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Απορώ πώς άνθρωποι, νουνεχείς κατά τάλλα, δεν σκέ
πτονται άν ήνέ ποτέ δυνατόν, όχι τό να κερδτση τις χαρ- 
τοπαικτών εο>ς τέλους μιας συνεδρείας, — τοΰτο εΐνε δυνα- 
τώ τατον — όχι καί είς δευτέραν, τρίτην, τετάρτην η δε- 
κάτην συνεδρείαν, — καί τούτο παραδέχομαι ως δυνατόν· 
— άλλ’ έν δλο> τω χρονική διαστήματι, καδ·’ ο” χαρτο
παιχτεί. Φέρω έν απλουν μέν, 
αλλά καί πειστικωτατον παρά
δειγμα.

Λάβε ένα σάκκον πλήρη 
έρεβίν8·ων έμβαλε είς αυτόν 
την χεΐρα καί έξάγαγε όσους 
έρεβίν&ους δόναται νά συλλάβη 
ή χείρ. Είπε- άρτια έξήγαγες 
ή άνάρτια; — ζυγά δηλαδή ή 
μονά; Λέγεις, ζυγά- άριδ·μείς 
έπειτα τους έρεβίνδ-ους, καί ευ
ρίσκεις αύτους ζυγά.· Τό έχέ- 
τυχες. Λέγεις άκολού&ως μονά, 
καί πάλιν τό έπιτυγχάνεις. Καί 
έκ νέου λέγεις μονά, καί τό έπι- 
τυγχάνεις' καί ζνγά, ζνγό, ζυγά, 
καί, ώ του θαύματος! τό έπι- 
τυγχάνεις.

Αϊ! φρονείς ότι μέχρι του 
πυ&μένος του σάκκου, ό,τι άν 
λέγη απλώς καί- ως έτυχεν ό 
νους διά της γλώσσης, &ά εύρί- 
σκεται Ιντός της δρακός σου 
είκή; Πιστεύεις ότι, άρτιον άν 
λέγης, άρτιον &·ά εύρίσκεται, καί, 
άνάρτιον άν λέγης, άνάρτιον. &α 
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εύρίσκεται πάντοτε; Έ  μωρία &·ά ήτο προφανής· σπουδαίος 
ή σώφρων άν&ρωπος τοιοΰτό τ ι νά παραδεχ&ή πόρρω απέχει.

Άλλα καί άν παραδεχτοί μεν, ότι μέχρι του πυ&μένος 
του σάκκου έπέτυχε πάντοτε ή πρύρρησίς σου, ή δεν ¿πέ
τυχε μέν είς όλα, άλλ’ είς τά  πλειότερα, σέ μακαρίζω ότι 
έν τοιαύτη ¿παραδειγματιστώ έπιτυχία ή χείρ σου εδρε τον

πάτον του σάκκου· άλλως, άν 
είς δεύτερον σάκκον ένέχοντα 
έρεβίν&ους έξηκολού&τις τό πεί
ραμα, δυοΐν δάτερον, — ή κα
θώς εύρες τον πάτον τοδ πρώ
του σάκκου · πάντοτε έπιτυγχά- 
νων, θά εδρισκες, διά την αύτήν 
πιθανότητα, τον τού δευτέρου 
άποτυγχάνων πάντοτε, ή &ά 
άπετΰγχανες είς τά  πλειότερα.

Προφανές λοιπόν ότι, προΐ- 
ούσης τήςκυβείας, έλπίς κέρδους 
δεν υπάρχει· οί δ ί τρέφόντες 
τοιαύτην έλπίδα πλανώνταί οίκ- 
τρώς.

Καί ταύτα περί των διακυ- 
βευόντων τό κόπω κτώμενον άρ- 
γύριον έν ϊσοις όροις. προς .τον 
συμπαίκτην. Έ ν  ίσοις όροις πρός 
τον συμπαίκτην, τά  κέρδη καί 
αί ζημίαι, μετά μίαν εβδομάδα, 
iva μήνα ή έν έτος ισοφαρίζουν, 
άλλα δπως τοϋτο γείνη, πρέπει 
νά · έχη τις την χαρτοπαιξίαν 
ως έργον. Αξίζει δε άρά γε τον 
κόπον νά δαπανήση τις τόσαςΡΟΒΕΡΤ02 ΚΩΧ.
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πολυτίμους ώρας τού βίου χάριν ενός Ισολογισμού, οδτινος 
άμφότέρα τά  σκέλη απολήγουν είς μηδενικόν; Σημειωτέον Sc 
ότι καί ο' ισολογισμός αποβαίνει είς ζημίαν καθ’ δτι όσάκις 
ό χαρτοπαίκτης αναχωρεί μετά κέρδους τινός, θεωρών αυτό 
ώς δωρεάν άποκτηθέν, καθίσταται αφειδέστερος εϊς περιτ- 
τάς δαπάνας· ώστε καί άν δέν έζημιώθη εκ του παιγνίου, 
έζημιώθη όμως εκ του εφήμερου κέρδους.

Μέχρι τουδε είπομεν Ισους όρους· άλλ’ όταν μεταξύ 
των συμπαικτών υπάρχωσιν όροι άνισοι- δταν, φέρ’ είπεϊν, 
ό μεν κέκτηται πλεονέκτημά τ ι ή προνόμιον, όσον έλάχι- 
στον, έπί του δε- ή ό μέν διακυβεύη τό χρήμα του άταρά- 
χως, ό δε πα&αίνεται έκ τών αποτυχιών, έξάπτεται καί πε- 
ριημεκτη ή, ως κοινώς λέγομεν, παοματόνη ' ή 6 ρ.εν κατα- 
βάλλη τέχνην, πείραν ή προσοχήν, ό %ϊ απρόσεκτη, άμνη- 
μονή ή ήνε άπειρος, ήνε mazette, — τότε ισολογισμός των 
ζημιών μετά των κερδών δέν γίνεται, ουτε μετά έν έτος, 
οΰτε έψ’ όρου ζωής· του μέν τό κέρδος Ισται άφυκτον, καί- 
τοι άτιμον, άτιμότατον (έπειδή οδτος μετεχειρίσ&η όπλα 

¿στερείτο ό έναντίος)» του δέ ή ζημία βεβαία, βεβαιό
τατη. Μή ταράττεσθε · η' ατιμία, περί ής λέγω, ε’ίνε όντως 
ατιμία, καθώς καί ή  ζημία πραγματική.

Άφίνω τόν ζημιούμενον νά ξέη την κεφαλήν, δάκνων 
έν μειδιάματι έπιτετηδευμένφ τά  προσφερόμενα τραγήματα. 
'Η  προσποίησις ότι δεν ίδρωσεν άπολέσας βαρύ τι ποσόν 
χρημάτων, έξελέγχεται ώς όντως προσποίησις υπό του βά
ρους αυτού των χρημάτων, άτινα διεκύβευσεν, έπιθυμήσας 
νά έγκολπίση άλλα τόσα, ή νά σκεδάση την οργήν του 
κατά της οικογένειας του, νά σχίση τά  φορέματα του, νά 
έκσφενδονήση τά  μυελά του είς τούς τέσσαρας τοίχους τού 
κοιτώνός του, κτλ. Οδτος εΐνε άξιος οίκτιρμού' άλλά περί 

• του κερδαίνοντος υπό άνίσους όρους οίουοδήποτε λέγω, δτι 
πράττει ατιμίαν· τούς δε  πράττοντας ταύτην την ατιμίαν, 
ή κοινωνία ούτε νά δεξιούται επρεπεν, ούτε νά χαιρετίζη, 
ούτε είς δοσοληψίαν νά έρχεται μετ’ αυτών, βεβαία ότι 
κατά βάθος εΐνε κατά πάντα δόλιοι καί αναξιόχρεοι. Μά
ταια τά  κόσμια προσχήματα- πας χαρτοπαίκτης τοιουτος, 
¿άν διακυβεύη Ιν&κκην (enjeu) ύπερβαίνουσαν ί,τχ δίδει τις 
καθ’ οδόν είς κοινόν ¿παίτην, εΐνε φευκτέός άνθρωπος.

Διότι, — μή προφάσεις· — ένός λεπτού ¿ν&ήκη, άν 
πρός άπλήν ψυχαγωγίαν χαρτοπαικτή τις, ένδιαφέρεί ώς καί 
ή ενός είκοσαφράγκου' άν δέ ό ‘Ρόσχιλδ ήθελε νά κατα- 
φρονήση τό είκοσάφραγκον, ώς έγώ τό λεπτόν, όταν ¿ν τω 
κυβευτηρίω τού Χομβούργου ήρωτήθη προ είκοσι περίπου 
έτών, διατί· καί αυτός Βέν επαιζεν, μόνον δε Γστατο περιερ- 
γαζόμενος τούς παίκτας, ούδαμώς θά άπεκρίνετο .,Δέν είμαι 
αρκούντως πλούσιος, ώστε νά παίξω“.

• Ό τ ι  είπε τόν λόγον τούτον ό βασιλεύς των τραπεζι
τών, είνε βέβαιον Εντός αύτόΰ ¿κείνου τού κυβευτηρίου τό 
γβιουσα παρ’ ενός των συγκυβευτών (croupiers) καθ’ ήν ημέ
ραν Ελέχθη. Ό  ‘Ρόσχιλδ εΐνε Εβραίος· καλώς δέ γινώ- 
σκουν οί τού "Ισραήλ υίοί πόθεν δύνανται νά Ιλπίσωσι κέρ
δος, καί πού εγκειτάι ζημία ¿πί τέλους αναπόδραστος. ’Εγγύ
τατα τού Χομβούργου κείται τό Φραγκοφόρτιον, δπου πλή
θος βαθύπλουτων ’Ισραηλιτών σημειώσατε δτι, «ν πρόκηται 
νά. οίκονομήσωσιν ουτοι τό ήμισυ ενός φύλλου χάρτου, δεν 
ολιγωρούν ούτε πρός τοιαυτην γλίσχραν φειδώ, άλλ’ όμως 
αποφεύγουν την κυβευτικήν πρασίνην τράπεζαν, δπου σωροί 
έπικεχυμένου χρυσίου τούς παρακαλουν είς τό Χομβούργον.

Έ κέί, ο>ς καί οπουδήποτε τής Γερμανίας, πρό τινων 
έτών ήδη κπτηργη'θησαν τά  κυβευτη'ρια, ώς ολέθρια είς τά

; μωρά τής άνθρωπότητος, καί ώς προσάπτοντα όνειδος είς
ϊ  παν Κράτος τοιούτους άυεχομενον οίκους άσωτεόχς· Εν δε
; μόνον διατηρείται είσέτι καί κρατύνεται διά την κατάργη-
) σιν των άλλων, τό έν τη μικρά ήγεμ.ονεία τού Μονοίκου.

Ό  Μόνοικος (Μονοίκου Χ ιμψ  κατά Πτολεμαίον) έχει πόλιν 
, ¿xí λόφου' κειμένην παρά τήν θάλασσαν μεταξύ Ουεντίμιλ-

λίας και Νίκαιας (Nice)· έπειδά δέ τό κλίμα ¿κείνο εΐνε εύ- 
ί κραές ¿ν ώρα χειμώνος, ώς καί δλη ή ακτή ¿κείνη, πρός
, νότον προσβλέπουσα, πολύς κόσμος συνέρχεται αυτόθι παν-

ταχόθ-sv τής Ευρώπης, οί μέν δ ιά  λόγον υγείας, οί δέ  ψυ
χαγωγίας χάριν, άλλ’ οί πλεϊστοι όπως δοκιμάσωσι τήν τύ
χην αυτών είς τό κυβευτήριον, όπερ μόνος ό ήγεμών ¿κείνος 
ανέχεται είσέτι ’Απαγορεύει δμως τήν είσοδον είς πάντα 
αυτού υπήκοον διατί; Α ς λόσωσι τήν απορίαν ταυτην oc 
πιστευοντες, ότι υπάρχει ¿ν τη  κυβεία κέρδους ¿λπίς, και 
όχι βεβαιότης καταστροφής.

Τόν μοχθηρόν ¿κείνον οίκον διευθύνει πλουσία έταιρία, 
ου μόνον άποτίουσα βαρών ¿τήσιον φόρον είς τόν ηγεμόνα, 
τήν μόνην αυτού πρόσοδον (διό καί οί υπήκοοι αύτού εΐνε 
άπηλλαγμένοι παντός τέλους), άλλα καί ύποχρεουράνη νά 
έπιμελήται τήν καθαριότητα καί τόν καλλωπισμόν της χώ
ρας. Καί ώκοδόμησε λοιπόν έπί λόφου παρακειμένου τώ 
Μονοίκω (Monaco) καλουμένου δέ  Monte Carlo, μέγα καί 
αγλαόν μέλαθρον, καί πέριξ αυτού παράδεισον όντως επί
γειον  κήπους κρεμαστούς άνω της θαλάσσης, όπου παν δέν- 
δρον τής ύφηλίου ή άνθος σπάνιον, πού μέν έρρύθμως πε- 
φυτευμένα, πού δέ άτημελώς, κατ’ άπομίμησιν τής φύσεως, 
καταρράκτας καί άντρα τεχνητά, πίδακας άφροβόλους, άγρο- 
τικάς γεφύρας καί ατραπούς, όπου καί πτηνά καλλικέλαδα, 
άνδηρα δε τερψίθυμα μετά Εδωλίων, όπό&εν ή θέα εκτεί
νεται είς τό αχανές τής θαλάσσης πρός τκν ’Αφρικήν, τέλος 
δέ καί ξενοδοχεία συβαριτικά, όπου παν ο,τι έπιζήτητον υπό 
τοίν τρυφηλών.

Καί τούτα μέν τά περί τό μέλαθρον ή casino τού Μο
νοίκου· τά  δέ έν τώ  μελάθρφ αυτω προχείρως δέν περιγρά- 
φονται Έ κ εί αΐθουσαι εύρύταται δαψιλώς πεποικιλμέναι 
διά χρυσίου και αναγλύφων καί ζωγραφιών καί κατόπτρων, 
έδάφη καί θύραι καί παράθυρα έκ ξύλων περιζητήτων καί 
γλαφυρώς ¿πεξειργασμένων, βαρέα παραπετάσματα ¿κ με- 
τάξης καί έρίου, μεγαλοπρεπείς λαμπτήρες εύρυθμοί εξ 
ορειχάλκου έπιχρύσου καί ύάλων γαλακτοχρόων, καί καθέ- 
δραι, καί ανάκλιντρα ηγεμονικά.

Υπάρχει ¿ντός τού μελάθρου ¿κείνου καί. άναγνωστή- 
ριον, όπου τά  κυριώτερα περιοδικά φυλλάδια ή ¿φημερίδες 
πάσης χώρας' ύπάρχει καί θέατρον, αριστούργημα χάριτος 
καί πολυτελείας, πάγχρυσος παστός πρός δεξίωσιν oíovtl βα
σιλέων, καί όχι τού τυχόντος ανθρώπου, ένω καί ό τυχών, 
αρκεί νά ήνε Ινδεδυμένος κοσμίως μέν, οχι δε καί έορτασί- 
μως, δύναται νά είσέλθη καί έκεί, ώς καί οπουδήποτε άδα- 
πάνως, καί ν’ άκρσάται δίς τής ημέρας δρχήστραν συγκει- 
μένην ¿ξ εβδομήκοντα μουσουργών, ουχί τής κοινής ίκανότη- 
τος, άνακρούουσαν τάς έκλεκτοτάτας των μουσικών συνθέσεων.

Πάντα ταύτα δ ι εισιτηρίου δωρεάν' χορηγούμενου σοι. 
Εΐσελθε, περίελθε, κάθησε όσον άν θέλης, άπό τής ενδέκα
της ήμερησίας ώρας μέχρι τής ένδεκάτης νυκτερινής. Ου- 
δείς σ’ έρωτα τ ί ζητείς, ή ποιον ζητείς, ή διατί ήλθες, ή 
άν θά παίξης ή δεν θά  παίξης είς τό κυβευτήριον; Ααμ- 
βάνεται μόνον σημείωσις τού ονόματος σου, τής πατρίδος, 
του Επαγγέλματος, καί του ξενοδοχείου όπου κατέλυσες, καί 
τούτο χάριν προφυλάξεως από τών βαλαντιοτόμων καί λω
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ποδυτών- είσαι δέ κύριος νά χάσης χρήματα, ή νά τ’ άφί- 1 
σής καλά νά κάθηνται είς τό θυλάκιόν σου. Είς τάς αί
θουσας δπου . αί επτά τής ¿οΐίνης  (roulette) τράπεζαι καί 
αί δυο τού χαρτοπαιγνίου χçiayraaàçavta  (trente e t qua
rante) τό πλήθος πάντοτε πολύ, τών μέν καθημένων περί 
τάς τραπέζας Εκείνος, τών δέ ίσταμένων. Βλέπε· βλέπε 
τους απονενοημένους ών τινες εφερον έκεί τό χρυσίον των 
είς σωρούς καί είς στήλας, ή είς γραμμάτια τραπεζικά, Ιλ- 
πίζοντες νά τό διπλασιάσωσιν ή νά τό δεκαπλασιάσωσιν. 
Ή  τού υψους, ή τού βάθους. Στιγμή, καί έχασαν καί πά
λιν στιγμή, καί ανέκτησαν τό άπολεσθέν, ή Εχασαν τό δι- 
πλάσιον, τό  τετραπλάσιον, τό οκταπλάσιον.

Ή  τυφλή φορά αληθώς κατεργάζεται θαυμάσια Ενίοτε- 
άλλ’ άν την έπιδιώκης, σε παραιτεί" καί άν Επιμείνης, σέ 
καταστρέφει. Ματαία πάσα προφύλαξίς, πάσα μέθοδος· 
ανωφελής ή τήρησις οίουδήποτε χαικτικού συστήματος πρός 
επιτυχίαν. Ή  τύχη κανόνας δέν ανέχεται. Πλήθος παικ
τών κατέτριψε νύκτας καί ημέρας μελετών Ετη όλα νά εδρη 
τό άνεύρετον, — τρόπον άλάνθαστον Επιτυχίας. Ή  άρίστη 
τών Επινοούμενων μεθόδων ναυαγεί, άφοϋ ¿πί μιαρόν φανή 
εύοδουμ.ένη. Δύναται ώραν όλην νά ευδοκίμηση ποιά τις 
μέθοδος, καί ώρας δλας Επειτα, ή τη  Επιούση, νά Εξαφανίση. 
Πολλοί σημειοόν τά  παράφορα τής τυ'χης βήματ«· πολλάκις 
βλέπουν' τωόντι είς αυτά τάξιν τινά- πιστεύουν δτι συνήθως 
τοιαυτην τηρεί τάξιν· βλέπουν ότι Εκείνην τήν τάξιν, άν εξ 
αρχής ήκολού&ουν, θά  Εκέρδαινον Εντός μιας ο>ρας θησαυ
ρόν πειρώνται λοιπόν νά τήν άκολου&ήσωσιν, άλλ’ ή τύχη 
μεταβάλλουσα βήμα τούς μυκτηρίζει καί παρέρχεται.

Τά περυσινά βήματά της δέν ομοιάζουν τοίς τού πα
ρόντος Ετους· τά  τού παρόντος έτους θά  ήνε άλλα τών τού 
έπιόντος. Διακρίνονται αληθώς, ¿ν τοίς βήμασι τή ς  τύχης 
σχήματα, οΐα διακρίνονται είς τούς αστέρας ζώδια. Καθώς 
τρεις ή τέσσαρας ή πλείονας τών αστέρων ώνόμασαν, καθ’ 
ό σχήμα διαγράφουν, άρκτον ή βοώτην, ομοίως ονόμασαν 
τά  ναι καί οχι τής τύχης καθ’ άς θέσεις λαμβάνουν, τό μέν 
πλειάδα,, τό δέ σκολόκενδραν, τό δέ σαύραν, ή τράγον, άν 
θέλης, ή βούβαλον.

ΙΙαραδείγματος χάριν άγουν οί πάϊκται μίαν γραμμήν 
. κάθετον, Επί δελταρίων, άτινα τοίς χορηγεί ή έταιρία (τρα

νόν τούτο τεκμήριον ότι δέν τήν μέλει ό,τι καί άν σπου- 
δάσωσίν Επί τών βημάτων τής τύχης οί προσερχόμενοι είς 
τό κυβευτήριον)- καί άριστερόθεν μέν τής γραμμής σημει- 
ουν τους έκκυβευομένους μέλανας ή αρτίους αριθμούς, δε- 
ξιό&εν δέ τους ¿ρυ&ρούς y άναρτίους. Καί άν μέν έκκυ- 
βευθώσι πολλοί άρτιοι ή μέλανες, άνάρτιοι ή Ερυθροί κατά 
σειράν άδιάκοπον, αποτελούν σχήμα ¿νομαζόμενον σειρά ή 
ίΐλειάς' άν δέ κατά παραλλαγήν εις πρός Ινα, το σχήμα 
τότε ονομάζεται τταράλλβξις ή σχολόπενόρα' καί οδτω κα
θεξής τά  άλλα παντοΐα σχήματα· ώς

^  ΐϊλίεάιίίς) /7ίΐ^ώ3,1ειξ<ς q  qxoI ctuvüço. Χανρα.
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Ταύτα συμβοηθούσης καί τής φαντασίας’ άλλ’ άμα 
ώς προκύψη ή άκμή ενός κέρατος, ένω τό Εκλαμβάνεις ώς 
κέρας τού τράγου, καί Εκθέτεις τό άργυριόν σου έπ’ αυτού, 
σχηματίζεται κέρας τού βουβάλου. Έχασες. Θά συμβή 
καί νά έπιτύχης, άλλ’ εως άν συμβή, θά  σου άπαλείψωσι 
τό άργύριον ή σαύρα, ή σκολόπενδρα καί εΐτι άλλο τών 
ζωδίων σου,

Ναί, τυφλώς Ενίοτε συλλαμβάνεται ή Ιδιότροπος καί 
διεστραμμένη τύχη· αλλά ποτε; „Κάμε με προφήτην, νά 
σέ κάμω πλούσιον.“

Έ γεινά  ποτε εν τώ κυβευτηρίω τού.Μονοίκου αύτόπτης 
μάρτυς άπιστεύτου εύνοίας τής τύχης πρός τινα παίκτην. 
"Ήτο Α γγλος, άνθρωπος προβεβηκώς, όλος Ερυθρός τό πρό- 
σωπον, εύρωστος, μικρού αναστήματος. "Ωραν μετά τό 
γεύμα, ότε τών ποικίλων οίνων αί αναθυμιάσεις άποτελούν 
είς πολλών τάς κεφαλάς ο,τι ποτέ είς τήν τής Πυθίας οί 
καπνοί του τρίποδος, εισέρχεται ύποσκάζοντι βήματι, καί 
βακχικως μειδιών κατευθόνεται πρός τό  μέσον της κυβευ- 
τιχής τραπέζης, καί καταθέτει Επί τού μηδενικού 5 είκοσά- 
φραγκα. Το έλεφάντινον τής ρολίνης σφαιρίδιον Εξακολου
θε ί σιωπηρώς κυλινδούμενον έν τη λεκάνη τών αριθμών, 
Επειτα προσκόπτει έφ’ ενός τών έν αυτή όρειχαλκίνων ρόμ
βων, Ικπηδα Ικέϊθεν, τρυτανεύεται μεταξύ τού 0  καί τού 
άριθμού 32, κλίνει πρός τό 0  καί πίπτει Εντός αύτοϋ. "Ο 
Αγγλος Εκ τούτου κερδαίνει 5 X 3 5  =  175 είκοσάφραγκα. 
Αφαιρεί ¿ς αυτών τά  171 καί άφίνει πάλιν Επί τού μηδε
νικού τά  5, άτινα είχε καταθέσει πρίν, και Ετερα 4 έκ τών 
κερδηθέντων τό δλον είκοσάφραγκα 9. Δύσκολος, άλλ’ όχι 
καί σπανί« συμπτωσις" πίπτοε êx δευτέρου τό  σφαιρίδιον εν
τός τού Ο, καί ό παίκτης κερδαίνει ουτω 9 X  35 =  315 
ετερα είκοσάφραγκα. Τότε συνάγει αυτά μετά τών 9 τού 
καταθέματος, τά  μεταλλάσσει μετά τών προτερων 175 είς 
δέκα χιλιόφραγκα τραπεζιτικά γραμμάτια, καί μηδέ λέξιν 
είπών αναχωρεί μετά τού αυτού - μειδιάματος καί του 
αυτού βήματος, ώς ότε εΐχεν ¿μφανισθή, πρό δύο λεπτών 
τής ώρας.

Πάντες οί περιεστώτες έγέλων διά τήν σύμπτωσιν, τό 
δέ κυβευτήριον έξηκολουθησεν ενεργούν, ώς εί μτ Επαθέ τι 
ζημιώδες, ουτε παράδοξον. Οί έπιτηρηταί τού παιγνίου εΐνε 
τόσον συνειθισμένοι είς τοιαύτ« καί άλλα παραδοξότερα, 
παραδοξότατα μάλιστα τυφλά τής τύχης! Ό  κυλίων τό 
σφαιρίδιον έπανέλαβε λοιπόν τό Ιργον του- τών παικτών οί 
μέν χατε'δ'ετον, οί δέ άφήρουν τό άργυριόν των ή το χρυ- 
σίον έπί τών αβάκων, οί έπιτηρηταί τού κυβευτηρίου, επι
τήδειοι ως έκ τής μακράς πείρας, είς τά  μέν κερδαίνοντα 
σημεία ερραινον νομίσματα έν εΐλει χρυσής ή άργυράς,βρο- 
χτς, άπό δέ τών σημείων τών άτυχησαντων άφήρουν διά 
τής άγρείφνης (rateau) ό,τι Εκεί εύρίσκετο έκτεθείμενον. 
Έργον καί τούτο ώς παν άλλο Εντιμον, καθώς βλέπετε! 
'Η  εταιρία Εκείνη Εχει Επί τούτω περί τούς εξήκοντα υπαλ
λήλους (croupiers), «λλάσσοντας κατά πάσαν δίωρίαν,. καί 
οί άνθρωποι Εκείνοι ου’δεν άλλο πράττουν έφ’ όρου ζωής, 
ή νά έξαγγέλλωσι πού πίπτει τό σφαιρίδιον τής §ολίνης, 
καί νά άποσυρωσι το  άργύριον τών χανόντων, ή νά στ«λ- 
λωσι τό τών κερδαινόντων.

Ουτω, μόλις είχε παρέλθει περί τό τέταρτον ώρας, δτε 
ίδού πάλιν έμ,φανίζεται ό καλός σου Α γγλος, ό κερδήοας 
τάς δέκα ώς Εγγιστα χιλιάδας φράγκων. ’Έρχεται, καί ένω 
τό σφαιρίδιον περιστρέφεται,, οιύτός πάλιν έπί τού μηδενι
κού ενθέτει 9 είκοσάφραγκα" Εννέα δέ ώς άνώτατον
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όρον ένθήκης δεκτής επί των 37 αριθμών της ξολίνης, άπο- 
τιούσης 35 άνθ’ Ινός.

*Ω του Β·αύματος! το σφαιρίδιον πίπτει iv τω θ ’. ’Επί 
της απουσίας του δέν είχε πέσει έν-τω μηδενίκω, άλλ’ Ιπε- 
ρίμενεν αυτόν ένα πέση έν τω σημείω τουτω! "Ωστε ό οί- 
νοβαρής παίκτης έκέρδησεν έτερα 315 είκοσάφραγκα.

"Ολοι τότε, δλοι ανεξαιρέτως, έβαλον χασμ-ψδίαν έκ- 
πλήξεώς· τινες άνέκραζον, quelle insolente fortune (ώ, ττς 
αναιδούς τύχης!)

Τοιάύτας δντως άναιδείας πράττει ή τύχη, δταν ευ- 
νοήση· αλλά .καί χείρονας τούτων, δταν θέληση, νά κατα- 
τρέξη · δςτις δ ’ αν την μεμφδ·ή διά τούτο εΐνε μωρός έξά- 
παντος, άφού υπάρχει γνωστή ή τυφλότης καί ή άλογία της.

Δεν είδα πλέον τόν ευτυχή έκείνον παίκτην, άλλ’ έάν 
ποτε έπανήλθεν είς το παίγνιον, άναμφιβόλως θά έχασεν 

εΤχε,οσα τοτε 
κερδήσει,ΐσωςδε 
καί πολλω πλεί- 
ονα. Πολλάκις 
οίέπιτηρηταίτού 
κυβευτηρίου ει- 
δον · τοιούτους 
ευτυχείς, παίκτας 
γηθοσύνως άνα- 
χωρουντας, καί 
εΐπον γήδοσύνως 
καί αυ’τοί· „Πά
λιν οΛίσω θά τά  
φέρουν άν οχι 
σήμερον, αυριον 
άν ξχι αύριον, 
μεθαύ.ρι.ον· άν 
ούτε μεθαύριον, 
μετά μίαν εβδο
μάδα, μετά έν 
έτος, μετά πέντε 
έτη, έκτος  άν
άκαντες έμποδίσθώσιν ή άποθάνωσι.“

Καί τότε έγίνετο έν Μονοίκω λόγος περί τίνος Ισπα
νού, κερδήσαντος κατά τά  προλαβόντα έτη έκ των κυβευ- 
τηρίων δυο εκατομμύρια φράγκων, αλλά, κατά τό άρχαΤον 
λόγιον, τού οατράχον μεταπεσόντος ακολούθως, ό 'Ισπανός 
αυτός ΙκεΤνος έμεινεν άνευ οβολού· δεν εΐχε δέ πως ν’ άνα- 

' χωρήση, καί ή έτάιρία τω έχορήγησε τά  οδοιπορικά μέχρι 
τής πατρίδος του.

ΙΓεριέγραψα- ήδη διά βραχέων τόν πέριξ του καταγω
γίου ¿κείνου παράδεισον· άλλ’ οφείλω νά προσθέσω, δτι με
ταξύ των άνθοφόρων δένδρων άπαντα έν αυτφ καί τό δή 
υπό των άράβων ποιητών άναφερόμενον Ονάχ-ονόχ, ουτινος 
οί καρποί έινέ πλάσματα ανθρώπινα, κρεμάμενα από τής 
κόμης, ώς κολσκύν&ια άπό του μίσχου των. Καί ένω λοι
πόν περιέρχεσαι θαυμάζων την ώραίαν έκείνην φυσιν ύπό 
της τέχνης έξαισίως ήγλαϊσμένην, αίφνης, είς τήν καμπήν 
βαθύσκιου τινός ατραπού, συμβαίνει νά ΐδης εμπρός σου 
ένα άπηγχονισμένον, ή ένα αίματοκυλισμενον έπί τής πρα- 
σίνης πόας· τοιοΰτοι δ Ι ώραϊοι καρποί συλλέγονται έν το~ς 
ήλυσίοις του Μονοίκου περί τούς. εκατόν κατ’ έτος· ώστε, 
ώς βλέπετε, τά  περί του δένδρου ούάκ-ουάκ θρυλούμενα 
δεν εΐνε τό παράπαν μυθώδη. ,

: ‘Λ'.'Τοσαύτα τά  θύματα τής κυβείας. Ακούω δέ ότι καί

έν Άθήναις, πλήν των οικογενειακών κύκλων, οίτινες κυρίαν 
έχουν ψυχαγωγίαν τό χαρτοπαίγνιον,1 υπάρχουν καί κοινά 
κυβευτήρια παντοειδή, έν όίς καί τό τής ρολίνης. . Καί 
άκούω προς τούτοις, &τι ή άδηναϊκή ρόλίνα έχει 24 αριθ
μούς, έν οϊς δύο μηδενικά. Άλλόίμονον, άλλοίμονον! Φαν-· 
τάσ&ητε- άφού ή ρο'Κίνα του Μονοίκου, Ιν καί μόνον μηδε
νικόν έχουσα έντός 36 αριθμών, στέλλει κατ’ έτος είς τόν 
άδην τοσούτους απεγνωσμένους, τί δύνανται νά έλπίσωσιν 
όσοι τολμούν νά παλαίσωσι προς τάς των ’Αθηνών, Ιχούσας 
έν μηδενικόν, τούτο είπεΐν Ιν σφετεριστικόν, δχι προς 36, 
άλλά πρός 12 αριθμούς! Άν ούτως εχη τωόντι, εΐνε φρικτή 
τ  κατάχρησις. Καί τούτο μεν έπί του αβακος τών αριθ
μ ώ ν έπί δέ τού άβακος τών καί ή οχι (rouge ou noir, 
pair on, impair, manque ou passe) ·? μεν $ολίνα του Μο- 
νρίκου παρέχει 18 Ιλπίδας έντός 18 καί ήμισείας απωλειών,

αί δε άθηναϊκαί, 
12 έλπίδας έν
τός 13 καί ήμι- 
σέίας άπωλειών. 
Τούτο εΤνε αυτό
χρημα όλεθρος, 
όν άν ή αστυνο
μία δεν δύναται 
νάέκτρέψη, οφεί
λει τουλάχιστον 
νάπερ ισ τε ίλ η ,  
κατά τα  κανο
νισμένα ύπό τού 
ένΜονοίκωΒεελ- 
ζεβούλ. ' '

Παρά τοίς 
Εύρωπαίοις οί 
"Ελληνες δυσφη- 
μουμε&αώς χαρ- 
τοπαΐκται άχαλί

ΚΪΝΟΒΟΓΛΙΟΝ. νωτοι· δεν άδη-
μονεϊτε; Είς τήν

δυσφημίαν ταύτην δίδει ίσως κύρος δ,τι γίνεται άληθώς παρ’ 
ήμίν κατά ττν παραμονήν παντός νέου έτους. Οί πλεϊστοι 
πιστεύουν οτι Ιάν κατά τήν νύκτα έκείνην φανή ευνους η 
τύχη πρός αυτούς, θά έχωσι τήν εύνοιάν της καδ·’ δλον 
τόν έπί θόραις ένιαυτόν. Καί τούτο, ένω ή τύχη παν&ο- 
μολογεΐται ώς τυφλή, άλογος καί αλλοπρόσαλλος, Καί 
τούτο ένήί προφανή υπάρχουν τά  παραδείγματα, ότι πλεΐ- 
στοι εΰνοη&έντες ύπ’ αύττς είς τό χαρτοπαίγνιον ττς  παρα
μονής, υπήρξαν καθ’ δλον τό είσιόν έτος κακοδαίμονες, ένω 
πλεΐστοι άτυχήσαντες κατά την χαρτοπαιξίαν των έκείνην, 
εΤδον κατά τό έπελθον έτος τά  πάντα πρός αυτούς αίσιώ- 
τατα. Άλλ’ όχι- ή πρόληψις Ιπιμένει, καί δλοι λοιπόν έκ- 
δίδονται κατ’ έκείνην τήν παραμονήν είς τό αον παίρνω  
ή μ  ον παίρνεις' τό δε χείριστον, τούς βλέπουν καί τά 
τέκνα των, ένήλικά τε καί ανήλικα, έκδιδομένους είς τοι- 
αύτην πρόληψιν άναξίαν νόων πεφωτισμένων ή ψυχών έξηυ- 
γενισμένων.

Τό χαρτοπαίγνιον, ως παιδιά άπλή, .δεν θά  ήτο 
άξιόμεμπτον, διότι πράγματι έν ώρα αργίας ψυχαγωγεί' 
άλλά τό κατέστησε καταχθόνιον ή δι’ αυτού άσκουμένη 
φιλοκέρδεια· Τό κριτήριον περί άξιομέμπτου ή μή, έγ
κειται είς τήν ένθήκην (enjeu)· εΤς όβολός, ή τό πλέον 
ενός οβολού μαρτυρούν άν πρός παιδιάν, ή προς χρήμα-
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τισμόν κατατίδΐνται. Άλλα τδ χαρτοπαίγνιου παρασύ
ρει, τον άνθρωπον είς άτοπα, Βεινώ πολλάκις, ϊ ι δ  καί 
φεοκτίον, ο?α οζοοσα φαγέδαινα τοο κοινωνικού ήμ.ων σώ

ματος. νΩφειλε πας χρηστός οικογενειάρχης κατά της χρή- 
σεως ,ταότης να χαταλείπ-β είς τούς εκγόνοος άράν -κα'ι 
ανάθεμα.

Η Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Η .
( J ιή γη μ α .) (αννέχεία.)

XI.

'Ο  Βίκτωρ ήρχισε να όμιλή. Πρσςηλωμέναυς εχων τούς δφδαλμΛΰς 
επί τής'όροφής διηγείτο με τόνον βίαιον καί ύπόρρινον περί του δεάτρου, 
περί διίο γνωστών του ήδοποιών, περί τίνος Σεραφίνας Σεραφινόβνας, ή 
όποία δήδεν τόν είχεν εμπαίζει, καί περί τού νέου καδηγητού P ., τον όποιον 
άπεκάλει κτήνος.

—  Κ αι φαντασδήτε τ ί  ’πήγε καί ’σοφίσδηκε τό έκτρωμα τούτο του 
πνεύματος! Πριν άρχίαη τδ μάδημά του, φωνάζει πρώτον τά  δνόματά 
μας, καί εν τούτοις δεωρόϊ τόν εαυτόν του έλευδερόφρονα. Ή δελον φυ
λακίσει, μ ά  τήν άλήδειαν, όλους τούς έλευδερόφρονας του φυρα'ματος αύτού!

“Επειτα έστράφη καδ’ όλοκληρίαν πρδς τόν Φουστώφ καί μέ υφος 
εν μέρει δρηνώδες, καί Ιν  μέρει σκωπτικόν εΤπε:

— Καί τ ί ήδελα κυρίως να σάς παρακαλέσω, κύριε ’Αλέξανδρε, — 
πρέπει ¿λίγο νά βάλουμε γνώσι τό γέρο —  σέί; παίζετε μαζή τόσο συχνά 
μουσική . . . .  τόν μήνα μόλις μού δίδει έως είκοσιπέντε ρούβλια . . . .  
τ ί  νά πρωτοκάμω μέ αύτά τά ψιλά; Ούτε για καπνό μέ φδάνουν. Καί 
υστεραά.ιό όλα αύτά δέν πρέπει νά κάμω κ α ί χρέη! Έ ίΚ λα  νά ε ίδη  γιά  
όλίγον καιρό' ’«τη δέσι μου, καί νά έβλεπα, τ ί  ήδελε κάμει! Ά , αν ’μπο
ρούσα νά παίρνω κ5 εγώ σύίΈ αζίΐ, καδώς a l l o t  παίρνουν (δ Βίκτωρ έτό- 

-νισεν ιδιαζόντως τήν προτελευταίαν λέξιν). Καί άπό μονέδα, τό ’ξέρω 
εγώ, δέν πάσχει αύτός καμμίαν έλλειψιν, ’ςτά χαμένα δέλίι νά  μου κάμη 
τόν' πτωχό τόν Λάζαρο. “Εδεσεν αυτός τό γάίδαρό του τώρα . . . καί 
πολύ καλά μάλιστα!

Ό  Φουστώφ έστραβοκύτταξε τόν Βίκτορα, καί εΤπε:
• — Θά ομιλήσω μ ί  τόν πατέρα σας. Αλλως «  , . . . <3ν έχετε 

ανάγκην, ’μπορώ . . . επί το-CT παρόντος . . .  εν μικρόν ποσόν . . . .
— Ό χ ι ,  ευχαριστώ, καλλίτερα νά κατορθώσουμε τό γέρο . . . Έ ν  

τούτοις, έξήκολούδησε ξύων τήν (Χιά του καί διά τών πέντε δακτύλων, 
δόστε με, άν σάς ήνε δυνατόν . . .  εως είκοσιπέντε ρούβλια . . . .  Πόσα 
λοιπόν τώρα σας χρεωστώ ακόμη;

—  Έδανείσ&ητε μέχρι σήμερον όγδοηκονταπέντε ρούβλια.
— Χ μ ,  .  γίνονται λοιπόν . . . όλα όλα . . . εκατονδέκα ρούβλια

Θά σας τά  επιστρέφω όλα διά μιας.
Ό  Φουστώφ μετέβη είς τ ί  άλλο δωμάτιον καί έπέστρεψε φέρων 

γραμμάτων τραπεζικόν 25 ρουβλίων, τό οποίον σιωπηλώς προςέφερεν είς 
τόν Βίκτορα. Ουτός πϊ> ήρπασεν, ούτως είπέϊν, έχάσμήδη μέ δλας του 
τάς δυνάμεις, χωρίς νά καλύψη. διά τής χειρός τό στόμα του, Ιμουρμούρι- 
σεν Ιν „ευχαριστώ“ , έξεροτανύσδη δμ'ο τρέϊς φοράς καί εΐτα ήγέρδη άπό 
τό άνάκλιντρον.

— Α μά τ ί  φοβερό μαχμουρλήκι έχω σήμερα! είπε.
Ό  Φουστώφ έξηκολούδει νά τόν κυττάζη, έφαίνετο δέ ότι επάλαιε 

κατά του ίδιου εαυτού του.
—  Περί ποίας συντάξεως εχετε όμιλήσει πρό ¿λίγου, κύριε Βίκτορ;
Οδτδς έστάδη πρό τού κατωφλιού καί έπέδηκε τό πιλίδιόν του.
—  νΑ , δέν ’ξέρετε; Περί της συντάξεως τής Σουσσάνας..............

αύτή δά έχει μίαν. Πολύ ενδιαφέρον άνέκδοτον αύτό, σας λέγω. Α ν τό 
φέρη καμμιά φορά 0 λόγος δ ά σ & ς διηγηδώ ττν ιστορίαν. Τ ώ ρα, άγα- 
πητέ μου, βιάζομαι- έχω σπουδαίας υποδέσεις! ’Αλλά τό γέρο, παρακαλώ, 
τό γέρο νά μή λησμονήσετε. Βέβαια έχει μέ^ σκληρό γερμανικό δέρμα, 
καί αύτό μάλιστα ’ξεδαρμένο ’ςτήν 'Ρωσσίαν, σείς όμως γνωρίζετε πώς 
νά τόν μεταχειρισδήτε. Ν ά  μή καταλάβη όμως τίποτε ή  μητρυιά μου! 
Δ ιότι’ξεύρω, ό πατέρα^ μου τήν φοβδται. Αυτή δέλίι νά κράτηση όλα 
για τούς φωνακλάδες της. Αλλά σε“ς δ ά  τελειώσητε τήν ύπόδεσιν καδώς 
πρεπετ. . . χιά τέτοια πράγματα εΤσδε διπλωμάτης. Γ ιά  σας!

— Τ ί  πρόστυχος βλάκας εΤνε αυτός 0 νέος! έφώνησεν 6 Φουστώφ 
αμα εκλείσδη ή  δύρα. ·

Τό πρόςωπόν του εκαιεν ώς πύρ, καί επίτηδες τδ είχε πάντοτε 
έστραμμένον Λρός τό άντίδετον μέρος. '

Τήν; στιγμήν τούτην δέν ήδελον νά τόν ενοχλήσω δι’ ερωτήσεων καί 
διά τοδτο όσον τό δυνατόν ταχέως άπεμακρύνδην.

XII.

Ολην εκείνην τήν ημέραν ήμην βεβυδισμένος είς σκέψεις περί τού 
Φουστώφ, τής Σουσσάνας κ α ί τών συγγενών της. Ε ίς  τήν ταραχήν μου 
δέ μοι εφαίνετο ώςάν όπισδεν ολων τούτων νά εκρύπτετο κάτι όμοιον 
πρός οικογενειακόν δραμα. Έ ν  τούτοις φανερόν ήτο πλέον, ότι δ φίλος 
μου δέν ήτον αδιάφορος πρός τήν Σουσσάναν. Αύτή όμως; Τόν ήγάπα 
5ρά γε; Διά τ ί εφαίνετο ότι ήτο τόσον δυςτυχη’ς; Καί εκτός τούτου τί 
πράγμα επί τέλους ήτον αύτή; . . . Τ ά  ζητήματα ταύτα άκαταπαύστως 
άνεκυκώντο είς τόν νούν μου, άμυδρόν δ έ  τ ι ,  άλλα λίαν ζωηρόν προαί- 
σδημα μοί έλεγεν, δτι τήν λύσιν αυτών δέν έπρεπε νά ζητήσω χαρά τού 
Φουστώφ. Αί σκέψεις μου ετελείωσαν διά τής άποφάσεως νά κάμω μόνος 
μου τήν επαύριον μίαν έπίσκεψιν είς τήν οικογένειαν 'Ράτς.

Ό τ ε  εύρεδην είς τόν μικρόν καί σκοτεινόν προδάλαμον κατελήφδην 
αίφνης ύπο στενοχώριας καί αδημονίας.

—  Κ αί άν αύτό δέν φανή όλως διόλου, διενοούμην, τότε δ’ άναγ- 
κασδώ όλην τήν ώραν νά όμιλώ μέ αυτόν τόν άπαίσιον απόμαχον καί την 
κρεατογυνάϊκά του. Αλλ’ έστω καί νά ύποδέσω ότι δά  παρουσιασ&ή . . . .  
τ ί έκ τούτου; Ίσ ω ς δέν δά δελήση ουτε λέξιν ν’ άποτείνη πρός εμέ . . . .  
άφ’ ου τήν τελευταίαν φοράν δέν Ιφέρδη παρά πολύ φιλοφρόνως πρός εμέ. 
Πρός τ ί λοιπόν ήλδον επί τέλους;

Έ ν  ω εσκεπτόμην όλα ταύτα ό μικρός Κοζάκος είχε σπεύσει εις τ ι  
παρακείμενον δωμάτιον καί εΐχε άναγγείλει τήν άφιξίν μου, μετά δύο, δέ 
ή τρεις ερωτήσεις άπορίας: ,,Ποΐός εΤνε; Περί τίνος όμιλεΤς“1 ήκούσδη 
δόρυβος συρόμενων εύμαρίδων, ή δύρα ηνοίχδη ελαφρώς καί διά τής άνοι- 
γείσης βωγμήί-έφάνη τό αύχμηρόν και χαπίτροπον  πρόςωπόν τού Δαμια
νού 'Ράτς. Μέ προςέβλεπεν αγρίως καί δέν ήδύνατο άμέσως νά μετα- 
βάλη τήν όψιν του ταύτην. Καδ’ όλα τά φαινόμενα δ κύριος '"Ράτς δέν 
εΤχε μέ άναγνωρίσει αμέσως, αίφνης ομως αί παρειαί του εξωμαλύν- 
δησαν, οί ο’φδαλμοί του έγιναν μικρότεροι καί άπο τού πλατέως άνεωγ- 
μένου στόματος έξήλδεν, συνοδευομένη υπό τού συνήδους γέλωτος, ή έκ- 
φώνησις:

■ — Α χ, σείς εΐσδε, αγαπητέ' μου φίλε! Παρακαλώ, παρακαλώ πλη
σιάσατε !

ΙΙολύ δυςαρέστως τόν ήκολούδησα, διότι εΤχον τήν πεποίδησιν, ότι 
¿ κατ’ επιφάνειαν ομιλητικός καί εύδυμος αυτός κύριος 'Ρ ά τς ηύχετο ήδη 
κατ’ ιδίαν νά ’πάγω ’ςτδν διάβολον. Αλλά τ ί  νά κάμω; Μέ ώδήγησεν 
είς τήν αίδουσαν καί ΙκεΤ τί βλέπω; Τήν Σουσσάναν καδημένην πρί τής 
τραπέζης καί έχουσαν πρό αύττς τό κατάοτιχον τών έςόδων καί Ιξόδων. 
Μέ προςέβλεψε διά τών μελανών όφδαλμών της τρώγουσα συγχρόνως τούς 
όνυχας τής άριστερας χειρός της, συνήδεια, τήν οποίαν, καδώς παρετή- 
ρησα, έχουν όλοι οί νευρικής κράσεως άνδρωποι. ’Εκτός αύττς δέν ήτον 
άλλος τις ε ΐ ί  τό δωμάτιον.

' —  Κυττάξατε, κύριε, εΤπεν δ 'Ρα'τς, είς ποιαν εργασίαν εόρήκατε 
έμέ καί τήν Σουσσάναν- Ιξετάζομεν ακριβώς τούς λογαριασμούς. Ή  ,,αριδ- 
μητική“  σκοτίζει πολύ ττν γυναΤκά μου, καί εγώ πρέπει νά προςέχω τούς 
όφδαλμούς μου. Χωρίς γιαλιά δέν ’μπορώ πλέον νά διαβάσω· τ ί λοιπόν 
νά κάμω; Αί, πρέπει νά κοπιάση τώρα καί ή νεολαία όλίγον, χαχά! 
Τάξις πρέπει νά επικρατή! Αλλως τε δέν βιαζόμεδα — σπεύδε βραδέως, 
καί έτση προχωρεί κάνεις περισσότερον, χαχά!

Ή  Σουσσάνα έκλεισε τό κατάστιχον καί ήδελε νά φύγη.
— Στάσου, εΤπεν δ 'Ρ ά τς , τ ί πειράζει άν δέν έκαμες ακόμη τήν 

τουαλέττα σου; (ή δετά κόρη του έφερεν απηρχαιωμένου φόρεμα μέ βρα
χείας χειρίδας . . . παιδικόν σχεδόν ένδυμα). Ό  άξιότιμος ημών φίλος 
δέν δά τό παρεξηγήση . . . '  επιτρέπετε; είπε στραφείς πρός έμέ, μεταξύ 
μας δέν χρειάζονται έδιμοταξίαις!

Παρεκάλεσα νά μή ταραχδώσι διά τής παρουσίας μου.
— Ναί, ναί, αγαπητέ μου φίλε, καί σε~ς γνωρίζετε ότι 6 μακαρίτης 

μονάρχης μ α ς ’Αλέξιος'Ρομανώφ συνείδιζε νά λέγη: ,,Όλον μας τόν καιρό 
νά έχωμε διά.τήν εργασία, καί μόνον μια στιγμή διά διασκέδασι!“ ' Ημεΐς 
όμως μίαν μόνον άκόμη στιγμήν χαρίζομεν είς τήν έργασίαν — χαχαχά!

ΚΛΕΙΩ. 55

Τ ί λοιπόν ήσαν αυτά τά δεκατρία ρούβλια καί δεκατρία καπίκια; έξηκο- ¡
λούδησε στρέφων μοι τά νώτα καί μέ υπόκωφου φωνήν. . ■

Αύτά τά έλαβεν δ Βίκτωρ άπό τήν Έλεονώραν. Ειπεν ότι σέίς
τώ  τά ύπεσχέδητε, άπεκρίδη ή  Σουσσάνα επίσης ύποκώφως. ·

— Ειπεν — εΤπεν —  τώ  ύπεσχέδην '. . . έμουρμούρισε γογγύζων 
διά τών άδόντων τοο ¿  Δαμιανο'ς. ’Σάν έγώ νά μή  ήμουν εδώ  πέρα!

Επρεπε νά μ’ έρωτήσουν! Αλλ’ αύτά τά δεκαεπτά ρούβλια . . . ’ςέ ποΤον 
έπληρώδησαν;

— Ε ίς τόν έπιπλοπώλην.
— Μπα . . . ’ςτόν έπιπλοπώλην! Καί διά τ ί λοιπόν;
— Απέναντι τού λογαριασμού. ¡
— ’Απέναντι τού λογαριασμού! Δοσε μιά νά ίδώ!
Ή ρπασε τό βιβλίον άπό τών χειρών τής Σουσσάνας, έδηκεν έπί τής 

ρινός τά  μεγάλα στρογγυλά γιαλιά του καί διά τού δακτύλου ήρχιοε νά 
έξετάζη τάς διαφόρους γραμμάς.

—  Ε ίς  τόν έπιπλοπώλην — είς τόν έπιπλοπώλην — άμα ’μπορέϊτε 
νά ’ξοδεύσετε ’δώ  κ’ ex¿f χρήματα — τότε χαίρέσδε ’ςάν Χαρβάτηδες . .  . 
’Απέναντι τού λογαριασμού! . . . .  Αλλως τε, έξηκολούδησε μεγαλοφώνως 
στρέφων πρός έμέ τό προ'ςωπον καί άποσύρων τάς διόπτρας του άπό τής 
ρινός, διά τ ί ακριβώς τώρα νά κοπαγινώμεδα είς τοιαύτα πράγματα; Αύ· 
ταίς τή ς’μικρολογίαις.’μπορούμε πολύ καλά καί άργότερα νά τελειώσωμεν. 
Λάβε, Σουσσάνα, τήν καλώσύνην καί πήγαινε νά βάλης τά κατάστιχα πάλιν 
εις τό μέρος των· σύ όμως κόπιασε πάλιν εδώ διά νά εύφράνης τήν ακοήν 
τού εύγενούς φίλου μας διά τής μουσικής τέχνης σου, δηλαδή διά τού 
κλειδοκυμβαλισμού σου — ’κατάλαβες, δεσποινίς Σουσσάνα;

Αλλ’ αΰτη άπέστρεψε τό πρόςωπον.
—  Ηδελον δεωρήσει έμαυτόν ευτυχή . . . ύπέλαβον έγώ ταχέως, 

©ά μοί ήτο πολύ εύχάριστον ν’ άκούσω παίζουσαν τήν δεσποσύνην. Αλλά, 
πρός δεοΰ, δέν έννοώ νά τήν ένοχλήσω καδόλου.

—  Τ ί νά ένοχλι-σης! Φλυαρίαις! Λοιπόν, δεσποινίς Σουσσίκα, έν, 
δυ'ο, τρία!

Χωρίς ουδέ λέξιν ν’ άπαντήση έγκατέλιπεν ή Σουσσάνα τό δωμάτιον.

XIII.
Δέν έπίστευον ότι ήδελεν έπιστρέψει, καί όμως μετ’ όλίγον ένεφα- 

νίσδη πάλιν, χωρίς μάλιστα ουδέ τήν ενδυμασίαν της νά τακτοποιη'ση ή 
άλλάξη. ’Εκάδησεν είς τινα γωνίαν καί μ έ  παρετήρησε δύο τρεις φοράς. 
’Ησδάνετο 5ρά γε έκ τού τρόπου, καδ’ 8ν έφερόμην πρός αυτήν, ότι είχέ 
μοι Ιμπνεόσει τό  ακούσιον εκεΤνο καί δ ι’ έμέ αυτόν άνεξήγητον σέβας, τό 
όποιον είνέ τι- πλέον τής περιεργείας, πλέον άκόμη καί άπλής συμπα&είας; 
ή μήπως ττν ημέραν έκείνην ήτον υπό τό κράτος ήπιωτέρας ψυχικής κα- 
ταστάσεως;" Ό π ω ς  καί άν εχη ομως, έπλησίασεν αίφνης είς τό κλειδο- 
κύμβαλον, έπέδηκε σταδερώς τήν χεΐρα έπί τών πλη'κτρων, εκλινεν όλίγον 
υπέρ τόν ώμον τήν κεφαλήν της πρός έμέ καί μέ ήρώτησε, τ ί  έπρεπε νά 
παίξη. Πριν ή  όμως έγώ άπαντήσω εΤχεν ήδη καδήσει, ήνοιξεν Ιν μου
σικόν τεύχος καί ήρχισε νά παίζη.

Έ κ  μικρας ηλικίας ήγάπων τήν μουσικήν. Αλλά κατά τήν έποχήν 
εκείνην πολύ άτελώς ένόουν τήν άληδή ουσίαν τής τέχνης ταύτης, όλίγον 
έγνώριζον τά  έργα τών μεγάλων μουσουργών, καί άν δ κύριος 'Ράτς μετά 
τίνος δυςαρεσκείας δέν υπετονδόρυζεν: ,,’Αχά, πάλιν αύτόν τόν Βετόβεν!“ 
ούδέ καν δά έμάντευον, τ ί  έπαιζε κυρίως ή Σουσσάνα. Ί ΐτ ο ν ,  ώς άργό- 
τερον έπληροφορήδην, ή περίφημος σονάτα F-M oll, έργον 57.

. Βαδυτάτην έντύπωσιν μοί ένεποίησεν δ κυμβαλισμός τ ί ς  Σουσσάνας· 
τόσην δύναμιν, τόσον πυρ καί τοσαύτην μεταρσίωσιν δέν ειχον περιμείνει· 
Ε ίς αύτά τά πρώτα κρούσματα τού περιπαδεστάτου έκείνον A llegro, τής 
αρχής τής σονάτας, ήσδάν&ην τήν άπονάρκωσιν, τό ψυχρόν εκείνο καί έν 
τούτοις τόσον τδονικόν βΓγος τής γοητείας, ή όποια επί τινας στιγμάς κα
ταλαμβάνει τήν ψυχήν, όταν τό ώραίον άπροςδοκήτως καί εξαπίνης είς- 
χωρή μέχρις αύτής. Άπολελιδωμένος έκ τού δάμβους εκαδήμην καί δέν 
έτόλμων νά κινηδώ μέχρι τού τέλους τής όλης μελιρδίας. Κατά τύχην 
είχον τοιαύτην δέσιν, ώςτε δέν ήδυνάμην νά ίδω  τό πρόςωπον τής Σουσ
σάνας, παρετήρουν όμως μόνον πώς ενίοτε ή μακρά καί μέλαινα κόμη της 
έφρικία καί άνεπήδα έπί τών ώμων της, πώς τό άνω μέρος τού σώματός 
της άπό καιρού είς. καιρόν κατελαμβάνετο υπό δονήσεων καί πώ ς a l  λεπτά: 
χεΐρες καί οί γυμνοί άγγώνές της ταχέως μετέβαινον άπό τού ενός πλήκ
τρου είς τό άλλο.

Ειχον έκπνεύσει /δ η  καί οί τελευταίοι τόνοι, οτε ετόλμησα ν’ άνα- 
πνεύσω. Ή  Σουσσάνα εμεινε κα η μ ένη  πρό τού κλειδοκυμβάλου.

— Ναί, ναί, παρετήρησεν ό κύριος 'Ράτς, ώς έγώ, άκούσας καί αύ-

τός τό μουσικόν τεμάχιον μετά μεγάλης προςοχής, βωμιτ^ική μουσική εΤνε 
αυ’τή ! Έ τσ η  εένε τώρα τού συρμού. Γ ια τί νά μ ή  παίζουν απλά; Γ ιατί; 
Γ ιατί νά χτυπούν διά μιδς δύο τόνους μαζή — γιατί; Ναί, ναί, όλα πρέ
πει νά πηγαίνουν ίτση γρήγορα, καί κατ’ αύτόν τόν τρόπον τό πράγμα 
πέρνει μέσα του περισσότερη ζέσι καί φλόγα· δέν εΐνε; Ζεστά γαλοτομ- 
πούρεκα! Ζεστά γαλατομπούρεκα! ήρχισεν αίφνης νά φωνάζη ώς οί πω- 
ληταί τού δρόμου.

Ή  Σουσσάνα Ιστρεψεν ήδη όλίγον τό πρόςωπόν της πρός τον 'Ράτς, 
ούτως ώςτε ήδυνάμην νά ίδω  τό ήμισύ του. Αί λεπταί όφρύς της είχον 
άνορδωδή ύπεράνω τών καταβεβαρυμένων βλεφάρων, έναλλάξ δ ’ έκαλύπτοντο 
α ί παρειαί της υπό πορφυρού χρώματος, καί τό λεπτοφυές οδς της ύπό 
τούς πυκνούς τής κόμης βοστρύχους άνέδιδεν οίονεί φλόγας πυρός,

— Όλους τούς καλλιτέρους τεχνίτας τούς ήκουσα μέ τ’ αύτια μου, 
έξηκολούδησεν 6 'Ρ ά τς συστέλλον άπειλητικώς τό μέτωπον, καί όλοι αύτοί 
τ ί  ε ? ν ί’μπροστά ’ςτόν μακαρίτην Φίηλδ; Μπ31 μηδενικά! ασήμαντα μη
δενικά εΤνε! Αύτός ήτο μεγαλοφυία! Καί τί άπλό παίξιμο! Κ αί αί συν
δέσεις του — άληδινά δαυματουργήμητα! Αύτοί όμως οί άνδρωποι της 
νέας σχολής, αύτοί οί ,,Τρου —. του — τούδες“  καί ,,Τρα —  τα — τα- 
δες1“, αύτοί δά συνδετουν μόνον γιά μαδητάς! ’Σ’ αύτούς δέν χρειάζεται 
καμμία λεπτότης, μόνον πρεπει νά κιυπα τις δυνατά καί γρήγορα — τί 
πειράζει; Κ α τ ι  έπί τέλους δά ’βγή καί άπό τό παντιρντί αύτό, άς ήνε 
δά καί γιανιτσαρική μουσική! Κρίμα!

'Ο  Δαμιανός 'Ρ ά τς άπέμαξε τόν ιδρώτα άπό τού μετώπου του.
—  Αλλως τ ε  δι’ αύτών δέν εννοώ σε, δεσποινίς Σουσσάνα. 'Έ π α ιξ ες  

άριστούργημα, καί δέν πρέπει διά τών παρατηρήσεων' μου νά αίσδανδής 
τόν εαυτόν σου προσβεβλημένου.

— Ό  καδείς έχει ττν ίδιχήν του καλαισδησίαν, είπε χαμηλοφώνως · 
ή  Σουσσάνα καί τά  χείλη της ηρχισαν νά τρέμωσι· καί σόίς, κύριε Δαμιανέ, 
γνωρίζετε πολύ καλά ότι αί παρατηρήσεις σας δέν ήμποροΰν νά μέ προς- 
βάλουν.

— Αύτό βέβαια τδ γνωρίζω! Αλλά σέίς, αγαπητέ μου κύριε, εΤπεν 
δ κύριος 'Ρ ά τς  στρεφόμενος πρός έμέ, μή πιστεόσετε, μή δελήσετε νά π ι- 
στεύσητε, ότι α ΐ παρατηρήσεις αύταί προέρχονται άπό τήν πολλη’ν μας 
άγαδότητα ή  τήν γλυκύτητα τής καρδίας μας . . . δλως διόλου! θεωρού- 
μεν μάλλον τόν Ιαυτόν μας τόσον υψηλότερα άπό τούς ύψηλούς, ώςτε ή

- σκούφια μας πέφτει όπίσω άπό τό κεφάλι μας, καί καμμία κριτική δέν 
ήμπορεΐ νά μας φδάσρ. Φιλαυτία, άγαπητέ μου , φιλαυτία έκυρίευσε τό 
κεφαλάκι μας! Ναί βέβαια, φιλαυτία!

Ούχί άνευ άπορίας ήκουον αύτόν τδν 'Ράτς. Χολή, δηλητηριώδης 
χολή έκόχλαζεν είς εκάστην τών λέξεων του — καί ή χολή αύτή πρό πολ- 
λού ήδη είχε συσσωρευδή! Τόν επνιγε σχεδόν. Τούς λόγους του εδοκί- 
μασε πάλιν νά έπισφραγίσή διά τού συνήδους γέλωτός του, —  άλλα μόνον 
σπασμωδικήν τινα καί βραγχνήν βήχα ήδυνήδη νά έξαγάγη. Ή  Σουσσάνα 
ουτε συλλαβήν έπρόφερεν είς άπάντησιν. Έ σεισε μόνον ττν κεφαλήν, 
ύψωσε τό πρόςωπόν της, εδηκεν άμφοτέρας τάς χείρας είς τούς αγκώ
νας της καί ί^ιοςήλωσεν επ’ αύτόν τά διαπεραστικό' της βλέμματα. Ε ίς  
τό βά&ος των ακινήτων καί ευρέως άνεωγμένων όφδαλμών της εφαίνετο 
διαλάμπον άσβεστου πύρ παλαιού καί ασπόνδου μίσους.

— Ανήκετε είς δύο διαφόρους μουσικάς γενεάς, ήρχισα.λέγων μέ 
βεβιασμένην άπάδειαν καί δέλων οδτω νά φανώ ότι ούδέν είχον έννοήσει. 
Δι’ αύτό λοιπόν καί δέν εινε άπορον, άν δέν συμφωνήτε εις τάς δεωρίας 
σας . . . Αλλά, κύριε Ρατς, δά  μοί έπιτρέψητε βεβαίως νά ταχδώ καί 
έγώ είς τήν μερίδα τής . . . τής νεωτέρας γενεάς. Βεβαίως έγώ είμαι 
μόνον απλούς τις ιδιώτης· σας λέγω όμως δτι ούδέποτε μουσική μοί εκαμε 
τόσον βα&εΏεν έντύπωσιν όσον αύτή . . . όσον εκεΤνο τό  όπο7σν πρό ¿λίγου 
έπαιξεν ή  κυρία Σουσσάνα.

Τώρα πλέον ό κύριος 'Ρ ά τς  έπετέδη κατ’ έμοΰ.
—  Κ αί φαντάζεσδε μήπως, έφώνησε καταπόρφυρος άκόμη-άπό τήν 

βήχά του, ότι δέλομεν νά σας προςελκύσωμεν είς τό στρατόπεδόν μας; 
Δέν είνε καμμία άνάγκη. Εύχαριστούμεν πολύ! Έλευδερία είς τόν ελευ- 
δεριάζοντα καί λύτρωσις είς τόν δέλοντα νά λυτρωδή! Ό σον άφορδ δμως 
πρός τάς δύο σας γενεάς, δέν έχετε άδικον· ημείς οί παλαιοί δέν ήμπο- 
ρούμεν νά ζήσωμεν μέ σας, τούς άντιπροςώπους τής νέας γενεάς! Ναί 
δέν ήμπορούμεν! Ε ίς  τίποτε δέν συμφωνούν α ί.ίδέα ι μας, ούτε είς τήν

' τέχνην, ούτε είς τόν βίον, ούτε άκόμη καί είς τήν ήδικήν. Δέν είνε |τση, 
Σουσσάνα;

Περιφρονητικόν μειδίαμα σννε'στειλε τά  χείλη τής νεάνιδος. 

t o y  το ν& /< « ίφ .]  . t& i e i a i  β ν ν έ χ α α , )



ΚΛΕΙΩ.

A l  Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Α !  T A N  T E K N f i N  ΜΑΣ.
(νννέχαα).

■ .Ουχί σπανίως καί. ή λεγομένη „κυρτή ράχις“ αναγρά
φεται μεταξύ των Ιν τοΐς σχολείοις άναπτυσσομένων νοση
μάτων,· κάτεβλήθησαν δε μέχρι τούδε πολλαί προςπάθειαι 
καί.Ικ  μέρους , των Ια
τρών καί Ικ  μέρους υγι- 
εΐονόμων πρδςάποσόβη- 
σιν των έντεύθεν προ
ερχόμενων κινδύνων διά 
τά  αναπνευστικά καί.τά 
όργανατούυπογαστρίου.
‘Ο Χΰτερ, ό Λόρινσερ 
και άλλοι υπέδειξαν τήν 
σοβαρότητα· των συν- 
επειών τοιαύτης διαρ
κούς κυρτώσε ως  τής 
σπονδυλικής στήλης, γι-
νομένης διά τής ανωμάλου συμπιέσεως των σπονδύλων καί 
βαθμηδόν προκαλοόσης τήν πραγματικήν και άτοχώς άθε-

Σ / Λ μ .  4 .

τερον μέρος μάλιστα τον κάλαθον κατακα&ισμένον, ούτως 
ώςτε μόλις νά φαίνωνται αι άναπνευστικαί κινήσεις είς τά  
έγγύς τής κλειδός μέρη. Ο εν τή ήμετέρα πόλει διαπρε

πής Ιατρός Σρέμπερ, δ 
δικαίως άποκληθείς „δι
δάσκαλος τής καλνςτου 
σώματος μορφής“ λέγει 
ότι δεν άρκούσι μόνον 
νουθεσίαι καί συμβου- 
λαί, ΐνα το παιδίον πει- 
σθή καί άναγκασθή νά 
κά&ηται πάντοτε ευθυ
τενώς. Δια νά τό έμ- 
ποδίση λοιπόν του νά 
κόπτη  καταγινόμενον 
κατ’ οίκον περί τάς σχο- 

λικάς του έργασίας, κατεσκεΰασεν ,,όρ&Όστάτην“ τινά, σκο
πόν έχοντα να κωλύη τδ παιδίον τού_νά πλησιάζη μέ το

- ζ ' ΐ μ -  5 .

ράπευτον κόφώσιν. Ανδρες σοφοί καί · εμβριθείς, όλον τδν 
βίον των είς τήν μελέτην των κυρτώσεων τής ράχεως άφιε- 
ρώσα,ντες, λέγουσιν' ότι 
ή πήρ.ώσις αδτη παρατη- 
ρεΐται κυρίως είςτάπρώτα 
τνς μαθητείας ετη. Αν 
τό' κακόν δεν προληφθή 
εγκαίρως, ή πήρωσις πα
ραμένει κα ί κ α τ α ν τ ά  
ανίατοςούμόνοντήν.συμ-: . |  
μετρίαν καί τήν αρμο
νίαν τού σώματος παρα- 
βλάπτουσα, αλλά καίπα-' 
ρεμπόδίζοοσα τήν έλευ- 
θέραν., λειτουργίαν των 
πνευμονών, ιδία δε των
κορυφών αυτών, ό&εν άρχονται παντα τά  σοβαρά στηθικά 
νοσήματα.

Είνε, τη  άλη&εία, λυπηρόν και άξιοθρήνητον, άλλ’ δ 
ιατρός πρέπει νά τό όμολογήση, ότι πολλάκις προςκαλεΐται 
νά Ιξετάση ίσχνάς, ύψηλάς και ώχρας μαδητρίας, ευρίσκει 
δέ αύτάς έχούσας στήθος συμπεπιεσμένον και είς τό άνώ-

Άλμ-.ΐ· Σ>Αμ 3.
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Ζχημ. 9.

σττδ'ος καί τό πρόςωπόν του πρός την έπιφάνειαν τής τρα- 
πέζης. 'Ο  δρθοστάτης οδτος του Σρέμπερ, πιστώς ένταυ&α

άπεικονιζόμενος διά των 
σχημ. 8 καί 0, εΤνε, ως πας 
τις βλέπει, άπλουστάτη 
τις καί ευμεταχείριστος 
μηχανή.

•Είς τδ χείλος τής 
τραπέζης, έφ’ ής μέλλει 
νά έργασ&ή τό παιδίον, 
προςηλουται στερεώς σι
δηρά τις διπλή γωνία. 
Ό  μαθητής λαμβάνει 
ήδη σύνήθές τ ι έδώλιον 
καί κάθηται πρότήςτρα
πέζης, τότε δέ ή άνερχο- 

μένη καί κατερχομένη σιδηρά ράβδος, τ  σχήμα-Τ Ιχουσα, 
προςαρμόζεται διά του κοχλίου είς τό ανάστημα του παι
διού, οδτως ώςτε τό Ιγκάρσιον ραβδίον νά άντίκηται άκρι- 
βώς κάτωθεν ττς  κλειδός. Α μα ως λοιπόν τώρα τό παιδίον 
8·ελήση νά κόψη πρός τά  πρόσω, ή (ίάβδος πιέζει αυτό κατά 
τό σττθος καί τό απωθεί είς ττν  προτέρχν ευθυτενή στάσιν.

ϊχ Α μ -  ίο. Σ χ ν μ . 1 1 .

Ε Ν  Θ Υ Μ Α  Τ Ο Υ  M O N T E  Κ Α Ρ Λ Ο .
Σχιδιογράφημα toQ κ. F . Bergen.
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'Η  μηχανή αυτη έτυχε πανταχοΰ ζωηρας έπιδοκιμασίας 
καί διεδόθη είς πλεΐστα μέρη. Δέν ήργησεν όμως νά ΐδη 
άναφαινομένας καί άλλας άδελφάς αύτής, διότι έτερος έπι* 
στήμων, εί και μή ίατρός, ό έν Στουτγάρδη μηχανικός 
Γκάίγκερ κατεσκεύασε κάι αυτός έτέραν όμοίαν τη πρώτη, 
του Σρέμπερ, μηχανήν, η όποια άποτελεΐται εκ διπλού σί
δηρου σύρματος κάι φέρει αμφοτέρωθεν, κατά τά  συνεστραμ
μένα άκρα, δυο σιδηράς σφαίρας, κειμένας ακριβώς απέναντι 
τη ς μασχάλης.

’Αν καί τ  μηχανή αδτη τείνει ν’ αποφυγή την άμεσον 
έπί του στήθους πίεσιν, έν τουτοις έμμέσως πάλιν πράττει 
τό αυτό, δπερ και ό ορθοστάτης του Σρέμπερ. Ούδείς δύ- 
ναται ν’ άρνηθη ότι ή αρχή, έφ’ ής άμφότεροι οί όρθοστά- 
τα ι ουτοι στηρίζονται, δεν εΐνε πρέπον, κατά τάς. νεωτέρας 
ημών θεωρίας, νά γίνη παραδεκτή άνευ πολλών και σοβα
ρών αντιρρήσεων. Ή  έπί του καλάθου του στήθους ή τών 
μερών τής κλειδός πίεσις προς τον σκοπόν του νά παρεμ- 
ποδισθή τό παιδίον του νά κόψη προς τά  εμπρός ου μόνον 
ούδεμίαν ωφέλειαν παρέχει, άλλα καί βλάβης πρόξενος δύ- 
ναται νά καταστη, διότι αυτά ακριβώς τά  μέρη εΤνε ανάγκη 
πάντοτε νά ήνε ελεύθερα καί νά έπιβοηθώνται, ούχί δέ καί 
νά παρακωλύονται είς τάς ένεργε.ίας των.

Εϊκοσιν έτη παρήλθον από τής έφευρέσεως τών όρθο- 
στατών τούτων, ότε έτερός τις νεωτεριστής μέν πολλών καί 
άλλων πραγμάτων, πρώτος δε θεωρούμενος είςηγητής τής 
μεταρρυθμίσεως τής γερμανικής καλλιγραφίας, ό πασίγνω-, 
στος βοβηηβΐίβη κατεσκεύασε νέον ορθοστάτην, ύπέρτερον 
καθ’ όλα τών προηγουμένων.

Τό εύμετακόμιστον, έφθηνόν καί διά τούτο λίαν εύα- 
πόκτητ'ον κατασκεύασμά του (βλπ. Είκ. 5 καί 6} συνίσταται 
έκ μεταλλίνου τινός έλαστικοΰ κρίκου, άφ’ ου προεκβάλλει 
προς τά  άνω μικρόν, έπίσης μετάλλινον, ραβδίον, δυνάμενον 
νά έπιμηκυνθή ή νά βραχυνθή άναλόγως πρός τό μέγεθος 
του μαθητου καί φέρον είς τό άνώτερον αύτοΰ άκρον κοί- 
λην ςυλίνην πλάκα, έφ’ ής ό γράφων οφείλει νά στηρίξη 
την σιαγόνα του. Εν τούτοις καί ή μικρά αυτή μηχανή 
δέν εΐνε ίκανή ν’ άνταποκριθή πρός ολας τάς άνατομικάς 
καί φυσιολογικά; απαιτήσεις, χωρίς νά ληφθή ύπ’ οψιν ότι 
καί όλη της'ή  ένέργεια έξαρτάται κυρίως από της καλής θε- 
λήσεως του μαθητου, όςτις δυςκόλως θά πεισθή νά παρα- 
μεινη είς τον βεβιασμένον καί άλλόκοτον περιορισμόν τής 
σιαγόνος του. Πρό πάντων δέ Ικ μέρους τών όφθαλμια- 
τρών έγένοντο πολλαί αντιρρήσεις, ίσχυριζομένων ότι ή 
στάσις τής κεφαλής απέναντι τής έπιφανείας του βιβλίου ή 
του τετραδίου εΐνε βλάβης πρόξενος, καθότι ό άξων του 
οφθαλμού πρός τήν Ιπιφάνειαν τής τραπέζης δεν σχηματίζει 
ορθήν, άλλ’ άμβλεΐαν γωνίαν. Τό „έρεισμα“ τούτο άδυνα- 
τεΤ έπίσης νά έξασκήση έπενέργειάν τινα έπί της ορθής καί 
φυσικής στάσεως τών ώμων καί τής σπονδυλικής στήλης. 
Έσφαλμένην δ ’ έχουσι γνώμην οί ίσχυριζόμενοι ότι τό 
τεχνητόν στήριγμα αναγκάζει τόν πάϊδα άφ’ έαυτοΰ συν τω 
χρόνω νά κάθηται ευθυτενώς.

Έκαστος ο’ρθοστάτης Ιξασκεΐ βίαν τινά οίανδήποτε 
καί τό ζήτημα μόνον εΐνε ποία τις  βία εΐνε ή μάλλον συμ- 
φέρουσα εις τε τόν όφθαλμόν καί τό στήθος καί τήν σπον
δυλικήν στηλην. Δια νά ,,μάθη“ ό παΤς διά του’ έρείσματος 
νά καθηται.συν τω χρόνω κανονικώς, εΐνε ανάγκη νά έχη

καί τήν δέουσαν προςοχήν, νά παρατηρή αυτός εαυτόν καί 
συγχρόνως νά μή στερήται καί ίκανής σωματικής ρώμης, 
έν ω ταΰτα πάντα θά ήσαν περιττά, άν π. χ. διά τίνος μέ
σου έκ τών όπισθεν έσύροντο οί ώμοι. Εντεύθεν λαβών 
αφορμήν ό έν τω Πανεπιστήμιο) της Λειψίας παιδίατρός 
Φυρστ έπενόησε πρό τινων έτών νέον είδος „ορθοστάτου“, 
αφινοντος πάσαν έλευθερίαν είς τό στήθος καί τάς άναπνευ- 
στικάς κινήσεις καί έκπληροΰντος τόν σκοπόν αύτοΰ διά 
τής πρός τά  όπίσω ολκής τών ώμων (όρα είκ. 7 καί 10).

Η σιδηρά ράβδος 8 (είκ. 10) εΐνε διά δυο κοχλιών (XX) 
προςηλωμένη καθέτως είς τό έπίκλιντρον Π σχολικού τίνος 
θρανίου ή συνήθους εδωλίου. Έ ν  τω μέσω τής ράβδου 
ταυτης εύρίσκεται σχισμή, είς ήν προςαρμόζεται όσονδήποτε 
υψηλά θελήσωμεν διά του κοχλίου 8  ή δευτέρα έγκαρσίως 
κειμένη βάβδος. Κατά τά  άκρα τής ράβδου ταύτης φαί
νονται δυο κομβία είς ά έμπορπουνται οί ιμάντες β β ', 
οΐτινες κρέμανται από τών πρός άνω καμπτόμενων αγκί
στρων <3(1'. Οί ιμάντες λοιπόν ουτοι εΐνε επιτήδειοι, έμπορ- 
πουμενοι καταλλήλως καί άναλόγως πρός τήν ήλικίαν καί 
τό μέγεθος του παιδικού σώματος, νά σόρωσιν άβιάστως 
σχεδόν τούς ώμους πρός τά  όπίσω, νά φέρωσι τήν σπονδυ
λικήν στήλην καί τό στήθος είς στάσιν ευθυτενή καί ν 
αφίνωσιν έλευθέρας όλας τάς άναγκαίας αυτών κινήσεις. 
Τό-παιδίον δεν δύναται διαρκούσης τής έργασίας νά παρα
μέληση τήν στάσιν του, ευχαρίστως υποβάλλεται είς τόν 
ζυγόν τών ιμάντων καί μόλις αισθάνεται τήν βίαν αυτών.

Διά του μέσου λοιπόν τούτου έπιτυγχάνεται, ώςτε τό 
παιδίον είς τάς σχολικάς του έργασίας νά μή δύναται νά 
κύπτη, συγχρόνως δε καί νά μή έξασκήται ούτε ή παραμικρά 
πίεσις έπί του στήθους καί τών έν αύτώ έργαζομένων πνευ
μόνων. Τά άνώτερα αυτών μέρη, άτινα κατά τήν κυφήν 
στάσιν άδυνατουσι νά ύψώσωσι τάς πρώτας πλευράς καί 
ώς γνωστόν, καθίστανται πρωΐμως έδρα πάσης στηθικής 
άσθενείας, λειτουργουσιν έλευθέρως, ομοίως δε καί τά  οφθαλ
μικά έκείνα νοσήματα περιορίζονται, άτινα έκ της παρημε- 
λημένης ταύτης στάσεως έχουσι τήν άρχτν αυτών. 'Ο  κύ
ριος όμως σκοπός, ή άβίαστος τέντωσις τής σπονδυλικής 
στήλης, ή · φυσική, έλευθέρα καί οΰχί κεκυφυΐα τής κεφαλής 
στάσις, ή δλως κανονική κυκλοφορία του αίματος, όλα 
ταΰτα έπιβάλλουσιν είς ημάς τήν χρήσιν άπλοΰ μηχανήμα
τος, έπιδιώκοντος τήν καταπολέμησιν μιας τών συνηθεστά- 
των άσθενειών τών μαθητών.

Καί ή προφυλακή καί καταπολέμησις τών παιδικών 
ασθενειών έχει πολύ μεγαλειτέραν σπουδαιότητα καί υπό
σχεται μείζονα έπιτυχίαν πρό πάντων είς κυρτώσεις καί σκο- 
λιώσεις του μηκέτι εντελώς άποσκληρυνθέντος σκελετού, 
έν ω· αδύνατος σχεδόν αποβαίνει ή θεραπεία πηρώσεων καί 
παραμορφώσεων έντελώς ήδη έσχηματισμένων καί τρόπον 
τινα μετα τοΰ σκελετού συναναπτυχθεισών.

Φυσικώς παντες οί δεδοκιμασμένοι ίατροί όμολογοΰσιν 
ότι όλοι οί οίοιδήποτε όρθοστάται ούχί νά ώφελήσωσιν, 
αλλα μάλλον να βλάψωσι δύνανται, άν οί μυώνες καί ή 
κατασκευή των οστέων τοΰ παιδός δεν άπέκτησαν ακόμη 
αρκετήν δύναμιν πρός Ικουσίαν ορθήν στάσιν. Πάντων λοι 
πόν τούτων δέοννά  προηγήται άναμφιβόλως ή τοΰ σώμα
τος ένίσχυσις καί έπίρρωσις.

('¿ηεται οννέχεκ».)
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Π Ι Ν Α Κ Ο Θ Η Κ Η .

— Καθ’ ήν εποχήν περιοδικαί πάντοτε ειδήσεις πεί- 
θουσιν ημάς, ότι ή άλλοτε σπανίως έπαπειλοϋσα ττν Ευ
ρώπην χολέρα κατήντησεν είς τάς ημέρας μας ενδημική 
σχεδόν ’ έν τη ήπείρω ταύτη νόσος, δεν εΐνε ακαιρος ίσως ή 
δημοσίευσις ολίγων βιογραφικών σημειώσεων περί μιας συμ- 
παθεστάτης επιστημονικής έξοχότητος, του διάσημου βακτη- 
ριδιολόγου Ροβέρτου Κώχ, ου παρεθέσαμεν ήδη καί λαμ- 
πράν εικόνα. Παρήλθον αί θορυβώδεις σεβασμού καί θαυ
μασμού πρός τόν έξοχον άνδρα ένδείξεις άπό μέρους καί 
τών Γερμανών καί τών άλλων, διδακτικώτερος όμως τοΰ 
θορύβου τούτου εΐνε ό σύντομος αύτοΰ χαρακτηρισμός. 
Μόλις τεσσαρακοντούτης εΐνε ό Κώχ, εικοσαετής όρ.ως έδωκε 
λαμπράς διδακτορικάς έξετάσεις καί τόν λάμποντα διδακτο
ρικόν του τίτλον περιέφερεν είς μικρότατα χωρία, όπου πάν
τοτε είχε νά πολεμή κατά δυςμενεστάτης τύχης. Μεθ’ δλην 
οκταετίαν άηδεστάτου περί ύπάρξεως άγώνος διωρίσθη είς 
άσημόν τινα υγειονομικήν θέσιν, με τόν μικρόν του όμως μι
σθόν, τήν άνήκουστον λιτότητα καί τήν παροιμιώδη, γερ
μανικήν δηλ., καρτερικότητα καί έπιμέλειάν του έπεδόθη 
είς παντοΐα μικροσκοπικά πειράματα, τών οποίων καρπός 
ύπήρξεν ό μέγας τών ημερών μας έπιστημονικός θρίαμβός 
του. Αί έρευναί του περί τής άναπτύξεως τών βακτηριδίων 
του άνθρακος καί αί ανακαλύψεις τών νοσηρών παραγόντων 
τής φυματιώσεως καί τής χολέρας δεν εΐνε κατορθώματα 
καί ευρήματα τής τύχης, άλλα καρποί τής ακριβολόγου καί 
τελείας Ιρευνήτικής μεθόδου του. Καί όπόσην σημασίαν 
καί σπουδαιότητα έχουσι τά  αποτελέσματα τών μελετών 
του τό αισθάνεται άκόμη καί έκεΤνος, όςτις ούδεμίαν γνώσιν 
εχει τής ιατρικής. Ό  έπιστήμων ένδιαφέρεται μάλλον νά 
πεισθή περί τής αλήθειας τών πληροφοριών, τών διδομένων 
περί τής φύσεως, τής μορφής, καί τών ζωικών συνθηκών 
τών μιασμ.ατικών έκείνων σπερμάτων, άτινα άπεδείχθησαν 
ότι εΐνε οί ειδικοί παράγοντες της άναπτύξεως καί διαδόσεως 
τών οίκείων νόσων. Ό  δε κοινός άνθρωπος όλίγον φροντί
ζει περί τούτου, μέριμνα δε μόνον περί τής ύγιείας του καί 
θέλει νά μάθη έν πρώτοις όποία τις έξ όλων τούτων ατο
μική ωφέλεια δύναται διά τήν κατάστασιν τοΰ σώματός του 
νά προκύψη. Άμφότεραι αί άπαιτήσεις αύται, ή τε έπιστη- 
μονική καί ή πρακτική, εΐνε δυςκολώτατον νά έκπληρωθώσι 
συγχρόνως, διότι ή τελευταία δύναται νά ληφθή ύπ’ όψιν 
μόνον μετά τήν διεξαγωγήν πολλών άκόμη πειραμάτων, 
μελλόντων νά ώριμάσωσιν έπί τοΰ δένδρου τής νεωτέρας 
υγιεινής. Εΐνε φανερόν ότι αυτη πρώτον μέλημα έχει νά 
έξακριβώση τά  αίτια νόσων, τέως ανιάτων νομιζομένων, καί 
έπειτα σκοπεί νά προβή καί είς τήν θεραπείαν ή τόν περιο
ρισμόν αυτών. Τήν έκπλήρωσιν τοΰ πρώτου όρου όφείλομεν 
είς τάς έργασίας τοΰ Κώχ, όρίσαντος τους παραγοντας τριών 
σοβαρωτάτων λοιμών, ών ή διάδοσις ήτον είς ημάς προη
γουμένως αινιγματώδης καί ή αποφυγή άδύνατος. Διά νά 
έκπληρωθή δέ καί ό δεύτερος όρος η κυβέρνησις τής Γερ
μανίας άνέθετο είς τόν „πατέρα τών Βακτηριδίων“ τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ νεωστί ίδρυθέντος έν Βερολίνω υγιειονομικοΰ κα
ταστήματος, παραρτήματος τής Ιατρικής Σχολής του βερο- 
λιναίου Πανεπιστημίου, καί έχορήγησεν αύτψ πάντα τά  μέσα, 
όπως δυνηθή όσον ενεστι τελειότερον νά έφαρμόση τήν πρός 
άποτροπήν τών νόσων άκριβή μέθοδόν του.

— Τό χοινοβονλιον συμφώνως πρός τους κανόνας τής 
ελληνικής γραμματικής καί’ τη βοηθεία τής ήμετέρας είκό- 
νος μεταβάλλεται είς χννοβονλιον, όταν κύνες άντί άνθρώ- 
πων, όταν σκυλολόγιον άντί πατέρων τοΰ έθνους άποτε- 
λοΰσι τήν έν αύτώ βουλευομένην άντιπροςωπείαν. Τίς οΐδε 
πόθεν λαβών άφορμήν εύφυής τις ζωγράφος ήθέλησε τίς 
οΐδε τίνος έθνους νά διακωμωδήσει τήν Βουλήν διά του 
άστείου τούτου έργου του, όπερ οί ημέτεροι άναγνώσται δυ- 
νανται άκάκως καί κατά βούλησιν νά σχολιάσωσι. Δεν πα- 
ρελείφθησαν τά  ύλακτοΰντα ακροατήρια, απειλούμενα νά έκ- 
κενωθώσιν, ούδ’ έλησμονήθη νά έκτεθή είς τά  δμματά τών

θεατών εις χαρά τάς βαθμίδας τοΰ Προεδρείου κοιμώμενος 
βουληφόρος, ώ χννες τ ' Ιγτιτετράφαται καί τόοοα μέμ^λεν- 
Άλλοι πάλιν φαίνονται αδιάφοροι είς τά  ύλακτούμενα, άλλος 
χροδίδεται ώς έχων άπόφασιν νά ζητήση παρά τοΰ Προέ
δρου τό γαύγισμα, άλλος έκφράζει αποδοκιμασίαν δεικνύων 
τούς. κυνόδοντάς του, άλλος διά δήγματος έφιστα τήν προς
οχήν τοΰ άλλου είς τήν έμφάνισιν τοΰ λευκοΰ άγγελιαφόρου, 
πρός όν στρέφεται καί ό ΐϊρόεδρος δεικνυ'ων τό ένδιαφέρον 
του δ ι’ υλικωτέρας έντάσεως τής άκοής του. Τ ί έχει να 
νά γείνη μέ σύγκλησιν τοιαύτης βουλής! ( Ερρετω ο, κακα 
βουλευόμενος!)

— Καί τ ί άλλο όφείλομεν άκόμη νά προςθέσωμεν είς την 
αριστοτεχνικήν περιγραφήν τοΰήμετέρουκ. Σκυλίσση; — Στρέ
ψατε τό φόλλον, καί θά ιδητε άφ’ ενός μεν τό αγλαόν μέ
λαθρον καί τον πέριξ αύτοΰ έπίγειον παράδεισον,- αφ’ ετέρου 
δέ ενα ανθρώπινον καρπόν τοΰ μυθώδους δένδρου ονάχ-ονάχ. 
Ή  ιστορία τοΰ Μονοίκου εΐνε φρικώδης τραγωδία άπ’ άρχής 
μέχρι τέλους. Τόν τόπον, έν ώ ανελίσσονται τά  σπαραξι·; 
κάρδια συμβάντα, διά λαμπρών χρωμάτων^ μάς τόν περιέ- 
γραψεν ό κ. Σκυλίσσης· τά  πρόςωπα εινε Κάρολος ό Τ '. Γρι- 
μάλδης, ήγεμών τοΰ Μονοίκου καί ιδιοκτήτης τοΰ^ κύ^ευ- 
τηρίου, εΐτα ό κ. Δυπρεσουά, διευθυντής αύτοΰ' μετ αυτόν 
έρχονται ό Γάϊος, ό Τίτιος, ό Σεμπρώνιος, δούλοι τοΰ διευ- 
θυντοΰ (croupiers). Κατόπιν ό βαρώνος X· ό έμποροΰπαλ- 
ληλος Ν. ό κόμης Ω. ό χρίγκηψ Γ. ό αγύρτης Ζ. (υπό 
αστυνομικήν έκιτήρησιν διατελών), καλοί φίλοι καί γείτονες 
έν τάις αίθούσαις τοΰ χαρτοπαιγνίου. Άντιπροςώπους τοΰ 
γυναικείου φύλου έχομεν τήν μαρκησίαν Α. την δραπέτιδα 
θαλαμηπόλον Β. τήν πριγκήπισσαν Κ. τήν δεσποινίδα Σιλ- 
βίαν (υπό αστυνομικήν Ιποπτείαν), τήν βαρωνίδα X.  ̂Εκτος 
αυτών παρουσιάζονται έπί σκηνής καί διάφορα βωβά προς- 
ωπα, οΐον πολλοί πάσχοντες τόν στόμαχον προγάστορες, 
έξηντλημένοι φθισικοί, διεθνείς βλάκες καί μπουχοί, παρι- 
σιαναί έτάίρκι, άστυνομικοί κλητήρες καί νεκροθαπται. Αί 
σκηνογραφίαι είς τήν πρώτην πράξιν συμπληροΰνται δια 
πολλοΰ ψιμμυθίου, όξέων αρωμάτων, άποκεχ«υνωμένων με
λών, καμπανίτου' είς τήν δευεέραν, τρίτην καί τετάρτην 
βλέπομεν πανταχοΰ qollvav καί τριαντασάραντα καί πολλά 
χρήματα, είς δέ τήν τελευταίαν τά  πάντα αντικαθιστά έν 
πιστόλιον, έν περίστροφον, εν έγχειρίδιον ή σχοινίον, έν φέ- 
ρετρον καί δύο-τρία πτυάρια.

'Η  σπαρακτική αυτή τραγωδία έπαναλαμβάνεται δίς καί 
τρις της έρδομάδος, ούτως ώςτε έπαυσε πλέον να έμποιή 
καί τήν έλαχίστην έντύπωσιν είς τούς έπί τόπου θεατάς. 
Αυτοί άπ’ έναντίας λαρ.βάνουσιν ένεργδν μέρος,  ̂κατέρχονται 
άπό τών θεωρείων των, γελώντες καί άστειευομενοι παρέρ
χονται πρό τών απείρων πτωμάτων τοΰ αίσχους καί είςέρ- 
χονται εις τάς έκ τοΰ χρυσοΰ άπαστραπτούσας αίθουσας 
διά ν’ αύξήσωσιν τόν άριθ·μόν τών θυμάτων τής αυρινής 
τραγωδίας. „ ¥ ,

Αίσχος —· καταστροφή — αυτοκτονία! Ταΰτα εΐνε τα  
σύμβολα πάντων τών έν τοΤς κυβευτηρίοις τοΰ Μόντε-Κάρλο, 
έναντίον τοΰ όποίου έκαστον χειμώνα αί Ιταλικαί έφημεριδές 
κηρύττουσι τόν πόλεμον καί τό Κοινοβούλιον πολιορκέΐται 
ύπέ τών όποβαλλόντων αναφοράς πρός περιορισμόν τοΰ κα
κού. Έ ν  Λονδίνω υπάρχει Ιταιρία έναντίον τών κυβευ- 
τηρίων, υπό τήν προεδρείαν του φιλάνθρωπου Θόμψων, 
έχουσα μεταξύ τών πολλών μελών της καί ούκ ολίγους επί
σημους Γερμανούς, έν οΐς καί τόν Βίσμαρκ.

Έλπίσωμεν ότι διά τών άγώνων της θά  έπιτύχη τοΰ 
σκοποΰ καί θά  θέση τέρμα είς τά  αίσχη έν Μόντε-Κάρλο. 
Χάρις είς τήν ηθικήν συναίσδησιν τών νεωτέρων^ γενεών κα- 
τηργήθησαν έν ταΤς άλλαις χώραις τά  τοιούτου είδους 
άντρα, θάττον δέ ή βράδιον θά  συγκατανευσωσι και οί 
ηγεμόνες τοΰ Μονοίκου, πιεζόμενοι υπό τής δημοσίας γνώ
μης, νά έγκαταλείψωσι τάς όλίγον έντιμους παραδόσεις, τών 
προγόνων των.
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60 ΚΛΕΙΩ.

ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ.
ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΕΙΣ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑΣ ΠΗΓΑΣ ΦΩΤΟΣ.

'Ο  ύπατος των τραγικών Αισχύλος παριστάνει ήμϊν έν 
τή  καλλίστη των τραγωδιών του τον Προμηθέα καταδικα- 
ζόμενον υπό του πατρός άνδρών τε. θεών τε έπί του βρα
χώδους Καυκάσου. καί τούτο πρός τιμωρίαν διά τήν εκ του 
Ολυμπου κλοπήν του ουρανίου πυρός. Ίσως 6 ποιητής έξ- 

έλεξε τόν τόπον τούτον θέλων νά συμμορφωθή προς τήν 
ελληνικήν χαράδοσιν, καθ’ ήν προϋποτίθεται δτι ό παρορ- 
γισθείς ολύμπιος Ζευς -¿θέλησε νά τιμωρήση τόν Τιτάνα 
είς αυτό εκείνο τό μέρος, εις δ καί το κλοπιμάΐόν του αντι
κείμενου κατεβίβασεν είς ττν γην. "Οπως και άν εχη δμως 
τό πράγμα τήν πρώτην αφορμήν προς μόρφωσιν τής ιδέας 
ταότης παρά τοϊς ήμετέροις προγονοις. Ιδωκαν τά  αίώνια

άφθονώτεραι των τής ’Αμερικής — φαίνονται μάλιστα δτι 
εΐνε εντελώς ανεξάντλητοι, καί έν τούτοις ή έτησία παρα
γωγή αυτών έν τώ  παρόντι μόλις ίσοδυναμεΐ πρός τό εκτη- 
μόριον τής αμερικανικής, ’¿ κ  των αρχαίων τής Ελλάδος 
συγγραφέων ο Πλούταρχος, νομίζομεν, αναφέρει πρώτος τήν 
υπαρξιν κατά τάς χώρας Ικείνας πετρελαίου καί εν τώ 
’Αλεξάνδρου του Μεγάλου βίω περιγράφει όπωςουν έκτενώς 
τήν αφθονίαν καί τας ιδιότητας αυτού. 'Ημέραν τινά, λέ
γει, εΐδεν ο ’Αλέξανδρος έν τη χώρα των Έκβατάνων τε- 
ραστίαν στήλην πυρός, άναπηΐίώσαν Ικ  τίνος ανεξάντλητου 
πηγής. Τίς λοιπόν ύπήρξεν ή αίτια, ώςτε έν δλαις ταις 
άγοραις τής Ευρώπης καί αυτής ακόμη τής 'Ρωσσίας κατά

ΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΒΟΛΤΑΝ ΕΡΓ02ΤΑ2ΙΑ TÖN ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΒΕΑ.
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καί άσβεστα του Καυκάσου πυρά, τά  όποια ήσαν ήδη διά
σημα καί κατά τους προϊστορικούς ακόμη χρόνους. Καί 
άληθώς έν τή χώρα έκείνη, ου μακράν τάς πολεως Βακοΰ, 
έν^Σουράκ-χανί, κεΐται ό αρχαιότατος βωμός του κόσμου, 
Ιφ’ οδ καί ττν σνμερον άκόμη γλώσσαι πυρός ουδέποτε 
άποσβεννυο|λένου έκπέμπτονται είς τά  υψη καί προ τού 
οποίου ποτέ οί πυρολατραι έτέλουν τάς δεήσεις των πρός 
τό παμφάγον στοιχεΐον. Τό πυρ τούτο παράγεται έξ αερίων 
προερχομένων έξ υποχθονίων πηγών πετρελαίου καί εύρι- 
σκόντων Ιξοδον είς την έπιφάνειαν τής γης διά  τίνος βωγ- 
μτς τού έδάφους. ’Αρχαιότερα δμως παρά τήν ίστορίαν 
των πυρολατρών καί των ναών τού Ζωροάστρου εΤνε τά 
αίώνια πυρά της χερσονήσου τού Καυκάσου. Έ ν  ταΐς χώραις 
ταυταις, αΐτινες έν τοΐς παλαιοϊς χρόνοις καθηγιάσθησαν 
διά τής λατρείας καί θρησκευτικής πίστεως τών ανθρώπων, 
ό πρακτικός τών ημερών ημών νούς παρήγαγε καί άνέπτυξε 
σπουδαίαν βιομηχανίαν πετρελαίου, ής κέντρον καί καρδία 
εΐνε ή πόλις Βακού, σπουδαιοτάτη πολίχνη τής Κασπίας 
θαλασσής έξαισίως προοδευσασα ένεκα τής θέσεώς της κατά 
τήν τελευταίαν δεκαετηρίδα. Α ί πετρελαιούχοι πηγαί τού 
Καυκάσου, ών παραφυάδας δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν 
δυτικώς μβν μέχρι τής Τιφλίδος, άνατολικώς δε μέχρι τών 
υπωρειών τών Τμαλαΐων ορέων εΐνε πολύ πλουσιώτεραι καί

τεράστια ποσά νά καταναλίσκεται τό άμερικανικόν πετρέ- 
λαιον, έν ω μέχρις έσχατων μόλις ήτο γνωστόν δτι έκτος 
αυτού υπήρχε καί καυκάσιον είς τον κόσμον;

Πρώτη αυτή ή ¡5ωσσική κυβέρνησις διηυκόλυνεν είς τούς 
’Αμερικανούς τήν νίκην μισθώσασα τάς· πηγάς .τής νάφθας. 
Χάρις είς τόν περιορισμόν τούτον έν Ιτει 1863 ή ολική 
της νάφθας παραγωγή συνεποσούτο μόλις είς 100,000 καν
τάρια. Έ ν  Ιτει 3872 δτε τό αμερικανικόν πετρέλαιον είχε 
πλέον διαδοθη είς δλον τόν πεπολιτισμένον κόσμον, ή κυ- 
βερνησις πού Τσάρου έπείσ&η έπί τέλους δτι Ιπρεπε ν’ 
άφήση έλευθέραν τήν βιομηχανίαν ταύτην καί Ικτοτε ήρ- 
χισε νά πωλή τά  μέρη ταύτα είς διαφόρους έπιχειρηματίας 
καί νά ένθαρρύνη τούς κεφαλαιούχους πρός -έκμετάλλευσιν 
τών φυσικών θησαυρών τής μελαίνης -καί άγονου ταότης 
γης. Έ ν Ιτει 1877 ή παραγωγή άνήλθε είς τό ποσόν τών
3 εκατομ. κανταρίων κατ’ Ιτος, άλλα καί μεθ’ δλα ταύτά 
τό καυκάσιον πετρέλαιον δεν ήδυνατο πλέον ν’ ανταγωνι
στή έν ταϊς εύρωπαϊκαϊς άγοραις πρός τό άμερικανικόν, &ιότι
— Λ     ~ . . I . . .  -V_.......... Λ ->ί— .. Λσαν καί λίαν ατελή καί

τό καυκάσιον πετρέλαιον δεν ήδυνατο χλέ 
σθη έν ταϊς εύρωπαϊκαϊς άγοραϊς 
τά  πρός μεταφοράν αυτού μέσα 
ύχερμέτρως δαπανηρά, ένώ οί ’Αμερικανοί εΐχον έν Πενσυλβανία 
πυκνά καί απέραντα δάση καί Ιντός αυτών πολυάριθμα καί 
μεγάλα βαρελοποιεία μετά λίαν εύφυώς κάτεσκευασμένών 
μηχανών, οι’ ών ταχέως καί έφ&ηνά κατεσκεύαζον βυτία

ΚΛΕΙΩ. 61

ΑΠ08ΗΚ1Γ ΠΕΤΡΕΑΛΙΟΪ ΕΝ ΒΑΚΟϊ*.

προς αποστολήν τού πετρελαίου. Τά 
ρια Ικειντο ως έπί- τό πλέϊστον παρά 
συνεκοινώνουν ,πρός τάς πηγάς τού 
πετρελαίου δια σιδηρών σωλήνων, 
κατά τόν τρόπον δε τούτον άδα- 
πάνως σχεδόν έπληρούντο τά  βυτία 
δια τη ς  εύφλεκτου υλης καί αμέσως 
μετεφέροντο κατόπιν έκ τών- διυλι
στηρίων είς τά  πλοϊα έπί τού ’Ατλαν
τικού ωκεανού ή είς τούς λιμένας 
τής Ευρώπης. Άπ’ έναντίας ό Καύ
κασος είχε το ατύχημα νά ήνε ,δλως 
διόλου απομεμονωμένος έκ τού ευ
ρωπαϊκού πλέγματος τ τ ς  συγκοινω
νίας.- Ή  έκ της γνς άναβλύξουσα 
νάφθα έπωλεΐτο μέν ένταύθα αντί 
εύτελεστάτης τιμής καί τό πετρέ- 
λαιον έν Βακού ήτον. έφθηνότερον 
τού υδατος, άλλα τά  Ιξοδα πρός 
μεταφοράν αύτού κα&ίστων αύτό λίαν 
άκριβόν.

Διάσημος τις γερμανός ζωοί,ό- 
γος, είς όν ή Εύρώπη χρεωστει τήν 
ακριβή γνώσιν τής Σιβηρίας καί τού 
Καυκάσου καί ή πόλις τής Τιφλίδος 
τό λαμπρόν αύτής Μουσεΐον, διηγεί
ται δτι συνώδευσέ ποτέ τόν μέγαν 
δούκα Μιχαήλ, διοικητήν τού Καυ
κάσου, είς τό έκ Τιφλίδος είς Βα
κοΰ ταξείδιόν του. 'Ο  μέγας δούξ 
καί ή συνοδεία του έγκατέλιπον κατά 
παρακίνησιν τών κατοίκων τήν πόλιν 
Βακού περί . λύχνων άφάς, δτε δ! 
τά  οχήματα τού μεγάλου δοοκός 
διήρχοντο διά τών χωρών, ΙνΘα πη
γάζει τό πετρέλαιον, ειδον αίφνης 
οί οδοιπόροι έμπροσθεν αυτών εύ- 
ρεΐαν πεδιάδα μαγικώς φωτιζομένην. 
Οί έκμισθωταί τών πετρελάιούχων 
πηγών εΐχον πρός τιμήν τού νέου 
διοικητού συσσωρεύσει αμφοτέρωθεν 
τής οδού όγκους νάφθας, τούς όποι
ους άνήψαν άμα ώς έπήλθεν ή νύξ. 
Κά>. ό Πλούταρχος αυτός περιγρά
φει παραπλήσιόν τ ι έπειςόδιον έν τώ 
βίω ’Αλεξάνδρου τού Μεγάλου. Θέ- 
λοντες, λέγει ό σοφός Χάιρωνεύς, νά 
δείξωσιν οι βάρβαροι είς αυτόν, τόν 
’Αλέξανδρον, πόσον εύφλεκτος ήν ή. 
έκ τής γης άναβλύζουσα ρευστσ

,κανικα διυλιστη- ι έκείνη δλη*  ̂έβρεξαν δι’ αύτής τήν οδόν, ήν έπρόκειτο νά 
λίμνην Erie καί ( διαβή, καΐς_τοποθετηθέντες είς τό ετερον άκρον προςήψαντο

αύτής διά τών πυρσών των. Πά- 
ραυτα τό πυρ έξηπλώθη ίψ  ολου 
τού έδάφους καί έν ριπή οφθαλμού 
ή οδός άπασα έκαλυφθή υπό πύρι
νων γλωσσών.

Μέχρις έσχατων λοιπόν τών χρό
νων αί ανεξάντλητοι αυται πηγαί 
πλούτου καί ευπορίας διά τούς κα
τοίκους τών τόπων έκείνων Ιμειναν 
δλως άχρησιμοποίητοι καί παρεϊχον 
μάλλον θεάματα κινουντα είς ψυχα- 
•ωγίαν καί διασκέδασιν, δτέ τέλος 

ν σουηδός μηχανικός ΛουδοβΐκοςΝό- 
βελ, αδελφός τού Άλφρέδου Νόβελ 
τού έφευροντος τήν δυναμίτιδ«, διέ- 
γνω την απελπιστικήν ταύτην κατά· 
στασιν τής βιομηχανίας τής νάφθας 
καί έξεύρε τά  κατάλληλα μέσα πρός 
ύπερνίκησιν όλων τών κωλυμάτων. 
Έ ν  Ιτει 1875 ίδρυσεν εταιρίαν εχου- 
σαν κεφάλαιον τριών εκατομμυρίων 
ρουβλίων καί δ ι ύπερανθρώπων αγώ
νων καί θυσιών κατώρθ·ωσε ν’ αποβή 
ό σωτήρ τής χώρας έκείνης, διότι ού 
μόνον άνέπτυξε τήν συγκοινωνίαν με- 
γάλως αλλά καί έδείχθη ανώτερος 
τών’Αμερικανούν καταστήσας περιττά 
τά  βυτία πρός μεταφοράν του πε
τρελαίου. Άντ αύτών έναυπήγησεν 
έν Σουηδία σιδηρά άτμόπλοα ίδιά- 
ζοντα μόνον πρός μεταφοράν τού 
πετρελαίου έκ τού λιμένος τής πό- 
λεως Βακού καί τών δεξαμενών τού 
πετρελαίου είς τά  διάφορα άλλα ση
μεία .τών άκτών τής ¿«.σπίας θα
λάσσης, όπόθεν διά τού σιδηροδρό
μου μεταφέρεται τό έμπόρευμα είς 
τάς- διάφορους της Ευρώπης άγο- 
-ράς. Τήν σήμερον έξ τεράστιοι οχε
τοί συνδέουσιν έν Βακού τάς πηγάς 
τής νάφθας πρός τά  έν τώ  λιμένι 
διυλιστήρια. Η  έταιρία ^χει ύπό 
τήν κα-τοχήν της 43 τοιαύσας πη
γάς. - ·0  Κάρολος Marvin, ό γνω
στός ανταποκριτής αγγλικών εφη
μερίδων, έν τω περί Βακού συγγράμ- 
ματί -τού λέγει, δτι οΐ αδελφοί Νό- 
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έτος μίαν πηγήν, άναπηΒώβαν είς δψος 200 ποΒών ύπερ την 
γην καί έν τεσσαράκοντα και Βυσιν ήμέραις έκπέμπουσαν 
150 Ικατομ- λίτρα? νάφθας. ΙΙασαι «ί προςπάδ-ειαι, οποί? 
κλείσωσι πάλιν την απειλούσαν τά  πάντα νά κατακλυση 
ταύτην πηγήν, άπέβησαν είς μ,άτην. ·

Ή  άνάπτυξις των μεταφορικών μέσων Βια τά  προϊόντα 
ταυτα εΐνε αληθώς καταπληκτικά καί απίστευτος. Έ ν  ετει 
1878 άνεχώρησεν έν. Βακοδ το πρώτον μεταφορικόν άτμό- 
πλουν των αΒελφων Νόβελ, λίαν προςφόρως άποκληθέν ,,Ζω- 
ροάστρης“. Τάν σήμερον τό άποσεματικόν κεφάλαιον ττς 
,Εταιρίας ηόξήθη εις 10 έκατομμύρ. ροοβλίων, τά  άτμ.ό- 
πλοά της Ιγένοντο 12 μεν έν τη Κασχία θαλάσση, ΙνΒεκα 
Βε έπϊ τοδ Βόλγα ποταμού- είς ταοτα συγκαταλεχΟήτωσαν 
και οκτώ σιδηραΐ λέμβοι, εξ ξόλιναι μετά σιδηρών δεξαμε
νών καί 32 έπίσης ξυλιναι προς μεταφοράν τής υποστά&μης. 
Έ κτος του στόλου τούτου ή έταιρία εχει έπίσης 1500 σι
δηροδρομικά? «μάξας, φερούσας μεγάλα δοχεία πετρελαίου 
προς μεταφοράν αύτου είς τάς πόλεις Ζα^υζίν, Όρέλην, Μό
σχαν, Πετρουπολιν, Βαρσοβίαν, Κίεβον, Οδησσόν και χολ- 
λάς άλλας. Π^ό μικρού επίσης έπερατώθη και ή σιδηρο
δρομική γραμμή η μέλλουσα νά συνδέση την πόλιν Βακου

π^ός τό Βατουμ και τους λιμένας τής Μαύρης θαλάσσης, 
ουτω Βέ δεν απέχει πολυ ήμων καί ό καιρός · Ικεϊνος, καθ’ 
άν θά  ίδωμεν τά  μεταφορικά των αδελφών Νόβελ νά μάς 
φέρουν τό πετρέλαιον είς Κωνσταντινούπολιν «αϊ Σμύρνην, 
είς Σύρον καί Πειραιά καί δλας τάς άλλας παραλίας πόλεις 
τής Μεσογείου θαλάσσης.

’Οφείλει χραγματικώς νά δ·αυμάση τις τά  γιγαντώδη 
των αδελφών Νόβελ εργα. Οί τώ δντι μεγαλοφυείς οδτοι 
σουηδοί έξωμάλυναν τη / ο'δόν των πηγών τής ναφθας προς 
,τάς πρωτεύουσας τής Ευρώπης, τά  δέ δημιουργήματα αυ
τών άχοδεικνύουσι, πώς τό έφευρετικόν τού ανθρώπου πνεύμα 
και ή ακάματος δραστηριότης του κατορ&όνει νά υπερπή
δηση τεραστίας αποστάσεις και άλλα κωλύματα. νΙσως τό 
όνομα Νόβελ εΐνε καλός τις οίωνδς διά τό μέλλον, ίσως οί 
βασιλείς οδτοι του πετρελαίου εύχονται νά παράσχωσιν είς 
τήν ανθρωπότητα τό έφ&ηνότατον φώς. Άν χραγματικώς 
κατορθωσωσι τελείως νά παραλύσωσι τον ανταγωνισμόν τών 
Αμερικανών καί άν άνοιχθώσιν ήμίν αί πανάρχαιαι πηγαί 
τού καυκάσίου φωτός, τότε θά πραγματοποιηθεί διά τά  πε- 
χολιτισμένα τής Ευρώπης έθνη τό λόγιον:

„’Ε ξ ανατολών έρχεται τό φώς!“

Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι  Ε Ξ  Ε Σ Π Ε Ρ Ι Α Σ .

Καί τήν φο
ράν ταύτην δ ς πα- 

’ ρέλδωμεν, φ ίλη 
μου; αδιάφοροι τά 
περί ήμας δρυλού- 
μενα καί ύλακτου'- 
μενα. “Όλοι με- 
τέβαλον γλώσσαν 
πρός ήμας, καί 
επίσημοι καί ήμιε- 
πίσημοι διερμηνείς 
τής δημοσίας καί 
κυβερνητικής έν 
Εύρώπη γνώμης, 
καί φαίνονται άν- 
δ  ρωπινώτεροι είς 
τάς εκφράσειςτων 
άλλ’ έννοεΤνά ύπερ- 
πηδήση καί τά

άκρότε,οα τής άλογίας χαρακώματα ό γερμανικές τύπος. Ή  'Η μερήσια
το ν  ΰ ε ρ ο ) .ίν ο ν ,  διά ν’ άναφέρω εν χαρακτηριστικώτατον παράδειγμα,
προτείνει ση'μερον πλέον τόν διαμελισμόν της'Ελλάδος, ύποβαλλει καί σχέ- 
διον Α Ια ροΐοηηβιεβ καί υποδεικνύει πρόςωπα δυνάμενα εν αδελφική 
ίσομοιρίφ ν’ άναγορευδώσι δοΰκες καί ηγεμόνες τών διαφόρων ελληνικών 
τμημάτων. Οί ΈβραΤοι Συντάκται τού έν λόγω φυλλαρίου κακώς έξυπη- 
ρετουσι διά τών τοιούτων είςηγήσεων τά ζωτικώτατα συμφέροντα τών έν 
Ανατολή δμοφύλων τω ν, οί όποιοι έν περιπτώσει ευρωπαϊκής τών τόπων 
μας κατοχής δέν δά διαφύγωσι καταδιωγμούς καί παραγκωνισμοός, οίους 
δικαίως, φαίνεται, υφίστανται νυν έν Ρωσσίφ καί Γερμανία, όπου δυςκό- 
λως σιτίζονται καί οί ίδιοι. Τήν αηδίαν, ήν μοί ενέπνευσαν, φιλτάτη μου, 
τά ληρήματα ταΰτα δόνασαι νά συμμερισ&ής άναγινώσκουσα τάς εξής ση
μειώσεις μου.

Ε ις  τό Μελόδραμα τών Παρισίων έκίνησαν πρό τινων ήμερών δύο 
Άγγλοι τήν κοινήν άγανα'κτησιν, καδότι διαρκούντος τοΰ διαλείμματος έπαι- 
ζον χαρτιά έπί τών υψηλών πίλων των. Καί άφ’ οδ μάλιστα κατόπιν 
άνεπετάσδη ή αύλαία έξηκολούδησαν τό χαρτοπαίγιόν των, Ιως ου επεσε 
καί τό τελευτούν χαρτίον. Ε π ε ιδ ή  οί παράξενοι οδτοι κύριοι ούδεμίαν 
εδιδον άκρόασιν ούτε είς τάς παρατηρήσεις τών παρακαδημένων, ούτε είς 
τήν έπέμβασιν τής αστυνομίας, άλλ εξηκολούδουν νά παίζωσιν, ήναγκά- 
σδησαν νά τούς φέρωσιν είς τήν νομαρχίαν. Ό  έπιφορτισμένος ένταΰδα 
τήν έξέλεγξιν τοιούτων ύποδέσεων υπάλληλος ήσχολεϊτο άκριβώς τότε είς 
άλλην τινά ύπόδεσιν κ α ί εως οδ άπαλλαγή ταύτης οί δύο εναγόμενοι ήρχι- 
σαν είς τόν παρακείμενον 'θάλαμον νά παίζω σι χαρτιά κινοΰντες τήν ¿ργήν 
καί τήν άγανάκτησιν όλων τών κλητήρων. Πρός τόν έν υπηρεσία δημό
σιον ύπάλληλον εϊπεν.έ εις τών Άγγλων, κ. Κόοπερ, ιδιοκτήτης άνδρακωρυ-

χείου εν Staffordshire: — ’Αγαπώ τόσον πολύ τά χαρτιά, ώςτε όταν έπηγαινα 
μέ τήν άμαξαν διά νά στεφανωδώ, έπαιζα είς τόν δρόμον χαρτιά  μέ τόν 
παράνυμφόν μου, καί έπειτα ότε κατά Νοέμβριον έπαδα τό φοβερόν δυς- 
τύχημα τού νά χάσω τόν πατε'ρα μου, ήδελον άποδάνει έκ της λύπης μου, 
άν εις τόν δρόμον πρός τό νεκροταφείου δεν έπαιζα χαρτιά Ιντός τής 
άμάξης. Ε ις ταΰτα ί  ύπάλληλος άπήντησε· Παρακαλώ, κύριε, ν’ άπομα- 
κρυνδητε· ή ,ύπό&εσίς σας άνήκει είς φρενολόγον καί όχι είς δικαστήν.

Πρωτότυπον άλη&ώς έπειςόδιον συνε'βη κατά τάς τελευταίας εορτάς 
έν Βερολίνο» μεταξύ οίκοδεσποίνης καί τών ύπηρετριών αυ’της. Έδίδοντο 
τά δώρα τής πρωτοχρονιάς ή μάλλον τών χριστουγεννών, ύ ς  υπάρχει έ&ος 
παρά τοϊς γερμανοϊς. ’Ε π ί τής τραπέζης έκειντο δύο ζεύγη χειροκτίων, 
τό εν διά τήν θαλαμηπόλον καί τό ετερον διά τήν μαγείρισσαν. Ή  πρώτη, 
πλήρης όργης διά τό ευτελές δώρον, ούτε καν καταδέχεται νά φορε'ση τά 
χειρόκτια, άλλ’ αμέσως τά ρίπτει είς τό πΰρ τής θερμάστρας, έν ω ή δεύ
τερα, άρκουμένη καί είς τά ¿λίγα, ή&έλησε τό ίδιον εσπέρας νά τά  δοκι- 
μάση. Άλλ’ οποία εινε ή έκπληξίς της, όταν-ό δάκτυλός της αισθάνεται 
είς εν άκρον τοΰ χειροκτίου κάτι χάρτινον, τό όποιον μετά άκριβεστέραν 
έρευναν άποκάλύπτεται εκατοντάδραχμον χαρτονόμισμα! Ή  εύγενής άλη- 
2ώς οικοδέσποινα είχε Βελήσει νά δοκιμάση τόν χαρακτήρα τών ύπηρε
τριών της, τό δέ πείραμα εΤχεν έπιτύχει καδ’ ολοκληρίαν, διότι ή διε
στραμμένη θαλαμηπόλος ού μόνον ήτένιζεν ήδη μετά ΰλίψεως τήν πυράν, 
αλλά καί τήν αυτήν ακόμη εσπέραν άπελύδη έκ τής υπηρεσίας.

Άφ’ οδ έξηντλήδησαν πλέον δλα τά δυνατά μέσα, τά όποια καδ’ έκά- 
στην όλα τά  ευρωπαϊκά φύλλα δίδουν είς τούς άναγνώστας των, άλλα μέν 
διά νά παχύνουν, αλλα διά νά γίνουν ωραίοι, άλλα διά νά ανακτήσουν άνε- 
πιστρεπτεί άπωλεσδείσαν ύγίειαν, κτλ. ήδη τό γαλλικόν „ Jo u rn a l de  la  
San té“  μετά πάσης σοβαρότητος συμβουλευ'ει τούς δέλοντας νά γίνωσιν 
ίσχνούς άναγνώστας του νά μεταχειρισδώσι πρός τούτο μέσον τι, όπερ καδ’ 
εαυτό δέν στερείται καί τοΰ γελοίου. Πρώτον καί κύριον προςόν τοΰ 
ίσχνοποιητικοΰ τούτου μέσου εΐνε, ώς λέγει, ευρύχωρου δωμάτιον. Πριν 
κατακλι&ή ό πάσχων έκ πολυσαρκίας ¿φείλει ν’ άνοίξη τάς δύρας όλων 
τών δωματίων, να σβέση τά φώτα καί ταχέως νά διασκορπίση είς τά 
διάφορα δωμάτια τρείς δωδεκάδας σφαιρών (ή γαλλική όμως συνάδελφος 
λησμονεί νά μας όρίση τό μέγεδος, τό έποίον πρέπει νά.έχωσιν αί σφαί- 
ραι αδται). Πρίν ή λοιπόν δέν συλλεχδώσιν ύλαι αί διασκορπισδεϊσαι σφαί- 
ραι δέν πρέπει ό πάσχων νά ύπάγη είς τήν κλίνην. Τ ό πείραμα, ώς βλέ
πετε, εΐνε άπλοΰν καί ¿λιγοδάπανον, μετά έξάμηνον δέ τοιαύτην εύχάρι- 
στον άσκησιν πας πρέπει νά ήνε βέβαιος, ότι δά γίνη κατά πολλά χιλιό
γραμμα Α λαφρότερος)

Περί τής έξαπλ&ίσεως της χολέρας, ή όποία κατά τούς τελευταίους 
χρόνους δέν φαίνεται δίατεδειμένη νά έγκαταλίπη τό έδαφος της Εΰροί- 
πης, έγράφησαν πλείστα όσα καί.έξακολουδοΰσι νά γράφωνται είς διάφορα 
ειδικά επιστημονικά περιοδικά. Έ κ  τών πολλών δημοσιευμάτων περισυν· 
αγαγόντες τά σπουδαιότερα μέρη μεταδίδομεν αύτά ένταΰδα τοΐς ημετέροις 
άναγνώσταις ώς βραχείας παρατηρήσεις περί της πορείας τής επιδημίας
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ταύτης άπό το ΰ ’Οκτωβρίου μέχρι τής σήμερον. Κατ’ άρχάς ή  νόσος όπέστη 
ύφεσιν έν 'Ισπανία καί μετεδόδη διά δαλάσσης άμέσως είς τά δυτικά παρ
άλια της Γαλλίας, ένδα μετ’ ¿λίγον ήρχισε νά έξαπλοΰται. · Κατά τάς επι
σήμους τών άρχών της Νίκαιας πληροφορίας ή  χολέρα έν τή  πόλει τούτη 
έξηφανίσδη όλοτελώς από τής 20. ’Οκτωβρίου. Έ ν  ταίς άλλαις χώραις 
τής βορείου καί της νοτίου ’Ιταλίας, έν&α πολλοί ξένοι έγκαδίστανται ένεκα 
τοΰ ήπίου κλίματος, από τοΰ Νοεμβρίου δέν εδημοσιεύδησαν επίσημοι εκ
δόσεις περί τοΰ βαδμοΰ τής ύφέ- 
σεως τής χολέρας, γνωρίζομεν 
δέ μόνον 8τι κατά τάς πρώτας 
εβδομάδας τοΰ Νοεμβρίου έν τή 
πόλει Παλέρμο» συνέβαινον καδ’ 
έκάστην 35 χολερικά κρούσματα.

Κατά πόσον δύνανται τά 
κράτη τής Μεσογείου δαλάσσης 
νά προφυλαχδώσιν εν τώ  μέλ- 
λοντι από νέας έκ τής Άσίας έν- 
σκήψεως τοΰ λοίμοΰ μας διδά- 
σκουσιν αί έκδέσεις περί τής νό
σου ταύτης έπί τών δύο γαλλικών 
φορτηγών άτμοπλοίων „C hateau 
Yquem“ καί „Nivé“ , τών εκ 
Τογκίνου καταπλευσάντων είς 
Ευρώπην. Τ ό πρώτον τούτων 
έγκατέλιπε τόν λιμένα τής Άλόγ- 
κης (Τογκΐνον) τή 14. Αύγουστου 
1885 μετά 225 επιβατών, τό 
πλέϊστον άσδενών ή έν άναρρώ- 
σει διατελούντων στρατιωτών. Τη 
έπομένη ημέρα έξερράγη ή  χο
λέρα. Μέχρι Σιγκαπώρης εΐχον 
ήδη άποδάνει 8 Ιπιβαται έκ χο
λέρας καί ό άριδμός τών κρου
σμάτων έσημέραι ηύξάνετο, ού
τω ς ώςτε ήναγκάσδησαν έπί τέ
λους ν’ άποβιβάσωσιν δλους τούς 
επιβάτας είς τήν ξηράν καί ν’ 
άπολυμάνωσι τό πλοϊον. Καδ’ 
ολην τήν διάρκειαν τοΰ πλοΰ 
άπεβίωσαν 38 επιβαται καί άμα 
τη άφίξει του άτμοπλοίου είς 
Σουέζ έδέησεν αδδις νά επιβληδη 
αύτφ κάδαρσις, επειδή ¿λίγον 
πρό τής άφίξεως αύτοΰ είχε 
συμβήπάλινενχολερικόνκροΰσμα.

Έ π ί  τοΰ ετέρου άτμοπλοίου 
„Nivé“, έγκαταλιπόντος τό Τογ- 
κΤνον τη 22. Σεπτεμβρίου μετά (
606 επιβατών, έξ ών 30 χολε- 
ριώντες, έξερράγη έπίσης ή  επι
δημία κατά τάς πρώτας ημέρας 
τοΰ πλοΰ, καίτοι δέ οί νοσοΰν- 
τες μετηνέχδησαν είς τήν ξηράν, 
συνέβησαν έν τούτοις μέχρι τής 
άφίξεώς του είς Σουέζ δύο ακόμη 
δάνατοι 1« χολέρας. Έ κ  τού
των όλων καταφαίνεται ότι πρώ
τον καί κύριον εΐνε νά σχημα- 
τισδή έν Σουέζ αύστηρόν διεδνές 
λοιμοκαδαρτήριον, διά νά έλπίζωμεν κατόπιν ότι ή. Ευρώπη δά ήνε προ- 
φυλαγμένη άπό πάσης έξ' Άσίας έπιδημικής είςβολής,

“Η  ιταλική Κυβέρνησις άπένειμε τή πρώτη τοΰ νέου έτους 300 άρ
γυρο καί αλλα τόσα χρυσά παράσημα είς άπαντας εκείνους όσοι κατά τήν 
χολερικήν Ιπιδημίαν του 1884 εΐχον διακριδτ ώς πρόδυμοι βοη&οΐ τών 
πασχόντων. Μεταξύ τών παρασημοφορηδέντων εύρίσκονται καί á Νικοτέ- 
ρας, 6 Σάν Δόνατο, ό Καβαλλόττης καί ό 'Ρόκος de  Zerbi.

Γνωστόν εΐνε ότι κατ’ αύτάς άπεφασίσΒη έν Γαλλία ή πώλησις τών 
βασιλικών άδαμάντων, ?να λείψη άπό τής Ιστίας τής δημοκρατίας καί τό 
τελευτάϊόν τοΰτο μαρτύριον τής δεσποτικής έν Γαλλία εξουσίας. Ό  'Ρο- 
σεφώρ προτείνει ήδη διά τοΰ ¿ργάνου του νά γίνη „παγκόσμιον λαχέϊον“ 
χάριν τών κοσμημάτων τούτων. Έ πεξηγεΐ δε S „’Αδιάλλακτος“  τήν πρό- 
τασίν του ταύτην διά τών εξής: „Τοΰ γαλλικού στέμματος οί άδάμαντες

έχοντες αξίαν 20  εκατομμυρίων ττν  σήμερον ήδελον πωληδή μόλις καί 
μετά βίας άντί 4 μόνον εκατομμυρίων. Τό καλλίτερου λοιπόν εΐνε νά 
τούς ’ξεφορτωδώμεν διά λαχείου. Ή  λοιπή μοναρχική Ευρώπη, όπου S 
άριδμός τών ¿παδών τοΰ μοναρχικού πολιτεύματος εΐνε ακόμη τεράστιος, 
δά  σπεύση νά λάβη μέρος είς αυτό. Πρό πάντων δέ τό μάταιον γένος τών 
γυναικών ή&ελεν έξ εφόδου άρπάσει τά γραμμάτια τοΰ λαχείου μέ τήν ελ
πίδα νά κερδήση μικρόν κόσμημα ή βελόνην τινά, τήν όποιαν εφερεν ή

Μαρία Λετσΐνσκη ή  ή  Μαρία 
Άντουανέττα· α ί δέ γυνάϊκες τών 
βοναπαρτιστών ήδελον έφορμή- 
σει πρός άπόκτησιν τών κοσμη
μάτων τής Μαρίας Λουΐζης καί 
τέλος απέναντι όλων τούτων οί 
δημοκρατικοί δά ήδύναντο πά 
λιν, άν ήδελον, τά κέρδη των νά 
πωλήσωσιν έπί το~ς μετρητοΐς.

Τό δωρηκτόν „R esistance“ , 
Ιν τών αρχαιότερων σκαφών τοΰ 
άγγλικοΰ στόλου, παρασκευάζεται 
κατ' αύτάς είς πείραμά τι λίαν 
σπουδαίου. Ό  πλοίαρχος έν τώ 
άγγλικω ναυτικώ F itzg erald  πε
ριβάλλει αύτό ήδη διά δώρακος 
έξ ελαστικού κόμμιος, διΐσχυρι- 
ζόμενος ότι αί ΰπό τών σφαι
ρών ανοιγόμεναι εις τόν τοιοΰτον 
δώρακα δπαϊ κλείονται πάλιν άφ’ 
εαυτών. Περιμένομεν νά ίδωμεν 
τό αποτέλεσμα τοΰ πειράματος, 
τό έποϊον όσον σπουδαϊόν, άλλο 
τόσον καί άλλόκοτον μάς φαί
νεται.

Ένδυμοΰντάί ' τ ι ν ε ς '  ίσως 
ακόμη τάς κατηγορίας, δσ α ι 
ήγέρδησαν κατά τόν έν Σούδαν 
πόλεμον εναντίον τών αγγλικών 
λογχών. Έλέγετο τότε ότι συ'νε- 
κάμπτοντο κατά τήν αιχμήν, δέν 
έξήγοντο κατόπιν έκ τής πληγής 
ευκόλως καί επομένως έσυρόν 
μεδ’ εαυτών κατά την εξαγωγήν 
καί τά  σώματα τών τραυματι- 
σδέντων. Πρό τινων ήμερων 
λοιπόν εγενετο ερευνά ύπό τοΰ 
στρατηγείου εν A ldershet εις τά 
συντάγματα, παρ’ οΐς παρετη- 
ρήΒ-η τό φαινόμενου τοΰτο καί 
εύρέδη, ότι πραγματικώς αί κα- 
τηγορίαι έκεϊναι ήσαν άληδεΤς 
καί δίκαιαι. Πεντήκοντα λόγχαι 
εδραύσδησαν άμέσως, τριακόσιοι 
άπεδείχδησαν μαλακαί καί εύ- 
λύγιστοι είς άκρον, αί δέ λοιποί 
επτακόσιοι πεντήκοντα εδεωρή- 
δησαν ώς όλως „άχρηστοι“ . Τοι- 
αΰται έλλείψεις άν συνέβαινον εν 
Έ λλάδι δά  παρήγαγον μέγαν 
κρότον καί δά  έκίνουν τήνχλεύην 
πολλών, άλλ’ έν Αγγλία ύπάρχει 

συνήδεια τά άκάδαρτα άσπρόρρουχα νά πλύνωνται κατ’ οίκον, καί διά 
τοΰτο ό δόρυβος διά τήν άνακάλυψιν ταύτην δέν υπήρξε τόσον μέγας, 
όσον ό εσχάτως γενόμενος διά τινας ¿κάδας κακής πυρίτιδος άποσταλεί- 
σας ήμϊν πάλιν έξ Εύρώπης.

Ή  αύτοκράτειρα Ευγενία ώρισεν είς τόν έπί τοΰ. πεδίου τής μάχης 
έν Ζουλουλάνδη εύρόντα καί κρύψαντα τόν νεκρόν τοΰ υίοΰ της νιγρητα 
έτησίαν σύνταξιν. Καί καδ’ ήν εποχήν έΐχε μεταφερδη ό νεκρός πρίγκηψ 
είς Ευρώπην είχε λάβει ό νίγρης οδτος παρά τής πρώην Αύτοκρατείρας 
ώς δώρον πολύτιμον άδαμάντινον δακτύλιον, αλλά τό κόσμημα τοΰτο ήναγ- 
κάσδη νά πώληση πρό ολίγου έν Βοστόνη, ένδα έπί τοΰ παρόντος διαμέ
νει. Ή  Αύτοκράτειρα εμαδε τό περιστατικού τούτο καί διά ή  άπαλλάξη 
αύτόν περισσοτέρων στερήσεων άπεφάσισε νά τώ  παρέχη ετησιαν σύνταξιν.

ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥ.



64 ΚΛΕΙΩ.

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Η Μ Α .

Εν τη· U topia τη ; παγκοσμίου ταχυδρομική1;  συγκοινωνία; τών ήμε
ρων μα ; S * . καταλαβω πολλά; λαμπρά; σελίδα; ή  επαινετική μνεία τών 
άπηρεσιών ένό; άπλοί πρό εικοσαετία; ταχυδρομικοί υπαλλήλου έν μικρό/ 
μικροί; γερμανική; πόλεω; ταχυδρομικό! τμήματι, νυν δέ γενικού ΛιευίΗιν- 
τοΰ τό!ν Αυτοκρατορικών ταχυδρομείων τή ; Γερμανία;.

Απορον τέκνον πτω χοί εργάτου τή ; Πομμερανία; δ κύριο; Στέφανο; 
'D r. S tejjbao) δ ίν  εγεννη&η μό διδακτορικόν τίτλον, άλλ’ έτελείωσε το Δη

μοτικόν σχολεΤον τή ; πατρίδο; 
του, χωρί; μάλιστα νά δείξη 
συμπτώματα προώρου πνευματι
κή ; υπερτροφίας. Έ π ε ιτα  είς- 
ήχ&η νεαρώτατο; εί; τήν κατω- 
τατην ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν, 
έν η διεκρίίΗχ μονον διά τή ; 
άκαταπονήτου εργατικότητό; του. 
Φαίνεται, δτι ή Γερμανία εινε 
S μακάριο; έ κείνο; τόπο;, δπου 
τα πνευματικά προςόντα 6εω- 
ροΰνται αάτόχρημα έλαττώματα, 
Οταν δεν συνοδεύωνται μέ δρα- 
στηριωτάτην επιμέλειαν, έντεΰ- 
δεν δ ' εξηγείται καί ή άσυνή&η; 
προαγωγή του κυρίου Στέφανου, 
δςτι; δμως Ιν διαστήματι δεκαε
τία ; πασα; τά ; ευρωπαϊκά; γλώσ
σας αάτοδιδαχδεί; καί όλιγίστα; 
μόνον ώρα; τοΰ ήμρ ρονυκτίου άνα- 

y παυδεί; τριακονταετή; ήδη, τζ>
1858, ελαβε τόν τίτλον ταχυδρομικού Συμβούλου, καί τώ 1865 τάν τοΰ Μυ- 
στικοσυμβούλου. Τ ώ  1870 έξεπόνησε τά περίφημον σχέ<3ι0ν του περί τή ; εν 
«αιρώ τοΰ γαλλογερμανικοί πολέμου Ιγχωρίου άλληλογραφία;, κανονικώτατα 
τι) άΛηδεία διέξαχίΜισης. Τ ή  1. Μάίου τοΰ ιδίου ετου; ελαβε τήν ¿νωτάτην 
τη ; Διευδυνσεωφ τιμήν, τήν οποίαν δμω ; άπέδειξεν δτι καί προςηκόντω; 
κατέχει. Καί έκτοτε χρονολογοΰνται αί πολΰτΐ)ΐοι τοΰ άνδρό; ύπηρεσίαι 
πρά; τήν πατρίδα του. Νόμοι, εξαίρετοι εν τή εφαρμογή οργανισμοί, λει- 
τουργουντε; άδιαπτώτω; καδ’ Ιλην σχεδόν την ήνωμένην Αυτοκρατορίαν, 
συμβάσει; πρά; ξένα Κράτη Ιπωφελέσταται, διευκόλυνσι; των ταχυδρομι
κών επιταγών καί τών δεμάτων, ανίδρυσι; ταχυδοομικοί Μουσείου καί 
χίλια άλλα κατορ&ώματα κατέστησαν τον κύριον Στέφανον άξιον λειτουργάν 
τή ;  Γερμανία; του Βίσ^ιαρκ.

Άλλ’ ό κυριρ; Στέφανο; δεν έλησμο'νησε τήν τακτικήν τή ; νεότητά; 
του, πολλά δέ μυδολογοΰνται περί τη ; ακαταπαύστου ένασχολήσεώ; του ε ί; 
παν τά άφορών τά ταχυδρομεία του καί αιωνίως τά ταχυδρομεία του. 
’Από τινο; λειτουργεί οικονομική τ ι; τών ταχυδρομικών υπαλλήλων εταιρία, 
έλόκληρο; δηλ. άποτα(ΐιευτική τράπεζα π ρ ίς  βελτίωσιν τή ; τύχη; των. 
Πρόνοια, σχέδιον καί έκτέλεσι; οφείλονται ε ί; τάν κ. Στέφανον. Οταν δ’ 
εσχάτως τά Πανεπιστήμιον τή ; Τυβίγγη; άπένειμεν αυτώ τάν τίτλον επι
τίμου διδάκτορο;, σειρά συγγραμμάτων έπεσφράγισε τον πρακτικώτατον 
βίον του καί ε ί; τού; φίλου; του ¿ν&ηροί υφους, τη ; παροιμιώδου; άκρι- 
βορρημοσύνη; τών Γερμανών καί τή ; σπανία? εμβρι&εία; πρόκειται γνήσιον 
δόίγμα τά νεώτατον αυτοί έργον, η  ,,Ία το ρ ία  τώ ν  nQ ojoctxw v  ταχφ- 
άμομίίωΐ’“.

”Οταν βλέπη τ ι ;  ε ί; ολα; τά ; ένταΰδα εξεχούσα; δημοσία; καί ιδιω
τικά; δέσει; νΰ ένδρονίζωνται τοιοίτοι^δημιουργικοί άν&ρωποι καί νά έξα- 
κολουδώσι διαρκώ; τά άναμορφωτικάν εφγον αυτών άνευ κομματικών έλεει- 
νοτήτων καί πολλών άλλων ανευ, δέν^εχει άνάγκην νά Ιπικαλεσ&ή τού; 
αιωνίου; τ ή ;  Ιστορία; νόμου; διά νά εξήγηση τήν ακμήν τη ; Γερμανία;. 
'Ο  κ. Στέφανο; εχει τώρα ηλικίαν εξήκοντα καί πέντε ετών καί έρχάζεται 
δέκα καί εξ ώρα; εκ τών είκοσι τεσσάρων τοΰ ημερονυκτίου. — Ιδωμεν 
τώρα τι γίνονται τά γραμματόσημα.

Διά τά ;  γαλλικά; εν ’Αφρική αποικία; (Reunion) υπήρχε καί υπάρχει 
ιδιαίτερον γραμματόσημον, δτε δ·* εσχάτως έπέκειτο μεταβολή τ ι; τοΰ πα

λαιο ί, έπιτήδειο; τ ι ;  Παρισινά; προελαβε τήν γαλλι
κήν κυβέρνησιν καί έξέδωκεν ε ί; πώλησιν τά νέα δη- 
δεν τών άποικιών γραμματόσημα. Έσπευσαν οί εύ
πιστοι συλλογείς αντί άδρών τιμών νά κοσμήσωσι τά 
λευκώματα των διά τοΰ ένοιαφεροντος νεωτερισμοί, 
καί ¿κόμη ^γελδ ό πλουτίσα; εφευρέτη;, μέ μικράν 
πρόςημον εξοφλήσα; τήν διαφοράν του πρά; τήν 
Ιπεμβο'σαν άρχήν, τήν οποίαν αλλω; καί δεν έσκόπει 
νά εξαπάτηση. Τά ανωτέρω παρατεδεν γραμματόση
μου εΐνε τά παλαιόν ταν γαλλικών άποικιών, έκδεδο- 
μένον κατά τά 1860 πρώτην. φοράν, καί πολλάκι; κα

τόπιν μέχρι τοΰ 1872, δτε εγεινεν ή τελευταία εκδοσί; του μετά τήν πα- 
ράδοσιν το ί εστεμμένου Ναπολέοντο;. Ε ίχε  χρώμα πορτοκαλλιοί ιίραιό-

τατον καί τ ιμά ; 5, 30 καί 40 λεπτ., α ί οποίοι δμω; Ιξέπεσαν με τά με» 
γαλείον του τελευταίου τών Γάλλων αοτοκράτορο;, όταν κατά τά 1877 ή 
θ εά  Δημοκρατία Ινεδρονίσδη με κάτι άλληγορικά; 
μορφά; επ ί τών νεωτάτων γραμματοσήμων, εκδοδέν- 
των κατά τά παρατεδειμένον όμοίωμΛ ε ί; δυο μόνόν 
τ ιμά ;. 5 καί 10 λεπτών. Εινε μαύρα τά  μέχρι τοί 
1886, κυκλοφορήσαντα ε ί; 300 μόνον ^χιλιάδα;, άπά 
τ ο ί  παρελδόντο; Δεκεμβρίου (7/19) μέχρι σήμερον.
Τώρα εκδίδονται καί ε ί; άλλα χρώματα, δηλ. κόκκινα 
καί φαιά, 10 καί 25 λεπτών.

’Ανατολικοί καινοτομιαι, σπανιαι ώ ; επί τά πλεί- 
στον, εΤνε τών τουρκικών γραμματοσήμων αυτήν τήν 
φοράν. Πρά όλίγου εκυκλοφο^ρησαν τών πέντε παρά- 
δων χρώματος ίανδοί;, άλλ’ εκ τούτων μόνον Ιξ χιλιάδες εΤδον τά φώ;, 
διότι κατά τάν καιρόν τη ;  έκτυπώσεω; προύτιμήδη τά μαίρον χρώμα, τά 
άποίον είδομεν ήδη καί εδώ. Χίλια πεντακόσια μόνον 
έξεδόδησαν έΑίση; μαίρα, άλλ’ άξία; 25 γροσίων.. Αότά 
δεν έφδασαν άκόμη ε ί;  Γερμανίαν. Μετ’ όλιγον δά με- 
ταβληδώσι τά τών 2 καί 5 γροσίων, εκείνα ε ί; πορτο- 
καλλιά, αύτά ε ί; γαλάζια, βαδυτερα το ί τών εφημερίδων,
Τά παρατεδειμένον γραμματόσημον, 20 —|— 20  παράδων, 
εΐνε τά τών νέων διπλών επιστολικών δελταρίων, τών 
χρησιμευόντων δηλ. καί ε ί; άπάντησιν Ιν τή  αλληλογρα
φία το ί εξωτερικοί. Τ ά  δύο φύλλα (τέσσαρε; σελίδες) 
τοΐί δελταρίου συνάπτονται κατα τήν μίαν το ί μήκους 
(0,133) άκραν. Πλάτος εχουσιν 0,088 τοΰ μέτρου. Τά γραμματόσημον, 
τυπωμένον Ιπ ί τή ; πρώτη; καί τ τ ;  τετάρτη; (20 20) σελίδος, εΐνε ρο-
δόχρουν.
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Ή  εμπροσδεν τών παραδύρων δέσι;, εν τη άποία διαρκοίντο; του 
δερου; πάντε; τόσον ευχαρίστως καδήμεδα, καδίσταται τάν χειμώνα ανυ
πόφορο; δι’ ολα τά μέλη τη ; οικογένειας, διότι συνη'δω; Ολα τά παρά- 
δυρα τών οικημάτων μα ; παρέχουσι διά τών βωγμών αυτών έλευδέραν 
εΐςοδον ε ί; τάν ψυχρόν άέρα, άποψυχοντα τά μελη μα ; διά του ^σφοδροί 
αύτοΰ ρεύματος ’Εναντίον τή ; λαδραια; ταύτη; καί δυςαρέστου ε ί;  χωρή- 
σεω; του-χειμώνο; ε ί; τά δωμάτια 
ημών μετεχειρίσδησαν καί μεταχει
ρίζονται ετι πλέιστα όσα μέσα, απο- 
φράττοντε; τά ; ρωγμ,ά; διά βρύων 
π. χ. ή τεμαχίων ¿φάσματος, η  π ι
λήματος (κετσό) κτλ. ’Ε π ί τινα χρό
νον τά άπλα ταΰτα μέσα παρέχου- 
σιν σληδώ; τά ζητούμενον αποτέλε
σμα, άλλά δυςτυχώ; δεν έχουσι διάρ
κειαν καί καταστρέφονται διαφδεί* 
ροντα συγχρόνως καί τά πλαίσια τών 
παραδύρων, διότι άπορροφώσι τήν 
ύγρασίαν καί έπιταχύνουσι τήν ση- 
ψιν τών σανίδων, Νομίζομεν δτι 
ό έξη; τρόπο; εΐνε ό κάλλιστο; καί 
άσφαλέστατο;: πάντων. Έ ντά ; τών 
σανίδων τοΰ «αρά&φου κατασκευά
ζεται μία βαδεΐαράβδωσις(Α), ικανή 
ώ ;τε νά δεχδη τάν Ιξ  Ιλαστικοΰ κόμμεω; δύλακον (C), ποοεκβάλλοντα τη ;  
σανίδο; περι τά δύο ιποχιλιόμετρα καί ένεκα τή ; ελαστικοτητο; αάτοΰ κλεί- 
οντα έρμητικώ; τήν κλείδωσιν (ΒΖ). Άλλά διά νά μή παύση πλέον εντελώς 
πασα συγκοινωνία το ί εξωτερικού άέρο; πρά; τάν έν τώ  δωματίω διά τών 
αρμών τών παραδύρων, καλόν εΐνε διά τοΰ μέσου τούτου νά κλείωνται 
μόνον αί κατώτεροι κλειδώσει; αυτών, αί δέ άνώτεραι νά μένωσιν Ιλεύ- 
δεραι. Τό αυτά μέσον δυνάμεδα φυσικώ; νά μεταχειρισδώμεν καί ε ί; τά ; 
κακώς κλειόμενα; δύρα; διά μεγάλειτέρων, Ιννοεΐται, ελαστικών δυλάκων.

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. —  κ. Α. Ρ . Β . ε ί; Ζαγατζίν. Έ ντό ; δύο 
εβδομάδων το πολύ εΐνε έτοιμοι οί χρυσόδετοι τό|υοι. Ή  πολυτέλεια των 
εινε άγνωστο; ε ί; τά μέρη μας, σπανία δά καί εδώ Ιν Γερμανία. — κ. 
Ν. Β. καί Σ“'  εις Θεσσαλονίκην. Κατά τά ; ίδηγ ία ; Σας. Άκολουδέΐ 
Ιπιστολή. — κ. Τσ. ε ί; ’Αλεξάνδρειαν. Τ ά  ταχυδρομεία έρχονται. — κ. 
Λ. Ν . Π . ε ΐ; Σουλινάν. Έλήφδησαν ύπά σημεέωσιν. θ ά  γράψωμεν. — 
κ. κ. Άδ. Στ. ε ί;  Σουλιναν. Απεστάλησαν ήδη. — κ. Ε . Δ. Ο. ε ί; Σουέζ. 
Περιμένομεν τήν συγκατάδεσίν Σας.

. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. — Τά χαρτοπαικτείν, δτι ζημία καί όνειδος, υπό Ί .  Ίσιδωρίδου Σκυλίσση, μετά δύο εικόνων έν σελ. 53 καί 57. —  Ή  
δυστυχισμένη (συνέχεια), κατά τόν Ίβάν, Τουργένιεφ. — Αί άσδένειαι τών τέκνων μα ; (συνέχεια), μετά οκτώ εικόνων έν σελ. 56. — ΙΙινακοδήκη, 
ητοι ερμηνεία τών εικόνων. —  Εφευρέσεις καί άνακαλύψεις. Νέοι δρόμοι ε ί; παναρχαίας πηγάς φωτός, μετά τριών εικόνων έν σελ. 60 καί 61 . — 
’Επιστολαί εξ Εσπερίας. — Πρότασι; γερμανικού τινο; φύλλου πρό; διαμελισμόν τή ;'Ε λλάδος. — Που καταντα ή μανία τοΰ χαρτοπαιγνίου. —  Έ π εις- 
όδιον πρωτότυπον. — Π ώ ; δύναταί τ ι ;  ασφαλώς νά γίνη ισχνότερο; καί ελαφρότερος. — .Πορεία τη ; χολέρας καί τρόπο; τή ;  έξ Άσία; μεταδόσεω; 
αύτής. —·· Τά „παγκόσμιον λαχεΐον“ τοΰ 'Ροσεφώρ. — θωρηκτά Ιξ Ιλαστικοΰ κόμμεω;. — Κακή ποιότης.τών λογχών το~ άγγλικοΰ στρατοί. — Άγα- 
ΰότης.τη ; αύτοκρατείρα; Ευγενίας, καί μ ία  συρμική είκών, σελ. 63. — Γραμματόσημα. — ‘Ο γενικό; διευθυντή; τών γερμ. ταχυδρομείων' κ. Στέφανο;, 
μετά είκόνο; εν σελ. 64. — Καινοτομιαι τρε?;, μετά τριών εικόνων. — Π ώ ; πρέπει νά κλείωνται τά παρά&υρα, μετά είκόνος. — Μικρά’Αλληλογραφία. 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Ροβέρτο; Κ ώ χ (σελ. 49). —  Κυνοβούλιον {σελ. 52). — Άποψις το ί Μόντε Κάρλο (σελ. 53)..—  “Εν δ ίμ α  τοίΜ όντε Κάρλο (σελ. 57).
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