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Η ΑΦΗ ΤΩ Ν  ΤΥΦΛΩΝ .

Δύο έλβετοί φυσιοδίφαι, οί καθηγηταί Χέρτσεν και Σορέ 
κατέγιναν έσχάτως είς τήν έμ.βριθη μελέτην τού αισθήμα
τος τής αφής, περί τού 
οποίου μέχρι τής σήμ.ερον 
ακόμη έπικρατούσι πολλαί 
καί διάφοροι &εωρίαι. Αί 
παρατηρήσεις τού πρώτου 
τών ανωτέρω φυσιοδιφών 
φαίνονται άποδεικνύουσαι, 
οτι ή έν λόγω αΐσ&ησις 
δέν εΐνε άπλή, άλλ οτι 
σύγκειται έκ τού αισθήμα
τος τού ψύχους καί τής 
δ·ερμότητος καί τού αισθή
ματος τού άλγους. Παν 
μέλος τού σώματος ήμών 
χάνει τάς διαφόρους ταό- 
τας ίδιότητας τών περι
φερικών νεύρων, άμ.α ώς 
ύποβλη&ή είς μεθοδικήν 
περίσφιγξιν καί παρακω- 
λη&·ή ή διά τών αίματο- 
φύρων αγγείων του κυκλο
φορία τού αίματος. 'Ο 
αυτός καθηγητής αναφέ
ρει προςέτι μίαν γυναίκα, 
προβεβηκυίας ηλικίας, ήτις 
είχε πά&ει μερικήν παρά- 
λυσιν τών σκελών της καί 
ήσθ·άνετο μόνον τήν έπε- 
νέργειαν τού ψύχους καί 
τού άλγους. Έπεχείρησε 
λοιπόν λεπτομερεστέραν 
ερευνάν καί ευρεν ότι προς- 
βεβλημένος ήν ό νωτιαίος
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της μυελός. Ή  παρατήρησις αυτη τώ έχρησίμευσεν ώς αφε
τηρία, όπως άπ' ευθείας έπιχειρήση πειράματα έπί ζώων, δ ι’

ών έλπίζει έν βραχεί, ότι 
9* κατορ9ώση νά ταξινό
μηση τα  διάφορα απτικά 
αισθήματα, συγχρόνως δέ 
καί νά άνευρη τά  ιδιαίτερα 
αυτών κατά τόπους κέντρα.

Ό  δέ Ιτερος τών φυ
σιοδιφών τούτων, ό καθη
γητής Σορέ ήσχολήθη πρό 
πάντων είς τήν ψυχολογι
κήν έξήγησιν τής άφής, 
προςπαθήσας ίδία νά όρίση 
μέχρι τίνος βαθ-μού δυνά- 
μεθ·α νά φθ·άσωμεν, θ·έλον- 
τες τυφλόν τινα έκ γεννε- 
τής νά διδάξωμεν τήνίδέαν 
τού ώραίου μόνον διάτων 
έξωτερικώς απτών σχημά
των. Έ κ  τών προτέρων 
ήτο γνωστόν, οτι ό κωφά
λαλος δόναται ν’ άντιλη- 
φθ-ή καί νά έκτιμήση τάς 
μ.ουσικάςέντυπώσεις έπειδή 
κατά τό μάλλον ή ήττον 
εύκρινώς μεταβιβάζονται 
είς τό νευρικόν του σύστημα 
αί κυμάνσεις τού ήχου. Ό  
Σορέ λοιπόν διατείνεται 
οτι καί ό τυφλός κατά 
τόν αυ’τόν τρόπον δύναται 
νά διδαχδ'ή πώς νά δια- 
κρίνη καί νά έκτιμα τό 
κάλλος καί έν γένει το εΐ- 
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δος των αντικειμένων, Ιπιχειρήσας δ'ε έρευνας έν τώ τυφλο- 
κομείω τη ; Λωσάννης έπείσθη, ότι οί τυφλοί εχουσι την 
αυτήν ακριβώς κλίσιν προ; την συμμετρίαν, τν  καί οί κω
φάλαλοι, αί γυναίκες π. χ., αίτινες εν τω άσυλο» τούτο» έρ- 
γάζονται κεντώσαι υφάσματα κτλ. μεγίστην σημασίαν άπο- 
δίδουσιν είς τη ν  κανονικότητα των σχεδιασμάτων,, οί πλέ- 
κοντε; καλάθαα κατ’ ουδένα τρόπον πείθονται νά έργασθώ- 
σιν, άν. αί ίτέϊναι βίργαι, δ ι’ ών πλέκουσι τά  έργόχειρά των, 
δεν έχουσιν όλαι ίσου μήκος, έν γένει δέ παν σημείον οίας- 
δήποτε ανωμαλίας, φαίνεται είς αυτούς άπόδειξις ασχήμιας. 
Άγαπώσι τάς λείας Ιπιφανείας καί τά  σύμμετρα σχήματα, 
αισθάνονται δέ τήν μεγίστην αηδίαν, όταν λάβωσιν είς χεί- 
ρας άΥγείαν, έφ’ οδ διά των χειρών έψηλάφησαν ρωγμήν 
τινα, ή έπί της τραπέζης προεξέχονταν ανωμαλίαν.

Ο καθηγητής Σορέ δεν κάμνει λόγον περί τής άνα- 
πτύξεως τής καλαισθησίας παρά τω έκ γεννετής τυφλω, 
ήτις εΐνε καθαρώς τεχνητή καί απαιτεί μεγίστην δόσιν υπο
μονής καί καρτερίας παρά τε τοϋ διδασκάλου καί τοϋ μα
θητου, αναφέρει δέ παραδείγματα τινα, λίαν αξιοσημείωτα, 
περί τής παιδαγωγικής ταύτης μεθόδου. Τυφλός τις παίς 
ήδύνατο, ψηλαφων τήν εικόνα, νά διακρίνη μετά ..μεγάλης 
ευχερείας τον ίππον από' του βοός, άλλος δέ τις, κατά τήν 
αυτήν μέθοδον, τά  πτηνά, καί ή τέχνη αδτη των άτυχων 
τούτων όντων φθάνει πολλάκις είς τόσον βαδ·μόν τελειότη- 
τος, ώςτε νά διακρίνωσι καί αυτούς τους εύειδείς ή δυςει- 
δεΐς χαρακτήρας τής άνθρωπίνης μορφής.

„Προ τριών έτών, διηγείται 6 Σορέ, έχεσκέφδησαν τό 
άσυλον των τυφλών έν Λωσάννη τρεις κα&ηγηταί· καί ό μίν 
έξ αυτών, Σουηδός τήν καταγωγήν, ήτον ύψηλοϋ αναστή
ματος καί ώραϊος τήν όψιν, ό δέ κατήγετο έξ Ελβετίας

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ

Αί καλαί. καί πρό πάντων αί χρήσιμ.οι καί ωφέλιμοι 
ιδιότητες τών ιτεών εινε τόσον κατάδηλοι καί φανεραί, ώςτε 
απο τών παλαιοτατων χρόνων έκίνησαν τήν προςοχήν τών 
ανθρώπων καί πολλάκις συνεβάδισαν μέ τάς τύχας του αν
θρωπίνου γένους ώς άφωνοι, άλλα συμπαθείς μάρτυρες. Καί 
αυτός υ Ψαλμωδός, περιγραφών τήν απελπισίαν τών έν Βα- 
βυλώνι αιχμαλώτων ’Ιουδαίων-, μ.εταξυ τών άλλων εξαίσιων 
φυτών τής χώρας τών τυράννων αναφέρει καί τάς ίτέας, είς 
ών τούς κλάδους ό θρήνων λαός εκρέμα τάς λύρας του, 6 
δέ "Ομηρος λέγει περί του Όδυσσέως, ότι τό πλοιάριον, έφ’ 
ου έπιβαίνων έγκατέλιπε τήν νήσον της Καλυψοϋς, είχε στε
ρεώσει δια πυκνού δικτύου έκ κλάδων ίτέας είς προφυλακήν 
άπο τών αγρίων κυμάτων τής θαλάσσης.

Δέν εΤνε λοιπόν άπορον άν οί άνθρωποι πρωϊμώτατα 
ήσθάνθησαν τήν ανάγκην νά φυτεύωσιν ίτέας, είτε πρός 
στολισμόν, είτε πρός στερέωσιν των οχθ'ών, είτε τέλος χά- 
ριν χρησίμων σκοπών είς τήν βιομηχανίαν. Κάτων ό πρε- 
σβότερος, άποθανών τω 149 π. X. έθεώρει κατ’ έκείνην ετι 
τήν έποχήν τήν καλλιέργειαν τών ίτεών ώς ένα τών σπου- 
δαιοτέρων κλάδων της πλουτολογίας, ένα δέ αίώνα μετά 
τήν γέννησιν του Χρίστου ό Κολουμέλλας ήσθ'άν&η ότι ήτον 
ανάγκη, Ιν τω περί γεωπονίας εργω του νά έπισυνάψη καί 
ειςαγωγήν είς τήν καλλιέργειαν τών ίτεών.

Έ κ τοτε  πολλοί παρήλ&ον χρόνοι, καθ’ οΰς οί άνθρωποι 
έπαυσαν ν’ άπονέμωσι πρός τάς ίτέας καί «ύτην τήν όλίγην

καί ήδύνατο ώς πρός τήν ασχήμιαν ν’ ανταγωνιστή πρός 
τόν Θερσίτην, καί τέλος ό τρίτος ήτον άνθρωπος έκ τών 
συνήθων, ώς πρός τήν μορφήν ουδόλως διαφέρων άπό τών 
άλλων θνητών. Μεταξύ τών τροφίμων του ασύλου εόρί- 
σκετο καί τυφλός τις κωφάλαλος, πενέστατος μέν, άλλ’ ευ
φυέστατος καί νοημονέστατος, καίτοι ¿στερείτο ό δυςτυχής 
τόσων μέσων συγκοινωνίας πρός τόν έξωτερικόν κόσμον. 
Άλλ’ Ιδιαζόντως ήν άνεπτυγμένον παρ’ αυτώ τό αίσθημα 
τής αφής. 'Οσάκις έψηλάφει δυςειδή τινα μορφήν, πάντοτε 
έδείκνυε σημεία οίκτου ή έχειρονόμει είρωνικώς. Τώ έπα- 
ρουσίασαν λοιπόν καί τους τρεις ανωτέρω μνημονευ&έντας 
ξένους, τους οποίους αμέσως ήρχισε κατά τήν συνήθειάν του 
νά ψηλαφή. Τό ανδρικόν κάλλος του Σουηδού τόν έκίνησεν 
είς ζωηρότατον θαυμασμόν, ότε δέ μετέβη είς τόν Ε λ β ε
τόν έξερράγη είς ειρωνικόν γέλωτα καί διά χειρονομιών έδει- 
ξεν ότι ό άνδ-ρωχος οδτος ήν πρότυπον άσχημίας. Είς τόν 
τρίτον καθηγητήν ουδ'εν ευρε τό παράδοξον καί έκτακτον, 
δέν έξεδήλωσε δέ ουτε ευαρέσκειαν ουτε αποστροφήν.“

Καί ταυτα μέν λέγει ήμΤν έν τή  περισπούδαστο» περί 
του ζητήματος τούτου πραγματεία · του ό Σορέ, καίτοι δέ 
τά. έκ τών 8·εωριών του συμπεράσματα φαίνονται ήμίν ευ
θύς έξ αρχής ολίγον παράτολμα, δέν δυνάμεθα έν τούτοι; 
νά μή θαυμάσωμεν τήν άκαταδάμαστον άφ’ ένος τών δι
δασκάλων τούτων καρτερίαν, καί άφ’ ετέρου τόν τέλειον 
καί όντως θαυμασιώτατον διοργανισμόν τής ανθρώπινης φύ- 
σεως, ή οποία τήν ανικανότητα ή καί τήν παντελή φθοράν 
ή έλλειψιν αναγκαίου τινδς οργάνου, κατορθοΐ ν’ άναπλη- 
ρώση διά τής έπί τό τελειότερον αναπτύξεως άλλου, άνα- 
λαμβάνοντος νά έκτελή καθήκοντα όλως ξένα πρός τά  άρ- 
χήθεν αύτώ έπιβεβλημένα.

ΙΤΕΩΝ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ.

προςοχήν, ής άπέλαυον κατά τήν αρχαιότητα. Αφ’ ότου 
όμως κατά τους νεωτέρους χρόνους ή καλαθοποιία ήρχισεν 
όλονέν νά έπεκτείνεται καί νά έξεογενίζεται, άπεδείχθη τό 
έξ αγρίων ίτεών υλικόν ανεπαρκές κατά τε τό ποιον καί τό 
ποσόν, διότι άπειρα ποσά ίτεΐνων ξύλων άπητοΰντο πρός κα
τασκευήν τών παντοειδών πλεκτών καλαθ-ίσκων καί άλλων 
αντικειμένων, άτινα πολλάκις αποτελούνται έξ άπειραρίθ-μων 
τεχνηέντως κεπλεγμένων μικρών Ιτεΐνων κλοίνων. Ουτω-λοι
πόν έδό&η ή πρώτη άφορμή άφ’ ενός μέν νά παραχωρήσωσι 
εόρυτέρας έκτάσεις γης πρός άνάπτυξιν τών δένδρων τού
των, άφ’ ετέρου δέ καί κανονικώς νά έπιβλέπωσι καί νά έπι- 
διώκωσι τήν .καλλιέργειαν καί προκοπήν των. Τά πρώτα 
δοκίμια έγένοντο κατά τόν παρελθόντα αίώνα, ότε καί συγ
γράμματα πολλαχοΰ τής Ευρώπης ειχον έκδοθή περί του 
τρόπου της καλλιέργειας τών ίτεών. ’Εν Γαλλία, Βελγίιν 
καί ’Αγγλία εΐχον προτρέξει τών Γερμανών, οίτινες μέχρι 
τών μέσων τοϋ παρόντος αίώνος πολλάκις ήναγκάζοντο ν’ 
άγοράζωσι κλώνους ίτέας έκ Βελγίου καί Γερμανίας, κατά 
τινα δέ στατιστικήν τοϋ ]875 είς ένα καί μόνον παραρρή- 
νιον νομόν, όπου 25,000 Ιργατών ασχολούνται είς τήν κα
λαθοποιίαν, ειςήχ&ησαν έντός ένός έτους έκ Γαλλίας καί 
Βελγίου υπέρ τάς 300 σιδηροδρομικά; άμάξας, πλήρεις Ετεί- 
νων κλάδων.

'Επόμενον ήτον οί Γερμανοί νά αίσθαν&ώσι τήν έλλει- 
ψιν ταύτην καί νά λάβωσι τά  μέτρα των, όπως παόσωσι τοϋ

ΚΛΕΙΩ. 359

λοιποϋ νά στέλλωσι κατ’ έτος είς τό έξωτερικόν, καί πρό 
πάντων είς τήν Γαλλίαν, πολλά έκατομμόρια φράγκων άντί 
ίτεΐνων ξύλων, άπό δέ τοϋ 1876 ήρχισαν έπανειλημμένως 
νά γράφωνται έν ταΐς έφημερίσι καί τοΐς χεριοδικόϊς άρθρα, 
νά δημοσιεύωνται φυλλάδια, νά σχηματίζωνται Ιδιαίτεροι 
σύλλογοι, μόνον καί μόνον όπως κινηθή τό. γενικόν ένδια-, 
φέρον υπέρ της χρ.ησιμότητος τής καλλιέργειας τοϋ φυτού 
τούτου. Αλλά καί αί κυβερνήσεις δέν έμειναν άπ.α&είς απέ
ναντι τών ιδιωτικών τούτων ένεργειών, Ισπευσαν δέ προθύ- 
μως νά τάς υποστηρίξωσιν, ή δέ αυστριακή' Κυβέρνησις μά
λιστα ώρισε καί βραβεία δ ί  έκείνους, οίτινες ήθελον υπο
δείξει τήν άρίστην μέθοδον πρός φυτείαν τών ίτεών.

Καί έπιτυχία πλήρης έπέστεψε τάς προςπαθ-είας ταύτας, 
τήν σήμερον δέ αί γερμανικαί ίτέαι εΐνε ίσάξιαι πρός τάς 
γαλλικά; καί βελγικά;, άντί δε ν’ άγοράζωσιν αυτά; έκ 
τοϋ έξωτερικοϋ, οί γερμανοί έξάγουσι μεγάλα ποσά έξ αυ
τών είς άλλα; χώρας, άναπληροϋντες τά  άλλοτε πρός άγο- 
ράν των δαπανη&έντα εκατομμύρια.

'Η  ίτέα άπαντα, ώς γνωστόν, υπό διπλήν μορφήν, ώς 
δένδρον καί ώς θάμνος. Καί ώς δένδρον μέν έχει τ ι νά 
έπιβάλλον καί μεγαλοπρεπές, είς ό πολλάκις οί ζωγράφοι 
καταφεύγουσι διά νά δώσωσιν είς τάς είκόνΟς των ιδιόρ
ρυθμόν τινα καί ελκυστικήν άπόχρωσιν, πρός τούτοι; στο
λίζει τά  νεκροταφεία καί διακόπτει τήν σιγήν τών τάφων 
διά τοϋ μελαγχολικοϋ ψιδ-όρου τών απείρων καί έλαφρών 
φύλλων της. 'Η  δέ θ-αμνοειδής ίτέα εΐνε σημαντικωτέρα 
διά τήν γεωπονίαν καί τήν βιομηχανίαν, διότι έξ αυτής πρό 
πάντων δύναται νά παραχθή πολυ υλικόν χρήσιμον είς τήν 
καλαθοποιίαν.

Πασίγνωστον εΐνε ότι νωποί κλώνοι ιτέας, έπιτηδείως 
φυτευόμενοι, άναδίδουσι μετ’ ολίγον βλαστούς καί αναπτύσ
σονται είς δένδρα. Τοιούτους κλώνους μεταχειρίζονται ώς 
καταβολάδας καί οί φυτεύοντες ίτέας, απαιτείται δέ μόνον 
κατά προτίμησιν νά έκλέξωσιν έκείνα τά  είδη, τά  όποία άρ-

μόζουσιν είς τό κλίμα καί τήν ποιότητα τοϋ χώματος. Τά 
πολυάριδ-μα γένη τών ίτεών υποδιαιρούνται είς παραλλαγάς, 
καί αύται πάλιν είς άλλα, έπίσης ουκ ευάριδ·μα, είδη, διά 
τούτο δέ ύπάρχουσιν είς τό έμπορων υπέρ τά  300 είδη ίτεΐ
νων ξύλων, πάντα διαφέροντα κατά τό μάλλον ή ήττον απ’ 
άλλήλων κατά τήν ποιότητα. 'Η  ποικιλία αδτη άφ’ ενός 
μέν εΐνε ωφέλιμος, άφ’ έτέρου όμως προεκάλεσε καί χροκα- 
λεί πολλά; παρανοήσεις έν τώ κλάδω τούτω τής βιομηχα
νίας ένεκα τής έπικρατούσης συγχΰσεως καί αυ&,αιρεσίας περί 
τήν ονοματολογίαν τών διαφόρων γενών.

Ή  βιομηχανία χρησιμοποιεί καί τόν φλοιόν καί τό ξό- 
λον τής ίτέας ποικιλοτρόπως. 'Ο  πρώτος έχει μεγάλην 
αξίαν, διότι περιέχει χρωματιστικάς καί άλλα; χημικά; ΰλας, 
καί διά μέν τών πρώτων βάφοιισιν ώς έπί τό πολό λεπτά 
δέρματα, έξ ών κατασκευάζονται χειρόκτια, μεταξύ δέ τών 
χημικών ουσιών υπάρχει καί μία, την οποίαν ή ίατρικη Ιπι- 
στήμη χρησιμοποιεί ώς δ-εραπευτικόν μέσον, διδόμενον ένίοτε 
άντί τής κινίνης είς πυρετώδεις άσδ-ενείας.

. Τό ξόλον άφ’ έτέρου, άφ’ ο3 άποξηρανθή καί περι- 
θειωθή, άποβαίνει καί τοϋτο χρήσιμον είς βιομηχανικούς 
σκοπούς καί ή αξία του εΐνε τόσς» μεγαλειτέρα, όσω λευκό- 
τερον τό χρώμά του, όσω λεπτοφυεστέρα εΐνε ή υφή του,' 
οσω λεπτότερα ή έντεριώνη καί όσω μάλλον ομαλή καί 
άπηλλαγμένη πλαγίων κλώνων εΐνε ή έξωτερική του έπι- 
φάνεια.

Τάς σημειώσεις ταύτας έγράψαμεν νομίζοντες ότι πα- 
ρέχομεν καί είς τούς ήμετέρους αφορμήν νά στρέψωσι την 
προςοχήν των είς τό άλλως τόσον άχρηστον φαινομενον 
τοϋτο δένδρον, τό οποίον είς ξένα; χώρας συντηρεί βιομη
χανίαν, δ ι’ τς  τρέφονται έδώ, έν Γερμανία μόνον, υπέρ τάς 
100 χιλιάδας έργατικών οικογενειών, δ ί  ής πάμπολλοι έγι
ναν βαθύπλουτοι έργοστασιάρχαί καί έτησίως τό κράτος είς- 
πράττει εκατομμύρια φράγκων.

Η Ε Π Α Ι Τ Ι Σ .
(συνέχεια).

XXIII.
,ΐΟτε την έπαύριον μετά τήν συνάντησιν ταύτην ¿ξ

ύπνησα, ένόμιζον σχεδόν ότι εΐχον ονειρευθή όλον αύτό τό 
γεγονός. Α λλ’ ό Φάλδνερ, έ'ςτις δέν έλειψε νά τρέξη πρωΐ- 
πρωι εις τό δωμάτιόν μου καί ν’ αρχίση κατά τήν λαμπράν 
έκείνην συνήθειάν του τα  σκώμματα, μ ' έξήγαγε πάσης περί 
τής πραγματικότητος αμφιβολίας. Δέν ήρκεσεν όμως ή 
πρωινή νηφαλιότης μου, υπως απογύμνωση τό γεγονός τής 
προτεραίας από τοϋ περιβάλλοντος αύτο ρωμαντικοΰ πέπλου 
καί διά τοϋτο έκ συστολής μάλλον ή δυςχιστίας δέν ή&έ- 
λησα νά έκθέσω τά πράγματα είς τόν φιλοσκώμμονα φίλον 
μ,ου. Φαίνεται ότι κατά τήν σημερινήν έποχήν το'σον έξ- 
ηυγενίσθησαν τά  ήθη τών ανθρώπων, ώςτε έκ τής υπερβο
λικής αυτών έντάσεως πρός τήν υπάτην τελειότητα έξωλι- 
σθήσαμεν είς-άπροςδόκητον άντί&εσιν, ήτοι αυτήν την άνη- 
θικότητα· έντεΰθεν εξηγείται καί τό άλλόκοτον έκεΐνο είς 
τούς πλείστους χαρακτήρας τών συγχρόνων ανθρώπων, προ- 
τιμώντων ώς έπί τό πολύ νά φαίνωνται έκλυτοι μάλλον καί 
ακόλαστοι και πονηροί, καί πάσαν αυτών πράξιν νά παρώ

στώσιν έπαμφοτερίζουσαν καί νά έπιδεικνύώσι μανίαν τινά 
μάλλον καί άχαρακτηρίστους κλίσεις, παρά νά προδώσωσι 
μετριότητα πνεύματος καί περιωρισμένας περί τοϋ κοινοινι- 
κοϋ βίου ίδέας.“

„Κατά βάδ-ος ήδημόνουν όμως περισσότερον έκ ψυχικής 
τίνος ανησυχίας καί αορίστου τινός όσον καί ανεξήγητου με
λαγχολίας ή ενεκα τών σκωμμάτων του φίλου μου. Ή ρχισα 
νά έπιπλήττω καί νά αιτιώμαι τόν εαυτόν μου· διατί τάχα 
νά μην κατορθώσω οδτε τό πρόςωπόν της νά ίδω; Πρός 
τί δέ ή υπερβολική τής κόρης έκείνης προφΰλαξις; "Οταν 
κανείς κάμη ευθύς έξ αρχής καί περαστικός καί ολως άγνω
στος τόσον μεγαλοπρεπές δώρον, οιον έγώ, δέν έχει, αδελφέ, 
τό δικαίωμα νά ΐδη τό πρόςωπον έκείνου, τον οποίον ήλέησε, 
καί πώς έγώ πάλιν νά μήν απαιτήσω.αυτό τό άπλοόστατον 
πράγμα, νά σηκώση δηλ. ολίγον εκείνο τό σκέπασμα τοϋ 
προςώπου της; ‘Η άλήθ-εια όμως εΐνε, ότι κατώρθουν νά 
δικαιολογήσω τήν έπιφυλακτικήν κατά τό πρώτον έκεΐνο 
εσπέρας διαγωγήν μου, άναπολών τούς τρόπους τής αγνώ
στου κόρης, τήν άνέκφραστον έκείνην απλότητά της καί έν- 
8·υμούμενος τήν γοητείαν, ήν έσχεν έπ’ έμέ τό ευγενες αό-
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της παράστημα, τδ μορφωμένον υφος της, αί φρόνιμοι και ! 
βαρυσήμαντοι απαντήσεις της. Και αυτή ή φωνή του αν
θρώπου ένέχει τ ι τό χαρακτηριστικόν, ουχί δέ σπανίως ό 
ήχος αυτής καί μόνης ρυδμίζει καί τδ δφος μας, οσάκις 
κατά πρωτην φοράν άποτεινόμεδα πρός πρόςωπον, του οποίου 
δεν έ,σπουδάσαμεν έτΐ τήν φυσιογνωμίαν πρός μόρφωσιν 
στιγμιαίας ή διαρκούς ιδέας περί τής ήδικώς αυτού ποιότητος. 
Ουχί δέ τοσούτον έν τή  χρήσει τής γλώσσης όσον έν αυτή 
τή έκφωνήσει των άπλουστάτων λόγων έγκειται πολλάκις τδ 
μέτρον της μορφώσεως Λαί ή βαδμίς τής, κοινωνικής Οέσεως 
του ατόμου, πρός ό συνδιαλεγόμεδα, άν δέ κατά τόν άπται
στον τούτον κανόνα ήδελον κρίνει καί τήν κόρην έκείνην, ουδέ
ποτε εΐχον συναντήσει μέχρι τής έποχής έκείνης άτομον λε- 
πτοτέρωη αισδημάτων καί συμπαδεστέρας εύαισδησίας, διότι 
αί βραχυταται απαντήσεις της προήρχοντο έκ των μυχιαι- 
τάτων τής καρδίας της. "Ολην έκείνην τήν ημέραν δέν κατ- 
ώρδωσα ν άπαλλαχδώ των σκέψεων τούτων, ακόμη δέ καί 
τό έόπερας, έν μέσω λαμπρας οικογενειακής συναναστροφής, 
δέν εφευγεν από τόν. νοϋν μου τδ ταλαίπωρον έκεΐνο κορά- 
σιον μέ τδ μαύρον καπελάκι του, τον πράσινον πέπλον καί 
τδ  ευτελές έπανωφόριόν του.“

„Κατά τά ς  αμέσως προςεχείς ημέρας ήρχισα νά δυμόνο> 
κατά του .εαυτού μου, διότι τάχα έκαμα τήν ανοησίαν μετά 
οκτώ, όλας ημέρας καί ουχί ένωρίτερον νά ο'ρίσω, συνέντευξιν 
μέ τήν ¡κόρην· έμέτρων λοιπόν τάς ώρας μέχρι τής προς- 
εχούς παρασκευής, ώςεί ή πρωτεύουσα έκείνη του κόσμου, . 
ώς όνομάζουσι δά τους Παρισίους οί κάτοικοί των, ουδέν 
άλλο'είχε πλέον τό ελκυστικόν δι’ έμέ, είμή τήν Έ παίτιδα 
έκείνην. Έ π ί τέλους άνέτειλεν ή παρασκευή. Έδέησε νά 
μεταχειριστώ' τάς πανουργοτέρας' όπεκφυγάς, διά .νά κατορ- 
δώσω ν’ απαλλαχθώ κ α τ ά τ ό  εσπέρας έκείνο του Φάλδνερ 
καί τών λοιπών φίλων, καί όταχ ένύκτωσεν, έπήρα τον δρό
μον μου. Μίαν ολόκληρον ώραν εΐχον νά περιπατήσω καί 
κατά τό διάστημα τούτο ηδυνάμην νά εξαντλήσω κατά 
νουν όλα τά  συγγενή πρός τήν έπικειμένην συνέντευξιν ζη
τήματα. Καί έλεγον κα8’ εαυτόν: σήμερον πλέον πρέπει 
νά ’νοιώσης τ ί τρέχει και νά καταλάβης τί πράγμα εΐνε 
αυτό τδ κορίτσι· πρέπει νά τήν ’πής νάλδ·η μαζή σου . 
καί άμα τδ παραδεχ8·ή, έχεις ολίγο νά λυπηδής διότι τήν 
πρώτην φοράν ήπατήδης. Τό πρόςωπόν της όμως απόψε 
άφευκτως πρέπέι νά τό ίδής.“

„Τόσον βιαστικά έπεριπάτησα, ώςτε δεν ήτον ακόμη ή 
ώρα δέκα, δτε εΐχον έγώ ήδη φδ'άσει είς τον τόπον τής 
συνεντεόξεως· εΐχομεν ορίσει τήν ένδεκάτην μ. μ. ώραν. Είς- 
ήλδον είς έν καφενείου καί χωρίς νά προςέχω διεξήλδ·ον ενα 
σωρόν εφημερίδων. Τέλος πάντων έκτύπησεν ή ώρα έν
δεκα.“

„Εις τήν πλατείαν έξω ολίγοι έφκίνοντα άνδ·ρωποι, δέν 
κατώρδωσα.όμως νά διακρίνω κανένα πράσινον πέπλον, Ίστά- 
μην δε, πάντοτε πρός τό μέρος τών περισσοτέρων φόνων άνά 
τήν οδόν. , ’Οδυνηρόταται εΐνε αί στιγμαί τοιαότης προς- 
δοκίας. Μήπως αρά γε ήρκέσδη ή κόρη μέ τό χρυσίον, τό 
όποιον έγώ τή  έδώρησα; — ήρχισα νά λέγω καθ·’ Ιαυτόν, 
ενώ δεκάκις ίσως έν τω μεταξύ τοότω διεσκέλισα τήν πλα
τείαν. "Οταν έκτύπησεν ή ένδεκάτη καί ήμίσεια, τότε ήρχιζα 
πλέον νά γογγύζω ένεκα τής Ιδίας μου ανοησίας, άλλ’ 
αίφνης παρετήρησα είς τό φως ενός φανού νά προςέρχεται 
ό πράσινος πέπλος· ήρχισε τότε νά πάλλη άκατασχέτως ή · 
κάρδία μου καί έσπευσα πρός τά  έκεΐ . . . .  ήτον έκείνη. 
«»“ },Καλή ’σπέρα“, τή  εΐπον δίδων τήν χεΐρά μου, „αυτό

εΐνε εύχάριστον, ότι έκρατήσατε τον λόγον Σας· έγώ μά
λιστα ήμουν βέβαιος, ότι διόλου δέν δά  ήρχεσδ·ε πλέον.“ 
Έ καμε μίαν υπόκλισιν χωρίς νά πιάση τήν χείρά μου καί 
ήλδεν είς τό πλάγι μου' έφαίνετο πολύ συγκεκινημένη. 
„Κύριέ μου, εΰγεντ μου συμπατριώτα“, είπε μετά περίπατους 
φωνής, „έπρεπε νά κρατήσω τον λόγον.μου, διά νά Σάς ευ
χαριστήσω. Καί δέν έρχομαι βέβαια σήμερον διά νά κάμω 
καί δευτέραν τής άγαδής, δελήσεώς Σας χρήσίν. νΩ, πόσον 
γεννάίον καί πλούσιον ήτο τό δώρόν Σας! Αρκούσιν αρά 
γε αί θ·ερμόταται ευχαριστίαι μιας δυγατρός, αί προςευχαί 
καί αί ευλογίαι νοσουσης μητρός όπως άμειφδήτε!“

„Σάς παρακαλώ, άς άφήσωμεν αυτήν τήν ομιλίαν“, υπέ- 
λαβον έγώ. „Πώς εΐνε ή μητέρα. Σας;“ — „Νομίζω, ότι 
δέν εχάδη- ακόμη πάσα ελπίς· ο ίατρός δέν λέγει τίποτε 
οριστικόν, άλλ’ αυτή αίσδάνεται τόν έαυτόν της καλλίτερα. 
νΩ πόσον Σάς ευχαριστώ! ’Από τά  χρήματά Σας εψούνισα 
καί έμαγείρευσα καλά φαγητά διά τήν μητέρα μου, καί 
Σάς βεβαιώ, δαρρεΐς, αυτή ή ίδέα, ότι υπάρχουν ακόμη κα
λοί άνδ'ρωποι,. τήν έδωκε πολλήν δύναμιν.“ — „Καί τ ί εΐπεν 
ή μητέρα Σας όταν Ιπήγατε είς τό. ’σπίτι;“ — ,ΓΗτο πολυ 
ανήσυχη έξ αιτίας μου, διότι ήδη ήτο πάρα πολυ άργά. 
νΑχ. ή κακόμοιρη! μέ πολλήν της δυςαρέσκέιαν εΐχέ μοι δώ
σει τήν άδειαν νά πάρω έκεΐνον τόν δρόμον τότε καί διά 
τούτο έφαντάζετο, ότι μου συνέβη κανένα .κακό.. Τή διη- 
γήδην όλα, όταν όμως ήνοιξα τό μανδήλί μου καί έβγαλα 
τά  δώρα, τά  όποια έσύναξα εκείνο τδ εσπέρας, .καί έφάνη 
ό χρυσός μεταξύ τών χάλκινων νομισμάτων, έδαύμασεν ή
μητέρα μου, κ α ί ................“ Λυγμοί άνέκοψαν τήν ομιλίαν
τής κόρης, ή όποία έμεινε σιωπηλή καί έκλινε, τήν κεφαλήν. 
Εΰδ'ύς ένόησα, οτι ή μήτηρ της υπώπτευσε πιδ·ανώτατα 
κακά πράγματα περί τής 8·υγατρός της καί ήρχισα νά τήν 
βιάζω νά έξακολουδήση, άλλ’ αυτή μετ’ είλικρινεστάτου 
υφους ώμολόγησε τά  εξής: ,,ή μητέρα μου εΐπεν,· ότι αυτός 
ό γενναιόφρων άνθρωπος, ό συμπατριώτης, μας, δα ήνε άφεό- 
κτως ή άγγελος ή βασιλόπαιδο.“

— „Ούτε τό ένα ουτε τδ άλλο, κορίτσι μου“, ύπέλαβον 
έγώ. „’Αλλά ήθελα νά Σάς έρωτήσω, πόσον καιρό ’περά
σατε μ’ εκείνα τά  χρήματα. Έ χετε  ακόμα;“

— ,ΓΩ, βέβαια έχομεν ακόμη κι’ άλλα“, άπήντησε 
μετά 8·άρρους, ύποκεκριμένου βέβαια, αλλά δέν με διέφυ,γεν 
ό στεναγμός, όν έστέναξεν άπαντώσα είς τήν προηγουμένην 
έρώτησίν μου.“

— „Καί πόσα έχετε ακόμη;“ ήρώτησα τονίσας τάς λέ
ξεις μου ταύτας.“

— „Κύριε!“ εΐπεν έκείνη όπισδοδρομήσασα έν βήμα, 
ώςεί προςεβλήδη έκ τής έρωτήσεώς μου ταότης.

— „Δέν ’μπορείς, κορίτσι μου, νά καταλάβης τήν έρώ- 
τησίν μου· ’ξεύρω, δτι από φιλοτιμίαν 0·έλεις νά ρ.ε κρύψης 
τήν άλήδ·ειαν . . . .“

— ,,Έπληρυίσαμεν ενα λογαριασμόν του φαρμακείου 
καί έν ένοίκιον της κατοικίας, έπειτα έμαγείρευσα κρέας διά 
τήν μητέρα μου όλην τήν έβδομάδα, καί άκόμη μας έμει
ναν κι’ άλλα χρήματα.“

— „Πόσα λοιπόν;“
,,Ή κόρη έκλινε τήν κεφαλήν.“
— „Τότε Σάς ερωτώ σπουδαίως νά με ’πήτε, τ ί δά 

κάμετε όταν τελειώσουν αυτά τά  χρήματα, καί έάν έλπί- 
ζετε από κανεν μέρος βοήδειαν.“

— ,,Καμμίαν“, άπεκρίδ-η μέ δειλίαν.
— „Αν λοιπόν λυπεΐσδε πράγματι τήν μητέρα Σας, δέν

Ρ Ω Μ Α Ϊ Κ Η  Κ Α Λ Λ Ο Ν Η .
Εΐκών Φραγκίσκου φ4ν Λέμβαχ.
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πρέπει ν’ άρνηδήτε την Εδιχήν μου ύποστήριξιν.“ Ταύτα 
λέγων έτεινα την χέϊρά μου· έλαβεν αυτήν ή κόρη ταχέως, 
την έσφιγξεν έπί τής καρδίας της καί έπηνεσε την αγαθό
τητά μου.“

— „Εμπρός λοιπόν! έλάτε μαζή μου“, έξηκολούδησα 
έγώ δέσας τον βραχίονα της υπό τον Εδικόν μου· ,,έπειδή 
δεν ήλδον κατ’ εύδεΐαν από τό σπίτι, δεν έχω μαζή μου 
/ρήματα- Σάς παρακαλώ λοιπόν νά με συνοδεύσετε μέχρι 
τής κατοικίας μου, διά νά Σάς δώσω εκεί κάτι διά την μη
τέρα.“ Δεν άντέτεινεν είς ταύτα διόλου, μέ ήκολούδ·ει σιω
πηλή', άλλ’ δσον ευάρεστος και αν μοί ήτο ή Εδέα, δτι δά 
παρεΐχον είς τόσον ατυχές πλάσμα νέαν ευεργεσίαν, έν. τού
τους ήσδανόμην άδυμίαν τινά διά την τόλμην τής κόρης, 
άνευ ούδεμιάς άντιστάσεως άκολουδούσης με κατά τοιαύτην 
ώραν είς την κατοικίαν μου. Μεσάνυχτα είς την κατοικίαν 
άνδρός! ’Αλλά δεν ήργησα νά μεταβάλω την γνώμην μου 
και ως προς τούτο, διότι μόλις χαρεκάμψαμεν μίαν δδόν, 
εκατόν μόνον ίσως προχωρήσαντες βήματα, καί αίφνης ¿στα
μάτησε καί άπέσυρε τον βραχίονα της. ,ΓΟχι! όχι! αυτό 
δέν γίνεται!“ έφώνησε μετά δακρύων. — ,,Τί έπάδατε πά
λιν έτση έξαφνα;“ ήρώτησα εγω μετ’ απορίας, ,,τί εΐνε 
αυτό, πού δεν πρέπει νά γίνη;“

— ,,νΟχι! δεν έρχομαι μαζή Σας, δεν πρέπει νά έλδω 
μαζή Σας . . .

— ,,’Αλλά . . . .  Θεέ μου!“ ύπέλαβον έγώ όποκρινόμε- 
νος άγανάκτησίν τινα. „Πρέπει πάρα πολύ ολίγον νά με 
έμπιστεύεσδε- έάν δεν έλυπούμην την μητέρα Σας, δά  Σάς 
άφινα εύδύς καί δά  έφευγα, διότι άληδινά μέ στενοχωρε~τε.“

„Έλαβε την χε~ρά μου καί τνν έσφιγξεν. ’Εφαίνετο 
συγκεκινημένη. „Σάς προςέβαλα λοιπόν;“ άνεφώνησεν. "Ενας 
Θεός τό ’ξεύρει, καλέ μου κύριε, δέν ή9·ελα έγώ νά Σάς 
προςβάλω- συγχωρήσατε μίαν πτωχήν καί άπειρον κόρην 
εΐσδε τόσον γενναίος καί δεν δέλω νά νομίζετε, ότι Σάς 
προςέβαλα.“

— „Τότε λοιπόν εμπρός! έλάτε!“ εΐπον σύρων αυτήν 
πρός έμέ' „δέν πρέπει νά χάνουμε καιρόν είνε ’ξώρας καί 
έχουμε νά ’πάμε μακρυά.“ Αύτή όμως δεν χρούχωρει- 
έκλαιε καί έλεγε: ,ΓΟχι! κατ’ ούδένα τρόπον αυτό δεν 
γίνεται.“

7 - „’Από ποιον φοβείστε λοιπόν; Κανείς δεν Σάς γνω
ρίζει, κανείς δέν μπορεί νά Σας ίδή. Θάρρος λοιπόν, έλάτε 
μαζή μου.“

— ,,ΔΓ όνομα του Θεού, αφήστε με. Μή με βιάζετε 
περισσότερον.“ Ή ρχισε νά τρέμη· ένόησα, δτι αν έπανε- 
λάμβανον ακόμη μίαν φοράν τήν ανάγκην τής νοσούσης 
μητρός καί έκαμνα υπαινιγμούς τινας περί τής από μέρους 
μου βοηδείας, δά έπεί&ετο πιδανώς ή φιλόστοργος κόρη 
νά με άκολουδήση, άλλ’ έγώ ειχον ήδη συγκινηδή έκ του 
φόβου της.“

— „Καλά!“ ας ήνε! μην έρχεσδε. ’Μπορείτε όμως νά 
έργασδήτε τουλάχιστον;“

— ,ΓΩ! βέβαια! βέβαια!“ άνεφώνησεν ή κόρη άπομάτ- 
τουσα τά  δάκρυά της.“

Π Ο0 Ε Ν  Π Ρ Ο Ε Ρ Χ

Σημαντικώτατον διά τήν βιομηχανίαν καί τάς τέχνας 
στοιχεΐον εΐνε το νίτρον. Προ παντός άνευ αυτού άχρηστα 
έργαλεΐα δά άπέβαινον τά  τηλεβόλα καί' τά  πυροβόλα μας.

■— „’Μπορείτε νά ράπτετε τά  καλά μου τά  άσπρόρ- 
ρουχα;“

— „Μάλιστα!“
— ,,Πάρτε λοιπόν αυτό το μανδήλι- αγοράστε με 

άκόμη ήμίσειαν δωδεκάδα καί κεντήστε έν Φ είς τήν γω
νίαν των, άφου τά  ράψετε καλά άπο τριγύρω.“

Παρετήρησε τό μανδήλι μετά προςοχής καί εΐπεν: „ευ
χαρίστως δά  κάμω τήν παραγγελίαν Σας, καί νά ίδήτε πό
σον ωραία δά  τά  κεντήσω.“

,,Πρ.ός αΐσχός μου έπρεπε νά ’βγάλω χρήματα έκ τού 
θυλακίου μου, μολονότι; σκοπίμως ψευσδείς πρό ολίγου, εΐχον 
είπεΤ, δτι δεν εΐχον μαζή μου τίποτε σχεδόν.“

„’Αγοράστε με λοιπόν έξ τοιαυτα μανδήλια καί μέχρι 
τής κυριακής ήμπορεΐτε βέβαια νά με ετοιμάσετε τρία.“ 
Τό ύπεσχέδη· τότε τή έδωκα άκόμη ολίγα χρήματα διά 
τήν μητέρα της καί εΐπον δτι τήν προςεχή κυριακήν δά 
κάμω κάτι περισσότερον, διότι σήμερον δεν ήμην καλώς 
έφωδιασμένος. Μ’ ευχαρίστησε δερμώς. ’Εχαίρετο δέ πραγ- 
ματικώς, διότι τή  χαρέσχον έργασίαν, διότι δεν έπαυε νά 
όμιλή περί αυτής, πόσον δηλ. ωραία 0·ά έκαμνε τά  μανδή- 
λιά μου καί δτι δά  προςεκάδει νά τά  κενττσ-η μέ ένα 
λεπτόν γύρον κατά τον άπλούν έκεΐνον αγγλικόν νεωτερι
σμόν. Είς δλα συγκατένευον, δταν όμως ήδέλησε νά με 
άποχαιρετίση καί ήτοιμάζετο ν’ άφήση τον βραχίονα μου, 
τήν έκράτησα σφιγκτά καί εΐπον πρός αυτήν. ,,Έν όμως 
πράγμα επί τέλους δέν δά  μοι αρνηδήτε, διότι αύτή εΐνε 
ή μόνη χάρις, την οποίαν Σάς ζητώ. Δέν δά  δυςκολευδήτε 
διόλου.“

— ,,Τί εΐνε λοιπόν αυτό;“ ήρώτησεν r  κόρη. „Μέ πό
σην εύχαρίστησιν καί προδυμίαν δέλω κάμει δ,τι απαιτήσετε.“

— „Θέλω νά με άφήσετε νά σηκώσω αυτόν τον ζηλυ- 
τυπον πέπλον, καί νά Π>ω το πρόςωπόν Σας· πρέπει νά έχω 
μίαν τουλάχιστον άνάμνησιν αυτής τής εσπέρας.

„Δέν εΐχον τελειώσει την πρότασίν μου, καί αύτή έξ- 
έφυγεν ήδη των χειρών μου κρατούσα σφιγκτότερα τόν πέ
πλον τού προςώπου της. „Σάς παρακαλώ, μήν απαιτείτε 
αύτό τό πράγμα“, είπε καί εφαίνετο προςπαδούσα νά κατα- 
στείλη σπουδαίαν τής ψυχής της έξέγερσιν. Μετ’ ολίγον 
προςέδηκε μέ γλυκύτατον ύφος: „Έχετε ήδη ώραιοτάτην 
άνάμνησιν τής εσπέρας ταύτης, τήν άνάμνησιν των εύεργε- 
σιών Σας. Ή  μητέρα μ’ άπηγόρευσεν αύστηρώς νά Σάς 
δείξω τό πρόςωπόν μου, καί, Σάς βεβαιώ, είμαι άσχημη ’ςάν 
τήν νύχτα- δά τρομάξετε άν με ίδήτε.“

„Αύτή ακριβώς ή άντίστασις μέ κατέστησε μάλλον άνυ- 
πόμονον καί άπαιτητικώτερον ποτέ βέβαια άσχημος κόρη 
δέν όμιλεΐ περί τής άσχημίας της,' εΐπον κατά νοϋν, καί 
ώρμησα νά πίάσω τον πέπλον, άλλ’ ώς έγχελυς διέφυγεν 
εκείνη τάς χεΐράς μου, „Dimanche au revoir“ έφώνησε καί 
άπεμακρυνδη ταχέως.· ’Εκπληκτος τήν παρετήρουν φεύγου- 
σαν, δτε είς ι άπόστασιν πεντήκοντα ώς έγγιστα βημάτων 
¿σταμάτησε καί κινούσα το λευκόν έκεΤνό μανδήλί μου είπε 
μέ τήν άργυρόηχον φωνήν της „„καλή νύχτα!““

[Ex rot' γιρμανιχοΰ.] ΰ'πετat οννί/εια )

TAI  ΤΟ ΝΙΤΡΟΝ.

συμπεριλαμβανομένων καί τών πολύκροτων τής νεωτάτης 
έφευρέσεως, διότι αύτό εΐνε ό κυριώτερος παράγων τής πυ- 
ρίτιδος. Άνευ αυτού δέν δά εγνωρίζομεν επίσης καί τό νι
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τρικόν οξύ καί συν αύτώ πλείστας τών νεωτέρων έκρηκτι- 
κών υλών, τή  βοηδεία του δέ ή παραγωγή τού δειϊκού 

• οξέος κατήντησεν ολόκληρος βιομηχανία, τό μεταχειριζό- 
μεδα προςέτι είς κα&αρισμον τής ύέλού καί τού σιδήρου, 
είς τήν ταρίχευσιν τού κρέατος, ιός λίπασμα είς την γεωπο
νίαν καί τέλος είς μυρία άλλα χημικά καί φαρμακευτικά πα
ρασκευάσματα, ών μόνη ή άπαρίδμησις δα μάς ηναγκαζε να 
χληρώσωμεν ολοκλήρους σελίδας. Τό νίτρον επομένως εΐνε 
ύλη άπαραίτητ.ος οχι μόνον είς τόν πόλεμον, άλλα καί χά- 
ριν τής οποίας έδνη ολόκληρα έξεστράτευσαν κατ’.άλλήλων, 
διότι ό τελευταίος πόλεμος μεταξύ Χιλής καί Περουβίας 
μεταξύ άλλων αφορμήν είχε καί τήν κτήσιν τών ανεξάντλη
των νιτρωρυχείων τών ήδη είς τήν Χιλήν άνηκουσών έπαρ- 
χιών τής Ταραπάκας καί της Άτακάμαξ.

Τό νίτρον χρησιμεύει είς παντοειδείς σκοπούς, ευρίσκε- 
ται δέ καί πανταχού τής γης. Τά σηπόμενα σώματα χά- 
νουσι τό άζωτ&ν των έν μορφή αμμωνίας, έκ ταύτης δε 
υπό τήν έπίδρασιν τού ατμοσφαιρικού άέρος σχηματίζεται 
νιτρικόν άλας. Τό φαινόμενον τούτο έμποροΰμεν πανταχού 
νά παρατηρήσωμεν, είς τούς σταύλους π. χ. είς ών τούς τοί
χους ό σχηματιζόμενος εύρώς άποτελεΐται κυριινς έκ νιτρι
κών αλάτων. Πριν έτι άνακαλυφδώσιν οί δησαυροι τής νο
τίου ’Αμερικής καί πρίν ή μάδωσι πώς νά χρησιμοχοιώσι 
καταλήλλως το προϊόν τού εύρώτος, ήδέλησαν ν’ άπομιμη- 
δώσι τήν φύσιν, εϊς τήν παραγωγήν τού νίτρου, συσσωρευ- 
οντες επί τό αύτό παντοειδή απορρίμματα. Την σήμερον 
όμως ¿νόησαν, δτι εΐνε'πολύ συμφερωτερον αμέσως να τ  
άποδίδωσιν είς τήν γήν καί είς τήν γεωπονίαν, αντί νά τά 
έπισωρευωσιν είς σωρούς κόπρου και σαπρίας· κατα τοιού- 
τόν τινα τρόπον κερδαίνουσι το νίτρον καί τήν σήμερον 
άκόμη έν Πολωνία, Σουηδία καί Αίγύπτω, πρός τήν τεχνη
τήν δ ’ αυτού παρασκευήν έγένοντο καί πολλά πειράματα.

Διαρκούσης τής γαλλικής έπαναστάσεως, οτε ή δαλασσο- 
κράτειρα ’Αγγλία ήμπόδισε, τήν είς Γαλλίαν είςαγωγήν τού 
νίτρου, ή γαλλική κυβέρνησις, δπως άποφύγη τήν έλλειψιν 
τού άναγκαίου ποσού πυρίτιδος, είχε διατάξει δλων των 
σταύλων νά έξετάζεται τό χώμα καί νά έρευνάται τό έν 
αύτώ κοσόν νίτρου, ουτω δέ κατώρδωσε σπουδαία ποσά πυ
ρίτιδος νά παρασκευάση. .

Τό φυσικόν νίτρον εύρίσκεται ύπό περιστάσεις, κατά τό 
φαινόμενον διαφόρους, προέρχεται όμως πάντοτε έκ τών αυ
τών αιτίων, γεννάται δηλαδή έξ άζωτούχων ούσιών, αίτινες 
ολίγον κατ’ ολίγον καίονται. "Η από τών πλημμυρών τού 
Γάγγου κατακαδίσασα ίλύς περιέχει μεγάλα ποσά νίτρου, 
δπως διάφορα είδη στρωμάτων γής, ώς έκ τούτου ή μέδο- 
δος καδ’ ήν κερδαίνεται, εΐνε άπλή: ή ίλύς, τό χώμα άπο- 
πλύνεται δι’ υδατος καί ιεοτάοης (άνθ·ρακικού καλίου), μεδ’ 
ό άποκρυσταλλούται, έπειτα βράζεται μέ κόλλαν καί τέλος 
διϋλίζεται.

Τήν σήμερον έκτος τού ινδικού, χάριν τού οποίου ή 
Ευρώπη πληρόνει ένδεκα εκατομμύρια φ_ράγκ. κατ’ έτος, 
δλον τό λοιπόν νίτρον είςάγεται ένταύ9·α έκ τής νοτίου ’Αμε
ρικής.. ‘Η φύσις, άδικήσασα άλλως τάς μακρυνάς έκείνας 
τού νέου κόσμου χώρας, έδωκεν είς αύτάς ώς άντάλλαγμα 
θησαυρόν άνεκτίμητον καί άτελείωτον, οΐος εΐνε τό νίτρον 
διά τήν βιομηχανίαν καί τας τέχνας τών.χρόνων μας. Καί 
διά νά έννοήσωσιν οί «ναγνώσταί μας όπόσος πλούτος 
έκεΐ είς τήν Χιλήν κρύπτεται, άναφέρομεν ότι μόνον είς 
Άμβούργον, τόν μέγιστον τής Γερμανίας λιμένα, έκφορ- 
τόνονται κατ’ έτος ύπέρ τά  21/- εκατομμύρια καντάρια νί
τρου, έκαστον τιμώμενον άντί 120 φράγκων, τούτο δέ τό 
ποσόν παραλαμβάνουσι τά μεγάλα γερμανικά έρ'γοστάσια 
καί κατασκευάζουσιν έξ αυτού πυρίτιδα ή τό χρησιμοποιού
σα είς άλλας άνάγκας τής βιομηχανίας.

Β Ι & Τ Ι Κ Α  Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α .
{αννέχί ία '.

28.

"Οσον Σοι εΐνε δυνατόν οφείλεις νά περιορίζης τάς άνάγ
κας Σου, καί τούτο διά νά έχης δσον ένεστι περισσοτέραν 
έλευδερίαν. 'Ο  Όράτιος λέγει,, ότι υ'πάρχουσιν άνδρωποι 
προτιμώντες αιωνίως νά μένωσι δούλοι, παρά να ζώσιν έν 
λιτότητι καί έγκρατεία.

29.
Τό σκαφίον τής ζωής Σου δέν πρέπει ν’ άφήσης είς τήν 

διάκρισιν τών κυμάτων τής τύχης, αλλά πρέπει ό ίδιος να 
κωπηλάτης, καί μάλιστα νά κωπηλάτης δεξιώς.

30.
Έ σο εύσταδής καί έν ταΐς δεινοτάταις τού βίου Σου 

περιστάσεσι, καρτερικός είς την οδύνην καί τήν δλίψιν, ήν 
πάντοτε νά κρύπτης. "Οσα πράγματα ποδούμεν νά συμβώσι, 
λέγει ό Λαβρυγέρος, δέν συμβαίνουσι συνήδως, ή άν συμ- 
βώσι, γίνεται τούτο ώς επί τό πολύ όχι καθ’ ήν έποχήν ή πε- 
ρίστασιν ήδελον μάς προξενήσει τήν μεγαλειτέρανεύχαρίστησιν.

31.

νΕσο πάντοτε ειλικρινής καί φιλαλήδης, έχδρός χάσης 
υποκρισίας καί δολιότητος. Δέν πρέπει νά διστάζης τού 
νά.,όμολογής τήν άγνοιαν καί απειρίαν Σου. Mr έκμυστη- 
ρεύεσαι είς πολλούς τάς τρελλάς Σου πράξεις καί τά  παρα
πτώματα.

32.

Παρατηρεί, άκουε, σίγα. Κρίνε ολίγα καί έρωτα πολλά.

33. .

"Οταν τρέφης καλάς χροδέσεις, μή φοβήσαι, άν φαίνε
σαι κακός. Ά λλ’ έχεις καδήκον ν’ άποβάλης από Σοΰ τήν 
φαινομενικήν ταύτην κακίαν, άμα ώς Σοι καταστή τούτο 
δυνατόν. Πρό παντός δμως ένδυμά Σου έστω r  αρετή, ώς 
λέγει ό ‘Οράτιος.

(ε π ε ια ι  ο ν ν ίχ ε ικ .)
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ΠΟΘΕΝ ΤΟ ΟΝ ΟΜΑ  „ Λ Ο Υ Δ “.

Πασίγνωστον εΐνε ότι ή λέξις yíóvó (Lloyd) εΐνε διαδε
δομένη καδ’ όλην την υφήλιον καί ότι έχει καταλάβει άνα- 
φαίρετον δέσιν είς τά  λεξικά όλων - σχεδόν των 'γλωσσών. 
Πανταχού όμως, και ίδία Εν Αγγλία, την λέξιν ταότην ακούει 
τις συχνάκις άναφερομένην προκειμένου κερί Εμπορικών επι
χειρήσεων καί ασφαλειών κατά θάλασσαν. Και πόσοι άρά 
γε των αναγνωστών μας δεν ήρώτησαν εαυτούς, τίς εΤνε καί 
τ ί σημαίνει οδτος ό Λόΰδ και διά τί περί αυτοί» πάντοτε 
γίνεται λόγος, οσάκις όμιλούσι περί ναυτικών ασφαλειών 
καί ειδήσεων. ’Ολίγοι μόνον Εμαδον Εσχάτως, ότι τό μυ
στηριώδες όνομα αρχικώς άνήκεν εις τινα αφανούς κατα
γωγής ανδ·ρωπον, άλλα καί οί ολίγοι οδτοι οΰδέν πλέον έγί- 
νωσκον περί.αυτού, τό όνομα του οποίου τόσην δόξαν καί 
διασημότητα άπέ-

ρία του εΐνε περί
εργος καί διδακτικωτάτη, περίεργα δε καί Ενδιαφέροντα εΐνε 
καί πολλά των έπειςοδίων της.

Μεταξύ άλλων πραγμάτων, ων.τνν έρευναν μετά πολ
λής δεξιότητος καί ζήλου έπεχείρησεν 6 ρηδείς άγγλος 
συγγραφεΰς, εΐνε καί τό άτομον αυτό του Λόϋδ. Οδτος δέ, 
κα.τ’ αυτόν, δεν ήτο μόνον απλούς ,,καφεπώλης“, ώς τέως 
Επίστευον οί πλέϊστοι, αλλά Επί ζωής του διεδραμάτισε καί 
σπουδάίον σχετικώς πρόςωπον, Εκέκτητο φιλολογικάς γνώ
σεις καί Εμπορικήν νοημοσύνην καί διήγαγεν Εν γένει βίον 
πολυάσχολον καί ωφέλιμον εις τούς συγχρόνους του. 'Ο  
Έδουάρδος Λόύ'δ εΐχεν Επί Καρόλου του Β'. Εν καφεπω- 
λέϊον Εν Λονδίνο», επομένως ήν καί αυτός εις Εξ Εκείνων, 
οίτινες τό νέον Επάγγελμά των ώφειλον είς τήν είςαγωγήν 
τού καφέ καί οίτινες υπό τού μνημονευδ-έντος Μονάρχου κα- 
τεδιώκοντο Επί τη προφάσέι ότι ύπεδαΰλιζον στασιαστικά 
Εγχειρήματα. . Τού Λόύ'δ το καφεπωλεΐον εκειτο παρά τον 
Τάμεσιν Εν Tower Street, τή  γνωστή Εκείνη στενή καί έλι- 
κοειδεΐ όδω τού Αστεος, ή όποία τότε, ώς καί τήν σήμε
ρον, διέτεμνεν άληδή λαβύρινθον απαίσιων στενωπών, είς ών 
τά  σκοτεινά γραφεία Εκαδάριζον τούς λογαριασμούς των οί

ναύκληροι πάσης εποχής. 'Ο  Λόϋδ Εκίρνα αυτούς οΰ μόνον 
τον μέλανα τού καφέ ζωμόν, αλλά καί τον ευγενή τού 
Βορδώ οίνον — τότε δέν εΐχον ακόμη τήν Επί τής ’Αγγλίας 
κυριαρχίαν οί ισπανικοί καί πορτογαλλικοί οίνοι, — καί διά 
τούτο ό ήμέτερος ήρως Εν βραχεί απέκτησε φίλους ούκ ολί
γους, πλοιάρχους καί ναυτικούς. Έ ξ  ειδοποιήσεων Εν ταΐς 
Εφημερίσι των τότε χρόνων μανδάνομεν, ότι ακόμη τω 1688 
συνήρχοντο Εκεί άνδρωποι Επί τό αυτό, Σνα συνομιλήσωσι 
περί Εμπορίου καί 9·αλασσοπλοΐας. .‘Ο νοημονέστατος ξενο
δόχος Επραττε πάν το δυνατόν, όπως ευχαρίστηση τούς πε- 
λάτας του, έπετρεπε S’ είς αυτούς νά κλείωσι τάς συμφω
νίας των Εν τού καταστήματί του, καί Εάν δούλος τις έδρα- 
πέτευεν εκ τίνος των πλοίων, συλλαμβανόμενος ώδηγείτο

πάλιν παρά  τω 
,,Λόϋδ“.Τω 16910 
Λόύ'δ μετέδηκετό 
καφεπωλεΐόν του 
είς τήν σημερινήν 
οδόν τού χρημα
τιστηρίου, Lom
bard-Street, Εγ
γύς τού μεγάλου 
ταχυδρομείου τού 
Λστεος. Έ κεϊ ευ- 
ρίσκοντο καί άλλα 
μεγάλα καφενεία, 
Εν οΐς συνήρχοντο 
οί Εμπορευόμενοι. 
Τά καταστήματα 
τ α ύ τα  κατεδιώ- 
κοντο υπό των κυ
βερνήσεων καί πε- 
ριεφρονούντο υπό 
Ερ.πόρων διαφόρων 
κλάδων πολλά έξ 
αυτών τέλος μετ- 
ετράπησαν είς φι- 

λολογικάς. άλλα είς συρμικάς λέσχας καί τά  λοιπά Εμειναν 
Εμπορικά Εντευκτήρια. Μεταξύ των τελευταίων τούτων συν- 
ηριδμείτο καί τού Λόύ'δ τό κατάστημα, όπου συνήντώντο 
ουχί μόνον ναυτίλοι καί πράκτορες, αλλά καί άληδεΐς Εμ
ποροι τού υπερήφανου Λστεος. Μή νομίση τις όμως οτι 
ήτο τό καλλίτερον Εν Lombard-Street, άπ’ Εναντίας ύπελεί- 
πετο πάντων των άλλων καί άπέλαυε τήν περιφρόνησιν των 
σημαντικωτέρων άρχικαφεπωλών. 'Ο  Λόύ'δ όμως δέν Ετα- 
ράσσετο Εκ τούτου, έπροόδευεν όσημέραι καί ήρχισε νά δει- 
κνύη τ ί δύναται νά πράξη τό Επιχειρηματικόν πνεύμα καί 
κατ’ Εκείνας Ετι τάς ημέρας τής βαρβαρότητος. Τω 1696 
ίδρυσε τήν Εφημερίδα „Νέα τού Λόύ'δ“ (Lloyd’s News), 
«σδενές βέβαια δοκίμιον Εν συγκρίσει προς τάς σημερινάς 
αξιώσεις, κατ’ άρχάς μέν ώς Εγκύκλιον διά τούς πελώτας 
τού Εκδότου, οί πλοίαρχοι όμως εΐχον νέα νά διηγηδώσιν 
Εκ των διαφόρων λιμένων μεταξύ Λονδίνου καί τών νήσων 
Βαρβάδο, τής Μεσογείου θαλάσσης καί τής ανατολικής 
Άσίας, αδται δέ καί άλλαι ειδοποιήσεις δημοπρασιών καί 
άγοράϊαι Εκθέσεις Επλήρουν κατ’ άρχάς τάς στήλας τού 
δευτέρου κατά τήν ηλικίαν αγγλικού φύλλου (πρώτον ήν ή

κτησεν Επ’ Εσχά
των , Εως ου' ό 
άγγλος συγγρα- 
φεύς Φρειδερίκος 
Μαρτίνος έφώτισε 
τό. σκοτεινόν, μυ- . 
στήριον-- Εν- τή·, 
„Ιστορία τού λον- 
δινείου Λόύ'δ, καί 
τώ ν ; βρετανικών 
κ α τ ά ’ θάλασσαν 
ασφαλειών“. 'Ο 
μέγιστος τών .λε
γομένων Λόϋδ εΐνε 
ό τού Λονδίνου, 
συγκαταλέγεται 

δέ μεταξύ  τών 
άξι|ολογω τάτω ν 
καί ευεργετικωτά- 
των ίδρυρ.άτων 
τού νεωτέρου πο
λιτισμού.’Ή  ίστο- 0  Ν Ε Κ Ρ ΙΚ Ο Σ  ΘΑΛΑΜΟΣ Τ Ο Ϊ  Γ Κ Α ΙΤ Ε .
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καί σήμερον ύφισταμένη Επίσημός ,,Εφημερις τού Λονδίνου“), 
τού οποίου τά  πρώτα φόλλά κατήντησαν τόσον σπάνια, ώςτε 
καί αότή ή είς τοιαύτα αντικείμενα πλουσιωτάτη βιβλιο
θήκη τού κόσμου, ή τού Βρετανικού Μουσείου, Εχει μόνον 
Εν άντίτυπον Ενός καί μόνου άριδμού. Μέ τά  , Νέα“ του ό 
Λόϋδ δέν ο’φέλησεν εαυτόν, διότι τό φυλλον μετά Εβδομή- 
κοντα εβδομάδων όπαρξιν Επαυδη υπό τής Βουλής τών Λόρ
δων, ίσως διότι Ενεκα τής άφδονίας τής όλης του παρέ
βλαπτε τά  συμφέροντα τής Επισήμου Εφημερίδας. Μόλις 
άφ’ οδ παρήλδον τριάκοντα Ετη, ήρχισεν Εκ νέου νά Εκδί-

Εν Αγγλία ναυτική ασφαλιστική εταιρία, άποτελουμένη Εξ 
Εμπορευόμενων, οί όποιοι το εργον των άπέφευγον πάση δυ
νάμει νά Εκτελώσι δημοσία, άλλ’ Εν κρύπτω καί παραβόστω, 
καί διά τούτο πολλάκις Επισύραντες Επί τάς κεφαλάς των 
τήν άλλως αδικαιολόγητον καταφοράν τών εκάστοτε αγγλι
κών κυβερνήσεων. Οί άνδρωποι ούτοι, τω όντι φίλεργοι καί 
φιλήσυχοι είς τό άκρον, εζων βίον μονήρη Ενδιαιτώμενοι Εν 
οίκήμασι, τά  όποία ώμοίαζον μάλλον προς μοναστήρια, Εν 
οΐς όμως δέν προςηύχοντο, ουδ’ άνΕπεμπον μολπάς καί δεή
σεις, άλλα συνήπτον Εμπορικάς γνωριμίας καί σχέσεις, δέ-

ΤΟ ΣΠΟΓΔΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΓ ΓΚΑΙΤΕ.

δεται υπό τόν τίτλον „Lloyd’s List“, όφ’ ο°ν καί μέχρι τού 
νύν ακμάζει ώς οργανον τού λονδινείου Λόΰδ. ‘Η υπόληψις 
αυτού ηυξανεν όλονέν, αί Εν τω καφενείο» του Εργασίαι έπολ- 
λαπλασιάζοντο, αυτό δέ τό καφενείον άνήρχετο άπό βαδμί- ■ 
δος είς βαδμίδα καί συν ιού χρονω μετετράπη είς τό με
γαλοπρεπές καδίδρυμα, τό οποίον φέρει καί σήμερον, τό 
όνομα τού Λόϋδ καί εν ω παρ’ όλας τάς βελτιώσεις καί 
μετατροπάς αί αυταί κατ’ ουσίαν συνάπτονται συμφωνίαι, 
αΐτινες καί προ δυο αιώνων Εν τω μικρού καφεπωλείο» τής 
Tower-Street. 'Η  άνάπτυξις αυτή τού Λόϋδ δύναται νά 
δεωρηδή καί ώς μία τούν αίτιων, αΐτινες παρεκώλυσαν τήν 
Εγκαιρον Εν ’Αγγλία σύστασιν ναυτικών άσφαλιστικών εται
ριών, διότι £ κόσμος εΐχεν Εδισδή είς τήν ιδιωτικήν ασφά
λειαν, άντιπροςωπευομένην υπό τών διαδόχων τού Λόϋδ.

Καδ’ ό.ν όμως χρόνον άνέδυεν από- τής άφανείας καί 
άσημότητος τό ονομα τού ευφυούς καφεπώλου ύπήρχεν ήδη

σαντες αυτοί τάς βάσεις τού μετέπειτα τεραστίως άναπτυ- 
χδέντος ΰπερωκεανείου Εμπορίου της ’Αγγλίας.

Έ κ  τών απογόνων τών πρωτογενών τούτων Εμπορομε
σιτών οί Επισημότεροι, συνεννοηδέντες πρός άλληλους καί 
σχηματίσαντες εταιρίαν μεγάλην, ήγόρασαν τω 1774 τό κα
τάστημα τού Λόϋδ καί δανεισδέντες τό ήδη περιώνυμον 
καταστάν όνομά τ.ου μετοίκησαν είς τό απέναντι τής αγγλι
κής Τραπέζης κείμενον μεγαλοπρεπές κτίριον τού χρηματι
στηρίου, οδτινος ολόκληρον τό πρώτον πάτωμα καταλαμ- 
βάνουσι τά  γραφεία τής εταιρίαςτων.

Κ ατ’ άπομίμησιν τού μεγαλεπηβόλου αγγλικού ίδρυ'- 
ματος συνεστήδησαν καί Επ'ι τής ηπειρωτικής Ευρώπης πα- 
ρόμοιαι εταιρίαι, τήν αυτήν φέρουσαι Επωνυμίαν μέ τήν προς- 
δήκην μόνον του ονόματος τής χώρας, είς ήν υπάγονται 
Ουτω λοιπόν ή Αυστρία Εχει τόν ίδικόν της Λόϋδ, έδρεύ- 
οντα Εν Τεργέστη, πρός όν πάντες σχεδόν οί Ελληνες εμ
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ποροι διατηρούσε σχέσεις. Και η εταιρία αϋτη έπροόδευσεν 
έν σχετικώς βραχεί χρονικό» διαστημ.ατι τεραστίως καί έπεξ- 
έτειν& τάς έργασίχζ της ρ-έχρι των άχωτάτων άκρων τής 
Άσίκς και τής Ωκεανίας. Και ή Γερμανία έχει τον λεγό
μενον βορειογερμανικόν Αόυδ, άτμοπλοϊκήν εταιρίαν Ικ των 
έπισήμοτάτων της υφηλίου, είς ην έν πρώτη μοίρα οφείλε

ται ή έξάπλωσις του γερμανικοί» Ιμπορίου καθ’ ολας τάς 
υπερωκεανείους χώρας. Μαγείαν τω όντι πρέπει νά ένέχη 
τό όνομα τοΰ Λόό'δ, του αφανούς άγγλου καφεπώλου, άφ’ 
οδ από δύο αίώνων διαρκώς συνεδέθη προς την πορείαν 
καί τήν άνάπτυξιν του; έμπορίοο και έξήσκησε τόσην έπιρ- 
ροήν και ·έπέ τής διαδόσεως του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Η Α Γ Ν 0 Σ Τ 0 Σ .

Ούτε με γνωρίζεις, ούτε σε γνωρίζω,.
Πού καί πού μου ρίχνεις μια. ματιά γοργή. 
Κ ι’ όμως ’σαν σε βλέπω κάποτε νομίζω 
Πώς δ'εν μάς χωρίζει τίποτε ’ςτή γή.

Άν σοϋ "πώ πώς έρως τήν καρδιά μου καίει 
Δεν 8·ά μέ πιστεύσης, όπως κι’ άν τό ’πώ. 
Κι’ όμως, δεν ξεύρω, κάτι τ ι μου λέει,
Κι’ ίσως εΤν’ αλήθεια, ότι σ’ αγαπώ.

-----------

Ούτε σ'ε γνωρίζω, ούτε με γνο»ρίζεις, —
Άλλα ’σάν διαβαίνεις κ’ έτσι μέ θωρεΐς,
Δίχως νά τό ξέρεις κάτι μοΰ χαρίζεις,
Δίχως νά τό ξέρω κάτι μ’ άφαιρεΐς.

Άν δεν σέ στολέζη ευμορφιά μεγάλη,
Έ χ ε ις  όμως πάντα, κόρη μου χρυσή,
Κάτι τ ι καινούργιο πού δέν τώχει άλλη.
Κ άτι τι πού τώχεις μοναχά έσύ.

ΙδΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ.

1. Ο ΜΕΛΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΣ (Ιν σελ. 357) κατά ττν 
εικόνα τού Στράϊτ. 'Ρακένδυτος και άνυπόδυτος παρίσταται 
προ των οφθαλμών μας 6 νεαρός αθίγγανος καλλιτέχνης, 
όςτις από τούδε φαίνεται ψυχή τε καί σώματι αφιερωμένος είς 
τήν λατρείαν τής θεάς Μελπομένης.' Τίς οΐδεν άν ανέλπιστος 
τις περίστασις, α’προςδόκητός τις ιδιοτροπία τής τύχης δέν 
ανύψωση αυτόν μετ’ ολ,ίγον είς περιωπήν, άφ’ ής θά προ- 
καλή τον φθόνον ανθρώπων, πρός ους τήν σήμερον ώς ευ
τελής μόνον έχαίτης δύναται ν’ άτενίση; Και μήπως δέν 
υπάρχουσιν γνωστά άλλων σημαντικωτάτων καλλιτεχνών πα
ραδείγματα, οΐτινες άπό τής καλύβης τού έπαίτου άνήλθον 
τάς υψίστας τής δόξης βα8·μίδας;

2. Η  ΡΩΜΑΙΑ (Ιν σελ. 361). 'Ο  έξοχος μεταξύ των 
γερμανών ζωγράφων Φράντς φόν Λέμβαχ κατέστη πρό πάν
των περιφημότατος διά των εικόνων του έκ 'Ρώμης, όπου 
και' ώς έπι τό πολύ διατρίβει. Τήν ,,'Ρωμαίαν“ του παρα- 
θέτομεν διά τήν τελειότητα τής τέχνης, μεθ’ ής εΐνε έπεξ- 
ειργασμένη καί διά τήν άπαράμιλλον λεπτοφυΐαν των γραμ
μών, μεθ’ ής ή ξυλογραφική κατώρθωσε ν’ άνταποδώση τό 
έργον του διδασκάλου.

3. Ο ΝΕΚΡΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ- 
ΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΚΑΙΤΕ (σελ. 364—65). Πλευστοί, Γερμανοί τε 
και ξένοι, χροςήρχοντο άνά παν έτος είς τήν παλαιάν πόλιν 
τής Βαϊμάρης πρός έχίσκεψιν των Ιερών περιβόλων, όπου είρ- 
γάσθησαν οί μέγιστοι τών ποιητών τής Γερμανίας. Αλλά 
πάντοτε άπήρχοντο πάλιν τής πόλεως μή ευχαριστημένοι, 
διότι τοΐς ήτο κεκλεισμένη ή οίκία, έν ή έπΙ ολόκληρον 
γεννεάν κατώκησεν 6 Γκαΐτε.

Τ ή 15. Απριλίου 1885 όμως τά  πράγματα ήλλαξαν, 
διότι άποθανόντος τού τελευταίου απογόνου του Γκαΐτε, 
πάσα η' περιουσία του ποιητου διά διαθήκης περιήλθεν είς

τό θησαυροφυλακίου τού δουκάτου τής Βαϊμάρης. Κατα 
τήν αυτήν έποχήν άνέδυσε καί ή ίδέα τής ίδρύσεως Έ θνι- 
κού Μουσείου τού Γκαΐτε, ήτις πανταχό8·εν ύπεστηρίχΟη και 
άνευ αναβολής έτέθη είς ενέργειαν, άφ’ ου τη 22. ’Ιανουά
ριου 1886 ή βουλή τής Βαϊμάρης όμοφώνως Ιπεψήφισε τήν 
παροχήν όλων τών χρηματικών μέσων, όσα θά άπητούντο 
πρός διατήρησιν όλων τώ,» μνημείων τών αναφερομένων είς 
τον αθάνατον ποιητήν. Τή 4. ’Ιουλίου 3 886 άνεώχθησαν 
είς τό κοινόν. α£ πύλαι του ’Εθνικού τούτου Μουσείου, δέν 
έπιτρέπεται όμως μέχρι τής σήμερον ή εΐςοδος είς δύο Ιε
ρούς χώρους μόνον, είς τον νεκρικόν θάλαμον καί είς τό 
σπουδαστήριον τού όλυμπίου ποιητου. Οί έγγονοί του ου
δέποτε εΤχον έπιτρέψει νά φωτογραφη&ώσι τά  δώματα ταύτα, 
μόλις δ ’ εσχάτως έπετράπη είς τον φωτογράφον τής βαΐμα- 
ρικής αυλής νά έκδώση είς τό περίεργον κοινόν τούς θαλά
μους,. Ιν οΤς Ιπϊ 36 ολόκληρα έτη είργάζετο ό ποιητής. 
Αμφότεροι εινε απέριττοι καί δέν άνταποκρίνονται πρός τήν 
υψηλήν κοινωνικήν περιωπήν, έφ’ ής ευρίσκετο ό Γκαΐτε. 
Καί τό μέν σπουδαστήριον εΤνε ευρύχωρος θάλαμος, ολίγον 
σκοτεινός, έχει δύο παρά8·υρα, βλέποντα πρός τον κήπον.
Εν τώ  μέσω κεΐται μεγάλη Ιπιμήκης τράπεζα Ικ  ξύλου 

δρυός, παρ’ αυτήν κάλαθος, Ιν ω συνείθιζεν ό ποιητής νά 
8·έτη τό μανδήλιόν του, ολίγα καθίσματα, έμπροσθεν του 
τοίχου γραφεΐον καί υπεράνω αυτού κρέμαται τεθλασμένου 
γυψινον περίαπτον .τού Ναπολέοντος. ’Επί τής απέναντι 
πλευράς τού τοίχου κεΐται επίσης άναλόγιον, έφ’ οδ έκτος 
άλλων μικρών αντικειμένων ίσταται μικρόν Ικ γαλακτοχρόου 
υάλου άγαλμάτιον του Ναπολέοντος, του οποίου τάς απο
χρώσεις μεθ·’ ηδονής παρετήρει 6 ποιητής καί ή θέλησε πρα- 
κτικώς νά έφαρμόση και είς τήν περϊ χρωμάτων θεωρίαν 
του. Ό  θάλαμος οδτος μένει απαράλλακτα όπως τόν άφή-
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κεν ό Γκαΐτε χωρίς ουδέ κάν έν άντικείμενον νά μετακι- 
νηθή Ικ τής θέσεώς του. 'Ομοίως αμετάβλητος παρέμεινε 
μέχρις ημών και ό παρακείμενος κοιτών. Μία χαμηλή ξυ· 
λίνη κλίνη μετά ροδοχρόου έφαπλώματος, ώχριάσαντος Ικ 
τής πολυκαιρίας, μία μικρά τράπεζα, !φ’ ής ισταται ακόμη 
το φιαλίδιον μετά του τελευταίου διά τόν νοσούντα φαρμάκου,

τό αναπαυτικόν άνάκλιντρον καί τό όποπόδιον, τό όποιον η 
Ό ττιλ ία  Γκαΐτε Ικέντησέ ποτε χάριν του πενθερού της, άπο- 
τελούσιν όλα τά  έπιπλα τού θαλαμίσκου, έν ω ό μέγας 
ποιητής παρέδωκε τό πνεύμα τή 22. Μαρτίου 1832, έκφω- 
νών τάς λέξεις ,,Πλεΐον φως!“

-------- 9«Κ-

Άπο τίνος καί εν ’Αμερική μεταξύ των εύπορωτέρων καί μάλλον με- 
μορφωμένων τάξεων της κοινωνίας ήρξατο ή άγαμία ίλονεν νά προςλαμ- 
βάνη εύρυτέρας διαστάσεις, είς δέ τάς κατωτέρας τάξεις τού λαού νά πολ- 
λαπλασιάζωνται άπό έτους είς έτος τά  διαζύγια. Έ ν  τάΐς πλείσταις τώ ν . 
ίΗνωμένο>ν πολιτειών οί καδεστώτες νόμοι ευνοοϋσι τόν χωρισμόν καί 
φαίνονται ύποβοηδοδντες λεληδότως τύν πρόοδον του κακού. Έ ν  έτει 
1885 ό ,,Κήρυξ της Νέας ’ίόρκης“ Ιδημοσίευσε κατάλογον αιτήσεων δια
ζυγίου εν Φιλαδελφία καί Χικάγω, εξ αυτού δέ μανδάνομεν ότι εν μεν 
τξ  πρώτη τών πόλεων τούτων, Ιχούση πληδυσμόν 850,000 κατοίκων, συν- 
ε'βησαν 1700 διαλύσεις συνοικεσίων, Ιν  δέ τη δευτέρα μετά 550,000 κα
τοίκων ήριδμήδησαν ύπέρ τάς 1500 αιτήσεων πρός διάλυσιν γάμων. Ό  
κατάλογος ουτος εΤχεν αντιγραφή Ικ  τών δικαστικών πρακτικών καί περι
είχε τά  ονόματα τών διεζευγμενων. Μεταξύ τούτων υπήρχον καί ξένα 
όνόματα,. άλλά τούτα ήσαν όλίγιστα εν σχεσει πρός τόν πληδυσμόν, διότι 
τά »ή» ήσαν ’Αμερικανοί. Τό αύτό φαινόμενον παρετηρήδη .καί είς 'άλλα?

• πόλεις, οί δε ’Αμερικανοί φδίκως κατακρίνουσι τούς ξένους λέγοντες. ότι 
αύτοί πρώτοι είςήγαγον τήν επιδημίαν ταύτην είς τόν νέον κόσμον.

Γέροντες καί πλήρεις αναμνήσεων διπλωμίίται διηγούντο εσχάτως 
κατά τινα πολιτικήν όμτγυριν εν Βερολίνο» τό εξής ανε'κδοτον έκ των πρώ
των χρόνων του διπλωματικού σταδίου τού Βίσμαρκ. Καδ’ ίν  χρόνον ό 
σίδηρους άρχιγραμματεύς διέτριβεν ώς άντιπρόςωπος της ομοσπονδίας εν 
Φραγκφούρτη καί κατώκει εν τη οικία ευπατρίδου τινίς της πόλεως ταύ- 
της, παρετήρησεν ότι Ιν τώ  οωματίω του δέν ΰπήρχεν ούτε κώδοιν ούτε 
αλλο τι μηχάνημα, δ ι’ ού νά είδοποιη τόν είς τό ονώτερον πάτωμα δια- 
μένοντα υπηρέτην του, οσάκις εΤχεν αύτου ανάγκην. Παρεκάλεσε λοιπόν 
τόν οικοδεσπότην ν’ άναπληρώση τήν ελλειψιν, άλλ’ ούτος, μή άνεχόμενος 
άλλως τόν ,,Πρώσσον“ , τώ  άπεκρίδη οτι οι Ινοικιασταί του ώς Ιπ ί τό 
τό πολύ εξ ιδίων ικανοποιούσι τάς τοιαύτας ιδιαιτέρας των επιδυμιας καί 
5τι δεν ήξευρε διά τίνα λόγον έπρεπεν αυτός ν’ άποτελέση Ιξαίρεσιν τού 
κανόνος τούτου. Η μ έρ α ς τινάς άργότερον ήκούσδη κρότος πυροβόλου εν
τός τού οίκου, έντρομος δέ ό εύπατρίδης διέτρεξε τά δώματα καί έφδασε 
τέλος είς τό σπουδαστήριον τού Βίσμαρκ, όπου Ιπ ί της τραπέζης εκειτο, 
καπνίζον άκόμη, τό πυροβόλον, Ιγγύς δ’ Ικάδητο καί δ Βίσμαρκ, ήσύχως 
καί αύτός καπνίζων καί εργαζόμενος „Πρός θεού, τ ί συνέβη!“  άνέκραξεν 
ό οικοδεσπότης. —  ,,’Απολύτως τίποτε, ύπέλαβεν δ Βίσμαρκ. Μή άνησυ- 
χήτε* ειδοποίησα μόνον τόν υπηρέτην μου, ότι πρέπει νά έλδη. Πιστεύω, 
δά συνειδίσετε ταχέως είς τό άκακον τούτο σημεΐον.“  Εϊνε περιττόν νά 
προςδέσωμεν, ότι δ ευπατρίδης εν άκαρεΐ εσπευσε νά τό άντικαταστήση 
διά κώδωνος κατά τ ίν  αρχικήν επιδυμίαν του άκάμπτου Πρώσσου.

Ό πόση κίνησις άνδρώπων υπάρχει Ιν τη πρωτευούση της Γερμανίας, 
μανδάνομεν Ικ  τών άρχείων τής Ιν Βερολίνο» εταιρίας τών ίπποσιδηροδρό- 
μων. Περί τά τέλη τού έτους 1885 το μήκος αύτών άνήρχετο είς 222 χι
λιόμετρα, εφ’ ων εκινοΰντο 777 άμαξαι ύπδ 3644 ίππω ν, άνηκόντων είς 
τήν εταιρίαν. Κατά τό έτος 1885 ό άριδμός τών Ιπιβατών άνήλδεν είς 
87,293,825 (λέγομεν, όγδοήκοντα καί επτά Ικατομμύρια, διακόσιαι καί έν- 
νενήκοντα τρεις χιλιάδες καί οκτακόσιοι είκοσιπέντεζ οί δποϊοι Ιπλήρωσαν 
οδοιπορικά 13,000,000 φράγκων. Κ αδ’ εκάστην ημέραν επομένως οί έπι- 
βαται άνη'ρχο ντο είς 236,422 κατά μέσον όρον. Αί ίππο σιδηροδρομικά!

εταιρίαι άπασαι είςέπραξαν 13,250,000 φράγκων, εξ ών Ιδαπάνησαν τά 
6,000,000, συμπεριλαμβανομένων καί 920,000 φράγκων είς δημοτικούς φό
ρους, ώςτε εΤχον περίσσευμα 6,330,000 φράγκων κατ’ εκείνο τό έτος. 
Χάριν παραβολής άναφέρομεν Ινταύδα, ότι είς τούς σαξωνικούς σιδηρο
δρόμους, έχοντας μήκος 2208 χιλιομέτρων, ό άριδμός τών επιβατών κατά 
τό έτος 1885 ύπελογίσδη είς 23,028,599, ώςτε οί ίπποσιδηρόδρομοι τού 
Βερολίνου, μόλις τό δεκατον τού μήκους τών σσξωνικών σιδηροδρόμων 
έχοντες, μετεβίβασαν τετραπλάσιον σχεδόν πλήδος άνδρώπων.

Ό  μέγιστος τού κόσμου πολυφάγος εΤνε κάποιος ναύτης διατριβών 
Ιν Λιβόρνω τής ’Ιταλίας. Εΐνε υιός άλιέως, βρέφος δέ ώυ είςέτι ήτον 
αδύνατον νά χορτααδή εκ μόνου τού γάλακτος τής μητρός του, ούτως 
ώ ςτε παρέστη ή  άνάγκη νά προςέλδωσιν άλλαι 20 μητέρες, ίνα κατασιγά- 
σωσι τήν άτέλ'είώτον πίίνάν του. Ή  αδηφαγία αυτή ουδέποτε τόν έγκα- 
τέλειψε. 'Ω ς πεζοναύτης Ιλάμβανε τριπλασίαν τών άλλων συναδέλφων του 
τροφήν, δύναται δέ άνά πασαν ώραν νά γευματίση μετά τόσης όρέξεως, 
όσην ήδελεν έχει Ιάν Ιπ ί δύο ήμέρας δέν έτρωγε. Έ ν  Νεαπόλει άξιο»- 
μαπκοι τινες τού ναυτικού προςέφερον έσχάτως εις τινα ξενοδόχον εκα
τόν φράγκα, όπως κορέση τόν πολυφάγον, τούτον, άλλ’ δ δυςτυχτς μετά 
τρόμου εΐδεν ότι τό ποσόν τούτο δέν Ιπη’ρκει.

Κατά τινα στατιστικήν τών Ιπαγγελμάτων υπάρχουσιν Ιν  Γερμανία 
συγγραφείς ούχί Ιλάσσους τών 19,350, Ιξ  ών 19,000 εΐνε άρρενες, και 
350 δτ'λεις. Καί εν Βερολίνο» μεν ζώσι 1000 συγγραφείς καί Ιφημεριδο- 
γράφοι άμφοτέρων τών γενών, έν Λειψία 260, Ιν Δρέσδη 200, Ιν  Μο
νάχο» 150, Ιν Άμβούργω καί βρεσλαυΐα άνά 132, Ιν Στουτγάρδη 107, Ιν 
Φραγκοφορτίω 94 , εν Άννοβέρω 7 7 , έν Χάλλη 72 , εν Κολωνία 71 , εν 
Κιέλω 09 , Ιν  Στρασβούργω 66 , Ιν Βρέμη καί Καινιξβέργη άνά 63, εν 
Βόννη 60, Ιν Βισβάδη 59, εν Βυρτςβούργυ» 56, Ιν Γοττίγγη 48 , Ιν Κασ- 
σέλω 46, έν Γράϊφσβάλδη 45, Ιν Χάΐδελβέργη 44 , Ιν Ίένη 39 , Ιν Δάρμ- 
στάττη καί Τυβίγγη άνά 37 , Ιν Νυρεμβέργη 36, Ιν Βρουνσβίκη 32 καί 
οότο» καδεξής.

Έ π ι  τή βάσει στατιστικών πληροφοριών ή όλικτ αύξησις_τών κατοί
κων τής Ευρώπης υπολογίζεται είς 0 ,87“/«, ίτο ι είς 87 ψυχάς Ιπ ί 10,000 
κατοίκ&ιν, κατ’ έτος, οπερ δηλοΐ — Ιάν ύποδέσωμεν τούς κατοίκους τής 
Εύρώπης είς 320 εκατομμύρια άνερχομένους — ότι κατ’ έτος γίνεται αύ- 
ξησις 2 % εκατομμυρίων, χωρίς όμως νά ληφδώσιν όπ’ όψιν οί μετανα- 
στεύοντες εξ Ευρώπης, οΐτινες άνέρχονται Ιν συνόλω είς Ιν περίπου εκα
τομμύριου. Μέ άλλους λόγους ή  αυξησις τού πληδυσμοδ τή ; Ευρώπης 
εινε τόσον μεγάλη, ώςτε διά τού Ινιαυσίου περισσεύματος δύναται νά σχη- 
ματισδη κράτος έχον ίσον πληδυσμόν πρός τήν Ε λλά δα , ή τήν Δανιμαρ- 
κίαν, η τήν Σερβίαν.

Κατά τάς ημέρας τών Χριστουγέννων, της Ιπισημοτάτης τών εορ
τών παρά Γερμανούς, διήλδον διά τών Ιν Βερολίνο» ταχυδρομείων 1,950,607 
επιστολαί προερχόμενοι Ιξ αύτής τής πόλεως καί όρον αύτήν πάλιν έχου- 
σαι, 4 δέ εκατομμύρια, ώς έγγιστα, άφίκοντο είς Βερολίνου Ικ  τού Ιξω- 
τερικού.



ΚΛΕΙΩ.

ΠΡΟΣ ΤΟΓΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ ΤΗΣ „ΚΑΕΙΟΤΣ“.

ίλιετή συμπληρώσασα βίον η ,,Κλειώ“ εξέρχεται είς τρίτον άπό της ΙκΒόσεως αυτής έτος, ευγνώμων δ ’ έκ- 
φραζει προς τους πληΟ-υνθ'έντας αυτής φίλους απείρους ευχαριστίας έπί ,ταΤς έπιδειχύ-είσαις αυτή συμπα9·είαις καί μετά 
9·άρρους έπικαλείται τήν αυτήν και μέχρι τούδε ύποστήριζιν καί περαιτέρω σύστασιν. · Όμαλώτερον εχουσα του λοιπού, 
μετα την άρσιν των πρώτων καί συμφυών δυςχερειών, νά διανόση στάδιον, ευκόλως θ-ά επιτυχή τήν εφαρμογήν των με- 
λετώμένων βελτιώσεων, ως προς μίν τό καλλιτεχνικόν μέρος έπιΒιώκουσα αυτήν τήν τελειότητα, κατά Βέ τάλλα πάσαν 
δυνατήν καταβαλλουσα προςπά&ειαν, όπως ανταποκριτή είς τάς φιλικώς όποβαλλομένας αυτή απαιτήσεις.

Τήν χρησιμότητα τής καλλιτεχνικής έντελείας έργου, προς πάσαν τάξιν ’Αναγνωστών αποτεινόμενου, ουδείς 
βέβαια άρνεΐται, τάς προς έπιτυχίαν δέ τούτου άπαιτουμένας 9-υσίας καΙΜστησιν ήμΐν άνεκτοτέρας μόνη ή παρήγορος 
έλπίς, ότι συν ·;ώ χρόνω καί ή ,,Κλειώ“ θ·ά καταστή εν των προςφιλεστέρων έφοδίων πάσης ελληνικής οίκογενείας. "Οταν 
και παρ ήμιν, ώς από πολλοΰ παρά το?ς ξένοις, άποβή αυ&όρμητος ή πρός τά  καλά κλίσις και ή του ωραίου προτίμη- 
σις, θί προαγωνιζόμενοί υπέρ της τοιαύτης του έδ·νους μορφώσεως &·ά τύχωσι τότε τής καλλίστης των κόπων των αμοι- 

•βής, και έπί τή έλπίδι ταύτη έπιλαμβανόμε9·* κατά τό προςεχές τρίτον ετος νέων καλλιτεχνικών μεταρρυθμίσεων.
ΓΤρός τους ευγενεΤς λογίους, όσοι συγκατετέ&ησαν νά κοσμήσωσι τάς στηλας τής ,,Κλειοΰς“ δ ι’ άζιολόγων 

διατριβών αποτείνομεν και πάλιν τήν 8-ερμήν παράκλησιν, όπως διευκολύνωσι τό ήρ,έτερον έργον διά τής πολυτίμου συν
εργασίας των, παρέχοντες άφ’ ένός μεν εις τό ομογενές Δημόσιον φιλότιμον ένδειξιν τής ύπερ αυτού μερίμνης καί στορ
γής των, έν&αρρύνοντες δ ’ άφ’ ετέρου τάς ήμετέρας προςπα&·είας, όπως συν τή επιμελώς έκλεγομένη καί μεταφραζόμενη 
υλη απο9·ησαυρίζωμεν και έκλεκτα προϊόντα τής νεωτέρας ελληνικής φιλολογίας.

Και πρός τους αξιότιμους Αντιπροςώπους τής ελληνικής Δημοσιογραφίας έκφράζομεν θ·ερμάς ευχαριστίας διά 
τήν ιδιαιτέραν πάντοτε συμπά&ειαν πρός τήν ,Κλειώ“, ήν εύηρεστή8·ησαν νά συνιστώσιν ώς απαραίτητον παντός έλληνι- 
κού οίκου ανάγνωσμα καί κόσμημα.

Α λλ’ ούδέν ηττον συντελεστική είς τήν πρόοδον τοιούτου περιοδικού φύλλου εΐνε καί ή έγκαιρος πληρωμή 
τής έτησιας η εςαμήνου συνδρομής, αφού μάλιστα άρχήδτν εξιοώσαμεν αυ’τήν πρός τήν των όμοιων γερμανικών αναγνω
σμάτων. Ας πεισ9ώσι λοιπόν οί. φιλόκαλοι τής „Κλειούς“ Συνδρομηταί, ότι πάσα βελτίωσις καί όλη τού ήμετέρου έργου 
η προκοπή έξαρτώνται έκ τής άγα&ής αυτών &ελήσεως, ευαρεστουμένων ν’ άνταποκρι&ώσιν εις τάς συνεχείς ημών &·υσίας 
διά τής έκπληρώσεως έλαφράς υποχρεωσεώς των,

Εύέλπιδες δ ’ έπΐ τοότοις έπισφραγίζοντες τό τέλος καί τού δευτέρου τής ,,Κλειοΰς“ τόμου έπαναλαμβάνομεν 
τάς ευχαριστίας μας πρός πάντας.

Έ ν  Λ ε ι ψ ί α ,  κατά Δεκέμβριον τού 1886.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. Ή  άφή των τυφλών. — Ή  καλλιέργεια των ιτεών έν Ευρώπη. — Ή  Έ π α ΐτ ις  [Διήγημα — συνέχεια). — Πό&εν προ
έρχεται τό νίτρον. — Βιωτικά παραγγέλματα (συνέχεια). — Πόδ-εν το όνομα Αόϋδ. — Ή  άγνωστος. Ποίημα υπό Ίωάννου Πολέμη. — Πινακο
θήκη, ήτοι ερμηνεία των εικόνων. — Ποικίλα. (Τά διαζύγια έν ’Αμερική. —  ’Ανέκδοτον περί Βίσμαρκ. — Τό Βερολΐνον καί οΐ ίπποσιδηρόδρομοί του. 
— ’Αδηφάγος τερατώδης. — Πληδύς γερμανών συγγραφέων. — Ταχυδρομική κίνησις κατά τά Χριστου'γεννα έν Βερολίνω). — Πρός τούς άναγνώστας 
τής ,,Κλειοΰς“.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Ό  μέλλων μουσικός. Εικων ΰπό Στράϊτ (σελ. 357). — Ή  'Ρω μαία, υπό Φραγκίσκου φόν Λέμβαχ- (σελ. 362). — Ό  νε
κρικός δάλαμος καί τό σπουδαστήριον του Γκοίίτε (σελ. 365—366).
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