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Ιστορική σκιαγραφία.

Καδ·’ ήν έποχήν £ν 
τώ προςώπω Κονραδίνου 
του Σουηβού κατέπεσεν έν 
τή άκμή αυτής η δυνα
στεία των Χοενστάουφεν, 
άπέ&νησχον επίσης ¿ιά της 
λαιμητόμου έν Νεαπόλει 
δύο κομήτες, έκ του γέ
νους των Γεραρδέσκα. Οί 
δύο ουτοι άνδρες καί μετ’ 
αυτών ολόκληρος ό οίκος, 
είς όν άνηκον, εΐχον μείνει 
πιστοί είς τούςΓιβελλίνους, 
τήναυτοκρατορικήν μερίδα, 
καί πάντα τον πλούτον των 
κατεδαπάνησαν είς τούς έν 
’Ιταλία συχνούς τότε εμ
φυλίους πολέμους των Γου- 
έλφων καί Γιβελλίνων, ων 
προίσταντο άφ’ ενός μέν 
οί Κόντη (κομήτες), άφ’ 
ετέρου δέ οί Βισκόντη (άν- 
τικόμητες).

Οί Βισκόντη οδτοιττς 
δημοκρατίας τής Πίσης οΰ- 
δεμίαν εχουσι σχέσιν ή συγ
γένειαν προς τον.ομώνυμον 
οίκον του Μιλάνου, όςτις 
ηκμασε μέχρι των μέσων 
του δεκάτου πέμπτου αϊω- 
νος. Οί άν.τικόμητες της 
Πίσης εϊχον άναγκασδ·η νά
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κλίνωσι γόνυ προ της τότε 
μεγάλης δυνάμεω ς τού 
Πάπα, ζητούντες την προ
στασίαν του έναντίον των 
άλκιμωτέρων γενών τήςΠί- 
σης. Χάριν δέ τούτου καί 
μόνου του σκοπού ο Ου- 
βάλδος Βισκόντης είχε πα
ραίτηση τού άγώνος εναν
τίον των παπικών αξιώσεων 
έπί τής τότε ύκό των κα
τοίκων τής Πίσης κατακτη- 
0-είσης νήσου Σαρδούς, συν- 
εζεύχδη μίαν συγγενή του 
Πάπα Γρηγορίου τού Θ', 
όνόματι Άδελαΐδα, κληρο
νόμον τής Γαλλούρας καί 
τού Τόρρε, καί έλαβε τάς 
κτήσεις ταύτας παρά του 
Πάπα ώς τιμάρια. Τοιου
τοτρόπως οί Βισκόντη έγι
ναν άρχοντες της Γαλλού- 

■ ρας καί ήγέται τής μερί- 
δος των Γουέλφων, δεινώς 
καταπολεμουμένων ένΙΙίση, 
έπειδή ή πόλις άπασα ήτο 
άφωσιωμένη είς τούς Γι- 
βελλίνους.

Παράδοξον εΤνε εντού- 
. τοις πώς ό Ουγολΐνος Γε- 

ραρδέσκας, ό περί τά  τέλη 
τού δεκάτου τρίτου αΐώνος 
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διατελών άρχηγός των έν Πίση Γιβελλίνων, άπεφάσισε νά έπι- 
φέρη ¡J-Êcpv προςέγγισιν μεταξύ τού κόμματός του καί της με- 
ρίδος των Γουέλφων, δούς την . αδελφήν του ώς σύζυγον είς 
τον τότε ηγέτην αυτών Ίωάννην Βισκόντην. Ή  άπροςδόκητος 
αδτη συνδιαλλαγή των έχδρικών μερίδων έ/ίνησε την δυς- 
πιστίαν των κατοίκων τής Πίσης καί έξώργισεν αυτούς έπί 
τοσούτον, ώςτε εξεδίωξαν τής πόλεως τούς δυο τούτους Άν
δρος. Άμφότεροι όμως δέν ώκνησαν ήδη ούδ’ έπί στιγμήν, 
νά έπέλδωσι κατά τής πατρίδος των ώς πολέμιοι, καί συν- 
εννοηδέντες πρός τάς γουελφικάς πόλεις τής Τοσκάνας ήνάγ- 
κασαν την Πίταν |ν  έτει 1276 νά υπογράψη είρτνην, ής 
πρώτον άρδρον ήτον ή άνάκλησις των έςορισδέντων. Ό  
’Ιωάννης εΤχε τελευτήσει, άντ’ αύτοΰ δ ’ έπανέκαμψεν ό υίός 
του Νϊνος Βισκόντης μετά του Ουγολίνου.

Ά λλ’ έν ω οί Βισκόντη πάντοτε παρέμειναν πιστοί είς 
τό κόμμα των, δ Ούγολίνος είχε χάσει την έμπιστοσύνην άμ- 
φοτέρων των μερίδων καί προ; έπίτευξιν των φιλοδοξών 
σκοπών του δεν τφ  όπελείπετο άλλο μέσον, παρά ό δόλος 
καί ή βία. Καί προς εφαρμογήν αυτών πραγματικώς δέν 
ήργησε νά παρουσιασδή ή κατάλληλος ευκαιρία. Έ ν έτει 
1282 Ιξερράγη μεταξύ Πίσης καί Γενοόης πόλεμος πεισμα
τώδης, διαρκέσας έπί δυο ένιαυτούς καί περατωδείς διά τής 
όλοσχερούς ήττης καί τής έντελούς καταστροφής των ναυ
τικών δυνάμεων τής Πίσης. Ό  ναύαρχος Δόριας έξώρμησεν 
έναντίον αυτής μετά 130 γενουηνσίων γαλερών, ών τάς τριά
κοντα υπό τάς διαταγάς του Βενεδίκτου Ζαχαρίου είχεν 
αφήσει παρά τήν νήσον Μελορίαν, ώς έν ένέδρα. Οί κά
τοικοι τής Πίσης παρέταξαν τα 103 πλοΐά των είς τρεις 
γραμμάς, ών ηγούντο ό έκ Βενετίας ναύαρχος Μοροζίνης, 
ό Άνδρέας Σαρακηνός καί ό κόμης Ούγολίνος. Τήν πρωίαν 
τής 6. Αύγουστου 1284 ότε ό αρχιεπίσκοπος άπό τής ,,Πα- 

. λαίάς Γεφόρας“ ηύλόγει τον στόλον, εξέπεσε των χειρών 
του δ σταυρός καί έβυδίσδη είς τα  κύματα. Τό γεγονός 
τούτο έδεωρήδη απαίσιος οίωνός, όπωςδήποτε όμως οί κλει
στοί τών κατοίκων έν τή  υπεροψία των ήδέλησαν νά ευφυο- 
λογήσωσιν έπ’ αυτού καί εΤπον: „*0 Χριστός μετά τών Γε- 
νουηνσίων καί μεδ’ ημών ό ούριος άνεμος“ — άλλ’ έτι 
άπαισιώτερον σημεΐον έδείχδη τό εσπέρας τής αυτής ημέ
ρας, δτε οί έκ Πίσης συνησδάνδησαν τήν υπεροχήν τών 
έναντίων, χωρίς νά δύνανται πλέον ν’ άποφύγωσι τήν ναυμα
χίαν. Ή  έπίδ·εσις τού ένεδρεύοντος Ζαχαρίου έκρινε τον 
άγώνα, άφ’ οδ μάλιστα πρώτη αυτή ή ναυαρχίς, ή φέρουσα 
τόν Μοροζίνην, επεσεν είς χεΐρας του έχδρού. Άλλα καί 
τώρα. ακόμη ή ανδρεία τών κατοίκων τής Πίσης ϊσως δά 
κατόρδου, άν ούχί ν’ αποφυγή τήν ήτταν, όπωςδήποτε όμως 
νά μετριάση τάς συνεχείας της, άν ό Οόγολΐνος δεν έτρέ- 
πετο αίφνης μετά τών πλοίων του είς φυγήν. Τ ί έσκόπευε 
διά τής φυγής ταύτης, εΐνε άνεξήγητον, διότι οί μεν έχδροί 
του Ισχυρίζονται, ότι εΤχε τήν πρόδεσιν τήν ήττηδεΐσαν ήδη 
Πίσαν νά καδυποτάξη είς Ιαυτόν τη βοηδεία τών έν Φλω
ρεντία καί Λούκκα γουέλφων φίλων του, οί δε φίλοι του 

. πάλιν άποδίδουσιν είς αύτον τήν καλήν δέλησιν, ότι έσκό- 
πει, άφικνούμενος έγκαίρως, νά χρησιμοποίηση τήν έπιρροήν 

■ τών φίλων του έπ’ άγαδώ τής πόλεως έναντίον τών Γε
νουηνσίων καί άλλων έχδρών. Έ κ  τών συγχρόνων συγγρα
φέων ουδείς τον κατηγορεί έπί τοότω, τήν βαρείαν δέ ταύ- 
την ένοχτν τψ  αποδίδει είς χρονογράφος του 16°“ αίώνος, 
όςτις μάλιστα λέγει, ότι διηγείται τό γεγονός κατά τόν 

. Δάντην, ό όποιος όμως ουδέ λέξιν κάν έγραψε περί του 
πράγματος; Έ ν  τούτοις όμως έκ τών έπόμένων δ ά  δειχδή,

ότι αυτός ό Ούγολίνος κατέστησεν είς τούς φίλους του δός- 
κολον τήν ύπεράσπισιν τών καλών του προδέσεων. '

'Η  ατυχής Πίσα άπώλεσεν έν τη ναυμαχία τούτη 
36 πλοία καί δέκα Ιξ χιλιάδας άνδρας, είς νεκρούς καί αιχ
μαλώτους. Οί νικηταί χλευάζοντές τούς ήττηδέντας Ιλε- 
γον, „όςτις δέλει νά ΐδη τήν Πίσαν, άς έλδη είς Γένουαν“. 
‘Η τύχη τών ένδεκα χιλιάδων αιχμαλώτων ήτο σπαραξι
κάρδιος, διότι όχι μόνον ύπέβαλον αυτούς είς τάς άτιμω- 
τέρας έργασίας, αλλά καί ουδέ λύτρα παρεδέχοντο, όπως 
άπολύσωσιν αυτούς, έπί τώ σκοπώ του νά εμποδίσωσι τάς 
γυναίκάς των νά όπανδρευδώσιν έκ δευτέρου καί. οδτω νά 
έξαφανισδή από προςώπου τής γής μία γενεά φιλοπόλεμος 
καί ακμαία. Καί πραγματικώς μετά δεκαοκταετή αιχμα
λωσίαν έκ τών ένδεκα χιλιάδων έπέζησαν μόλις οί χίλιοι 
καί ουτοι έπανέκαμψαν γέροντες είς τήν πατρίδα.

Έ ν Πίση συνέβη πραγματικώς Ικεΐνο, όπερ έφαίνετο 
έπιδιώκων ό Ούγολίνος. Ή  εϊδησις τής ήττης, ήν ύπέστη 
ή πόλις τών Γιβελλίνων, άφύπνισε τάς έκδικητικάς ορέξεις 
όλων τών γουέλφων γειτόνων, οότω δέ οί έν Πίση συνησδάν- 
δησαν τήν ανάγκην νάδώσωσιν είς χεΐρας τού Ουγολίνου 
πάσαν τήν έξουσίαν ένεκα τών φιλικών του πρός τούςΓουέλ- 
φους σχέσεων. Μηνί Όκτωβρίω. του 1284 άνηγόρευσαν αυ
τόν άρχιναόαρχον καί αρχιδικαστήν πρώτον μέν έπί εν έτος, 
κατόπιν δέ έπί δεκαετίαν, έφαίνετο δέ κατ’ άρχάς, ότι ό 
νέος κυρίαρχος τής πόλεως μετά πολλής δεξιότητος καί επι
τυχίας ύπερήσπιζε τά  συμφέροντα τής πόλεως, διότι τό 
χρονικόν διάστημα, καδ’ ό οί 'έχδροί άνέβαλον τήν νέαν 
των κατά τής πόλεως προςβολήν, έπωφελήδη δεξιώς Ιπι- 
διώξας τήν διαίρεσιν αυτών διά διαπραγματεύσεων καί κα- 
τορδώσας νά προςελκύση πρός τό μέρος του τούς Φλωρεν
τινούς, ουτω δ ’ έσωσεν δ,τι ήτο δυνατόν άκόμη νά σωδή 
έκ τών συντριμμάτων τής δυνάμεως καί του έξωτερικου 
γοήτρου τής πόλεως. Ήναγκασμένος όμως του λοιπού, χά- 
ριν τής διατηρήσεώς του έν τη έξουσία, νά στηρίζεται καδ’ 
ολοκληρίαν έπί τήν σύμπραξιν τών Γουέλφων, προςέλαβε 
τόν άνεψιόν του Νίνον Βισκόντην συμμέτοχον τής άνωτά- 
της άρχής. Άλλ’ ή ομοφωνία άμφοτέρων δέν ήτο διαρκής, 
έπειδή έκάτερος έπεδίωκε καί έπόδει νά ήνε καί νά μένη 
ό μόνος κύριος καί έξουσιαστής. Ό  Νίνος μάλιστα ήδέ- 
λησε νά προςπελάση πρός τους Γιβελλίνους καί ότε κατ’ 
έκείνην τήν έποχήν οπαδός τις του οίκου του Ιδολοφονήδη 
υπό του έγγόνου τού Ουγολίνου, Βριγάτα, ήρχισε νά κραυ- 
γάζη άνά τάς οδούς: ,,δάνατος είς τούς μή δέλοντας τήν 
είρήνην πρός τους Γενουηνσίους!“ — Άλλ’ ό λαός έμεινεν 
άπαδής, διότι έγίνωσκεν ότι μόνος σκοπός τού Νίνου ήτο ή 
πτώσις καί ό παραγκωνισμός τού δείου του καί επειδή ούτε 
πρός τόν ένα, ούτε πρός τόν έτερον είχεν έμπιστοσύνην, 
ήνάγκασεν άμφοτέρους νά παραιτηδώσι της άρχής καί νά 
Ιγκαταλείψωσι τά  δημόσια μέγαρά των. Διάδοχος αυτών 
άνεδείχδη κάποιος Βόγγης.

,Ά φ’ ου άμφότεροι οί αντίζηλοι τοιουτοτρόπως άφηρέ- ’ 
δησαν τήν άρχήν, συνηνώδησαν πάλιν ταχέως πρός άνάκτη- 
σιν τής προτέρας δυνάμεως.“ Οδτως ιστορεί ό Φιλαλή&ης 
(’Ιωάννης δ βασιλεύς τής Σαξωνίας) έν ταίς ιστορικούς του 
Σκιαγραφίαις, άς έχει προςεπισυνημμένας είς' τήν έμμετρόν 
του μετάφρασιν τής „Θείας Κωμωδίας“ τού Δάντου. Τό 
έγχείρημα τών δύο κομματαρχών ένεκα τής άδυναμίας τής 
πόλεως έπέτυχεν ευκόλως, διότι άντί χρημάτων έπεισαν τόν 
προκάτοχόν των νά Ιγκαταλίπη τήν πόλιν καί έγκατεστά- 

. δηααν πάλιν άμφότεροι είς τήν άρχήν, καταλαβόντες ό μέν
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Ούγολίνος τό δημαρχείον (Palazzo de Popolo), ό δέ Νϊνος 
τό μέγαρον τής κοινότητος (Palazzo del Commune). Φαί
νεται όμως, ότι τήν φοράν ταότην ό Ούγολίνος ήτο μάλ
λον ό κύριος' τής άρχής, διότι κατά την έποχήν τούτην 
ακριβώς, δίδων συμπόσιον είς τούς προύχοντας τής πόλεως, 
άπέτεινε πρός τινα τών προςκεκλημένων, τόν Μάρκον Λαμ- 
βάρδην, τήν προκλητικήν έρώτησιν: ,,Αΐ, Μάρκε, πώς Σοι 
φαίνεται τό κράτος μου;“ — Πρός τν  ό έρωτηδείς άπεκρί- 
νατο: „Κόμη, μοί φαίνεται, ότι δέν Σοι λείπει άλλο, παρά 
μόνον ή οργή τού Θεού“.

Καί ή οργή τού Θεού έξερράγη άληδώς μετ’ ολίγον. 
'Ο  Ούγολίνος καί 0 Νΐνις δέν ήδύναντο νά συνυπάρξωσιν 
εγγύς άλλήλων, χωρίς νά έξαφανίση ό εις τόν έτερον. "Οτε 
τόν Απρίλιον του 1286 αφίκετο πρεσβεία τις έκ μέρους τών 
έν Γενούη αίχμαλώτων, ζητούντων νά έπικυρωδή ή ύκ’ αυ
τών τών Ιδίων διενεργηδεϊσα είρηνική σύμβασις μεταξύ Πί
σης καί Γενοόης, ό Ούγολίνος έκηρύχδη χατά, ό δέ Νϊνος 
vft'tQ τής είρήνης ταύτης, ότε δ ’ έπεκυρώδη ή είρήνη, ό 
Ούγολίνος ήδέλησε νά τήν παραβιάση καί νά τήν ματαιώση 
έκπέμπων κρυφίως διαρκουσης τής άνακωχής πειρατάς έναν
τίον τών Γενουηνσίων.

Έ ν ω λοιπόν τοιουτοτρόπως αί δύο μερίδες τού Ουγο- 
λίνου καί τού Νίνου διεπληκτίζοντο πρός άλλήλας, ήγέρδη 
αίφνης έκ του μέσου αύτών καί τρίτη, άποκτήσασα έν σμι- 
κρώ τήν μεγαλειτέραν δύναμιν Ιν τη πόλει. Είς ταύτην 
άνήκον οί Γουαλάνδη, οί Σισμόνδη οί Λαφράντζη καί έπί 
κορυφής αυτών ίστατο ό μνημονευδείς αρχιεπίσκοπος τής 
Πίσης ‘Ρογήρος Ούβαλδίνης, καταγόμενος έκ τίνος γιβελλι- 
νικού οίκου τών περιχώρων του Arezzo. Τήν νέαν ταύτην 
δύναμιν δ Ούγολίνος άμέσως έσπευσε νά προςοικειωδή, ίνα 
δι’ αυτής άνατρέψη τόν Νίνον καί συνήψεν έπί τφ  σκοπώ 
τούτω διαπραγματεύσεις προς τόν ’Αρχιεπίσκοπον. Άλλ’ έν 
τφ  μεταξύ συνέβη τό εξής έπειςόδιον. Λιμός έπισυμβάς 
κατ’ έκεϊνο του χρόνου είχεν έρεδίσει τά  πνεύματα τού 
όχλου έν Πίση έναντίον τών έπί τού άρτου καί τών άλλων 
τροφίμων δασμών καί επομένως έναντίον τού Ούγολίνου. 
"Οτε δέ εις τών έγγόνων τούτου καί έτερος συγγενής του 
καί συγχρόνως άνεψιός του άρχιεκισκόπου έτόλμησαν νά τω 
κάμωσι παραστάσεις περί τούτου, κατελήφδη ύπό τόσον λυσ
σώδους οργής, ώςτε άνασπάσας τό έγχειρίδιον τόν μέν ίδιον 
έγγονον έτραυμάτισε κατά τόν βραχίονα, τόν δέ άνεψιόν 
τού άρχιεπισκόπου καί ίδιον συγγενή άφήκε νεκρόν έπί τού 
έδάφους. Γιβελλΐνοι προςδραμοντες παρέλαβον τό λείψανον 
καί εφερον αυτό πρός τόν αρχιεπίσκοπον λέγοντες: „’Ιδού ό 
άνεψιός Σου, δανών έκ χειρός του κόμητος Ουγολίνου“. Ό  
δέ ίερεός άπεκρίνατο: ,,Άπάρατε αυτόν έντεΰδεν δέν εΐνε 
άνεψιός μου. Αγνοώ άν ό κόμης είχεν άφορμήν νά φονεύση 
τόν, άνεψιόν μου, διότι πάντοτε τόν μετεχειρίζετο καλώς, ώς 
φίλον συγγενή. Ούδείς λόγος δέλω νά μοι γίνη πλέον περί 
τούτου!“

Καί ούτως ό δόλος έχείρωσε τό άσπονδον μίσος, διά 
νά καταστη ή έκδίκησις έτι πληρεστέρα καί άληδώς καλο- 
γηρική. Αί διαπραγματεύσεις μεταξύ του αρχιεπισκόπου 
καί, του Ούγολίνου δέν διεκόπησαν έκ τού έπειςοδίου τού
του καί ήγαγον είς τήν τελειωτικήν άπόφασιν τού νά συν- 
εργησωσιν άμφότεραι αί μερίδες έναντίον τού Νίνου. Άλλ’ 
ό άφρων λάκκον ώρυξε καί άνέσκαψε, καί ένέχεσεν είς τον 
βόδρον, όν είργάσατο. Τήν ώρϊσμένην τής, ένεργείας ημέ
ραν οί οπαδοί τού Αρχιεπίσκοπου, άφ’ ου μετά τών φίλων 
τού Ούγολίνου εξεδίωξαν τόν Νίνον, έπετέδησαν καί κατ’

αύτου τού ίδίου καί συνέλαβον αύτον αίχμάλωτον μετά τών 
δύο υιών του καί δύο έγγόνων του. Έ π ί εϊκοσιν ημέρας 
έκράτησαν αύτούς κεριωρισμένους έν ταίς φυλακάϊς τού δι
καστηρίου, κατόπιν όμως τούς μετέφερον είς τόν πύργον 
τών λεγομένων ,,Έπτά δρόμων“. Έ δώ  έμειναν οί αιχμάλω
τοι μέχρι Μαΐου τού 1289, ότε καί συνέβη τ  φρικώδης 
σκηνή, την οποίαν παριστάνει ή ήμετέρα είκών. Αίφνης 
έκλεισαν τόν πύργον, έρριψαν τάς κλείδας είς τά  κύματα 
τού ποταμού Άρνου καί παρέδωκαν πατέρα, υιούς καί έγγο- 
νους είς τόν έκ πείνης δάνατον.

Τό τέλος τούτο τών δυςτυχών οντων περιγράφει ό 
Δάντης έν τώ τριακοστω τρίτω άσματι τής ,,Κολάσεως“.

Άφ’ ου δ Ούγολίνος — όν ό ποιητής, περιπλανώμενος 
έν τώ Ά δη μετά τού Βιργιλίου, ευρε καταδεδικασμένον νά 
δάκνη τό κρανίον τού αρχιεπισκόπου — διηγήδη είς αυτόν 
τό όνειρον, τό οποίον έβασάνισεν αυτόν τε καί τους συν- 
αιχμαλώτους υίοός καί έγγόνους του, δτε πρώτην φοράν ο 
δεσμοφϋλαξ δέν έφερεν είς τήν είρκτήν τήν συνήδη τροφήν 
των, έξακολουδεϊ ώς εξής: ,ΓΟτε πρό τής ανατολής τού 
ήλίου τήν άλλην ημέραν έξύπνησα, ήκουσα τά  χαιδίά, τά 
όποια ήσαν έδώ μαζή μου, νά κλαίωσιν είς τον ύπνον των 
καί νά ζητώσιν άρτον. Σκληρός βεβαίως δά  ήσαι, άν έν- 
νοών ήδη τ ί κατ’ έκείνην τήν στιγμήν προησδάνδη ή καρ- 
δία μου, δέν δλίβεσαι καί δέν δρηνεϊς τήν τύχην μου. 
Έξυπνοι ήμεδα τώρα καί ή ώρα έπλησίαζε, καδ’ ήν ως 
συνήδως μάς έφερον τροφήν άλλ’ έκαστος ημών αμφέβαλλε 
μετά τό κακόν έκεϊνο όνειρον, ότε έγώ ήκουσα κλειομένην 
τήν πύλην τοδ φοβερού πύργου καί χωρίς νά εΐπω λέξιν 
έστρεψα τά  βλέμματα πρός τοός υίοός μου. νΟχι δέν έκλαιον. 
ή ψυχή μου εΤχε νεκρωδή· αλλά τά  παιδία έκλαυδμύριζον 
καί ό μικρός μου Άνσελμούκιος είπε: „Τί με βλέπεις έτση, 
τ ί έχεις, πάτερ;“ Άλλ’ έγώ ούδέν δάκρυ έχυσα καί δέν τω 
άπεκρίδ-ην όλην έκείνην τήν ημέραν, ούτε τήν έπομένην νύκτα, 
έως ότου νέος ήλιος άνεφάνη είς τον ουρανόν. Ό τ ε  δέ μία 
άσδενής άκτίς είςήλδεν είς ττν είρκτήν μας καί έγώ έπί 
τεσσάρων προςώπων είδον άντανακλωμένην τήν οψιν τού 
ίδικού μου, έδηξα έκ τής οδύνης τάς ίδίας μου χεΐρας, άλλ’ 
εκείνοι, νομίζοντες ότι έπραξα τούτο έκ πείνης, ήγέρδησαν 
ταχέως καί εϊπον: „Πάτερ, όλιγώτερον άλγεινόν δά ήτο δι’ 
ημάς, άν τώρα έτρωγες έκ τών σαρκών μας. Σύ μάς ένέ- 
δυσες τό άξιοδρήνητον τούτο σώμα — λαβέ αυτο πάλιν 
όπίσω!“ "Εμεινα τότε ακίνητος, ίνα μή τούς λυπήσω πλειό- 
τερον, καί άπαντες έσιγώμεν έκείνην καί τήν Ιπομένην ημέ
ραν. "Ω σκληρά γή , εϊδε νά ήνοιγες τά  σπλάγχνα Σου! 
Έ ν τούτοις ότε έφδασεν ή τετάρτη ήμέρα, έπεσεν ό Γάδος 
μου καί έξηπλώδη πρό τών ποδών μου καί έφώνει: „Πάτερ 
μου, άχ, διά τ ί δέν με βοηδεϊς;“ Καί εκεί άπέδ-ανε, καί 
ώς μέ βλέπεις έδώ, έτση καί έγώ είδον τούς τρεις, τον ένα 
κατόπιν τού άλλου, πίπτοντας άπό τής πέμπτης μέχρι τής 
έκτης ημέρας, μεδ’ ό έγώ, τυφλός ήδη, ήρχισα ψηλαφών 
περί έμέ πρός ένα έκαστον καί έφώνουν αύτούς έπί τρεις 
ημέρας μετά τόν δάνατόν των, έως οδ ή πείνα έπετέλεσεν 
ό,τι δέν ήδυνήδη ή δλΐψις

Είς Σχολιαστής_ τού Δάντου έκ Πίσης, ό Φραγκίσκος 
Βούτης, διηγείται ότι ούτε είς τούς δρήνους τών λιμοκτο- 
νούντων ειχον δώσει άκρόασιν, ούτε εΤχον λάβει ύπ’ δψιν 
τάς ικεσίας των, όπως κοινωνήσωσι πρό του δανάτου των 
τών άχράντων μυστηρίων. 'Ο  Δάντης δέ κατηγορήδη πολύ 
υπό τών „ευσεβών“ τής χώρας του, ότι τήν σκλήράν πραξιν 
άποδίδει μο'νον είς τόν αρχιεπίσκοπον καί ούχί είς άλλους
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συγχρόνους δυνάστας- Άλλ’ · ου δ εις ήδυντ'θη ν’ άχοδείξη, 
οτΐ;ό κληρικός ουτος, ηγούμενος της ίσχυρωτέρας τότε με- 
ρίδος, δέν είχε την μεγίστην έπιρροήν,. έκτος δε τούτου, 
κατά' τον βασιλέα. Ίωάννην τον σοφόν, παλαιότερόν τ ι Χρο
νικόν της .Πίσης λέγει ρητώς, οτι μόνος ένοχος του τοιού- 
του θανάτου του' κόμητος ίτο ν  ό αρχιεπίσκοπος και οί άλλοι 
αρχηγοί των Γιβελλίνων, ό δ έ  Οΰβέρτος Φολιέττας, μετα
γενέστερος. μεν, άλλ’ έμβριθής Ιστοριογράφος έκ Γενούης, 
αναφέρει, ότι ό 'Ρογηρος έξέλεξε τό. είδος τούτο του θανά

του διά τόν ΟύγολΤνον καί τούς υιούς του, όπως συμμόρ
φωση κατά λέξιν προς τό θειον παράγγελμα, καθ’ § ¿-κλη
ρικός δέν πρέπει να χύνη αίμα.

Ό  τόπος του ανοσιουργήματος, ό πύργος έκεΐνος τού 
Γουαλάνδη, ώνομάσθη εκτοτε „Πύργος της κείνης“, σώζεται 
δε μέχρι -της σήμερον τό κατώτερον αυτού μέρος, έφ’ ου 
άργότερον έπωκοδομτ&η τό παλατιού μετά τού ωρολογίου, 
τό κείμενον εγγύς τού μεγάρου των ιπποτών τού άγιου 
Στεφάνου. ΦΙΛΙΓΓδΡ.

Φ Υ Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α  Τ Ο Υ  Γ Ε Λ Ω Τ ΟΣ .

Ή  κίνησις των μυώνων του προςώπου, την όποιαν συν
ήθως χαρακτήρίζομεν διά τού ονόματος „γέλως“, εΤνε ίδιό- 
της. άποκλειστικως άνήκουσα είς ημάς τούς ανθρώπους καί 
έκδηλουμένη όχι μόνον όταν ήμε8·α εύθυμοι έξ εξωτερικών 
χαροποιών έντυπώσεων, αλλά καί όταν ένθυμώμεθα περι- 
στατικόν τ ι εύχάριστον τού βίου μας ή καταλαμβανώμεδ·α 
υπό αυτομάτων ίδεών, προκαλουσών ττν ϊλαρότητα της ψυ
χής. , Παρόμοιόν τι είς τά  ζώα παρατηρούμεν μόνον είς τούς 
κΰνας καί τούς πιθήκους, οίτινες έν εύφροσύνω καταστάσει 
διατελοΰντες συστέλλουσι προς τά  όχίσω σπασμωδικώς τούς 
μυώνας τού στόματος, άλλ’ ή έκδήλωσις όμως αυτη τών 
έσωτερικών των αίσθημάτων εΐνε τόσον άφανής, ,ώςτε την 
παραβλέπομεν καί προςέχομεν μόνον είς τάς άλλας, καί φα- 
νερωτέρας, κινήσεις τού σώματός των, δι’ ών ό ανθρωποει
δής πίθηκος καί ό φιλάνθρωπος κύων συνειθ-ίζει νά έκφράζη 
την χαράν του.

Ό  γέλως κατ’ άρχήν εΤνε κίνησις ανεξάρτητος της θε- 
λήσεώς μας, ύπόκειται δέ είς αυτήν καί ακολουθεί μετά 
τόσον περισσοτέρας εύπειθείας τάς προςταγάς της, όσω πε
ρισσότερον. καί ό άνθρωπος προςαρμόζεται προς τάς διατά
ξεις τού λεγομένου πολιτισμού, όςτις τον διδάσκει πώς δύ- 
ναται, κατά τάς περιστάσεις νά τροποποιή τήν έκρηξιν τής 
χαράς του, ή νά τήν περιορίζη καί νά τη δίδη μίαν εύγε- 
νεστέραν μορφήν, ή νά τήν νοθεύη καί, κατά τήν γνώμην 
του Ταλλεϋράνδου, νά τήν μεταχειρίζεται ώς τήν γλώσσαν 
του, νά κρύπτη δηλαδή δ ι’ αυτής τά  άληθή φρονήματα 
καί αισθήματα του καί νά παραμορφόνη αυτά κατά τό 
δοκοΰν.

. Καί ύπ’ άμφοτέρας ταύτας τάς έπόψεις — ήτοι καί 
ως άκουσία έκρηξις. καί ώς προμελετημένη παραμόρφωσις 
τών ιδίων ίδεών καί αίσθημάτων — ό γέλως εχει πολλήν 
σπουδαιότητα καί σημασίαν διά τήν καθόλου φυσιογνωμικήν, 
τής οποίας κύριος σκοπός εΐνε έκ τού προςώπου τού ανθρώ
που νά.διαγνώ ή τόν χαρακτήρα του έν γένει, ή τό είδος 
των κατά δεδομένην τινά στιγμήν σκέψεών του. Διά τούτο 
νομίζομεν, ότι οί ήμέτεροι άναγνώσται ούχί.μετ’ άδιαφορίας 
θ ’ άναγνώσωσι παρατηρήσεις τινάς περί τών διαφόρων εί- 
δών καί σημασιών τού γέλωτος, τάς οποίας έδημοσίευσεν έν 
ίδιαιτέρω βιβλίω εις έξοχος διδάσκαλος τής μιμητικής τέ
χνης, ό έν,Παρισίοις ηθοποιός. Κοκελΐνος, καί έξ ών συνάγε
ται, ότι έκαστος υποκριτής άπαραι,τήτως οφείλει νά γινώ- 
,.σκη κατά- βάθος, καί ψυχολογικώς ν’- άναλύη πάσας τάς άπο- 
•χρώσεις τής; έκφράσεως τού .προςώπου.

‘Ο ρη&είς υποκριτής τού Γαλλικού θεάτρου διαιρεί τόν 
• γέλωτα εΐς διαφόρους ’ κατηγορίας μή λαμβάνων ύπ’ οψιν 
τόν φυσικόν μόνον καί άκοΰσιον γέλωτα, όςτις διά τόν πα

ρατηρητήν δεν εχει ανάγκην μελέτης, άν καί ό ηθοποιός 
τούτον προ πάντων δυςκολεύεται ν’ άπομιμηθή, άκριβώς 
ένεκα τής αφελούς φυσικότητός του. ’Εκ τών κατηγοριών 
τούτων άναφέρομεν μόνον όλίγας καί έν πρώτοις τό είδος 
έκεΐνο, τό όποιον είς τήν γλώσσάν μας θά  ήδυνάμεθα νά 
όνομάσωμεν „δουλικόν γέλωτα“ (rire complaisant).

Ό  „δουλικός γέλως“ προέρχεται έκ τής συναισθήσεως 
τής υποταγής καί ύποτελείας, εΐνε δηλαδή τρόπον τινά ή 
πληρωμή χρέους ευγνωμοσύνης ή καί ή προεξοφλησις μελ-, 
λούσης χάριτος, τήν οποίαν ό μέν àvapivei καί προςδοκά 
άπό τού άλλου, εΐνε ή ταπεινή δουλοφροσύνη ένός υποκει
μένου χρός έν έτερον υποκείμενον. Τόν γέλωτα τούτον εύ- 
ρίσκομεν, ώς δίίσχυρίζεταί ό Κοκελϊνος ότι παρατήρησε πολ- 
λάκις, είς άν&ρώπους έχοντας πεπλατυσμένα τά  πέλματα 
τών ποδών των. Ο δουλικώς γελών έχει τήν συνήθειαν 
νά γελά είς παν ό,τι δήποτε τω εΐπη τις, δέν έννοεΐ δέ νά 
κάμη διαφοράν καμμίαν, άφ’ ού το κυριεύον αυτόν αίσθημα 
εΐνε ή δουλοφροσύνη. Γελά δε άνευ ήδονής, καί όταν τω 
διηγηθη τις ιστορίαν τινα ή περιστατικόν, σκοπόν μεν έχου- 
σαν νά κινήση τό άκροατήριον είς άκράτητον γέλωτα, κατ’ 
ουσίαν δέ οδσαν ανιαρωτάτην, ό γέλως του θά φθάση είς 
τό άκρότατον σημεϊον, άλλα τούτο άκριβώς καθιστά τόν γέ
λωτά του καί τόσον δόλιον, διότι ό γελών μόνον έκ δουλο- 
πρεπείας πολλάκις άφίνει τόν διηγούμενον νά έχη τήν ίδέαν, 
ότι ή ίστορίά του εΐνε κωμικωτάτη καί έν τή Ιδέα ταύτη 
τόν έξαπατά νά τήν διηγηθή καί είς άλλους ανθρώπους, 
οίτινες τόν άκροώνται, πρός θλΐψίν του, μετά τής παγεράς 
σιγής τής άδιαφορίας καί άπαθείας.

'Γπάρχει όμως καί παραφυάς τις τού είδους τούτου τού 
γέλωτος, ήτις δ'εν έχει τήν πηγήν της είς τήν δουλοπρεπή 
ψυχήν τού γελώντος, άλλα προέρχεται τεχνητώς διά νά έπι- 
τευχΟή εις ώρισμένος σκοπός. Τόν γέλωτα τούτον ευκόλως 
δυνάμεθα ν’ άναγνωρίσωμεν, διότι πολλάκις διακόπτεται έν 
μέσω τής έκρήξεως καί αντικαθίσταται δι’ ένός ακουσίου 
χασμήματος. Τοιουτοτρόπως γελώσιν, ώς έπί τό πολύ, οί 
άνθρωποι έκεϊνοι, παρ’ ών έδανείσθημεν χρήματα — γελώσι 
δέ τόσιο έμφατικώτερον, όσω μεγαλείτερον εΐνε καί τό πο- 
σόν τών δανεισ&έντων χρημάτων καί έν τη περιστάσει 
ταύτη φαίνονται τρόπον τινά γελώντες φυσικώς, διότι σκέ
πτονται, ότι τά  δοθέντα χρήματα ουδέποτε δ·ά λάβωσιν 
όπίσω, καί τούτο άκριβώς προκαλεΤ την μεγάλην των ίλα- 
ρότητα. 'Ο  έκ φυσικής δουλοπρεπείας γελών, καθ’ ήν στιγ
μήν έκρήγνυται είς γέλωτα, ούδεμίαν έχει ώρισμένην oxt- 
σθο.βουλίαν, — σάς προςφέρει μέ άλλους λόγους τόν γέλωτά 
του απαράλλακτα όπως' καί ό υπηρέτης προςφέρει έίς τους 
προςκεκλημένους έν κυάθιον τεΐου ή έν ποτήριον οίνου. 'Ο

Ο ΟΚΤΟΛΙΝΟΣ ΕΝ ΤΩ' ΠΓΡΓΩ ΤΗΣ ΠΕΙΝΗΣ
K età  rrv  είκένα το!» χα ΐηγ. Η. Jenny.
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δουλοπρεπής γέλως εΐνε μεγαλόφωνος και δορυβώδης, αλλά 
ψοχρΒς καί .„λευκός“, ούτως είπέϊν, τό χρώμα, ώς συνετί
ζουν οί ύποκριταί νά λέγωσι περί σκηνικών ύποδέσεων, αΐ- 
τινες δέν συγκινοΰσι τό δημόσιον, ουδέ παρασύρουσιν αυτό 
είς Ινθ'Ουσιασμόν.

Είς Ιτεραν κατηγορίαν ανάγεται ό λεγόμενος ,,μοχδη- 
ρός γέλως“, ό όποιος άπαντα μάλλον είς τά  μυδιστορήματα 
καί είς τά  δράματα, παρά είς τόν πραγματικόν βίον, διότι 
ό διαπράττων μίαν κακήν πράξιν άνδρωπος σπανίως γελά, 
άλλ’ ό ήδοποιός, ό προτιδεμενος νά έκτελέση εν άπαίσιον 
έργον, οφείλει νά ήνε καλώς έξωπλισμένος και διά του γέ
λωτος τούτου, πρέπει δηλαδή !ν εύδέτω ώρα νά έκπέμψη 
επανειλημμένος τρία ή τέσσαρα ,,χά . . . χα . . . χά!“ νά 
έπίδείξη τρίζοντας τους όδόντας του καΊ νά περιστρέψη τους 
βολβούς των οφθαλμών. Εις προδότης αρπάζει τά  τέκνα 
φιλοστόργου μητρός, ή ληστής τις άπάγει, την παραμονήν 
του γάμου της, μίαν χαρδένον είς τά  όρη, ή μνησίκακος 
υπηρέτης διψών έκδίκησιν δέτει πυρ είς τον οίκον του κυ
ρίου του — τά πράγματα ταυτα, γινόμενα έπί σκηνής, πρέ
πει. πάντοτε νά συνοδεύονται υπό του ,,χά . . . χα . . . χά!“ 
καί τής αγριωπής έκφρώσεως του προςώπου.

"Ολως διάφορον τούτου εΐνε τό ,,καταχθόνιον μειδίαμα“, 
του οποίου τέλειον πρότυπον μάς παρέχει ο Μεφιστοφελής, 
έν τώ Φάουστ τού Γκαΐτε, καί 6 δον Ζουάν. ’Εν τώ μει- 
διάμαει τοότω έκδηλούται ή φόσις του πεπτωκότος αγγέ
λου, δ ι’ αυτού δ ’ Εκφράζεται ούχί τ  ωμή χαρά έπί τή  κακή 
πράξει,.άλλ’ ό δρίαμβος του αρνητικού πνεύματος, νομίζον- 
τος ότι εΐνε νικητής απέναντι του Θεού. Καί ό μέν Κοκε- 
λΐνος διατείνεται, ότι καί τό μειδίαμα τούτο μόνον Ιπί σκη
νής ευρίσκεται, άλλ’ ημείς νομίζομεν, οτι καί είς τον καθ·’ 
ημέραν βίον άπαντα, ούχί βεβαίως είς συνήθεις καί κοινούς 
ανδρώπους, άλλ’ είς πεπτωκυίας ψυχάς, αίτινες τήν μελαγ
χολίαν καί τήν λύπην έπί τή  πτώσει των πειρώνται νά κα- 
ταπνίξωσι διά του πείσματος εναντίον τών έξ ουρανού βου
λήσεων.

Τον ,,υπουλον γέλωτα“ αποδίδει ό Κοκελίνος κυρίως 
είς τάς γυναίκας καί λέγει, ότι τό εΐδος τούτο δυνάμεδ-α 
ν’ άποκαλέσωμεν καί „γέλωτα όπισδτν του ριπιδίου“. Πα
ραδείγματος χάριν. Εύφυολόγος τις κύριος διηγείται Εν 
τινι συναναστροφή κυρίων καί κυριών μίαν λίαν δηκτικήν 
καί τολμηράν Ιστορίαν, έχει δε τήν ικανότητα νά έκλεγη 
τόσον έπιτηδείως τάς λέξεις, ώςτε αυταί μεν καδ’ εαυτάς 
μηδέν νά έχωσι τό  έπιλήψιμον, άλλ’ υπό τόν περιβάλλοντα 
αύτάς πέπλον είς πάντας νά ύποδεικνυωσι τά  τρωτά σημεία.

Αί κυρίαι άκροώνται μετά προςοχής τήν διήγησιν καί 
μετά τής ίδιαζούσης ,είς τό γυναικεΐον φϋλον δεξιότητας γε- 
λώσι κατ’ Εδίαν, δωρακούμεναι χάριν προφυλάξεως δπισδεν 
τού ριπιδίου των. Αν ή συγκρατουμένη ίλαρότης άπειλή 
νά έκραγή είς άκάδεκτον γέλωτα, τό ¡5ιπίδιον άνυψοΰται 
μέχρι τής κόμης, ύποτρέμουσα δέ τις μόνον κίνησις τής χει
ρ ός προδίδει τά  συμβαίνοντα όπισδεν τού φιλαρέσκου χαρα
κώματος. Παρελδόντος τού κινδύνου, τό βιπίδιον καταβι- 
βάζεται αδδις μέχρι τών όφδαλμών καί ήδη, αντί γελών- 
τος, βλέπομεν πρόςωπον μετ’ αφελούς χάριτος μειδιών.

Τόν υπουλον τούτον γέλωτα δυνάμεδα να παρατηρή- 
σωμεν καί έν τ«Τς σιδηροδρομικαΐς άμάξαις. Προβεβηκυΐά 
τις τήν ηλικίαν κυρία καί μία νεαρωτέρα συνοδός εύρίσκον- 
ται Ιν τή αυτή άμάξη μετά δύο κυρίων. Άμφότεραι αί δυ- 
γατέρες τής Ευας φαίνονται κοιμωμεναι, καί ή μέν πρεσβυ
τέρα άληδώς κοιμάται, άλλα περί τής νεωτέρας έπιτραπήτω

ήμιν ν’ άμφιβάλλωμεν, ότι ό Μορφευς πραγματικώς. τήν κα
τέλαβε, διότι άπό καιρού είς καιρόν τά βλέφαρά της φαί
νονται ώςεί έλαφρώς κινούμενα, διά μέσου δ έ . τών βλεφαρί
δων έκπέμπεται φωτεινή τις άκτίς προς τούς απέναντι κα- 
δημένους συνοδοιπόρους. Καί οδτοι μέν ούδέν πονηρόν υπο
πτεύονται, Βέν προςέχουσιν είς τάς κοιμωμένας γυναίκας καί ή 
συνομιλία των προςλαμβάνει όλονέν τήν χροιάν τής δηκτικής 
γλώσσης τού Λουκιανού ή τού 'Ραβελαί, Ιφ’ όσον νομίζουσιν 
εαυτούς καδ’ όλοκληρίαν άπομεμονωμένους. ’Εάν την στιγ
μήν ταύτην εύρίσκετο εις παρατηρητής έν τή αυτή άμάξη, 
ήδελεν ουτος παρατηρήσει έπί τού προςώπου τής κοιμωμένης 
νεαράς κυρίας όλα τά  στάδια τού ύπουλου γέλωτος. Ή  πο
νηρά τά  πάντα άκούει καί δά  έπιδυμή βεβαίως ν ' άνοίξη 
τούς όφδαλμούς καί νά γελάση έκ καρδίας διά  τήν άστείαν 
διήγησιν, άλλά τούτο εΐνε άδύνατον, δεν πρέπει ουτε καν 
νά κινηδή καί αντί πάσης δυσίας δέν δέλει νά κινήση τήν 
υπόνοιαν, ότι ακούει.

Καί πρώτον άρχίζουσιν αί γωνίαι τού στόματος έλα
φρώς νά συσπώνται, οί όφδαλμοί μόλις καί μετά βίας μέ- 
νουσι κεκλεισμένοι, ολαι δέ αί λοιπαί κινη'σεις τών χαρα
κτήρων τού προςώπου προδίδουσι τήν έσωτερικήν τών αί- 
σδημάτων τής νεαράς γυναικός αγωνίαν. Έ άν  ό πειρασμός 
αΰξηδή ετι μάλλον, ή κυρία άναγκάζεται νά προςποιηδη 
μετ’ άπαραμίλλου έπιτηδειότητος, ότι κινείται καδ’ ύπνους 
άκουσίως, καί μεταβάλλει δέσιν έξαπλουμένη είς τήν γωνίαν 
καί πιέζουσα την κεφαλήν της έπί τού προςκεφαλαίου. Καί 
πραγματικώς ή ουτω καδεύδουσα ωραία διασκεδάζει έξαί- 
ρετα καί συλλαμβάνει τήν άπόφασιν νά διηγηθη είς τάς 
φίλας της τήν κωμικήν ιστορίαν τών συνταξειδιωτών της, 
άν δέν τήν λησμονήση.εως ου φδάση είς τά  ίδια. ,,Άλλά 
δά  τήν ένδυμήται, έπιλέγει ό Κοκελίνος, καί δά  τήν διη- 
γηδ·ή καί, έν μέσω κυριών ευρισκόμενη, δά  έκραγή είς γέ
λωτα δορυβώδη καί άκράτητον.“

'Γπάρχουσι προςέτι καί γυναίκες τινες, τών οποίων ή 
τέχνη τού ύπούλως γελάν εΐνε τελεία καί δαυμαστή. Αύταί 
άκούουσι τόν διηγούμενον σκανδαλώδη τινά Ιστορίαν μετά 
τής μεγίστης άπαδείας καί αδιαφορίας καί δέν φαίνονται 
ότι έννοουσι πλέον τ ι, παρ’ όσον σημαίνουσι καδ’ εαυτάς 
αί άκακοι λέξεις. Ό  κανδός τού όφδαλμού κινείται μόνον 
ολίγον καί τήν έσωτερικήν ηδονήν δύναται νά διίδη διά 
τής κινήσεως ταότης μόνον ό προςεκτικός παρατηρητής. 
Τοιαΰτας κυρίας, έχούσας τήν δύναμιν νά συγκεντρόνωσι 
τόν γέλωτα είς εαυτάς, ευρίσκει τις πρό πάντων είς τάς 
άνωτέρας τάξεις τής κοινωνίας, όπου κυρίως Επικρατεί ό πό- 
δος πρός παν σκανδαλώδες καί έρεδιστικόν τών αίσδήσεων.

"Ολας τάς άποχρώσεις τού ύπουλου γέλωτος δύναταί 
τις νά μελετήση, λαμβάνων τόν κόπον διαρκούντος έπισήμου 
τινός γεύματος ή δείπνου νά στρέψη τήν προςοχήν του πρός 
τούς προςφέροντας τά  διάφορα φαγητά ύπηρέτας. Τά κα
θήκοντα πάντων τους άναγκάζουσι ν’ άκούωσιν όλας τάς συν
διαλέξεις καί νά συμμετέχωσιν αυτών, παδητικώς βεβαίως· 
πάσα άστειότης Επενεργεί έπ’ αυτούς έντονώτερον καί δρα- 
στικωτερον παρά έπί τους άλλους δαιτυμόνας καί όμως 
όφείλουσι νά έχωσιν είς τά  πρόςωπά των έζωγραφημένην σο- 
βαράν καί μεγαλοπρεπή άχάδειαν. Έ ν  τή  καταναγκαστική 
ταυτη δέσει ό γέλως έκρήγνυται διαφοροτρόπως, καί ούχί 
σπανίως σταγών λιπαρού ζωμόύ ή έμβάμματος, καταπεσούσα 
έκ τής σειομένης λόπάδος έπί λευκοτάτης μεταξωτής έσδή- 
τος, προέρχεται κυρίως έκ τών σπασμωδικών κινήσεων του 
ύπουλου γέλωτος τού υπηρέτου. Διά τούτο προτιμώτερον
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εΐνε, είς τά γεύματα, πρίν ή διηγηδή τις κωμικόν τ ι άνεκ- 
δοτον, να περιμένη έως οδ Βοδή ζωμός καί έμβαμμα είς 
όλουζ τούς παρακαδημένους, διότι ύπάρχει πάντοτε κίνδυ
νος, μία άπλή άστειότης, εις ιιονντος, ώς λέγουν, νά κατα- 
στρέψη βαρύτιμον γυναικεΐον ίμάτιον.

Έτερον είδος εΐνε ό λεγόμενος ,,δεατρικός γέλως“. Αυ
τόν τόν βλέπομεν- πρό πάντων είς τους έπαρχιώτας τους 
άφικνουμένους είς τήν πρωτεύουσαν διά νά έπισκεφδώσι τά 
μεγάλα δέατρα καί ν’ άκούσωσι τά  νεώτερα δράματα καί 
τάς άστειοτέρας κωμωδίας. Ό  γέλως οδτος εΐνε ηχηρός 
καί αφελής, ανήκει δέ είς άνδρώπους, οί όποιοι έρχονται μέ 
τήν σταδεράν καί άμετάκλητον άπόφασιν νά διασκεδάσωσιν, 
εύρίσκουσι δέ καί ευκόλως άφορμάς πρός διασκέδασιν, διότι 
δέν τους κατέλαβεν άκόμη ή άποχαύνωσις τής πρωτευούσης. 
Ό  έπαρχιώτης γελα είς τά  δέατρα άνευ όπισδοβουλίας καί 
τόσφ δορυβωδέστερον, όσω μάλλον έχει τήν συναίσδησιν, 
ότι έπλήρωσε προηγουμένως τόν γέλωτά του καί δέλει έπί 
τέλους αντί τών χρημάτων του νά έχη ό,τι εΐνε δυνατόν. 
Οί ευτυχέστεροι τών άνδρώπων δά  ήσαν οί ύποκριταί, άν 
τό κοινόν άπετελεΐτο πάντοτε έξ Επαρχιωτών, διότι δ ά  εΐχον 
τήν πεποίδησιν, ότι δά  έχειροκροτούντο άκαταπαύστως. 'Ο  
γέλως τών έχαρχιωτών Ιχει καί κολλητικήν δύναμιν, μετα
δίδεται καί είς αυτά τά  εστιατόρια, καταλαμβάνει δέ καί 
αύτους τούς ,δυρωρούς καί τούς φύλακας τής τάξεως, τούς 
έξω τού δεάτρου περιπολούντας. Οί έπαρχιώται βλέπουσιν 
άλλήλους καί γελώσιν άμοιβαδόν, ώςπερ καί οί περιηγηταί 
οί συναντώμενοι άπροςδοκήτως εις τινα έξαιρέτως περικαλλή 
το ποδεσιάν, άνταλλάσσουσι δέ καί παρατηρήσεις τινάς ένίοτε, 
διότι ώς έξ Ενστίκτου γνωρίζονται μεταξύ των καί χαίρουσιν 
ότι συνεννοούνται καί συνδιασκεδάζουσι.

Παράρτημα τού θ·εατρικού γέλωτος εΐνε τά ' δεατρικά 
δάκρυα — Ιδίωμα καί τούτο τών έχαρχιωτών άναφαινόμε- 
νον, οσάκις, μτ διδομένης κωμωδίας, άκούωσι δράμα, έπειδή 
δέν δέλουσι νά χάσωσι τάς εσπέρας, καδ’ άς διατρίβουσιν 
έν τή πρωτευούση. Κλαίουσι λοιπόν μέ τόσον αφελή ειλι
κρίνειαν, μέ όσον πατριαρχικήν γενναιότητα έδωκαν τά  χρή
ματά των, τά  όποια προδυμώτερον δά  έδιδον διά νά γε- 
λάσωσι.

Τήν συνέχειαν τής γιλαστιχής  ή χλανστικής ταύτης 
διαδέσεως τών έχαρχιωτών δύναταί τις νά παρακολουδήση 
κατόπιν είς τά  λεωφορεία καί τούς τροχιοδρόμους, βλέπων 
τά  πρόςωπα τών άνδρώπων τούτων Επανακαμπτόντων έκ 
του δεάτρου είς τά  ίδια, διότι ή έντόπωσις έκ τής παρα-

στάσεως παραμένει είς αυτούς ζωηρά έπί μακρόν. Πάσα πα- 
ράστασις, είτε εΐνε κωμωδία, είτε τραγωδία, άφίνει είς αυ
τούς έντυπώσεις πραγματικού γεγονότος καί κυριεύει έπί 
πολλάς ημέρας τά  αίσδήματα καί τόν νουν των, είς τρόπον 
ώςτε, άφ’ ου μετά πάροδον πολλών εβδομάδων έπιστρέψω- 
σιν είς τάς έστίας των, διηγούνται λεπτομερώς καί ώς έπί 
τό πολύ άκατανοήτως τήν ύχόδεσιν τών δεαδέντων, άρχί· 
ζουσιν αδδας έκ καρδίας νά γελώσιν ή, χωρίς νά αίσδαν- 
δώσι τήν παραμικράν έντροπήν, άφίνουσι νά καταπέσωσιν 
όλίγα δάκρυα έκ τών όφδαλμών των.

Ό  δεατρικός γέλως εΐνε ή είλικρινεστάτη καί άδωο- 
τάτη Ικδήλωσις τής εύδυμίας, διότι προέρχεται έξ έντυπώ- 
σεων ενός κόσμου τής φαντασίας, είς τόν όποιον ουδεμία 
συμβαίνει διάψευσις τών έλπίδων καί προςδοκιών μάς.

’Ακόμη μίαν Ιδιαιτέραν κατηγορίαν τού γέλωτος έκ τού 
βιβλίου τού Κοκελίνου δ ’ άναφέρωμεν καί περαίνομεν τάς 
σημειώσεις ταύτας, τόν ,,ύπουργικόν γέλωτα“, μέ άλλους 
λόγους τόν γέλωτα τών έν τοΐς δημοσίοις γραφείόις ασχο- 
λουμένων.

Οί έν τινι τοιούτφ γραφείο» ύπάλληλοι εΐνε ώς τά  παι- 
δία έν τη σχολή — έχουν ένα έκτακτον φόβον καί μίαν 
άπερίγραπτον άπέχδειαν πρός τήν έργασίαν τών, προδυμως 
δέ συλλαμβάνουσι πάσαν ευκαιρίαν νά διακόψωσι τήν έργα
σίαν των ταύτην. Τό μέγιστον κατόρδωμα συνίσταται είς 
τό νά κερδήσωσι μίαν στιγμήν άργίας· όταν τις λοιπόν γελά, 
δέν δύναται καί νά Εργάζεται, ευχαριστείται ουτω δέ πολυ 
περισσότερον, παρά Ιάν έδιόρδωνε μίαν νέαν γραφίδα ή 
έπτυσσε τον χάρτην. Γελώσι λοιπόν δι’ όλα καί δι’ ούδέν 
— διά τό μάλλον ανούσιον άνέκδοτον, διά τήν παλαωτά- 
την αστειότητα, διά τόν ύπουργόν, διά τόν τμηματάρχην, 
διά τούς συμβούλους, καί διά τούς ύπηρέτας άκόμη — προ 
πάντων όμως διά τούς άνωτέρους υπαλλήλους, φυσικώς οταν 
δέν εΐνε παρόντες, ιδιαζόντως όμως γελώσιν έπί μακρόν καί 
καγχάζοντες διά τινα οίκιακήν ένόχλησιν ή άλλην τινά δυς- 
αρέσκειαν τού τμηματάρχου. Μόνον περί ενός πράγματος 
δέν γελώσιν έν τοΐς γραφείόις, καί τούτο εΐνε ό προβιβασμός 
ενός συναδέλφου.

Ταΰτα κατά τόν περιφανή Κοκελΐνον. Αί ήμέτεραι Βέ 
άναγνώστριαι δύνανται έπί τή βάσει τών σημειώσεων τού
των νά κάμωσιν ιδιαιτέρας παρατηρήσεις είς τόν κύκλον τών 
γνωρίμων των καί ν’ άνακαλύψωσιν, εί δυνατόν, καί άλλας 
κατηγορίας τού γέλωτος, αίτινες διέφυγον τήν προςοχήν τού 
έξοχου ύποκριτού τού έν ΙΙαρισίοις Γαλλικού δεάτρου'.

ΓΕΛΑΣΙΝΟΣ.

Η Ε Π Α Ι Τ Ι Σ .
(σννέχειο)·

V.

Καί όμως ουδέ αυτή ή φορά ήτον ή τελευταία τής είς 
τήν εικόνα προςελεύσεώς του. 'Ο  Φρέβεν καί ό γέρων 
συχνότατα, συνηντώντο πρό αύτής καί ό Δον Πέτρος ήσδά- 
νετο βαδμηδόν πλείονα πρός τόν νέον κλίσιν, καί τούτο 
ένεκα τών σεμνών καί ακριβών ίδεών του, τής έρασμίας εί- 
λικρινείας του καί έν γένει τών τρόπων του, Βεικνυόντων 
ύγιεστάτην ανατροφήν, έξαιρέτους γνώσεις καί σπανίαν διά 
τήν ηλικίαν του στόχασιν. Ό  γέρων ήτο μέν ξένος έν τη 
πόλει έκείνη καί έφερε βαρέως τήν έρημίαν του, άλλά Βέν

ήτο πάλιν καί τόσον άναίσδητος πρός τόν κόσμον, ώςτε ν’ 
αποφυγή διά παντός πάσαν πρός πάντα συναναστροφήν. Εκ 
τούτου συνέβη, ώςτε νά προςοικειωδή άνεπαισδήτως προς 
τόν νέον έκεΐνον, δςτίζ άλλως προςείλκυσεν άσυνήδως αυτόν 
καί ένεκα τούτου πρό πάντων, δτι είχε κοινόν μετ’ αύτοΐί 
τιμαλφέστατον αίσθημα, τήν άγάπην δηλ. πρός τήν είκόνα 

1 έκείνην.
Έντεύδεν Εξηγείται πώς συνώδευεν είς τούς περιπάτους 

πάντοτε περίχαρις τόν Φρέβεν καί διατί τόσον συχνά τόν 
προςεκάλει διά νά τόν κάμνη τό εσπέρας συντροφιά. "Οτε 
Βέ εσπέραν τινά τό Ιστιατόριον του Ξενοδοχείου ήτο. πλή-
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ρες, παρά το σύνηδες, ξένων και περί αυτούς έκάδηντο πολ
λοί άλλοι, εις τρόπον ώςτε παρεκωλύετο η όπωςούν έμπι- 
στευτική . συνδιάλεξίς των, εΐπεν ό Δον Πέτρος πρός τόννέον 
φίλον, του: · . . . . .

,- — ,,Έάν απόψε, δεν- έδώκατε πράγματι ύπόσχεσιν είς 
καμμίαν κυρίαν, την. οποίαν ίσως σκοπεύετε νά καταλάβητε 
μέ.κιδάραν προ του παρακόρου της, τ  άν δέν Σάς έμποδίζη 
άλλη τις ύπό8·εσ.ις, έπεδόμουν νά Σάς προςκαλέσω νά πά
ρετε. .ολίγον γνήσιον Ισπανικόν οίνον μαζή μου επάνω είς τό 
δωμάτιήν μου.“

— ,,Μ'ε τιμάτε υπερβολικά“, άπεκρ[8·η ό Φρέβεν ,,ούδε- 
μία δε ύπόσχεσις μέ δεσμεύει, διότι δεν γνωρίζω καμμίαν 
έδώ γυναίκα· έπειτα καί ,δ'εν συνειδίζεται διόλου έδώ η νυ
κτερινή έν ταΐς όδοΐς μουσουργία, όόδέ αί προ του παρα
κόρου μετά τής έρωμένης συνομιλίαν Μέ πολλήν εύχαρί- 
στησιν.δά Σάς ακολουθήσω.“

'. — „Καλά λοιπόν λάβετε όμως υπομονήν μίαν στιγμήν, 
μέχρις ,ο2 συγυρίσω ολίγον τά πράγματα μέ τον Διέγον. Θά 
στείλω νά Σάς φωνάξω.“

.. . Ο γέρων απήγγειλε τήν πρόςκλησιν ταότην μετά παν
ηγυρικού τίνος, τόνου, δςτις έξενισε τον Φρέβεν. Τώρα μόλις 
¿νεδυμήδη, ότι πράγματι μέχρι τούδε δέν εΤχεν υπάγει ποτέ 
είς τήν κυρίαν του Δόν Πέτρου κατοικίαν, έπειδή πάντοτε 
συνηντώντο είς τήν μεγάλην του εστιατορίου αΐ8·ουσαν. Έ ξ 
όλων δέ τούτων, έδικαιούτο νά συμπεράνη, ότι ήτον όλως 
έκτακτος φιλοφροσύνη ή τελευταία πρόςκλησις, δ ι’ νς ό 
Ισπανός ήδέλησε νά τον τιμήση. Μετά εν τέταρτον της 
ώρας ένεφανίσδη. ό Διέγος κρατών δυο αργυρούς λαμπτήρας, 
ύπεκλίθη σεβασμίως πρό τού νεαρού ξένου καί προςεκάλεσεν 
αυτόν-' ,νά. τον άκολουδήση. Ό  Φρέβεν ήκολούδησεν αυτώ 
καί παρετήρησε διερχόμενος τό έστιατόριον πώς ολοι οί ξέ
νοι περιέργως ήτένιζον πρός ■ «ΰτόν συγκύπτοντες. Είς τό 
πρώτον πάτωμα ήνοιξεν ο Διέγος πλατείαν τινα δυραν καί 
ένευσε πρίς τέν.Φρέβεν νά εΕςέλδη. Έκπληκτος έμεινεν ο3- 
τος- επί τού κατωφλιού. 'Ο  γηραλέος φίλος του εΐχεν έκ- 
βάλει τό φράκον, έφόρει μαύρον καί σχιστόν Ιπιχιτώνιον μέ 
έρυδράν παρυφήν καί είς τήν μέσην του έκρέματο ξίφος μα- 
κρόν μέ έπιχρυσωμένην λαβήν φοινικούς μανδύας έπιπτεν από 
των ώμων του. Προυχώρησε δέ μεγαλοχρεπώς πρός δεξίω- 
σιν τού φίλου του καί χροέτεινε τήν λιπόσαρκον χείρά του 
από των πλατειών χειρίδων του. „Καλώς ωρίσατε, Δόν Φρέ
βεν“ . είπε, .„μη σάς κακοφανή, παρακαλώ, τό άπέριττόν μου 
δωμάτιον όταν. ταξειδεύη τις. δέν ήμπορεϊ νά ,έχη όλας τάς 
οίκιακάς αναπαύσεις του. ΓΙολύ βέβαια άναπαυτικώτεραι εΤνε 
αί έν Λισσαβόνι αΐδουσαί μου καί τά  διβάνια μου εΤνε γνή
σιας μαυριτανικής τέχνης· λάβετε, Σάς παρακαλώ, δέσιν 
πλησίον μου έπί τού στενού τούτου ανακλίντρου- · ο' οίνος 
τουλάχιστον τού ξενοδόχου εΐνε άνόδευτος καί καλός' κα
θίσατε!“

• .Καί τάυτα λέγων ,ώδήγησε τον ξένον- του: είς Ιν άνά- 
κλιντρον, πρό τού οποίου υπήρχε τράπεζα πλήρης γλυκισμά
των καί παρά ταυτα φιάλη οίνου- ό Διέγος έξετέλεσε καθή
κοντα. οίνοχόου καί έφερε πυρεία καί σιγάρα.

: ,’Από πολλού“ είπε πρώτος λαβών τόν λόγον ό Δόν 
' Πέτρος, „από. πολλού ήδη έπεδ·ύμουν..νά ομιλήσω άπαξ λίαν 

έμπιστευτικώς πρός υμάς, κόριε Φρέβεν, καί πιστεύω, νά μή 
καταφρονήτε-τήν πρός όμάς έμπιστοσύνην μου. Διότι, όταν 
συνήδως κατά την μεσημβρίαν. συνηντώμεδα.πρό τής-είκό- 
νος τής Λαύρας,. Σάς χαρετήρουν πολλάκις μετά πολλής 

-,προςοχής, οότω βυ&ισμένον είς τήν δέαν αυτής —, καί συγ

γνώμην, άν οί γεροντικοί μου όφδαλμοί ένεδρεύουσι τούς 
ίδικους;Σας — καί έπείσδην ότι αυτή ή είκών ένέχει ύψη- 
λότερόν τ ι  ένδιαφέρ.ον, μεγαλειτέραν δι’ υμάς σημασίαν, παρ’ 
ό,τι μέχρι τούδε μοί Ιξωμολογήδητε.“-

Ό  Φρέβεν ήρυδρίασεν 6 γέρων προςέβλεπεν .αυτόν μετά 
οξέος *αί διαπεραστικού βλέμματος ώςεί ήδελε νά διάγνωση 
τούς μυχιαιτάτους τού νεανίου λογισμούς- „εΐνε άληδές“ άπε- 
κρί8·η ουτος, -,,ή είκών αυτή έχει σπουδαίαν δ ι’ έμέ σημα
σίαν καί όρδώς διΐδετε, άν πράγματι νομίζετε, ότι ούχί τό 
καλλιτέχνημα μ’ ένδιαφέρει, αλλά τό υποκείμενον τού εικο
νίσματος.. Τούτο, τή άληδεία, μ’ έν8·υμίζει τήν.παραδοξο
τέραν, αλλά καί τήν ευδαιμονεστέραν τού βίου μου στιγ
μήν! Θά ποιραξενευδήτε ίσως ¿άν Σάς εΐπω, δτι εΐδόν ποτε 
κόρην τινά, ήτις εΐχεν απατηλήν όντως ομοιότητα πρός τήν 
είκόνα ταότην· άπαξ δέ μόνον τήν εΤδον καί ουδέποτε 
πλέον, καί διά τούτο ή άναζήτησις των έρασμίων χαρακτή
ρων της έν τή  είκόνι ταύτη αποτελεί τήν ευτυχίαν μου.“

— „Θεέ μου! Θεέ μου! τό ίδιον συμβαίνει καί είς 
έμέ!“ άνεφώνησεν ό Δόν Πέτρος.,

— ,,Αλλ’ ετι περισσότερον δά  παραξενευδήτε, εάν ομο
λογήσω“, έξηκολούδησεν ό Φρέβεν, „ότι μόνον περί ενός μό
νου μέρους τού προςώπου της γυναικός ταότης δύναμαι νά

' ομιλήσω. ’Αγνοώ άν εΤνε. ξανδή ή μελαγχροινή. άν τό μέ- 
τωπόν της εΤνε υψηλόν τ  χαμηλόν, άν ο! όφδαλμοί της εΐνε 
γαλανοί ή μαύροι, όλα ταύτα εΐνε άγνωστα είς έμέ! Άλλ’ 
ή κομψή αυτή ρίς, τό ερωτύλον αυτό στόμα, αί λεπτοφυείς 
παρειαί, ή αβρά σιαγών εΐνε άποτετυπωμένα έπί τ τ ς  έίκό- 
νος, ώς εΐδον αυτά ζωντανά.“

— „Περίεργον πράγμα! Καί αυτά τά  πράγματα, τά 
οποία συνήδως όλιγώτερον βαδέως έντυπούνται έν τή  μνήμη, 
ώς οί όφδαλμοί, τό μέτωπον καί ή κόμη, ήτό ποτε δυνατόν 
αυτά τά  πράγματα, αφού άπαξ μόνον τά  εΐδετε, τόσον 

.ζωηρά νά τά  ένδυμήσδε;“
— ,,Ώ! Δόν Πέτρε!“ εΐπεν ό νέος μετά συγκινήσεως, 

„στόμα, τό όποιον ίίπαξ  μόνον ¿φίλησε τις, έν. τοιοντο 
στόμα δεν λησμονεί τις ευκόλως. ’Αλλά δέλω νά Σάς διη- 
γηδώ πώς μοι συνέβη τούτο“ ,

— „Halt! ούτε γρύ!“ «νεφώνησε διακόπτων αυτόν ό 
Ισπανός· ’„Θά Σάς έδικαίουν νά με δεωρήτε πολύ κακώς 
άνατεδ'ραμμένον άν&ρωπον, έάν ήδελον άφαιρέσει δολίως 
παρά ιππότου τοιούτο μυστικόν, χωρίς νά τώ δώσω προηγου
μένως τό ίδικόν μου ώς ένέχορον. ’Εγώ πρώτος δέλω νά 
Σάς διηγηδ'ώ περί τής γυναικός έκείνης, τήν όποιαν ανα
γνωρίζω είς τήν παράδοξον έκείνην είκόνα, καί έάν 'Υμείς 
κατόπιν μέ νομίσετε άξιον τής εμπιστοσύνης Σας, τότε δό- 
νασ8-ε νά με ανταμείψετε με την ίδικήν Σας ίστορίαν. Άλλά 
δέν πίνετε διόλου· εΐνε γνήσιος ισπανικός οίνος καί πρέπει 
νά τόν συνειδίσετε, έάν δέλετε νά έπισκεφδήτε μετ’ εμού 
τήν Βαλεντίαν, όπου 8·ά Σάς μεταφέρω νοερώς διά τής άφη- 
γήσεώς μου.“

Έ πίον έκ τού ένδουσιαστικού έκείνου ποτού καί ό γέ
ρων ήρξατο λέγων.

VI.

,,Έγεννήδην; κύριε, έν Γρενάδα. Ό  πατήρ μου ήτο 
διοικητής συντάγματος, αυτός δέ καί ή μήτηρ μου κατή- 
γοντο άπό των άρχαιοτάτων οΐκων τού βασιλείου τούτου. 
Άνετράφην ώς χριστιανός καί έτυχον ευρύτατης έγκυκλοπαι- 
δίκής παιδεύσεως, ήτις παρ’ ήμίν δεωρείται ώς τό χαρακτη- 
ριστικώτερον κόσμημα της ευγενείας,. ό δέ πατήρ μου προ- • ΠΑΡΑ ΤΗΝ. ΠΗΓΗΝ, .

Κατ« τήν ελαιογραφίαν τοΰ Ε . Muniei
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ώρισέ με, οτε ήδη ήμην εικοσαετής *«ί άνεπτύχδην κάλ- 
λιστά σωματικώς, είς τ ο . στρατιωτικόν στάδιον. Άλλ’ ήτον 
άνδρωχος αυστηρότατος καί δλως άνεπιεικής έν τη  υπηρεσία, 
και επειδή έγνώριζε τήν αδυναμίαν τής μητρός μου προς 
έμέ, καί επομένως ύχώπτευε, ότι αυτη ήδελε χιδανώς τόν 
χαρακωλύη, διά των συχνών υπέρ έμού παρεμβάσεων της, είς 
τήν προςήκουσαν των καδηκόντων μου έκχλήρωσιν, αποφά
σισε νά μέ άποστείλη είς άλλο σύνταγμα, και ώς τόπον δια
μονής έξέλεξε τήν Παμπλόναν, ένδα τό έδρεϋον σύνταγμα 
διώκει ό δείός μου. Έ χει έξέμαδον. τά  στρατιωτικά, χολ- 
λήν άναπτύξας επιμέλειαν καί πειδαρχίαν, καί έντός δέκα 
ετών ήξιώδην τού βαδμού λοχαγού. "Οτε συνεπλήρουν τά  
τριάκοντα της ηλικίας μου έτη μετετέδη ό δείός μου είς 
Βαλεντίαν, και έπειδή ηδυνατο πολύ παρά τοΤς στρατιωτι
κούς κύκλοις ευκόλως κατώρ&ωσε νά με παραλαβή εύδ-υς 
μετά τήν πάροδον ήμίσεος έτους ώς υπασπιστήν του. "Οταν 
όμως έφδασα είς Βαλεντίαν, χολλαί ήδη εΤχον έπέλδει μετα- 
βολαί είς τόν οικον του δείου μου. Προ πολλού εΐχεν αυ
τός, έν Παμπλόναήδη, χηρεύσει, άμα δέ άφικόμενος είς Βα
λεντίαν ¿γνώρισε χλουσίαν τινά χήραν, τήν όποιαν καί είχε 
νυμφευδή. ολίγας Εβδομάδας πρίν υπάγω Ιγώ έχεΐ. Δόνα- 
σδε νά φαντασδήτε την έχχληξίν μου, όταν μοί συνέστησε 
ήλικιωμένην τινά γυναίκα, τήν οποίαν ώνόμασε σύζυγόν του- 
άλλ’ ή έκπληξίς μου ηύξησε καί μέτεβλή&η είς χαράν άμα 
τη έμφανίσει κορασίου, ωραίου ώς ό ήλιος, τό όποΤον ώνό
μασε Λαύραν και έξαδέλφην μου. Μέχρις έκείνης τής έπο- 
χής δέν εΐχον έτι αγαπήσει καί ενεκα τούτου οί φίλοι μ ’ 
άπεκάλουν συνήδως Πέτρον τόν ηίτρινον, άλλ’ ή πέτρα 
έτάκη τώρα ώς κηρός ύπό τά  πύρινα τής Λαύρας βλέμ
ματα,“'

,,'ΓμεΤς λέγετε τήν εΐδετε, Δον Φ'ρέβεν, καί ώ είχών 
έκείνη αποδίδει όπωςύυν πιστώς τήν ουρανίαν μορφήν της, 
άν τω όντι δύνάταί ποτέ δνητός τεχνίτης νά μεταρσιωδή 
είι> τά  δαυμαστά τής φύσεως έργα και ν’ αποτύπωση 
αυτά διά του χρωστήρος. Ένδυμούμαι, άκριβώς κατ’ αυ
τόν τόν. τρόπον είχε πάντοτε τήν κόμην, και μετά τής αυ
τής, ώς έν τή  είκόνι παρίσταται, ύπερηφανείας έφερε τόν 
πΐλον μέ τά  κυματίζοντα πτερά, καί δταν ύπό τάς μακράς 
βλεφαρίδας ήνοιγε τούς μαύρους όφδαλμούς της, ένόμιζες 
ότι-ήνοίγοντο οί ουρανοί καί φωτεινός έκείδεν άγγελος ένευε 
προς,τά κάτω.“

-„Άλλ’ ό έρως μου ήτο φαιδρός, και τούτο ίσως διότι 
πάντοτε ήδονάμην νά μένω παρ’ αυτη· οί κοινωνικοί έχείνοι

ΠΕΡ Ι  ΤΗΣ  Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

Είς τούς έν άναρρώσει διατελούντας άσδενείς καί είς 
αδυνάτους έν γένει άνδρώπους οί ίατροί συνιστώσι τήν βρώ- 
σιν ώμου κρέατος ώς τονωτικού μέσου, ώς δε ή πείρα άπέ- 
δειξέν, ή.μέδοδος αυτη χλειστάκις έπέφερεν άγαδά αποτε
λέσματα , ' ούτως ώςτε τό ωμόν κρέας άπέκτησεν έντός ¿λί
γου χλείστους καί δερμοτάτους όπαδούς.

Καί όχι μόνον τό ποσόν των δρεπτικών ουσιών όρίζει 
τήν άξίαν. καί τήν σπουδαιότητα μιας τροφής διά τόν ορ
γανισμόν, άλλα καί τό ευπεπτον αυτής,.επειδή έκεΤναι πρό 
πάντων αί δρεπτικαί ούσίαι ώφελούσι τό σώμα, αΐτινες καί 
άνευ χολλοΰ κόπου δύνανται ν’ άφομοιωδώσιν ύπ’ αυτού,

φραγμοί, οΐτινες έν τή χατρίδι μου χωρίζουσι συνήδως τούς 
έρώντας, καί καδιστώσι τόν έρωτα έπώδυνον, περιδεή, περί- 
λυπον καί χαμπόνηρον, έλειπον έντελώς έξ ημών. Καί όταν 
άνεπόλουν τό μέλλον, πάντοτε Ιπεφαίνετο τούτο διαγελών. 
Ό  δεϊός μου μέ ήγάπα ώς υίόν του, καί άν όρδώς ένόουν 
τάς νύξεις του, δά έβλεπεν ευχαρίστως τά  διά τήν δυγα- 
τέρα του σχέδιά μου, διότι παρ’ ήμΐν ή στενή αυτη συγγε
νική συνάφεια δεν δεωρείται κώλυμα συνοικεσίου· καί παρά 
του πατρός μου άλλως δέν εΐχον νά ύποπτεύω καμμίαν άπα- 
γόρευσιν, διότι ή Λαύρα εΤλκε τό γένος από εύγενούς οίκου 
καί, πασίγνωστος ήν ό πλούτος τής μητρός της. Πόσον δέ 
σφοδρός ήν ό έρως μου δύνασδε έκ τούτου μάλιστα νά έν- 
νοήσετε, ότι δέν έψυχραίνετο ουτος έκ τής συχνής καί απα
ρενόχλητου προς τήν Λαύραν συναναστροφής. 'Ο  έρως ύπο· 
τρέφεται συνήδως έκ της συναισδήσεως, ότι δέν άπαρέσχο- 
μεν είς τό άντιχείμενον τής λατρείας μας, ύφέρπει δέ ώς 
πυρ ύπό τήν στέγην, όπερ, άναστελλόμενον χρός στιγμήν 
υπό χροτειχίσματος, αίφνης διατρέχει διαβιβρώσκον δλον τόν 
οίκον καί σπινδηροβολούν ανέρχεται είς τά  όψη. Κατά μι
κρόν αυξάνει ή μικρά έκείνη κλίσις. Τά κατ’ άρχάς ανυ
πέρβλητα φαινόμενα προςκόμματα διεγείρουσι βραδύτερον 
τό ήμέτερον αισδημα καί βαδμηδόν αίσδανόμεθ·α δέρμην, 
ήτις μόνον είς τάς άγκάλας έκείνης άποψύχεται. Προηγούν
ται πάντοτε αί πρό τού κιγκλιδωτοϋ παραδύρου συνομιλίαι, 
ή συχνή ανταλλαγή τών επιστολών καί ή καδ’ υπνους καί 
έν έγρηγόρσει άναπαράστασις τής γοητευτικής μορφής της, 
διότι πέπλος πάντοτε έξωραϊστικος καί μυστηριώδης περι
καλύπτει αυτήν. Καί τέλος διά τής βίας ή δόλου οί φραγμοί 
καταπίπτουσι καί φέρεται τις πετόμενος πρΟς εκείνην, ήν 
ουτω κυριευδέϊσαν οδηγεί είς τόν ναόν. — Τώρα δύναταί 
τις νά παρατηρήση άκριβέστερον τον δησαυρόν. Καδώς επί 
ωραίου λειμώνος, οςτις εΐνε απλούς μόνον τάπης καλύπτων 
τελματώδες έδαφος, 8·ελήσης νά προχωρήσης ώς έπί στε
ρεού έδάφους, βυδίζονται είς τήν ίλύν οί πόδες Σου καί ρυ'- 
ακες διέρχονται πρό Σού κελαρύζοντες, τό αυτό συμβαίνει 
καί ένταύδα. Καδ’ έκάστην καί νέας ανακαλύπτεις παρά 
τή γυναικί διαδέσεις καί ιδιώματα, διότι καδ’ έκάστην 
άραιοΰται ,ό πρίν μυστηριώδης έκείνος πέπλος καί καταντάς 
έπί τέλους μετ’ άλγους ν’ άναπολής τάς ημέρας τών μυ
στικών συναντήσεων καί τής έκφράσεως παραπόνων, τά  όποια 
τώρα πλέον άπαξ καί όλα όμοΰ δέλεις νά εΐπης, διά νά μή 
τά  έπαναλάβης, ώς μτ σκοπών νά έπιστρέψης.

[ 'Ιίχ  το ν  γτρμανιχον.'] ( ϊ π ί ι α ι  αννέχεια .)

ΤΟΥ  Ω Μ Ο Υ  Κ Ρ Ε Α Τ Ο Σ .

έν ω αί φιλάσδενοι καί αδύνατοι κράσεις καταστρέφουσι 
τήν ύγιείαν των διά τής βρώσεως δυςπέπτων φαγητών.

Διά νά καδορισδή λοιπόν ή έν τούτω διαφορά μεταξύ 
ωμού καί βραστού κρέατος έγένοντο !π’ έσχάτων πολλά καί 
σπουδαία πειράματα καί μάλιστα τή  βοηδεία τεχνητού πε
πτικού χυμού πρώτον μεν είς τούς ,σταλακτήρας τών χημι
κών, έπειτα έπί τών κυνών, τελευταίον δέ καί έπ’ αυτού 
τού άνδρώπου.

Έντεύδεν έξήχδη τό σπουδάιον συμπέρασμα, ότι.πάσα 
παρασκευή τού κρέατος βλάπτει τό εύπεπτον αυτού, οτι δη
λαδή έν τή  ωμή του καταστάσει ό οργανισμός εΰκολώτατα
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δύναται νά τό αφομοίωση έν έαυτφ. Έ ξ  όλων τών-έξετα- 
σδέντων ειδών τών κρεάτων ταχύτερον πέπτετάι τό ωμόν 
βόειον καί τό κρέας τού κριού, ήτοι εκατόν γράμμα έντός 
δύο ωρών. Έ κ  τού άτελώς βρασμένου όμως βοείου έκατόν 
γράμμα άχαιτοϋσι δύο ώρας καί ήμίσειαν πρός πέψιν, τόν 
αυτόν δέ χρόνον χρειάζονται καί έκατόν γράμμα ωμού μο- 
σχείου κρέατος, τό οποίον έπομένως φαίνεται δν δυςπεπτό- 
τερον τού ώμου βοείου.

Τό καλούς βρασμένον καί τό ήμίοπτον βόειον, τό ωμόν 
χοίρειον κρέας καί τό βόειον οξύγαλα έχουσι τάς αύτάς ώς 
πρός τήν πέψιν ίδιότητας, διότι έκατόν γράμμα τών κρεά
των τούτων χρειάζονται τρείς ολοκλήρους ώρας διά να πε- 
φδώσιν. Έ κ  τού γάλακτος δέ έλήφδησαν έξακόσια δύο 
κυβικά ύφεκατόμετρα, επειδή τό ποσόν τούτο περιέχει τόσον 
άζωτον, όσον καί έκατόν γράμμα βοείου κρέατος.

Έ τ ι  δυςπεπτότερον τού οξέος γάλακτος εΐνε τό νωπόν 
καί τό έξηφρισμένον τής άγελάδος γάλα καί τό νοιπόν τής 
αίγός, τά  όποια άπαιτούσι τρεις καί ήμίσειαν ώρας, έως ου 
πεφδώσι, τόν δέ μήκιστον χρόνον, ήτοι τέσσαρας ώρας, άπαι- 
τούσι τό χαλοψημένον κρέας καί τό βραστόν γάλα.

Αί ερευναι αδται, αΐτινες δυςτυχώς δέν έπεξετάδ-ησαν 
μέχρι τούδε καί έπί τών άλλων είδών τών τροφίμων, μάς 
δίδουσιν αφορμήν είς πολλάς σκέψεις περί τών γενικώς έπι- 
κρατουσών δοξασιών όσον άφορα πρός τήν αξίαν τών δια
φόρων τροφίμων.

Οί πλείστοι δεωρούσι τό καλώς έψημένον κρέας ώς 
πολύ δρεπτικώτερον τού βραστού, άν καί κατ’ άλήδειαν 
όλως τό εναντίον συμβαίνει, πιστεύουσι δέ, ότι τό νωπόν 
βόειον γάλα εΐνε εύπεχτότερον τού βραστού καί ήδη εύρί- 
σκουσιν, ότι τό γάλα τούτο εΐνε τόσον δύςπεπτον, όσον καί 
τό χαλοψημένον κρέας. Επίσης καί ότι τό ο’ξύγαλα εΐνε 
εύπεχτότερον τού νωπού γάλακτος, φαίνεται έκ πρώτης 
οψεως παράδοξον καί άπίστευτον.

Τό γάλα, ή έπισημοτάτη αυτη ρευστή τροφή τού άν- 
δρωπίνου οργανισμού, πηγνυται έν τω ήμετερω στομάχω είς 
στερεούς τυροειδείς βώλους, τούς οποίους οί πεπτικοί χυμοί 
δυςκολώτερον δύνανται νά διαλύσωσι, παρά τας ύπό τών

Σ Α Ν  Σ

Σαν σήμερα — όνεΐρατα γλυκά!
Σ’ ¿γνώρισα μέ μ.ιά κρυφή έλπίδα 
Κ ’ έμπήκες ’ςτην καρδιά μου μυστικά 
Άπό τήν πρώτην ώρα πού σέ είδα.

Έπέρασ’ ενας χρόνος — τ ί ζωή! —
Μάς έδεσε αγάπη ζηλεμένη,
Καί ’μέρα, βράδυ, νύκτα καί πρωΐ 
Περνούσαμε μαζή ευτυχισμένοι.

Σε στίχους μου τρελλούς πόσαις φοραίς 
Έσκύβαμε κ’ οί δύο μας τό κεφάλι,
Κ’ άμέτρηταις μάς Επνιγαν χαραίς 
Κ’ ή μιά καρδιά τήν έννοιωδε τήν άλλη.

όδόντων μασσηδείσας ΐνας τών σαρκών, οότως ώςτε τό κο- 
πανισμένον ώμον κρέας τού βοός πολύ εύκολώτερον ν’ άπο- 
συντίδεται, παρά τό άποπαγέν γάλα.

Τό κρέας λοιΛόν τούτο' εχει διά τήν δρέψιν τού σώμα
τος ημών πολύ μεγαλειτέραν αξίαν, παρά τό γάλα, καί μά
λιστα όταν ήνε άπηλλαγμένον' παρασιτικών οργανισμών, δια- 
φδειρόντων τήν · ποιότητά του καί τήν ουσίαν του. Λίαν 
φρόνιμοι λοιπόν εΐνε οί άσδενείς έκεϊνοι, οΐτινες προδύμως 
συγκατατίδενται νά φάγωσιν ωμόν τό κρέας, άλλ’ έάν όμως 
εχωσιν ανυπέρβλητον πρός αυτό αποστροφήν, προτιμότερον 
εΐνε νά δίδεται είς αύτους τό κρέας άτελώς μόνον έψημένον, 
επειδή καί τούτο άχόμη εΐνε πολύ τού γάλακτος εΰπεπτό- 
τερον.

"Οσον δ ’ άφορα πρός τάς δρεπτιχάς ουσίας εύρέδη επί
σης, ότι τό βόειον περιεχει πολύ περισσοτέρας λευκωματώ- 
δεις όλας, παρ’ όσον γενικώς νομίζεται. Έ ντός 500 γραμ
μών ψαχνού βοείου κρέατος περιέχονται τόσαι λευκωματώ- 
δεις ούσίαι, δσαι καί έν 15 ώοΐς ορνιδος, άτινα δ ά  εΐχον 
βάρος 750 γράμμων.

Πρός τούτοις εύρέδη έπίσης, ότι δεκατέσσαρα ¿στρεί
δια περιέχουσι τόσον λεύκωμα, όσον καί Ιν φόν δρνι&ος, 
απαιτείται δέ ό άνδρωπος νά φάγη 223 ολόκληρα ¿στρεί
δια, διά δύναται νά εΐπη, ότι παρέσχεν είς τόν ¿ργανισμόν 
του τόσον λεύκωμα, όσον καί έάν έτρωγε μίαν λίτραν βοείου 
κρέατος. Τό χαβιάρι υπερτερεί τό ¿στρείδιον, διότι περιέ
χει τετραπλάσιον ποσόν εύπέπτου λευκώματος, τό.δέ βόειον 
γάλα περιέχει λεύκωμα ¿λιγώτερον καί αυτού τού ¿στρειδιού.

Τό χαβιάρι περιέχει ευπεπτον λεύκωμα έπί τοΐς έκατόν 
25,8ι, τό ¿στρείδιον: 5,7*, τό βόειον γάλα: 4,0ο, τό νωπόν 
βόειον κρέας: 18,

Έ ξ  όλων λοιπόν τών παρατηρήσεων τούτων έξάγεται 
τό συμπέρασμα, ότι είς τάς οίκογενείας, όπου ούτε τό νω
πόν ούτε τό βραστόν γάλα δύνανται οί άσδενείς νά τό ύπο- 
φέρωσι, πρέπει νά δίδεται είς αυτούς κρέας, λαμβανομένων 
ύπ’ όψιν πρό πάντων τών πεπτικών αυτού ιδιοτήτων, καδ’ 
άς πρωτεύει τό ωμόν κρέας τού βοός καί τού κριού.

ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ.

Μ Ε Ρ Α .

Άνδη κι’ άγκάδια, φίδια καί πουλιά 
Τήν άνοιξι τήν κάνουν ένα — ενα,
Χαραίς καί λύπαις, δάκρυα καί φιλιά 
Τόν έρωτά μας κάνουν ένωμένα.

Οί χρόνοι δά  περνούν, δά σ’ άγαπώ 
Θά μ’ αγαπάς, δά  ζούμε ταιριασμένοι,
Δίχως έλπίδα, δίχως καν σκοπό 
Ή  νηότη μας μ’ αγάπη δά  διαβαίνη.

νΑχ! φεύγει ό χρόνος μέ γοργά φτερά 
Γιά ταίς καρδιάίς πού τρέμουν μή τόν χάσουν! 
Ζηλιάρης γιά τών άλλων τή χαρά 
Δέν δέλει τή χαρά των νά .χορτάσουν.

Ι&ΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ.
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Ε Φ Ε Υ Ρ Ε Σ Ε Ι Σ  ΚΑΙ  Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Ε Ι Σ .

Το κυριώτερον ζήτημα, τό  όποιον δύναται ν’ άπασχο- 
ληση τα  πνεύματα τών άν9·ρώπων, οίτινες κπτοικούσιν ¿ν 
ταΤς τεραστίαις. μεγαλοπόλεσι των σημερινών χρόνων, εΐνε 
ή όσον ένεστι ταχεία και εύωνος διαμετακόμισή καί συγκοι
νωνία από τουένός 
είς τό έτερον ση- 
μεΐον τής πόλεως.
Τό ζωτικόν τούτο 
ζτ'τημα τνάγκασε 
τάς άρχάςτώντοι- 
ούτων πόλεων από 
πολλού νάλάβωσι 
τά  κατάλληλα [λί
τρα, οπως ίκανο- 
ποιήσωσι τάρ γε- 
νικάς απαιτήσεις 
των κατοίκων καί 
μη παρεμβάλωσι 
πρόςκομμα είς τήν 
ολονεν αοροοσαν 
ευημερίαν των, 
ουτω δε βλέπομεν 
την σήμερον πά
σαν πόλιν'κατά τό 
[λάλλον ή ήττον 
μιγάλην νά έχη 
καί τό τροχιοδρο- 
μικόν τηρ πλέγμα, 
τό όποιον κατ’ άρ- 
χάς.ένομίζετο, ότι 
θ·ά ήτον ίκανόν ν’ άνταποκρι&ή είς δλαρ τάρ παντοειδείς 
άνάγκάρ. Ά λλα δέν παρήλιε πολυρ καιρόρ καί άπεδείχδ-η 
ήλίοο φαεινότερου, μάλιστα δε είρ τάρ πολυαν&ρωποτάταρ 
πρωτεύουσας των διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών, δτι τό νά

ΑΤΜΑΜΑΞΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ E s tra d e .

τρέχη τις με τούς Ιπποσιδηροδρομουρ χάνει μάτήν άμετρον 
πολύτιμον χρόνον, έν ώ άφ’ έτέρου ή υπαρξις σιδήρων τρο
χιών άνά τάρ πλείσταρ τήρ πόλεως οδούς καί ή έπ’ αυτών 
άλλωρ δύρκολορ κίνησιρ των βριδ·ουσών ίπποσιδηροδρομικών 
ά μαζών έμποδίζει σημαντικώρ την κίνησιν των άλλων όχη*

μάτων καί των φορτηγών αμαξών, αΐτινερ έπί τέλους δεν 
έλπίζεταί ποτε ότι 6ά ευ'ρε&ή τρόπος ν’ άντικατασταθώσι 
δι’ άλλου μετακομιστικοϋ μέσου.

Άνδρερ λοιπόν σπουδαίοι, κατιδόντερ τό δυρχερόρ των
περιστάσεων, άνε- 
γνώρισαν, προεξ- 
άρχοντορ του γερ- 
μανοϋ Βέρνερ ΣεΤ- 
μενρ, οτι ή λύσιρ 
του ζ η τή μ α τ ο ς  
περί των έντόρτών 
πόλεων μέσων τής 
συγκοινωνίας έγ
κειται ούχί τόσον 
είρ τη'ν στρώσιν 
όσον ένεστι πλείό- 
νων τροχιοδρομν- 
κών γ ρ α μ μ ώ ν ,  
άλλ’ είρ τήν δη
μιουργίαν δευτέ- 
ραρ, ούτως είπεΐν, 
οροφής ύπεράνω 
τήρ έδού, έν άλ- 
λοιςλόγοις είρτήν 
κατασκευήν δευ- 
τέραρ α μ α ξ ιτή ς  
όδού, όλωρ άλλο- 
τρίαςτουκάτωδ-εν 
πεζοδρομίου, έφ’ 
ης μή ύπαρχούσηρ 

άλλης άνόρώπων κινήσεωρ &ά ήτο δυνατόν νά δο&ή είρ τάρ 
άμαξας καί πλειοτέρα τού συνήθους ταχύτης. Άλλ’ ,,ού- 
δείρ προφήτης έν τη εαυτού πατρίδι“, ουτω δε καί ό ρη&είς 
βιομήχανος κοά φυσιοδίφης δεν ηύτύχησε νά ΐδη πραγματο-

AMASA A IS P O ÍO S , ΣΓΣΤΒ Μ . E s tra d e .

ποιουμένας τάρ ιδέας του. καί τα  σχέδιά του, δι’ ών έπε- 
δίωξε τήν κατασκευήν έλαφρών καί δι’ ηλεκτρισμού έντος 
των πόλεων κινουμένων σιδηροδρομικών αμαξών. Οί έν Βε- 
ρολίνω καί Λονδίνω υπάρχοντες σιδηρόδρομοι δεν έκπληρουσι 
τον υπό τού Σεΐμενς έπιδιωχδέντα σκοπόν, οΰδ’ άνταποκρί-

E N A E PIO S  ΣΙΛΗΡΟάΡΟΜ ΟΣ TO T ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ M eigs.
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νονται πρός άπάσας τάς απαιτήσεις. 'Ο  έντός τής πρωτευ- 
οόσης τής γερμανικής Αυτοκρατορίας λειτουργών σιδηρόδρο
μος εΐνε γιγάντιον άλη&ώς έργον, εχει διπλάς τάς τροχιάς 
του καί αποτελεί τρόπον τινά συνέχειαν των έξω&εν έρχο-- 
μένων σιδηροδρόμων, δυνάμενος συγχρόνως έν καιρω ανάγ
κης νά διαδραματίση σπουδαιότατον στρατηγικόν πρόςωπον. 
Άλλως όμως δεν διέρχεται διά των κεντρικωτέρων τής πό
λεως συνοικιών καί επομένως ή έξ αυτού ωφέλεια τής αστι
κής συγκοινωνίας δέν εΐνε πάρα πολύ μεγάλη καί άξιοσή- 
μαντος. Οί έν Λονδίνω όμως σιδηρόδρομοι εΐνε όπό τό 
έδαφος τής γης κατεσκευασμένοι, έγένοντο παραίτιοι άνω- 
πολογίστων δαπανών καί έν τούτοις πάλιν, οπως καί οί Βε- 
ρολίνειοι, δεν έπαρκούσιν εις τάς άστικάς άνάγκας καί δέν 
δόνανται νά καταστήσωσι περιττήν τήν χρήσιν των ίπποσι- 
δηροδρόμων καί λεωφορείων.

Σχετικώς πρός τους ανωτέρω πολύ καταλληλότερον εΐνε 
έστρωμένοι οί έν Νέα ’Γόρκη αστικοί σιδηρόδρομοι. Ουτοι 
κέϊνται ακριβώς ύπεράνω των όδών, κατά μήκος αυτών, καί 
δέν υπήρξαν τόσον δαπανηροί, όσον οί βερολίνειοι καί λον- 
δίνειοι, διά τής αγοράς των κα&·’ όδόν οικοπέδων. Άλλά 
καί είς τούτους οί ειδήμονες καί έμβριδ-εΐς παρατηρηταί εδ- 
ρον τά  τρωτά μέρα, τοιαϋτα δέ εΐνε, δτι, διπλάς εχοντες 
τάς τριχιάς καί κατά τό παλαιόν υπόδειγμα διατεταγμένοι, 
μ-έγα τμήμα των όδών, ό&εν διέρχονται, κα&ιστώσιν άχρη
στον είς τήν λοιπήν συγκοινωνίαν καί άφαιρούσι τούς πέριξ 
οίκούντας αέρα τε καί φως. Χωρίς αμφιβολίας ουτος ήν ό 
κυριώτερος λόγος, δι’ όν έκρί&η έπ’ έσχάτων λίαν εύνοϊκώς 
το σχέδιον έναερίων σιδηροδρόμων, όπερ ύπέβαλεν είς τό 
διάσημον έν Φίλαδελφία 31νατιτοντον τού Φραγκλίνου ό έκ 
Βοστώνοις ευφυής μηχανικός Meigs, όςτις καί ελαβε μικρόν 
μετά ταύτα τό προνόμιον νά στρώση Ιν πλέγμα τοιούτων 
έναερίων σιδηροδρομικών γραμμών έν Βοστώνη, προωρισμε- 
νον νά συνδέη τά  διάφορα σημεία τής πόλεως πρός τό κέν- 
τρον καί πρός άλληλα.

Ή  παρατι&εμένη είκών τής αμαξοστοιχίας, ήτις κινείται 
έπί τής χάριν δοκιμής στρω&είσης πρώτης γραμμής τού 
έναερίου σιδηροδρόμου τού Meigs, οΰδεμίαν απαιτεί έπεξη- 
γημάτικήν σημείωσιν, διότι τά  διάφορα τού συστήματος 
τούτου πλεονεκτήματα εΐνε όφ&·αλμοφανέστατα. Τό πλάτος 
της όδού δέν χάνει άπό τήν Ικτασίν του πλειότερον, παρ’ 
όσον τόπον ήδ·ελε καταλάβει καί μία τηλεγραφική γραμμή, 
τό σχήμα καί ή όψις τής οδού δέν άλλοιοδται ούσιωδώς, 
αί άνωμαλίαι της ούδέν παρεμβάλλουσι χρόςκομμα είς τάς 
κινήσεις τού σιδηροδρόμου, όςτις πρός τούτοις απαιτεί καί

όλιγίστας σχετικώς δαπάνας. Επίσης λίαν εύφυώς εΐνε 
κατεσκευασμέναι καί αί άτμάμαξαι καί αί λοιπαί άμαξαι 
διά τοός έπιβάτας, ών ίσως μόνον ή καλαισ&ησία &ά δυς- 
αρεστη&ή ολίγον, προκειμένου νά έμβωσιν είς τοιαύτα κυ
λινδροειδή, ή μάλλον βαρελλοειόή οχήματα. Άλλ’ ό Meigs 
ούχί άκρίτως έξέλεξε καί ¿προτίμησε τό σχήμα τούτο των 
αμαξών, διότι τοιαυται ούσαι παρέχουσι τήν έλαχίστην άν- 
τίστασιν είς τό ρεύμα τού άέρος. Λίαν ίδιορρό&μως έπίσης 
εΐνε τε&ειμένοι καί οί τροχοί. Καί ναι μέν αί τροχιαί καί 
ένταύ&·α εΐνε δύο, κέϊνται. όμως ούχί παραλλήλως, είς δρ£- 
ζόντειον γραμμήν, άλλ’ ή μία ύπεράνω τής άλλης, ό τρο- 
πος δέ οδτος της στράσεως αύτών άπήτησε καί τήν λοξήν 
τών τροχών &έσιν. 'Η  ατμομηχανή φέρει πρός τούτοις καί 
όριζοντείους κειμένους κινητηρίους τροχούς, ως φαίνεται καί 
¿ν τή  ήμετέρα είκόνι, έπικα&ημένους αμέσως έπί τής άνω- 
τέρας τροχιάς καί συγκοινωνούντας κατά την συνή&η μέθο
δον προς τούς άτμοκυλίνδρους. 'Η  αμαξοστοιχία κινείται 
λοιπόν έπί όμαλού έδάφους μόνον διά μόνης τής ωστικής 
δυνάμεως τών τροχών τούτων καί διά  τής πιέσεώς των έπί 
τής άμέσως ύπ’ αυτούς τροχιάς. Έ κέί όμως όπου τό έδα
φος εΐνε ανωφερές ή κάταντες, ή τροχιά αυτή έχει σχήμα 
διπλού οδοντωτού Ιλάσματος, οΐον εΐνε έν χρήσει είς τους 
ύπεραλπείους σιδηροδρόμους, καί είς ό προςαρμόζονται ιδιαί
τεροι, έν τή  ήμ.ετέρα είκόνι μή όρώμενοι, οδοντωτοί τροχοί. 
Τοιουτοτρόπως αί άμαξοστοιχίαι τού συστήματος τού Meigs 
αποβαίνει έντελώς αδύνατον νά έκτροχιασ&ώσι, δύνανται δέ 
άνευ ούδενός’κινδύνου νά διατρέξωσι καί τάς όξυτέρας καμπάς.

Διά τήν έπί μεγάλων αποστάσεων συγκοινωνίαν, διά τά  
ταχύπορα τά  διελαύνοντα έκτεταμένας χώρας όπως φδάσω* 
σιν άπό πόλεως είς πόλιν, εΐνε ώρισμένη ή δευτέρα έφεύρε- 
σις, γαλλική τό γένος καί αρκούντως έξηγουμένη διά τών 
ένταύ&α παρατημένων δύο. μικρών εικόνων. 'Ο  γάλλος μη
χανικός Estrade κατεσκεύασε ατμάμαξαν γιγαντιαίων δια
στάσεων, φέρουσαν τροχούς έχοντας διάμετρον 2,50 μέτρων. 
Άλλως ή ατμάμαξα αότη όλίγον διαφέρει τών συνή&ων καί 
έγινεν άφορμή, ΐνα ό μηχανικός συλλάβη τήν ιδέαν νά κα- 
τασκευάση τάς διά τούς έπιβάτας άμαξας μέ δύο οροφάς, 
ώς φαίνεται έν τή  τρίτη τών εικόνων μας. Τή βοη&εία 
τών γιγαντιαίων τούτων τροχών ό Estrade έλπίζει ν’ αύ
ξηση τήν ταχύτητα τών σιδηροδρόμων μέχρις 120 χιλιομέ
τρων άνά πάσαν ώραν, έτοεμάζεται δέ ήδη νά παράσχη έν 
Γαλλία δοκιμάς τής έφευρέσεώς του, ών τ ’ άποτελέσματα 
μετά δικαίας ανυπομονησίας άναμένουσι νά μά&·ωσιν οί έκτος 
τής γαλλικής πρωτευούσης μηχανικοί.

1. Η  ΑΝΝΑ. Ώ ς  οί περί ?ν κυρίως είδος της φιλολογίας Ασχολού
μενοι παραδίδουσιν ενίοτε διά Π α ρϊργα ιν  εις τό δημύσιο\ συλλογήν δευ- 
τερευουσΰν συνδέσεων, αίτινες άποτελοίσιν εν συνύλφ τόν χαρακτήρα τοϊν 
μελετών το3 συγγραφε'ως καί Αποκαλύπτουσι τρόπον τινά εις τά όμματα 
τού Αναγνώστου τό σπουδαστήριον, εν ώ  συνεγράφησαν τά σπουδαιότερα 
αυτοΰ εργα, οδτω καί οί έξοχοι τών ήμερων μας ζωγράφοι, άνακύπτοντες 
άπό της επεξεργασίας άλλων μεγαλόσχημων έργων, έχουσιν έν τφ  καλλι- 
τεχνικω αύτών εργαστηρίω πλεΐστα μικρά εικονίσματα, τά όποΤα άρχίζουσι 
σήμερον, αύριον ή μετά πάροδον πλείστου χρόνου συρουσι μίαν άλλην γραμ
μήν διά νά μή τά τελειώσουν ποτέ. Συχνά όμως τό ημιτελές καλλιτέχνημα

κινεΤ το ενδιαφέρον τοΰ φιλοστίργοο καλλιτέχνου καί ουτω βλέπομέν αίφνης 
αύτό τέλειον καί έκτεδειμένον είς δημοσίαν δέαν. Τοιαύτη εΐνε καί ή 
Άννα εκ τών πάρεργων του Zenisek.

2. Ο ΟΓΓΟΛΙΝΟΣ Ε Ν  ΤΩ Π.ΤΡΓΩ Τ Η Σ  Π ΕΙΝ Η Σ, κατα τήν ει
κόνα του καδηγ. Η, Jen n y  (έν σελ. 225).

3. ΠΑΡΑ Τ Η Ν  Π Η ΓΗ Ν . Ή  υπόδεσις τής λαμπράς ταύτης ελαιο
γραφίας δέν εΐνε νέα, παντός δε είδους καί πάσης έποχής καλλιτεχναι εξ- 
εμεταλλεύδησαν τήν χάριν καί μαγείαν, ί ν  έχει καί ν  ψιλή έτι ιδέα της

1 ίδροφορίας γυναικών ή παρδενων παρά τήν δπαιδρον πηγήν. Ή  τέχνη
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ο.ύδενός άλλου έχει Ανάγκην πρός παράστησιν τού θέματος.τούτου, «ίμή 
αγροτικής τινο; όπωςούν μορφής είς τό βάθο« αγροτικής έπίση« τοποθε
σίας, και ή γοητεία τού θεατού εΐνε ήδη συμπεπληρωμένη. 'Η  άναβλύ- 
ζουσα πηγή εχει μυστήριο!8η τινά ομοιότητα πρός' τόν διαρρέοντα βίον> 
οί δέ ποιηταί πάντοτε ήκουσαν εί« τδ χελάρυσμά της την άφήγησιν ωραιό
τατων ιστορημάτων. ’Απειράριθμα διά τούτο εΤνε τα άσματα, άτινα ένέ- 
πνευσε τδ μορμνρον τού ριίακος καί της πηγής δδωρ εί« τούς ποιητάς πό
σης έποχτς, πλείσται δέ α ί εικο'νες, αίτινες κατ’ ονδέν διαφέρουσιν άφε-

λούί ποιηματίου είμή κατά τήν διαφοράν της ύλη«, τής συγκρατούση« τδ 
ποιητικδν τοΓ ζωγράφου πνείίμα. Αί δυο φαιδραί κορασίδες παρά τήν κε- 
λαρύζουσαν πηγήν εν τή άγρία καί μεγαλόπρεπε! έκείνη φάραγγι εινε πλή
ρης γραφικής έμπνεύσεως είκών, δικαίως δέ τδ εργον to ü 'M u n ie r θεω
ρείται έν των Αριστουργημάτων τής συγχρόνου τέχνης.

4. ΕΝΑΕΡΙΟ Σ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ TOC ΣΙΣΤΗΜ ΑΤΟΣ Meigs!
5. ΑΤΜΑΜΑΞΑ ΣΙΣΤΗΜ ΑΤΟΣ E strad e  καί 6. ΑΜΑΞΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ, 
ΣΙΣΤΗ Μ . E xtrade, έν σελ. 236.

ΙΙαράδοξος στατιστική εδημοσιεύ'ρη εν τινι παρισινή! φύλλφ περί τού 
ίν  τή  πρωτευούση έκείνή συζυγικοί! βίου. 'Γά πορίσματα τών Ιρευνων 
τούτων δέν μαρτυροΰσι δυςτυχδς τ ί ν  κοινωνικήν ευεξίαν τών πεπολιτισμέ- 
νων εθνών, διότι κατά τδν παράδοξον απολογισμόν του γάλλου δημοσιο
γράφου ύπήρχον εν Παρισίοις κατά τδ σωτη'ριον έτος 1885:

Δραπέτιδες σύζυγοι..............................................................  1,132
Άνδρε« δ ρ α π έ τ α ι ..............................................................  2,348
Δικαστικδς χωρισμένα α νδρόγυνα ................................   4,175
’Ανδρόγυνα έν φανερά διχονοία διαβιούντα 17,345, ήτοι φυχαί 34,690
’Ανδρόγυνα έν σιωπηλή διχοστασία βασανιζόμενα 13,273 ήτοι

Φνχαί  ............................................    26,546
’Ανδρόγυνα εν παγερά άδιαφορίφ σ υ ζ δ ν τ α .................... 110,480
’Ανδρόγυνα $ (ω $ ο ν μ ιν α  ε ύ τ υ χ ή ...................................  6,350
Σύζυγοι σχεδόν εύτυχίΐς (πρόκειται περί Ανδρών) . . . 274
Άληθω« εύδαιμονοΰντες σ ύ ζ υ γ ο ι ...................................  26

_________  · Τδ ίλον 186,021.

Άλφόνσος δ Γ '.,  ί  βασιλεύς τής Ισπανίας εΤνε Ακόμη βρέφος, ή δέ 
μήτηρ αυτού βασίλισσα Χριστίνα παρηγγειλεν εις τόν ύποδηματοποιδν της 
Αυλής τα πρώτα διά τ ίν  Μεγαλειότητα του σανδάλια. Πριν όμως φορέση 
αυτά δ βασιλίσκος, Μ  ραντισθδσι, κατά τι άρχαίον έθιμον, μέ αγιασμόν, 
διά νά εύλογηθή οδτω. ό βιωτικος τού πρίγκιπος δρόμος. Άλλ’ ή τρυφε- 
ρότης τής βασώομη'τορος ήγίασε τάς έδιμοτυπίας ταύτας δ ι’ άλλης συγχρό
νου Αγαθοεργία«, διότι κατά διαταγήν αύτής καί είς όνομα τού υιού της 
διανέμονται τριςχίλια ζεύγη υποδημάτων είς τούς πτωχούς τής Λισσαβόνος.

’Εν τ δ  δικαστήριο». Ε ις  δικαστής έρωτα τόν κατηγορούμενον κατά 
τδ διάλειμμα: Τ ί  κάμνει τώρα εκείνο« ό φίλος Σου, όςτις συνελήφθη προ 
δύο ετών ώς βαλαντιοτόμος. — Κατηγορούμενος: Αύτές δεν τ ά ' πάγει 
Sioiou καλά. Δέν είχε καμμιά έπιτηδειότητα καί μέ πολλήν μας λύπην 
τδν εβγάλαμεν άπδ τήν συντεχνία μας. ’Μέραν τ ί ν  ημέραν έγίνετο χει
ρότερος. Τώρα μάλιστα σκάφτει ’ς ενα χωράφι.

Χωρικές προςέρχεται είς τδ αστυνομικόν Τμήμα καί λέγει είς τδν 
'ϊπαστυνόμον: Έ χα σ α , κύριε, τήν σακκούλα μου. — Ό  Ίπαστυνόμος: 
Καί πόσα χρήματα είχες μέσα; — Ό  Χωρικός: ΕΤχα 60 δραχμάς, αλλά 
κυττάξτε, μή γράφετε ’ςτδ ’Αστυνομικόν δελτίον ότι είχα μέσα τόσοι«· 
μόνον 5 νά γράψητε πώς ήταν, γιατί άμα διαβάση 0 κόσμος, ότι εΤχα 
τόσα πολλά χρήματα, θά  τά κρατήσουν βέβαια, άμα τά ευρουν.

Κύριός τις έτυχε νά λάβη δήγμα ύπό λυσσώντος κυνός καί φοβού
μενος μήπως πάθη λύσσαν πηγαίνει είς Παρισίους διά νά συμβουλευθή 
τόν Παστέρ. Ό  διάσημος Ιπιστήμων έξετάζει αύτόν, ώς συνίθως, μετά 
πάσης προςοχής καί Ακρίβεια« καί τόν έρωτα λεπτομερώς περί τού χρόνου 
τού παθήματος του καί τά  παρόμοια. Κατόπιν λαμβάνει τδ μικρόν σι- 
φώνιόν του διά νά τδν έμβολιάση, άλλά πρίν προβή είς τδ ιαματικόν έργον 
έρωτα τόν ξένον πελάτην του τ ί επαγγέλλεται. — Ε ίμαι οίνοποιός, απο
κρίνεται ουτος. — Τότε πηγαίνετε ήσυχος’ς τήν δουλειά Σας· δέν εχετε 
ανάγκην εμβολιασμού, διότι, προςέθηκεν ό Παστέρ σοβαρώς, οί οίνοποιοϊ 
δέν πάσχουν ποτέ άπδ ύδροφοβίαν.

Ή  Κυρία (μετά τού συζύγου της διαβαίνουσα πρό τίνος συρμικού 
καταστήματος): Πόσα πράγματα έχει εδώ , καϋμένε, πού ’μπορούσες νά 
εδρης κάτι νά δωρήσης ’ς τήν γυναίκα Σου.' Άλλά Έ σύ είσαι έτση, καί 
τά ώραιότερα πράγματα δέν Σε συγκινούν, δέν βλέπεις τίποτε, άπολύτως

τίποτε · — Άλλ’ αυτό ίσα  — ίσα εΐνε, Ελένη μου, απόδειξις ότι Σ'ε άγαπω 
αληθινά. Ό  έρωτας, ξεύρεις, τυφλόνει . . . .

Ε ίς  τά χρονικά τής Αμερικανικές πρωτοτυπίας δέν άνεγράφη βεβαίως 
μέχρι τούδε περιεργότερον τού εξής γεγονότος, δπερ προέρχεται έκ Χι- 
κάγο. "Οτε άρτίως εύρίσκετο είς τδ τέλος της δίκη τις κατά τών Αναρχι- 
κών, δ πρόεδρος τού δικαστηρίου' έλαβε θαυμαστήν επιστολήν, ύπογεγραμ- 
μένην υπό λίαν γνωστού Διευθυντού ενός εγχωρίου θεάτρου. Έ ν  αύτή έλε- 
γεν οδτος, ότι επειδή ¿κτώ έκ τών κατηγορουμένων άφεύκτως θά  κατε- 
δικάζοντο είς θάνατον καί έπειδή ή  έκτέλεσις τής θανατικής ποινής δι’ 
ενα έκαστον τών ένόχων θά  έστοίχιζεν είς τό δημόσιον χιλίας περίπου 
δραχμάς, ¿κτώ χιλιάδων δραχμών οικονομίαν ήθελε προςπορισθή τδ δη
μόσιον, εάν έγίνετο δεκτή ή εξής τού θεατρώνου πρότασις: Έ σκόπει λίαν 
προςεχώς ν ' άναβιβάση έπί τής σκηνής τραγικώτατόν τι δράμα, έν φ 
ύπήρχε σκηνή τις λίαν ρωμαντική άπαιτούσα τήν θέαν άπαγχονισμοΰ, προς 
ο συνήθως παραγεμίζεται καί κρεμαται έν τοίς θεάτροις άνθρωπος έξ 
ύφάσματος. Αύτδς λοιπόν 6 Διευθυντής άνελάμβανεν άντί τού αψύχου 
εκείνου ανθρωπίνου σώματος νά κρεμάση κατά όκτώ εναλλάξ εσπέρας τούς 
ισαρίθμους άναρχικούς καταδίκους έπί τής σκηνής τού θεάτρου του, έν ω 
θά  έπαναλαμβάνηται ή παράστασις τού είρημένου δράματος, καί τούτο έπί 
παρουσία τού άνωτάτου δικαστού καί καθ’ δλας τάς διαστικάς διατυπώ
σεις. Τούτο γενόμενον, προςθέτει ό πονηρός θεατρώνης, απαλλάσσει τόν 
δήμον όπωςούν σημαντικής δαπάνης, παρέχει δέ τήν καλλίστην σύστασιν 
είς τδ έμδν θέατρον. — Ό  πρόεδρος τού Δικαστηρίου έσπευσε νά Απαν- 
τη'ση προς τδν Διευθυντήν νά έχη ύπομονήν μέχρι τέλους τής διαδικασίας 
καί τής έτι άδήλου είς θάνατον καταδίκης τών ένόχων ύπδ τών όρκωτών.

Ή  μικρά Λιλ.ή (πρός τδν νεογέννητον άδελφόν της, 6 όποιος ξεφω
νίζει με έντασιν δίς διά πασών): Γιά νά Σέ πώ Ε σένα , νά τδ μάθης μια 
ώρα προτήτερα! Τέτοιαις φωναΐς έδώ ’ςτδ σπίτι μας δέν πάνε· δ πατέ
ρας θυμόνει! _________

Γερμανική τις έφημερίς δημοσιεύει τάς εξής σημειώσεις, άς θεωρεί1 
άλάνθαστον χαρακτηρισμόν τού Άγγλου ταξειδεύοντος είς τήν ξένην f  δια- 
βιούντος έν τή πατρίδι του. Γ0  Άγγλος ταξειδεύων καί προςερχόμενος είς 
τδ κάλλιστον ξενοδοχείου, έν ω καθ’ ώρισμένην τής ήμέρας ώραν παρατί
θεται κοινή τράπεζα (T able d’hote), θεωρεί καθήκον του νά έκλέξη καί 
νά καταλάβη τήν καλλίστην θέσιν, ήν μάλιστα εύτρεπίζει παρενοχλών τούς 
δύο άμεσους γείτονάς του, διαλέγει τδ καλλίτερου μέρος τού περκρερομένου 
φαγητού, κάμνει κατάσχεσιν όλου τού επιδορπίου, τρώγει παταγωδώς ώς 
παχύδερμου, ρουθουνίζει άπαισίως, καθαρίζει τούς δνυχάς του, σφυρίζει 
τδν εθνικόν τής ’Αγγλίας ύμνον καί διακόπτεται μόνον όταν θέλει νά έκ- 
σφενδονίση διά τής γλώσσης μικρόν τεμάχιον κρέατος, όπερ εΤχε μείνει 
μεταξύ τών δδόντων του. Έ ν  τώ σιδηροδρόμω: ανοίγει καί κλείει όλα 
τά παράθυρα μ ί  λαμβάνων διόλου όπ’ όψιν τούς παρακαθημένους, καπνί
ζει άδιακόπως μέχρι συμπτωμάτων πνιγμού παρά τοίς άλλοις, φλυαρεί με
γαλοφώνως καί κατακλίνεται μέ τά υποδήματά του, ών ή αιχμή αίωρείται 
πολλάκις άνωθεν τής κεφαλής τών συνταξειδιωτών. Έ ν  τφ  θεάτρω: φορεί 
τά ρυ;ιαρώτ£ρα ένδύματά του, φροντίζει νά φάγη προηγουμένως όσον τό 
δυνατόν περισσότερα σκόροδα, έρεύγεται μέ τήν λεπτότητα καί χσριν αμα
ξηλάτου, καί τούτο είς τό μεσαίου θεωρείου τής πρώτης σειράς, θορυβεί 
μέ τδ ραβδίον του, κοιμάται κατά τήν πρώτην πραξιν τού ,,Γουλιέλμου 
Τέλλου“ καί ρέγχει κατά τήν δευτέραν τών ,,Ούγενόττων“. —  Επανέρχε
ται είς Λονδίνου: Ή  σκηνογραφία μεταβάλλεται έξ ολοκλήρου. Ή  συμ
περιφορά του καθ’ όλας τά περιστάσεις καί πρός πάντας. συμμορφούται
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μέ τούς κανόνας καί τάς άπαιτήσεις τής καλλίστης άνατροφής, έκεΐ εΤνε 
τέλειος τζέντλεμαν, πάντοτε φορεί φράκον, έκπληροί κατά γράμμα όλα τά 
κοινωνικά καθήκοντά του καί προςέχει όπως οι είς Λονδίνου άφικνούμευοι 
ξένοι δεικνύωσιν ανεπίληπτου καθ’ όλα διαγωγτ'ν, καί τρόπον τινά εξαναγ
κάζει αυτούς νά φέρωνται ώς έδει ό ίδιος νά φέρεται έν τή αλλοδαπή. .

Ή  ιταλική έφημερίς ,,ΜδδίΓΟ Ρβρρο“ , τήν όποίαν ό ’Αλάθητος Πα
τήρ κατά προτίμησιν άναγινώσκει καί υποστηρίζει, Ιδημοσίευσεν εσχάτως 

•άληθώς περίεργόν τινα στατιστικήν, έν η πλέκει τό έγκώμιον τών χιλίων 
•διακοσίων τριάκοντα καί πέντε μοναστηρίων, άτινα ελυμαίνοντο προτερον 
τήν ’Ιταλίαν. Έ καστον τών καταργηθέντων εκείνων μοναστηρίων, λεγει η 
έν λόγιρ Έ φημερίς, έχορήγει καθ’ εκάστην 25 δαψιλεστάτας μερίδας φα
γητού, ώςτε όλα όμού καθ’ εκάστην διέτρεφον 30,875 πτωχούς ’Ιταλούς,

καί κατ’ ετος 11 έκατομμύρ. καί 269,375. Έ κ  τών 1235 εκείνων μονών 
έλάμβανον τέσσαρες χιλιάδες κατ’ έτος πτωχών παρθένων προίκα έκ χ ι
λίων καί πεντακοσίων δραχμών, τάς όποίας είςέπραττον οί νύν άναξιοπα- 
θούντες καλόγηροι. Τοσαύτη δέ ήτο ή  φιλομουσία τών καλών μοναχών, 
ώςτε δ ι’ ιδίων αύτών εράνων άπεστέλλοντο κατ’ ετος είς άνωτέρας επι
στημονικά«. καί τεχνολογικάς σχρλά« 200 άποροι νέοι, όσοι διεκρίνοντο 
κατά τάς προκαταρκτικά«· σπουδά« των.. Ό  ,,Μ»8ίΐΌ Ρβρρε“ προ«τίθησιν, 
ότι τά 1235 αυτά μοναστήρια περιελαμβάνοντο έντός τών 38 μόνον έκ 
τών 69 επαρχιών τη« σημερινή« ’Ιταλία«, ώ«τε δύναταί τι« τώρα νά φαν- 
τασθή πόσαι άλλαι ακόμη τοιαύται φιλανθρωπικοί καί έκπαιδευηκαί έστίαι 
άνέπεμπον τδ ευεργετικόν φώ« των εί« τδ στερέωμα τή« παπποκρατουμέ- 
νη« τότε ’Ιταλία«. Άλλ’ ή εύσεβή« συνάδελφο« λησμονεί νά παραβάλη 
πρός τήν τότε καλογηρικήν άργολογίαν ττν  σύ-|χρονον ακμήν τή« στρατο
κρατούμενη« πατρίδος τη«.

Τό Βολταϊκού καλούμενου γέρα« τη« Γαλλικίς Ακαδημία«, έκ 
50,000 φράγκων, άπονεμηθήσεται κατά τό προςεχέ« έτο« είς έκεΐνον. όςτις 
ήθελεν άποθείξει τόν ηλεκτρισμόν ώς τήν χρησιμωτέραν έφεύρεσιν εν σχέ- 
σει πρός τήν άποτελεσματικήν αυτού έφαρμογήν έν ταΐς τέχναις. τή  τεχνο
λογική χημεία καί τή υγιεινή. Ε πετράπη δέ είς τούς λογίους πάντων 
τών εθνών νά συμμετάσχωσι τού διαγωνισμού καί έτάχθη προθεσμία διά 
τήν αποστολήν τών χειρογράφων μέχρι της 80. ’Ιουνίου 1887..

’Αλλόκοτος όφθαλμολογική περίπτωσις άπησχόλησεν εσχάτως τούς ία- . 
τρούς τού Χικαγο εν Αμερική. Κυρία τις προςήλθεν είς τδ Κατάστημα 
τής Άστυκλινικής μετά τού υιού.της, όςτις είχε καί έχει τήν παράδοξον 
ιδιότητα νά βλέπη έν τώ σκότει. Ό  .μικρός ώδηγήθη είς σκοτεινόν θά
λαμον καί έκεί έγέυοντο διάφοροι δοκιμαί, αίτινες εκτός πλέον πάσης ομ- 
φιβολίας απέδειξαν, ότι παθολογικώς ή περίπτωσις' εΐνε πραγματική. Αί 
κόραι τών οφθαλμών τού παιδιού ελαμπον άπαισίως ώς δύο πύριναι σφαί- 
ραι, κατ’ άκριβεστέρας δέ κατόπιν παρατηρήσεις εύρέθη ότι οί ¿φθαλμοί 
τού παιδος ησαν σχεδόν ομοιόσχημοι μέ τούς τής γαλή«, τό μέγιστον δέ 
τή« ίριδος μέρο« λείπει όλοτελώ« καί μόλι« μικρά τινα ίχνη αύτήί φαί
νονται επί τής εξωτερικής τού όφθαλμού πλευρά«. Άλλά τδ μικρόν τούτο 
μέρο« διαστέλλεται ευθύς άμα έπέλθη σκότος, καί τότε ό μικρός βλέπει 

. όπως ημείς είς τό φως. ’Ισχυρά λάμψις καί όπωςοΰν έντεταμένον φως 
αμαυροί τήν όψιν του καί ενεκα τής άδυναμίας του ταύτης δύναται νά 
βλςπη καθαρώτερα τά μακράν ή  τά πλησίον κείμενα. Ο ί όφθαλμιατροί 
έκ συμφώνου άπεφάνθησαν, ότι ή επιστήμη αδυνατεί νά διόρθωση το πα
ρόραμα τούτο τής φύσεως.

Τών γερμανικών Πανεπιστημίων τδ άρχαιότατον εΐνε τδ τής Χαϊδελ- 
βέργης συμπλήρωσαν τ ίν  πεντακοσιετηρίδα άπό τής ίδρύσεώς του, άν. δέ 
μεταξύ τούτων συγκαταλέξωμεν καί τά άδελφά τής Αυστρίας ιδρύματα, 
προηγούνται κατά τήν άρχαιότητα τδ τής Πράγας (ίδρυθέν τή> 1348) καί 
τό τή< Βιέννη« (ίδρυθέν τώ  1865). Άλλά τό τή« Χαΐδελβέργη« εΐνε τό 
μόνον έπιζτσαν γερμανικόν Πανεπιστήμιου έκ τών λοιπών, όσα κατά τήν 
δεκάτην τετάρτην έκατονταετηρίδα ίδρύθησαν, διότι τά τή« Κολωνία« (13881 
καί Έρφούρτης (1802)' κατηργήθησαν άπό αιώνων. Έ κ  τών επτά κατά- 
τήν ΙΕ ',  ΐδρυθέντων πανεπιστημίων ύφίστανται μέχρι« ημών τά τ ί«  Λει·. 
φία« (1409), Ροστώκη« (1419), Γκράϊσφαλδ (1456), Φράϊβουργ (1457) καί 
Τυβίγγη« (1477), ένώ τό τού Μάϊντ« (1477) κατηργήθη καί τό τής Ingo!-. 
Stadt (1472) μετηνέχθη κατά τό 1802 είς L an d sh u t καί έκέϊθεν πάλιν, 
κατά τό 1826 εί< Μόναχον, όπου καί έκτοτε άκμάζει. Έ κ  των συστη- 
θέντων κατά τήν 16>?ν εκατονταετηρίδα ενδεκα Πανεπιστημίων λειτουρ- 
γούσι μέχρι σήμερον τδ τού Μάρβουργ (1527), τής Καινιξβέργη« (1544), 
τή« Ίένη« (1558), τού Olmütz (1581), τή« Βυρτζβούργη« (1582) καί τού 
G rä tz  (1586), ένώ έξέλιπον τδ τη« Βιττεμβέργη« (1502), μετενεχθέν εί« 
Χάλλην τώ  1817, καί τό τή«Φραγκφούρτη« (1506), μετενεχθέν εί« Βρεσλάου 
κατά τδ 1811, ώ« καί τά τή« Dillingen (1549), H elm städt (1576) καί 
A ltd o rf (1578), έντελώς καταργηθέντα. Έ κ  τδν  δέκα δέ καί έπτά τής 
17’λ έκατοντ. διεσώθησαν είς ήμά«1 μόνον τέσσαρα: τά του G iessen (1607), 
Kiel (1665), Innsbruck (1672» καί Χάλλη« (1694)· παντελώς έπαυσαν τά 

' εξής: Pad erb o rn  (1615', R in te ln  (1621), O snabrück (1630), Linz(1636),

Bam berg (1648), H erborn  (1654) καί D uisburg (1655). Τά νεώτατα 
γερμανικά Πανεπιστήμια εΐνε τά τού Βρεσλάου (1702), Γοττίγγη« (17371, 
Έρλάγγης (1743), Βερολίνου (1809), Βόννης (1818) καί Μονάχου (1826). 
Ή  σύντομος αυτη στατιστικά σημείωσις περιλαμβάνει τήν ιστορίαν τού 
γερμανικού πολιτισμού, πρός έδραίωσιν τού οποίου άπό πεντε ηδη καί 
έπέκεινα αιώνων τοσαύτη προηγήθη εργασία, χωρίς βέβαια εκ θαύματος 
ή άπό τού εδάφους ν’ άνέλθη έπίκουρόί τις δύναμι«. "Οταν 8έ λάβη τις 
υ'π’ όψιν τήν πυκνότητα καί τό μέγεθος τού πληθυσμού, όςτις ειργάσθη 
έπί τοσούτον χρόνον διά τής ίδιαζούσης αύτώ έπιμονής, εξηγείται τό α ί
νιγμα της πνευματικές τών Γερμανών καθ’ ήμά« επικρατήσεως.

Κατά τάς πληροφορίας άγγλικοΰ περιοδικού άνεκαλύφθη εσχάτως εν 
Κολουμβία είδος βοτάνης, δνομασθείσης εκεί ά λ ιζα ς , άφ’ ή« έκκρίνεται 
χυμός, μεγάλως δυνάμενος νά συντελε'ση πρός έπίσχεσιν τής κινδυνωδεστέ- 
ρας αιμορραγίας. Διά μαχαιριδίου, βεβαμμένου έν τώ  χυμώ τούτιρ, έχω- 
ρίσθησαν εύκολώτατα τά.παχύτερα αίματοφόρα αγγεία, χωρίς νά έπέλθη 

• γ  παραμικρά αιμορραγία.

Τα εξής περίπου έξαγόμενα εΐχον αί παρατηρήσεις τού διδάκτορος 
Βάΐλ, ώτιατρού έν Στουττγάρδη, έξετάσαντος τά ακουστικά όργανα 4500 μα
θητών, ηλικίας άπό 7 μέχρι 14 ετών. 1) όταν ή όξύτης τής άκοής ηνε 
κανονική καί είς τά πέριξ επικρατή ηρεμία, ακούεται ψίθυρος μέτριας εν- 
τάσεως είς άπόστασιν 20 εως 25 μέτρων. 2) Διαταράξεις ’τής ακουστικής 
δυνάμεω« εΐνε λίαν διαδεδομένοι, διότι έν τοίς δημοτικοί« σχόλείοι« εόρέ- 
θησαν τά 30°/0 έκ τών εί« αύτά φοιτώντων παιδίων, πάσχοντα έκ βαρη
κοΐας τού ένό« ή  καί άμφοτέρων τών ώτων, ό αριθμό« δέ των έχόντων 
ανώμαλον ακοήν ήτον έτι μεγαλείτερο«. 3) Ή  κοινωνική θέσις επιδρά 
καί αύτή έπί τής άκοής, διότι τά -παιδία τών εύπορωτέρων τάξεων ευρέ- 
θησάν όλιγώτερον ύποκείμενα είς διαταράξεις τής Ακουστικής δυναμεως. 
’Αφορμήν πρός τάς άκουστικάς ανωμαλίας παρέχει πρό πάντων ή έν τώ  
ώτί συσσώρευσής σκληράς κυψέλης. 113°/0 έκ τών εξετασθέντων παιδίων 
επασχον τό κακόν τούτο, δπερ άποτελεί έν γένει τήν βάσιν όλων των ει
δών τής βαρηκοΐας καί προκαλεί σύν τ δ  χρόνω φλεγμονάς τού έξωτερικού 
Ακουστικού πόρου. Αί φλεγμοναΐ δμως πολλάκις εΐνε συνέπεια χοιραδικδν 
νοσημάτων, ήτοι διαταράξεων τής θρέψεως τού σώματος. Διατρήσεις τού 
τυμπάνου μετά έλκώσεων εύρέθησαν είς δλίγα σχετικως παιδία, έκ τούτων 
δέ πάλιν έτι όλιγώτερα εΐχον ύποβληθή είς ιατρικήν θεραπείαν. Τ ίς  όμως 
ήν ό υπεύθυνος έπί τή άμελεία ταύτη; Πολλά τδ ν  τοιούτων παιδίων 
έθεωρούντο ύπό τού διδασκάλου ώ{ άπρόςεκτα καί άμελή καί τούτου ένε- 
κεν έτιμωρούντο έπανειλημμένω«, καί έν τούτοις άπεδείχθη ότι τά άτυχή 
δέν ήσαν άπρόςεκτα, άλλ’ επασχον βαρηκοΐαν. Εύχής Ιργον θά  ήτον αν 
καί οί ήμέτεροι παιδαγωγοί καί διδάσκαλοι έμελέτων καλώς τήν κατα
σκευήν τού άνθρωπίνΰυ σώματος καί τάς άδυναμίας του, καί δν εν ταίς 
διδαχάϊς των έλάμβανον πάντοτε ύπ’ όψιν καί τόν όργανισμόν των διδα
σκόμενων τρυφερών πλασμάτων, Ιπίσης δ’ εύκταίον εΐνε, καί α ί έφορίαι 
τδν  σχολείων μας νά μισθόνωσιν ιατρούς, είς οδς νά ήνε ανατεθειμένη ή 
συχνή καί προςεκτική παρατηρησις τής ύγιεινής καταστάσεως τδν  σχολείων 
καί τδν  έν αύτοΐς παιδευομένων Ανθρωπίνων δντων.
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Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Η Μ Α .
Π ώ ς δ ια νέμο ντα ι α,Ι έπ ια τοΧ α ϊ έν  αΧλαις χ ώ ρ α ις ; —  Έ ν  συγ- 

κρίσει πρός τήν παρ’ ήμϊν ίσχόουσαν μέθοδον ή διανομή τών επιστολών 
εν όλλαις χώραις παρέχει πολλά πλεονεκτήματα είς τό υπηρετούμενου υπό 

τής πολιτείας δημόσιον, οΰχί 8έ ¿λίγα δόναταί τις νά έξαγάγη διδακτικά 
συμπεράσματα εκ των εξής συντόμων περί τοδ ζητήματος τούτου σημειώ
σεων. Πρωτεύει πάντων τών άλλων κρατών ώς πρός τό σύστημα τής 
διανομής των επιστολών ή Γερμανία, μετ’ αυτήν δ’ άκολουθέι ή όμορος 
-Αυστροουγγαρία. Ή  ταχυδρομική υπαλληλία, αυτή καθ’ έαυτήν καί ώς 
Ιπάγγελμα θεωρούμενη, δέν εΐνέ τ ι ρόδινον, άλλ’ όντως επιμοχδότατον κα
τέστη. έπιτήδευμα έν. χώραις, όπου ή  άνωτέρα ταχυδρομική Διεύθυνσις 
πάντοτε πασαν κατέβαλε προςπάδειαν ν’ άνταποκρίνεται εις τάς απαιτήσεις 
του δημοσίου καί διά συνεχών παραχωρήσεων νά διευκολύνη τήν γραπτήν 
των πολιτών συνεννόησιν. ’Ενταύθα ό ταχυδρομικός διανομεΰς ανέρχεται 
καί κατέρχεται από πρωίας μέχρις έσπέρας τετρωρόφους καί πεντωρόφους 
οικίας, πνευστιών 8έ, άλλ’ άγογγύστως διατρέχει μακροτάτην όδόν καί άνα- 
βάίνει εκατοντάδας τινάς βαθμιδών διά νά προφθάση είς τήν ώρισμένην 
ώραν τήν έγχείρισιν επαρχιακών τινων εφημερίδων, τών όποιων οί συν- 
δρομηταί ηΟδόκησαν νά κατοικήσωοιν εις τόν έβδομον τοδ τόπου ουρανόν. 
Ό  ρίπτων εδώ έπιστολήν εις εν τών συχνά — πυκνά έν ταΐς πλείσταις 
ίδο ίς άνηρτημένων γραμματοκιβωτίων εΤνε βέβαιος, ότι άνευ Ουδεμιδς άνα- 
βολής έΰοδωθη'σεται είς τόν πρός δν δρον, τοσαύτη δέ εινε ή ακρίβεια καί 

'ή  τάξις της ΰπηρεσίας, ώςτε όλίγη απαιτείται πρός προϋπολογισμόν τοΰ χρό
νου διάδεσις, δπως πεισθή τις κατά τήν πρώτην, ώς καί κατά πασαν άλλην 
έκ περιεργείας δοκιμήν, δτι ή επιστολή του πράγματι κατά τήν δείνα του : 
ημερονυκτίου ώραν έφθασεν δπου ήτο προωρισμένη. Δέν υπολείπονται βε
βαίως καί τά λοιπά πεπολιτισμένα κράτη κατά τήν ταχύτητα τής διεκπε- 
ραιώσεως, άλλ’ ούδαμοδ ό γραμματοκομιστής κοπιάζει τόσον, παραδίδων : 
δλας τάς έπιστολάς είς τήν κατοικίαν τοδ παραλήπτου. Έ ν  Γαλλία π. χ. ; 
συμβαίνει ακριβώς τό εναντίον, απαγορεύεται δηλ. βητώς τοΐς γραμματο- 
κομιστάίς ν’ άνέρχωνται τάς τέσσαρας ή πέντε τών οίκων δροφάς, δλαι δέ 
α ί άπλαΐ έπιστολ,αί εγχειρίζονται τό» δυρωρώ τής οικίας ή  είς άλλον τινά 
γνωστόν τής οικίας κάτοικον, καί έκείνος κατόπιν φροντίζει τά τής διανο
μής, ή  αυτοί ο! κάτοικοι τής οικίας προςέρχονται καί παραλαμβάνουσιν 
αΰτάς.· Πολλάκ;ς αυτός ό διανομεΰς έκφωνεί τάς διευδόνσεις τών γραμ
μάτων καί οί άκουοντες τό όνομά των σπεύδουν κάτω. Ή  μέδοδος αδτη 
ισχύει καί έν τα% μικραις πόλεσιν, όταν, εννοείται, α ί οίκίαι εΤνε πολυώ
ροφοι. Έ ν  Άγγλίιρ επικρατεί τελειότερον ή  έν Γαλλία σύστημα διανομής,, 
άλλα κατά τά  φαινόμενα δεν δά λάβη τήν έξαίρετον του γερμανικού τε· ' 
λειότητα, διότι έκφύς τής παλαιας συνηδείας, καδ’ ήν οί καταστηματάρχαι 
καί αυτοί οί οίκογενειάρχαι άποστέλλουσιν ιδιαιτέρους υπαλλήλους ή υπη- 
ρέτας πρός παραλαβήν τών οικείων επιστολών έκ τοδ πλησιεοτέρου ταχυ- 
δρομικοδ τμήματος, ένθα κατά παραγγελίαν των παραμένουσι, καί άλλως 
απλοποιείται εκεί ν διανομή τών επιστολών διά τός χρήσεως τών ιδιωτικών

γραμματοκιβωτίων, τά όποια είς ολας σχεδόν τάς οικίας καί τά καταστή
ματα άναρτώνται παρά τήν δύραν, 5 δε γραμματοκομιστής καδ’ ώρισμέ- 
νας τής ημέρας ώρας προςερχόμενος ρίπτει είς αύτά τάς έπιστολάς.

Θά συνεχίσωμεν έν προςεχεστάτη ευκαιρία τάς σημειώσεις ταύτας 
περί τής ταχυδρομικής υπηρεσίας, νδν δέ μεταβαίνομεν είς τήν περιγρα
φήν τών νεωτάτων εν Περσία καινοτομιών είς τά  γραμματόσημα.

"Οταν οί ΙΙέρσαι, κατά τά άμίμητα τής ανα
τολής έδιμα, δέλωσι νά έξοικονομήσωσιν. όπως — 
οπως τάς περιστάσεις καί νά άπαλλαχδώσιν άμη* 
χανίας συγχρο'νου, εΤνε έ |  ίσου εφευρετικοί ώς καί 
οι λοιποί τής μεσημβρίας λαοί. Είτε διότι έξέλιπε 
τό είδος μικροτέρας αξίας γραμματοσήμων, είτε 
δια να περιελδωσιν είς άμηχανίαν οί παραχαράκ- 

τα ι, πρό παντός δμως άλλου λόγου διά νά γείνη οικονομία 
κόπων καί περισσεύση καιρός δια τάς συνεχείς αναπαύσεις 
των, διέδωκαν είς κυκλοφορίαν οί ΙΙέρσαι δύο αξιών γραμ
ματόσημα, τά δύο παρατεδειμένα ‘μ ιβ ά ,  είς εξ διάφορα 
χρώματα. Τό πρδγμα διήρκεσεν έπί μηνάς τινας, εννοείται 
δέ ότι ή  σπάνις τών τοιούτων αντιτύπων, ένεκα τής βραχυ
χρονίου κυκλοφορίας, άπασχολίί τούς άπανταχοδ συλλογείς 
γραμματοση'μων. ’Επειδή δέ πολλαχόδεν διεδόδη, ότι τοι- 
αύτη χρήσις τοδ περσικού γραμματοσήμου δέν Ιγειν.ε ποτέ, 
διαβεβαιοδμεν τούς ήμετερους Άναγνώσταις, ότι είδομεν τοι- 
οδτον έπί γράμματος, προερχομένου έκ Τεχεράνης καί είς Τιφλίδα διευ- 
δυνομένου, φέροντος δέ σφραγίδας τών μερών τής προολευστως καί άφί- 
ξεως έν έτει σωτηρίω 1884.

Πρό τεσσάρων ετών έπί βραχύτατον επίσης χρόνον έκυχλοφόρησε καί 
τό παρατιδέμενον έτερον περσικόν γραμματόσημον είς τρία διάφορα χρώ

ματα αξίας πεντη'κοντα 
λεπτών, ευθύς δέ κατά 
τό φθινόπωρου τοδ 1882 
έξεδόδησαν έτερα μετά 
τής αύτής απειροκαλίας, 
άλλ’ άξίας ενός φράγκου, 
ώς φαίνεται έν τώ  παρα- 
τιδεμένωάντιτύπω.’Ε πει
δή τό εΤδος τοδτο δέν 
υποδεικνύεται καί έν τοΐς 
πλουσιοιτάτοις λευκώμασι 

τών γραμματοσήμων, ώς εφημερον καί νεώτατον, ήδελήσαμεν νά κατα
στήσω μεν αΰτό γνωστόν είς τούς παρ’ -ίμίν συλλογείς, προτιμώντας βέ
βαια τοιαύτας σπανιότητας.

( 0 ^ *  Πρός τούς νέους της ,,Κλειοδς“  συνδρομητας έπαναλαμβανο-. 
μεν λέγοντες, δτι, επειδή ή  εκδοσις τοδ ^μετέρου φύλλου κατά τ ί  Β '. έτος. 
ήρχισεν έκπροθέσμως, διά τούτο καί ή  εκδοσις τών καδ’ Ικαστα τευγών 
δά  γίνεται επί τινα ειςέτι χρόνον βραδυτερον τής ώρισμένης ήμερομηνιας.. 
—  κ. Γ . Ρ . είς Βραΐλαν. Έ κ  τών ανωτέρω μανθάνετε, τήν αιτίαν. — ί 
κ. Κ . Γ . είς Γαλάζιον. Έ λήφδη καί Σας εόχαριστοδμεν. —  κ. Θ. Π . είς; 
Θεσσαλονίκην. Ή  παραγγελία Σας έδόδη εγκαίρως τώ ένταδδα κ. I. Δ. Ν.| 
πρός έκτέλεσιν. —  κ. I. Φ. είς ’Αλεξάνδρειαν. Ό  αίτηθείς άριδμός απε-! 
στάλη. — κ. θ .  Δ. είς Σμύρνην. Έλάβομεν ύπδ σημείωσιν. — κ. Κ . X. 
Π . εις Κερασσοδντα. Έ λήφδη καί Σας εύχαριστούμεν, τήν παραγγελίαν; 
Σας δά  φροντίσωμεν νά έκτελέσωμεν κατ’ αΰτάς. —  κ. Κ . Ζ . εις Αδρια- ■

νούπολιν. Ενεκα ασχολιών δεν ήδυν^'δημεν να Σας ράψ ω μεν τήν εβδο
μάδα ταυτην, ελπίζοιχεν δμως νά πραξωμεν τοδτο λιαν προσεχώς. — κ. 
Μεσημβρίαν. Άναμενομεν άπάντησίν Σας. —  κ. I. Β . είς ’Αθήνας. Σάς 
εΰχαριστοδμεν θερμώς διά . . . . —  κ. Γ . Φ. είς Τύνιδα. Έ ν  Γερμανία 
υπερτερεί 6 γυναικείος πληθυσμός του ανδρικού κατά 800 περίπου χιλιάδας. 
— κ. Ν. Δ. είς Πέστην. Μεταξύ άλλων εξεων έν τή αΰτοκρατορική οίκο- 

. γενείφ τής Γερμανίας Ιπικρατεί καί τ ί  εθιμον νά μανθάνωσι τά άρρενα 
αυτής μελη μίαν οίανδήποτε βιοποριστικήν τέχνην. Οΰτω π. χ. γηραιός αΰ- 
τοκράτωρ Γουλιέλμος εμαδε τήν βιβλιοδετικήν, ό υιός αΰτοδ καί διάδοχος 
πρίγκηψ Φρειδερίκος έδιδάχδη τήν τυπογραφικήν, 6 δέ υιός τούτου καί εγγονος 
τοδ Αύτοκράτορος, πρίγκηψ 'Ερρίκος, εμαδε καί ουτος νά δένη βιβλία.

.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. — 'Ο  πύργος τής πείνης, ιστορική σκιαγραφία ιίπο Φιλίστορος. — Φυσιολογία του γέλωτος ύπό Γελασίνου. — Ή ’Επάί- 
τις (Διήγημα —  συνέχεια). — Περί της χρήσεως του ώμου κρέατος υπό Ασκληπιάδου. — Σαν σήμερα. Ποίημα υπό Ίωάννου Πολέμη. — Ε φευρέ
σεις και άνακαλύψεις, μετά δύο εικόνων. —  Πινακοδήκη, ήτοι ερμηνεία τών είκόνων. — Ποικίλα. (Στατιστικό άνδρογυνων έν Παρισίοις. —  Τά 
πρώτα υποδήματα 'Αλφόνσου τοδ Γ '. ,  βασιλέως τής Ισπανίας. — ’Αληθείς άπαγχονισμοί έν τοΐς άμεριχανικοΐς θεάτροις. — Π ώ ς συμπεριφέρονται οί 
Άγγλοι ταξειδεύοντες. — Άγαδοεργίαι τών έν Ιτα λ ία  μοναστηρίων). — Ε πισ τήμ η . ( Ό  βολταϊκός διαγωνισμός. — ‘Ε ν  όφδαλμολογικόν φαινόμενου. 
— Τ ά  γερμανικά Πανεπιστήμια. ■— Νέον είδος βοτάνης. — Ωτιατρικαι παρατηρήσεις τοδ διδάκτορος Βάϊλ). — Γραμματόσημα, μετά τεσσάρων είκό
νων. —  Μικρά- ’Αλληλογραφία. . ■

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Ή  Ά ννα, κατά τήν εικόνα του ’Ιωσήφ Z enisek  (έν. σελ. 225). — Ό  Οΰγολίνος έν τώ  πύργω τής πείνης, κατά τήν ει
κόνα του καθηγ. Η . Jen n y  (έν σελ. 229). — Παρά τήν πηγήν, κατά τόν έλαιογραφίαν τοδ Ε . M unier (έν σελ. 233).*

’Εκδότης H . ¡Α; Ζ ϊΓ Ο ϊΡ Η Σ .
Β&γ k  H ennaso, h  h  r f c  Hev» P^ ie rm ano facto r b  I tç a ç fa v ç r v . —  M tl iv η  F ra y  & Seiü itg, b  ΑαφΙψ.


