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ημέ
ραν, καδ’ ήν προ 

τίνος,· αξιότιμος κυρία, 
■ μεπροςεκαλέσατε νάέπι- 
ι σκεφ&ώ τό α ίφ ν ιδ ίω ς 
άσδενήσαν τέκνον σας, 
ήλδετε, άνδέν μέ άπατα 
η μνήμη, εις προΰπάν- 

'ν ^ο τησίυ μου, λέγουσα „Νομίζω, ή μικρά μου 
έχει πυρετόν!“ Καί· οτε έγώ, δυςτυχώς μή 

συμπαραλαβών κατ’ εκείνην τήν έπίσκεψιν-τό δερμόμετρον, 
Σάς ήρώτησα άν εΐχετε τοιουτον, σείς μοί άπεκρίδητε, ότι
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ουτε καν ιδέαν περί αΰτοϋ εΐχετε, ένομίζετε δε ότι ήδυνατο 
νά Ικανοποίηση πάσας τάς απαιτήσεις μου έν δερμόμετρον, 
τό όποιον μετεχεφίζεσδε είς τοί λουτρά. — Ε κτός αυτοΰ 
μ'ε τρέμουσαν χεΐρα μοί ¿παρουσιάσατε καί εν άλλο κομψόν 
του δαλάμου σας θερμόμετρου, προςηρμοσμένον εφ’ ενός 
μαρμάρινου καί γλυπτοί οβελίσκου! Με απορίαν οϋκ ο’λί- 
γην ήκοόσατε παρ’ έμοΰ, ότι τά  αντικείμενα ταΰτα μοί 
ήσαν έντελώς άχρηστα, έγώ δ ’ έπί τέλους ήναγκάσδην 
όπωςδήποτε νά περιορισ&ώ είς τήν παρατήρησιν των άλλων 
τής άσδ·ενείας συμπτωμάτων καί κατ’ αυτά νά .παράσχω 
υμΐν τάς προίτας καί αναγκαίας όδηγίας. Συγχρόνως όμως 
σας συνεβούλευσα νά προμηδευδήτε έν καλόν θερμόμετρου 
διά τούς ασθενείς, σάς όπέδειξα τό μέρος, όδεν ήδυνασδε 
νά τό άγοράσητε, καί έδήλωσα έμαυτόν πρόδομον νά σάς 
οδηγήσω είς τήν χρήσιν αυτοΰ.

Πώς μετεβλή&η ή όψις των πραγμάτων τό εσπέρας! 
Μετά πόσης προδ·υμίας καί έπιμελείας εΐχετέ μοι προετοι
μάσει το δ·ερμόμετρον καί ήκροάζεσδε τάς βραχείας μου 
έξηγήσεις καί πόσον εμφροντις παρηκολουδ·εΤτε τήν πορείαν 
τής θερμοκρασίας καί έσημειόνετε ακριβώς τούς διαφόρους 
αυτής σταδμοός! — όσον καί άν βαρεΐαι τσαν δι’ υμάς.αί 
στιγμαί εκεϊναι παρά τήν κλίνην του άσ&ενουντο,ς τέκνου 
σας, έν τουτοις έγώ μεδ·’ ηδονής αναπολώ τον χρόνον ¿κεί
νον της μα&ητείας σας. ’Από ημέρας εις ήμέραν μετά μεί- 
ζονος επιτυχίας διεγινώσκετε τήν κατάστασιυ του δυγατρίου 
σας, διαυγής δε παρίστατο εις τούς μητρικούς όφδαλμούς 
σας ή είκών τής όντως σοβαράς νόσου· καί ναι μέν ή καρ- 
δία σας έτρεμε καί μετεωρίζ&το μεταξύ φόβου καί έλπίδος 
οσάκις ό πυρετός έδείκνυεν ανωμαλίας, έν τούτοις δ τε φό
βος σας καί ή έλπίς δ'εν ήτο υπερβολικός, αλλά διά τής 
γνώσεως περιωρίζετο εντός ορίων τινών. Άντί νά ησδ·ε, ώς 
άλλοτε, έρμαιον αορίστων καί αχαλιναγώγητων αίσδημάτων, 
άπεκτήσατε ήδη δετικήν τινα, σοβαράν γαλήνην διά της πα- 
ρατηρήσεως πάσης άποχρώσεως τής άσδενείας ■ καί διά τής 
κατανοήσεο>ς του καδήκοντός σας παρά τήν κλίνην του πά-
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σχοντος δυγατρίου. ’Οσάκις δέ Ινδυμούμαι την ακρίβειαν, 
με την οποίαν, άμα ώς ό πυρετός έπετείνετο, ήτοιμάζετε 
κατά τάς δεδομένας οδηγίας τό ψυχρόν λουτρόν, συγχρόνως 
δέ και τήν οξυδέρκειάν σας προς παρατήρησιν καί άλλων 
συμπτωμάτων, της άσδενείας, συμφώνως προς τά  όποια με- 
τεβάλλετε τήν δίαιταν καί τήν δεραπείαν, λέγοί κατ’ έμαυ- 
τόν: „Πάσα μήτηρ εΐνε πραγματικως πρότυπον και υπογραμ
μός νοσοκόμου!’1 Μεδ’ όπόσης χαράς έσπεύσατε ημέραν 
τινά νά μοί δείξητε τήν γραμμήν, ήτις έδείκνυε τήν κατά- 
πτωσιν του πυρετού, ψιδυρίζουσα „αυτή ήτο ή κρίσις!“ Σάς 
εΐχον είπεΤ νά περιμείνητε τήν εσπέραν, καί ότε πάλιν κατ’ 
αυτήν ή δερμοκρασία μετρίως μόνον άνήλδε και τήν έπιού- 
σαν Ιμεινεν ή αυτή, έν ω ή μικρά άσδ·ενής έφαίνετο είςελ- 
δούσα είς τό στάδιο.ν τής άναρρώσεως, ήσδε έξαλλος έκ 
τής χαράς διά τάς άποκτηδείσας ίατρικάς γνώσεις και τήν 
τέχνην της περιποιήσεως των ασθενών.

— Θά σάς ήμαι λίαν ευγνώμων, μοί γράφετε σήμερον, 
άν μοί κάμητε μίαν βραχεΐαν περιγραφήν έκείνων, τά  όποια 
μ’ ¿διδάξατε έκ στόματος, διά τήν μακράν άπό έδώ κα
τοικούσαν αδελφήν μου. Καί αυτή έχει μικρά τέκνα καί 
όπως έγώ άλλοτε, έτση καί αυτή έως τήν σήμερον ούτε 
καν ιδέαν έχει περί όλων αυτών τών σπουδαίων πραγμάτων.

Ή  αδελφή σας; Καί διά τ ί δεν γράφετε κάλλιον αί 
άδελφαί σας, δηλαδή αί πλεΐσται τών γυναικών καί μη
τέρων;

— 'Η  τοιαότη διδαχή δά  ήτο άλη&ής ευεργεσία, προς- 
δέτετε. νΕχετε δίκαιον, καί είς τον κύκλον μου τό κατά 
δύναμιν προςπαδώ νά έξαπλώσω τήν γνώσιν της δερμομε- 
τρικής, πέραν όμως του κύκλου τούτου ό λόγος μου δεν 
ακούεται.

— Ά λλ’ άν γράψητε περί αυτού του ζητήματος ολίγα 
τινά καί τά  δημοσιεύσητε είς Ιν φύλλον, οί λόγοι σας δά 
φδάσωσι καί είς τάς μάλλον -άπομεμακρυσμένας χώρας, δά  
άναγνωσδώσιν είς δλας τάς οικογένειας, δά τούς έγκολπο- 
δώσιν όλαι αί μητέρες!

Τήν Ινστασιν αυτήν δεν δύναμαι ν’ αναιρέσω καί ίδού 
σήμερον δημοσία σάς γράφω περί τής σημασίας τού δερμο- 
μέτρου εν τη οίκογενεία.

‘Ως βλέπετε, δίδων εκτελώ συγχρόνως τάς υποσχέσεις 
μου. Έ ν  τη εαρινή μου διατριβή, μακράν του κύκλου της 
ένεργείας μου, λαμβάνω τόν κάλαμον καί σάς γράφω τήν 
έπιστολήν ταύτην ό τύπος δά  τήν πολλαπλασιάση, οί πτε
ρωτοί τροχοί δά  τήν διαδώσουν είς τόν κόσμον άπαντα. 
Άπό τών παιδικών δωματίων τής πατρίδος μας μέχρι τών 
τού άλλου ημισφαιρίου τής γης ή άπόστασις εΐνε βεβαίως 
μεγάλη, καί διάφοροι εΐνε έκεΐ αί έδνολογικαί καί γεωγρα- 
φιχαί συνδήκαι, τό κλίμα καί τά  ήδη, ό βίος καί αί απαι
τήσεις αύτού. Ό  άνδρώπινος όμως οργανισμός ΰπόκειται 
πανταχοΰ είς τάς αύτάς συνδήκας καί αί γυναίκες τών τό
πων έκείνων ούχ ήττον ζωηρόν αίσδάνονται τόν πόδον νά 
έχωσι τά  τέκνα των υγιή καί εύρωστα.

Πρέπει άρά γε νά σοβαρευδώ τώρα; Πρέπει δηλαδή 
νά σάς γράψω μίαν συστηματικήν καί περιεκτικήν πραγμα
τείαν; Βεβαίως δχι! Μη τρομάζετε! Προτιμώ νά γίνω 
εύληπτος είς πάντας καί νά μή λησμονήσω, ότι ή υγιεινή 
καί ή περιποίησις τών · άσδενών δέον νά έξαπλωδώσιν είς 
δλας τάς τάξεις .τού λαού, άν δέλωμεν νά ώφεληδή ό λαός 
έξ αυτών. Οί είδικοί έπιστήμονες δικαίως καταδικάζουσι 
τούς προςπαδούντας νά καταστήσωσι δημώδεις τάς θεωρη
τικός έπιστήμάς, διότι έντεΰδεν ουδέν άλλο προκύπτει παρά

μόνον συγχυσις, ήμιμάδεια καί οίησις, εν ο» άπ’ έναντίας 
πας δρδοφρονών ομολογεί, δτι πάντες εχομ.εν καδήκον νά 
έξαπλώσωμεν τάς γνώσεις έκείνας, αί όποίαι μάς χρησιμεύ- 
ουσιν είς τό νά προφυλασσώμεδα άπό άσδενείας, νά τάς 
διαγινώσκωμεν έγκαίρως καί όρδώς νά έπιβλέπωμεν τήν πο
ρείαν των. Άν δέ συγχρόνως άποφεύγωμεν πάσαν περιττήν 
λεπτομέρειαν, ίνα μή παρασύρωμεν τόν ιδιώτην είς τό νά 
έπιχειρή ό ίδιος αύδαιρέτως τήν διάγνωσιν ώρισμένων άσδε- 
νειών καί τήν δεραπείαν των, τότε μένομεν έντός τών όρίων 
έκείνων, τα  οποία πρέπει νά τηρώμεν δπως μή ή γνώσις 
άποβή δίστομος μάχαιρα πρός βλάβην τού δημοσίου.

Άκολουδήσατέ με με τήν φαντασίαν σας είς τό ένδιαί- 
τημα μιας όπωςούν εύπορου οίκογενείας. νΕν τινι σκιερά 
δέσει τού παραδύρου ενός τών δωματίων, ένδα μένουσι συν- 
ήδως τά  μικρά, εΰρίσκεται άνηρτημένον τό δερμόμετρον, ή 
δ'ε φρόνιμος καί προςεκτική μήτηρ άνά πάσαν πρωίαν, πρίν 
ή τά  μέγαλείτερα παιδία άπέλδωσιν είς τό σχολείον, τά  δε 
μικρότερα ένδυδώσι, ρίπτει έν έταστικόν βλέμμα έπ’ αυτού 
καί βλέπει ότι σήμερον ή δερμοκρασία εΐνε 8° 'Ρεωμύρου.

Συμφώνως λοιπόν πρός τό σχετικόν ψύχος τής ημέρας 
τό μέν έκ τών τέκνων της συμβουλεύει νά κρατή πορευό- 
μενον είς τήν σχολήν κλειστόν τό στόμα του, τό δ έ , έπείδή 
εΐνε μάλλον ευαίσδητον, άφίνει νά έξέλδή μόνον τήν μεσημ
βρίαν, ότε ή δερμοκρασία άνήλδε βαδμούς τινας. Περί τά 
μέσα τού δέρους, ότε συνήδως ό υδράργυρος καί προ της 
μεσημβρίας ακόμη έξικνείται είς μέγα υψος, άφίνει τά  μικρά 
νά έξέλδωσι τού οίκου μόλις άφ’ ου άρχίση νά πνέη ή 
έσπερινή αύρα, όταν δ'ε έπίκηται αίφνιδία τις μεταβολή τής 
θερμοκρασίας — καί αότη κρύπτει πολύ περισσοτέρους κιν
δύνους παρ’ όλους τούς διαρκείς καύσωνας ή τά  ψύχη — 
ό προςεκτικός όφδαλμός της δέν δά  λείψη νά τήν είδο- 
ποιήση περί τούτου. Ό  πιστός σύμβουλος, τό δερμόμετρον, 
όμιλεΐ άφωνον μέν, άλλα σαφή γλώσσαν, οί άριδμοί του 
ομιλούν καί ό χροςέχων είς αυτούς προφυλάσσεται, ίδία δ'ε 
τά  πολύ μάλλον ευπαδή μικρά παιδία, άπό πολλών δυςαρέ- 
στων έπακολουδημάτων.

Άλλα μή λησμονώμεν ότι εύρισκόμεδ·α είςέτι έντός τού 
διά τά  παιδία ώρισμένου δαλάμου. Ίδού εκεί έπί τού τοί
χου κρέμαται τό δερμόμετρον διά τά  λουτρά. Τώρα δια- 
τελεί ακριβώς έκτος υπηρεσίας. Ή  πρωία είνε ψυχρά-, τό 
δ'ε δερμόμετρον δεικνύει ότι, άφ’ ου α’πεσβέσδη τό πυρ έν 
τη εστία, ή τακτική δερμοκρασία (15° μέχρι 16” ‘Ρεωμύρου) 
κατέπεσεν είς 10°, κατήντησε δηλαδή ανυπόφορος διά τό 
έκεί έντός τού λίκνου του κείμενον βρέφος, καδώς καί δια 
τό μεγαλείτερον, με τόν κατάρρουν του. · Ταχέως λοιπον 
„ολίγη φωτιά“ νά γίνη. Ύπάρχουσιν ύπηρέτριαι άποδίδου- 
σαι μεγάλην έντασιν είς τήν λέξιν ταύτην „ολίγη“, διότι 
τό άκατέργαστον δέρμα των, ή ατελής των κρίσις καί τό 
άξεστον τού ήδους των ουδέποτε τάς διδάσκει νά διακρί
νουν τ ί έστί δερμόν ή ψυχρόν, χλιαρόν ή δροσερόν. Μετά 
μίαν ώραν είςέρχεται ή μήτηρ είς τό δωμάτιον. Εΐνε έκτος 
έαυτής καί διστάζει νά δώση πίστιν είς τούς ίδίους οφδαλ- 
μούς. „Είκοσι βαδμοί!“ αναφωνεί καί σπεύδει νά διορδώση 
τό σφάλμα άνοίγουσα τά  παράδυρα καί τήν δυραν τού πα
ρακειμένου δωματίου.

Έ ν τών παιδιών έχει ψυχρούς τούς πόδας καί τάς χεί- 
ρας — ή μήτηρ δε βλέπει ότι πολύ έταπεινώδη ή δερμο
κρασία τού δωματίου. "Ετερον έχει πυρετόν καί ό ιατρός 
διέταξε νά μένη είς ψυχρόν μέρος — ή μήτηρ συμβουλεύε
ται τό δερμόμετρον καί αμέσως άποψυχραίνει τό δερμόν δω-
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μάτιον ραίνουσα ψυχρόν όδωρ, κλείουσα τά-παράδυρα καί 
τά  παραπετάσματα των, καί οΰτω τό μέχρι τούδε άνήσυχον 
παιδίον βυδίζεται είς γλυκόν ύπνον.

Έ  ώρα τού λουτρού πλησιάζει. Τό δερμόμετρον μετα
βαίνει ήδη είς τήν πλήρη υδατος λεκάνην κάί έν ω χύνεται 
έν αότη ψυχρόν ή δερμόν όδωρ, τό κινούμεν τή δε  κάκείσε 
διά ν’ άναμιχδώσι κάλλιον τά  δερμότερα καίΝψυχρότερα 
μέρη τού δδατος, παρατηρούντες άπό καιρού είς καιρόν καί 
τήν δέσιν τού υδραργύρου. Γνωρίζετε, αξιότιμος κυρία, πό
σον τά  διάφορα παιδία διάφορον άπαιτούσι καί τήν δερμό- 
τητα τού έν <5 λούονται υδατος, συγχρόνως όμως καί δέν 
αγνοείτε, ότι ή δερμότης τούτου ποτέ δέν πρέπει νά ύπερ- 
βαίνη τούς 28° ‘Ρεωμύρου, ουτε πάλιν νά ήνε κατώτερα 
τών 26°. Τά όρια ταύτα δεν εΤνε δυνατόν νά καδορισδώ- 
σιν ακριβώς διά τής απλής έμβυδίσεως τνς  χειρός ή τού 
άγκώνός μας είς τό ζέον ή ψυχρόν ύδωρ· τούτο τό κάμνουσι 
πάρ’ ήμΐν συνήδως αI τροφοί καί αί άξεστοι έκείναι μαίαι, 
ών αί βάναυσοι καί παχύδερμοι χεϊρες πολλά καδ’ έκαστον 
έτος νεογέννητα στέλλουσιν είς τόν τάφον.

Δεν άρνούμεδα ότι εν έκαστον μικρόν παιδίον δεν ανέ
χεται πάντοτε τήν αυτήν δερμότητα τού λουτρού. Τό αναι
μικόν καί φιλάσδενον δεν υποφέρει τόσον τό ψυχρόν όδωρ, 
όσον άρέσκεται είς αυτό τό εύσαρκον καί ρωμαλέον παιδίον. 
"Οταν δέ πρόκηται νά έκτελεσδώσι μετ’ ακρίβειας ίατρικαί 
όδηγίαι άναφορικώς πρός τήν δερμότητα ή τό ψύχος τών 
αντιπυρετικών λουτρών, μόνην έγγύησιν τής ακριβούς αυτών 
έκτελέσεως έχομεν τούς άριδμοός.

Διά τών νοερών μου όφδαλμών σάς βλέπω ήδη έλα- 
φρώς μειδιώσαν, διότι αναπολείτε τάς ημέρας έκείνας, καδ’ 
άς μετά τόσης εόχερείας ώκειοποιήδητε τήν χρήσιν τού 
δερμομέτρου διά τούς άσδενείς. Τό έργαλείον τούτο εΤνε 
διηρημένον κατά τό  σύστημα του Κελσίου είς 100°, άλλ’ 
έπειδή ή τού σώματος δερμοκρασία καί κατά τάς άσδενείας 
άκόμη ποτέ δέν ταπεινούται κάτω τών 33° Κ. καδώς καί 
ουδέποτε υψούται άνωδεν τών 42° Κ., είς τό δερμόμετρον 
τούτο πάντες οί κάτω τών 33° καί οί άνω τών 42° άριδμοί 
δεωρούνται καί εΐνε πραγματικως καδ’ ολοκληρίαν περιττοί, 
καί έπομένως βλέπετε μόνον τό μικρόν τούτο μέρος της κλί
μακας μετ’ έπιμελείας έξειργασμένον καί έκαστον αυτού 
βαδ·μόν είς δέκατα προςδιηρημένον. Κατά τάς τοιούτου εί
δους καταμετρήτεις μεγίστην φέρουσι σπουδαιότητα καί τά  
έλάχιστα άκόμη κλάσματα ενός έκαστου βαδμού, τά  όποια 
πρέπει νά διακρίνωμεν διά γυμνού ή ώπλισμένου όφδαλμού 
έπί τής’ λεπτίς τού υδραργύρου στήλης.

Παν δερμόμετρον, τό όποιον άγοράζομεν είς Ιν οίον- 
δήποτε κατάστημα, δέν εΐνε ουτε πρόςφορον πρός έξέτασιν 
της δερμοκρασίας τών πυρεσσόντων, ούτε μετά τής δεούσης 
λεπτότητας καί ακρίβειας έξειργασμένον. Δι’ αυτό ¿ρωτή
σατε πρώτον ενα γνώριμον ιατρόν καί τό δερμόμετρον, τό 
οποίον αυτός δά  σάς συμβουλεύση ν’ άγοράσητε, μή λη- 
σμονήσητε νά τό όχοβάλητε καί είς μίαν προκαταρκτικήν 
δοκιμήν καί έξέλέγξιν. Θά ίδήτε δε ότι τούτο μέν προ
τρέχει κατά */10 τού βαδμού, ¿κείνο δέ μένει όπίσω κατά 
3/10, καί τό τρίτον έχει μίαν έλλειψιν είς τό άνώτερον ή 
κατώτερον αυτού μέρος, ή όποία πρέπει πάντως νά διορ- 
δωδη. Κατά τόν διάσημον ιατρόν Γύγκερσεν καλόν εΐνε 
τό δερμόμετρον έκείνο, τό όποιον μίαν ώραν μετά τό πρό
γευμα τιδέμενον υπό τήν μασχάλην υγιούς άνδρώπου δει
κνύει δερμότητα βαδμων 37,0· Γινώσκουσα άπαξ ή μήτηρ 
τήν χρήσιν καί τήν σημασίαν του δερμομέτρου, ούδέποτε

δ’ άναγκασδη νά εΐπη: „Νομίζω, τό παιδί μου έχει πυρετό“. 
Τήν δέσιν της υποψίας καί τής δεινής αμφιβολίας καταλαμ
βάνει ή γνώσις καί ή βεβαιότης. Έ ν τή  έπιστολή μου 
ταύτη βεβαίως δέν δύναμαι νά έξηγήσω τήν φύσιν τού πυ
ρετού, τήν δεωρίαν τής οικονομίας τής δερμότητος τού σώ
ματος καί τής νοσηράς έπιτάσεως αυτής. Έ ν  τούτοις γνω
ρίζετε, ότι τό άνδρώπινον σώμα έχει δερμότητα κυμαινο- 
μένην μέν μεταξύ 36,5° καί 37,5° Κ., μένουσαν όμως αείποτε 
έντός τών στενών τούτων όρίων, έπίσης δέ μή φοβήσδε, άν 
ένίοτε τά  παιδία προ πάντων δειχνύωσι θερμοκρασίαν 36° 
καί 38", διότι καί αυτήν δύνασδε νά τήν δεωρήσητε κατά 
τήν μικράν ήλικίαν σχετικώς ομαλήν.

Πρός τά  άνω συνειδίζουν τήν μέχρι 38,5° υψωσιν τού 
υδραργύρου νά χαραχτηρίζωσιν ώς ,,έλαφράν πυρεξίαν“, μέχρι 
δέ τών 39,5” ώς ,,μέτριον πυρετόν“, καί μέχρι τών 40,5° 
ώς ,,βαρύν πυρετόν“, τήν πρός τά  κάτω δέ πτώσιν μέχρι μέν 
τών 35° δεωραΰσιν ώς ,,μετρίαν“, μέχρι δέ τών 33,5° ώς 
„τελείαν έλάττωσιν“ τής δερμοκρασίας.

"Οτι ό οργανισμός ημών δέν δόναται νά ύποστη δερ
μότητα άνω τών 42” , καδώς καί ότι άνακόπτεται πάσα 
ζωϊκή λειτουργία ουσης της δερμοκρασίας 33,5°, δεν έχω 
άνάγκην νά σάς τό έξηγήσω Ινταύδα. Πρός τό παρόν σάς 
παρακαλώ χάριν δοκιμής μόνον νά μετρήσωμεν τήν δερμό
τητα τού δέρματος ένός παιδίου. .Άν ήνε άκόμη πολύ μι
κρόν, δηλαδτ ή ηλικία του μόλις άριδμή εβδομάδας τινάς, 
ή μασχάλη του δέν παρέχει ήμίν χώρον έπαρκή πρός ένα- 
πόδεσιν τού φέροντος τόν υδράργυρον κυλινδρικού δοχείου 
(τά σφαιροειδή άπεδείχδησαν άνάξια συστάσεως καί’ χρή- 
σεως), καί διά τούτο ή έρευνα γίνεται διά τής είςαγωγής 
τού δερμομέτρου έν τώ  άπηυδυσμένω έντέρο» είς βάδος 
4  ύφεκατομέτρων1 περίπου. Άν ήδη κατά χρονικά διαστή
ματα ενός λεπτού είςαγάγητε δίς ή τρίς τό δερμόμετρον 
είς τό άπηυδυσμένον καί εύρήτε τήν δερμοκρασίαν πάντοτε 
τ ίν  αυτήν, δέν έχετε άλλο νά πράξητε παρά νά παρατη- 
ρήσητε μετά προςοχής τόν βαδμόν αυτής, νά έξαγάγητε. 
μετά προςοχής τό δερμόμετρον καί καδαρίσασα αυτό αμέ
σως νά τό έναποδέσητε είς τήν προτέραν άσφαλή δέσιν του. 
Άκολούδως πρέπει νά σημειώσητε τά  έξαγόμενά σας έντός 
μικρού σημειωματάριου, όρίζουσα καί τόν χρόνον, καδ’ όν έγι- 
νεν ή καταμέτρησις, ρς π. χ. τή  1" ’Απριλίου, τήν 7 π. μ. 
ώραν =  38,8°.

Πολλά δερμόμετρα δι’ άσδενείς έχουσι τούς βαδμούς 
των είς πέμπτα μόνον ύποδιηρημένους, άλλα δέ καί είς δέ
κατα. Τό πρώτον γίνεται μόνον χάριν ευκολίας περί τήν 
άνάγνωσιν αδτών, καδότι ό όφδαλμός πολύ εόκολώτερον 
άπατάται δ ι’ Ιννέα κλασματικών 
γραμμών παρά διά τεσσάρων μό
νον. ‘Ρίψατε Ιν βλέμμα είς τά  
παρατεδειμένα σχήματα, διά νά 
βεβαιωδήτε άμέσως ποιον έχ τών 
δύο δερμομέτρων εΐνε είς δέκατα, 
καί ποΤον είς πέμπτα μόνον διη
ρημένον, προςπαδήσατε δέ ν’ 
άποκτήσητε όλίγην μόνον υπο
μονήν, προςοχήν καί παρατηρη- —  
τικότητα, διά νά κατορδώσητε 
άμφάτερα λυσιτελώς νά μετα- 
χειρισδήτε κατά τάς άνάγκας τών άσδενών σας.

Είς τά  μεγαλειτέρας ήλικίας παιδία {φυσικώς δέ καί 
είς όλα τά  ηλικιωμένα υποκείμενα άμφοτέρων τών γενών)
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αρκεί νά θέσωμεν το θερμόμετρου είς την κοιλότητα της 
μασχάλης άφ’ Ου πρώτον άπομάξωμεν αυτήν διά ξηρού υφά
σματος. Μή άμελήσητε ομως έν τώ μεταξύ τουτω νά ίδήτε, 
άν 6 περιέχων τύν υδράργυρον κύλινδρος περιβάλλεται παν- 
ταχόθεν υπό του δέρματος και ουδαμόδτν συγκοινωνεί κατ’ 
ευθεΐαν προς τον αέρα η εφάπτεται των ένδυμάτων, κρατή
σατε δέ τον βραχίονα έπί δέκα λεπτά τής ώρας είς θέσιν 
έπικλινή συμπιέζουσα αυτόν έλαορώς.

„Δέκα λεπτά!“ αναφωνείτε..— Ναι βέβαια, φιλομαθής 
κυρία. Ή  έπιδερμίς, δσον καί άν πυρέσση, εΐνε πάντοτε 
κλάσματα τινα τού βαθμού ψυχροτέρα του ένδον σώματος, 
την .διαφοράν δέ ταυτην δυνασδ·ε νά παραβλέψητε ή αν 
θέλητε, νά υπολογίσητε μάλιστα, κρατούσα τό θερμόμε
τρου μακρότερον σχετικώς χρόνον' υπό την μασχάλην τού 
πυρέσσοντος. 'Η  πρώτη καταμέτρησις υμών δέον νά γίνη 
περί τήν 7 π. μ. ώραν, ή δευτέρα τήν 1 μετά μ. και ή τρίτη 
την 7 εσπερινήν ώραν, σημειούτε δέ πάντα τά  έξαγόμενά 
σας, κυρίως δέ τά  τής πρωϊνής καί έσπερινής ερεόνης έν 
ίδιαιτέρω τετραδίω μετά προςοχής και ακρίβειας.

Πρωίαν τινα παρατηρείτε ότι έν των τέκνων σας ¿γεί
ρεται τού δπνου μέ αδιαθεσίαν και έλαφρόν πυρετόν, έξετά- 
ζετε αυτό διά του θερμομέτρου και ευρίσκετε, δτι εχει θερ
μοκρασίαν 38,4 βαθμών.· . Τον αριθμόν τούτον σημειούτε 
αμέσως, την δέ 1 μ..μ. ώραν έπιχειρέϊτε νέαν έξέτασιν τό 
πόρισμα ταυτης εΐνε βαθμοί 38,9, όπερ έπίσης σημειούτε 
άνευ αναβολής. 'Η  Ιλπίς σας, ότι άνάπαυσις καί ησυχία θά 
ήδΰναντο νά επαναφέρωσι τήν ευδιαθεσίαν του τέκνου σας 
κάί νά έξαλείψωσι ‘τά  πυρετικά συμπτώματα, δέν έξεπλη- 
ρώθη κατά δυςτυχίαν, καί κατά τήν έσπερινήν καταμέτρησίν 
σας εύρίσκεται τήν θερμοκρασίαν του άνελθ·ούσαν είς 39,6 
βαθμούς. Χωρίς νά χάσητε. καιρόν προςκαλεϊτε τον ίατρόν 
καί άν τώ παρουσιάζητε τάς παρατηρήσεις σας ταύτας χωρίς 
νά προςθέσητε ίδιαν τινα σκέψιν πρός έξήγησιν αυτών, αυ
τός θά  ευχαριοτηθή πολυ διά τήν παρεχομένην ευκολίαν 

1 πρός διάγνωσιν τής νόσου καί θά σάς παρακίνηση νά έξα- 
κολουθήσητε πράττουσα τό αυτό. Ή  διά πάντα ίατρόν φο- 
βερωτάτη των βασάνων καί . δοκιμασιών εΐνε ή σπουδή αμα
θών τινων μητέρων καί γυναικών, μ&θ’ ής επιτίθενται κατ’ 
αυτού μεγαλοποιούσαι υπερβολικούς τά  διάφορα συμπτώματα 
καί προςθέτουσαι πολλά άλλα ανύπαρκτα φαινόμενα. 'Ο 
ήμέτερος ασθενής κατέχεται υπό πυρετού καί τήν έπιούσαν, 
ό δέ ίατρός δίδει τάς αναγκαίας οδηγίας καί απέρχεται. 
Τό εσπέρας 6 πυρετός έπετάδη μέχρι 40,3 βαθμών,. 6 δέ 
ίατρός, έπανελθών, διατάσσει λουτρόν 26° 'Ρεωμυρου, τού 
όποιου ή Θερμοκρασία βαθμηδόν πρέπει διά ψυχρού ΰδατος 
νά κατέλθη μέχρι 20® 'Ρ ., μεθ·’ ó ό τράχηλος καί ή κε
φαλή τού πυρέσσοντος παιδιού δέον νά καταβραχή δι’ ΰδα
τος 16° 'Ρεωμυρου. Τάς οδηγίας ταύτας έκτελειτε κατά 
γράμμα καί μετ’ ευφροσύνης βλέπετε -την επαύριον, ότι ή 
θερμοκρασία Ιπαισ&ητώς τλαττώ&η καί περί τό εσπέρας μά
λιστα ήρχισε νά βαίνη τήν ομαλήν αυτής πορείαν..

Δέν εχει πάντοτε ό πυρετός τόσον ταχεΐαν τήν πορείαν 
καί τόσον ευάρεστον τό τέρμα,, όσον ημείς εδώ χάριν παρα
δείγματος Ιξε&έσαμεν τό πράγμα, διότι πολλάκις επί ¿βδο
μάδας ολοκλήρους τηρεί τήν αρχικήν του έπίτασιν, ένίοτε 
βραδέως μόνον αρχίζει νά κατευνάζηται καί οϋχί σπανίως 
καταπίπτει διά μιας, κάτωθεν μάλιστα των φυσικών του 
όρίων.
. .· ,Κατά μίαν έκάστην πυρετώδη άσθ·ένειαν, ώς τόν δια- 
λείποντα πυρετόν, τήν οστρακιάν, τήν ϊλ((>ψ, τήν περιπνευ

μονίαν, τήν εύφλογίαν κτλ. ή πορεία.αύτη τής θερμοκρασίας 
βαίνει κατά τινας ώρισμένους νόμους, άν καί όπωςδήποτε 
είς έν« έκαστον άνθρωπον παρουσιάζωνται καί χαραλλαγαί 
τινες.

— νΟχι, μή άπατάσ&ε· φαντάζομαι ότι οξύνετε ήδη τά  
ώτά σας' διά νά μή σάς διαφυγή ή .ουσία τής υποθέσεως 
Τώρα, λέγετε κατ’ ίδίαν, θά  μάθω πώς νά διακρίνω τό εί
δος τής άσθενείας από τάς ανωμαλίας τής χορείας τού πυβετού.

Δυςτυχώς τήν έπιδ·υμίαν σας αδυνατώ νά εκπληρώσω. 
Ό  ιδιώτης δέν πρέπει „νά παίζη μέ τή φωτιά“, μέ άλλους 
λόγους οά απαιτήσεις του δέν πρέπει νά υπερβαίνωσι τά 
¿σκαμμένα. Έμπιστευδητε τήν έξήγησιν τών παρατηρήσεών 
σας είς τόν έπιστημονικώς κατηρτισμένον ίατρόν 
καί άναλογισθητε πόση επιμέλεια, πόσος χρόνος 
καί πόσαι παρατηρήσεις άπητούντο διά ν’ άπο- 
τελεσθή πλήρες τό οίκοδόμημα τ ι ς  θερμομε- 
τρίας τών ασθενών, οΐον οικοδόμησαν ήμΐν ακά
ματοι έπιστήμονες καί σοφώτατοι ιατροί, · ώς. ό 
Βαίρενσπρούγκ, ό Τράουβε, ό Βούνδερλιχ, μετά 
δέ τούτους ό Τσίμσεν, ό Θωμάς, ό Γυγκερσεν 
καί άλλοι. Θά ήτο πραγματικώς όλως διόλου 
άφρων καί ανόητος εκείνος, όςτις θά  έπεχείρει 
διά μιάς νά παρουσιάση είς τόν μή ίατρόν συμ- 
πεπληρωμένον και τέλειον παν ο,τι έκεΐνο'. οί 
σοφοί ¿μελέτησαν καί ήρεύνησαν, άφιερώσαντες 
είς αυτό πάντα τόν βίον των. Άνα- 
λογισθήτε πρός τοΰτοις, ότι ή θερ- A
μομετρία δέν εΐνε παρά έν έλάχι- Μ
χιστον μέρος τής όλης νοσολογίας ι |
καί ότι δέν δύναται νά άποβή χρή- a  .°
σιμός, είς τόν έξασκούντα καί γι- JjkL
νώσκοντα αυτήν παρά έν γνώσει dm im
καί ορθή συμπαραβολή καί τών ί | Β Η
άλλων συμπτωμάτων, τά  όποια μό- M i l
νος ό ίατρός εΐνε είς θέσιν νά γνω- K t  I  „ 
ρίζη καί νά διακρίνη. tin  Η  ·

Περιορίσατε λοιπόν τούς πό- I R  I  
θους σας είς- μόνην τήν καλήν τού Ε |  I
θερμομέτρου χρήσιν, έστέ δέ βε- |Η | I
βαία, ότι ουκ ολίγα δ ι’ αυτού θά |Η ϊ I
μά&ητε καί δ·ά κατανοήσητε πρός Η |  I
τό συμφέρον τών προςφιλεστάτων π ]  I
οικείων σας. Πάς ευσυνείδητος ία- Κ  I
τρός επιθυμεί καί εύχεται νά έξα- ¡ Ρ |Ι  
πλωθ-ή είς όσον τό δυνατόν ευρυ- j i i | ·  *
τέρους κύκλους ή τέχνη τής χρή- IÜMIF
σεως τού θερμομέτρου, όσον δ ’ 
αφορά εμέ, εΐνε περιττόν να εΐπω ότι συμμερίζορ.αι τάς εύ- 
χάς ταύτας. ’Ενταύθα δ·εωρώ πρόςφορον νά συστήσω έν 
νέον είδος θερμομέτρου, όπερ δύναται νά χρησιμεύση καί 
διά τοός ασθενείς, καί διά τά  δωμάτια, καί διά τά  λουτρά
καί όπερ πρό τινων έτών πρώτην · φοράν έξετέ&η είς τά  δμ-
ματα τού δημοσίου έν ·τή ,,'ϊγιειονομική Έκ&έσει“ τού Βε
ρολίνου. Παραπλεύρως βλέπετε τήν.εικόνα τού οργάνου τού
του, φέροντος τό όνομα „γενικόν θερμσμετρον“. Ή  διαφορά 
του άπό τών συνήθων θερμομέτρων' σύνίσταται. είς τό ότι 
ή στήλη τού υδραργύρου άπό τού 35,0° Κ. μέχρι τού 
43,0° Κ. εΐνε λεπτοτέρα, παχυτέρα δέ κάτωθεν τού πρώτου, 
καί άνωθεν τού τελευταίου βαθμού. Μεταξύ τών στενών 
τούτων όρίων ή στηλη εΐνε διηρημένη καί είς.δέκατα, ίδιαί-

Ε Ρ Η Μ Ο Σ  Κ Ο Ρ Η
Είκών W. Arnberg.
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τερον δε χρώμ.α μεταξύ των βαθ·μων 30,5ϋ καί 37,5 υ δει
κνύει ημΐν, δτι αυτά εΐνε τά  δρια τη? δμαλης θερμοκρασίας 
του ανθρωπίνου σώματος. .

’Αριστερόθεν της στήλης τού υδραργύρου εύρίσκεται ή 
κατά Κέλσιον διαίρεσις, δεξιόδ·εν δ ΐ  ή κατά 'Ρεωμυρον, είς 
όλοκλήρους βαθμούς, ουτω δε έπετεύχ&η ή κατάλληλος χρη
σιμοποίησές τού θερμομέτρου είς ολους τούς σκοπούς καί 
τάς άνάγκας της οίκογενείας. Αν &έλετε νά μετρήσητε δι’ 
αύτου την θερμοκρασίαν τού λουτρού των τέκνων σας, δεν 
απαιτείται άλλο τ ι παρά νά τό θέσητε έντδς τής παραπλευ- 
ρως άπεικονιζομένης ξύλινης θ·ήκης διά της άνωθ·εν φαινο- 
μένης οπής ο. Τό υδωρ περιβρέχει πανταχό&εν τό &ερμό- 
μετρον διά μέσου των ανοιγμάτων ΕΕ, ή δε ξυλίνη θ·ήκη 
χρησιμεύει είς τό ν’ άναρτάται τό 8-ερμόμετρον είς τον τοί
χον πρός Ιξακρίβωσιν τής θερμοκρασίας τού δωματίου καί 
τής έξωτερικής ατμόσφαιρας. ’Επειδή 'εΐσδ·ε καλή καί φρό
νιμος οίκοδέσποινα, θ·ά ¿ρωτήσετε φυσικως καί περί τής αξίας 
ενός τοιούτου έργαλείου. Θά εύχαριστη&ήτε μανθ'άνουσα 
δτι τό &ερμόμετρον τούτο μετά τής ί>ήκης του, δυνάμενον 
τρία άλλα &ερμόμετρα ν’ άντικαταστήση, σχετικώς εΐνε 
πολύ εύφ&ηνότερον αυτών, δύνασύε δε νά τό προμη&ευ&ήτε

Η Δ Υ Σ Τ Υ
{Διήγημα.)

’ Επειτα ¿χαιρέτα τούς χωρικούς του καί ουτοι ύπεκλίνοντο πρό αυτού 
μέχρι της ζώνης, δχι δμως μέχοι του εδάφους, διότι τούτο ήτο λίαν αύ- 
στηρώς άπηγορευμένον. Κ αί ή μεν φιλοξενία εξηκολούθει πάλιν ώς καί 
πρότερον νά γίνηται, άλλ’ ο Ματθαίοβιτς δέν έδεικνύετο πλέον ποτέ είς 
τούς υπηκόους του. ’Ενίοτε με διέκοπτεν άναγινώσκουσαν διά της έκφιο- 
νήσεως. „ L a  m achine se détraque! pela  se gâte!“ Κ αί αυτοί άκο'μη 
οί δφ&αλμοί του, οί τόσον στιλπνοί ώς λίθοι, έγιναν τώρα άμαυροί καί μι
κρότεροι. Ένύσταζε συχνότερου ή  προηγουμένως καί είς τόν ύπνον του 
άνέπνεε δυςκολώτερον. Ή  πρός εμέ συμπεριφορά του δέν μετεβλήθη·. 
προςετέδη όμως είς αύτήν τώρα καί είδος τι ίπποτικής φιλοφροσύ
νης. Δηλαδή οσάκις είςηρχόμην είς τό.δωμάτιόν του, ήγείρετο πάντοτε, 
δν καί μετά τίνος δυςκολίας, άπό τής Ιδρας του, καί οσάκις ¿ξηρχόμην 
μέ συνώδευε μέχρι της θύράς, στηρίζων με υπό τόν άγκώνα διά της χειρός 
του. ’Αντί „Sozon“  μέ άπεκάλει ήδη ότι μέν „m a «hère demoiselle“ , 
ότέ 8έ „mon Antigone“ .

Ό  λεγόμενος , J J .  le  Com m andeur" άπέθανε δύο έτη μετά τόν θά
νατον της μητρύς μου καί ό θάνατός του καθ’ όλα τά φαινόμενα ένεποίη- 
σεν επ’ αύτου πολύ μεγαλειτέραν εντύπωσιν παρά τόν θάνατον τής μητρός 
μου. Ό  όμήλίξ του έγκατέλιπε τό ζην, καί τούτο τόν εΐχε ταράξει πολύ. 
Καί ¿ν τούτοις είς τούς τελευταίους χρόνους δλαι αί ύπηρεσίαι αυτού συν- 
ίσταντο είς τούτο μόνον, ότι άνεφώνει πάντοτε „bien jo u é , m al réussi!" 
όσάκις δ Ματθαίοβιτς παίζων τό σφαιριστήριο ν μετά του κυρίου ’Ράτς 
άπετύγχανε τού σκοπού, ή  δτι, όσάκις δ Ματθαίοβιτς παρά τήν τράπεζαν 
άπετείνετο πρός αύτόν. μέ μίαν ¿ρώτησιν π . χ. ώς τήν εξής: ,,N’e st-ce  
pas, Μ. le  C om m andeur, c’est M ontesquieu, qui a  d it cela  dans ses 
le ttré s  p e rsan es?“  — αύτός τότε έδιδε τήν εύφυα άπάντησιν (δτε καί 
ούχί σπανίως εχυνεν επί του υποκαμίσου του κοχλιάριον πλήρες ζέοντος 
ζωμού): „A h, M onsieur de  M ontesqu ieu? U n grand  écrivain, m on
sieur, un  grand  écrivain!“  . . . Μόνον μίαν φοράν, δτε ό Ματθαίοβιτς 
τόί εΐπεν δτι „les théophilanthropes on t eu  p o u rtan t du  bon“ , άνεφώ- 
νησεν δ πρεσβύτης μέ έξηρεθισμένην φωνήν: „M onsieur de Kolontous- 
koï!“ (εν διαστήματι είκοσιπέντε έτών συμβιώσεως δέν εΐχε κατορθώσει 
ακόμη νά  μάθη τό όνομα του προστάτου του). „M onsieur de Kolon· 
touskoi, leu r fondateur, l’in stiga teu r de  ce tte  secte, ce L a  Reveillère 
Lepeaux é ta it un  bonnet rouge.“  .— „ N o n , non!“ ελεγεν δ Ματθαίο
βιτς μειδιών καί τρίβων δραγμΤδα ταμβάκου μεταξύ των δακτύλων του· 
„ des fleurs, des jeunes vierges, le  c u lte  de  la  N a tu re  . .  ■ ils o n t eu 
d u  bon, ils on t eu  d u  bon . .

Πάντοτε περιηρχόμην είς απορίαν πώ ς ¿ν ω τόσα έγνώριζεν ό Ματ- 
θαίοβιτς, έν τούτοις αί γνώσεις του τόσον ήσαν ανωφελείς είς αύτόν 
τόν ίδιον. ι

αντί 10 τό πολύ γαλλ. φράγκων. Ούδέν λοιπόν ¿[λπόδιον 
υπάρχει πρός ¿ξάπλωσιν τής γνώσεως καί τής χρήσεως τού 
(θερμομέτρου είς άπαντες τούς οίκογενειακοός κύκλους τής 
ελληνικής κοινωνίας. Ύμεΐς τουλάχιστον εΐσ&·ε πεπεισμένη ότι 
αυτό κατά τάς ημέρας μέν τής ευτυχίας καί τής υγιείας εΐνε 
πιστός φίλος καί σύμβουλος, όταν δέ ή είμαρμένη μάς προς- 
βάλη διά νόσων, αυτό εΐνε τότε ό πιστότατος καί ασφαλέ
στατος βοηδ·ός πρός ύπερνίκησιν όλων των συμφορών καί 
ταλαιπωριών τής άνθ·ρωπίνης φύσεως.

Έ ν  τέλει έκφράζω μεν τήν ευχήν, ·δπως μηδέποτε πε- 
ριέλ&·ετε είς τήν όπωςδήποτε δυςάρεστον ανάγκην νά κά- 
μητε χρήσιν τής νέας σας τέχνης, άλλ’ εύχομαι συγχρόνως, 
όταν έπέλ&η τό άναπόφευκτον, νά μή χάσητε τήν οΐκαιτου- 
μένην γαλήνην, απάθειαν καί ηρεμίαν τού πνεύματος. — Έ ρ- 
γασ&ήτε δέ έγκαίρως καί ούχί άφ’ ου έπέλδ·η τό δεινόν καί 
ή αμηχανία. Μή λησμονήτε τούς λόγους τού σοφού: „Έν 
τή δυςτυχία. σου αναπολεί τήν ευτυχίαν, εν- δέ τή ευτυχία 
μή λησμονής τήν δυςτυχίαν“.

'Ο  Τμέτερος

ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ.

( I Σ Μ Ε Ν Η.
{βννέχιια.) '

Ό  ’Ιωάννης Ματθαίοβιτς δσημέραι έμαραίνετο, προςεπάθει δμως νά 
κρατη&ή άκόμη είς τούς πόδας του. Τρεις περίπου εβδομάδας πρό του 
θανάτου του έπηλθεν είς αύτόν άμέσως-μετά τό γεύμα σφοδρά ζάλη καί 
σκοτοδίνη, Έ γινε  πολύ σύννους καί εΐπε· „C’es t la  fin“. ’Αφ’ οδ συν
ήλθε πάλιν καί άνεπαύθη, έγραψε μίαν Ιπιστολήν είς Πετρούπολιν προς 
τόν μόνον του άδελφόν καί κληρονόμον, πρός τόν όποΤον άπό είκοσιν ήδη 
ετών ειχε διακόψει πάσαν σχέσιν.

Α μα κατέστη γνωστόν ότι ό ’Ιωάννης Ματθαίοβιτς ήσθένει, ήλθε καί 
τον επεσκέφ&η εις των γειτόνων του, καθολικο'ς τις γερμανός, δ όποΤος 
ήτον άλλοτε περίφημος ιατρός, άπό πολλού δμως εΐχεν άγοράσει εν μικρόν 
κτήμα διά νά ζήση τό ύπόλοιπον τού βίου του εν ησυχία καί άναπαύσει. 
Πολύ σπανίως επεσκέπτετο τόν Ίωάννην Ματθαίοβιτς, δςτις δμως πάντοτε 
τόν εδέχετο λίαν εύπροςηγόρως καί έν γένει τόν εσέβετο ύπερβολικώς. 
Αυ’τός ήτον ίσως δ μόνος άνθρωπος είς τόν κόσμον, τόν όποιον ύπελή- 
πτετο καί έξετίμα.

Ό  γέρων συνεβούλευσε τόν Ίωάννην Ματθαίοβιτς να προςκαλέση.ίερέα, 
άλλ’ αύτός άπεκρίθη: „Ces m essieurs e t  m oi, nous avons rien il nous 
d ire“  καί τόν παρεκάλεσε νά δμιλήσωσι περί άλλου θέματος. Αφ’ οδ 
δμως δ γείτων άνεχώρησε, διέταξε τόν θαλαμηπόλον του κανένα πλέον νά 
μή άφήση νά είςέλθη είς τό δωμάτιόν του. Κατόπιν προςεκάλεσεν εμέ. 
Έφρικίασα δταν τόν εΐδον. ΚυαναΤ κηλίδες έφαίνοντο υπό τούς όφθαλ- 
μούς του· τό πρόςωπόν του εΐχεν έπιμηκυνθή καί άποναρκωθή καθ’ ολο
κληρίαν αί γνάθοι του εκρέμαντο άκίνητοι.

— „Vous voilà g ran d e, Suzon, ήρχισε νά όμιλή, μετά δυςκολίας 
δυνάμενος νά προφέρη τά σύμφωνα· -προςεπάθει δμως άκόμη νά μειδιά: 
„Vous voilà g ran d e , (τότε ήμην δεκαοκτώ έτών) vous allez peu t-ê tre  
b ien tô t re s te r  seule. Soyez tou jours sage e t vertueuse. C’est la  der
n ière  recom m andation d ’u n  εδώ έβηξε — d ’un vieillard qui vous
veut du  bien. Je  vous a i recom m andée à  mon frère  e t  je  ne  doute 
p a s  qu 'il n e  respecte  m es volontés . . . .  Έ βηξε πάλιν καί έψαυθεν 
έμφροντις τό στή&ός του. „D u reste  j ’espère encore pouvoir faire 
quelque chose p o u r vous — d an s mon testam ent.“  Ai τελευταΤαι αύ- 
ταί λέξεις επληξαν τήν καρδίαν μου ώς δολοφόνου έγχειρίδιον. Ά ,  αυτό 
ήτο πλέον ή περιφρόνησις, πλέον ή  προςβολή! Πιθανώς απέδιδε τήν επί 
το5  προςώπου μου ζωγραφηθεΐσαν Ικφρασιν είς αίσθημα άλλο — είς αί
σθημα εύγνωμοσύνης ή θλίψεως, καθότι ώςάν. διά νά μέ παρηγορήση μ’ 
έκρουσεν επί τού ώμου, εν (3 συγχρόνως κατά τήν συνήθειάν του φιλοφρό- 
νως μέ άπώ&ησε καί μοϊ είπε: „V oyons, mon en fan t, du  courage! 
N ous sommes tous mortels. E t  puis, il n’y a  pas encore  de danger. 
Ce n’e s t  qu’une p récau tion  que j ’a i c rû  devoir p rendre  . . . .  Allez!“

Ό π ω ς καί δταν μέ εΐχε προςκαλέσει μετά τόν θάνατον ττ ς  μητρός
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μου, ουτω καί σήμερον ήθελον ν’ αναφωνήσω κατά πρόςωπόν του. ,,’Αλλ’ 
εγώ εΐμαι κόρη σου! κόρη σου!“  Έσκέφθην δμως δτι άπό τάς λέξεις 
ταύτας, άπό τήν κραυγήν ταύτην τής καρδίας αύτός θά  υπόθεση μόνον 
δτι επιθυμώ νά εγείρω τά δίκαιά μου, τά δίκαιά μου επί τής · κληρονο
μιάς, επί τού χρυσίου του . . . *Ω δχι, αίωνίως δχι! Ούδεμίαν λέξιν θ’ 
άποτείνω πρός τόν άνθρωπον τούτον, δςτις ούδέ μίαν φοράν επί παρουσία 
μου άνέφερε τό όνομα της μητρός μου, δςτις τόσον μέ περιφρονεΤ, ώςτε 
ούδέ ·τόν κόπον λαμβάνει νά μά&η άν μοί ήνε γνωστή ή  καταγωγή μου! 
. . . .  Έ ν  τούτοις ίσως υπέθετε τούτο, ίσως μάλιστα τό έγνώριζε καί 
δεν ήθελε μόνον νά περιπλέξη τά πράγματα χειρότερα, δέν ήθελε μόνον 
νά στερηθή καλής άναγνωστρίας μέ νεανικήν φωνήν! . . . .  Ό χ ι!  δχι| 
Α ς μένη καί πρός τήν θυγατέρα του τόσον ένοχος, δσον καί πρός τήν μη
τέρα αυτής! Α ς φέρη τήν διπλήν ταύτην ενοχήν μαζή του είς τόν τάφον! 
’Ομνύω δτι ουδέποτε θ ’ άκούση Ικ  τού στόματός μου τήν λέξιν ταύτην, 
ή δποία εις έκαστου ανθρώπου τό οίς εχει τόσον ιερόν, τόσον γλυκόν ήχον! 
Ό χ ι, ούδέποτε θ’ άποτείνω πρός αύτόν τήν λέξιν π α τ ίς α ί  ούδέποτε θά 
τ(3 συγχωρήσω τήν είς εμέ καί τήν μητέρα μου προςγενομένην άδικίαν! 
. . . .  Άλλ’ αύτός ίσως καί δέν έχει άνάγκην τής συγγνώμης τούτης, τού 
ονόματος τούτου . . . .  εΐνε δμως άρά γε δυνατόν νά μή αισθάνεται τήν 
άνάγκην αύτώνί; Έ σ τω  δμως, ούδέποτε θ’ άπονεμηθή είς αύτόν ή συγ
γνώμη αδτη . . . .  ποτέ, ποτέ!

Ό  θεός πλέον ήξεύρει άν ήθελον τηρήσει τόν δρκον μου καί άν 
επί τέλους δέν θά εμαλάσσετο ή καρδία μου, αν δέν κατενίκων μεθ’ δλα 
ταύτα τήν δειλίαν μου, τήν εντροπήν μου, τήν ύπερηφάνειάν μου, — εν 
τούτοις καί είς τόν Ίωάνην Ματθαίοβιτς συνέβη τό ίδιον ώς καί είς τήν 
μητέρα μου. Κ αί αύτόν δ θάνατος αίφνιδίως άφήρπασεν άπό τής ζωής. 
Ό  αύτός κύριος 'Ρ ά τς πάλιν μέ αφύπνισε καί έσπευσε μαζή μου είς τόν 
κοιτώνα τού κυρίου του. Αλλά δέν κατώρθωσα ούτε τόσον γρήγορα νά 
φ&άσω, ώςτε νά παραστώ μάρτυς τ<3ν τελευταίων εκείνων, τών άμεσων 
προαγγέλων τού θανάτου σπασμών, οί δποΤοι παρά τήν νεκρικήν κλίνην 
τής μητρός μου εΐχον έγχαραχθη είς τήν μνήμην μου διά τόσον ανεξίτη
λων χαρακτήρων. ’Ε π ί προσκεφαλαίου διά τριχάπτων παρυφασμένου εξη- 
πλοϋτο Ιν άπεξηραμένον καί μελανωπόν σώμα μέ λεπτήν ρίνα καί όφρύς 
φαιάς καί όρθιας. Έ κ  τής φρίκης καί τϊίς άποτροπιάσεως εξέπεμψα 
οξεΤαν κραυγήν καί ώρμησα ε |ω  τού δωματίου. Ε ις τήν θύραν συνήντησα 
γενειοφδρους ανθρώπους φέροντας άμφια καί εζωσμένους πλατείας ερυθρας 
ζώνας, σημεία έορτασίμου ήμέρας. Ούδέν δμως ήδύνατο νά μέ σταμα- 
τήση. Δέν ενθυμούμαι πλέον πώς εύρέθην έξω είς τόν δροσερόν καί ελεύ
θερον άέρα . . . . '

Βραδύτερον διηγούντο Φτι 0 θαλαμηπόλος, δτε μετά σφοδράν κωδω- 
κρουσίαν έσπευσεν είς τόν κοιτώνα, δέν εδρε τόν Ίωάννην Ματθαίοβιτς 
είς τήν κλίνην, άλλά βη’ματά τινα άπωτέρω αύτής. νΗτον εξηπλωμενος 
σχεδόν Ιπ ί τών σανίδων καί δίς εΐχεν αναφωνήσει κατά συνέχειαν: „Αί, 
μητερίτσα, ση'μερα εΐνε τού άγιου Γεωργίου!“  Καί αυτοί ήσαν οί τελευ
ταίοι του λόγοι. Έ γ ώ  δμως δέν ’μπορώ νά τό πιστεύσω. Διά τ ί τάχα 
επρεπεν είς τάς τελευταίας του στιγμάς νά υμιλήση βωσσιστί!

Έ π ί  δύο δλοκλη'ρους εβδομάδας άνεμένομεν τήν άφιξιν τού νέου 
κυρίου, τού Συμεών Ματθαίοβιτς Κολτόβσκη. Ειχε στείλει διαταγήν νά 
μή εγγιχθή τίποτε, νά μή μετακινηθή τι εκ της θέσεώς του έως ου αύτός 
προςωπικώς επιθεώρηση δλα. Έκλείσ&ησαν ό’λα τά έπιπλα, έσφραγίσ&ησαν 
8λαι αί θύραι. Απαντες οί ύπηρέται ήσαν τεθλιμμένοι καί άνήσυχοι, διότι 
δέν έγνώριζον πούον εΐνε τό σύστημα τού νέου κυριάρχου. Έ γώ  αίφνης 
κατέστην σπουδάίον πρόςωπόν είς τόν οίκον, σχεδόν μάλιστα τό πρώτον 
πρόςωπόν. Καί προηγουμένως μέ ώνόμαζον δεσποσύνην, τώρα δμως ή 
λέξις αυτη προςέλαβε νέαν σημασίαν τήν προέφερον μέ δλως ίδιάζουσαν 
έκφρασιν. ’Ήρχισαν νά ψιθυρίζουν: ,/Ο γέρος άπέθανεν ¿ξαφνικά καί δέν 
ήτανε πλέον δυνατόν νά φωνάξη ένα ίερέα . . . νά εξομολογη&ή αύτός
ποτέ σχεδόν δέν έπήγε . . . άλλά νά γράψη τήν διαθήκη του δέν χρειά
ζεται κανείς καί πολύ καιρό“ . Καί έ κύριος 'Ρ ά τς τό έθεώρησε καλόν νά 
άλλάξη τήν διαγωγήν του. Καί δέν ύπεκρίνετο μέν τόν άγαθόν καί τόν 
ειλικρινή, διότι ¿γνώριζεν δτι δεν ήδύνατο νά μ’ εξαπάτηση, έπί τής μορ
φής του δμως άνεγινώσκετο καθαρά δλη του ή σκυθρωπά ταπείνωσις, ώςάν 
νά ήθελε νά εΐπη: ,,Γιά ’δές πώς ύποτάσσομαι“ . Ό λοι έπεζήτουν τήν 
συναναστροφήν μου, δλοι προςεπάθουν νά μοί παράσχουν υπηρεσίας. Έ γώ  
δμως δέν έγνώριζον τ ί νά κάμω, πώς έπρεπε νά φερθώ πρός αυτούς τους 
άνθρώπους καί ήπόρουν μόνον, δτι δέν έφαίνοντο έννοούντες πόσον μέ 
προςέβαλλον διά τών τρόπων των.

Τέλος εφθασεν ό Συμεών Ματθαίοβιτς . . .
Αυτός ήτο δέκα περίπου έτη νεώτερος τού άδελφού του. Έ ξ  άρχής

εΐχεν ακολουθήσει είς τόν βίον του. δλως άλλοίας άρχάς. Έ ν  Πετρουπόλει
διετέλει έν τή  υπηρεσία τοδ Αύτοκράτορος καί κατεΐχεν έξέχουσαν θέσιν. 
'Γπήρξεν άλλοτε έγγαμος, άλλά πρωίμως εΐχε χάσει τήν γυναίκά του. Έ κ

του γάμου του τούτου τιρ εΐχεν άπομείνει μόνον εις υιός. Κατά τήν μορ
φήν 6 Συμεών ήτον δμοιος πρός τόν άδελφόν του· άλλως δμως ήτο μάλ
λον εύσαρκος καί βραχύτερος τό άνάστημα. 'Η  κεφαλή του ήτο στρογγύλη 
καί φαλακρά. 'Ω ς ό Ιωάννης Ματθαίοβιτς εΐχε καί αύτός λάμποντας μέ- 
λανας οφθαλμούς, οί όποιοι μοί έφαίνοντο διαρκώς έδώ κ’ εκεί περιστρε
φόμενοι. Τ ά  χείλη του ήσαν παχέα καί Ιρυ&ρα. Έ ν  άντι&έσει προς τόν 
άδελφόν του, ίν  καί μετά θάνατον άκόμη άπεκάλει γάλλον, ό Συμεών 
ώμίλει σχεδόν μόνον ρωσσιστί καί μάλιστα μεγαλοφώνως καί εύκαταλη- 
πτως. Καί είς τό παραμικρόν πραγμα έξερρήγνυτο είς άκράτητον γελωτα, 
δτε καί οι οφθαλμοί του εκλείοντο παντελώς καί τό σώμά του απαν απο- 
τροπαίως διεσείετο, όπως συμβαίνει είς τούς λίαν ώργισμένους. Τ άς υπο
θέσεις του έπεθίωκε μέ προθυμίαν έξήταζεν δλα αύτοπροςώπως «αί περί 
δλων άπήτει άκριβεστάτας λεπτομέρειας. Αμέσως τήν πρώτην ημέραν 
προςεκάλεσε τόν ίερατικώς προϊστάμενον της ενορίας μεθ’ δλου τού κλήρου 
καί πρός ευχαριστίαν διέταξε νά τελεσθή λειτουργία. Κατόπιν εκαμεν 
αγιασμόν καί ερράντισε διά τού αγιάσματος δλα τά δωμάτια τού οικου 
καί αύτά άκόμη τά υπόγεια, όπως, ώς έξεφράζετο, ,,έξορκισθή καθ’ όλο- 
κληρίαν τό πνεύμα τού Βολταίρου καί τών Ιακωβίνων“ .

Ε ις τάς πρώτας έτι ήμέρας εύνοούμενοί τινες του Ίωάννου Ματθαίο
βιτς άπώλεσαν τάς θέσεις καί τά άξιώματά των. Ε ις αύτών μάλιστα 
εστάλη είς Σιβηρίαν, άλλοι δέ ήναγκάσθησαν νά ύποστώσι σωματικός τι
μωρίας. Καί αύτός άκόμη ό γέρων θαλαμηπόλος, — ήτον έκ γεννετής 
Τούρκος’ ώμίλει γαλλικά «αί εΐχε δοθή είς τόν Ίωάννην Ματθαίοβιτς ώς 
δώρον ύπό τού μακαρίτου στρατηγού Καμένσκη — καί οδτος λοιπόν άκόμη 
ό θαλαμηπόλος έλαβε μέν τήν ελευθερίαν του, συγχρόνως δμως καί τήν 
διαταγήν έντός είκοσιτεσσάρων ωρών νά υπερβή τά μεθόρια, „διά νά μή 
ήνε πέτρα σκανδάλου είς τούς άλλους“ .

Έ ν  γένει ό Συμεών1 Ματθαίοβιτς έφαίνετο πολύ αυστηρός κύριος και 
πολλοί έ&λίβοντο έπί τώ  θανάτω τού αδελφού του.

— Ό σ ο  ’ζούσεν ό μακαρίτης, μοί έλεγεν εις γέρων επιστάτης, εφρον- 
τίζαμε μονάχα πώς νά ήνε τά άσπράρρουχά του κάτασπρα, πώς νά μυρί
ζουν ώράϊα τά δωμάτιά του καί πώς νά μή άκούεται ούτε ψυχή μέσα είς 
τό σαλόνι καί είς τό πλαγινό δωμάτιο . . . ναι γιά , ούτε μιας μυίγας ό 
μακαρίτης ήθελε ποτέ κακό νά κάνη. Τώρα δμως τό καλλίτερο πού θά 
κάμουμε εΐνε νά πέσουμε κι’ εμείς νά πε&άνουμε!

Ε π ίσ η ς ταχέως μετεβλήθη καί ή ίδική μου κάτάστασις, εκείνη δη
λαδή είς τήν όποιαν περιήλθον έπί τινας ήμέρας. Μεταξύ τών εγγράφων 
τού Ίωάννου Ματθαίοβιτς δέν εύρέθη καμμία διαθήκη ούτε μία κάν 
γραμμή πρός δφελός μου. Ό λοι άπεσύρθησαν αίφνης έκ τού πλησίον μου. 
Περί τού κυρίου 'Ρ ά τς δέν θέλω πλέον νά είπω τι· άλλά καί δλοι οι άλλοι 
ήγανάκτουν έναντίον μου καί ¿προθυμοποιούντο νά μοί καταστήσωσιν επαι- 
σθητήν τήν άγανάκτησίν των, ώςάν τάχα έγώ νά τούς εΐχον εξαπατήση!

Μίαν Κυριακήν, μετά τήν λειτουργίαν, είς ήν πάντοτε παρευρίσκετο. 
καί ό Συμεών Ματθαίοβιτς, έστειλεν οδτος καί με προςεκάλεσε. Μέχρι 

'τ ή ς  ήμέρας εκείνης δέν τόν εΐχον άκόμη ίδε’ι καλά καλά, καί αύτός εφαί- 
νετο δτι δέν μέ εΐχε παρατηρήσει καθόλου. “Ιστατο είς τύ παράθυρου, 
δτε εΐςηλθον είς τό γραφεΐόν του, Έ φ ερε στρατιωτικόν μανδύαν μετά δύο 
άστέρων. Έ στάθην είς τήν θύραν καί ή καρδία μου έπαλλε σφοδρώς άπό 
φόβον καί άπό έν άλλο αόριστον, ούχ ήττον δμως καταθλιπτικόν αίσθημα.

— Έ πεθύμουν νά σάς ίδ ω , νέα κόρη, ήρχισε παρατηρών με πρώ
τον είς τούς πόδας καί έπειτα αίφνης είς τό πρόςωπόν, — τό βλέμμα 
τούτο μ’ έπληξεν ώς αιχμή εγχειριδίου — „έπεθύμουν νά σάς ίδω  διά 
νά σας άνακοινώσω τάς άποφάσεις μου, δτι έχω τήν σταθεράν άπόφασιν 
νά συντελέσω είς τό καλόν σας.

"ϊφωσε ττν  φωνήν του.
— Δικαιώματα βεβαίως δέν έχετε κατ’ ούδένα λόγον, άλλά ώς . . . 

ώς άναγνώστρια τού άδελφού μου δύνασ&ε πάντοτε νά . . . στηρίζεσθε 
είς τήν . . . . είς τήν φροντίδα μου. Έ γώ  . . . έν σύντομο», έγώ είμαι 
πεπεισμένος περί της φρονήσεώς σας καί τών καλών σας άρχών. 'Ο  κύ
ριος 'Ράτς, δ θετός πατήρ σας, έλαβεν ήδη παρ’ έμού τάς άναγκαίας δδη- 
γίας. ’Οφείλω δμως προςέτι νά παρατηρήσω, δτι τό καλόν σας εξωτερικόν 
μοί παρέχει τήν έγγύησιν τών εύγενών σας αισθημάτων.

Ό  Συμεών Ματθαίοβιτς ήρχισεν αίφνης νά έκπέμπη λεπτόν γέλωτα, 
καί έγώ — έγώ δέν ήσ&άν&ην έμαυτήν προςβεβλημένην ήμην ή  ιδία είς 
τόν έαυτόν μου άντικείμενον οίκτου' ήννόησα τί σημαίνει νά ήνέ τις όρ- 
φανός πατρός καί μητρός. Ό  Συμεών ¿προχώρησε μέ βραχέα, στρατιω
τικά βήματα πρός τήν τράπεζαν, έξήγαγεν έκ του συρταρίου μικρόν δέμα 
τραπεζικών γραμματίων, μοί τό έθηκεν είς τήν χεΐρα καί εΐπε:

— ’Ιδού λάβετε τό μικρόν τούτο ποσόν δ ιά  τάς προςωρινάς άνάγκας 
σας. Καί είς τό μέλλον έπίσης δέν θά  σας λησμονήσω, έρασμία μικρά 
μου. Πρός τό παρόν δμως υγιαίνετε καί νά ήσ&ε . . . φρόνιμη!

Μηχανικώς έδέχθην τό δέμα'· θά  έδεχόμην παν δ,τι αν μ ' εδιδε.
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Έπέστρεψα εις τό δωμα'τιόν μου; εκάδηβα επί -crfc κλίνης μου καί έκλαυσα 
πολλήν ώραν. Oute καν εϊχον παρατηρήσει, ότι τό δέμα άπό τών χειρών 
μου κατέπεσεν επί του εδάφους. 'Ο  κύριος 'Ρ ά τς το εύρε, τό έσήκωσεν, 
ήρώτησε τ ί  Ισκόπευα νά κάμω μέ τα χρήματα, καί τό έχωσΐν εις το öu- 
λάκιόν του.

'Η  κατάστασίς του τότε ύπέστη σπουδαίαν άλλοΰοσιν. Μετά τινας 
συνδιαλέξεις προς τδν Συμεών Ματδαίοβιτς άπέκτησε τήν απεριόριστόν εμ
πιστοσύνην τούτου καί μετ’ όλίγον έλαβε δέουν άνωτάτου διευδυντού. ’Από 
τής εποχής ταύτης χρονολογείται ή φαιδρότης του, ό αιώνιος γέλως του. 
Έ ν  αρχή ήδελε μόνον πιδηκικως ν’ άπομιμηδή τόν προστάτην του· κα
τόπιν δμως κατη'ντησε τούτο έ |ις  πλέον. Τήν ιδίαν εποχήν έγινε καί 
ρώσσος πατριώτης. Διά τόν Συμεών Ματδαίοβιτς τό παν ήτον ΰ έδνισμύς 
του. Άπεκάλει τόν εαυτόν του ρώσσον ψυχή τε καί σώματι· έχλεύαζε 
τόν γερμανικόν ιματισμόν, —: τόν όποιον καί αυτός συνείδιζε να φέρη, — 
καί τόν μάγειρον του πρός μόριρωσιν του όποιου 
ό’Ιωάννης Ματδαίοβιτς τόσα εΐχενεξοδεύσει χρή
ματα, εστειλεν εις εν άπομεμακρυσμένον κτήμα 
διά τόν άπλούστατον λόγον ότι δεν ήτον ικανός νά 
παρασκευάση άνούσιόν τι φαγητόν άπό λαιμούς 
χηνών. Τελούμενης της λειτουργίας εις την 
εκκλησίαν οιίχί σπανίως συνέψαλλε μετά τών 
ψαλτών καί όταν τά κοράσια.συνηδροίζοντο διά 
νά παίξωσιν ή χορεύσωσι συνετραγώδει μαζη 
των, έκρουε τόν ρυδμόν καί έτσίμπα τάς πα
ρειάς των. Μετ’ ολίγον όμως άνεχώρησε πάλιν 
εις Πετρούπολιν άφήσας τόν δετόν πατέρα' μου 
ώς απεριόριστον τρόπον τινά κύριον εις τό 
κτήμά του.

Πικραί άμέραι δλίψεών ήρχισαν τώρα δι’ 
έμέ. Ή  μόνη μου παραμυδία ητον 'ή  μουσική 
καί άφιερώδην εις αυτήν εξ όλης 'καρδίας. Τό 
καλόν ήτον, ότι ό κύριος 'Ρ ά τς είχε πολλάς 
άσχολίας,· ουχ ηττον όμως εις εκάστην ευκαι
ρίαν μ ’ εκαμνε νά αίσδαυδώ, ότι μέ μισέζ 
ότι κατά τήν υπόσχεσίν του δεν έλήσμόνήσε. 
τήν άρνησίν μου εκείνην.· Μ’ Iσυκοφαντεί · 
όπου ήδύνατο, μέ ΐνάγκαζε ν’ άντιγράφω τάς ' 
μακράς καί ψευδείς έκδέσεις το υ 'πρ ό ς τόν.
Συμεών Ματδαίοβιτς καί νά διορδόνω είς αύ- 
τάς τά άπειρα' όρδογραφικά λάδη του. "Ωφεί- 
λον κατά πάντα νά τώ  υπακούω· καί υπή- 
κουον. Moi έλεγε δέ ότι δά μέ κα'μη απαλήν 
καί ευλύγιστου ώς μέτάξαν. '

— Τ ί άνυπότακταις ματιαΤς έινε αύταίς; 
έφώναζεν ενίοτε πρός εμέ τό γεύμα, πλήττων 
διά του γρόνδου του τήν τράπεζαν, καί τούτο 
όσάκις είχε'πίει προηγουμένως περισσότερον ζύ· 
δον του συνήδους. Μήπως νομίζετε ότι, επειδή 
είμαι ήσυχος ’ςάν αρνάκι; έχω καί τό δικαίωμα — 
όχι! Πρέπει καί σέΓς ’ςάν αρνάκι νάμέκυττάζετε!'

Ή  δεσις μου είχε καταντήσει αποτρόπαιος, ανυπόφορος καί καδ’ 
ημέραν ηύξανεν ετι μάλλον ή πικρία μου. Κάτι τι φοβερόν άνέδυε πάν
τοτε εκ νέου έν τή  ψυχή μου. ' Χωρίς ύπνον καί χωρίς φώς διηρχόμην 
τάς νύκτας καί έσκεπτόμην άδιακόπως περί τής τύχης μου, έτση δέ εις 
τό μέσον της εσωτερικής ταύτης καί εξωτερικής σκοτίας ήρχισε νά ώριμάζη 
μία φρικαλέα άπόφασις . . . '. Ή  άφιξις τού Συμεών Ματδαίοβιτς εδω- 
κεν άλλην δίεύδυνσιν είς τάς σκέψεις μου.

Ούδείς τόν έπεριμένε. ' Τό φδινόπωρον εΐχεν ήδη πολύ προχωρήσει. 
Έ γ ινε  γνωστόν ότι' άπεχαιρέτησε τήν πρωτεύουσαν Ινέκα λόγων δυςαρε- 
σκείας· εΤχε δηλαδή σχηματίσει τήν ελπίδα του νά λ'άβη τήν ταινίαν τού 
παρασήμου τού Άλεξάνδρόυ καί άντ’ αύτής τώ  προςεφέρδη μόνον μία ταμ- 
βακοδηκη. Πλήρης 'όργης έναντίον Κυβίρνήσεως, ανικάνου νά εκτίμηση 
τά' προτερήματα του, καί έναντίον τής άριστοκρατίας τής ΙΤετρουπόλεως 
μή δειξάσης πρός αυτόν συμπάδίιαν καί ,μή λαβούσης μέρος εις τήν άγα- 
νάκτησίν του, συνέλαβε τήν άπόφάσιν'νά έγκατασταδή ε ις 'τήν  έπαρχίαν 
καί νά άφιερωδη είς- τήν οικονομίαν. Ε%εν έλδει μόνος. Ό  υίός του Μι
χαήλ επρόκειτο νά 'τόν άκολουδήση άργότερον, κατά τάς παραμονάς τού 
νέου έτους. Ό  δετός πάτήρ .μου ειργάζεπο σχεδόν όληντήν.ημέραν είς 
τό γραφε'ον τού Συμεών Ματδαίοβιτς, δςτ'ΐς όσημέραι ένεπιστεύετο είς αύ- 
τόν'πλειότερα πράγματα. Έ μ έ  άφινεν ήσυχον, διότι δέν εΤχε καιρόν νά 
εξοδεύση πρός τυραννίαν μου, Ό  κύριός του δηλαδή συνέλαβε τήν ιδέαν 
νά ίδρυση χαρτοποιεΐον. ΙΙερί βιομηχανικών πραγμάτων ό κύριος'Ράτς

ούδε τήν παραμικράν εΤχεν έννοιαν καί ό Συμεών Ματδαίοβιτς έγνώριζε 
τούτο. Έ ν. τούτοις όμως ό δετός πατήρ μου ήτον ,,εκτελεστής“ (λέξις 
τότε λίαν προςφιλής!), ήτον άλλος ,,Άρακτσεγέφ“, καί τούτο ήτον άρκετόν. 
Ό  Συμεών Ματδαίοβιτς ρητώς το'ν άπεκάλει ,,ίδικόν του Άρακτσεγέφ“, 
καί διαβεβαιών προςέδετε; “ Είμαι ευχαριστημένος μέ τόν ζήλον, όσον δ’ 
άφορα πρός τήν δίεύδυνσιν, εγώ δά  τήν δώσω.

Έ ν  μέσω τών πολλών φροντίδων του περί τού εργοστασίου, τού κτή
ματος, τής ίδρύσεως ιδιαιτέρου γραφείου άνταποκρίσεως, τής έφευρέσεως 
νέων τίτλων κτλ. κατώρδωσε πάλιν ό Συμεών Ματδαίοβιτς νά εύρη και
ρόν, ό'πως στρέψη καί πρός εμέ τήν προςοχήν του. Εσπέραν τινά προς- 
εκλήδην εις τό δωμάτιον τών ξένων καί παρεκλήδην νά παίξω τό κλει- 
δοκύμβαλον. Ό  Συμεών Ματδαίοβιτς ήγάπα τήν μουσικήν ετι ολιγώτερον 
τού άποδανόντος αδελφού του. Έ ν  τούτοις εΤχε τήν άγαδότητα νά μ’ εύ- 
χαριστήση καί νά μ ’ ένδαρρύνη · τήν επιούσαν δέ προςεκλήόην είς τήν 

τράπεζαν. Μετά τό γεύμα ό Συμεών Ματδαίο
βιτς συνωμίλησεν επί τινα χρόνον μετ’ εμού, 
μοί άπέτεινεν ερωτήσεις διαφόρους καί έγέλα 
επί ταύτη ή εκείνη τη άποκρίσει, αν καί δεν 
ένδυμούμαι νά ύπήρχέ τι'άξιον γέλωτος έν αύ- 
τα ϊς, καί συγχρόνως μέ προςέβλεπε μέ τόσον 
αλλόκοτα βλέμματα . . . .  αύτό μοί ήτο πολύ 
οχληρόν. Δέν ήδυνάμην νά ύποφέρω τούς 
όφδαλμούς τούτους μέ τήν ειλικρινή των έκ· 
φρασιν καί τήν ζωηράν λάμψιν τών, διότι μοί 
έφαίνετο τρόπον τινά ώςάν ύπό τήν ειλικρίνειαν 
ταύτην νά έκρύπτετο κάτι κακόν, ώ ςάν ΰπό 
τήν ζωηράν ταύτην λάμψιν νά περιεκάλυπτε 
τήν ψυχήν του βαδύ σκότος.

— Άναγνώστριάν μου βεβαίως δέν δά 
σας κάμω, ειπε τελειόνων τόν λόγον του καί 
δέλων οίονεί νά έξαλείψη τάν δυςάρεστον έντύ- 
πωσιν, ήν εΐχε προξενήσει Ιπ ’ εμού. Δόξα τώ 
θεω , δέν έγινα ακόμη τυφλός καί δύναμαι μό
νος μου νά διαβάσω' Ινα τσάϊ όμως άπο τό 
χέρι σας δά τό πιω μέ περισσοτέραν εύχαρί- 
στησιν, καί επίσης μέήδονήν δά σας άκούω 
νά παίζετε τό πιάνο.

’Από της ημέρας ταύτης έτρωγον πάντοτε 
είς τήν τράπεζαν του καί εμενον ενίοτε είς τό 
δωμάτιον τών ξένων μέχρις εσπέρας. "Οπως 
καί ό δετός μου πατήρ προςείλκυσα καί έγώ 
τήν εύνοιάν του· δέν ήσδάνδην ομως χαράν 
Ιπ ί τούτω. 'Ο  Συμεών Ματδαίοβιτς, νά είπω 
τήν άλήδειαν, έφέρετο'πρός έμέ μετά πολλού 
σεβασμού. Άμυδρόν τι όμως προαίσδημα μοί 
ελεγεν, ότι είς αύτόν τόν άνδρωπον υπήρχε 
κάτι, τό όποιον μέ άπετροπίαζε, μέ έτρόμαζε.
Αύτό τό χ ά τ ι  δέν έξεδηλούτο είς τούς λόγους
του, άλλ’ είς τόν βδελυρόν γέλωτά του, είς τούς
απαίσιους του όφδαλμούς. Ουδέποτε εΐπέ τι 

πρός έμέ περί τού πατρός μου, τού άδελφού του, καί μοί έφαίνετο ότι τήν 
τοιαύτην.συνομιλίαν δεν άπέφευγεν, όπως μή αφύπνιση έν έμοί φιλοδό- 
ξους ιδέας ή αξιώσεις, άλλά δι’ άλλον τινά λόγον, περί τού όποίου τότε 
καμμίαν έγώ έννοιαν είςέτι εΤχον, όςτις· δμως διήγειρεν εν έμοί παρα
δόξους ιδέας καί μ’ έκαμνε νά έρυδριώ . . . .  Τ ά  Χριστούγεννα ήλδεν 
ό υίός του Μιχαήλ.

νώ , αίσδάνομαι ότι δέν δύναμαι νά έξακολουδήσω όπως ήρχισα. Αι 
άναμνήσεις εΐνε παραπολύ άλγειναί δι’ έμέ. Κυρίως δέ τώ ρα,μοί εΐνε
αδύνατον νά τάς διηγηδώ άταράχως , . . Καί πρός τ ί  νά τό άποκρύψω;
Ή γάπησα'τόν Μιχαήλ, καί αυτός ήγάπησεν έμέ.

Δέν δά διηγηδώ πώς συνέβη τούτο. Ά χ , πόσον ζωηρώς ένδυμού- 
μαι ¿κόμη τήν στιγμτ.ν εκείνην κατά τήν όποιαν, ώραΤος καί ύψηλός, είς- 
ήλδεν εις. τό δωμάτιον φέρων σισύραν παρυφασμένην' διά μετάξης καί χει
μερινά δποδήματα (έκαδήμην τότε παρά τό κλειδοκύμβαλον καί έπαι- 
ζον μίαν ώδήν τού Βέμπερ), πώς κατόπιν άπετίναξε τήν πάχνην άπο τού 
έκ δέρματος λευκο'ίκτίδος πίλου το υ , ' καί πρίν ή «ροχωρήση πρός τόν 
πατέρα του έρριψεν έπ’ εμού ταχύ καί έκδαμβον. βλέμμα. Κ αί άπό τής 
εσπέρας ταύτης δέν ήδυνάμην πλέον νά τόν λησμονήσω, δέν ήδυνάμην ν’ 
άποδιώξω άπό τόν νουν μου εκείνο τό νεανικόν καί πλήρες άγαδότητος 
πρόςωπον. "Ηρχισε νά όμιλή — καί ή  φωνή του έκαμνε νά τρέμη έκά- 
στη χορδή τής καρδίας μου — άνδρική, γλυκεΤα φωνή καί είς έκαστον 
φδόγγον προδίδουσα ψυχήν καδαράν καί- ειλικρινή! 'Ο  Συμεών Ματδαίο-

ΕΝΙΪΜ ΑΣΙΑ ΓΑΛΑΙΛΟΣ.
Κατά τήν εποχήν τών Ούγενόττων (ιδ. σ. 100).

Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ  Ε Ν  Β Λ Α Σ Τ Η Σ Ε Ι ·
Εικών της κυρίας Ε λένης S trom eyer. -
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βιτ< ήχο πλήρη« χαρύς επ ί' τή αφίξει τού υιού του. Τον ένηγκαλίβδη 
έρωτήσα« όμως συγχρόνως: — ,,Δεκατέσσαρα« ημέρα«; Έτστι δον εΤνε; 
’Ε π ’ άδεία; Π ώ «;“ Καί μέ διέταξε ν ' ¿ποσυρ&ώ.

’Ε π ί πολλήν ώραν έκαδήμην ε!« τό παράθυρου καί εβλεπον έξω τά 
φΰτα, τά όποια έκινούντο εδώ κ’ εκεί ε!« τό δωμάτιον του Συμεών Ματ-

δαίοβιτ«. Ο ί όφδαλμοί μου τά παρηκολούδο.υν καί τά  <2τά μου· ήκροά- 
ζοντο τά{ νέα« ταυτα« καί ¿γνώστου« ψωνά«· ¿σ&ανόμην έλξιν τινά πρό« 
τήν ζωηρόν ταύτην ταραχήν καί εί< τήν ψυχήν μου μέσα ήρχιοεν έπίση« 
νά κινητοί τ ι νέον, άγνωστον, φωτεινόν.

[Λ-οτυ <0* Το^/ναψ.] [ί'πεται συνέχεια .)

Η ΕΝ Β Ε Ρ 0 Λ Ι Ν 8  Γ Α Λ Λ Ι Κ Η  ΑΠΟΙΚΙΑ .

Κατά Σεπτέμβριον του έτους 1085 έπεκράτει μεγάλη 
ταραχή καί ανησυχία μεταξύ των μελών τής ολιγάριθμου 
παροικίας, τήν οποίαν άπό ετών εΐχον σχηματίσει έν Βερο
λίνο» διαμαρτυρόμενοι Γάλλοι. Τά πλεΐστα έξ αυτών έκου- 
σίως εΐχον μ.εταναστεύσει είς Γερμ.ανίαν, τά  δέ λοιπά εΐχον 
βιαστή νά έγκαταλίπωσι τήν πατρίδα των πρό τινων ένιαυ- 
τών, όπως άποφύγωσι τούς διωγμούς και τάς καταδυναστεύ
σεις, εις άς ύπέκειντο ώς έκ τής διαφοράς του δόγματός 
των. Ύπό τό σκήπτρον του διαμαρτυρομένου ήγεμόνος του 
Βρανδεβοόργου ήδΰναντο έν ειρήνη νά λατρεύωσι τον Θεόν, 
όπως άν ήθελον, και άκωλύτως νά έργάζωνται. νΗδη όμ.ως 
τήν ψυχήν αυτών έπίεζε θλίψις και φόβος, διο'τι έκ τής πα- 
τρίδος κακαι ειδήσεις εΐχον φθάσει είς τά  ώτά των καί έν 
τή συνεδρία, είς η°ν εΐχον συνέλδ·ει άπαντα τά  μέλη τή 
25. Σεπτεμβρίου, έπρόκειτο νά συσκεφθώσι περί τών αναγ
κών τών καθ’ έκάστην άφικνουμένων γάλλων αδελφών, ών 
ό αριθμός ενεκα τών έν τή πατρίδι διωγμών άπό ημέρας 
είς ημέραν ηύξανε.

. Καί πραγματικώς δ,τι μετά φόβου οί συσκεπτόμ.ενοι 
προέβλεπον, τούτο έπρεπε μετ’ όλίγον καδ·’ ολοκληρίαν νά 
πραγματοποίησή. Τήν άντί τόσου αίματος καί αγώνων 
έξαγορασδέισαν άναγνώρισιν τών φυσικών δικαιωμάτων των, 
ήν έκήρυττε καί τό διάταγμα τής Νάντης, έπέπρωτο πάλιν 
νά καταπατήση τό δίκαιον τόύ ίσχυροτέρου, δι’ ον ο νόμος,, 
ό προστατεύων μυριάδας ασθενών πλασμάτων, είχε πλέον 
σημασίαν απλού χάρτου. Καδ-’ ον χρόνον τά  μέλη τής 
τότε γαλλικής παροικίας έν Βερολίνω εΐχον έγκαταλίπει τό 
έδαφος τής Γαλλίας^ αί καταπιέσεις, εις άς ύπεβάλλοντο οί 
απόγονοι τών Ούγενόττων, περιωρίζοντο μόνον είς άπλας 
μηχανορραφίας, οί διωγμοί συνέκειντο μόνον είς τό νά μή 
έπιτρέπεται αύτοΐς νά ψάλλωσι τούς ψαλμούς έν τοις έργα- 
στηρίοις των καί πρό τών θυρών τών οίκιών των, νά δια- 
κόπτωσιν έν τή έκκλησία τάς τελετάς των, άμα ώς διέβαινε 
πρό αυτής λιτανεία τις των καθολικών, νά ένταφιάζωσι τούς 
νεκρούς των μόνον τήν πρωίαν ή τό εσπέρας, μετά τήν δύ- 
σιν τού ήλίου, κτλ.

Διά τών περιορισμών τούτων όμως δέν ήδύναντο παρά 
μόνον οί ασθενέστεροι τό φρόνημα νά έκφοβισθώσιν. Οί 
διωγμοί λοιπόν μετ’ ολίγον έλαβον δεινότερον χαρακτήρα 
καί μάλιστα όταν Λουδοβίκος ο ΙΔ’. έξέπεμψεν ολόκληρα 
συντάγματα, όπως διά τής βίας έξαναγκάση τούς αλλόπι
στους ν’ άπαρνηθ-ώσι τά  ξένα των δόγματα. Οί στρατιώ- 
ται ουτοι έντός βραχέος χρόνου κατέστρεφον τά  κτήματα 
καί τάς οίκίας τών Ουγενόττων, τούς έμμένοντας έν τοΐς 
δόγμασί των άνδρας έίτυρον είς τήν είρκτήν, τάς δέ γυναί
κας συνώδευον είς τό. μοναστήριον, καί τά  αποτρόπαια ταύτα 
ίχνη τού θρησκευτικού φανατισμού ήκολούθησαν μετά μι
κρόν χυδαία πάδη καί αίσχρά πλεονεξία. Είς άπόδειξιν δέ 
τούτου χρησιμεύει μία έπιστολή τής Κυρίας Μαιντενών προς 
τόν αδελφόν της, όςτις προ ολίγου είχε λάβει δωρεάν 
800,000 σκούδων. — „’Αγαπητέ μου αδελφέ, σέ παρακαλώ 
νά μ.εταχειρισθής καλώς τά  χρήματα ταύτα. Τήν σήμερον

άντί μηδαμινού ποσού δύναταί τις νά αγοράση γαίας έν 
Ποατού, ή δε απελπισία θά άναγκάση τούς Ουγενόττους 
νά πωλήσωσι μετ’ ολίγον τά  δύο τρίτα όλης τής έπαρχίας. 
Διά τούτο πολύ ευκόλως δύνασαι τώρα νά άγοράσης έν 
Ποατού έν λαμπρόν κτήμα“.

’Εν ω λοιπόν οί καθολικοί έν Γαλλία ούτω διενέμ.οντο 
τά  λάφυρα, κατά χιλιάδας έφευγον οί καταπιεζόμενοι είς 
τάς γείτονας χώρας, πολλοί δ ’ έξ αυτών ευρισκον καταφυ
γήν είς τήν πρωτεύουσαν τού Βρανδεβοόργου υπό τήν αί- 
γΐδα  τού τότε ηγεμονεύοντας Φρειδερίκου Γουλιέλμ,ου. Οί 
πλεΐστοι όμως αυτών εΐχον σώσει μόλις τήν ζωήν των μό
νον, ή δε μικρά τού Βερολίνου γαλλική κοινότης περιήλθε 
μετ’ ολίγον είς τελείαν ένδειαν παντός βοηθητικού μέσου. 
Καί είς τήν δεινήν ταύτην περίστασιν ό συνετός γερμανός 
ήγεμ.ών έσπευσε νά προςέλθη έπίκουρος τών φυγάδων καί 
παρέσχεν αύτοΐς δλας τάς δυνατάς ευκολίας, όπως έγκατα- 
σταθώσιν είς τάς ύπ’ αυτόν πόλεις καί χωρία.

Έ ν  ω έν Γερμανία οί δυςτυχεΐς ουτοι ευρισκον κατα- 
φύγιον καί προστασίαν, έν Γαλλία ό φανατισμός τών ιερέων 
καί τού όχλου άπεφάσισε τήν έντελή αυτών έξολόθρευσιν. 
Ό  Λουδοβίκος ΙΔ'. έκήρυξε τήν άναίρεσιν τού διατάγματος 
τής Νάντης, άπηγόρευσε τήν μετανάστευσιν καί πάσαν τε
λετήν κατά τά  δόγματα τών διαμαρτυρομένων. νΗδη ούδεν 
άλλο έναπέμεινεν είς τούς Ουγενόττους παρά ή νά φύγωσι 
κρυφίως έκί κινδύνω τής ζωής των, ή νά μείνωσι καί νά ύπο- 
στώσι τόν διά τής λαψ.ητόμ.ου, ή έν τοΐς κατέργοις θάνατον.

Περί τόν αυτόν περίπου χρόνον έξέδωκε καί ό Φρειδε
ρίκος Γουλιέλμ.ος τό διάταγμα τού ΙΙότσδαμ, δι’ ου παρεΐ- 
χεν είς τούς φυγάδας έλευθερίας, προνόμια καί έξαιρετικά 
δικαιώματα,· έν Φραγκφούρτη δέ καί Άμστελοδάμο» καί Άμ.- 
βούργιρ ίδρυσεν Ιδιαιτέρας συναγωγάς, όπόθεν έστέλλοντο 
οί φυγάδες είς τά  διάφορα μέρη τού Βρανδεβοόργου. Ε ν 
ταύθα έδίδοντο αύτοΐς „έρημοι τόποι“, κήποι, λειμώνες, 
αγροί καί νομαί, ,,ήρειπωμέναι οίκίαι“ καί ξύλα καί άσβε
στος καί άλλο υλικόν πρός έπανόρθωσιν αυτών, πρός τούτοις 
δε καί τελεία ασυδοσία έπί έξ έτη. Φρονίμως ποιών ό μέ- 
γας Έκλέκτωρ δέν διέσπειρε τάς 20,000 γάλλων μετανα
στών είς τά  διάφορα μέρη τού κράτους του, αλλά συνήνω- 
σεν αυτούς είς μεγάλας άποικιακάς ομάδας, οότω δέ έσχη- 
ματίσθησαν τοιαϋται κοινότητες έν Καινιξβέργη, έν Μαγδε- 
βούργω, έν Άλλη, έν Στενδάλη, έν Κλέβη κτλ.

Τό Βερολΐνον άπετέλει τό κέντρον τών διαφόρων τούτων 
αποικιών καί συν τού χρόνω απέκτησε τόσην σπουδαιότητα, 
όσην ούδ’ άπασαι αί άλλαχοϋ τής Γερμανίας, συνηνωμ,έναι. 
'Η  ιστορία δέ μαςδιδάσκει, ότι οί γάλλοι' ουτοι άποικοι 
μεγάλην έξήσκησαν έπιρροήν. έχί τής γτέχνης, τής έπιστή- 
μης, τού έμπορίου καί της βιομηχανίας τής διά τού τρια
κονταετούς πολέμου όλως έρημωθείσης τότε Γερμανίας. Έ ν 
τοΐς ,,Άπομνημονεόμασιν" αυτού ό μέγας Φρειδερίκος λέγει; 
„Οί Οΰγενόττοι συνετέλεσαν νά συνοικίσωμεν πάλιν τάς έρη- 
μωθείσας πόλεις μας καί μας έδίδαξαν τήν βιομηχανίαν“, 
έν τινι δ ’ Ιπιστολή του πρός τό ν 'δ ’ Άλαμπέρτην γράφει:
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„Επιτρέψατε μοι να σκέπτωμαι άλλως παρά ύμεΐς περί τής 
άκυρώσεως τού διατάγματος τής Νάντης· λίαν ευγνωμονώ 
έπί ταυτη Λουδοβίκο» τώ  ΙΔ'. καί θά  ηυγνωμόνουν έπίσης 
καί τώ  έγγόνω του, άν έκαμνε τό ίδιον.“

Οί λόγοι ουτοι τού μεγάλου ήγεμόνος έπεκυρώθησαν 
πραγματικώς πολλάκις έν τή ιστορία τής άναπτύξεως τής 
ΙΙρωσσίας καί τής καθόλου Γερμανίας. Οί πτωχοί έκεΐνοι 
καί απροστάτευτοι γάλλοι φυγάδες ήσαν ώς έπί τό πλεΐστον 
άνδρες σοβαροί καί φιλόπονοι, μεταδόντες είς τούς Γερμα
νούς χολλάς αρετάς καί ιδιότητας τού γαλλικού πνεύματος. 
Οί άνήκοντες είς άνωτέρας τάξεις, καί μάλιστα αί κυρίαι 
των, διατηρήσασαι έπί μακρόν τήν ιδιόρρυθμον ένδυμασίαν 
των (ίδέ είκ. έν σελ. 105), προςεκαλούντο πάντοτε είς τήν 
πρωσσικήν αυλήν καί είς τήν αριστοκρατίαν τού Βερολίνου, 
δέν ήργησαν δέ νά καταλάβωσι καί ύψηλάς θέσεις, έν ω 
οί καταγινόμενοι είς χειρωνακτικάς εργασίας καί τήν βιομη
χανίαν πολλαχού τής Γερμανίας ίδρυσαν βιομηχανικά καί 
άλλα χρήσιμα καί είς τήν άνάπτυξιν τού τόπου ωφέλιμα 
καθιδρύματα.

Κ ατ’ έκείνην ακριβώς τήν έποχήν είςήχθη είς Γερμα
νίαν καί ο' τέως άγνωστος ζωμός, ή αοϊ>7εα δηλαδή, εχουσα 
καθαρώς γαλλικήν καταγωγήν, άντί τής οποίας προηγουμέ
νως οί Γερμανοί έπινον τον προςφιλή ζύθον των. Καί εΐδός 
τ ι λευκού άρτου έγνώρισαν οί τότε όχι τόσον πολυμαθείς 
απόγονοι τών Τευτόνων, τό όποιον καί μέχρι τού νυν ακόμη 
άποκαλεΐται γαλλικός ίίρτυς (ΡΐΉΐι/.Ι»Γθέ) καί εΐνε είς την 
καθημερινήν όλων τών τάξεων τών Γερμανών χρήσιν.

Άπολαύουσα ή έν Βερολίνω γαλλική αποικία πάντοτε 
τής εύνοιας τών έκάστοτε ήγεμόνων τού Βρανδεβοόργου καί 
συγκρατουμένη υπό αρρήκτων δεσμών έσωτερικής ένότητος

καί όμονοίας έπροόδευσε κατά τούς δυο παρελθόντας αιώ
νας τόσον καταπληκτικούς, ώςτε μέχρι τής σήμερον ακόμη 
μεθ ολας τάς έπισυμβάσας αναμίξεις τών δύο έθνοτήτων 
ό γαλλικός αυτής τύπος κατ’ οΰδέν παρήλλαξεν ή διεφθάρη.

'Ολόκληρον ίστορίαν ήδύνατό τις νά συγγράψη, άν έπρό- 
κειτο νά περιγράψη τά  διάφορα ευεργετικά καθιδρύματα, τα  
έκ τών κόλπων τής αποικίας ταύτης προελθόντα. Ε νταύθα 
άρκούμεθα μόνον ν’ άναφέρωμεν ότι έν Βερολίνω έχουσι μέ- 
γάλην έκκλησίαν καί διατηρούσιν ένδεκα σπουδάια φιλαν
θρωπικά καταστήματα· έν μεγαλοπρεπές νοσοκομεΐο'ν ίδρυ- 
θέν τώ 1687 καί άνοικοδομηθέν τού 1878, έν οίκοτροφεΐον, 
ίδρυθέν τώ 1857 καί δεχόμενον είς τούς .κόλπους του γυ
ναίκας τών καλλίτερων τάξεων, έχουσας όμως ανάγκην εξαι
ρετικής περιΟ'άλψεως κατά τά  γηρατειά των (ό αριθμός αυ
τών ανέρχεται τήν σήμερον είς 50 περίπου). Ού μακράν 
τού νοσοκομείου κεΐται τό όρφανοτροφεΐον, ίδρυθέν τώ 1725, 
ή σχολή τών απόρων παίδων καί τό Νοσοκομεΐον τών παί- 
δων · έν τοΐς τρισί τούτοις καταστήμασι 2500 παιδία ετυχον 
μέχρι τού νύν περιθάλψεως καί αγωγής μέχρι τού ΙΟ0" έτους 
τής ηλικίας των.

Πιστοί είς τάς αρχαίας παραδόσεις οί απόγονοι τών 
γάλλων φυγάδων διδάσκουσιν έν τοΐς καταστήμασι τούτοις 
τήν γαλλικήν ώς μητρικήν γλώσσαν, έν τούτοις κατά τό 
διάστημα τών αιώνων καί έξ εύγνωμ.οσύνης πρός τόν βασι
λικόν οίκον τής Πρωσσίας δέν ήδυνήθησαν όλως ν’ άντι- 
στώσιν είς τήν έχίδρασιν τού περί αυτούς στοιχείου καί 
οσάκις παραστή ή περίστασις έκδηλούσι τόσην άφοσίωσιν 
καί φιλοπατρίαν πρός τήν Γερμανίαν, ώςτε αναγκάζεται τις 
νά πιστεύση ότι τελείως έλησμόνησαν τήν πίκραν μέν, άλλ’ 
αληθή πατρίδα των.

Π Ι Ν Α Κ Ο Θ Η Κ Η .

— Νεαρά γερμανίς καλλιτέχνις έπεχείρησεν άπλώς ν’ 
άντιγράψη μίαν τών χαριεστέρων τής φύσεως εικόνων έν 
τη  βλαστήσει τού φυσικού βτεφάνου, όςτις περιέσφιγξεν πα
λαιόν δένδρου κορμ.όν. Παρ’ ήμΐν λάχανα μόνον ή κολο- 
κύνθαι εύρισκουσι τόπον παρά τοιούτους κορμούς, άλλ’ έδώ, 
όπου ουδέ γωνία γης μένει απεριποίητος, ή φύσις θωπευ- 
θεΐσα άπαξ ύπό τής ανθρώπινης χειρός παράγει χαριέστατα 
συμπλέγματα τών δώρων της. Ή  κυρία Ελένη εινε γνω
στή έν τώ καλλιτεχνικό» κάσμω ύπό τήν ώραίαν έπίκλησιν 
„ή άνθοκόμος τής γραφικής“ ως φιλόκαλος βέβαια ερμηνεύ- 
τρια τών φυσικών καλλονών διά τού χρωστήρος.

— Έ ν  τή πτωχή μας ποιητική ’Ανθολογία μόνον τήν 
έξαισίαν ,,μίμησι τού τραγουδιού τής Δεσδεμόνας“ τού Σο
λωμού έθεωρήσαμεν ώς ικανήν να έρμηνεύση τήν περίφημον 
του W ilhelm Arnberg είκόνα, τήν „έρημον κόρην“. Κ ατ’ 
αυτόν τουλάχιστον τόν τρόπον είς μέν τούς μελετησαντας 
τούς στίχους τού μεγάλου έκείνου ποιητού παρέχεται τόσον 
ωραία αφορμή ν’ άνακαλέσωσιν αυτούς είς τήν μνήμην έπί 
τή  θέα καλλίστης είκόνος, διά δέ τούς άγνοοϋντας αυτούς 
καί έντρυφώντας είς τά  ξενοφωνήματα' τής Σχολής τού έφη- 
ρ.έρου θαυμασμού διπλή τις προπαιδεία πρός μόρφωσιν τού 
άγνού έκείνου καί γνησίου καλλιτεχνικού αισθήματος. Ιδού 
οί μελαγχολικώτατοι οίτον καί φυσικοί στίχοι τού Σολωμού:

Ή  ¿Μ ία ' ψυχή καθώμινη 
’Σέ χόρτο, ’οέ λουλοίίδι,
Μέ μία φωνή νεκρώσιμη 
Άρχιναε τό τραγούδι·
„’Ελάτε, τραγουδήσετε 
Τήν πράαινην έτιά“.

’Ακίνητο t f  χέρι τη<
Εϊ« τήν καοδια βαστάει,
Τήν κεφαλή ’« τά γο'νατα

Τ ’ άδόνατα άκουμπάει,
Κ ι’ ί  ρόαξ Ικεΐ ’« τά πόδια τη« 
Έφλοίσβιζε τερπνά.
„Ολοι, ολοι, τραγουδήσετε 
Έ τ ι ά ,  έ τ ιά ,  έ τ ιά “ .

Πικρά αντάμα έβγαίνανε 
Τ ά  δακρυα μέ τά  λόγια,
Κ ’ έτσι έλεγε ακατάπαυτα 
Βαρνά τά μυρολόγια,
Οπου τήν Ιλυπιόντανε 

Λαγκάδια καί βουνά.
„’Ε τ ιά  νά τραγουδήσετε, —
Ε τ ιά  καί πάντα έτιά .“ .

„Δε φταίει· — ψεύτη τόν Έ ρω τα  
Κάνει« ά{ μήν τόν κράζη'
Έ ω «  ’πού ’μίλεΐ τ ’ άχεΐλί μου,
Δε φ τ α ίε ι ,  Μ  νά φωνάζν;·
Γιατί μο~ τό ’φανέρωσε 
Πώ« πλέον δέ μ ’ αγαπά,
Κι’ άμέσω« εγώ άρχίνησα 
Νά τραγουδήσω έ τ ιά .“

„Μιά ’μέρα εγώ τ ο ύ ’κλαύτηκα 
Πω« πέφτει ’« άλλα στήδη,
Κ  εμένα μ’ ¿παράτησε, —
Κ5 εκείνο« μ’ άποκρίδη ·
— Μιμήσου με κι’ ¿γάπησε 
Αλλη κ ’ εσύ ¿γκαλιά. —
Τ ί ν ' αγαπίσω ή δύστυχη 
ΓΙάρεξ 'θανάτου έτιάΐ“

„Δέ δέλω νά μου βάλουνε 
Εΐ« τό στερνό κλινάρι 
Μυρτιαΐ«, ούτε τριαντάφυλλα, 
ϋάρεξ έτια« κλωνάρι,
Κά ¿πάνου άπό τό μνημά μου 
Αλλη δέ ύέλω ίσχιά ·
Ολοι, ολοι, τραγουδήσετε 

Τήν πράσινην ετιά.“
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108 ΚΛΕΙΩ.

0 ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΧΑΛΤΟΥ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩ.

Περί των προόδων και τής άναπτύξεως της βιομηχανίας 
καί των πρός αυτήν συνδεομένων μέσων τής συγκοινωνίας 
ούδέν άλλο λαμπρότερον μαρτύριον έχομεν παρά τά  τερά
στια αρχιτεκτονικά δημιουργήματα των νεωτέρων χρόνων. 
Έ ν  προηγουμένω φύλλω τνς ,,Κλειοϋς“ εΐπομεν ολίγα τινά 
το ΐς ' άναγνώσταις ημών, σχετικά πρός τό ζήτημα τούτο,

έξ Αυστρίας, τής ανατολικής Πρωσσίας καί των ρωσσικων 
έπαρχιών τής Πολωνίας εις Σαξωνίαν, Βαυαρίαν και Θου
ριγγίαν, συμφώνως δέ πρός την άνάπτυξιν ταότην και τό 
τοκομερίδιον των μετόχων εντός είκοσιπενταντίας από 4 1/ϊ 0/(ι 
άνήλ&εν είς 18*/2 υ/ο·

Μετά τό 1870 ή πρόοδος και ή συμφόρησις των έργα-

Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η  Α Π Ο Ψ Ι Σ .
Σχεδιογράφημα το3 κ. ΝβιιόβιΙβΓ.

ήδη, παρα&έτοντες και τάς οίκείας εικόνας, προτι&έμε&α νά 
προς&έσωμεν βραχείας τινάς ίστορικάς σημειώσεις περί τοϋ 
έν Βερολίνω κολοσσιαίου στα&μοϋ του Άνχάλτου.

Έ ν  ετει 1841 ίδρύ&η έν Βερολίνω εταιρία, σκοπούσα 
την στρώσιν σιδηροδρομικής γραμμής από Καΐτεν μέχρι 
Βερολίνου, τω δε 1848 ή γραμμή αυτη έπεξετά&η μέχρι 
Δρέσδης καί ολίγον άργότερον Ιν τοΐς δικτυοις αυτής συμ- 
περιελήφ&ησαν καί άλλαι πόλεις τής νοτίου Πρωσσίας καί 
τής Σαξωνίας. Μετά τον γαλλογερμανικόν Ιδία πόλεμον 
ή σπουδαιότης τής γραμμής ταύτης όλονέν ηυξησε, διότι 
έξ Αυστρίας, Ουγγαρίας καί ’Ιταλίας, έκ Σαξωνίας, νοτίου 
Γερμανίας καί Γαλλίας μεταφέρονται έπί των τροχιών αυ
τής άν&ρακες, ακατέργαστοι υλαι καί παντοειδή άλλα έμ- 
πορεύματα πρός κατανάλωσιν ·έν τή  γερμανική πρωτευουση. 
Μεγάλα ποσά σιτηρών άφ’ ετέρου μεταφέρονται δι’ αυτής

σιών τής σιδηροδρομικής ταύτης γραμμής έπήλ&ε τόσον 
ταχεία, ωςτε αμέσως απεδείχ&η λίαν ακατάλληλος καί ανε
παρκής ό χώρος, όςτις έν Βερολίνω έχρησίμευεν ώς κεντρι
κός στα&μός. Άπεφάσισαν λοιπόν ν’ άνοικοδομτσωσι νέον 
άνταποκρινόμενον πρός τάς αύξη&είσας απαιτήσεις τνς συγ
κοινωνίας καί πρός τήν έσωτερικην τελείαν διασκευήν συνε- 
νουντα καί τήν εξωτερικήν μεγαλοπρέπειαν. Έ π ί της Άσκα- 
νικής πλατείας, έν τό> νοτιοδυτικά· διαμερίσματι τοϋ Βερο
λίνου, έκει όπου προηγουμένως'έκρύπτετο τό αρχικόν ευτελές 
καί πενιχρόν του στα&μοϋ κτίριον, άνυψοϋται ήδη τό νέον 
άπέραντον καί κολοσσιάιον οικοδόμημα, εις ό ή ευφυΐα τριών 
δοκίμων καί πεπειραμένων αρχιτεκτόνων έφήρμοσεν αΰστηρώς 
άπαντας τούς νόμους τής αρχιτεκτονικής καί συνάμα κατά 
&αυμάσιον τω δντι τρόπον έξεπλήρωσεν «πάσας τάς απαι
τήσεις του έξωτερικοϋ κάλλους.

ΚΛΕΙΩ,

Τό πρός βορράν, πρός τήν Άσκανικήν πλατείαν, έστραμ- 
μένον κύριον μέτωπον του οικοδομήματος εΐνε Ικτισμένο.ν 
διά  κιτρίνων καί αμαυρών πλίν&ων έκ τερραχότας, άντικα- 
&ισταμένων διά σχιστόλιθων μόνον είς τά  μέρη, τά  είς τήν 
ραγδαίαν βροχήν έκτε&ειμένα. Τό μέτωπον τής κεντρικής 
στοάς, έπιστεφόμενον ύπό συμπλέγματος παριστάνοντος τήν 
„παγκόσμιον συγκοινωνίαν“ , προεξέχει πάντων των λοιπών 
κατά τήν πλευράν ταυτην, καί περατουται κατά τά  άκρα 
ύπό δύο γωνιαίων πυργίσκων, έφ’ έκατέρου των οποίων έν 
κυκλοτερεΐ άναγλύφω παριστάνεται ό „Έρμης“ καί ή ,,Δή-

νετία πλατείαν του 'Αγίου Μάρκου. Άνωθεν δε των κεφα
λών .ημών έγείρεται ή άψίς τής στοάς, ής τό υψος, 35 σχε
δόν μέτρων, ούδέν δμοιον οικοδόμημα έπί γης έχει, τό δέ 
πλάτος, 62 μέτρων, είνε μικρότερον μόνον του έν Λονδίνο) 
στα&μοϋ του 'Αγίου Παγκρατίου καί τοϋ Κεντρικού έν Βιρ- 
μιγχάμη. Εις τήν δεξιάν πλευράν εύρίσκόνται αί αΐ&ουσαι 
πρός υποδοχήν των ξένων, ομοίως δέ καί οί &άλαμθΐ διά 
τήν τηλεγραφικήν υπηρεσίαν, τά  δώματα των υπαλλήλων 
καί αί μεγαλοπρεπείς αΐ&ουσαι πρός υποδοχήν της Αύτο- 
κρατορικής αυλής. ’Αριστερόθεν δέ ευρίσκει τις διέξοδον
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μήτρα“. Ύπό τό μέτωπον τοδτο εδράζεται όμως ή κυρία 
πρόςοψις τοϋ στα&μοϋ, εχουσα ύψος μέτρων δεκαέξ καί έκα- 
τόν μέτρων πλάτος. Τρεις μεγάλαι πύλαι παρέχουσιν εΐς- 
οδον είς τό εύρύτατον προαύλιον, τοϋ όποιου τό έμβαδόν 
εΐνε 390 τετραγωνικών μέτρων, έντεϋ&εν δέ διά διπλής 
άναβά&ρας άνερχόμε&α είς τό κύριον πρόστοον, έχον μή
κος 87 μέτρων καί όν κατά ]5  μέτρα μακρότερον τοϋ πε
ριωνύμου προστόου τής έν 'Ρώμη έκκλησίας τοϋ Αγίου 
Πέτρου.

Έ κ  του προστόου τούτου τέσσαρες πύλαι άγουσιν είς 
τήν κυρίως στοάν. Προ των έξεστηκότων βλεμμάτων ημών 
έκτείνεται ό ευρύτατος χώρος ίσος σχεδόν πρός τήν έν Βε-

πρός τό ετερον εύρύτατον προαύλιον, δ ι’ οδ έξέρχον-ται του 
στα&μοϋ οί άφικνούμενοι ξένοι. ' ■

Διά νά έννοήσωσιν όμως οί Άναγνώσται ημών όποιος 
τις εΐνε ό τεράστιος ούτος στα&μός, άφίνομεν κατά μέρος 
πασαν άλλην περιγραφήν καί καταφεύγομεν είς τούς άρι&- 
μούς. Διά τον έσωτερικόν στα&μόν έδαπανή&ησαν περί τά  
8 εκατομμύρια φράγκων. Έ κτος τούτων έδαπανή&ησαν 
Ιτερα 9 έκατομμύρια φράγκων διά τον στα&μόν των 
έμπορευμάτων. Τοσαϋτα δαπανώσιν .οί Ευρωπαίοι οσάκις 
πρόκειται νά παραγάγωσί τ ι, αλλά καί τοιαΰτα εΐνε τά  
έργα των!

Κ. Β.
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Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι  ΕΞ  Ε Σ Π Ε Ρ Ι Α Σ .

’Από tou προς- 
εχούς δίκαπεν'Ο-η- 
μέρου Αναλαμβά
νω τά παλαιό μου 
έκεΐνα χρονογρα* 
φικά καθήκοντα, 
καθ' ά  Σοι άνο- 
κοίνουν όπωςούν 
περιίκτικώς τήν 
σχετικήν πολιτι
κήν ιστορίαν, μή 
εχουσα νά προσ
κρούσω Ανά π3ν 
βήμα είς κυβερ
νητικά δήγματα, 
ών τήν αύστηρό- 

1 « T «  πιθανώς έπ-
ηύξανε ή  εμπόλε

μό? τών μερών μας κατάστασις. — Έπεθύμουν δμως τών'συνήθων ειδή
σεων μου νά προτάξω τό δνομα τουλάχιστον ενός ομογενούς καλλιτέχνου, 
του νεαροί» Σαμάρα, του οποίου ή περί τήν μουσικήν έπίδοσις καί ή  τε
λευταία επί ιταλικής σκηνής επιτυχία έν τη διδασκαλία μελοδράματος ΐδίου 
παρέχουσι παρήγορον ελπίδα μελλοόσης τινός καί παρ ' ήμΐν καλλιτεχνικής 
μορφώσεως.

Πανταχού άνασκαφαί, πανταχού επίμοχθοι έργασίαι πρός Ανεύρεσιν 
λειψάνων, μαρτυρου'ντων τόν πολιτισμόν, τόν βίον, τάς ασχολίας καί τά 
κατορθώματα τών παρελδουσών γενεών τών Ανθρώπων. Καί έν 'Ιερουσα
λήμ τη ένεργίία τής ρωσσικής κυβερνήσεως γίνονται τοιαύται άνασκαφαί, 
μεταξύ δε άλλων κατωρθωθη επ' έσχατων ν' Ανορυχθή καί ή καλούμενη 
πύλη του Γολγοθά.

Ό  Κροΐσος τής 'Αμερικής Vanderbilt, αποθανών προ' τίνος χρο'νου, 
λέγεται άτι άφήκε τουλάχιστον 200 εκατομμύρια δολλάρια περιουσίαν. 
Ό σον εύκολον είνε νά είπη τις τον Αριθμόν τούτον, άλλο τόσον δύςκολον 
εινε νά σχηματίαη ιδέαν περί του κολοσσιαίου αύτού μεγέθους, καθ’ όσον 
έν τή  τελευταία εκθέσει τού διευθυντού του νομισματοκοπείου έν Βασιγκ- 
τώνι λέγεται ότι ή όλική αξία τών χρυσών καί αργυρών νομισμάτων, τών 
κυκλοφορου'ντων έν ταΐς Ή νωμέναις Πολιτείαις, δεν υπερβαίνει τά 820 εκα
τομμύρια δολλάρια. Ή  περιουσία λοιπόν του V anderbilt αποτελεί το τέ
ταρτον περίπου δλων τών εν τή  μεγάλη έκείνη χώρα κυκλοφοροόντων νο
μισμάτων.

Ό  διευθυντής τού Μουσείου του Βουλάκ Μασπερώ έργάζεται ήδη 
Από δύο μηνών εις τήν Ανόρυξιν τής μεγάλης Σφιγγός του Γκιζε', αλλά 
δυςτυχώς στερείται τών αναγκαίων μέσων πρός έξακολούθηοιν τών εργα
σιών του. 'Ε νεκα  τούτου λοιπόν ό 'Ρενάν Αποτείνεται πρός όλους τούς φι
λάρχαιους νά συνδράμωσι τόν αρχαιολόγον εις τό έργον τούτο, δ μεγίστην 
εχει σπουδαιότητα διά τήν αιγυπτιολογίαν. Μεταξύ άλλων-δε λέγει καί 
τά εξής: ,,'-Η μεγάλη αύτη Σφίγξ, κειμένη εγγύτατα τών Πυραμίδων, είνε 
κατ’ Ιμήν γνώμην τό θαυμασιώτατον έργον τό οποίον Από αιώνων μας 
έκληροδδτησαν Ανθρώπων χεΐρες. Ίπερμεγέδης λελαξευμένη πέτρα έχουσα 
μήκος 70 περίπου με'τρων. Τ ό ύψος τού τέρατος, απαλλασσόμενου τού 
περιβάλλοντος αυτό χώματος, θά  ήτο μεγαλείτερον τών υψηλότερων οίκιών 
μας. Ούδέν άλλο μνημεΐον έπί τής γης Αίγυπτου ή καθ’ δλον τόν λοιπόν 
κόσμον δύναται νά συγκριθή πρός τό παράδοξον τούτο είδωλον, λείψανον 
καταστάσεως τής Ανθρωπότητος, τήν όποιαν ημείς ούδαμώς δυνάμεθα νά 
έννοη'σωμεν. Ή  έντύπωσις, τήν όποιαν μία τοιαύτη μορφή ήδύνατο νά 
έξασκή έ’ς-φΰλα ίσχυράν έχοντα τήν φαντασίαν καί δούλα τών αίσθήσεών 
των,. δόν.αται νά νοηθή μόνον δταν τήν μετρήσωμεν πρός έκείνην, ?ν οί 
σημερινοί Αιγύπτιοι αισθάνονται πρό τής έκ τής άμμου προεκβαλλούσης 
καί σκυδρωπώς Ατενιζούσης πρός τήν έρημον γιγαντώδους κεφαλής. Ό  
Άράψ .έντρομος τρέπεται εις φυγήν πρό τής φοβερδς όψεως, λιδοβολών 
τύ' φασμαΤώδες πλάσμα. Κ αί ό Απέναντι τ ι ς  Σφιγγός ναός (αν ηνεπραγ- 
ματικώς ναός) φέρει δλως ιδιόρρυθμον χαρακτι'ρα, διότι τό αλλόκοτον τούτο 
κτίριον όμοιάζει πρός τούς άλλους ναούς τής Αίγύπτου πολύ δλιγώτερον 
παρ’ δσον ό Παρδενών πρός τόν ναόν τή ς Παναγίας τών Παρισίων.“

Τόν παρελθόντα Δεκέμβρ. έτελέσδη έν Φιλαδελφία ή διακοσιετηρίς τής 
εΐςαγωγης τής τυπογραφίας έν ταΐς κεντρικαΤς Αποικίαις τής βορείου Αμε
ρικής. Πρώτον τυπογραφικόν πιεστήριον έν Φιλαδελφία ύπήρξε τό ύπδ τού 
B rad fo rd  κατά Δεκέμβριον τού 1685 εκεί" μεταφερδέν, πρώτον δ’ έξ αυ

τού έξελδόν βιβλίον ύπήρξεν ήμερολόγιόν τι διά τό έτος 168C. Τό πρώ
τον χαρτοποιεΤον έν Αμερική ίδρύδη έπίσης έν Φιλαδελφία τώ  1690 ύπό 
τού E ittenhouse, έν ώ  όλίγα έτη βραδύτερον ό υίός τού B radford  έν τή 
αυτή πόλει έξεδωκε τήν πρώτην Αμερικανικήν έφημερίδα. Ό  τελευταίο; 
ουτος καί ό Βενιαμίν Φραγκλΐνος ολίγον βραδύτερον υπήρξαν οί πρώτοι 
Αμερικανοί έκδόται μεγάλων βιβλίων, ό δέ Χριστόφορος Σάουερ έδημο- 
σίευσεν έν έιει 1743 τήν πρώτην έν Φιλαδελφία 'Αγίαν Γραφήν. ’Εν έτει 
1784 ήρχισε νά έκδίδεται έν Φιλαδελφία ή πρώτη ήμερησία έφημερίς τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών ύπό τόν τίτλον „T h e  Pennsylvania Pocket“ , ίδρυ- 
θεΐσα ύπό τού John D unlap. Ή  πόλις λοιπόν τής „αδελφικής Αγάπης“ 
εχει τήν τιμήν νά καταλαμβάνη τήν πρώτην δέσιν έν τή  ιστορία τής εΐς- 
αγωγής τής τυπογραφίας εις τόν νέον κόσμον, μέχρι δέ καί τής σήμερον 
ακόμη άνδαμιλλαται ώς πρός τό έμπόριον τών βιβλίων πρός ττ,ν αντίζη
λον αύτής πρωτεύουσαν, τήν Νέαν Ίόρκην.

Ώ ς  εξής δύναταί τις νά ύπολογίση τάς προόδους, αίτινες έγένοντο 
Από τής Αρχής τού παρόντος αίώνος με'χρι σήμερον πρός διάδοσιν τών 
διαφόρων ευρωπαϊκών γλωσσών. Ή  Αγγλικά γλώσσα όμιλουμένη κατά το 
1800 υπό μόνον 22 εκατομμυρίων ψυχών περίπου, όμιλεΐται ήδη ύπό 
95 εκατομμυρίων, ή γερμανική όμιλεΐται τανύν ύπό 6 6  εκατομμυρίων Αντί 
38 κατ εκείνην τήν εποχήν, ή ρωσσική ύπό 60 εκατομ. Αντί 30 έπί τής 
εποχής ’Αλεξάνδρου τού Α'. ή ισπανική ύπό 44 , Αντί 82 εκατομμ. ή ίτα- 
γική ύπό 30 Αντί 18 εκατομ. καί ή πορτογαλλική ύπό 44 Αντί 8  εκατομ
μυρίων ψυχών. Καί διά μέν τήν Αγγλικήν γλώσσαν ή αόξησις αύτη Απο
τελεί 320 τοΐς ίκατόν, διά τνν ρωσσικήν 110%, διά τήν γερμανικήν 70% , 
διά τήν ισπανικήν 3 6 %  κτλ. Ό σον δ’ Αφορά τήν γαλλικήν γλώσσαν κυ
ρίως Αόριστος εινε ό Αριδμός τών όμιλούντων αυτήν Ανθρώπων, παρίτη- 
ρήθη δμως κατά τούς χρόνους τούτους αύξησίς τις κατά 3 6 %  περίπου.

Κατά τήν τεραστίαν πρόοδον του πολιτισμού τών ήμετέρων χρόνων 
την έκτακτον πολυανθρωπίαν έν ταΐς εύρωπαϊκαΐς μεγαλοπόλεσι καί τήν 
πληθώραν Ανθρωπίνων όντων δεν είνε παράδοξον Αν μία κώμη τής Πρωσ- 
σίας ήνε μεγαλειτέρα σχεδόν τής δεύτερος πόλεως τής Ελλάδος. Ή  παρά 
τό Βερολΐνον κειμένη κώμη 'Ρίξδορφ ειχεν έν έτει 1880 18,703 κατοίκους, 
ό Αριθμός δέ οδτος τό παρελθόν έτος ηύξήθη εΐς 22,903. — Πόσον με
γάλη θά  ήτον ή μικρά 'Ελλάς αν εΤχεν Ικατόν τοιαύτας κώμας!

Περί τού μεγέθους των διαφόρων μεγάλων τής Γερμανίας θεα'τρων 
συνελέξαμεν τάς εξής πληροφορίας. Τό θέατρον της Κολωνίας, έχούσης
150.000 κατοίκων περιλαμβάνει 1700 θεατός, τό τής Δαρμστάτης μετά
225.000 κατ. 1733 θεατ. τό τής Φραγκφούρτής μετά 154,000 κατ. 1900 θεατ. 
τό τού Αμβούργου μετά 240,000 κατ. 2000 θεατ. τό του Άννοβέρου μετά
160.000 κατ. 1800 θεατ. τό της Καινιξβέργης μετά 157,009 κατ. 1750 θεατ. 
τό τής Λειψίας μετά 150,000 κατ. 2000 θεατ. τό τού Μανχάϊμ μετά
05.000 κατ. 2000 θεαι. τό τού Μονάχου μετά 212,000 κατ. 2500 θεατ. 
Έ ν  Βιέννη, έχούση 1,150,000 κατοίκων τό θέατρον B urg  περιλαμβάνει 
1200, τό μελόδραμα 2500, τό θέατρον τού Καρόλου 1830, τό τού Βεΐδεν 
2000 θεατ. Έ ν  Βερολίνο» δέ τά μελόδραμα περιλαμβάνει 2100 θεατ. τό 
θέατρον -1900, -τό Γερμανικόν θέατρον 1000, τό τού Βάλνερ 1415, τό τής 
Βικτωρίας 1435, τό τής Βαλχάλλας 1900, τό της B elle-A lliancc 1600, 
τό τής Λουΐζενσταδ 2000 καί τό τής Βίλχελμσταδ 1500 θεατ. Τό Βέρο- 
λΐνον εινε εκείνη ή πόλις τής Γερμανίας, ήτις έχει τά περισσότερα καί 
σπουδαιότερα θέατρα, υπερτερούσα κατά τούτο λίαν τής Βιέννης. Τ ά  με- 
γαλείτερα δμως γερμανικά θέατρα είνε τά της Λειψίας, τού Μονάχου, τού 
'Αμβούργου καί τού Μανχάϊμ.

Εν Γερμανία τό πλήθος τών ιατρών εινε τοσούτον, ώςτε εις εκάστην 
τρίτην χιλιάδα κατοίκων Αναλογεί καί εις θεράπων τής τέχνης τού Ασκλη- 
πιού. Έ ν  τούτοις ύπάρχουσι καί τινες από τού κανόνος τούτου παρεκκλί- 
νουσαι δυςαναλογίαι, αυται δέ ουνίστανται εΐς τό δτι εν πολλοΐς μέρεσι καί 
προ πάντων εν ταΐς πόλεσιν, δπου καί Πανεπιστήμια, καί εν τοΐς χωρίοις, 
δπου καί ιαματικά ύπάρχουσι λουτρά, τό πλήθος τών ιατρών εΤνε έτι με- 
γαλειτερον. Έ ν  Βόννη π. χ. έκ 440'κατοίκων ό εΐς εΤνε ιατρός,, εν Bt- 
σβάδη εΐς μεταξύ 550, έν Βερολίνο» εΐς μεταξύ 1063. Ή  δέ ήμετέρα 
πόλις, ή  Λειψία, εχουσα τό δεύτερον κατά τήν τάξιν καί τήν φήμην γερ
μανικόν Πανεπιστήμιον καί κατοίκους μετά τών προαστείων άνω τών 
250,000, τρέφει έν τοΐς κόλποι; αύτής άνω τών 200 Άσκληπιαδών.

Περίεργον άληθως καί άξιον προςοχής εΐνε τό φαινόμενον, δτι κατά 
τούς τελευταίους χρόνους όλοι σχεδόν οί ήγεμονικοί θρόνοι τής Ευρώπης 
κατελ ήρθησαν ύπό γερμανικών δυναστειών, έν ι|> έν Γερμανία ούδείς ξένος 
οικος υπάρχει ήγεμονεύων χώρας τινός αύτής. Έ ν  Αγγλία δ βασιλικός 
οικος κατάγεται έκ τού γερμανικού οίκου Άννοβέρου-Σαξο-Κοβούργου· έν
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'Ρωσσίφ, Δανία καί Έ λλάδι κυριαρχεί ό οίκος τού Όλδεμβούργου· έν Αύ- 
στρία ό οίκος τών Άψβούργων* Ιν ’Ιταλία δ οίκο; τής Σαβοΐας, όρμώμενος 
έκ παλαιών κομητών τής Σαξωνίας. Έ ν  Πορτογαλλία καί Βελγίω κάθηται 
έπί τού θρόνου ό οΐκος τού Σαξο-Κοβούργου, εις δέ τάς Κάτω Χώρας ό 
οικος τού Νασσάου. Τέλος δύο γερμανοί πρίγκηπες τού οίκου Χοενζδλλερν 
καί βάττεμβεργ κατελαβον έσχάτως τούς θρόνους δύο χωρών τής βαλκα
νικής χερσονήσου. Μένουσι λοιπόν Ακόμη μόνον ή  Γαλλία, ή  Ισ πανία , ή 
Σερβία, ή Σουηδία καί τό Μαυροβούνιου. Έ ν  ή περιπτώσει ή δημοκρατία 
Ανατραπή καί έπανέλθη εΐς τόν θρόνον τής Γαλλίας ή μοναρχία, φαίνεται 
οτι ό οΐκος τής Αύρηλίας θά  δυνηθη ευχερέστερου νά .καταίάβη αύτόν καί 
δχι ό τού Βοναπάρτου, γαλλικός επομένως .οΐκος καί δχι ιταλικός. Ε πίσης 
εκ γαλλων καταγεται ό βασιλικός οΐκος της Ισπανίας, έχων τήν Αρχήν 
αύτού άπό τών Βουρβώνων. Έ ν  Σερβία καί Μαυροβουνίω άρχουσιν οί 
εγχώριοι οίκοι τών Όβρένοβιτς καί τού Νιέγου.

Μεγάλαι καταβάλλονται έν 'Ρωσσία προςπάθειαι πρός δσον οΐόν τε 
πληρεστέραν έκμετάλλευσιν τών εσωτερικών τής χώρας πόρων. Ούτως επ’ 
εσχάτων ή έν Πετρουπόλει εταιρία πρός Ανάπτυξιν τού ρωσσικοϋ έμπορίου 
συνεσκέφθη πρός έξεύρεσιν μέσου τινός, δ ι’ οδ νά σύνδεση τήν Λευκήν 
θάλασσαν πρός τήν Βαλτικήν. Ή  ιδέα τής συνδέσεως τών δύο τούτων 
θαλασσών διά μέσου διώρυγος, διελαυνούσης τήν λίμνην τής Όνέγας, εινε 
παλαιά καί χρονολογείται Από τής εποχής Πέτρου τού μεγάλου. Λι δα- 
πάναι πρός κατασκευήν τοιαύτης διώρυγος προϋπελογίσθησαν εις 7 ’/3 εκα
τομμύρια ρουβλίων. Κατά τά τελευταία ετη τό εμπόριον τής Λευκής θα
λάσσης έξέπεσε λίαν, διότι παρετηρήθη ροπή τις παρά τώ βωσσικώ λαώ 
νά μεταναστεύη πρός τάς εγγύς τής Μαύρης θαλάσσης χώρας, ροπή, εΐς 
τήν έπίτασιν τής όποιας δέν εινε Αμέτοχος καί ή  γενική τής ρωσσικής 
κυβερνήσεως Αβελτηρία πρός τά βόρεια μέρη τής Απέραντου έπικρατείας. 
Αλλοτε ή 'Ρωσσία εΐχεν έν τη Λευκή θαλάσση σπουδαίου στόλον Από 
τινων ετών όλοτελώς παρακμάσαντα καί μάλιστα Αφ’ ής εποχής ενεκα 
τών πολιτικών σχεδίων της τήν μεγαλειτέραν αύτής προςοχήν έστρεψε 
πρός τόν Εύξειυον πόντον.

Πόσον δέ ή 'Ρωσσία δλας αύτής τάς βλέψεις εστρεψε πρός νότον, 
μας διδάσκουσιν Ιπαρκώς καί αι ύπ’ αύτής Ακαμάτως καταβαλλόμενοι 
προςπάθειαι πρός δσον όίόν τε ταχεΐαν άποπεράτωσιν τής πέραν της Κα- 
σπίας θαλάσσης μεγάλης σιδηροδρομικής γραμμής. Ε ντό ς  τού μηνός 
τούτου θά  δύναταί τις νά μεταβαινη διά τού σιδηροδρόμου Από Τιφλίδος 
εις Μέρβ, Από τής πόλεως θέ ταύτης ή γραμμή θά  προεκταθή μέχρι τής 
Σαμαρκάνδης, Αποκτώσα τοιουτοτρόπως μεγίστην πολιτικήν καί εμπορικήν 
σπουδαιότητα. Τ ό ετήσιον έμπόριον τής Βουχάρας ΐσοδυναμεΐ τανύν πρός 
35 Ικατομμ. ρουβλίων, δια" τού σιδηροδρόμου δέ τό ποσίν τούτο φυσικές 
θ ' αύξηθή σπουδαίως, καί εΐς τά ρωσσικά έμπορεύματα θά  διανοιχθή νέα 
όδός πρός μείζονα κατανάλωσιν καί εύκολωτέραν έξαγωιήν. Ή  ενωσις 
τής Κασπίας θαλάσσης καί τού Τουρκεστάν εχει πρός τούτοις μεγάλην 
σπουδαιότητα στρατηγικήν διά μελλούσας Ανατροπάς έν ταΐς χώραις εκει- 
ναις, διότι τα έν Τουρκεστάνη στρατεύματα εύκολώτατα θά  μεταφερωνται 
εΐς τά περσικά σύνορα καί εντεύθεν πρό; τό Χορασάν ή τό Χεράτ, η δια 
τής Βουχάρας πρός άλλα σημεία τών Αφγανικών συνόρων.

Ό  δ ί  ηλεκτρικού φωτός φωτισμός τής'Ρ ώ μ ης λέγεται, δτι θ  Αρχίση 
Από τού ’Ιουνίου έ. έ Απεφασίσθη δέ ύπό της-έπί τούτω όρισθείσης επι
τροπής η παραδοχή τού συστήματος Τσιπερνόβσκη καί Δέρη- Πρός τόν 
σκοπόν τούτον θα  εργάζονται τέσσαρες ήλεκτρικαΐ μηχαναί έχουσαι έν 
συνόλιρ δυναμιν 700 ίππων καί παρέχουσαι ικανόν ήλεκτρικόν φώς εΐς 
18,000 λυχνιών.

Πολλαΐ τών ιταλικών εφημερίδων εχουσι σημαντικόν έλλειμμα κατά 
τό έτος 1885. Ουτω π. χ. ή „Γνώμη“ έπαθε κατά τό παρελθόν έτος ζη
μίαν 60 χιλια'δων φράγκ. ή ,,Μεταρρύθμισις“ 80 χιλιάδ. ή ,,’Ελευθερία“
50.000 φράγκ, ή „R assegna“  100,000 φράγκ. καί τό „Βήμα“  μάλιστα 
ύπέστη έλλειμμα άνω τών 120 χιλιάδων φράγκων. Λέγεται δέ δτι ή 
„Έ φημερίς τής ’Ιταλίας“ θά παύση νά έκδίδεται'ένεκα έλλείψεως τών 
πρός έκδοσιν αύτής απαιτουμένων μέσων.

Πλανώνται δσοι νομίζουσιν, δτι τά φώτα τού α’ώνός |αας, Αφ’ ου 
διέλυσαν τήν έν τώ δυτικώ κόσμω εξουσίαν τών διαφόρων μοναχικών 
ταγμάτων, ήνάγκασάν άύτά νά Ακολούθήσωσι καί τόν αποστολικον των 
προορισμο'ν. Ο ί καλόγηροι τής 'Ρώ μης εΤνε είςέτι κάτοχοι αμέτρου' πλού
του Από αιώνων Αθροισθέντος. 01 Φραγκισκανοί κτίζουσιν ήδη έν ’Ρώμη 
εκκλησίαν καί μοναοτήριον Αξίας τεσσάρων εκατομμυρ. φράγκ. - Ο ι Δομι
νικανοί έκτισαν ώς δώρον τού αρχηγού των οίκον Αξίας 500 χιλιάδων 
φράγκ. Ο ί Ίησουΐται ήγόρασαν τό ξενοδοχείου Κοστάντση Αντί 2 εκατομ. 
καί οί πατέρες ετέρου τινός μοναχικού τάγματος ήγειραν μέγαρον. αντί.
600.000 φράγκων.

Άφ’ ου εύρέθησαν άνθρωποι έχοντες τήν υπομονήν νά μετρήσωσι 
τάς τρίχας τής κεφαλής, άλλοι, καί ουτοι ανάγονται είς τήν ομοταξίαν τών 
ιατρών καί φυσιολόγων, νά ύπολογίσωσι τά ποσόν τών έν τώ ανθρώπινο» 
όργανισμώ ερυθρών καί λευκών αίματοσφαιρίων, εύρέθη καί τις εσχάτως 
ύπολογίσας δσα χρη'ματα έδαπανήθησαν μέχρι τούδε προς στρώσιν των επι 
τού ήμετέρου πλανήτου ύπαρχουσών σιδηροδρομικών γραμμών. Τό έξαγό- 
μενον τών μελετών του Απέδειξεν, δτι αί δαπάναι χάριν τού μέσου τούτου 
τής συγκοινωνίας ύπερβαίνουσι τά 95,500,000,000 φράγκων.

Ό  'Ράπτης 'Ερρίκου τού Σ Τ ', βασιλέως τής Γαλλίας, επειδή ώς εκ 
τού έπαγγέλματος καί τού αξιώματος του πολλάκις έπλησίαζε τόν βασιλέα 
καί- ενίοτε συνέβαινε νά ύποκλέπτη λέξεις τινάς περί πολιτείας και πολιτι
κής, σύν τώ  χρόνή» Απέκτησε τόσην οίησιν περί έαυτοΰ, ώςτε συνελαβε τήν 
παράδοξον ιδέαν νά γρα'ψη βιβλίον περί κρατών καί τής διοικήσεως αυ
τών, εΐτα νά τό έκτυπώση καί νά τό ύποβάλη εΐς τόν βασιλέα. Ο Ερρί
κος έδέχθη πραγματικώς τό βιβλίον, τό παρετήρησε μετά μεγάλης σοβα
ρότητες καί προςεκάλεσεν Αμέσως τόν Αρχιγραμματέα του. — „Πάρετε 
μου τό μέτρου δι’ Ιν φόρεμα, εΐπεν είς τόν προςελθόντα πολιτικόν, διότι 
ό ράπτης μου καταγίνεται εΐς πολιτικά; μεταρρυθμίσεις.

Παράδοξος επαίτης. Έ ν  Βρασιλί^, τη πατρίδι τής όκνηρίας καί ρα
θυμίας, έπικρατίΐ ή περίεργος συνήθεια τού νά έπαιτώσιν οί άνθρωποι έφ 
ίππου ή  όνου καθήμενοι, ή έξηπλωμένοι Ιντός φορείου. Γάλλος τις περιη
γητής, όνόματι R adiguet, γράφει περί του φαινομένου τούτου τά εξής: 
„Μια τών ημερών μ ’ έσταμάτησεν έν 'Ρ ίω  Ίανείρω άνθρωπος, καθημενος 
εντός φορείου φερομένου ύπό δύο νιγρήτων — δούλων του. Ό  άνθρωπος 
έζήτει παρ’ εμού ελεημοσύνην. ,,Καλλίτερον είνε νά πωλήσης τούς δού
λους σου, Απήντησα είς αύτόν προςπαθούντα νά κινήση τόν οΐκτόν μου δια 
παραπονητικού τόνου τής φωνή; του. — Κύριε, μοί Απη'ντησεν ύπερηφά- 
νως, σας παρεκάλεσα ζητών χρήματα καί όχι συμβουλάς!

Ή  βασίλισσα τής 'Ιταλίας Μαργαρίτα έχει ιατρόν θήλυν. Τούτο ού
δέν ένέχει τό παράδοξον, Αλλ’ αί κακαί γλώσσαι διαδίδουν εΐς τόν κόσμον, 
δτι ό θήλυς ουτος ιατρός προςπαθεΐ νά έφαρμόση πρός θεραπείαν τών 
ωραίων Ασθενών εν διάφορον παρά τά συνήθη ιαματικόν μέσον. Η  δε 
εφαρμογή αύτού γίνεται ώς εξής. Αμα ώς ασθενήση ή  βασιλίς προςκαλεΐ 
τήν ιατρόν καί — συνομιλοΰσι περί τών νεωτέρων συρμών. Φαίνεται δτι 
είς τό είδος τούτο τού φαρμάκου ούδείς γυναικείος οργανισμός δύναται να 
Αντιστή. ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥ.

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Η Μ Α .

Δώδεκα γροσίων αξίαν έχει τό νέον κι
τρινωπόν γραρ.ματόσηρ.ον τής Κόπρου μ.ας, 
κυκλοφορούν από τίνος εΐς όλας τάς ευρω- 
παϊκάς αγοράς. Ή  σχετικώς ευδαψ.ονούσα 
νήσος έχει βεβαίως τό ανεκτίμητου προςόν 
τής Ιλευ&έρας Ιμπορικής δραστηριότητος, ήν 
πολλαχώς Ιπωφελοΰνται οί όμοε&νεΤς νησιώ- 

ται, και έντεΰδ-εν έξηγεΐται ή ταχίστη γνώσις του νέου γραμ
ματοσήμου ένταυ&ά τε καί αλλαχού. Έ χ ε ι δέ τούτο καί 
οδοντωτόν γυραν, καλλώπισμα τών πλείστων σήμερον γραμ
ματοσήμων, Ικτός τών ελληνικών.

Σοροΰν&γ Ιν τών ινδικών 
βασιλείων ή επαρχιακών δια
μερισμάτων έχει τά παρακεί
μενα νέα γραμματόσημα, όδον- 
τωτά καί αυτά, δίχρωμα, πρά
σινα δηλ. καί κόκκινα. Αυ

τούς μόνον τους δύο νεωτερισμούς αναγράφει τό 
δήμερον τούτο του κόσμου τών γραμματοσήμων, 
ρητέον μόνον !κ  στατιστικής περιεργείας, ότι άμφότεροι έγ& 
νοντο Ιν τώ κράτει τής ’Αγγλίας.

δεκαπεν- 
Παρατη- 

έ-
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ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΔΕΜΕΝ01 ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ ,,ΚΛΕΙΟΥΓ

Κατωτέρω έκτίθενται καί πάλιν οί ήδη κναγεγραμ.- 
μ,ένοι όροι (έν φυλλαδ. 25, σελ. 11 του Β'. τόμου) διά την 
κτήσιν των περικαλυμμάτων της ΚΧειονς, προτάσσομεν δ* 
ένταΰθα σύντομον περιγραφικήν σύστασιν τοΰ καλλιτεχνή
ματος των Καταστημάτων Max 
Baumbach & Comp, κατά το 
παρατε&ειμένον πιστόν του έξοι- 
φΰλλου άπεικονισμα. Ή  Διεύ- 
θυνσις του περιοδικού τούτου ου- ' 
δεμιας έφείσθη θυσίας, όπως 
καταστήση έφάμιλλον τής καλ
λιτεχνικής τ ε λ ε ι ό τ η τ ο ς  της 
Κλειονς και τήν εξωτερικήν αυ
τής περιβολήν, ου μόνον μή 
υστερούσαν πλέον των όμοίων 
.γερμανικών, άλλα και σπανίζου- 
σαν έπί του παρόντος ενταύθα, 
όπου και κατά πρώτον προήχθη 

-από τίνος ή χρωμολιθογραφική, 
άπό διετίας μόλις έφαρμοζομένη 
καί εις την βιβλιοδετικήν. Χρυ- 
σοποίκιλτον και πολυχρωμ.ον τό 
άπεικονισμα τοΰτο 4πΙ οΰρανο- 
χρόου υφάσματος άναδεικνυεταί 
πλήρες ζωής καί χάριτος. Ή  
πορφύρα τής ιστορικής Μούσης, 
οί κίωνες, τά  άλληγορικά σή- 
μ.ατα, τό παραπέτασμα, τά  άνθη, 
αί--απόψεις τοΰ κλασικού και 
συγχρόνου άμα εδάφους συμφυ- 
ρονται είς έπιτυχεστάτην τών
χρωμάτων αρμονίαν. Τό γνωστόν τής Κλεωνς  έξώφυλλον 
δέν παρεδόθη είς τάς χεΐραςτοΰ τυχόντος τεχνίτου προς 
διάταξιν τής χρωμογραφίας, άλλ’ ό περίφημος σχεδιαστής 
αυτοΰ Ιπεστάτησεν είς την συμπυκνωσιν και τήν είς έν ανα
γωγήν τών προςόντων επτά όμοΰ σχεδίων, διαγωνισθέντων 
κατά τά  ένταΰθα έντιμα και προοδευτικά έθιμα. — Καί 
ο>ζ τοιοΰτον τό περικάλυμμα τοΰτο καθιστά τό ήμέτερον 
φυλλον προςφυέστατον στόλισμα παντός φιλοκάλου έλληνι-

κοΰ οίκου, όπου πρότερον καί νυν ίσως ξέναι φαντασιοπλη- 
ξίαι δέν έμόρφουν, άλλ’ Ισκότιζον τό καλλιτεχνικόν αίσθημα. 
Ό  πρώτος τής Ιίλειονξ τόμος, δεδεμ.ένος διά τοΰ πολύ
χρωμου τούτου περικαλύμματος καί ολόχρυσος παρέχει νΰν

ως έν καλειδοσκοπίω καί πάντα 
τον έσωτερικόν αυτοΰ πλούτον 
είς είκόνας λαμπράς καί όλην 
οικογενειακήν, άποστέλλεται δ ’ 
έλεόθερος ταχυδρομικών, μόνου 
τοΰ άσημάντου τελωνίου λογι- 
ζομένου είς βάρος τοΰ προς ον 
άποστέλλεται, άντί τής προκα
ταβολής τριάκοντα (30) φράγκων 
χρυσών, μόνον δέ το περικά
λυμμα διά τούς έχοντας ήδη 
τά  περυσινά φυλλάδια άντί φράγκ. 
χρυσών £ξ (6).

Οί- αίτοΰντες καί προαιτή- 
σαντες ήδη τόν περυσινόν τό
μον, χωρίς νά συναποστείλωσι 
καί τό άναγραφόμενον άντίτιμον, 
δεν θά  δυςαρεστηθώσι βεβαίως 
διότι δέν άνταπεκρίθημεν πρός 
τήν έπιθυμίαν των. Αί τρέχου- 
σαι πρός Ικδοσιν τής Κλειονς 
μεγάλαι δαπάναι δέν παρεχου- 
σιν ήμΐν τήν άναγκαίαν άνεσιν 
καί τόσω καλήν θέλησιν, ώςτε 
ν’ άποστέλλωμεν είς τά  τέσ- 
σαρα, σημεία τοΰ όρίζόντος άντί 
βαρύτατων ταχυδρομικών τελών 

τόμους, ών τό άντίτιμον μή προϋπάρχον δέν διευκολύνει 
τήν έπίπονον όσον καί πολυέξοδον διεκπεραίωσιν. Πρός απο
φυγήν παντός ατυχήματος προύτίμησεν ή Διεύθυνσις ν’ άπο- 
στέλλη τά  δεδεμένα σώματα ηαφαλιομίνα, υφιστάμενη καί 
τό πρόςθετον τοΰτο τών άσφαλίστρων βάρος. Καθίσταμαι δέ 
γνωστόν τής φίλοις τής Αλειοΰς, ότι κατά τόν νόμον γίνον
ται αί μεγάλαι αυται άποστολαί διά τής βραδείας ταχυδρο
μικής όδοΰ.

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. — κ. κ. Α. Γ . Κ. είς Καβάλλαν, Σ. 
καί Κ. είς Ξάνθην, Α. Δ.  είς Βάρναν, Ν. Τ . Ζ. είς ΠαρισΤουςί ’Ελή- 
φδησαν καί Σ5ς εύχαριστοΰμεν. — κ. Ν. Κ. Ζ . είς Άδριανούπολιν. Ευ-' 
χαριστοΰμεν. Ηροςεχώς δά γράψωμεν. — κ. Θ. Μ. είς Πειραιίί. Εύ- 
χαριστοΰμεν. — κ. Κ. Κ. είς Ξάνθην. Θά γείν-η .κατά τάς οδηγίας Σας. 
— κ. θ .  Δ. εις Σμύρνην. Άναμενομεν. —  κ. Γ. ,Φ. Α. είς Μυτιλήνην, θ ά  
γράψωμεν. —_ κ. Ν. Σ. είς Ξάνδην. Θά Σ8ς πέμψωμεν ο,τι λάβωμεν. — 
κ. Α. Δ. Π . είς Σμύρνην. Εύχαριστοΰμεν δερμώς. — κ. Σ. X. Δ. είς Σιμ·

πίν—έλ—Κόμ. Εύχαριστοΰμεν δι’ όσα γράφετε. Προαπεστάλη ό χρυσό
δετος τόμος. — κ. κ. Τ . Κ. εις Άμισσόν, I. Β. είς Ρόδον. ΣΧς ευχαρι- 
στοΰμεν διά τάς φιλικάς πληροφορίας. — κ. Α. Κ. εις 'Ιερουσαλήμ. Ε π ι 
στολή προηγείται, οί τόμοι απεστάλησαν Ιγκαίρως. — κ. Ν . Ε . Μ. καί Α. 
I I .  Β. εις Ζαγατζήκ. Εύχαριστοΰμεν. ’Εστάλήσαν τά αίτηδέντα. — κ. 
Ε  Ρ. είς Κεφαλληνίαν. Εστάλη. — κ. Ν. Β. καί Σ«» είς θε«σ|ην. Άνα- 
μένομιν άπάντησιν, έπιβεβαιοΰσαν τά προηγηδέντα. — κ. Σ. ε ί ς ’Αλεξάν
δρειαν. Διορδουνται.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. — Τ ό δερμόμετρον έν τή Οΐκογενεία. ’Επιστολή πρός μίαν μητέρα, υπό Άσκληπιάδου (μετά 4 είκ.). — 'Η  δυςτυχι· 
σμένη (συνέχεια); κατά τόν Ίβά ν  Τουργένιεφ. — 'Η  έν Βερολίνω γαλλική άποικία, μετά μιδς είκ. — ΙΙινακοδηκη, ήτοι ερμηνεία των εικόνων. — 
Ό  σταδμός τοΰ ’Αν/άλτου έν Βερολίνω, μετά δύο εικόνων. — Έπιστολαί Ιξ  'Εσπερίας. — ’Ανασκαφαί ρωσσικαί καί τοΰ Μασπερώ. —  Τυπογραφική 
εορτή εν ^Φιλαδελφείφ. — Διάδοσις των εύρωπαϊκών γλωσσών. .— Γερμανικά δέατρα καί ιατροί. .— Γερμανικά! δυναστεΈαι έν Ευρώπη. — Ρωσσική 
δραστηριότης πρός νότον.  ̂—- Ηλεκτρ. φωτισμός της Ρώμης. — Ελλείμματα ιταλικών εφημερίδων. — Πλοΰτος ρωμαϊκών καλογηρων. —  ΙΙοσόν αί- 
ματοσφαιρίων. — Τρία ανέκδοτα — Γφαμβατόσημα τρια μετά τριών εικόνων. — Περικαλύμματα κάΐ δεδεμένοι τόμοι της Ιϋ .α ο ν ς  μετά σχεδίου. 
— Μικρά Αλληλογραφία. - '

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Έ ρημός κίόρη είκών \Yilhelin Α ω ό β ^ . — Στέφανος έν βλαστήσει, είκών της κυρίας 'Ελένης είτοωβγβΓ.
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