματος του έδειξε πώς δυνανται γλυ- 
κύτερον νά μεταχειρισ&ώσι τήν ίταλικήν γλώσσαν άπηλλαγ- 
μένην των άσχημιζόντων αυτήν βαρβαρισμών.

Άλλ’ ό Τισιανός δεν χάνει τό νήμα των ιδεών του. 
Εξακολουθεί νά διηγείται είς τάς τρείς νεάνιδας τήν έν Βο
νωνία πρώτην συνάντησίν του χρός Κάρολον τον Ε '.

„’Εκεί,έλεγε, συνηντηθη ό Αύτοκράτωρ καί ό Πάππας 
Παύλος δ Γ '. Έγίνετο σκέψις περί μεγάλων πραγμάτων, 
όλη δέ ή πόλις διετέλει είς χυρετώδη κίνησιν. "Ησυχα ήσυχα 
είργαζόμην έγώ είς μίαν είκόνα, δτε αίφνης ημέραν τινα 
έπληρώ&η τό έργαστήριόν μου σωματοφυλάκων τού Αύτο
κράτορος, μεθ’ οϋς είςήλθεν εις ακόλουθος, έκφωνών ,,ό Αύ
τοκράτωρ“. Ήτοιμάσθην αμέσως νά καταβώ τής κλίμακος, 
δπου ίστάμην, άλλ’ έξέφυγε των χειρών μου εΤς χρωστήρ 
καί κατέπεσεν. Ο Αύτοκράτωρ έχροχώρησεν, έκυψεν, έσή- 
κωσεν αύτόν από τό έδαφος καί είπε: ,,Ό  Τισιανός εΐνε 
άξιος νά ύπηρετηθή άπό ένα Αύτοκράτορα“.

Πλείστα άλλα διηγείται ό Τισιανός χερί τών έξεων καί 
των αισθημάτων τού Αύτοκράτορος, άλλ’ έχί τέλους άχαι- 
τεί χαρά τών.νεανίδων νά τραγωδήσωσι καί αύταί Ιν άσμα. 
Άχαντες άκροώνται Ιν Ικστάσει τού θείου μέλους, είς τό 
τέλος δέ αύτού λέγει ό καλλιτέχνης: ,,Άλη&ώς ούδέν υπάρ
χει ώραιότερον παρά νά εύχαριστή ό άνθρωπος τόν πλησίον 
του, έκαστος ευχαρίστως νά χαρέχη παν ό,τι δύναται, δχως 
έξωραίση μίαν στιγμήν τής ζωής τού όμοιου του. Δέν ήμ- 
πορώ άνευ θλίψεως ν άναλογισθώ, δτι ό έξοχος Μιχαήλ 
Άγγελος διέρχεται τόν βίον του άπομεμονωμένος, χωρίς 
ουδέ νά φαντάζηται τά  θέλγητρα εκλεκτές καί γλυκείας 
συναναστροφής“.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Α .

Ό σάκις γίνετκι λόγος τήν σήμερον Χερί μηχανών, δ ί  άτμοΰ ή ήλεκ- 
τριομοι κινούμενων, μεταξύ τών άλλων προτερημάτων των άναφέρεται 
και η  ίΐ{ ίππους δύναμις αύτών, Έ ν  τή μηχανική δΰναμιν ενός ίππον, 
¿νομσζουσι τό ποσόν εκείνο δυνάμεως, όπερ εΐνε άναγκαΐον, όπως Ιντός 
δεντερολέπτον ίψώστ) είς Ιν μέτρον βάρος 75 χιλιογράμμων, πρδγμα άλη- 
θώς, όπερ δεν κατορ&ούσιν ούδό οί κάλλιστοι ημών ίπποι.

Π ώ ς δε συνέβη νά τεθή ώς βάσις τό ποσόν τούτο καί νά γίνηται 
χρήσις της άνω ¿ηθείσης ¿νομασίας, μανδάνομεν έκ τού εξής άνεκδοτου.

'O  J . W a tt  ειχε πρώτην φοράν τοποθετήσει τήν ατμομηχανήν του

έν τω ζυ&οποιείω W itb read  τού Λονδίνου, ένθα ήντλει δδωρ. Ό  ζυ&ο- 
ποιός προέτεινεν είς τον W a tt  νά παραβάλη τήν λειτουργίαν τής μηχανής 
πρός τήν τών ίππων του. Ό τ ε  δε ο διάσημος μηχανικές παρεδέχθη τήν 
πρότασιν, ό ζυ&οποιός εξέλεξε τον άριστον τ&ν ίππων του καί ήνάγκασεν 
αύτόν διά τής μάστιγος έπί έκτο* δλας ώρας νά Ιργασθή με δλην τήν εν- 
τασιν τών δυνάμεων του. Τό ταλαίπωρον ζώον κατ’ εκείνην τήν -ημέραν 
κατώρθωσε νά έγείρη εις υψος ενός μέτρου 1,120,000 χιλιόγραμμά δδατος, 
δπερ ισοδύναμε“  πρός 73,6 χιλιόγραμμα άνά εν δευτερόλεπτον. Τό ποσόν 
εστρογγυλεόδη είς 75 χιλιόγραμμα καί οίτω χαρήχδη ή τεχνική τού ίππου
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δυ'ναμις. Πειράματα άλλα, βραδύτερον καί έπιμελέστερον γενόμενα, απέ
δειξαν ότι ή πραγματική δύναμις ενός ίππου ισοδύναμέ? κατά μέσον όρον 
πρός 27,8 χιλιόγραμμα τό μέτρον.

Έ κ το ς τού άνύρακοόχου υδατος ήρχισαν ήδη έν Γαλλία νά παρα- 
σκευάζωσι καί όξυγονοϋχον δδωρ, όπερ μεταχειρίζονται εις τινας άσδενείας 
ώς ιαματικόν μέσον. Τ ά  περί τής ενεργείας αυτού πειράματα δέν έπερ«- 
τώδησαν ακόμη, δυνάμε&α όμως νά ήμεδα πεπεισμένοι, ότι ή  εόρω- 
παϊκή βιομηχανία μετ’ ¿λίγον 8ά πλουτισΒ? καί δ ί  ένός άκόμη είδους 
δδατος.

Έ ν  το?ς νεωτέροις χρόνοις τ ίν  περιέργειαν όλου τού κόσμου προκα- 
λέΐ έφεδρεσίς τις, τής όποίας τό μέλλον άναμφιβόλως δά  ήνε μέγα όσον 
καί άν ό κύκλος τής ενεργείας της φαίνηται έπί τού παρόντος περιωρισμέ- 
νος καί άφανής. Ή  έφεύρεσις αδτη δεν εΐνε άλλο παρά ή  κατάλληλος καί 
επιτήδεια άνάμιξις διαφόρων χρωμάτων, τά  όπο“α κατόπιν εν τφ  σκότει 
άφ’ εαυτών λάμπουσι κατά τά  άλλα όμως έχουσι τήν αότήν συστασιν καί 
όψιν, ήν καί τά συνήθη χρώματα. Κατά διαφόρους δπονομευτικάς έργα- 
σίας εντός μεταλλείων, είς διαφόρους άλλους σκοπούς τής άκτοπλο'ίας καί 
τής ναυηκής εν γένει τέχνης άπεδείχδη ή μεγάλη χρησιμότης τής εφευρέ- 
σεως ταδτης, άν καί μέχρι τούδε δέν δυνάμε&α νά ίσχυρισδώμεν ότι έφ&α- 
σεν είς βαθμόν τινα τελειότητος. 'Ομοίως καί πολλά οικιακά σκεόη καί 
αντικείμενα ούχί τής πρώτης ανάγκης, οΐον πυρέϊα, μικροί φανοί κτλ. έπα· 
λείφονται δ ιά  τοΰ χημικού τούτου χρώματος καί κατήντησαν ήδη νά θεω· 
ρβνται ούτως ώς άντικείμενα τού συρμού. Τό φαινόμενον τούτο προέρχε
ται έκ τής ίδιότητος χημικών τινων ουσιών τού νά διατηρωσιν έν έαυταΤς 
ποσόν τ ι  τού άπορροφηθέντος φωτός καί τούτο ν’ άφίνωσιν άμα ώς εκτε- 
θόϊσιν έν τή σκοτίφ. "Οπως σώμά τι οίονδήποτε δύναται πρώτον νά θερ- 
μανθη καί κατόπιν εκπέμπει τήν,θερμότητα ταύτην, άφ’ ου ήδη επαυσε 
νά ενεργή ή θερμογόνος πηγή, οδτω καί αί ούσίαι αυται διαφωτίζονται 
οίονεί έσωτερικώς καί έπειτα βραδέως έκπέμπουσι τήν παρακαταθήκην 
των ταύτην είς τά έξω έν είδει φωτεινών άκτίνων. Οίκοθεν έννοέίται ότι 
διά νά φωτοβολήσωσιν αί ούσίαι αδται, δέον έν πρώτοις νά έκτεθώσιν είς 
τό φώς τής ημέρας, ήτοι είς τάς ήλιακάς άκτΤνας, άκριβώς δέ υπό τήν 
εποφιν ταύτην φαίνεται ότι ή έν λόγο» έφεύρεσις δύναται σύν τώ  χρόνω 
νά τύχη μεγάλης τελειότητος καί χρησιμοποιήσεως κατά τόν καθημερινόν 
βίον. Έ ν  τούτοις τό έκπεμπόμενον φ&ς δέν εΐνε τό σύνθετον καί άχρουν 
φώς τού ήλίου, άλλά μερη τινα μόνον τών χρωμάτων τού φασματοσκοπίου 
καί μάλιστα έν ποικίλη κατά ποσόν άναμίξει, τά όποια άπορροφώνται καί 
εΐτα πάλιν έκπεμπονται είς τά έξω. Ή  λάμψις αδτη δύναται μάλλον νά 
παραβλη&ή πρός τόν άσταθή έκεΐνον, μετέωρον καί άμυδρόν φωτισμόν, 
τόν καί υπό τού φωςφόρου παραγόμενον. 'Η  μείζων ή έλάσσων τού φω
τός άνάπτυξις έξαρταται άπό του τρόπου τής χημικής παρασκευής τών ού- 
σιών έκείνων, τούτο δέ πρόκειται έπί τού παρόντος νά έξετάσωσι καί νά 
μελετήσωσιν έμβριθώς άπαντες αί περί τήν χημικόν είδικως ασχολούμενοι.

'Γπάρχουσι πολλαί ούσίαι έχουσαι τήν παράδοξον ταύτην ιδιότητα. 
Έ ν  πρώτοις όμως παρετήρησαν τό φαινόμενον τούτο είς τό θειούχον βά- 
ριον, προϊόν της ύξυδώσεως τοΰ βαρίτου λίθου καί τού άνθρακος. Ε ΐτα  
ευρον ότι, τήν αύτήν ιδιότητα έχει καί το θειούχον στρόντιον, τέλος δέ 
καί αύτό τό θειούχον άσβέστιον. Τού τελευταίου τούτου ή  ενωσις χρησι

μοποιείται ήδη άποκλειστικώς καί φαίνεται ότι τόν θέσιν, ήν άπέκτησεν 
έν τή  βιομηχανία, δέν θέλει τόσον εύκόλως πάλιν νά έγκαταλίπη.

’Απέναντι τοΰ φωςφορισμού τούτου τής άνοργάνου δλης "σταται τ 
φωςφορική λάμφις τής ¿ργανικής, οδσα κατά τήν φύσιν της όλως διάφορος 
τού πρώτου. Τ ά  έγχυματικά καί τά μαλάκια τής θαλάσσης, άφ’ ών πη
γάζει ή λάμφις και έ  αόριστος εκείνος τής θαλάσσης φωςφορισμός, α ί πυ
γολαμπίδες, αιτινες περιΐπτανται τηδε κάκεΐσε είς τούς λειμώνας καί τούς 
άγρούς, αί μεγάλαι λνχνοφ όρο ι λαμπυρίδες τών τροπικών έχουσιν όρ
γανα φωτιστικά, άφ’ ων έκπέμπουσι. την φωτεινήν λάμψιν κατά τό μάλλον 
ή  ήττον προαιρετικώς χωρίς τίνος έξαρτήσεως άπό. τού ήλιακού φωτός. 
Ό μ ο ίω ς καί τό φυτικόν βασίλειον έχει τά φ ω τ ο β α χ ιη ρ ίίιά  του, μυκη
τοειδή πλάσματα, ευρισκόμενα είς τήν έσχάτην βαθμίδα τής φυτικής 
άναπτύξεως καί παραγόμενα έπί σηπομένων ¿ργανικώνύλών έν καταλλήλω 
θερμότητι καί ύγρασία. 1

Α ί πρόοδοι τής νεωτερας φυσιολογίας έξαρτώνται κατά μέγα μέρος 
άπό τών πειραμάτων, άτινα διά λεπτοφυών συσκευών γίνονται έπί τών μη
χανικών κινήσεων διαφόρων μερών τού σώματος Ε σχά τω ς προςετέ&η είς 
τόν όρμαθόν τών συσκευών τούτων καί μία άκόμη, Ονομαζόμενη· „Θερμο
γράφος“ , δηλαδή μηχανή γράφουσα τήν τού σώματος θερμότητα δι’ έλικο- 
ειδών γραμμών, προςότι κατεσκευάσθησθαν καί „σφυγμόμετρα“ , μετρούντα 
τόν σφυγμόν καί πολλά άλλα χρήσιμα εργαλεία. Ε π ε ιδ ή  δό, ώς γνωστόν, 
κατά τό δεύτερον ήμισυ τού παρόντος αίώνος λίαν συχνά παρετηρη'θη μα . 
λάκυνσις τού εγκεφάλου ενεκα διαφόρων αιτίων καί ιδία ένεκα άμετρου 
διανοητικής κοπώσεως, πολλοί κατέγιναν είς τήν έφεύρεσιν μηχανήματός 
τίνος, δι’ οδ νά καθίσταται δυνατή ή  καταμέτρησις τών φυσικών σχέσεων 
μεταξύ έγκεφάλου καί καρδίας. Γάλλος τ ις , ύνόματι ΘΙβχ, λέγεται ότι 
ηύτύχησε νά "δη τάς προςπαθείας του στεφομένας ύπό έπιτυχίας, καί 
τούτο άφ’ ού πρό πάντων έπέστησε τήν προςοχήν του είς τήν επιρροήν, 
ήν δυνανται νά έξασκή έπί τής καρδιακής ένεργείας πασα διανοητική καί 
προςοχήν άπαιτούσα ένασχόλησις. Καθ’ δλας του τάς έρεύνας κάτέληξεν 
είς τό συμπέρασμα, ότι πασα πνευματική ταλαιπωρία συνεπάγεται ισχυρο- 
τέραν τού αίματος συμφόρησιν είς τον έγκέφαλον καί επομένως συμπύκνω- 
σιν τών παλμών τής καρδίας. Ο ί παλμοί τής καρδίας έπιταχύνονται τό
σον περισσότερον, όσον μάλλον δεσμεύεται τ  προςοχή τού διανοητικώς έρ· 
γαζομένου. 'Οσάκις δ Οΐβγ έπεχείρει νά μελετήση τι νέον δ ι αύτόν άντι- 
κείμενον, παρετήρει ότι ό σφυγμός του έγίνετο ζωηρότερος παρ’ όσον ητο 
κατά τήν μελέτην γνωστών αύτω συγγραφέων. 'Ομοίως παρετήρησεν -ότι 
άρχομένης τής έπισπεύσεως τοΰ σφυγμού ηύρύνετο ή  πρός τόν εγκέφαλον 
άγουσα άρτηρία (καρωτίς) καί έ σφυγμός αύτής έγίνετο διπλούς- (δίκρους). 

Έ κ  τούτων βλέπει τις ότι ή  ένασχόλησις ήμών είς πράγματα συνηθη τα- 
λαιπωρέ? τόν έγκέφαλον πολύ όλιγώτ^ιον παρ’ όσον ή σπουδή ξένων άντι- 
κειμένων. νΙσως έντεύθεν έχει τήν αρχήν του καί τό λόγιον 2τι ή  „συνή
θεια δύναται νά καταντήση δεύτερα φύσις“ καί ότι μό τήν συνήθειαν δυ
νατοί τις καί δηλητήριον νά πίη χωρίς νά υποστή βλάβην. Όπωςδήποτε 
όμως ί .μ ν & ο ς  δ η λο ΐ, ότι χάριν τής ύγιείας μας εΐνε χάντοτε καλλίτερον 
διανοητικώς νά περιοριζώμεθα είς τήν μελέτην δσον ένεστιν όλιγωτερων 
πραγμάτων καί νά μή έπιζητώμεν δόξαν καί βραβεία είς πολλούς συγχρό
νως κλάδους τ ί ς  άν&ρωπίνης γνώ αεω ς.

Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η .

Αδύνατον εΐνε φούΐκως τό άσ&ενές σωμ,α να έχαναφέρω- 
μ,εν είς τήν ύγίειαν άν δέν γνωρίζωρι,εν τάς συνδ-ήκας, ύφ’ 
άς αδτη δύναται ν’ άχοκαταύτα&ή. Καί 6|ΐως υπήρξαν 
χρόνοι, καδ’ ούς άπασα ή ιατρική και νοσολογική σοφία χε- 
ριεστρόφετο είς άφηρημένας [μόνον Ιδέας χερί, τοδ νοσοοντος 
σώματος. Αί ήμέτεραι &εωρίαι έλαβον κατά τούς τελευ
ταίους χρόνους άλλην μορφήν, ποδηγετούμενοι δ ’ υχ’ αυτών 
νομίζομεν τήν υγιεινήν ώς „κλινικήν του υγιούς άν&ρώπου“ 
φέρουσαν τά  χρωτεΤα καί ήγουμένην τής κυρίως δεραχευτί- 
κής. Πλείστας οσας χροςχαδείας κατέβαλον καί καδημερι- 
νώς καταβάλλουσιν οί ιατροί, χρός τελειοχοίησιν της ίατρι- 
κής τέχνης και τών θεραπευτικών αυτών μέσων, απέκτησαν 
όμως συγχρόνως καί τήν πεποίδησιν ότι άκριβώς Ικεΐνα 
τά  νοσήματα, άτινα χεισματωδέστατα άνδίστανται είς πά

σαν ΐασιν, σχετικώς δύναται ό ανθρώπινος οργανισμός μετά 
μεγάλης ευκολίας ν’ αποφυγή. Οδτω δ'ε πάλιν έπανήλδομεν 
είς τό αξίωμα έκεΐνο, δχερ και οί αρχαίοι παρεδέχοντο, με 
μόνην τήν διαφοράν ότι ΙκεΤνοι μέν έδεώρουν εύδύς έξ «ρ- 
χτς  πάσαν νόσον ώς δυςτύχημά τι, ή συμφοράν, ήν πας τις 
έπρεπε κατά τό δυνατόν ν’ άποφευγη, ήμέΐς δέ ώδηγήδη[«ν 
είς τό αύτό συμπέρασμα, άφ’ ου πρώτον έπείσδημεν περί του 
ματαίου τών Ιαματικών προςχα&ειών. Διά νά έκπληρώση 
όμως αληθώς ή υγιεινή τόν σκοπόν της, πρέπει έν πρώτοις 
νά άνευρη κα\ νά έξηγήση τας αιτίας τών νόσων. Διά τοδτο 
και τό πρόγραμμα αύτης εΐνε. διχλουν, έχιστημονικόν μέν 
χρός άνεύρεσιν τών νοσογόνων αΙτίων, τεχνικόν, δέ προς χρο- 
φύλαξιν άπό τής νόσου.

'Ο  διευθυντής του έν Βερολίνω ύγιειονομικού Ίνστιτου-



348 ΚΛΕΙΩ.

του, καδηγητής R. .Koch έκ πρώτης άρχτς κατεΐδεν, δτι οί 
πρακτικοί σκοπ-οί τής υγιεινής ποτέ δεν δά  καταστώ δυνα
τόν νά έκπληρωδώσιν, άν μή πρότερον τεδώσιν έπί τούτω 
έδράΐαι έπιστημόνικαί · βάσεις. Χωρίς-λοιπόν να λάβη υπ’ 
δψιν τους επαίνους καί τάς κατηγορίας των συναδέλφων καί 
του δημοσίου έπεδίωξε καί πάση δυνάμει έφήρμοσε τάς με
θόδους έκείνας, δι’ ών ,καδίστατο δυνατή ή έμβριδης με
λέτη των έλαχίστών οργανισμών ως νοσογόνων αιτίων. Εΐνε 
γνωστόν δτι αί έργασίαι του έστέφδησαν υπό Ιπιτυχίας, πρώ
τος δ’ αυτές έγένετο αφορμή νά γίνωσι τοσαύται μελέται 
περί της φδοροποιού Ικείνης νόσου, ήτις δύο έβδομα'όλων. 
των άνδρώχων στέλλει. άναυλα εις τον "Αδην. "Οσην φθο
ράν όμως κα\ άν χροξενώσιν οί απαίσιοι οδτοι καί αόρατοι 
μικροοργανισμοί ε!ς το ανθρώπινον γένος, έν τούτοις δεν 
πρέπει μόνον αύτούς νά δεωρώμεν ώς τους αποδιοπομπαίους 
τράγους, διότι υπάρχουν καί άλλαι πολλαί καί .ποικίλαι άφορ- 
μαί αμέσως παραβλάπτουσαι καί καταστρέφουσαι την ύγίειαν 
χωρίς νά συγκαταριδμηδώσι μεταξύ αύτών καί. αί έχφροαί 
έκεΐναι, αίτινες προδιαδέτουσι μόνον το σώμα είς διάφορα' 
νοσήματα.

Πάντες γνωρίζομεν ότι προς διατήρησιν του φαινομένου 
έκείνου τνς  καύσεως, τό  όχοΐο,ν ,ονομάζομεν. μετουσίωσιν, 
απαιτείται πρώτον μεν όξυγόνον, παρεχόμενον ύπό του ατμο
σφαιρικού άέρος καί δεύτερον άλλαι καυστικαί υλαι, οίαι δί
δονται είς τον ήμέτερον. οργανισμόν .ύπό τών τροφών. 'Η  
δέ υγιεινή πρώτον καί.κύριον άντικείμενον τών έρευνών της 
έχει τά  ουσιωδέστατα ταυτα.στοιχεία της διατηρήσεως τής 
ζωής διά  μόνον τόν λόγον,1 ότι, 'άν .ταυτα ύποστώσιν. ανω
μαλίας καί ταραχάς, 'αναπόφευκτος αποβαίνει' ή γέννησις 
άσ&ενειων. "Οπως όμως χρός σχηματισμόν κεφαλαίου πρέ
πει τις  άναλόγως νά οίκονομή, καί νά κερδαίνη χρήματα, 
οδτω καί μέ τήν παραλαβήν των τροφών, τών παραγουσών. 
την θερμότητα, δφείλει· νά.συμβαδίζη καί κατάλληλος Ιμα
τισμός καί του δέρματος επιμέλεια. Διότι τοιουτοτρόπως

Η Ο Ρ Ν Ι Ι

Εν τή  τελευταίοι όρνι&Όλογική έκδέσει του συλλόγου 
„νΟρνιδ·ος“ έν Βερολίνω παρέστη είς τά  ομματα τών έπι- 
σκεψαμένων αυτήν φαινόμενον, κίνησαν τόν θαυμασμόν καί 
τήν απορίαν πάντων καί αυτών ακόμη τών μάλλον πεπει
ραμένων ορνιδολόγων. Ε ντός κλωβίου, σχετικώς ουχί με
γάλου, ευρίσκετο κεκλεισμενη γαλή έκ τών συνήδων, Ιχουσα 
περί αυτήν ουκ ολίγα διάφορα πτηνά, άτινα φαιδρώς χερι-. 
Ϋπτάντο, Ιπήδων καί έκινούντο περί τόν άλλως τόσον έπί- 
φοβον καί σαρκοβόρον αυτών έχδρόν. Έ π ί τής (ίάχεως τής 
γαλής έχάδητο ήρεμος είς σπίνος, έγγύς τής ρινός αυτής 
μία μελαγχολική τρύγων έψαλλε τό άσμά της, είς τολμη
τίας αίγί&αλος έπτερύγιζεν υπέρ τήν κεφαλήν της, έπήδα 
καί έχεκάδητο προς στιγμήν έπ’ αυτής, εις ψάρος έκέντα 
διά  του ράμφους του τήν ουράν της καί τίλλων τάς τρίχας 
έφαίνετο ώςεί άνεζήτει τ ι έν αυτή. Καί όμως, έν φ όλα 
ταυτα συνέβαινον, ή γαλή έξηκολοΰδει νά μένη γαλήνιος 
καί ακίνητος καί έφαίνετο ουδόλως ταρασσομένη εκ του δο- 
ρόβου τού μικρού έκείνου όχλου.

Πλήδος δεατών ίστατο άδιακόπως περί τό κλωβίον καί 
Ιδεώρει έξεστηκός τό άνεξήγητον φαινόμενον. 'Ό  εΤς έδώ, 
κατά πάσαν χιδανότητα νομίζων. έαυτόν τόν καλλίτερον

αποφεύγει τις πάσαν περιττήν καί άκαιρον δερμότητος ά πω -. 
λείαν έκτος δέ τούτου καί αί υλαι έκείναι, αίτινες ήδύναντο 
νά έμποδίσωσι τήν μετουσίωσιν, απομακρύνονται του σώμα-, 
τος διά του καλώς λειτουργούντος δέρματος.

Πρός τούτοις ή υγιεινή καδήκον έχει νά έξετάζη καί 
τά  τελικά έξαγόμενα τών δρεπτικών λειτουργιών καί νά με
ριμνά όπως αί έκκρίσεις καί αί άναδυμιάσεις γίνωνται κατά 
τοιουτόν τινα τρόπον, ώςτε ή άποσυνδεσις αυτών νά μή συμ- 
βαίνη έγγύς τών οίκημάτων. Διότι κατά τήν άποσύνδεσιν 
οργανικών ουσιών είς τάς άπλουστάτας ενώσεις του άνδρα- 
κικού οξέος, τής αμμωνίας καί του όδατος, παράγονται συγ
χρόνως καί άλλα αέρια όλως διόλου άνατρέποντα τούς σπου- 
δαιοτέρους τής υγιεινής νόμους. Έντευδεν προκύπτει ό έκ 
τής σήψεως κίνδυνος καί αί άλλαι βλάβαι τοΰ υγιούς οργα
νισμού, είς τήν έξέτασιν τών οποίων ένδελεχώς έγκόπτει ή 
πολυάριδμος χορεία τών περί ττν  υγιεινήν άσχολούμένων 
Ιατρών τών νεωτάτων χρόνων.

Άπασαι αί νοσογόνοι ούσίαι τροφήν πρός άνάπτυξιν καί 
διάδοσιν αύτών εύρίσκουσιν έν πρώτοις είς το έδαφος, έφ’ 
οδ ζώμεν καί κινούμεδα, καί έπειτα είς τό δδωρ, οπερ πίνο- 
μεν. Έντευδεν όρμάται κατ’ έξοχήν παν μίασμα, όπερ έν 
μέρει μολύνει καί τόν αέρα. Διά ν’ άποβή δέ αποτελεσμα
τική ή από τών άσδενειών προφυλακή πρέπει νά μελετηδή 
κυρίως ή έπιρροή όλων τών νοσογόνων παραγόντων έπί τών 
καδ’ Ικαστα μερών τού κοινωνικού βίου. Ή  σκόπιμος διά- 
ταξις καί διαίρεσις τών χώρων, έν οίς προςκαίρως ή διαρ
κώς ένδιαιτώνται άνδρωποι, έχει διά  τήν υγιεινήν τήν αυ
τήν σπουδαιότητα,' ήν καί τά  μέσα καί οί διάφοροι τρόποι 
τής συγκοινωνίας μεταξύ τών οποίων δυναται νά συγκατα- 
λεχδή καί όλον το σύστημα τών λεγομένων σωστικών εταιριών.

Μακρόν καί ποικίλον άληδώς εΐνε τό πρόγραμμα τής 
έχιστήμης ταυτης, λίαν δέ χροςεχώς έλπίζομεν νά μεταδώ- 
σωμεν ολίγας τινάς περί αυτού πληροφορίας είς τούς ήμε- 
τέρους άναγνώστας.

Γ Ο Γ Α Λ Η .

ζωογνώστην τού κόσμου, έλεγεν ότι τίποτε άλλο δεν εΐνε 
πάρά άπλή απάτη, διότι αδύνατον ή γαλή νά μή έφορμήση 
κατά τών πτηνών έκτος, έάν μετεβλήδη τό φυσικόν της τη 
βοηδεία καταλλήλων ναρκωτικών μέσων. 'Ο  άλλος έκε~ 
έλεγεν, ότι πιδανώς τό ζώον ύπεβλήδη προηγουμένως είς 

; χολλάς ταλαιπωρίας καί κακώσεις, έξ ών παν άπώλεσεν έν- 
διαφέρον πρός τά  περί αυτό γινόμενα, ούτως ώςτε μηδε καν 
έν πτηνόν νά δυναται νά συλλάβη. Τάς δεωρίας των ταυ- 
τας άμφότεροι έστήριζον κυρίως έπί τής διαγωγής τής γα
λής, ή οποία σχεδόν πάντοτε κατέκειτο ήσυχος καί ατάρα
χος, άλλ’ έν τούτοις δέν έλάμβανον συγχρόνως υπ’ όψει, ότι 
ακριβώς τοιαύτη εΐνε ή συνήδεια τού ζώου. "Οταν έγγιζού- 
σης τής εσπέρας,, κατά τήν φυσικήν τής γαλής έξιν, έγίνετο 
ζωηρά καί ήρχιζε νά παίζη, συνελάμβανε μεταξύ τών σκε
λών της μικράν. τινα περιστεράν ή διά τών ονύχων της ήμό- 
νετο κατά τού ράμφους τού ψάρου χωρίς όμως καί νά τόν 
πληγόνη, όταν κατόπιν έξερχομένη τού κλωβίου διέτρεχεν 
όλον τό οικοδόμημα τής έκδέσεως, προκαλούσα τήν οργήν 
τών πολλών ψιττακών καί ίδΰφ τόν χόλον τών περιέργων 
πτηνών, τών λεγομένων Καχχαδον, οίτινες νεύοντες διά τής 
κεφαλής καί τάς ποικιλοχρόους αύτών κεφαλάς άνορδούντε.ς
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έξέπεμπον κατ’ αυτής άγρίας φωνάς έτοιμοι πρός μάχην, έν 
ω αύτή αδιάφορος πρός ολον τούτον τόν δόρυβον έπλησίαζε 
τά  γνωστά της πρόςωπα σείουσα τήν ουράν καί έπιζητοδσα 
τάς δωχείας των, καί I n  μάλλον όταν ό διευδυντής τής 
Έκδέσεως τή  έρριπτεν ένα ποντικόν καί αυ’τή άμε'σως μετ’ 
άγρίας ορμής έπέπιπτε κατ αυτού καί έν μέσω τών άλλων 
πτηνών τόν κατεβρόχδιζε, — τότε βεβαίως δέν ήδόνατο 
παρά νά χρεωκοπηση ή σοφία όλων έκείνων, όσοι ήδελον 
έκαστος κ α τά  

•τόν ίδιον τρόπον 
νά έξηγήσωσι τό 
δαυμάσιονέκεΤνο 
φαινόμενον.

Τούτου παρ- 
έχορ.εν καί ημείς 
σήμερον χιστο- 
τάτην είκόνα, 
συνοδούοντες αυ
τήν κοά δ ι ολί
γων τινών σημει
ώσεων.

Είς πολλά 
μέρη τής κεντρι
κής Ευρώπης, έν- 
δ α  τιδασσεύον- 
ται καί τρέφον
ται κατά μεγάλα 
πλήδη διάφορα 
γένη πτηνών καί 
Ιδία wvctQivíuv,

■ εύρίσκει τις  έν 
τοίς όρνιδοκο- 
μειοιςγαλάςάφε- 
λώς καί άκάκως 
νά περιέρχωνται 
είς τά  διάφορα 
δ ια μ ερ ίσ μ α τα  
μεταξύ τών πτη
νών, χωρίς νά 
έχιτίδενται κατ 
αύτών, έν ω άλ
λως έν πάση χε- 
ριστάσει δεικνύ
ονται πρόδυμοι 
είς τό νά έφορ- 
μώσι καί νά κα- 
ταδιώκωσι τούς 
ποντικούς. Περί
τών εξεων τοιαυτης τίνος γαλής σπουδαίος γερμανος όρνν- 
δολόγος, ό Dr. Karl Russ έγραψεν έμβριδεΐς μελετάς, έκ 
τίνος δ ’ έξ αύτών άχοσχώμεν τά  εξής: „Δια νά καταστήσω 
μίαν γαλήν ήμερον καί άκίνδυνον πρός τά  ύπ’ έμού τρεφό
μενα πτηνά, χολλάκις ήρκεσε κατ’ άρχάς μία μόνον σκληρά 
τιμωρία, ήτις άργότερον έν εΐδει άπλής απειλής, ούδέποτε 
ομως πραγματικώς έπανελήφδη, εΐτα αδιάκοπος διαμονή 
πλησίον τών πτηνών. ΕΕχόν ποτε μίαν τοιαύτην λίαν άτί- 
δασσον έν γένει καί άγρίαν, τήν όποίαν κατώρδωσα μετά 
πολλούς κο'πους νά έδίσω είς τήν έγγύτητα τών πτηνών. 
Έ ν τούτοις δέν ήμην πάντοτε δλως βέβαιος.περί τής έντε- 
λούς αύτίς έξημερώσεως άπέναντι αύτών. 'Εσπέραν τινα

Η  ΟΡΝΙΘΟΓΑΑΗ. Σχεδίασή toC C. Gerber.
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έν τη  απουσία μου εδρε περίστασιν κατάλληλον καί ύπεις- 
έδυσε διά τής ημίκλειστου δυρίδος είς τόν βρίδοντα παν
τός είδους πτηνών μέγαν κλωβόν. Έ ν  τούτοις άντί κατα
στροφής καί αίματοχυσίας έπιστρέψας ευρον αύτήν καδημέ- 
νην ήσύχως εν τινι γωνία πλησίον τών μικρών καί έκπε- 
φοβισμένων ópτúγ<-JV καί περιστερών,, αί όποΐαι έν τω τρόμω 
των άπασαι κατέφυγον συνδλιβόμεναι, ή μία έπί τής άλλης 
είςτάςγωνίας.“ ,,νΑλλοτε μοίέστάλη έκ,Φρισλανδίας γαλή τις

λίαν ήμερος, τ 
οποία έκ μικράς 
ηλικίας έδισδεΐ- 

νά ζή  μεταξύ 
π%®νων Ιχρησι- 
μοπι|ηδη παρ’ 
έμού είς φυλακήν ' 
τών κλωβών από 
τών μυών. Παρ- 
έδετον είς '«ύ- 
τήν τήν τροφη^. 
έν τω αύτού τρυ-  ̂
βλίω, δδενετρω- 
γον καί οί σπίνοι 
καί οί ψάροι, καί 
οί κολοιοί καί αί 
όρνιδες, οί λα- 
γιδεΐ; καί οί κύ- 
νες, καί έν τού- 
τοις ου δέπ ο τε  
ούδ’ ή έλαχίστη 
ταραχή έπήλ&ε 
μεταξύ αύτών. 
Ή  γαλή αυτη 
Ιπεδείκνυε πραγ- 
ματικώς έν. πά- 
σιν άνδρώπου νο
ημοσύνην· ή μι
κρά μου δυγά- 
τηρ, τετραέτις 
μόλις τήν ηλι
κίαν, έπαιζε μετ’ 
α υ τή ς  ώ ςανεί 
έπαιζε μετ’ άλ
λου όμήλικοςπαι- 
δίου. Τό κρυ- 
π τό  καί τό κυ- 
νηγητό, ά λ λ α  
διάφορα παιγνί
δια διά  σφαιρών

καί μικρών έκ μαρμάρου σφαιριδίων κτλ. έφαίνετο όπωςδή-
ποτε ότι έπροξένουν είς άμφοτέρους τούς παίζοντας μεγάλην
δυμηδίαν καί εύχαρίστησιν. Έ ν ω ή γαλή πάντοτε ήμόνετο
καί είς ούδένα έπέτρεπέ ποτε νά τήν προςβάλη, οσάκις έπαιζε
μετά τού παιδιού ουδόλως άνδίστατο ούτε ήδημόνει, όταν
τούτο τ ίν  συνελάμβανεν από τής κεφαλής τ  της ουράς ή
των ώτων, σπανίως δέ μόνον, όταν παραπολύ πλέον έβα-
σανίζετο, έπεδείκνυε τούς οξείς αυτής όνυχας.“ Έ κ  τών
όλίγων τούτων καί έκ πολλών άλλων παρατηρήσεων έξά-
γεται, ότι καί τ  γαλή , άν μετ’ Ιπιμελείας καί προςηκούσης
προςοχής άνατραφή, δυναται ν’ άναπτόξη κατά τό μάλλον
καί ήττον ΐσην καί έμοίαν νοημοσύνην πρός τ ίν  τού κυνός.

4 8
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Τέ/.νον ήδύ στυγνής μ,ητρός, 
Τέκνον λευκόν! νυκτος μελαίνης,
Ό  Ύπνος, μόχ&ων ιατρός,
Καί βασιλεύς της οικουμένης.

Καί εΕς τον Ύπνον Οφειλήν 
Ή  Ή ρα  τίνουσα άρχαίαν 
Έδοικε συνευνον καλήν 
Την νέαν Χάριν Πασι&έαν.

Το άνάκτορον, έν <3 οίκεϊ,
Δέν θάλπει τ  οίστρον τής ημέρας, 
Άλλ’ έχει φως αυτού γλυκό 
Των οφ&αλμ,ων της τους αστέρας.

Κοιτίς αυτού ή άπωτάτη 
Ζοφώδης γη των Κιμμερίων 
■Η Χάρις πλήν την. μεταλλάττει 

- Ε ίς ‘αίγλης γην καί Ήλυσίων.

ϊ ’Επί χωρίων, πάγέρδίν 
'  ·Κ’Γέίΐί όμιχλωδών'κοιλάδων 

-Εκτείνει άλσος Ιερόν,
.-Πλήρες πτηνών καλλικέλαδων.

'Σιγή παρά το άλσος τρέχει 
,Τό -πέν8·ιμον νερόν, ή λήθη ·
Άλλα η' Χάρις τω παρέχει. 
Μορμύρισμα καί ροϋν άήθη.

Καί προ τ τ ς  θυρας τού σπηλαίου 
Βλαστάνει κόσμον έρατόν 
Έάρος-πάντοτε ακμαίου,
Κρόκον, υάκινθον, λωτόν.

Χίασα σιγή, πάσα σκιά 
. .Λόέτ’ έκλείπει προ Ικείνης. 
.‘..Λάλος ό Ύπνος μειδιά 
. .Καί.άδει πλήρης ευφροσύνης.

Τού άφηγεΐται &·αυμασίας,
Σοφάς καί πλάνους διηγήσεις. 
Γλυκύτεραι της αμβροσίας 
Εΐνε της Χάριτος αί ρήσεις.

Με μόρτα, ρόδ’ άνθη χλωρά 
Την κεφαλήν αυτού καλύπτει,
Καί δλον, σώμα καί πτερά,
Ε ντός χρυσής νεφέλης κρύπτει.

Ό τ α ν  τού Φοίβου τάς αύγάς 
Ή  Νύξ δίωξη, καί χυθωσιν 
01 δνειροι, τάς προσταγάς 
Τού βασιλέως νά δεχθωσιν,

Ή  Χάρις έπί την πενθήρη,
. Σκαιάν χορείαν των ’Ονείρων 

ΓΓήν θυμηδίαν κατασπείρει 
Καί τό ήδύπνουν των Ζεφύροίν.

Τάς παμμελαίνας πτέρυγάς των 
Διά λευκών άν&ων κοσμεί,
Καί άναδίδετ άφ’ έκαστων 
Μύρων με&·ύουσα οσμή.

Τότε 6 Ύπνος την φιλεΐ,
Καί κλίνων την φιλεϊ καί πάλιν,
Έ ω ς ου πέση τρυφηλή
Είς την βα&εΐάν του αγκάλην.

Τά κάλλη της έν ηδονή 
Έ τάξει· ώ! τής ’Αφροδίτης 
Άν εΐνε ήττον φαεινή,
Εΐνε πλειότερον γοήτις.

Τοιαύτα κάλλ’ εΐν’ έδικά του!
Κ  ίδού ο άναξ νεανίας 
Πληρούτ έξαίφνης ύπ’ άφάτου 
Αίσ&ήματος ευδαιμονίας.

Καί θέλων τούτου κοινωνόν 
Πάντα θνητόν νά καταστήση,
Κ ’ εις πάντας πλούτον ποθεινόν 
Ευδαιμονίας νά χαρίση,

Τίούς προστάσσει ευπειθείς 
Τόν Φάντασον καί τον Μορφέα 
Είς γην νά φέρωσιν ευθύς 
Όνειρα κούφα καί ωραία.

Καί ώ! είρώνευμα τερπνόν,
Καί ώ! Ιντρύφημα φευ! νόθον! 
Ιϊραγματωδ'έντα πας ύπνούν 
Τόν μύχιον προςβλέπει πόδΌν.

Ό  ξένος φθάν είς την πατρίδα, 
Ό  ναύτης είς λιμέν άράσσει, 
Τρέφει ό δύσελπις έλπίδα,
Ο Έ ρω ς ΐπτατ’ έν έκστάσει.

Ή  κόρ’ είς γάμ.ον ευτυχεί,
.Ό  ένοχος δεν δίδει δίκας, 
Κροΐσοι καθίσταντ οι πτωχοί,
Κ ’ οί στρατηγοί δρέπουσι νίκας.

Τότε είς δνειρον τερπνόν,
Ω Ύπνε, <τύ μοι αποστέλλεις 

Μάρμαρον άσπιλον, στιλπνόν,
Άφ’ υψηλής τίνος Πεντέλης.

Εν Ά&ήναις.

Καί έκ’ έκείνου καθηλών 
Την σκέψιν, αστρον ύποτρέμον, 
Μορφώ είς άγαλμα καλόν 
Το ιδεώδες, — κ’ εΐμ’ ευδαίμων!

ΚβΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ.

«onjtotj-  Μια ώραιοτέρων ποιητικήν συλλογών, ,,Τά τραγούδια τη* Π ατρίδά  μου“ έκδίδονται όσονουπω είς φως
ιυ των ανωτέρω στινων. Η  ήμερος και γλυκε?α ποίησή του κ. Παλαμα. 1κ τοί» σύγχρονον ήμ βν βίου πάντοτε έμπνεομ,ένη, ε?νε το
/ΐιΜ}Α*Ι“ιίΚ* ΤΛΐυ X·’ ι> 2...,^.%.^.   }.. 5 . . '___  ίι*ι.......?+ .   '  <«· · * ·δον εντρύφημα των ήμερον μας, δι οσους, εννοείται, άρέσκονται είς τήν άνάγνωσιν ελληνικών στίχων με ελληνικά γράμματα τυπωμένους.

τού νεαρού 
μόνον σχε-
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δου 0 πρώτος σταθμό; των έμών καθηκόντων. 
Σ ’ έχαιρέτισα, φιλτάτη μου, πλήρης ελπίδων καί 
σχεδίων πρό ενός έτους, ήδη δέ ρίπτων τό βλέμμα 
επί τό μακρόν τούτο διά τήν συντήρηβιν ελλη
νικού άναγνώσματος διάστημα αίσ&άνομαι ττ'ν 
άνακούφισιν σω&έντος θαλασσοπόρου, όςτις διά 
νά σώση τούς συμπλωτήρας καί εαυτόν έρριψε 
τό πλείστον τής μετακομιζομένης ουσίας εις τήν 
δάλασσαν. T o u t e st perdu  h o rs  lTionnenr 
— e t la  vie ή&ελε προς&έσει 0 στρατηγός εκεί
νος, άν ήτο εκδότης όμογλώσσου φύλλου. Έ ν  
τ ί  προηγουμένη μου άνεβαλλον τήν ίκπλήρωσιν 
των παλαιών επαγγελιών είς τό έπερχόμενον 
έτος, νυν δ’ επαναλαμβάνω τήν αύτην εύχη'ν, 
ύπεν&υμίζουσά Σοι ότι πρέπει έπί τέλους καί 
Συ νά πληρώσης τήν συνδρομήν τού λήξαντος 
έτους, διότι έξηντλά&η ή υπομονή τών περί εμέ. 

Ποιαν ώραν τής ημέρας έχει 0 άν&ρωπος δλας του 
'τ ά ς  δυνάμεις είς τήν ακμήν των; —  Περίεργος έρώτησις,

&ά είπωσιν ϊσώς πολλοί καί &ά μδς άπαντησωσιν, ότι χω
ρίς άμφιβολίαν τούτο συμβαίνει τό πριοΐ, άμα έγερθή τις 
εκ τής κλίνης. Οόδείς τό άρνείται βέβαια, ότι παρά τω 
λαώ τοιαύτη ιδέα έπικρατεί, καί έν τούτοις τό πραγμα έχει 
άλλως.

Οί σοφοί έχουν κάτι έργαλεΤα, τά όποΤα δνομά^ουν δυναμόμετρα 
καί μέ τά όποια κάποιος ιατρός έπίσημος τού Βερολίνου έσχάτως έμέ-
τρησε τήν μυϊκήν δύναμιν τού άνύροίπου. Δτά των παρατηρήσεων τού
έπιστήμονος τούτου ¿πεδείχ&η, ότι έ  άν&ρωπος έγειρόμενος έκ της κλίνης 
τήν πρωίαν εΐνε σχετικώς άδυνατώτατος. Μετά τό πρόγευμα όμως άρχί- 
ζει νά επιτείνεται ή δύναμις τών μυώνων μας καί μετά τό γεύμα φ&ά- 
νει είς τό δπατον σημεϊον της άκμής της. Μετ' όλίγον πάλιν ολιγοστεύει 
έπί τινας ώρας, πρός τό εσπέρας αυξάνει έκ νέου καί έλαττόνεται έπειτα 
διαρκούσης τής νυκτδς μέχρι τής πρωίας. Λίαν περίεργος επίσης εΐνε 
καί ή παρατήρησις, ότι 0 ίδρώς έλαττόνει τήν δύναμιν τών μυώνων καί 
ότι ή  τακτική καί μή υπερβολική εργασία περισσότερον αύξάνει τήν δυ'να- 
μιν παρά ή  ολίγη εργασία, δηλαδή ό έν αργία καί ρα&υμία καταδαπαν&ί- 
μενος βίος. Δ ί αυτό λοιπόν έργάζεσ&ε πάντες, όσοι &έλετε νά ήσ&ε δυνα
τοί καί εύρωστοι!

Ε ίς τό γραφείου, έν&α έξοφλοΰνται τά γραμμάτια της έ&νικής τρα- 
πέζης έν Βασιγκτώνι, έργάζονται 120 γυναίκες. ’Από τής 9 πρωινής 
ώρας μέχρι τής 12^5 καί άπδ της 2. μ. μ . μέχρις εσπέρας είς ούδίν 
άλλο άσχολούνται, παρά είς τό νά μετρώσι τραπεζικά γραμμάτια καί 
τοιουτρέπως πολλαΐ έξ αυτών άποκτώσι διά τής συνη&είας έκτακτον δεξιό
τητα καί ευχέρειαν είς τό μετρεϊν Άλλ’ άν καί α ί πλεΐσται έξ αυτών ηνε 
νέαι, έχουσιν έν τούτοις όψιν ώχράν καί καταβεβλημένον σώμα, πολλών 
αί χεΤρες φέρουσιν έλκη, μερικών δε καί τά προςωπα άκομη καί οί όφ&αλ- 
μοί πάσχουσι δεινώς. Τούτο προέρχεται έκ τού αρσενικού τού περιεχομέ
νου είς τό πράσινον χρώμα τών γραμματίων. "Οσην προςοχήν καί άν κα- 
ταβάλλωσιν όλαι, τό. κακόν πάντοτε αργά ή γρήγορα άναφαίνεται, μικρά 
τού δέρματος έγκοπή άρκεϊ νά προκαλέση σφοδράν φλεγμονήν, εόκόλως 
μεταδιδομένην διά τών χειρών είς τό πρόςωπον καί τούς δφ&αλμούς. 
Οόκ όλίγαι τών γυναικών τούτων τοσούτον καταβάλλονται ύπό του δηλητη
ρίου τούτου, ώςτε αναγκάζονται νά παραιτη&ώσι τής &έσεώς των. Ό  
μηνιαίος μισ&ός τών γυναικών τούτων εΐνε 75 δολλάρια, ήτοι 360 φράγκα 
περίπου.

Μεταξύ τών πολλών κλάδων τής βιομηχανίας, οίτινες έν Νέα ’ϊόρκη 
έλαβον κατά τά τελευταία έτη μεγάλας‘διαστάσεις, σπουδαίαν &έσιν κατέ
χει ή κατασκευή σιγάρων καί σιγαρέτων, δ ί  & ασχολούνται έπικερδώς 
πλέον τών 30 χιλιάδων άν&ρώπων. Ή  έτησία παραγωγή συμποσουται είς 
900 περίπου εκατομμύρια σιγάρων καί 300,800,000 σιγαρέτων καί διατέ- 
μνεται είς 1600 εργοστάσια, <5ν τό μέγιστον, παράγον έτησίως ύπέρ τά 
50,000,000 σιγάρων, άνιιπροςωπεύει τήν σήμερον όλην τήν πρό είκοσαετίας 
είς τό είδος τούτο βιομηχανικήν άνάπτυξιν τής αμερικανικής μητροπόλεως. 
Εργοστάσιά τινα κατασκευάζουσι μηνιαίως μόνον 20,000 σιγάρων, πολλά 
δέ μόλις καί μετά βίας άχοζώσιν έκ της κα&ημερινής των εργασίας, Ή  
ταχεία αυτη καί καταπληκτική πρόοδος εΐνε ' έτι μάλλον αξιοσημείωτος, 
κα&’ όσον πρό είκοσαετίας τά εργοστάσια ταύτα δέν έφορολογούντο, έν ψ 
τήν σήμερον έκτος τού τακτικού φόρου έπί τού επιτηδεύματος άπό τών

έργοστασίων τούτων συνάγονται κατ’ έτος ύπέρ τού ταμείου τής πόλεως 
περί τά 25 εκατομμύρια φράγκων. Έ ν  τούτοις τούτο εξηγείται όπωςδή- 
ποτε, διο'τι όλα τά παρασκευαζόμενα σιγάρα καταναλίσκονται έν αυτή τή 
Νέα ’ϊύρκη, έλάχιστον δέ εΐνε τό δι’ αυτών γινόμενον έξαγωγικόν έμπόριον.

"Ολα τά  σιγάρα περιτυλίσσονται διά τών χειρών, ή δέ έργασία αδτη 
γίνεται έν μέρει μεν έν αύτάίς ταίς αί&ούσαις τών έργοστασίων, οίς έπί 
τό πολύ δέ κατά τό λεγόμενον σύστημα tenem ent έν τοίς οίκήμασι τών 
έργατών, διότι τοιουτοτρο'πως δύνανται να συνεργασ&ώσι καί τά  άλλα μέλη 
τών οικογενειών των, ώςτε πολλάκις ό εβδομαδιαίος αύτών μισ&ός ανέρχε
ται είς 100 φράγκα.

Ό  έν Λονδίνφ μέγας τραπεζίτης Jam es Έότσιλδ έστειλέ ποτε προς 
τήν τράπεζαν τού Λονδίνου συνάλλαγμά τι διά νά τό προεξόφληση, αλλά 
τό έπίσης μέγα τραπεζικόν κα&ίδρυμα ηρνή&η νά έκπληρώση τήν αίτησίν 
του, λέγον ότι δέν προεξοφλεί συναλλάγματα άπό ιδιωτών προερχόμενα.

L.C. \- ·< Ί

Τη έπιου'ση παρέστη ό ίδιος 'Ρότσιλδ έν συνοδίφ υπηρέτου κρατούντας έν 
χερσΐ κιβώτιον πλήρες πενταλίρων γραμματίων τής έν λόγω τραπέζης, εζη- 
τησε δέ άντ αύτών χρυσόν δίδων εκάστοτε άνά εν γραμμάτιον πρός εξο- 
φλησιν. Ή  έργασία αδτη διήρκεσεν επτά όλας ώρας. Τήν έπομένην ήμέ- 
ραν έπανελήφ&η ή αυτό ύπό&εσις, όμοίως δέ καί τήν τρίτην. ’Απερχόμενος 
τό εσπέρας τής ημέρας ταύτης Ó 'Ρότσιλδ ,έκ τής τραπέζης εΐπεν ότι εΐνε 
ήναγκασμένος νά έξαχολδυ&ήση πράττων τούτο κα&’ έκάστην έπί τρείς μή
νας. Τούτο καί μόνον ήρκεσε. νά έμποιήση φρίκην καί τρόμον είς τήν 
Διεύ&υνσιν τής Τραπέζης, ήτις άμέσως ύπεσχέ&η μετά πάσης προ&υμίας 
νά προεξοφλή έν τώ  μέλλοντι όλα τά γραμμάτια τού ιδιώτου, δςτις ήδύ- 
νατο, έστω καί προςκαίρως, νά άναγκάση τήν Τράπεζαν είς διακοπήν τών 
πληρωμών της.

Κατά τό έτος 1882 έφυτεύ&ησαν έν Σκωτίφ, ως μαν&άνομεν έξ επι
σήμου στατιστικής, ύπέρ τά δύο έκατομμύρια δένδρων. 'Η μ είς δέ, οι 
Έ λληνες, δέν παρέρχεται σχεδόν μήν χωρίς νά καταστρέψωμεν όλόκληρα 
δάση καί νά γίνωμεν πρόξενοι μεγίστης βλάβης είς τήν άτυχή καί πτωχήν 
ήμών πατρίδα.

Ή  αξία τών οικοπέδων έν τή  αρχαία συνοικία τής Νέας ’Γόρκης 
εΐνε κολοσσιαία. ’Εσχάτως έπωλή&η έκεί οικοδόμημα 16 ποδών μήκους 
καί 25 ποδ. βά&ους άντί 1,100,000 φράγκων.

Ή  κατά μέσον όρον διάρκεια της άν&ρωπίνης ζωής εν τάίς διαφό- 
ραις χώραις τής Ευρώπης υπελογίσ&η έπ’ εσχάτων ώς εξής: Εν μέν
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’Αγγλία καί Σκωτίφ 27 ετών, εν ’Ιρλανδία. 28.6, εν Γαλλία 82 .2 , Ιν  Γερ
μανίά 28 , έν ’Ιταλία καί Αύστρία 27 , Ιν 'Ελλάδι 25 , έν Ισπανία 27, Ιν 
Βελγίω 29, έν ‘Ολλανδία καί Δανία 28, έν Σουηδία καί Νορβηγία 27.5> 
έν Ρωσσία 25 καί έν Τουρκία 26 έτών.

ΧαρτοποιέΓα ύπάρχουσιν έν Γερμανία 513, έν τα?ς ‘Ηνωμένα;; ΙΙολι- 
τείαις t r ;  ’Αμερικής 960, έν Μεγάλη Βρεττανία 650, έν Γαλλία 539, έν 
’Ιταλία 206, έν Αυστρία καί ’Ρυ>σσία άνά 160, έν 'Ισπανία 63, έν Βελγκρ 
29 , Ιν Δανία 19, έν ‘Ολλανδία καί Πορτογαλλία άνά 16, έν ‘Ελβετία 15, 
εν Ιαπωνία 6, εν Έ λλάδι, ‘Ρουμανίφ καί Χαβάνα άνά ί'ν.

’Εν Καρλσρούη παρεστάδη περί τά μέσα Δεκεμβρίου 6 ,,Οίδ’ίπους“

τοΰ Σοφοκλέους. Ή  μεγάλη τοΰ δεάτρου αυλαία είχε τεδη κατά την εσπέ
ραν έκείνην εκτός ένεργείας, άπαν όέ τό,πρόσθιον μέρος της σκηνής είχε 
μεταβληδή'εις ' ¿ρχήστραν. Πρό τοΰ όλίγον ύψηλότερον διεσκευασμένου 
δευτέρου τμήματος της σκηνης, του άποτελοΰντος την εξίοδεν της πύλης 
των βασιλικών, άνακτόρων μικράν πλατείαν εΐχε τεθτ - πράσινον παραπέ
τασμα, 2περ έν αρχή του δράματος κατέπεσε βραδέως κατά τόν άρχαϊκόν 
τρο'πον. ‘Η  εις τρ δράμα είςαγωγή έγίνετο διά τοΰ εις την „Άλκηστιν1· 
προανακρούσματος τοΰ G luck , άνευ διακοπής διηρκεσεν η παράστασις 
2 V4 ώρας έπικροτηδείσα φρενητιωδώς υπό των θεατών.

Έ ν  τινι συναναστροφή ξηρών καί σχολαστικών καθηγητών, οίτινες 
συνόρχοντο συχνάκις παρά τώ  κλείνω Σατωβριάν, έλέχδη ποτέ 6 έξης στί
χος τοΰ Ααφονταίν :

— L ’ennui n aq u it un  jo u r  de  l ’uniform ité (η ανία Ιχεννήθη ήμε
ρον τινά έκ τής μονοτονίας'.

‘I I  κυρία Σατωβριάν έπανέλαβεν αυτόν, άλλ’ εξεπίτηδες έσφαλε κατά 
τόν λόγον καί ενπεν:

— L ’ennui n a q u it u n  jo u r  de  l ’Université (ή άνία έγεννήδη ημέ
ραν τινά έκ τοΰ Πανεπιστημίου).

Έ π ί  τούτοις ύγίαινε. Έ σ ο  δ ’ επιεικής προς τός έλλείψεις γραφϊδος, 
προωρισμένης τά κενά καί τά χάσματα νά πληροί. Εύχομαι μετ’ ιλίγας 
ημέρας νά επανέλθω μετά πλούσιας συγκομιδής ειδήσεων, καί ώς από 
νέας άφετηρίας νέον νά λάβω; χρονογραιρικέν ύφος.

Καί του χρόνου!
ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥ.

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. —  κ. 1\ Α. Άλ. εις Άρμαβήρ. Μήπως 
παρέπεσεν ή  πρό δύο καί πλέον έβδομάδων άπευδυνδείσα ‘ϊμΤν επιστολή; 
Δι’ εκείνης καί πάλιν έσκοπουμεν νά Σάς εύχαριστήσωμεν δερμώς. — κ. Σ. 
εις Βουκουρέστιον. Μετά λύπης δά προβώμεν εϊς τά έντονα εκείνα δια
βήματα. —  κ. Α. Μ. εις Βώλον. Νά όδηγηδΰτε έκ της έπισυνημμένης 
τω φυλλάδιο) αγγελίας. Κατά ταύτην ή  προπληρωμή δά  επιδιωχδή φα- 
v a r ixû jf.  —  κ. Ε . Ζ . εις Θεσσαλονίκην. Οταν ύπάρχη διάδεσις προπλη
ρωμής. — Ώρίωνι. Τό ώραίον ψευδώνυμο'ν Σας εΤχε καί έτίμησεν έ ποιη
τής των „’Αττικών νυκτών“ . Ν ά άγοράσητε τήν νέαν Ικδοσίν των (εν 
Αδήναις, παρά τω  Βιβλιοπωλείο) της Ε σ τ ία ς )  καί πριν τάς άναγνωσητε 
νά τάς άντιγράφητε τρις καί πλέον, δν ούχΐ δι’ άλλο, αλλά διά νά μάδητε 
όρδογραφίαν τούλάχιστον. —  κ. Α. Δ ε ί; Κυδωνιάς. Δεν δικαιολογεί ή εις 
ουρανού; μετάστασις τοΰ ήμετέρου Άνταποκριτοΰ τήν άρνησιν τής πληρω
μής. Ό  δάνατος μόνον τοΰ δύματός του τά χρέη δικαιοΰται νά παρα- 
γράφη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. — ‘Η  φιλοποσία παρά τοΤς διαφόροις λαο~ς. — Βενετική καλλονή, είκών E . B laas σελ. 341. —  Ε μώ  η  μικρά Κιούρ- 
τισσα. — Συμπόσιον παρά τω Τισιανφ, μετά είκόνος τοΰ ’Ιωσήφ Κίς. — Ποικίλα επιστημονικά. Ή  n't ixrtovt ΰάναμι«. “Οίν/Μοίχη ιαματικό* νΑ,ρ. Χρω- 
μάται* Λκίμ,ξις. βιρμαγ/Μψ^. Χφνγμόμιτ^ν. —  ‘Γγιεινή. — Ή  όρνιδογαλή, μετά εΐκόνος τοΰ C. G erber. — ‘Ο ύπνος, ποίημα Κ. ΠαλαμΧ. — Έ πιστολαί
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