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Γ Α Ε Τ Α Ν Ο Σ  Κ Α Σ Α Τ Η Σ .

Παρήλθον πλέον οί χρόνοι εκείνοι, καθ’ ούς κρα- 
ταιά έθνη έ|απέστελλον τούς τολμηρούς αυτών θαλασ
σοπόρους είς άπεράντους καί άνε£ερευνήτους ωκεανούς, 
ίνα διά νέω ν άνακαλόψεων 
καί καταχτήσεων λαμπρύνωσι 
τήν δό£αν καί εύρύνωσι την 
έκτασιν τής έαυτών πατρίδος.
Έ ν  τούτοις, πρός τούς τολ
μηρούς έκείνους θαλασσοπό
ρους- τού δεκάτου πέμπτου 
καί τού. δεκάτου. έκτου αίώ- 
νος δόνανται νά  παραβλη- 
θώσιν οί σημερινοί έκείνοι 
έρέυνηταί τής κεντρώας, τής 
«σκοτεινής» Αφρικής, οϊτινες 
μετ’ άληθοϋς αύταπαρνήσεως, 
άψηφοϋντες τούς κινδύνους 
και ήρωϊκώς έγκαρτεροϋντες 
είς άπεριγράπτους κακουχίας 
καί στερήσεις είσδύουσιν εις 
τά ένδότατα τής άγνωστου 
ετι κατά μέγα μέρος ήπείρου, 
καί προάγουσιν έμπράκτως το 
μέγα έργον τής έκπολιτίσεως 

ί'τών άγριων καί βαρβάρων 
• αύτής φυλών.
' Είς έκ τών άνδρών τούτων 
: είνε καί ό πρό όλίγων μηνών 
έπανακάμψας είς τήν πατρίδα 
του ’Ιταλίαν Γαετάνος Κασάτης.

Γεννηθείς -τψ 1838 έν  τψ παρά τή Μόντσα χωρίω 
,Λέσμψ έκ πατρός Ιατρού, ό Κασάτης έσπούδασεν έπι- 
■μελώς φυσικομαθηματικάς έπιστήμας, δτε τφ 1859 δ 

ΚΛΕΙΩ. TOMOS Σ τ .

ΓΑΕΤΑΝΟΣ ΚΑΣΑΤΗΣ.

ύπέρ έλευθερίας πόλεμος έκάλεσεν αύτόν είς τάς τάζεις 
τού στρατού τού Πεδεμοντίου. Μετά τό πέρας τού πολέμου 
έκείνου, ό Κασάτης παρέμει,νεν έν  τφ στρατφ, μετά δέ

τήν στρατείαν τού 1866, είς 
ήν -ώσαύτως έλαβε μέρος, 
έχέμφθη ώς λοχαγός είς τήν 
μεσημβρινήν Ιταλίαν, ένθα 
έπρόκειτο νά καταβληθώσι τά 
είσέτι ισχυρά λείψανα τής άρ- 
χαίας, έπί αιώνας δλους διαρ-, 
κούσης δυσαρχίας, οι λησταί 
(όπ§εηίί). ’Ενταύθα διέμει- 
νεν  ό Κασάτης μέχρι τού 
1879» ε^ α δέ μετέβη είς τήν 
Αφρικήν, πεποιθώς δτι έν- 
ταύθα έμελλε νά  εύρη καρ- 
ποφόρον έδαφος τής ένερ-
γείας καί δράσεώς του. Έ π ί 
ολόκληρον δεκαετίαν έΐ,ησεν 
ό Κασάτης είς τά ενδότερα 
καί σκοτεινότερα μέρη τής 
Αφρικής, διηνεκώς άγωνι^ό· 
μένος καί παλαίων, είς εαυ
τόν μόνον πεποιθώς καί έπί 
τάς Ιδίας του δυνάμεις έλ- 
πίζων, μηδεμίαν έχων όπι
σθεν του προστάτιδα δύναμιν, 
μηδεμίαν λαβών πολιτικήν 
έντολήν παρέχουσαν είς τήν 

ένέργειάν του τήν άναγκαίαν ύποστήρι£ιν καί προστα
σίαν. Τοσούτω μείζ,ονος έκτιμήσεως ά£ια είνε τά απο
τελέσματα τής έν  Αφρική διαμονής του, άτινα έπέ-
στρεψε καμίνων είς τήν πατρίδα του. Ή δ η  ό Κασάτης

33-
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έργάζεται- ‘άπό πολλού εις τήν συγγραφήν τών απομνη
μονευμάτων του τούτων, τών όποιων ή εις διαφόρους 
γλώσσας δημοσίευσις έπίκειται και χροσδοκάται μετ’ άν- 
νπομονησίας ύπό ανμπαντος τού πεπολιτισμένου κόσμου. 
Τό προσεχώς δημοσιευόμενον έργον τυϋ Κασάτη θά 
έχη άνεκτίμητον ά,ξίαν διά τήν επιστήμην, θά παράσχη

δέ συγχρόνως καθαράν καί εναργή τήν λύσιν πολλών 
αινιγμάτων έμπεριεχομένων έν  τώ έσχάτως δημοσιευ- 
θέντι έργω TO¡j Στάνλεύ, καί θά κ«ταδεί|η τά άληθή 
αίτια τής μεταξύ τού Στάνλεϋ καί roö Έ μ ίν  Πασσά 
προφανώς έπικρατησάσης έχθρας.

Π Ε Ρ Ι  Κ Α Λ Λ Ο Ν Η Σ .

ΣΑ ΚΙΣ ό λόγος είνε περί καλλονής, τό πρώτι
στον πάντων, πρός τό όποιον στρέφεται άμέσως 
ό νοΰς ήμών, είνε τό πρόσωπον τού άνθρώπου. 

Κ α ί δικαίως· διότι όσον δήποτε ώραίον, όσον τέλειον 
κατά τον σχηματισμόν τών μελών καί τήν ίσομετρίαν, 
έτι δέ καί εις τάς κινήσεις του δσον δήποτε χαρίεν καί 
&ν είνε τό άνθρώπινον σώμα, — όταν δεν έπισφραγί- 
ζεται ούτως είπεϊν δι ώραίου καί περικαλλούς προσώ
που ή καλλονή αύτοϋ δέν μάς κάμνει καμμίαν έντύ- 
πωσιν. Έ ν  τή μεγαλόπρεπε!, άορίστω καί άνε^ηγήτψ 
καλλονή τού προσώπου έγκειται άκαταμάχητον θέλγη- 
τρον. Ή  άλήθεια αύτη άνέκαθεν άνεγνωρίσθη καί διά 
τούτο ή περιποίησις καί έπψέλεια τού κάλλους τού 
προσώπου ύψώθη μάλιστα μέχρι τινός λατρείας.

Ά λλ ’ ήδη καί αυτός ό Δόν Κιχότος λέγει φιλοσό
φων πρός τόν Σάγχο Πάνσαν; «Μάθε, Σάγχο, ότι 
ύπάρχουσι δυο είδη ώραιότητος: ή ώραιότης τού σώμα
τος καί ή ώραιότης τού πνεύματος». Κατά ταύτα ύπάρ
χουσι φυσικφ τφ λόγφ καί δύο ειδών άσχημίαι, ή σω
ματική καί ή πνευματική άσχημία.

’Ενταύθα είνε άνάγκη νά γνωρίσωμεν ολίγον τι 
άκριβέστερον τήν διαφοράν τών δύο τούτων ειδών τής 
καλλονής. Ό  μέγας ποιητής τής Γερμανίας ό Σχίλλερος 
διακρίνει τήν «καλλονήν τής κατασκευής» (τήν άρχι- 
τεκτονικήν είτε τήν τών σχημάτων καλλονήν) άπό τής 
«καλλονής τής κινήσεως» (τήν χαρίεσσαν κίνησιν τών 
σχημάτων τούτων ήτοι τήν ψυχικήν καλλονήν). Ύπό 
«καλλονήν τής κατασκευής» έννοεί ό Γερμανός ποιητής 
καί φιλόσοφος εκείνο τό μέρος τής άνθρωπίνης καλ
λονής «τό όποιον ού μόνον έκτελεΐται διά φυσικών 
δυνάμεων άλλά καί ύφίσταται άποκλειστικώς διά φυσι
κών δυνάμεων». — «Επιτυχής συμμετρία τών μελών, 
κανονικότης καί εύκαμψία τών γραμμών, άβρά χροιά, 
λεπτή καί μαλακή έπιδερμίς, ώραία έλευθέρα φυή, εύ
ηχος φωνή καί τά τοιαύτα, είναι προτερήματα, τά όποια 
οφείλει τις εις τήν φύσιν καί είς τήν τύχην: εις τήν 
φύσιν, διότι αύτη έδωρήσατο καί άνέπτυ§εν αύτά· είς 
τήν τύχην, διότι αύτη έπροστάτευσε καί προεφύλαξεν 
αύτά άπό πάσης έπήρείας εχθρικών δυνάμεων». Ύπό δέ 
«ψυχικήν καλλονήν» έννοεί ό Σχίλλερος τήν ωραιότητα, 
ήτις δέν έδόθη (ή σπανιώτατα μόνον έδόθη) ύπό τής φύ- 
σεως άλλά δύναται νά έπιτευχθή καί νά παραχθή ύπ’ αύ- 
τοΰ τού άνθρώπου. «Ή  φύσις Ιδωκε τήν καλλονήν τής 
κατασκευής, ή ψυχή δίδει τήν καλλονήν τής κινήσεως.» 
Κ α ί περί ταύτης τής ψυχικής καλλονής"καί τής μορφωτι
κής αύτής δυνάμεως έχει τόσον ύψηλήν ιδέαν ό ποιητής 
καί φιλόσοφος, ώστε όχι μόνον θέτει αύτήν πολύ ύπε- 
ράνω πάσης καλλονής τών σχημάτων, άλλά καί θεωρεί

αύτήν ικανήν νά έ|ευγενίζη καί αύτήν τήν άσχημίαν 
τού σώματος. «Ή  ώραία ψυχή διαχέει καί έπί τού 
στερούμενου άρχιτεκτονικής καλλονής σώματος, θελκτι- 
κωτάτην χάριν, καί πολλάκις βλέπομεν αύτήν ύπερνι- 
κώΰαν  τά φυσικά ελαττώματα καί θριαμβεΰουσαν. 
Πάσαι αί κινήσεις αί έ£ αύτής έκπορευόμεναι είναι 
έλαφραί, ήπιαι καί όμως ζωηραί. Φαιδρός, διαυγής καί 
ελεύθερος άστράπτει ό οφθαλμός καί έν  αύτφ έκλάμπει 
τό αίσθημα. Έ κ  τής πρμότητος τής καρδίας λαμβάνει 
τό στόμα χάριν, ήν ούδεμία προσποίησις δύναται ν ' άπο- 
μιμηθή. Ούδεμία έντασις έν  τοίς χαρακτηριστικοίς τού 
προσώπου, ούδέν τό βεβιασμένον έν  ταίς έκουσίαις κι- 
νήσεσι δύναται νά όφθή, διότι ή ψυχή ούδέν τοιοΰτον 
γινώσκει. Ή  φωνή θά είνε μουσική, καί μέ τό καθα
ρόν ήεϋμα τών μουσικών χρωμάτων της θά συγκινή 
τήν καρδίαν. Ή  άρχιτεκτονική καλλονή δύναται νά 
προζενήση ευαρέσκειαν, νά  κινήση θαυμασμόν, έκπλη|ιν, 
άλλά μόνη ή έκ τής ψυχής πηγάζούσα χάρις δύναται 
νά  συμπαρασύρη. Ή  ώραιότης έχει θαυμαστάς καί 
λατρευτός, άλλ' έραστάς έχει μόνη ή χάρις, διότι λα- 
τρεύομεν τφ Δημιουργφ άλλ' άγαπώμεν τόν άνθρωπον». 
Τήν γνώμην ταύτην τού Σχιλλέρου, ότι δηλαδή είνε 
δυνατός ό έκ τών έσωθεν, ό έκ τής ψυχής έ|ωραϊσμός 
τών χαρακτηριστικών τού προσώπου, έ^έφρασαν καί 
πάντες οί άρχαιότεροι καί οί νεώτεροι φυσιογνώμονες.

Α λλ ’ όστις δήποτε έν  τφ καθ’ ήμέραν βάρ, έν  τη 
συνήθει μετά τών άνθρώπων έπικοινωνία, έτυχέ ποτε 
νά παρατηρήση, ποσάκις καί ή έλαχίστη κίνησις τής 
ψυχής, καί ή έλαχίστη έν  ύμίν μεταβολή συμμεταβάλλει 
άναλόγως καί τήν φυσιογνωμίαν παραχρήμα, όστις έτυχε. 
νά παρατηρήση, πώς κψ  μία σκέψις, ή ας μάλιστα ούτε 
κάν είς τήν συνείδησίν μας παρουσιάσθη είσέτι εύκρι- 
νώς, άποκατοπτρίζεται καί άποτυποϋται άμέσως έπί τού 
προσώπου ήμών, — ούτος δέν θά δυνηθή νά μή παρα- 
δεχθή τήν ύπόστασιν άναλόγων, στενωτάτων σχέσεων 
μεταξύ τής ψυχής καί τού σώματος. Α λλ ’ ε ίνε πλέον 
γεγονός άναμφισβήτητον, ότι ερεθισμοί —  οϊας δήποτε 
φύσεως — είς τούς όποιους έπί μακρόν χρόνον διαρκώς 
είνε έκτεθειμένον τό πρόσωπον, καταλείπουσιν έπ’ αύ- 
τοΰ τά άνάλογα γνωρίσματά των. «’Εάν τις λόγου» 
χάριν κατά τήν πρωίαν καταληφθή ύπό σφοδράς όργής», 
λέγει, ό Δρ. Ρίάεπΐ, «αί έκ τής όργής σχηματισθείσαι 
ρυτίδες έπί τού μετώπου του θά ώσι λίαν εύκρινώς 
όραταί καί μετά μεσημβρίαν έπ». Ωσαύτως ζωηρόν τι 
συναίσθημα χαράς άφίνει έν  τή δψει έπί όλοκλήρους 
ώρας μετά τήν παρέλευσίν του τήν έκφρασιν τής ευ
θυμίας καί τής φαιδρότητος. Έ ά ν  λοιπόν ,ωηραί τινες 
έντυπώσεις ή ψυχικαί συγκινήσεις έπαναλαμβάνωνταί
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συχνάκις, έτι δέ μάλλον έάν διαρκώς διατηρήσωσι τήν 
έπί τής ψυχής ήμών κυριαρχίαν των, τότε είνε εύνό- 
ητον ότι θά  καταλίπωσι διά παντός τά Ιχνη των έπί 
τής ήμετέρας φυσιογνωμίας. Ή  έκφρασις τής άγάπης, 
τής εύνοίας καί τής συμπάθειας, όταν μάλιστα τά αισθή
ματα ταύτα καταστώσι μόνιμοι καί άναφαίρετοι άρεταί 
τής ψυχής, ού μόνον πρός στιγμήν έζωράΐζει τό πρό
σωπον, άλλά διά παντός άποτυποΐ έν  αύτφ τήν σφρα
γίδα άφθίτου καλλονής· όμοίως δέ ό φθόνος καί τό 
μίσος έπενεργούντα άκαταπαύστως έπί τού προσώπου 
παρέχουσιν αύτφ τήν έκφρασιν άσχημίας άνεζαλείπτου.

Α λλά σήμερον έν  γένε ι οί έπιμελούμενοι τής σω
ματικής αύτών ώραιότητος έχουσιν ύπ’ όψει μόνον τό 
πρώτον τών έν  άρχή μνημονευθέντων δύο ειδών τής 
καλλονής, ήτοι τήν «άρχιτεκτονικήν καλλονήν τής κατα
σκευής», καί ταύπην μόνην θεραπεόουσι καί περιποιούνται
— άλλά καί τούτην ώς έπί τό πλείστον διαστρόφως καί 
λίαν άτελώς, εί καί μετά πλείστης έπιμονής. Ή  θερα
πεία τής ά ρ χ ιτ ε κ τ ο ν ικ ή ς  καλλονής, ήτοι ό έζωραϊσ- 
μός τού όλου σώματος, τών σχημάτων, τής συμμετρίας 
τών μελών κτλ., πρέπει ν' άρχίζη έκ νεαρός ήλικίας, 
ότε ε ίνε καί λίαν εύκατόρθωτος. Α λλά περί τοιούτου 
ύγιοϋς καί άληθοΰς έ£ωραϊσμού ούδείς σχεδόν σήμερον 
φροντίζει, μόνον δέ «τό οικοδόμημα» ζωγραφίζεται μέ 
ώραία χρώματα καί περικοσμείται μέ άγάρμοστα καί άνθ- 
υγιεινά τής Μ όδας έφευρήματα. Περί δέ θεραπείας 
καί περιποιήσεως «τής ψυχικής καλλονής» ούδείς λόγος.

Έ ν  τούτοις δς πειραθώμεν νά λάβωμεν άκριβεσ- 
τέραν τινά καί όρθοτέραν περί τού πράγματος ιδέαν. 
Πρόσωπον τι ώραίον (κατά τάς συνήθεις ήμών περί 
ώραιότητος Ιδέας) πολύ άπέχει άπό τού νά  είνε καί 
ώραία φυσιογνωμία. Φυσιογνωμικός ώραίον είνε τό

- πρόσωπον τότε μόνον, όταν ή έζωτερική (ή άρχιτεκτο- 
νική) αύτοϋ ώραιότης λαμπρύνεται συγχρόνως καί θερ
μαίνεται καί ζωοποιείται ύπό τής έσωτερικής (τής ψυχι
κής) καλλονής. Ύπάρχουσι πρόσωπα, τά όποια δυνανται 
τρόπον τινά νά  παραβληθώσι πρός διαφανείς εικόνας, 
τά όποία δηλαδή δέν προσελκύουσιν άμέσως τήν προσ
οχήν καί δέν έμποιοϋσι συνήθως μεγάλην έντύπωσιν, 
τά όποία όμως, άμα ώς έζαφθώσιν ύπό τού έσωτερικού 
πυρός, άμα ώς περιλαμφθώσιν ύπό τού φωτός τής ψυχής, 
άπαστράπτουσιν αυτόχρημα έζαιοίαν καλλονήν καί δια- 
χέουσιν ,αϊγλην καί λαμπηδόνα, άντικατοπτριζομένην 
καί είς τών άλλων τά πρόσωπα. Αΰτή είνε ή γνή
σια φυσιογνωμική καλλονή. Παραβάλετε πρός τά ζων
τανά ταύτα πρόσωπα τά γνωστά έκείνα πλαγγονό
μορφα πρόσωπα, τές κ ο ύ κ λ ες  έ κ ε ίν ε ς ,  αί όποίαι δύ· 
νανται μέν πολλάκις έκ πρώτης όψεως νά  κατακυρι- 
εύσωσι τού νοΰ καί τής καρδίας ήμών, ολίγον όμως 
κατ’ όλίγον καθίστανται ήμίν τοσοϋτον αδιάφορα καί 
όχληρά καί άνιάρά, ώστε έπί τή θέα αύτών άναγκα- 
ζόμεθα σχεδόν νά χασμηθώμεν.

Πολλάκις μία καί μόνη κακία, έν  μόνον έλάττωμα 
τής ψυχής, δύναται νά άσχημίση καί νά  παραμόρφωση 
τό άλλως ώραίον πρόσωπον. Ώς έπί τό πλείστον δέ 
ή κακία αύτη είνε ή άλαζονεία. Ε ίνε  καταπληκτικόν 
καί άπίστευτον, μετά πόσης ευκολίας συμπαρομαρτεΐ τή 
καλλονή ή άλαζονεία, καί μετά πόσης εύκρινείας ή 
κακία αύτη άποτυποϋται έπί τού προσώπου. Καί αύτά 
τά μικρά, τά αθώα κοράσια, έχουσιν όλως διάφορον τής

συνήθους καί άσχημοτέραν όψιν, όταν τάς κυριακάς 
φορώσι τά νέα των ένδύματα καί άκούωσιν ότι είναι 
ώραία. Κ α ί πόσον παραμορφωτική καί ειδεχθής είνε 
αύτή ή κακία, ή άλαζονεία, άκόμη καί διά τήν ώραιο- 
τάτην γυναίκα, τής όποίας τό πρόσωπον ώφειλε νά 
έκφράζη διηνεκώς τήν πραότητα καί τήν άγαθότητα τής 
ψυχής! «Αίσθανόμεθα» λέγει ό Mantegazza «τοσοϋτον 
έκτακτον εύχαρίστησιν, όταν αίφνης άνακαλύψωμεν 
ότι μία ώραιοτάτη γυνή δέν είνε υπερήφανος, ώστε τήν 
μετριοφροσύνην αύτής έκτιμώμεν έτι περισσότερον ή 
τήν θαυμασίαν αύτής ωραιότητα. Απ' έναντίας δέ μία 
ώραία γυνή, ήτις εύρισκομένη μεταξύ πολλών άσχήμων 
γυναικών δέν είζεύρει νά κρύπτη τόν έκ τού προσώ
που της άκτινοβολούντα ήλιον, όστις έζ έκάστου πόρου 
τού δέρματός της διαλάμπει, — ή γυνή αΰτή δίδει 
άκουσίως ήθικά ραπίσματα είς τάς περί αύτήν άσχημο- 
τερας γυναίκας». Κ αί πόσα τοιαύτα ραπίσματα διανέ- 
μουσιν έκουσίως καί έ§επίτηδες αί έπηρμεναι καί ύπε- 
ροπτικαί ήμών καλλοναί!

Δευτέρα όπαδός τής καλλονής είνε ή ματαιοφρο
σύνη καί φιλαρέσκεια. Έ ν φ  ή έπαρσις καί ή άλαζονεία 
συμβουλεύει τήν πρωτόπειροι· «καλλονήν» νά κρατή 
τήν βΐνα ύψηλά καί νά  κλίνη τήν κεφαλήν πρός τά 
όπίσω, ή γυναικεία ματαιότης, ήτις είνε άναπόσπαστος 
άπό τής φιλαρεσκείας καί έρωτοτροπίας, έλκει αύτήν 
διά τής βίας κατ' εύθείαν έμπροσθεν τού κατόπτρου, 
ούχί όπως πείση αύτήν περί τής ύπεροχής τών θελγή- 
τρων της — διότι περί τούτου είνε άπό πολλού ήδη 
πεπεισμένη — άλλ' όπως διοάζη αύτήν βεβιασμένον τι 
καί άφΰσικον μειδίαμα, άκκισμόν τινα έρωτότροπον, 
κοσμητικόν τινα μορφασμόν. Καί όμως ούδέν άλλο 
πράγμα έπρεπε ν’ άποφεύγωσι τόσον πολύ αί γυναίκες, 
όσον αύτήν τήν έ^ωραϊστικήν δήθεν μιμικήν. Ακόμη 
καί ή έζοχωτέρα έν  τή μιμική άριστοτέχνις δέν δύναται 
ποτέ νά  κατορθώση δι' ούδενός μέσου, νά φέρη έν  τφ 
καθ' ήμέραν βίψ τό πρό τού κατόπτρου μελετηθέν καί 
παρασκευασθέν πρόσωπον ούτως, ώστε νά  μή διακρί- 
νεται τό τεχνικόν καί βεβιασμένον καί άφύσικον, καί 
νά μή διεγείρη δυσαρέσκειαν καί άηδίαν. Λ ίαν προ- 
σφυώς καί άληθώς λέγει περί τούτου ό Γκαίτε: «Πάσαν 
άποτυχίαν δυνάμεθα νά ύποφέρωμεν καί νά συγχωρή- 
σωμεν· μίαν μόνον όχι: τήν τού προσπαθοϋντος νά 
φαίνεται χαρίεις καί θελκτικός.»

Κ α ί άκριβώς έν  τή προφανεί, έν  τή δυσκαλύπτω 
καί βεβιασμένη ταύτη τάσει, «τού νά φαίνωνται χαρί- 
εσσαι καί θελκτικαί», άμαρτάνουσι δεινώς αί ώραίαι 
γυναίκες. Καί τί δέν φέρει είς τό μέσον ή άποτρόπαιος 
άρεσκομανία! Ζωγράφος τις είπε ποτε πρός τινα φιλά- 
ρεσκον γυναίκα, ότι τό πρόσωπον της τότε πρό πάντων 
φαίνεται ώραιότατον καί περικαλλέστατον, όταν είνε 
κεκλιμένον κατά τό έν  τέταρτον πλαγίως, ούτως ώστε 
νά  προβάλλωνται τά τρία τέταρτα αύτοϋ είς τά έμ
προσθεν. Έκτοτε ή γυνή έκείνη, οσάκις παρουσιάζετο 
είς συναναστροφάς, ουδέποτε άπέκλινε τό πρόσωπον 
άπό τής πλαγίας θέσεως, ώς ώρισεν αύτήν ό ζωγράφος.

Όποία καί όπόσα έζωραϊστικά μηχανήματα έκτε- 
λοΰνται μέ τούς όφθαλμούς μόνον! Τίζ άγνοεΐ τό 
ρεμβώδες έκεϊνο καί όνειροπόλον άνοιγμα τών οφθαλ
μών, όπερ · σκοπόν έχει νά  παραστήση τήν έκφρασιν 
τού προσώπου πλήρη αισθήματος, καί τό όποίον όμως

33*
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έν  τή εύρεία διαπλατύνσβι τών βλεφάρων Αποκαλύπτει 
ώς έπί τό πλείστον τήν κενότητα καί έρημίαν τού πνεύ
ματος καί τής καρδίας; Τίς δέ άγνοεί τό άντίθετον 
τούτου, ήτοι τό χαμηλωμένον έκεΐνο βλέμμα, όπερ 
προτίθεται. νά έκδηλώση τήν πραότητα τής ψυχής καί 
τήν μετριοφροσύνην, τών όποιων όμως άρετών οΰδέ 
ίχνος εύρίσκεται έν  ταίς ψυχαϊς τ ιίν  «καλλονών» τού
τω ν; "Η πρέπει νά  μνημονεύσωμεν ενταύθα καί τό 
αιώνιον έκεΐνο μειδίαμα, όπερ βιάζεται νά δείξη τήν άγα- 
θότητα τής ψυχής — καί τήν λευκότητα των όδόντων;

Αύτή είνε ή «φυσιογνωμική θεραπεία τής καλλο-1 
νής» ώς έκτελείται όήμερον κατά τό πλείστον μέρος! 
ύπό τών «καλλονών» μας, καί ώς άνταποκρίνεται πρός] 
τήν διά ψιμμυθίων, άλεύρων καί λοιπών έξωραϊστικών| 
μέσων έκτελουμένην θεραπείαν τής «Αρχιτεκτονικής,] 
καλλονής». Ποία δέ είνε ή όρθή καί τελεσφόρος θερα
πεία τής φυσιογνωμικής καλλονής, θά πειραθώμεν προσ
εχώς έν  άλλη εύκαιρία: νά  ύποδείξωμεν.

Έ ρ ν έ σ τ ο ς  Σ ο ύ λ τς .

Τ Α  Β Α Κ Τ Η Ρ Ι Δ Ι Α  Κ Α Ι  Ο Κ Ω  X.

Δέν παρήλθον είσέτι δύο δεκαετηρίδες άφ' ότου ή 
έπιστήμη άνεκάλυψεν έν  τοίς βακτηριδίοις ένα τών 
μεγίστων καί φοβορωτέρων έχθρών τού άνθρωπίνου 
γένους · άφ’ ότου ήρχισε νά διάβλέπη έν  τώ βίψ καί 
τή Αναπτύξει τών άφανών τούτων καί άοράτων τής φύ- 
σεως πλασμάτιυν τήν ανατροπήν τών όρων, ύφ’ ούς 
δύναται νά ύπάρξη άνθρωπίνη ζωή. Καί έν  τώ βραχεί 
τούτψ χρονικψ διαστήματι, ύπό τού Παστέρ άρχής γενο- 
μένης, όπόσον έπληθύνθησαν αί γνώσεις ήμών καί 
όχόσον ηύρύνθη εις τά ήμέτερα βλέμματα ό όρίζων, 
έν φ γεννώνται, τρέφονται καί πληθύνονται τώ μικύλα 
ταύτα όντα, ύπό τό κράτος τών όποιων διατελοϋμεν.

Καί διατελοϋμεν είσέτι ύπό τό κράτος αύτών καί 
δεκατιζόμεθα καθ’ έκάστην ύπό τών άπειραρίθμων αύ
τών φαλάγγων, χωρίς νά ήμπορούμεν ν’ άντιτάζωμεν 
άντίστασιν άμεσον κατά τής λαθραίας ένεργείας των. 
Τήν συναίσθησιν δέ αύτής τής άδυναμίας ήμών έχοντες 
καί μή έλπίζοντες νά  καταστώμέν ποτε ικανοί νά έκτεί- 
νωμεν τήν χείρα κατά τοιούτων έχθρών, έξεπλάγημεν 
τόσον δτε ήκούσαμεν ότι εύρέθη άνήρ, διδούς ήμίν 
όπλα πρός άμεσον αύτών καταπολέμησιν, καί ό άνήρ 
ούτος ήν ό Κώχ.

Κ αί έάν μέν έπρόκειτο περί άλλου τινός, βεβαίως 
ό κόσμος &ν μή μετά δυσπιστίας, πάντως όμως μετά 
πολλής έφεκτικότητος ήθελεν ύποδεχθή τά έκ τής πρω- 
τευούσης τού γερμανικού κράτους άπό μηνός καθ’ έκά
στην Αγγελλόμενα. Ά λλ ’ άφ’ ού τού νέου φωτός 
χορηγός προσηνέχθη αύτός ό φωτίσας ημάς άπό δεκαε
τίας καί εις τώ σκοτεινότερα μέρη τής καινής έπιστήμης, 
έξέλιπε πάς δισταγμός καί πάσα άμφιβολία περί τής άλη- 
θείας τού έπιστημονακοϋ θριάμβου.

Ό  γαλάτης Παστέρ καί ό τεύτων Κώχ είνε οί δύο 
πατέρες καί κηδεμόνες τής περί τών βακτηριδίων διδα
σκαλίας, εις αυτούς δέ όφείλομεν πάν ό,τι γινώσκομεν 
περί τής φύσεως καί τοΰ βίου τών μικροσκοπικών τού
των όντων. Παρ’ αύτών έμάθομεν, ότι τά βακτηρίδια 
είνε πλάσματα άνήκοντα είς τό φυτικόν βασίλειον καί 
άποτελούμενα έξ ένός καί μόνου κ υ τ τ ά ρ ο υ , στερού
μενα δέ παντελώς τής. λεγομένης χλωροφύλλης, συ
στατικού τό όποιον έχουν τά πλείστα άλλα είδη τής 
μεγάλης φυτικής οικογένειας, είς ήν κατατάσσονται.

Διά τού μικροσκοπίου όρώμενα τά  βακτηρίδια φαί
νονται έχοντα άλλα μέν σχήμα σφαιρικόν καί τότε 
λέγονται μικρόκοκκοι, άλλα δέ σχήμα έπίμηκες καί τότε 

•λέγονται βάκιλλοι ήτοι κυρίως βακτηρίδια, καί άλλα 
άχήί10 νήματος έλικοειδώς συνεστραμμένου κτλ.

Όπως δέ πάντα τά κύτταρα, οϋτω καί οί μικροορ
γανισμοί ούτοι συνίστανται έκ μεμβράνης κυτταρώδους 
καί έκ πρωτοπλάσματος, έντός τού οποίου όμως δέν 
έβεβαιώθη μέχρι τοϋδε θετικώς ή ΰπαρξις πυρήνος. 
Καί έά.ν μέν πάντα κινούνται άγνοεΐται, βέβαιον όμως 
ότι τώ κυρίως βακτηρίδια έχουν ίδικήν των κίνησιν, 
κινούνται δηλαδή άφ’ έαυτών καί μετατοπίζονται.

Οί μικρόκοκκοι δέν έχουν Ιδίαν κίνησιν, καί υποδιαι
ρούνται κατά τήν θέσιν, τήν όποιαν προσλαμβάνουσιν 
άπέναντι άλλήλων είς δ ιπ λ ο κ ό κ κ ο υ ς , όταν εύρί- 
σκωνται άνά δύο, είς σ τρ επ τό κ ο κ κ ο υ ς , όταν εύρί- 
σκωνται κατά σειράν τεταγμένοι καί σχηματίζωσιν όρμα- 
θόν καί είς σ τα φ υ λ ο κ ό κ κ ο υ ς , όταν οι σωροί των 
προσλαμβάνωσι σχήμα σταφυλής κτλ.

Πολλαπλασιάζονται δ’ έν  γ ένε ι οί μικροοργανισμοί 
διά τής τομής είς δύο, δηλαδή τό άρχικόν βακτηρίδιον 
έπιμηκύνεται καί έντός αύτοΰ σχηματίζεται διάφραγμά 
χωρίζον τό έν  σώμα είς δύο, κατόπιν τά δυο γίνονται 
τέσσαρα, τά τέσσαρα όκτώ, τά όκτώ δεκαέξ, τά δεκαέξ 
τριακονταδύο, τά τριακονταδύο έξηκοντατέσσαρα, τά 
έξηκοντατέσσαρα έκατόν είκοσιοκτώ καί ούτω καθεξής, 
ένεκα δέ τής ίδιότητός των ταύτης άπεκλήθησαν καί 
άποκαλούνται είσέτι σ χ ιζ ο μ ύ κ η τ ε ς , ήτοι μύκητες 
διχαζόμενοι, καίτοι τό όνομα μύκης δέν άρμόζει νά 
δοθή είς τά βακτηρίδια.

Ό  διά τού διχασμού πολλαπλασιασμός τών όντων 
τούτων γίνεται παντού όπου ύπάρχει ύλη άρκούσα είς 
θρέψιν αύτών, παύει δέ, καί τά βακτηρίδια'δέν τέμνον- 
ται πλέον, ό τα ν . λείψη ή πρός θρέψιν αύτών κατάλ
ληλος ύλη. Τότε άλλα μέν. έξ αύτών άποθνήσκουν, 
άλλα δέ γονιμοποιοϋνται. Ή  γονιμοποίησις άπεδείχθη 
κυρίως είς τά βακτηρίδια μόνον καί γίνεται ύπό δύο 
μορφάς, ύπό τήν λεγσμένην ένδογενή, καθ’ ήν έν  τώ 
σώματι τού βακτηριδίου σχηματίζεται έν  μόνιμον καί 
διαρκές κύτταρον, λεγόμενον σπόρος, .κα ί ύπό τήν 
μορφήν τού. καταμελισμού τού άρχικού βακτηριδίου είς 
πολλά μέλη.

Οί ένδογενεΤς σπόροι, ήτοι τά μόνιμα κύτταρα είνε 
επικίνδυνα, διότι άνθίστανται περισσότερον είς τήν 
ξηρασίαν, τό ψύχος, τήν θερμότητα, τήν υγρασίαν καί 
είς τήν έπίδρασιν χημικών ύλών, ένεκα δέ τού ώοειδοϋς 
σχήματός των θλώσιν εύχερώς τό φώς καί μετά δυσκο
λίας διαγινώσκονται ύπό τόν φακόν τού μικροσκοπίου.

Κατ' άρχάς, ότε αί περί τών μικροργανισμών καί 
τού βίου αύτών γνώσεις, ήμών ήσαν λίαν άμυδραί κάί 
ατελείς, έπεκράτει ή δόξα ότι τά βακτηρίδια έγεννώντο
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καί παρήγοντο αύτομά- 
τως, ότι ήσαν τό απο
τέλεσμα μυστηριωδών 
φαινομένων έν  τή άρχε- 
γόνω  ύλη. ’Αργότερα, 
ότε καί τά μέσα τής με
λέτης άνεπτύχθησαν καί 
τά πειράματα έγίνοντο 
μετά πλείονος προσοχής 
καί άκριβείας, άπερρίφθη 
ή γνώμη αΰτη καί μάλι
στα άφ’ ού έντός άζω- 
τούχου υγρού θερμαν- 
θέντος έπί μακράν καί 
προφυλαχθέντος άπό 
πάσης νέω ν σπόρων 
εισβολής, ούδέποτε αύ- 
τομάτως παρήχθησαν βα
κτηρίδια. ' Η ύπόθεσις 
άρα τής αύτομάτου γε- 
νέσεως τών βακτηριδίων 
είνε έσφαλμένη, όρθή 
δε είνε ή θεωρία ότι τά 
βακτηρίδια τότε μόνον 
βλαστάνουν όταν προϋ
πάρχουν σπόροι. Καί 
όμως έν  τφ σύμπαντι 
είνε. τεραστίως έξηπλω- 
μένα, διότι δέν υπάρ
χουν μόνον όπου σήψις, 
ζύμωσις κτλ. άλλά· καί 
όπου έν  γένει φύσις.καί 
φυτά. Πληροΰσι με άλ
λους λόγους πάντα τόν. 
περιβάλλοντα ήμάς χώ
ρον, έν  φ κινούμεθα καί 
έσμέν.

Α λλ’ όπως πάντα χά 
φυτά δέν ήμποροΰν νά 
ζήσουν, έάν δέν τραφώ- 
σιν, έάν ή γύρω αύτών 
φύσις δέν ίκανοποιή τάς 
άπαιτήσεις των, οϋτω καί 
τά βακτηρίδια, μή έκπλη- 
ρουμένων τών όρων τού
των, καίπερ λίαν περι- 
ωρισμένων, άδυνατοΰν 
νά  ζήσουν. Πρός τούτο 
έχουν Ανάγκην έλαχί- 
στου μόνον ποσού όργα- 
νικής ύλης, συνισταμένης 
έξ αζώτου καί Ανθρα
κικών ένώσεων. Α ί ύλαι 
όμως αύται άπαραιτήτως 
πρέπει νά  έχουν υυδε- 
τέρανή άσθενώς άλκαλι- 
κήν χημικήν άντίθρασιν,. 
έπειδή πάν όξύ έμποδίζει τήν προκοπήν των καί άνα- 
κόπτει τήν αύξησιν τού γένους των. Καί μέτριον πο- 
σόν όξυγόνου δέν τά βλάπτει καί θερμότης μέτρια —

12 έως 4 2° Κελσίου λίαν 
τά ώφελεί, καίτοι καί 
πέραν άμφοτέρων τού
των τών όρίων δέν παύ
ουν νά ζοΰν τά βακτη
ρίδια.

Α ί άπλαί αύται συν- 
θήκαι πάσαι εύχερέστατα 
εύρίσκονται Απανταχού 
τής φύσεως, διότι όπου 
ύλη όργανική, έκεϊ καί 
άφθονος τροφή διά τούς 
μικροργανισμοός. ’ Επει
δή δέ δέν ύπάρχει ούτε 
γωνία, ούτε σπιθαμή γης, 
όπου νά μήν ύπάρχη ύλη 
όργανική, οί μικροργα- 
νισμοί πανταχοϋ εύρί- 
σκονται καί ζώσι καί κι
νούνται. Έ ξ  αύτών άλλα 
μέν κατά πρΟτίμησιν ζώ- 
σιν έκ νεκράς ύλης καί 
ταύτην μεταβάλλουσιν 
ένδιαιτώμενα έν  αύτή, 
λέγονται δέ σαπροφ υ- 
τ ικ ά  βακτηρίδια, άλλα 
δέ λέγονται π α ρα σι- 
τ ικ ά  βακτηρίδια, έπειδή 
αύξάνονται κυρίως έν
τός τού ζωντανού ορ
γανισμού καί τούτον διά 
τής παρουσίας των βλά- 
πτουσι καί καταστρέ- 
φουσι.

Α λλά καί ώς πρός τήν 
ένέργειάν των ήμποροΰν 
νά  διαιρεθώσιν οί μικρο
οργανισμοί είς διαφόρους 
κατηγορίας, ήτοι είς χρω- 
μ ο γ ό ν α , είς τά ζύμω - 
σ ιν  π ρ ο κ α λ ο ύ ν τ α  καί 
είς τώ πάθη παράγοντα, 
ήτοι π α θ ο γ ό  να. Ταύτα 
πάντα έχουν τήν ιδιότητα 
διά τής αύξήσεως καί τού 
πολλαπλασιασμού των 
νά μεταβάλλουν τό έν 
φ τρέφονται έδαφος καί 
νάπαράγουν έντός αύτοΰ 
καί έξ αύτού Ισχυρά δη
λητήρια (Αλκαλοειδείς 
ούσίας, πτωμαΐνην) κτλ.

’Εκ  πάντων τών άνω- 
τέρω τό . φοβερώτατον 
διά τόν άνθρωπον μι- 
κρόβιον είνε τό βακτη
ρίδιον τής φυματιώσεως, 

τής άσθενείας τής έμφωλευούσης 'διαρκώς έν  τοίς 
σπλάγχνοις τού άνθρωπίνου γένους, τής άδιακόπως 
άποδεκατιζούσης αύτό καί μή έχούσης ούτε τόπον ώρι-

ΤΟ  ΤΑΓΙΣΜ Α ΤΩΝ Π ΕΡΙΙΤΕΡΙΩ Ν.
Είκών ύπό E . Pralle.
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σμένον, ούτε χρόνον εύδιάγνωσιον, ούτε σημεία κα
θαρά διδοόσης, έζ  ών νά έννοήσωμεν έγκαιρους τήν 
έπιδρομήν της καί νά  λάβωμεν τά έφικτά ήμίν προφυ-· 
λακτικά μέτρα.

Τ όν παράγοντα τής φθοροποιού ταύτης νόσου 
έγνώρισεν ήμίν τφ 1882 ό Ροβέρτος Κώχ, ό οποίος έν  
διατριβή, ή όποία θά  μείνη τό εύαγγέλιον έπί πολλούς 
αιώνας εις τούς Ιατρούς καί ή όποία φέρει τόν μετριό-

νά  ύφίστανται διπλοϋν χρωματισμόν, ήτοι τά μικροσκο- 
πικά παρασκευάσματα των βακίλλων τούτων βάφονται 
πρώτον με έλαιον άνιλίνης, ειια  άποπλύνονται έντός 
διαλύσεως νιτρικού ό£έος καί κατόπιν έμβυθίζονται εις 
βαφήν κυανού μεθυλίου, ότε καί μένουν οί μέν βάκιλλοι 
Ιρυθροί, ό δέ πέριξ ιστός κυανούς.

Έ π ί ολόκληρον όκταετίαν ό μέγας βακτηριδιολόγος 
τού Βερολίνου, εις δν όφείλομεν πρός τούτοις πολυτί-

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΚΩΧ.

φρονα τίτλον «περί τής αιτιολογίας τής φυματιώσεως*), 
περιέγραψε πρώτην φοράν τά βακτηρίδια τής φθίσεως.. 
Ταΰτα είνε λεπτότατοι καί μικροί βάκιλλοι, σχηματί- 
ζ,οντες έντός τού σώματός των μόνιμον ένδογενή 
σπόρον.

Διακρίνονται δέ άπό των άλλων, όμοιοσχήμων 
βακτηριδίων διά τήν βραδύτητα, μεθ' ής βάφονται ύκό 
τού χρώματος . τής άνιλίνης καί διά τήν. δυσκολίαν, 
μ εθ ’ ής τό άπα§ άπορροφηθέν χρώμα άποδίδουν, μεθ’ 
δλην τήν έπ' αύτών έπενέργειαν ό|έων χιιμικών ού- 
σιών. Διά τούτο καί ταύτα μόνα έχουν τήν Ιδιότητα

*) ’Εδημοοιβό^η ¿ν  τύ> «Έβδομαδιαίψ Ιατρικψ περιοόικψ» τοδ 
Βερολίνου.

μους πληροφορίας περί τού βακτηριδίου τού άνθρακος 
καί τήν γνώσιν τού σιγμοειδούς βακίλλου τής χολέρας, 
έπί όλόκληρον, λέγομεν, όκταετίαν είργάσθη συστηματι- 
κώς καί άνενδότως, μελετών τάς ιδιότητας καί παρα- 
κολουθών άνά πδν βήμα τάς φάσεις τού βίου τού 
βακτηριδίου τούτου. Καί τό αποτέλεσμα τών μελετών 
του ήν ή έζεύρεσις ούσίας, ικανής νά  φέρη βλάβην 
άπ εύθείας εις αύτούς χωρίς νά  βλάψη τόν έν  ψ τρέ
φονται όργανισμόν. Αύτός ό χθές καί πρφην «πατήρ 
τών βακίλλων» καλούμενος, δύναται σήμερον νά  έπι- 
κληθή «δήμιος» αύτών καί σωτήρ τού γένους του.

Πρός έ£εύρεσιν τού φαρμάκου του ώδηγήθη έ£ 
αύτών τών βακτηριδίων. Είπομεν άνωτέρω, ότι τά πα- 
θογόνα μικρόβια ζώσιν έντός τού ζωντανού οργανισμού
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καί τρεφόμενα έζ  αύτοΰ τόν θανατόνουν, τόν κατα
στρέφουν. ’ Ή  φράσις αϋτη δέν πρέπει νά  νοηθή κατά 
λέζιν · όσον απειροπληθή καί άν  ύποτεθώσι τά μικρόβια, 
πάλιν δέν είνε ικανά νά  κ α τ α φ ά γ ο υ ν  τό άνθρώπινον 
σώμα, άφ’ ού εν  έκατομμύριον έζ αύτών καταλαμβάνει 
μόλις τό τρίτον τού τόπου, δν  καταλαμβάνει ή κεφαλή 
καρφοβελόνης. Ό  θάνατος τού ζωϊκού οργανισμού 
επέρχεται κυρίως έκ τής δηλητηριώδους έπ' αύτοΰ έπε- 
νεργείας τών ούσιών έκείνων, αί όποΐαι σχηματίζονται 
δπου έγκαθιδρυθώσι τά μικρόβια. Τάς ούσίας αύτάς 
καλούσι συνήθως πτωμαΐνας, δέν κατώρθωσαν άκόμη 
νά τάς όρίσωσι χημικώς, καί τούτο μόνον περί αύτών 
είνε γνωστόν, ότι έν  φ εις τήν άρχήν τής άναπτύζεώς 
των είνε δηλητηριώδεις διά τό σώμα τού άνθρώπου ή 
τού ζώου, άργότερον άλλάζουσαι σύνθεσιν χημικήν 
αποβαίνουν δηλητηριώδεις δι’ αύτούς τούς μικροοργα
νισμούς, οί όποιοι τάς παρήγαγον. Τούς καταστρέφουν 
λοιπόν καί απαλλάσσεται τό σώμα, άρκεί μόνον τούτο 
νά έχη κατορθώση ν’ άντιστή μέχρι τής ήμέρας εκείνης, 
καθ’ ήν αί πτωμάίναι ήλλαζαν ενέργειαν καί άπέβησαν 
μικροβιοκτόνοι.

Παρομοίαν ύλην παρεσκεύασεν ό Κώχ καί ταύτην 
μεταγγίζει εις τήν δέουσαν ποσότητα εις τόν πάσχοντα. 
Κ αί περί μέν αύτής, καί τού τρόπου τής ένέσεως καί 
τών πειραμάτων, όσα γίνονται καί έγιναν καί θά γί- 
νωσιν, οί ήμέτεροι άναγνώσται θά ϊδωσι πολλά έν  ταΐς 
καθ’ ημέραν έφημερίσι. Διότι δέν ύπάρχει ζήτημα έν- 
διαφέρον τήν άνθρωπότητα σύμπασαν τόσον όσον ή 
βροτολοιγός αΰτη νόσος, περί δέ τού θείου μύστου τού 
Ασκληπιού, ού καί άλλοτε ή «Κλειώ» εύφήμως άνέ- 
γράψε τάς ύπέρ τής άνθρωπότητος πράξεις*), παρέχο- 
μεν τάς έ|ής συντόμους βιογραφικάς σημειώσεις.

Έ γεννήθη  τή I I .  Δεκεμβρίου 18 4 3  έν  Κλάουσταλ, 
άπό δέ τού 1862— 1866 έσπούδασεν έν  Γοτίγγη τήν 
Ιατρικήν, έγένετο βοηθός έν  τφ κεντρικφ νοσοκομείψ 
τού Αμβούργου καί τφ 1867 ένεκατεστάθη έν  Λ άγγεν- 
χάγεν παρά τό Άννόβερον, άργότερον δ’ έν  ‘Ράκβιτς

*) Ό ρ α  «'Ροβέρτος Κώχ», μετ’ είκόνος. Κλειώ, άρ. 28, ι886.

Η Θ Ε Α  Κ Ο Ν Κ
(Τέί

Α λλος τις πεζός καί ήκιστα ευφάνταστος πραγμα- 
. τευτής, ό όποιος εις έκαστον άγοραστήν άγοράζοντα 

πράγματα πέντε φράγκων άζίας προσέφερε δωρεάν εν 
κυάθιον καφέ ή έν  ποτήριον ζύθου ή οίνου, εις δέ τόν 
άγοράζοντα δέκα φράγκων έμπορεύματα παρείχε καί 
δεύτερον πρόγευμα, καί τέλος εις τόν έζόόεύοντα πε
ρισσότερα τών δέκα φράγκων έδιδεν όλόκληρον γεύμα 
— ό πραγματευτής οΰτος έκαμε οίκτρότατον «φιάσκο».

Περισσότερον έπιτυχής ήτο ή έπίνοια τού εμπόρου 
. εκείνου, όστις είχεν ίδιον φωτογράφον φωτογραφοΰντα 

άμισθί τούς εις τό κατάστημά του φοιτώντας άγοραστάς 
καί άγοραστρίας. Ή  Ιδέα αϋτη ήτο, ώς είπομεν, λίαν 
έπιτυχής,^διότι τό κατάστημά του έπληρούτο καθ’ έκά- 
στην πελατών καί ίδιά κυριών, άλλ’ έπειδή εις τούς 
συλλ,αμβάνοντας τοιαύτας ιδέας δέν άπενεμήθησαν μέ-

τής Ποσνανίας ώς πρακτικός Ιατρός. Τφ 1872 διωρίσθη 
έπαρχιακός Ιατρός έν  Βολστάϊν, όπου καί παρέμεινε 
-μέχρι τού ι88θ. Κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα 
διαφόρους έπεχείρησε βακτηριολογικάς έρευνας περί 
τών τραυμάτων, τής σηφαιμίας καί τού άνθρακος, ών 
ή δημοσίευσις εϊλκυσεν έπ’ αύτόν τήν προσοχήν τών 
άρχών τού κράτους καί όλου τού έπιστημονικού κόσμου. 
Τφ ι882 έδημοσίευσε τάς περιβοήτους έρεύνας του περί 
τής φύσεως καί τών αιτίων τής φυματιώσεως, δι’. ών 
αύτός πρώτος άπέδειζε σαφώς, ότι μόνη άιτία τής άσθε- 
νείας ταύτης είνε ή ύπαρζις έν  τφ όργανισμφ μικρο
βίων έλαχίστων, έχόντων τό σχήμα βακτηριδίων. Τφ 
1883 άνεκάλυψε τό βακτηρίδιον τής χολέρας, διά τήν 
νέαν δέ ταύτην άνακάλυψιν άπεκόμισε γέρας 1 20,000 
φράγκων, δωρηθέντων αύτφ ύπό τού κράτους. Έ κ  τών 
πολυπληθών διατριβών καί συγγραμμάτων του τά κυ· 
ριώτερα είνε τά περί άνθρακος καί τά περί φυματιώ
σεως πραγματευόμενα. Α λλ’ έν τή ίστορίςι τής ιατρικής 
θά παραμείνη φωτεινοτάτη καί χρυσή σελίς εκείνη, ήν 
θά καταλαμβάνη ή τή 13 · Νοεμβρίου 1890 ύπό τού Κώχ 
δημοσιευθεΐσα περί τού νέου φαρμάκου του πραγματεία. 
"Οχι τόσον διότι έγνώρισεν ήμίν νέον καί σωτήριον 
φάρμακον, όχι διότι αύτή καθ’ έαυτήν άποτελεί μνη- 
μείον έπιστημονικής έμβριθείας^ καί μεγαλοπρεπούς με
τριοφροσύνης χαλκέντερου Ιερόφάντου τής θείας τέχνης 
τού Ασκληπιού, άλλά πρό πάντων διότι δι’ αύτής, ώς 
διά μαγικής ράβδου, ήρε πέπλον, άγνωστον τέως, περι- 
καλύπτοντα φαινόμενα , έ ν  τή φύσει χημικά, τά όποία 
καί αύτά τέως έθεωρούντ-ο μυστηριώδη. Οί μεταγενέ
στεροι ήμών φυσιοδίφαι. θά έπωφεληθώσι πρό πάντων 
έκ τής άνακαλύψεως ταύτης καί αύτών έργον θά ήνε 
ή διευκρίνησις πολλών ζητημάτων τής χημείας τών λευ- 
κωματωδών ένώσεων. Α λλά πάντες θ’ άτενίζωσιν ώς 
ε ις ' πολικόν άστέρα πρός τόν μέγαν φυσιοδίφην καί 
ιατρόν τής Γερμανίας, τού όποιου τό άκατάβλητον 
σθένος καί ή μεγαλοφυής περί τήν λύσιν βακτηριολογι- 
κών ζητημάτων δεζιότης υπόσχεται ήμίν έν  προσεχεΐ 
μέλλοντι καί άλλας μείζονας έκπλή§εις.

Θ. X . Φλωράς.

Ο Υ Ρ Ρ Ε Ν Τ Σ Α .

χρι τούδε προνομιούχα πτυχία, έμιμήθησαν τό παρά
δειγμά του καί πλείστοι άλλοι καί τοιουτοτρόπως τό 
πράγμα έχασε τήν έλκυστικήν του δύναμιν, διότι δέν 
ήτο πλέον καινοφανές.

Τό καινοφανές καί πρωτότυπον τής Ιδέας είνε έν 
γένει τό κυριώτατον καί άπαραίτητον προσόν παντός 
τοιούτου συναγωνιστικοΰ έπινοήματος. Ιματιοπώλης τις 
έν  Ίνδιανουπόλει, καταπιεζόμενος ύπό τού μεγάλου 
ανταγωνισμού, ¿γνωστοποίησε διά τών έφημερίδων ότι, 
εις πδν ζεύγος μελλονύμφων συγκατατιθεμένων νά 
στεφανωθώσιν έν  τινι έκ τών γιγαντιαίων παραθύρων 
τού καταστήματος του, ήτο πρόθυμος νά  δωρήση πάντα 
τά πρός εύτρεπισμόν ένός οίκου άπαιτούμενα σκεύη 
καί έπιπλα. Ή  δέ πρότασις άύτη δέν έμειγεν άνευ 
αποτελέσματος, ώς θά  συνέβαινεν έν  Εύρώπη άν έν
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γένε ι ήτο έπιτετραμμένη ή έκτέλεσις αυτής, άλλά τού- 
,ναντίον έπέφερβ τοσαύτην συρροήν ζευγών μελλο
νύμφων, έπιθυμούντων νά  στεφανωθώσιν έν  τφ ρηθέντι 
καταστήματι, ώστε ό πολυμήχανος Αμερικανός ήναγ- 
κάσθη διά κλήρου νά  έκλέξη τό ζεύγος, δπερ έμελλε 
νά  χρησιμεύση αύτφ ώς δέλεαρ πρός άγραν πελατών. 
Ό  κλήρος έπεσεν είς τό ζεύγος Otto Meyer καί Eva 
Johnston, οΐτινες καί έστεφανώθησαν ένώπιον άνα- 
ριθμήτου πλήθους άνθρώπων παρά τψ μεγάλω παρα- 
θύρψ τού ρηθέντος ίματιοπωλείου. Επί τινα χρόνον 
ό ίματιοπώλης ήσθάνετο έαυτόν άνακουφισθέντα άπό 
τής πιέσεως τού συναγωνισμού, κατόπιν όμως, οτε οί 
άνταγωνισταί του ήρχισαν νά προσελκύωσι πρός ¿αυ
τούς σωρηδόν τούς μέν έγχωρίους άγοραστάς, έλατ- 
τοδντες σημαντικώς τάς τιμάς τών έμπορευμάτων των, 
τούς δέ μακράν τής Ίνδιανοπόλεως κατοικοΰντας, παρέ- 
χοντες αύτοίς τά έξοδα του ταξειδίου καί νυκτερινόν 
έν  τή πόλει κατάλυμα, τότε ήναγκάσθη καί αύτός νά 
ύπερακοντίση τούς άντιπάλους του, παρέχων είς έκαστον 
πελάτην του ού μόνον τάς αύτάς εύκολίας άλλά καί 
δωρούμενος προσέτι άνά ένα πίλον καί εν  ζεύγος ύπο- 
δημάτων, διά τήν στερεότητα τών όποιων ήγγυάτο διά 
τρεις μήνας.

Τώρα ήδύνατό τις νά πιστεύση ότι τοσαύτη φιλαν
θρωπία δέν δύναται πλέον νά ύπερβληθή, — καί δμως 
ό Γερμανός έκεΐνος παντοπώλης, δστις εις έκαστον 
πελάτην του, προμηθευόμενον παρ’ αύτώ τά άναγκαϊα 
καθ’ δλον τό έτος, έχάριζεν έν  γραμμάτιον τού Λαχείου 
τού Αμβούργου,, ύπερηκόντισε πάντας τούς προμνημο- 
νευθέντας, διότι τοιουτοτρόπως έδωκεν εις άναριθμή- 
τους άνθρώπους τό δικαίωμα νά  έλπίζωσιν δτι θά γεί- 
νουν πάμπλουτοι, ά ν  δέ αί ελπίδες των αυται δέν 
έπραγματοποιήθησαν προθυμως ύπό τής Τύχης, δέν ήτο 
βεβαίως πταίσμα Ιδικόν του.

Τό αΰτό λεκτέον καί περί τού ξενοδόχου έκείνου, 
δστις είς τούς έν  τφ |ενοδοχείψ του έστιωμένους πα-. 
ρείχεν άρτους εμπεριέχοντας έν  συνόλιυ χρυσά τινα 
νομίσματα, ούτως ώστε έκαστος έκ τών πελατών του 
είχε τήν έλπίδα οΰ μόνον νά  γ'ευματίση δωρεάν άλλά 
καί ν ’ άπέλθη κομίζουν ικανόν τι περίσσευμα έν  τφ θυ- 
λακίψ του. Α λλ ’ ό ξενοδόχος ούτος εΰρεν άμέσως 
ισχυρόν άνταγωνισμόν έκ μέρους άλλου τινρς ξενοδό
χου, δστις εις τούς είσερχομένους είς τό ξενοδοχεΐόν 
του έδιδε λαχεία, τά όποια κληρούμενα καί τυχόν κερ- 
δίζοντα άπήλλασσον τούς πελάτας άπό τής πληρωμής 
τών έξόδων τής εύωχίας των. Ό μοιά τινα έπενόησαν 
καί πλείστοι άλλοι ξενοδόχοι καί κάπηλοι, τά όποια 
χάριν συντομίας παραλείπομεν. Α λ λ ’ δχι μόνον οί 
μικροί ξενοδόχοι, άλλά καί οί μεγάλοι, οί ίδιοκτήται 
μεγάλων ξενοδοχείων, άρέσκονται ένίοτε εις τοιαϋτα 
τεχνάσματα διά νά  προσελκύωσιν δσον τό δυνατόν 
περισσοτέρους πελάτας· ούτω λόγου χάριν μέγας τις 
ξενοδόχος έν  Βιέννη έθηκεν εις τήν διάθεσιν τού περι ' 
φήμου. νηστευτού Sued μίαν όλόκληρον πολυτελώς 
ηύτρεπισμένην κατοικίαν δι ένα, μήνα δωρεάν, ό δέ 
ιδιοκτήτης του μεγάλου έν  Παρισίοις ξενοδοχείου «Grand 
Hotel» παρεχώρησεν είς τον αύτόν νηστευτήν όλόκλη
ρον τό πρώτον πάτωμα, τό όποιον άλλως μόνον ύπό 
τού πρίγκιπος τής Οόαλίας κατοικεϊται.

Τό παράδειγμα τούτο, καθώς καί τό γεγονός, δτι j

καί κατ’ αύτού τού Sued παρουσιάσθη άλλος τις άντα- 
γωνιστής, ώσαύτως ’Ιταλός, όνόματι Merlatti, δστις ήδό- 
νατο νά  νηστεόη έτι περισσοτέρας ήμέρας, άποδεικνύ- 
ουσιν έπαρκώς δτι μερικοί άνθρωποι ούδεμιάς θυσίας . 
φείδονται δταν πρόκηται έστω καί είς μηδαμινά πρά
γματα νά φανώσιν άνώτεροι τών άντιπάλων των. Ού- 
δέν λοιπόν θαυμαστόν, δτι Βερολιναΐός τις άλλαντοποιός 
έξέθηκεν έσχάτως είς τό παράθυρον του μαγαζείου του 
τό γερμανικόν αΰτοκρατορικόν στέμμα κατεσκευασμέ- 
νον ήξ ολοκλήρου άπό λουκάνικα, καί δτι οί έν  Βιέννη . 
κρεωπώλαι καί άλλαντοπώλαι έν  τή διακοσμήσει τών 
παραθύρων των περιπίπτουσιν είς ιδέας τοσούτον άλλο- ■ 
κότους, ώστε πολλάκις προβαίνει κατ’ αύτών ή άστυνομία. ■;

Πολλάκις δμως δταν δεινωθή ύ άγω ν καί οί άντι- 
μαχόμενοι άπειλώσι νά  καταστρέφωσιν άλλήλους, γ ί· : 
νονται συνθηκολογήσεις καί συμφωνίαι, δι’ ών οί άντα- 
γωνισταί κατορθοΰσι νά  ζώσιν έν  ειρήνη καί όμονοία 
πρός άμοιβαΐον συμφέρον. Ό  παραδοξότερος τών συμ
βιβασμών τούτων έγένετο έν  Αμερική μεταξύ δύο περί
φημων θαυματοποιών, οΐτινες συνεφώνησαν ό μέν νά μή 
παρουσιάζεται ποτέ δυτικώς ό δέ έτερος ποτέ άνατολί- 
κώς τής πόλεως Chicago. Ή  συμφωνία αΰτη κατέστη- 
σεν έκατομμυριούχους άμφοτέρους τούτους τούς γόητας, 
οΐτινες άλλως θά κατέστρεφον άλλήλους, άν άντηγω- 
νίζοντο, άποδεικνύει δέ, δπως καί ή συμφωνία τών έν  
Παρισίοις έπαιτών, οΐτινες πρότερον μέν ήσαν σφοδρό
τατοι άλλήλων άνταγωνισταί, τώρα δέ άποτελούσι 
σωματεία καί έργάζονται κατά τήν άρχήν «'Ενας γιά 
όλους καί δλοι γιά  ένα» — άποδεικνύει, λέγομεν, δτι 
άνταγωνισταί δύνανται κάλλιστα νά ζώσιν έν  ειρήνη 
καί όμονοία πρός άλλήλους δταν δέν συμπαρασύρωνται 
μόνον ύπό τής πρός χρηματισμόν όρμής, άλλά καί 
καθοδηγούνται ύπό τής συνέσεως.

Ούχί σπανίως δμως παραβαίνονται οί δροι τών 
συμφωνιών τούτων, καί έντεΰθεν προέρχονται τά άπειρα 
παράπονα περί τής βλάβης τού συναγωνισμού, ύπό τή.ν 
πίεσιν τού όποίου φοβερώτατα πάσχει πρό πάντων ή 
πολυμελεστάτη συντεχνία τών ιατρών τών κάλλων, ' 
διότι τινές έκ τών Ιατρών τούτων περιπίπτουσι πολλάκις 
είς παρατολμοτάτας καί όντως άπεγνωσμένας έπινοίας. ' 
Ούτω λόγου χάριν πρό όλίγου χρόνου παρετηρήθη έν  : 
μια τών κεντρικωτέρων όδών τής Νέας Ύόρκης άν- ; 
θρωπός τις εόπρεπώς ένδεδυμένος, δστις άπέθηκεν έπί ; 
τού πεζοδρομίου έν  κιβώτιον, τό όποιον έφερε μεθ’ 
εαυτού, καί αίφνης ώσεί λιποθυμήσας έπεσεν έπί τού 
έδάφους καί έμεινεν άκίνητος. Τό πολυάριθμον πλήθος, 
δπερ έν  ριπή οφθαλμού σονέρρευσε περί αύτόν, ένό* . 
μισεν ότι καί πάλιν κεκρυμμένον τι ήλεκτρικόν· σύρμα 
ήτο ή αιτία νέου δυστυχήματος, καί τινες έδραμον νά 
φέρωσι βοήθειαν. Α λλ ’ αίφνης ό έπί τού έδάφους κεί
μενος ώσεί νεκρός άνετινάχθη όρθιος καί άναβάς έπί 
τοΰ κιβωτίου ήρχισε νά φωνάζη μέ στεντορείαν φωνήν 
πρός τό περί αύτόν πλήθος, ότι αύτός είνε ό περίφημος 
εις δλον τόν κόσμον ιατρός Μέϋερ καί ό εφευρέτης 
μιάς αλοιφής διά τούς κ ά λ λ ο υ ς , τήν όποίαν ήρχισε 
νά έγκωμιάζη ώς άνυπέρβλητον. Τό έκπληκτον πλήθος 
έγέλασε καί ήγόρασε· διότι έν  Αμερική κρίνονται λίαν 
επιεικώς τά τοιαΰτα άτακτήματα· δθεν δέν είνε θαυμα
στόν δτι ό πανούργος έκεΐνος ιατρός τών κάλλων έκαμνεν 
είς τούς συναδέλφους του φοβερόν άνταγωνισμόν.
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ρέντσα καί ή σύντροφος αύτής ή Ρεκλάμα κυριαρχούσιν 
έπί άπεράντου καί άνεξερευνήτου έπικρατείας, έξ όμοιων 
δέ παραδειγμάτων, οΐα τά άνωτέρω έκτεθέντα, ήδύναντο

ιέπί τέλους πρός άπόδειξιν τής άνεφίκτου αύτοΰ ίκανό- 
Ιτητος έν  τή Ιατρική νά δηλώση δημοσία δτι είνε πρό- 
Ιθυμος, έάν άπέθνησκέ τις έκ τών πελατών του, ού 
{μόνον νά  κηδεύση αύτόν δι ίδίιυν έξόδων άλλά καί 
|νά παρέχη χρηματικήν βοήθειαν είς τούς έπιζώντας 
|·βυγγενείς του.

Α λλ ’ ώς εύθύς έν  άρχή ύπεδηλώσαμεν ή Κονκουρ-

TOMOS Σ τ .

νά  πληρωθώσιν όλόκληροι τόμοι. Διό καταλείποντες 
εις άλλους πάσαν τού πράγματος άκριβεστέραν έξέ- 
τασιν, περαίνομεν ή μάλλον άποκόπτομεν τό θέμα, 
εύχόμενοι πάσαν προκοπήν είς τόν άκάματον τούτον 
πάσης προόδου ότρυντήρα, τόν συναγωνισμόν — εν 
νοείται τόν « έ ν τ ιμ ο ν »  συναγωνισμόν.

(’Εκ τοΰ γερμανικού.)
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Αγαπητέ,
Ε ννο είς  ότι μία άπό τάς πρώτας έπιθυμίας μου 

ήτο νά ϊδω τήν Βουλήν τών Ε λ λ ή νω ν καί νά  παραστώ 
είς μίαν τών συνεδριών της. Α λλά πώς νά είσέλθω 
εις τό Βουλευτήριον ;. Δ έν  είμαι διπλωμάτης — δυστυ
χώς — διά ν’ άνέλθω είς το θεωρείον τών διπλωμα
τών, ούτε π ρ ώ η ν  βουλευτής—  ευτυχώς — όπως λάβω 
θέσιν έν  τώ θεωρείψ αύτών· δέν είναι δέ ούτε αξιω
ματικός ούτε κυρία όπως είσέλθω δικαιώματι βαθμού ή 
φύλου. Έ μ ενενά κ όμ η  τό θεωρείον τού λαού- ήξεύρεις 
πολύ καλά τάς περί ίσότητος ιδέας μου, ήξεύρεις δτι 
έχω δημοκρατικόν αίμα μέσα εις τάς φλέβας μοο, τό 
όποιον έξανίσταται είς πάσαν άδικίαν κατά τών πτωχών 
καί ταπεινών· άλλά μετά τίνος έρυθήματος σοί ομο
λογώ δτι άλλο πράγμα εΐνέ νά  ένθουσιά τις ύπέρ τής 
ίσότητος, μετά τήν άνάγνωδιν ενός θαυμασίως εύγλωτ
του κεφαλαίου τής ιστορίας τής γαλλικής έπαναστάσεως 
τού Michelet, έντός θερμού καί καλώς έκευασμένου 
σπουδαστηρίου) παρά τό άχνίζον τέϊον, καί άλλο ν ά  
είσέλθη είς τό θεωρείον τού λαού τού έν  Άθήναις 
Βουλευτηρίου καί νά συμφυρθή μετά τών συνωστιζομέ- 
νω ν έν  αύτφ. Οί θαμώνες. τού θεωρείου τοότο.υ, πλήν 
σπανίων έξαιρέσεων,’ είνε ή υποστάθμη τού λαού, πει
ναλέοι παυσανίαι, σκαιά καί φανατικά όργανα τής 
πολιτικής, μέ χυδαίας πολλάκις καί άντιπαθητικάς μορ- 
φάς, μέ βαρείας καί όζώδεις μαγκούρας είς τήν χείρα· 
έρχονται έκεϊ ούχί διά νά παραστώσιν νηφάλιοι άκροα- 
ταί καί θεαταί τών. βουλών τών πατέρων τού έθνους, 
άλλα μέ τήν πρόθεσιν νά θορ.οβήσωσι, νά  χειροκροτή- 
σωσι, νά ποδοκροτήσωσι· όταν τό σκάνδαλον φθάση 
είς όξύ σημείον, όταν ένταθή μέχρις άνευλαβοϋς άνα- 
μίξεως είς τάς συζητήσεις, τότε τό Προεδρείον διατάσσει 
τήν έκκένιυόίν τού θορυβοΰντος άκροατηρίου, ήτις έκ- 
τελείται ^πάραυτα manu militari, ύπό τής φρουράς τού 
Βουλευτηρίου. Πρόσθες είς ταύτα τήν άπειλοϋσαν τήν 
ρίνα όσμήν άπλύτου σαρκός, πρόσθες κα ί μικρούς τινας 
κινητούς κινδύνους καί θά έννοήσης διατί έφάνην άνα- 
κόλουθος είς τάς φιλολάους άρχάς μου.

"Εμενε μόνον τό θεωρείον τών δημοσιογράφων. 
Ά ν  καί τόσον δημοσιογράφος όσον άξιωματικός ή κυρία, 
έν  τούτοις κατώρθωσα νά βάλω είς τό χέρι έν  δημο
σιογραφικόν είσιτήριον καί μετά γνωστού μοι δημοσιο- 
γράφου, συντάκτου τών πρακτικών τής Βουλής μιας 
τών καλλίστων αθηναϊκών έφημερίδων, δευθύνθημεν 
είς τό Βουλευτήριον.

Ή ξεύρεις ίσως δτι τό Βουλευτήριον κεϊται έπί τής 
όδού Σταδίου, ’ έχον εΰρύ προαύλιον, καί άρκετά καλά 
μαρμάρινα προπύλαια.

Τό προαύλιον ήτο άνάπλεων άνθρώπων πάσης 
φυσιογνωμίας καί πάσης ένδυμασΐας. Είς τάς κάτω 
βαθμίδας τής μαρμάρινης κλίμακος ϊσταντο χωροφύλα
κες μέ λοφίον, μέ έφ’ όπλου λόγχην καί είς αξιωματι
κός. Ανωτέρω ϊσταντο άστυνομικοί κλητήρες μέ τον 
καταπόρφυρον έπενδότην των. Τό πλήθος άνυπομονούν 
προσπαθεί ν ' άνέλθη, άλλ’ οί στρατιώται άνθίστανται, 
τολμηροί τινες έφορμώσι, άλλά τότε οί στρατιώται 
προτείνουσι κατά τού στήθους αύτών τήν λόγχην.

Ό  φίλος μου δημοσιογράφος έξαγγέλλει μετά τίνος 
άξιοπρεπείας τόν δημοσιογραφικόν μας τ ίτλ ο ν  άλλ’ οί 
στρατιώται δέν έννοοΰν άπ’ αύτά· είς έν  δέ βήμά τ©« 
δπως άνέλθη τήν πρώτην βαθμίδα, ή στίλβουσα χαλύ
βδινη ξιφολόγχη έπιτάσσει είς αύτόν νά μείνη είς τήν 
θέσιν του.

Τήν στιγμήν έκείνην ψιθυρισμοί άκούονται, τό 
πλήθος διασπάται είς δύο πτέρυγας, άμαξα διελαύνει 
διά μέσου αύτοΰ, κατέρχεται ό πρωθυπουργός κ. Δηλι- 
γιάννης, δν πολλοί έκ τού πλήθους χαιρετώσιν άπο- 
καλυπτόμενοι, ή άμαξα στρέφεται καί διέρχεται αδθις 
διά μέσου τών έκατέρωθεν άνθρωπίνων τοίχων, άλλά 
μετά τήν έξοδον αύτής έκ τού περιβόλου ή ζώσα ¿κείνη 
μάζα συνενούται πάλιν καί συμπήγνυται.

—  Ή  συνεδρίασις θ’ άρχίση! λέγω  είς τόν δημο
σιογράφον μετ’ άπελπισίας. Καί δέν θά προφθάσωμεν! 
Καί είνε ή πρώτη συνεδρίασις τής Βουλής!

—  ’Ελάτε μαζί μου, μοί λέγει.
Ώθοϋντες καί ώθούμενοι, διαγκωνίζοντες καί δια-, 

γκωνιζόμενοι έξερχόμεθα τού προαυλίου καί διευθυνόι 
μεθα είς τήν όπισθίαν είσοδον τού Βουλευτηρίου, τήν 
έπί τής όδού Κολοκοτρώνη κειμένην.

Δ έν κάμνω ύπερβολήν άν εϊπω ότι έκεί άνέμενον 
ύπέρ τούς έξακοσίους ανθρώπους. Παντοίοί τύποι καί 
άναβολαί · τινές μέ άγριωπάς φυσιογνωμίας, μέ έστρημ- 
μένους μύστακας άλλοι μ έ  πΟ.ίδια είς τήν κεφαλήν, 
πολλοί μέ φουστανέλλας καί τσαρούχια, πολλοί έπί· 
σης μέ πλατείας άναξυρίδας καί ύψηλά ύποδήματα, μέ' 
υψηλόν έπτυγμένον φέσιον, πιθανώς Κρήτες.

Ή  βαρεία θύρα μένει κλειδωμένη- διά τών κιγ· 
κλίδων τών διαδρόμων, έκατέρωθεν, διακρίνονται στρά- 
τιώται τής φρουράς.

Ύπήρχον άνθρωποι άναμένοντες έκεί άπό τής με
σημβρίας καί ήτο ήδη τρίτη καί ήμίσεια! Γογγυσμοί, 
βλαόφημίαι άκούονται, ύβρεις είκονικαί έν  τή τραχύτηα 
καί τή τόλμη τής έκφράσεως· έπί τέλους, μετά βαρύν 
κρότον κλειδός, ή θύρα ανοίγεται, τό πλήθος κραδαί- 
νέταν καί σιγκλονείται ίσχυρώς καί αρχίζει συνωστισμός 
καί πάλη πεισματώδης, τίς νά πρωτοέμβη. Ή μίσεια ώρα 
έδέησε νά  παρέλθη έως δτου ελθη ή σειρά μας.

Α λλά τώρα ήρχιζε τό κακόν. Φαντάσθητι στενο- 
τάτήν κλίμακα, έλικοειδώς άνερχομένην, έν  ή κινδυ
νεύεις άνά παν βήμα νά θραύσης τήν κεφαλήν σου· 
φαντάσθητι δτι ή κλίμαξ αύτη φέρει καί πρός τό θεα> 
ρεϊον τών άνωτέρων ύπαλλήλων, τό όποιον κατά τήν. 
première έκείνην τής βουλής, έπληρώθη παντοδαποδ 
συμφύρματος · Έφθάσαμεν τέλος είς τό δημοσιογραφικόν 
θεωρείον- καί τί βλέπω; τριακοσίους τουλάχιστον άν- 
θρώπους, γέροντας, παιδία, tutti frutti. Πρός στιγμήν 
ταλανίζω τήν Ε λ λ ά δ α  διότι ή  άναβολή αύτών μοί άνα- 
μιμνήσκει τούς ύ π ο ψ η φ ίο υ ς  τής π ε ίν η ς  τού γερμα- 
νού Αύτοκράτορος, άλλά μετ’ ολίγον ήσύχασα βεβαιω
θείς δτι ήσαν δημοσιογράφοι δσον καί έγώ. ;

Κάθημαι εις μίαν θέσιν καί περισκοπώ· κάτω οί 
βουλευταί είς δύο πτέρυγας διηρημένοι · ή μία πυκνή, συμ
παγής, ή κυβερνητική, ή έτέρα άραιά, πολύ άραιά, ή 
τής άντιπολιτεύσεως. Τό βουλευτήριον έντός είνε είδος,
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άμφιθεάτρου, τά θεωρεία, άτινα σοί άπηρίθμησα ήδη 
περιθέουσι κυκλοτερώς τό οικοδόμημα, κάτω δέ εϊνέ ή 
π α λ α ίσ τ ρ α , παλαίστρα τού λόγου, ήτις όμως κάποτε, 
ώς καί έν  άλλοις κοιινοβουλίοις άλλως, δέν άποκλείει 
καί τήν συνεργασίαν τών χειρών. Δύο πελώριοι κίονες 
ύποστηρίζουσι τό κτίριον καί τέσσαρες ηλεκτρικοί φανοί 
διαχέουσι τό άπλετον φώς των. Ή  άκουστική τού Βου
λευτηρίου δέν είνε πρώτης τάξεως, πολλά δέ παράπονα 
άκούονται άπό πολλού κατ’ αύτής, καί πολλαί άπόπει- 
ραι έγένοντο πρός διόρθωσιν τού κακού· Πόσον καί 
κατά τούτο ύστεροϋμεν τώ ν άρχαίων Ε λ λήνω ν, οϊτινες 
άνεδείχθησαν άνυπέρβλητοι άριστοτέχναι καί έν  τή 
άκουστική, ώς μαρτυροΰσι τά ερείπια τών θεάτρων έν 
οίς ε ίνε δυνατόν νά  δοκιμασθή αύτη! . . .

Ό  πρόεδρος κάθηται έπί τού ύψηλού προεδρείου· 
πρό αύτού χαμηλότερον, ε ίνε τό βουλευτικόν βήμα.

Από τού θεωρείου μου έπιβλέπω τούς κάτωθι βου- 
λευτάς · κεφαλαί πυκνότριχες, φαλακραί, πολιαί, μέ έπι- 
μεμελημένην χωρίστραν, δ,τι θέλης. Είς τήν δεξιή τού 
προεδρείου πτέρυγα διακρίνω τόν κ. Τρικοόπην, ούχί 
στυγνόν καί κατηφή, ώς θά  ύπέθετέ τις μετά τήν βα- 
ρεϊαν ήτταν ήν ύπέστη, άλλά φαιδρώς συνδιαλεγό- 
μενον μετά τώ ν παρ’ αυτοί, έπί τού πρώτου έπίσης 
βάθρου καθημένων κ. κ. Βουλπιώτου καί Θεοτόκη, 
πρώην συνυπουργών αύτού. Έ ν  τή άριστερή τού προ
εδρείου πτέρυγι διακρίνω τον κ. Δηλιγιάννην μέ τάς 
παλλεύκους παραγναθίδας καί τό στίλβον κρανίον, τούς 
υπουργούς κ. κ. Καραπάνον, Δεληγεώργην κτλ.

Κρούεται ό  κώδων, άρχεται ή συνεδρία.
Βραδύτερον, όταν ή Βουλή είσέλθη εις τάς άληθώς 

κοινοβουλευτικάς έργασίας της, θά προσπαθήσω νά σοί 
παράσχω άκριβώς πως ιδέαν τώ ν συνεδριάσεων τής ελ
ληνικής Βουλής· τώρα αύτη συνεδριάζει ούχί ώς νομο
θετικόν σώμα άλλ’ ώς δικαστικόν, έξελέγχον τό έγ
κυρον τώ ν εκλογών.

A  propos. Ανέγνω σες τάς άγγλικάς εφημερίδας;
' Χαράν μεγάλην ένεποίησεν ένταύθα ή έπίκλησις 

τού όη-γλου πολιτευτοϋ Φρειδερίκου Χάρισσον όπως 
άποδοθώσι τή Έ λλάδι τά λεγάμενα έλγίνεια μάρμαρα, 
δηλαδή αί μετώπαι τού Παρθενώνος, άς ήρπασεν ό 
διαβόητος Α γγλος, έ ν  δυσχερέσι χρόνοις τής Ελλάδος, 
δωρήσας άντ’ αύτών, έκ τύψεως συνειδότος βεβαίως, 
είς τήν πόλιν ήν έρήμου έν σκαιότατον ώρολόγιον, 
έστημένον έ ν  τή άγορά καί καέν πρό ηνω ν  έτών κατά 
τήν άποτεφρώσασαν τήν αγοράν ταύτην πυρκαϊάν. Ή  
Σ η μ α ία  το ύ  Λ ο ν δ ίν ο υ  ένθουσιωδώς έπικροτοΰσα είς 
τήν γεννα ία ν πρότασιν τού φιλέλληνος άγγλου υπο
στηρίζει τό έπιχείρημα αύτού δτι ή άρπαγή δέν αποτελεί

δικαίωμα. Οί θέλοντες νά  έξαγνίσωσι τήν μνήμην τού 
Έ λ γ ίνο υ  δισχυρίζοντο δτι ή άρπαγή αύτη έγένετο πρός 
τό συμφέρον τής τέχνης, πρός διάσωσιν τών πολυτίμων 
κειμηλίων έξ έπικειμένου όλέθρου. "Ολοι ήξεύρομεν 
ότι δλα αύτά είνε κ ο λ ο κ ύ θ ια  δπως λέχομεν κοινώς, 
διότι ό Έ λγίνος έσόλησε καί όσα δέν διέτρεχον κανένα 
κίνδυνον, άλλ’ όσα έθεώρει κατάλληλα είς πλήρωσιν 
τού βαλαντίου του. Α λ λ ά  σήμερον άκριβώς αύτή ή 
άγάπη πρός τό θεσπέσιον καί αιώνιον κάλλος τών 
έργων τού Φειδίου άπαιτεϊ τήν έπιστροφήν είς τήν άρ- 
χαίαν κατοικίαν των. Παρετηρήθη ότι τό ύγρόν καί 
όμιχλώδες κλίμα τού Λονδίνου, όλεθριώτατον εις πάν 
λίθινον έργον, ήρχισε νά έπιδρά καί έπί τών έλγινείω ν 
μαρμάρων. Μέλας καί φθοροποιός εύρώς καλύπτει τ’ 
άνάγλυφα τού Παρθενώνος, διαβιβρώσκων κατά μικρόν 
αύτά. Γράφεις άκόμη στίχους; ιδού θέμα διά ποίησιν: 
Τ ά άνάγλυφα φρίσσοντα έν τή ύγρά. φυλακή των, 
νοσταλγοΰσι καί φθίνουσι, καί όνειροπολοϋσι τόν έξο- 
χον βράχον έφ’ ού τά έτοποθέτησεν, έν  χρόνοις μεγά- 
λοις, ή μεγαλοφυΐα, καί έφ’ ού έδέχθησαν τόν ένθουν 
θαυμασμόν τού. καλλιτεχνικότερου λαού τής ΰφηλίου, 
όνειροπολοϋσι τάς θωπευπκάς άκτίνας άθηναϊκοϋ ήλιου, 
τού αύτού δστις τά έθέρμανεν έπί αιώνας δλους, τόν 
μαγικόν περί αύτά ορίζοντα, τήν γραφικήν φύσιν, τόν 
λείως στίλβοντα έν  άνόπτω Σαρωνικόν! . . .

Σέ φιλώ. Σός.
Π α ρ π ίδη μ ο ς .

Υ Γ . Έ μ α θες μέ ποιον ένθουσιασμόν ύπεδέχθησαν 
οί "Ελληνες έν  ΑΙγύπτψ τόν μετά τού διαδόχου τής. 
Ρωσσίας περιοδεύοντα βασιλόπαιθα Γεώργιον; Τί άλη- 
θείς κραυγαί τής καρδίας ήσαν αί έπευφημίαι έκείναι, 
τί ¿ξομολογήσεις ψυχών ήσαν αί φρενητιώδεις έκείναι 
ζητωκραυγαί. Α λλά καί τί λ ε β έ ν τ η ς  είνε, νά  τόν 
ίδής. Υ ψ ηλός, πολύ ύψηλός, ρωμαλέος, ήγεμονικόν 
παράστημα όνομα καί πράγμα. Ψυχή αφελής, χαρακτήρ 
εύθύς άπέριττος, άληθής ναύτης. Τό λέγει, τό καυχάται 
δτι είνε ναύτης· έχει τόν ένθουσιασμόν τού προορισμού 
είς δν  τόν έταξεν ή πατρίς καί ή καρδία του. Κ α ί είνε 
θαυμασία ή ιδέα τών έν  Αίγύπτψ Ε λ λ ή νω ν νά  προσε-' 
νέγκωσιν είς τό θαλασσοχαρές βασιλόπουλόν μας, άντί 
άλλου δώρου διά κοινού έράνου, πέντε τορπιλλοβόλα- 
Ό  ένθουσιασμός είνε μέγας. Είς κουρεύς προσήνεγκεν 
ήδη ιοο φράγκα. Μετ’ ολίγον θά έλθωσι καί αί χιλιάδες. 
'Αγαθή τύχη! Ε ν νο ο ύ ν  έπί τέλους οί "Ελληνες δτι τό 
έθνος πρέπει νά  γίνη ισχυρόν. Φ θάνει πλέον ή αί- 
ωνία έλευθεριότης πρός τά φιλανθρωπικά καταστήματα 
ώσεί δλη ή Ε λ λ ά ς  νά ήτο λαός άναπήρων! . . .

Ε Α Ρ Ι Ν Α  Κ Υ Μ Α Τ Α .
Μυδιοτόρημα ύπό IB A N  ΤΟ ΤΡΓΕΝ ΙΕΦ .

(Συνέχεια.)

Αύτός ό περίπατος καί αύτή ή αυνδιάλεξις διήρκεοαν πλέον ή 
•ίαν ώραν. Ούτε μ ία ν  μόνην -ροράν δέν έοταμάτηβαν, άλλ ’ έπο- 
εύοντο άκαταπαύοτως περαιτέρω διά μέβων τώ ν άτελευτήτων δια- 
ρόμων τού άνδήρόυ, ότέ μ έν άναβαινοντες ύψωμά τι καί ©αυμά- 

<·ύν ëvreôAev Λ ίαν. ότέ δέ πάλιν κοπαβαίνοντες εΐζ τινα

κοιλάδα καί διειοδύοντες είς τήν άδιαπέραβτον οκιάν τώ ν δένδρων 
—  καί πάντοτε κρατούμενοι άπό τών βραχιόνων. Ά π ό  καιρού είς 
καιρόν ό Σ α ν ίν  φργίζετο κατά τού εαυτού του: μέ τήν Τ ζέμμαν 
του, μέ τήν άγαπητήν του Τ ζέμμαν ποτέ δέν είχε περιπατήοη άκόμη
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ολοκλήρου είς τήν διάθεοίν της! «Δέν έκουράσθητε;» ήρώτησεν 
αύτήν έπανειλημμένως. «Δέν κουράζομαι «roté,ο άπεκρίθη έκείνη. 
’Ενίοτε. συνήντων κ α ί άλίπ,υς Χχεέών πίιντες έχαι-
ρέτιζον αυτούς — άλλοι μέν μεθ’ άπλοΰ σεβασμού άλλοι δέ και 
ταπεινώς ύποκλινόμενοι. Είς ένα  πολύ νόστιμον, καί κομψώς ένόε- 
δυμένον, μελαχροινόν κύριον, έφώναζεν ή Μαρία Νικολάγεβνα μέ 
καθαρωτάτην παρισιανήν προφοράν ; «Comte, vous savez, il ne faut 
pas venir me voir, ni aujourd’hui, ni demain.» Ό  νεανίας άπεκά- 
λυψ εν έν  σιωπή τήν κεφαλήν του καί ύπεκλίθη βαθέως.

«Ποιος ε !ν  αύτός ;>· ήρώτησεν ό Σ ανίν, δστις, δπως όλοι Οί 
Ρώσσοι, είχε τήν κακήν συνήθειαν ν ά  είνε περίεργος. «Αύτός ; ενα 
Γαλλόπουλο — έδώ τριγυρίζει όλάκληρο πλήθος . . .  κι’ αύτός 
επίσης μού κάμνει τόν έρωτα. Ά λ λ ά  είνε καιρός, ν ά  πιούμε τόν 
καφέ μας. 'Ελάτε μω ζή V-o» ζ  οπίτι· Τώρα. έλάβεπε ά.ρν.ΐ.τόν 
καιρό, ν ά  πεινάοετε. Ό  πιστός άνδρούλης μου θ ά 'έχη  τώρα βέβαια 
ανοιγμένα τά ματάκια του.» «Ό  πιστός άνδρούλης μου! . . . .  
ανοιγμένα τά ματάκια του ! . . . » έπανελάμβανε καθ’ έαυτόν ό 
Σ α ν ίν  . . . «καί όμιλεΐ τόσον ώραΐα γαλλικά  . . . τί παρά
δοξον δν  !»

•  **

‘ Η Μαρία Νικολάγεβνα είχε δίκαιον. Ό τε έπέστρεψε μετά τοΰ 
Σ α ν ίν  είς τό ξενοδοχείον, έκάθητο ήδη ό «πιστός άνδροόλης της» 
ή «ό χονδρούλης της» παρά τήν τράπεζαν τοΰ προγεύματος, φορών 
έπί τής κεφαλής τό άπαραίτητον φέσιον.

«Σ’ έπερίμενα τόσην ώρα· έτονθόρυσεν ό Πολοσώφ μέ δυσ- 
ηρεστημένον «ρόσωπον «Ετοιμαζόμουνα νά  πιώ καφέ μόνος μου.»

«'Εμπρός, π ίνε. πίνε», άπήντησεν ή Μαρία Νικολάγεβνα. έν  
εύθυμίφ· «Έθύμωσες ; αύτό είνε πολύ ωφέλιμο 'ς τήν ύγεία σου. 
Ξαλλοιώς μπορείς ν ά  ξεπαγιάσης άλως διόλου. "Εφερα κ' ένα ν ξένο 
μαζή μου. Γλήγορα, κουδούνισε, νά  μάς φέρουν καφέ —  τόν καλ- 
Χίτερον καφέ, σε φλυτζάνια άπό σαξωνική πορτσελλάνα καί σέ 
μεσάλι άσπρο σάν τό χιόνι.»

Ά πέθηκε τόν π ίλόν της, έβγαλε τά  χειρόκτιά της καί έκρότησε 
μέ τάς χείρας.

Ό  Πολοσώφ παρετήρει αύτήν μέ πρόσωπον δυσηρεστημένον.
«ΤΙ έχεις, Μαρία Νικολάγεβνα, καί κάνεις τόσο θύρυβο πρωί 

πρωί;» ήρώτησε μέ μετρίαν φωνήν.
Αύτό δέν είνε καθόλου δική σου δουλειά, 'Ιππόλυτε Σίδωριτς! 

Κουδούνισε, σοΰ λέγω  ! Καθίσατε, Δημήτρι Παύλοβιτς καί πιέτε καί 
δεύτερον καφέ. Ό  τί ώραιο πράγμα πού είνε νά  διατάζη κανείς! 
Δέν υπάρχει μεγαλήτερη εύχαρίστησι ’ ς τόν κόσμο!»

»Φ θάνει μόνον ν ά  06 δπακοΰνε;» έτονθόρυσεν ό σύζυγός της.
«Σωστά, φθάνει μόνον ν ά  μέ υπακούνε! Αύτό ίσα ίσα μου 

κάνει δλην τήν εύχαρίστησι. Μάλιστα μέ σέ- ’Αλήθεια, χονδρούλη 
μου; Α , ν ά  που έρχεται ό καφές!»

Έ π ί του πολύ μεγάλ.ου δίσκου, τόν όποιον έφερεν ό είοελθών 
όπηρέτης, έκειτο καί έν  πρόγραμμα τοΰ θεάτρου. Ή  Μαρία Νικολά- 
γεβί'α τό ήρπασεν άμέσως.»

«Δράμα» έφώναζε δυσηρεστημένη. «Γερμανικό δράμα! Ό πως 
δήποτε, είνε πάντα καλλίτερο παρά μία γερμανική κωμφδία. Άς 
πάρω ένα θεωρείο —  ενα  θεωρείο τής πλατείας —  ή όχι! καλήτερα 
τό θεωρείον τώ ν ξένω ν» είπε στραφείσα πρός τόν υπηρέτην, «Ακοΰτε; 
χωρίς άλλο, τό θεωρείον τώ ν ξένω ν!»

« Ά λ λ ά  έάν τό θεωρείον τώ ν ξένω ν είνε παρμένο άπό τήν 
αύτοΰ έξοχότητα τόν διοικητήν τής πόλεως;» έτόλμησε νά  παρατη- 
ρήση ό υπηρέτης.

«Τότε δώσατε ’ ς τήν έξοχότητά του δέκα τάλληρα — ά λ λ ά  τό 
θεωρείο τό θέλω, άκούσατε;»

Ό  υπηρέτη; ύπεκλίθη ταπεινώς:
«Δημήτρι Παύλοβιτς, έρχεσθε μάζή μου 'ς τό θέατρο; Τό γερ

μανικό θέατρο είνε άθλιώτατο — ά λλά  έρχεσθε μόλον τοΰτο ; . . 
N al; "Ο πόσον καλός ποΰ είσθε! Κ αί σύ, χονδρούλη μου, δέν 
έρχεσαι;»

«Όπως θέλεις» έψιθύρισεν ό Πολοσώφ μέσα είς τό κυάθιον, τό 
όποιον έφερεν άκριβώς τήν στιγμήν έκείνην είς τό στόμια του.

«Νά σοΰ πώ ; μείνε καλήτερα 'ς  τό σπίτι- "Ετσι κ ’ έτσι κοιμάσαι 
όταν ήσαι τό θέατρο — έκτός δέ τούτου τά γερμανικά ποΰ ξέρεις·· 
δέν σέ ώφελοΰν τίποτα. Ξέρεις λοιπόν τ ί  ν ά  κάμης ώς τόσο; Νά 
καθίσηξ ν ά  γράψης τήν άπάντηαι ’ ς τό γράμμα τοΰ έπιστάτου — 
ξεύρεις . . . .  γ ιά  τό μόλο .. . . γ ιά  τό άλεσμα τώ ν δούλων.

Πές του πώς δέν θέλω, πώς δέν θέλω, πώς δ έν  θέλω ; Κ ’ έτσι 
έχεις έργασία γιά  δλη τή βραδειά . . »

«Καλά.» άπήντησεν ό Πολωσώφ.
«Έ τσι! τώρα λοιπόν όλα είνα ι έν  τάξει. Είσαι έξαίρετο παιδί. 

Κ αί τώρα, κύριοί μου, άφοδ ώμιλήσαμε γ ιά  τόν έπιστάτη, πρέπει νά 
'πούμε δυό λόγια  καί χιά  τήν κυρίαν μας ύπόθεσιν. Μόλις ό ύπη· 
ρέτης σηκώση τό τραπέζι, θά  μάς διηγηθήτε, Δημήτρι Παύλοβιτς, όλα 
τά άφορώντα τό κτήμά σας —  πώς είνε, ποιαν τιμήν ζητήτε, πόσα 
χρήματα χρειάζεσθε πρός τό παρόν — καί έν  γένει όλα!» («Τέλος 
πάντων!» είπε καθ’ έαυτόν ό Σ α ν ίν  «Δόξα τφ Θεψ!») —  «Μοΰ έδώ· 
σατε ήδη μ ία ν  Ιδέαν περί αύτοΰ — μοΰ έκά;ιετε ώραιοτάτην περι
γραφήν τοΰ κήπου, ώς ενθυμούμαι· άλλά ό «χονδρούλης μου» δέν 
ήτο παρών . . . .  καί θέλω  ν ά  τ’ άκούση κι αύτό; — ίσως θά 
εύρίσκη κι’ αύτός κάπου κάπου καμμιά λέξι , . . Μοΰ είνε πολύ 
εύχάριστον, ότι θ ά  δυνηθώ ν ά  σάς ευκολύνω είς τόν γάμον. Σάς 
ύποσχέθηκα, ότι μετά τό πρόγευμα θά  είμαι δλη προσοχή, καί έγώ 
κρατώ τήν ύπόσχεσί μου — άλήθεια, ’ Ιππόλυτε Σίδωριτς;»

Ό  Πολοσώφ έτριψε τό πρόσωπόν του μέ τήν παλάμην.
Έ κειό  ποΰ ε ίν ’ ή άλήθεια , πρέπει ν ά  τό 'πώ : δέν άπατης

ποτέ κανένα.»
«Ποτέ! Δέν άπατώ ποτέ άνθρωπον. Λοιπόν, Δημήτρι Παύλο- 

βιτς, έκθέσατε τήν ύπόθεσιν σας.»
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Ό  Σ α νίν  ήρχισε ν ά  «εκθέτη τήν ύπόθεσίν του», τοΰτ' έστι νά 
περιγραφή τό κτήμά του έ« δευτέρου. Ά λ λ ά  τήν φοράν ταύτην δέν 
ώμίλει πλέον περί τής ώραιότητος τής τοποθεσίας, ά λ λ ά  περαυρίσθη 
είς «άριθμούς καί γεγονότα», έπικαλούμενος άπό καιρού είς καιρόν 
τήν μαρτυρίαν του Πολοσώφ, πρός έπιβεβαίωσιν τώ ν λ όγω ν του. 
Ά λ λ ’ 6 Πολοσώφ έμούγχκριζε μόνον καί ένευε —  ούδείς δέ ήδύνατο 
νά  έννοήση ά ν τά μουγγρίσματά του καί τά νεύματά του ήσαν έπι- 
κυρωτικά ή δχι. Αλλως τε ή Μαρία Νικολάγεβνα ούδεμίαν άνάγκην 
είχε τής ύποστηρίξεώς του. Έ δείκνυε τοσαύτην πείραν είς εμπορικά 
καί διοικητικά πράγματα, ώστε προύξένει αύτόχρημα έκπληξιν! Ή το 
μεμυημένη είς όλα τά μυστήρια τής γεωπονίας. 'Εξήταξε τά  πάντα, 
μετά είδημοσύνης, ¿πληροφορείτο περί πάντων διεξοδικώς, καί πάσα 
της έρώτησις ήτο εόστοχωτάτη. Μ ίαν τοιαύτην έξέτασιν δέν έπερί· 
μενε ποτέ ό Σ α ν ίν  : δέν ήτο καθόλου προπαρεσκευασμένος είς τοΰτο. 
Κ α ί ή έξέτασις αΰτη διήρκεσε μ ία ν  καί ήμίσειαν ώραν. Ό  Σανίν  
ήσθάνθη όλα τά  αισθήματα ένός κατηγορουμένου, ’ δστις κάθηται 
έπί τοΰ στενού θρανίου ένώπιον αυστηρού καί όξυδερκοΰς δικαστού. 
» Ά λ λ ' αύτό δά είνε αληθινή άνάκρισις!» είπε καθ’ έαυτόν ό Σα
ν ίν  έν αγανακτήσει. Κ α θ ’ ύλον τό διάστημα ή Μαρία Νικολάγεβνα 
έμειδία, ώσάν ν ά  ήσαν πάντα ταΰτα άστεϊσμοί· ά λ λ ά  διά  τού τρόπου 
τούτου ή θέσις τοΰ Σ α ν ίν  ούδέ κατ’ έλάχιστον έγε ινεν  έλαφροτέρα, 
δτε δέ κατά τήν διάρκειαν τής «άνακρίσεως» έφάνη, ότι οί τεχνικοί 
δροι οί άφορώντες τούς δούλου; καί τάς μετά τήν σποράν εργασίας 
δέν ήσαν πολύ γνω στοί κα ί καταληπτοί είς τόν Σ α ν ίν , τότε άνέ- 
βλυσε μάλιστα καί Ιδρώς έπί τοΰ μετώπου του . . .

«’Αρκεί,» είπεν έπί τέλους ή Μαρία Νικολάγεβνα. «Γνωρίζω 
τώρα τό κτήμά σας . . . τόσον καλά δπως καί σάς τόν ίδιον. 
Κ α ί ποιάν τιμήν ζητείτε διά. τές ψυχές·, (Τότε ώρίΧ,επο ά ς  γνω στόν 
ή τιμή ένός κτήματος κατά τόν άριθμόν τώ ν είς αύτό άνηκουσών 
ψ υχών, τοΰτ’ έστι τών δούλων.

« . . .  Νομίζω . . . όλιγώτερο άπό πεντακόσια ρούβλια 
δέν μπορώ βέβαια νά  ζητήσω,» είπεν ό Σ α ν ίν  μετά πολλοΰ κόπου. 
(Ό  Π ανταλεόνε, Π ανταλεόνε, ποΰ ήσουν; Έ δώ  έπρεπε νά  ήσαι 
αύτήν τήν στιγμήν, ν ά  έκφωνήσης πάλιν τό «Βαρβαρότης ! » σου.) 
Ή  Μαρία Ν ικολάγεβνα ύψωσε τά βλέμματα πρός τόν ουρανόν, διά 
νά  σκεφθή,

«Πραγματικώς,» είπε μετά τινα  σκέψιν, «ή τιμή δέν μού φαί
νετα ι πολύ μεγάλη- Ά λ λ ά  σάς έζήτησα δυύ ήμερών διορία — καί 
πρέπει ν ά  περιμένετε έως αύριο. Πιστεύω ότι θά  συμφωνήσωμε — 
καί έπειτα θά  μοΰ πήτε πόσα χρήματα θέλετε κ α π ά ρ ο . Ά λ λ ά  τώρα 
— basta cosi!» είπε ταχέως, δτε παρετήρησεν δτι ό Σ α ν ίν  έτοιμάζετο 
νά  όμιλήση. «’Αρκετά ώμιλήσαμεν περί τοΰ ματαίου Μαμμονά . ,
à demain les affaires! Νά σάς πώ; τώρα σάς άφίνω νά  πάτε . . . 
(Παρετήρησε τό μικρόν καί κομψόν ώρολόγιον, τό όποιον έφερεν είς 
τήν ζώ νη ν  της) « . . .  Έ ω ς  τάς τρεις . . . Πρέπει δά ν ' άνα· 
παυθήτε λ ιγάκι . . . Π ηγαίνετε νά  παίξετε ρουλέττα.»

«Δέν παίζω ποτέ τυχοπαίγνια,» άπήντησεν ό Σ ανίν .
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«Α λήθεια , ποτέ; Μά σείς δά είσθε τέλειος άνθρωπος. Αλλως 
τε κ' έγώ  δέν παίζω ποτέ. Μοΰ φαίνεται άνοησία νά  βίπτη κανείς 
τά χρήματά του 'ςτό δρόμο. Α λλά πηγαίνετε είς τό δωμάτιον ποΰ 
παίζουν καί παρατηρήσατε τάς φυσιογνωμίας. Μερικαί είναι πολύ 
ένδιαφέρσυσαι. Έ κ ε ΐ θά  ίδήτε λόγου χάριν μ ία ν  γραίαν στολισ- 
μένην με μιά κορδέλλα 'ς τό κούτελό της καί μέ μουστάκι — έξ· 
αίσιον θέα μ α ! Ωσαύτως θ ά  εδρετε έκ εΐ έ ν α  άπό  τούς πρίγκιπας 
μας , . . Μ ίαν μεγαλόπρεπή μορφήν μέ βωμαϊκήν μύτην . . . 
καί κάθε φορά ποΰ βάζει ’ς τό παιγνίδι, κάνει κρυφά τό σταυρό του 
άποκάτου άπό τό φόρεμά του. Διαβάσετε τές εφημερίδες . . , 
κάμετε δ ι ι  θέλετε . . · Ά λ λ ά  'ς τάς τρεις σάς περιμένω έδώ 

. . . de pied ferme- Σήμερα θ ά  γευματίσουμε μαζή ένωρίς.
Σ ’ αυτούς τούς γελοίους Γερμανούς ή παράστασι άρχίζει άπό τάς 
έξή ’μισυ.»

Έ τε ιν εν  αύτώ τήν χείρα. !
«Sans rancune, n’ est-ce pas?»
Ά λ λ ά , Μαρία Νικολάγεβνα, καί γιατί ν ά  σάς μνησικακώ;»
»Διότι σάς έβασάνισα. Ά λ λ ά  περιμένετε καί θ ά  ίδήτε: άκόμα 

δέν άρχισα,» προσέθηκε, στραβίζουοα όλίγον τι τούς όφθαλμούς — 
καί όλοι οί γελασίνοι έσχηματισθησαν συγχρόνως έπί τών έρυθρών 
παρειών της. «Καλές άντάμαισες ’ς  τάς τρείς!»

Ό  Σ α ν ίν  ύπεκλίθη καί άπεσύρθη. Εύθυμος γέλως ήχησεν όπι
σθεν του, καί έν  τφ κατόπτρω, πλησίον τού όποιου διέβαινε τήν στιγ. 
μήν ταύτην ό Σ α ν ίν  είδε τήν έξης εικόνα: Ή  Μαρία Νικολάγεβνα 
είχε καλύψη μέ τό φέσιον τούς οφθαλμούς τού άνδρός της, οότος 
δέ είς μάτην προσεπάθει μέ άμφοτέρας τάς χείρας ν ά  παράσχη 
άντίστασιν.
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"Ω πόσον βαθέως καί έλευθέρως άνέπνευσεν ό Σ ανίν, δτε 
εύρέθη πάλιν μόνος έν  τφ δωματίψ του! Ή  Μαρία Νικολάγεβνα 
είχε πράγματι δ ίκαιον: ό Σανίν  είχεν ά νάγκ ην άναπαύσεως, άνα- 
ψυχής έξ όλω ν τούτων τώ ν νέω ν γνω ριμιώ ν, συναντήσεων καί συν
διαλέξεων, έκ τοΰ ναρκωτικού τούτου καπνού, δστις ε ίχ εν  άναβή είς 
τήν καρδίαν του καί είς τήν κεφαλήν του — έκ ταΰτης τής άπροσ- 
δοκήτου καί άποθήτου οίκειότητος μέ μ ίαν γυναίκα, ήτις ήτον δλως 
διόλου ξένη πρός αύτόν! Κ α ί πότε συνέβησαν δλ ’ αυτά ; Σχεδόν 
είκοσιτέσσαρας ώρας μετά τήν στιγμήν έκείνην, καθ’ ή ν  ή Τζέμμα 
τψ ώμολόγησε τόν έρωτά της καί αύτός έμνηστεύθη μετ’ αύτής! Δέν 
ήτο τούτο βεβήλωσις; Έ ν  τφ βάθει τής καρδίας του έζήτησε μυρι
άκις συγγνώ μην παρά τής ά θώ α ; περιστεράς του — ά ν  καί ούδεμίαν 
ώρισμένην κατηγορίαν ήδύνατο ν ά  έγείρη καθ’ έαυτοΰ · μυριάκις ή- 
σπάσθη τόν μικρόν σταυρόν, τόν όποϊον είχε λάβη δώρον παρά τής 
Τζέμμας. Α ν  δέν είχε κρατηθή ύπό τής έλπίδος, του νά  τελείωση 
ταχέως καί εύτυχώς τήν ύπόθεσίν του, ήτις τόν έφερεν είς Βεισβάδην, 
— θά  έφευγεν άμέσως, θ ά  έφευγεν είς τήν άγαπητήν του Φραγκ- 
φούρτην, είς τήν προσφιλή έκείνην οίκίαν, ήτις ήδη κατέστη δεύτερος 
πατρικός του ο ίκ ο ς, πρός αύτήν, είς τούς πόδας τής λατρευτής μνη
στής τόυ · · . Ά λ λ ά  δέν ήτο δυνατόν! Ή το  ήναγκασμένο; νά  
κενώση τύ ποτήριον μέχρι τρυγός, —  ν ά  κάμνη τοαλλέττα, νά  γευ- 
ματίζη, κ έπειτα νά  πηγαίνη ’ς τό θέατρο . . . "Αν τούλάχιστον 
αύριον έμελλε νά  άφεθή ένωρίτερα έλεόδερος '. . .

Έ ν  άλλο άκό;ιη περιστατικόν ανησυχεί καί έλύπει τήν ψ υχήν 
του. Έσυλλογίζετο μετ’ άγάπης, μετά τρυφερότητος, μετ’ εύγνώ-

μονος χαράς τήν Τ ζέμμαν του, τήν μετ’ αύτής συμβίωσιν, τήν εύδαι- 
μονίαν, ήτις τόν έπερίμενεν είς τύ μ έλ λ ο ν  καί όμως έπλανάτο — 
τί λ έγω : έπλανάτο · . . είσεχώρει (αύτή ήτο ή έκφρασις, τήν 
όποιαν μετεχειρίσθη έν  τή αγανακτήσει του) — καί δμως είσεχώρει 
συγχρόνως πρό τώ ν όφθαλμών του τό γόναιον αότό, αύτή ή κυρία 
Πολοσώφ, καί αύτός δέν ήδύνατο ν ’ άπαλλαχθή άπό τήν είκόνα 
της, δέν ήδύνατο νά  παύση άκροώμενος τήν φωνήν της, ενθυμού
μενος τούς λόγους της, δ έν  ήδύνατο ν ' άντισταθή πρός τήν εύωδίαν, 
ήτις τοσοΰτον θαυμαοίως λεπτή καί δροσερά καί διαπεραστική ώς ή 
όσμή τοΰ κρίνου άνεπέμπετο έκ πάσης πτυχής τοΰ ένδύματός της. 
Αύτή ή γυνή έλαβε προφανώς τήν άπόφασιν νά  τόν τρελλάνη, μέ 
πάντα δυνατόν τρόπον νά  τόν περιπλέξη είς τά δίκτυά της . . .
Δ ιατί; Τ ί ήθ ελ ε; Ή το  άραγε μόνον Ιδιοτροπία μιάς κακώς συνει- 
θεισμένης, πλούσιας καί ίσως — διεφθαρμένης γυναικός; Κ αί ό σύ
ζυγός της; Είς ποίαν τάξιν πλασμάτων άνήκεν αύτός ό άνθρωπος; 
Είς ποίαν σχέσιν εόρίσκετο πρός αύτήν; Κ α ί διατί δλαι αύταί αί 
άπορίαι συνωστίζοντο είς τον νοΰν του, αύτοΰ τοΰ Σ α ν ίν , ό όποιος 
ούδέ τόν έλάχιστον λ όγο ν είχε ν ά  ένδιαφέρεται προσωπικώς oöre 
περί τοΰ κυρίου Πόλοσώφ, ούτε περί τής γυναικός του; Κ α ί διατί 
δέν ήδύνατο ν ’ άποδιώξη έκ τοΰ πνεύματός του τήν όχληράν ταύτην 
είκόνα, οΰτε κάν κατ’ έκείνας τάς στιγμάς, καθ’ &ς δλη του ή ψυχή 
ήτο παραδεδομένη είς μ ία ν  άλλην είκόνα —  είκόνα καθαράν καί 
φεγγοβολούσαν ώς ό ήλιος; Π ώ ςέτόλμω ν τά χαρακτηριστικά αύτής 
τής γυναικός ν ά  παρεισδύωσι μεταξύ τώ ν ουρανίων χαρακτηριστικών 
τής Τζέμμας του; Κ α ί δέν παρεισδΰουσι μόνο,ν — ά λλά  καί μεν 
διώσιν έτι μετ’ αναισχυντίας καί θρασύτητος! Αύτοί οί προκλητικοί 
φαιοί όφθαλμοί, αύτοί oi γελασίνοι τών παρειών, αύτοί οϊ όφιοειδείς 
πλόκαμοι —  πάντα ταΰτα ήσαν πράγματι τοσοΰτον προσκεκολλημένα 
έπ’ αύτοΰ, ώστε δέν είχε τήν δόναμιν ν ά  τά  άπομακρύνη, ν ά  τά 
άποτινάξη άφ’ έαυιοΰ;

Ανοησίαι! άνοησίαι! Αύριον δλ' αύτά θά  έξαλειφθώσι, χωρίς 
ν ’ άφήσωσιν ούδέ τό παραμικρόν ίχνος . . · Α λλά θά  τόν άφήση 
εκείνη άρά γ £  ν ’ άναχωρήση;

Ν αί, δλας αύτάς τάς ερωτήσεις ύπέβαλλεν αύτός ό ίδιος είς 
τόν έαυτόν του καί — ή ώρα έπλησίαζεν ήδη είς τάς τρεις. Έφόρεσε 
τό μαΰρόν του φ ρ ά κ ο ν ,  έκαμε μικρόν τινα  περίπατον είς τόν δη
μόσιον κήπόν καί είτα έπορεύθη πρός τό ξενοδοχείον τώ ν Πολοσώφ.

* **
Έ ν  τή αίθούση τής υποδοχής συνήντησεν ένα  Γερμανόν γραμ

ματέα πρεσβείας, ύψηλοτάτου άναστήματος καί λ ιγν ό ν , μέ ξανθή ν 
κόμην, μέ πρδσωπον μακρύν ώς ίππου κα ί μέ χωρίστραν όπισθεν 
τής κεφαλής (ή όπίσω χωρίστρα ήτο άκόμη νεοφανές τι καί άσύνηθες) 
— καί . . - ώ τοΰ θαύματος! . . . τόν αξιωματικόν φόν 
Δένχωφ, μέ τόν όποιον πρό τ ινω ν  ήμερών είχε μονομαχήση! Ού· 
δέποτε έπερίμενε νά  τόν συναντήση πάλιν ποτέ, πολύ δέ όλιγώτερον 
ένταΰθα. Ακουσίως περιήλθεν είς άμηχανίαν, ούχ ήττον δμως έσ- 
πευσε ν ά  τόν χαιρετίση.

«Πώς, γνωρίζεσθε ήδη;» ήρώτησεν ή Μαρία Νικολάγεβνα, τήν 
όποιαν δέν διέφυγεν ή άμηχανία τοΰ Σανίν.

«Ναι . . . έσχον ήδη τήν τιμήν,» είπεν ό Δένχωφ καί
κλίνας όλίγον τι τήν κεφαλήν πρός τήν Μαρίαν Νικολάγεβναν 
προσέθηκε ταπεινοφώνως καί μειδνών: «Αύτάς είνε . . . είνε 
συντοπίτης σας . . . ό έν λόγω  'Ρώσσος . . . »

("Επεται συνέχεια.)

1. ΓΑΕΤΑΝΟΣ ΚΑΣΑΤΗΣ, μ ε τ ά  β ιο γρ α φ ία ς  ( έ ν  δ ε λ .

2 5 7 )·
a. ΤΟ ΤΑΓΙΣΜΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ. Είκών ύπό Ε. 

P ratie  (έν 6 ελ . 2ÖI)·

3. ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΚΟΧ, μ ετ ' ά ρ θ ρ ο υ  ύπό  Θ . X .  Φ λ ω ρ ά  

( έ ν  σ ελ . 2Ô2).
4. ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ( έ ν  6 ελ . 26 5)· Ε ίκ ώ ν  

ύπό D . Pauluzzi.



Ό  δ ό κ τ ω ρ  Σ έκ ο υα ς .  Dr. Secjna ονομάζεται ’Αμερικανός τις 
ατρός, δοτις άπό τινω ν εβδομάδων έμ  βάλλει όλόκληρον ιό  Α ονδίνον 

εις έκκληξιν διά τώ ν θαυμασίων αύτού έπιτυχιών èv τή θεραπεία 
παραλυτικών καί άναπήρων. Ό ς άγγέλλεται έκ Λονδίνου εις τινας 
γερμανικής εφημερίδας, ό Αμερικανός οΰτος μεταβαίνει άπό προα- 
οτείου εις προάστειον, άκολουθούμενος υπό σκηνοταγούς άμάξης καί 
εκλεκτής τίνος όρχήστρας, φέρει δέ έν  καιρψ νυκτός ήλεκτρικόν φώς 
επί τού μετώπου του. Άκολουθοΰσιν ώσαϋτως άμαξαι φορτωμένοι 
μέ τάς βακτηρίας έκείνω ν, δοοι έχουν ίατρευθή ύπ’ αύτού άπό άρθρί- 
τιδος, ποδάγρας καί άλλω ν παραλυτικών νοσημάτων. Τούς τοιοό- 
τους άσθενεϊς θεραπεύει ό Dr. Sequa έντδς μιας ώρας ύπό τήν σκη- 
ν ή ν  τής άμάξης του, υποβάλλουν αύτούς εις ίσχυράς τριβάς καί 
ζυμώσεις τώ ν μελών, καθ’ ας ή όρχήστρα «αιανίζουαα καθιστά άν- 
ηκοδστους τάς άλγεινάς κραυγάς τώ ν δεραπευομένων. Έκάστη 
δεραπεία γίνετα ι ενώπιον μαρτύρων λαμβανομένων έκ τού συρρέ- 
οντος πλήθους, έξ ώ ν τινες είνα ι καί ιατροί, οΐ τινες δμως έξηγοΰσι 
πάντα ταΰτα ώς άγυρτείαν. Πρό τινω ν ήμερων προσήχδη τφ Dr. 
Sequa, ώς άγγέλλεται έκ Λονδίνου, άσθενής τις έν  μικρά άμάξη, 
δστις άπό 26 έτών έπασχε πνευματικήν παραλυσίαν τω ν μελώ ν, έν  
διαστήματι δέ μιάς καί ήμισείας ώρας έδεραπεύδη έντελώς, καί κλαίων 
έκ τής πολλής χαράς ήρχισε νά  περιπατή έπΐ ήμίσειαν ώραν ένώπιον 
πλήδους ιοοοο δεατών. Μετά τήν θεραπείαν ό Dr Sequa δίδει είς 
τούς ασθενείς του ιατρικά τά όποια ούτοι πληρώνουν φυσικψ τφ 
λόγψ  πολύ άκριβά. "Α «α| τής έβδομάδος γίνετα ι ά γώ ν δρόμου ύπό 
τώ ν πρώην παραλύτων τώ ν δεραπευδέντων ύπό τού Dr. Sequa, πρός 
έπίδειξιν τής δαυμασίας αέτοΰ θεραπευτικής Ικανότητος.

Τ α ξ ε  ί δ ι ο ν  δ ι ά  τ ο υ  ά ε ρ ο σ τ ά τ ο υ  ε ί ς τ δ ν  β ό ρ ε ι ο ν  π ό λ ο ν .  
Δύο νεαροί άεροπόροι, ό έκ Παρισίων άεροναύτης Besançon καί ό 
άστρονόμος Hermine, προτίδενται ν ά  ταξειδεόσιυσιν δι’ άεροστάτου 
είς τον βόρειον πόλον, όπως κσμίσωσιν έκείδεν συλλογήν φωτο
γραφιών διαφόρων τοποθεσιών καί έτέραν συλλογήν άστρονομικών 
παρατηρήσεων. Τό πρός τό ταξείόιον τούτο κατασκευαζόμενον άε· 
ρόστατον θ ά  είνε πεπληρωμένον άερίου υδρογόνου, θ ά  έχη χώρον 
1 5 0 0 0  κυβικών μέτρων, θά φέρη βάρος r6 000 χιλιογράμμων καί 
θ ά  δύναται ν ά  ύφίσταται πίεσιν ιοοο χιλιογράμμων. Είς τό μέγα 
τούτο άερόστατον θά  προστεδώσι καί τέσσαρα μικρά άερόστατα διά 
πιλότους, έχοντα χώρον άνά 50 κυβικών μέτρων έκαστον.

Ή  έ ν  τ ο ί ς  σ ι δ η ρ ο δ ρ  ό μ ο ι ς  ά ν τ ι  κ α τ ά σ τ α σ ι ς  τ ο ύ  άτ-  
μ ο ύ  δ ι ά  τ ο ύ  ή λ ε κ τ ρ ι σ μ ο ύ .  Έ ν φ  έ ν  Ευρώπη ύπάρχει είσετι με
γάλη άμφισβήτησις καί διχογνωμία περί τής έφαρμογής καί χρήσεως 
τού ηλεκτρισμού ώς κινητικής δυνάμεως τώ ν έ ν  ταϊς όδοίς τώ ν πό
λεω ν ίπποσιδηροδρόμων, έλάχισται δε πρόοδοι συνετελέσδησαν μέχρι 
τούδε ύπό τήν έποψιν ταύτην έν τή ήλεκτροτεχνική, οί έν  τψ πρα- 
κτικφ βίιρ άσυγκρίτως υπέροχοι Α μερικανοί σκέπτονται ήδη ν ' άντι- 
καταστήσωσιν αύτόν τόν άτμόν έν  τοϊς σιδηροδρόμοις διά τού ηλεκ
τρισμού. Ό  Α μερικανός β ρ τίξυ τ , ό  γνωστός κατασκευαστής ήλειγ 
τροκινήτων σιδηροδρομικών όχημάτων, προέτεινεν έσχάτως νά  
είσαχθή άντί τού άτμοϋ ό ήλεκτρισμός ώς κινητική δύναμις τών 
σιδηροδρόμων έν  τη γραμμή Νέας Ύόρκης-Φιλαδελφείας, ένθα  ή 
συγκοινωνία είνα ι ζωηροτάτη. Τ ή ν  γραμμήν ταύτην διελαύνουσι 
κ α δ ’ έκάστην ήμέραν έκ  «άσης διευδύνσεως 2 1  άλλεπάλΐιηλοι σι
δηροδρομικοί σμαξοστοιχίαι κατά διαλείμματα 5 °  πρωτολέπτων τής 
ώρας. Α λλ ' ή όσημέραι αύξανομένη συγκοινωνία άπαιτεί πλείονας 
αμαξοστοιχίας καί βραχύτερα διαλείμματα τής άναχωρήσεως αύτών, 
τοΰδ' δπερ δμως καθίσταται λ ία ν  δυσεκτέλεστον ώς έξ αύτής τής 
φύσεως τώ ν  ν ύ ν  άτμοκινήτων σιδηροδρόμων, διότι, ώς γνωστόν, 
πρός σχηματισμόν Ικάστης άμαξοστοιχίος συνενοΰνται πολλαί σι
δηροδρομικοί ά μαξα ι, έλκόμεναι είτα όμού ύπό μιάς άτμαμάξης- 
ένφ , ά ν  ή συνένωσις αδτη πολλιδν άμαξώ ν δεν ήτο άναγκαία, θά

ήδύνατο μία  έκάστη άμαξα αύτοκίνητος ν ’ άναχωρή, ούτως ώστε 
κατά διαστήματα ι ο  πρωτού-έπτων τό κοινόν δ ά  ε ίχεν εύκαιρίαν 
μεταβάσεως είς Φιλαδέλφειαν. Τούτο δέ κατορδοΰται, ά ν  αί άτμά- 
μαξαι άντικατασταδώσιν ύπό τώ ν ηλεκτροκινητήρων. Ό  Sprague 
λοιπόν προτείνει καί ύπισχνεΐιαι αύτός ό ίδιος ν ά  κατασκευάση 
ήλεκτροκινήτους αμαξοστοιχίας έκ δύο άμαξών έκάστην, άναχωρού- 
σ«ς κατά διαλείμματα ίο  πρωτολέπτων καί κινουμένας, ώς αύτός 
έγγυάται, μέ τήν μεγάλην ταχύτητα 96 χιλιομέτρων τήν ώραν.

Μ ε τ ά δ ε σ ι ς  ζ ω γ ρ α φ ι ώ ν  ά πό  ξ ύ λ ο υ  έ π ί  λ ι ν ο ύ  ύφά-  
ο μ α τ ο ς . Λ ία ν  ενδιαφέρουσα τεχνική μέθοδος, τής οποίας καί πρό- 
τερον πολλάιας έγένετο επιτυχής χρήσις, έφαρμόζεται ήδη έν  τφ 
αϋτοκρατορικφ ναφ  έν Πετρουπόλει, πρός μεταβίβασιν μιάς πολυτι- 
μοτάτης είκόνος τού Rubens άπό τού ξύλου, έφ' ού είνε έζωγραφη- 
μένη, είς λ ινοΰν ύφασμα. Ή  μεταβίβασις αδτη ε ίνε  άναγκαία, διότι 
ή έκ πολλών συγκεκολλημένιυν τεμαχίων συνισταμένη σανίς, έφ' 
ής ή είκών είνε έζωγραφημένη, ήρχισεν άπό πολλοΰ ήδη ν ά  διαρ- 
ρήγνυται, καί ώς εκ τούτου ύπήρχε φόβος μήπως προϊόντος τού χρόνου 
καταστροφή έντελώς ή ζωγραφία. Ή  μέθοδος τής μεταβιβάσεως 
είνε ή έξής: Είς τό μέρος τής σανίδος, έφ' ου είνε έζωγραφημένη 
ή είκών, έπικολλώνται τδσα άλλεπάληλα φύλλα άπορροφητικοΰ χάρτου 
(στουπποχάρτου), ώστε νά  σχηματισδή έξ αύτών στρώμα τριών έως 
τεσσάρων δακτύλων πάχους. Μετά τούτα ρυκανάται (πλανιάρεται) 
τό έτερον μέρος τής σανίδος έως ότου νά  μείνη τό τελευταΐον λε- 
πτότατον τού ξύλου στρώμα, τό όποιον είνε έζωγραφημένον όπισθεν. 
Τό τελευταΐον τούτο ξύλ ινον  στρώμα άποξέεται καί στιλπνοΰται δι’ 
έλαίου καί κισσήρεως, καί τέλος έπικολλάται στερεώς έπί λ ινού ¿φά
σματος. Μετά τινας ήμέρας άφαιρεΐται τό στρώμα τού στυπποχάρτου 
μετά μεγάλης προσοχής καί προφυλάξεως, καί οδτω φανεροΰται ή 
είκών, κεκολλημένη ήδη έπί τού λινού υφάσματος. Ή  ρηδείσα είκών, 
έφ’ ής έφαρμόζεται ήδη έ ν  Πετρουπόλει ή μέθοδος αδτη, ε ίνε  ό 
«Βάκχος» τού διάσημου ζωγράφου 'Ρούβενς.

Σ τ α τ ι σ τ ι κ ά .  Κ ατά τάς τελευταίας στατιστικάς πληροφορίας 
έκ 'Ρώ μ ης, ύπάρχουσιν έν  όλη τή Ίταλίφ  336 κοινότητες στερού
μενοι τόπου πρός ενταφιασμόν τώ ν νεκρών τω ν καί ήναγκασμέναι 
ν ά  ρίπτωσι τά πτώματα τώ ν άποδνησκόντων είς υπόγεια μέρη έντός 
τώ ν έκκλησιών. Περισσότεροι τώ ν 200,000 άνθρώπων κατοικΟΰσιν 
37,203 ύπόγεια είς άκρον νοσηρά κα ί άκάθαρτα. ροοο άνθρωποι 
έχουοι κατεσκευασμένας τάς κατοικίας τω ν έντός βράχων. Είς 1700 
κοινότητας ό άρτος τρώγεται μόνον είς έορτασίμους ημέρας. 4965 
κοινότητες δέν τρώγουσι ποτέ κρέας ένεκα τής πενίας των. 104 
κοινότητες πάσχουσιν άπό τήν λεγομένην Μ αλάριαν (έλώδη πυρε
τόν).

Ό  άριθμός τώ ν πασχόντων έκ νοσημάτων τού δέρματος προ- 
ερχομένων έκ τής άκαδαρσίας καί τής κακής διαίτης υπερβαίνει τάς 
ιΐο,οοο. Είς loo κατοίκους άναλογοΰσι 63 άναλφάβητοι.

Τ ά  τ ε λ ε υ τ α ί α  λ ε ί ψ α ν α  τ ή ς  β α ρ β α ρ ό τ η τ ο ς .  Πότε έξε- 
τελέσθησαν διά τελευταίαν φοράν τό διάφορα είδη τής θανατικής 
ποινής έν  Β ερολίνψ ; Ό  «σύλλογος τής Ιστορίας τού Βερολίνου» 
άπαντφ είς τήν έρώτησιν ταύτην ώς έξής: Ή  δ ιά  ιο ύ  αάκκου θ α να 
τική ποινή, ή «ένσάκκωσις», ήτοι ή ποινή έκείνη, καθ' ή ν  ό κακούργος 
ένεκλείετο καί έρράπτετο έντός σάκκου είτα δέ έρρίπτετο είς τήν 
θάλασσαν ή είς τόν ποταμόν καί άπεπνίγετο, έξετελείτο μέχρι τών 
τελευταίων έτώ ν τής βασιλείας Φρειδερίκου Γουλιέλμου Α '. (άπο- 
θανόντος τφ 174° )  έπί γυναικώ ν παιδοκτόνων. Διά τής πυράς έθα- 
νατώδη τελευταίος τή 28. μαίου 1 81 3  ό έμπρηστής Χόλτς μετά τής 
μνηστής αύτού Χριστιάνας Δέλιτς. Μέ τόν τροχόν έδανατώδη τή 
2. μαρτίου Ι837 ό Meyer, ό  φονεύσας τήν  σύζυγόν του. Ό  δ ιά  τής 
άγχόνης θάνατος έξετελείτο μέχρι τώ ν μέσων τού παρόντος αίώνος.

Φ υ σ ι ο λ ο γ ί α  τ ή ς  κ ε ί ν η ς .  Είς τώ ν διαπρεπεστέρων Ιτα λ ώ ν  
φυσιολόγων, ό καδ. Luigi Lnciani έ ν  Φλωρεντία, έδημοσίευσεν έσχά
τως λ ία ν  ένδιαφέρον τοίς φυσιολόγους σύγγραμμα έπιγραφόμενον «Ή  
πείνα. Μελέται καί πειράματα έπί τού άνθρώπου», μεταφρασθέν 
καί είς τήν γερμανικήν μετά προλόγου ύπό τού καδ. W, Ο. Frankel. 
Μέχρι τούδε τά ύπό διαφόρων νηστευτών είτε πρός έπίδειξιν είτε 
χάριν χρηματισμοΰ έκτελεσθέντα πειράματα μακράς νηστείας ούδό- 
λως είχον χρησιμεόση είς έπιστημονικάς παρατηρήσεις, μόλις δέ πρό 
τινω ν έτών, ότε ό ’ Ιταλός νηστευτής Cetti έν Βερολίνψ έποιείτο 
αυτόθι έπίδειξιν τής καρτερίας αύτού έν  τή δεκαημίρψ άπυχή άπό 
πάσης τροφής, ύπεδείχθη ύπό τώ ν καδ. Senator καί Zuntz, πόσαι 
σπουδαιόταται φυσιολογικά! παρατηρήσεις ήδύναντο ν ά  γείνω σι κατά 
τά τοιαύτα νηστευτικά πειράματα. Έ κ  τούτου ό καδ. I.uciani άπε- 
φάσισε ν ά  έπωφεληδή μέ όλα τά μέσα τής έπιστήμης τήν παρου- 
σιασθείσαν αύτψ εόκαιρίαν τής τριακονθημέρου νηστεύσεως τού ’ Ιτα
λού Succi, Τ ά  άποτελέσματα τώ ν παρατηρήσεων τούτων έκτίθενται 
έν  τψ μνημονευδέντι συγγράμματι, Ό  Lnciani άρχίζει μέ λεπτομερή 
ψυχολογικήν άνάλυσιν τής προσωπικότητος τού Sticci. Π ολλοί είχον 
ύποθέση, δτι ό νηστευτής ούτος μόνον διά τώ ν ψυχικών αύτού ανω 
μαλιών κατώρδωνε νά  ύποφέρη ίοσοΰτο μακράν παντελή άποχήν 
άπό πάσης τροφής. Ή  έξήγησις τής έκπληκτικής έ ν  τφ ι  ηστεύειν 
καρτερίας τού Succi πρέπει ν ά  ζητηθή κατά τόν Lnciani έν  τούτφ, 
δτι ό νηστευτής οότος κέκτηται λ ία ν  ισχυρόν πεπτικήν συσκευήν καί 
έν  τή ηρεμία έχει πολύ μικρών, έλαχίστην κατανάλωσιν ουσιών.' 
Έ κ  τούτου δύναται έν  σχετικώς βραχεί χρόνψ νά  άποταμιεύη με
γάλην προμήθειαν λίπους καί λευκώματος, έκ τής όποίας άναλίσκει 
ολίγον κατ' όλίγον κατά τό διάστημα τής νηστείας. Τ ό  περίφημον 
ποτόν, τό όποιον δήθεν ένίσχυεν αύτόν έν τφ πειράματι, αυνίσταται 
κατ' ουσίαν έξ όπίου, Ιχρησίμευε δέ μόνον είς τό ν ’ άποναρκώνη 
τήν κατά τάς πρώτας ήμέρας λ ία ν  έπαισδητήν βάσανον τής πείνης. 
Αξιοπαρατήρητος ε ίνε  ή μέχρι τέλους τού πειράματος διατηρηδείσα 
δύναμις τώ ν μυώ νω ν τού νηστευτού, όστις καί μετά 3°  ήρ-ερών παν
τελή νηστείαν έξετέλει Ισχυρά σωματικά γυμνάσματα, ξιφομαχίας, 
δρόμους έξ άμίλλης, ιππασίαν κτλ. Κ α ί ή δυναμομετρική έξέτασι; 
τής πιεστικής δυνάμεως τής χει,οός έδειξιν έλαχίστην έλάττωσιν τής 
δυνάμεως τούτης. Α ί κυριώταται λειτουργίαν τού όργανισμού, ή δια- 
κανόνισις τής θερμότητος, ή κυκλοφορία, ή άναπνοή, ή ένέργεια 
τώ ν μυώ νω ν καί τώ ν νεύρων έμειναν κατά τήν διάρκειαν τής νη 
στείας έντός τώ ν όρίων τής κανονικής αύξομειώσεως, ένφ  απεναν
τίας α ί πρός π έψ ιν  άναγκαία ι λειτόυργίαι, α ί έκκρίσεις τώ ν πεπτικών 
χυμώ ν, ήρθησαν έντελώς. Α ί διάφοροί τού σωματικού βάρους τού 
Succi κατά τήν τριακονθήμερον νηστείαν ούδεμίαν δεικνύουσιν από
λυτον κανονικότητα, άλλά λ ία ν  διαφόρους άποκλίσεις, προελθούσας 
ίσως έξ έξωτερικών περιστάσεων. Ή  έν συνόλφ άπώλεια τού βάρους 
μετά τό πέρας τού πειράματος ήτο 12  χιλιογράμμων, ήτοι 0,4 τού 
χιλιογράμμου καθ' έκάστην ήμέραν. Α λλά  τάς πρώτας δέκα ήμέρας 
τής νηστείας τό βάρος ήλαττώθη κατά 6 χιλιόγραμμα. Τάς λοιπάς 
λεπτομερείας τώ ν φυσιολογικών παρατηρήσεων τού I.uciani εύρί- 
σκουσιν οί ένδιαφερόμενοι έν τφ μνημονευδέντι αύτού συγγράμματι.

Π ώ ς  θ ε ρ α π ε ύ ο ν τ α ι  τ ά  κ α ύ μ α τ α  ( κ α ψ ί μ α τ α ) ;  Εκτενή 
άπόκρικιν πρός τό ερώτημα τούτο εύρίσκομεν συνιστωμένην τήν 
έξής: Τ ά  έλαφρά πυρικαή τραύματα θεραπεύονται, άλειφόμενα κατά 
πρώτον μέ οίονδήποτε έλαιον (λινέλαιον. ή σύνηδες έλα ω ν ήτοι 
έ λ α ι ό λ α δ ο ν ,  έξαιρέοει βεβαίως τού πετρελαίοιή,' βασελίνην (Vase
line) ή γλυκερίνην (Glycerin), είτα δέ έπικαλυπτόμενα διά παχέος 
στρώματος άλεύρου φασεόλων ή κόνεως ξυλανθράκων καί διά λινού 
πανίου ή πεπιλημένου βάμβακος σκεπαζόμενα. Τοιουτοτρόπως οί 
πόνοι έλαττοΰνται μετ' ό λ ίγό ν  κα ί πανονοι χωρίς ν ά  οχημαστισθώσι 
φλύκταιναι. Α ν  έσχηματίσδησαν ήδη πρότερον φλύκταιναι, πρέπει

ν ά  κεντήσωμεν αύτάς μετά προσοχής, χωρίς όμως ν ά  άποσπάσωμεν 
τήν έπιδερμίδα. Ά ν  οί πόνοι άρχίοωσι πάλιν, ά φ α φ όΰμ εντόν πε
ρίδεσμον καί καλύπταμεν έκ νέο υ  τή ν  π λη γήν μέ άλευρον, χωρίς 
ν ' άπομακρύνωμεν τό έπί τής πληγής ευρισκόμενον ήδη άλευρον 
φασεόλων. — Έ ξαίρετον άλοιφήν, πρός έπίχρισιν τώ ν πυρικαύτων 
τραυμάτων, δυνάμεθα ν ά  παρασκευάσωμεν, λαμβάνοντες ιοογρα μ μ . 
λινελαίου, loo  γραμμ. άσβεστίου δέατος κα ί 3 έως 5 γραμμ. Karbol
säure. —  Κ α ί τό παλαιόν έκεϊνο μέσον, τό συνιστάμενΟν έκ μ ίγμα
τος άναλάτου βουτύρου καί κροκού ώού (εις έν  κοχλιάριον βουτύρου 
ένα  κροκόν ώού) είνε λ ία ν  άξιοσύστατον- — Βλαβερώτατον καί τά 
μέγιστα άποφευκτέον ε ίν ε  τό ν ά  θέτωμεν είς ψυχρόν ύδωρ τό καέν 
μέλος τού οώματος, ή ν ά  άλείφωμεν αύτό μέ πετρέλαιον ή μέ με
λάνην, όπως δυστυχώς γίνετα ι ύπό τινω ν άνοήτως.

Π ο λ ύ τ ι μ ο ι  λ ί θ ο ι  τ ε χ ν η τ ο ί .  Έ ν  τη έν Παρισίοις Ακαδη
μία τώ ν ’Επιστημών ό χημικός Ετέιηχ, διευθυντής τού Μουσείου τής 
φυσικής ιστορίας έπέδειξε μέγα  πλήθος τεχνητών β ο υ μ π ι ν ί ω ν ,  τά 
όποια κατεσκεόασε διά τής χημικής όδοΰ. Τ ά  β ο υ μ π ί ν ι α  ταύτα 
ήσαν διάφορα κατά τό χρώμα, άλλα μ έν βοδόχροα άλλα δέ έρυθρά 
ώς τό πύρ, καί άλλα έρυθρά ώς οί κόκκοι τής βοιάς (τού βοϊδιού). 
Τούτο έξαρτάται έκ τής δόσεως τού χρω μίου, δπερ συναναμίγνυται 
μετά τού άργιλλίου. Α ί έρευναι τού χημικού Ρτέπιγ έχουσι μεγίστην 
έπιστημονικήν οπουδαιότητα. Ε ν ν ο ε ίτ α ι οίκοθεν δτι έγεννήθη τό 
ζήτημα ά ν  οί τεχνητοί ουτοι λ ίθοι έχουσι πάντα τά γνωρίσματα 
τώ ν γνησ ίω ν κ α ί ά ν  ή  είς μ έγα  πλήθος κατασκευή αύτών θά  έπέ- 
φερε διατάραξίν τινα  είς τήν έμπορίαν τώ ν πολυτίμων λ ίθω ν ΟΙ 
παρευρισκόμενοι άδαμαντοπώλαι έξετάσαντες εϋρον δτι ή σκληρότης 
τώ ν τεχνητών τούτων βουμπινίων κατ’ ούδέν υπολείπεται τής τών 
γνησίων. Α λλά  μεδ' όλην τήν έντελή αύτών ομοιότητα πρός τά 
γνήσια ρουμπίνια, δέν υπάρχει φόβος, μήπως έξ αύτών «αραβλαφθή 
τό έμπόριον τώ ν πολυτίμων πετρών.

Ν έα  φ ω τ ο γ ρ α φ ι κ ή  μ έ θ ο δ ο ς ,  ύπό τού Ο Ρϊΐιη έπινοηδεϊσα, 
κα ί δυναμένη ίσως ν ά  εχη μεγάλην χρησιμότητα είς ζωγράφους, 
συνίσταται έν τούτφ, δτι αί φωτογραφίαι γ ίνο ντα ι μετά μεγάλης 
εύκρινείας καί τελειότητος άμέσως καί κατ’ εύθείαν έπί λ ινού ή 
κανναβίνου υφάσματος καί δύνανται κατόπιν ν ά  χρωματισθώσιν 
ύπό τού ζωγράφου. Ωσαύτως αί φωτογραφήσεις δύνανται μετά τής 
αύτής τελειότητος ν ά  γίνωσι καί έπί ξύλου, δπερ είμπορεί καί νό  
στιλπνωθη. Ή  έφεύρεσις αύτη έχει μεγάλην σημασίαν διά Ιχνογρα
φήσεις, περικοσμήσεις έπ ίπλω ν, κ τλ ., καί διανοίγει ν έ ο ν  όρίξοντα 
είς τήν τέχνην.

Τ ά  ή μ ε ρ ο λ ό γ ι α  τ ο ύ  Ο ύ ά λ τ ε ρ  Σ κ ώ τ τ .  Έ ν  Έδιμβούργω 
έξεδόθησαν έσχάτως τά  ήμερολόγια τού Σκώττου μυδιστοριογράφου 
Sir Walter Scott είς δύο τόμους. Τ ά  βιβλία ταύτα παρέχουσιν ίκα- 
νάς καί λ ία ν  ένδιαφερούσας πληροφορίας περί τή ; περιόδου άπό τού 
¡825 μέχρι τού 1832, ότε à  Scott ώς αυνέταφ ος  μεγάλης τινός έκ- 
δοτικής Ιπιχειρήσεως καί μέτοχος μεγάλου τυπογραφείου έχρεωκό- 
πησε μέ χρέος 150,000 λιρών, καί ήναγκάσθη τό υπόλοιπον τού 
βίου του ν ά  κατατρίψη ανγγράφαιν  όπως κερδίση διά  τής γραφίδος 
τό ύπέρογκον τούτο ποσόν καί άνακτήση τήν έλευδερίαν του.

Ό  Verdi ύπέβαλεν είς έντελή μετασκευήν καί νέα ν  δλως 
¿«εξεργασίαν τό άρχαίον αύτού μελόδραμα «il véspero Siciliano», 
όπερ άπό εικοσαετίας ήδη έπαυσε παριστανόμενόν έν τοίς θεάτροις. 
Τ ό  μελόδραμα τούτο ύπό τήν νέαν αύτού μορφήν θά  παρασταθή 
προσεχώς έν τφ θεάτρφ Pergola -τής Φλωρεντίας.
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Σ Υ Ν Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι  Κ Α Ι  Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι  Τ Ο Υ  Κ Α Π Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ .

Α ν  τό κάπνισμα βλάπτει ή ώφελεί, ά ν  ό άριθμός τών φ ίλων 
τού καπνίσματος είνε μεγαλήτερος τού τω ν έχθρώ ν αυτού, ά ν  ή 
φιλία καί ή έχθρα πρός τό κάπνισμα προκύπτει. έκ πείρας, έκ πεποι- 
Ρήσεως ή έκ προκαταλήψεις, — περί πάντων τούτων έπιθυμούσα 
να  βεβαιωθή ή Σύνταξις τής γερμανικής «Έφημερίδος τού Καπνού* 
άπετάθη πρός διαφόρους έξοχους δνδρας τής Γερμανία ; καί Αυστρίας, 
τώ ν οποίων αί γνώ μαι περί τού «ροκειμένου ζητήματος δημοσιευ- 
θείσαι κατ' άρχάς έν  τή βειθείση έφημερίδι έξεδόθησαν έσχάτως έν 
Βερολίνψ εις βιβλίον ύπό τήν έπιγραφήν «υπέρ καί κατά τού κα
πνίσματος».

Ό  Λ . Άντσενγρούβερ, δ πρδ ενός έτους άποθανών ποιητής τής 
Αυστρίας, άπαντά έν  συντομία ώς έξης: «Τό κάπνισμα είνε  άποτρό- 
παιον, βρωμερόν έλάττωμα· άλλ' ή γνώσις αδτη ,ούδόλως μέ άπο- 
τρέπει, του νά  είμαι δούλος τού καπνίσματος, πρό πάντων όταν 
γράφω, καί κατά τάς ώρας τής σχολής.» Α ν  όχι άκριβώς τήν αυ
τήν, άλλ ’ όμοίαν περίπου γνώ μην έκφράζουσιν οΐ πλείστοι ποηταί 
τής Γερμανία ; καί Αύστρίας, κατηγοροΰντες μ έν τό κάπνισμα άλλά 
συγχρόνως όμολογοδντες ότι είνε δούλοι αότού. Ούχ ήττον δμως 
εδρίσκομεν καί ποιητάς μή καπνίζοντας, ώς λ . χ. τόν Frenzel, δστις 
όμολογεί: «Ευρίσκω τό κάπνισμα καί τό συνάχι 4π' ίσης βδελυρά 
καί άποτρόπαια.»

Έ ν ώ  μεταξύ τώ ν ποιητών καί τώ ν έν  γένει καλλιτεχνικώς 
παραγόντων «συγχρόνων» ύπερισχύει ό άριθμός τώ ν φίλων τού κα
πνού, άκριβώς τό έναντίον συμβαίνει εις τούς καθαρώς έπιστήμονας. 
Ούτω λ . χ. ό διαπρεπής Βιενναίος χειρουργός Δρ. Θεόδωρος Billroth 
έκφράζει κατά του καπνίσματος έχθρικωτάτην καί πλήρη άληθοός 
άγανακτήσεως γνώ μην, τής όποίας τό τέλος έχει ώς έξης; «Ό τι οί 
άπόγονοι τής ύπό τού οινοπνεύματος καί τής νικοτίνης δηλητηρια- 
ζομένης υψηλής κοινωνίας καθίστανται όσημέραι περισσότερον νευ- 
ρασθενεϊς, δέν είνε καθόλου θαυμαστόν. Ή  μεγάλη αδξησις τού 
άριθμού τώ ν νευροπαθών καί φρενοβλαβών κατά τούς ήμετέρους 
χρόνους εΰρίσκεται άναμφιβόλως είς συνάφειαν μετά τής γενικής 
σχεδόν κκταχρήσεως τοό οινοπνεύματος καί τής νικοτιανής, δι’ ών 
ύπερερεθίζεται τό νευρικόν σύστημα.»

Κ α ί ό γνωστός καθηγητής τής Ιατρικής χημείας Δρ. E. Harnack 
έν Χ ά λ λ η , δστις καί ώς καπνιστής καί ώς μή καπνιστής άλλεπαλ- 
λήλως παρετήρησεν έφ' έαυτοΰ τά άποτελέσματα τής χρήσεως καί 
τής άποχής τού καπνίσματος, live τής γνώμης, «ότι α ί έκ τού έλατ- 
τώματος τούτου βέβαιαι βλάβαι είναι άσυγκρίτως περισσότεροι τών 
άμφιβόλων έξ αύτού ώφελειών.» 'Α λλά  καί μεταξύ τώ ν έπιστη- 
μόνω ν δέν έλλείπουσιν οί ύπέρ τού καπνίσματος άποφαινόμενοι 
φιλίως. Ούτω π. χ. ό Δρ. Η. Magnus, καθηγητής τής όφθαλμολογίας 
έν τφ πανεπιοτημίω τής Βρεσλαυϊας απονέμει εις τόν καπνόν, δταν 
γ ίνετα ι μετρία χρήσις αύτού, τόν έξης έπαινον: «Τό μέτριον κάπνισμα 
διευκολύνει τήν πέψιν, ένεργεϊ πραϋντικώς έπί τού νευρικού συστή
ματος, ό δέ κατά τό κάπνισμα άναπτυσσόμενος άτμός ένεργεϊ ίσως 
ώς άποκαθαρτικόν τής κοιλότητος τού στόματος.»

Τό άξιοπεριεργότατον δέ είνε ότι καί ό διάσημος, έσχάτως άπο- 
θ α νώ ν  έν  Μονάχφ ιατρός Nussbaum, όστις ούδέποτε έσχε τό έλάτ
τωμα τού καπνίζειν, άπόφαίνεται λ ίαν εύνοϊκώς υπέρ τού καπνίσμα
τος, λέγω ν δτι «τό κάπνισμα πολλάκις προξενεί καλά, σπανιώτατα 
δέ κακά Αποτελέσματα» καί ότι σύν τοίς άλλοις «έχει ευνοϊκήν, 
φαιδρυντικήν καί ζωογονητικήν ένέργειαν έπί τού έγκεφάλου»!

Μετά μεγάλης συντομίας καί εύκρινείας άπόφαίνεται ύπέρ τού 
καπνίσματος ό καθηγητής έν τή φιλοσοφική σχολή τού έν  Βερολίνφ

πανεπιστημίου Δρ. Λάζαρος, ώς έξης: «Καπνίζω εόχαρίστως καί μέ 
άπόλαυσιν, συναισθάνομαι δέ καί τήν ανάγκην τού καπνίζειν, πρό 
πάντων έν  διαρκεί έπιστημονική έργασίφ. Έ κ  τριών ή τό πολύ τεσ
σάρων μετρίων τσιγάρρων χαθ ' ημέραν ούδέποτε παρετήρησα βλάβην 
τής υγείας μου.»

’Ενταύθα, εί καί πρόκειται κυρίως περί τώ ν γνω μ ώ ν τώ ν Ια
τρών τής Γερμανίας καί Αύστρίας, θεωρούμεν όμως εύκαιρον ν ' άνα- 
φέρωμεν καί τήν περί τού καπνίσματος γνώ μ ην  ένός τώ ν έξοχω- 
τάτων τής ’ Ιταλίας ιατρών καί δημοσιογράφων, τού Paolo Maute- 
gazza. Κ αί οΰτός ό ιατρός, δστις διαβεβαιοί δτι ήρχισε ν ά  καπνίζη 
κατά «τήν τρυφερωτάτην ηλικίαν τώ ν τριάκοντα καί έπτά έτών», 
ούδέποτε δμως έκάπνισε περισσότερον τού ένός ή ένός καί ήμίσεως 
τσιγάρρου (πούρου), έκφράζει έχθρικωτάτην γνώ μ ην κατά τού κα
πνίσματος. Κ α ί ομολογεί μ έν καί αύτός ότι ή μετρία χρήσις έλα- 
φρών καί περισσότερον άρωμα ή νικοτίνην περιεχόντων τσιγάρρων, 
είς ανθρώπους αρχίζοντας τό κάπνισμα μετά τό εικοστόν έτος τής 
ηλικίας τ ων ,  δόναται νά  φέρη πρόσκαψόν τινα  ώφέλειαν μάλλον 
ή βλάβην, έν συνόλφ δμως αί έκ τού καπνίσματος βλάβαι, ΰς άνα- 
φέρει ό Mantegazza, είναι τόσον πολλαί καί μεγάλαι, ώστε δύνανται 
ν ά  προξενήαωσι είς τούς καπνίζοντας οό μικράν φρίκην. Ε ίνε  πα· 
σίγνωστον δτι τό κάπνισμα έρεθίζει τά όργανα τής άναπνοής, δτι 
δύναται νά  προξενήση άσθμα καί φθίσιν —  όλιγώτερον δ’  ίσως 
γνωστόν τυγχάνει δτι προξενεί καί καρδιακόν παλμόν, καί παντός 
είδους νευροπαθείας, ότι παρεμποδίζει τήν σωματικήν άνάπτυξιν έν 
νεα ργ ήλικία, καί ότι είμπορεί ν ά  έπιφέρη καί είδός τι τυφλώσεως. 
Κ α ί αύτη μ έν είνε ή γνώ μη τού Mantegazza.

Α λλ ’ ώς βλέπει ό Αναγνώστης, α ί περί τού καπνίσματος γνώ μαι 
ού μόνον τώ ν ποιητών καί συγγραφέων άλλά καί αότών τώ ν Ιατρών 
τήσ Γερμανίας καί Αύστρίας είνε τόσον διάφοροι καί άνπφατικαί 
πρός άλλήλας, όσον καί αί περί τού αύτού ζητήματος γνώ μ αι τών 
Γά λλω ν ποιητών καί συγγραφέων, τάς όποίας άνεφέραμεν άλλοτε 
(ένοελ. ιη ίΤ ο μ .Ε '.) .  Κλείομεν λοιπόν τό θέμα τούτο, άναφέροντες 
τελευταίαν τήν γνώ μ ην ένός περιφήμου ζωγράφου ζψ ω ν, τού Γερ
μανού Παύλου Μέϋερχαϊμ, δστις άπήντησε πρός τόν συντάκτην τής 
«Έφημερίδος~τοϋ καπνού» τά έξής:

«Όσα είμπορούσα ν ά  σάς Ανακοινώσω περί τού καπνίσματος, 
καθ’ δσον άφορμ τόν έαυτόν μου, δέν έχουσι πολύ ενδιαφέρον. 
Καπνίζω  έλαφρά καί εύθηνά τσιγάρρα. Α λ λ ’ ίσως θ ά  σάς ένδια- 
φέρη νά  μάθετε ποίαν γνώ μ ην  έχουν περί τού καπνίσματος τά ζψα 
είς τόν ζωολογικόν κήπον, τά όποία ζωγραφίζω. Κ α ί πρώτον ή 
άρκούδες είνα ι ,κατενθουσιασμένες γ ιά  τόν καπνό. Ό τα ν  καπνίζω 
καί φυσώ είς τό κλουβί τω ν, έρχονται καί τρίβονται είς τό μέρος 
όπου περνά ό καπνός διά  ν ά  τόν άναπνεύσουν. Ε ίνε  πολύ διασκε- 
δαστικόν θέαμα.

Μιά φορά έρριψα είς τό ρουθούνι ένός λιονταριού πού έκοι- 
μώτουν μιά  φουχτιά ταμπάκο μέ ένα  μακρύ ξύλο. Τ ύ λιοντάρι άμέ- 
σως έσηκώθηκε καί άρχισε νά  φτέρνεται, έπειτα δέ ¿ξαπλώθηκε 
πάλιν ν ά  κοιμηθή. Ό λες ή 'γίδες, τά έλάφια, ή λάμες καί άλλα 
ζώα τρώγουν μέ μεγάλη όρεξι ταμπάκο, καπνό και τσιγάρρα. Μέ 
μιά λάμα μάλιστα, πού είνε πόλύ άγρια καί άνυμέρωτη, έπιασα με
γάλη φιλία, διότι' τήν έτάηζα μέ ταμπάκο τής μύτης.

Έ π ’ ίσης πολλοί πίθηκοι, πρό πάντων μεγάλοι Παβιάνοι, ρο· 
,φοΰν τόν καπνό μέ μεγάλη λαιμαργία. Αύτά διά σήμερον. Ό ς 
βλέπετε, δέν καπνίζω μόνΟν γ ιά  εύχαρίστησι δική μου.»

κ. Φ. Σ. είς Σμύρνην. Έλήφθησαν. Τ ά  είς Σουλινά. Ή  παραγγελία τού κ. Σ. Α . Π. 
αίτηθέντα τεύχη άπεστάλησαν ύμϊν. —  κ. Θ. Φ. αυτόθι έξετελέσθη. — κ. I. Α. είς Μαδύτον, 
είς Κωνοτ/πολιν. Σάς έγράψ αμεν.—  κ. Κ. Ν. Π . | Τ ό ν  ύποδειχθέντα ήμ ίν νέο ν  συνδρομητήν

ένεγράψ αμεν καί έστείλαμεν αδτφ τά ήδη 
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