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J O H A N N  N E P O M U K  V O N  N U S S B A U M .

Πάς ιατρός, είτε παρά τή αύλή ήγεμόνος, είτε άπό 
τής καθηγητικής έδρας, είτε έν  τή ταραχή καί τφ θο- 
ρύβψ των μαχών είτε 4ν  οΐψ δήποτε κύκλω ένεργείας 
έκτελών τό καθήκόν του είνε 
άληθής βοηθός, είνε ευεργέ
της τής άνθρωπότητος · διότι 
πρός εύουνείδητον έ£άσκησιν 
του έπαγγέλματός του άπαι- 
τείται προσωπικόν θάρρος, δό- 
ναμις θελήσεως, ειλικρινής 
φιλανθρωπία καί είς τάς πλεί- 
στας περιστάσεις άληθινή αύ- 
ταπάρνηΟις. Α λλ ’ ύπάρχουσι 
καί ιατροί, οϊτινες παρέχουσιν 
άπιστεύτους σχεδόν όπηρεσίας 
είς τήν ανθρωπότητα, καί όλι- 
γωροϋντες παντός ίδίου συμ·*^ '^· 
φέροντας άφοσιοΰνται έντε- 
λώς καί μεθ’ υπεράνθρωπου 
σχεδόν αύταπαρνήσεως είς τό 
καθήκόν των, πρός όσον οίόά 
τε γενικωτέραν τής άνθρωπό
τητος άνακούφισιν καί ε ί δυ
νατόν σωτηρίαν άπό των μα- 
στιζόντων αύτήν δεινών. Τ$ι- 
ούτος άνήρ ήτο καί ό έσχάιίυς, 
τή 3 1 · όκτωβρίου, έν  Μονήχψ 
άποβιώσας διάσημος Ιατρός, καί Ιδία ένοχος χειρουργός 
καθ. Δρ. Nussbaum, του όποιου τήν εικόνα παραθετομεν 
ένταϋθα.

Ό  Δρ. ’Ιωάννης (Nepomuk von) Nussbaum έγεν- 
νήθη τή δευτέρςι σεπτεμβρίου 1829 έν  Μονάχψ. Έ ν  
τφ πανέπιστημίψ τής.πόλεως ταύτης έσπουδασε τήν ία- 

ΚΛΒΙΟ. ΤΟΜΟΣ Σ τ .

τρικήν- τφ 1852 διωρίσθη βοηθός τού χειρουργικού τμή
ματος έν  τφ γενικφ νοσοκομείψ τής αύτής πόλεως. Τφ 
1857 έγένετο ύφηγητής, τρία δέ έτη ύστερον διωρίσθη

τακτικός καθηγητής τής χει
ρουργικής καί τής όφθαλμο- 
λογικής κλινικής. Ή  φήμη 
αυτού ώς χειρούργου ηύ^ανεν 
έκτοτε καί διεδίδετο όσημέ- 
ραι εύρύτερον, ούτως ώστε ό 
περίφημος καί περιζήτητος ια
τρός ήναγκάσθη μετ’ ού πολύ 
νά  ίδρυση μεγάλην ιδιωτικήν 
κλινικήν. Οΐ άσθενείς, τούς 
οποίους έσωσεν ό διάσημος 
οΰτος ιατρός, είναι άναρίθμη- 
τοι, έπ’ ίσης δέ άναρίθμητοι 
είναι οί πτωχοί, είς τούς ό
ποιους ού μόνον τήν Ιατρικήν 
του βοήθειαν παρεϊχεν άμισθί 
άλλά καί τά άπαιτούμενα Ια
τρικά, καί μέσα ένδυναμωτικά 
καί χρήματα μετρητά έδωρείτο 
καί πάσαν δυνατήν άνακούφι- 
σινέπεδαψιλεύετο. —Ένταϋθα 
είνε ίσως εύκαιρον νά ύπομνή- 
σωμεν ότι ό Δρ. Nussbaum θερ
μότατα συνίστα τούς έλληνι- 

κούς οίνους ώς τονωτικούς καί Ιαματικούς καί συντόνως 
είργάσθη πρός εισαγωγήν αύτών εις τήν Γερμανίάν. — 
Ού μόνον δέ εις τούς πτωχούς άρρωστους ήτο φιλαν- 
θρωπότατος, άλλά καί είς τούς άπορους φοιτητάς τών 
παραδόσεων του άπέδιδε πάντοτε τά δίδακτρα, άτινα 
ύπεχρεούντο νά  πληρώνωσιν είς τό πανεπιστήμιον.
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Θαυμασίαν δραστηριότητα, καρτερίαν, καί ικανότητα 
άνέπτυ^εν ό Δρ. Νυεεδειπη έν τοΐς πεδίοις τών μαχών 
τού ι866 καί 1870, δτε, περί τά τέλη -του Γαλλογερμα- 
νικού πολέμου, είχε διορισθή γενικός Ιατρός τού πρώτου 
βαυαρικού στρατιωτικού σώματος. Δια τήν πλήρη αύτα- 
παρνήσεως δραστηριότητα του άπενεμήθη είς τόν προ
στάτην τούτον άγγελον τών τραυματιών γέρας ύπό τής 
κυβερνήσεως_ τεσσαράκοντα χιλιάδων φλορινίων, τά 
όποια ό εύγενής άνήρ άμέσως έδώρησεν ύπέρ τών 
Βαυαρών άπομάχων, τοϋθ' δπερ πολλφ ύστερον έγνώ-

 Ι - ί
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1 πεποίθησις, ήγ έπορίσθην έκ μακροτάτης πείρας 
Μ Ι  I καί έπισταμένης φυσιογνωμικής μελέτης διαφο- 

ρωτάτων προσώπων, είναι δτι οί άνθρωποι έν 
γένε ι είναι βεβαίως ωραιότεροι ή δσον συνήθως παρι- 
στώνται. "Εκαστον πρόσωπον έχει τρόπον τινά ’ίδιον 
τύπον καλλονής ή τούλάχιστον κλίνει πρός τοιούτόν 
τινα ίδιά^οντα τύπον, άν δέ ό τύπος ούτος άνεγνωρί- 
¿ετο όρθώς καί έτύγχανε τής προσηκούσης έπιμελείας 
καί περιποιήσεως, ό άριθμός τών δύσμορφων προσώπων 
θά έγίνετο πραγματικώς πολύ μικρότερος τού νύν 
ύχάρχοντος. Έ κ  γενετής δύσμορφοι ύπάρχουσι μόνον 
ολίγοι· άπολύτως άσχημοι καί δυσειδείς είναι μόνον οϊ 
διάστροφοι καί παραμεμορφωμένοι, καί τούτων δέ τής 
άσχημίας αίτιοι είναι πολλάκις οί γεννήτορες. Αύτά 
τά έν  γένει ώραία παιδικά πρόσωπα παρέχουσιν ήμϊν 
τήν άπόδει^ιν δτι ό άνθρωπος δέν ¿¿έρχεται ώς δυσει
δές πλάσμα έκ τών χειρών τής φύσεως. Καί τίς οίδε 
πόσον σημαντικώς θά συνετέλει είς τήν παραγωγήν 
μονίμου καί άνε|αλείπτου καλλονής ή προσπάθεια του 
διατηρείν δσον οΐόν τε μακρότατον χρόνον τήν ύπάρ- 
χουσαν παιδικήν ωραιότητα. Τ ά χαρακτηριστικά έν  τή 
αναπτύξει των ύπό τούς χαρίεντας τύπους τής παιδικής 
ήλικίας θά  καθίσταντο στερεά καί μόνιμα καί δέν θά 
ύφίσταντο ούδεμίαν άλλοίωσιν καί παραμόρφωσιν.

Α λλά πρός τούτο θά ήτο βεβαίως άναγκαΐον νά 
διατηρηθώσιν είς τόν αύ^ανόμενον καί άναπτυσσόμενον 
παίδα δσον οϊόν τε μακρότατον χρόνον ή παιδική άφέ- 
λεια καί ή παιδική άθωότης, τόϋθ' δπερ δυστυχώς σπα- 
νιώτατα συμβαίνει. Υπάρχει άρωμά τι, χρυσή τις πνοή 
τής νεότητος, ήτις, όπως ή πρωινή δρόσος έπί τού ρόδου, 
είνε διακεχυμένη έπί τών παιδικών προσώπων τό άρωμα 
τούτο, ή πνοή αύτη, δέν έπρεπεν ούτε έκ μοχθηρίας 
ν ’ άφαιρήτχι ούτε έ ζ  άμελείας νά άφανίίηται. Καί άν 
πραγματικώς συναντώμεν έν  τφ καθ' ήμέραν βίψ πρό
σωπα, τά όποια άναγκαί,όμεθα νά  όμολογήσωμεν δτι 
είναι άπολύτως δυσειδή, ούχί σπανίως έκπλήττει ήμάς 
αίφνης καί άπροσδοκήτως έν  τή φυσιογνωμία τών προ
σώπων τούτων εκφρασίς τις, ήτις άρδην άνατρέπει τήν 
προτέραν ήμών κρίσιν καί ¿¿ελέγχει αύτήν ψευδή καί 
πεπλανημένην.

Έ πί μακρόν χρόνον ήπόρουν καί ήγνόουν, πώς 
ήδύνατό τις νά λύση τό αίνιγμα τούτο* έπί τέλους 
όμως ένόησα καί συγχρόνως άνεκάλυψα, πού έγκειται

σθη τυχαίως, διότι ό φιλάνθρωπος ούτος Γερμανός δέν 
έχάριξε διά ν ά  ά κ ο υ σ θ ξ  τό ό ν ο μ ά  το υ  ε ίς  τάς 
εφ η μ ερ ίδα ς . Πολλαί τιμαί καί πολλά παράσημα άπε- 
νεμήθησαν είς τόν φιλάνθρωπον τούτον Ιατρόν, άλλ’ 
έκεϊνο τό όποιον άληθώς έκόσμει ένδοθεν τά στήθη 
τού άνδρός ήτο ή συνείδησις τής έκπληρώσεως τών κα
θηκόντων αύτοΰ ώς ιατρού καί ώς αληθούς χριστιανού. 
Διό τόν τάφον αύτοΰ έκόσμησαν ού μόνον άνθη καί 
στέφανοι, άλλά καί δάκρυα — ειλικρινή, θερμά, εύγνώ- 
μονα δάκρυα τού λαού.

-------

Λ Λ 0 Ν Η Σ.

τό ίδιά^ον τούτο έκάστψ προσώπψ τής καλλονής στοι- 
χεΐον. Ή  τού προσώπου έκφρασις παρ' έκάστψ άνθρώπψ
— καί πρό πάντων παρά ταίς γυναι£ί — κατ’ εκείνην 
μάλιστα τήν στιγμήν είνε ώραιοτάτη καί χαριεστάτη, 
καθ' ήν τά χαρακτηριστικά άπό φυσικού τίνος καί εύ- 
θύμου γέλωτος μεταβαίνουσιν αύθις είς τήν συνήθη 
θέσιν αύτών. Ό  γέλως αύτός καθ’ έαυτόν ¿¿ωραΐ^ει 
καί καλλύνει τό πρόσωπον* άλλ' έν  παντί πλήρει κάί 
άχαλινώτψ γέλωτι συνυπάρχει κατά κανόνα καί μικρά 
τις διαστροφή τών χαρακτηριστικών. Αφανισμένης 
λοιπόν άμέσως μετά τόν γέλωτα τής μικράς ταύτης 
διαστροφής, καί ύπολειπομένης μόνον τής φαιδράς καί 
εύθύμου έκφράσεως έν  τοΐς χαρακτηριστικοϊς, τό πρό
σωπον άφικνείται ούτως είπείν είς τό κορύφωμα τής 
έφικτής αύτψ καλλονής καί χάριτος.

Τό μεσουράνημα τούτο τού φυσικού ώράίσμού 
ώφειλον πρό πάντων οί κύριοι φωτογράφοι νά  έχωσιν 
ύπ' όψει καί νά  προκαλώσι λεληθότως, άν ούχί δι 
άλλων μέσων, άλλά τούλάχιστον διά προηγουμένης 
σκοπίμου συvδιαλέ¿εως μετά τών φωτογραφηθησομένων 
προσώπων* διότι ή συνήθως ύπό τών φωτογράφων γινο- 
μένη άπλή παραίνεσις πρός τούς φωτογραφουμένους 
δπως «φαιδρύνωσι τό πρόσωπον»., δύναται πάν άλλο 
νά  προκαλέση ή τήν φυσικήν καί άνεπιτήδευτον φαι- 
δρότητα τής τού προσώπου έκφράσεως* τούναντίον δέ 
προκαλεί ώς έπί τό πλείστον βεβιασμένον τι καί δλως 
άφύσικον «μειδίαμα» δπερ παραμορφώνει μάλλον ή 
φαιδρύνει τά χαρακτηριστικά τού προσώπου.

Η άνωτέρω περιγραφεΐσα καθωραϊστική έκφρασις 
τού προσώπου γίνεται φυσικφ τφ λόγψ έπαισθητή καί 
έν  τφ συναισθήματι τής χαράς. Έ ν  γένει δέ*ή χαρά
— τό ό ¿ υ γ ó v o v  τούτο τής ψ υ χ ή ς  — είνε ¿¿αιρετόν 
κοσμητικόν τόύ άνθρωπίνου προσώπου. Ό  όφθαλμός 
γίνεται ύπό τής χαράς άκτινοβόλος καί λαμπρός, αί 
όφρύες αίρονται έλαφρώς καί ήπίως, τό μέτωπον είνε 
λείον καί άνευ ρυτίδων, αί παρειαί στρογγυλαίνονται 
καί χρωματίζονται ¿ωηρότερον, τό στόμα διανοίγεται 
έλαφρώς καί σχεδόν άνεπαισθήτως, τά χείλη διογκούνται 
μαλακώς καί πορφυροΰνται μετρίως, καί έν  συντόμψ 
όλόκληρον τό πρόσωπον φαίνεται νεανικώτερον καί 
ώραιότερον, άφανιζομένης αίφνης πάσης τυχόν ύπαρ- 
χούσης άλλως άσχημίας τών χαρακτηριστικών.

Ποια δέ είναι τά άσχημί^οντα τό πρόσωπον τού 
άνθρώπου στοιχεία;

Έ ν  πρώτοις, ώς πρός τό ¿¿ωτερικόν σχήμα τού
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προσώπου, πρέπει νά ύπομνήσωμεν τά Αμαρτήματα, 
άτινα έ¿ άμελείας άμαρτάνουσιν είς τούς παίδας οί 
γονείς καί οί παιδαγωγοί. Πλήν τής άσυγγνώστου 
άμελείας τών γονέω ν καί τών παιδαγωγών περί τήν 
ύγιεινήν άváπτυ¿ιv καί έπίρρωσιν τού σώματος τών 
παίδων, ήτις είνε συγχρόνως καί ή άρίστη θεραπεία 
τής τών σχημάτων καλλονής, ύπομιμνήσκομεν ένταύθα 
ώς έν  παρόδω μόνον τά άτακτήματα έκείνα τής μιμικής 
καί τής έν  γένει επαλλήλου άλλαγής τού προσώπου, 
άτινα άνοήτως συγχωροΰνται είς τούς παίδας καί τά 
όποία έχουσιν όμολογουμένως σημαντικωτάτην καί 
διαρκή έπίδρασιν έπί τής διαστροφής καί παραμορφώσεως 
τών χαρακτηριστικών τού προσώπου. Οί μορφασμοί καί 
πάσαι έν  γένει αί έ¿επíτηδες χάριν τού γελοίου γινό- 
μεναι διαστροφαί τού προσώπου δέν άσχημί^ουσι μόνον 
πρός στιγμήν τό πρόσωπον άλλά, συχνάκις έπαναλαμ- 
βανόμεναι, καταλείπουσι διά παντός άvε¿áλειπτa τά 
παραμορφωτικά αύτών ίχνη. (Ή  όρθή, σκόπιμος καί 
λελογισμένη μόρφωσις τής φυσιογνωμίας τών παίδων 
είνε άπαραιτήτως άναγκαία διά τήν έν  τφ μέλλοντι 
καλλονήν τού προσώπου. "Οτι ή μετά τέχνης έκ- 
φραστική κίνησις τής φυσιογνωμίας, τούτ' Ιστιν ή μιμική 
τού προσώπου, δύναται, δπως καί πάσα άλλη σχηματο- 
ποιία, νά  άναπτυχθή καί τελειοποιηθή, είνε γεγονός 
άναμφισβήτητον. Α ί φυσιογνωμικαί άσκήσεις είναι έπ 
ίσης δυναταί καί κατορθωταί, ώς καί αί σωματικαί 
(γυμναστικαί) άσκήσεις).

Πάντα σχεδόν τά παιδία έχουσιν οίονεί έμφυτον 
τήν τάσιν πρός τούς μορφασμούς καί τάς διαστροφάς 
τού προσώπου, είτε ¿¿επίτηδες καί έκ κακο^ηλίας είτε 
άπροαιρέτως καί άσυνειδήτως. Ε ίνε  δέ καταπληκτικόν, 
μέχρι πόσου βαθμού άσχημίας δύναται νά  παραμορφωθή 
διά τοιούτων μορφασμών τό μικρόν καί χαρίεν πρόσω
πον τού παιδίου. Κ αί μόνον δταν κλαίη τό μικρόν 
παιδίον, δυνάμεθα άκόμη νά παρατηρήσωμεν τήν παρα- 
μόρφωσιν ταύτην. «Ούδέποτε έν  τφ βίψ μου» λέγει ό 
λεπτός παρατηρητής Λίχτεμβεργ «παρετήρησα τοιαύτην 
άλλοίωσιν, οΐαν έν  τφ προσώπψ τού πρεσβυτέρου μου 
τέκνου δταν μειδιά καί δταν κλαίη. Ό τα ν μειδιφ, ού
δέποτε είδον άγγελικώτερον πρόσωπον* δταν δέ κλαίη, 
τό πρόσωπον του γίνεται έκ στρογγύλου τετράγωνον 
καί προσλαμβάνει έκφρασιν πεντηκονταετούς γεροντίου». 
— Κ α ί πόσον δύσμορφον γίνεται καί τό ώραιότατον 
παιδικόν πρόσωπον κατά τό «χόλιασμα» ή κατά τό 
«πείσμα»! τό έν  τή φαιδρότητι καί τή εύθυμίψ Αγγελι
κόν σχεδόν πρόσωπον τού παιδίου, δταν είνε χ ο λ ι 
α σ μ έ ν ο  ή π ε ισ μ ω μ έ ν ο  άναμιμνήσκει διά τού σκυ
θρωπού του μετώπου καί τού κρεμαμένου κάτω χείλους 
ούχί σπανίωζ κεχολωμένον τινά σιμπανύήν.

Αλλά καί άπλώς αί κακαί συνήθειαι τών παιδίων 
¿¿ασκούσι βλαβερωτάτην έπίδρασιν έπί τής έν  τφ μέλ- 
λοντι μονίμου αύτών φυσιογνωμίας. Ουτω λόγου χάριν 
ή παρά τοΐς παιδίοις συχνότατα άπαντωμένη κακή συ
νήθεια, τού νά  κρατώσιν άνοικτόν τό στόμα, προϊόντος 
τού χρόνου ού μόνον τό σχήμα τού στόματος διαστρέφει 
άλλά καί τά λοιπά χαρακτηριστικά παραμορφόνει καί 
είς δλον τό πρόσωπον παρέχει δυσειδή, βλακώδη έκ- 
φρασιν. Κ α ί αί διαστροφαί τού στόματος, καί τής βινός, 
αί άλλόκοτοι κινήσεις τών βλεφάρων, ό σκαρδαμυγμός, 
ό έ¿επíτηδες γινόμενος στραβισμός, ή άνευ λόγου ρυτί-

δωσις τού μετώπου καί πάντα τά τόιαύτα άτακτήματα 
των παιδίων είναι χείρισται συνήθειαι, αίτινες, δσον 
δήποτε άσήμαντοι καί άν φαίνωνται, παραμορφώνουσιν 
όμως τό πρόσωπον σημαντικώς καί καταλείπουσιν έν 
αύτφ άvε¿áλειπτa ίχνη άσχημίας. Πόσον δέ γενική 
είνε ή τάσις αΰτη τών παιδίων πρός τούς μορφασμούς 
καί τάς παντοίας διαστροφάς τού προσώπου, βλέπομεν 
καθ’ έκάστην* άρκεϊ νά παρατΓρήσωμεν αύτά καί μόνον 
δταν γράφωσιν, ή ίχνογραφώσι, ή κόπτωσί τι διά τής 
ψαλίδος κτλ. — Ενταύθα δέν πρέπει νά παρασιωπή- 
σωμεν δτι πολλάκις έπί τής φυσιογνωμίας τού παιδίου 
έ¿aσκoύσιv έπίδρασιν τινα καί τά περιστοιχίύοντα αύτό 
πρότυπα. Τό μετa¿ύ σκυθρωπών, στυγνών, δυσπροση- 
γόρων καί δύσμορφων άνθρώπων aύ¿avóμεvov καί 
άνατρεφόμενον παιδίον προσλαμβάνει σύν τφ χρόνψ 
άκουσίως καί άνεπαισθήτως ού μόνον τόν χαρακτήρα 
άλλά καί τήν φυσιογνωμίαν τών περιστοιχι^όντων αύτό 
προσώπων. Διά τούτο Αρχαιότερος τις φυσιογνώμων 
ούκ άπεικότως συμβουλεύει καί παραινεί τούς γονείς 
νά έκλέγωσι διά τά τέκνα των εύειδείς καί φαιδράς 
τήν δψ ιν τροφούς.

Α λλ’ αί οϋτω προκύπτουσαι δυσμορφίαι άφορώσιν 
δπως δήποτε μάλλον τό σχήμα τών διαφόρων μερών 
τού προσώπου· ύπάρχουσιν δμως καί έλαττώματα κιν- 
δυνωδέστερα διά τήν όψιν καί τήν έκφρασιν τού προ
σώπου. Ταύτα είναι αί άσχημίαι έκείναι τού προσώπου, 
πρός άς άνταποκρίνονται άνάλογοι άσχημίαι τής ψυχής, 
καί δή ώς μάλλον ή ήττον αίτίαι τών πρώτων. Ό  
συνηθέστατος χρόνος τής γενέσεως καί τής άvaπτύ¿εως 
τών άσχημιών τούτων είναι 6 μετά τήν παιδικήν ήλι- 
κίαν, ήτοι ό χρόνος καθ’ δν ό παϊς γίνεται νεανίας 
καί τό κοράσιον νεάνις. Ή  μεταμόρφωσις, ήτις συν- 
τελείται κατά τόν χρόνον τούτον, είνε μεγάλη καί κατα
πληκτική· ού μόνον τά σχήματα άλλοιοϋνται, άλλά καί 
ή δψις καί ή φωνή καί τό ύφος μεταβάλλονται· άλλ’ 
ή μεγίστη άλλαγή συμβαίνει έν  τφ προσώπψ τού άν
θρώπου, καί δυστυχώς ούχί πάντοτε έπί τό κάλλιον. 
Έγνώ ρισα νεάνιδας, αίτινες μικρά είσέτι κοράσια ούσαι 
είχον περικαλλέστατα πρόσωπα — όπόσον δέ είχον 
μεταβληθή, δτε τάς έπανείδον ηύ¿ημέvaς καί «άνεπτυγ- 
μένας» παρθένους! Ούδέν ίχνος έφαίνετο πλέον έκ 
τού άλλοτε τοσούτον έρασμίου καί θελκτικού συνόλου 
τής παιδικής φυσιογνωμίας· τά χαρακτηριστικά ού μόνον 
άπώλεσαν τήν προτέραν αύτών λεπτότητα καί κατέστη
σαν χρονδροειδή άλλά καί κυριολεκτικώς διερρύησαν 
καί προσέλαβον έκφρασιν, ήτις ούδέ κατ' έλάχιστον 
άνεμίμνησκε πλέον τήν άλλοτε τοσούτο θαυμασίαν 
παιδικήν καλλονήν. — Έ τ ι έπαισθητοτέρα είνε ή άλ- 
λοίωσις αΰτη παρά τοΐς νεανίαις * πρόσωπα παίδων, 
άτινα άλλοτε ήσαν άμέμπτου καλλονής, προσλαμβά- 
νουσι κατά τόν χρόνον τούτον «τού γίγνεσθαι» οψιν, 
πρός χαρακτηρισμόν τής οποίας δέν άρκεϊ πλέον τό 
έπίθετον «άσχημος» * γεννώνται δέ τότε πολλάκις έν 
τή φυσιογνωμία χαρακτηριστικά, άτινα φαίνονται δλως 
¿ένα καί οίονεί έ¿ άλλου τινός, παντάπασι διαφόρου 
προσώπου παρειλημμένα.

Τήν αιτίαν τών τοιούτων μεταμορφώσεων δυνάμεθα 
μέν νά παραδεχθώμεν ώς προϋπάρχουσαν πολλάκις, 
πριν ή έμφανισθώσι τά ¿¿ωτερικά αύτής σημεία· αί 
μεταβολαί τής ψυχής καί τού χαρακτήρος είχον ίσως

3S*
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ήδη πρό πολλοΰ συντελεστή · άλλ’ ή έκδήλωσις καί έπί 
τού προσώπου.άποτύπωσις αυτών έκωλύετο μέχρι τούδε 
κρυπτόμενη ούτως. είπείν ύπό την ώραίαν προσωπίδα 
τών παιδικών έτών· προς τοότοις δέ ή τέχνη τής ύπο- 
κρισίας καί προσποιήβεως έ§ασκεΐται ήδη κατά τήν ήλι- 
κίαν ταύτην έπί τοσοότον, ώστε τά προδοτικά φυσιο
γνωμικά σημεία είναι μόλις όρατά είς τον ειδήμονα 
οφθαλμόν τού πεπειραμένου φυσιογνώμονος. Πάντοτε 
δμως δυνάμεθα νά ώμεν πεπεισμένοι, δτι παν απεχθές 
καί άντιπαθητικόν χαρακτηριστικόν, μή έζαλειφόμενον 
μηδέ έν  τώ γελωτι καί έν  τή φαιδρότητι του προσώπου, 
έχει πάντοτε ώς αιτίαν αντίστοιχόν τινα τής ψυχής καί 
τού χαρακτήρος κακίαν· μόνον τό κλειδί μάς λείπει, 
δπως άνακαλύψωμεν αμέσως τάς άναλογίας ταότας.

Ά λλ' ευτυχώς παρουσιάζεται ένίοτε καί ή έναντία 
περίπτωσις, καθ' ήν άκαλλή πρόσωπα βλέπομεν κατά 
τήν ήλικίαν ταυτην μεταβαλλόμενα έπί τό κ ά λλ ιον 
άλλά καί τότε δυνάμεθα μετά πληρέστατης πεποιθήσεως 
νά παράδεχθώμεν δτι πρός τήν εύτυχή ταύτην μετα
βολήν συνετέλεσε σπουδαίως ή καλή άγωγή καί αί 
εύτυχεΐς περιστάσεις.

Καί ένταΰθα άφικνοόμεθα ήδη εις τήν λύσιν τού 
φυσιογνωμικού ήμών περί καλλονής ζητήματος: Ούχί 
έν  τή διά τής βίας προσκτήσει ώραίων καί έπιχαρίτων 
χαρακτηριστικών, ήτις σχεδόν πάντοτε άγει είς έρωτο- 
τροπίαν καί βεβιασμένην έπιτήδευσιν, άλ λ  έν  τή άπο- 
φυγή καί άπομακρύνσει παντός δ,τι άσχημον καί ειδεχθές 
έγκειται τό μυστήριον τής φυσιογνωμικής έ|ωραϊστικής 
τέχνης. .

'Επαναλαμβάνομεν καί ένταΰθα δ,τι άνωτέρω εϊ- 
πομεν: Ούδαμώς γεννώμεθα τόσον άσχημοι, δσον
ύστερον γινόμεθα· βραδότερον ή- άνατροφή, ήτοι ή 
κακή καί διάστροφος άνατροφή, αί περιπέτειαι του βίου, 
αί συμφοραί, αί στερήσεις καί πρό πάντων τά πάθή 
έγχαράττουσιν έπί τού προσώπου ήμών τήν σφραγίδα 
τής άσχημίας — τό δέ μόνον, δπερ δυνάμεθα νά  πρά- 
|ω μεν κατά τά ύστερον έτη, ε ινε ό άπεθισμός, ήτοι, 
δπως λέγομεν κοινώς, τό | ε σ υ ν ε ίθ ισ μ α . Άποβάλ- 
λοντες άσχημίαν τινά, όύδαμώς προσλαμβάνομεν άντ' 
αύτής έτέραν άσχημίαν, ούτε ύπολείπεται κενόν τι έν 
τή θέσει τού άποβληθέντος.

Ή  διάσημος ήθοποιός Jenny Lind είχε, περίφημος 
έτι ούσα, άσχημότατον βάδισμα. 'Ημέραν τινά αγροί
κος τις συνταγματάρχης προσέβαλέν αύτήν, είπών δτι 
«περπατεί σάν χήνα»· έκτοτε ή εύαίσθητος καλλιτέχνις 
ού μόνον άπέβαλεν άμέσως τόν άσχημον έκείνον τρό
πον τού βαδίσματος, άλλά καί προσέλαβεν είς δλας 
αύτής τάς κινήσεις έπί τής σκηνής θαυμασίαν καί άπα- 
ράμιλλον χάριν.

Τοιοΰτοι βάναυσοι συνταγματάρχαι έπρεπε νά ύπάρ- 
χουν περισσότεροι είς τόν κόσμον διότι, είλικρινώς 
είπείν, πλείστα έκ τών έλαττωμάτων ήμών έν  τώ προ- 
σώπφ καί έν  τοϊς τρόποις καί ταϊς κινήσεσι θά άπεβάλ- 
λομεν εύχαρίστως, άν  εύρίσκετό τις, πρό πάντων κατά 
τήν νεανικήν καί άνδρικήν ήμών ήλικίαν, ό όποιος νά 
έπιστήση τήν προσοχήν ήμών είς αύτά. Είς τό κάτοπ- 
τρον, δπερ κατά τινα ήωσσικήν παροιμίαν δέν πρέπει 
νά  καθιστώμεν υπεύθυνον διά τήν ήμετέραν δυσμορ
φίαν, όφείλομεν νά  έχωμεν όλιγίστην έμπιστοσύνην έν  τή 
περιπτώσει ταύτη. Έ ν  γένει είναι γεγονός τοίς πολλοίς

μέν ού γνωστόν, άλλ’ ούχ ήττον άληθές καί βέβαιον, δτι 
όύδείς γινώσκει άκριβώς τό ΐδιόν του πρόσωπδν. Παν
τός άλλου γνωστού άνθρώπου έχομεν ώρισμένην καί 
άκριβή φυσιογνωμικήν εικόνα έν  τώ ήμετέρψ νφ,. μόνον 
ήμών αύτών τήν άληθή εικόνα άγνοοΰμεν, Έ ν  ελ
λείψει πάσης άλλης ψυχολογικής λύσεως τού αινίγματος 
τούτου, άρκείτω ήμίν ή έ£ήγησις δτι, παρατηροΰντες τό 
εϊδωλον ήμών έν  τώ κατόπτρψ βλέπομεν μόνον τό 
έμπροσθεν μέρος τού προσώπου, ένώ τών άλλων άν-τ 
θρώπων τά πρόσωπα δυνάμεθα νά βλέπωμεν παντα- 
χόθεν, ούτω δέ έκ τών διαφόρων «όψεων» συναπαρτί- 
ζομεν τήν ολικήν εικόνα καί έντυπούμεν αύτήν έν  τή 
ήμετέρσ: μνήμη. Είς τούτο πρέπει έ§ άπαντος ν’ άπο- 
δώσωμεν ώσαύτως τήν αιτίαν τού γεγονότος, ότι ούδέ- 
ποτε σχεδόν δυνάμεθα ν ’ άντιληφθώμεν τής μεταξύ 
ήμών καί άλλων προσώπων τυχαίας όμοιότητος. Έ γώ  
αύτός έτυχε νά  έχω τοσαύτην ομοιότητα πρός άλλον 
τινά κύριον, ώστε πάντες οί γνωστοί συνέχεον ήμάς 
πρός άλλήλους· καί όμως μεθ' δλας μου τάς προσπά
θειας ούδέποτε ήδυνήθην ν ’ άνεύρω οϋδέ ίχνος τής 
τοιαύτης ήμών όμοιότητος. Μόλις ήμέραν τινά τυχαίως 
παρατηρήσας τήν κατά κρόταφον όψιν τού προσώπου 
μου έν  τινι κουρείω, τού οποίου πάντες οί τοίχοι ήσαν 
κεκαλυμμένοι μέ μεγάλα κάτοπτρα, έπείσθην περί τής 
όμοιότητος ήμών, ήτις πράγματι ήτο καταπληκτική.

Θά είχομεν λοιπόν ού μόνον άκριβεστέραν γνώσιν 
καί όρθοτέραν κρίσιν περί τής ήμετέρας όψεως, άλλά 
καί μείζονα εύκολίαν πρός διόρθωσιν ενδεχομένων τι- 
νών έλαττωμάτων τού προσώπου, άν ήδυνάμεθα συχνό.- 
τερον νά βλέπωμεν ήμάς αύτούς μέ «τούς όφθαλαούς 
τού γείτονος», τούτ’ έστι πανταχόθεν καί καθ’ ολοκλη
ρίαν. Πρός τούτο δέ παρέχει ήμίν ικανήν εύκολίαν τό 
λεγόμενον «σινικόν κάτοπρον». Τό τριπλούν τούτο 
κάτοπτρον συνίσταται έ κ . τριών συνηρμοσμένων πρός 
άλληλα ίσομεγέθων έπιπέδων κατόπτρων, προσαρμόζε
ται δέ κατά τό μέσον αύτού ούτω πως πρός τόν τοίχον, 
ώστε τά έκατέρωθεν πλάγια αύτού μέρη άποτελούσι 
δύο κινητάς πτέρυγας. Καθ’ δσον δέ τά πλάγια ταύτα 
κάτοπτρα μεταλλάσσουσι θέσιν, δεικνύουσιν ήμίν, διά 
τών άμοιβαίων αύτών άντανακλάσεων, τήν εικόνα τού 
προσώπου καθ’ δλας τάς δυνατάς αύτού θέσεις.

Ώ ς πρός τήν χρήσιν δέ τού κατόπτρου τούτου, δπερ 
άλλως τε δύναται έν  άνάγκη ν ’ άντικατασταθή καί διά 
συνήθων κατόπτρων, έπιτραπήτω μοι έν  τέλει νά  δώσω 
είς τάς εύγενεϊς καί περικαλλείς μου άναγνωστρίας όλί- 
γας άμέσους «διδακτικός» όδηγίας:

Άποφευκτέα εΐνε πάσα πρό τού κατόπτρου απόπειρα 
βεβιασμένης μεταβολής τού προσώπου, ώς λ. χ. σμί- 
κρυνσις τού στόματος, άνοιζις τών όφθαλμών, άρσις τών 
όφρύων καί πάσα τοιαύτη έπιτήδευσις πρός έζωραϊσμόν 
τής έκφ'ράσεως τού προσώπου. Ωσαύτως άποφευκτέα 
είναι πάσα προμελέτη καί προπαρασκευή εύαρέστου καί 
φιλόφρονος δήθεν δψεως. Πάντα ταύτα, μεθ’ όσης δή
ποτε έπιμελείας κάί άν προμελετηθώσιν, άναγνωρίζον- 
ται πάντοτε καί ύπό τού άπειροτέρου παρατηρητοΰ ώς 
άφύσικά καί βεβιασμένα, καί έμποιούσιν αύτφ τήν χει
ριστήν έντύπωσιν.

Τουναντίον δέ, άζία συστάσεως παρά ταίς κυρίαις 
είναι ή άπό καιρού είς καιρόν συγκριτική έν  τώ κατό- 
πτρω μελέτη τών διαφόρων τού προσώπου εκφράσεων ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΥΔΑΙΜ ΟΝΙΑ. Είκών ύπό E. Klimsch.
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κατά τύ διάφορα συναισθήματα ύφ' ών έκάστοτε κατ- 
εχονται. Α ς  εύάρεστηθώσι λόγου χάριν να  παρατηρή- 
σωσιν έν  τφ κατόπτρψ τήν.έκφρασιν τού προσώπου των, 
όταν άνακαλώοιν εις τήν συνείδησιν αυτών αγαθήν 
τινα πραζιν, τήν .σωτηρίαν ορφανού τίνος παιδιού ή τήν 
άνακούφισιν δυστυχούς τίνος χήρας ή άλλο τι τοιούτον. 
"Επειτα δέ Ας εύαρεστηθώσιν αί αύταί κυρίαι νά  παρα- 
τηρήσωβιν έν  τφ κατόπτρψ τήν έκφρασιν τού προσώπου 
των, όταν αί καρδίαι αύτών είναι έμπεφορημέναι μί
σους, φθόνου, δυσμενείας, όργής, άγανακτήσεως ή &λ-

Τ Ο  Α Σ Ϊ Ϊ Σ Τ
1 Υπό ΝΙΚΟΛ

I.

Υ πάρχει είς τόν λαόν μία δεισιδαιμονία, καθ' ήν 
πιστεύεται ότι είμπορεί κανείς μέ μαγικά μέσα νά  άπο- 
κτήση εν  βούβλιον, τό όποιον δέν ¿¿οδεύεται ποτέ· 
Ά λλά μόνον μέ φρικώδη διαβολικά μέσα Αποκτάται 
αύτό τό βοΰβλι. Από τάς πολλάς ιστορίας τών φαν
τασμάτων, α ί όποίαι συσχετίζονται μέ τό Ασωστο τούτο 
ήούβλι, μία μόνη μού είνε γνωστή, ή έξής; Ό  θέλων 
νά λάβη τό θαυματουργόν τούτο βούβλι, παίρνει κατά 
τήν νόκτα τών Χριστουγέννων μία γάτα όλόμαυρη, 
χωρίς κανένα σημάδι, είς  τόν βραχίονά. του, πηγαίνει 
καί σταματά είς ένα σταυροδρόμι, τού οποίου ό ένας 
δρόμος νά βγαίνη είς νεκροταφεΐον, καί έκθέτει τήν 
γάταν' πρός πώλησιν, συγχρόνως δέ πρέπει νά  τήν 
σφίγγη δυνατά έως δτου ν’ άρχίση νά νιαουρίζη. 
Έ πειτα κλείει τούς οφθαλμούς. Ό λ ’ αύτά πρέπει νά. 
γείνουν όλίγην ώραν πρό τού μεσονυκτίου. Ακριβώς 
τά μεσάνυχτα έρχεται ένας άγοραστής. Ούτος θά  προς- 
φέρη μεγάλην τιμήν, διά τό πτωχόν ζώον, άλλ’ ό 
πωλητής δέν πρέπει νά  δεχθή οΰτε περισσότερον ούτε 
όλιγώτερον άπό ένα ρούβλι. Ό  άγοραστής θά προσπαθή. 
παντοιοτρόπως ν' άγοράση άκριβά τό ζώον, άλλ’ ό πω
λητής οφείλει νά  έπιμείνη είς τό ένα βούβλι. Α ν  
εκείνος παραδεχθή καί δώση τό ρούβλι, πρέπει ό πωλη
τής νά τό κρύψη άμέσως εις τήν τσέππην του καί νά 
τό κρατή δυνατά μέ τό χέρι. Έ πειτα δέ άπέρχεται μέ 
βήμα ταχύ χωρίς νά στρέψη πρός τά όπίσω τό πρόσω
πον. Αύτό τό ήούβλι δέν ¿¿οδεύεται ποτέ, τούτ’ έστι, 
οσάκις καί άν θαπανδται, μένει όμως πάντοτε έν  τφ 
θυλακίψ. Α ν  λόγου χάριν οφείλει τις νά πληρώση 
έκατόν βούβλια, βάζει τό χέρι του.έκατό φορές είς τήν 
τσέππη καί βζάζει κάθε φορά άπό ένα ¡ίο ύβλι. Έννο^ 
εΐται ότι όλ’ αύτά εινε δεισιδαιμονίας έν  τούτους όμως 
ύπάρχουν άρκετοί άπαίδευτοι άνθρωποι, οί όποιοι έχουν 
στερεάν τήν πεποίθησιν ότι είμπορεί κανείς νά άπο- 
κτήση αύτό τό θαυμάσιον ρούβλι.

Ό τε ήμην παιδίον, έπίστευον καί έγώ  είς αύτό . . .

2.

Μίαν. νόκτα, παραμονήν τών Χριστουγέννων, κατά 
τά  παιδικά, μ ο υ . έτη, ή τροφός μου φέρουσά μ ε  είς τήν 
κλίνην -μ ο ί-^ εγεν  -ότι -οί άνθρωποι είς· τό χωριό είναι - 
άκόμα έξυπνοι καί κάνουν μάγια διά νά  λάβουν τό

λου τινός μοχθηρού πάθους. Καί τότε αί εύγενεϊς καί 
περικαλλείς ήμών άναγνώστριαι εύκόλως θά έννοήσωσι, 
τί είνε τό φυσιογνωμικώς ,ώραίον καί τί τό φυσιογνω- 
μικώς ειδεχθές, καί ποία είνε ή άληθής φυσιογνωμική 
τής καλλονής θεραπεία.

Έ ρ ν έ σ τ ο ς  Σ ο ό λ τς .*)

*) Συγγραφεύς τού βιβλίου: «Περί έ|ιοραϊοτική; τοδ προσώπου 
μορφώσευις. ΦοσιογνιυμικαΙ μελέται καί σομβοολαί.» (Έκδοσιπ δεύ
τερο, έν  Βερολίνο), Έκδοτ. Freund und JeckeL
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«θαυματουργό ρούβλι». Moi έλ εγεν  ότι όστις θέλει 
νά πορισθή αύτό τό ρούβλιον, τώρα έχει νά ύποστή τόν 
μεγαλήτερον φόβον τού βίου του, διότι πρέπει νά  πραγ- 
ματευθή μέ τόν διάβολον πρόσωπον πρός πρόσωπον είς 
τό μέσον μιας ερήμου τριόδου περί τής αγοραπωλησίας 
μιας γαλής. 'Ώς Αντάλλαγμα δμως τού φόβου τούτου, 
περιμένουσιν αύτόν κατόπιν αί μεγαλήτεραι χαραί καί 
άπολαύσεις . . . .

Ώόοα. ώρυ,ία πράμματα είμπορούσε κανείς ν’ άγο- 
ράση μ' αύτό τό άσωστο ρούβλι! Τ ί θά έκανα, άν  τό 
έπιανα ποτέ ’ς τά χέρια μου! Τότε ήμουν παιδίον όκτώ 
έτών, άλθ-Α είχα  παρευρεθή μίαν φοράν είς τήν πόλιν 
Κράνυ κατά τήν άγοράν τών Χριστουγέννων καί έγνώ- 
ριζα ήδη πολλά ώντικείμενα τήν βωσσικής τέχνης πω- 
λούμενα είς τήν άγοράν εκείνην, Έ γνώ ριζα  ότι ύπάρ
χουν διάφορα γλυκύσματα, κίτρινα, άσπρα, χαλβάδες, 
ζαχαρωτά, ζαχαρόπλαστα όπωρικά, μακαρόνια, τάτταλα 
διά τούς πλουσίους καί σταφύλια ζηρά. Έ γνώ ριζα  
ώσαύτως διαφόρους εικόνας χρωματιστάς καί πολλά 
άλλα ώραία πράγματα, διά τά οποία όμως τά χρήματά 
μου δέν ήσαν άρκετά, διότι ¿λάβαινα τότε ώς δώρον 
έν  άργυροΰν βοόβλιον, άλλά κανέν «θαυματουργόν 
βούβλιον».

Ή  τροφός μου έκλινεν ύπέρ τήν κεφαλήν μου καί 
μοί έψιθύρισεν είς τό ούς, ότι τώρα θά άλλά|ουν τά 
πράγματα, διότι ή μάμμη μου έχει έν  «θαυματουργόν 
ρούβλι» καί άπεφάσισε νά  τό χαρίση είς έμέ. Πρέπει 
όμως νά είμαι πολύ προσεκτικός, άν  δέν θέλω νά  χάσω 
αύτό τό ρούβλι, διότι έχει μίαν παραδοξοτάτην ιδιότητα. 
«Ποίαν ιδιότητα;» ήρώτησα έγώ.

«Αύτά όλα θ ά  σού τά έζηγήση ή μάμμη, τώρα 
όμως κοιμήσου, καί αύριο, όταν σηκωθής, ή μάμμη θά 
σού φέρη τό άσωστο βούβλι καί θά  σού είπή, πώς πρέ
πει ν ά  τό μεταχειρίζεσαι». Περιχαρής έκ τής ύποσχέ- 
σεως ταύτης, προσεπάθησα ν ’ άποκοιμηθώ ταχέως, διά 
νά συντομεύσω τόν χρόνον τής προσδοκίας καί Ανυ
πομονησίας.
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Ή  μάμμη δέν με έζηπάτησεν. Ή  ν ύ | παρήλθε 
δι’ έμέ ταχεία. O te  άφυπνίσθην, ΐστατο ήδη ή μάμμη 
μου μέ τήν σκούφια της παρά τή κλίνη μου καί έκράτει 
είς τήν χείρα έν  στιλπνόν, λεπτωζ 'κεχάράγρενον άρ- 
γυρούν βούβλιον.

ΚΛΕΙΩ.

«Νά τό βοϋβλι, πού δέν ¿¿οδεύεται ποτέ· πάρε το 
καί πήγαινε 'ς τήν έκκλησιά. "Οταν τελειώση ή λει
τουργία, έμεΐς οί γέροντες θά  πάμε 'ς τού παπά Βασίλη, 
έσύ όμως μπορείς νά  πάς μόνος σου 'ς  τήν άγορά καί 
νά άγοράσης ό,τι έπιθυμεί ή καρδιά σου. Α μ α  εύρης 
κάτι τι πού νά σού άρέσει, βάζεις τό χέρι σου ’ ς τήν 
τζέππη καί πληρώνης μέ ένα βούβλι. Τ ό  βοΰβλι σου 
θά τό ¿αναυρίσκης πάντα ’ς τήν τζέππη σου.

«Ναί», όπήντησα «τά ¿έριο όλα».
Έ πίεσα τό ρούβλιον έντός τής χειρός .μου καί τό 

έκράτσυν σπασμωδικώς. Ή  μάμμη ¿¿ηκολούθησε:
Τό βούβλι έπιστρέφει πάντα όπίσω, όσο καί άν 

¿¿οδεύεται· αύτό είνε αλήθεια, δέν μπορεί ποτέ νά  
¿¿οδευθή όλοτελώς· άλλά έχει καί μίαν άλλη περίεργη 
ιδιότητα, ή όποία μερικές φορές είνε πολύ λυπηρά. Τό 
θαυματουργό ρούβλι δέν θ’ άφανισθή ποτέ άπό τήν 
τζέππη σου, έν  δσψ άγοράζεις πράγματα ώφέλιμα είς 
τόν έαυτόν σου ή είς τούς άλλους. Μόλις όμως άγο- 
ράσεις, έστω καί για  ένα  γρόσσι, άχρηστα καί ανωφελή 
πράγματα, άμέσως τό ρούβλι σου γίνεται άφαντο καί 
δέν ¿αναγυρίζει πλέον.

«Ώ !» άπήντησα, «γιαγιά μου, σάς εύχαριστώ πολύ, 
πού μού τά λέγετε όλα, άλλά σάς διαβεβαιώ, δέν είμαι 
πλέον τόσο μικρός ώστε νά μή γνωρίζω ποιά πράγματα 
είναι ώφέλιμα καί ποία άχρηστα».

Ή  μάμμη έσεισε τήν κεφαλήν μειδιώσα καί είπεν 
ότι άμφιβάλλει είς τούς λόγους μου· άλλ’ έγώ ήρχισα 
μέ όρκους νά  τήν διαβεβαιώ, ότι γνωρίζω πολύ καλά, 
νά μεταχειρίζωμαι χρήματα.

«Καλά!» είπεν ή μάμμη. « Έ ν  τούτοις, θυμώσουνε 
τώ λόγια μου!»

«Μείνετε ήσυχη! θά ΐδήτε! θά έλθω έπειτα ’ς τοΰ 
παπά Βασίλη μέ τά ώραιότερα πράμματα, καί τό βούβλι 
θά  είνε άκόμα ’ ς τήν τζέππη μου».

«Θά χαρώ πολύ· θά  ίδοϋμε! Μήν έχης όμως πολύ 
πεποίθησι ’ς τόν έαυτόν σου, μή λησμονής ότι δέν 
είνε καθόλου εύκολο νά διακρίνη κανείς τά άναγκαία 
πράγματα άπό τά περιττά».

«Θέλετε λοιπόν νά πάμε μαζή ’ς τήν άγορά;»
Ή  μάμμη σιηττατένευσε, μέ είδοποίησεν όμως έκ 

τών προτέρων ότι ούτε μέ τήν συμβουλήν της θά μέ 
βοηθήση, ούτε θά μέ άποτρέψη καθόλου άπό τής άγο- 
ράς οίουδήποτε πράγματος, διότι ό κάτοχος τοΰ θαυ
ματουργού ρουβλιού δέν πρέπει νά  δέχεται συμβουλάς 
άλλων, άλλά όφείλει νά όδηγήται μόνον άπό τό ίδικόν 
του λογικόν.

«"Ο! άγαπητή μου γιαγιά» άπεκρίθην έγώ, «Δέν 
χρειάζεται νά  μού δώσετε καμμιά συμβουλή, θά κατα
λαβαίνω άπό τά 'μάτια σας τι πρέπει νά κάνω».

«Τότε λοιπόν πάμε». — Ή  μάμμη έπεμψε τήν 
ύπηρέτριαν εις τού παπά Βασίλη νά τοΰ είπή, ότι θά 
έλθη λιγάκι Αργότερα. Η μείς δέ έπορεύθημεν είς τήν 
άγοράν τών Χριστουγέννων.
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Ό  καιρός ήτο ώραίος, έλαψρά παγωνιά. Εύωδία 
άπό φρέσκα άσπρόρρουχα καί |ύλινα  παπούτσια, άπό 
κεχρί καί άρνοδέρματα ήτο διακεχυμένη εις τόν άέρα. 
Ητο πολύς κόσμος μέ γιορτιάτικα φορέματα ’ ς τήν 
®γορά. Τ ά παιδιά τών πλουσίων είχον; ήδη άγοράση

μέ τούς μποναμάδες των πήλινες σφυρίκτρες καί έζετέ- 
λουν έκκωφαντικούς συρι γμαύς. Τ ά πτωχότερα παιδία, 
χωρίς χρήματα, έστέκοντο είς τούς φραγμούς καί παρε- 
τήρουν μετά φθόνου τά άλλα. Έκατάλαβα άμέσως 
ότι καί αύτά έπεθύμουν νά έχουν τοιαύτα μουσικά 
όργανα διά νά λάβουν μέρος είς τήν συναυλίαν τών 
άλλων παιδιών, καί . . . έκύτταζα τήν μάμμην μου . . .

Πήλιναι σφυρίκτραι δέν είνε μεν άναγκαία πράγ
ματα, καί δέν θά  έφερόν έδώ καμμίαν πραγματικήν 
ώφέλειαν, έν  τούτοις όμως τό πρόσωπον τής μάμμης 
μου δέν ¿¿έφραζεν ούδέ τόν έλάχιστον ψόγον κατά 
τού σκοπού μου, νά  άγοράσω δηλ. διά τά πτωχά παιδιά 
σφυρίκτρας, άπ' έναντίας μάλιστα ή φιλοφρονητική, όψις 
της έφαίνετο έκφράζουσα έπιδοκιμασίαν.

Έ νέθηκα άμέσως τήν χείρα είς τό θυλάκιόν μου, 
¿¿ήγαγον τό βούβλιον καί ήγόρασα έν  ολόκληρον 
κιβώτιον σφυρικτρών. ‘ Ελαβα μάλιστα καί ρ έσ το . 
Έ θηκα τό ύπόλοιπον τούτο είς τό θυλάκιόν μου, ¿ζή
τησα περίφοβος διά τών δακτύλων νά  βεβαιωθώ Αν τό 
άνεζόδευτο ρούβλι εύρίσκετο είσέτι έκεΐ, καί πραγματι
κός! ήτο άκόμη είς τήν τζέππην μου όπως καί πρό τής 
άγοράς τών σφυρικτρών. “Ηδη έλαβον παρ’ έμοΰ όλα 
τά παιδία άπό μίαν σφυρίκτραν, τά πτωχά ήσαν τώρα 
έπ’ ίσης εύτυχή όπως τά πλούσια καί ¿σύριττον μέ δλας 
τάς δυνάμεις τών πνευμόνων των. Ή  μάμμη έπορεύθη 
μαζή μου περαιτέρω καί μοί είπε:

«Αύτό που έκαμες ήτο καλή πρά£ις· πρέπει καί τά 
πτωχά παιδία νά  χαίρωνται ’ς τό παιγνίδι όπως καί τά 
πλούσια· όποιος είμπορεί νά κάμη καί είς αύτά μίαν 
χαρών, δέν πρέπει νά  τό παραμελή. Πρός άπόδειζιν 
τούτου βάλε τό χέρι ’ς τήν τζέππη σου καί βεβαιώσου 
άν τό βοϋβλι είν’ άκόμα ’ς τή θέσι του.

Ύπήκουσα καί . . . τό βοΰβλι ήτο άκόμη έκεί.
«Α, τώρα ¿έρω τήν τέχνη, έσκέφθην, τώρα μπορώ 

έλεύθερα νά κάνω ότι πρέπει.
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Είσήλθον είς έν  κατάστημα, όπου έπωλούντο 
ύφάσματα, καί ήγόρασα φορέματα δι’ όλα μας τά κο
ράσια. Διά τήν μίαν ροδόχρουν ύφασμα, διά τήν άλλην 
κ υ α νο ύν  διά τάς γυναίκας ήγόρασα ποικιλόχρωμα 
μανδήλια τής κεφαλής· καί οσάκις έθετον τήν χείρα 
εις τό θυλάκιόν μου διά νά πληρώσω, τό βούβλιον ήτο 
πάντοτε είς τήν θέσιν του. Ή  θυγάτηρ τής οικονόμου, 
ήης ήτο μεμνηστευμένη, καί έμελλε προσεχώς νά ύπαν- 
δρευθή, έλαβε δύο κομβία χρυσά. Διά νά είπώ είλι- 
κρινώς τήν άλήθειαν, έφοβούμην πολύ μήπως ή άγορά 
αϋτη καταστήση αίφνης άφαντον τό βούβλι μου· άλλά 
ή μάμμη έκύτταζεν άκόμη μέ βλέμμα φιλόφρον, καί τό 
βοΰβλί μού εύρέθη πάλιν ευτυχώς καί μετά τήν άγοράν 
ταύτην έν  τφ θυλακίψ μου.

«Είς κάθε νύμφη άρμόζει -νά στολίζεται» είπεν ή 
μάμμη μου- «ή ήμίρα τοΰ γάμου είνε σπουδαία ήμερα 
είς τήν ζωήν μιάς κόρης, καί διά τούτο είνε άζιος έπαί- 
νου, όστις προσπαθεί νά  τήν χαροποιήσή — έκαμες πολύ 
καλά όπού ήγόρασες καί γ ιά  τήν νύμφη κάτι τι».

‘ Επειτα ήγόρασα καί διά τόν έαυτό μου παντός είδους 
γλυκίσματα καί πολλά καρύδια, έπειτα δέ είς άλλο τι 
κατάστημα ήγόρασα έ ν  μέγα ψαλτήριον, Απαράλλακτα 
ώσάν έκείνο, τό όποίον είχε ’ς τό τραπέζι της ή γραία,
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πού άρμεγε τές ά γβ Λ ά δες  μ α ς . Ή  πτωχή γ ρ α ία  ά γα - 
ποϋσε πολύ αύτό τό βιβλίο, άλλα κατά δυστυχίαν' τό 
βιβλίο άρεσε π ο λ ύ  καί εις ένα μοσχάρι, τό ό π ο ιο ν  άνε- 
τρέφετο μέσα εις τό δ ω μ ά τ ω ν  της. Τό μ ο σ χ ά ρ ι είχε 
πολλές ώρες εύκαιρες, καί τές έ-πωφελήθη διά νά φάγη 
τές άκρες τού βιβλίου. Ή  πτω χή γραία έστερήθη 
έξαφνα τή μόνη χαρά όπού είχε, νά διαβάζη τό ψαλτήρι 
καί νά  παρηγορείται. Διά τοϋτο άπό τότε ήτο πολύ 
λ υ π η μ ένη .

Ή μην έντελώς πεπεισμένος ότι ή άγορά αύτού τού 
ψαλτηρίου δέν ήτο περιττή καί πραγματικές δέν ήπα- 
τήθην. Τό βούβλιόν μου εύρίσκετο είσέτι έν τψ θυλα- 
κίω μου.

Τώρα πλέον ήρχισα νά άγοράζω άφθόνως πάντα 
δσα ένόμιζον ώς άναγκαία, ήγόρασα δέ καί πράγματα 
πολύ άμφιβόλου άξίας. Ούτω λ. χ. ήγόρασα διά τόν 
άμαξηλάτην μας Κωνσταντίνον ενα ώραίον δερμάτινον 
ζωστήρα, καί διά τόν εΰθυμον ύποδηματοποιόν Ίγγόρκα 
μίαν φυσαρμόνικαν. Τώρα πλέον δέν παρετήρουν τό 
πρόσωπον τής μάμμΐ|ς μου, δέν έδιδα καμμίαν προσο
χήν εις τήν όψιν της. Έ γ ώ  ήμην τό κέντρον όλης 
τής άγοράς — όλοι μέ παρετήρουν, ολοι ώμίλουν-περί 
εμού, καί όλοι μέ ήκολούθουν.

Ησθάνθην νέον καί τέως άγνωστον συναίσθημα, 
έπεθύμουν νά γνωρίζωμαι άπό όλους, νά άκολουθώμαι 
άπό όλους, νά είμαι τό άντικείμενον τού γενικού θαυ
μασμού διά τήν εύφυϊαν μου, διά τόν πλούτον μου, 
διά τήν καλωσύνην μου.

Δ έν ήμην πλέον ήσυχος, δέν ήμην εύχαριστημένος.
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Κατά τόν αύτόν χρόνον παρουσιάσθη ένώπιόν μου 
παχύσαρκος τις πραγματευτής, δέν εφεύρω άπό ποίον 
μέρος, καί άποκαλύψας τήν κεφαλήν του μού είπε-. 
«Έ γώ  είμαι ό χονδρότερος καί ό εμπειρότερος' άπό 
όλους, έμέ δέν μπορείτε νά μέ γελάσετε. Ξευρω ότι 
είμπορείτε νά άγοράσετε όλα τά πράγματα τού κόσμου, 
διότι έχετε τό ρούβλι πού δέν ¿ξοδεύεται ποτέ. Αύτό 
δέν είνε μεγάλη τέχνη, έν  τούτους όμως ύπάρχει ενα 
πράμμα, τό οποίον δέν μπορείτε νά άγοράσετε».

«Ναί, άν  τό πράγμα είνε άνωφελές, βέβαια δέν 
μπορώ νά  τό άγοράσω».

«Τί έννοείτε μέ τό άνωφελές; Δέν έχω καθόλου 
σκοπό νά σάς όμιλήσω δι’ άνωφελή πράγματα. Παρα
τηρήσατε, ποίος μένει άκόμη πλησίον μας, άν καί έχετε 
άκόμη τό ρούβλι. Διά τόν έαυτόν σας ήγοράσετε μόνον 
γλυκίσματα καί καρύδια, μόνον διά τούς άλλους ήγο- 
ράσατε ωφέλιμα πράγματα. Καί τώρα κυττάξετε γύρω 
σας νά  ίδήτε πώς αύτοί οί άλλοι σάς άνταμείβουν ràc 
εύεργεσίας σας. Τώρα πλέον σάς έλησμόνησαν όλοι».

Έρρνψα έν  βλέμμα πέριξ μου καί προς μεγίστην 
μου έκπληξιν είδα ότι ό παχύσαρκος πραγματευτής καί 
έγώ ήμεθα μόνοι, καί όλοι οί άλλοι είχον φύγη. Καί 
ή μάμμη μου ώσαύτως είχε φύγη, έγώ δέ καθόλου δέν 
τήν είχα συλλογισθή. "Ολοι οί άλλοι είχον συνα- 
θροισθή πέριξ ένός ισχνού καί υψηλού άνθρώπου, όστις 
έπάνω άπό τή γούνα του έεροροϋσε ενα μακράν γελέ- 
κομε ύάλινα κομβιά, έκ τών όποιαν εις πάσάν του κίνη- 
σιν έξήρχετο μία ασθενής καί άμυδρά λάμψις.

Εκτός τού περιέργου τούτου γελέκου του ό ισχνός

αύτός άνθρωπος δέν είχε τίποτε τό έλκυστικόν. Καί 
όμως όλοι έτρεχον κατόπιν του, όλοι τόν παρετήρουν, 
ώς νά ήτο ό άξιοπεριεργότερος άνθρωπος τού κόσμου.

«Δέν βλέπω τίποτε περίεργο ς αύτόν« είπα εις τόν 
συνοδεύοντά με.

«Μπορεί νά  έχετε δίκαιον, άλλά βλέπετε πώς άρέσει 
εις όλους. Κυττάξετε — αύτόν άκολουθεΐ ό άμαξας 
σας Κωνσταντής μέ τό ώραίο τό ζωνάρι, αύτόν άκο- 

] Λουθεί ό ύποδηματοποιός μέ τήν φυσαρμόνικά του, ή 
ι νύμφη μέ τά κομπιά της, άκόμα δέ καί ή γραία μέ τό 

ψαλτήρι της, καί όλα τά παιδιά μέ τές σφυρίκτρες των.»
Έκύτταξα πέριξ μου, καί πραγματικώς, όλοι ήκο

λούθουν αύτόν τόν ’ισχνόν πραγματευτήν μέ τά ύάλινα 
κομπιά, καί όλοι τόν έθαύμαζαν. Συναίσθημα άγα- 
νακτήσεως με κατέλαβε, διότι αύτή ή συμπεριφορά τών 
άνθρώπων μοί έφάνη ώς μεγάλη προσβολή καί περι
φρόνησή καί άπεφάσισα άμέσως νά. παραγκωνίσω αύτόν. 
τόν άνθρωπον μέ τά ύάλινα κομπιά.

«Καί νομίζετε ότι δέν είμπορώ νά τόν ύπερτερήσω;»
«Αύτό είναι τούλάχιστον ή πεποίθησίς μου» άπήν- 

τησεν ό παχύς πραγματευτής.
«Τότε λοιπόν άμέσως θά σάς άποδείξω ότι άπα- 

τάσθε» ανέκραξα καί δραμών ταχέως πρός τόν άνδρα 
μέ τό γελέκον άνεφώνησα:

«Ακούσατε, θέλετε νά μού πωλήσετε τό γελέκοσας;»
Ό  κάτισχνος άνήρ έστράφη πρός τό φώς τού ήλιου,

' ούτως ώστε τά κομβία του άπήστραψαν άμυδράν τινα 
λάμψιν, καί είπε:

«Μέ δλην τήν εύχαρίστησιν σάς τό πωλώ, άλλά 
είνε πολύ ακριβό».

«Δι’ αύτό μή σας μέλη, είπέτε μου μόνον πόσον 
στοιχίζει».

Ό  άνήρ έγέλασε χλευαστικώς καί είπε:
«Καθώς βλέπω είσθε άκόμη πολύ άπειρος, καί δέν 

μού φαίνεται καθόλου παράδοξο κατά τήν ηλικία σας· 
δεν έννοείτε ούτε κάν περί τίνος πρόκειται. Τό γελέκο 
μου δέν στοιχίζει τίποτε, διότι ούτε λάμπει ούτε ζεσταί
ν ε ι· τό γελέκο, σάς τό δίδω χάρισμα· άλλά διά κάθε 
κομπί τού γελέκου πρέπει νά μού πληρώσετε ένα 
βούβλι. Αύτά τά κομπιά είναι άληθές ότι δέν ζεσταί
νουν ούτε λάμπουν μόνα των, εϊμπορούν όμως νά 
λάμπουν όταν τά βλέπη ό ήλιος, καί δι’ αύτό άρέσουν 
εις όλους».

«Καλά,» -άπεκρίθην έγώ «σάς πληρώνω διά κάθε 
κομπί ένα βούβλι, — βγάλετε τό γελέκο σας».

«Δέν μπορώ νά  τό βγάλω, προτού νά  μού μετρή
σετε τά χρήματα».

«Πολύ καλά, Ιδού!»
Έβαλα τό χέρι μου ’ς τήν τζέππη καί έβγαλα ένα 

ρούβλι. "Επειτα έβαλα διά δευτέραν φοράν τό χέρι 
μου 'ς τήν τζέππη, άλλά . . . ή τσέππη μου ήταν άδει- 
ανή . . . τό θαυματουργό ρούβλι μου δέν εύρίσκετο 
πλέον . . . ήτον χαμένο . . . άφαντον . . . διά παντός. 
"Ολοι οί άνθρωποι μί: έκκύταζαν καί ¿γελούσαν.

Έ κλαυσα πικρά δάκρυα καί . . . έξύπνησα.

7 ·
"Ητον ήδη πρωΐ. Ή  μάμμη μου ϊστατο παρά τή 

κλίνη μου κρατούσα εις τήν χείρα έν  άργυρούν βοο- 
βλιον, τό σύνηθες χριστουγεννιάτικο δώρόν μου.

ΚΛΕΙΩ. 2&1

I llllllll » ■ Μ Ι

7 ΡΙΠ *

Ένόησα ότι όλα τά συμβάντα ¿κείνα ήσαν μόνον 
όνειρα, καί έσπευσά ν ά  διηγηθώ είς τήν μάμμην μου 
τό αίτιον,· διά τό όποιον Ικλαυσα.

«Παιδάκι μου» 
άπήντησεν ή 

μάμμηκτό όνειρό 
σου είνε ώραίο, 
άν μάλιστα τό 
έννοήσης όρθώς.
Είς τούς μύθους 
καί είς τά παρα
μύθια ύπάρχουν 
πολλάκις κρυμ- 
μέναι μεγάϋλαι 
άλήθειαι. Τό 

ρούβλι, τό ό
ποιον δέν ¿ξο
δεύεται ποτέ, εί
νε κατά τήν γνώ
μην μου τό τ α 
λ έ ν τ ο , ήεύφυία, 
τήν οποίαν δίδει 
ό Θεός είς τόν 
άνθρωπον κατά 
τήν γέννηβίν ■ 

του.
Αύτή ή εύφυΐα 

άναπτόσσεται, 
αύξάνει, όταν ό 
άνθρωπος είξεύ- 
ρη νά συγκρατή 
τάς δυνάμεις του.
Τό βούβλι πού 
δέν ¿ξοδεύεται 
ποτέ, είνε μία 
δύναμιζ, ή όποία 
δύναται νά υπη
ρέτηση τήν άλή- 
θειαν καί τήν 
άρετήν πρός όφε
λος τής άνθρω- 
πότητος, καί είς 
τοϋτο συνίσταται 

ή μεγαλητερα 
άπόλαυσις διά 
κάθε άνθρωπον, 
ό όποιος έχει 
καλήν καρδίαν 
καί καθαρόν 

νοϋν. "Οτι δή
ποτε πράττει ό 

• άνθρωπος ούτος 
πρός ώφέλειαν 
καί εύημερίαν 
τού πλησίον, δέν
ελαττώνει καθόλου τόν πνευματικόν του πλούτον, 
άλλά τούναντίον, όσψ περισσότερα καλά έξέρχονται 
έκ τής καρδίας του τόσψ πλουσιωτέρα γίνεται αύτή ή 
καρδία του, 'Ο άνθρωπος έκείνοζ μέ τό γελέκο έπάνω 
άπό τή γούνα είνε ή μ α τ α ιό τ η ς , διότι τό νά  φορή 
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κανείς γελέκο μέ γυάλινα κομπιά έπάνα’ άπό τή γούνά 
του είνε τόσον άνωφελές καί περιττόν, όσον τό νά  έπι- 
διώκη έπαίνους καί έγκώμια καί τά τοιαϋτα. Αύτή ή

μ α τα ιότηςσκο- 
τίζει τόν νοϋν 
μας. "Οσα έκα
μες μέ τό θαυ
ματουργό · σου 
ρούβλι είναι πο
λύ μικρά, όταν 
συλλογισθή κα
νείς τί είμπο- 
ροϋσες νά κάμης 
μέ αύτό τό άσω- 
στο ρούβλι. Έ 
φυγες άπό έμέ, 
ή όποία είς τό 
όνειρό σου ή
μουν ή προσω
ποποίησή τής 

πείρας. “Έπαυσες 
αίφνης νά  συλ

λογίζεσαι τήν 
ώφέλειαν τής 
άνθρωπότητος, 

καί ¿ζητούσες μό
νον νά σέ θαυ
μάζουν καί νά 
σέέπαινοϋν. Ή- 
θέλησες νά άγο- 
ράσης όλα τά· 
γυάλινα κομπιά, 
τά όποια δέν έ
χουν καμμίαν έ- 
σωτερικήν άξίαν, 

.καί τότε αίφνης 
έχάθη καί ή δόξα 
σου. Ή το  φυσι-1 

κώτατον, καί 
χαίρω πολύ όπού 
έλαβες αύτό τό 
μάθημα είς τόν 
ύπνο σου. Εύ
χομαι ν ά  μείνη 
είς τόν νοΰν σου 
ανεξάλειπτο αυ
τό τό όνειρο. 
Πάμε τόρα ’ςτήν 
έκκλησιά, κ’ έ
πειτα άπό τή λει
τουργία πηγαί
νουμε ’ ς τήν ά· 
γορά καί ψωνί
ζουμε όλα δσα 
ήγόρασες ’ς τό 

όνειρό σου, διά τούς πτωχούς».
«Ό χι δλα, γιαγιά  μουί "Ενα μόνον όχι!»
Ή  μάμμη έμειδίασε καί είπε:
«Βέβαια γνωρίζω πώς δέν θέλεις ν  άγοράσης τά 

γυάλινα κομπιά».
:>6

ΚΑΛΛΟΝΗ.
W. Pittard.
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«Ούτε γλυκίσματα ούτε καρύδια» άπήντησα έγώ.
Ή  μάμμη έγεινε σκεπτική καί είπε: «Δέν έννοώ

γιατί νά  στερηθής καί σύ μιά μικρά εύχαρίστησι. Ά ν  
όμως μπορείς ν’ άγοράσης κάτι τι καλήτερο, τότε μά
λιστα».

Ένηγκαλίσθην τήν μάμμην μου καί έκλαυσα. Ή  
μάμμη ένόησεν άμέσως ότι αύτά <ά Χριστούγεννα δέν 
θά  έξώδευα τά χρήματά μου μόνον διά τον έαυτόν μου.

"Οτε πραγματικός έξετέλεσα .τήν πρόθεσίν μου

 -------
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Έ ν Άάήναις 9·/21· Δβιαμβρίου-
Αγαπητέ,

Μετά τό γεύμα, δίς ή τρίς τής έβδομάδος, κάμνω 
περίπατον μέχρι Πατησίων, διά τής μακράς καί εύθείας 
ομωνύμου λεωφόρου, έφ’ ής κείται ή  πολυτεχνική 
Σχολή, καί τό Κεντρικόν Μουσεϊον. Έ χ ω  έκλέξη θέσιν 
τινά έξ ής, στηριζόμενος έπί ένός μανδροτοίχου, θεώμαι 
τόν Πειραιά, τό Φάληρον, τόν Σαριυνικόν, τόν έλαιώνα, 
άνελισσόμενα γραφικώς είς θαύμάσιον πανόραμα. Ός 
γυνή  φιλάρεσκος διά νέας έκάστοτε στολής περιβάλ- 
λουσα τό κάλλος αύτής, ό όρίζων εκείνος έκεί διά τών 
ποικίλων διαγραφών αύτοϋ, έμποιεί έκάστοτε νέαν έκ. ' 
πληξιν, προκαλεί νέον θαυμασμόν. Moi άρέσκει πρό 
πάντων όταν τό σύνολον έκείνο τών άποχρώσεων καί 
τών σχημάτων περικαλύπτη λεπτή διαφανής όμίχλη, ύφ’ 
ής τόν άραχνοειδή πέπλον διαφαίνεται τό μαγευτικόν 
τοπίον άμύδρόν, συγκεχυμένον, μαντευόμενον μάλλον 
ή βλεπόμενον, ονειρώδες, κυμαινόμενον μεταξύ ύπάρ- 
ξεως καί άνυπαρξίας. .

Προχθές λοιπόν τήν Τρίτην, άφ’ ού παρέσχόν καί 
πάλιν είς τούς όφθαλμούς μου τήν αισθητικήν αύτήν 
άπόλαυσιν, έξηκολούθησα τόν δρόμον μου. Ό  καιρός 
ήτο ώραϊος, ό άήρ βαλσαμωδης, τό άναπνέειν Αληθής 
τέρψις · εύρέθην πέραν τών Π ατησίων ό νοϋς μου 
έτρεχεν άπό σκεψεως εΰς σκεψιν. Αίφνης ήσθάνθην 
ισχυρόν κλονισμόν, ήκουσα φοβερόν κρότον, ώς έκπυρ- 
σοκροτήσεως πολλών όμοϋ τηλεβόλων καί είς Ικανήν 
άποστασιν, είδον êv οικοδόμημα άνατινασσόμενον είς 
τόν άέρα. 'Ό λα αύτά συνέβησαν τόσον αίφνιδίως, τό
σον ταχέως ώστε δέν ήμπορώ ν ά  σέ βεβαιώσω τί ήσθάν- 
θην πρώτον καί τί δεύτερον. ’Ήδη ήκούοντο κραυγαί, 
έτρεχον άνθρωποι. Πλησίον μου διήλθε σπεύδων χω
ρικός τις. Τ ί τρέχει; τόν έρωτώ.

— Ό  μύλ'ος τού Τσίγκρη τινάχθηκε 'ς τόν άέρα· 
θ ά  σκοτώθτ|καν καί άνθρωποι'.

Τάς λέγεις ταύτας. είπεν άσθμαίνων, έξακολουθών 
νά  τρέχη· έτάχυνα κ' έγώ τά βήματά μου άκολουθών 
αύτόν.

Μετά δέκα περίπου λεπτά έφθάσαμεν είς τόν τόπον 
τού δυστυχήματος· τό εύμέγεθες έργοστάσιον, δπερ 
πρότερον ήτο άτμόμυλος καί έπειτα μετεβλήθη είς πυ- 
ριτιδοποιείον, κατέκειτο διεσκορπισμενον είς σωρόν 
άμορφων έρειπίω ν φλόγες περιλείχουσαι τά ξύλινα 
αύτού μέρη καί ύψούμεναι ύπέρ τήν στέγην διέχεον 
άπαισίαν λάμψιν.

. Τ ί είχε συμβή; Πλούσιος βιομήχανος Πειραιώς θέ- 
λων ν ’ άγοράση τό έργοστάσιον τούτο έκ τής έθνικης

ταύτην, ή ψυχή μου ένεπλήσθη τοιαύτης χαράς, οΐαν 
ούδέποτε πρότερον είχον αίσθανθή. Έ κ  τής συναι- 
σθήσεως ό τ ι' έθυσίασα τάς μικράς μου διασκεδάσεις 
χάριν τών άλλων, ήσθάνθην πλήρη καί άμιγή εύδαι- 
μονίαν.

"Εκαστος είς τήν θέσιν μου είμπορεί ν ά  λάβη πείραν 
τού είς έμέ συμβάντος · καί είμαι βέβαιος, ότι έ ν  τοίς 
λόγοις μου ούδέν ψεύδος θά εύρη, άλλά μόνον άλή» 
θειαν.
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τραπέζης, είς ήν είχε /μεταβιβασθή ή κυριότης αύτοΰ, 
ήλθεν έκ πειραιώς έφ’ άμάξης μετά τίνος μηχανικού 
καί ένός ύπαλλήλου του. Ή  άμαξα είχε σταματήση 
πρό τής πύλης τού έργοστασίου είς δ είσήλθον οί τρεις 
άνδρες. Ό  Αμαξηλάτης ήκολούθει κρατών άνημμένογ 
σιγάρον είς τά χείλη.

— Δ έν τό σβύνεις, καϋμένε, τό τσιγάρο σου; έδώ 
ήτο μιά φορά πυριτιδοποιείον · ποιόζ ξεύρει τί μπορεί νά 
γίνη, είπεν ό έκ Πειραιώς βιομήχανος.

Ό  Αμαξηλάτης δέν έσβυσε τό σιγάρον του, άλλά 
καπνίσας αύτό ολίγον άκόμη, έξήλθε πρός τήν θύραν 
καί έρριψεν αύτό ύπό μικράν ξυλίνην κλίμακα. Άμέ
σως, πρός μείζονα άσφάλειαν, διευθύνθη πρός τό μέρος 
έκείνο δπως συνθλίψη διά τού χοδός τό σιγάρον. Τότε 
έγένετο φοβερά έκπυρσοκρότησις καί τό όλον οικοδό
μημα άνετράπη καί κατέρρευσε μετά πατάγου. Τηλι- 
καύτη ήτο ή όρμή τής έκρήξεως ώστε ξύλα καί σανίδες 
καί κέραμοι άνετινάχθησαν έκατοντάδας μέτρων μα
κράν. Δύο τών άνδρών εΰρον οίκτρότατον θάνατον, 
διαμελισθέντες καί άπανθρακωθέντες· ό βιομήχανος 
έπαθε κάταγμα τής κνήμης τού δεξιού ποδός, εύρέθη 

''δέ ύπό καταρρεύσαντα τοίχον, ύπό σωρόν ξύλων καί 
λίθων.

Αγροφύλακες καί περίοικοι συνέδραμον πανταχό- 
θ ε ν  μετά μίαν δέ ώραν έφθασεν έν  σπουδή απόσπασμα 
σκαπανέων (στρατιωτών τού μηχανικού), οΐτινες ύπό 
τάς διαταγάς άξιωματικοΰ είργάσθησαν γενναίως πρός 
κατάσβεσιν τού πυρός.

Τό θέαμα έν  τή τραγικότητι αύτού είχεν άπαισίαν 
μεγαλοπρέπειαν· πόσον άνωτέρα είνε ή πραγματικότης 
τού πλάσματος! άνέγνωσα πολλάς περιγραφάς τού 
Δίκενς καί τού Ζολά, άνέγνωσα σκηνάς φοβερών άγω- 
νιών, σπαραξικάρδιων ολέθρων, άλλά τά διαμελισθέντα 
καί άπανθρακωθέντα έκείνα πτώματα, οί βιαίως έκ- 
σφενδονηθέντες άμορφοι έκεΐνοι Ανθρώπινοι όγκοι 
συνεκλόνησαν τήν φαντασίαν μου όσον δέν θά  κατώρ- 
θουν χιλιάδες περιγραφικών έπιθέτων καί βημάτων.

Φαίνεται ότι α ί ήμέράι αύταί ε ίνε  ήμέραι σφοδρών 
συγκινήσεων· πριν συνέλθα’όιν αί Άθήναι έκ τής ταρα
χής, γεγονός άλλης φύσεως συνετάραξεν αύτάς. Άπό 
τής εσπέρας, έν  ταις πλατείαις καί ταϊς όδοϊς όμιλοι 
συνδιελέγοντο μετ’  ένδιαφεροντος · κίνησίς τις έπεκράτει 
ώσεί άσύνηθές τι συνέβαινε· διεδίδετο ότι ό κ. Τρικού- 
πης άπεχώρησεν έκ τής Βουλής μεθ’ όλης τής ύπ’ αύτόν 
άντιπολιτεύσεως · τήν επαύριον αί πρωϊναί έφημερίδες 
έπεβεβαίουν τό πράγμα· μετά τήν οίονεί άκύρωσιν τής 
έκλογής τών δέκα τρικουπικών βουλευτών, Αττικής καί
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Βοιωτίας ή άντιπολίτευσις άπήλθε σύσσωμος τού Βου- 
λευτηρίου· όσον άπαθώς καί άν  κρίνη τις τό πράγμα 
δέν δύναται ν’  άρνηθή ότι- ή πλειοψηφία κάμνει κατά- 
χρησιν τής δυνάμεώς της· τό άδικον καί προμεμελετη- 
μένον τής προγραφής ταύτης θά έννοήσης άν σοί εϊπω 
ότι μεταξύ τών δέκα άποβλήτων τού Βουλέυτηρίόυ συγ
καταλέγεται καί ό κ. Άνδρέας Συγγρός, ό μέγας 
τού έθνους εύεργέτης, δστις δέν ήτο κάν έν  Άθήναις 
τάς παραμονάς τών έκλογών δπως έπηρεάση τό φρό
νημα τών έκλογέων· ούδ’ έσκέπτετο περί βουλευτείας, 
άλλ’ Αθηναίοι πολίται τιμώντες τόν άνδρα έξέθηκαν 
θι’ αύτόν κάλπην, ό δέ λαός τού νομού Αττικής καί 
Βοιωτίας, έμπλησθείς θαυμασμού διά τήν αληθώς ηγε
μονικήν ύπέρ τής παθούσης Θεσσαλονίκης δωρεάν, 
έψήφισεν ύπέρ αύτού ένθουσιωδώς · καί έν  τούτοις έξη- 
λάθη τούς Βουλής, έν  όνόματι τής πολιτικής εύθύτητος, 
τού σεβασμού πρός τήν καθολικήν ψηφοφορίαν! . . . .

Γνωρίζεις τά κατά τό Λαχεΐον τών Αρχαιοτήτων, 
ού λαχνοί εκποιούνται καί έκτός τής Ελλάδος· τό έξ 
αύτού έναπομένον κέρδος χρησιμοποιείται είς άνασκα- 
φάς ύπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας· πόσα πολύτιμα 
εύρήματα άνήγαγεν είς τό φώς ή Εταιρεία αϋτη έκ 
τού ευλογητού καί άνεξαντλήτου είς πολυτίμους τής 
τέχνης θησαυρούς . έλληνικού έδάφους! Τό Λαχείον 
τών Αρχαιοτήτων έξεκυβεύθη πρό τίνος, ό δέ πρώτος 
κερδαίνων άριθμός, άντιπροσωπεόων είκοσάκις χιλίας 
περίπου δραχμάς έλαχεν είς πτωχόν έργά την ή τύχη 
δέν άγαπά τά πτωχόσπιτα, έν  Άθήναις τούλάχιστον 
κρούει συνήθως τήν θύραν τών μαρμαρίνων μεγάρων- 
ή τοιαύτη έπί τό λαϊκόν τροπή τών αισθημάτων τής 
τυφλής θεάς ένεποίησεν εύάρεστον έντύπωσιν είς τόν 
λαόν· έν  τώ βάθει τής εύχαριστήσεως ταύτης ένδεχό- 
μενον ν ά  ύπάρχη ή έλπίς ότι άφ’ ού ή Τύχη έμβήκε 
μίαν φοράν εις τάς πτωχάς συνοικίας θά πλησιάση καί 
είς τό Κατώφλιόν των.

' Αγαπάς άκόμη μετά τού αύτοΰ πάθους τήν παγο
δρομίαν; σέ φαντάζομαι μέ τά Απαραίτητα σου Schlitt
schuhe είς τήν χείρα, διευθυνόμενον έσπευσμενως είς 
Johannapark ή Rosenthal, ύποδυόμενον αύτά καί άφιέ- 
μενον είς τήν έλαφράν εκείνην έπί τού πάγου έπολί- 
σθησιν, τήν όποίαν ή φαντασία σου ήγάπα ν ά  κοσμή 
διά καμπών καί περιστροφών, διά παντοίων παγοπεδι- 
λικών άραβουργημάτων, τολμηρών κλίσεων τού κορμού 
καί δεξιών είτα άνακτήσεων τής ισορροπίας. Ε ν θ υ 
μείσαι ότι κάποτε ωραία χείλη, τά όποία τό ψύχος 
καθίστα έτι πορφυρώτερα, σέ ήρώτων ά ν  είς τήν Ελλάδα 
εινε γνωστή ή χιών καί άν ήξεύρωμεν τί πράγμα εινε 
ό πάγος. Ά ν  σ’ έρωτήση καί πάλιν κανείς, είπέ μετ’ 
έθηκής ύπερηφανείας ότι είς μερικά μέρη τής 'Ελλάδος  
κάμνει τόσον ψύχος, ώστε περισσεύει νά  δανείσωμεν 
καί εις άλλους. Έ λαβον εύκαιρίαν ν’ άναγνώσω έπι- 
στολήν Αξιωματικού, ύπηρέτούντος έν  Νεζερφ, ένί τών 
ορεινότερων μεθοριακών σταθμών. Έ π ί ήμέρας όλας 
έπιπτεν άκαταπαϋστως χιών. Τ ό  έν  τάίς ύδρίαις ύδωρ 
έπάγωσε, ομοίως δέ καί ή έκεί πλησίον λίμνη, τό δέ 
θερμόμετρον έθραόσθη έκ τού ψύχους. Συγχρόνως δέ 
καί λύκοι είσήλασαν είς τά χωρία· έξ έφώρμησαν κατά 
ποιμνίου, άλλά καταδιωχθέντες ύπό τών χωρικών καί 
τών ποιμένων ύπεχώρησαν μετά κρατεράν Αντίστασιν. 
Ά λλοι περιεκύκλωσαν τήν κατοικίαν Αξιωματικού, δστις

μετά πολλά βάσανα κατόρθωσε νά  άρη τήν πολιορ
κίαν · άλλ’ οί λύκοι ούτοι συναντήσαντες βούν κατε- 
κερμάτισαν καί κατέφαγον αύτόν. Παιδίον ξυλευόμενον 
είς τό δάσος κατεδιώχθη ύπό λύκων, άλλά κατόρθωσε 
ν ’ άναρριχηθή είς δένδρον καί νά σωθή.

Π α ρ επ ίδ η μ ο ς .

15./27. Δεκεμβρίου.

Ήξεύρεις ότι παρά τήν Μητρόπολιν κείται μικρο- 
σκοπικός ναΐσκος, τιμώμενος έπ’ όνόματι τού Αγίου 
’Ελευθερίου. Ό  άγιος ούτος, ώς θ ’ άγνοής βεβαίως, 
όφείλει είς τό όνομά του τό μέγα καί Απεριόριστον 
γόητρον δπερ έξασκεΐ έπί τών γυναικών. Γεραίρεται 
ώς έ λ ε υ θ ε ρ ώ ν  αύτάς έκ τών ώδίνων τού τοκετού, 
διά τούτο μετ' άκρας εύλαβείας προσέρχονται εις τό 
ναΐδριόν του, έορταζομένης τής μνήμης του, ού μόνον 

ι άπλοϊκαί γυναίκες τού λαού άλλά καί άνεπτυγμέναι 
κυρίαι· αί. φοβεραί συγκινήσεις τού τοκετού, ή έλπίς 
μυστηριώδους τινός καί θαυματουργού Αρωγής κατά 
τάς κρισιμωτάτας έκείνας στιγμάς καθιστά πάσας ίσας 
ένώπιο.ν τού Ά γιου  Ελευθερίου.

Πριν φθάσω είς τόν ναΐσκον είδον ένθεν καί ένθεν 
πωλητάς κ ο υ λ ο υ ρ ί ω ν  χαρατεταγμένους· περαιτέρω, 
ϊσταντο ρακένδυτοι καί βυπαραί έπαίτιδες · έφ’ όσον δέν 
διέβαινε εύλαβής τις χριστιανός ή χριστιανή, συνωμίλουν 
πρός άλλήλας, έγέλων, άλλ ’ ώς ένεφανίζετό τις, ή μορφή 
των έλάμβανε διά μιάς έκφρασιν δυστυχίας, ή φωνή 
των καθίστατο θρηνώδης έπικαλουμένη τόν οίκτον, θά 
έλεγες ότι καί αύτά τά βάκη των έκλαιον· άλλά μόλις 
παρήρχετο ό διαβάτης έπανήρχετο ό γέλως, ή προσωπίς 
4γίνετο πάλιν πρόσωπον.

Ό  ναΐσκος Από τινων έτών περιβάλλεται ύπό κιγ- 
κλιδωτού περιαυλίου, ου τό έδαφος είνε έπεστρωμένον 
διά ψηφοθετημάτων άριστερά τής θύρας, έπί τηλίας, 
ήσαν έκτεθειμένα παντοειδή κηρία, μεγάλαι- πάλλευκοι 
κηρολαμπάδες, υποκίτρινα Α γ ιο κ έρ ια .  Παρά τό αύτό 
σχεδόν έκείνο π α γ κ ά ρ ι ,  έπί κεχρωματισμένης ξυλίνής 
τραπέζης έκειτο σινουργής λεκάνη πλήρης αγιασμού · 
{ερεύς έβάπτιζεν είς αύτόν σταυρόν έχοντα κοράλιον 
εις τό άκρον καί προέτεινεν αύτόν είς τά χείλη τών 
εύλαβών.

Ό  ναΐσκος ήτο ύπέρμεστος πλήθους εκχειλίζοντας 
μέχρι τού προαυλίου· ένεκα τών έπιπροσθούντων συνω- 
στιζομένων σωμάτων αδύνατον νά  διακρίνη τις τό έσω- 
τερικόν τής έκκλησίας · διά μέσου τής μυρσινοκοσμήτου 
θύρας κηρία τινά άνημμένα διέχεον παλμώδη λάμψιν, 
ό δ’ άήρ έκ τής θερμότητος έφαίνετο ώς κινούμενος· 
έπειτα έφαίνοντο κεφαλαί μετά παντοίων πίλων, 
κεκοσμημένων διά πτερών στρουθοκαμήλου, ή πτηνών, 
ή άνθέων, κεφαλαί .μετά κ α λ ε μ κ ε ρ ίω ν  ή έρυθρών 
φεσίων μέ χρυσοΰν π α π ά ζ ι καί μακράν φούνταν· έσω
θεν ήκούοντο αί ύπόρρινοι καί μονότονοι φωναί τών 
Ιεροψαλτών καί ή ψαλμψδούσα άπαγγελία τού ίερουρ- 
γούντος· τόν έκ σωμάτων έκεΐνον τοίχον διέσχιζεν 
ένίοτε ό έπίτροπος, βαντίζων έξ άργυροΰ κανού διά 
βοδελαίου τάς εύλαβείς, προτείνων ύπό τήν βίνα αύ- 
τών τόν έπηργυρωμένον δίσκον καί κραυγάζω ν διά τό 
λάδι τής έκκλησίας!» ·

Ή ρχισαν ήδη αί προπαρασκευαί διά τάς έορτάς τών 
Χριστουγέννιυν καί ή πόλις λαμβάνει κατά μικρόν έορ-
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td.oip.oy άναβολήν · τώ έμπορικά καταστήματα δια
κοσμούνται διατάσσοντα μετά καλαισθησίας τά ύφάσ- 
ματα αύτών ή τά κομψοτεχνήματα· μί μεγάλαι ύάλινοι 
προθήκαι τών βιβλιοπωλείων άπαστράπτουσι κατά 
γράμμα έκ των περικοσμήτων καί πολυτελώς χρυσόδε
των βιβλίων, όλιγίστων δυστυχώς έλληνικών-, τών 
πλείστων γαλλικών, τών άλλων γερμανικών ή άγγλι- 
κών. Διερχόμενος διά . τής όδοΰ Πινακωτών άκούω

οξείς καί παράτονους ήχους σ ο υ ρ α υ λ ί ο υ ,  έρωτώ'τόν 
μεθ’· ου συνεβάδιξον καί μοί λέγει δτι είνε αί πρόβαν 
όιά τά κ ά λ α ν δ α ,  άτινα έδώ ψάλλονται έν  τυμπάνφ 
καί . . . σ ο υ ρ α υ λ ίω .

Περί τών Χριστουγέννων καί τής Πρώτης του έτους 
έν Άθήναις, προσεχώς.

Σέ φιλώ.
Π α ρ ε π ίδ η μ ο ς .

Ε Α Ρ Ι Ν Α  Κ Υ Μ Α Τ Α .
Μυθιστόρημα ύπό I BAN ΤΟ ΤΡΓΕΝ ΙΕΦ . 

(Συνέχεια.)

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ EMMA.

«Είνε δυνατόν;» άπήντησεν έκβίνη ώσαύτως ψιθυρίζουσα, καί 
συγχρόνως ήπείλησε διά του δακτύλου τόν Σ ανίν, είτα δέ άπέλυσβ 
τόν Δένχωιρ καί τον ύψ ηλόλιγνον γραμματέα, όστις προφανώς ήτο 
μέχρι παραφροσύνης έρωτ«υμένος etc αύτήν, διότι όσάκις παρίτήρει 
αυτήν έμενε πάντοτε κεχηνώς. Ό  Δέάχωφ άπεμακρύνθη άμέσως, 
μετά τής εύγενούς υπο
ταγής οίκογενειακοΰ φί
λου, όστις μέ μ ία ν  μό
ν η ν  λέξιν  έννοεί τί 
όφείλει ν ά  πράξη. Ό  
γραμματεός τούναντίον 
ήθέλησε ν ά  ένα ντιω θί, 
άλλ’ ή Μαρία Κικολά- 
γεβνα τδν άπεδίωξβ μέ 
όλην τήν  έλεοδερίαν.

.(Πηγαίνετε είς την 
πριγκίπισσάνσας» είπεν 
είς αυτόν — (τότε διέ- 
τρςβεν έν Βεισβάδη μία 
κάποια prindpessa di 
Monacco, ήτις είχε κα
ταπληκτικήν όμσιότητα 
πρός κοινήν τιν ιϊ έταί- 
ραν) —  οδιατί δέλετε 
νά  οπαταλάτε τόν και
ρό σας έδώ μέ μ ίαν γυ
ναίκα τού λαού δπως 
είμαι έγ ιδ ;·

«Μέ συγχωρείτε, εύγενεστάτη κυρία μου,« άπήντησεν ό δυστυχής 
γραμματεύς μέ ειλικρινές ήθός «όλες ή πριγκίπισσες του κόσμου,

Α λ λ ’ ή Μαρία Νικολάγεβνα ήτο άνηλεής, καί δ γραμματεύς 
ήναγκάοδη νά  άποχωρήση μέ δλην του τήν χωρίστραν.

Ή  Μαρία Νικολάγεβνα ήτο τήν ήμέραν. ταύτην ένδεδομένη 
κατά τρόπον έπαυξάνοντα τά θέλγητρά της. ’Εφόρει έοδήτα μετα. 
ξ ίνη ν  ροδόχρουν μέ χειρίδας à l a  F o n t a n g e s .  ’Από έκατέρου τών 
ώτων της έκρέματο άδάμας. Ή  λάμψις τώ ν όφθαλμών της δέν 
ύπελείπετο τής λάμψεως τώ ν άδαμάντιυν της. ’Εφαίνετο δέ ή ψυχι
κή της διάδεοις ίόθυμοτάτη.

ΕΙπεν· είς τδν Σ α νΙν  νά  καδήοη πλησίον της καί ήρχιοε ν ά  τφ 
διηγήται περί τώ ν Παρισίων, δπου έακόπευε νά  μεταβή μετ' δλίγας 
ήμέρας· έπειτα δέ περί τώ ν Γερμανών, οί όποιοι είναι έπαχδείς καί 
μωροί όταν θέλουν ν ά  είναι εύφυεϊς, καί άκαίριυς εύφυεϊςδταν θέλουν 
ν ά  είνα ι μιυροί- καί έπειτα τόν ήρώτηοεν έξαίφνης, — à brûle-pour
point, ώς λ έγ°υό ιν  οί Γάλλοι —  ά ν  είνε άληδές, δτι πρό *ινα>ν 
ήμερών είχε μονομαχήση χάριν τ ιν ό ; κυρίας μέ τόν άξιωματικόν, ό 
όποιος πρό ολίγου ήτο έδώ.

«Πόδεν τό έμάδετε;» έψιθόρισεν ό Σ α ν ίν  δλος έκπληκτος.
«Ό  κόσμος είνε γεμάτος άπό άντίλαλους, Δημήτρι Παόλοβιτς, 

άλλά είξεύρω έπίσης, ότι είχετε δίκαιον, χίλιες φορές δίκαιον, καί 
δτι έφερδήκετε ώς άληδινός Ιππότης . . . Πέτε μου, σάς παρα
καλώ, αύτή ή κυρία είνε ή άρραβωνιαστική σας;»

Ό  Σ α ν ίν  έρρυτίδιυσεν όλίγον τι τό μέτωπόν του.
«Καλά, καλά, δέν λέγαι πλέον τίποτε, δέν λέγω  πλέον τίποτε» 

προσέθηκε μετά σπουδής ή Μαρία Νικολάγεβνα. Σάς είνε δυσάρε-

’= -4 * ·

Β Α Σ ΙΛ Ε Υ Σ  Τ Η Σ  Ο ΛΛΑΝ ΔΙΑΣ 

ΓΟΥΛΙ ΕΛΜΟΣ Γ .

στον· συγχωρήσατε με, δέν τό ξανακάνω π λέον! Μ όνον νά  μή 
θυμώσετε..

Κατά τήν στιγμήν ταύτην είσήλδεν ό ΙΙολοσώφ έκ τού παρα
κειμένου δωματίου κρατών είς τάς χείράς του μ ία ν  έφημερίδα.

«Τί τρέχει; Μήπως τό τραπέζι είν ' έτοιμο;»
«Θά τό ετοιμάσουν 

άμέσως, ά λλά  κύτταξε 
έδώ, τί εύρηκα τώρα λί
γο  'ς τήν Μ έ λ ι σ σ α  
τ ού  Β ο ρ ρ ά  . . . .  
Ό  πρίγρηψ Γρομοβόη 
άπέδανε.»

Ή  Μαρία Νικολά- 
γεβνα ύψωσε τούς όφ- 
δαλμούς.

•Ά  . . .  Ό  Θεός 
νάχη τήν ψυχή του! 
Κ ά δε χρόνο» έξηκολού- 
δησε λέγουσα πρός τόν 
Σ α ν ίν  «’ς τήν έορτή 
τώ ν γενεθλίω ν μου 
έστόλιζε τό δωμάτιό 
μου μέ καμέλιες. Ά λ λ ά  
δέν άξιζε τόν κόπο νά  · 
περνάη γ ι ’ αύτό όλον
τό χεμώ να 'ς τήν Πε- 
τρούπολι. Τ ί ήλικίαν 
ε ίχε; Ά  ναί, είχε πε

ρασμένα τά έβδΟμήντα, πιστεύω,» είπε πρός τόν άνδρα της.
«Μάλιστα. ’Εδώ 'ς τήν έφημερίδα ε ίνε  μιά  μεγάλη περιγραφή 

τής κηδείας τθυ. Ό λ η  ή αόλή ήτο παρούσα, κ’ έδώ είνα ι καί μερι
κοί στίχοι, τούς όποιους έκαμε ό πρίγκηψ Κοβρίσκιν δι' αύτήν τήν 
εύκαιρία.»

Ά ,  πολύ νόστιμο.»
«Νά σού τούς διαβάσω;»
«Ό χι, δέν έχω καμμιά έπιδυμία ν ά  τούς ακούσω . . ,  Πάμε 

'ς τό τραπέζι. Οί ζω ντανοί πρέπει ν ά  κυττάζουν νά  ζούνε. Δημήτρ* 
Ώαύλοβιις, Δότε μου τό χέρι σας.»

*  «
*

Τό γεύμα ήτον, δπως καί τήν  προηγουμένην ήμέραν, έξαίρετον. 
Έπεκράτει μεγάλη εύδυμία κατά τήν διάρκειαν τού φαγήτού. Ή  
Μαρία Νικολάγεβνα ήξευρε ν ά  διηγήται, τούθ' δπερ είνε σπάνιον 
δώρον είς τάς γυναίκας, πρό πάντων τάς 'Ρωσσίδας. Δ έν  ήτο πάρα 
πολύ έκλεκτική είς τάς έκφράσεις της, καί πρό πάντων κατά τών 
συμπατριωτών ήτο δριμεία. Έπανειλημμένως ήναγκάσδη ό Σ ανίν  νά 
γελάση ένεκα τώ ν εύστόχων καί έπιτυχών εόφυολογιών της. Πρό πάν
των έμίσει ή Μαρία Ν ικολάγεβνα τήν υποκρισίαν, τάς κενάς φράσεις 
καί τό ψεύδος. Τάς κακίας ταύτας εύρισκε πανταχΟύ. 'Εφαίνετο ώσεί 
καυχωμένη καί κομπάζουσα έπί τφ ταπεινψ κύκλω, έντός τού οποίου 
διήγαγε τά πρώτά της έτη. Διηγήδη μερικά άνέκδοτα, άρκετά περί
εργο, περί τών γονέω ν της καί έκ τώ ν παιδικών της χρόνων. Έ λ εγεν  
δτι, άπαράλλαπτα δπως ή Ναταλία Κιρίλοβνα Ναρυσκίν,») ούτω καί

*) Ή  μήτηρ Πέτρου τού μεγάλου.

ΚΛΕΙΟ.

αύτή έφόρει ύποδήματα έκ φλοιού δένδρων. ’ Ο Σ α ν ίν  ένόησεν άμέσως, 
ότι ή Μαρία Νικολάγεβνα είχ* λάβη πολύ περισσοτέραν πείραν τού 
κόσμου, παρά έκατόν άλλαι γυναίκες τής ήλικίας της.

Ό  Πολοσώφ έν  τούτοις 
έτρωγε μετά προσοχής καί 
έπινε μετ' έπιστασίας, καί 
μόνον άπό καιρού είς και
ρόν προσήλωνεν ότέ μ έν έπί 
τής γυναικός του, ότέ δέ 
έπί τού Σ α ν ίν  τούς ύπολεύ- 
κους, καί κατά μ έν ιό  φαι- 
νόμενον τυφλούς, πράγματι 
δμως λ ίαν όξυδερκείς όφδαλ- 
μοός του.

«Πόσον άξιος πού είσαι!» 
έφώναζεν ή Μαρία Νικολά· 
γ εβ να , στραφείσα αίφνης 
πρός αυτόν·» μέ πόσην άκρί· 
βειαν καί εύσυνειδησίαν έξε- 
τέλεσες δλας μου τάς παραγ
γελίας 'ς  τή ΦραγκφοόρτηΙ 
Γ ιά  άνταμοιβή σου θ ά  σού 
έδινα ένα  φιλί 'ς τό κού
τελο — άλλά έσύ δέν δίνεις 
ένα ν  παρά γ ιά  τέτοια πρά
γματα.»

«Ναί, πραγματικώς, δέν 
δίνω  παρά,» άπεκρίδη ό Πο
λοσώφ καί έκοψε δι’ ένός 
άργυρού μαχαιρίου ένα  α ν α 
ν ά  ν  είς δύο τεμάχια.

Ή  Μαρία Νικολάγεβνα 
τόν παρετήρησε καί ήρχισε 
ν ά  κρούη τήν τράπεζαν ώς 
τύμπανον μέ τά άκρα τών 
δακτύλων της.

«Λοιπόν τό στοίχημά μας 
ισχύει άκόμη; ήρώτησε μέ 
ύφος βαθυσήμαντον.

«Ναί!» άπεκρίδη ό Πο
λοσώφ.

«Καλά. Θά χάσης.»
' «Ό  Πολοσώφ έτεινε πρός 

τά  έμπρός τόν πώγωνα.
αΧ-μ, Ό σο βέβαιη κι' ά ν  

ήσαι, Μαρία Νικολάγεβνα, - 
νόμίζω, αύτήν τήν φορά δά 
χάσης.»

«Γιά τί πράγμα έχετε στοιχηματίση; Μπορ 
μάθω;» ήρώτηοεν ό Σανίν.

«Ό χι . . . ακόμα,» άπήντησε γελώσα ή Μαρία Νικολάγεβνα

Τό ώρολόγιον έκτύπτησε τήν  έβδόμην. Ό  υπηρέτης άνήγγειλεν δτι 
ή άμαξα περιμένει έμπροσθεν τής δύρας. Ό  Πολοσώφ συνώδευσε 
τήν γυναΐκά τοο όλίγα βήματα καί έπειτα έρρίφδη άμέσως έπί μιάς

καδήκλας.
«Πρόσεξε όμως, μή λη· 

σμονήοης νά  γράψης 'ς τόν 
έπιστάτη!» έφώναξεν ή Μα
ρία Ν ικολάγεβνα έκ τού προ· 
θαλάμου.
. «Θά γράψω, μείνε ήσυχη. 

Έ γ ώ  είμαι φίλος τής τά* 
ξεως.»

39
Έ ν  ,έτει 1S40 τό έξωτε- 

ρικόν τού θεάτρου τής Βεισ- 
βάδης είχε πενιχροτάτην 
δψιν. Κ α ί ό θίασος τώ ν υπο
κριτών τού θεάτρου τούτου 
έν τη έλεεινή καί πλήρει άξι- 
ώσεων μετριότητι αύτοΰ, έν 
τή σχολαστική καί τετριμένη 
έξει του δέν ΰψούτο ούδέ 
κατά μ ία ν  τρίχα- ύπεράνω 
τού σημείου, δπερ δύναται 
νάδεω ρηθή ώς τό άνώτατον 
δι' όλα τά γερμανικά θέα
τρα, καί είς τό όποιον άνε- 
βίβασε τήν τέχ νη ν  κατά τούς 
νεωτάτους χρόνους ό θεα
τρικός θίασος τής Καρλσ- 
ρούης ύπό τήν «περίφημον· 
διεύθυνσιν τού κυρίου Δε-
β ρ ιέντ .

Ό πισθεν τού θεωρείου, 
τό όποιον ένοικίασεν «ή αύ· 
τής ύψηλότης ή πριγκίπισσα 
φθν Πολοσώφ» (καί ό θεός 
ήξεύρει, πώς ό ύπηρέτης. κα
τόρθωσε νά  τό πάρη — μή
πως πράγματι έδωροδόκησε 
τόν διοικητήν τής πόλεως 
όπισθεν λοιπόν τού θεωρείου 
τούτου εύρίσκετο μικρόν τι 
δωμάτιον, ηύτρεπισμένον μέ 
άνάκλιντρα. Π ρίν ή είσέλθη 

είς τό θεωρεΐον ή Μαρία Νικολάγεβνα παρεκάλεσε τόν Σανίν  
ν ά  σηκώση τά άλεξίφωτα, άτινα έχώριζον τό θεωρεΐον άπό τού 
θεάτρου,

ΙΈ π ε ια ι συνέχεια.)

Η ΝΕΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗ Σ Ο ΛΛΑΝ ΔΙΑΣ ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ.

έγώ ν ά  τό

r. JOHANN NEPOMUK von NUSSBAUM, μ ε τ ά  β ιογραφ ίας 
(έν β ε λ . 273)·

2. ΜΗΤΡΙΚΗ ε υ δ α ιμ ο ν ί α . Είκών ύπό E. Klinisch 
(έν β ε λ . 277)·

3· ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗ. Είκών ύπ ό  C. W. Pittard 
(έν σ ελ . 2 8 ι ).

4—6. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ( έ ν  σ ε λ . 284-85)· 
Ό  τή  2 3  νο εμ β ρ ίο υ  τ. έ. ά π οθα ν< ύν β α σ ιλ εύ ς  τής 

'Ο λ λ α ν δ ία ς  Γ ο υ λ ιέ λ μ ο ς  ό  τρ ίτος ε ίχ ε  γ ε ν ν η θ ή  τή  i g  
φ εβ ρουα ρ ίου  ι 8 ΐ 7 ·  Έ β α σ ίλ ε υ σ ε  π λ έ ο ν  τ ώ ν  τεσ σ α ρ ά 
κ ο ν τ α  έ τ ώ ν  έπ ί τ ο ύ  λ α ο ύ  τ ο υ  (ά ν α β ά ς  ε ίς  τ ό ν  θ ρ ό ν ο ν

τή 1 7  μαρτίου 18 4 9 )· Έ κ  το δ  πρώτου αότοΟ γάμου μετά 
τής βασιλίσσης Σοφίας, πριγίαπίσσής τής Βυρτεμβέργης, 
(άποθανούσης τή 3 Ιουνίου 1877) έγεννήθησαν αύτφ δύο 
υιοί, ό πρίγκηψ Αλέξανδρος δστις άπεθανε τφ 1882, καί· 
ό πρίγκηψ Γουλιέλμος δστις ώσαύτως άπέθαΥε νέος έν 
Παρισίοις. Τή γ  Ιανουάριου 1879 ό ύπερεξηκοντούτης 
ήδη μονάρχης ένυμφεύθη είς δεύτερον γάμον τήχ μόλις 
δεκαενεαετή πριγκίπισσαν Έ μ μ α ν  Αδελάίδα του \Val- 
ά εο ^ Ρ γ ^ ο ύ ί, έκ δέ τού γάμου τούτου έγεννήθη, τή 
3 1 αύγούστου ΐ 8 8 θ ,  ή πριγκίπισσα Βιλλελμίνη (Έλέν.ή- 
Παυλίνα-Μαρία), ήτις τώρα άναγορεύεται βασίλισσα τής. 
'Ολλανδίας.
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Ή  μ ε τ α ξ ύ  Γ α λ λ ί α ς  κ α ί  Α γ γ λ ί α ς  γ έ φ υ ρ α .  Ή  
άνάπτυξις τώ ν μέσων τής συγκοινωνίας παρέχει σήμερον πλείστας 
εύκολίας καί άνέσειζ προς μετάβασιν έπιβατών καί μετακόμισιν έμ- 
πορευμάτων άπό τού Καλαί είς τό Dover (άπό Γαλλίας είς Α γ
γλίαν). Α λ λ 1 ή άσφάλεια, ή ταχύτης καί δλαι αύταί α ί εύκολίαι 
όέν μάς άρκοδσιν άπ' έναντίας μάς κακοσυνειθίζουν μόνον· δέν 
μάς άφίνουν καμμίαν ήσυχίαν, έν  δσφ <ά τεράστια μέσα τής τέχνης 
παριστώαιν ήμίν δυνατόν καί πραγματοποιήσιμον τό Ιδεώδες έτι 
μεγάλητέρας τελειότητος. Ήμεταφόρτωσις ιώ ν  έμπόρευμάτων παρέ
χει- ήμίν πολλάς ένοχλήσεις καί προξενεί πολλάς δαπάνας· ή με- 
τάβασις άφαιρεί πολόν χρόνον, αί τρικυμίαι τής θαλάσσης είναι 
Βάρα πολύ όχληραί καί ή έκ τοδ ταξειδίου ναυτίασις άνυπόφορος.

Διά τό διεθνές έμπόριον έν  γένει, καί Ιδία διά τό μεταξύ 
Γαλλίας κα ί ’Α γγλ ίας έμπόριον, θ ά  ε ίχ ε  μεγίστην σπουδαιότατα 
άμεσος σύνδεσμος τής Μεγάλης Βρεταννίας μετά τής εύρωπαϊκής 
ήπείρου. Ή  άξία τώ ν ημερών καί τώ ν ώρών έν  τή παγκοσμίψ 
συγκοινωνίψ άνέρχεται είς έκατομμύρια. Ό  χρόνος τής ήμετέρας 
ύπάρξεως είνε περιωρισμένος· πρέπει ν ά  ζώ μεν ταχύτερα, ν ά  κερδί. 
ζω μεν ταχύτερα καί ν ά  καταναλίσκωμεν ταχύτερα. Μεταξύ τών 
διαφόρων πρός σύζευξιν τής Α γγλ ίας μετά τής ήπείρου σχεδίων, 
άτινα πρδ όλίγω ν έτι έτών θά  μάς έφαίνοντο τεράστια καί γελοία 
δπως άλλοτε τά σχέδια τού Robert Fulton, τά κοριώτερα είναι ή 
ύποβρόχιος σήραγξ (τό ύπσβρύχιον τουννέλον) καί ή γέφυρα.

ΕΙνε γνωστή ή πρώτη Ιδέα τοΰ τουννέλου, τού γιγαντώδους 
έκείνου σωλήνος, δστις θ ά  ήνοίγετο ύπό τόν πυθμένα τής θαλάσσης, 
ώς έν  τή γη  κεκρυμμένη'άρτηρία, συνδέουσα τά δύο γείτονα έθνη 
Ά λλ ' οί ’ Α γγλο ι, ό έπιχειρηματικώτατος ούτος λαός, τολμηροί καί 
δειλοί συγχρόνως, δέν δύνανται ν ά  έξοικειωθώσι πρός τήν ιδέαν 
τοιούτου ύποβρυχίου συνδέσμου, διότι φοβούνται μήπως τδ ύποβρύχιον 
τουννέλον χρησιμεύση ποτέ πρός είσέλασιν έχθρικών στρατευμάτων 
είς τήν ’Α γγλ ίαν. Ή  θάλασσα είνε τό όχυρώτατον τείχος τής πα
τρίδας τω ν καί δέν έπιθυμοϋσι νά  ύπάρχη τρύπα είς τό τείχος τούτο.

Τδ δεύτερον σχέδιον πρός σύνδεσιν τής Α γγλίας μετά . τής 
ήπείροο είνε ή γέφυρα, γ ιγαντια ία  γέφυρα 38 χιλιομέτρων μήκους, 
δηλ. τριών τετάρτων τής ώρας ταξείδι μέ τδν σιδηρόδρομον. Όπως 
κατεσκευάσθησαν τόσα ά ί-λα  κολοσσιαία έργα, ό  πύργος τού ’Εφφέλ, 
ή -γέφυρα τού Firth o f Forth, καί «ρότερον ή διώρυξ τού Σουέζ, οδτω 
δύναται ν ά  κατασκευασθή καί ή γέφυρα αύτη. Τό μόνον, δπερ 
ήδύνατο ν ά  έκφοβίση τούς μέλλοντας νά  παράσχωσι τά χρηματικά 
κεφάλαια πρός κατασκευήν τής γέφυρας ταύτης, είνε ή διώρυξ τού 
Π αναμά, τής όποίας οί βράχοι κατεβρόχθισαν τδν ύγρόν χρυσόν 

.τώ ν γα λλικώ ν κεφαλαίων, δπως ή άμμος απορροφά τόν ύδωρ.
'Εκατόν δέκα όκτώ γιγαντιαίοι στύλοι θ ά  στηρίξωσι τάς τε. 

ραστίας σιδηράς δοκούς τής γεφύρας. Ή  μικροτάτη μεταξύ δύο 
στύλων άπόστασις θά  είνε ιοο μέτρων, ή δέ μεγίστη περισσότερον 
τού ήμίσεως χιλιομέτρου. Έ ά ν  οί στύλοι τεθώσιν όρθιοι δ είς πλη
σίον τοΰ έιλλου, ή άνω  αύτών έπιφάνεια θ ά  ε ϊχεν δμοδ πλάτος 
τριών περίπου χιλιομέτρων, ούτως ώστε θά  ήδύνατό τις νά  διανύση 
αΰτδ πεζός έν ήμισεία ώρα. Οί ύπερμεγέθεις οΰτοι στύλοι πληρούσι 
τό >/ΐ2 τού πλάτους τοΰ πορθμού τού Καλαί. 'Επειδή δέ διά τοΰ 
όγκοι) τω ν θά  σιενω θή σημαντικώς ή δίοδος τού βεύματος άπό τής 
μιάς είς τήν άλλην θάλασσαν ύπάρχει φόβος μήπως ή όρμή τού 
ρεύματος κοιλάνη τόν πυθμένα τής θαλάσσης καί καταστήση κινδυ
νώδη τήν ναυσιπλοΐαν. Είς τό μέρος, δπερ έξελέγη διά τήν κατα
σκευήν τής γεφύρας, τό βάθος τής θαλάσσης είνε τό σχετικώς μικρό
τα το ι"  έν  τψ μέσψ τής γραμμής ταύτης εύρίσκονται δύο ύφαλοι είς 
8 μέτρων βάθος δταν ύπάρχη άμίίαιτις, άποτελοδντες αύτοφυή υπό
βαθρα. Ά λ λ ά  πρός χρησιμοποίησιν αύτών πρέπει ν ά  κατασκευασθή 
ή γέφυρα ούχί εύθεία άλλά τεθλασμένη, ούτως ώοτε είς τήν θέσιν 
γών ύφάλων ν ' άποτελή άμβλεΐαν γω νία ν. Είς έτερόν τι μέρος,

μεταξύ τοΰ Colbart καί τής γαλλικής άκτής, 6 πυθμήν εύρίσκεται 
είς βάθος 55 μέτρων ύπό τήν χαμηλοτάτην έπκράνειαν τώ ν ΰδάτων. 
Ό  έν τή θέσει ταύτη στύλος άποιελεί πύργον κολοσσιαίου βάρους 
120,000 τόννω ν. Κ α ί δμως δέν είνε δυνατόν ν ά  Ιδρυθή ό πύργος 
ούτος άπό τού έδάφους, δπως οί άλλοι πύργοι, άλλά  πρέπει νά  
κατασκευασθή πρότερον ύπεράνω τής θαλάσσης καί έπειτα ν ά  βυ- 
θισθή. 0 1 πυργοειδείς οΰτοι στύλοι συνίστανται έξ Ιξωτερικοΰ 
σιδηρού περιβλήματος παχυτάτου, καί επομένως άποτελούσι τεραστίους 
τάς διαστάσεις κυλίνδρους, οίτινες δύνανται κατόπιν ν ά  πληρωθώσι 
μέ τειχοδομητικήν ύλην, χωρίς ή έργασία ν ά  ¿μποδίζεται καθόλου 
υπό ιής θαλάσσης. Ή  συνάρμοσις καί καθήλωσις τώ ν κά,τω μερών 
τώ ν κολοσσιαίων τούτων σιδηρών σωλήνων θ ά  γείνη  κατά πρώτον 
είς τούς δύο πλησιεστάτους λιμένας, παρά μ έν τή Γαλλία  έν  Amble- 
teuse, παρά. δέ τή α γγλ ική άκτή έ ν  Folkestone, έ νθ α  πάντα τά  
άναγκαία ύλικά δύνανται κατά γή ν  καί κατά θάλασσαν ν ά  προσκο- 
μισθώσι Ύπερμεγέθεις σχεδίαι καί άτμδπλοια βυμουλκούσι τούς 
γιγαντώδευς σίδηρους σωλήνας είς έκείνα τά  μέρη ένθ α  μέλλουσι 
νά  ίδρυθώσιν είς τόν πυθμένα. ' Ενταύθα, έν άνοικτώ πελάγει θά 
πληρωθώσιν οί σίδηροί διάκενοι πύργοι, κατ’ άρχάς μ έν δι’ ύδατος 
μέχρις ού εύρεθή ή  κατάλληϊ-ος αύτών θέσις, ε ίτα  δέ, άφαιρουμένοο 
τού ΰδατος, δι’ οίκοδομητικοΰ ϋλικοδ. Οί μηχανικοί σονδέουσι μέγα 
πλήθος σχεδιών, αϊτινες καλύπτουσι μεγίστην έκτασιν καί τοιουτο
τρόπως έλαττοΰσι τδν σάλον τώ ν κυμάτων, ’Επί τοΰ πυθμένος τής 
θαλάσσης ό βαρύτατος ούτος πύργος έγκόπτει διά τώ ν σιδηρών αύτού 
άκρων τά θεμέλιά του καί έγκαθιδρύεται έν  τφ λασπώδει έδάφει. 
Έ πειδα δέ δι’ άλλω ν τεραστίων έργασιών, τώ ν όποιων τάς τεχνικός 
λεπτομερείας ένταύθα παραλείπομεν, στερεούνται οί στύλοι ούτοι έν 
τψ πυθμένι τής θαλάσσης μετά τοσαύτης άσφαλείας ώστε ούδεμία 
δύναμις δύναται ν ά  τούς σαλεύση.

Ε π ά νω , είς τό φώς τού ήλίου, οί στύλοι ένδύονται δι’ άλλω ν 
τεραστίων έργασιών μέ ύπερμεγέθεις τετραγώνους γρανίτας καί 
στεφανούνται μέ άλλας σιδηράς στύλας, έφ" ώ ν Ιδρύεται κατόπιν ή 
γέφυρα. Αύτη θά  εκτείνεται μετέωρος είς ύψος 6 ι μέτρων ύπεράνω 
τής έπιφανείας τώ ν ύδάτων, ΐνα  παρέχη κάτωθεν δίοδον καί είς τά 
μέγιστα ιστιοφόρα. Διά νά  φαντασθώμεν τάς τεράστίας διαστάσεις 
τής γεφύρας ταύιης άς ύποθέσωμεν δτι όδοιπδρος τις θέλει νά  
διαβή τήν γέφυραν πεζός. Τό πρωί, εύρίσκεται είς τό έν άκρον 
αυτής, ένθα  ύψούται ό όπερμεγέθης φάρος. Περί τήν μεσημβρίαν 
θ ’ άναγκασθή νά  γευματίση είς μικρόν τινα  οίκίσκον έν  τφ μέσφ 
τής γεφύρας, είτα δέ έξακολοοθών τόν δρόμον του θά  φθάση μόλις 
περί τήν δύσιν τοΰ ήλίου είς τδ άντίπεραν άκρον τής γεφύρας καί 
θά  δειπνήση έπϊ άγγλικού έδάφους.

Τδ πρός κατασκευήν τής γεφύρας υλικόν είνε ό τηκτός σίδηρος. 
Ή  όλη κατασκευή θ ά  στοιχίση ύπέρ τά 86ο έκατομμύρια, έξ  ώ ν 
μ όνον διά τούς στύλους 380 έκατομμύρια, διά δέ τδν σίδηρον 480 
έκατομμ. θ ά  διαρκέση δέ ή κατασκευή ύπέρ τά  ίο  έτη, ά ν  α ί έργασίαι 
άρχίσωσιν έκ δύο μερών συγχρόνως. Επί τής γεφύρας θ ά  διέρχεται 
διπλή σιδηροδρομική γραμμή, τής όποίας αί τροχιαί δι’ έπί τούτο 
μηχανημάτων θ ά  είνε έξησφαλισμέναι άπό τοΰ κινδύνου τής έκτρο- 
χιάσεως. ‘Η  γέφυρα αύτη, έάν άποφασισθή ή  έκτέλεσις αύτής, θά  
είνε ό νεώτατος καί μέχρι τούδε μέγιστος θρίαμβος τοδ άνθρωπίνου 
πνεύματος. Οί σχεδιασταί τής γεφύρας ταύτης είνα ι ό Hersent, γη
ραιός καί πεπειραμένος έπιχειρηματίας, καί ό Schneider.

Ή  έκτέλεσις τού ετέρου σχεδίου, τοΰ ύποβρυχίου τουνέλο», θά  
ήτο εύθηνΟτέρα τής κατασκευής τής γεφύρας, διότι θ ά  έστοίχιζε μό
ν ο ν  3οο έκατομμύρια φράγκων, θ ά  διήρκει μ όνον 3  έως 4  έτη καί 
δέν θά  παρείχε κανέν έμπόδιον είς τήν ναυτιλίαν. Ά λ λ ' οί Ά γ 
γλ ο ι φαίνονται προτιμώντες τήν γέφυραν, δι’ ούς λόγους ύπεδηλώ- 
σαμεν άνωτέρω.

Π ερ .ί το ΰ  φ α ρ μ ά κ ο υ  τ ο ΰ  Κ ώ χ ,  έξεφράοθη καί πάλιν ό 
καθηγητής Β. Frankel έν  τφ « Γ  έρμα νικώ ίατρικώ περιοδικψ» ώς 
έξής: «Έ χω  τήν στερεάν πεποίθησιν δ ιι τό ύπό τοδ Κ ώ χ'έξευρεθέν 
φάρμακον άποτελεϊ ώσαύτως έν  θεραπευτικόν μέσον κατά τής φυ- 
ματιώσεαις κα ί ε ίν ε  μόνον ζήτημα χρόνου ή γενική αότ06 ά να γνώ -  
ρισις ώς τοιούτου Ιατρικού μέσου. Είς περιπτώσεις μή προκεχωρη- 
κυίας φθίσεως τού λάρυγγος καί τώ ν πνευμόνων δυνάμεθα διά τοΰ 
μέσου τούτου ν ά  έπιτύχωμεν τής ποθουμένης θεραπείας. Παρακαλώ 
δμως νά  μή μέ παρεννοήσετε· οδδαμώς άποφαίνομαι περί τής έν 
τώ μέλλοντι γενικής δλω ν τώ ν φθισικών σωτηρίας. Τούναντίον, 
πιστεύω δτι καί έν τφ μέλλοντι ή φθίσις τώ ν πνευμόνων καί του 
λάρυγγος θά  έπιφέρη θανάτους. Ό  άσθενής πρέπει ν ά  έχη είσέτι 
Ικανάς δυνάμεις δπως ύποφέρη άκινδύνως τήν διά τού φαρμάκου 
τοδ Κ ώ χ έξεγειρομένην έν  τφ όργανισμψ άναστάτω σιν όφείλομεν 
δ έ  ν ά  μή κάμνω μεν χρήσιν τού φαρμάκου, ό τα ν  εϊμεθα βέβαιοι δτι 
ό άσθενής δέν έχει πλέον τάς άπαιτουμένας δυνάμεις δπως άντιστή 
πρός τήν άναστάτωσιν τούτην.

« Λ α ρ υ γ γ ο σ κ ο π ι κ ό ν  π α ρ ά δ ο ξ ο ν »  παρετήρησεν έσχάτως 
Ιατρός τις είς τινα  γυναίκα μεσαίας ήλικίας, Ικτάκτως Ισχνής, καί 
πασχούση; έκ καρκινώματος ή φυματιώσεως τού λάρυγγας. Ό  ία- 
τρός έξήτασε τήν άσθενή διά τού λαρυγγοσκοπίου καί αίφνης, πρός 
μεγίστην του έκπληξιν, άνεκάλυψεν έν  τφ λάρυγγ1 αύτής τεχνητήν 
όδοντοστοιχίαν, ήτις διέμενεν έκεί στερεώς ένηρμοσμένη άπό 22 
μ η νώ ν! Ή  γυνή  διηγήθη δτι κατά τινα  νύχτα  πρδ 33 μ ηνώ ν είχε 
πάθη Ισχυρόν έμετόν, δτε δέ άπεζήτησε τήν τεχνητήν δδοντοστοι- 
χ ίαν, ένόμιοεν ότι τήν είχε χάση καί ούδαμώς ύπώπτευσεν δτι εύρί- 
σκετο έν  τώ Χόρυγγι αύτής. Έ κτοτε ύπέφερε δυνατούς πόνους καί 
ένοχλήσεις κατά τήν άναπνοήν καί τήν κατάποσιν. Ό  Ιατρός έξή· 
γα γε μετά· πολλής δυσκολία; τήν όδοντοστοιχίαν καί ή γυνή άνέ- 
λαβε μετ’ ού πολύ τάς δυνάμεις της.

Ό  δ ι ά σ η μ ό ς  Δ α ν ό ς  μ ε λ ο π ο ι δ ς  N i e l s  W i l h e l m  G a d e  
άπέθανεν έσχάτως έν  Κ οπεγχάχη, καί ούτω άπωλέσθη ό πρύτανις 
τώ ν μουσουργών τής ν ΰ ν  ίσχυοέ·σης σκανδιναυϊκής σχολής, ήτις λαμ
βάνει άσμένως τό έθνικόν στοιχείον ώς βάσιν τώ ν μουσικών αύτής 
ποιήσεων. Ό  Gade έπί μακρύν χρόνον διατελέσας ύπό τήν έπί- 
δρασιν τού Mendelssohn παρηκολούθει πάντοτε έν  ταίς μουσικαϊς 
αύτού συνθέσεσι τούς τρόπους τοδ διδασκάλου τούτου, χωρίς δμως 
ν ά  έπηρεάζεται καθόλου ή Ιδία αύτού πρωτοτυπία, έν ή έπικρατεί ή 
σκανδιναυϊκή σοβαρότη; καί ή κατήφεια τώ ν βορείων κλιμάτων. Ό  
Gade ήτο καί ό Ιδρυτής τού έν  Κοπεγχάγη κ ο ν σ ε ρ β α τ ο ρ ί ο υ  καί 
ό πρώτος προαγαγών είς μεγάλην προκοπήν έν  τή πατρίδι αύτού 
τήν μουσικήν τέχνην. Ό  Gade έγεννήθη τφ ΐ8 ΐ 7 έν  Κοπεγχάγη, 
ΐ ψ  δ έ  18 43  μβτέβη είς Λ ειψ ίαν, ένθ α  έγνωρίσθη μετά τοδ Μενδελ- 
σώνος καί διηύθυνε μετ' αύτού τάς έν  τή μουοική σχολή (Gewand
haus) έκτελουμένας συναυλίας. Τώ 1848 έπέστρεψεν είς Κοπεγχάγην 
ένθα, ώς έρρήθη, ίδρυσε τφ 1865 τήν αύτόθι άκμάζουσαν ήδη μου
σικήν σχολήν, ής διετέλεσε μέχρις έσχάτων διευθυντής.

Τ ό  ν ε ώ τ α τ ο ν  δ ρ ά μ α  « H e d d a  G a b l e r »  τοδ Ibsen θά  
παρασταθή προσεχώς έν  τφ θεάτρφ τού Λέσσιγγ έν Βερολίνφ.

Τ δ  ν ε ώ τ α τ ο ν  δρ ά μ α  «Ob s t a b l e »  τού Alphonse Dandet 
(έρωτικής συγκινητικής ύποθέσεως, έ νθ α  ή εύδαιμόνία τώ ν έρώντων 
φαίνεται πρός στιγμήν σοβαρώς άπειλουμένη ύπό τού έτέρωθεν 
χάριν κερδοσκοπίας ύποθαλπομένου φόβου τής κληρονομικδτητο; 
τής παραφροσύνης) «αρεστάθη έσχάτως έν  Παρισίοις μετά λαμπρο- 
τάτης έπιτυχίας.

Τ ά  έ π ι τ ρ α π έ ζ ι α  σ κ ε ύ η  τ ή ς  Β α σ ι λ ί ο σ η ς  τ ή ς  ’Α γ γ λ ί α ς  
Β ι κ τ ω ρ ί α ς ,  άτινα φυλάσσονται έντός δύο μεγάλω ν δωματίων μέ 
σίδηρους τοίχους, έχουσιν ά ξία ν  δύο περίπου έκατομμυρίων λιρών 
στερλινών. Μεταξύ τώ ν σκευών τούτων εύρίσκονται καί τά δι' έκα- 
τδν τριάκοντα δαιτυμόνας άρκούντα όλόχρυοα σκεύη τού Γεωργίου 
Δ!, είς τά όποια συγκαταλέγεται καί μέγα τι άγγείον  χρηοιμεΰον 
πρός άπόψυξιν τού καμπανίτου καί έχον κρυστάλλινους τοίχους, το- 
σαύτην δέ χωρητικότητα, ώστε δύο άνδρες θά  ήδύναντο έν  αύτώ νά 
λαμβάνωσι συγχρόνως τδ λουτρόν των. Πολυάριθμα σκεύη άνά- 
γοντα ι είς τούς χρόνους τής μεγάλης ’Ελισάβετ, έξαίσια άριοτοτε- 
χνήματα  έξ  Ιν δ ιώ ν , Σινικής καί Βίρμας. Έ ν  έκ τώ ν σπανιωτάτων 
είνε καί έν  κυάθιον τοΰ καφέ, δπερ άνήκε είς Κάρολον τόν δωδέ
κατον τής Σουηδίας, πολυτιμότατος δέ καί είς χρυσούς ταώς τοδ 
Γεωργίου Γ 1, άξίας 40000 λιρών στερλινών, όλόκληρος έκ χρυσού 
κατεσκευασμένος καί πυκνότατα έστολισμένος μέ μαργαρίτας, σμα- 
ράγδους, άδάμαντας καί ρουμπίνια- Τριάκοντα δωδεκάδες λοπάδων 
έκ τώ ν χρόνω ν Γεωργίου τοδ τετάρτου έχουσι μεταλλικήν άξίαν 
(άνευ τής τεχνικής αύτών κατεργασίας) ιοοοο λιρών στερλινών. Οί 
τοίχοι τώ ν θησαυρών είναι κεκαλυμμένοι μέ δπλα μεγίστης καλλι
τεχνικής άξίας.

Ό  π ρ ί γ κ η ψ  Β ί σ μ α ρ κ  έργάζεται μετά τοΰ Λόθαρ Βούχερ καί 
τού Ιδιωτικού αύτού γραμματέως Δρ. Χρυσάνδρου μετά μεγάλης σπου
δής πρός συγγραφήν τώ ν απομνημονευμάτων του, άτινα  μέχρι τούδε 
έχουν λάβη σημαντικά? διαστάσεις, άλλ' οϋχ ήττον άπαιτοδσιν 
είσέτι πολόν χρόνον καί πολλήν έργασίαν μέχρις ού τελεκυθώσιν.

Ν έ ο ν  π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν .  Έ ν  Παρισίοις ήρξατο έκδιδόμενον νέον 
φύλλον «La guerre aux abus» (Ή  καταπολέμησις τώ ν καταχρήσεων), 
τδ όποιον δμως δέν έχει μόνιμον Σύνταξιν, Οί συνεργάται τού 
φύλλου είνα ι πάντες οίοιδήποτε, οί έπιθυμούντες τήν κατάργησιν 
οίας δήποτε καταχρήσεως, ύποχρεοΰνται δέ ν ά  άγοράζωσι πρός 25 
λεπτά έκαστον τόσα άντίτυπα, δσας γραμμάς περιέχει τό πρδς δη- 
μοσίεοσιν άποστελλόμενον άρθρον. Διά τού μέτρου τούτου αποφεύ
γετα ι πάσα άνούσιος διεξοδικότης καί περιττολογία.

Ό  ’ Ι ω σ ή φ  Β έ ρ δ η ς  (Guiseppe Verdi) διατρίβει έπί τού παρόν
τος έν Agata παρά τφ  Πανόρμφ ασχολούμενος περί τήν μελοποίησίν 
νέου έργου, δπερ θ ά  λάβη τήν Ιδιόρρυθμον μορφήν θρησκευτικού 
μελοδράματος. Ό  τίτλος τοΰ έργου θ ά  είνε «ό Βασιλεύς Λήρ», 
συνταχθέντος ύπδ τοδ Arrigo Boíto έπί τή βάσει τού όμωνύμου δρά
ματος τού Σαιξπήρου. Ό  Βέρδης παρητησεν ήδη τδ σχέδιόν του τής 
μελοποιήσεις τού σαιξπηρείου δράματος «'Ρωμαίου καί ’ Ιουλίας».

Ν έ α  π α ν ε π ι σ τ η μ ι α κ ή  σ χ ο λή .  Έ ν  τψ πανεπιστημίφ τής 
Γενούης κατηρτίοθη νέα  τις καί δλως Ιδιόρρυθμος σχολή, σκοπόν 
έχουσα τήν ά ναγκαίαν έπιστημονικήν μόρφωσιν περιηγητών, έπι- 
σκεπτομένων μεμακρυσμένας χώρας καί έπιθυμούντων νά  πορίζων- 
ται διαρκή καί μόνιμον ώφέλειαν έκ τώ ν πολυδαπάνων αύτών περι
ηγήσεων. Πρός τούτο οί φοιτηταί τής σχολής ταύτης διδάσκονται 
τοπογραφίαν, μετεωρολογίαν, κλιματολογίαν, γεω γραφ ίαν, έθνο- 
γραφ ίαν, γα ιολογία ν, παλαιοντολογίαν, ζω ολογίαν, συγκριτικήν 
άνατομίαν, άνθρωπολογίαν, βοτανικήν, φυσικήν, όρυκτολογίαν, πρα
κτικήν υγιεινήν, καί πάντας έν  γέν ε ι τούς κλάδους τής έπιστήμης 
καί τής τέχνης, δσοι είναι άναγκαΐοι πρός τδν σκοπόν τής σχολής, 
μή έξαιρούμένης μηδέ τής πρακτικής έκμαθήσεως τής φωτογραφικής 
τέχνης. 0 1  φοιτηταί τής σχολής ταύτης είνα ι άπηλλαγμένοι τής 
πληρωμής διδάκτρων, μ όνον δέ διά  τήν έγγραφήν πληρώνουαιγ 
20 φράγκα.
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Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α  Π Ε Ρ Ι  Π Ο Λ Υ Τ Ι Μ Ω Ν  Μ Ε Τ Α Λ Λ Ω Ν .

Έ ν  τψ καδ’ ήμέραν β(ψ έννοοΰμεν συνήθως Οπό πολύτιμα 
μέταλλα μόνον τον χρυσόν καί τόν. άργυρον, περί μόνα>ν ύέ τών 
δύο τούτων μετάλλων θά  πραγματευθώμεν καί ένταδθα ώς διά βρα- 
χυτάτων. Ή  έπιβτήμη όμως γνω ρίζει ήμίν καί άλλα πολυτιμότερα 
τού χρυσού μέταλλα. Έ νφ  λόγου χάριν  έν χιλιόγραμμον χρυσοΰ 
έχει τώρα ά ζία ν  3650 φράγκων, ή άζία ένός χιλιογράμμου. Ούαν α-  
δ ί ου  άνέρχεται έπί τοό παρόντος fie 125,000 φράγκων, ένός δέ χι- 
λιογράμμου σ τ ι β ι δ ί σ υ  είς· 100,000 φρ , ένδς χιλιογράμμου κ ι ρκο-  
ν ίο υ .  είς 8ο,οοο φρ-, ένός χιλιογράμμου λ ι δ ί ο υ  είς 77,500 'ΡΡ·, ένός 
χιλιογράμμου κ α λ κ ί ο υ  εις 5°,000 W , ένός χιλιογράμμου π α λ 
λ α δ ί ο υ  είς 15,375 ΦΡ·> καί ένός χιλιογράμμου Ι ρ ι δ ί ο υ  είς !2,οοο 
φράγκων. Ά λλ ' είς τό έμπόριον- ούδέποτε παρουσιάζονται τά μέ
ταλλα ταότα, ή δέ κατασκευή αότών δ ίνα τα ι έν  μέρει νά  θεωρηθή 
ώς πείραμα μόνον χημικού έργαοτηρίου.

Ά λ λ ά  τήν μεγίοτην οπουδαιότητα έν  τφ πολιτισμψ έχουοιν 
άπό χιλιετηρίδων ήδη τά  περί ιυν ένταύδα ό λόγος μέταλλα, ό 
χρυσός καί ό άργυρος.

Έ ν φ  ή μεταλλεία του χρυσού καί τού άργύρου ίστορίκώς άνά- 
γετα ι μέχρι τής πέμπτης·,· ίοως δέ καί τής έκτης χιλιετηρίδος π. X-, 
μ ία  αληθής στατιστική τώ ν πολυτίμων μετάλλων χρονολογείται μό
λις άπό τώ ν νεωτέρων χρόνω ν, καί δΰναται μόνον κατά προσέγ- 
γ ισ ιν  ακριβή άπ.οτελέσματα νά παρέχη ήμίν.

Οί κατά τήν άρχαιότητα συσσωρευδέντες, έν  δέ τφ μεσαιώνι 
μετρίως μόνον πληδυνδέντες δησαροί πολυτίμων μετάλλων οόδό- 
λως δύνανται νά  έκτιμηδώοι μετ’ άκριβείας, οϋδέ κατά προσέγγισιν 
άκριβώς. Κατά Τήν άνακάλυψιν τής Αμερικής (149-2) υπήρχον, ώς 
λέγεται, έν δλφ τφ τότε γνωστφ κόσμφ περί τά Ιοοο έκατομμύρια 
φράγκων είς χρυσόν καί είς άργυρον, τινές όμως άνάγουσι τό ποσόν 
τού τότε ύπάρχοντος χρυσού καί άργύρου είς πολύ μεγαλητέρους 
άριθμούς· Επειδή τό ζήτημα τούτο δέν δύναται νά  λυδή όριστικώς 
ένεκα τής έν έκείνοις τοίς χρόνοις έλλείψεως άκριβοϋς στατιστικής, 
στρεφόμεδα άμέσως πρός τάς μετ’ έπειτα έποχάς, περί ώ ν έχομεν 
άκριβεστέρας καί άσφαλεστέρας μαρτυρίας.

• Κατά τόν ι6 αίώνα συνέρρευσαν ώς γνω στόν άμύδητοι δησαυ- 
ροί χρυσού καί άργύρου 4κ τού Νέου Κόσμου είς τήν Εύρώπην- έν 
τούτοις , περί τά  μέσα τού αύτοΰ αίώνος ή μεταλλεία τού άργύρου 
ήτο πολύ άφδονωτέρα τής τού χρυσού, συνεπείς: τής κολοσσιαίας πα- 

. ραγωγής τώ ν έν Μεζικψ καί Potosí άργυρωρυχείων. Τό άντίστροφον 
φαινόμενον, ήτοι έζόρυξιν χρυςοΰ άφδονωτέραν ή άργύρου, παρα- 
τηροΰμεν κατά τά μέσα τού ήμετέρου αίώνος: Τότε (άπό τού 1850 
μέχρι τού ι86ο) έπήλδε λίαν δυσανάλογος αδζησις τής ποσότητος 
τοΰ χρυσού έν  συγκρίσει πρός τόν άργυρον διά τής έκμεταλλεόσεως 
τώ ν νεωστί άνακαλυφδέντων χρυσοφόρων πεδίων τής Καλιφορνίας. 
καί βραδότερον «·ής Αύστραλίας. Από τοδ Τ871  αύζάνει πάλιν ση- 
μαντικώς ή μεταλλεία τοΰ άργύρου, ένφ ή τού χρυσού έλαττοΰται.

Σήμερον δυνάμεδα κατά προσέγγισιν ν ά  ύπολογίσωμεν τήν 
έπί τού παρόντος έν  σύμπαντι τψ πεπολιτισμένιρ κόσμψ εύρισκομένην 
ποσότητα τού χρυσού καί τού άργύρου (σεσημασμένου τε καί άσήμου) 
είς έβδομήκοντα. δισεκατομμύρια (70,000,000,000). Τό πλείστον νό
μισμα έχει ή Γαλλία  (35° °  έκατομύρια χρυσού καί 2900 έκατομμύρια 
άργύρου). Μετά τήν Γαλλίαν έρχεται ή Α γγλ ία  καί αί 'Η νω μένοι 
Π ολιτεϊαι τής Βορείου 'Αμερικής, μετά ταύτας δέ ή Γερμανία, έχουσα 
,ιόοο έκατομμύρια χρυσού καί goo έκατομμύρια άργύρου.

Διά τής τριβής τώ ν νομισμάτων χάνετάι καδ' έκαστον έτος 
σημαντικώτατον πόσόν, δπερ έν είδει λεπτ'οτάτης κόνεως διασκορπί
ζεται είς όλους τούς άνέμους, κάί δή ύπολογίζεται ή άπώλεια

αδτη είς τό ούκ εύκαταφρόνητον ποσόν τώ ν ΐς έκατομμυρίων 
φράγκων.

Ασυγκρίτως μεγαλήτερον ποσόν χρυσού καί άργύρου αναλίσκε
ται είς βιομηχανικούς καί τεχνικούς σκοπούς. Κατά τούς νεωτάτους 
στατιστικούς ύπολογιομούς δυνάμεδα ν ά  παραδεχδώμεν ότι κατ’ αό· 
τόν τόν τρόπον άφαιροΰνται κατ’ έτος άπό τής συγκοινωνίας 84,000 
χιλιόγραμμα χρυσού (άζίας 234,3 έκατομμυρίων Μάρκων) καί ¡00 έκα- 
τομμόρ. χιλιογράμμ. άργύρου (90 έκατομ. Μάρκων', τοΰτ’ έστι τό ήμισυ 
τής έτησίας μεταλλείας τοΰ χρυσού καί τό έν πέμπτον τής τοΰ άργύρου.

Α λλα  μεγάλα ποσά πολυτίμων μετάλλων έζάγονται είς ’ Ια
πωνίαν, Κ ίνα ν , καί Ανατολικάς. Ιν δ ία ς ' μ ό νο ν  είς τάς άνατολικάς 
'Ινδίας είσέρρευσαν άπό τοΰ ΐδοο μέχρι τοΰ 1883 έζ δυσεκατομ. καί 
[ έκατομμ. Μάρκων είς άρηυρον καί 2'/2 δυσεκατομμύρια είς χρυσόν.

Δι’ όλων τούτων τώ ν περιστατικών, άτινα έπιδρώσιν έπί τής 
προσφοράς καί ζητήσεως, αί τιμαί άμφοτέρων τώ ν πολυτίμων με
τάλλων, τού χρυσού καί τού άργύρου, ύπόκεινται είς κυμάνοεις, τάς 
όποίας δυνάμεδα ν ά  παρακολουδήσωμεν ίστορίκώς μέχρις (κανής 
σειράς παρελθόντων αιώνων. ’Εσχάτως άνεσκάφη έπί τής Άκρο- 
πόλεως τώ ν Ά δ η ν ώ ν  έπιγραφή τις , περιέχουσα έν  μέρος τοό υπο
λογισμού τώ ν πρός κατασκευήν τού αγάλματος τής Ά δ η ν ά ς  του 
Φειδίου γενομένω ν δαπανών. Έ κ  τής έπιγραφής ταύτης έζάγεται 
ότι περί τό έτος 43  ̂ πρό Χριστού ό λόγος τής άξίας τού χρυσού 
πρός τήν τού άργύρου ήτο έν  πρός δεκατέσσαρα καί μικρόν τι κλά
σμα, ένφ περί τά τέλη του δεκάτου έβδομου αίώνος ή σχέσις αύτη 
τής άζίας τώ ν δύο μετάλλων ήτο I : 15 ή 1 : Ι5>5· Ά π ό  τοό έτους 
1871 μέχρι τέλους τού 1889 έπήλδε μεγάλη έλάττωσις τής ά ϊίας τοδ 
άργύρου, αίτια δέ τής έλαττώσεως ταύτης ήσαν ή αύζησις τής μεταλ
λείας τού άργύρου καί ή σύγχρονος έλλάτωσις τής τού χρυσού, ή 
έλάττωσις τής είς τήν 'Α νατολήν έζαγωγής τοΰ άργύρου, ή άείποτε 
αύζάνουσα χρησιμοποίησις τού χρυσού είς τεχνικούς σκοπούς καί άλ- 
λαι τινές περιστάσεις.

Ό  χρυσός, δστις έν καθαρά καταστάσει είνε όλοέίτρινος 
καί έν  σχήματι λεπτοτάτων έλασμάτων διαπεράται ύπό τού ηλι
ακού φωτός, (δπερ τότε προσλαμβάνει κυανοπράσινον χρώμα), ά νέ-. 
καδεν έδεωρείτο ώς ό βασιλεύς τώ ν μετάλλων, καί άπετέλει έν 
έκ τών άρχαιότατων είδών τοΰ έμπορίου. Κ α τ ’ άρχάς ό χρυσός 
έχρησίμευε πρός κατασκευήν πολυτίμων κοσμημάτων καί 'α γ γε ίω ν , 
βραδότερον δέ άνεγνωρίσθη- ώς ή καταλληλοτάτη ύλη πρός κατα
σκευήν κεχαραγμένων νομισμάτων (παρά τοίς Αίγυπτίοις τά χρυσά 
νομίσματα ήσαν ήδη έν  χρήσει καί κατά τόν ΐ7ον αίώνα πρό τής 
Χριστού γεννήσεως). Ό  καθαρός χρυσός έδεωρείτο μέχρις έσχατων 
ώς τό βαρύτατον τώ ν μετάλλω ν, άλλ ’ έτι βαρύτεροι- τοδ χρυσού 
μέταλλον είνε τό ίρίδιον.

Τά άρχαιότατα μεταλλεία τού χρυσού είναι άναμφιβόλως τά 
έν ΑΙγύπτψ καί έν  Ίνδίαις. Προϊόντος τού χρόνου διηρευνήδησαν 
πάσαι αί χώραι τής γής πρός άνεύρεσιν χρυσού. Σήμερον έν  Ευ
ρώπη μόνη ή Αύστροουγγαρία (έκτός έννοεϊται τής Τωσσίας) έχει 
σημασίαν τινά  έν  τή μεταλλεία τού χρυσού· αί δέ κυριώταταί πηγα1 
τής έζορύζεως τοδ χρυσού είνα ι αί Ή νω μ ένα ι Πολιτεϊαι, ή 'Ρωσσία 
καί ή Αύστραλία, αίτινες όμοδ παρέχουσι τά 8ο έκατοστά τής όλης 
τοό χρυσού παραγωγής. Α λλά  τά χρυσοφόρα πεδία τής Αύστραλίας 
ήρχισαν ήδη νά  στειρεύωσιν, άφ’ ετέρου όμως άνεκαλόφδησαν έσχά- 
τως έν  τή Νοτίω Αφρική σημαντικώτατα χρυσωρυχεία. Από τοδ 
ι8?6 μέχρι τοδ 1884 ή κατά μέσον όρον έτησία μεταλλεία τού χρυ
σού είς όλας τάς χώρας όμοΰ συνεποσούτο είς 163,567 χιλιόγραμμα, 
Ισοδύναμα πρδς 452·54 έκατομμύρια Μάρκα. Μ.

κ. Γ. A. Α. ρίς 'Ροοτόβιον. Ή  έπιστολή 
μας πράγματι πολύ έβράδυνε καί διά τόδτο 
παρακαλοΰμεν, δπως μάς συγχωρήσητε. —

κ. ΓΓ. Δ . ΤΤ. είς' Νόνεε Boug. Σάς εϋχαρι- περιήλδεν είς χείράς σας. — κ. Ε. Σ. είς Miaet
στούμεν διά τόν πρός τήν οΚλειώ» θαυμασμόν 
σας καί άναμένομεν ν ά  μάδωμεν ά ν  τό δέμα

el Bassal. Α ί εικόνες τοΰ Διαδόχου μετά τής 
Σοφίας (πρώτη έκδοσις) έζηντλήδησαν.

Έε&οΓτ,· Π. Δ. ΖΥΓΟΥΡΗΣ. —  Έ π  τηΐ τνττογραφβΰν καί τοδ πτοιχί»χιατρρΛι» ϊιά  τά ς ατατάΧεκάς γΧ ΰτςα ς  Γ. ΔΡΟΥΓΌΥΑΙΝΟΥ {y Αε/Φί'ζ.
Χ ά ρτης  ¿κ τή ς  N e n e  P a p ie r ra a n u fa c íu r  Α  Στραββοίργφ.


