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Ή 3η Μαίου, ήτις
προώρισται ν’ -άποτελέση επιφανή σταθμόν
έν τή πολιτική τοΰ
έθνους ιστορία, άπέδειξεν ώς έκλεκτόν τοΰ
λαού διά κραταιδς καί
πρωτοφανούς πλειονο
ψηφίας, τόν χρηστόν
κ’εύθύν, τόν σιδηροΰν
πολιτικόν κ. Χαρίλαον
Τρικούπην. Έπί τή
νίκη τούτη άφιερούμεν

: λέξεις τίνος, παρέχοντες βραχείας βιογραφικάς περί τοΰ άνδρός
σημειώσεις, πεποιθότες
πάντοτε ότι αί έλπίδες
■ τοΰ έλλ. λαού, άς διετράνωσεν ή λευκή αύ
τοΰ ψήφος ή πανδήμως
δοθεΐσα, έξόχως θά
πραγματωθώσιν έν τώ
μέλλοντι.
Ό κ. Χαρίλαος Τρικούπης, υιός τοΰ πρώ
του πρωθυπουργού τής
Ελλάδος καί διαπρε
ποΰς
πούς
ιστοριογράφου
τής Έλλ. έπαναστάσεως Σπυρίδωνος Τρικούπη,' μητρόθεν δέ
έκ τού οίκου Μαυροκορδάτου, έγεννήθη τώ
1832 έν Ναυπλίω .
Τό πρώτον έμαθήτευσε
παρά τώ άοιδίμω Γενναδίω, τάς νομικάς δ'
αύτοΰ σπουδάς διήνυσε μέν έν τώ Έθν.
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
- Πανεπιστημίω, άπεπεράτωσε δέ έν Παρισίοις, ένθα καί άνηγορεύθη διδάκτωρ. Διετέλεσε γραμματεύς τού
Δικηγορικού τών Παρισίων συλλόγου, τώ δέ 1866 γραμ
ματεύς τής έν Λονδίνω Έλλ. πρεσβείας, παρά τώ πατρί
αύτοΰ, διατελοΰντι πρεσβευτή, δν καί έπί εξαετίαν εύδοκιμώτατα άνεπλήρωσε. Μετά τήν μεταπολίτευσιν τοΰ
1862 κατήλθεν εις Ελλάδα, πλήρης βάσιμου καί έγκυ·
κλοπαιδικής μορφώσεως, σκοπών ν’ άποδυθή εις τό πολι
τικόν στάδιον. Έξελέγη τότε πληρεξούσιος τής έν Αγ
γλία Έλλ. κοινότητος έν τή έθνοσυνελεύοει, άπεστάλη
δέ καί πληρεξούσιος τής Έλλ. κυβερνήσεως εις Αγγλίαν
κατά τήν ένωσιν τής Επτάνησου.

Τό πρώτον έξελέγη
βουλευτής Μεσολογ
γίου τώ 1865, τώ 1867
έγένετο ύπουργός τών
Εξωτερικών, τώ ι SyS
πρωθυπουργός. Έκ τής
ταχείας ταύτης προα
γωγής, έννοεϊ τις ’ τάς
έξοχους πολιτικός άρετάς του. Ήδη, τό
πέμπτον καλείται εις
την άνωτάτην αρχήν,
περιβεβλημένος πλήρη
τοϋ λαού τήν εμπιστο
σύνην.
Αί δύο τελευτοϊαι
κυβερνήσεις τοΰ κ.
Τρικούπη. διεκρίθησαν
διά τό μακροχρόνιον
αύτών, όπερ είνε αρ
κούντως σπάνιον διά
τά συνταγματικές πο
λιτευόμενα κράτη. Εύχόμεθα τήν μακροχρονιότητα ταύτην, διότι
τόανακαινιστικόν αύτοΰ
σχέδιον άπαιτεΐ έργασίαν άδιάκοπον καί συνεχ.Τ .
. ■
Άρτια οικονομική
διαρρύθμισις καί πίστις
ακμαία έν τώ Έξωτερικώ, συγκοινωνία ίσια
σιδηροδρομική, ναυτική
καί στρατιωτική σύν
ταξις τοΰ Κράτους
πρός τελεσφόρον έξυπηρέτησιν τών άπαραγράπτων δικαίων τον
Ελληνισμού, ασφάλεια
ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
καί" χρηστή διοίκησις
έν τώ έσωτερικώ, ιδού
αί κύριαι βάσεις έφ’ ών έρείδεται τό πολι
τικόν αύτοΰ σύστημα.
Έχρειάξετο δ’ αληθώς ή άγνή φιλοπατρία, ή έπίμονος
καί άκαμπτος έργατικότης καί τό μεγαλεπήβολον τού κ.
X. Τρικούπη πρός έπίτευξιν τοιούτου σωτηρίου προ
γράμματος, ού ύπό τής θείας Προνοίας έτάχθη σημαιο
φόρο!: καί φρουρός ακοίμητος.
Άλλά δέν πρόκειται ένταΰθα νά παράσχωμεν πλήρη
χαρακτηρισμόν τοΰ άνδρός καί τής πολιτείας αύτοΰ,
τής τόσω σθεναρός και εύρείας· τοιοΰτον έργον θ’ άπήτει καί χρόνον πολύν καί μελέτην τών πραγμάτων βαθεϊαν.
Κ.
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‘Ρωμαϊκήν κυριαρχίαν άμα αΐσθανθεϊσα τήν ηθικήν καί υλι
κήν τών Ρωμαίων κατάπτωσιν. Αυτή φύσει δεν εύρε γό
τής Ίατρεκή? (συνέχεια καί τέλος) ύπό Π.,Ν. Διδάρη.— Dspl
νιμον το Ρωμαϊκόν «νεύμα, άλλ' έτι μάλλον έμίσησεν αύτό,
τ&ν άρουραίωνμυών ύπό Ζ. Π. Πύρλα. — "Ελληνες 4ρ
9μη·
*
οτε πάν ό,τι σοβαρόν καί μέγα υπήρχε παρά τφ λαφ τούτφ
τ<ιί, ύπό Φρ Πρίντίζη.— Βιβλιοθήκη ’Ιουλίου Bepv.'O Χάνσελλορ,
(μετ’ εικόνων).— ’Ε« τής βίβλον τή< ζωής μου. Παρά τήν
άπ«σβεσθη, ότε πάσα ήθικότης έξέλειπε, ότε δίψα πρδς χύσιν
ακτήν, ύπό Γ Α.Τζαννβτάκου.— Επεισόδια πολέμου.“Άνθρωπος
τοϋ ώοελφικού αίματος, καί κατάχρησις απολύτου δυνάμεως
μέ χηίίνην κεφαλήν. Είς μάρτυς τηλεγραφητής, υπό 'Ροΰ.--Ή
έπεκράτει.
Φιλαρμονική Εταιρεία Αθηνών ίν Αλεξάνδρειά καί Katpcp,
Και εχομεν μέν ν ’ άναφέρωμεν δύο έτι σπουδαίους Ιατρούς
(συνέχεια και τέλος) ύπο Αίκ'.—Αλληλογραφία τή? Φύσεως.
τιμώντας έτι το ελληνικόν πνεύμα έν 'Ρώμη, Όριβάσιον
5£5S5555S53S3SSSSSS95SSSS55SBSSS5SS53S55
τόν Περγαμηνήν, καί ΓΙαϋλον τόν Αΐγινήτην, διάσιμον χει
ρουργόν και μαιευτήρα, σπουοάσαντα έν Άλεξανδρείοί, άλλά
. ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΜΕΑΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ
θρησκευτικαί καί επιστημονικά! καταδιώξεις, άπέσπασαν τών
'Ρωμαίων την έπιστημην ταύτην, άπελθούσαν είς άλλας
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
χώρας, παρά λαώ λίαν φιλοξενώ, τά μάλιστα εύφυή καί διά
πολλών προτερημάτων ύφ' ών ήτο ««προικισμένος, ύποσχο(Συνέχεια χαΐ τέλος/
μένω αύτγ λαμπρόν τό μέλλον, παρά τοϊς "Λραψι, οί όποιοι
1
Ό τελευταίος τής άρχαίας περιόδου ιατρός, είνε δ Γαλη
ύπό τής φωνής τοϋ Μωάμεθ σχηματίσαντες νέον Κράτος ή
νός ό έκ Περγάμου, άκμάσας τώ 131 μ. X. Ό Γαληνός
Καλιφάτον, έγένοντο άπροσδοκήτως τοσοΰτον ισχυροί, ώστε
μολονότι δέν ήτο τόσον ανεπτυγμένος, όσον ό 'Ιπποκράτης
έν μικρφ χρονικώ διαστήματι, κατέκτησαν τήν Αίγυπτον
ήξιώθη μολαταύτα θέσεως διακεκριμμένης. έν τή ιατρική
καί έλεηλάτησαν τήν ’Αλεξάνδρειαν τώ 640 ρ.. X, 6τε
ιστορία, ώς συγκεφαλαεώσας πάσας τάς πρότερον γενομένας
πυρκαϊά είτε έκ τύχης, είτε έκ προμελέτης κατέστρεψεν έκ
εργασίας, καί έπαναφέρας επί τής Δογματικής Βάσεως τήν
δευτέρου τήν Βιβλιοθήκην ταύτην, μόνων τών βιβλίων τής
ιατρικήν, τέως έν διαφόροις αΐρέσεσι περιπλανωμένην, καί ώς
ιατρικής (καί τινων άλλων) οιασωθέντων, είτε διότι έφείσυντάξας επιστημονικόν τι όλον μέλλον νά διαφώτιση αρκε
σθησαν αυτών οί νικήταί, είτε διότι εύρέθησαν αντίγραφα
τούς αιώνας- καθ’ OTt άν καί δέν ήννόησε άκριβώς τό δόγμα,
αυτών, παρά πλείστοις ΐδιώταις, οϊτινες διετήρουν ταΰτα,
όπερ ήθελε νά έξεγείρη, έσχε τουλάχιστον τήν άξίαν νά
ώς κόρην οφθαλμού,
, σημειώση αύτό, παροτρύνων οΰτω τδ πνεύμα τών μεταγε
Μετά τήν άλωσιν λοιπόν τής 'Αλεξάνδρειάς, επέρχεται
νεστέρων πρδς τελειοποίησή αύτοΰ, Ό Γαληνός «σπούδασε
νέα περίοδος, ή Έλληνοαραβική λεγομένη, νέαν άνοίγουσα
κατ’ άρχάς καλώς τήν φιλοσοφίαν, τό πρώτον στοεχεϊον, διά
δίοδον τή ιατρική έπιστήμη. Ή εισαγωγή τής επιστήμης
πάν πνεύμα επιθυμούν νά διακριθή καί ύψωθή μεταβαίνων
παρά τοϊς Άραψι έγένετο τό πρώτον ύπό Συρίων, οί όποιοι
διαδοχικώς έκ τής τοΰ Άριστοτέλους είς τήν τοϋ Πλάτω
άπαχθεντες αιχμάλωτοι ύπό τοϋ Όμάρ μετέφρασαν είς τήν
νος, συνειθίζων οΰτω ίγκαίρως το πνεύμα αυτού, πρός άνα’Αραβικήν τά γραπτά τών άρχαίων άλλ' εκείνος όστις
ξήτησιν νέων στοιχείων, μή προσκολλώμενος εΐς ώρισμ.ένας
?δωκε την μεγαλειτέραν ώθησιν πρός σπουδήν τής Ιατρικής
σχολάς, άλλ’ έπιθυμών όπως έννοή πάντα τά δόγματα, καί
ήτον δ υιός τοϋ Aaroum al Ras-chid, πάσαν καταβαλών
οΰτω έν ώρισμέναις περιστάσεσι διά συνετής κρ·.σεως πάσαν
φροντίδα, όπως γίνωσι νέαι εκδόσεις τών έλλ. ’ιατρικών συγ
τήν αλήθειαν. Μετά ταΰτα έπεδόθη είς την έκμάθησιν τής
γραμμάτων, μάλλον έπιμεμελημέναι καί πληρέστερα! τών
’ιατρικής, άρξάμενος άπό τής ’Ανατομίας καί Φυσιολογίας,
μέχρι τοϋδε. 'Αλλά καί έπί τής ηγεμονίας τών ’Αράβων ή
τών δύο-θεμελιωδών βάσεων τής ’ιατρικής, καί έπισκεπτόιατρική δέν ερριψεν είμή έφήμερον λάμψιν· οι σοφοί ούτοι
μενος διαφόρους σχολάς· έπανελθών είς Πέργαμον, διέμεινεν
πιεζόμενοι υπό άλλων βαρβάρων', κατέφυγον εις ’Ισπανίαν,
έπί δεκαετίαν, άλλ' έπελθουσών ταραχών, ήναγκάσθη νά
ένθα τάχιστα έξηντλήθησαν.
καταφύγ.η είς Ρώμην, ένθα διά τής εύγλωτίας του, τής
'Επίσημοι κατά τήν έποχήν ταύτην ιατροί, πλήν τοϋ
πολυμαθείας τ,ου, καί τινων περί τήν διάγνωσιν λαμπρών
Ραζή’ τά έργα τοϋ όποιου είνε συγκεφαλαίωσις τών έργων
έπιτυχιών έκτ/.σατο μεγίστην φήμην. Άλλά μετά μεγίστης
τοϋ Ίπποκράτους, καί Γαληνού, καί έν οίς απαντάται τό
άναιδείας καί ήττονος αβροφροσύνης, προσενεχθείς πρδς τούς
πρώτον περί ευλογίας ε’ργον, ε'ισίν οί :
συναδέλφους αυτού, τά μέγιστα άλαζονευόμενος, καί τούς
Avicenne, φιλόσοφος καί ιατρός, θεωρούμενος ύπό τών
πάντας καταφρονών έγένετο μετ’ ου πολύ μισητός, καί φο
’Αράβων, ώς άλλος 'Ιπποκράτης καί Αριστοτέλης;
βηθείς, ήναγκάσθη νά έπκνέλθη εΐς Πέργαμον μετά τριετή
Mesue, γεννηθείς έν Περσία, καί έπιφορτισθείς παρά τοϋ
έν Ίταλίμ διαμονήν. Του λοιμού δμως βραδύτερον ένσκήκαλίφου Aaroum al Raschid όπως έπαγρυπνη είς τήν είς
ψαντος έν 'Ρώμη, προσεκλήθη παρά τοϋ αύτοκράτορος Μάρ
'Αραβικήν γλώσσαν μετάφρασιν τού Γαληνού και Άρισποκου Αύρηλίου, όπως- έπελθη άρωγός, οπερ καί έδέξατο, άδη
τέλους καί άλλων ελληνικών έργων, μετενεχθέντων είς Βαγ
λον όμως πόσον διέμεινεν τελευταίως και άν άπέθανεν έν
δάτην.
'Ρώμη.
Abulcasis, συγγραφεύς σπουδαίου χειρουργικού βιβλίου,
Ό Γαληνός ύπήρξε μεγας τό πνεύμα, άλλά δυστυχώς
έξ ού καταφαίνεται οτι ή χρήσις τών καυστικών ήτο λίαν
μικρός τόν χαρακτήρα. Τά πολυάριθμα έργα, άτινα κατέδιαδεδομένη τήν έποχήν έκείνην καί τέλος
λιπεν ήμϊν, καταοεικνΰουσιν αύτον άλλοπρόσηλλον, ύπο·
Avenzoar καί Averrhoes, άμφότεροι οπαδοί τοϋ Γαληνού.
' κείμενον είς πλείστας αντιθέσεις, άνδρα οξέος λογικού, καί
Έν συνόλφ είπειν, αί 'Αραβικαί σχολαί είς ούδέν άλλο
ύψίστης πολυμαθείας, ούχ ’ ήττον όμως άνυποφόρου μεγαλαυ«χρησιμέυσαν, ή τρόπον τινα, ώς παρακαταθήκη τής ελλη
χίας καί κομπασμού. Τό έργον οπερ δ Γαληνός άνέλαβεν,
νικής ιατρικής, καταφυγούσης παρ ’ αύτοϊς, όπως μή άπωήτον, ούτως είπειν, άναμορφωτικον τοϋ Ιπποκρατείου, οιά
λεσθή, καθ’δν χρόνον άπαν τδ 'Ρωμαϊκόν κράτος έκλονίζετο
τοϋ έκλεκτισμού, δηλ. έργου δικαιότατου, νομίμου καί κάλύπό τών βαρβάρων άλλ’ ότε ούτοι έξεπολιτίσθησαν, παραλιον παντός άλλου άνταποκρενόμενον εΐς τήν αλήθειαν, καί
δεχθέντες τόν χριστιανισμόν, οί "Αραβες παρέδωκαν αύτοϊς,
τάς άνάγκας τοϋ χρόνου. 'Αλλά δυστυχώς όεν άρκεϊ μόνον
καί τάς έπιστημονικάς παραδόσεις, ώς είς νόμιμον κληρονό
ή θέλησις- δ Γαληνός έψέχθη, ώς μή καλώς έννοήσας, τό
μον, και οΰτω ή έπιστήμη επανέρχεται, ποιούσα τδν περίύπόδειγμα'δπερ έλαβεν ύπ’ όψει, καθ' ότι θελήσας ν’ άκοπλουν τής Μεσογείου, όπως άναζήση έν τφ κέντρφ τών
λουθήση την Δογματικήν μέθοδον, άπέτυχε, μεταχειρισθείς χριστιανικών εθνών, άτινα μόνα ήδύναντο νά τή έξασφαλίσωσι
έν αύτη πολύ τήν ««λεκτικήν.
τδ μέλλον.
Τού Γαληνού άποθανόντος ή Ιατρική μεταπίπτει «ίς άξιοΉ Ελλάς πρότερον, καί ή 'Ανατολή κατόπιν, ειχον
λύπητον ληθαργίαν, μή δυναμένη ν’ άναλάβη ύπό τήν
άπωλέσει τήν εαυτών δόξαν, έγκατκλείποντες τήν έκκληΉ 5 Μαΐυυ (μ.«τ’ ΰκβ’-ος) ύπό Κ. ...— 'ΙατορίΧΛΐ μΟΛτοΛ περί
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σίαν· έν μέσφ δέ τών ερειπίων τά στοιχεία, αί βάσεις της
προόδου, δέν «ιχον πλέον ούδεμίαν έπενέργείαν. Οί φιλόσοφοι
φ«ύγοντες τδ ε’δαφος τοϋ Κράτους, μ«Γή»«γίΐ:σ»·
την JffJστήμην «ίς Περσίαν, άλλά τά στοιχεία αυτά «Ιχον μείνεϊ έν
τφ μηχφ τής επιστήμης. Ή ’ιατρική τότε ώς δένδρον μεταφυτευθέν, έβλάστησεν, ήνθησε μάλιστα, άλλά δέν ήδυνήθη,
ούτε ν’ αύξηση, ούτε νά καρποφορήση· οί άραβες έπιφρρτισμένοι ύπό τής Προνοίας, νά έπαναφέρωσι τό δένδρον τοϋτο,
εΐς την γενέθλιον αυτού ^ώραν, δ«ν έγνώρισαν τό μυστήριον
τής καλλιέργειας, ού μήν δ’ άλλά, ούτε τής γονιμότητός
του. Πάσα τέχνη έχει τάς £ίζας της, έν τοϊς κοινωνεκοϊς
στοιχείοις τής άνθρωπότητος, καί ταύτα κατέχει μόνον δ
χριστιανισμός όστις ε1ν« ή αυτόχθονος χώρα τών επιστημών,
καί το φυσικόν αύτών κλίμα. Οΰτω λοιπόν ή Εύρώπη, ή
τέως άποτελουμένη ύπό διαφόρων λαών, έν νεανική βαρβα-.
ρότητι ευρισκομένων, φθάσασα εΐς ανδρικήν ηλικίαν ήδυνηθη
νά έκπληρώση τό μέγα επιστημονικόν ε"ργον εις δ προώρισται.

μίρυ αύτών ρίπγουν βρώμην 30 τοιαϋτα άγγεϊχ έντός μιάς
νυκτός καταστρέφουσιν 800 μϋς· έτι άποτελεσματικώτερον
iivar, έάν οί σπόροι τής βρώμης είναι βρεμμένοι μετά δηλη
τηρίου άρσίνικοΰ.
[

Π. Πύρλας-

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΑ1

ΝΕΟΤΕΡΑ! ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!
Φε.ί« *
. Συνζάχτα.
Έν παρ«λθόντι φόλλφ τή; «Φύσεως» έμνήσθητε του έν
Παρισίοις Τνωδο, τού απασχολούντο? τδν επιστημονικόν έκεϊ
κόσμον διό τής θαυμασίας όντως ίδιότητος ήν έχει, όπως καίτο·.
αμαθής, δι ίδιου ταχύτατου υπολογισμού λύη απδ μνήμης τούς
πολυπλοκωτέρους αριθμητικούς συνδυασμούς. Έν τέλ«ι δ’άνεψέρατε. ίτι άλλοτε ύπήρχεν έλλην παίς έν Άθήναις τής αυτής
ών περίπου ιδιοφυίας, καί έζητεΐτε πλείονας καί άσφαλεβτέρας
πληροφορίας περί τούτον. ·
’Bx iJapiaitor
Παναηής Ν Δίβάρης
Πράγματι ζη έν Άθήναις σήμερον δ νέος ούτος, τυγχάνει
3έ γνωστδς ώ; επιμελέστατος φοιτητής καί ρεπόρτερ τή μακαρίςι τή λήξει « Εθνικής» όνόματι Θεόδωρός Μεντζελ ό
ΠΕΡΙ ΤίΙΝ ΑΡΟΤΡΑΙίΙΝ ΜΤΩΝπου λ ος. Ό ευφυής ούτος νέος, οστες σημειωτέον τυγχάνει συμ
παθέστατης φυσιογνωμίας καί αναστήματος κοντοδ, ήτο έν έτει
-δ>«1878 υπότροφος τής Κυίερνήσεως έν τφ τότε ακμάζοντι ΛυΕΐς τούς άγρούς· ένυπάρχ.ουσι μυς (ποντικοί) έχοντες βρακείφ τοδ εσχάτως άποόίώσαντος καθηγητοΟ Παναγ. Άντωχεΐαν ούράν, οϊτινες κατά τινα έτη πςλλαπλασιάζονται αυτο
νιάδου, είτα δ’ έντφ λυκείω το3 κ. Σιμοπούλου.
μάτως καί μεγίστας καταστροφάς έπιφέρουσιν εις πάντα τά
‘Ο κ. Μέντζελδπονλος μεταχειρίζεται τήν αύτήν μέθοδον,
προϊόντα τής γής. Ή τοιαύτη επιδημία'κατά τών προϊόν
ήν καί δ Ίνωδύ, τήν τής άναλύσεως.
των τής γής υπήρχε γνωστή έξ άρχαιοτάτης έποχής. Οί μϋς
Άλλα καί έτερος έν Βουκουρεστίφ ελλην έπιδεικνύει τήν αυ
ούτοε έκαλούντο έπι Όμηρου μίνθοι, καί μενθεύς δ Απόλ
τήν μαθηματικήν ίκανόίητα, Περικλής Διαμαντής όνόματι, μό
λις 23 έτών, συμπαθής, καί μέ εύρύ μέτωπον. "Εχει τεραστίαν
λων, διότι κατέστρεψέ ποτέ έπιδημίαν τοιαύτην έν Άσίφ.
Ποντικοί μϋς ε’ισίν οί έν' πόλεσιν οντις, οίτινες, κατ’ Άρι- . μνήμην, εκπλήττει 8’ ήδη έν Βουκουρεστι'φ παντας, ενώπιον
Ακαδημαϊκών, σωματείων, διά τής έκτελέσεως φοβερών προβλη
στοτέλην, μετεκομίσθησαν διά τών πλοίων είς Ελλάδα έκ
μάτων.
Έν διαστήματι δύο λεπτών έδωσε τδ γινόμενον τών α
τοϋ Πόντου.
ριθμών 6,783,456.786 έπί 67,834. Πάραυτα σύρε τήν τ«τραΆλλοτε άνεφάνη πληθύς όφεων, οϊτινες έπέφερον. ου σμεγωνικήν ρίζαν του 541,696. Ό Διαμαντής, ού τόσφ έκτακτος
κράς καταστροφάς. Έξ δφεων έπεδημία συνέβη τό πάλαι έν
ή ιδιοφυία, μεταβαίνει προσεχώς εις Παρισίους.
Σπάρτη, ένθα οί κάτοικοι ήναγκάσθησαν νά τρώγωσιν δφ«ις,
Έν Άθήναις
ΕΪς τις
διόπερ καί όφειοφάγοι Ικλήθησαν.
■
Άλλ’ ή έπιδημία τών άρουραίων.μυών αναφαίνεται πολΚΑΙ\ΒΤΕΡΟΣ TPOMBPOS ΑΡΙΘΜΗΤΗΣ
λαχοϋ συχνοτάτη. Ό Παυσανίας, δ Στράβων, δ Διόδωρος
Έκτδςτών
γάλλων
αύτοφυώνάριθμητών Ίνωβύ καί Μονδέ περί
Σικελιώτης. δ Πλίνεος, καί άλλοι πολλάς καταστρεπτικάς
ών
αρκετά
έδημοσιεύσαμεν
έν τφ ύπ’ άριθ. 41 φύλλφ τής Φύσεως,
επιδημίας μυών άναφέρουσιν; αΐτινες «θεωρούντο ώς έκ τοϋ
ώς καί τών Ελλήνων όμοιας φύσεως Μεντζελοποόλου έξ ’Αθη
Απόλλωνος άπόστελλόμεναι πρός τιμωρίαν τών άμαρτωλώννών καί Περ, Διαμαντή έκ Βουκουρβστίου, περί ών γράφομεν α
άνθρώπων, ώς αί παρά Θεού επτά πληγαί Φαραώ.
νωτέρω, καί έτερος Ανατολίτης έκ Βομβάης εξηκονταετής άν
Τό 1799 εΐς επαρχίαν τινα τής Γαλλίας τοεάϋτη έπιδη
θρωπος τρομεροί μνημονικοΰ . καί κάτοχός αυτοφυούς μαθηματι
μία τών τοιούτων ποντικών ε"πεσ«ν, ώστε .όλη σχεδόν ή γή
κής εΰφυίας, δ ΝαραήςΜαρτάνδ Σουκχαμί, πρόκειται κατ’ αΰτάς
κάτωθεν τής έπιφανείας ήτον έσκαμμένη. Εΐς ιδιοκτήτης
νά έπιβκεφθΐί τήν Ευρώπην καί ύποβληθή’εις αριθμητικός δοκιμασίάς. Ούτος συγχρόνως αναλαμβάνει έπιτυχώς νά λύση 7
ήγόρασεν έντός ενός μηνός 33,111 μϋς τοιούτους πρός φόνον.
προβλήματα προτεινόμενα αύτφ π. χ. 1) παιγνίόιον ζατρικίου
Όμοια καί ετι χείρων επιδημία τοιαύτη συνέβη έν Γαλλία
μεθ’ ενός, αντιπάλου, 2) παιγνίδιον χαρτίων μετ’ άλλου, 3)
-τό 1809.
έξήγησιν διαφόρων σανσκριτικών περικοπών, 4) τήν μέτρηΈνεκα τών τρομερών τούτων καταστροφών ή Γαλλική κύσιν κόκκων σίτου ριπτβμένων ύπο τέταρτου, 5) εξαγωγήν κυ
βέρνησις έζήτησεν έκ τής Ακαδημίας τών ’Επιστημών τούς
βικής ρίζης έκ-τριψηφίου άοιβμόδ εν τφ νφ, 6) πολλαπλασια
τρόπους τής καταστροφής τής έπιδημίας ταύτης. Ή Ακα
σμόν 13ψηφίου άριθμοΰ μετά Γέψηφίου έν τφ νφ καί 7) νά Χύση
δημία έπεμψεν επιτροπήν εκ σοφών άνδρών καί εΐδικωτέρων, . έξίσωσιν πρωτοβάθμιον μετά δύο άγνωστων. Τό θαύμα τούτο τής
όπως έπιτοπίως έξετάση τά γ«γονότα.
Ανατολής έντός 5 μόνον λεπτών τό μάλλον περίπλοκον αριθμη
Τό καταλ,ληλότερόν μέσον τής καταστροφής αυτών είναι δ
τικόν πρόβλημα λύει άλανβάστως, όπερ απαιτεί 5ωρον εργασίαν.
φόνος. Ή κυβέρνησες καί οί ΐδιοκτήται δίδουσιν αμοιβήν ώριΛάθη σπανίως κάμνει καί φέρει μεθ’ εαυτού πιστοποιητικών τού
διοικητού τής Βομβάης βεβαιούν τάς υπερφυσικός ταύτας ιδιότη
σμένην διά πάντα φονευμένον ποντικόν. Ή μεγαλειτέρα
τοιαύτη καταστροφή έγένετο έν Γερμανίγ· έντός 15 ήμερων
τας αύτοΰ,
Έκ τών ανωτέρω έμφαίνεται, ότι ιό φυσικόν τούτο μνημονικόν
έφονεύθησαν 2,000,000.
προτέρημα είναι ιδιοφυές παρά τισι νέοις, σπανίως και ολως
Οί μϋς ούτοι καταβροχθίζουν ού μόνον απόρους καί χόρτα,
εκτάκτως άναφαινόμενον, ασχέτως πρός πασαν επιστημονικήν
άλλά καί ζώα· και έάν δέν εχωσι φαγεϊν, τρώγονται .μεταξύ
μόρφωσιν, 8τι διατηρείται καί προβαινουσης τής ηλικίας- πλήν
των. Τό κυριώτερον καταστρεπτικόν αυτών εΐσίν αί ραγδαιαι
τδ πρόσθετον τοΰτο δώρον ουδόλως συντελεί εις τήν λοιπήν άνάβροχαί, έξ ών πνίγονται, μαί τδ μέγα ψύχος τοϋ χειμώνος.
πτυξιν τοΰ ανθρώπου, διότι παρβτηρήθη οτι, οΰ μόνον ή πρακτική
Έν Εύρώπη τούς φονεύουν, θέτοντες κάρυον-(καρύδι) ύπό
αδτη ίδιότης δέν συνέτεινε καί «ίς τήν θεωρητικήν μαθηματικήν
πέτραν, τό όποιον δ ποντικός ϊνα τδ φάγη έλκ«ι, πλακόνεται
τελειοποίησίν τοΰ κατόχου ταύτης, άλλ’ ουδέ καν ύπεβοήθησε τήν
και σκάζει. Τίθενται χιλιάδες τοιούτων πετρών. Άλλος τρό
«ίς οίονδήποτβ' σχετικόν κλάδον μόρφωσιν αύτοΰ, επομένως θεω
πος είναι τό νά χώνωσι ύπό τήν γην- άγγεΐα' έχοντα ύ’όώρ
ρείται εντελώς άπομεμονωμένη φυσική αυτοφυής ίδιότης.
♦ρ. Πρίντίζη;.
κατά τά δύο τρίτα τής χωρητικότητόςτων, καί έπί τοϋ στο-
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*
Βραδιυθίϊσ

ύ»6 τή? Γαλλικής *Αχα$η|Μ(ας

Ο ΣΑΝΣΕΛΛΟΡ
Περατωθείσης της εχτυπώσεως έν μεταφράσει τοϋ Α' έργου τοΰ
’Ιουλίου Βερ», Ρωβϋρου τοΰ Καταχτητοΰ, ώς εν τώ ήιχετέρω ®υγγράμματι άνεφέραμίν, ήρζα-ιο ήδη *
αλ προβαίνει εις πέρας ή τοϋ
Β' έκτύπωοις, τοΰ ίάνσελλορ, οδτινος μεταφέρομεν κάτωθι περι
κοπήν τινα έχ τοΰ Α' κεφαλαίου μετά δύο εικόνων, δπως ιδέαν τινά
λάβωοι καί τούτου οί ήμέτεροι αναγνωοται. Επαναλαμβάνομε^ δέ
δτι ή άπόχτησις τών έργων τοΰ ’Ιουλίου Βέρν είναι θησαυρός διά
πάντα φιλόμουτον χαί στόλισμα τής βιβλιοθήκης του.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΟΥ ΚΑΖΑΛΛΟΝ
— Κάρλεβτον.■— Τή 27 Σεπτεμβρίου 1869.— Καταλείπομεν τήν προκυμαίαν τοΰ Πυροβολείου τή 3 μ. μ., έν
τή άκμή της παλίρροιας, ή δέ
άμπωτις εκφέρει ημάς τα
χέως είς το πέλαγος. Ό πλοί
αρχός Χόντλυ έκέλευσε νά έκπετάσωσι τά ανώτερα ιστία
καί τά κατώτερα, ή δέ πνοή
τοΰ Βορρά ωθεί τόν ΣάνβεΚλορ άνά τόν κολπίσκον. Μετ’
ού πολύ κάμπτομεν το φρούριον Σόντερ, καί άφίνομεν α
ριστερά τά μετωποβόλα πυ
ροβολεία τής παραλίας. Τήν
τετάρσην ώραν τό στόμιον τοΰ
λιμένος, έξ ου έκφεύγει ταχύ
£εΰμα άμπώτιδος, παρέχει
δίοδον ε’ις τό πλοϊον. Άλλά
τό πέλαγος εινε είσέτι μακράν·
ϊνα δέ φθάσωμεν αύτό, όφεί λομεν νά παρακολουθήσωμεν
τούς στενούς πόρους, ους τό
κΰμα έσκαψε μεταξύ τών ο
χθών τής άμμου. Ό πλοίαρ
χος Χόντλυ ίμ^ίπτεε λοιπόν
είς τήν ΝΔ αύλακα, κάμπτων
τόν φάρον τής άκρας διά της
άριστεράς γωνίας τοΰ φρου
ρίου Σόντερ. Τότε δέ τά ιστία
τοΰ Σάνβελλορ ηύθετίσθησαν
πρός τον άνεμον, καί τήν 7
μ. μ. το πλοϊον ήμών, παραπλεΰσαν τήν έσχάτην αμμώ
δη άκραν τής παραλίας, διά
μι&ς εισβάλλει είς τον ’Α
τλαντικόν.
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Ίδού δέ δ λόγος ot’ δν έπεβιβάσθην έπί τοΰ Σάυβελλορ
κκταπλέοντος είς ’Αγγλίαν.
Ούδεμία ύπάρχει κατ’ εύθεϊαν άτμοπλοϊκή γραμμή μεταξύ
τής Νοτίου Καρολίνας και τοϋ Ηνωμένου βασιλείου' ινα δέ
λάβη τις γραμμήν ύπερωκεάνειον, οφείλει είτε νά άνέλθη πρός
βορράν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, είς Νέαν Ύορκην, είτε
νά κατέλθη πρός νότον, είς Νέαν Αύρηλίαν. Μεταξύ δέ τής
Νέας Ύόρκης και τής παλαιάς ήπείρου ύπάρχουσι πολλαί
γραμμαί, ’Αγγλική,'Γαλλιηή, Άμβουργική. καί μία Σ
*α>tia, είς Παρέ$, μία ’Ολσατια θά με έφερον τάχιστα εις τόν
πρός δν ορον. Μεταξύ δέ Νέας Αΰρηλίας καί Ευρώπης τά
ατμόπλοια τήςΈ%νινήξ άτμοπλοΓκής Εταιρείας, άτινα
συνεχίζουσι τήν ύπερατλάντειον Γαλλικήν άπό Κολόν μέχρι
Άσπινουάλ, έκτελοΰσι ταχείς πλους. Άλλά διατρεχων τάς
προκυμαίας τοΰ Κάρλεστον είδον τόν Σάν^ελλορ. Ό Σάνσελλόφ μοι ήρεσε και ούκ οιδα όποιον τι ενστιγμα μέ ώθησεν είς το πλοϊον τοΰτο, ούτινος τά πάντα ήσαν άνετα. Άλ
λως τε ή ίστιοφορος ναυτιλία δταν εύνοήται ύπό τε τοΰ
ανέμου καί τής θαλάσσης—
ταχεία σχεδόν όσον και ή άτμήρης—εινε προτιμητέα κατά
πάντα. Άρχομένόυ τοΰ φθι
νοπώρου, ύπό τά γεωγραφικά
ταΰτα πλάτη, τά νότια ήδη, ;
δ καιρός εινε άκόμη καλός.
Λοιπόν άπεφάσισα νά έπιβιβασθώ έπί τοΰ ΣάνΰεΜορ.
Καλώς έποίησα ή κακώς ;
’Αρά γε θά μετανοήσω διά
τήν άπόφασιν μου ; Τό μέλ
λον θά μέ τό διδάξη. Συν
τάσσω καθ’ ημέραν τάς ση
μειώσεις ταύτας, και καθ’ ήν
στιγμήν γράφω, δέν είξεύρω
περισσότερα τών άναγινωσκόντων τό ήμερολόγιον τοΰ
το,—άν ίσως καί εύρη ποτέ
άναγνώστας.

ΣΚΕΨΙΣ
Ό ύπνος, λέγεται, είναι
είκών τοΰ θανάτου. Και δ θά
νατος λοιπόν, είναι είκών τοΰ
ύπνου ; Ουτοπία ! Είναι ποτέ
δυνατόν νά συνδυασθή ή
άκμή πρός τήν
' παρακμήν ;
Συνέπεια είναι, ναί, άλλ’
όμοιότης ποτέ!

Φύβες.

Ό Σάνΰελλορ, εύμορφον
’Απόπλους Σάνσελλορ.
πλοϊον τρίστηλον, ένεακοσίων
τόνων, ανήκει τφ πλουσίφ οϊκφ τών ’Αδελφών Λήρο έκ ΛιΕΚ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ
βερπούλης. Εΐνε δύο ετών, Ijtt έπιχάλκωσιν ^.βτ« γόμφων
χαλκών καί εινε ήρμολογημένον έξ άρίστης ξυλείας τών ’Ιν
διών οί κατώτεροι αύτοΰ ιστοί, πλήν τοΰ ίπιδρόμου, εινε
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΚΤΗΝ'
σίδηροί ώς καί ή έξαρτία. Τό στερεόν τοΰτο καί κομψόν σκά
.... Φλοϊ, φλοϊ !... φλοϊ, φλοΐ !...
φος, καταγεγραμμένον έκ τών πρώτων έν τφ Νηΐαγνώμουι,
Ήχος γλυκύς, καίτοι μονότονος, ήδύτατον απήχημα τών
έκτελεϊ τήν στιγμήν ταύτην τον τρίτον αύτοΰ πλοΰν μεταξύ
λογισμών μου αίφνης οιακόπτον τόν ειρμόν, μοί προξενεί θελΚάρλεστον καί Λιβερπούλης. Έξερχόμενον τών πόρων τοΰ
ξίπικρον συγκίνησιν....
Κάρλεστον άναπεταννύει τήν βρεττανικήν σημαίαν,άλλ’ό
Φλοϊ !... φλοϊ!... άκούεται....
μως ναυτικός τις βλέπων αύτό δέν θά ήδυνατο νά άπατηθή
Άπό τοΰ βάθους της ψυχής μου στεναγμός έπώδυνος, τής
περί τής καταγωγής του, είνε ακριβώς όποιον φαίνεται, τοΰτ’
ύπερμέτρου μου οδύνης οίονεί σταγών, έκφεύγεε αίφνης είς τό
ε’στιν εινε ’Αγγλικόν άπό της ’.σάλου αύτοΰ γραμμής μέχρι
άπειρον,—ώσεί εξατμισθεϊσα—καί ταύτοχρόνως ή καρδία μου
τών έπιμήλων.
’Απόσπασμα ανεκδότου έργου.

ώς ύπό τήν γοήτιδα πνοήν άρρητου μελφδίας, σκιρτά, βιαίως
παλλομένη....
Είνε τό άσμα τό αιώνιον τοΰ άμέιλίκτου πόντου, το άσμα
τών κυμάτων, άπερ λείχουσε τάς παρειάς τοΰ βράχου, άπαύστως ύποτρίβοντα τήν γηραιάν του ράχιν....
•·
Μ ·

’Ασμα γλυκύ, άλλά καί πένθιμον, άτελευτήτως, μονοτόνως άκουόμενον, μοί ·. άφυπνίζεις αναμνήσεις ύπνωττούσας
ήδη, καί τό νΰν τεταραγμένον πνεΰμά μου, όρμητικώς περιδινούμενον, εις παρελθόντας κόσμ.ους παρασύρεις!...
ΙΙοσάκις, παιδιον In άφροντι, μετά τών δμηλίκων μου
συμπαίζων, ίστάμην. αίφνης, οίονεί άπολιθοΰμενος, βυθίζων
τό έκπεπληγμενον βλέμμα μου μακράν, μέχρι περάτων τοΰ
ΰρΐζοντος καί παρετηρουν περιέργως πλοιάριόν τι παρερχόμενον, ώσεί πτηνόν λευκόπτερον. κρότων τάς χεϊρας μετ’ αλα
λαγμών χαράς, ίνφ, άσυνειδήτως όλως, ένωτιζόμην τοΰ βαυκαλώντος ήχου σου !...
Ποσάκις δέν έδέχθης, πόντε άπιστε, εις- τούς βαθυδίνας
καί ταραχώδεις κόλπους σου,
λιθάρια, άτινα ε'ρριπτον πρός
σέ κατά τάς παιδιάς μου καί
τά όποια φεϋ! διά παντός
έτάφησαν ύπό τήν άτέρμονα
ιλύν τοΰ πυθμένος σου, καθώς
τά παιδικά μου όνειρα ύπό ·
τό σάβανον σκληράς είμαρμένης
Ουδόλως τότε έπτοούμην

έξ άφροΰ καί ΰδατος, άτινα ή ακάθεκτος μανία σου άτελευτήτως εξεγείρει, μοΰ προκαλοΰν τόν θαυμασμόν καί μέ κρα
τούν ακίνητον, άπλήστως θεωροΰντά σε, τοΰ σάλου σου ή
πένθιμος απήχησες εισδύει μέχρι τών μυχιαιτάτων τής ψυ
χής μου, ώς θρηνφδία μυριόστομος καί έν τφ άμα, οίονεί
λιπόψυχων, τούς οφθαλμούς μου άκουσίως κλείω, έμπεπλησμένην φρίκης έχων τήν καρδίαν μου....
Μοί φαίνεται οτι κραυγαί άπέλπιδες εκείνων, ους τά κύ
ματά σου άσπλάγχνως καθ’ έκάστην θάπτουσι, την άκοήν
μου πλήττουν πανταχόθεν....
Φρικίασις τάς φλέβας μου πληροί....
Φρικίασις καί φόβος κρυερός....
Τών μεμακρυσμένων κυμάτων σου δ ύπόκωφο; |όχθος μέ
τρομάζει και μέ θέλγει___
'Ρέμβην μοί προκαλεϊ ή άπειρος γαλήνη σου, όσάκις παύεις
τοΰ νά μαίνεσαι...·.
: Τρέμω, ριγώ εις πάσαν τών θανατηφόρων στέρνων σου
άνάπαλσινένφ τό μεγαλεϊον σου τό καταπλήττον,ή γοητεία,ήν
ή πολυτάραχος βοή σου προξενεϊ, πολυθαμβεϊ; κρατεί τούς
οφθαλμούς μου,
κατέρχεται ακράτητος,
μίγρι τών εσχατιών
οαλώδους βυθού
' τίζομαε
θορύβου
πενθίμως συγκρουομένων
θυμάτων
σπλάγχνων σου ή άένναος
δίνη άκαταπαύστως, άμει■^Μ·Η·μ| λίκτως συνταράσσει!...
Όποιος έφιάλτης!.. όποιον
όραμα !...
Παντάπασιν ακίνητος, άδυνατώ νά προχωρήσω βήμα
έν επί τής άμμου, ύπολαμβάνων ταύτην ώς σποδόν νεκρών προαιώνιων....
”Ω ! ποσάκις έπ’ αύτής τά
παιδικά μου ίχνη άπετυπώθησαν εφήμερα ’. ...
Ποσάκις τά συντρίμματα
κυμάτων έκπνεοντων τ’ άπέσβεσαν ανηλεώς

Ουδόλως τότε φόβου αίσθημα μοί ένεποίει ή άγρια
σου βοή I Ούδένα τρόμον, ή
κ&ν (ν δειλίας επιφώνημα
παρήγεν έν έμοί τό μέγεθος
του
Ό γέλως μου άπηντα είς
τόν φλοίσβον σου.
Οί φαιδροί αλαλαγμοί μου · ΗΗΒ^^Β
είς τάς θυελλώδεις σου όρμάς,
ένφ τ’ αφρώδες κΰμα σου, ΜΗΒ^Β
έκπνέον, περιέλόυε τούς πόδας μου καί ή ήχώ τοΰ παι- SsSS9
δικού μου άσματος, άνά τούς S|^S9
άπορρώγας πλανωμένη, συνε• *
χεετο μετά τών βαρυήχων
»
*
ί
Ώ ! σείς σκιαι τής έναλίου
μηκυθμών σου!...
νεκροπό^εως, πάσαι ΰμοΰ άρΆλλ’οίμοι! έκτοτε πολύς ΒΗΕΗ
πάσατέ μ ’ έντος τών κόλπων
παρήλθε χρόνος !...
SSB·
σας, ϊνα σβεσθή τών σπλάγ
Πάσα τής ψυχής μου ή ^Η^ΕΕ
χνων
μου ή κάμινος !...
γαλήνη άπεπτη νΰν καί ή
Ή
ψυχή μου ποθεί την
τέως τρυφερά καί άφροντες
αίωνίαν
σας άνάπαυσιν διαμορφή μου ανηλεώς κατεκακαώς,
άλλά
δύναμις τις άόλύφθη ύπο τών ρυτίδων, άς
Καταστροφή τοΰ Σάνόιλλορ.
ρατος,
ακατάληπτος
ύφέλκει
τό ταχυπόρον τοΰ χρόνου άρ
με μακράν τοΰ θανάτου...,
μα ένεχάραξε δαρχόμενον
Άπό πολλοϋ'κατάκεινται έσαΆμφιρρέπω, έξίσταμαι, είμί άλλόφρων, παραληρώ !...
βανωμέναι αί ψευσθεϊσαι ελπίδες καί οΐ έωλοι πόθοι μου!
Λησμονώ τό παρελθόν, μισώ τό παρόν, φοβούμαι τό μέλ
Τήν καρδίαν μου πληροί άγαλλιάσεως ή γοητεύουσα γα
λήνη σου, ώ θάλασσα, άναμιμνήσκουσά μοι τό γλυκύ καζ λον !...
Γ. Α. Τζαννετάχος.
ήρεμον τών παιδικών μου χρόνων, έγώ είς τής φρικώδους σου
θυέλλης τόν αντίλαλον «ύρίσκω οίμωγάς καί όλολυγμούς,
'έξερχομένους άεννάως εκ τών ζοφερών έγκάτων σου!...
Κάλλιστος φίλος είναι τό παρελθόν,
«
Ειλικρινής φίλος τό παρόν,
.
* ·
Καί
φίλος ευελπις είναι τό μέλλον
Ήμην παιδίον, θάλασσα, καί ούδαμώς μ’ έπτόεις!...
Πλήν έν ώρ<? θανάτου πάντες ούτοι άστόργως μάς έγκαΕΤμαι άνήρ καί φρίσσω πρό τής θέας σου περιδεής !...
ταλίπουσι πρό τοΰ άδηλου 1 ...

Ένφ ή άγρια σου μεγαλοπρέπεια,’τά ουρανομήκη όρη

V——i„J2SS.

22

Η ΦΥΣΙΣ

23
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ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΠΟΑΕΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΚΗΡΙΝΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ
Τά κάτωθι ιστορικά καταπληκτικά γεγονότα μεταφέρομεν έν μετάφρασε,
εις τας στηλας του ήμετερου περιοδικού, αποσπώντες αυτά ίκ τίνος πονήμα

τος του στρατηγού Amberi, επί τη πεποιθήσει δτι παρατίθεμεν
νεοφανές ανάγνωσμα τοΐς ήμετέροις άναγνώσταις.

I

έκτακτον

Ύπήρξεν ό|Λθίως εποχή, καθ’ ήν αί πληγαί έγένοντο ύπο
τών .σφαιρών τών όπλων καί τών πυροβόλων, πλήν δεν ίπεφερον τά έκτακτα καί σπαραξικάρδια ίκεΐνα αποτελέσματα,
ών θεαταί γενόμεθα κατά τούς συγχρόνους πολέμους. ’Ιδίως
δε αί εκρήξεις τών οβουζίων προξενούσε νϋν φρικώδεις σωμα
τικούς διαμελισμούς καί τραυματισμούς, καί δέν γνωρίζομεν
άν σφαίρα πυροβόλου'προΰξένησε τρομερωτέραν πληγήν τής
γενομένης κατά τόν τελευταίου Γαλλο-πρωσσικόν πόλεμον έν
έτει 1870, είς τον γενναϊον πυροβολητήν Ίωσήρ Μορώ, ύπηρετοϋντα τότε έν τώ Βορείω στρατψ·
Ό Μορώ, όστις ζή έτε, κατοικεί είς τό Φαβρίλ, διαμέ
ρισμα τού Λανορεσύ καί είναι γνωστός τοΐς πάσι έκεϊ ύπό
το Ονομα, ή κήρινος κιφαλή. Λαμβάνει τήν σύνταξίν ταυ
καί παρηγορειται πωλών μικρόν τι βιβλίον, έν φ λεπτομερώς
εξιστορούνται τά τής μάχης, ή έπιτυχής επούλωσές τού τραύμ.ατός του, καθ' ήν έλαβε τήν τρομεράν πληγήν του, καί ή
επιστημονική μέθοδος ήτις συνετέλεσε πρός σωτηρίαν του
καί άπέσπασεν αύτον έκ τού χείλους τού θανάτου.
Είσελθών είς τήν στρατιωτικήν ύπηρεσίαν τφ 1870,' Χατετάχθη είς τό πυροβολικόν τή 2 ’Ιανουάριου 1871,ακριβώς
καθ ην έποχήν ή Γαλλία άπασα εύρίσκετο έπί ποδός πολέμου.
Τήν επαύριον έλαβε μέρος είς τήν μάχην τού Βαπώμ, δτε
περί την τρίτην ώραν μετά μεσημβρίαν, καθ’ ήν στιγμήν
έτερος συνάδελφός του ήτοίμαζε τό πυροβόλόν του, τεμάχιον
έκπυρσοκροτήσαντος πλησίον του έχθρικού όβουζίου άνετρεψεν
αυτόν έκτάδην κατά γής. Ή σφαίρα πλήξασα αυτόν καιρίως καί μεθ’ δρμής εις τήν κεφαλήν, τού άφήρεσεν έν
άστραπιαίιγ ταχύτητι δλον τό πρόσωπον άπό τού δεξιού
εις το άρεστερον μέρος, καί άπό τοϋ άνω είς τό κάτω, ήτοι
τούς οφθαλμούς, τήν ρίνα καί τάς δύο άνωτέρας σιαγόνας
μετά τών όδόντων, έπενεγκούσα έν ταύτφ καί έξάρθρωσίν
τής κατωτέρας σιαγόνος. Ή άνθρωπίνη εκείνη μορφή εντε
λώς ήλοιώθη, καί δ πληγείς άφέθη ούτως έν απελπιστική
καταστάσει έπί τού πεδίου, τής μάχης νομισθέίς ώς νεκρός.
Έν τούτοις μετά μίαν ώραν συνελθών ήγέρ^η μόνος του,
καί ένφ ήδη ήτο νύξ καί άμυδρώς πως διά τοϋ δεξιού κα
τακερματισμένου οφθαλμού του διέκρινε φώς, ή έγνώριζε πι
θανώς τήν θέσιν, μόλις καί μετά βίας καί ώς έκ θαύματος
κατώρθωσε συρόμενος καί πίπτων κατ ’ ολίγον νά διευθυνθή
πρός τό παρακείμενον χωρίον Έρβιλιέ, οπού δ συνταγμα
τάρχης τού 24ου συντάγματος παρέλαβεν αύτόν καί διέταξεν άμέσως νά τόν μεταφέρωσιν έφ’ άμάξης είς τό νοσοκομειον τών Άρράς, ένθα διέμεινε θεραπευόμενος έπί έννέα
μήνας μετά πάσης έπιμελείας. Κατά τό διάστημα τούτο ή
συνούλωσις τών τραυμάτων δέν συνετελέσθη έντελώς, έλείψει
προχείρων θεραπευτικών μέσων, καί οι .ιατροί τοϋ νοσοκο
μείου τού Άρράς διέταξαν τήν μεταφοράν τού Μορώ εις τό
περιφορητόν νοσοκομεΐον τής Εταιρείας τών πληγωμένων,
όπως τφ έφαρμώσωσι θεραπευτικήν τινα συσκευήν άπαραίτητον προς διευκόλυνσιν τής αναπνοής.
Ο Μορώ διέμεινεν έπί δύο εβδομάδας είς τό θεραπευτήριον τούτο, καί κατόπιν μετεκομίσθη είς τό στρατιωτικόν
νοσοκομεΐον τού Βάλ-δε Γράς έν Παρισίοις, τή 14 ’Οκτω
βρίου "’871. ’Ενταύθα διετέλεσεν ύπό θεραπείαν μέχρι τής
26 Μαρτίου 1872, καθ’ ολον δέ τό χρονικόν διάστημα τούτο
δ δυστυχής στρατιώτης υπήρξε τό αντικείμενου ποικίλων
επιστημονικών συζητήσεων και παρατηρήσεων, ομολογούμε-

νως όμως άπολαμβάνων εξαιρετικών όλως περιποιήσεων ένεκα
της εκτάκτου περιστάσεως είς ήν ,διετελει. Τέλος τό υγειονο
μικόν συμβούλιου πεισθέν περί τοϋ δυνατού τής θεραπείας
τού Μορώ εξουσιοδότησε τόν άρχίαρτον τοϋ Βάλ-δε-Γράς νά
έφαρμώση έπ’αΰτοΰ τό προθετικόν σύστημα (prolhetique).
Ή περιγραφή τής κατασκευής τού τεχνικού προσώπου
ύπο τοϋ διαπρεπούς χειρουργού έχει ώς εξής. Ή προσωπίς,
ίι ής οΐ οφθαλμοί, ή ρίς, τά χείλη καί τό στόμα είσί ψευδή,
έφηρμώσθη ακριβώς καί έπιτυχώς συνεπείς τοϋ νεωτέρου
συστήματος τής έκτυπωτικής καί χυτής προπαρασκευής,
έκτος μόνον τής περιφερείας τής συγκοινωνουσης τό ύγιές
μέρος τής κεφαλής πρός τήν παμμεγέθη πληγήν. Ή ερμη
τική σχεδόν αΰτη πρόσφυσις συνεπληρώθη διά κυκλικού έπιδέματος έξ ούσίας προσομοιαζούσης τφ δέρμ-ατι τοϋ πάσχοντος. Διά τής διαθέσεως οΰτω τών τεχνικών καί φυσεκών με
ρών ή άναπνοη διηυκολύνθη διά μέσου τών ρωθώνων τής
τεχνικής ρινός, οϊτινες έπίκεινται τή προσωπίδι.
Προς τήν έσωτερικήν γωνίαν τών τεχνικών οφθαλμών δύο
μικραί οπαί συμπληροϋσι το σύστημ.α τοϋ εσωτερικού αερί
σματος, καί ούτως τό αέριον ρεύμα κυκλοφορεί εύκόλως.
Ό θόλος τοϋ ουρανίσκου προφυλάττεται διά τ«ος πλα
κάς, ήτις διά τής κοιλότητος αύτής αποτελεί άληθές οχύ
ρωμα. Πρόσθετοι δέ όδόντες διευκολύνουσι τήν μάσησιν καί
τών σκληρωτέρων- άκόμη τροφών.
Συνεπεία τοϋ τεχνητού τούτου προσώπου καί τής προσ
θέτου ρινός, δ άήρ έπανέλαβε τήν συνήθη έκ τών κάτω
προς τά άνω διεύθυνσίν του, καί κατ’ ακολουθίαν ή άνα
πνοη άποκατέστη φυσική καί κανονική, ή δέ όσφρησις έπανήλθε. Προς τούτοις ή άνω σιαγών στερεωθεΐσα έπί τοΰ
οδοντωτού μέρους παρέχει εις τούς κάτωθι όδόντας άρκετόν
στήριγμα διά τήν μ.άσησιν.
Η φωνή έπανεϋρε το τύμπανον αύτής καί τήν φυσικήν
ευκρίνειάν της. Τό τεχνικόν τέλος πρόσωπον τοσοΰτον έπι
τυχώς συνεδέθη καί συγκοινωνεί πρός τά διάφορα μέλη τής
λοιπής κεφαλής, ώστε δ Μορώ όχι μόνον αναπνέει, τρώγει,
δμιλεΐ καί ύπόκειται είς ολας τάς αισθήσεις τής όσφρή■ σεως, άλλά παίζει καί τόν πλαγίαυλον.
Ή γενική κατάστασις τού πάσχοντος είναι καλλίστη και
δ·Μορώ έξωκειώθη πλέον πρός τό ύφος τοϋ τυφλού. ’Ολίγον
τόν ενδιαφέρει ή έλλειψις τής όράσεως. ’Αγαπά τάς δμιλίας,
καί αισθάνεται μεγάλην άνακούφισιν και εύχαρίστησιν δι- '
ηγούμενος τάς περιπετείας τής εκστρατείας του, άλλ ’ ώς έπί
το πλεΐστον συγκεκινημένος καί διά σχημάτων. Αί αισθήσεις
του, ιδίως ή άφή εύρίσκεται είς μεγίστην άνάπτυξιν. Ή έκφρασις τής φυσιογνωμίας του φυσικώς έλλείπει, πλήν δπόταν 6 Μορώ άφαερέση την προσωπίδα του, ή δψις τοϋ προ
σώπου του παρίστησε τότε ειδεχθή καί άποτρόπαιον μορφήν,
συνεπεία τοϋ βαθυτάτου κοιλώματος τοϋ έπελθόντος διά τής
αφαιρέσεως ικανού μέρους ώστεωδών τεμαχίων, ώς καί έκ
τής απώλειας τών περιβαλλουσων ταύτα μυϊκών καί σαρκι
κών ούσιών.
Έκ τής φυσικής κεφαλής τού Μορώ, άληθώς δέν απομένει,
η δ έγκέφαλος καί τό κρανίον, όπερ φέρει έτε τήν κόμην. Ό
ακρωτηριασμένος στρατιώτης ζή έν τή πάτριοι του περιστοιχούμενος ύπό πάγκοινου σεβασμού, Οί δέ ταξειδιώται καί
πολλοί φιλοπερίεργοι προσέρχονται νάιδωσι τόν ζώντα τού
τον, ύπο το όνομα ή Κηφινη κεφαλή, όστις όμως κέκτηται
το πλεονέκτημα νά μαντεύη τήν παρουσίαν τών επισκεπτών
του, και τοΐς οεικνύει άμέσως τά κοσμοΰντα τό γενναϊον
στήθος παράσημά του.
ΕΙΣ ΜΑΡΤΥΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΗΣ

Τή 19 Σεπτεμβρίου 1870, τό 46ον Πρωσσικόν πεζικόν
σύνταγμα είσήρχετο σύν τφ κρότφ τής μουσικής είς τό
χωρίον Μπουγιβάλ τής Γαλλίας, δ δέ διοικών αύτό συν
ταγματάρχης, άνήρ υψηλού άναστήματος καί ήλιοκαής τήν

οψιν, ώς όλοε οί πεπειραμένοι στρατιωτικοί, ολίγον ανήσυ
χος έπί τή άνωμάλφ καταστάσει τοΰ χωρίου, ώς διηγείται
ήμΐν αύτόπτης μάρτυς, έκράτησε τόν 'ίππον του άκριβώς είς
τό άκρον τής πλατείας, ένθα άρχεται ή. δδός τών 'Υψηλών
Ύδάτων. Καί άμέσως ήρώτησεν :
— Πού είναι δ δήμαρχος;
Τώ έδόθη απάντησες ότι ούτος ειχεν άποσυρθή είς Παρισίους μετά τού πλείστου μέρους τοϋ δημοτικού συμβουλίου.
— Ά! ύπετονθόρισεν δ Γερμανός στρατηλάτης, αί άρχαί σας λοιπόν σάς έγκατέλειπον ! Κ
λά,
*
θά προσπαθήσωμεν νά σάς διοικησωμεν ημείς. Άλλά προσέξατε καλά, άλ
λως τε............
Καί σημαντικόν τι κίνημα διά τής σπάθης του συνεπλήρωσε τήν απειλητικήν ταύτην σύστασίν.
1
Ή πρώτη φροντίς τών εισβαλλόντφν είς την κωμόπολιν
εκείνην Γερμανών ύπήρξεν ή άποκατάστασις τηλεγραφικής
συγκοινωνίας μεταξύ τοϋ στρατοπέδου των καί τών Βερσαλιών, Πλήν άμα τή τοποθετήσει τοΰ τηλεγραφικού σύρμα
τος; τούτο άμέσως έκόπη ύπό χειρος άγνώστου. Συνεδέθη
ο’ άμέσως, άλλά καί πάλιν διεκόπη αυθωρεί. Τότε δ έχθρος
διωργάνωσε αυστηρών έπίβλεψιν κατά μήκος τού τηλεγρα
φικού σύρματος, καί δέν έβράδυνε ν' άνακαλύψη καί συλλάβη τόν δράστην, τής τολμηράς όντως ταύτης πράξεως,
όστις ήτο τηλεγραφικός τις γάλλος ύπάλληλος όνόματι Φραγ
κίσκος Δεβέργ, καί τόν δποϊον ώδήγησαν άμέσως πρό τοϋ
στρατιωτικού συμβουλίου.
·
— Σείς έκόψατε τό τελεγραφικόν σύρμα; ήρώτησεν αύτόν
δ πρόεδρος τού έπετελείου.
— Μάλιστα έγώ, άπεκρίθη δ τηλεγραφητής.
— Καί πώς τό έκόψατε ;
— Μέ τό έργαλεϊον τοΰτο.
— Καί διατί έπράξατε οΰτω ; Σεις βεβαίως γνωρίζετε
τάς συνέπειας τής πράξεως ταύτης.
_ Ναι. Έπραξα τούτο έν συνειδήσει, διότε εΓσθε έχθρός.
— Καλά. Ύπόσχεσθε ότι δέν θά τό έπαναλάβητε ;
Ό Φραγκίσκος έγείρων τήν κεφαλήν άπήντησε άποφασιστικώς'
— ’Όχι, ^έν το ύπόσ/ομαι.
— Καί διατί ;
— Τό είπα, είμαι Γάλλος καί είσθε Γερμανοί.
Πολλοί έκ τών γειτόνων, φίλων καί προύχόντων τοΰ χω
ρίου προσεπάθησαν ν ’ άποτρέψωσιν αύτον τής τοιαύτης συμ
περιφοράς του καί σώσωσι άπό τής δεινής θέσεως εν ν; έπλάκη,
άλλ’ είς μάτην. Προσεφέρθησαν νά πληρώσωσιν άντ’αυτού
όί'κα χιλιάδας φράφκων ρήτραν, ήν το συμβούλιου έφαίνετο
διατεθειμένου νά δεχθή, πλήν δ τάλας πατριώτης οιέκοψεν
αύτούς άποτόμως·
— Όχι, όέν θέλω ούδείς νά μεσολάβηση υπέρ εμού, είπε.
Είναι μάταιοι κόποι. Θά έπαναλάβω 8,τι έκαμα.
Καί προσέθηκεν.—Είμαι γάλλος, καί θά κάμω τό πρός
τούς εχθρούς μου χρέος μου.
Τή 26 Σεπτεμβρίου, περί τήν τετάρτην ώραν τής έσπέρας _
απόσπασμα έξ είκοσιτεσσάρων άνδρών, ?ν μέσφ τών όποιων
εύρίσκετο δ Φραγκίσκος Δεβέργ, καταδεδεκασμένος είς τον
διά τυφεκισμ.οϋ θάνατον, άνήρχετο ήσυχως την κεντρικήν
δδον τοΰ Μπουγεβάλ. Ό Φραγκίσκος, άπλούστατα ένδεδυμένος, τάς χιΐρας δεδεμένας έχω; όπισθεν καί μέ καταπλη
κτικήν απάθειαν έβάδιζε στερρφ τφ βήματι πρός τόν θάνα
τον. Ή πένθιμος συνοδεία, άκολουθουμένη ύπό τινων κατοί
κων τοϋ χωρίου, έλαβε τήν δοόν τής Σέλλ καί βραόέως
άνήλθε ταύτην. Ό διοικών τό απόσπασμα αξιωματικός έφαί
νετο όντως συγκεκινημένος, καί πολλάκις ηκουσαν αυτου
μ.υρμυρίζοντος ;. Πατριωτισμός I πατριωτισμός 1
Κατόπιν είσήλθον καί ώδευσαν έπι τής δοοϋ τών Βερσαλιών, φθάντες μέχρι τής μ.ικράς δδοϋ Βουρβιέρων, δπόθεν
έστράφησαν αριστερόθεν. Ή συνοδεία εστη άκριβώς έν τώ
άγρφ τοϋ κ. Λαινέ, ένθα δ κατάδικος έδέθη διά δχοινίου
είς τόν κορμόν μιάς μηλέας.

Τότε δ αξιωματικός αποτεινόμενος προς τούς παρεστώτας.
— Μοΰ,δίδει τις έξ υμών τό μανδήλιόν του ; είπε.
— Έχω έγώ τό ίδικόν μου, άπεκρίνατο ήσύχως δ Φραγ
κίσκος. Λάβετε το άπό τό θυλάκων μου.
Καί τώ περιέβαλόν δι’ αΰτοΰ τούς οφθαλμούς.
Ό δέ αξιωματικός έπανέλαβεν άποτεινόμενος πρός τόν
κατάδικον.
— Έχετε τί νά εΐπητε ;
— Ναι, νά μ’ ένταφιάσωσι' πλησίον τοϋ άδελφοΰ μου.
Ό άξιωματικός ύψωσε τότε τό ξίφος του, οί άνδρες έπυροβόλησαν καί δ Φραγκίσκος ίπεσε, βληθείς ύπό δεκαεννέα
σφαιρών έξ άποστάσεως τεσσάρων μέτρων.

Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝ ΑΑΕΞΑΝΔΡΕΙΑι ΚΑΙ ΚΑΙΡΩ,
(Έντυπώβίΐς πίτ&ντι καλάμρ)

(Συνέχεια καί τέλος).
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«άλασβα! ’Ακύμαντος και λεία, ώς κάτοπτρου, ήλιολαμπής,
φωβφορίζουσα, απέραντος σινδών παρβενιχής παστάδος, έρατεινή τοϋ
ήλίου νύμφη, ή μυρίους φλογερούς ασπασμούς δεχόμενη. ΔιανλακεΓ
,ή ναΰς τά νώτα της καί μέλους ήδεΐ® άομονία ίιαχεεται, ώς άπομεμακρυσμένη ηχώ, είς τά σιγηλά πλάτη της 1 Άσμα καί γέλφς,
νεότης καί χαρά, σφρίγος καί αδελφότης. Τά μέλη τοϋ άρμονικωτέρου τών Συλλόγων άπλήστως έντρυφώσι ε’ις τά μυστικά της βέλ-

TW«·
,,
...
βέλαβσα 1 Βρυχιομενη ως πληγεισα λέαινα, σκοτεινή, αφρους
εκπίμπουσα μανίας, δύστροπος καί πονηρά ερωμένη, νευροπαβής,
παγερά, άγρια. Καί μόλις ή ναΰς άτόλμως καί κυμαινόμενη αντέχει

είς τά δρμητικά κύματα καί b ατμός λιπόψυχων δίδει τήν ωθησιν
ώς αντιπερισπασμόν εις τήν έπίβεσιν τω» θαλασσίων έξογκώσεων.
Σιγή καί άΟυμία, άνάπαυσις καί ύπνος. ! Τά πλεΐβτα μέλη τοϋ
ευθυμοτέρου τών Συλλόγων εύπειβώς άποτίουσι φόρον ειδεχθή εις
τάς κατηραμένας τής καρήδαρίας «^αιτήσεις.
’Ιδού ή εϊκών τής μεταβάσεως καί έ «ανόδου· τήν βάλασσαν εΓδομεν ΰπ’ άμφοτέρας τάς ςίψεις. Μεςδιώσαν καίιόργιζομένην. Άσπα·
ζομένην τήν ’Αργώ μας καί πλήττουσαν αύτήν. “Ηρεμος εν αρχή,
θωπευτική, μας επεφύλαξε τήν δυσμενείαν της κατά τήν επάνοδον,
άφοΰ ένεπλήσβημεν ευφροσύνης. Ό Αίολος απέλυσε τούς ασκούς του.
Καί έν τούτοις τήν βαλασσίαν δίνην, εις ήν ύπεΰάλλετο ή ευπρό
σβλητος, ή διά τό έλάχιστον άκκιζομίνη «Θεσσαλία» έξεμηδένιζε,
κατά διαλείμματα, παλινοστοϋσα έπί τοΰ καταστρώματος ή Ευθυ
μία, ήτις έχράτει τών τε πνευμάτων καί τοΰ επαναστατημένου
στομάχου. ΟΙ άρουραΐοι εξήρχοντο τών κρυπτών των ευϋυμοι. Κύ

ματα άλμυρά καί κύματα άρμόνίας μας χυκλοΰσι.
"Q, καί οί ευσταθέστεροι τών συμπλωτήρων δέν δύνανται ή νά
όμολογήσωσιν 8τι έν τφ πλφ έσφαλλον κατά τά άναβοκαταιβάσματα ατινα ύφίστστο, ώ; νά ήτο ναπολεόνι, ή ασταθής "Θεσσα
λία»· καί οί άρμονικώτεροι εκαμον ^άάτσα... εις τον βηματισμόν
των. Καί δμως 1 Τήν θάλασσαν διαρκώς, θερμότατα ήγαπήσαμεν.

Ότε πρό τίνος Δεσποινίς τις κομψή ώς παρισινόν καλλιτέχνημα,
ευφυής ώς Τευέονίς, ώραία ώς αρχαία Άτβίς μέ ηρώτα τίς δ
κόσμος τοΰ κόσμου, τή άπήντησα : Τό φΰλον είς 8 ανήκετε. Έμειδίάσε καί άτενίζουσά με μοί λέγει - εινε ή μόνη περίστασις, καβ’
ήν 8έν συμφωνόΰμεν.» Καί δμως ά;μονικωτέρα συμφωνία δέν ήδύ
νατο νά ύπάρξη. ’Εάν εθετον τήν χείρα έπι τής άνησύχου καρδίας
της άναμφ.ιβόλως θά χατεφωρατο άμέσως τό τεχνήεν τής γλώσσης
ολίσθημα. Τόν κόσμον του ταξειδίου άπετέλει τό ώραΐον φύλον, καί
τό άντεπροσώπευεν ή δεσποινίς Τευτονίς καί Άτβίς αμα,κοσμουμίνη
ύπό τής άπειρου και έπεράστοϋ μετριοφροσύνης ύφ’ ης και ή δε
σποινίς ής τήν άνάμνησιν έπεκαλίσθην. Μόρφωσις αρτία, σεμνότης
επίφθονος, χάρις αμάχητος.
’Ολίγον παρεκεΐ ή πιστή δορυφόρος τοΰ διευθυντοΰ τοΰ χοροΰ.
Είνε ζωηρά Οΰγγαρίς, χολουμένη διά τό παραμικρόν
Τήν φαντα
σίαν διανοέγει καί τόν λάρυγγα τονοΐ καί τά χείλη ευρύνει ή θά
λασσα άφ’ ένός καί δ κατακύανος ουρανός, καί ή παρουσία αφ’ έτέρου
τοΰ ωραίου φύλου, δπερ αγλαΐζει περισσώς τήν ευχαριν δμήγυριν,
αποτελούν την φαιδροτέραν καί λάμπουσαν κορωνίδα τοΰ όλου ερα
τεινού συμπλέγματος.

Η ΦΓΣΙ2
Ιδιαιτέρως, εις μίαν γωνίαν σκυμμένου, μέ διαφεύγον μειδίαμα,
διακρίνω λτγύν νέον, αρχαϊκής αρρενωπής φυσιογνωμίας, μελαγχροι-

νόν, με μικρόν ύπογένειον. ΣκαριφεΓ αιωνίως καί σκαρώνει όλων
σχεδόν τάς φυσιογνωμίας έπί τώνλευχωμάτων άφ’ ών δέν αποχω
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ρίζεται. Τό ’μάτι του, προσηλοΰται ζωηρόν δτε μέν έπί τών μορφών,
ότέ οέ έπί τοΰ χάρτου ον έπιμελως χαράσσει. Ή φήμη too φθάνει
μέχρι καί αύτοΰ τοΰ δημοφιλούς Βασίλη... . "Ω, ήγγισα άνημμένον
άνθρακα! Ό Βασίλης, δ έπιθαλάσσιος ρήτωρ, ό έπί τοΰ καταστρώ
ματος χατασερώκωκ λόγους ένθερμους, ους όσιρ ευνοεί ή ρητορική,
τόσφ αποτροπιάζεται ή λογική. Παρ’ ολίγον νά τόν λησμονήσω!
Τί ενθουσιασμός τών συνεκδήμων
*
ύπέο αύτοΰ, τί γέλωτες εις έχάστην χειρονομίαν του, εις έκαστον ασυνάρτητου ελληνιστί ή γαλλι
στί λόγον του. Ειέε δ ύποφήτης τής ευθυμίας. Ό πατριάρχης τοϋ
γέλωτος. Δύναται νά καυχαται ό Βασίλης, ότι όλων έπλάτυνε τά
χείλη εκ τών καγχασμών.
Εινε μουσικός τής μπάνταΐ. Άλλ’ έξοχος, αμίμητος μιμητής
τών ρητόρων. Σειόμενος όλος, μέ τό εύρύτατον μέτωπόν του, με
την ατακτον κόμην, εκτείνων τας χεϊρας, οίονεί εμπνεόμενος, με
την θέρμην μερικών πατριωτών, εκπέμπει αφ’ υψηλού μύδρους ευγλωττίας καί σατύρας. ’Ακούσατε ενα πρόλογόν ταυ καί άν δύνασθε μή γελάτε :
.«"Ακραν σιγή !
«Σκεπτήτε καλώς πώς εύρισκόμαστε είς μέσον πέλαγος θάλασσας,
όπου μέγα ρέει α'μα 'Ελληνικόν· σκεπτήτε, "Ελληνες, ότι είς τήν
άπ’ έναντίας ήμών Κρήτην όπου τρέχει δ νοΰς καί πόσον μάλλον
έχει όπου μάς άναμένουσι μέ άνοιγκταις αγκάλες. *
Ω, ενθουσιασμός
διά τών φλεβών χαί εις τά όμματα πόσον μάλλον τρέχει! Ίδού ό
Άλέκος- ζωγραφίζει τιμίως !»
“Αν δέν ήσθανόμην μείζονα εύλάβειαν πρός τά καλαισθητικό
ένστικτα τών αναγνωστών μου, θά έξηχολούθουν τήν στενογραφίαν
συμπλήρωσιν όμως, άν θέλετε, εύρίσχετε είς τήν «Έπιθεώρησιν»’ ....
Αί αγορεύσεις του Βασίλη γίνονται ώς απόγευμα, τψ μεσηαβρίαν
ή τό απόγευμα μετά τό φαγητόν. Ούχ ήττον ένίοτε είχε καί λυρι
κά; έξάρσεις, άς θά έζήλου χαί αύτός δ κομψός Άλέκος. "Ηρχει α

ληθώς νά άκούση τις τόν Βασίλην, ινα λησμονήση
προπόσεις. Τώ όμολογοΰμεν δημοσία χάριτας.

καί ναυτίαν καί

’Αραιά έκδρομή 8ί
* άμάξης είτε διά σιδηροδρόμου εινε ή είς Ράμλι,
όπερ εΐνε ή Κηφησσιά, τό Φάληρον τής Αλεξάνδρειάς. Ή τοποθε
σία του εΐνε γραφική καί ποιητικωτάτη. Κήποι ευθαλείς, οικοδομήν
ματα μεγαλοπρεπή και έμπροσθεν αύτών μέγα βοώσα ή Μεσόγειος,
μέ άφοούς λούουσα τά αμμώδη κράσπεδα τή; ξηράς. "Ηρεμος θαυ
μασμός, ρεμβώδης προσήλωσις μάς συνεκράτησεν έκεΐ έπί πολύ δέ
σμιους τής άναπτυσσομένης θέας. Κατάλληλος διαμονή διά τούς

ιδανικούς ποιητάς καί τούς θετικούς, τούς . . . μεμνηστευμένους.
Κατά τήν είς Ράμλι μετάβασίν μα-, συνηντήσαμεν Αιγύπτιας μέ
καθ’ υπερβολήν ανεπτυγμένα τά στήθη καί Όθωμανίδας μέ γ>ασμάκιον, φερούσας έν μοναδική ευσταθείς καί ισορροπία υδρίας πεπληρωμένα; έπί τών κεφαλών των. Βεδουίνους, τά οίκτρά πρότυπα
τής καταπτώιεως καί ρυπαοίας, μαύρους, ήμιγύμνους, ελεεινούς.

Μεγαλοπρεπής δσω ’καί απολίτιστος εΐνε ή καί τήν σήμερον κρα
τούσα συνήθεια, λείψανον ’Ασιατικής κενοδοξίας, τό νά προηγών-

ται τής άμάξης

τών πλουσίων, ιθαγενών και μή, δύο (ή καίει;)

γυμνόποδες Αιγύπτιοι μέ χρυσοκέντητον φβρμτλητ καί μέ μαχροτάτην ράβδον, τρέχοντες πρό τής άμάξης μετά ταχύτητος, πρός ην
έξοικειώθησαν πλέον, ινα «κάμνωσι τόπον» Οί δρομείς ούτοι άν-

τικαθιστώσι τούς παρ’ ήμΐν

ναχέθις έπί τα μεγαλοπρεπέστερο».

Τί χαλασμός Κυρίου μέ αυτού; τούς άμαξηλάτας, μέ τούς βρυχημούς των καί τά έστρεβλωμένα Έλληνοαραβικά των. "Ολοι Αι
γύπτιοι μέ τά φεσάκι» των, -έπί τών coupe άμαξίων Βαρύ; αλη
θώς έκεΐ ό συναγωνισμός- σέ όιρπάζουν σχεδόν διά να σέ έγκαθιδρύσουν εις τήν άμαξάν των, έως δτου διά νά τούς αποφύγης. . . κά·
θησαι. Μέ δέκα γρόσια πηγαίνει τις μίαν ώραν περίπατον! τρέSiv δέ έπι τών λιθοστρώτων δδών μετά τχχύτητο; πολλής καί επιιότητος. Ώς συμπληρωτικά τών άμαξών έρχονται οί όνοι, ταχύ
τατοι, ακολουθούμενοι πάντοτε ύπό τών κυρίων των.

Τό έξέχον πρόσωπον έν τή Έλλ. χοινότητος εΐνε δ μέγας ’Εθνικός
εύεργέτη; κ. Γεώργιος Άβέρωφ. Υψηλός, γελαστό;, εύσωμο;, θα
λερός, μέ λευκόν μύσταχα καί λέυκοτέραν κόμην, εΐνε νοημονέστατος όσον καί αγαθός. Μας ύπεδέχθη όλους έν τή οικία του δίς, μέ

ανοικτάς άγκάλας. Τήν Φιλαρμονικήν τήν θεωρεί τέκνον τον. Ευ
τυχής αΰτη τοιοΰτον αποκτησασα προστάτην. Ή εύνοια δε τοΰ πατριωτικωτάτου πρεσβύτου δέν εκδηλοΰται έν λέξεσι μόνον- ολίγα;
ώρας πρό τής έξ Αλεξάνδρειά; άναχωρήσεώς μας αγγέλλεται τώ
’Φύλλλον 24 ’Απριλίου 1892.

Προέδρφ χ. Σπάθη ότι δ φιλόμουσος άνήρ χορηγεί τή Έταιρείφ
2,500 φρ. χρυσά κατ’ έτος, οωρούμενος άμα 100 λίρας αγγλικά; έφ’
άπαξ,καί ύποσχόμενος αίξησιν τοΰ ετησίου επιδόματος άμα τήπροόδω
της 'Εταιρείας ένθερμον δ’ ύποστήριξιν πάσης άλλης Φιλαρμονικής
'Εταιρείας, ήτις θά ίδρύετο καί αλλαχού, εί; τάς πρωτεύουσας τών
νομών, καθ’ ήν βαρυσήμαντου έξέφρασεν εϋχήν. Ευγνωμονούσα ή
Φιλαρμονική 'Εταιρεία άμα τή έπανόδφ της εξελέξατο τόν κ. Άβέ
ρωφ παμψηφεί καί βοή επίτιμον πρόεδρον.

Στέφανοι έκ φυσικών άνθέων τεχνικώτατοι, λύραι πολυτελείς με
λευκοκυάνους ενεπίγραφου; ταινίας, μέ περιστεράς πτερυγιζούσας,άνθοδέσμαι μυρόεσσαι, ιδού τά τρόπαια, ατινα έχομίσαμεν μεθ’ ήμών,
ώς ευώδη άνάμνησιν τής εν Αίγύπτφ διαμονής μας. Άλλ’ έπέπρωτο ταχέως ν’ άποχωρισβώμεν τών άνθέων, διότι πρό τοϋ τελω
νείου έρρίφθησαν άστόργως εις τήν θάλασσαν υπό τών τελωνοφυλά
κων ένεκα τής φυλλοξήρας. Διιφυλάξαμεν ίν τούτοις τούς σκελε
τούς και τάς ταινίας, τά λείψανα τής επιτυχίας, ϊνα κοσμώσιν εφε
ξής τήν αίθουσαν τής Φιλαρμονικής.

Τό ταξεϊδιόν μας έν άλω διήρκεσεν ένδεκα ήμέρας. ών τάς τέσσαρας διηνήσαμεν εν Αλεξάνδρειάς. Καθ’ όλον το διάστημα ό δρα
στήριο; πρόεδρος χ. Σπάθης πάσαν χατέβαλλεν αξιεπαίνως προσπά
θειαν ύπέρ τής τηρήσεως άκρας τάξεως χαί άνέσεως τών μελών;
Καίτοι ή απουσία ήτο ολιγοήμερος, μέγας εφλεγεν ημάς πόθος
ν’ άντικρύσωμεν ώς οίόν τε τάχιον έχ τής θαλάσσης τήν Άκρόπολίν
καί τον Λυκαβηττόν. ΕΓχομεν ποθήση τό χώμα τής Αττικής! . . .
"Ημεθα ώ; τά φυτά άτινα μεταιουτευόμενα έστω καί δι’ όλίγας
ήμέρας, άδυνατοϋσι νά έχωσι τήν χάριν καί τήν θαλερότητα, ήν
αρύονται εκ τοΰ πατρίου χώματος.
Μόλις έπατήσαμεν τόν πόία εις Πειραιά, ποιαν ομιλίαν νομίζετε
ήκούσαμβν πρώτην;— Τήν τών συνδυασμών ! Τά αιώνια πολιτικά.
Πόσα γεγονότα είς τό διάστημα τής απουσίας μας έπετελέσθησαν!
Ό « Παρνασσός » έορτάζων διά του στομάχου τών Παρνασσιδέων,
αγαπητός φίλος εκτιθέμενος ώς ύποψηφιος — τόν δυστυχή ! ετρελλάθη — καί τό θλιβερώτερον πάντων ή ανίατος παραφροσύνη τοϋ
τρυφερού ποιητοΰ, τοϋ ψυχολόγου διηγηματογράφου, τοΰ καθηγητοΰ
μου, μόλις διωρίσθη, έντώ γυμνασίφ, τοΰ Γεωργ. Βιζυηνοΰ, ύπέρ ου
ούτε να εύχώμεθχ δυνάμεθα πλέον ! . .'
.
Τελειώνω μέ μίαν ευχάριστου είδησιν,
Ή «Φιλαρμονικήν θά συνέχιση τάς έκδοομάς της. ©ά μειαβή
προσεχώς, ε’ις. Σύρον, αργότερα είς Κωνσταντινούπολην, Σμύρνην,
’Οδησσόν. Διά τών έκδοοαών τούτων όντως ή Φιλαρμονική «ιτροω-
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Α. Β. Γαλάζιου. Σας έγράψαμεν προχθές καί σπεστείλαμεν αποδεί
ξεις.—X. Π. Μ. Πύργον. Συνδρομή σας έλήφθη. Ευχαριστοΰμεν. Άπόδειξιν μετ’ αριθμού λαχείου σας λαμβάνετε έν παρόντι φύλλω. — Β. Κ.
Πειραιά. Συνδρομή σας έλήφθη, ευχαριστοΰμεν.— Β. ©. Βραΐλα. Επι
στολήν έλάθομεν. Σας άπηντήσαμεν αμέσως. Άναμένομεν ταχέως έκκαθάρισιν.—Α. Π. Μαγνησίαν.’Επιστολήν σας έλάδομεν και σας άπηντήσαμεν
αμέσως. Ζητούμενα φύλλα σας άπεστείλαμεν. Άναμένομεν ταχέως απάντη·
σίν σας.__ Δ. Ε. Ροδόλβιβον. ’Επιστολή καί χρήματα έλήφθησαν. ©α
σας γράψωμεν, Ήσυχείτε.—Ε. Π. Καβάλλαν. Χρήματα έλήφθησαν.
Παραγγελία έξετελέσθη.—Σ. Μ. Μεάολόγγτον. Επιστολή έλήφθη, έχει
καλώς.—Ν. Δ. Πάτρας. Ζητούμενα φύλλα σας άπεστείλαμεν χθές.—Ν.
Μ. Πάτρας. Συνδρομήν σας έλάβομεν. Άπόδειξιν με αριθμόν λαχείου σας
λααβάνετε συν παρόντι φύλλω. Ήσυχείτε.—Κ. Κ- Πειραιά. -"Εχει'καλώς. Φροντίσωμεν.—Ν. Ο. Τρίσΐολτν. Παραγγελία σας έξετελέσθη καί
άπεστάλη ώ; γράφετε.—Γ. Κ. Κύπρον. 2ό φρ. έλήφθησαν προχθές. Εΰ·
χαριστούμε».—Π. Κ. Τύρναβον. Συνδρομή σας έλήφθη. Ευχαριστοΰμεν.
Άπόδειξιν καί ζητούμενα φύλλα παρεδώκαμεν κομιστή. —Ν. Δ. Χαλκίδα.
Συνδρομή σας έλήφθη. Ευχαριστοΰμεν.—Δ. Σ. Καλάμας. Παραγγελία
σας απεστάλη σήμερον. Διά βιθλία άναμένομεν νεωτέραν σας.—Κ. Κ. Ν.
Λάριάάαν. Χρυσόδετοι τόμοι Α' καί Β' έτους τιμωνται δρ. 18. Στεί
λατε ταύτας καί άποστείλωμεν ελευθέρους τχ. τελών.—Σ.Β. Μβάολόγγίον.
Ούδείς προσήλθε μέτρηση ήμΐν χρήματα. Διατί δέν προτιμάτε ταχ. οδόν ;—
Π. X. Χαλκίδα. Έλήφθησαν εγκαίρως καί σας γράφομεν.

Προς εύκολίαν τ&ν έν τφ έϋωτερικφ καί έξωτερικφ
ήμετέρών ΰννδρομητ&ν, τό γραφεΐόν μας αναλαμβάνει
τήν προμήθειαν καί άποβτολήν οίωνόήποτε αντικειμένων
έξ Άθην&ν, έπί προμήθεια 5
Λί παραγγελίαι όέον
νά ΰυνοόενωνται υπό τον άντιτίμον καί τής δαπάνης τής
άποβτολής.
Έκ του Τνιτογραφτίον Άνέοτη Κννσταττιτίάον, 1892—SOiO.

